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تمهيد
ياضة كرة القدم. يهدف هذا الدليــــل إىل إرشــادك خالل مســار خطواتك األوىل يف عـــامل التدريب، بالتحديد يف ر
هــذا الدليـــــل جــزء مــن مبــادرة واســـــــعة أطلقتهــا دائــرة التعلـيــــم واملعرفـــــة لدعم تطوير مهــارات مدريس الرتبية 

ياضــة املدرســية. تتضمــن املبادرات:  البدنيــة ومــدريب الر

يــب« تســتهدف جميــع  يبيــة مجـــــانية عــر اإلنرتنــت تحـــت عنــوان »املبــادئ العامــة للتدر تقديــم دورة تدر
املدرســن العاملــن يف املــدارس اخلاصــة ومــدارس الــراكات التعليميــة.

يبية منتظمة هدفها »تدريب املدربن«، وتغطي مختلف األلعاب الرياضية. عقد حصص تدر

يبيــة يف مجــال األلعــاب  توفــر مختلــف املــوارد )مثــل هــذا الدليــل( الــي تدعمــك خــالل رحلتــك التدر
ــة.  الرياضي

اهلدف األســاس هو كرس احلواجز وإتاحة املزيد من الفرص واملشـــاركة الفعالة من جانب الطلبة. كما نســتهدف 
يــز التجربــة واالرتقـــــــاء بمســتويات جودتهــا وتشجــــــيع الطلبــة واملدرســن واملدربــن وأوليـــــاء األمـــور عىل اتباع  تعز

العــادات الــي تســهم يف اســتدامة نشــاطهم وصحتهــم واســتمرارهم يف ممارســة الرياضــة طيلــة حياتهــم.
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ملحة عن الدليل
أهداف الدليل:

يـب األطفـال الصغـار يف بدايـات تجربتهـم الشـخصية يف  دعـم أفضـل املمارسـات، ال سـيما عنـد تدر
مجـال الرياضـة

يـب عـىل لعبـة كـرة القـدم  الرتكـز مـن منظـور عـام وشـامل عـىل مراحـل تطـور املهـارات عنـد التدر
بالتحديـد

يـب،  تقديـم نمـوذج تخطيـط جاهـز يمكنكـم اسـتخدامه إذا رغبتـم يف وضـع مخطـط لرنامـج تدر
ويتضمـن النمـوذج مقرتحـات باملهـارات واألنشـطة القابلـة للتطبيـق فوراً يف حـال رغبتم بالروع يف 

يـب الالعبـن يف الوقـت احلـايل تدر

محتوى هذا الدليل ما هو إال مجموعة اقرتاحات مستقاة من مصادر متنوعة، استناداً إىل أفضل املمارسات 
يـب الذي يالئم الطلبة وبيئة املجتمع املدريس لديكم.  يـة يف تحديـد منهـج التدر الدوليـة.  لكـم مطلـق احلر

يـب، والتأكـد مـن إضفـاء جو مـن البهجة  نقـرتح أيضـاً إضافـة »ملسـاتكم« الشـخصية عـىل محتـوى حصـص التدر
واألمـان عليهـا، مـع األخـذ يف االعتبـار املدخـالت األخـرى الالزمـة لتحقيـق التطويـر الشـامل ملهارات الطفل سـواًء 

ضمـن مجـال األلعـاب الرياضيـة أو خارجه.

مفاتيح استخدام الدليل

1. املرونة
يـة يف إضافـة ملسـتك الشـخصية عـىل املنهـج الـذي تتبنـاه، مـع  هـذا الكتيـب هـو دليـل إرشـادي فقـط، ولـك احلر
يـة التامـة يف تغيـر نوعيـة األنشـطة واختيـار أنشـطة جديـدة، أو  احلفـاظ عـىل بعـض املبـادئ األساسـية. ولـك احلر
حـذف أي أنشـطة قـد تبـدو غـر مالئمـة. إن فهـم مـا يسـتجيب لـه الالعبـون ومـا يرفضونـه هـو يف ذاتـه خطـوة 
يـب. يجـب أن تـدرك أن األمور لن تتم دوماً وفق  كبـرة نحـو التطويـر سـتبدأ يف إدراك مالمحهـا مـع بدايـات التدر
يـدة مـن نوعهـا، لـذا يتحتـم عليـك التحـي باملرونـة مـع االسـتعداد والرغبـة يف  املخطـط هلـا، وسـتظهر تحديـات فر

التأقلـم مـع املسـتجدات.

2. االستعداد
يبيـة األوىل، تأكـد مـن قـراءة املخطـط اخلـاص بهـا، وفكّـر يف خطـة بديلـة إذا مل تتـم األمـور  قبـل بـدء احلصـة التدر
يبيـة األوىل، سـتفهم قـدرات واهتمامـات الالعبـن  وفـق املخطـط هلـا مسـبقاً. بعـد االنتهـاء مـن احلصـة التدر

يبيـة الالحقـة.  بشـكل أفضـل، وسـتكون جاهـزاً لإلعـداد للحصـص التدر

قواعد السالمة

يجــب تشــجيع املشــاركن عــىل 
إبقــــاء الكــرة عــىل أرضيــــة امللعب 
أثنــــــاء ممارســــــة األنشطـــــة مع 
تشجــــــيع السلـوكـيـــات اإليجابيــة 

لضمــان الســالمة.

تذكــر الالعبــن بأهميــة االعتنــاء 
يــن،  بســالمتهم وســالمة اآلخر
خاصــة عنــد املشــاركة يف ألعــاب 

املطــاردة ومــا شــاكلها.

عـىل مسـتوى صغـار الالعبـن، تنشـأ معظـم حـاالت التصـادم أو سـوء 
التـرف بسـبب غيـاب القـدرة عـىل التنسـيق البـدين، وغالبـاً مـا تتـم من 
دون قصـد أو تعمـد األذى. يف مثـل هـذه احلـاالت، ننصـح بتجربـة منـح 

يـق املهاجـم واالسـتمرار يف اللعـب.  األفضليـة للفر

واملســــاعدون  املدربـون  يتـوىل 
املشــــاركن،  رعــــــاية  مســــــــؤولية 
مـن  التأكـــــــــــــد  هـذا  ويشــــــــــمل 
عـىل  واملبـارش  الدائـم  اإلشـــــــراف 

الالعبـن.

آمنـة  التأكـد مـن وجـود مسـافة 
الالعبـن. مجموعـات  بـن 

منطـــــــــــقة  أن  مـن  التأكــــــــــــد 
امللعـب خاليـــــــة مـن أي أخطــــــار 
وأن هنـاك مسـافة آمنـة تفصـــل 
بينـــها وبـن اجلـــــدران واألشــــــياء 

الثابتـة.

ضمــــــــــــــــان سالمــــــــــــــة األدوات 
للعـب. املسـتخدمة ومالءمتهـا 

إيقـاف اللعـب فـور مالحظـة حركة 
خطـرة، وشــــرح املوقـــــف لالعبـن 
التصـــــــــرف  عـىل  اإلضــــــــاءة  مـع 

األنسـب يف احلـاالت املماثلـة.
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يف مرحلة االستكشـاف، يجب عىل املدرب أن يركز عىل إتاحة الفرص للتآلف بن الالعب والكرة، وحثه 
عىل إتقان اللعب بها براعة، مع تسـليط الضوء عىل املهارات احلركية األساسـية واالسـتمتاع باللعب!

إذا مل يكن الالعب مستمتعاً بتجربة لعبة كرة القدم وإذا مل يكتسب معارف وعالقات اجتماعية أو 
يشعر بفــــــاعليته وجدارته الذاتية، فقد تتضــــــاءل فرص مشـــــــاركته يف التدريب وتزيد احتمــــاالت 

انسـحابه وعدم مواصلة رحلته الرياضية من األسـاس.

خالل مرحلة اكتسـاب املهارات، يجب عىل املدرب أن يركز عىل تقديم مبادئ وأساسـيات قوية حول 
املهارات الفنية ذات الصلة باللعبة.

االستكشاف واكتساب املهارات

القدم  كرة  لعبة  يف  املهارات  تطور  ينقسم 
ية  العمر الفرتة  مختلفة خالل  مراحل  إىل 
الذهبية الي يتم فيها تعلم املهارات احلركية، 
الي ترتاكم بدورها لتنقل الالعب إىل مرحلة 

»اكتساب املهارة« )الفئة العمرية 12-9(. 
يجـب أن نفهـم أن إتاحـة الفرصـة لالعبـن 
ُيعـّد بالنسـبة هلـم  ياضـة جديـدة  ملمارسـة ر
كلـه  فاألمـر  جديـدة.  »استكشـاف«  رحلـة 
وعشـقها  باللعبـة  شـغفهم  حـول  يتمحـور 
مـع  واالنسـجام  أساسـياتها  مـع  والتأقلـم 

املحيطـة. البيئـة 
صلة  ذات  معلومات  الدليل  هذا  يقدم 
ية، لكنه يركز  بالالعبن من كل املراحل العمر
»استكشاف«  مرحلة  عىل  أسايس  بشكل 
الالعب لعنارص اللعبة و»اكتساب املهارات«، 
ويه املراحل الي تتطور خالل سياق رحلته 

باتجاه التطوير الذايت. 

16

12

9

5

مرحلة االستكشاف
يب األطفال اهلدف األساس من تدر

إن األطفـال الذيـن يتعلمـون مهـارات كـرة القـدم بشـكل تقليـدي، مـن خـالل ممارسـة اللعبـة يف الشـوارع أو 
املتزنهـات يضعـون قواعدهـم اخلاصـة بهـم مـن خـالل التفـاوض املبـارش مـع أصدقائهـم. 

فاألمـر كلـه عبـارة عـن لعـب حـر غـر مقيـد بقواعـد وال يخضـع ملراقبـة الكبـار ألن الصغـار هنـا يمارسـون اللعبـة 
ملجـرد االسـتمتاع.

يباً يف الشـوارع. يتمثل التحدي  يف ظل التغر الذي تشـهده أنماط احلياة املعارصة، تالشـت لعبة كرة القدم تقر
يـة، مـع إتاحـة فـرص تعليـم  يف يومنـا هـذا يف محاولـة إعـادة بنـاء تلـك البيئـة الـي كانـت تقـوم عـىل البهجـة واحلر
الشـوارع للصغـار بشـكل بسـيط عـر مشـاركتهم  القـدم يف  الـي كانـت تمنحهـا لعبـة كـرة  اللعبـة،  أساسـيات 

املبـارشة يف اللعـب.

فكلما طالت مدة ممارسة األطفال للعب، زاد استمتاعهم به وزادت إمكانية تطويرهم مهاراتهم وقدراتهم.

إن املنهج القائم عىل إشـاعة البهجة ومنح مسـاحة للحرية عند ممارسـة لعبة كرة القدم يتيح لصغار الالعبن 
يـة التعبـر  يـد مـن شـغفهم وتعلقهـم باللعبـة طـوال حياتهـم. إن إتاحـة الفرصـة حلر ممارسـة تجربـة ممتعـة ويز
مـع مراعـاة بعـض القيـود البسـيطة يسـاعد عـىل تنشـئة جيـل مـن الالعبـن املبدعـن امللهمـن ملجتمعاتهـم 

يـن مـن خـالل مـا يجسـدونه مـن مهـارة وشـغف. يـن عـىل منـح السـعادة لآلخر املحليـة القادر

تضمـن تربيـة الناشـئن عـىل خـوض هـذه األنـواع مـن التجـارب االرتبـاط الدائـم بلعبـة كـرة القـدم فضـاًل عـن 
الرياضـة والنشـاط البـدين بصـورة عامـة.

يف الفوز - االستمتاع هو األصل إعادة تعر

يباتهم أو لعبهم إىل بيئة تتيح هلم فرصة اللعب واالستمتاع دون ضغوط.  يحتاج األطفال أثناء تدر

هـذه  نظـراً العتناقهـم  البالغـن  اهتمامـات  مـن  بـل يه  الناشـئن،  اهتمـام  ليسـت محـط  املبـاراة  نتيجـة  إن 
املفاهيـم مبكـراً مـن خـالل الرتكـز عـىل الفـوز عـىل حسـاب أشـياء أخـرى مثـل البهجـة وتنميـة املهـارات والتعلـم 

األداء. وجـودة 

يـات، فـإن تطويـر املهـارات سـيتم كبحـه ألن اخلـوف مـن ارتـكاب  إذا كان الرتكـز دائمـاً منصبـاً عـىل الفـوز يف املبار
اخلطـأ )واخلسـارة( سـيلقي بظاللـه عـىل مزايـا تطويـر املهـارات الـي تعـزز القـدرة عـىل االبتـكار وتجربـة املسـتحدث، 

يـق املحاولـة واخلطـأ. والتعلـم عـن طر

يـات مـؤرشاً ضعيفـاً عـىل مـدى تقـدم الفـرد وتطـوره ألن الالعبـن يتعلمـون وينضجـون وفـق  يمثـل الفـوز باملبار
نسـب مختلفـة، ونتيجـة املبـاراة ال تمثـل انعكاسـاً دقيقـاً ملسـتويات األداء الفـردي.
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يبية بأسلوب ممتع إدارة احلصص التدر

تتمثـل اخلطـوة األوىل األكـر أهميـة يف اسـتبعادك لفظـة »املـدرب« مـن املعادلـة، وتركـز تفكـرك يف طبيعة الدور 
الـذي تقـوم بـه، خاصـة يف مراحـل االستكشـاف املبكـرة، أي دورك كميـرّس ينـاط بـه إضفـاء جـو مـن البهجة ويؤكد 

يبية.  عىل أهمية السـالمة ومشـاركة اجلميع بفاعلية يف جميع األنشـطة التدر

عنـد قيامـك بـدور املـدرب للمـرة األوىل، يكـون الشـائع يف أغلـب األحيـان محـاكاة املدربـن املحرتفـن مثـل مـن 
نشـاهدهم يدربون الفرق الكرى يف دوري املحرتفن عىل شاشـات التلفاز. يف واقع األمر تختلف وظيفة املدرب 
الرفيـع املسـتوى يف دوري املحرتفـن اختالفـاً طفيفـاً وشاسـعاً أيضـاً إذا مـا قارناهـا بوظيفـة مـدرب األطفـال أو 

حديـي العهـد مـن املُقبلـن عـىل ممارسـة الرياضـة.

يـز أنشـطة التعلـم املبهجـة« يجعلـك تندمـج تلقائيـاً وتفهـم  بمجـرد تفكـرك أنـك »قائـد« أو »ميـرّس ينـاط بـه تعز
طبيعـة الـدور الـذي تؤديـه لكـن مـن منظـور مختلـف. 

تتلخـص مسـؤوليتك األساسـية يف التخطيـط ملمارسـة األنشـطة بشـكل مبهـج وآمـن واالنسـحاب خطـوة إىل 
يـة ومـرح. اخللـف تـاركاً األطفـال يمارسـون اللعـب بحر

ستكتشـف رسيعـاً أن مسـاعدة الناشـئن عـىل اللعـب وتطويـر مهاراتهـم يصـل بك إىل نفـس الدرجة من الرىض 
يـات، وقد تفوقها رىض وسـعادة. عنـد الفـوز يف املبار

مهارات فردية يجب دراستها يف لعبة كرة القدم 

هنـاك مجموعـة مـن املهـارات الفنيـة الـي يجـب عـىل العـي كـرة القـدم تطويرهـا بمـرور الوقـت، ومعظـم هـذه 
املهارات سـيتم تسـخرها واسـتخدامها أثناء مرحلة اكتسـاب املهارات ويف السـنوات الالحقة. فيما يي نبذة حول 

يـب الريـايض الـي تقدمهـا.  بعـض املبـادئ األساسـية الـي يجـب وضعهـا يف االعتبـار عنـد التخطيـط حلصـص التدر
تذكـر دائمـاً أنـك تتعامـل مـع مـن هـم يف عمـر الطفولـة، لذا يجب أن تكون حصص التدريب خفيفة، كما يجب 
يـب وتقديـم املهـارات األساسـية اجلديـدة الـي تخلـق جـواً مـن األلفـة  أن ُتضفـي روح البهجـة أثنـاء اللعـب والتدر

بـن الالعبـن واملفاهيـم العامـة للعبـة. تشـمل هـذه املفاهيم أمـوراً مثل:

املهارات احلركية األساسية )معرفة القدرات البدنية(

االنسجام مع الكرة )الشعور باأللفة عند التعامل مع الكرة(

اجلري بالكرة )يف خط مستقيم ومتعرج وتغير االتجاه والتوقف والتحرك(

يرات القصرة والطويلة والتسلم وملسة استقبال الكرة( ير الكرة وتسلمها )التمر تمر

ركل الكرة )مهارة الركل(

العب مقابل العب

يـز روح التباري واهلجـوم مقابل الدفاع والويع بالفراغ  يـات داخـل نطـاق مسـاحات محـدودة )تعز املبار
املكاين، وحل املشـكالت واتخاذ القرار(

869
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أمور يجب عىل املدرب تشجيع 
الالعبني عليها

يبه الالعبني عند تدر

تشجيعهم عىل اتخاذ القرارات معتمدين عىل أنفسهم
تشجيعهم عىل خوض التجارب من خالل »الفعل« )عر املشاركة يف اللعب وممارسة املهارات(

تشجيع مبدأ املحاولة واخلطأ )التعلم من ارتكاب األخطاء(

بالنسبة لك كمدرب

منح الالعبن فرصة خوض تجارب متنوعة الصعوبات. 
التحّي بالصر والروح اإليجابية واالستمرار يف تشجيع الالعبن

ادعم تطور املهارات الفردية لالعبن
الحظ وقّيم معدالت التطور، وقدم تعليقاتك بشكل محدد

استخدم فرص التدريب والتعلم

عندما يتعلق األمر بالالعبني

الزنول إىل مستوى عن الالعب
استخدام لغة حوار تؤسس ملساحة من املودة وتالئم أعمار األطفال

اهتم بكل طفل وتابع مستوى تقدمه

يـب الزائدة عـن احلاجة قد تقّيد  جرعـات التدر
تطور مهارات الالعب - يجب تشجيع الالعب 
عـى اللعـب بشـكل مسـتقل وعـدم االعتمـاد 

عليـك كمدرب بشـكل زائـد عن احلاجة...

أمور يجب عليك تفاديها كمدرب
يب أثناء التدر

تدريب الناشئن وكأنك تقوم بتدريب فريق الكبار
التدريب الزائد عن احلد، وعدم تشجيع الالعبن عىل اتخاذ القرارات بأنفسهم

النقد املستمر لالعبن
نقـد الالعبـن بسـبب ضعـف تنفيـذ املهـارات، بـل يجـب عليـك تصحيـح اخلطـأ مـع عـرض كيفيـة التنفيـذ 

عمليـاً لالعب
عدم تخصيص فرتة طويلة للتعليمات مع قر مدة ممارسة الالعبن لألنشطة البدنية

يات أثناء املبار

اتباع مبدأ الفوز بأي ثمن والرتكز فقط عىل نتيجة املنافسة )ال عىل مستوى األداء(
عدم املساواة بن الناشئن عند تخصيص املدد الزمنية للعب

عدم إرشاك الالعبن يف مختلف األنشطة 
الراخ عند إلقاء التعليمات من اخلطوط اجلانبية أثناء املباراة

عدم تشجيع الالعبن عىل اتخاذ القرارات بأنفسهم
استبدال الالعب مبارشة بعد ارتكابه اخلطأ
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التدّرب املمتع مقابل غري املمتع

التدّرب غري املمتع  التدّرب املمتع 

األنشطة غر املعتمدة عىل اللعب بالكرة

تعليمات تفصيلية طويلة )خر التعليمات ما 
قل ودّل(

اللعب من دون التصويب عىل املرمى

اللعب من دون توجيه أو وضوح اهلدف ممارسة املنافسات الفردية

توجيه النقد لالعب بعينه اللعب اجليد كفريق متكامل، والفوز

يات يسجل فيها طرفاها أهدافاً  مبار
)اهلدف يعزز التجربة ويقويها( 

إنشاء نظام مبتكر لتسجيل النقاط

اجلري املستمر أشكال مختلفة للدورات التنافسية

االستحواذ عىل الكرة دون تحقيق نتيجة 
نهائية

ثقافة العمل اجلمايع اإليجابية، وحيوية روح 
الفريق

ضعف ثقافة العمل اجلمايع وفقدان روح 
الفريق تسجيل األهداف

عدم مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص، أي منح 
املزات لطرف دون اآلخر بشكل مبالغ فيه

التعلم من األخطاء، والنجاح يف أداء املهارات 
أو املهام

التعليقات السلبية من أولياء األمور تقديم املساعدة

التعليقات السلبية من املدربن منع التهديف نحو املرمى

التدريب الفردي عىل املهارات الوظيفية

مهارات مهمة يجب عليك امتالكها
توجد مجموعة من املهارات املطلوبة من جميع املدربن، لكن هناك مهارتن أساسيتن:

املهارات الشخصية 
املهارات التنظيمية

املهارات الشخصية

لـه  بأسـلوب  يـن واالنسـجام والتواصـل معهـم  التعامـل مـع اآلخر القـدرة عـىل  الشـخصية  املهـارات  تمنحـك 
معـى. عنـد الرتكـز يف املهـارات الشـخصية، مـن املهـم مراعـاة اآليت: 

1. كن متحمسًا
يـب ينعكـس حتمـاً عـىل الالعبـن وأدائهم فيقضـون وقتاً ممتعاً  ظهـورك بمظهـر املسـتمتع بالتدر
يـب. حـاول أن ُتظهـر لألطفـال أن امللعـب هـو أفضـل مـكان تقـي فيـه وقتـك ألنـك يف  يف التدر

يـب مبكـراً للتجهـز واإلعـداد قبـل وصوهلـم. صحبتهـم. احـرص عـىل احلضـور إىل التدر

2. كن ودودًا 
يـود األطفـال أن يشـعروا أنـك معهـم كصديـق وأيضـاً كموّجـه. تأكـد من اسـتقبال كل العب عند 
وصولـه بأسـلوب الرتحيـب املناسـب وتوديـع كل العـب عنـد املغـادرة، وتوجيـه الشـكر للجميـع عـىل 

يبية.  مـا بذلـوه مـن جهـد أثنـاء احلصـة التدر

3. التحيل بروح الدعابة
يـب. األطفـال الصغار ليسـوا  تذكـر أن الشـعور بالبهجـة واالسـتمتاع عنـارص مهمـة يف بدايـات التدر
يف حاجـة إىل أن تمـارس عليهـم الضغـط الـذي ُيمـارس عـىل العـي كأس العـامل، خاصـة عندمـا 
يـب، لـذا دعهـم يلعبـون ويسـتمتعون. فلـراك الالعبـون  تـدرك أنهـم يف املراحـل األوىل مـن التدر
ألعابهـم  األطفـال  شـارك  ومحبـوب.  ودود  أنـك شـخص  يتيقنـوا  حـى  وتضحـك  تبتسـم  وأنـت 

وأنشـطتهم وامنحهـم فرصـة أن يتحـدوك، واتركهـم يفـوزوا عليـك طاملـا سـنحت فرصـة هلـذا! 
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4. احرتم كل فرد
يحـب األطفـال الشـعور بالتقديـر ألنـه يسـاعدهم عـىل اكتسـاب الثقـة بالنفـس أثنـاء تلـك املرحلـة 
بـأن هنـاك اختالفـات وفـروق يف شـخصياتهم وأن  األساسـية مـن نموهـم االجتمـايع. اعـرتف 
الالعبـن  بـن  تقـارن  ال  متباينـة.  وأسـاليب  وبطـرق  مختلفـة  ونسـب  بمعـدالت  يتـم  تطورهـم 
وبعضهم، لكن يجب عليك تشـجيعهم عىل مواصلة املشـاركة والتطور والتحسـن وفقاً إلمكانات 

كل منهـم.

يمًا يف الثناء 5. كن كر
مـدح الالعبـن ال يقتـر عـىل يشء فعلـوه أو نفـذوه بشـكل جيـد، لكـن يجـب اسـتخدامه اعرتافـاً 

وتقديـراً ملـا بذلـوه مـن جهـد. 

6. شجع الالعب بعد ارتكابه اخلطأ
يجـب عـدم النظـر إىل األخطـاء عـىل أنهـا نقـاط سـلبية، ولكـن يجـب التعامـل معها عـىل أنها فرصة 
للتعلـم والتحسـن. شـجع الالعـب بعـد ارتكابـه اخلطـأ، ودع نقـاط التعلـم جانبـاً، وقـّدر مـا بذلـه مـن 
جهـد للقيـام بتجربـة يشء جديـد. إذا تكـرر اخلطـأ، يمكنـك أن تقـرتح طرقـاً وأسـاليب جديـدة دون 
الـي يجـب مراعـــــــــاتها يه االسـتمتاع واملشـاركة  العنـارص األساســية  االنتقـاد.  أو  اللـوم  توجيـه 
وبـذل اجلهـد. قـد يتعلـم الناشـئون مـن األخطـاء الـي يرتكبونهـا أكر مما يتعلمون مـن النجاحات 

الـي يحرزونها. 

7. إظهار مهارات التواصل االجتمايع بقوة وفاعلية
يـق مـا يفعلونـه، وباتباعهـم املُثـل الـي تقدمهـا هلـم  يـد فـرص التعلـم لـدى األطفـال عـن طر تز
مقارنـًة بالتنبيـه الشـفهي املجـرد. عـادًة مـا تكـون سـلوكياتك محـط التقليـد واملحـاكاة مـن قبـل 
األطفـال، لـذا كـن القـدوة احلسـنة هلـم. حافـظ عـىل األدب واالحـرتام وكـن هادئـاً إذا انتابـك أي 
شـعور بالضغـط. حافـظ عـىل التواصـل مـع كل العـب عـىل حـدة، وعـىل التواصـل أيضـاً مـع أوليـاء 

بانتظـام. أمورهـم 

8. كن صبورًا
سـن  يف  يـة  العمر الفئـات  طلبـة  يـب  تدر إن 
الطفولـة قـد تكـون محبطـة يف بعـض األوقات، 
مـن  تأكـد  بالصـر.  تتحـىّل  أن  دائمـاً  تذكـر  لـذا 
وأعمارهـم  بالالعبـن  وويع  درايـة  عـىل  أنـك 
توقعاتـك  تكـون  أن  عـىل  واحـرص  وقدراتهـم، 
معقولـة. تختلـف فـرتات االنتبـاه لـدى األطفـال 
منـىً  األمـور  تتخـذ  وقـد  آخـر،  إىل  طفـل  مـن 
تتعامـل  ال  لـذا  كثـرة.   أوقـات  يف  األسـوأ  إىل 

املـدرب. عمـل  طبيعـة  مـن  فهـذا  بعصبيـة، 

املهارات التنظيمية

يبية ومحورها  يز تجربة كل املشاركن. إن فهم اهلدف من احلصة التدر يساعد حسن الرتتيب والتنظيم عىل تعز
واإلعـداد لتقديـم مجموعـة متنوعـة مـن األنشـطة وتوفـر البدائـل عندمـا تخالـف األمـور توقعاتـك، سـيضمن 
حفاظك عىل الالعبن يف حالة من النشـاط، واالسـتفادة إىل احلد األقىص من الفرتة الزمنية املحددة للتدريب. 

يبية 1. التخطيط املسبق للحصص التدر
اسـتخدم نمـاذج التخطيـط فضـاًل عـن هـذا الدليـل عـىل أنها كتيب إرشـادي وأضفهـا إىل أي ألعاب 
أخـرى قـد تـرى مـدى مالءمتهـا ملجموعـات األنشـطة لديـك. مـن األفضـل دائمـاً أن تكون معظم 
اخلطـط السـابقة اإلعـداد جاهـزة، وهنـاك العديـد مـن األفـكار واملصـادر املتاحـة عـر اإلنرتنـت. يجـب 

تخصيـص 20 دقيقـة يف األسـبوع للتخطيـط ألن هـذا يسـاعد يف صنـع فـرق كبـر.

يب 2. التبكري يف احلضور وترتيب منطقة التدر
وقـت الالعـب ومـا يبذلـه مـن جهـد مكاسـب ثمينـة وكذلـك وقتـك وجهـدك، لـذا احـرص دومـاً 
عـىل عـدم تضييـع الوقـت القّيـم املحـدود الـذي تقضونـه معـاً. يجـب عـدم تـرك األطفـال يتحلقون 
هنـا وهنـاك أو يشـعرون بفجـوات زمنيـة خاليـة مـن االنشـغال أثنـاء انشـغالك أنـت برتتيـب وضـع 
يـب التاليـة، لـذا، ُيحّبـذ القيـام بـكل الرتتيبـات شـاملة فواصـل االنتقـال  األقمـاع يف منطقـة التدر
يبيـة. يمكـن الرتتيـب لـكل فـرتة والتأقلـم معهـا عـىل حـدة  يـن قبـل بدايـة احلصـة التدر بـن التمار

إذا لـزم األمـر.

3. وجوب وضوح التعليمات مع عرضها عمليًا كلما أمكن
املتحدث اخلبر يتأىن يف العادة حى يتأكد أن كل فرد يسمعه جيداً قبل إلقاء التعليمات. احرص 

دائماً عىل التحدث بصوت عال وواضح مصحوباً بما يناسـبه من إشـارات باليد ولغة اجلسـد.

4. وجوب رسعة العرض العميل وفاعليته
مهـارات العـرض العمـي توفـر الكثـر مـن الـكالم. ليـس هنـاك أسـوأ مـن الـرح املطـول الـذي 
عمليـة  والعـرض  التعليمـات  فـرتات  تكـون  أن  يجـب  يـب.  التدر يف  املشـاركن  طاقـة  يسـتزنف 
يـب. مـن الشـائع واملعـروف أن  وقصـرة. يمكنـك تعديـل التعليمـات مـع تقـدم الالعبـن يف التدر

يـن التباعهـا. للعـرض وتقديـم األمثلـة لآلخر الالعبـن  تسـتخدم بعـض 

يتها يبية واستمرار 5. احرص عىل حيوية احلصة التدر
فـرتات انتبـاه األطفـال الصغـار قصـرة. حافـظ دائمـاً عـىل جـذب انتبـاه املتدربـن بـأن تواصـل تغير 
النشاط بانتظام، وأن يكون هذا العنر/ العامل ثابتاً بشكل دائم ضمن هيكل مخطط احلصص 
يبيـة. إذا اسـتمر الالعبـون يف وضـع الوقـوف لفـرتات طويلـة أثنـاء االسـتماع للتعليمـات أو  التدر

االنتظـار حـى يـأيت دورهـم، فقـد يفقـدون االهتمـام ويتسـبب هـذا يف تشـتيت انتبـاه زمالئهم. 
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نصائح إلدارة املجموعات

3. تفادي الطوابري الطويلة )3 العبني أو أكرث(

دور  لـه  يكـون  وأن  دائمـاً  املشـاركة  الطفـل  يـد  ير
نهايـة  يف  الوقـوف  اسـتمرار  انتباهـه.  لتكسـب 
الطابور سيؤدي إىل شعور الطفل بامللل واإلحباط. 
هـذا وقـت يمكـن أن يقضونـه يف صقـل املهـارات 
املطلوبـة. يف حـال املـدرب غـر املؤهـل الـذي يفتقد 
اخلرات الكافية، يشـيع أن ترى الالعبن يلمسـون 
الكـرة لثـواٍن معـدودة ثـم ينتظـرون دورهم التايل 
الـذي يسـتغرق أحيانـاً عـدة دقائـق. االنتظـار يجـب 
يـد عـىل بضـع ثـواٍن )بحـد أقـىص(. إذا كنـت  أال يز
تـدرب مجموعـة كبـرة، قسـمهم إىل مجموعـات 
أصغـر لتكويـن دوائـر مختلفـة للحفـاظ عـىل طاقـة 

حركتهـم ونشـاطهم! 

1. يجب تعيني حدود منطقة اللعب بوضوح

اسـتخدم عالمـات ملونـة لتعيـن احلـدود واملرمـى 
بوضوح.  يساعدك هذا يف رشح طبيعة األنشطة 
كل  هـل  )مثـل،  البريـة  اإلشـارات  باسـتخدام 
يـرى املربـع األحمـر؟ هـذه حـدود منطقـة  العـب 
يه  طـرف  كل  يف  اخلـراء  العالمـات  اللعـب. 

املرمـى(. حـدود  عالمـات 

2. ال تطبق األلعاب اإلقصائية

بقـدر  اإلقصائيـة  األلعـاب  تتجنـب  أن  حـاول 
اإلمـكان. ألن هـذا سـيؤدي إىل إقصـاء األطفـال 
األصغـر يف وقـت مبكـر. وهـذا لـن يؤثـر سـلباً فقـط 
مـن  تحرمهـم  ولكنـك  أنفسـهم  يف  ثقتهـم  عـىل 
قضاء وقت اللعب الثمن الذي يمكن استغالله 

أدائهـم. ومعـدالت  مهاراتهـم  تحسـن  يف 

4. الفوىض املنظمة يشء محمود

إذا كان الالعبون يجرون يف املكان بطريقة جنونية، 
والكـرات تتطايـر يف كل مـكان، وصـوت الضحـك 
محمـودة  عالمـات  فهـذه  املـكان،  عـىل  يخيـم 
إىل حـد  اللعـب مل يصـل  أن  عـام. وطاملـا  بشـكل 
االسـتهتار أو اخلطـورة، يجـب أن تـرتك األمـور تسـر 
تدخـل منـك، ال سـيما  اإلمـكان مـن دون  بقـدر 
أثنـاء مرحلـة االستكشـاف الـي تشـهد تطورهـم.

 

برنامج 8 أسابيع الكتساب املهارات - 
اإلطار العام للربنامج

األسبوع 1 - التآلف مع الكرة
األسبوع 2 - التآلف مع الكرة

األسبوع 3 - التآلف مع الكرة ومهارات الدحرجة 
األسبوع 4 - التآلف مع الكرة والدحرجة وااللتفاف 

األسبوع 5 - التآلف مع الكرة والدحرجة وااللتفاف وتغير االتجاه
ير واالستالم األسبوع 6 - التآلف مع الكرة والدحرجة وااللتفاف وتغير االتجاه والتمر

ير واالستالم واكتساب روح اللعبة األسبوع 7 - التآلف مع الكرة والدحرجة وااللتفاف وتغير االتجاه والتمر
ير واالستالم واكتساب روح اللعبة األسبوع 8 - التآلف مع الكرة والدحرجة وااللتفاف وتغير االتجاه والتمر



1819

األسبوع 1 - التآلف مع الكرة

املدة

اإلعداد

األدوات

الرتكزي

األنشطة

أشياء يجب أن 
تبحث عنها

يب /  نصائح للتدر
التغيريات املقرتحة

مصادر للحصول 
عىل أفكار

60-75 دقيقة

• التآلف مع الكرة
• التأقلم واالنسجام مع الكرة باستخدام القدم

• هل يستمع الطلبة للتعليمات ويتبعونها بشكل عام
• هل ُيعدلون أسلوبهم عىل أساس املالحظات املقدمة إليهم )ما مدى استجابتهم للتدريب(

• احلركة العامة والتوازن والتنسيق احلريك
• هل يمكنهم التدريب يف فرتات مختلفة وتغير رسعتهم )إبطاء، ترسيع، توقف، بدء(

• مدى ارتباطهم مع زمالئهم يف الفريق 
• املرونة ورسعة االستجابة: هل يتسلمون الكرة بسالسة

• التحكم أهم من الرسعة. يجب التأكد من أن الالعبن يتحركون ويلعبون بوترة مريحة 
  تالئم قدراتهم البدنية

  املعدة سابقاً• التأكد من أن الالعبن يستخدمون كلتا القدمن مع عمل التعديالت حسب النماذج 
• التعاون مع الزمالء والعمل اجلمايع

• نماذج وأنماط احلركة العامة والتوازن والتناغم والتنسيق
• احلفاظ عىل نشاط الالعبن واحلد من أوقات االنتظار
يادة مدة االستحواذ عليها • اإلكثار من ملس الكرة وز

• كرة واحدة لكل العب لالستخدام املحصور داخل شبكة املربعات )20 م × 20 م(
• الالعبون يجرون و/ أو يلعبون داخل شبكة املربعات مع تاليف االصطدام ببعضهم البعض

• عرض مهارات ملس الكرة باإلصبع والقفز وملس الكرة بباطن القدم وملس الكرة بالكاحل
• عرض ألعاب تنافسية مرحة )راجع الرابط أدناه للحصول عىل أفكار(

يبية بممارسة أنشطة ألعاب تنافسية يف مساحات مكانية صغرة،  • يجب إنهاء احلصة التدر
  عىل أن ُتوايل تشجيع املتدربن عىل تذكر املهارات وتطبيقها ليكسبوا نقاطاً إضافية

• شبكة مربعات )20 م × 20 م(

• كرة واحدة لكل العب 
• عالمات تعين )تستخدم لتحديد منطقة اللعب(

ية • السرتات الفسفور
PUGG املرمى الصغر مع الشباك )اختياري( - راجع •
  )https://www.pugg.com/(  املرمى وما يماثله

https://www.teachpe.com/sports-coaching/football-soccer/football-fun-games
https://www.soccerdrive.com/blog/-7/1fun-u-8soccer-drills-kids

األسبوع 2 - التآلف مع الكرة

املدة

اإلعداد

األدوات

الرتكزي

األنشطة

أشياء يجب أن 
تبحث عنها

يب /  نصائح للتدر
التغيريات املقرتحة

مصادر للحصول 
عىل أفكار

60-75 دقيقة

• التآلف مع الكرة
• التأقلم واالنسجام مع الكرة باستخدام القدم

• هل يستمع الطلبة للتعليمات ويتبعونها بشكل عام
• هل ُيعدلون أسلوبهم عىل أساس املالحظات املقدمة إليهم )ما مدى استجابتهم للتدريب(

• احلركة العامة والتوازن والتنسيق احلريك
• هل يمكنهم التدريب يف فرتات مختلفة وتغير رسعتهم )إبطاء، ترسيع، توقف، بدء(

• مدى ارتباطهم مع زمالئهم يف الفريق 
• املرونة ورسعة االستجابة: هل يتسلمون الكرة بسالسة

• التحكم أهم من الرسعة. يجب التأكد من أن الالعبن يتحركون ويلعبون بوترة مريحة 
  تالئم قدراتهم البدنية

  املعدة سابقاً• التأكد من أن الالعبن يستخدمون كلتا القدمن مع عمل التعديالت حسب النماذج 
• التعاون مع الزمالء والعمل اجلمايع

• نماذج وأنماط احلركة العامة والتوازن والتناغم والتنسيق
• احلفاظ عىل نشاط الالعبن واحلد من أوقات االنتظار
يادة مدة االستحواذ عليها • اإلكثار من ملس الكرة وز

• كرة واحدة لكل العب لالستخدام املحصور داخل شبكة املربعات )20 م × 20 م(
• الالعبون يجرون و/ أو يلعبون داخل شبكة املربعات مع تاليف االصطدام ببعضهم البعض

ن مهارات ملس الكرة باإلصبع والقفز وملس الكرة بباطن القدم ودحرجة  • رفع األداء بعد تحسُّ
  الكرة بالكاحل 

• عرض قواعد مهارة التدخل واعرتاض محاولة اخلصم االستحواذ عى الكرة أثناء الركل 
• تقديم مهارات املراوغة بالقفز فوق الكرة )من الداخل واخلارج(

• يشمل ألعاب املرح )راجع الرابط أدناه للحصول عىل أفكار(
يبية بممارسة أنشطة ألعاب تنافسية يف مساحات مكانية صغرة،  • يجب إنهاء احلصة التدر

  عىل أن ُتوايل تشجيع املتدربن عىل تذكر املهارات وتطبيقها ليكسبوا نقاطاً إضافية

• شبكة مربعات )20 م × 20 م(

• كرة واحدة لكل العب 
• عالمات تعين )تستخدم لتحديد منطقة اللعب(

ية • السرتات الفسفور
PUGG املرمى الصغر مع الشباك )اختياري( - راجع •
  )https://www.pugg.com/(  املرمى وما يماثله

https://www.teachpe.com/sports-coaching/football-soccer/football-fun-games
https://www.soccerdrive.com/blog/-7/1fun-u-8soccer-drills-kids

https://www.pugg.com/
https://www.pugg.com/
https://www.teachpe.com/sports-coaching/football-soccer/football-fun-games 
https://www.soccerdrive.com/blog/1/7-fun-u8-soccer-drills-kids
https://www.pugg.com/
https://www.pugg.com/
https://www.teachpe.com/sports-coaching/football-soccer/football-fun-games 
https://www.soccerdrive.com/blog/1/7-fun-u8-soccer-drills-kids
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املدة

اإلعداد

األدوات

الرتكزي

األنشطة

أشياء يجب أن 
تبحث عنها

يب /  نصائح للتدر
التغيريات املقرتحة

مصادر للحصول 
عىل أفكار

60-75 دقيقة

• التآلف مع الكرة
• التأقلم واالنسجام مع الكرة باستخدام القدم

• دحرجة الكرة

• هل يستمع الطلبة للتعليمات ويتبعونها بشكل عام
• هل ُيعدلون أسلوبهم عىل أساس املالحظات املقدمة إليهم )ما مدى استجابتهم للتدريب(

• احلركة العامة والتوازن والتنسيق احلريك
• هل يمكنهم التدريب يف فرتات مختلفة وتغير رسعتهم )إبطاء، ترسيع، توقف، بدء(

• مدى ارتباطهم مع زمالئهم يف الفريق 
• املرونة ورسعة االستجابة: هل يتسلمون الكرة بسالسة

• التحكم أهم من الرسعة. يجب التأكد من أن الالعبن يتحركون ويلعبون بوترة مريحة 
  تالئم قدراتهم البدنية

  املعدة سابقاً• التأكد من أن الالعبن يستخدمون كلتا القدمن مع عمل التعديالت حسب النماذج 
• التعاون مع الزمالء والعمل اجلمايع

• نماذج وأنماط احلركة العامة والتوازن والتناغم والتنسيق
• احلفاظ عىل نشاط الالعبن واحلد من أوقات االنتظار
يادة مدة االستحواذ عليها • اإلكثار من ملس الكرة وز

• كرة واحدة لكل العب لالستخدام املحصور داخل شبكة املربعات )20 م × 20 م(
• الالعبون يجرون و/ أو يلعبون داخل شبكة املربعات مع تاليف االصطدام ببعضهم البعض

ن مهارات ملس الكرة باإلصبع والقفز وملس الكرة بباطن القدم ودحرجة  • رفع األداء بعد تحسُّ
  الكرة بالكاحل 

ن مهارة التدخل واعرتاض محاولة اخلصم االستحواذ عىل الكرة أثناء  الركل  • رفع األداء بعد تحسُّ
ن مهارة القفز فوق الكرة )من الداخل واخلارج( • رفع األداء بعد تحسُّ

• الرتكزي عى الدحرجة واملراوغة يف تشكيل متعرج )العالمات(، وكذلك التقدم )برسعة( 
  واستعادة الكرة

• عرض مهارات قطع الكرة من الداخل وقطع الكرة من اخلارج »دوران كريوف« 
• يشمل ألعاب املرح )راجع الرابط أدناه للحصول عىل أفكار(

يبية بممارسة أنشطة ألعاب تنافسية يف مساحات مكانية صغرة،  • يجب إنهاء احلصة التدر
  عىل أن ُتوايل تشجيع املتدربن عىل تذكر املهارات وتطبيقها ليكسبوا نقاطاً إضافية

• شبكة مربعات )20 م × 20 م(

• كرة واحدة لكل العب 
• عالمات تعين )تستخدم لتحديد منطقة اللعب(

ية • السرتات الفسفور
PUGG املرمى الصغر مع الشباك )اختياري( - راجع •
  )https://www.pugg.com/(  املرمى وما يماثله

https://www.teachpe.com/sports-coaching/football-soccer/football-fun-games
https://www.soccerdrive.com/blog/-7/1fun-u-8soccer-drills-kids

األسبوع 4 - التآلف مع الكرة والدحرجة وااللتفاف

املدة

اإلعداد

األدوات

الرتكزي

األنشطة

أشياء يجب أن 
تبحث عنها

يب /  نصائح للتدر
التغيريات املقرتحة

مصادر للحصول 
عىل أفكار

60-75 دقيقة

• التآلف مع الكرة
• التأقلم واالنسجام مع الكرة باستخدام القدم

• الدحرجة وااللتفاف

• هل يستمع الطلبة للتعليمات ويتبعونها بشكل عام
• هل ُيعدلون أسلوبهم عىل أساس املالحظات املقدمة إليهم )ما مدى استجابتهم للتدريب(

• احلركة العامة والتوازن والتنسيق احلريك
• هل يمكنهم التدريب يف فرتات مختلفة وتغير رسعتهم )إبطاء، ترسيع، توقف، بدء(

• مدى ارتباطهم مع زمالئهم يف الفريق 
• املرونة ورسعة االستجابة: هل يتسلمون الكرة بسالسة

• التحكم أهم من الرسعة. يجب التأكد من أن الالعبن يتحركون ويلعبون بوترة مريحة 
  تالئم قدراتهم البدنية

  املعدة سابقاً• التأكد من أن الالعبن يستخدمون كلتا القدمن مع عمل التعديالت حسب النماذج 
• التعاون مع الزمالء والعمل اجلمايع

• نماذج وأنماط احلركة العامة والتوازن والتناغم والتنسيق
• احلفاظ عىل نشاط الالعبن واحلد من أوقات االنتظار
يادة مدة االستحواذ عليها • اإلكثار من ملس الكرة وز

• كرة واحدة لكل العب لالستخدام املحصور داخل شبكة املربعات )20 م × 20 م(
• الالعبون يجرون و/ أو يلعبون داخل شبكة املربعات مع تاليف االصطدام ببعضهم البعض

ن مهارات ملس الكرة باإلصبع والقفز وملس الكرة بباطن القدم ودحرجة  • رفع األداء بعد تحسُّ
  الكرة بالكاحل 

ن مهارة التدخل واعرتاض محاولة اخلصم االستحواذ عىل الكرة أثناء الركل  • رفع األداء بعد تحسُّ
ن مهارة القفز فوق الكرة )من الداخل واخلارج( • رفع األداء بعد تحسُّ

• الرتكز عىل الدحرجة واملراوغة يف تشكيل متعرج )العالمات(، وكذلك التقدم )برسعة( 
  واستعادة الكرة

• عرض مهارة القفز فوق الكرة أثناء الدحرجة
• الرتكزي عى قطع الكرة من الداخل وقطع الكرة من اخلارج »دوران كريوف«  

• يشمل ألعاب املرح )راجع الرابط أدناه للحصول عىل أفكار(
يبية بممارسة أنشطة ألعاب تنافسية يف مساحات مكانية صغرة،  • يجب إنهاء احلصة التدر

  عىل أن ُتوايل تشجيع املتدربن عىل تذكر املهارات وتطبيقها ليكسبوا نقاطاً إضافية

• شبكة مربعات )20 م × 20 م(

• كرة واحدة لكل العب 
• عالمات تعين )تستخدم لتحديد منطقة اللعب(

ية • السرتات الفسفور
PUGG املرمى الصغر مع الشباك )اختياري( - راجع •
  )https://www.pugg.com/(  املرمى وما يماثله

https://www.teachpe.com/sports-coaching/football-soccer/football-fun-games
https://www.soccerdrive.com/blog/-7/1fun-u-8soccer-drills-kids

األسبوع 3 - التآلف مع الكرة والدحرجة

https://www.pugg.com/
https://www.pugg.com/
https://www.teachpe.com/sports-coaching/football-soccer/football-fun-games 
https://www.soccerdrive.com/blog/1/7-fun-u8-soccer-drills-kids
https://www.pugg.com/
https://www.pugg.com/
https://www.teachpe.com/sports-coaching/football-soccer/football-fun-games 
https://www.soccerdrive.com/blog/1/7-fun-u8-soccer-drills-kids
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األسـبوع 6 - التآلـف مـع الكـرة والدحرجـة وااللتفـاف وتغيـري االتجـاه 
يـر والتسـلم والتمر

املدة

اإلعداد

األدوات

الرتكزي

األنشطة

أشياء يجب أن 
تبحث عنها

يب /  نصائح للتدر
التغيريات املقرتحة

60-75 دقيقة

• التآلف مع الكرة
• التأقلم واالنسجام مع الكرة باستخدام القدم

• الدحرجة وتغيري االتجاه

• هل يستمع الطلبة للتعليمات ويتبعونها بشكل عام
• هل ُيعدلون أسلوبهم عىل أساس املالحظات املقدمة إليهم )ما مدى استجابتهم للتدريب(

• احلركة العامة والتوازن والتنسيق احلريك
• هل يمكنهم التدريب يف فرتات مختلفة وتغير رسعتهم )إبطاء، ترسيع، توقف، بدء(

• مدى ارتباطهم مع زمالئهم يف الفريق 
• املرونة ورسعة االستجابة: هل يتسلمون الكرة بسالسة

• التحكم أهم من الرسعة. يجب التأكد من أن الالعبن يتحركون ويلعبون بوترة مريحة 
  تالئم قدراتهم البدنية

  املعدة سابقاً• التأكد من أن الالعبن يستخدمون كلتا القدمن مع عمل التعديالت حسب النماذج 
• التعاون مع الزمالء والعمل اجلمايع

• نماذج وأنماط احلركة العامة والتوازن والتناغم والتنسيق
• احلفاظ عىل نشاط الالعبن واحلد من أوقات االنتظار
يادة مدة االستحواذ عليها • اإلكثار من ملس الكرة وز

• كرة واحدة لكل العب لالستخدام املحصور داخل شبكة املربعات )20 م × 20 م(
• الالعبون يجرون و/ أو يلعبون داخل شبكة املربعات مع تاليف االصطدام ببعضهم البعض

ن مهارات ملس الكرة باإلصبع والقفز وملس الكرة بباطن القدم ودحرجة  • رفع األداء بعد تحسُّ
  الكرة بالكاحل 

ن مهارة التدخل واعرتاض محاولة اخلصم االستحواذ عىل الكرة أثناء  • رفع األداء بعد تحسُّ
  الركل 

ن مهارة القفز فوق الكرة )من الداخل واخلارج( • رفع األداء بعد تحسُّ
• الرتكز عىل الدحرجة واملراوغة يف تشكيل متعرج )العالمات(، وكذلك التقدم )برسعة( 

  واستعادة الكرة
ن قطع الكرة من الداخل وقطع الكرة من اخلارج »دوران كريوف«   • رفع األداء بعد تحسُّ

• الرتكزي عى القفز فوق الكرة أثناء الدحرجة لتغيري االتجاه والتغلب عى اخلصم
ير وتسلم الكرة )يف وضع الثبات(  • عرض مهارات التمر

• يشمل ألعاب املرح )راجع الرابط أدناه للحصول عىل أفكار(
يبية بممارسة أنشطة ألعاب تنافسية يف مساحات مكانية صغرة،  • يجب إنهاء احلصة التدر

  عىل أن ُتوايل تشجيع املتدربن عىل تذكر املهارات وتطبيقها ليكسبوا نقاطاً إضافية

• شبكة مربعات )20 م × 20 م(

• كرة واحدة لكل العب 
• عالمات تعين )تستخدم لتحديد منطقة اللعب(

ية • السرتات الفسفور
PUGG املرمى الصغر مع الشباك )اختياري( - راجع •
  )https://www.pugg.com/(  املرمى وما يماثله

مصادر للحصول األسبوع 5 - التآلف مع الكرة والدحرجة وااللتفاف وتغيري االتجاه
عىل أفكار

https://www.teachpe.com/sports-coaching/football-soccer/football-fun-games
https://www.soccerdrive.com/blog/-7/1fun-u-8soccer-drills-kids

املدة

اإلعداد

األدوات

الرتكزي

األنشطة

أشياء يجب أن 
تبحث عنها

60-75 دقيقة

• التآلف مع الكرة
• التأقلم واالنسجام مع الكرة باستخدام القدم

ير والتسلم • التمر

• هل يستمع الطلبة للتعليمات ويتبعونها بشكل عام
• هل ُيعدلون أسلوبهم عىل أساس املالحظات املقدمة إليهم )ما مدى استجابتهم للتدريب(

• احلركة العامة والتوازن والتنسيق احلريك
• هل يمكنهم التدريب يف فرتات مختلفة وتغير رسعتهم )إبطاء، ترسيع، توقف، بدء(

• مدى ارتباطهم مع زمالئهم يف الفريق 
• املرونة ورسعة االستجابة: هل يتسلمون الكرة بسالسة

• كرة واحدة لكل العب لالستخدام املحصور داخل شبكة املربعات )20 م × 20 م(
• الالعبون يجرون و/ أو يلعبون داخل شبكة املربعات مع تاليف االصطدام ببعضهم البعض

ن مهارات ملس الكرة باإلصبع والقفز وملس الكرة بباطن القدم ودحرجة  • رفع األداء بعد تحسُّ
  الكرة بالكاحل  

ن مهارة التدخل واعرتاض محاولة اخلصم االستحواذ عىل الكرة أثناء  • رفع األداء بعد تحسُّ
  الركل 

ن مهارة القفز فوق الكرة )من الداخل واخلارج( • رفع األداء بعد تحسُّ
• الرتكز عىل الدحرجة واملراوغة يف تشكيل متعرج )العالمات(، وكذلك التقدم )برسعة( 

  واستعادة الكرة
ن قطع الكرة من الداخل وقطع الكرة من اخلارج »دوران كريوف«   • رفع األداء بعد تحسُّ

• رفع أداء القفز فوق الكرة أثناء الدحرجة لتغير االتجاه والتغلب عىل اخلصم
ير وتسلم الكرة )يف وضع الثبات(  ن مهارات التمر • رفع األداء بعد تحسُّ

ير وتسلم الكرة يف وضع احلركة والدحرجة )التسلم والدحرجة( • الرتكزي عى مهارات التمر
• يشمل ألعاب املرح )راجع الرابط أدناه للحصول عىل أفكار(

يبية بممارسة أنشطة ألعاب تنافسية يف مساحات مكانية صغرة،  • يجب إنهاء احلصة التدر
  عىل أن ُتوايل تشجيع املتدربن عىل تذكر املهارات وتطبيقها ليكسبوا نقاطاً إضافية

• شبكة مربعات )20 م × 20 م(

• كرة واحدة لكل العب 
• عالمات تعين )تستخدم لتحديد منطقة اللعب(

ية • السرتات الفسفور
PUGG املرمى الصغر مع الشباك )اختياري( - راجع •
  )https://www.pugg.com/(  املرمى وما يماثله

https://www.pugg.com/
https://www.pugg.com/
https://www.pugg.com/
https://www.pugg.com/
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األسبوع 7 - التآلف مع الكرة والدحرجة وااللتفاف
ير والتسلم واكتساب حس التباري وتغيري االتجاه والتمر

األسـبوع 8 - التآلـف مـع الكـرة والدحرجـة وااللتفـاف وتغيـري االتجـاه 
يـر والتسـلم واكتسـاب حـس التبـاري والتمر

يب /  نصائح للتدر
التغيريات املقرتحة

مصادر للحصول 
عىل أفكار

• التحكم أهم من الرسعة. يجب التأكد من أن الالعبن يتحركون ويلعبون بوترة مريحة 
  تالئم قدراتهم البدنية

  املعدة سابقاً• التأكد من أن الالعبن يستخدمون كلتا القدمن مع عمل التعديالت حسب النماذج 
• التعاون مع الزمالء والعمل اجلمايع

• نماذج وأنماط احلركة العامة والتوازن والتناغم والتنسيق
• احلفاظ عىل نشاط الالعبن واحلد من أوقات االنتظار
يادة مدة االستحواذ عليها • اإلكثار من ملس الكرة وز

https://www.teachpe.com/sports-coaching/football-soccer/football-fun-games
https://www.soccerdrive.com/blog/-7/1fun-u-8soccer-drills-kids

املدة

اإلعداد

األدوات

الرتكزي

األنشطة

60-75 دقيقة

• التآلف مع الكرة
• التأقلم واالنسجام مع الكرة باستخدام القدم
ير والتسلم واكتساب حس التباري )عام( • التمر

• كرة واحدة لكل العب لالستخدام املحصور داخل شبكة املربعات )20 م × 20 م(
• الالعبون يجرون و/ أو يلعبون داخل شبكة املربعات مع تاليف االصطدام ببعضهم البعض

ن مهارات ملس الكرة باإلصبع والقفز وملس الكرة بباطن القدم ودحرجة  • رفع األداء بعد تحسُّ
  الكرة بالكاحل  

ن مهارة التدخل واعرتاض محاولة اخلصم االستحواذ عىل الكرة أثناء الركل  • رفع األداء بعد تحسُّ
ن مهارة القفز فوق الكرة )من الداخل واخلارج( • رفع األداء بعد تحسُّ

• الرتكز عىل الدحرجة واملراوغة يف تشكيل متعرج )العالمات(، وكذلك التقدم )برسعة( 
  واستعادة الكرة

ن قطع الكرة من الداخل وقطع الكرة من اخلارج »دوران كريوف«   • رفع األداء بعد تحسُّ
• رفع أداء القفز فوق الكرة أثناء الدحرجة لتغير االتجاه والتغلب عىل اخلصم

ير وتسلم الكرة )يف وضع الثبات(  ن مهارات التمر • رفع األداء بعد تحسُّ
ير وتسلم الكرة يف وضع احلركة والدحرجة )التسلم  ن مهارات التمر • رفع األداء بعد تحسُّ

  والدحرجة(

• شبكة مربعات )20 م × 20 م(

• كرة واحدة لكل العب 
• عالمات تعين )تستخدم لتحديد منطقة اللعب(

ية • السرتات الفسفور
PUGG املرمى الصغر مع الشباك )اختياري( - راجع •
  )https://www.pugg.com/(  املرمى وما يماثله

األنشطة

أشياء يجب أن 
تبحث عنها

يب /  نصائح للتدر
التغيريات املقرتحة

مصادر للحصول 
عىل أفكار

• هل يستمع الطلبة للتعليمات ويتبعونها بشكل عام
• هل ُيعدلون أسلوبهم عىل أساس املالحظات املقدمة إليهم )ما مدى استجابتهم للتدريب(

• احلركة العامة والتوازن والتنسيق احلريك
• هل يمكنهم التدريب يف فرتات مختلفة وتغير رسعتهم )إبطاء، ترسيع، توقف، بدء(

• مدى ارتباطهم مع زمالئهم يف الفريق 
• املرونة ورسعة االستجابة: هل يتسلمون الكرة بسالسة

• التحكم أهم من الرسعة. يجب التأكد من أن الالعبن يتحركون ويلعبون بوترة مريحة 
  تالئم قدراتهم البدنية

  املعدة سابقاً• التأكد من أن الالعبن يستخدمون كلتا القدمن مع عمل التعديالت حسب النماذج 
• التعاون مع الزمالء والعمل اجلمايع

• نماذج وأنماط احلركة العامة والتوازن والتناغم والتنسيق
• احلفاظ عىل نشاط الالعبن واحلد من أوقات االنتظار
يادة مدة االستحواذ عليها • اإلكثار من ملس الكرة وز

• تقديم مهارة اكتساب حس التباري )التدريب يف مساحات محدودة 4 ضد 3 للرتكزي عى 
ير واحلركة واتخاذ القرار والتنافس ضد اخلصم(    مفاهيم اهلجوم والدفاع والفراغات والتمر

  - دع اللعبة تسري مع تفادي التدريب الزائد عن الالزم أو إيقاف اللعبة بشكل متكرر، مع 
  أهمية الرتكزي عى عنرص واحد فقط كل مرة.

• يشمل ألعاب املرح )راجع الرابط أدناه للحصول عىل أفكار(
يبية بممارسة أنشطة ألعاب تنافسية يف مساحات مكانية صغرة،  • يجب إنهاء احلصة التدر

  عىل أن ُتوايل تشجيع املتدربن عىل تذكر املهارات وتطبيقها ليكسبوا نقاطاً إضافية

https://www.teachpe.com/sports-coaching/football-soccer/football-fun-games
https://www.soccerdrive.com/blog/-7/1fun-u-8soccer-drills-kids

املدة

اإلعداد

األدوات

الرتكزي

60-75 دقيقة

• التآلف مع الكرة
• التأقلم واالنسجام مع الكرة باستخدام القدم
ير والتسلم واكتساب حس التباري )عام( • التمر

• شبكة مربعات )20 م × 20 م(

• كرة واحدة لكل العب 
• عالمات تعين )تستخدم لتحديد منطقة اللعب(

ية • السرتات الفسفور
PUGG املرمى الصغر مع الشباك )اختياري( - راجع •
  )https://www.pugg.com/(  املرمى وما يماثله

https://www.pugg.com/
https://www.pugg.com/
https://www.pugg.com/
https://www.pugg.com/
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روابط وموارد إضافية
مواقع ومراجع

Play Football: https://www.playfootball.com.au/coach/resources
UK Coaching: https://www.ukcoaching.org/

Player Development Project: https://playerdevelopmentproject.com/
FA England Football Learning: 

https://www.youtube.com/channel/UCisPO86aEIhWRTnTS1vrSVw
Boing Kids: https://www.boingkids.co.uk/
Sportaus: https://www.sportaus.gov.au/

مصادر مسموعة

The Talent Equation
The High Performance Podcast

Player Development Project Podcast
Supporting Champions

Finding Mastery
The Perception and Action Podcast

األنشطة

أشياء يجب أن 
تبحث عنها

يب /  نصائح للتدر
التغيريات املقرتحة

مصادر للحصول 
عىل أفكار

• هل يستمع الطلبة للتعليمات ويتبعونها بشكل عام
• هل ُيعدلون أسلوبهم عىل أساس املالحظات املقدمة إليهم )ما مدى استجابتهم للتدريب(

• احلركة العامة والتوازن والتنسيق احلريك
• هل يمكنهم التدريب يف فرتات مختلفة وتغير رسعتهم )إبطاء، ترسيع، توقف، بدء(

• مدى ارتباطهم مع زمالئهم يف الفريق 
• املرونة ورسعة االستجابة: هل يتسلمون الكرة بسالسة

• التحكم أهم من الرسعة. يجب التأكد من أن الالعبن يتحركون ويلعبون بوترة مريحة 
  تالئم قدراتهم البدنية

  املعدة سابقاً• التأكد من أن الالعبن يستخدمون كلتا القدمن مع عمل التعديالت حسب النماذج 
• التعاون مع الزمالء والعمل اجلمايع

• نماذج وأنماط احلركة العامة والتوازن والتناغم والتنسيق
• احلفاظ عىل نشاط الالعبن واحلد من أوقات االنتظار
يادة مدة االستحواذ عليها • اإلكثار من ملس الكرة وز

• كرة واحدة لكل العب لالستخدام املحصور داخل شبكة املربعات )20 م × 20 م(
• الالعبون يجرون و/ أو يلعبون داخل شبكة املربعات مع تاليف االصطدام ببعضهم البعض

ن مهارات ملس الكرة باإلصبع والقفز وملس الكرة بباطن القدم ودحرجة  • رفع األداء بعد تحسُّ
  الكرة بالكاحل  

ن مهارة التدخل واعرتاض محاولة اخلصم االستحواذ عىل الكرة  • رفع األداء بعد تحسُّ
  أثناء الركل 

ن مهارة القفز فوق الكرة )من الداخل واخلارج( • رفع األداء بعد تحسُّ
• الرتكز عىل الدحرجة واملراوغة يف تشكيل متعرج )العالمات(، وكذلك التقدم )برسعة( 

  واستعادة الكرة
ن قطع الكرة من الداخل وقطع الكرة من اخلارج »دوران كريوف«   • رفع األداء بعد تحسُّ

• رفع أداء القفز فوق الكرة أثناء الدحرجة لتغير االتجاه والتغلب عىل اخلصم
ير وتسلم الكرة )يف وضع الثبات(  ن مهارات التمر • رفع األداء بعد تحسُّ

ن مهارات التمرير وتسلم الكرة يف وضع احلركة والدحرجة )التسلم   والدحرجة( • رفع األداء بعد تحسُّ
• الرتكزي عى مهارة اكتساب حس التباري )التدريب يف مساحات محدودة 4 ضد 3 للرتكزي 

ير واحلركة واتخاذ القرار والتنافس ضد    عى مفاهيم اهلجوم والدفاع والفراغات والتمر
  اخلصم( - دع اللعبة تسري مع تفادي التدريب الزائد عن الالزم أو إيقاف اللعبة بشكل 

  متكرر، مع أهمية الرتكزي عى عنرص واحد فقط كل مرة.
• يشمل ألعاب املرح )راجع الرابط أدناه للحصول عىل أفكار(

يبية بممارسة أنشطة ألعاب تنافسية يف مساحات مكانية صغرة،  • يجب إنهاء احلصة التدر
  مع تشجيع املتدربن عىل تذكر املهارات وتطبيقها ليكسبوا نقاطاً إضافية

https://www.teachpe.com/sports-coaching/football-soccer/football-fun-games
https://www.soccerdrive.com/blog/-7/1fun-u-8soccer-drills-kids

https://www.playfootball.com.au/coach/resources 
https://www.ukcoaching.org/
https://playerdevelopmentproject.com/
https://www.youtube.com/channel/UCisPO86aEIhWRTnTS1vrSVw
https://www.boingkids.co.uk/
https://www.sportaus.gov.au/
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