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 شىس وجلدًس
 

٣ىا في اهجاػ هظا البدض     ٦ما  وك٨غ هللا ٖؼ وظل الظي ٞو

ل بلى ٧ل مً ٢ضم لىا ًض املؿاٖ ضة في هخ٣ضم بالك٨غ الجٍؼ

 ال٨غامىا جظجابجمام هظا البدض املخىاي٘ وهسو بالظ٦غ ؤؾ

بُت ٖىماع، مىهىعي، صعوَل ٞاعؽ ٖبض الٛاوي  ، بَى

 موؤ٩ٞاعه مالٗلمي وؤعائه مٖلُىا بُٗائه ىالم ًبسلً الظً

مً زال٫ مغاخل هظا البدض مىظ  موبعقاصاته موههاثده

 ؤن ٧ان ٨ٞغة ختى ناع بدض، وال هيس ى ؤؾاجظجىا ال٨غام

، وهدً ه٨ً لهم ٞاث٤ الخ٣ضًغ الٗغبي بً مهُضيبجامٗت 

ل الك٨غ ٖلى ما ٢ضمىه لىا َىا٫  والاخترام ووك٨غهم ظٍؼ

 ٞترة الضعاؾت .

ب ؤو مً       ٦ما ال ًٟىجىا ؤن وك٨غ ٧ل مً ؾاهم مً ٢ٍغ

   بُٗض في بهجاػ الٗمل املخىاي٘.
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 إلى كل من تشرفت بمعرفتهم خالل سنوات الدراسة.
 :إلى كل هؤالء أهدي ثمرة جهدي, و أقول لألجيال الق ادمة

 * انظر إلى من دونك في الدنيا تسترح                  
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 أ

 ملدمت:

اياث، بلذ مغا٦ؼ مخ٣ضمت حٗخبر لٗبت ٦غة ال٣ضم ألا٦ثر قٗبُت في مٗٓم صو٫ الٗالم والتي اخخ حن الٍغ

ماع ومً ٦لى وػاص الا٢ ان خُىعها وقٗبُتها لم ٨ًً نضٞت بل ٧الجيؿحن، ٞبا٫ ٖليها مً ٧اٞت ألٖا

٘ مؿخىي  لم الىٟـ ...الخ، والتي ؾاهمذ في ٞع ذ والٟؿُىلىظُا ٖو لخٟاٖل ٖلىم مسخلٟت ٦ٗلم الدكٍغ

بُت لالٖبحن، غ الخالت الخضٍع اض ي، وجٍُى والتر٦حز ٖلى اٖضاصهم اٖضاصا ظُضا زال٫ الٟترة  إلاهجاػ الٍغ

ضاصًت ب٣ؿميها الٗام والخام.  إلٖا

ايت ألاولى في البالص الا  ىوعٚم الاهخمام ال٨بحر الظي جدط  ايت ٦غة ال٣ضم في الجؼاثغ باٖخباعها الٍغ به ٍع

ت بازخ الٝ صعظاتها، وؤبغػ انها ماػالذ حٗاوي ال٨شحر مً املكا٧ل وجضوي املؿخىي الٗام للىىاصي الجؼاثٍغ

 هظه املكا٧ل جخمشل في ؾىء الخسُُِ واوٗضامه جماما في بٌٗ ألاخُان.

وهظا ما ظٗل ٦شحر مً الٗلماء والباخشحن ٌٗخمضون ٖلى مىهجُت ال٣ُاؾاث والازخباعاث في املجا٫ 

بُت الخانت بالالٖبحن ومخابٗت ما جد٤٣ مً اع٢ام واهجاػاث. اض ي، ووي٘ الخُِ الخضٍع  الٍغ

حٗض املخُلباث البضهُت الغ٦حزة ألاؾاؾُت التي ًبنى ٖليها مٟهىم اللُا٢ت البضهُت لالٖب ٦غة ال٣ضم،  ٦ما

ب ٦غة ال٣ضم ،  ت الهىاثُت ال٣هىي ؤخض ؤهم مخُلباث اللُا٢ت البضهُت التي ًدخاط اليها اٖل وحٗض الؿٖغ

ت الجغي ال٣هىي التي ٌؿخُُ٘ الال  ت الهىاثُت ال٣هىي هي ؾٖغ ٖب جدملها في خُض ان الؿٖغ

٘، الاؾخدىاط ٖلى  الٓغوٝ الهىاثُت، والتي حٗض اخض ؤؾاؾُاث مباعاة ٦غة ال٣ضم ملا جُلبه مً ؾَغ

ص٣ُ٢ت، والظي ٢ض ٌؿخمغ ا٦ثر مً طل٪ في ال٨شحر مً  90ال٨غة ٢بل الخهم، وألاصاء املؿخمغ َىا٫ 

ت جباص٫ املغا٦ؼ وحُٛحر الاججاهاث والضٞإ بٟاٖلُت.  ألاو٢اث، و٦ظا ؾٖغ

ب ٦غة ال٣ضم بضعظت ٖالُت مً اللُا٢ت ختى ًخم٨ً مً جىُٟظ املهام البضهُت  ولظل٪ ًجب ان ًخه٠ اٖل

ت والخُُُت، خُض ؤنبذ مً واظب الهجىم الاقترا٥ في الضٞإ في خالت امخال٥ الخهم  واملهاٍع

٤ لل٨غة، خؿب ما جُ لبه لل٨غة، وؤًًا مً واظب الضٞإ الاقترا٥ في الهجىم ٖىض امخال٥ الٍٟغ



    

 ب

ت، وهظا ال ًىٟي وظىص واظباث هجىمُت وصٞاُٖت ملغا٦ؼ اللٗب املسخلٟت خُض جخٟاوث  الخُِ املىيٖى

غ١ اللٗب املسخلٟت مما ًجٗل الجهض البضوي املبظو٫ في املبراة ًسخل٠  وؿبتها َب٣ا لُبُٗت املغا٦ؼ َو

 مً مغ٦ؼ الى ازغ.

ٗا٫، ٧ان مً الًغوعي ٖلى املٗىُحن ب هاجر ٞو بكاون ال٨غة اجبإ ؤخؿً الُغ١  ولًمان جضٍع

ت املسخلٟت وزانت ٞئت  ت زهاثو املغخلت الٗمٍغ خماص ٖلى مىهجُت ال٣ُاؾاث والازخباعاث، ومٗٞغ بااٖل

خىاء بهم وجىمُت لُا٢تهم البضهُت بإؾلىب صخُذ باٖخباع هظه الٟئت بىابت الاهخ٣ا٫ الى  الاواؾِ والٖا

٤ الا٧ابغ.  ٍٞغ

ت الهىاثُت ال٣هىي والتي ًغجخها الٗلماء امىبٌٗ ت وهظا ما صٞ٘ بىا لضعاؾت ٖال٢ نب اللٗب بالؿٖغ

 ٖلى انها الؿالح ألاو٫ لالٖب والتي ًجب ان جخىٞغ ُٞه.

مً اظل طل٪ ٢مىا بخ٣ؿُم صعاؾدىا لجاهبحن، ظاهب هٓغي وظاهب جُب٣ُي، و٢ض اقخمل الجاهب 

ت للضعاؾت، ٩ٞان الٟهل  ألاو٫ بٗىىان: مىهب اللٗب الىٓغي ٖلى زالر ٞهى٫ جمشل ألاؾـ الىٍٓغ

ب ٦غة ال٣ضم والى مغا٦ؼ اللٗب  في ٦غة ال٣ضم، خُض جُغ٢ىا ُٞه الى ٦غة ال٣ضم الخضًشت ومحزاث اٖل

ت الهىاثُت  وج٣ؿُمها َب٣ا للىاظباث الهجىمُت والضٞاُٖت، اما في الٟهل الشاوي الظي ٖىىاهه الؿٖغ

ت الهىاثُت ال٣هىي و  حٛحراتها والٗىامل املازغة ٞيها، باإلياٞت الى ال٣هىي ٣ٞض جُغ٢ىا ُٞه الى الؿٖغ

ت لٟئت الاواؾِ  بٌٗ الازخباعاث التي ج٣ِؿها، في خحن ظاء الٟهل الشالض جدذ ٖىىان املغخلت الٗمٍغ

٠ هظه املغخلت وممحزتها  ىا ٖليها صعاؾدىا والظي جُغ٢ىا ُٞه الى حٍٗغ باٖخباعها املغخلت التي ؤظٍغ

ٞالٟهل ألاو٫ مخٗل٤ باإلظغاءاث  الخُب٣ُي ٖلى زالر ٞهى٫ اًًا اهبوزهىنُاتها، ٦ما ًدخىي الج

املُضاهُت للبدض املخمشلت في املىهج املخب٘ في الضعاؾت ومجالجه و٦ظل٪ ُٖىت ومجخم٘ البدض ووؾاثل 

ت الهىاثُت ال ٣مىا بٗغى و٢غاءة الىخاثج املخدهل ٖليها ٞظم٘ البُاهاث، اما الٟهل الشاوي  زخباع الؿٖغ

 ٖغيها في ظضاو٫، اما الٟهل الشالض ٣ٞض جم ُٞه مىا٢كت الىخاثج ٖلى يىء الٟغيُاث.   ال٣هىي بٗض
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 إلاشياليت: .1

ت    اياث ألازغي جُىع ملخّى بؿبب جؼاًض الخجاعب الٗلمُت وؾٖغ حكهض ٦غة ال٣ضم ٦باقي الٍغ

بُت الخاي ب الاجداصاث الضولت ملغا٦بت ؤخضر الُغ١ وؤعقى ألاؾالُب الخضٍع ٗت ملباصت مىهجُت الخضٍع

اض ي وهظا الظي ؤصي الى جؼاًض مؿخمغ في املخُلباث الٟىُت ل٨غة   1 ال٣ضم.الٍغ

غ الجاهب البضوي ٧ىهه ؤخض    ومً هظا املىُل٤ اهخمذ ٦شحر مً الضو٫ املخٟى٢ت في ٦غة ال٣ضم بخٍُى

خطر هظا ظلُا في جىؾُ٘  الُىا٢م الٟىُت الٗىامل التي ٌؿخُُ٘ املضعب الخد٨م في مؿخىاه، ٍو

٠ُ ٢ضعاجه  وجضُٖمها بمدًغ بضوي مسخو، ٞالالٖب الظي ًمل٪ مؿخىي بضوي ٖالي ٌؿخُُ٘ جْى

 2الخ٣ىُت والخ٨خ٨ُُت بك٩ل ٞٗا٫.

ُت وال٣ٗالهُت ًجب ٖلُه ان ًخمًٗ   بي ًخه٠ باملىيٖى وختى ًدؿنى للمدًغ البضوي بلٙى بغهامج جضٍع

اث ٦غة ال ٖضة اخهاثُاث في خُض ا٢امذ الُٟٟا  الخضًشت،٣ضم في َبُٗت الجهض املبظو٫ في مباٍع

ت، وال٣ظٝ، وهظه مسخل٠ املىاؾباث ٘، املش ي، املغاٚو ، جٓهغ بان خغ٦ت الالٖب جدىٕى بحن الجغي الؿَغ

بُت جغاعي الجاهب  لبلٙى  الىىعي وال٨ميالُبُٗت ؤنبدذ جدخم ٖلى املدًغ البضوي اهتهاط َغ١ جضٍع

ت الالػمت بك بُت( وؿبت  والالهىاجي والتي٣ها الهىاجي املؿخىٍاث الُا٢ٍى جخد٨م في قضتها )الُغ١ الخضٍع

ت الهىاثُت ال٣هىي   3.(VMA)الؿٖغ

غ مدخىي   ىلىظُت ألا٦ثر قٗبُت و٢ُمت ٖىض املضعبحن ألظل جٍُى والتي حٗخبر مغظ٘ مً املغاظ٘ الٟحًز

بُت وهيالبرامج  والا٢خهاص في الخغ٦ت  Vo2maxالاؾتهال٥ الا٢ص ى لأل٦سجحن  ٖىامل:هاجج زالر  الخضٍع

ىاث امل٨شٟت واملُىلت. وهي  زال٫ Vo2maxوالخدٟحز مً اظل الىنى٫ الى ا٫ الخى٣ل،ازىاء  مماعؾت الخمٍغ

ىلىظُت. اث الجغي الا٦ثر مالثمت للخىمُت الٟحًز ت مً اظل ٞدو او مٗاًغة ؾٖغ  4 يغوٍع

ت وج٣ُُم املضاو  ت الهىاثُت ال٣هىي جُٟضها في مٗٞغ ت الؿٖغ مت الهىاثُت وحُُٗىا ماقغاث ٖلى ٞمٗٞغ

ت الهىاثُت  امت ما ٣ًىم املضعبحن بةظغاء ازخباع للؿٖغ بُت، ٖو ىب ٞيها في الخهو الخضٍع الكضاة املٚغ

اض ي، ألاو٫ ٢بل بضاًت الؿىت والشاوي في مىخه٠ الٗام والشالض  ال٣هىي زالر مغاث زال٫ املىؾم الٍغ

                                                           
1 Bernard. Turpin, préparation et entrainement du footballeur, édition amphore 2002    page 6. 

ت مهغ، الباؾِ:مغ هللا ا  2  ضاص البضوي في ٦غة ال٣ضم، ميكاة املٗاٝع باإلؾ٨ىضٍع ب والٖا    .75م ،2002 الخضٍع
3 Alexandre Dallal, l’entrainement a la performance en football, édition de Boeck, année 2008, p143.   
4    Dupouy Yannick : Etude comparée de quatre teste de terrain pour déterminer la vitesse Aérobie Maximal (vam), (LEGER-

BOUCHER, vam-eval, TUB2, test de bouchheit), 2009,  p6. 
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م٨ىه مً جىظيههم الى في ازغه، هظا الظي ًجٗل املضعب ٠٣ً ٖلى مؿخ ىي اللُا٢ت البضهُت لالٖبحن ٍو

 مغا٦ؼ اللٗب املسخلٟت خؿب مخُلباث اللٗب الضٞاُٖت والهجىمُت لهظه ألازحرة.

ضاص البضوي واملهاعي ٦ما جُىعث زُِ اللٗب الضٞاُٖت والهجىمُت بضعظت  ل٣ض جُىعث َغ١ الٖا

اصة املضي الخغ٧ي املُلىب جىُٟظ ت، مما ؤصي الى ٍػ ه واملخمشل في املؿاخت املُلىب ان ٌُٛيها ٧ل ملخْى

بىا ٧ل مغ٦ؼ مً مغا٦ؼ اللٗب. اث٠ التي ًاصيها اٖل ب وفي هٟـ الى٢ذ ػاصث الىاظباث والْى  1 اٖل

٘ الٟٗالُاث الهجىمُت والضٞاُٖت م٘ مؿخىي ٖالي مً ال٣ىة  ٞاإلهجاػ ال٨غوي الخضًض مغجبِ بدؿَغ

 ،٤ وهظا الظي ًدخم ٖلى الالٖب امخال٥ نٟت حٗضصًت املىانب ًٞال ًٖ اعجٟإ ألاصاء املهاعي للٍٟغ

لُد٤٣ بظل٪ ج٩امل بحن املهام الضٞاُٖت والهجىمُت صون اٟٚا٫ الخٟاّ ٖلى هظا الجهض َُلت و٢ذ 

 2 املباعاة.

٤ ان ًاصي صوعه بك٩ل ٞٗا٫ ومازغ في املباعاة البض ان ٩ًىن بمؿخىي  ب في الٍٟغ ول٩ي ٌؿخُُ٘ ٧ل اٖل

 ُُي ًاهله بك٩ل مؿخمغ ٖلى جدمل ٧ل هظا املجهىص صون ان ٌكٗغ بالخٗب. بضوي ومهاعي وز

وهجض ان مً اهم الٗىامل التي حؿاٖض في جدضًض جدمل هظا ألاصاء لالٖبي ٦غة ال٣ضم هى ٦مُت 

 3  .الا٦سجحن املؿتهل٪ ازىاء ألاصاء

٤ الا٧ابغ ؾيؿعى في بدشىا هظا  لإلظابت ٖلى وباٖخباع ٞئت الاواؾِ هي الخؼان املباقغ لٍٟغ

  الخالي: الدصاؤل السئيس ي

 بي ٦غة ال٣ضم  هل هىا٥ ٞغو١ ت الهىاثُت ال٣هىي لضي اٖل طاث صاللت بخهاثُت في الؿٖغ

 ؤواؾِ حٗؼي الى حٛحر مىهب اللٗب؟

 الدصاؤالث الفسعيت: .2

  ت الهىاثُت هل هىا٥ ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت بحن املضاٞٗحن واملهاظمحن في الؿٖغ

 ال٣هىي؟

 ت الهىاثُت  هل هىا٥ ً ومخىؾُي الضٞإ في الؿٖغ ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت بحن الٓهٍغ

 ال٣هىي؟

                                                           
  385، م1994ع ال٨ٟغ الٗغبي، ال٣اهغة مهغ، ص٦خىع مٟتي ببغاهُم، الضٞإ لبىاء الهجىم في ٦غة ال٣ضم، صا  1
، ال٣اهغة،  2 اض ي، املٗاٝع ب الٍغ  .27، م2ٍ ،2003 مدمض خؿً الٗالوي، الخضٍع
3  

 14، م2010ص٦خىع هاقم ًاؾغ خؿً، جدمل ألاصاء لالٖبي ٦غة ال٣ضم، م٨خبت املجخم٘ الٗغبي لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، 
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  بي الىؾِ الضٞاعي بي الىؾِ الهجىمي واٖل هل هىا٥ ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت بحن اٖل

ت الهىاثُت ال٣هىي؟  في الؿٖغ

 فسطياث الدزاشت: .3

 الفسطيت العامت: .1.3.

 ت الهىاثُت ال٣هىي لضي اٖل بي ٦غة ال٣ضم ؤواؾِ حٗؼي الى حٛحر جىظض ٞغو١ في الؿٖغ

 مىهب اللٗب.

 الفسطياث الجزئيت: .2.3.

 ومجىظض ٞغو١ ط ً ت الهىاثُت دىع اث صاللت بخهاثُت بحن الٓهٍغ الضٞإ في الؿٖغ

 ال٣هىي؟

 ت الهىاثُت ال٣هىي؟  هىا٥ ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت بحن املضاٞٗحن واملهاظمحن في الؿٖغ

  بي الىؾِ الضٞاعي في جىظض ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت بحن ال ٖبي الىؾِ الهجىمي واٖل

ت الهىاثُت ال٣هىي؟  الؿٖغ

 اهداف الدزاشت: .4

 .الخٗٝغ ٖلى اخخُاظاث ٧ل مىهب مً مىانب اللٗب املسخلٟت في ٦غة ال٣ضم 

 .ت الهىاثُت ال٣هىي  الخٗٝغ ٖلى ٦ُُٟت جىمُت الؿٖغ

 .ت الهىاثُت ال٣هىي  الخٗٝغ ٖلى الٗىامل املازغة في الؿٖغ

 -ت الهىاثُت ال٣هىي ٖىض ؤواؾِ ٦غة ال٣ضم. الخٗٝغ اث الؿٖغ  ٖلى مؿخٍى

 .ت الهىاثُت ال٣هىي بحن املضاٞٗحن واملهاظمحن  الخٗٝغ ٖلى الٟغو١ في الؿٖغ

 ت ً ومخىؾُي الضٞإ. مٗٞغ ت الهىاثُت ال٣هىي بحن الٓهٍغ  الٟغو١ في الؿٖغ

 ت الهىاثُت ال٣هىي بحن وؾِ املُضان الضٞاعي ووؾِ املُضان  صعاؾت الٟغو١ في الؿٖغ

 الهجىمي.
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 أهميت الدزاشت: .5

 .ىلىجي  الضعاؾت الخالُت جٟصر اٞا١ ظضًضة لُلبت املٗهض مغجبُت بالجاهب الٟحًز

 .ت الهىاثُت ال٣هىي ُت للؿٖغ  ا٢تراح ازخباعاث مىيٖى

 .ت الهىاثُت ال٣هىي لضي ؤواؾِ ٦غة ال٣ضم ت للؿٖغ  ا٢تراح مؿخىٍاث مُٗاٍع

 ت لٟذ اهدباه املضعبحن الى ؤهم ٣ا للؿٖغ ُت جىظُه الالٖبحن هدى مىانب اللٗب املىاؾبت ٞو

 الهىاثُت ال٣هىي.

  .ىلىظُت  حصجُ٘ املضعبحن ٖلى ال٣ُام باالزخباعاث البضهُت والٟحًز

 أشباب اخخياز املىطىع: .6

 .ه٣و الضعاؾاث الٗلمُت واملُضاهُت في هظا املجا٫ م٘ وظىص صعاؾاث ؾُدُت ٚحر مٗم٣ت 

 بت الصخهُت في البد  ض في هظا املجا٫.الٚغ

 .ت الهىاثُت ال٣هىي و٦ُُٟت الاؾخٟاصة منها  الخُغ١ الى ؤهمُت الؿٖغ

 .ٌٗض ج٨ملت وازغاء لبدىر ؾب٣ذ تهخم بهظا الجاهب 

 .ب في بالصها  ه٣و مشل هظه املىايُ٘ التي حٗخبر مهمت ملٗالجت مك٩لت الخضٍع

 الخعٍسف بمصؼلحاث البدث: .7

 الصسعت الهىائيت اللصىي: .1.7.

 ؼالحي:الخعٍسف الاص أ 

ت التي ٣ًىم الٟغص باؾتهال ت الهىاثُت ال٣هىي هي الؿٖغ ٥ ؤ٢ص ى ٦مُت مً ألا٦سجحن ختى الؿٖغ

ت اؾتهال٥ الا٦سجحن ًغجٟ٘ م٘ قضة الجهض واٚلبُت الُا٢ت جإحي vo2maxالى  ًهل ، جدذ هظه الؿٖغ

اض ي جدمل الٗمل  ت الهىاثُت ال٣هىي بمض %100مً الاًٌ الهىاجي، ٌؿخُُ٘ الٍغ  4ة بحن مً الؿٖغ

 1 ص٢اث٤. 8و

 الخعٍسف الاحسائي: ب 

ت الجغي للٟغص املىا٣ٞت لالؾتهال٥ ألا٢ص ى لأل٦سجحن، حؿخسضم مً اظل جىُٓم خمىالث  هي ؾٖغ

ب ٦ما ح٨ٗـ بهىعة واضخت مؿخىي اللُا٢ت البضهُت للٟغص.  الخضٍع

                                                           
1     http://www.siuaps.univ-rennes1.fr/digitalAssets/312/312287_d__finitions_Athl__.pdf  28/04/2017 à 21:50.      

http://www.siuaps.univ-rennes1.fr/digitalAssets/312/312287_d__finitions_Athl__.pdf
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 مىصب اللعب: .2.7.

 الخعٍسف الاصؼالحي:  أ

٤ خُض ٣ًىم مً  مغ٦ؼ اللٗب ًم٨ً جدضًضه باملى٢٘ الظي ًدضص لالٖب في البىاء املخ٩امل لالٖبي الٍٟغ

تزالله بدىُٟظ واظبخه الهجىمُت و  ول٩ل مغ٦ؼ واظباث مدضصة ، الضٞاُٖت في بَاع الخُِ املىيٖى

٣ت اللٗب والخُِ املؿخسضمتٖب زال٫ املباعاة اهُال٢ا ال ًاصيها ال .مً ٍَغ
 1 

 الخعٍسف الاحسائي:  ب

ب ٞى١ ؤعيُ ت املُضان خُض ل٩ل مىهب مخُلباث ؤصاء زانت به هى املغ٦ؼ الظي ٌكٛله الٖا

 وواظباث مدضصة صٞاُٖت وهجىمُت ًاصيها الاٖب زال٫ املباعاة.

 :U20فئت أواشؽ  .3.7.

 الخعٍسف الاصؼالحي: أ 

ؿعى زاللها الى جىخُض ظهىصه مً ؤظل  هي ٞترة ًداو٫ ٞيها املغاه٤ لم قخاجه وهٓمه املبٗثرة، َو

ت ؤظؼاث  2ه وم٩ىهاث شخهِخه.  ب٢امت وخضة مخألٟت مً مجمٖى

 الخعٍسف الاحسائي: ب 

حٗخبر زؼان وباب الاهخ٣ا٫ الى ٞئت الا٧ابغ ٩ًىن الاٖب ٞيها في ٞترة خغظت مً ٖمغه وهي مغخلت 

ٟجغ ٧ل ٢ضعاجه التي ًخمخ٘ بها.  ؿعى ٞيها اللٗب الى البروػ خُض ًُىع ٍو  املغاه٣ت املخإزغة َو

 الدزاشاث املشابهت: 8

 الدزاشت ألاولى: أ 

 ال٣ضم ٦غة لالٖبي والبضهُتالٟیؿیىلىظیت  عث ال٣ض جدضًضبٗىىان  G. CAZORLAو A. FARHIصعاؾت 

 .املغا٦ؼ خؿب الٗالي املؿخىي  وي ط

ت ألاهداف:  لٗبت في املغا٦ؼ الباخشان ٢ؿم الالٖبحن، و٢ض مغا٦ؼ بحن الٟغو٢اث وؿبت مٗٞغ

 الاجُت: املغا٦ؼ بلى ال٣ضم ٦غة

 بي  الىؾِ. الضٞإ اٖل

 بي ً. ٕالضٞا اٖل  الٓهٍغ

                                                           
1 

385، م1994هغة، ص٦خىع مٟتي ببغاهُم، الضٞإ لبىاء الهجىم في ٦غة ال٣ضم، صاع ال٨ٟغ الٗغبي، ال٣ا 
 

 

ت مهغ،  2  ُت، إلاؾ٨ىضٍع   . 357، م 2000عمًان مدمض ال٣ظافي: ٖلم الىٟـ الىمى والُٟىلت واملغاه٣ت، امل٨خبت الجامُٗت ألاػا ٍع
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 بي  الىؾِ. اٖل

 بي  .الهجىم اٖل

  :الخالصت

 ت نٟاث مً ٧ل حٗخبر في  ٦بحرة ؤهمُت لها التي الهٟاث مً وال٣ىة )ال٣ٟؼ الٗالي( واملغوهت الؿٖغ

 .ال٣ضم ٦غة لٗبت

 ت ازخباع هخاثج بي لضي الؿٖغ حن ال٣ضم ٦غة اٖل  الجماُٖت ألالٗاب م٘ م٣اعهت صاللت ؤ٦ثر املدتٞر

  ألازغي. 

 ٌب مً ل٧ ٗخبر ً )ألاًمً الىؾِ اٖل  املُاولت نٟت في الالٖبحن ؤخؿً مًوألاٌؿغ(  والٓهٍغ

  ليهم بيٍو  .الهجىم اٖل

 :ثاهيتالدزاشت ال ب 

 غا٦ؼ.امل خؿب املىجؼة للمؿاٞاث واليؿب الجهض هٕى ٖال٢تبٗىىان  Frédéric Lambertinصعاؾت 

ت :ألاهداف  :بلى املغا٦ؼ ضالباخ ٢ؿم و٢ض الالٖبحن ٦ؼمغا نحب الازخالٞاث مٗٞغ

 املهاظم. 

 ٘ٞالجاهبي املضا. 

 ٘ٞالىؾِ املضا. 

 ِالىؾ. 

 :الخالصت

 (.%32) املخىؾِ الجغي  في املغا٦ؼ ؤ٦ثر الىؾِ مغ٦ؼ خبرٗی 

 بالجغي  املؿاٞاث ٢ُ٘ في املغا٦ؼ ؤ٦ثر الىؾِ واملضاٞ٘ الجاهبي املضاٞ٘ مغ٦ؼي  مً ٧ل یٗخبر 

 (.%41) ٟی٠خال 

 (.%13) الؿغیٗت املؿاٞاث ٢ُ٘ في ؼاملغا٦ ؤ٦ثر الهجىم زِ یٗخبر ٦ما 

م٨ً جلخُو هظه الضعاؾت في هظا الجضو٫:  ٍو
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 هىعيت الجسي    

 املساهز

 شسعت مش ي خفیف حسي  مخىشؽ حسي 

 

 %13 29 % 35 % 23 % املهاحم

 %11 36 % 41 % 17 % الجاهبي املدافع

 %06 31 % 38 % %32 الىشؽ

 الدزاشت الثالثت: ج 

 ىُل قهاصة املاظؿخحر بٗىىان: ل Mamadou Dioufصعاؾت ٫ 

Amélioration de la vitesse maximale aérobie de jeunes footballeurs âgés de 17 à 18 ans 

évoluant dans un centre africain sport études (case). 

Mémoire de maitrise ès sciences et techniques de l’activité physique et du sport (staps). 

Université Cheikh Anta Diop De Daka. 

ت الهىاثُت ال٣هىي ٖىض الالٖبحن الكباب في ٦غة ال٣ضم مً  ؾىت. صعاؾت  18الى  17جدؿحن الؿٖغ

اض ي،  ايت، جسهو ٖلىم وج٣ىُاث اليكاٍ البضوي والٍغ ٣ُا للضعاؾت والٍغ مُضاهُت في ؤخض مغا٦ؼ اٍٞغ

 .2009-2008ظامٗت قُش اهخا صًىب بض٧اع )الؿىٛا٫( ؾىت 

  ت الهىاثُت ال٣هىي وا٫ ت وؿبت vo2maxهضٞذ الضعاؾت الى جدؿحن الؿٖغ ، وؤًًا مٗٞغ

ً الجؿم مً خُض وؿبت الضهىن.  جدؿً الىبٌ ال٣لبي ازىاء الغاخت وجدؿحن ج٩ٍى

 .بي الظي ٌٗخبر مالثم مل٘ مخُلباث هظه الضعاؾت  اؾخسضم الباخض املىهج الخجٍغ

  ب. 22ُٖىت البدض جمشلذ في  اٖل

 و٢ض جىنلذ الضعاؾت الى هخاثج الخالُت:

  ت الهىاثُت ال٣هىي والاؾتهال٥ ألا٢ص ى لأل٦سجحن خضر ب، الؿٖغ بٗض ؤعب٘ ؤؾابُ٘ مً الخضٍع

اصة صالت اخهاثُا وج٨بر ختى نهاًت ألاؾبٕى الشامً.  لهما ٍػ

 ٟت للضهىن و٦خلت الجؿم اهس ًذ وبٗض ألاؾبٕى الشامً الىبٌ ال٣لبي في الغاخت ووؿبت املئٍى

 وبضاللت.

 



 الجبنب التمهيدي

11 

 

 الدزاشت السابعت:  أ

 بٗىىان: لىُل قهاصة املاظؿخحر  Cristian BASSEصعاؾت 

Amélioration de la vitesse maximale aérobie chez des jeunes footballeurs sénégalais âge de 

15_ 16 ans. 

Mémoire de maitrise ès sciences et techniques de l’activité physique et du sport (staps). 

Université Cheikh Anta Diop De Daka. 

ت الهىاثُت ال٣هىي ٖىض الالٖبحن ٦غة ال٣ضم  جسهو ، ؾىت 16الى  15مً الؿىٛالُحن جدؿحن الؿٖغ

اض ي، ظامٗت قُش اهخا صًىب بض٧اع )الؿىٛا٫( ؾىت   .2008-2007ٖلىم وج٣ىُاث اليكاٍ البضوي والٍغ

ت الهىاثُت ال٣هىي هضٞذ الضعاؾت الى جدؿحن الؿ - و٦ظل٪  ٖىض الالٖبحن ٦غة ال٣ضم الؿىٛالُحن ٖغ

 وؤًًا الخض ألا٢ص ى لىبٌ ال٣لبي ازىاء الٗمل. vo2maxجدؿحن ا٫ 

 .بي  اٖخمض الباخض ٖلى املىهج الخجٍغ

  ب جتراوح ؤٖماعهم بحن  18ُٖىت البدض جمشلذ في  ؾىت. 16-15اٖل

 جىنل الباخض الى: 

ت ال ب ان املٗض٫ املخىؾِ للؿٖغ اؾاب٘ مً  ٦4م/ؾا، وبٗض  13.77هىاثُت ال٣هىي ٢بل الخضٍع

ب ؤنبذ املٗض٫ ٌؿاوي  ٦م/ؾا. و٦ظل٪  14.77ؤؾابُ٘ ؤنبذ ٌؿاوي  ٦8م/ؾا، وبٗض  14الخضٍع

ب ٌؿاوي  vo2maxمخىؾِ ا٫  ب ؤنبذ  4ملل/ص/٦ٜ، وبٗض  53.28 ٢بل الخضٍع ؤؾابُ٘ مً الخضٍع

ملل/ص/٦ٜ. ول٨ً الخض ألا٢ص ى ملٗض٫  57ٌؿاوي ؤؾابُ٘ ؤنبذ  8ملل/ص/٦ٜ، وبٗض  54.08ٌؿاوي 

ب.  الىبٌ ال٣لبي لم ًسخل٠ بك٩ل ملخّى بٗض ؤؾابُ٘ مً الخضٍع
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 الخٗل٤ُ ٖلى الضعاؾاث املكابهت: 9

مً زال٫ ما ٢ام به البدشان مً ٢غاءة واؾخُإل ٖلى هخاثج الضعاؾاث املكابهت ملىيٕى الضعاؾت ؾىاء 

ً مٗ ا، جبحن لىا اهه هىا٥ اجٟا١ ٖلى ان هىا٥ ٞغو١ وازخالٞاث بحن مغا٦ؼ بمخٛحر واخض او املخٛحًر

اللٗب مً خُض هٕى الجهض واملؿاٞاث املىجؼة و٦ظل٪ ال٣ضعاث الِٟؿُىلىظُت والبضهُت، ٦ما جبحن لىا 

ت الهىاثُت  بُت املُب٣ت ؤصث الى الاعج٣اء بمؿخىي الؿٖغ ؤًًا هظه الضعاؾاث والتي ج٣غ بان البرامج الخضٍع

٣ت وؤصواث ظم٘ البُاهاث واملخمشلت في الازخباعاث البضهُت.  ال٣  هىي، و٢ض اقتر٦ذ هظه الضعاؾاث في ٍَغ

خماص ٖلى بٌٗ ظؼثُاتها لُغح  واؾخٟاص الُالب مً هظه الضعاؾاث اؾخٟاصة مىهجُت مً زال٫ الٖا

خ٣اء بٌٗ بق٩الُت الضعاؾت ٦ما ؾاهمذ في جؼوٍضها باأل٩ٞاع والغئي ؤزىاء وي٘ زُت الضعاؾت واؾ

ألا٩ٞاع التي جم الخُغ١ لها في الجاهب الىٓغي، ٦ما جبحن لىا ؤًًا هظه الضعاؾاث ج٣غ بان البرامج 

ت الهىاثُت ال٣هىي، وهى ما ؾىداو٫ جإ٦ُضه مً  بُت املُب٣ت ؤصث الى الاعج٣اء بمؿخىي الؿٖغ الخضٍع

 زال٫ بظغاء هظه الضعاؾت ؤو هُٟه مً زال٫ الىنى٫ بلى هخاثج مٛاًغة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منصب اللعب في كرة القدم 

 ولالفصل األ

 جمهُض-

 ٦غة ال٣ضم الخضًشت -1

بي -2  ٦غة ال٣ضم محزاث اٖل

ص٣ُ٢ت 90جدلُل َبُٗت مباعاة ٦غة ال٣ضم زال٫  -3  

 مغا٦ؼ اللٗب في ٦غة ال٣ضم -4

 ج٣ؿُم مغ٦ؼ اللٗب َب٣ا للىظباث الهجىمُت والضٞاُٖت -5

 زالنت-

1 
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 جمهيد:

ش و٦ظل٪ الًىابِ وال٣ىاهحن الخانت بها ختى ونلذ الى  ل٣ض جُىع ؤؾلىب لٗب ٦غة ال٣ضم ٖبر الخاٍع

٦بر مً املغخلت الخالُت املٗغوٞت ب٨غة ال٣ضم الخضًشت التي لم حٗض جغ٦ؼ ٖلى الهجىم واخغاػ الٗضص ألا

ألاهضاٝ ب٣ضع ما ؤنبدذ جغج٨ؼ ٖلى الخ٨خُ٪ واملهاعة، خُض انبذ لُغ١ اللٗب ؤهمُت ٦بحرة زال٫ 

٤ مً زال٫ الخمىي٘ الصخُذ لالٖبحن ٧ل  مباعاة ٦غة ال٣ضم خُض حٗخبر البىابت الغثِؿُت لخىُٓم الٍٟغ

ظي ًخسظه الالٖبىن في خؿب مغ٦ؼه في الخالت الضٞاُٖت وفي الخالت الهجىمُت ٦ما ان طل٪ الدك٨ُل ال

ت والخُُُت زال٫ اصائهم للىاظباث  امللٗب  ٌؿمذ لهم باالؾخسضام ألامشل إلم٩اهُاتهم البضهُت واملهاٍع

 الضٞاُٖت والهجىمُت.
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 هسة اللدم الحدًثت: .1

بذ ختى الان ْهغ بك٩ل واضر حٛحر َاب٘ اللٗب في ٦غة ال٣ضم الخضًشت، ٞإن 1986مىظ ٧اؽ الٗالم 

لب الٟغ١ املم او مىخسباث ٢ىمُت، خ٣ُ٣ت ْاهغ خاػة ؾىاء ٧اهذ ٞغ١ اهضًت الهجىم اهى الُاب٘ املمحز أٚل

الُاب٘ الهجىمي في ٦شحر مً الٟغ١ ال٨غوٍت زال٫ ٞترة الدؿُٗىاث، الا اهه جإ٦ض زال٫ ٞترة الشماهُاث 

ن ٦ما انها جبٗض ٖلى الؿغوع لضي ختى الان، والُاب٘ الهجىمي في ٦غة ال٣ضم ظٗلها ؤ٦ثر ازاعة للمخٟغظح

ض مً خماؾهم وخبهم للٗبت.  1 الالٖبحن وجٍؼ

وهىا٥ م٣ىلت ٢ضًمت ج٣ى٫: ان الهجىم اخؿً وؾُلت لضٞإ، الا ان جل٪ امل٣ىلت هي هه٠ الخ٣ُ٣ت 

٘ لضٞإ، ٨ٞغة ال٣ضم جهبذ لٗبت عا٢ُت ظضا خُىما  مالم ٨ًً طل٪ الهجىم ٢اصع ٖلى الخدى٫ الؿَغ

بحن الضٞإ والهجىم، وفي ٦غة ال٣ضم الخضًشت ؤنبدذ الدك٨ُالث الضٞاُٖت نٗبت ظضا  ٩ًىن الخىاػن 

خُض ؤنبذ ٖلى املهاظم بظ٫ ظهض ٦بحر في ؾبُل الخسلو مً املغا٢بت، بجاهب جُىع الخُِ الضٞاُٖت 

٣ٞض جُىعث الخُِ الهجىمُت ٞانبذ الىاظب الهجىمي ال ٣ًخهغ ٖلى املهاظمحن ٣ِٞ بل ٖلى ٧ل 

، ختى ؤنبدذ بٌٗ الخُِ جغج٨ؼ ٖلى ظٗل املهاظمحن ٖىانغ لخىُٟظ املىاوعاث الهجىمُت الالٖبحن

 2وجغ٥ مهمت التهض٠ً والدسجُل لالٖبي الىؾِ ومضاٞعي الجىاح.

وفي ٦غة ال٣ضم الخضًشت ؤنبذ مً املهم ٞيها ظضا ان ٩ًىن جدغ٥ الاٖب بضون ٦غة جدغ٧ا ط٦ُا 

او اًجاص م٩ان قاٚغ ٌؿاٖض الالٖب املؿخدىط ٖلى ال٨غة  ومضعوؾا، ٞهى الظي ٌؿخُُ٘ ان ًسل٤ لٗبا

غ١ اللٗب الخضًشت بمسخل٠ ؤهىاٖها ال جٓهغ واضخت زال٫ املباعاة ول٨ً ًم٨ً  )وهى مٟخاح اللٗب(، َو

٤، ٞٗىض الهجىم ؤنبدذ جدغ٧اث الالٖبحن جخى٠٢ صاثما  الخٗٝغ ٖليها زال٫ الترجِباث الضٞاُٖت للٍٟغ

 املؿخدىط ٖليها. ٖلى م٩ان ال٨غة، ومً هى 

٤ املىاٞـ وزل٤ امل٩ان الكاٚغ  وؤنبذ مً اهم ممحزاث الهجىم الجُض هى ٞخذ الشٛغاث في صٞإ ٍٞغ

لِكٛغه الؼمُل، وهىا٥ مشل هام في ٦غة ال٣ضم الخضًشت ٣ًى٫:" لِـ مغ٦ؼ الاٖب في الٟغ١ هى الظي 

لى طل٪ ٞان الالٖب املاهغ ال٣ىي ًدضص جدغ٧اجه في امللٗب ول٨ً ٢ضعجه ٖلى ماطا ٌؿخُُ٘ ان ًاصي"، ٖو

ب زِ الىؾِ، وفي ٦غة ال٣ضم الخضًشت  طا الخدمل ال٨بحر ٌؿخُُ٘ ان ًٟٗل ال٨شحر زانت بطا ٧ان اٖل

جلٗب ٞغ١ ٦شحرة بضون ظىاخحن خ٣ُ٣حن، وهظا ما مً قاهه ان ًل٣ي بىاظباث بياُٞت ٣ًىم بها 

٤ مهاظما زانت اطا ؤعاص املضعب الاخخٟاّ الٓهحران، ٞهما ًلٗبان خُيئظ ٦مهاظمحن ٖىضما ٩ًىن الٍٟغ

                                                           
ب ٦غة ال٣ضم، صاع ال٨ٟغ الٗغبي، ال٣اهغة،    1  . 5، م1996ؤؾخاط خىٟي مدمىص مسخاع، الخُب٤ُ الٗلمي في جضٍع
ت ل٨غة ال٣ضم، صاع ال٨ٟغ للُباٖت، ٖمان، جامغ مدؿً بؾماٖ   2 ٍغ ً الخٍُى  .253، م1999ُل ومى٠٢ مجُض املىلي، الخماٍع
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بى زِ الىؾِ في  ىٟظ الخُِ الهجىمُت، واٖل بالٖبي زِ الىؾِ ٧املحن ختى ًخد٨م في امللٗب ٍو

ىن في ه٣ل اللٗب الى  ال٨غة الخضًشت ال ًدخٟٓىن بال٨غة ٦شحرا مٗهم ٦ما ٧ان في املاض ي بل انهم ٌؿٖغ

كاع٧ىن في اله  1جىم والخهىٍب مً بٗض.الامام امام مغمى املىاٞـ َو

 ميزاث العبي هسة اللدم:  .2

ب ٦غة ال٣ضم؟  الهٟاث  اؾخدًاع لخٗٝغ ٖلى لٗب ٦غة ال٣ضم ًجب للإلظابت ًٖ ؾاا٫ مً هى اٖل

واملحزاث الاؾاؾُت املكتر٦ت لالٖبي ٦غة ال٣ضم والتي ج٩اص ج٩ىن ال٣الب الظي ًمحزهم وان اهم ما ًمحز 

بي ٦غة ال٣ضم هى انهم ًلمىن بم٩  ىهاث اللٗبت التي خضصها الباخشىن ٧الخالي:اٖل

 اللياكت البدهيت:  1.2

بىا ٦غة ال٣ضم ومنها  ت الهٟاث وال٣ضعاث البضهُت والخغ٦ُت التي البض ان ًخمخ٘ بها اٖل وهي مجمٖى

حرها(، وهي التي جامً  ت وال٣ىة واملُاولت واملغوهت والخىاػن والض٢ت والخىا٤ٞ الًٗلي الٗهبي ٚو )الؿٖغ

ً الخغ  ٤ ام٩اهُاجه الخٍؼ اث ألصاء ما مُلىب مىه مً مهام ووظباث ٞو ٧ي لالب ٦غة ال٣ضم في املباٍع

٠ُ طل٪ في امللٗب َُلت و٢ذ املباعاة الظي ٌؿخمغ  الٟىُت وو٤ٞ ما ٖلُه الخُِ الٗملُت املٗضة لخْى

اث التي ٌكتٍر في ٫90) ( ص٣ُ٢ت ٖضا الى٢ذ بض٫ الًاج٘ مً املباعاة، ًٞال ًٖ ٧ىن بٌٗ املباٍع

( ٣ُ٢ت 30البُىلت املٗىُت ان جيخهي بٟاثؼ و زاؾغ )اي ال جيخهي بالخٗاص٫ مُل٣ا( ٢ض حؿخمغ أل٦ثر مً )

بى ٦غة ال٣ضم صون  ؤزغي، والق٪ ان طل٪ ًدخاط الى نٟاث و٢ضعاث زانت البض ان ًمخل٨ها اٖل

ٚحرهم
2
. 

  :الخىخيىيت الخلىيت امليزاث 2.2

حر بلى ال٣ضم ٦غة َاب٘ ًضٖى ُت بُتمغج زهاثو ٖضة جٞى مل ألاصاء بىٖى ًاء ٖو  ج٩ىن  التي الخؿُت ألٖا

ت  الخ٣بل وخاؾت طاجُت وبهٟت والبهغ الؿم٘ بداؾت ٖال٢ت طاث ٖىانغ ٖضة جًم م٣ٗضة مجمٖى

ٖال٢ت  في خاؾمحن ٖاملحن بلى ،ال٨غة هدى ؤؾاؾا املىظه البهغي  التر٦حز ًاصي ال٣ضم ٦غة وفيـ، اللم

 بها لى٢ذ الاخخٟاّ ؤو ال٨غة مؿ٪ ًم٨ً ال خُض ،ال٣ضم ٦غة في ٣ُضاحٗ ؤ٦ثر الٗملُت هظه وحٗخبر الاهدباه

ل غ إلاخؿاؽ يغوعة ٖلى الخ٣ىُحن ًجبر ما وهى اللٗبت، في املخاخت الجؿم بإًٖاء ٍَى  في بال٨غة جٍُى

خُلب هظا الخ٣ني، الخدًحر ٖملُت ٘ الخُٛحر ٍو  املخٛحر الازخباع و٦ظا وال٨غة الالٖب وخغ٦ت لىيُٗت الؿَغ

غ الخيؿ٤ُ، م٘ ٢ضعاث مً ٖا٫ مؿخىي  ٫،للخلى   الش يء والخُُي الخ٣ني الجاهب مً واؾٗت ٢اٖضة جٞى

                                                           
 .5ؤؾخاط خىٟي مدمىص مسخاع، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م   1
 .59، م2010ألاؾخاط الض٦خىع ٖامغ ؾُٗض الخ٩ُاوي، ؾ٩ُىلىظُت ٦غة ال٣ضم، م٨خبت املجخم٘ الٗغبي، ٖمان،   2
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 املىهب مخُلباث جخضزل املُُٗاث هظه ٧ل بلى وبياٞت الخإ٢لم والخُٛحر ٖلى ٦بحرة ب٣ضعة ٌؿمذ الظي

ت ؤؾاؽ مً واهُال٢ا بطن ،املهام واملخضازلت املسخلٟت ٤، يالخ٨خ٩ُ الؿلى٥ وم٣اًِـ ٢ىاٖض مٗٞغ  للٍٟغ

.ءألاصا هجاح في خاؾما ٖامال ألاولى بالضعظت الالٖب الخ٨خ٨ُُت وزبرة الخبرة جمشل
1

 

 والخلليت:  الىفصيت امليزاث 3.2

ب ؤصاء ٌٗخمض  الظي ًمحز الخام الُاب٘ مً واهُال٢ا والخل٣ي، الىٟس ي ؾلى٦ه ٖلى ٦شحرا ال٣ضم ٦غة اٖل

 :زال٫ مً الخل٣ي الؿلى٥ ًخطر ال٣ضم ٦غة م٣ابلت

 وعاء في الجغي  الخهم مىاٞؿت في مجهىص بظ٫ خب ًمحزها التي بعاصجه لخهاثو الالٖب بْهاع خىي مؿ

 املؿىضة باملهام املشابغة لل٣ُام بلى باإلياٞت ،بها الاخخٟاّو الخهم ٦غة ؤزظ ٦ظاو  املىاظهاث وفي ال٨غة،

  ،اللٗب ٢ىاهحنو  عىجخٗا ال التي الاًجابُت الٗضواهُت مً هٕى ًدمل الظي الؿلى٥ زال٫ مً .بلُه

 2 .املىاٞـ مً ٢اهىهُت ٚحر اؾخجاباث نضوع  خالت في الىٟـ في الخد٨م ٖلى وال٣ضعة

 دكيلت:  90جدليل مميزاث اللعب في هسة اللدم خالل  .3

ان جدمل ألاصاء هى ؤخض الهٟاث البضهُت ألاؾاؾُت لالٖبي ٦غة ال٣ضم بؿبب َبُٗت اللٗبت التي جمخاػ 

متر  7800متر الى  5200ص٣ُ٢ت ًجغي الالٖبحن بؿٕغ مسخلٟت مً  90ٞسال٫ بذجم ٦بحر وقضة ٖالُت 

ت ٢هىي وا٢ل مً ال٣هىي، و٢ض ؤْهغث بٌٗ الضعاؾاث  2715الى  1330منها  متر ج٩ىن ٞيها الؿٖغ

ت مً املسخهحن في ٦غة ال٣ضم والتي ع٦ؼث ٖلى جدلُل خغ٧اث الالٖبحن م٘ ال٨غة في  التي ٢ام بها مجمٖى

٤ واخض مً  اث مخخالُت ٩ٞاهذ الىخاثج ٦ما ًلي:ٍٞغ  زال٫ مخابٗتهم لٗكغة مباٍع

  ًبي زِ الىؾِ ٣ًُٗىن مؿاٞت م  متر. 1200الى  1000اٖل

  ًبي زِ الهجىم ٣ًُٗىن مؿاٞت م  متر. 1100الى  850اٖل

  ًبي زِ الضٞإ ٣ًُٗىن مؿاٞت م  متر. 800الى  600اٖل

ت التي ًاصيها الاٖبحن باؾخسضام ال٨غة بك متر ومؿاٞت الجغي بضون  60_٩40ل ٖام جهل مً اما الؿٖغ

ٗت املسخلٟت املؿاٞاث ج٩ىن مً  80_٦50غة جهل مً  اهُال٢ت  70_50متر، اما ٖضص الاهُال٢اث الؿَغ

ُما ًخٗل٤ بدغ٦ت الالٖب باؾخسضام ال٨غة ٣ٞض ؤْهغث  350_260ومً  مغة ٧ىزب وؾ٣ٍى مسخلٟت، ٞو

ي امل باعاة مً الض٣ُ٢ت الى زالر ص٢اث٤ )وهظا ٌٗخمض ٖلى مغ٦ؼ الىخاثج باهه ٌؿخُُ٘ خُاػتها زال٫ قَى

ت لٛغى جىُٟظ  ب ٧ل ام٩اهُاجه البضهُت واملهاٍع ٤ و٦ظل٪ مل٩اهُت الخهم( ًٓهغ ٞيها الٖا ب في الٍٟغ الٖا

                                                           
ب :صةخما ببغاهُم مٟتي  1 اض ي الخضٍع  .75م ،2001 ال٣اهغة، الٗغبي، ال٨ٟغ صاع الخضًض، الٍغ
2

ب  ٖالوي:زامغ خؿً     ، ال٣اهغة،  واملىاٞؿت، صاع ؾ٩ُىلىظُت الخضٍع  .52، م1987املٗاٝع
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٩ىن الدجم الٗام للجهض املبظو٫ ازىاء املباعاة مً ٢بل الالٖبحن زهىنا  زُِ اللٗب املغؾىمت له، ٍو

ت الاصاء املهاعي م٘ ال٨غة في ألاصاء البضو ي ا٦بر مً و٢ذ خُاػجه لل٨غة بدُض ج٩ىن وؿبت اؾخسضام ؾٖغ

با  باملئت مً مجمٕى املؿاٞت ال٩لُت. 10حؿاوي ج٣ٍغ
 1 

  :في هسة اللدم اللعبمساهز  .4

٤ خُض ٣ًىم مً  مغ٦ؼ اللٗب ًم٨ً جدضًضه باملى٢٘ الظي ًدضص لالٖب في البىاء املخ٩امل لالٖبي الٍٟغ

تىُٟظ واظبخه الهجىمُت و زالله بد هىعه ، الضٞاُٖت في بَاع الخُِ املىيٖى ٤ ْو ان ج٩امل ؤصاء الٍٟغ

 ،٧ىخضة واخضة زال٫ املباعاة ٌٗخمض ؤؾاؾا ٖلى جىُٟظ الالٖبحن لىاظباث املغا٦ؼ املسخلٟت ل٩ل منهم

٣ت اللٗب والخُِ ا ملؿخسضمت، ول٩ل مغ٦ؼ واظباث مدضصة ًاصيها الاٖب زال٫ املباعاة اهُال٢ا مً ٍَغ

 ٤ ب في الٍٟغ وحؿاٖض ٖملُت جدضًض مغا٦ؼ اللٗب في جدضًض املهام والىاظباث املل٣اة ٖلى ٖاج٤ ٧ل اٖل

ٞمهما ػاصث واحؿٗذ هظه املهام والىاظباث ٞان جدضًض املغا٦ؼ ًًمً الى خض ٦بحر ٖضم الخٗاعى في 

ن هظا الخدضًض ملغا٦ؼ اللٗب ؤصاء املهام وجىُٟظ الخُِ املسخلٟت في امللٗب، وباإلياٞت الى طل٪ ٞا

ًًمً مً ظهت ؤزغي الخيؿ٤ُ والخىُٓم ظىباث امللٗب املسخلٟت صون اهما٫ ملؿاخت مُٗىت ٢ض ج٩ىن 

اث املباعاة. ان جىػَ٘ املهام وألاصاء في نىعة مغا٦ؼ لها مخُلباث ألاصاء الخانت  طاث ؤهمُت في ؾحر مجٍغ

ح ا وملما لخ٩امل ألاصاء وجٞى ر الجهض في ٦غة ال٣ضم.بها امغ مؼا٫ خٍُى
2

 

 أهميت مساهز اللعب:  1.4

هىعه ٧ىخضة واخضة زال٫ املباعاة ٖلى مضي اظاصة الالٖبحن  ٤ ٦غة ال٣ضم ْو ٌٗخمض ج٩امل ؤصاء ٍٞغ

جىُٟظ واظباث املغا٦ؼ املسخلٟت التي ٌكٛلىنها، اط ل٩ل مغ٦ؼ مً مغا٦ؼ اللٗب واظباث مدضصة ًاصيها 

٣ت اللٗب والخُِ املؿخسضمت.الالٖب زال٫ املباعاة اهُال٢ا مً َ  ٍغ

 ًًمً وظىص واظباث ل٩ل مغ٦ؼ مً مغا٦ؼ اللٗب ٖضم الخٗاعى في ؤصاء املهام وجىُٟظ زُِ اللٗب.

٤ ملغا٦ؼ اللٗب ًًمً حُُٛتهم ملؿاخاث امللٗب بخيؿ٤ُ وجىُٓم صون اهما٫  بي الٍٟغ ان اظاصة اٖل

او في ال٣ُام بالىاظباث الضٞاُٖت ٖىض مؿاخت او ؤزغي ٢ض ج٩ىن طاث ؤهمُت في بىاء وجُىٍغ الهجىم 

٤ ًخ٩ىن مً  بي الٟغ١ امغا هاما  11الضٞإ، وهٓغا ل٩ىن الٍٟغ ب ُٞٓل جىػَ٘ املهام وألاصاء بحن اٖل اٖل

حر الجهض. ا لًمان إلاهخاظُت لهظا الٗضص ال٨بحر مً الالٖبحن وجٞى  وخٍُى

                                                           
 .14، ممغظ٘ ؾاب٤ص. هاقم ًاؾغ خؿً، جدمل ألاصاء لالٖبي ٦غة ال٣ضم،   1
 .385، ممغظٜ ؾاب٤ىم في ٦غة ال٣ضم، ص٦خىع مٟتي ببغاهُم، الضٞإ لبىاء الهج  2 
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ض اصة مضي ل٣ض ؤصي جُىع زُِ اللٗب الهجىمُت والضٞاُٖت، و٦ظل٪ َغ١ الٖا اص البضوي واملهاعي الى ٍػ

ألاصاء الخغ٧ي املُلىب جىُٟظه مً ظاهب الالٖبحن في ٧ل مغ٦ؼ مً مغا٦ؼ اللٗب املسخلٟت، ول٣ض ازبدذ 

ً ؾىت ألازحرة ان املضي والاصاء الخغ٧ي ملغا٦ؼ اللٗب ٢ض  هخاثج الٗضًض مً الضعاؾاث ٖلى مضي الٗكٍغ

با اػصاص ومؼا٫ في اػصًاص، ولىا ان هخهىع  انهما ونال الى ي٠ٗ املضي وألاصاء الخغ٧ي ل٩ل مغ٦ؼ ج٣ٍغ

اث٠ املل٣اة ٖلى ٖاج٤ ٧ل مغ٦ؼ منها ٢ض ػاصث ٦ظل٪،  30زال٫  ؾىت ألازحرة، وججضع الاقاعة الى ان الْى

ا زال٫ املباعاة.  وبالخالي ػاصث املؿاٞاث التي ًجب ان ٣ًُٗها الالٖب ظٍغ

اصة ال٨بحرة في املضي وألاصاء الخغ٧ي ووْاث٠ ل٣ض جضازل املضي الخغ٧ي ملغا٦ؼ اللٗب ا ملسخلٟت هدُجت الٍؼ

اصة ال جىٟي  اصة ال٨بحرة في املضي وألاصاء الخغ٧ي لالٖبحن ٞان هظه الٍؼ م الٍؼ ٧اٞت مغا٦ؼ اللٗب، وبٚغ

اصة الىاظباث املل٣اة ٖلى ٧ل مغ٦ؼ مً  ٤ بل ؤصث الى ٍػ ب في الٍٟغ جُمـ مغا٦ؼ اللٗب املدضصة ل٩ل اٖل

 ؼ.املغا٦

غ في الالٖب الظي ًدخل هظا  ان ل٩ل مغ٦ؼ مً مغا٦ؼ اللٗب ؾماث ومىانٟاث مُٗىت البض وان جخٞى

املغ٦ؼ، وجسخل٠ ؤولىٍاث املىانٟاث ل٩ل مغ٦ؼ َب٣ا لُبُٗت ؤولىٍاث ؤصاء الىاظباث الضٞاُٖت 

 والهجىمُت في ألاما٦ً املسخلٟت في امللٗب.

مغا٦ؼ اللٗب املسخلٟت جخٟاوث وؿبتها َب٣ا لُبُٗت املغ٦ؼ ان جىػَ٘ الىاظباث الهجىمُت والضٞاُٖت ٖلى 

َغ١ اللٗب املسخلٟت.  
1

 

 جلصيم مساهز اللعب ػبلا للىاحباث الهجىميت والدفاعيت: .5

ًلي: عثِؿُت ٦ماالضٞاُٖت الى زالر ا٢ؿام ًم٨ىىا ج٣ؿُم مغا٦ؼ اللٗب َب٣ا للىاظباث الهجىمُت و 
 2

 

 .)بى الضٞإ )مغا٦ؼ اللٗب الضٞاُٖت  اٖل

 .ِبى مى٣ُت الىؾ  اٖل

  .)عئوؽ الخغبت )مغا٦ؼ اللٗب الهجىمُت الامامُت 

 مساهز لعب العبي الدفاع )مساهز اللعب الدفاعيت(: 1.5

وجؼصاص وؿبت ؤصائهم لىاظبتهم الضٞاُٖت ًٖ وؿبت ؤصائهم لىاظبتهم الهجىمُت، وجسخل٠ هظه اليؿب  

٣ت اللٗب ب٣ا لٍُغ خم ج٣ؿُمهم الى املغا٦ؼ  َب٣ا لُبُٗت ٧ل مغ٦ؼ مً مغا٦ؼ الضٞإ َو وزُُه، ٍو

 الخالُت:

                                                           
 .311، م2011، 1بغوِٞؿىع مٟتي ببغاهُم، املغظ٘ الكامل في ٦غة ال٣ضم، صاع ال٨خاب الخضًض، ال٣اهغة، ٍ  1

.312، مهٟؿهغظ٘ املبغوِٞؿىع مٟتي ببغاهُم،   2
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 ْهحر الجىب، الٓهحر الخغ)اللُبحرو(، ْهحر الىؾِ )ؾخىبغ(.

  ظهيرا الجىب: 1.1.5

وهم الالٖبىن الظًً ٌٗتريىن املهاظمحن املخدغ٦حن في مى٣ُتي الاظىاب في امللٗب، وهم ٚالبا ما 

ت والضهاء و  بحن ًخمحزون بالؿٖغ ت.٣ًىمىن بإصاء صوعهم امام اٖل  املهاعة الٗالُت وزانت املغاٚو

 : الجىب الىاحباث الخؼؼيت الدفاعيت لظهسي - أ 

 ازظ امل٩ان الصخُذ الظي ًغاعي ُٞه الى٣اٍ الخالُت:

  ٠٣ً الالٖب ٖلى امخضاص الخِ الىانل بحن ال٨غة واملغمى، ٠٣ً الٓهحر بدُض ٌؿخُُ٘ بٖا٢ت

غاث املهاظم املؿخدىط ٖلى ال٨غة الى مهاظم ازغ.  جمٍغ

 ً ت والخ٣ضم ٤ًُ الٓهحر املؿاخت التي ٌؿخُُ٘ ٞيها املهاظم الخىاظض في مى٣ُخه ل٣ُام باملغاٚو

٘ الى وي٘ الخُُٛت. ؿخُُ٘ الٓهحر مً هظا امل٩ان الخدغ٥ الؿَغ  لألمام، َو

  الٗمل ٖلى صٞ٘ الهجماث وبب٣اء ال٨غة بال٣غب مً زِ الخماؽ م٘ الٗمل م٘ مداولت مهاظمت

ت عص الٟٗل وص٢ت الخى٢ُذ هجاح مهمت مهاظمت ال٨غة.ال٨غة الؾخسالنها وجدض  ص ؾٖغ

  الاختراؽ مً ال٨غاث الخضاُٖت التي ٣ًىم بها الجىاح، ٞبًٗهم ًداو٫ املغوع بال٨غة الى الضازل

لت الى  غاث الٍُى لى الٓهحر ان ٩ًىن خظعا مً الخمٍغ والبٌٗ الازغ يهضٝ الى املغوع للخاعط، ٖو

خه.الجىاح خُض ٢ض ًداو٫ ػمالئه الا   1 ؾخٟاصة مً ؾٖغ

 .ال٣ُام بجمُ٘ واظباث الخُُٛت ٖلى باقي ػمالء زِ الٓهغ 

 :الجىب الىاحباث الخؼؼيت الهجىميت لظهيري - ب 

ًلٗب ْهحرا الجىب صوعا هاما واؾاؾُا في بىاء الهجماث في ال٨غة الخضًشت خُض ٌٗمالن باقترا٦هما في 

٤، وبىاء  اصة الٗضصًت للٍٟغ الهجماث مً ظاهب زِ الٓهغ ٖامت ًجب ان الهجىم ٖلى جد٤ُ٣ الٍؼ

 ًخه٠ باآلحي:

غ.  مغاٖاة ألامان في الخمٍغ

بطا ما جُلب الامغ الجغي بال٨غة ٞٗلى الالٖب ان ًاصي طل٪ بضون ؤصوي مساَغة مً ٢ُٗها او اٖا٢تها 

ٗت الى م٩اهه او الى م٩ان الخُُٛت املٟغ  وى ان بىاؾُت ؤخض املىاٞؿحن وان ًغاعي املضاٞ٘ ٖىصجه الؿَغ

 1 ًخىاظض ُٞه بطا اهتهذ الهجمت ؾىاء بسغوط ال٨غة ًٖ امللٗب او باؾخدىاط الخهم ٖليها.

                                                           
ضاص املهاعي والخُُي لالٖب ٦غة ال٣ضم، صاع ال٨ٟ  1   .236، م1994غ الٗغبي، ال٣اهغة، ص. مٟتي ببغاهُم، الجضًض في الٖا

 



القدم كرة في اللعب منصب األول الـــفصل  

22 

 

 :الجىب اهم املىاصفاث الخاصت التي ًجب ان ًخميز بها ظهير -  ج

 .البضوي املىاؾب ً  الخ٩ٍى

 خدام في امل٣ضعة ٖلى ؤصاء الخدٟحز بالُت، وامل٣ضعة ٖلى ججمُ٘ ال٣ىة زال٫ الالخدام، وجىُٟظ هظا الال

 الخى٢ُذ الؿلُم.

 .ت الاهُال١ وألاصاء، املباٚخت واظاصة املهاعة الضٞاُٖت  ؾٖغ

 الجغؤة، الخهمُم، ال٨ٟاح، ال٣ضعة ٖلى التر٦حز، والخدمل والغقا٢ت 

حن مً ْهغي الجىب هما:  ًم٨ىىا الخمُحز بحن هٖى

 زهاثهه ما ًلي: املضاٞ٘ الظي ًغ٦ؼ ٖلى ال٣ُام بىاظبخه الضٞاُٖت بضعظت ٦بحرة ظضا ومً اهم

غ  ًىلي الىظباث الضٞاُٖت مٗٓم اهخمامه وجغ٦حزه زال٫ املباعاة، وال ٌكاع٥ بةًجابُت في بىاء او جٍُى

٨خٟي ٚالبا ببضء الهجىم، و٢ض ٌكاع٥ بيؿبت بؿُُت في بىاء الهجىم مً  الهجىم الا في اي٤ُ الخضوص ٍو

اصة الٗضصًت   مً الخل٠.زال٫ املؿاٖضة والؿىض والٗمل ٖلى اخضار الٍؼ

ت للمكاع٦ت ب٩ل َا٢خه مً بضؤ الهجىم  واملضاٞ٘ الظي ًاصي واظبخه الضٞاُٖت زم ًخدى٫ بإ٢ص ى ؾٖغ

غه وانهاثه.   وبىاثه وجٍُى

حن مً ْهحرا الجىب، و٢ض  ٤ في َغ١ اللٗب املسخلٟت ٢ض ًدخاط الى الىٖى ًجب مغاٖاة ان حك٨ُل الٍٟغ

بىن مً الىٕى ألاو  ٤ اٖل غ املضعب في الٍٟغ بىن مً الىٕى الشاوي، وهظا ٢ض ًٟغى ٖلى املضعب ًخٞى ٫ او اٖل

 اللٗب بُغ١ مُٗىت، والٗمل ٖلى جُب٤ُ زُِ زانت في بًٗها.

ْهحر الجىب الاٌؿغ او ألاًمً ان مهمتهما ألاولى الضٞإ امام الالٖبحن املهاظمحن املىاٞؿحن في مى٣ُت 

 2 الاظىدت ؤؾاؾا.

 الظهير الحس:  2.1.5

ش ٦غة ال٣ضم و٢ض ؾمي بإؾماء مسخلٟت في بازخالٝ ْهغ هظا املغ٦ؼ مىظ ٞتر  ة ٢هحرة بطا ما عظٗىا لخاٍع

لى مؿاٞت  هحر الجىب ٖو البلض، ًخسظ الالٖب الظي ٌكٛل هظا املغ٦ؼ ويٗه زل٠ ْهحر الىؾِ ْو

 مىاؾبت منهم.

لت وامل٣ضعة ٖلى ال٣ُاصة باإلياٞت  جب ان ًخمحز هظا الالٖب باملهاعاث الٗالُت والخبرة الٍُى الى ٍو

ل ال٣امت. ًٟل ان ٩ًىن ٍَى ً البضوي املخ٩امل ٍو  الخ٩ٍى

                                                                                                                                                                                     
ضاص ا  1   .236، ممغظ٘ ؾاب٤ ملهاعي والخُُي لالٖب ٦غة ال٣ضم،ص. مٟتي ببغاهُم، الجضًض في الٖا
 .313بغوِٞؿىع مٟتي ببغاهُم، املغظ٘ الكامل في ٦غة ال٣ضم، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م  2
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 :الحس الىاحباث الخؼؼيت الدفاعيت للظهير - أ 

٩ىن مؿخٗضا  بي زِ الٓهغ ٌُٛيهم مً زال٫ ويٗه الٗم٤ُ زلٟهم ٍو ًلٗب خغا زل٠ ػمالثه اٖل

ٗمل ٖلى حُُٛت املؿاخاث زل٠ الؼمالء والٗمل ٖل غاث الازترا٢ُت زلٟهم، َو ى مهاظمت ل٣ُ٘ الخمٍغ

 ال٨غة التي في خىػة املهاظمحن بطا ما مغ ؤخضهم مً ػمالثه املضاٞٗحن.

٤ خُض ٌٗمل ٖلى اٖترايه  اصة الٗضصًت ٖلى صٞإ الٍٟغ ٦ما ًخىلى مهمت الالٖب الظي ٌؿبب الٍؼ

 بمهاظمت ال٨غة التي في خىػجه او ٣ًىم بمغا٢بخه ٖىضما ًخُلب الامغ طل٪.

٤ ازىاء ال خىلى ٢ُاصة الٍٟغ ضٞإ خُض ٣ًىم بخىظُه ػمالثه واعقاصهم وجصخُذ ازُائهم ٦ما ٌٗخبر ٍو

بي زِ الٓهغ ظمُٗا.  1 همؼة الىنل بحن اٖل

 :الحس الىاحباث الخؼؼيت الهجىميت للظهير - ب 

اصة ٖضصًت ٖلى مغمى   ال٣ُام بالضوع الهجىمي واظب ؤؾاس ي له خُض ٌؿبب اقترا٦ه في الهجىم ٍػ

ؿخُُ٘ الٓهحر الخ ب ٖلى املغمى، املىاٞؿحن، َو غة الخاثُُت والخهٍى مل الخمٍغ غ جىُٟظ الازترا١ ٖو

الخٔ الخيؿ٤ُ ال٩امل بِىه وبحن باقي ػمالثه في مشل هظه الخاالث.  2 ٍو

 3: الحس اهم املىاصفاث الخاصت التي ًجب ان ًخميز بها الظهير - ج 

 .ل ال٣امت ًٟل ان ٩ًىن ٍَى ً البضوي املخ٩امل ٍو  الخ٩ٍى

  الضٞاُٖت ٖالُت املؿخىي وزانت الٗاب الهىاء.املهاعة الهجىمُت و 

  لت، وبًجاص الغ٢ابت َب٣ا ألؾلىب الضٞإ عظل لغظل وصٞإ املى٣ُت في هٟـ الى٢ذ الخبرة الٍُى

 بضعظت ٖالُت مً الخٟى١.

 .ت الضٞإ وؾىضه  الخ٣ضًغ الجُض للمىاػهت بحن املكاع٦ت في الهجىم او الب٣اء لخ٣ٍى

 ت البضيهت وال٣ضعة ٖلى ال  ٣ُاصة وجدمل املؿاولُت.ؾٖغ

 ظهير الىشؽ: 3.1.5

٤ املًاص  ً خُض ًلٗب مضاٞٗا امام ٢لبي هجىم الٍٟغ وهى الالٖب الظي ًخسظ مىيٗه بحن الٓهحًر

 )عاؽ الخغبت( او مً ًدل مدله في املى٣ُت املدضصة له.

                                                           
ضاص املهاعي والخُُي لالٖ   1   .239ب ٦غة ال٣ضم، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، مص. مٟتي ببغاهُم، الجضًض في الٖا

  .239ه، مهٟؿغظ٘ املص. مٟتي ببغاهُم،    2

 . 319بغوِٞؿىع مٟتي ببغاهُم، املغظ٘ الكامل في ٦غة ال٣ضم، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م   3
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جب ان ًخمحز هظا الالٖب بم٣ضعجه ٖلى مهاظمت ال٨غة ٖلى ألاعى او في الهىاء واظاص يغباث  الغاؽ ٍو

لت ؾىاء ٧اهذ اجُت الُه ٖغيُت ام امامُت، و٦ظل٪ اظاصة الغ٢ابت والًِٛ ٖلى  ًٖ ال٨غاث الٍُى

ًٟل ان ٩ًىن هظا الاٖب مخمحزا بُى٫ ال٣امت املىاؾب.  املهاظم والخُُٛت الؿلُمت ٍو

 :الىشؽ الىاحباث الخؼؼيت الدفاعيت لظهير - أ 

٦بحر الىاظباث الخُُُت الضٞاُٖت لٓهحري  الىاظباث الخُُُت الضٞاُٖت لٓهحر الىؾِ حكبه لخض

غاث التي  الجىب خُض ًجب ان ًغا٢ب املهاظم الظي ًلٗب ٞمى٣ُخه مغا٢بت ٧املت وطل٪ ب٣ُ٘ الخمٍغ

 جلٗب الُه باإلياٞت الى الىاظباث الخالُت:

غاث ٖغيُت بُيُت جلٗب في مى٣ُخه ؾىاء ٧اهذ ٖلى ألاعى او في الهىاء،  ٢ُ٘ ؤي جمٍغ

عاؽ الخغبت في ازىاء اللٗب الى مى٣ُت الجىاح ٞان مً الىاظب ٖلُه ان ًدبٗه ٞاهه ًىٟظ وبطا ما جدغ٥ 

٤ بخيؿ٤ُ ٧امل م٘  واظباث ْهحر الجىب في هظه الخالت، ٦ما ٌٗمل ٖلى حُُٛت الشلض الضٞاعي للٍٟغ

ت ْهحر ْهحرا الجىب والٓهحر الخغ ؾىاء ٧ان طل٪ بضٞإ عظل لغظل او صٞإ املى٣ُت، ٦ما ان لشىاء بٖا٢

٤ ؾهل الى املغمى.  1 الىؾِ لالٖب املهاظم املؿخدىط ٖلى ال٨غة ًجب ٖلُه ان ًمىٗه مً اجساط ٍَغ

 :الىشؽ الىاحباث الخؼؼيت الهجىميت لظهير - ب 

غاجه الخاثُُت آزغ ٦بحر في  الاقترا٥ في الهجىم ٖىضما جخاح له ٞغنت الخ٣ضم لألمام خُض ٩ًىن لخمٍغ

لت ؾىاء ٖلى ألاعىحك٨ُل زُىعة ٖلى مغمى املىاٞ غاث الٍُى او في الهىاء الى مى٣ُت  ؿحن، وؤصاء الخمٍغ

 2 الجىاخحن للؼمالء ؾىاء بهضٝ حُٛحر اججاه الهجماث او بهضٝ اؾخٛال٫ مؿاخت زالُت.

 3:الىشؽ اهم املىاصفاث الخاصت التي ًجب ان ًخميز بها ظهير - ج 

 البضوي ال٣ىي، وامل٣ضعة ٖلى الالخدام البضوي ب٣ ً  ىة.الخ٩ٍى

 .ال٣ضعة الًٗلُت بال٣ضع الظي ًم٨ىه مً جىُٟظ الٗاب الهىاء وزانت يغباث الغاؽ 

 .اظاصث الجىاهب الضٞاُٖت وزانت املغا٢بت والخُُٛت والدكخِذ 

  لت وزانت التي جىٟظ بباًَ ال٣ضم ووظه غاث الٍُى الؿُُغة ٖلى ال٨غة والخدحز ٖليها، ص٢ت الخمٍغ

 ال٣ضم الامامي.

 لُم للمكاع٦ت في الهجىم املغجض، الجغؤة والخهمُم وال٨ٟاح.امخال٥ الخ٣ضًغ الؿ 

                                                           
ضاص املهاعي والخُُي لالٖب ٦غة ال٣ضم، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م  1  .237ص. مٟتي ببغاهُم، الجضًض في الٖا
 .238ه، مهٟؿغظ٘ املببغاهُم، ص. مٟتي   2
 .317مٟتي ببغاهُم، املغظ٘ الكامل في ٦غة ال٣ضم، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م بغوِٞؿىع   3
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 مساهز لعب العبي مىؼلت الىشؽ:  2.5

وهم الالٖبىن الظًً ج٩ىن لهم مهمت عبِ امللٗب بحن الالٖبحن الخلُٟحن والالٖبحن املخ٣ضمحن ؾىاء ٧ان 

 طل٪ ازىاء الهجىم او ازىاء الضٞإ.

لٛلبت وهي بمشابت الٗمىص ال٣ٟغي الظي ًخد٨م في حٗخبر مى٣ُت وؾِ امللٗب هي مدىع جدغ٧اتهم ا

اث ؤمىع اللٗب، لظل٪ ٞالؿُُغة ٖلى هظه املى٣ُت مً امللٗب زال٫ الهجىم او الضٞإ مُلب  مجٍغ

.٤  ؤؾاس ي ل٩ل ٍٞغ

بي الىؾِ )مغا٦ؼ اللٗب املخىؾُت( جٟهُلُا ٦م ًلي: م٨ً ج٣ؿُم اٖل  ٍو

 ٘بى مى٣ُت الىؾِ الظًً ٌٛلب ٖلى ؤصائهم الُاب  الضٞاعي. اٖل

 .بى مى٣ُت الىؾِ ناوٗىا اللٗب  اٖل

 .بى مى٣ُت الىؾِ الظًً ٌٛلب ٖلى ؤصائهم الُب٘ الهجىمي  اٖل

ا او ؤ٦ثر مً الاهىإ الؿاب٣ت. بي مى٣ُت الىؾِ هٖى  1 و٢ض ًخًمً حك٨ُل اٖل

 :العب خؽ الىشؽ الري ٌغلب عليه الؼابع الدفاعي 1.2.5

البا ما ٩ًل٠ بمغا٢بت املهاظم الظي ٌك٩ل وهى الالٖب الظي ٩ًل٠ بىاظباث صٞاُٖت بيؿبت ٦بح رة، ٚو

٤ املىاٞـ عاؽ خغبت زاوي.  م٘ ٢لب هجىم الٍٟغ

٣ت  ٣ت  2-5-3جٓهغ الخاظت الُه بك٩ل ٦بحر ٖىض اللٗب بٍُغ ٍغ غظ٘ ؾبب طل٪ الى انهم  1-6-3َو ٍو

 ًمشلىن ؤي خض ٦بحر صوع ْهحري الجىب املهاظمحن.

 :الدفاعي ىشؽ الري ٌغلب عليه الؼابع الىاحباث الخؼؼيت الدفاعيت لالعب خؽ ال- أ 

الٗمل ٖلى ال٣ُام بالىاظب الضٞاعي مً زال٫ صٞإ املى٣ُت او صٞإ عظل لغظل باالهًمام لالٖبي زِ 

٤ املهاظم. بي الٍٟغ اصة الٗضصًت مً اٖل  الٓهغ او الخدغ٥ امامهم ٖىض وظىص الٍؼ

ب زِ الٓ هغ املخ٣ضم في خالت اعجضاص ال٨غة ٢ض ٩ًل٠ بمغا٢بت مهاظم بإؾلىب عظل لغظل، حُُٛت اٖل

.٤ بي زِ الىؾِ حُُٗل اللٗب ٖىض اعجضاص الهجمت ٖلى الٍٟغ ٣ه، حُُٛت اٖل  2 ٖلى صٞإ ٍٞغ

 :الدفاعي الىاحباث الخؼؼيت الهجىميت لالعب خؽ الىشؽ الري ٌغلب عليه الؼابع - ب 

ت الجاهب او ال٣لب وزانت بطا م ا ٧اهذ ال٨غة في زلض ٣ًىم بضوع عثِس ي زال٫ بضء الهجىم م٘ مجمٖى

 امللٗب الُىلي الخام به.

                                                           
.321بغوِٞؿىع مٟتي ببغاهُم، املغظ٘ الكامل في ٦غة ال٣ضم، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م  1
ضاص املهاعي والخُُي لالٖب ٦غة ال٣ضم، مغظ٘ ؾب  2  .٤241 ط٦غه، مص. مٟتي ببغاهُم، الجضًض في الٖا
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ت  ًاصي صوعا ؤؾاؾُا في جىُٟظ زُِ اللٗب في مغخلت بىاء الهجىم م٘ مجمىٖت الجىب او مجمٖى

ال٣لب الخانت به، ٦ما ٣ًىم بدىُٟظ زُِ الجغي الخغ وجىؾُ٘ ظبهت الهجىم والؿىض او الازترا١ او 

بطا ما ٧ان الهجىم جم بىائه مً الجاهب ال٨ٗس ي، وجى٧ل له الاهضٞإ مً الخل٠ الى الامام...الخ وطل٪ 

غ الهجىم  ٣ت وطل٪ في مغخلت جٍُى ؤصواع مسخلٟت َب٣ا لُبُٗت زُِ اللٗب الهجىمُت وجدضًضاث الٍُغ

 1وانهاثه. 

اهم املىاصفاث التي ًجب ان ًخميز بها العبى مىؼلت الىشؽ الرًً ٌغلب على ادائهم الؼابع - ج 

 :الدفاعي 

بي زِ الىؾِ ومً هظا ًخطر اهه البض ان ٩ًىن مضاٞٗا ًخمحز  الجم٘ بحن نٟاث ْهغي الجىب واٖل

 2 بال٣ضعة ٖلى ؤصاء الىاظباث الهجىمُت ب٨ٟاءة ٖالُت.

 العبى مىؼلت الىشؽ صاوعىا اللعب: 2.2.5

٩ىن لخدغ٧اجه ؤزغ واضر في بىاء وانهاء  ى وه ضًغ الهجماث في اٚلب الخُان ٍو الالٖب الظي ًبضا ٍو

 الهجماث.

 :الالعاب الىاحباث الخؼؼيت الهجىميت لالعب خؽ الىشؽ صاوع - أ 

الٗمل ٖلى بىاء الهجماث مً زال٫ الخ٨ٟحر الخال١ والاؾخٟاصة أل٢ص ى صعظت مم٨ىت مً املىا٠٢ 

غاث التي جازغ جإزحرا مباقغا في حك٨ُل  ت الهجىم واججاهه وازخُاع ؤهىإ الخمٍغ املسخلٟت لخدضًض ؾٖغ

 ىاٞؿحن.الخُىعة ٖلى مغمى امل

جدضًض اججاهاث بىاء الهجماث مً زال٫ عئٍت واضخت ملىا٠٢ اللٗب املسخلٟت، والخٗاون م٘ باقي 

بي الىؾِ واملهاظمحن ٖلى ازترا١ صٞإ املىاٞؿحن.   الؼمالء اٖل

ب املخ٣ً ٖلى املغمى.  3 الخهٍى

 : الالعاب الىاحباث الخؼؼيت الدفاعيت لالعب خؽ الىشؽ صاوع - ب 

ٞٗحن لل٣ُام بالىاظب الضٞاعي مً زال٫ صٞإ املى٣ُت او صٞإ عظل لغظل َب٣ا الاهًمام للمضا  

بي املىاٞـ. ب مٗحن مً اٖل ٤ الضٞاُٖت، و٢ض ٩ًل٠ بمغا٢بت اٖل  4 لخُت الٍٟغ

 

                                                           
 .404ص٦خىع مٟتي ببغاهُم، الضٞإ لبىاء الهجىم في ٦غة ال٣ضم، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م  1
 .322بغوِٞؿىع مٟتي ببغاهُم، املغظ٘ الكامل في ٦غة ال٣ضم، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م  2
ضاص املهاعي والخُُي لالٖب ٦غة ال٣ضم، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م  3 .241ص. مٟتي ببغاهُم، الجضًض في الٖا
.241، مغظ٘ هٟؿهص. مٟتي ببغاهُم، امل  4
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 1:اللعب اهم املىاصفاث التي ًجب ان ًخميز بها الالعبىن صاوعىا - ج 

 ُت.امخال٥ لُا٢ت بضهُت ٖالُت وؾماث ال٣ُاصة وجدمل املؿاول 

 .خًىع الظهً َىا٫ ٞترة املباعاة 

 .ت اؾدُٗاب مىا٠٢ اللٗب والاؾخٟاصة منها زُُُا  ٞهم واؾدُٗاب الخُِ املسخلٟت وؾٖغ

 .امخال٥ مهاعاث ٖلُت وجُىَٗها َب٣ا لٟغو١ اللٗب واؾخسضام اوؿبها في الى٢ذ املىاؾب 

 .اظاصة واظباث الغ٢ابت بيؿبت ٖالُت 

 أدائهم الؼابع الهجىمي:العبى مىؼلت الىشؽ الري ٌغلب على  3.2.5

ب في الُغ١ الٗاصًت زل٠ ٢لب الهجىم وهى ٣ًىم بإصاء صوعه الهجىمي مً زال٫  ًلٗب هظا الٖا

 مؿاخاث ٦بحرة مً امللٗب.

 :الهجىمي الىاحباث الخؼؼيت الدفاعيت لالعب خؽ الىشؽ الري ٌغلب عليه الؼابع - أ 

بي ٌٗمل ٖلى جامحن حُُٛت زِ الىؾِ في خالت اهضٞإ ؤخض اٖل ً او ؤخض اٖل بي زِ الىؾِ الازٍغ

غ٢لت هجماث املىاٞـ بخُُٗل اللٗب او بمهاظمت املىاٞـ  زِ الضٞإ ألصاء الىاظب الهجىمي، ٖو

٤ في خالت هجىم املىاٞؿحن ٖلى  املؿخدىط ٖلى ال٨غة باإلياٞت الى الاهًمام للبىاء الضٞاعي للٍٟغ

 .2املغمى

 :الهجىمي شؽ الري ٌغلب عليه الؼابع الىاحباث الخؼؼيت الهجىميت لالعب خؽ الى - ب 

٣ه  بي زِ الهجىم واجساط ألاما٦ً املالثمت ٖىضما ٌؿخدىط ٍٞغ ب مً اٖل املكاع٦ت في الهجىم ٦إي اٖل

مل ٖلى جباص٫ ٖلى ال٨غة وطل٪ باؾخٛال٫ املؿاخاث الخالُت باإلياٞت الى الٗمل ٖلى اًجاصها والٗ

غاث ػمالثه، املغا٦ؼ م٘ الؼمالء بي زِ الىؾِ وزِ الضٞإ واؾدشماعها مٗهم وانهائها  اؾخٛال٫ جمٍغ اٖل

ب، والاؾخٟاصة بىيٗه املخإزغ وؿبُا زل٠ املهاظمحن خُض ٣ًىم بالجغي الازتراقي والخهىٍب  3 بالخهٍى

اهم املىاصفاث التي ًجب ان ًخميز بها العبى مىؼلت الىشؽ الري ٌغلب على أدائهم الؼابع - ج 

 4:الهجىمي 

  ب وال٣ضعة ٖلى جدمل امخال٥ ال٣ضعة ٖلى حسجُل ألاهضاٝ ؾىاء باالزترا١ في ال٣لب او الخهٍى

 الالخدام البضوي.
                                                           

 .323بغوِٞؿىع مٟتي ببغاهُم، املغظ٘ الكامل في ٦غة ال٣ضم، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م   1
ضاص املهاعي والخُُي لالٖب ٦غة ال٣ضم، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م  2  .242ص. مٟتي ببغاهُم، الجضًض في الٖا
 .243، مغظ٘ هٟؿهص. مٟتي ببغاهُم، امل  3
 .325ِؿىع مٟتي ببغاهُم، املغظ٘ الكامل في ٦غة ال٣ضم، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، مبغوٞ  4
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 .ت والخهىٍب والخدغ٥ الخغ بضون ٦غة  اظاصة املهاعاث بضعظت ٖالُت وزانت املغاٚو

 .بت مىه في املكاع٦ت في جىُٟظ الخُِ الهجىمُت  الُلب الضاثم لل٨غة ٚع

 دى٫ الى الهجىم، وبٖاصة اللٗب في مى٣ُت الجىاخحن بضعظت امل٣ضعة ٖلى الخسلو مً الغ٢ابت والخ

 ٖالُت مً ال٨ٟاءة.

 .ٟهم الخدغ٧اث الخُُُت الهجىمُت لؼمالثه وزانت عاؽ الخغبت  ًدلل ٍو

 زؤوس الحسبت: )مساهز اللعب الهجىميت الاماميت( 3.5

عئوؽ  ان ازخالٝ َغ١ اللٗب ؤصي الى ازخالٝ ٖضص عئوؽ الخغبت ٞيها ٟٞي الى٢ذ الظي هجض ان

٣ت  ٣ت  2-4-4الخغبت ازىان في ٍَغ ٍغ ٣ت  2-5-3َو بحن في الى٢ذ الظي  3ًهبذ  3-3-4هجض ان في ٍَغ اٖل

٣ت  با واخضا في ٍَغ  .1-5-4او  1-6-3ٌٗخبر عاؽ الخغبت اٖل

بحن في ٦غة ال٣ضم الخضًشت هي الٗمل ٖلى تهُئت الٟغم لؼمالء  وحٗخبر املهمت الغثِؿُت لهاالء الٖا

 1اػ ألاهضاٝ واملكاع٦ت بٟاٖلُت في انهاء الهجماث بالتهض٠ً. املهاظمحن إلخغ 

 :( الىاحباث الخؼؼيت الدفاعيت لللب الهجىم )زاس الحسبت- أ 

الٗمل ٖلى ٖغ٢لت ج٣ضم الخهم بال٨ٟاح لالؾخدىاط ٖلى ال٨غة مىه بطا ما ؤنبدذ في خىػة املىاٞؿحن 

٤. ُٖتماي جدضصها له الخُت الضٞاُٖت الجفي ًٚىن املى٣ُت الت  للٍٟغ

 :الهجىم الىاحباث الخؼؼيت الهجىميت لللب - ب 

٤، والٗمل  لى اؾخٛال٫ ااخغاػ ألاهضاٝ مً زال٫ الخدغ٧اث الٛحر مدضوصة في زلض امللٗب الهجىمي للٍٟغ

غاث الٗغيُت والامامُت التي جلٗب الُه صازل مى٣ُت الجؼاء وطل٪ بها الى املغمى. ظمُ٘ الخمٍغ  بخهٍى

لتي ٩ًىن الهضٝ منها مؿاٖضة باقي ػمالثه الالٖبحن ٖلى هجاح الخُِ ٣ًىم بجمُ٘ الخدغ٧اث ا

 2الهجىمُت الازترا٢ُت مً خُض الجغي الخغ وجباص٫ املغا٦ؼ وزل٤ املؿاخاث الخالُت.  

 3 :الحسبت اهم املىاصفاث التي ًخميز بها زؤوس - ج 

 ٗب الهجىمي ال ًمل الخدغ٧اث الخغة الىاُٖت إلصعا٥ املضاٞٗحن مً زال٫ جىُٟظ زُِ الل

 املسخلٟت، واؾخٛال٫ وؿبت ٖالُت ظضا مً ٞغم التهض٠ً املخاخت له.

 .ًخمخ٘ بامل٣ضعة ٖلى الخهٝغ بهضوء في املىا٠٢ الهجىمُت الٗهِبت وزانت امام املغمى 

                                                           
 .409ص٦خىع مٟتي ببغاهُم، الضٞإ لبىاء الهجىم في ٦غة ال٣ضم، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م 1
ضاص املهاعي والخُُي لالٖب ٦غة ال٣ضم، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م 2  .244ص. مٟتي ببغاهُم، الجضًض في الٖا
 .327هُم، املغظ٘ الكامل في ٦غة ال٣ضم، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، مبغوِٞؿىع مٟتي ببغا 3
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 .امل٣ضعة ٖلى الهغوب مً الغ٢ابت في الخى٢ُذ املىاؾب والى امل٩ان املىاؾب 

 ب بالغاؽ وال٣ضم.اظاصث الٗاب الهىاء و٢ىة وص٢ت الخهٍى 
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 خالصت:

هىعه ٧ىخضة واخضة زال٫ املباعاة ٌٗخمض ٖلى مضي  ٤ ْو جىُٟظ الالٖبىن لىاظبتهم  ان ج٩امل الٍٟغ

٣ت اللٗب والخُِ  الضٞاُٖت والهجىمُت املدضصة واملل٣اة ٖلى ٖاج٣هم زال٫ املباعاة اهُال٢ا مً ٍَغ

ب املؿخسضمت، خُض حؿاٖض ٖملُت جد ضًض مغا٦ؼ اللٗب في جدضًض املهام والىاظباث املؿىضة الى ٧ل اٖل

ٌكٛل مغ٦ؼا مُٗىا وهظا الظي ًًمً الى خض ٦بحر ٖضم الخٗاعى في ؤصاء املهام وجىُٟظ الخُِ 

اث اللٗب او املباع  ضم جغ٥ املؿاخاث واهمالها والتي جلٗب صوعا ٦بحرا في ؾحر مجٍغ  ة. ااملسخلٟت، ٖو



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 السرعة الهىائية القصىي
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 جمهُض-

 املضاومت الهىاثُت  -1

 ال٣ضعة الهىاثُت ال٣هىي  -2

الخض ألا٢ص ى الؾتهال٥ الا٦سجحن -3  

ت الهىاثُت ال٣هىي  -4  الؿٖغ

 زالنت-
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 جمهيد:

حٗخبر املضاومت ؾمت او زانُت ؤؾاؾُت في وكاٍ ٦غة ال٣ضم خُض حؿمذ لالٖب بالخٗبحر ًٖ ال٣ضعاث 

ت.  اض ي ٦ٛحرها مً امل٩ىهاث ٧ال٣ىة، الؿٖغ الٟىُت والخُُُت، ٞهي م٩ىن ؤؾاس ي للىنى٫ لإلهجاػ الٍغ

ت مً الخهاثو وامل٩ىهاث وهظ ا ما ؤصي الى ان حٗاع لها وللمضاومت اق٩ا٫ مسخلٟت جخه٠ بمجمٖى

ت  ب، بدُض ان ٧ل ق٩ل ًُىع بىجحرة ٖمل ص٣ُ٢ت وطل٪ خؿب الؿٖغ ؤهمُت ٦بحرة خؿب مغخلت الخضٍع

ىلىظُت ألا٦ثر VMAالهىاثُت ال٣هىي ) ( املدضصة مً زال٫ الازخباع والتي حٗخبر واخض مً املغاظ٘ الٟحًز

غ املدخىي وبغامج  ب.اقٗبُت و٢ُمت ٖىض املضعبحن ألظل جٍُى  لخضٍع
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 املداومت الهىائيت: .1

( او Vo2maxاملضاومت الهىاثُت هي ظؼء او وؿبت الاؾتهال٥ ألا٢ص ى لأل٦سجحن ): Cazorlaخصب 

ت الهىاثُت ال٣هىي  (PAMال٣ضعة الهىاثُت ال٣هىي )   (VAM)او الؿٖغ

ًم٨ً املداٞٓت ٖلُه ٖىض  التي ًم٨ً الاخخٟاّ بها زال٫ ازخباع ملضة مُٗىت، ؤي هي مضة اليكاٍ الظي

 .VAM، او VO2max ،PAMوؿبت ا٫: 
1 

ت( باؾخسضام الىٓام الُا٢ىي الهىاجي،  املضامت الهىاثُت هي مُاب٣ت لجهض صًىام٩ُي )ظغي، ٢ٟؼ، مغاٚو

ًم٨ً جمُحز ٢ىاجحن ٞيها: ال٣ضعة الهىاثُت والاؾخُاٖت الهىاثُت، بطا ٧ان ًم٨ً م٣اعهت الاًٌ الهىاجي 

ت باملدغ٥: ال٣ ت صوعان املدغ٥ التي جىا٤ٞ ؾٖغ هي ؾٗت )حجم( هظا  مُٗىت، والاؾخُاٖتضعة هي ؾٖغ

 املدغ٥.

 ( اللدزة الهىائيتC.A):  هي ال٣ضعة ٖلى اهخاط ظهض بكضة مٗخضلت لى٢ذ ٦بحر، جًٟل جىمُت

اث٠: الخىٟؿُت، ال٣لبُت، الضوعة الضمىٍت.  الْى

 ( الاشخؼاعت الهىائيتP.A) :بت منها( هي ال٣ضعة ٖل اهخاط ظه ت هىاثُت ٢هىي )او ٢ٍغ ض بؿٖغ

التي ًم٨ً ( ATPص٣ُ٢ت، وهي جىا٤ٞ ال٨مُت ال٣هىي للُا٢ت ) 12-10ص٢اث٤ الى  3-2ملضة بحن 

بها ٌؿمذ بخدؿحن ال٣ضعة ٖلى  اض ي لىخضة مً الؼمً، جضٍع غها الاًٌ الهىاجي للٍغ ان ًٞى

ُلPAM٤املداٞٓت ٖلى وؿبت ٖالُت لل٣ضعة الهىاثُت ال٣هىي ) ٖليها املضاومت ال٣هىي  ( ٍو

 2 الهىاثُت، وحؿخسضم في الاًٌ الهىاجي وال هىاجي.

 (:PAMاللدزة الهىائيت اللصىي ) .2

( التي ٌؿخُُ٘ الجؿم اؾخسضامها لىخضة مً الؼمً )ٖمىما ج٩ىن o2)هي ال٨مُت ال٣هىي لأل٦سجحن 

ً ًٖلي قضًض وملضة حؿاوي او ؤ٦بر مً زالر ص٢اث٤، وه ي جىا٤ٞ الاؾتهال٥ بالض٣ُ٢ت( ازىاء جمٍغ

ُُٟت ٌٗبر ٖنها بالىاٍ ٖلى Vo2maxألا٢ص ى لأل٦سجحن ) (، ال٣ضعة الهىاثُت هي َا٢ت الًٗالث الْى

Vo2max . 3 

( الؿالح ألاو٫ لالٖب، ٞاملؿخىي الجُض لل٣ضعة الهىاثُت ال٣هىي PAMحٗخبر ال٣ضعة الهىاثُت ال٣هىي )

لى صعظت مم٨ى الخٟاّ أل٦بر و٢ذ مم٨ً ٌؿمذ ب: ت اللٗب ازىاء املباعاة، واؾترظإ وأٖل ت ٖلى ؾٖغ

                                                           
1  Diadia Reiss ; Dr Pascal PREVOVST ; La Bible de la préparation physique ; Edition Amphora ; Paris ; 2013 ; P117. 
2  Philippe Leroux, Football Planification et Entrainement, Edition Amphora, Paris, 2006, P 125.    
3  Diadia Reiss ; Dr Pascal PREVOVST ; La Bible de la préparation physique ; P 122. 
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حن، ظُض بي الُىمي والاؾبىعي والؿىىي، وم٩اٞدت اهخاط  بحن حؿاٖع واؾدُٗاب ظُض للخمل الخضٍع

 1 خمٌ الل٨خُ٪.

 (:Vo2maxالحد ألاكص ى الشتهالن الاهسجين ) .3

ً ٖكغ زىاوي. ول٨ً ال حؿخُُ٘ الًٗالث الاؾخمغاع في الٗمل الًٗلي بضون الا٦سجحن )الهىاجي( ؤ٦ثر م

ًم٨ً ان ٌؿخمغ الٗمل الًٗلي أل٦ثر مً ص٣ُ٢ت في خالت اؾخمغاع امضاص الًٗالث باأل٦سجحن ًٖ 

ت اؾتهال٥ الا٦سجحن  ٤ ه٣له مً الغثخحن الى الًٗالث الٗاملت، و٧لما ػاصث قضة الخمل ػاصث ؾٖغ ٍَغ

ت الؾتهال٥  ُل٤ ٖلى ؤ٦بر ؾٖغ مً ًٖالث  %50ؤ٦ثر مً ازىاء الٗمل الًٗلي باؾخسضام  o2 ا٫ٍو

 2 الجؿم الخض ألا٢ص ى الؾتهال٥ الا٦سجحن او ال٣ضعة الهىاثُت ال٣هىي.

كحر ها٠ً مٟط ي الجبىع الى ان الخض ألا٢ص ى الؾتهال٥ الا٦سجحن ٌٗبر ًٖ ٢ضعة الجؿم الهىاثُت،  َو

 وج٣ىم لهظه املهمت زالر ؤظهؼة ؤؾاؾُت في الجؿم هي:

 3 لجهاػ الًٗلي.ا ،الضوعيالجهاػ الخىٟس ي، الجهاػ 

اث٠ الٟؿُىلىظُت التي جخلخو   ٗخبر الخض ألا٢ص ى الؾتهال٥ الا٦سجحن ماقغ ال٨شحر مً الْى  َو

  ُٞما ًلي:

٦ٟاءة الجهاػ الضوعي الخىٟس ي في جىنُل هىاء الكه٤ُ الى الضم، و٦ٟاءة ٖملُاث جىنُل الا٦سجحن الى 

اث الخمغاء وج ضص ال٨ٍغ غجبِ طل٪ بذجم الضم ٖو ت الاوسجت ٍو ُت الضمٍى لىبحن وم٣ضعة الاٖو غ٦حز الهُمٚى

ان الضم مً الاوسجت ٚحر الٗاملت الى الًٗالث الٗاملت، وؤًًا ٦ٟاءة الًٗالث في  ل ؾٍغ ٖلى جدٍى

    4 اؾتهال٥ الا٦سجحن، ؤي ٦ٟاءة ٖملُاث الخمشُل الٛظاجي وبهخاط الُا٢ت.

 5عالماث الىصىل الى الحد الاكص ى الشتهالن الاهسجين: 1.3

 ا اصة قضة الخمل البضوي.ٖضم ٍػ  صة اؾتهال٥ الا٦سجحن ٖىض ٍػ

  ًٖ اصة مٗض٫ ال٣لب  ن/ص. 185-180ٍػ

 ( اصة وؿبت الخىٟـ  .RQ ًٖ )1,1ٍػ

  ًٖ مُلٛغام. %100-80ال ٣ًل جغ٦حز خامٌ الال٦خُ٪ في الضم 

                                                           
1  Stéphone Aboutoihi, Footbal Guide De L’éducateur sportif, éditions Actio , Paris, 2006, p 95. 

ايت،   2 ب والٍغ  .    458، م2003صاع ال٨ٟغ الٗغبي، ال٣اهغة، الض٦خىع ؤبى الٗال ٖبض الٟخاح، ٞؿُىلىظُا الخضٍع
اض ي، م٨خبت املجخم٘ الٗغبي لليكغ والخىػَ٘، ٖمان،   3 ب الٍغ  .241، م1، 2011ٍالض٦خىع ها٠ً مٟط ي الجبىع، ٞؿُىلىظُا الخضٍع
ايت، مغظ٘   4 ب والٍغ  .461م ؾاب٤،الض٦خىع ؤبى الٗال ٖبض الٟخاح، ٞؿُىلىظُا الخضٍع
ايت، مغظ٘ ؾاب٤، م الض٦خىع ؤبى الٗال   5 ب والٍغ  .459ٖبض الٟخاح، ٞؿُىلىظُا الخضٍع
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 1( Vo2maxالعىامل املإثسة في الاشتهالن ألاكص ى لألهسجين ) 2.3

 ظ٦غ منها:بٗضة ٖىامل ه Vo2maxجخإزغ ٦مُت ا٫ 

 ت ت الغثٍى  التهٍى

 .هالث الهىاثُت  جباص٫ الٛاػاث في الخٍى

 .لىبحن( باأل٦سجحن وزاوي ؤ٦ؿُض ال٩اعبىن  ٢ابلُت حكب٘ الضم )الهُمٚى

 ُُٟت  .٢ابلُت ال٣لب الْى

 .ت ٦غص ٞٗل للجهض ُت الضمٍى  حٗىص الاٖو

 .٢ابلُت الًٗالث ال٣اثمت بالجهض 

 جين:الحد املؼلم واليصبي ألكص ى اشتهالن لألهس 3.3

ٌٗبر ًٖ الخض ألا٢ص ى املُل٤ الؾتهال٥ الا٦سجحن بٗضص اللتراث املؿتهل٨ت مً الا٦سجحن في الض٣ُ٢ت 

غام  الىاخضة )لتر/ص٣ُ٢ت(، بِىما ٌٗبر ًٖ الخض ألا٢ص ى اليؿبي الؾتهال٥ الا٦سجحن م٣ابل ٧ل ٦ُلٚى

   2 ً وػن الجؿم في الض٣ُ٢ت الىاخضة.م

 :اللصىي  الهىائيت الصسعت .4

ت الجغي ال٣هىي الظي  هي Vamا٫  ت الهىاثُت ال٣هىي ٌٗبر ٖنها با٫ ٦م/ؾا، وهي ؾٖغ الؿٖغ

ا٦سجحن الجؿض   ٌٗني في وظىص ،ٌؿخُُ٘ املدؿاب٤ ان ًخدملها )ًخد٨م بها( في الٓغوٝ الهىاثُت

)الجؿم( ًً٘ ًٞالث الخمٌ التي جخىاظض في الضم املدؿببت في ز٣ل )حٗب( الجؿض وجدض مً ال٣ضعة 

ت الهىاثُت ال٣هىي، التي حٗني ان ٖلى مىانلت  الجهض وللخسلو مً هظا الخض وٗمل ٖلى خؿب الؿٖغ

ت  غ الؿٖغ ب هبدض ٖلى جٍُى ٤ الخضٍع ً ٍَغ وؿبت الا٦سجحن في الضم ؤ٦ثر مً خمٌ اللبن، ٖو

ت ال٣هىي مضة  ص٢اث٤، الهضٝ هى اؾخٗما٫  6ال٣هىي للجغي، وؿخُُ٘ في املخىؾِ جدمل الؿٖغ

ت ال  ٣3هىي ازىاء املىاٞؿاث.ا٦بر وؿبت للؿٖغ

ف  ت الجغي التي ًهل ٞيها اؾتهال٥ الا٦سجحن ؤ٢هاه زم ًشبذ. :Légerحعٍس  هي ؾٖغ

                                                           
اض ي ص. ٞايل ٧امل مظ٧ىع، مضزل  1 ب الٍغ . 242، 2011، م٨خبت املجخم٘ الٗغبي لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، الى الٟلسجت في الخضٍع
ايت، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م  2 ب والٍغ  .459الض٦خىع ؤبى الٗال ٖبض الٟخاح، ٞؿُىلىظُا الخضٍع


3   http://decathlondom.franceolympique.com/decathlondom/fichiers/pages/fiches_techniques/cou 

rse/course_vma.htm 22/03/2017 à 21.00. 
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ت التي ًم٨ً الجغي بها بىٟـ الغجم م٘ : Gerbeauxخصب   ت الهىاثُت ال٣هىي هي الؿٖغ الؿٖغ

  1حكُٛل هٓام الا٦ؿضة صون اهخاط ٞاثٌ ٦بحر مً خمٌ الل٨خُ٪ وج٣اؽ با٫   ٦م/ؾا. 

ف حع ت الخى٣ل املىا٣ٞت ٫ : Gasonٍس  VO2maxباملئت مً الاؾتهال٥ الا٢ص ى لأل٦سجحن  100هي ؾٖغ

 2ج٣اؽ با٫ ٦م/ؾا. 

  بسهامج جىميت الصسعت الهىائيت اللصىي: 1.4

ت الهىاثُت ال٣هىي ًم٨ً ان ٌكمل زالر خالث للٗمل:  ان بغهامج جىمُت الؿٖغ
3

 

VMA  ،٢هحرةVMA  ،مخىؾُتVMA .لت  ٍَى

  كصيرة : VMA أ 

 ( 105-100الكضة% .)ت الهىاثُت ال٣هىي  مً الؿٖغ

  :ترة  5-4الٟترة الؼمىُت ؤًام مً اظل الهُاهت ؤي  10-8ؤًام للخىمُت مً اظل جد٤ُ٣ الهضٝ، ٞو

ت الهىاثُت الظي جم الىنى٫ اًه.  املداٞٓت ٖلى مؿخىي الؿٖغ

  :ص 1,15زا ختى  30ص٣ُ٢ت الغاخت جتراوح بحن  20-15الدجم 

 جهض الغاخت: و٢ذ الE و٢ذ الغاخت ،R 

  زا:  30ظهضE = R ص:  1، ظهضR= ½ E ، ًص:  1ظهض ؤ٦بر مR = (½ _1/4) E 

  :زا. 30زا +  60مغاث  10زا او  30زا +  30مغة  20مشا٫ 

 مخىشؼت : VMA ب 

  :ت الهىاثُت ال٣هىي. %100-95الكضة  مً الؿٖغ

 ترة  5-4ُت مً الٟترة الؼمىُت: مً اظل الىنى٫ الى هضٝ الخىمُت ٌؿخلؼم ٞترة ػمى ؤًام  10-8ؤًام ٞو

 للهُاهت.

  :ص. 2زا و 30ص الى  1زا و 15ص٣ُ٢ت و٢ذ الجهض، الغاخت جتراوح بحن  25-20الدجم 

  ص:  2-1الغاخت: ظهضR= (1/2_1/4) E 

                                                           
1  Cristian BASSE, amélioration de la vitesse maximale aérobie chez des jeunes footballeurs sénégalais âge de 15à16 ans, 

2007-2008, P 16. 
2  Mamadou DIOUF: AMELIORATION DE LA VITESSE MAXIMALE AREOBIE DE JEUNES FOOTBALLEURS AGES DE 17 A 18 

ANS EVOLUANT DANS UN CENTRE AFRICAIN SPORT ETUDES (CASE). 2008‐2009, p 3. 
3
http://entrainement-sportif.fr/vma.htm 23/03/2017 à 09.50. 

http://entrainement-sportif.fr/vma.htm
http://entrainement-sportif.fr/vma.htm
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  :زا. 45ص +  2مغاث  9مشا٫ 

لت : VMA ج   ػٍى

  :ت الهىاثُت ال٣هىي  %95-90الكضة  .مً الؿٖغ

  :ؤًام للهُاهت. 10-8ىمُت وؤًام للخ 5-4الٟترة الؼمىُت 

  :ص. 4زا الى  30ص و 2ص٣ُ٢ت و٢ذ الجهض، الغاخت جتراوح بحن  30-25الدجم 

  ص:  2الغاخت: ظهض ٦بحر فيR= ½ E 

  :ص. 1ص +  4مغاث  6مشا٫  

 حغيراث الصسعت الهىائيت اللصىي والعىامل املإثسة فيها: 2.4

ت الهىاثُت ال٣هىي مٗضلها  في ٦غة ال٣ضم الخالُت،  ٦Astrand et Rodlialم/ؾا خؿب  12الؿٖغ

ت الهىاثُت ال٣هىي ؤنبدذ مُٗاع ومغظ٘ م٘ الٗلم ان املؿخىي ًسخل٠ بحن  ٦م/ؾا  19-16الؿٖغ

ت هىاثُت ٢هىي مً  17-16لالٖب طو مؿخىي ٖالي، وختى ٖىض الىاقئحن )  17-16,5ؾىت(، ؾٖغ

ت الهىاثُت ال٣هىي جسخل٠ خؿب الٗمغ، ب  ٦م/ؾا حٗخبر ٢ُمت ظُضة، الؿٖغ الجيـ، وصعظت الخضٍع

ض مً الُٟىلت ختى املغاه٣ت الى ان جهل ؤ٢هاها ٖىض خىالي  ت الهىاثُت ال٣هىي جٍؼ اض ي. الؿٖغ الٍغ

جُا وجسخٟي ٖىض  30-20ؾىت وجشبذ مً  20 مً ال٣ُم  %70لي اؾىت، خى  60ؾىت وجىسٌٟ جضٍع

 لىخٓذ ٖىض الكباب البالٜ.

ب، والٗىامل الضازلُت والخاعظُتوهظه الازخالٞاث الٟغصًت مغجبُت ب: الٗامل   الىعاسي، الخضٍع

 (Hollman et Hettinger 1980 )  

 :ت، الضٞ٘ ال٣لبي، ال٣ضعة ال٣هىي لى٣ل  ٖىامل صازلُت ت، ٢ضعة الاهدكاع الغثٍى ت الغثٍى التهٍى

 الا٦سجحن مً َٝغ الضم، اؾتهال٥ ا٦سجحن املدُِ، جىػَ٘ الالُاٝ الًٗلُت.

 ،٦بر ال٨خلت الًٗلُت املكاع٦ت في الٗمل، ويُٗت الجؿم )وا٠٢ ٖىامل زاعظُت: هٕى الجهض-

 1 ظالـ(، يِٛ الا٦سجحن في الهىاء، املىار.

 

                                                           
1  Mamadou DIOUF : AMELIORATION DE LA VITESSE MAXIMALE AREOBIE DE JEUNES FOOTBALLEURS AGES DE 17 A 18 

ANS EVOLUANT DANS UN CENTRE AFRICAIN SPORT ETUDES (CASE). 2008‐2009, p 5. 
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ُما ٣ا    Vo2maxًلي ظضو٫ ًبحن حٛحراث في ٢ُم ا٫ ٞو ت الهىاثُت ال٣هىي املىا٣ٞت لها ٞو و٢ُم الؿٖغ

 ملؿخىي اللُا٢ت البضهُت:

 

VAM équivalente km/h Vo2max(ml/min/kg) Populations 

8,8 à 12,8 30 à 45 Adultes peu ou moyennement 

actifs 

12,8 à 15,8 45 à 55 Adultes en bonne condition 

physique 

15,8 à 18,5 55 à 65 Adultes en excellent condition 

physique 

> 18,5 65 à 90 Athlètes d’élites en sport 

aérobies 

 

٣ا ملؿخىي اللُا٢ت  Vo2maxا٫ م ًبحن ٢ُ (1ع٢م ) ظضو٫  ت الهىاثُت ال٣هىي املىا٣ٞت لها ٞو و٢ُم الؿٖغ

 1.البضهُت
 

 أهميت الصسعت الهىائيت اللصىي: 3.4

ىلىجي املُضاوي بل ؤنبدذ  ت هظا املاقغ الٟحًز ب الخضًض في ٦غة ال٣ضم ٌٗخمض ٦شحرا ٖلى مٗٞغ ان الخضٍع

ت الهىاثُت ال٣هىي ؾ باث جاصي بيؿبت مً الؿٖغ ىاء ٧اهذ بال٨غة او بضون ٦غة وج٨مً هظه الخضٍع

 ألاهمُت في:

ب، ٦ما ان هظه ال٣ُمت ) ت الهىاثُت ال٣هىي ؤؾاس ي ويغوعي لخسُُِ للخضٍع ت الؿٖغ ( VAMمٗٞغ

ت الهىاثُت ال٣هىي املدًغ  حُٗي ماقغاث ممخاػة ٖلى الجهض في الخايغ وفي املؿخ٣بل، وجسضم الؿٖغ

ت مغظُٗت مً اظل الخسُُِ  ب البضوي بؿٖغ اث الخضٍع باث الٟغصًت، ٦ما ان الٗمل ٖلى ٧ل ؾٖغ للخضٍع

                                                           
1  Diadia Reiss ; Dr Pascal PREVOVST ; La Bible de la préparation physique ; P 122. 
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ت ملضة Sprint)ما ٖض  م٨ً الجغي بهظه الؿٖغ ت الهىاثُت ال٣هىي ٍو  6-3( ٩ًىن بيؿبت مُٗىت للؿٖغ

 1 ص٢اث٤.

ت الهىاثُت ال٣هىي ) اث مغجٟٗت ًهبذ الالٖب ٢اصع ٖلى بظVAM٫ٖىض جىمُت الؿٖغ  ( الى مؿخٍى

ت الهىاثُت ال٣هىي مجهىصاث بكضة مغجٟٗت بضو  ن بٖا٢ت جدض مً اصاءه، اهُال٢ا مً وؿب الؿٖغ

ت ت الهىاثُت ال٣هىي ٢اٖضة ظٖغ  هدضص قضة املجهىصاث املبظولت او التي ؾدبظ٫، ًم٨ً اٖخباع الؿٖغ

ب.   2 الخضٍع

 (:VAMاخخبازاث كياس الصسعت الهىائيت اللصىي ) 4.4

ت ما ًلي ٢بل البضء:  ًجب مٗٞغ

اع: بطا ٧ان بهجاػه للمغة ألاولى هظا ٌٗخبر مساَغة بٗضم بًجاص ال٣ُم الخ٣ُ٣ُت مهما ٧ان الازخباع املسخ

اض ي الظي لم ٣ًم به مً  ت الهىاثُت ال٣هىي. في الىا٢٘ الازخباع ألاو٫ ٌك٩ل ٢لُال مً الخٗلم لٍغ للؿٖغ

خباع  اض ي. اط ًجب الازظ بٗحن الٖا ال٣ُم  ٢بل، وهظه ال٣ُم ًم٨ً ان ج٩ىن ا٢ل مً ال٣ُم الخ٣ُ٣ُت للٍغ

ًجب اخترام مٟاهُم والء الازخباعاث، ال٣ى٫ ٖلى الازخباع اهه نالر بطا ٧اهذ الىخاثج  لالزخباع الشاوي.

انل ػمني  املخدهل ٖليها في هٟـ الٓغوٝ مغوعا بىٟـ الازخباع مغجحن في ًٚىن ؤًام ٢لُلت ٞو

اح، املُضا ن( وان ج٩ىن هٟؿها، ًٞال مؿخ٣غ، ًجب اطن مغا٢بت واخترام الٗىامل املىازُت )الجى، الٍغ

اض ي املخٗب في الازخباع ألاو٫ وفي خالت بضهُت ظُضة  اض ي. ٞالٍغ ًٖ الٗىامل طاث الهلت بدالت الٍغ

 )ٞىعمه( في الازخباع الشاوي هظا ًاصي الى ازخالٝ ألاصاء.

اض ي ألاو٫ ٢بل بضاًت الؿىت والشاوي في  ٖامت، ه٣ىم بىٟـ الازخباع زالر مغاث زال٫ املىؾم الٍغ

 مىخه٠ الٗام والشالض في ازغه.

ذ لُبِب مً اظل ال٣ُام بهظا الىٕى مً الازخباعاث.  3 ؤزحرا، اهه مً املؿخدؿً الخهى٫ ٖلى جهٍغ

 

 

 

 

                                                           
1  D. Drissi Bouzid, Football Concepts et Méthodes, office des Publications Universitaire, Alger,2006, p 113_114.  
2   Jaâfar ATIFI Professeur agrégé d’EPS Préparateur physique des FAR, INTRODUCTION AU FOOTBALL, p33. 

 
 
3   www.frma.ma/rubberdoc/5bc15a88d33497d4c7c1ecc96be71be5.pdf  10/03/2017 à 20 :50 h 

http://www.frma.ma/rubberdoc/5bc15a88d33497d4c7c1ecc96be71be5.pdf
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ت: الاخخبازاث .1.4.4  1 املخبًر

 هجض زالر َغ١:

  املخدغ٥  البؿاٍ ٖلى الجغي  Tapis roulant. 

 ت  الضعاظت  .Bicyclette ergométriqueالاعظىمتًر

 الضعط  وهؼو٫ نٗىصStep-test. 

ت جب٣ى ؤًٞل مً ظمُ٘ الازخباعاث حؿمذ بخدضًض مسخل٠ املٗالم الغثِؿت  هظه الازخباعاث املسبًر

٤ ٢ىة Watts قضة الٗمل حُٗى ب، لالٖبللخالت البضهُت  ت ًٖ ٍَغ جخدضص في خالت الضعاظت الاعظىمتًر

 ال٨بذ املىظىصة في الضواؾت مًغوبت في ٖضص الضوعاث في الض٣ُ٢ت.

 :امليداهيت خخبازاثالا  .2.4.4

ان هجض  :هٖى

 :املؿخمغة الازخباعاث

  ازخباع ٧ىبغCooper 

  ازخباع هه٠ ٧ىبغDemi-Cooper 

 الازخباعاث املخهاٖضة:

 ( جمذ مغاظٗخه  1980ازخباعLéger et Boucher (1984 

  ازخباعCourse navette: de LEGER (1985)  

 ازخباع TUB2: de CAZORLA (1990)  

 ( 1993ازخباع )VAMeval: de CAZORLA et LEGER 

 ( 1994ازخباع )45/15 :GASON 

  ازخباعBouchheit (2008)  

 ازخباع TMI ; de BILLAT 

  ازخباعBrue 

 

                                                           
1  Mamadou DIOUF: AMELIORATION DE LA VITESSE MAXIMALE AREOBIE DE JEUNES FOOTBALLEURS AGES DE 17 A 18 

ANS EVOLUANT DANS UN CENTRE AFRICAIN SPORT ETUDES (CASE). 2008‐2009, p 3_4. 
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  :Course navette: de LEGER (1985) اخخباز .3.4.4

ت الهىاثُت  و   Vo2maxج٣ضًغ الخض ألا٢ص ى الؾتهال٥ الا٦سجحن ؤهضاٞه:مً ابغػ  ٢ُاؽ الؿٖغ

  .ال٣هىي 

 1 املصخعملت: ألادواث أ 

  متر في الُى٫  20مُضان ٖلى ألا٢ل 

 ًجدضًض الخٍُى اما ب٣مٗحن او بسٍُى امللٗب بطا ٧ان مم٨ 

  ظهاػ نىحيMp3  مٗاًغة ِ  او قٍغ

   )نٟاعة او م٨بر للهىث )بطا ٧اهذ الُٗىت ٦بحرة 

 .ال٣ُام باالزخباع ٩ًىن ظماعي 

 

 .navette( ًبحن مُضان ازخباع 1ق٩ل ع٢م )

 2 خخباز:ئحساءاث الا  ب 

 لِـ مً الًغوعي الاخماء.     

 ت ٖلى الجهاػ الهىحي ت الجغي مًبَى ٖلى ٞتراث  ٌُٗي نىث الظي (Cassette navette) ؾٖغ

 .مىٓمت ومدضصة

  اض ي بالظهاب والٗىصة، م٘ جى٠ُ٢ عظل مً الغظلحن ٖىض ٧ل زُحن بٗض الاهُال١، ٣ًىم الٍغ

حن  متر. 20ًبٗضان ًٖ بًٗهما  مخىاٍػ

 ٕى ٖىض ٧ل جى٠ُ٢ للغظل ًجب ان ًىا٤ٞ هظا الخى٠٢في هظا املىي Bip    .الجهاػ الهىحي 

                                                           
(1) www.frma.ma/rubberdoc/5bc15a88d33497d4c7c1ecc96be71be5.pdf  10/03/2017 à 20 :50 h. 
(2) www.frma.ma/rubberdoc/5bc15a88d33497d4c7c1ecc96be71be5.pdf  10/03/2017 à 20 :50 h. 

http://www.frma.ma/rubberdoc/5bc15a88d33497d4c7c1ecc96be71be5.pdf
http://www.frma.ma/rubberdoc/5bc15a88d33497d4c7c1ecc96be71be5.pdf


 الفصل الثبني السرعت الهىائيت القصىي

42 

 

  مً املؿخدؿً ان ج٩ىن ؤعيُت الخُحن املخىاػهحن مًاصة للتزل٤ )مً اظل ججىب التزل٤ ٖىض

 جى٠٢ ومًُٗت الى٢ذ(.

 .الضوعان بىه٠ صاثغة ٚحر مؿمىح به 

 اض ي ٩ًىن مخ٣ضما ٖاصة )٢ل ما ٩ًىن مخإزغ ( املدامل ألاولى حؿمذ له بمٗاًغة في البضاًت، الٍغ

٣ا للتي ًمليها الجهاػ الهىحي  ت ٞو  .bipالؿٖغ

 ى٫ ٞترة مم٨ىت اض ي ظُضا، ٖلُه اخترام الىجحرة التي جٟغيها ال٩اؾِذ أَل اطن ، ٖىضما ًجهؼ الٍغ

اض ي ٖلى الازخباع ٖىضما ال ٌؿخُُ٘  الهضٝ ب٩ىن ا٦ما٫ ؤ٦بر ٖضص مم٨ً مً املدامل. ًخى٠٢ الٍغ

 ملدمل الظي هى ُٞه او ٖىضما ٨ًٟغاهه ال ٌؿخُُ٘ ا٦ما٫ املدمل الخالي.ا٦ما٫ ا

  اض ي بطا ٧ان ٚحر ٢اصع ٖلى اؾخضعا٥ هظا الخإزغ. 2جإزغ  متر م٣بى٫، ؤ٦ثر مً هظا ًجب جى٠ُ٢ الٍغ

 ه في هظا املدمل  زاهُت. 45او  30او  15 هدخٟٔ باملدمل ألازحر املهغح به والى٢ذ الظي جم ظٍغ

 ز:شلبياث الاخخبا ج 

ت الهىاثُت ال٣هىي. اطن مً املؿخدُل   ت املىا٣ٞت للمدمل ألازحر ال جىا٤ٞ بالًغوعة الؿٖغ الؿٖغ

بُت. اث الجغي في الخهو الخضٍع ت املىا٣ٞت للمدمل ألازحر مً اظل الخسُُِ لؿٖغ  اؾخسضام الؿٖغ

اض ي. ًخُلب هظا الازخباع جدٟحز ٦بحر، في الىا٢٘، الجغي طهاب بًاب ٢اصع ٖلى جشبُذ جدٟحز   ٢لُل للٍغ

اض ي ان ًٟغمل، الخى٠٢ زم بٖاصة الاهُال١، هظا  خ٣ُ٣ت ان اظغاء الازخباع طهاب بًاب ًٟغى ٖلى الٍغ

 ٖباعة ًٖ َا٢ت م٩لٟت.

 ئًجابياث الاخخباز: د 

ايُحن مُضان   ًم٨ً ان ًخم في صازل ال٣اٖت )ال ًخُلب مؿاخت ٦بحرة(، وبالخالي هظا ما ٌؿاٖض الٍغ

 الخغوط لل٣ُام به في ٖؼ الكخاء.نٛحر ألنهم ال ًدبىن 

.٘  1 جُب٣ُه ؾهل وؾَغ

 مالخظت:

 ُٖىت الازخباع ٦بحرة ًم٨ً ال٣ُام به بهظا الك٩ل:٧اهذ  بطا 

                                                           
(1) www.frma.ma/rubberdoc/5bc15a88d33497d4c7c1ecc96be71be5.pdf  10/03/2017 à 20 :50 h. 

http://www.frma.ma/rubberdoc/5bc15a88d33497d4c7c1ecc96be71be5.pdf
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 في خالت ٧اهذ الُٗىت ٦بحرة navette( ًىضر مُضان ازخباع 2ق٩ل ع٢م )

  مصخىي مالئمت اخخبازاث الصسعت الهىائيت اللصىي:

الوة ٖلى مؿخىي املالثمت ًملُه الهضٝ  او ألاهضاٝ املخٗل٣ت بمؿخسضم الازخباع امل٣ترح او املٗحن، ٖو

طل٪ ومً هظا املى٢٘ هالخٔ الخباؾاث ٦بحرة، لظل٪ ًجب ان وؿإ٫ الاؾئلت الصخُدت خى٫ 

 اؾخسضاماتها املم٨ىت.

 هل هى إلوكاء حصخُو بؿُِ اولي ٖلى مؿخىي ال٣ضعة الهىاثُت؟ 

هىاثُت( وببؿاَت ًم٨ً اؾخسضام ؤي واخض مً هظه الازخباعاث في هظه الخالت ٣ِٞ )ماقغ اللُا٢ت ال

 الؿخت.

 ض ج٣ُُم ال٣ضعة الهىاثُت ال٣هىي ملىيٕى او لٗضة مىايُ٘؟  هل هٍغ

باؾخصىاء ازخباع ٧ىبغ، ٧ل الازخباعاث املخب٣ُت مالثمت، ومً اظل الخهى٫ ٖلى ؤًٞل ج٣ُُم وؿخسضم 

 .navette de 20m de Légerاو وؿخٗمل ازخباع

  ت الهىاثُت ال٣هىي هل ت املغظُٗت او الؿٖغ ض الخهى٫ ٖلى الخض ألا٢ص ى للؿٖغ ( (vmaهٍغ

ب؟  لخىظُه او مغا٢بت قضة الخضٍع

في هظه الخالت ماقغ اللُا٢ت الهىاثُت البؿُِ ال ٨ًٟي، الا م٘ ؾاٖت وجى٢ُذ ومؿاٞت، ٞمٗلم التربُت 

اض ي ًدخاظىن باألزو الى مغاظ ايُت واملضعب الٍغ باتهم، البضهُت والٍغ اث جضٍع غ مدخٍى ٘ جى٢ُدُت لخٍُى

ت  ت الجغي ًازغ ٖلى  Vo2maxوػٍاصة ٖلى مٗٞغ ت الهىاثُت  Vo2maxٚحر ان الخض ألا٢ص ى لؿٖغ والؿٖغ

ت VAMال٣هىي ) ت وؿخُُ٘ بؿهىلت بغمجت الكضاة ووؿبها باليؿبت للؿٖغ (، اهُال٢ا مً هظه الؿٖغ

ت في مضة مٗغوٞت.الهىاثُت ال٣هىي في و٢ذ الاهخ٣ا٫ في مؿاٞت مدضصة   او املؿاٞت امل٣ُٖى

 .VAM-EVAL, Léger et Boucher, Brue et TUB 2الازخباعاث الخهاٖضًت للجغي في املُضان 

اث املخىؾُت  ت ال٣هىي ٣ِٞ، واهما الؾخ٨كاٝ الؿٖغ ٚحر اهه في النهاًت لِـ للخهى٫ ٖلى الؿٖغ

اللٗب و٦ظل٪ اؾخجاباث ال٣لب في خالت املُاب٣ت لخضوص الاًٌ الهىاجي والالهىاجي واملسخلِ ازىاء 

 الشباث وازىاء ٞتراث الغاخت؟
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 1 ٌؿمذ باإلظابت ٖلى هظه ألاهضاٝ املسخلٟت. TUB 2في هظه الخالت ازخباع 

ُما ًلي ظضو٫ ًلخو ما ؾب٤:  ٞو

 

OBJECTIFS RÉSULTATS TESTS 

PMT VAM VO2 

max 

PAM ICA   

Non Non Non Non Oui Plus grande distance 

parcourue 

12 min de course 

Non Non Non Non Oui Plus petite durée 2400 m Cooper 

Non Non Oui Oui Oui Dernier palier complété Navette de 20m de 

Léger 

Non Oui Oui Oui Oui Dernier palier complété Léger et Boucher 

Non Oui Oui Oui Oui Durée dans le dernier palier VAMeval : de 

CAZORLA et LEGER 

Non Oui Non Oui Oui Durée dans le dernier palier Course-derrière 

cycliste, Brue 

Oui Oui Oui Oui Oui Durée dans le dernier palier TUB2 : de CAZORLA 

 2ًبحن مالثمت ازخُاع الازخباع خُض جىظُه هظا الازخُاع ٖلى ؤؾاؽ ؤهضاٝ املؿخسضم.( 2) ع٢م ظضو٫ 

ICA : indice de capacité aérobie :   ماقغ اللُا٢ت الهىاثُت  

PAM : puissance aérobie maximale : ال٣ضعة الهىاثُت ال٣هىي    

VO 2 max : consommation maximale d'oxygène : ؾتهال٥ ألا٢ص ى لأل٦سجحن الا    

 VAM : Vitesse aérobie maximale : ت الهىاثُت ال٣هىي   الؿٖغ   

.PMT : plages métaboliques transitionnelles : الكىاَئ الاًًُت الاهخ٣الُت    

                                                           
1   http://www.clubcardiosport.com/documentation/tests-terrain/diap-26.htm  25/03/2017 à 13 :15. 
2   http://www.clubcardiosport.com/documentation/tests-terrain/diap-26.htm 25/03/2017 à 13 :15. 

http://www.clubcardiosport.com/documentation/tests-terrain/diap-26.htm
http://www.clubcardiosport.com/documentation/tests-terrain/diap-26.htm
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 خالصت:

ت الهىاثُت ال٣هىي ٖلى جىمُت ال٣ضعة ٖلى ألاصاء وبُٖاء املغصوص الجُض زال٫ املىاٞؿت،  حٗمل الؿٖغ

اث مغجٟٗت  ت الهىاثُت ال٣هىي الى مؿخٍى وجد٤ُ٣ الىخاثج بضون حٗب بضوي وهٟس ي، ٞٗىض جىمُت الؿٖغ

ت  ًهبذ الالٖب ٢اصع ٖلى بظ٫ مجهىصاث طاث قضة مغجٟٗت بضون اٖا٢اث جدض مً اصاءه، ٞمٗٞغ

ت الهىاثُت ال٣هىي جُٟضها في ج٣ُُم املضاومت الهىاثُت وطل٪ العجباَها باالؾتهال٥ ألا ٢ص ى الؿٖغ

ىلىجي ٢ابل لل٣ُاؽ مُضاهُا الامغ الظي ٌُُٗه ؤهمُت ٦بحرة Vo2maxلأل٦سجحن ) (. حٗخبر ماقغ ٞحًز

ت الهىاثُت  ت الؿٖغ ب املؿخسضمت ٞان مٗٞغ ٣ت الخضٍع جٗله ألا٦ثر َلبا مً املضعبحن. ومهما ٧اهذ ٍَغ ٍو

(VMA   .ً  ( صاثما يغوعي مً اظل جىُٓم الخمىالث املؿخسضمت في الخماٍع

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المرحلة العمرية لفئة 

سنة 20-17االواسط   

 ثبلثالفصل ال

 

 جمهُض-

ت لٟئت الاواؾِ  -1  املغخلت الٗمٍغ

٤ الاواؾ٢ِىاٖض لٟغى الاهًباٍ  -2 بٍٟغ  

ً الاواؾِ -3  همىطط زُت لخ٩ٍى

ايُت لٟئت الاواؾِ -4 ب الغوح الٍغ  جىمُت وجضٍع

 زالنت-

 

3 
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 جمهيد:

ت املمخضة ما بحن  ؾىت ٞةهىا وؿلِ  20-17بطا ٦ىا بهضص الخدضر ًٖ ٞئت الاواؾِ او املغخلت الٗمٍغ

الًىء ٖلى مغخلت خاؾمت في خُاة الالٖب حٗٝغ بمغخلت املغاه٣ت املخإزغة والتي حٗخبر مغخلت جٟاٖل 

داو٫ ٞيها الٟغص ان ٠ُ٨ً هٟؿه م٘ املجخم٘ الظي ٌِٗل وجىخُض ؤظؼاء الصخهُت والخيؿ٤ُ بُنها.  ٍو

ُٞه وان ًدضص مى٢ٗه مً هاالء الىاضجحن والاهُىاء جدذ لىاء الجماٖت. ٦ما ان الٟغص في هظه املغخلت 

 ٨ًخمل هطجه البضوي والجيس ي وال٣ٗلي والىٟس ي وهظا ما ًجٗلها طاث ؤهمُت بالٛت في خُاة الٟغص.
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ت لفئت الاواشؽ:ا .1  ملسخلت العمٍس

٩ًىن الالٖب في هظه الٟئت في مغخلت ظض خاؾمت وهامت في خُاجه الا وهي مغخلت املغاه٣ت وماهي الا 

مغخلت جضُٖم الخىاػن امل٨دؿب مً املغخلت الؿاب٣ت، اط ان الخُاة في هظه املغخلت جإزظ َاب٣ا ًخجه 

ي ٌِٗل ُٞه، بدُض ًداو٫ الخٗىص ٖلى يبِ ُٞه الٟغص مداوال ان ٠ُ٨ً هٟؿه م٘ املجخم٘ الظ

 1 الىٟـ والابخٗاص ًٖ الٗؼلت والاهُىاء جدذ لىاء الجماٖت.

ؾىت يمً مغخلت املغاه٣ت  21-18ول٣ض نى٠ الباخشحن والٗلماء املسخهحن هظه املغخلت املمخضة مً 

خضة مخإلٟت مً املخإزغة: وهي املغخت التي ٌؿعى ٞيها املغاه٤ الى جىخُض وظىصه مً اظل ب٢امت و 

ت اظؼاءه وم٩ىهاجه، ٦ما ًخمحز املغاه٤ في هظه املغخلت بال٣ىة والكٗىع باالؾخ٣ال٫، خُض ٌكحر  مجمٖى

الٗلماء الى ان هظه املغخلت حٗخبر مغخلت جٟاٖل وجىخُض ؤظؼاء الصخهُت والخيؿ٤ُ ُٞما بُنها، بٗض ان 

 2 ؤنبدذ ألاهضاٝ واضخت وال٣غاعاث مؿخ٣لت.

ت لفئت الاواشؽ:مميزاث املسخلت  1.1  العمٍس

ب ٞئت ألاواؾِ بٗضة  ىلىظُت، ظؿمُت، جُىعاث وحٛحراثًخمحز همى اٖل اظخماُٖت ت و٦ظا خغ٦ُو  ٞحًز

لى مضي ج٨ُٟه في املدُِ الظي ٌِٗل ُٞه  والتي لها ألازغ ال٨بحر في ج٩ىًٍ شخهُت الالٖب املغاه٤، ٖو

 .املغاه٣تلت وزهاثو همى لٗب ٞئت ألاواؾِ هي هٟؿها زهاثو الىمى في مغخ

 الىمى الجصمي:  .1.1.1

ً ؤؾاؾُحن مً مٓاهغ الىمى  كمل مٓهٍغ ان البٗض الجؿمي هى ؤخض الابٗاص الباعػة في همى املغاه٤، َو

ىلىجي هى الىمى لألظهؼة  حي والىمى الًٗىي، وامل٣هىص بالىمى الٟحًز ىلىجي او الدكٍغ وهما الىمى الٟحًز

مُل طل٪ بىظه زام  الضازلُت الٛحر ْاهغة للُٗان التي ًخٗغى لها املغاه٤ ازىاء البلٙى وما بٗضه، ٍو

الى الىمى في الٛضص الجيؿُت، اما في الىمى الًٗىي ُٞخمشل في الابٗاص الخاعظُت ٧الُى٫ والىػن 

اصي  ٦29ٜ في ؾىت، و 3والٗغى، خُض ٩ًىن مخىؾِ الىمى باليؿبت للىػن  ؾم باليؿبت للُى٫، ٍو

الازغ، ويهخم املغاه٤ بمٓهغه الجؿمي وصخخه الجؿمُت و٢ىة  الىمى الجؿمي الى الاهخمام بالجيـ

  3ًٖالجه ومهاعجه الخغ٦ُت.

                                                           

ب فيغاهُم اب  1   .21، م٦1994غة ال٣ضم، صاع ال٨ٟغ، ال٣اهغة،  قٗالن، ِٞؿُىلىظُا الخضٍع
ت مهغ،  2  .356،م1ٍ ،1997عمًان مدمض ال٣ظافي، ٖلم الىٟـ الىمى والُٟىلت واملغاه٣ت، امل٨خبت الجماُٖت، إلاؾ٨ىضٍع
ت والبضهُت، صاع ال٨ٟغ، ال٣اهغة،   3  ..123، م1994بُغؽ عػ١ هللا، مخُلباث ٦غة ال٣ضم املهاٍع
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 الىمى الفصيىلىجي: .2.1.1

اصة في  إزظ ق٩له النهاجي، وطل٪ بزغ الٍؼ ٣ًى٫ ٦ضعث ما هُل في هظه املغخلت، ٌؿخىي اله٩ُل الٗٓمي ٍو

 ً ٣ت مؿخمغة الدجم الًٗلي و٢ىة املٟهل. ان الجهض الخانل هدُجت مماعؾت الخماٍع ايُت بٍُغ الٍغ

اصة بذجم ال٣لب م٘ احؿإ الغثخحن واحؿإ الهضع ٦ما ًيخج  ُُٟت بًجابُت جخمشل في ٍػ ًيخج ج٨ُٟاث ْو

غظ٘ ؾبب طل٪ الى اؾتهال٥  ت الخمغاء، ٍو اث الضمٍى لىبحن وال٨ٍغ اصة في ٖضص الهُمٚى ًٖ طل٪ ٍػ

ب بهٟت ظُضة ؾىاء مً هاخُت الًٗالث ل٨مُاث  متزاًضة مً الا٦سجحن ٞخخ٠ُ٨ ؤظهؼة الاؾخ٣ال 

الاًٌ الهىاجي والاًٌ الالهىاجي، ٦ما ٌؿخُٟض الجهاػ الٗهبي مً هظه الخُىعاث وهظا ما ًٓهغ في 

جدؿً مسخل٠ مهام الؿُالت الٗهبُت، لظل٪ ًٓهغ ظلُا مما ؾب٤ ان هظه املغخلت هي مغخلت ا٦خما٫ 

ىلىظُت وبلٙى الخض النهاجي مل٣ا اث٠ الجؿمُت والٟحًز    1ًِـ الجؿم ل٩ل مً الظ٧ىع والاهار.الْى

 الىمى الحسوي: .3.1.1

جي واهسٟاى وؿب الاعجباٍ والايُغاب الخغ٧ي وجخجه مسخل٠  في هظه املغخلت ًٓهغ الاجؼان الخضٍع

املهاعاث الخغ٦ُت هدى الخدؿحن والغقي ٦ما ًالخٔ اعج٣اء في مؿخىي الخىا٤ٞ الٗهبي الًٗلي بضعظت 

ٓهغ طل٪ في ٢ضعة املغ  ت واج٣انها وجشبُتها ٦بحرة، ٍو اه٤ في ا٦دؿاب وحٗلم مسخل٠ الخغ٧اث بؿٖغ

اياث التي  باإلياٞت الى ا٦دؿاب املغاه٤ لدجم ًٖلي هام وهى ما ًالهه ملماعؾت مسخل٠ ؤهىإ الٍغ

 2 جدخاط الى ال٣ىة الًٗلُت.

 الىمى الاحخماعي: .4.1.1

الاؾغة وجإ٦ُض الظاث ومداولت  مً املٓاهغ ألاؾاؾُت للىمى الاظخماعي في هظه املغخلت الخدغع مً ؾلُت

ً الهضا٢اث ٦ما  ً بامل٩اهت الاظخماُٖت، ٦ما ًالخٔ احؿإ الٗال٢اث الاظخماُٖت وج٩ٍى اقٗاع الازٍغ

ًبضا قٗىع املغاه٤ باملؿاولُت هدى مجخمٗه والاهخمام به ومكاع٦خه ألخضازه ٦ما وكحر الى اعجباَه 

ت مدضوصة ًدباص٫ م٘ اٞغاصها الىصر واملٗغ  ً لل٣ُام ببٌٗ بمجمٖى مُل الى الخٗاون م٘ الازٍغ ٞت ٍو

 3الخضماث جإ٦ُضا للم٩اهت الاظخماُٖت. 

 
 

                                                           
.339، م4ٍ ،1997م ػهغان، ٖلم هٟـ الُٟىلت واملغاه٣ت، ٖلم ال٨خب، ال٣اهغة،خامض ٖبض الؿال   1
 .344خامض ٖبض الؿالم ػهغان، مغظ٘ ؾاب٤، م  2
ذ،  3  .63، م1، 1987ٍٖبض الغخمان الِٗؿىي، ؾ٩ُىلىظُت املغاه٤ املؿلم املٗانغ، صاع الىزاث٤، ال٩ٍى
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ت لفئت الاواشؽ: .2.1  خصىصياث املسخلت العمٍس

ت لٟئت الاواؾِ خُض هظ٦غ منها الخهىنُاث و وكحر الى اهم الخٛحراث  زهىنُاث املغخلت الٗمٍغ

ىلىظُت و٦ظا الىٟؿُت ىلىظُت والٟحًز  ٦ما ًلي: املٞغ

 صىصياث املىزفىلىحيت:الخ .1.2.1

اصة في الُى٫ خىالي  ظٕ، وػٍاصة ؾم في ٧ل ٖام والظي ًخمغ٦ؼ ٖلى َى٫ الج 2وسجل في هظه املغخلت ٍػ

هىع الصخم في ، و ٧لٜ في الىػن الٗام 3 ٤ بالىمى الًٗلي ٖىض الظ٧ىع ْو نهاًت الخُىع الجيس ي الظي ًٞغ

 الخىى ٖىض البىاث.

ىلىحيت: .2.2.1  الخصىصياث الفيًز

ىلىظُت بان ال٣ٟو الهضعي ؤ٦ثر عاخت في ٖملُت الخىٟـ هالخٔ مً   ال٣ضعة، وجبلٜ الىاخُت الٟحًز

ت  هالخٔ ؤًًا بُيء في إلا٣ًإ ، ٦ما جُىع الًٗلت ال٣لبُت بهٟت ٖامت( ؾم )بًٟل 3500الغثٍى

ن/ص و٦ظل٪ في إلا٣ًإ الخىٟس ي. 70ال٣لبي الظي ًهل الى مٗض٫ خىالي 
 1 

 الخصىصياث الىفصيت: .3.2.1

ت جسخو هظ ه املغخلت بخإهُل املغاه٤ ٖلى ٖملُاث طهىُت مشل اهه ماهل ٖلى الضزى٫ في مجمٖى

٩ىن له عص ٞٗل ٖلى الخاالث املخٗضصة ؾىآءا ٧اهذ ؾلبُت او بًجابُت اما امل٣ٗضة او  اظخماُٖت ٍو

مه ٖلى جدمل ًٟى١ ٢ضعجه. البؿُُت ٞاملضعب او املغبي ًجب ان ًٚغ
 2

 

اطت  .3.1  :واشؽفئت الا لدوافع ممازشت الٍس

ل٣ض ؤقاع الٗضًض مً الٗلماء الى ٖضة جهيُٟاث للضواٞ٘ منهم مً نىٟها ٖلى ؤؾاؽ انها صواٞ٘ صازلُت 

حر مباقغة ولخىيُذ طل٪ هىظؼها ٦ما ًلي:  وصواٞ٘ زاعظُت ومنهم مً نىٟها بضواٞ٘ مباقغة ٚو

 الدوافع الداخليت: .1.3.1

جد٣ُ٣ه لضي الُالب في خهو واوكُت الضواٞ٘ الضازلُت هي التي ًغجبِ ٞيها الخاٞؼ بالهضٝ املغاص 

ؼ مخمشال في الغيا الىاجج ًٖ  ٩ىن الخٍٗؼ ب، ٍو ايُت او الالٖب في مُضان اللٗب والخضٍع التربُت الٍغ

اض ي او الُالب. ت ألازغ لضي الٍغ جد٤ُ٣ الهضٝ بدُض ج٩ىن هظه الىخاثج ٢ٍى
 3

 

                                                           
.86، م2، 1990ٍث واليكغ، هىعي الخاٞٔ، املغاه٣ت، املاؾؿت الٗغبُت للضعاؾا  1
.86، ممغظ٘ ؾب٤ ط٦غههىعي الخاٞٔ، املغاه٣ت،   2
لم الىٟـ، صاع نىٗاء لليكغ والخىػَ٘، ٖمان،   3 ايت ٖو   . 43، م2012ص. مدمض ؾلمان الخؼاٖلت وازغون، الٍغ
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 الدوافع الخازحيت: .2.3.1

ؼ زاعظت ًٖ الٗمل هٟؿه ٦ٗباعاث الخ٣ضًغ والجىاثؼ ج٣ىم الضواٞ٘ الخاعظُت ٖلى وؾاثل خٟؼ الى حٍٗؼ

ً ٧الجمهىع والؼمالء وج٣ضًغهم او هُل عيا املضعب  وال٩اوؽ واملُضالُاث والٗالماث وهُل اعجاب الازٍغ

خباع ، او عثِـ الىاصي او اصاعتها وهدى طل٪ وهىا البض مً مغاٖاة بٌٗ ألامىع التي ًيبغي ازظها بٗحن الٖا

 لىٕى مً الضواٞ٘ ٦ما ًلي:ُٞما ًخٗل٤ لهظا ا

 .٤ ال٣ٗاب ٤ امل٩اٞإة ؤًٞل بىظه ٖام مً الضواٞ٘ ًٖ ٍَغ  ان الضاٞ٘ ًٖ ٍَغ

 .ان الشىاء ؤًٞل مً الخإهِب والخإهِب ؤًٞل مً الخجاهل 

  ا١ وهُل ج٣ضًغهم والاؾهام في الخسُُِ واجساط ان الضواٞ٘ الاظخماُٖت املخمشلت في الخٗاون م٘ الٞغ

ت ٖلى الخٗلم املباقغ والخٗلم املهاخب.  ال٣غاعاث، ٩ًىن لها  في الٗاصة جإزحراث بًجابُت ٢ٍى
1

 

 2 الدوافع املباشسة: .3.3.1

 .اض ي  إلاخؿاؽ بالغيا والاقبإ بٗض نهاًت اليكاٍ الًٗلي هدُجت لليكاٍ البضوي الٍغ

 .املخٗت والجمالُت بؿبب عقا٢ت وظما٫ ومهاعة الخغ٧اث الظاجُت 

  ايُت التي جخمحز بهٗىبتها.الكٗىع باالعجُاح ٦ىدُجت للخٛلب باث البضهُت الٍغ  ٖلى الخضٍع

 .ايُت  الاقترا٥ في املىاٞؿاث والخجمٗاث الٍغ

 .حسجُل ألاع٢ام والبُىالث وازباث الخٟى١ واخغاػ الٟىػ 

 3 الدوافع الغير املباشسة: .4.3.1

اض ي. ٤ مماعؾت اليكاٍ البضوي الٍغ  مداولت ا٦دؿاب الصخت واللُا٢ت البضهُت ًٖ ٍَغ

 ٞ٘ املؿخىي لل٣ضعة ٖلى الٗمل.الخُل٘ لغ 

 إلاخؿاؽ بًغوعة الضٞإ ًٖ الىٟـ وبه٣ام الىػن.

ؿعى لالهخماء  ايُت َو الىعي بالكٗىع الاظخماعي، اط ًغي املغاه٤ بىظىب املكاع٦ت في ألاهضًت والٟغ١ الٍغ

 للجماٖت وجمشُلها اظخماُٖا.

اض ي لخد٤ُ٣ الىمى ال٣ٗلي وا  لىٟس ي.ًماعؽ املغاه٤ اليكاٍ البضوي الٍغ

                                                           
لم الىٟـ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م  1 ايت ٖو   . 44-43ص. مدمض ؾلمان الخؼاٖلت وازغون، الٍغ
، مهغ،  ظال٫  2 اض ي، صاع املٗاٝع  .187، م1986ٖالوي، ٖلم الىٟـ التربىي الٍغ
 .187، م هٟؿه غظ٘املظال٫ ٖالوي،   3
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اض ي: .5.3.1  جأثير الدوافع على الٍس

ايُت، وان املباعاة والؿبا١  جازغ مسخل٠ الضواٞ٘ بهىعة ٦بحرة ظضا في جد٤ُ٣ ؤًٞل إلاهجاػاث الٍغ

ايُت لضي  ض في إلاهجاػاث الٍغ ان مازغان ٦مىُل٤ منهما صواٞ٘ اظخماُٖت جٍؼ ًبرهىان ٖلى انهما قَغ

اض ي وامل ايُحن، وهىا ًجب ٖلى املضعب الٍغ ت الضواٞ٘ الخانت ب٩ل الٍغ اض ي ان ًضع٥ مٗٞغ غبي الٍغ

ب  اض ي ٖلى مؼاولت ٖملُت الخضٍع اض ي ٧ي ٌؿخُُ٘ ان ًدٟؼ الٍغ مغخلت مً مغاخل مؼاولت اليكاٍ الٍغ

اض ي.   1واليكاٍ الٍغ

ت ل مشاول .4.1  ؽ:ألاواش فئتاملسخلت العمٍس

 املجخم٘ ٌٗىص بلى والؿبب لٟئتا هظه الالٖبحن في جىاظه التي الغثِؿُت املك٨الث مً املغاه٣ت مكا٧ل بن

 ولهظا الٟئت ٖال٢ت بهظه لها التي املىٓماث و٧ل والىىاصي وألاؾغة الاظخماُٖت والهُئاث واملضعؾت هٟؿه

  املغاه٤. لها ًخٗغى التي املكا٧ل مسخل٠ هدىاو٫  ؾىٝ

  املشاول الىفصيت والاهفعاليت: .1.4.1

واهُال٢ا مً الٗىامل الىٟؿُت طاتها التي جبضو مً املٗغوٝ ان هظه املكا٧ل ٢ض جازغ في هٟؿُت املغاه٤ 

واضخت في جُل٘ املغاه٤ هدى الخجضًض والاؾخ٣ال٫ وزىعجه لخد٤ُ٣ هظا الخُل٘ بكتى الُغ١ وألاؾالُب 

 ٞهى ال ًسً٘ ألمىع البِئت وحٗاملها وؤخ٩ام املجخم٘ وال٣ُمت الخل٣ُت 

٣له. ؼنها بخ٨ٟحره ٖو  والاظخماُٖت، بل ؤنبذ ًٟدو ألامىع ٍو

ىضما   الظي هى الجضًض بخؿاؾه جدـ وال مى٢ٗه ج٣ضع وال مٗه جخهإع البِئت بان املغاه٤ ٌكٗغ ٖو

ىاصه، ٞان ٧ان ٧ل مً الاؾغة واملضعؾت وألانض٢اء  وجغصصه ٢هضه الن ًا٦ض هٟؿه وبشىعجه صون  ٌؿعى ٖو

 ًجب ٞهى ي خحنال ًٟهمىن ٢ضعاجه ومىاهبه وال حٗامله ٦ٟغص مؿخ٣ل، وال حكب٘ ُٞه خاظخه ألاؾاؾُت ف

  .ب٣ضعاجه ال٩ل ٌٗتٝر وؤن بظاجه ًدـ ؤن

وخضتها واهٟٗاالتها  الاهٟٗاالث ٖى٠ في واضخا ًبضو املغاه٤ الٟغص خُاة فيفي خحن ان الٗامل الاهٟٗالي  

 زانت، ٧ل ًغظ٘ طل٪ لخٛحراث الجؿمُت للمغاه٤، خحن هٟؿُت ؤؾباب له لِـ الاهٟٗالي الاهضٞإ وهظا

 ِٞكٗغ ؤنبذ زكىا نىجه وؤن الغظا٫ ؤظؿام ًٖ ًسخل٠ ال ظؿمه ؤن خُض وقٗىعه ظؿمه ًىمى

٦ما ًخجلى بىيىح زٝى  الُاعت  الىمى هظا مً والخجل بالخُاء هٟؿه الى٢ذ بالٟسغ، و٦ظل٪ في املغاه٤

اجه. ؾلى٦ه في ٩ًىن عظال ؤن مىه جخُلب والتي بليها ًيخ٣ل التي الجضًضة املغخلت هظه املغاه٤ مً وجهٞغ
 2 

                                                           
لم الىٟـ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م  1 ايت ٖو   . 42ص. مدمض ؾلمان الخؼاٖلت وازغون، الٍغ
، ال٣اهغة،  اعص والٍغ٠، املضن في املغاه٣ت مك٨الث مٗىى، زلُل مُساثُل 2 .73، م1991املٗاٝع
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 اول الاحخماعيت:املش .2.4.1

 املجخم٘ في م٩اهت ؤو مغ٦ؼ ٖلى الخهى٫  مشل ألاؾاؾُت الؿلى٦ُت الاخخُاظاث مً جيكإ املغاه٤ مكا٧ل بن

 املغاه٣ت. ٖلى الؿلُت ٦مهضع

 الاشسة همصدز للصلؼت: أ 

ت الاؾخ٣ال٫ بلى ًمُل الٗمغ مً املغخلت هظه في املغاه٤ بن ىضما ٖالم مً والخدغع  والخٍغ  الُٟىلت، ٖو

ض واخخ٣اع قإهه في جهٛحرا املى٠٢ هظا ٌٗخبر قإهه في ألاؾغة لجخضز  ٌٗامل ؤن ل٣ضعاجه، ٦ما اهه ال ًٍغ

 ًخ٣بل مً اعاء وؤ٩ٞاع، وال ٖلُه ٌٗغى ما ٧ل ومىا٢كت ه٣ض الهٛاع لظل٪ هجض مُل املغاه٤ بلى مٗاملت

 جخإزغ املغاه٤ لٗىاصه، وان شخهُت ؤخُاها لها ًخٗهب وؤ٩ٞاع مىا٠٢ له ًهبذ بل له ٣ًا٫ ما ٧ل

 وامخشاله املغاه٤ هظا زًٕى هظا الهغإ هدُجت وج٩ىن  ؤؾغجه وبحن بِىه املىظىصة والجزاٖاث بالهغاٖاث

ضم جمغصه ؤو ض اؾدؿالمه، ٞاملغاه٤ ٖو ض في الخضزل ٣ًبل ؤؾغجه ٞال مً الخدغع  ًٍغ  قاهه، ٞهى ًٍغ

ألاؾغة. ٢بل مً ج٨بله التي ال٣ُىص ظمُ٘ مً والخدغع  الاؾخ٣ال٫
 1

 

 املدزشت همصدز للصلؼت: ب 

ان املضعؾت هي املاؾؿت الاظخماُٖت التي ٣ًط ي ٞيها املغاه٤ او٢اجه، وؾلُت املضعؾت جخٗاعى م٘ 

 املضعؾُت ًغي الؿلُت ؤهه بل الٗمغ مً املغخلت هظه َبُٗت ًد٨م ؤن ًداو٫  ٞالُالبؾلُت املغاه٤، 

ض ما ًٟٗل ؤن املغاه٤ ٌؿخُُ٘ ألاؾغة، ٞال ؾلُت مً ؤقض  ؾلبُا مٓهغا ًإزظ ولهظا ٞهى املضعؾت في ًٍغ

 والخغوط الخمغص لضعظت ؤخُاها جهل الشىعة ٢ض ؤو بالضعؽ الاؾتهاهت ؤو الٛغوع ٧انُىإ زىعجه ًٖ للخٗبحر

 جهل الى الٗضوان. لضعظت زام بىظه واملضعؾحن املضعؾُت الؿلُت مً

 املجخمع همصدز للصلؼت: ج 

 الٗؼلت، ٞالبٌٗ منهم ؤو الاظخماُٖت الخُاة بلى ًمُل نتزا بهٟت واملغاه٤ ٖامت بهٟت إلاوؿان بن

ألانض٢اء والبٌٗ الازغ  ٦ؿب مً جم٨ىه اظخماُٖت بمهاعاث الخمخ٘ بؿهىلت اظخماُٖت نالث ٣ٖض ًم٨ىه

ً لٓغوٝ اظخماُٖت هٟؿُت، و٧ل ما ًم٨ً ٢ىله والابخٗاص الٗؼلت بلى ًمُل  ؤن املجا٫ هظا في ًٖ الازٍغ

نهٌ ح الاظخماعيالىجا ًد٤٣ ل٩ي الٟغص ً وؤن مدبىب ؤن ٩ًىن  بض ال الاظخماُٖت بٗال٢خه ٍو  مً الازٍغ

ً له. ولِكٗغ ؤنض٢اء له ٩ًىن  بخ٣بل الازٍغ
 2 
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 : مشىالث أخسي  .3.4.1

باث الجيؿُت  للجيـ الازغ،  الكضًض باملُل مغاه٤ ٌكٗغ ؤن الُبُعي مًهظ٦غ منها مك٨الث في الٚغ

الجيؿحن  بحن املجخم٘ ًٟهل بلُه، ٞٗىضما ًمُل ما جد٤ُ٣ ؤمام ج٠٣ خاظؼا مجخمٗه في الخ٣الُض ول٨ً

ت  ًخٗغى و٢ض الازغ وبخباَها الجيـ اججاه املغاه٤ ٖىض املىظىصة ٞاهه ٌٗمل ٖلى بٖا٢ت الضواٞ٘ الٍُٟغ

حرها مً اهدغاٞاث بلى ت ألاؾالُب بلى املغاه٣حن لجىء بلى باإلياٞت ألازال٢ُت ٚحر الؿلى٧اث ٚو  ال التي امللخٍى

وألاؾالُب  الٗاصاث بٌٗ في باالهدغاٝ جهُبهم بالجيـ الازغ وبالخالي نلت لها املجخم٘، وج٩ىن ٣ًغها 

 ألازال٢ُت.

الؿمىت،  هي املغاه٣ت ؾً في الكاب لها ًخٗغى التي املغيُت املخاٖب ٦ما جٓهغ ؤًًا مكا٧ل صخُت بن

ألا٧ل، والٗغى  جىُٓم لىٖ الٗمل ُٞجب ٦بحرة ٧اهذ بطا بؿُُت ما٢خت، ول٨ً بؿمىت ان ًهاب املغاه٤

م٘  اهٟغاص ٖلى املغاه٣حن ٖغى ًجب بالٛضص، ٦ما قضًضة ايُغاباث عؤي بطا ألازهاجي ٖلى الُبِب

 للمغاه٤. الٗالط ظىهغ طاجه خض في وهى مخاٖبهم بلى لالؾخمإ الُبِب

ت الٗضواهُت مً ت املغاه٣حن بحن الكاجٗت املكا٧ل مً الًغوعي إلاقاعة الى الجٖز ٖلى  الٗضوان ىبل الجٖز

م لى الٚغ ً مً ػمالئهم، ٖو ت ؤن مً الازٍغ  مغاه٤ مً جسخل٠ ؤٖغايها ؤن بال واخضة مك٩لت حك٩ل الجٖز

خضاء خضاء ٖلى والؿب والكخم بالًغب ألزغ مً املغاه٣حن الٗضواهُحن مشل: الٖا والؿغ٢ت  الؼمالء، الٖا

وال٣اء التهم ٖلى الؼمالء.
 1

 

اطت لدي فئت الاواشؽ: .5.1   أهميت ممازشت الٍس

ً وبهٟت وكاٍ ظماعي ٞهي جلخهه  هي وؾُلت مهمت في جغبُت عوح الجماٖت والخٗاون واخترام الازٍغ

ب باملؿاولُت والاٖخماص ٖلى و  ،واوي وجضٞٗه للٗمل لهالر الجماٖتمً الؿلى٥ الاهاوي والٗض حكٗغ الٖا

٤صازل ال الىٟـ اهُال٢ا مً ال٣ُام بضوعه حؿاهم مؿاهمت ٞٗالت في جىؾُ٘ الٗال٢اث بحن ، ٦ما ٍٟغ

٤ وطل في جىمُت نٟت الصجاٖت  اًًا حؿاهم، ٪ مً زال٫ اخخ٩ا٦هم ببًٗهم البٌٗؤًٖاء الٍٟغ

جىمُت الظ٧اء والخ٨ٟحر، خُض اهه هىا٥ مىا٠٢ ججبر الاٖب ٖلى اؾخ٨ما٫ ط٧اثه  ، وحٗمل ٖلىوإلاعاصة

 املىاؾب خؿب الىنُٟت املهاصٞت. للخٛلب ٖلى الخهم والخ٨ٟحر في الخل

ؿُت والخسلو مً الٗؼلت حٗخبر جغوٍدا وهظا ما ٌؿاٖض الالٖب ٖلى الخس٠ُٟ مً ٖضة ايُغاباث هٟو 

ا للخٗم٤ ، ٦ما والاهُىاء ؤ٦ثر في قتى حؿاٖض ٖلى ا٦دؿاب مهاعاث وزبراث ظضًضة حُُٗه صٞٗا ٢ٍى
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ذالخُاة و مجاالث  جىمي عوح الخ٣بل خُض  نٟت الخٗاون. و٢ذ الٟغاٙ بًجابُا وجىمي اؾخٛال٫ ٞو

تراٝ بالخُإ اهُال٢ا مً اخترام ٢غاعاث الخ٨م او املضعب وختى ؤصاء الؼمالء ب ، و والى٣ض والٖا جغبي الٖا

ت وجبٗضه ًٖ الخمى٫ وال٨ؿل.، ٖلى الاهًباٍ والىٓام حٗىص الٟغص ٖلى اليكاٍ والخٍُى
  1 

مكىاعد  .2   الاواشؽ: لفسض الاهظباغ بفٍس

 للمغاظٗتخٟاوى وال٣ىاٖض ال٣ابلت ر ؤهىإ لل٣ىاٖض: ال٣ىاٖض املُل٣ت وال٣ىاٖض ال٣ابلت للهمحز زال  

: وألامشلت الخالُت جىضر طل٪
2

 

مثال على اللىاعد املؼللت: 1.2
 

 

 .ً  اخترام الالٖبحن الازٍغ

 .ًًاملغبُحن، الخ٩ام، الىالض ،ً  اخترام املؿحًر

 .اخترام املدلُحن واملٗضاث 

 .صٞ٘ املؿخد٣اث 

 لُٛاب ًٖ املباعاة صون ؾاب٤ اهظاع.ٖضم ا 

 .٤ املسهو  اللٗب في الٍٟغ

 

مثال على اللىاعد اللابلت للخفاوض: 2.2
 

 

 .ب  و٢ذ بضاًت الخضٍع

 .ض املباعاة  و٢ذ مٖى

 .اظغاءًً في الؿىت ملؿاٖضة مضعؾت ٦غة ال٣ضم 

 .)جىػَ٘ املهام )املٗضاث، ٚغاٝ جبضًل املالبـ 

 .باث غ في خالت الُٛاب ٖلى الخضٍع  الخبًر

مثال على اللىاعد اللابلت للمساحعت: 3.2
 

 

 .باث  ٖضص الخضٍع

 .)ه  اظخمإ الالٖبحن )جغصصه، مىيٖى
                                                           

 .131، م1994ؤؾامت ٧امل عاجب، ببغاهُم ٖبض عبه، الىمى والضٞاُٖت في جىظُه اليكاٍ الخغ٧ي للُٟل، صاع ال٨ٟغ الٗغبي، ال٣اهغة،  1
2   Philippe Leroux, Football Planification et Entrainement, Edition Amphora, Paris, 2006, P 116.    
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 .ق٩ل الاخماءاث 

 .ال٩ابتن 

شسوغ فاعليت اللىاعد: 4.2
 

 

- .٤  ًجب ان حكمل الٟئت ولِـ الٍٟغ

 ًجب ان ج٩ىن م٨خىبت ومغؾلت لالٖبحن. -

ؼها. -  ًجب الخظ٦حر بها وحٍٗؼ

 ًجب مغا٢بت مضي اخترامها. -

 بظغاءاث ٖضم اخترامها ًجب جُب٣ُها. -

 شىت: 19-17همىذج خؼت لخىىًٍ الاواشؽ  .3

 ً غه في هظه املغخلت املهمت والتي حٗخبر ٞترة ا٦ما٫ الخ٩ٍى ًخًمً هظا الىمىطط ما ًجب التر٦حز ٖلى جٍُى

٤ الغص٠ً او الا٧ابغ خُض ؾيخُغ١ الى  اهم ما ًغ٦ؼ ٖلُه لالٖب ختى ٩ًىن ظاهؼ للمكاع٦ت م٘ ٍٞغ

ب هظه الٟئت مً ا  الجاهب الخ٨خ٩ُي والخ٣ني و٦ظا الجاهب البضوي.ملضعب في جضٍع

 (1)الخىخييي والخلني: جاهبال .1.3

  ٤، جىلُٟاث ٞاٖلُت ألاصاء الٟغصي 1.1.2.5.2، 1.1.3.4.2الخهمُم ال٣اٖضي: هٓام ، جماؾ٪ الٍٟغ

 والجماعي، جدضًض ب٣ًإ اللٗب.

 ملغجض، صعاؾت املغخلت النهاثُت )امام املغمى( ٖلى الخهمُم الهجىمي: الهجىم املىٓم، الهجىم ا

غاٝ او الٗم٤.  ألَا

  غة زظ وعص، اللٗب  2-1الىؾاثل الخ٨خ٨ُُت الهجىمُت: ويُٗت الهجىم، املىاظهت الجماُٖت، جمٍغ

 وعاء الخض الخلٟي )وعاء املضاٞٗحن(.

 اًت.املٗاًحر الهجىمُت: الخماؽ، الغ٦ىُت، املسالٟاث، يغبت الجؼاء، يغبت البض 

  ٘الخهمُم الضٞاعي: املغا٢بت الٟغصًت في املى٣ُت وبالخىاوب )مغا٢بت ٞغصًت، ظماُٖت(، التراظ

 والخى٠٢، الاؾترصاص، الخىاػن.

  ،وؾاثل الخ٨خ٨ُُت الضٞاُٖت: الاهدكاع الضٞاعي، الضٞإ الٟغصي وصٞإ املى٣ُت وبالخىاوب بُنهما

 (.3يض  2، 2يض  1، 1يض  1زِ الدؿلل، الخ٨خُ٪ الٟغصي )

                                                           
(1) D. Drissi Bouzid, Football Concepts et Méthodes, office des Publications Universitaire, Alger, p 109-110.  



االواسط لفئت العمريت المرحلت الثبلث الفصل  

57 

 

  ني لألواؾِ، املؿخىي ب مً ال٨باع واملىخسب الَى الخدٟحز الخ٣ني: اللٗب: مؿخىي الغابُت ٢ٍغ

 ، اللٗب في مغ٦ؼ زابذ، واضر، قضًض.+ind et collالبضوي مً + الى+، ج٨ىُ٪ 

 1 :الجاهب البدوي .2.3

 في هظه املغخلت هغ٦ؼ ٖلى ما ًلي:

 .املضاومت: جىمُت ال٣ضعة والاؾخُاٖت الهىاثُت 

 مل٣اومت: الٗمل مً ال٣ضعة الى الاؾخُاٖت.ا 

 .بالخض ألا٢ص ى للٗمل ً ت: جماٍع  الؿٖغ

 .ت الًٗلُت  ال٣ىة: التر٦حز ٖلى الخ٣ٍى

 .حر وكُت، الاؾترزاء  املغوهت: اؾخسضام جمضًضاث وكُت ٚو

 .الاعج٣اء والخىاؾ٤ 

 :٣ُت( ص٢ 60+100+60خهو ظماُٖت ) 3الى  2خهو في امللٗب، مً  6الى  5 الى٢ذ ألاؾبىعي

 ص. 80ومباعاة 

ب:  مدخىي الخضٍع

  :متر. 3000-2500املضاومت 

  متر.  80-60الاؾخُاٖت: ؾلؿلت 

 .ب صاثغي ت الًٗلُت: ًٖالث البًُ، ال٣ٟؼ، الخضٍع  الخ٣ٍى

 .ت: حؿإع + ال٣ٟؼ  الؿٖغ

  ت  .11*11زم م٘ هٟـ الهضٝ م٘  4-3ج٨خُ٪ املجمٖى

 مالخظت:

له( لألزظ مً مى٣ُه الضازلي، ٩ًىن املبضؤ هى ٦ُُٟت ه٣ل مً املىاؾب الىٓغ في هظا الىمىطط )ولِـ ه٣

جب ان ٩ًىن ًٟي بكغوٍ املٗاًحر الضولُت التي ال ػلذ  ني )بإؾلىب زام( ٍو البرهامج الى الىا٢٘ الَى

ت املٟٗى٫.   ؾاٍع

 

 

                                                           
(1) D. Drissi Bouzid, Football Concepts et Méthodes, opcite,  p 110.111. 
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اطيت لفئت الاواشؽ: .4 ب السوح الٍس   جىميت وجدٍز

ايُت يغوعي في ٦غة ال٣ضم، زانت ف ي هضه املغخلت التي حؿب٤ مغخلت الا٧ابغ ولهظا ان جىمُت الغوح الٍغ

ُتهم الخترام ٢غاعاث الخ٨م باملباعاة،  وظب ٖلى الالٖبحن الضعاًت الخامت ب٣ىاهحن اللٗب الخضًشت وجٖى

 ٤ ٤ ًلٗب صوع هام في تهضثت الٍٟغ ض الالٖبحن ٖلى اللٗب الى٠ُٓ، ٦ما ان ٧ابتن الٍٟغ جب ؤًًا حٍٗى ٍو

٤ مىانٟاث زانت، ٧ل هظا ؾىداو٫ اظاػجه في ولهظا ٞان ازخُاع ال٩ابتن   1 ى٣اٍ الخالُت:ال٩ًىن ٞو

كىاهين اللعب: .1.4
 

 

 ٤(. لمغاظٗت ومخابٗت الخُىعاثؤعبٗت او زمؿت خهو ل  في الؿىت )خ٨م الٍٟغ

 .ت ال٣ىاهحن  مؿاب٣ت نٛحرة ٖلى مٗٞغ

 .مىاْغة للخد٨ُم 

 ب مً َٝغ الالٖبحن ولِـ  املضعب. جد٨ُم هٓام اللٗبت النهاثُت لخهت الخضٍع

  بحن(.في الٟمؿاب٣ت صازلُت ألخؿً خ٨م ذ الٖا  ئت )جهٍى

 جىميت اللعب الىظيف: .2.4

 ٤ او الٟئت  )الىٓغ في حٗابحر ُٖىن الجمُ٘(. الخدضي الضازلي للٍٟغ

 .)ج٨ٟحر الالٖبحن بكٗاع )مشا٫: الؿالم والاخترام 

 .ايُت ٤ ٖلى جهمُمهم ٖلى الغوح الٍغ ضة الٍٟغ  ج٩لم الالٖبحن في ظٍغ

 ت والٗغى.ال٨خاب 

اخخياز اليابتن: .3.4
 

 

 ًجب ان ج٩ىن به املىانٟاث الخالُت:

  ت الغثِؿُت ت املهام إلاصاٍع ت اللٗبت و٢ىاٖضها، مٗٞغ ال٨ٟاءة: إلام٩اهاث الخ٣ىُت )لالٖب(، مٗٞغ

 لل٩ابتن.

 .ت: الاجٟا١ ٖلى ما هٟٗل وما ه٣ى٫ مهما ٧اهذ الىيُٗت  املٗٞغ

 بحن، ٍو غ م٘ باقي الٖا ٤: ج٣ٍغ جب ٖلى ال٩ابتن ج٣ضًغ ػمالثه وان ٩ًىن هظا الخ٣ضًغ ٖال٢ت الٍٟغ

 مخباص٫.

                                                           
1  Philippe Leroux, Football Planification et Entrainement,  opsite, page 117. 
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 .الصخهُت: الؿلُت، الىيىح، هاصٝ، واضر 

 .الخماؽ: الابتهاط، عص الٟٗل اججاه الٟكل 

 .٤: الخإَحر الخ٣ني، املكاع٦ت في الاظخماٖاث او جىُٓمها  الاؾدشماع في الٍٟغ
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 خالصت:

ٍت التي جىاولىاها في بدشىا مغخلت خؿاؾت ظضا وهظا ل٩ىنها زؼان او باب الاهخ٣ا٫ الى حٗخبر املغخلت الٗمغ 

٘ ًغجبِ بمٓاهغ البلٙى وما ًترجب  ىلىجي ؾَغ الا٧ابغ ٞمغخلت املغاه٣ت املخإزغة لؿذ مجغص حُٛحر ٞحًز

ىلىجي  ٖىه مً جدىالث بُىلىظُت ظؿمُت ٣ِٞ بل ًخٗضي الامغ الى ظىاهب ؤزغي الىطج املٞغ

بُت وال ِٟؿُىلىجي زانت، الش يء الظي ًمشل ٢اٖضة َبُُٗت نلبت لخل٣ي مسخل٠ البرامج الخضٍع

دُت م٘ حسجُل بٌٗ املكا٧ل الىٟؿُت التي جٟغيها خؿاؾُت مغخلت املغاه٣ت الش يء  املسخلٟت ب٩ل اٍع

 الظي ٣ًخٌ الخٗامل مٗها بإ٦ثر خظع.
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 يد:جمه

اث التي ججغي وا٢اجٗها بحن  ًم٨ً ون٠ البدض الٗلمي ٖلى اهه مٛامغة قا٢ت ملُئت باليكاٍ واملجاٞػ

ؤخًان الٗلم، هظه املٛامغة حؿخضعي الهبر، املىيىُٖت، الجهض املخىانل، الخىُٓم، الُٟىت الخاصة، 

ت للىجاح.  ٢ابلُت للخد٨م الجُض، الى ٚحر طل٪ مً هظه الٗىانغ الًغوٍع

ت التي ٢مىا بها  ٦ما ان إلاق٩الُت التي ًُغخها بدشىا حكٍغ بإن ه٣ىم بضعاؾت بياُٞت للضعاؾت الىٍٓغ

بُت، وهظا ما ًىُب٤ ٖلت مجا٫  الن ٧ل بدض هٓغي ًجب جإ٦ُضه مُضاهُا بطا ٧ان ٢ابل لضعاؾت الخجٍغ

اض ي. ب الٍغ  الخضٍع

ها في هظه الضعاؾت، مً ؤظل وفي هظا الٟهل ؾىداو٫ ؤن وضر ؤهم إلاظغاءاث املُضاهُت التي اجبٗىا

ب مغة ؤزغي،  ُت ٢ابلت لخجٍغ الخهى٫ ٖلى هخاثج ٖلمُت ًم٨ً الىزى١ بها، واٖخباعها هخاثج مىيٖى

وبالخالي الخهى٫ ٖلى هٟـ الىخاثج ألاولى ٦ما هى مٗغوٝ، ٞان ما ًمحز ؤي بدض ٖلمي هى مضي ٢ابلُخه 

ُت الٗلمُت، وهظا ال ًم٨ً ان ًخد٤٣ الا بطا اج ب٘ ناخب الضعاؾت مىهجُت ٖلمُت ص٣ُ٢ت للمىيٖى

ُت.   ومىيٖى
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 مىهج البدث: .1

جسخل٠ املىاهج املخبٗت جبٗا الزخالٝ الهضٝ الظي ًىص الباخض الخىنل الُه في مجا٫ البدض الٗلمي، 

، وهظا الازباث او هٟي وظىص ٞغو١ امل٣اعن  في هظا البدض خخمذ مك٩لت البدض اجبإ املىهج الىنٟي

 ٖت الهىاثُت ال٣هىي بحن مغا٦ؼ اللٗب املسخلٟت لالٖبي ٦غة ال٣ضم لٟئت ألاواؾِ.في الؿغ 

 جددًد مخغيراث البدث: .2

ان الضعاؾت املُضاهُت جخُلب يبُا للمخٛحراث ٢هض الخد٨م ٞيها ومً ظهت ؤزغي ٖؼ٫ ب٣ُت املخٛحراث 

 الضزُلت و٢ض زم يبِ مخٛحراث الضعاؾت ٖلى الىدى الخالي:

 .مىهب اللٗب 

 الؿٖغ( ت الهىاثُت ال٣هىيVam.) 

 مجخمع البدث: .3

ت ال٨غوٍت    -٢ؿىُُىت-جمشل املجخم٘ ألانلي في ٞئت الاواؾِ لٟغ١ ؤم البىاقي الخابٗت للغابُت الجهٍى

ىُت الكباهُت  ب، واملخمشل 100، واملخ٩ىن مً U18-U20الىاقُت في البُىلت الَى في ؤهضًت: اجداص  اٖل

ت، اجداص ٖحن البًُاء، ظمُٗ  ت ٖحن ملُلت، قباب ٖحن ٨ٞغون.الكاٍو

 عيىت البدث: .4

مً ؤظل الخهى٫ ٖلى مٗلىماث مً املجخم٘ ألانلي للبدض ًخم الغظٕى الى وخضاث جمشل مجخم٘ 

"مجخم٘ الضعاؾت الظي ججم٘ مىه البُاهاث املُضاهُت، وهي  املىيٕى الضعاؾت او ما ٌؿمى بالُٗىت وهي

ؤٞغاص املجخم٘ ألانلي زم حٗمم هخاثج الضعاؾت ٖلى  حٗخبر ظؼء مً ال٩ل، ٞهي بظل٪ وؿبت مُٗىت مً

    1  املجخم٘ ال٨لي."

٣ت ٖمضًت )٢هضًت(: " وهي التي ًخم  وهٓغا لُبُٗت البدض واملىهج املؿخسضم ُٞه جم ازخُاع الُٗىت بٍُغ

ازخُاعها بىاءا ٖلى خ٨م شخص ي او ج٣ضًغ طاحي بهضٝ الخسلو مً املخٛحراث الضزُلت إللٛاء مهاصع 

٠ اما بؿبب الخدحز الصخص ي او بؿبب الجهل في الخد ٠ املخى٢ٗت، ل٨ً البض مً الى٢ٕى في الخدٍغ ٍغ

٣ت املٗاًىت او املخٛحر الظي ٌؿعى  بٌٗ نٟاث املجخم٘ بسانُت وظىص اعجباٍ ٚحر م٨دك٠ بحن ٍَغ

                                                           

باث  1   .21م، 1ٍ، 2002، في الٗلىم الاظخماُٖت، صاع هىمت، الجؼاثغ ٖلى مىهجُت البدض الٗلميعقُض ػعواحي، جضٍع
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الم وازظ عؤيهم خى٫ اٖالم الضولت واٖخبا ت مخسههت في الٖا ع الباخض لضعاؾخه مشل: ازخباع مجمٖى

عؤيهم هى الغؤي الٗام."
1 

ت، اجداص ٖحن  43وجخإل٠ الُٗىت مً  ب ٦غة ال٣ضم لٟئت ألاواؾِ مىػٖحن ٖلى هاصًحن: اجداص الكاٍو اٖل

 البًُاء.

 أشباب اخخياز العيىت: .1.4.

 .٢غب املؿاٞت خُض ان البدشان مً ام البىاقي 

 ت لي حؿهُل حٗاون مضب ٞئت الاوا ً اجداص الكاٍو ت الصخهُت ملؿحًر  ؾِ.املٗٞغ

 .ت  ؤخض الباخشان ٧ان بهضص ال٣ُام بتربو جُب٣ُي في ٞئت ؤواؾِ اجداص الكاٍو

  ٤ اجداص ٤ ٞئت الاواؾِ لٍٟغ ً ومضعب ٍٞغ حٗاون ؤخض ػمالء الضعاؾت في املٗهض بخىظيهىا للمؿحًر

 ٖحن البًُاء.

 مجاالث البدث: .5

 املجال البشسي: .1.5.

 ٍت واجداص ٖحن البًُاء.( ؾىت اجداص الكاو 19-17جمشلذ ُٖىت البدض في ٞئت ؤواؾِ )

 املجال املياوي: .2.5.

ت في ملٗب ػعصاوي خؿىهت _ام البىاقي_، اما اجداص ٖحن  ٤ اجداص الكاٍو ؤظغي الازخباع باليؿبت لٍٟغ

 البًُاء _اجداص ٖحن البًُاء، ٣ٞض اظغي ٖلُه الازخباع في ملٗب خمضي ٖلي.

 املجال الزمني: 3.5

 مىيٕى الضعاؾت و٧ان طل٪ في بضاًت قهغ ظاهٟي بضؤث الضعاؾاث الجضًت لهظا البدض بٗض جدضًض 

ت وظم٘ املاصة الٗلمُت، اما الضعاؾت الخُب٣ُُت 07/01/2017 ش بضؤث الضعاؾت الىٍٓغ ، ومً هظا الخاٍع

ذ مً  ىا الازخباع ب 02/05/2017الى  ٣ٞ05/04/2017ض ؤظٍغ ، اما الضعاؾت 18/04/2017، وؤظٍغ

 .06/05/2017إلاخهاثُت ٣ٞض جمذ في 

 

 

 

                                                           
1
.62،ص6002فرٌدكاملابوزٌنةزاخرون،مناهجالبحثالعلمً،دارالمسٌرة،األردن، 
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 واث البدث:أد .6

 الدزاشت البيليىغسافيت: .1.6.

جمشلذ في الاؾخٗاهت باملهاصع واملغاظ٘ مً ٦خب، مظ٦غاث، ميكىعاث، ألاهترهِذ، التي ًضوع مدخىاها 

، ؾىاء ٧اهذ مهاصع ٖغبُت  خى٫ مىيٕى بدشىا، و٦ظل٪ مسخل٠ الٗىانغ املكابهت التي جسضم املىيٕى

ت ًٖ املىيٕى لٛغى  او ؤظىبُت، او صعاؾاث طاث نلت باملىيٕى والٛغى ً زلُٟت هٍٓغ منها هى ج٩ٍى

 الخىظه الى الخىظه الى املُضان إلظغاء الضعاؾت املُضاهُت.

 : Course navette: de LEGER (1985) اخخباز .2.6.

ت الهىاثُت  ج٣ضًغ الخض ألا٢ص ى ال٣هىي، حٗخبر اهم ؤهضاٞه ٌٗخبر ازخباع جهاٖضي ل٣ُاؽ الؿٖغ

ت الهىاثُت ال٣هىي ٢ُاؽ و  Vo2maxالؾتهال٥ الا٦سجحن   .الؿٖغ

 1 ألادواث املصخعملت: أ 

  متر في الُى٫  20مُضان ٖلى ألا٢ل. 

 ًجدضًض الخٍُى اما ب٣مٗحن او بسٍُى امللٗب بطا ٧ان مم٨. 

  ظهاػ نىحيMp3 مٗاًغة ِ  .او قٍغ

 ر للهىث )بطا ٧اهذ الُٗىت ٦بحرة(نٟاعة او م٨ب.  

 .ال٣ُام باالزخباع ٩ًىن ظماعي 

 

 

 .navetteمُضان ازخباع  ( ًبحن1ق٩ل ع٢م )

                                                           
(1) www.frma.ma/rubberdoc/5bc15a88d33497d4c7c1ecc96be71be5.pdf  10/03/2017 à 20 :50 h. 

http://www.frma.ma/rubberdoc/5bc15a88d33497d4c7c1ecc96be71be5.pdf
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 1 ئحساءاث الاخخباز: ب 

 لِـ مً الًغوعي الاخماء.     

 ت ٖلى الجهاػ الهىحي ت الجغي مًبَى ٖلى ٞتراث  ٌُٗي نىث الظي (Cassette navette) ؾٖغ

 .مىٓمت ومدضصة

  اض ي بالظهاب والٗىصة، م٘ جى٠ُ٢ عظل مً الغظلحن ٖىض ٧ل زُحن بٗض الاهُال١، ٣ًىم الٍغ

حن  متر. 20ضان ًٖ بًٗهما ًبٗ مخىاٍػ

 في هظا املىيٕى ٖىض ٧ل جى٠ُ٢ للغظل ًجب ان ًىا٤ٞ هظا الخى٠٢ Bip    .الجهاػ الهىحي 

  مً املؿخدؿً ان ج٩ىن ؤعيُت الخُحن املخىاػهحن مًاصة للتزل٤ )مً اظل ججىب التزل٤ ٖىض

 جى٠٢ ومًُٗت الى٢ذ(.

 .الضوعان بىه٠ صاثغة ٚحر مؿمىح به 

  اض ي ٩ًىن مخ٣ضما ٖاصة )٢ل ما ٩ًىن مخإزغ( املدامل ألاولى حؿمذ له بمٗاًغة في البضاًت، الٍغ

٣ا للتي ًمليها الجهاػ الهىحي  ت ٞو  .bipالؿٖغ

 ى٫ ٞترة مم٨ىت اض ي ظُضا، ٖلُه اخترام الىجحرة التي جٟغيها ال٩اؾِذ أَل اطن ، ٖىضما ًجهؼ الٍغ

 الهضٝ ب٩ىن ا٦ما٫ ؤ٦بر ٖضص مم٨ً مً املدامل.

 اض ي ٖل ى الازخباع ٖىضما ال ٌؿخُُ٘ ا٦ما٫ املدمل الظي هى ُٞه او ٖىضما ٨ًٟغاهه ال ًخى٠٢ الٍغ

 ٌؿخُُ٘ ا٦ما٫ املدمل الخالي.

  اض ي بطا ٧ان ٚحر ٢اصع ٖلى اؾخضعا٥ هظا الخإزغ. 2جإزغ  متر م٣بى٫، ؤ٦ثر مً هظا ًجب جى٠ُ٢ الٍغ

 ه في هظا املدمل  .زاهُت 45او  30او  15 هدخٟٔ باملدمل ألازحر املهغح به والى٢ذ الظي جم ظٍغ

م الاخخباز: 3.6  أشلىب جلٍى

لها  بٗض اظغاء الخُىاث الخانت بخُب٤ُ الازخباع، جدهلىا ٖلى الضعظاث الخام له، والتي ٢مىا بخدٍى

م هخاثجها. ت جم٨ىىا مً جٟؿحر هظه الضعظاث الخام وج٣ٍى  الى صعظاث مُٗاٍع

ت لُخم خؿاب ولٗض مٗالجت هخاثج الازخباع ٢مىا باؾخسالم ألاوؾاٍ الخؿاب ُت والاهدغاٞاث املُٗاٍع

خني. ت الهىاثُت ال٣هىي باؾخسضام ازخباع مان ٍو  ٞغ١ الضاللت بحن املغا٦ؼ في الؿٖغ

 

                                                           
(1) www.frma.ma/rubberdoc/5bc15a88d33497d4c7c1ecc96be71be5.pdf  10/03/2017 à 20 :50 h. 

http://www.frma.ma/rubberdoc/5bc15a88d33497d4c7c1ecc96be71be5.pdf
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 ألاشض العلميت لالخخباز: .4.6

 ختى ٩ًىن لالزخباع نالخُت في اؾخسضامها وجُب٣ُه البض مً مغاٖاة الكغوٍ والاؾـ الٗلمُت الخالُت:

 ثباث الاخخباز: .1.4.6

الازخباع هٟـ الىخاثج بطا ما اُٖض ٖلى هٟـ الاٞغاص وفي هٟـ بطا ما اُٖض ٖلى هٟـ وهى ان ٌُٗي  

  1الاٞغاص وفي هٟـ الٓغوٝ وامل٣هىص بصباث الازخباع "صعظت الش٣ت " 

ت الهىاثُت ال٣هىي مً زال٫  ول٣ُاؽ زباث الازخباع ٢ام البدشان ب٣ُاؽ مٗامل الشباث الزخباع الؿٖغ

 بٗضي(.-الُٖت )٢بلياظغاثه ٖلى الُٗىت الاؾخُ

وبٗضها ٢ام البدشان باملٗالجت إلاخهاثُت واؾخسلو الىخاثج باؾخسضام مٗامل الاعجباٍ "بحرؾىن"، 

ت مً الىخاثج مىضخت في الجضو٫ ع٢م )  (.1واٞغػث املٗالجت ًٖ مجمٖى

Sig  مٗامل 

 الهض١

مٗامل 

 الاعجباٍ

 بحرؾىن 

ت هخاثج  الهىاثُت الؿٖغ

 الازخباع في ال٣هىي 

 البٗضي

ت الهىاثُت  هخاثج الؿٖغ

ال٣هىي في الازخباع 

 ال٣بلي

 

 

 

0.00 

 

 

1 

 

 

1 

12 12 1 

13.5 13.5 2 

12.5 12.5 3 

13 12.5 4 

13 13 5 

 ( ًبحن هخاثج ازخباع مٗامل الاعجباٍ بحرؾىن 1ظضو٫ ع٢م )

ىت الاؾخُالُٖت، ٧ان (، ان مٗامل الاعجباٍ لالزخباع ال٣بلي والبٗضي لل1ًُٗخطر مً الجضو٫ ع٢م )

 وبالخالي ٞاالزخباع زابذ.، Sig < 0.01، بما ؤن Sig = 0.00و  0.01ٖىض وؿبت زُإ  1ٌؿاوي وصا٫ مغجٟ٘ 

 صدق الاخخباز: .2.4.6

ٌٗخبر الهض١ ؤهم قغوٍ الازخباع الجُض الظي ًض٫ ٖلى مضي جد٤ُ٣ الازخباع لهضٞه الظي وي٘ مً 

٣هض بهض١ الازخباع "مضي نالخُت الا   2زخباع ل٣ُاؽ ما وي٘ ل٣ُاؾه. " ؤظله، ٍو

                                                           
1
.241،ص6،ط6002رحات،القٌاسواالختبارفًالتربٌةالرٌاضٌة،مركزالكتابوالنشر،القاهرة،لٌلىالسٌدف 
 .146، م1993م٣ضم ٖبض الخُٟٔ، إلاخهاء وال٣ُاؽ الىٟس ي والتربىي، صًىان املُبىٖاث الجامُٗت، الجؼاثغ،   2
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، مً اظل الخإ٦ض مً نض١ الازخباع اؾخسضم 1والظي ٣ًاؽ بدؿاب الجظع التربُعي ملٗامل الشباث. 

بُت باليؿبت للضعظاث الخ٣ُ٣ُت التي زلهذ  الباخض الهض١ الظاحي باٖخباعه ؤنض١ الضعظاث الخجٍغ

 قىاثبها.

(، ٖىض مؿخىي صاللت 1ىخاثج املبِىت في الجضو٫ ع٢م )وباؾخسضام هظا الىٕى مً الهض١ جىنلىا الى ال

ت ) 0.01  (.n-1وصعظت خٍغ

مً زال٫ الىخاثج املضوهت في الجضو٫ ًدبحن ان الازخباع بضعظت ٖالُت مً الشباث خُض بضث ال٣ُم 

(، وهي ٢ُمت جض٫ ٖلى مضي 1املدؿىبت املخدهل ٖليها ٖالُت، اًً بلٛذ ٢ُمت ازخباع مٗامل بحرؾىن )

 ٢ىي خانل بحن الازخباع ال٣بلي والبٗضي لهظا الازخباع.  اعجباٍ

 مىطىعيت الاخخباز: .5.6

ت الهىاثُت ال٣هىي مىظهت  وفي هظا الؿُا١ اؾخسضم البدشان اؾخماعة جغقُذ ازخباع ل٣ُاؽ الؿٖغ

( ؤؾاجظة مً مٗهضها باٖخباعهم مسخهحن ؤؾاجظة مسخهحن، خُض َلب مً ٧ل ؤؾخاط ازخُاع ٫5 )

ً مً ت الهىاثُت 1( بىي٘ ع٢م )8ؤنل ) ؤًٞل ازخباٍع ( امام الازخباع ألاوؿب وألاًٞل ل٣ُاؽ الؿٖغ

( امام الازخباع الشاوي الظي ٩ًىن بضًل له وهظا في 2ال٣هىي واملىاؾب لٗىىان بدشىا، ووي٘ ع٢م )

 خالت اخخما٫ و٢ٕى حؿاوي او جىاػن في ازخُاعاث ألاؾاجظة.

ىض اؾترصاص اؾخماعاث الترقُذ وظضها ان  ، وازىان ازغان navetteازىان مً ألاؾاجظة ازخاعا ازخباع ٖو

، وهىا وبمكاوعة ألاؾخاط املكٝغ جىظىه cooper، وألاؾخاط املخب٣ي ازخاع vamevalازخاعا ازخباع 

غ املؿاخت الالػمت لل٣ُام باالزخباع navetteالباخشان الى الٗمل بازخباع  ، وهظا عاظ٘ الى ٖضم جٞى

vameval متر، م٣اعهت بازخباع  200ي مؿاخت ملٗب ج٣ضع ب الظي ٌؿخسضم فnavette  الظي ٌؿخسضم

 متر. 20في مؿاخت 

 شير الاخخباز: .6.6.

  بحن ٞى١ زِ الاهُال١ صون اظغاء ؤي حسخحن، حُٗى بقاعة بٗض تهُئت املُضان وانُٟاٝ الٖا

٤ حسجُل نىحي ) ت  (mp3الاهُال١ والتي جخم ًٖ ٍَغ  )٦م/ؾا(، وهظا الدسجُل ًخد٨م 8وبؿٖغ

ت ألاصاء. اصة ؾٖغ  في ٍػ

  ٖلى الاٖب ان ٩ًىن ٖىض ؾماٖه ل٩ل بقاعة ناصعة مً هظا الجهاػ، ٢ض ونل الى الخِ امل٣ابل

 م.2متر، او ًبٗض ٖلُه ٖلى ألا٦ثر  20املدضص بمؿاٞت 

                                                           
م في التربُت البضهُت  1 ايُت، مدمض نبُحي خؿاهحن: ال٣ُاؽ والخ٣ٍى .193م ،1995، ٫ ال٣اهغة، الجؼء الاو  والٍغ
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  ض ت ألاصاء جٍؼ ت بُٖاء ٦palierم في ٧ل ص٣ُ٢ت ؤي ٩ٞل مدمل ) 0.5ؾٖغ ض ؾٖغ (، وبظل٪ جٍؼ

 (.bipالاقاعاث )

  حن ٖىض بحن بالجغي طهابا وبًابا، ًجب ٖليهم ٖىض ونىلهم الى ؤخض الخُحن املخىاٍػ اهُال١ الٖا

متر، ان ٣ًىمىا بالًِٛ بإخض الغظلحن ٖلى ألاعى والخٟؿحر املباقغ  20واملخباٖضًً بمؿاٞت 

ضم الالخٟاٝ.  الججاه الجغي، ٖو

 .ال ٌؿمذ بالخٗغط في الجغي 

 ت املٟغويت في املدمل )الالٖب ًخى٠٢ ٖىضما ال ٌؿخُُ٘ املدا ونل ( الظي palierٞٓت ٖلى الؿٖغ

م، ٖىض ؾماٖه إلقاعة 2متر بإ٦ثر مً  20الُه، ؤي ان الالٖب ٩ًىن بُٗض ًٖ الخِ املدضص ملؿاٞت 

 (.Bipاملسجل الهىحي )

 ( وفي ألازحر ه٣ىم بدسجُلpalier اض ي ت الٍغ ( الظي ونل الُه الالٖب، وبٗض طل٪ اؾخسغاط ؾٖغ

ت الهىاثُت ال٣هىي )والتي جمشل  ت الهىاثُت ال٣هىي  navette(، مً ظضو٫ Vamالؿٖغ ل٣ُم الؿٖغ

 املىا٣ٞت ل٩ل مدمل.

 ُما ت ٢ُم ًىضر الظي navette ظضو٫  ًلي ٞو  مدمل ل٩ل املىا٣ٞت ال٣هىي  الهىاثُت الؿٖغ

(palier): 

 

Paliers 

mn 

Vo2 

ml/mn-1kg-1 

Vitesse Temps 

Fractionné 

Sur 20 m(s) 

Km/h m/mm m/s 

1 

2 

3 

4 

5 

26.2 

29.2 

32.1 

35.0 

37.9 

8.0 

9.0 

9.5 

10 

10.5 

133.3 

150.0 

158.3 

166.7 

175.0 

2.22 

2.50 

2.64 

2.78 

2.92 

9.009 

8.000 

7.576 

7.200 

6.857 
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ت الهىاثُت ال٣هىي والاؾتهال٥ ألا٦سجحن املىا٣ٞت ل٩ل 2ظضو٫ ع٢م ) ( ًىضر ٢ُم الؿٖغ

 navette  .1مدمل الخام بازخباع 

 

 

 

                                                           
1
 Bernard Turpin, préparation et entrainement du footballeur, édition amphora,2004, tome2, p 51,52. 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

40.8 

43.7 

46.6 

49.6 

52.5 

55.4 

58.3 

61.2 

64.1 

67.1 

70.0 

72.9 

75.8 

78.7 

81.6 

84.6 

11 

11.5 

12 

12.5 

13 

13.5 

14 

14.5 

15 

15.5 

16 

16.5 

17 

17.5 

18 

18.5 

183.3 

191.7 

200.0 

208.3 

216.7 

225.0 

233.3 

241.6 

250.0 

258.3 

266.7 

275.0 

283.3 

291.7 

300.0 

308.3 

3.06 

3.19 

3.33 

3.47 

3.61 

3.75 

3.89 

4.03 

4.17 

4.31 

4.44 

4.58 

4.72 

4.86 

5.00 

5.14 

6.545 

6.261 

6.000 

5.760 

5.538 

5.333 

5.143 

4.966 

4.800 

4.645 

4.500 

4.364 

4.235 

4.114 

4.000 

3.892 
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 أدواث حمع البياهاث: .7

 بُاهاث ٖلى ٖضة مهاصع ؤؾاؾُت ج٩ىهذ ُٞما ًلي:اٖخمض الباخشان في ظم٘ ال

 :باليصبت للجاهب الىظسي 

ب املغجبُت بمىيٕى الضعاؾت ومىا٢٘  اهخم الباخشان بالبدض في ال٨خب الٗغبُت وألاظىبُت في الخضٍع

ٟاث واهم الخُىعاث الجضًضة في  ألاهترهِذ وامليكىعاث، والتي مً قإنها ازغاء املىيٕى باملٟاهُم والخٍٗغ

 ة ال٣ضم.٦غ 

 :باليصبت للجاهب الخؼبيلي 

ت الهىاثُت ال٣هىي. ٣ٞnavetteض ؤٖخمض الباخشان ٖلى اظغاء ازخباع   للؿٖغ

 :ألادواث املصخعملت 

٣ت التي ٌؿخُُ٘ بها الباخض خل مك٩لخه مهما ٧اهذ جل٪ ألاصواث:  ٣ًهض باألصواث " الىؾُلت او الٍُغ

 .1بُاهاث، ُٖىاث، ؤظهؼة ......الخ"

 متر. 20ن امللٗب )مؿاٞت ؤعيُت مُضا 

 .ب  ا٢مإ جدضًض اعو٢ت الجغي ل٩ل اٖل

 ( مسجلmp3.مخهل بم٨بر الهىث ) 

 .وع٢ت، و٢لم لدسجُل الىخاثج 

 .ناٞغة 

 :املعادالث الاخصائيت 

 :املخىشؽ الحصابي 

      

  الاهدساف املعيازي: 

 

                                                           
1
.211،ص6،ط2811وجٌهمحبوب،طرقالبحثالعلمًوناهجه،دارالكتبللطباعةوالنشر،الموصل، 

 



 الفصل األول منهــجيّت البحث

73 

 

 

 

 :معامل بيرشىن 

 

 
 

 ( خني  Mann-Whitney Test):1اخخبا مان ٍو

خني )ازخبا مٌٗض  اط ٣ًىم ٖلى  test nonparametric)ازخباع ٚحر مٗلمي ) (Mann-Whitney Testان ٍو

 خؿاب الغجب بضال ًٖ ال٣ُم.

ٗض الازخباع:  َو

 (.Independent-Sample-T-testبضًال ٚحر مٗلمي لالزخباع املٗلمي ث للُٗىاث املؿخ٣لت )

 ًهلر لخؿاب الٟغو١ في الغجب بحن ُٖيخحن مؿخ٣لخحن ٣ِٞ.

خني:٢ا  هىن مان ٍو

    

  
 

                                                           
1
.6022ً،جامعةالملكسعود،سٌفالقحطانً،اختبارمانوٌتن 

 

 



 الفصل األول منهــجيّت البحث

74 

 

 خالصت:

ٌٗخبر الخدضًض الض٤ُ٢ ل٩ل مً مىهجُت البدض وإلاظغاءاث املُضاهُت، مً اهم الخُىاث التي 

٤ الصخُذ في الخُىاث إلاظغاثُت  م بدشه، وطل٪ مً اجبإ الٍُغ ٣ًىم بها الباخض مً اظل ج٣ٍى

ضعاؾت بهٟت ٖامت للبدىر، وبهٟت زانت للضعاؾت، ولهظا وٗخبر هظا الٟهل الٗمىص ال٣ٟغي ل

للجاهب الخُب٣ُحن وطل٪ ألهه ًًم اهم الٗىانغ واملخٛحراث التي حؿاٖض الباخض في الىنى٫ الى هخاثج.  

التي ًم٨ً مً زاللها الخد٤٣ مً الٟغيُاث، و٦ظا الىنى٫ الى ألاهضاٝ املغظىة مً ٖضمه، وهظا 

للٗغى والخدلُل واملىا٢كت وهظا ما ؾيخٗٝغ ٖلُه في  للىنى٫ ؤزحر ل٩ل ما ًلؼم مً بُاهاث وبغاهحن

 الٟهل املىالي.
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 عسض وجدليل هخائج خازس املسمى: -1

 خازس املسمى

 

 ب هم/شا Vamكيم ال  (palierاملدمل )

1 9 12,5 

2 8 12 

3 8 12 

4 8 12 

5 8 12 

 12,1 املخىشؽ الحصابي:

 0,22361 هدساف املعيازي:الا 

ت الهىاثُت ال٣هىي )1ظضو٫ ع٢م )  palier)( املغا٣ٞت ل٩ل مدمل )vam( ًىضر هخاثج ازخباع الؿٖغ

 الخانت بدغاؽ املغمى.

 

ت الهىاثُت ال٣هىي مخ٣اعبت ومدهىعة بحن 1ًخطر لىا مً الجضو٫ ع٢م ) ٦م/ؾا  12( ان ٢ُم الؿٖغ

واهدغاٝ مُٗاعي  12.1، ومخىؾِ خؿابي ٢ضعه 9ىا٣ٞت ملدمل ٦م/ؾا امل 12.5و 8والتي جىا٤ٞ املدمل 

 ٢0.22ضعه 
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 عسض وجدليل هخائج املدافعين: -2

 ب هم/شا Vamكيم ال  (palierاملدمل ) املدافعين

1 12 14 

2 12 14 

3 11 13,5 

4 12 14 

5 11 13,5 

6 11 13,5 

7 12 14 

8 11 13,5 

9 11 13,5 

10 11 13,5 

11 11 13,5 

12 11 13,5 

13 8 12 

14  8 12 

15 8 12 

16 8 12 
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17 8 12 

18 8 12 

 13,111  املخىشؽ الحصابي:

 0,83235  الاهدساف املعيازي:

ت الهىاثُت ال٣هىي )2ظضو٫ ع٢م )  palier)(  املغا٣ٞت ل٩ل مدمل )vam( ًىضر هخاثج ازخباع الؿٖغ

 الخانت باملضاٞٗحن.

 

ت الهىاثُت ال٣هىي لالٖبي مى٣ُت الضٞإ ( 2ًمً زال٫ الجضو٫ ع٢م ) خطر لىا ان ٢ُم الؿٖغ

، ٦ما ٦12م/ؾا املىا٣ٞت للمدمل  14و ٦8م/ؾا والتي جىا٤ٞ املدمل  12)املضاٞٗحن( مدهىعة بحن 

ت الهىاثُت ال٣هىي لهاالء الالٖبحن )املضاٞٗحن( ٌؿاوي  ، 13.11وظضها اها املخىؾِ الخؿابي للؿٖغ

ت الهىاثُت ال٣هىي  0.83واهدغاٝ مُٗاعي ٢ضعه  وهظه ال٣ُمت جغظ٘ الى الخٟاوث في مؿخىي الؿٖغ

 للمضاٞٗحن.

ت الهىاثُت ال٣هىي ومىهب اللٗب ٞؿىداو٫ جدلُل  وألن صعاؾدىا تهضٝ الى عبِ الٗال٢ت بحن الؿٖغ

الىخاثج املدهل ٖليها والخانت بالٖبي الضٞإ خؿب املغا٦ؼ الضٞاُٖت املسخلٟت )ْهحرا الجىب، مدىع 

 (:4( و)3لضٞإ( في الجضاو٫ الخالُت )ا
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 عسض وجدليل هخائج ظهيرا الجىب:

ظهيرا الجىب )املدافع 

 الاٌصس والاًمً(

 ب هم/شا Vamكيم ال  (palierاملدمل )

1 12 14 

2 12 14 

3 11 13,5 

4 12 14 

5 11 13,5 

6 11 13,5 

7 12 14 

8 11 13,5 

9 11 13,5 

10 11 13,5 

11 11 13,5 

12 11 13,5 

 13,6667 املخىشؽ الحصابي:

 0,24618 الاهدساف املعيازي:

ت الهىاثُت ال٣هىي )3ظضو٫ ع٢م )  palier)( املغا٣ٞت ل٩ل مدمل )vam( ًىضر هخاثج ازخباع الؿٖغ

 الخانت باملضاٞٗحن الظًً ٌكٛغون مىهب ْهحر الجىب )الٓهحر الاٌؿغ والاًمً(.
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ت الهىاثُت ال٣هىي هي مً ٢غاءجىا للجضو٫ ًخطر ا ٦م/ؾا املىا٣ٞت  14ن ؤ٦بر ٢ُمت سجلذ للؿٖغ

٦م/ؾا، ٦ما وظضها ؤن  14-13.5، وان هىا٥ ج٣اعب في ال٣ُم والتي جتراوح بحن 12( palierللمدمل )

بحن ٌؿاوي  والظي ًض٫ ٖلى ج٣اعب  0.25، واهدغاٝ مُٗاعي ٢ضعه 13.67املخىؾِ الخؿابي لهاالء الٖا

ت الهىاثُت ال٣هىي. مؿخىي الالٖبحن في  الؿٖغ

 عسض وجدليل هخائج مدىز الدفاع: .2.2.

 ب هم/شا Vamكيم ال  (palierاملدمل ) مدىز الدفاع

1 8 12 

2 8 12 

3 8 12 

4 8 12 

5 8 12 

6 8 12 

 12 املخىشؽ الحصابي:

 00 الاهدساف املعيازي:

ت الهىاثُت ال٣هىي )4ظضو٫ ع٢م )  palier)ملغا٣ٞت ل٩ل مدمل )( اvam( ًىضر هخاثج ازخباع الؿٖغ

 الخانت باملضاٞٗحن الظًً ٌكٛغون مىهب مدىع الضٞإ.

 

ًٓهغ الجضو٫ ؤٖاله ؤن املضاٞٗحن الظًً ٌكٛغون مىهب مدىع الضٞإ ٢ض سجلىا هٟـ ال٣ُمت 

ت الهىاثُت ال٣هىي واملخمشلت في   12(، ومخىؾِ خؿابي ٌؿاوي ٦8م/ؾا املىا٣ٞت للمدمل ) 12للؿٖغ

بحن لىٟـ ال٣ُمت. واوٗضام ٢ُم  ت الاهدغاٝ املُٗاعي وهظا عاظ٘ الى حسجُل الٖا
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 عسض وجدليل هخائج العبي وشؽ امليدان: -3

 ب هم/شا Vamكيم ال  (palierاملدمل ) العبى وشؽ امليدان

1 9 12,5 

2 9 12,5 

3 9 12,5 

4 10 13 

5 10 13 

6 9 12,5 

7 9 12,5 

8 9 12,5 

9 9 12,5 

10  9 13,5 

11  9 12,5 

12 9 12,5 

13 9 12,5 

14 9 12,5 

15 8 12 

 12,6 املخىشؽ الحصابي:
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 0,33806 الاهدساف املعيازي:

ت الهىاثُت ال٣هىي )5ظضو٫ ع٢م )  palier)( املغا٣ٞت ل٩ل مدمل )vam( ًىضر هخاثج ازخباع الؿٖغ

 الخانت بالٖبي وؾِ املُضان.

 

٦م/ؾا  ٢13ُمت سجلذ ٖىض مخىؾُي املُضان هي ( ًخطر لً ان ؤ٦بر 5مً زال٫ الجضو٫ ع٢م )

، ٦ما وظضها ؤن املخىؾِ الخؿابي 8املىا٣ٞت للمدل  12وان ؤصوي ٢ُمت ٧اهذ  10املىا٣ٞت للمدمل 

ت الهىاثُت واهدغاٝ مُٗاعي ًض٫ ٖلى ج٣اعب في مؿخىي ا 12.6لالٖب وؾِ املُضان ٌؿاوي  لؿٖغ

 034ال٣هىي ٌؿاوي 

ُما ًلي ؾيخُغ١ الى ٖغى وج دلُل الىخاثج املدهل ٖليها والخانت بالٖبي وؾِ املُضان الضٞاعي ٞو

 الهجىمي مً زال٫ الجضاو٫ الخالُت:و 
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 عسض وجدليل هخائج العبي وشؽ امليدان الدفاعي: .1.3.

وشؽ امليدان 

 الدفاعي

 ب هم/شا Vamكيم ال  (palierاملدمل )

1 11 13,5 

2 9 12,5 

3 9 12,5 

4 9 12,5 

5 9 12,5 

6 8 12 

 12,5833 املخىشؽ الحصابي:

 0,49160 الاهدساف املعيازي:

ت الهىاثُت ال٣هىي )6ظضو٫ ع٢م )  palier)( املغا٣ٞت ل٩ل مدمل )vam( ًىضر هخاثج ازخباع الؿٖغ

 الخانت بالٖبي وؾِ املُضان الضٞاعي.

 

بى 6مً زال٫ جٟدو مُُٗاث الجضو٫ ) وؾِ املُضان الضٞاعي (، ًخطر لىا ان ؤ٦بر ٢ُمت سجلها اٖل

، و٢ض بلٜ ٦8م/ؾا والتي جىا٤ٞ املدمل  12وؤ٢ل ٢ُمت ٧اهذ  ٦11م/ؾا جىا٤ٞ مدمل  ٧13.5اهذ 

ت الهىاثُت  0.49واهدغاٝ مُٗاعي ٢ضعه  12.53الىؾِ الخؿابي لهم  عاظ٘ الى ازخالٝ في ٢ُم الؿٖغ

 ال٣هىي.

 

 

 



ي عرض وتحليل النتبئجالثبنلفصل ا  
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 عسض وجدليل هخائج العبي وشؽ امليدان الهجىمي: .2.3.

 ب هم/شا Vamكيم ال  (palierاملدمل ) ان الهجىميوشؽ امليد

1 9 12,5 

2 9 12,5 

3 9 12,5 

4  10 13 

5 10 13 

6 9 12,5 

7 9 12,5 

8 9 12,5 

9 9 12,5 

 12,6111 املخىشؽ الحصابي:

 0,22048 الاهدساف املعيازي:

ت الهىاثُت ال٣هىي )7ظضو٫ ع٢م )  palier)٣ت ل٩ل مدمل )( املغاvamٞ( ًىضر هخاثج ازخباع الؿٖغ

 الخانت بالٖبي وؾِ املُضان الهجىمي.

 

بي وؾِ املُضان الهجىمي هي 7مً زال٫ الجضو٫ )  13( ًخطر لىا ان ا٦بر ٢ُمت سجلذ ٖىض اٖل

٦م/ؾا، ٦ما  13-12.5واهه هىا٥ ج٣اعب في ال٣ُم والتي ٧اهذ جتراوح ما بحن  ٦10م/ؾا املىا٣ٞت للمدمل 

ًغظ٘ الى ج٣اعب مؿخىي  0.22واهدغاٝ مُٗاعي ٢ضعه  12.61ي لهم ٌؿاوي وظضها ان املخىؾِ الخؿاب

ت الهىاثُت ال٣هىي.  الالٖبحن في الؿٖغ



ي عرض وتحليل النتبئجالثبنلفصل ا  
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 عسض وجدليل هخائج العبي خؽ الهجىم:

 ب هم/شا Vamكيم ال  (palierاملدمل ) العبى خؽ الهجىم

1 10 13 

2 9 12,5 

3 10 13 

4 9 12,5 

5 10 13 

 12,8 املخىشؽ الحصابي:

 0,27386 الاهدساف املعيازي:

ت الهىاثُت ال٣هىي )8ظضو٫ ع٢م )  palier)( املغا٣ٞت ل٩ل مدمل )vam( ًىضر هخاثج ازخباع الؿٖغ

 الخانت بالٖبي الهجىم.

 

ت الهىاثُت ال٣هىي لالٖبحن املهاظمحن خُض ٧اهذ 8ًٓهغ الجضو٫ ع٢م ) ( ج٣اعب في ٢ُم الؿٖغ

، ٦ما وظضها ان ٦10م/ؾا املىا٣ٞت للمدمل  13و 9ملدمل ٦م/ؾا والتي جىا٤ٞ ا 12.5مدهىعة بحن 

ت الهىاثُت ال٣هىي لهاالء املهاظمحن ٌؿاوي  واهدغاٝ مُٗاعي ٢ُمخه  12.8املخىؾِ الخؿابي للؿٖغ

ت الهىاثُت ال٣هىي لضي املهاظمحن. 0.27  وهظا عاظ٘ الى ج٣اعب في مؿخىي الؿٖغ
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 واملهاحمين: عسض وجدليل هخائج الاخخباز بين املدافعين .5

 Sigمؿخىي صاللت  املدؿىبت U الىؾِ الخؿابي 

 0.290 30 13.11 املضاٞٗحن

 12.8 املهاظمحن

ت الهىاثُت ال٣هىي الخانت باملضاٞٗحن 9ظضو٫ ع٢م ) ( ًىضر الىخاثج إلاخهاثُت الزخباع الؿٖغ

 واملهاظمحن.

 

ؤ٦بر مً  13.11حن ٌؿاوي ( ًخطر لىا ان املخىؾِ الخؿابي للمضا9ٗٞمً زال٫ الجضو٫ ع٢م )

 0.05ؤ٦بر مً  Sig، ٦ما وظضها ان مؿخىي الضاللت 12.8املخىؾِ الخؿابي للمهاظمحن الظي ٣ًضع ب 

 .30املدؿىبت حؿاوي  Uو

ت الهىاثُت ال٣هىي.  وبالخالي ال جىظض ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت بحن املضاٞٗحن واملهاظمحن في الؿٖغ

 

 مدىز الدفاع وظهير الجىب:عسض وجدليل هخائج الاخخباز بين  .6

 Sigمؿخىي صاللت  املدؿىبت U الىؾِ الخؿابي 

 0.00 0.000 12 مدىع الضٞإ

 13.67 ْهحر الجىب

ت الهىاثُت ال٣هىي الخانت بمدىع الضٞإ 10ظضو٫ ع٢م ) ( ًىضر الىخاثج إلاخهاثُت الزخباع الؿٖغ

هحر الجىب.  ْو

 

خىؾِ الخؿابي لالٖبحن الظًً ٌكٛلىن مىهب ْهحر ( ًخطر لىا ان امل10مً زال٫ الجضو٫ ع٢م )

ؤ٦بر مً املخىؾِ الخؿابي لالٖبحن الظًً ٌكٛغون مىهب مدىع الضٞإ، ووظضها  13.67الجىب ًبلٜ 

 .0.000املدؿىبت حؿاوي  Uو 0.05ؤ٢ل مً  0.00ٌؿاوي  Sigان مؿخىي الضاللت 
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ت الهىاثُت   ال٣هىي بحن ْهحر الجىب ومدىع الضٞإ.وبالخالي هىا٥ ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت في الؿٖغ

الدفاعي ووشؽ امليدان  امليدان عسض وجدليل هخائج الاخخباز بين العب وشؽ .7

 الهجىمي:

 Sigمؿخىي صاللت  املدؿىبت U الىؾِ الخؿابي 

 0.689 23 12.58 وؾِ املُضان الضٞاعي

 12.61 وؾِ املُضان الهجىمي

ت الهىاثُت ال٣هىي الخانت بالٖبي وؾِ ( ًىضر الىخاثج إلاخهاث11ُظضو٫ ع٢م ) ت الزخباع الؿٖغ

 املُضان الضٞاعي والهجىمي.

 

( ًخطر لىا ان املخىؾِ الخؿابي لالٖبي وؾِ املُضان الضٞاعي 11مً زال٫ ٢غاءجىا للجضو٫ ع٢م )

، ووظضها 12.61ؤ٢ل مً املخىؾِ الخؿابي لالٖبي زِ املُضان الهجىمي الظي ٌؿاوي  12.58ٌؿاوي 

 .0.23املدؿىبت حؿاوي  Uو 0.05ؤ٦بر مً  ٣ً0.69ضع ب  Sigخىي الضاللت ؤن مؿ

بي مخىؾِ املُضان  ت الهىاثُت ال٣هىي بحن اٖل وبالخالي ال جىظض ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت في الؿٖغ

 الضٞاعي والهجىمي.
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 مىاكشت الىخائج املخعللت بالفسطيت ألاولى:  .1

ت الهىاثُت ال٣هىي بحن ْهحرا الجىب والتي جىو  ٖلى وظىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت في الؿٖغ

واملضاٞٗحن املدىعٍحن، ظاءث الىخاثج باليؿبت لالٖبحن الظًً ٌكٛلىن مىهب ْهحرا الجىب ٦ما هى 

 13.67(، خُض ٧اهذ ٢ُم املخىؾِ الخؿابي واهدغاٝ املُٗاعي م٣ضعة ب03مىضر في الجضو٫ ع٢م)

لخىالي، اما باليؿبت لالٖبحن الظًً ٌكٛلىن مىهب مدىع الضٞإ ٣ٞض ٧ان املخىؾِ ٖلى ا 0.25و

(، 04ٖلى الخىالي ٦ما هى مىضر  في الجضو٫ ع٢م ) 0و 12الخؿابي والاهدغاٝ املُٗاعي لهم ٣ًضع ب 

لُه ظاءث ٢ُمت  ٦ما هي  0.05وهي ؤ٢ل مً  0.00ومؿخىي الضاللت  ٌؿاوي  0.000املدؿىبت  Uٖو

 (.10لجضو٫ ع٢م )مىضخت في ا

ٌ الٟغى الهٟغي وه٣بل الٟغى البضًل املخمشل في وظىص ٞغو١ طاث  لى هظا ٧اهذ الىدُجت ٞع ٖو

ت الهىاثُت ال٣هىي، اًً ٧اهذ هظه الٟغو١  ً ومدىع الضٞإ في الؿٖغ صاللت بخهاثُت بحن الٓهٍغ

لخؿابي ملدىع ؤ٦بر م٣اعهت باملخىؾِ ا 13.67لهالر ْهحرا الجىب الظي ٧ان مخىؾُهم الخؿابي 

 .12الضٞإ الظي بلٜ 

اصة املضي  ت الهىاثُت ال٣هىي الى ٖضة ؤؾباب مخمشلت في ٍػ غظ٘ الباخشان هظه الٟغو١ في الؿٖغ ٍو

الخغ٧ي لالٖبي ْهحر الجىب م٣اعهت بالٖبي مدىع الضٞإ، وهظا ما ؤقاع الُه مٟتي ببغاهُم خُض ٢ا٫ " 

اصة املضي الخغ٧ي املُلىب جىُٟظه مً ظاهب ل٣ض ؤصي جُىع زُِ اللٗب الهجىمُت والضٞاُٖت  الى ٍػ

 ٧1ل مغ٦ؼ مً مغا٦ؼ اللٗب املسخلٟت ". 

خُض هجض ان ْهحر الجىب باإلياٞت الى ألاصواع الضٞاُٖت التي ٣ًىم بها ملؼم بال٣ُام بإصواع هجىمُت ال 

ا  ج٣ل ؤهمُت ًٖ ألاولى صة الٗضصًت خُض ًلٗب ْهحر الجىب صوعا هاما في بىاء الهجماث وزل٤ الٍؼ

٤ وهظا ما ًٟغى ٖلُه الهٗىص للهجىم والٗىصة للضٞإ ٖىض اؾخالء املىاٞـ ٖلى ال٨غة، وهظا  للٍٟغ

الظي ؤقاع مٟتي ببغاهُم خُض ٢ا٫" ًلٗب ْهحرا الجىب صوعا هاما واؾاؾُا في بىاء الهجماث في ٦غة 

٤ اصة الٗضصًت للٍٟغ ، ٦ما قاع الُه ؤًًا جامغ 2" ال٣ضم الخضًشت، خُض ٌكاع٧ان في الهجىم لخد٤ُ٣ الٍؼ

مدؿً بؾماُٖل ومى٠٢ مجُض املىلي خُض ٢الىا "ل٣ض جُىعث الخُِ الهجىمُت ٞإنبذ الىاظب 

                                                           
1
 .385، م مغظ٘ ؾب٤ ط٦غهمٟتي ببغاهُم، الضٞإ لبىاء الهجىم في ٦غة ال٣ضم،  

2
ضاص املهاعي والخُُي لالٖب ٦غة ال٣ضم،     .236، ممغظ٘ ؾب٤ ط٦غهمٟتي ببغاهُم، الجضًض في الٖا
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الهجىمي ال ٣ًخهغ ٖلى املهاظمحن ٣ِٞ، خُض ؤنبدذ بٌٗ الخُِ جغج٨ؼ ٖلى ظٗل املهاظمحن 

 1ىؾِ ومضاٞعي الجىاح. " ٖىانغ لخىُٟظ املىاوعاث الهجىمُت وجغ٥ مهمت التهض٠ً والدسجُل لالٖبي ال

بي مدىع الضٞإ ٞخ٨مً في مهامهم بالضعظت ألاولى ٖلى ال٣ُام لىاظبتهم الضٞاُٖت وزانت  اما اٖل

لبُت ٖلى الهٗىص للمكاع٦ت  املغا٢بت والخُُٛت، اما ُٞما ًسو الىاظباث الهجىمُت ٞهي ج٣خهغ في ألٚا

 في ال٨غاث الشابخت.

بي مدىع الضٞإ، وهٓغا ملا ؾب٤  وهظا الظي ًض٫ ٖلى ان املضي الخغ٧ي لٓهحر الجىب ؤ٦بر مىه ٖىض اٖل

 ٞان الجهض البضوي الظي ًبظله ْهحر الجىب ٩ًىن ٦بحرا م٣اعهت بمدىع الضٞإ.

ت الهىاثُت ال٣هىي جخإزغ باالؾتهال٥ ألا٢ص ى  ٦ما ًم٨ىىا جٟؿحر الىدُجت املخدهل ٖليها بان الؿٖغ

ت الجغي  الظي Légerلأل٦سجحن وهظا هٓغا لخٍٗغ٠  ت الهىاثُت ال٣هىي " هي ؾٖغ مٟاصه ان الؿٖغ

   2التي ًهل ٞيها اؾتهال٥ الا٦سجحن ؤ٢هاه زم ًشبذ." 

وبما ان الاؾتهال٥ ألا٢ص ى لأل٦سجحن له ٖال٢ت بالجهض البضوي املبظو٫ ٞاهه ٧لما ػاص الجهض البضوي ػاص 

ُض ٢ا٫" ٧لما ػاصث قضة الخمل اؾتهال٥ ألا٦سجحن وهظا الظي ؤقاع الُه ؤبى الٗالء ٖبض الٟخاح خ

ت اؾتهال٥ ألا٦سجحن."،  ػاصث ؾٖغ
ت الهىاثُت  3 وبالخالي ٞإهه ٧لما ػاص اؾتهال٥ ألا٦سجحن ػاصث الؿٖغ

ت الهىاثُت ال٣هىي. ً ومدىع الضٞإ في الؿٖغ  ال٣هىي، وهظا ما ًٟؿغ الٟغو١ بحن الٓهٍغ

ت الهىاثُت ال٣هىي بحن  ٣ت ٦ما ًغظ٘ الباخشان الٟغو١ في الؿٖغ ً ومدىع الضٞإ الى ٍَغ الٓهحًر

ب املؿخسضمت خُض جسخل٠ صعظت جإزحرها.  الخضٍع

 مىاكشت الىخائج املخعللت بالفسطيت الثاهيت:  .2

ت الهىاثُت ال٣هىي بحن املضاٞٗحن  والتي جىو ٖلى وظىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت في الؿٖغ

(، خُض ٧اهذ 02)مىضر في الجضو٫ ع٢م  واملهاظمحن، ظاءث الىخاثج باليؿبت لالٖبحن املضاٞٗحن ٦ما هى 

ٖلى الخىالي، اما باليؿبت لالٖبحن  0.83و ٢13.11ُم املخىؾِ الخؿابي واهدغاٝ املُٗاعي م٣ضعة ب 

ٖلى الخىالي ٦ما هى  0.27و 12.8املهاظمحن ٣ٞض ٧ان املخىؾِ الخؿابي والاهدغاٝ املُٗاعي لهم ٣ًضع ب 

لُه ظاءث 08٢مىضر في الجضو٫ ع٢م ) وهي  0.290ومؿخىي الضاللت ٌؿاوي 30املدؿىبت  Uُمت (، ٖو

 (.٦9ما هي مىضخت في الجضو٫ ع٢م ) 0.05ؤ٦بر مً

                                                           
1
ت ل٨غة ال٣ضم  ٍغ ً الخٍُى 253، ممغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، جامغ مدؿً بؾماُٖل ومى٠٢ مجُض املىلي، الخماٍع

2
 Cristian BASSE, amélioration de la vitesse maximale aérobie chez des jeunes footballeurs sénégalais âge de 15à16 ans, 

2007-2008, P 16. 
3
ايت  ب والٍغ .458، م، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غهالض٦خىع ؤبى الٗال ٖبض الٟخاح، ٞؿُىلىظُا الخضٍع
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وبالخالي ٧اهذ الىدُجت ٢بى٫ الٟغى الهٟغي املخمشل في: ال جىظض ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت في 

ت الهىاثُت ال٣هىي. ت الهىاثُت ال٣هىي بحن املضاٞٗحن واملهاظمحن في الؿٖغ  الؿٖغ

 البدشان ان ٖضم وظىص الٟغو١ صالت ًغظ٘ الى ٖضة ؤؾباب املخمشلت في:  ًغي 

ت -٧ىن اهه هىا٥ ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت بحن املضاٞٗحن ) ْهحرا الجىب مدىع الضٞإ( في الؿٖغ

ت الهىاثُت ال٣هىي  الهىاثُت ال٣هىي وهظا ما ازبدخه الٟغيُت ألاولى، خُض سجلىا ؤ٦بر ٢ُمت في الؿٖغ

با ْهحرا الجىب )ا٦بر ٢ُمت  ٦م/ؾا(، وهظا ٦12م/ؾا(، واي٠ٗ ٢ُمت ٖىض مدىع الضٞإ ) 14ٖىض اٖل

ت الهىاثُت ال٣هىي ظٗل املخىؾِ الخؿابي ٌؿاوي  ، ٨ٖـ ما هى ٖىض 13.11الخٟاوث في ٢ُم الؿٖغ

املهاظمحن الظًً ؤٚلبهم ٌكٛلىن هٟـ املىهب )٢لب الهجىم(، ولهم هٟـ الىاظباث الهجىمُت 

با واملخمشلت في: اخغاػ ألاهضاٝ و٦ظا نىاٖتها وهظا ما ؤقاع الُه مٟتي ببغاهُم " حٗخبر والضٞاُٖت ج٣ ٍغ

املهمت الغثِؿُت للمهاظمحن في ٦غة ال٣ضم الخضًشت وهي الٗمل ٖلى تهُئت الٟغم لؼمالثه إلخغاػ ألاهضاٝ 

ٕ ألاو٫ ٖىض جًُِ٘ ال٨غة ، ٦ما ٌٗخبر املهاظم هى الضا1واملكاع٦ت بٟاٖلُت في بنهاء الهجماث بالتهض٠ً. " 

خُض ًداو٫ اؾترظإ ال٨غة والًِٛ ٖلى املىاٞـ في مى٣ُخه، وهظا الظي ؤقاع الُه مٟتي ببغاهُم 

 خُض ٢ا٫ ٌٗمل املهاظمحن ٖلى

" ٖغ٢لت ج٣ضم الخهم بال٨ٟاح الؾخدىاط ٖلى ال٨غة مىه بطا ما ؤنبدذ في خىػة املىاٞؿحن في ًٚىن  

٤. "املى٣ُت التي جدضصها الخُت ال ت 2ضٞاُٖت الجماُٖت للٍٟغ ، وهظا الظي ؤصي الى ج٣اعب ٢ُم الؿٖغ

٦ما هى  12.8، وبمخىؾِ خؿابي ٢ضعه 13-12.5الهىاثُت ال٣هىي لهم خُض ٧اهذ مدهىعة بحن 

 (.08مىضر في الجضو٫ ع٢م )

و٧ل هظا ؤصي الى ج٣لُو الٟغ١ بحن املخىؾُاث الخؿابُت للمضاٞٗحن واملهاظمحن ختى ؤنبدذ ٚحر 

 لت اخهاثُا.صا

 مىاكشت الىخائج املخعللت بالفسطيت الثالثت:  .3

ت الهىاثُت ال٣هىي بحن مخىؾِ املُضان  والتي جىو ٖلى وظىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت في الؿٖغ

الضٞاعي والهجىمي ، ظاءث الىخاثج باليؿبت لالٖبحن الظًً ٌكٛغون مغ٦ؼ وؾِ املُضان الضٞاعي  ٦ما 

(، خُض ٧اهذ ٢ُم املخىؾِ الخؿابي واهدغاٝ املُٗاعي م٣ضعة ب 06)هى مىضر في الجضو٫ ع٢م 

ٖلى الخىالي، اما باليؿبت لالٖبحن  الظًً ٌكٛغون مغ٦ؼ وؾِ املُضان الهجىمي  ٣ٞض ٧ان  0.49و 12.59

                                                           
1
 .409الضٞإ لبىاء الهجىم في ٦غة ال٣ضم، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، ممٟتي ببغاهُم،  

2
ضاص املهاعي والخُُي لالٖب   .٦244غة ال٣ضم، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م مٟتي ببغاهُم، الجضًض في الٖا
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ٖلى الخىالي ٦ما هى مىضر في الجضو٫  0.22و12.61املخىؾِ الخؿابي والاهدغاٝ املُٗاعي لهم ٣ًضع ب 

ل07ُع٢م ) ٦ما  0.05وهي ؤ٦بر مً 0.689ومؿخىي الضاللت ٌؿاوي  23املدؿىبت  Uه ظاءث ٢ُمت (، ٖو

 (.11هي مىضخت في الجضو٫ ع٢م )

وبالخالي ٧اهذ الىدُجت ٢بى٫ الٟغى الهٟغي املخمشل في: ال جىظض ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت في 

ت  ت الهىاثُت ال٣هىي بحن مخىؾِ املُضان الضٞاعي والهجىمي في الؿٖغ  الهىاثُت ال٣هىي.الؿٖغ

بي زِ وؾِ املُضان الضٞاعي  ًغظ٘ الباخشان ٖظم وظىص الٟغو١ الى ٖضة ؤؾباب واملخمشلت في: ؤن اٖل

بي وؾِ املُضان ؾىاء الضٞاعي  والهجىمي جدكابه واظباتهم الخُُُت والهجىمُت، خُض هجض ان اٖل

املُضان، هجىم( وهظا ما  وؾىاء الهجىمي ًدكاع٧ىن في الخيؿ٤ُ بحن الخٍُى الشالزت )صٞإ، وؾِ

بحن  بي زِ الىؾِ " ج٩ىن لهم مهمت عبِ امللٗب بحن الٖا ؤقاع الُه مٟتي ببغاهُم خُض ٢ا٫ ان اٖل

 1الخلُٟحن والالٖبحن املخ٣ضمحن ؾىاء ٧ان طل٪ ازىاء الضٞإ او ازىاء الهجىم. "

بي وؾِ املُضان الضٞاعي باإلياٞت الى اصواعهم الضٞاُٖت ٞه م ٣ًىمىن بالهجىم، وهظا ٦ما هجض ان اٖل

ما ؤقاع الُه مٟتي ؤبغاهُم خُض ٢ا٫ ان وؾِ املُضان الضٞاعي " ٣ًىم بدىُٟظ زُِ الجغي الخغ 

،وهٟـ الش يء  2وجىؾُ٘ ظبهت الهجىم والؿىض او الازترا١ او الاهضٞإ مً الخل٠ الى الامام ...الخ. "

ٗمل الضٞاعي وهظا ما ؤقاع الُه مٟتي باليؿبت لىؾِ املُضان الهجىمي الظي ٌكاع٥ هى الازغ في ال

ٖغ٢لت هجماث املىاٞـ بخُُٗل اللٗب او ببغاهُم خُض ٢ا٫ ان وؾِ املُضان الهجىمي "ٌٗمل ٖلى 

٤ في خالت هجىم  بمهاظمت املىاٞـ املؿخدىط ٖلى ال٨غة باإلياٞت الى الاهًمام للبىاء الضٞاعي للٍٟغ

 3" املىاٞؿحن ٖلى املغمى.

ي الباخشان ان زُِ اللٗب التي ًيخهجها مضعبي الُٗىت التي ٢مىا ٖليها باالزخباع لها باإلياٞت الى هظا ًغ 

ب،  ٣ت الخضٍع ت الهىاثُت ال٣هىي جخإزغ بٍُغ صزل في جىػَ٘ املهام الضٞاُٖت والهجىمُت وبما ان الؿٖغ

٣ت التي اهخهجها املضعبحن جاصي الى ج٣اعب في الجهض البضو ي املبظو٫ وهظا وبالخالي ًم٨ً ان ه٣ى٫ ان الٍُغ

ب زِ الىؾِ الظي الضٞاعي " جٓهغ الخاظت الُه بك٩ل  ما ٌكغ الُه مٟتي ببغاهُم، خُض ٢ا٫ ان اٖل

٣ت  ٣ت  2-5-٦3بحر ٖىض اللٗب بٍُغ ٍغ غظ٘ ؾبب طل٪ الى اهه ًمشلىن الى خض ٦بحر صوع ْهحر 1-6-3َو ، ٍو

 .4الجىب املهاظمحن" 

                                                           
1
 .321مٟتي ؤبغاهُم، املغظ٘ الكامل في ٦غة ال٣ضم، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م  

2
 .404م، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، ممٟتي ببغاهُم، الضٞإ لبىاء الهجىم في ٦غة ال٣ض 

3
ضاص املهاعي والخُُي لالٖب ٦غة ال٣ضم، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م  .242مٟتي ببغاهُم، الجضًض في الٖا

4
ضاص املهاعي والخُُي لالٖب ٦غة ال٣ضم، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م  ..241مٟتي ببغاهُم، الجضًض في الٖا
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ب خؿب املىهب الى٦ما ًغظ٘ الباخشان وظىص ٞغو١ صالت اخهاثُا  ض الخضٍع  .ٖملُت جٍٟغ

 مىاكشت الفسطيت السئيصيت في طىء هخائج الفسطياث الجزئيت: .4

ت والتي مٟاصها اهه ،ًم٨ً ان ه٣ى٫ ان الٟغيُت الغثِؿُت ٢ض جد٣٣ذ ظؼثُا جىظض ٞغو١ في الؿٖغ

بي ٦غة ال٣ضم ؤواؾِ حٗؼي الى حٛحر مىهب اللٗب.  الهىاثُت ال٣هىي لضي اٖل

ً و ت ألاولى اهه جىظض ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت ازبدذ الٟغيُ ت  مدىع بحن الٓهٍغ الضٞإ في الؿٖغ

 .الهىاثُت ال٣هىي 

ت  وؤزبدذ الٟغيُت الشاهُت اهه ال جىظض ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت بحن املضاٞٗحن واملهاظمحن في الؿٖغ

 الهىاثُت ال٣هىي.

بخهاثُت بحن مخىؾُي املُضان الضٞاعي ٦ما ازبدذ الٟغيُت الشالشت اهه ال جىظض ٞغو١ طاث صاللت 

ت الهىاثُت ال٣هىي.  ومخىؾُي املُضان الهجىمي في الؿٖغ

 الاشخيخاحاث: .5

خباع خضوص الُٗىت ومسخل٠ إلاظغاءاث الٗلمُت لهظا  مً زال٫ ٖغيىا لىخاثج وجدلُلها ازظًً بٗحن الٖا

ُاث املىيٕى وصعاؾاث الؿاب٣ت البدض و٦ظل٪ املىهج املخب٘ في الضعاؾت، وبىاءا ٖلى بَاع هٓغي مً اصب

واٖخماصا ٖلى ج٣ىُاث جُب٣ُُت وؤؾالُب بخهاثُت للمٗالجت والخدلُل، ًم٨ً ان هسغط او وؿخسلو 

 بٌٗ الاؾخيخاظاث الخالُت:

ُما ًخٗل٤ بالٟغيُت الغثِؿُت والتي ٧ان مٟاصها جىظض ت الهىاثُت ال٣هىي لضي  ٞو ٞغو١ في الؿٖغ

بي ٦غة ال٣ضم ًم٨ً ان ه٣ى٫ ان الٟغيُت الغثِؿُت ٢ض ، حٛحر مىهب اللٗب ؤواؾِ حٗؼي الى اٖل

 جد٣٣ذ 

 (.%33.33) ظؼثُا

ت الاولى:  ً وماهه جىظض ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت الٟغيُت الجٍؼ ت  دىع بحن الٓهٍغ الضٞإ في الؿٖغ

 ، هجض انها جد٣٣ذ اط جىظض ٞغو١ صالت اخهاثُا، خُض جىنلىا ان مؿخىي الضاللتالهىاثُت ال٣هىي 

(Sig ٌؿاوي )و0.05ؤ٢ل مً  0.00 ،U  0.000املدؿىبت حؿاوي. 

ت الشاهُت: ت  الٟغيُت الجٍؼ اهه جىظض ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت بحن املضاٞٗحن واملهاظمحن في الؿٖغ

 ، هجض انها لم جخد٤٣ اط ال جىظض ٞغو١ صالت اخهاثُا، خُض جىنلىا ؤن مؿخىي الهىاثُت ال٣هىي 

 .30املدؿىبت حؿاوي  Uو ٦0.05بر مً ( ؤSigان مؿخىي الضاللت )  
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ت الشالشت: جىظض ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت بحن مخىؾُي املُضان الضٞاعي ومخىؾُي  الٟغيُت الجٍؼ

ت الهىاثُت ال٣هىي، هجض انها لم جخد٤٣ اط ال جىظض ٞغو١ صالت اخهاثُا، املُضان اله جىمي في الؿٖغ

 .0.23املدؿىبت حؿاوي  Uو 0.05ؤ٦بر مً  0.69( ٣ًضع ب Sigخُض جىنلىا ؤن مؿخىي الضاللت )

 : اكتراخاث وجىصياث .6

  بي ٦غة ال٣ضم ت الهىاثُت ال٣هىي ملضي ؤهمُتها لضي اٖل ض مً الضعاؾاث ٖلى الؿٖغ اظغاء املٍؼ

 الخضًشت.

 .جىاو٫ مىيٕى صعاؾدىا هظا مً ظىاهب ؤزغي ومخٛحراث ازغي 

  وبدىر ؤزغي.اؾخسضام الىخاثج التي جم الخىنل اليها إلظغاء صعاؾاث 

  ت الهىاثُت ال٣هىي في جىظُه الالٖبحن الى مغا٦ؼ اللٗب املسخلٟت خؿب اؾخسضام ٢ُم الؿٖغ

 لهظه ألازحرة. الضٞاُٖت والهجىمُتمخُلباث اللٗب 

  اض ي، ألاو٫ ٢بل بضاًت ت الهىاثُت ال٣هىي زالر مغاث زال٫ املىؾم الٍغ بظغاء ازخباع للؿٖغ

 ازغه، للى٢ٝى ٖلى مؿخىي اللُا٢ت البضهُت لالٖبحن.شالض في الؿىت والشاوي في مىخه٠ الٗام وال

 .ايت واليكاَاث البضهُت في املغاه٣ت املخإزغة  هغظى بُٖاء ؤهمُت ملماعؾت الٍغ



 

 

 



 

 

 

 خاجمت:

مً ؤظل النهىى بلٗبت ٦غة ال٣ضم في الجؼاثغ ٌؿخىظب ٖلُىا الاهخمام باألنىاٝ الهٛغي واٖضاصهم 

ؤؾـ ٖلمُت للىنى٫ باملؿخىي الى ألاًٞل، واهُال٢ا مً هظا الى٣و  اٖضاصا صخُدا مبيُا ٖلى

ت الهىاثُت ال٣هىي  ؤزظها الًٟى٫ الٗلمي للبدض في مىيٕى الٟغو١ بحن مغا٦ؼ اللٗب في الؿٖغ

باٖخباعها ماقغ ًٖ اللُا٢ت البضهُت التي حٗخبر ؤخض الىؾاثل املهمت في جدؿحن ألاصاء، اط ال ًم٨ً اللٗب 

ت الهىاثُت ال٣هىي حُٗي بمؿخىي ظُض از ىاء و٢ذ املباعاة صون لُا٢ت بضهُت ظُضة، ٦ما ؤن ٢ُمت الؿٖغ

 ماقغاث ٖلى قضة املجهىصاث املبظولت والتي ؾدبظ٫.

م  بيهم حٗخمض ؤؾاؾا ٖلى الخ٣ٍى اث اٖل م مؿخٍى ٣ت التي ٌؿخٗملها املضعبىن خالُا في ج٣ٍى وان الٍُغ

م املىيعي وا ملخمشل في اظغاء الازخباعاث وال٣ُاؾاث امل٣ىىت التي جغج٨ؼ ٖلى الظاحي صون اللجىء الى الخ٣ٍى

ت  اها ٖلى ان ًبِىا ؤهمُت الؿٖغ لى هظا ؤعاص الباخشان مً زال٫ صعاؾت التي ؤظٍغ ألاؾـ الٗلمُت، ٖو

الهىاثُت ال٣هىي وان ًلٟخىا هٓغ املضعبحن الى يغوعة جىظُه الالٖبحن ملىانبهم اٖخماصا ٖلى مؿخىٍاث 

ت الهى  ت واجداص ٖحن الؿٖغ اثُت ال٣هىي، وجمشلذ ُٖىت البدض في ٞغقي ٞئت ؤواؾِ اجداص الكاٍو

 البًُاء.

لى يىء الىخاثج والخدلُل الاخهاثُت، جىنل الباخشان الى وظىص ٞغو٢اث صالت اخهاثُا في ٢ُمت  ٖو

ت الهىاثُت ال٣هىي بحن الالٖبحن الظًً ٌكٛغون مىهب ْهحرا الجىب والالٖبحن الظًً ٌكٛ غون الؿٖغ

بي  بي وؾِ املُضان الضٞاعي واٖل مىهب مدىع الضٞإ، واوٗضامه بحن املضاٞٗحن واملهاظمحن، وبحن اٖل

 وؾِ املُضان الهجىمي. 

ت الهىاثُت ال٣هىي سجلذ ٖىض ْهحري الجىب.  ٦ما ازبدذ هخاثج ان ؤخؿً ٢ُمت للؿٖغ

ت واُٖذ وفي ألازحر ًم٨ً ال٣ى٫ ان هخاثج هظه الضعاؾت ؤػالذ الٛمىى ًٖ الدؿائ  الث املىيٖى

 بظاباث ٖليها. والن مىيٕى صعاؾدىا واؾ٘ ٞهى ًدخاط الى صعاؾاث ؤزغي ومخٛحراث ؤزغي.
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 .1994ص٦خىع مٟتي ببغاهُم، الضٞإ لبىاء الهجىم في ٦غة ال٣ضم، صاع ال٨ٟغ الٗغبي، ال٣اهغة مهغ،  -17

اض ي، م٨خبت املجخم٘ الٗغبي لليكغ والخىػَ٘،  -18 ب الٍغ ص٦خىع ها٠ً مٟط ي الجبىع، ٞؿُىلىظُا الخضٍع

 .2011ٖمان، 

صاء لالٖبي ٦غة ال٣ضم، م٨خبت املجخم٘ الٗغبي لليكغ والخىػَ٘، ص٦خىع هاقم ًاؾغ خؿً، جدمل ألا  -19

 .2010ٖمان،

باث ٖلى مىهجُت البدض الٗلمي في الٗلىم الاظخماُٖت، صاع هىمت، الجؼاثغ -20 ، 2002، عقُض ػعواحي، جضٍع

ٍ1. 

ت مهغ،  -21 عمًان مدمض ال٣ظافي، ٖلم الىٟـ الىمى والُٟىلت واملغاه٣ت، امل٨خبت الجماُٖت، إلاؾ٨ىضٍع

1997ٍ ،1. 

ذ، ٍ -22  1987.، 1ٖبض الغخمان الِٗؿىي، ؾ٩ُىلىظُت املغاه٤ املؿلم املٗانغ، صاع الىزاث٤، ال٩ٍى

ض ٧امل ؤبىػٍىت ػازغون، مىاهج البدض الٗلمي، صاع املؿحرة، ألاعصن،  -23  .2006ٍٞغ

ايُت، مغ٦ؼ ال٨خاب واليكغ، ال٣اهغة،  -24  .2005لُلى الؿُض ٞغخاث، ال٣ُاؽ والازخباع في التربُت الٍغ

، ال٣اهغة، -25 اض ي، املٗاٝع ب الٍغ  .2ٍ ،2003 مدمض خؿً الٗالوي، الخضٍع

ايُت، ال٣اهغة، الجؼء ألاو٫،  -26 م في التربُت البضهُت والٍغ  .1995مدمض نبُحي خؿاهحن، ال٣ُاؽ والخ٣ٍى

ب خماصة، ببغاهُم مٟتي -27 اض ي الخضٍع  .2001 ال٣اهغة، الٗغبي، ال٨ٟغ صاع الخضًض، الٍغ

 .1993الجؼاثغ، خهاء وال٣ُاؽ الىٟس ي والتربىي، صًىان املُبىٖاث الجامُٗت، م٣ضم ٖبض الخُٟٔ، إلا  -28

٠، املضن في املغاه٣ت مك٨الث مٗىى، زلُل مُساثُل -29 ، ال٣اهغة،  صاع والٍغ  .1971املٗاٝع



 

 

 

 .2، 1988ٍوظُه مدبىب، َغ١ البدض الٗلمي وهاهجه، صاع ال٨خب للُباٖت واليكغ، املىنل،  -30

 السشائل واملجالث:  -

خني، ظامٗت املل٪ ؾٗىص، ؾ٠ُ  -31  .2015ال٣دُاوي، ازخباع مان ٍو

 املساحع باللغت ألاحىبيت: -

32- Alexandre Dallal, l’entrainement a la performance en football, édition de Boeck, année 

2008. 

33- Bernard Turpin, preparation et entrainement du footballeur, edi, amphora 2004, tome2. 

34- Bernard. Turpin, préparation et entrainement du footballeur, édition amphore 2002. 

35- Cristian BASSE, amélioration de la vitesse maximale aérobie chez des jeunes footballeurs 

sénégalais âge de 15à16 ans, 2007-2008, P 16. 

36- D. Drissi Bouzid, Football Concepts et Méthodes, office des Publications Universitaire, 

Alger, 2006. 

37- Diadia Reiss ; Dr Pascal PREVOVST ; La Bible de la préparation physique ; Edition 

Amphora ; Paris ; 2013. 

38- Dupouy Yannick : Etude comparée de quatre teste de terrain pour déterminer la vitesse 

Aérobie Maximal (vam), (LEGER-BOUCHER, vam-eval, TUB2, test de bouchheit),2009. 

39- Jaâfar ATIFI Professeur agrégé d’EPS Préparateur physique des FAR, INTRODUCTION AU 

FOOTBALL. 



 

 

 

40- Mamadou DIOUF : AMELIORATION DE LA VITESSE MAXIMALE AREOBIE DE JEUNES 

FOOTBALLEURS AGES DE 17 A 18 ANS EVOLUANT DANS UN CENTRE AFRICAIN 

SPORT ETUDES (CASE). 2008‐2009. 

41- Philippe Leroux, Football Planification et Entrainement, Edition Amphora, Paris, 2006. 

42- Philippe Leroux, Football Planification et Entrainement, Edition Amphora, Paris, 2006. 

43- Stéphone Aboutoihi, Footbal Guide De L’éducateur sportif, éditions Actio, Paris, 2006. 

 املساحع مً مىاكع ألاهترهذ: -

44- http://decathlondom.franceolympique.com/decathlondom/fichiers/pages/fiches_techni

ques/course/course_vma.htm. 

45- http://entrainement-sportif.fr/vma.htm. 

46- http://www.clubcardiosport.com/documentation/tests-terrain/diap-26.htm. 

47- http://www.siuaps.univ-ennes1.fr/digitalAssets/312/312287_d__finitions_Athl__.pdf. 

48- www.frma.ma/rubberdoc/5bc15a88d33497d4c7c1ecc96be71be5.pdf. 

 

http://decathlondom.franceolympique.com/decathlondom/fichiers/pages/fiches_techniques/course/course_vma.htm
http://decathlondom.franceolympique.com/decathlondom/fichiers/pages/fiches_techniques/course/course_vma.htm
http://entrainement-sportif.fr/vma.htm
http://www.clubcardiosport.com/documentation/tests-terrain/diap-26.htm
http://www.siuaps.univ-ennes1.fr/digitalAssets/312/312287_d__finitions_Athl__.pdf
http://www.frma.ma/rubberdoc/5bc15a88d33497d4c7c1ecc96be71be5.pdf


 

 

 

 

 



 

 

 

 وػاعة الخٗلُم الٗالي والبدض الٗلمي

 ظامٗت الٗغبي بً مهُضي ام البىاقي

ايُتمٗهض ٖلىم وج٣ىُ  .اث اليكاَاث البضهُت والٍغ

 

ت الهىاثُت ال٣هىي   اؾخماعة جغقُذ ازخباع ل٣ُاؽ الؿٖغ

ايُت  مىظه ألؾاجظة مٗهض ٖلىم وج٣ىُاث اليكُاث البضهُت والٍغ

 ظامٗت الٗغبي بً مهُضي ام البىاقي

ب وجدًحر بضوي بٗىىان:  في بَاع اهجاػ مظ٦غة م٨ملت لىُل قهاصة املاؾتر جسهو جضٍع

 

 

 

تصعاؾ  وؤواؾِ اجداص ٖحن البًُاء ت مُضاهُت ؤواؾِ اجداص الكاٍو

ت الهىاثُت  اؾاجظجىا ال٨غام، هىظه ل٨م هظه الاؾخماعة املخمشلت في َلب جغقُذ ازخباع ل٣ُاؽ الؿٖغ

 للخهى٫ ٖلى هخاثج ص٣ُ٢ت جُٟض صعاؾدىا هظه. (vma)ال٣هىي 

 .ؿاٖضج٨مان مؿاهمخ٨م هظه ؾخدٓى بُاب٘ ألاماهت وق٨غا ٖلى مؿاهمخ٨م وم

  ألاؾخاط:                       مً اٖضاص الُلبت:                                                             

 ِٖؿاوي عؾُم        

 مضٞىوي ٖبض الغخمان      

2017-2016الؿىت الجامُٗت   

 العالقت بين منصب اللعب والسرعت الهىائيت القصىي 

سنت 20لدي العبي كرة القدم فئت أواسط اقل من   (vma) 



 

 

 

 مالخظت:

ً وألاوؿب بُنهما بىي٘:  ًغجى مى٨م ازخُاع ؤًٞل ازخباٍع

  مام الازخباع الظي جغشخه ألاو٫ ا 1ع٢م 

  امام الازخباع الظي جغشخه الشاوي   2ع٢م 

Cooper      ازخباع ٧ىبغ    

Le Demi Cooper     ازخباع هه٠ ٧ىبغ     

   Léger et Boucher (1984جمذ مغاظٗخه  1980ازخباع )   

Course navette : de LEGER (1985)      ازخباع   

   TUB2 : de CAZORLA (1990) ازخباع         

VAMeval : de CAZORLA et LEGER    (   1993ازخباع)   

    45/15 : de GASON (1994)        ازخباع         

              Buchheit  (2008)      ازخباع   

 

 

 



 

 

 

 إلاشياليت:

اياث ألازغي جُىع ملخّى بؿبب جؼاًض الخجاعب الٗل   ت حكهض ٦غة ال٣ضم ٦باقي الٍغ مُت وؾٖغ

ب  بُت الخايٗت ملباصت مىهجُت الخضٍع الاجداصاث الضولت ملغا٦بت ؤخضر الُغ١ وؤعقى ألاؾالُب الخضٍع

اض ي وهظا الظي ؤصي الى جؼاًض مؿخمغ في املخُلباث الٟىُت ل٨غة ال٣ضم.  (1) الٍغ

غ الجاهب البضوي    ٧ىهه ؤخض ومً هظا املىُل٤ اهخمذ ٦شحر مً الضو٫ املخٟى٢ت في ٦غة ال٣ضم بخٍُى

خطر هظا ظلُا في جىؾُ٘ الُىا٢م الٟىُت  الٗىامل التي ٌؿخُُ٘ املضعب الخد٨م في مؿخىاه، ٍو

٠ُ ٢ضعاجه  وجضُٖمها بمدًغ بضوي مسخو، ٞالالٖب الظي ًمل٪ مؿخىي بضوي ٖالي ٌؿخُُ٘ جْى

بي ًخه٠( 2)الخ٣ىُت والخ٨خ٨ُُت بك٩ل ٞٗا٫.  ، وختى ًدؿنى للمدًغ البضوي بلٙى بغهامج جضٍع

اث ٦غة ال٣ضم الخضًشت ،  ُت وال٣ٗالهُت ًجب ٖلُه ان ًخمًٗ في َبُٗت الجهض املبظو٫ في مباٍع باملىيٖى

ب جدىٕى بحن الجغي  خُض ا٢امذ الُٟٟا ٖضة اخهاثُاث في مسخل٠ املىاؾباث ، جٓهغ بان خغ٦ت الٖا

ت، وال٣ظٝ، وهظه الُبُٗت ؤنبدذ جدخم ٖلى املدًغ البضوي ٘، املش ي، املغاٚو اهتهاط َغ١  الؿَغ

ت الالػمت بك٣ها الهىاجي و الالهىاجي  بُت جغاعي الجاهب الىىعي  وال٨مي لبلٙى املؿخىٍاث الُا٢ٍى جضٍع

ت الهىاثُت ال٣هىي  بت( وؿبت الؿٖغ  (3).(vma)والتي جخد٨م في قضتها )الُغ١ الخضٍع

ىلىظُت ألا٦ثر قٗبُت و٢ُمت ٖىض املضعبحن  غ مدخىي  والتي حٗخبر مغظ٘ مً املغاظ٘ الٟحًز ألظل جٍُى

بُت وهيالبرامج  والا٢خهاص في الخغ٦ت  Vo2maxالاؾتهال٥ الا٢ص ى لأل٦سجحن  ٖىامل:هاجج زالر  الخضٍع

                                                           
(1) Bernard. Turpin, préparation et entrainement du footballeur, édition amphore 2002    
page 6. 
52امرهللاالباسط:التدرٌبواالعدادالبدنًفًكرةالقدم،منشاةالمعارفباإلسكندرٌةمصر،ص (2)   
(3) Alexandre Dallal, l’entrainement a la performance en football, édition de Boeck, année 
2008, p143.   



 

 

 

ىاث امل٨شٟت واملُىلت.   Vo2maxوالخدٟحز مً اظل الىنى٫ الى ا٫ الخى٣ل، ازىاء زال٫ مماعؾت الخمٍغ

اث الجغي الا٦ثر مالث ت مً اظل ٞدو او مٗاًغة ؾٖغ ىلىظُت.وهي يغوٍع  (1) مت للخىمُت الٟحًز

ت وج٣ُُم املضاومت الهىاثُت وحُُٗىا ماقغاث ٖلى  ت الهىاثُت ال٣هىي جُٟضها في مٗٞغ ت الؿٖغ ٞمٗٞغ

ت الهىاثُت  امت ما ٣ًىم املضعبحن بةظغاء ازخباع للؿٖغ بُت، ٖو ىب ٞيها في الخهو الخضٍع الكضاة املٚغ

اض ي، ألاو٫  ٢بل بضاًت الؿىت والشاوي في مىه٠ الٗام والشالض ال٣هىي زالر مغاث زال٫ املىؾم الٍغ

م٨ىه مً جىظيههم الى  في ازغه، هظا الظي ًجٗل املضعب ٠٣ً ٖلى مؿخىي اللُا٢ت البضهُت لالٖبحن ٍو

 مغا٦ؼ اللٗب املسخلٟت خؿب مخُلباث اللٗب لهظه ألازحرة الضٞاُٖت منها والهجىمُت.

ضاص البضوي واملهاعي ٦ما ج ُىعث زُِ اللٗب الضٞاُٖت والهجىمُت بضعظت ل٣ض جُىعث َغ١ الٖا

اصة املضي الخغ٧ي املُلىب جىُٟظه واملخمشل في املؿاخت املُلىب ان ٌُٛيها ٧ل  ت، مما ؤصي الى ٍػ ملخْى

بىا ٧ل مغ٦ؼ مً مغا٦ؼ اللٗب. اث٠ التي ًاصيها اٖل ب وفي هٟـ الى٢ذ ػاصث الىاظباث والْى  (2) اٖل

٘ الٟٗالُاث الهجىمُت والضٞاُٖت م٘ مؿخىي ٖالي مً ال٣ىة ٞاإلهجاػ ال٨غوي الخضًض مغجبِ بدؿ َغ

٤، وهظا الظي ًدخم ٖلى الاٖب امخال٥ نٟت حٗضصًت املىانب  ًٞال ًٖ اعجٟإ ألاصاء املهاعي للٍٟغ

لُد٤٣ بظل٪ ج٩امل بحن املهام الضٞاُٖت والهجىمُت صون اٟٚا٫ الخٟاّ ٖلى هظا الجهض َُلت و٢ذ 

  (3) املباعاة.

٤ ان ًاصي صوعه بك٩ل ٞٗا٫ ومازغ في املباعاة البض ان ٩ًىن بمؿخىي ول٩ي ٌؿخُ ب في الٍٟغ ُ٘ ٧ل اٖل

 بضوي ومهاعي وزُُي ًاهله بك٩ل مؿخمغ ٖلى جدمل ٧ل هظا املجهىص صون ان ٌكٗغ بالخٗب. 

                                                           
(1) Etude comparée de quatre teste de terrain pour déterminer la vitesse Aérobie Maximal 
(vam), p6. 
112،ص2884دكتورمفتًإبراهٌم،الدفاعلبناءالهجومفًكرةالقدم،دارالفكرالعربً،القاهرةمصر، (2)   
.65،ص6محمدحسنالعالوي،التدرٌبالرٌاضً،المعارف،القاهرة،ط )3)  
 



 

 

 

وهجض ان مً اهم الٗىامل التي حؿاٖض في جدضًض جدمل هظا ألاصاء لالٖبي ٦غة ال٣ضم هى ٦مُت 

 (1) .ملؿتهل٪ ازىاء ألاصاءالا٦سجحن ا

٤ الا٧ابغ ؾيؿعى في بدشىا هظا لإلظابت ٖلى  الدصاؤل وباٖخباع ٞئت الاواؾِ هي الخؼان املباقغ لٍٟغ

بي ٦غة  هل هىا٥ ٞغو١ السئيس ي الخالي: ت الهىاثُت ال٣هىي لضي اٖل طاث صاللت بخهاثُت في الؿٖغ

 ال٣ضم ؤواؾِ حٗؼي الى حٛحر مىهب اللٗب؟

 سعيت:الدصاؤالث الف

ت الهىاثُت ال٣هىي؟ -1  هل هىا٥ ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت بحن املضاٞٗحن واملهاظمحن في الؿٖغ

ت الهىاثُت  -2 ً ومخىؾُي الضٞإ في الؿٖغ هل هىا٥ ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت بحن الٓهٍغ

 ال٣هىي؟

بي الىؾِ الضٞاعي في  -3 بي الىؾِ الهجىمي واٖل هل هىا٥ ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت بحن اٖل

ت الهىاثُت ال٣هىي؟الؿ  ٖغ

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

24،ص6020دكتورهاشمٌاسرحسن،تحملاألداءلالعبًكرةالقدم،مكتبةالمجتمعالعربًللنشروالتوزٌع،عمان،   



 

 

 

: Cooper   اخخباز  

 هدف الاخخباز:   

الازخباع ٌُٗي ماقغ ٖلى ال٣ضعة الهىاثُت              

 ألادواث املصخعملت:

مُضان_م٣ُاجُت_نٟاعة              

 

 ئحساءاث الاخخباز: 

الاخماء الجُض ٢بل البضؤ                

ص٣ُ٢ت  12مؿاٞت مم٨ىت في جىنُاث بؿُُت: ظغي ؤ٦بر             

 مالخظت:

اهُال٢ا مً الٗال٢ت الخالُت:  Vo2max ًم٨ً خؿاب            

   Vo2max         ت باملتر =  44.73( / 504.9-)املؿاٞت امل٣ُٖى  

: Le Demi Cooper اخخباز هصف هىبس 

2ٌكبه ازخباع ٧ىبغ، الخٛحر الىخُض ًخمشل في الى٢ذ الظي ٣ًؿم ٖلى   



 

 

 

ص٢اث٤     6اث بؿُُت: ظغي ؤ٦بر مؿاٞت مم٨ىت في جىنُ          

 مالخظت:

ت الهىاثُت ال٣هىي ٦ما ًلي:        ًم٨ً خؿاب الؿٖغ  

   Vma / )100= املؿاٞت امل٣ُىٖت )باملتر 

 : Léger et Boucher( 1984جمذ مساحعخه  1980اخخباز )

ا   ٫.ازخباع جهاٖضي للجغي ٖلى املُضان جم اٖضاصه مً َٝغ ظامٗت مىهتًر

ت ٧ل   ت ب  50ا٢مٗه مىيٖى ض الؿٖغ  ٦م/ؾا ٧ل ص٣ُ٢خحن. 1متر ٖلى املُضان، هٍؼ

ت الهىاثُت ال٣هىي التي حؿمذ باؾخ٣غاء    .Vo2maxازغ مغخلت حُٗي الؿٖغ

 اًجابيخه:

 ازخباع ٌٗخبر مغظ٘ لالزخباعاث املخهاٖضة ألازغي.  

 شلبياجه:

اي   ت بحن املغاخل جغه٤ الٍغ اصة ظض مهمت للؿٖغ  ُحن في نهاًت الازخباع.الٍؼ

ت الجغي بحن الا٢مٗت امغ نٗب هٓغا للمؿاٞت املهمت     متر بحن ال٣مٗحن. 50حٗضًل ؾٖغ

: Navette de Léger ( 1985اخخباز)  

:أهدافه  



 

 

 

         Vo2max ج٣ضًغ الخض ألا٢ص ى الؾتهال٥ الا٦سجحن      

ت الهىاثُت ال٣هىي    ٢ُاؽ الؿٖغ  

 ألادواث املصخعملت:

متر في الُى٫  20لى ألا٢ل مُضان ٖ   

 جدضًض الخٍُى اما ب٣مٗحن او بسٍُى امللٗب بطا ٧ان مم٨ً

ِ مٗاًغة   او قٍغ Mp3 ظهاػ نىحي    

نٟاعة او م٨بر للهىث )بطا ٧اهذ الُٗىت ٦بحرة(     

ال٣ُام باالزخباع ٩ًىن ظماعي.   

 

 

 ئحساءاث الاخخباز:

لِـ مً الًغوعي الاخماء         

(Cassette navette)الظي ٌُٗي نىث    ت ٖلى الجهاػ الهىحي    ت الجغي مًبَى ؾٖغ  

 ٖلى ٞتراث مىٓمت ومدضصة



 

 

 

اض ي بالظهاب والٗىصة، م٘ جى٠ُ٢ عظل مً الغظلحن ٖىض ٧ل زُحن     بٗض الاهُال١، ٣ًىم الٍغ

حن  مخىاٍػ

متر. 20ًبٗضان ًٖ بًٗهما   

الجهاػ الهىحي. في هظا املىيٕى   Bip   ًىا٤ٞ هظا الخى٠٢ ٖىض ٧ل جى٠ُ٢ للغظل ًجب ان  

 مً املؿخدؿً ان ج٩ىن ؤعيُت الخُحن املخىاػهحن مًاصة للتزل٤ )مً اظل ججىب التزل٤ ٖىض جى٠٢

 ومًُٗت الى٢ذ(.

الضوعان بىه٠ صاثغة ٚحر مؿمىح به.    

اض ي ٩ًىن مخ٣ضما ٖاصة )٢ل ما ٩ًىن مخإزغ( املدامل ألاولى حؿمذ له بمٗاًغة    في البضاًت، الٍغ

٣ا ل ت ٞو  .bipلتي ًمليها الجهاػ الهىحي الؿٖغ

ى٫ ٞترة مم٨ىت.   اض ي ظُضا، ٖلُه اخترام الىجحرة التي جٟغيها ال٩اؾِذ أَل  ٖىضما ًجهؼ الٍغ

 اطن الهضٝ ب٩ىن ا٦ما٫ ؤ٦بر ٖضص مم٨ً مً املدامل.

اض ي ٖلى الازخباع ٖىضما ال ٌؿخُُ٘ ا٦ما٫ املدمل الظي هى ُٞه او ٖىضما ٨ًٟغ اهه ال    ًخى٠٢ الٍغ

 ُُ٘ ا٦ما٫ املدمل الخالي.ٌؿخ

اض ي بطا ٧ان ٚحر ٢اصع ٖلى اؾخضعا٥ هظا الخإزغ. 2جإزغ     متر م٣بى٫، ؤ٦ثر مً هظا ًجب جى٠ُ٢ الٍغ

ه في هظا املدمل     زاهُت. 45او  15.30هدخٟٔ باملدمل ألازحر املهغح به والى٢ذ الظي جم ظٍغ

 شلبياث الاخخباز:

ت املىا٣ٞت للمدمل ألازحر ال جى    ت الهىاثُت ال٣هىي. اطن مً املؿخدُل الؿٖغ ا٤ٞ بالًغوعة الؿٖغ

بُت. اث الجغي في الخهو الخضٍع ت املىا٣ٞت للمدمل ألازحر مً اظل الخسُُِ لؿٖغ  اؾخسضام الؿٖغ

اض ي.    ًخُلب هظا الازخباع جدٟحز ٦بحر، في الىا٢٘، الجغي طهاب بًاب ٢اصع ٖلى جشبُذ جدٟحز ٢لُل للٍغ



 

 

 

اض ي ان ًٟغمل، الخى٠٢ زم بٖاصة الاهُال١، خ٣ُ٣ت ان اظغاء الازخ   باع طهاب بًاب ًٟغى ٖلى الٍغ

 هظا ٖباعة ًٖ َا٢ت م٩لٟت.

 ئًجابياث الاخخباز:

ايُحن مُضان     ًم٨ً ان ًخم في صازل ال٣اٖت )ال ًخُلب مؿاخت ٦بحرة(، وبالخالي هظا ما ٌؿاٖض الٍغ

 نٛحر ألنهم ال ًدبىن الخغوط لل٣ُام به في ٖؼ الكخاء.

  .٘  جُب٣ُه ؾهل وؾَغ

 مالخظت:

 بطا ُٖىت الازخباع ٦بُت ًم٨ً ال٣ُام به بهظا الك٩ل:

 

 

 

 Tub 2 de Cazorla (1990)اخخباز 

 هدف الاخخباز:



 

 

 

ت الهىاثُت ال٣هىي والاؾتهال٥ ألا٢ص ى لأل٦سجحن.    ٢ُاؽ الؿٖغ

 ألادواث املصخعملت:

 متر. 20مؿاخت مخٗضصة   

ت ٧ل     متر. 20ا٢مٗه مىيٖى

ِ مٗاًغة. mp3ػ نىحي ظها    او قٍغ

 نٟاعة او م٨بر الهىث )بطا ٧اهذ الُٗىت ٦بحرة(.  

 ؤظهؼة ٢ُاؽ يغباث ال٣لب.  

 ظضو٫ الىخاثج.  

 

 

 ئحساءاث الاخخباز:

 لِـ مً يغوعي الاخماء.  

ت بجهاػ نىحي    ت الجغي مًبَى ( التي حُٗي نىث ٖلى ٞتراث مىٓمت  (cassette de testؾٖغ

 ومدضصة.



 

 

 

ت ٖلى املُضان )ص٢ت  ٧bibل ٖىض    اض ي ٖلى مؿخىي ٢م٘ مً الا٢مٗت املىيٖى    1ًجب ان ٩ًىن الٍغ

 متر ٧اُٞت لخد٤ُ٣ الازخباع(. 2او  

اض ي ٖىضه 3املدامل حؿخمغ     ص٣ُ٢ت عاخت خُض ه٣ىم بةظغاء ال٣ُاؾاث. 1ص٢اث٤، بٗض ٧ل مدمل الٍغ

 ئًجابياث الاخخباز:

ت املىا٣ٞت لإلظه    اص خؿب ٖملُت الاًٌ الهىاجي، ٦ما اهه ًدضص الخغ٦ُت الٟغصًتًدضص خضوص الؿٖغ

 FC- .الل٨خاث 

 شلبياث الاخخباز:

ت الهىاثُت ال٣هىي،  Tub 2ًهغح ان ازخباع  Cazorla (1990)الى خض الُىم    ًبالٜ في ج٣ضًغ الؿٖغ

ىصر بخ٨مُله بازخباع   .VAMevalٍو

 :VAMeval de Cazorla et Léger (1993)اخخباز 

لت )ٖضاجي املؿاٞاث املخىؾُت هظ   اياث التي جخمحز بمضة ٍَى ا الازخباع ًىظه زانت للمسخهحن في ٍع

تهم الهىاثُت ال٣هىي. ت ؾٖغ ايُحن املغاص مٗٞغ لت(، بياٞت الى الٍغ  والٍُى

ت هي في الىا٢٘ Léger Boucherفي الخ٣ُ٣ت هظا الازخباع هى جدؿحن الزخباع    اصة في الؿٖغ  . الٍؼ

ص٣ُ٢ت ٨ٖـ  1، وو٢ذ ٢ُ٘ املدمل ٦Luc légerم/ؾا ل٩ل مدمل في ازخباع  ٨1ـ ٦م/ؾا ٖ 0.5

ت الهىاثُت ال٣هىي بض٢ت ٦بحرة.  ص٣ُ٢خحن في هظا ألازحر، هخدهل ٖلى هخاثج الؿٖغ

 هدف الاخخباز:

ت الهىاثُت ال٣هىي والاؾتهال٥ ألا٢ص ى لأل٦سجحن.    ٢ُاؽ الؿٖغ

 ألادواث املصخعملت:

 ٢ل.متر ٖلى ألا 200مؿاخت   

ت ٧ل     متر )باؾخسضام الض٩ًامتر(. 20ا٢مٗه مىيٖى



 

 

 

 .٧VAMevalاؾِذ   

ِ للمٗاًغة. mp3ظهاػ نىحي     او قٍغ

 نٟاعة او م٨بر الهىث )بطا ٧اهذ املؿاخت ٦بحرة(.  

 ظضو٫ الىخاثج.  

 

 ئحساءاث الاخخباز:

 لِـ مً يغوعي الاخماء.  

ت بجهاػ نىحي    ت الجغي مًبَى ( التي حُٗي نىث ٖلى ٞتراث مىٓمت  (cassette de testؾٖغ

 ومدضصة.

ت ٖلى املُضان )ص٢ت  bibٖىض ٧ل    اض ي ٖلى مؿخىي ٢م٘ مً الا٢مٗت املىيٖى    1ًجب ان ٩ًىن الٍغ

 متر ٧اُٞت لخد٤ُ٣ الازخباع(. 2او  

اض ي ٩ًىن مخ٣ضما ٖاصة )٢ل ما ٩ًىن مخإزغ( املدامل ألاولى حؿمذ له بمٗاًغة      في البضاًت، الٍغ

٣ا للتي ًمليها الجهاػ الهىحي  ت ٞو  .bipالؿٖغ

ى٫ ٞترة مم٨ىت.   اض ي ظُضا، ٖلُه اخترام الىجحرة التي جٟغيها ال٩اؾِذ أَل  ٖىضما ًجهؼ الٍغ



 

 

 

اض ي ٖلى الازخباع ٖىضما ال ٌؿخُُ٘ ا٦ما٫ مدمل الظي هى ُٞه او ٖىضما ٌٗخ٣ض اهه ال  ًخى٠٢ الٍغ

خه. اصة في ؾٖغ  ٌؿخُُ٘ الٍؼ

 مالخظت:

 مغاٖاة ُٖىت الازخباع، ال هبضؤ الازخباع مً هٟـ املدمل.ًجب   

ت  ايت ًبضئون مً املدمل الشاوي )ًىا٤ٞ ؾٖغ ايُىن  9مشا٫: الالٖبحن املماعؾحن للٍغ ٦م/ؾا(، الٍغ

ت  ٦م /ؾا(، اما باليؿبت لألشخام  12-10الخ٣ُ٣ُىن ًم٨ً ان ًبضئوا مً املدمل الغاب٘ )ًىا٤ٞ ؾٖغ

 ٧لم/ؾا(. 8وا الا مً املدمل ألاو٫ )الٗاصًحن ال ًم٨ً ان ًبضئ 

 :le 15_45 de Gacon (1994)اخخباز 

 هدف الاخخباز:

ت الهىاثُت ال٣هىي     ٢ُاؽ الؿٖغ

 ألادواث املصخعملت:

 متر ٖلى ألا٢ل. 200مؿاخت   

حن بمؿاٞت     متر ًٖ بًٗها البٌٗ. ٢100مٗحن مىيٖى

 .6,25باقي الا٢مٗت بُٗضة ًٖ بًٗها   

 ة.م٣ُاجُت ونٟاع   

 ظضو٫ الىخاثج.  



 

 

 

 

 

 ئحساءاث الاخخباز:

لِـ مً الًغوعي الاخماء، في الىا٢٘ ٩ًىن الازخباع زالسي )قضة متزاًضة ٖىض ٧ل مدمل( الض٢اث٤   

اض ي ظاهؼ لل٣ُام باالزخباع ختى نهاًت  الوة ٖلى طل٪ ًجب ان ٩ًىن الٍغ ألاولى لالزخباع ج٩ىن ؾهلت، ٖو

 ٧امل بم٩اهاجه.

 زاهُت مش ي. 15زاهُت ظغي و 45ص٣ُ٢ت =  1حؿخمغ ملضة مدامل الازخباع   

ت في    ت في املؿاٞت امل٣ُٖى ت اظباٍع ض في مؿاٞت  45الؿٖغ متر ٖىض ٧ل مدمل، هظا ما  6,25زاهُت، وجٍؼ

اصة   ٦م/ؾا ٖىض ٧ل مدمل. 0,5ًىا٤ٞ ٍػ

ت  100زال٫ املغخلت ألاولى، مؿاٞت الجغي املخ٩ىهت مً    /ؾا، ٖىض ٦م 8متر، حٗاص٫ ٞيها الؿٖغ

اض ي ًمش ي ختى الىنى٫ الى الظي ًبٗض ٖىه ب  متر، زم ٌٗىص في الاججاه  6,25الىنى٫ الى ال٣م٘، الٍغ

 ٦م/ؾا(. 8,5) 106,25= 6.25+ 100الازغ )باججاه ه٣ُت البضاًت(، وبالخالي ٣ًُ٘: 



 

 

 

ُٗض ال٨غة مغة ؤزغي في اججاه ازغ   اض ي ًمش ي في م٩اهه َو ، ول٨ىه هظه ٖىصة الى م٩ان الاهُال١: الٍغ

ؿخمغ  112,5املغة ًظهب الى ال٣م٘ ألا٦ثر بٗض مً ألاو٫ )ؤي الظي ًلُه( ٞخهبذ مؿاٞت الجغي  متر، َو

 هظا الازخباع ٖلى الىدى الخالي.

اض ي ًٖ الازخباع ٖىضما ًهبذ ٚحر ٢اصع ٖلى الىنى٫ الى ال٣م٘ الخالي )جإزغ    متر ًجىػ  4-3ًخى٠٢ الٍغ

 ي الظي ًلُه(.الؿماح به بكٍغ وا٢٘ املؿخى 

 :Bouchheit (2008)اخخباز 

 متر. 40ٖلى املُضان  navetteبغوجى٧ى٫ زالسي، لؿبا١   

ت ٧ل     متر. 20ا٢مٗت مىيٖى

ت املًاٞت هي     ٦م/ؾا في ٧ل ص٣ُ٢ت  0,5الؿٖغ

ت املُٗاة زم جى٠٢  30ٌكتٍر ظغي     .15-30زا، امام ال٣م٘ الخالي وحؿمى لهظا الؿبب  15زا بالؿٖغ

 

 

 اًجابياث الاخخباز:  



 

 

 

اياث الجماُٖت، ال ًىٓغ الُه ٦ما باقي    ٗا٫ للخالت البضهُت لالٖبي الٍغ ٌؿمذ بىي٘ ج٣ؿُم ؾهل ٞو

اث التي قملذ  ا مً نٗىبت هظا الجهض، املىيٖى ت الهىاثُت ال٣هىي زٞى ازخباعاث ٢ُاؽ الؿٖغ

٫ طهاب واًاب وفي مؿاخاث الضعاؾت حٗخبر هظا الازخباع ٧ىهه ا٢ل مالثمت بؿبب هٕى الجهض املبظو 

 الغاخت.

 شلبياث الاخخباز:

ت الهىاثُت ال٣هىي مبالٜ ٞيها لؿبب الجاهب املهم لٛلى٧ىػ ال هىاجي.    ٌٗخ٣ض ان ٢ُم الؿٖغ

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ت   (n=23اجداد عين البيظاء ) (n=20) اجداد الشاٍو

 مىصب

 اللعب

 املدمل الاشم والللب

(palier) 

VAM 

(Km/h) 

 املدمل الللبالاشم و 

(palier) 

VAM 

(Km/h) 
الظهير 

 ألاًمً

 بلٛى٫ ؤ٦غم -

 ه٣اف ٖبض الىىع  -

 ظباع ؤًمً -

12 

12 

12 

14 

14 

14 

 ؾاٌغي ٖبض ال٣اصع -

 مٗمغي ؤ٦غم -

 بىظٗاصة ؤمحر -

12 

11 

11 

14 

13.5 

13.5 

الظهير 

 ألاٌصس

 صًغ ؤًمً -

 ٖباصلي ٖؼ الضًً -

 ٚضًغي مهضي-

12 

11 

11 

14 

13.5 

13.5 

 بىلخىة ؤؾامت -

 مٗغوٝ ًىؾ٠ -

 ٣ٖىن ؤ٦غم -

11 

11 

11 

13.5 

13.5 

13.5 

مدىز 

 الدفاع

 ؤظُٛم قغاٝ -

 ٚى٫ ؾ٠ُ الضًً -

 ًىؾٟي اؾامت -

8 

8 

8 

12 

12 

12 

ضووي نهُب -  ٍػ

 بىػٍض ؤ٦غم -

ً الضًً -  خًغي ٍػ

8 

8 

8 

12 

12 

12 

وشؽ 

 امليدان

 دفاعي

 ٢اصعي مٗتز -

 طًب ؤًمً -

ان بال٫ -  مٍؼ

11 

9 

9 

13.5 

12.5 

12.5 

 الٗمغاوي قهاب -

 بىزٍغهت ؤًمً -

 بغخا٫ ؤًمً -

9 

9 

8 

12.5 

12.5 

12 

وشؽ 

امليدان 

 هجىمي

 ناخبي ؤقٝغ -

 ؾٗضي هاوي -

 ؾاجي ههغ الضًً -

 نابغي ٖبض الغقُض

9 

9 

9 

10 

12.5 

12.5 

12.5 

13 

م -  ظٟالي ٦ٍغ

 بى٦ٟت ؤؾامت -

اص -  خمُضي ٍػ

 بى٦ٟت قىقي -

 ٧املي واثل -

10 

9 

9 

9 

9 

13 

12.5 

12.5 

12.5 

12.5 



 

 

 

 

ت الهىاثُت ال٣هىي خؿب مىهب اللٗب ل٣ُاؽ navetteضو٫ ًبحن هخاثج ازخباعظ  الؿٖغ

ت ) ب(، وؤواؾِ اجداص ٖحن البًُاء ) 20الظي ؤظغبا ٖلى ٞئت ؤواؾِ اجداص الكاٍو ب(. 23اٖل  اٖل

 

خني:خهخائج اخ  باز مان ٍو

  خني لدزاشت الفسوق بين الالعبىن  الجىب اظهير  مىصب ٌشغسون الرًً هخائج اخخباز مان ٍو

 الدفاع. مدىز  مىصب ٌشغسون الرًً الالعبىن  (والاًمً الاٌصس املدافع)

Tests statistiques
a
 

 A1 

U de Mann-Whitney ,000 

W de Wilcoxon 21,000 

Z -3,621 

Sig. asymptotique 

(bilatérale) 
,000 

Sig. exacte [2*(sig. 

unilatérale)] 
,000

b
 

a. Variable de regroupement : A2 

b. Non corrigé pour les ex aequo. 

ت ٖبض الغػا١ - مهاحم  بىجٖغ

 ٖابض اًمً -

10 

9 

13 

13.5 

ت ؤ٦غم -  ػاٍو

 ٖلىاوي اصم -

 بلخحر اؾامت -

10 

9 

10 

13 

12.5 

13 

خازس 

 املسمى

 ٖاص٫ ؤؾامت -

 لٗمغي وؾُم -

9 

8 

12.5 

12 

 ٖلىاوي مىه٠ -

 زالفي ؤمحر -

كِكت ٖبض  - بٚى

 الغخمان

8 

8 

8 

12 

12 

12 



 

 

 

 

 

 

   .خني لدزاشت الفسوق بين املدافعين واملهاحمين  هخائج اخخباز مان ٍو

 

Tests statistiques
a
 

 A1 

U de Mann-Whitney 30,000 

W de Wilcoxon 45,000 

Z -1,157 

Sig. asymptotique 

(bilatérale) 
,247 

Sig. exacte [2*(sig. 

unilatérale)] 
,290

b
 

a. Variable de regroupement : A2 

b. Non corrigé pour les ex aequo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   خني لدزاشت الفسوق بين وشؽ  امليدان الدفاعي ووشؽ امليدان هخائج اخخباز مان ٍو

 الهجىمي.

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

A1 ,416 15 ,000 ,705 15 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 .اطا الخىػَ٘ ٚحر اٖخضالي 0,05ا٢ل مً   0,000

 

Test Statistics
a
 

 A1 

Mann-Whitney U 23,000 

Wilcoxon W 44,000 

Z -,606 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,545 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,689
b
 

a. Grouping Variable: Grp 

b. Not corrected for ties. 



 

 

 

 

 

 

 ٢اثمت الالٖبحن الازخباع ال٣بلي الازخباع البٗضي

ت الهىاثُت  الؿٖغ

 ال٣هىي 

 املدمل

(palier) 

ت الهىاثُت  الؿٖغ

 ال٣هىي 

 املدمل

(palier) 

 

12 

13.5 

12.5 

12.5 

13 

8 

11 

9 

9 

10 

12 

13.5 

12.5 

13 

13 

8 

11 

9 

10 

10 

 

اء -1  ٞالح ػ٦ٍغ

 ؾلُاوي ؾمحر -2

اء -3  هانغي ػ٦ٍغ

 ؾٗضي ِٖس ى -4

ً الضًً -5  مؼاع ٍػ

 .هخاثج الازخباع ال٣بلي والبٗضي للُٗىت الاؾخُالُٖتظضو٫ ًىضر 

 



 

 

 

 IBM SPSSباشخخدام بسهامج  معامل بيرشىن  هخائج

 

Corrélations 

 الهوائٌة السرعة 

 القصوى

 الهوائٌة السرعة

 القصوى

رعةالس  القصوى الهوائٌة 

Corrélation de Pearson 1 1,000
**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 5 5 

 القصوى الهوائٌة السرعة

Corrélation de Pearson 1,000
**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000  

N 5 5 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 .ال٣بلي والبٗضي للُٗىت الاؾخُالُٖتبحرؾىن ازخباع خاثج هظضو٫ ًىضر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ملخص البدث:

ت  ضاص البضوي واملهاعي ٦ما جُىعث زُِ اللٗب الضٞاُٖت والهجىمُت بضعظت ملخْى جُىعث َغ١ الٖا

اصة ب ٦غة ال٣ضم بغظت  وهظا ما اصي الى ٍػ املضي الخغ٧ي املُلىب جىُٟظه، ولظل٪ ًجب ان ًخه٠ اٖل

ت  ُتٖال ت والخُُُت، وحٗض الؿٖغ مً اللُا٢ت البضهُت ختى ًخم٨ً مً جىُٟظ املهام البضهُت واملاٍع

ب ٦غة ال٣ضم، خُض حٗخبر  الهىاثُت ال٣هىي اخض اهم مخُلباث اللُا٢ت البضهُت التي ًدخاط اليها اٖل

 ماقغ الُا٢ت البضهُت وؾالخه الاو٫. 

ت الهىاثُت ولهظا اعصها ان هخُغ١ مً زال٫ صعاؾدىا الى مٗ ت الٗال٢ت بحن مىهب اللٗب والؿٖغ ٞغ

٤ في ٞئت ٖلى ُٖىت جمشلذ  navetteال٣هىي، وطل٪ بخُب٤ُ ازخباع  ت واواؾِ اواؾِ ٍٞغ اجداص الكاٍو

ب ) 43اجداص ٖحن البًُاء ج٩ىهذ مً  ت، و 20اٖل مً اجداص ٖحن البًُاء(، ٦ما  23مً اجداص الكاٍو

خني الالمٗلمي بضًل لالزخباع )اؾخٗملىا وؾاثل اخهاثُت مخمشلت في از ( املٗلمي، املخىؾِ tخباع مان ٍو

 الخؿابي والاهدغاٝ املُٗاعي، باالياٞت الى مٗامل بحرؾىن ٩ٞاهذ هخاثج الضعاؾت ٦ما ًلي:

 بحن بخهاثُت صاللت طاث جىظض ٞغو١ ً ت في الضٞإ ومخىؾُي الٓهٍغ  .ال٣هىي  الهىاثُت الؿٖغ

 

 ت في واملهاظمحن املضاٞٗحن بحن بخهاثُت صاللت طاث ال جىظض ٞغو١ ال٣هىي. الهىاثُت الؿٖغ

  

 بي بحن بخهاثُت صاللت طاث ٞغو١ ال جىظض بي الهجىمي الىؾِ اٖل  في الضٞاعي الىؾِ واٖل

ت  .ال٣هىي  الهىاثُت الؿٖغ

 اليلماث املفخاخيت:

ت الهىاثُت ال٣هىي، ٞئت اواؾِ ٦غة ال٣ضم.  مىهب اللٗب، الؿٖغ

 


