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 ملخص البحث

هً الساحرة المستدٌرة التً استطاعت أن توحد شعوبا فرلتها الحروب كما استطاعت أن 

جمعاء فً لطر خالل فعالٌات كأس العالم ترفع دوال وتخفض آخرٌن! وما شاهدته البشرٌة 

لٌس ببعٌد بعد أن خطفت كرة المدم للوب الملٌارات حول العالم بمبارٌات من العٌار الثمٌل 

وبمواهب فذة صالت وجالت فً المستطٌل األخضر ولبل كل ذلن بمكاسب أدبٌة ومعنوٌة 

لو أنفمنا مبات  حصلت علٌها لطر والعالمٌن العربً واإلسالمً لم نكن لنحصل علٌها

الملٌارات ولطعنا العالم شرلا وغربا شماال وجنوبا لنثبت للعالم لٌمنا النبٌلة وعاداتنا 

 األصٌلة وتمالٌدنا العرٌمة.

ومع انتهاء كأس العالم بفوز المنتخب األرجنتٌنً بالبطولة للمرة الثالثة وبوصافة المنتخب 

ولة التً ٌشتاق لها المالٌٌن فً جمٌع الفرنسً ظلت الموى الكبرى مسٌطرة على هذه البط

دول العالم، وهنا ٌتساءل الناس لماذا استمرت سٌطرة الموى الكبرى فً كرة المدم على 

البطولة ومتى نرى أبطاال آخرٌن ٌرفعون هذه الكأس الغالٌة غٌر األبطال التملٌدٌٌن؟ 

س وهً اهتمام هذه واإلجابة واضحة وضوح الشمس فً كبد السماء وٌدركها الكثٌر من النا

الدول فً الممام األول بكرة المدم فً مرحلة الناشبٌن باعتبارها مرحلة البناء المتٌن 

والتأسٌس السلٌم لبناء أي فرٌك ٌنافس وبموة على جمٌع البطوالت محلٌا أو لارٌا أو عالمٌا. 

 إن هذه الدول أدركت تماما أن كرة المدم أصبحت علما واستثمارا فوجهت طالاتها

ومٌزانٌاتها لالستثمار فً لطاعات الناشبٌن فكانت المحصلة أن تسٌدت هذه الدول عالم كرة 

المدم وارتفعت أعالمها خفالة وحاز نجومها على مبات المالٌٌن بل ونستطٌع أن نؤكد أن 

انتصارات كرة المدم لد أنست الشعوب همومها وأزماتها الطاحنة وساعدت فً حالة 

ن وصفها فخرج الشعب األرجنتٌنً عن بكرة أبٌه رغم ظروفه مزاجٌة عالٌة ال ٌمك

االلتصادٌة الحرجة الستمبال األسطورة لٌونٌل مٌسً ورفاله الذٌن حمموا االنتصار تلو 

اآلخر بعٌدا عن الدٌار وعادوا بأغلى الكؤوس بعد التعثر فً أول مباراة أمام األخضر 

 السعودي.

رة المدم فً مرحلة الناشبٌن والسبل الكفٌلة ألن إن هذا البحث ٌركز على أهمٌة تطوٌر ك

تصبح هذه المرحلة منبعا ال ٌنضب إلمداد األندٌة والمنتخبات بالالعبٌن المهرة السحرة 

بدٌال عن إنفاق مبات المالٌٌن فً استمدام العبٌن لد ال تنتفع بهم األندٌة وٌمفون حجر عثرة 

م هذه األندٌة فً الحصول على المالٌٌن أمام ظهور العبٌن محلٌٌن متمٌزٌن تعتمد علٌه

 نتٌجة االحتراف الخارجً كما تعتمد علٌهم المنتخبات الوطنٌة فً مختلف البطوالت.
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وفً نهاٌة البحث سٌكون هنان عدة توصٌات نضعها أمام المسؤولٌن عن الرٌاضة بشكل 

ممكن لنعٌد عام وكرة المدم ولطاعات الناشبٌن بشكل خاص لٌتم األخذ بها فً ألرب ولت 

لهذا المطاع دوره الذي أخرج لنا مبات المواهب والتً حممت المجد لنفسها وأندٌتها وبالدها 

 بألل التكالٌف!

 -المنتخبات  –األندٌة  –المواهب  –لطاع الناشبٌن  –الكلمات االفتتاحٌة: كرة المدم 

كأس العالم –االحتراف  –الالعبون   

The abstract 

      Football is no longer just a game of entertainment, but has 

become a science, investment and economy. It has also become 

evidence of the progress of countries and the unity of their citizens. 

      With the end of the World Cup, which was ably organized by 

Qatar for the first time in the Arab region and the Middle East, with 

Argentina winning the championship cup, the major football powers 

remained in control of the cup, and no other country could break this 

rule. Here, people wonder why this control remained? The answer is 

clear, which is that these countries paid attention to the youth sector 

and invested heavily in it, and the result was the World Cup. 

      This research focuses on ways to develop football from the junior 

stage because it is the proper basis for building any team or national 

team that can compete for world championships. 

     At the end of the research, there will be several important 

recommendations that will help in developing the important sector 

Keywords: Football - the World Cup - junior stage- sector - national 

team - championships. 

************* 
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 مقدمة البحث

مما الشن فٌه أن لطاع الناشبٌن فً كرة المدم ٌلعب دورا مؤثرا فً تزوٌد الفرٌك األول 

لكل نادي والمنتخب الوطنً ألي دولة بالالعبٌٌن المؤهلٌن تأهٌال سلٌما بدنٌا ونفسٌا وخلمٌا 

ٌا وعلى لدر كبٌر من المهارات المختلفة التً تتطلبها لعبة كرة المدم والتً البد أن ٌتم وفكر

غرسها فً الالعبٌن فً المراحل السنٌة الصغٌرة لهم إذ أن الموهبة وحدها فمط ال تكفً فً 

لعبة كرة المدم التً تحتاج إلى الكثٌر من المؤهالت والصفات األخرى التً ٌجب أن 

لالعب خاصة خالل مرحلة الناشبٌن أهمها التأهٌل البدنً والنفسً من ٌتحصل علٌها ا

خالل أنظمة كثٌرة وبرامج متعددة تعدها األندٌة واألكادٌمبات المتخصصة فً كرة المدم 

والتً انتشرت بشكل كبٌر فً جمٌع دول العالم بعد أن أصبحت الرٌاضة استثمارا وبعد أن 

األندٌة بالالعبٌن على غرار ما كان ٌحدث فً  غاب دور الحواري والشوارع فً إمداد

 الكثٌر من الدول خالل ستٌنٌات وسبعٌنٌات المرن الماضً.

ولكً ٌحمك أي نادي أو دولة تمٌزا فً كرة المدم خاصة بعد أن تحولت هذه اللعبة إلى 

استثمار مربح للغاٌة، فمد ركزت كل إدارات األندٌة على لطاعات الناشبٌن خالل العمود 

ثالثة األخٌرة من أجل اكتشاف المواهب وتنمٌتها ودعمها بعد أن أنفمت الكثٌر من األندٌة ال

مبات المالٌٌن من الدوالرات على شراء الالعبٌن من الخارج على الرغم من أنها لو أنفمت 

عشرة فً المبة من هذه األموال على المواهب الموجودة لدٌها فً لطاع الناشبٌن لحصلت 

ار لهم بالبنان ولحممت من وراء احترافهم فً الخارج أمواال طابلة.على نجوم ٌُش  

إن كل الدراسات تؤكد أن كرة المدم لن تتمدم مطلما فً أي دولة تهمل لطاع الناشبٌن وفً 

نفس الولت أثبتت األحداث الرٌاضٌة والبطوالت التً حصلت وما زالت تحصل علٌها 

فً كرة المدم تم العناٌة بها منذ سن صغٌرة للغاٌة األندٌة الكبرى أن كل المواهب الرٌاضٌة 

من سن الثامنة وتم توجٌه كافة أوجه الرعاٌة لها فشاهدنا األسطورتٌن لٌونٌل مٌسً 

وكٌلٌان مبابً ٌبهرون العالم وٌنتزعون آهات الملٌارات من البشر حول العالم خالل 

منها المبدعان خمسة! وٌا لحسرة المباراة النهابٌة لكأس العالم التً شهدت ستة أهداف سجل 

الكامٌرون التً رفضت وزارة الرٌاضة فٌها ضم مبابً عندما كان ناشبا فتلمفته فرنسا 

فً روسٌا وكان عمره ولتها تسعة  8102ورعته حك الرعاٌة فحصل لها على كأس العالم 

دنى فً لطر وكانت لاب لوسٌن او أ 8188عشر عاما فمط، وأوصلها لنهابً كأس العالم 

 من الظفر باللمب لوال براعة حارس مرمى األرجنتٌن فً ثوانً اللماء األخٌرة.

********* 
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 إشكالية البحث 

نظرا لألهمٌة البالغة لمرحلة الناشبٌن فً كل األلعاب الرٌاضٌة بشكل عام وبكرة المدم 

 بشكل خاص فإن هذا البحث ٌطرح عددا من األسبلة التً تتعلك بهذا الموضوع:

تعتنً الدول بالناشبٌن فً كرة المدم فً مراحل مبكرة للغاٌة وما هً أفضل  الماذ أوال:

 السبل لتحمٌك هذا األمر؟

 ثانٌا: كٌف نستفٌد من الخبراء فً مختلف المجاالت للعناٌة بالناشبٌن؟

 ثالثا: كٌف نستفٌد من التكنولوجٌا واألجهزة الرٌاضٌة الحدٌثة لتطوٌر الناشبٌن؟

مسابمات الناشبٌن فً كرة المدم االهتمام ذاته الذي تأخذه بطوالت الكبار؟ رابعا: هل تأخذ  

 خامسا: ما هً اآلثار السلبٌة إلهمال لطاع الناشبٌن فً كرة المدم؟

********** 

 أهمية البحث

تكمن أهمٌة هذا البحث فً أنه ٌسلط الضوء على النتابج اإلٌجابٌة التً تتحصل علٌها 

الهتمام بمطاع الناشبٌن فً كرة المدم، كما ٌدق البحث نالوس الخطر األندٌة والدول جراء ا

 جراء إهمال هذا المطاع واآلثار السلبٌة لهذا اإلهمال على منظومة كرة المدم برمتها. 

وأٌضا ٌوضح وٌشرح البحث الطرق الكفٌلة بتطوٌر لطاع الناشبٌن حتى ٌؤتً ثماره 

تفع ألي نادي بدال من أن ٌكون عببا على المرجوة وٌصبح مصدرا التصادٌا للدخل المر

 المٌزانٌة.

*********** 

 عناصر البحث

 الصفات األساسٌة المطلوب توفرها فً العب كرة المدم 

 أهمٌة لطاع الناشبٌن فً أي نادي

 طرق العناٌة بالالعبٌن الناشبٌن

 المعولات التً تواجه لطاع الناشبٌن فً كرة المدم فً الكثٌر من األندٌة
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 جهود االتحاد الدولً لكرة المدم ) الفٌفا( لدعم لطاعات الناشبٌن فً مختلف الدول

 وضع لطاع الناشبٌن لكرة المدم فً بعض الدول العربٌة )دولة الكوٌت نموذجا(

نموذج لألندٌة العربٌة المشهود لها بالكفاءة العالٌة فً لطاع الناشبٌن )نادي المماولون 

 العرب المصري(

ت الحدٌثة كرافد من روافد دعم لطاع الناشبٌن )أكادٌمٌة سباٌر فً لطر(األكادٌمٌا  

 النتابج والتوصٌات

********** 

 الصفات األساسية المطلوب توفرها في العب كرة القدم 

كرة المدم شأنها شأن أي لعبة رٌاضٌة ٌحتاج خاللها الالعب إلى الكثٌر من الصفات التً 

والتً بدونها لن ٌستطٌع أن ٌستمر فً المستطٌل األخضر أو تساعده على األداء المتمٌز 

ٌنتزع آهات الجماهٌر او ٌحمك أي مجد شخصً له أو مجد لبالده ونادٌه. وهذه الصفات 

ولكن نحصرها فً الصفات التالٌة: ،المطلوبة كثٌرة  

 القوة البدنية

التً تظل عامال حتى نهاٌات المرن الماضً كانت كرة المدم تعتمد كثٌرا على الموهبة و

مهما حتى الٌوم فً هذه اللعبة إذ أن كرة المدم من غٌر الموهوبٌن سوف تفتمد إلى الكثٌر 

من الجمالٌات، إال أن كرة المدم فً العصر الحدٌث تعتمد أكثر على الموة البدنٌة لالعبٌن 

ى أن واختفت المواهب فً كثٌر من الفرق. وٌرجع أهمٌة الموة البدنٌة فً كرة المدم إل

معدالت الجري لالعبٌن لد زادت بدرجة كبٌرة ما ٌتطلب بذل الكثٌر من المجهود فً 

مباراة من تسعٌن دلٌمة وتمتد فً األدوار اإللصابٌة للبطوالت المجمعة إلى مبة وعشرٌن 

دلٌمة. كما ٌرجع أهمٌة الموة البدنٌة إلى أنها أصبحت عامال أساسٌا فً احتراف أي العب 

ندما تتعالد مع الالعب إنما تضع الكثٌر والكثٌر من الشروط لالستفادة من الن األندٌة ع

خدماته وحتى ٌحمك الهدف المرجو من التعالد معه واولها بالطبع لٌالة الالعب البدنٌة وهل 

ٌواصل األداء بنفس الكفاءة على مدار المباراة او ٌهبط مستواه مع مرور التسعٌن دلٌمة 

ؤدي عددا كبٌرا من المبارٌات فً ولت ضٌك خالل البطوالت وهل ٌستطٌع الالعب أن ٌ

المجمعة. كل هذه التساؤالت تؤكد أهمٌة الموة البدنٌة لالعب كرة المدم التً تمتاز بالكثٌر 

 من االلتحامات واللعب العنٌف فً أولات كثٌرة كما تحتاج إلى الرشالة والسرعة.
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 التركيز الذهني والنفسي

صفاء ذهنً ونفسً من الالعب والمدرة على التماسن فً األولات تحتاج كرة المدم إلى 

العصٌبة ألن نتابج المبارٌات تنملب بٌن لحظة وأخرى وهو ما ٌستدعً من الالعب المدرة 

على التركٌز والصفاء الذهنً وعدم االنفعال أو الٌأس واللعب بنفس الموة حتى إطالق حكم 

الفرق خسرت بفارق كثٌر من األهداف الن الٌأس لد  المباراة لصافرة النهاٌة. إن الكثٌر من

تسرب إلى الالعبٌن بعد الهدف األول أو الثانً والعكس من ذلن تماما فمد رأٌنا فرلا تعود 

للمباراة بكل لوة على الرغم من تأخرها بهدفٌن أو ثالثة بسبب الصالبة النفسٌة لالعبٌن 

بٌة لكأس العالم عندما عادت فرنسا للمباراة وهو ما شهده العالم أجمع خالل المباراة النها

وبكل لوة فً الدلٌمة ثمانٌن بعد التأخر بهدفٌن، كما عادت مرة أخرى وفً ولت لاتل لبل 

نهاٌة الولت اإلضافً الثانً بدلٌمتٌن. إن هذه العودة فً مباراة كهذه تثبت بما ال ٌدع مجاال 

 للشن أهمٌة التركٌز الذهنً لالعبٌن

 التعاون

اللعبات الفردٌة كالتنس والمالكمة والمصارعة فإن كرة المدم لعبة جماعٌة تعتمد فً  عكس

الممام األول على التعاون بٌن الالعبٌن وال ٌمكن أن ٌتحمك الفوز فً ظل األنانٌة من أي 

العب. لهذا فإن العب كرة المدم البد أن ٌتسم بصفة التعاون واإلٌثار وحب الخٌر لزمالبه 

ن الالعب غٌر المتعاون ٌضٌع مجهود الفرٌك ككل.الالعبٌن أل  

 األخالق الحميدة والروح الرياضية

إن أحد األهداف المهمة لممارسة الرٌاضة بشكل عام هو تنمٌة األخالق الحمٌدة لدى 

الشخص الرٌاضً والتً تنعكس تصرفاته وسلوكه بالطبع على بالً أفراد المجتمع. وكرة 

وح الرٌاضٌة العالٌة ألنها لٌست لعبة فردٌة كالتنس كل العب المدم تحدٌدا تحتاج إلى الر

فً جانب وتعتمد المباراة على مجهوده فمط دون االحتكان بالمنافس، لكنها لعبة جماعٌة 

تحتدم فٌها االلتحامات بٌن الالعبٌن والتً تصل فً أحٌان كثٌرة إلى إصابات بالغة وهو ما 

لتحلً باألخالق الحمٌدة حتى ال ٌتم إثارة بالً ٌستدعً من الالعب ضرورة ضبط النفس وا

 الالعبٌن واألجهزة الفنٌة والجماهٌر.

 معرفة القواعد

لعبة كرة المدم تنظمها مبات المواعد والموانٌن التً ٌجب من جمٌع عناصر اللعبة التمٌد بها 

موانٌن لكً تماما. لهذا فإن العب كرة المدم البد أن ٌكون مطلعا تماما على هذه المواعد وال
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ٌؤدي المباراة دون الحصول على أي بطالات صفراء او حمراء أو ٌضٌع مجهود فرٌمه 

 بأي تصرف جهال بمواعد اللعبة كالتسلل أو كٌفٌة التصرف أثناء ركلة الجزاء إلخ.

 المهارات الفردية

فً  ٌحتاج العب كرة المدم إلى الكثٌر من المهارات الفردٌة لكً ٌكون العبا ممٌزا ومؤثرا

 فرٌمه ومن هذه المهارات:

التمرٌر بشكل صحٌح لنمل الكرة داخل المستطٌل األخضر -  

التسدٌد وهً مهارة ال غنى عنها لالعب ألنها تترجم الفرص إلى أهداف -  

المراوغة وهً المهارة التً ٌتخلص فٌها الالعب من ضغط منافسه بطرٌمة فنٌة ودون  -

 حدوث إصابات

ة ٌحتاج لها الالعب لتولع مكان الكرة وتولع أي تصرف من التولع الجٌد وهً مهار

 المنافس أو من زمٌله.

************** 

 أهمية قطاع الناشئين في أي نادي

ٌعد لطاع الناشبٌن فً أي نادي بمثابة المنبع والمصدر األساسً للمواهب والذي علٌه 

المتمٌزٌن فً جمٌع المراكز. ٌعتمد كل نادي فً إمداد الفرٌك األول لكرة المدم بالالعبٌن 

 ولمطاع الناشبٌن واالهتمام به الكثٌر والكثٌر من الفوابد التً نوجزها فً النماط التالٌة:

توفٌر المالٌٌن من الدوالرات التً ٌتم إنفالها من لبل األندٌة للحصول على الالعبٌن من  -

ى ناشبٌها لدعم الفرٌك األول األندٌة األخرى، إذ أن الكثٌر من األندٌة تعتمد فً األساس عل

  إذ ال ٌمكن ألي نادي تحمٌك بالبطوالت باالعتماد الكامل على شراء الالعبٌن.

لطاع الناشبٌن بمثابة مصدر ربٌسً للدخل للكثٌر من األندٌة عن طرٌك بٌع هؤالء  -

إذ الالعبٌن فً سن صغٌرة لألندٌة األوروبٌة، وهذا األمر واضح جلٌا فً المارة السمراء 

تستفٌد األندٌة اإلفرٌمٌة فً الكامٌرون وغانا ونٌجٌرٌا وجنوب إفرٌمٌا والسنغال والكثٌر من 

الدول األخرى تستفٌد من بٌع العبٌها فً سن صغٌرة للغاٌة لألندٌة الكبرى فً العالم كلاير 

 مدرٌد وبرشلونة وباٌرن مٌونخ وبارٌس سان جٌرمان ولٌفربول وأرسنال إلخ.
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لهامة لمطاع الناشبٌن فً أي نادي هو اكتشاف المواهب ورعاٌتها، فكم من من األمور ا -

المواهب الكروٌة فً العالم العربً وفً الكثٌر من دول العالم لد فُمدت ولم ٌتم االستفادة بها 

ألنها لم تجد من ٌكتشفها وٌرعاها. لذا فإن أهمٌة هذا المطاع تكمن فً البحث عن المواهب 

 ،واجتماعٌا ،وثمافٌا ،من مختلف الجوانب صحٌا وبدنٌا ونفسٌا وعلمٌاالكروٌة وتنمٌتها 

( " تبذل المؤسسات واألندٌة المعنٌة بكرة المدم جهودا 8112 رعبد األمٌ,  )هاشم ورٌاضٌا.

كبٌرة لتأسٌس النشء فً مرحلة مبكرة بما ٌبنً أجٌاالً مستمبلٌة ذات مستوى متكامل 

باعتباره إلعداد البدنً من أهم عناصر العبً كرة المدم وٌعتبر ا. ومتوازن لعناصر اللعبة

كل المهارات المرتبطة بهذه اللعبة.أساسا لتطوٌر   

ٌلعب لطاع الناشبٌن فً كل نادي دورا كبٌرا فً زٌادة الخبرات وغرس لٌم التعاون  -

والتنافس واالنتصار وحب األوطان فً نفوس الناشبٌن من خالل المسابمات التً تشارن 

ا األندٌة والمنتخبات فً مراحل الناشبٌن المختلفة ومن خالل االحتكان مع مدارس فٌه

 كروٌة مختلفة.

من المعلوم أن التعلٌم فً الصغر كالنمش على الحجر. وتنطبك هذه الحكمة على الالعبٌن  -

فً مرحلة الناشبٌن إذ ٌمكن للمدرب الواعً المطلع على طرق التدرٌب الحدٌثة ٌمكنه 

ارات الالعب المختلفة كالمراوغة والتسدٌد وحراسة المرمى وفً الولت نفسه تنمٌة مه

ٌخلصه من السلبٌات لبل أن تستفحل وتصبح مالزمة لالعب طٌلة وجوه فً المستطٌل 

األخضر وهو األمر الذي نراه فً الكثٌر من المالعب وفً بطوالت كبرى نرى أخطاءا 

بأنها ساذجة والسبب فً ذلن أن الالعب لم لبعض الالعبٌن ٌصفها المعلمون والمحللون 

ٌتعلم منذ الصغر كٌفٌة التصرف فً مثل هذه الموالف كاالندفاع بشدة ودون داع داخل 

منطمة الجزاء وعدم وضع الٌد فً المكان الصحٌح للوضع التشرٌحً للجسم أثناء لعب 

 المنافس للكرة وهكذا.

لمحلٌٌن فاألندٌة تعتمد فً تدرٌب لطاع لطاع الناشبٌن بمثابة معمل تفرٌخ للمدربٌن ا -

الناشبٌن على العبٌها الذٌن اعتزلوا الكرة عن طرٌك منحهم الفرصة فً تدرٌب الناشبٌن 

واكتساب الخبرات ثم التدرج خطوة خطوة حتى الوصول لتدرٌب الفرٌك األول ثم 

سبٌل المثال فإن المنتخبات المومٌة. وهذا األمر نراه فً الكثٌر من األندٌة العربٌة وعلى 

المدرب المصري الكبٌر حسن شحاتة الحاصل مع منتخب بالده على ثالث بطوالت متتالٌة 

لألمم اإلفرٌمٌة لد بدأ ممارسة التدرٌب فً لطاع الناشبٌن فً نادي الزمالن ثم انتمل بعد 

ذلن لتدرٌب الكثٌر من أندٌة الدوري المصري حتى وصل للممة بتولً اإلدارة الفنٌة 

تخب الفراعنة.لمن  
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ما ٌمٌز لطاع الناشبٌن فً غالبٌة األندٌة أنه ٌعطً فرصة ألبناء الطبمة الفمٌرة التً ال  -

تستطٌع دفع مبالغ كبٌرة لالشتران السنوي فً األندٌة، تعطٌهم الفرصة للتدرٌب وااللتحاق 

العالم بفرٌك الكرة إن أظهر الناشا لدرات جٌدة. ولد رأٌنا مبات الالعبٌن على مستوى 

خرجوا من بٌبات فمٌرة لكنهم استطاعوا االلتحاق بمطاع الناشبٌن فً األندٌة الكبرى مثل 

أسطورة البرتغال كرٌستٌانو رونالدو الذي كان ال ٌملن ثمن حذاء الكرة فأصبح نجم النجوم 

وتمدر ثروته فً الولت الحاضر بمبات المالٌٌن وأصبح من أعلى الرٌاضٌٌن دخال على 

عالم.مستوى ال  

************  

.الناشئينفي قطاع طرق العناية بالالعبين   

كغٌره من المطاعات فً أي مجال من مجاالت الحٌاة المختلفة، ٌحتاج لطاع الناشبٌن إلى 

الكثٌر من الوسابل حتى ٌحمك النتابج المرجوة واألهداف التً تم من أجلها إنشاؤه وتم 

تحمٌك هذا الهدف فهنان الكثٌر من األسس التً رصد المٌزانٌات الضخمة له. ولكً ٌتم 

 البد أن تلتزم بها إدارات األندٌة ووزارات الشباب والرٌاضة:

 أوال:

االستعانة بالمدٌرٌن الفنٌٌن األكفاء المشهود لهم بالخبرة لتدرٌب المدربٌن الصغار الذٌن  

جه للتدرٌب غدا دون ٌعملون فً لطاعات الناشبٌن فال ٌعمل أن ٌعتزل الالعب الٌوم ثم ٌتو

,  )خوجة الحصول على دورات تدرٌبٌة ٌحاضر فٌها خبراء اللعبة المحلٌٌن والعالمٌٌن.

(. "ان حمل التدرٌب ٌشكل الوسٌلة الربٌسة لالرتماء بمستوى الالعب ألن 8181باسم 

التدرٌب الرٌاضً الحدٌث فً كرة المدم ٌعد عملٌة تربوٌة مخططة تعمل على الوصول 

ن إلى التكامل فً األداء المهاري ما ٌستلزم من المدربٌن اإللمام بأحدث طرق بالالعبٌ

"التدرٌب  

 ثانٌا: 

إنشاء إدارات خاصة برعاٌة شؤون الالعبٌن الناشبٌن من مختلف الجوانب وتخصٌص 

مٌزانٌات مالٌة مناسبة لها على أن تكون هذه اإلدارات مدركة تماما للتطورات المختلفة فً 

ما ٌمكنها من وضع الخطط التً تستطٌع تنفٌذها على أرض الوالع وحتى ال نسلم كرة المدم 

 الناشبٌن ألشخاص دون خبرة كافٌة فتضٌع المواهب.

 ثالثا: 
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االحتكان الخارجً مع مدارس كروٌة مختلفة عن طرٌك المشاركة فً الدورات الودٌة 

لمنح الالعبٌن الفرصة الكاملة  والرسمٌة التً ٌنظمها االتحاد الدولً لكرة المدم أو األندٌة

للتعرف على المدارس الكروٌة المختلفة فً عالم الساحرة المستدٌرة والتً من خاللها 

ٌستطٌع الالعب تطوٌر نفسه والتعرف على أوجه المصور سواء فنٌا أو بدنٌا، كما ٌتم تعود 

 الالعبٌن على مواجهة الضغوط الجماهٌرٌة فً سن صغٌرة.

 رابعا:

بالجانب المادي لالعبٌن فً لطاع الناشبٌن لكً ٌكون هذا الدعم حافزا لالعب  االهتمام

للتمدم واالستمرار. إن الكثٌر من األندٌة تهمل هذا الجانب وتركز كل اهتماها على الالعبٌن 

فً الفرٌك األول وهذا بمثابة أحد األخطاء التً تسببت فً ضٌاع الكثٌر من المواهب 

شبٌن.الكروٌة فً مرحلة النا  

 خامسا:

االهتمام بالجانب التعلٌمً لالعبٌن الناشبٌن ضروري للغاٌة ألن الالعب فً هذه المرحلة 

ٌكون غالبا فً المرحلة المتوسطة أو الثانوٌة وهو ما ٌستدعً من إدارات األندٌة رعاٌة 

 الطالب تعلٌمٌا وتوفٌر كل السبل التً تساعده على استكمال تعلٌمه حتى ال ٌشعر الالعب

 بأن التدرٌب واللعب ضرٌبته التعلٌم.

 سادسا:

المساواة بٌن الالعبٌن الناشبٌن وعدم تمٌٌز أي العب عن زمالبه لمجرد أن هذا الالعب 

ابن المسؤول الفالنً أو الالعب الفالنً أو الفنان الفالنً. إن العدل بٌن الناشبٌن هو 

. وعلى كل مدٌر فنً فً لطاع األساس لنجاح هذا المطاع فً أي نادي على مستوى العالم

الناشبٌن التعامل بمسطرة واحدة مع الجمٌع ألن المجامالت فً هذا المطاع لن تبنً فرٌما 

 لادرا على المنافسة فً أي بطولة.

 سابعا:

االهتمام بحضور الالعبٌن فً لطاع الناشبٌن للبطوالت الكبرى لالعبٌن الكبار مثل كأس 

نتخبات واألندٌة األمر الذي ٌعطً الفرصة لالعب الناشا لعمل العالم والبطوالت المارٌة للم

 المعاٌشة مع الالعبٌن الكبار والتعود على الحضور فً المناسبات الكروٌة الكبرى.

 ثامنا:
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على إدارات األندٌة توفٌر أحدث أجهزة التدرٌب لمطاع الناشبٌن مع االستعانة بالتكنولوجٌا 

خضعت كرة المدم للبحث العلمً منذ فترة  (8112, علً )خضٌر. الحدٌثة فً هذا األمر

نظم اعداد الناشبٌن فٌما ٌتعلك  الٌوم فًومن هنا حدث التطور الكبٌر الذي نشهده  طوٌلة،

والخطط الموضوعة. بالنواحً البدنٌة والمهارٌة والنفسٌة  

****** 

.ديةاألن الكثير من المعوقات التي تواجه قطاع الناشئين في كرة القدم في  

على الرغم من الجهود الكبٌرة التً تبذلها إدارات األندٌة لتمهٌد الطرٌك أمام لطاع الناشبٌن 

للوفاء بمسؤولٌاته والتزاماته، إال أن هذا المطاع ٌواجه الكثٌر من العمبات فً العدٌد من 

جز األندٌة والتً البد من العمل على حلها من لبل مجالس اإلدارات ووزارات الشباب. ونو

 هذه العمبات فً النماط التالٌة:

للة الدعم المادي الذي تمدمه الكثٌر من الحكومات لألندٌة خاصة األندٌة التً تتمتع  -

( . "ال تتوفر مالعب وأدوات 8102الطرٌفً وآخرون  )ٌوسف بحموق رعاٌة ضعٌفة.

ال  -بمواصفات لانونٌة ال توجد مٌزانٌة مخصصة الحتٌاجات المراحل السنٌة المختلفة. 

"ٌوجد تحلٌل للمبارٌات التً ٌجرٌها الناشبون. تدخل اإلدارة فً اختصاص عمل المدرب  

لناشبٌن بسبب ضعف الدخل هجرة الكثٌر من المدربٌن األكفاء من العمل فً لطاع ا -

 المادي ممارنة بما ٌحصل علٌه المدرب فً الفرٌك األول أو فً المنتخبات الوطنٌة.

الالعبون الناشبون المغتربون عن منازلهم فً الكثٌر من األندٌة ٌواجهون الكثٌر من  -

عل العمبات فً األمور المعٌشٌة الٌومٌة كالتعلٌم والمأكل والمشرب والملبس وهو ما ٌج

 الناشا ٌعود فً كثٌر من األحٌان إلى أسرته دون تحمٌك آماله وطموحاته.

ضعف المسابمات والمنافسات فً مراحل الناشبٌن وضعف الجوابز المادٌة والتمدٌرٌة  -

 التً ٌتم تمدٌمها للمدربٌن والالعبٌن.

ارس الذي عدم التعاون بٌن إدارات األندٌة وإدارات المدارس من خالل تنظٌم دوري المد -

 كان سببا ربٌسا فً التحاق الكثٌر من الناشبٌن باألندٌة الكبرى

تأخٌر احتراف الالعبٌن فً األندٌة الكبرى فً سن صغٌرة على غرار ما ٌحدث فً  -

الدول اإلفرٌمٌة، والسبب فً ذلن هو تمسن الكثٌر من األندٌة بالالعبٌن الناشبٌن وعدم 
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لعالمٌة واالستفادة من العابد المادي فً دعم لطاع منحهم الفرصة لاللتحاق باألندٌة ا

 الناشبٌن من مختلف الجوانب.

سوء التغذٌة ٌعد من العوابك أمام لطاعات الناشبٌن لكرة المدم إذ أن الكثٌر من الالعبٌن  -

 ٌعانون من أمراض سوء التغذٌة على الرغم من امتالكهم للموهبة الفطرٌة.

ٌجوبون المرى والحواري والشوارع فً مختلف الدول غٌاب الكشافٌن الذٌن كانوا  -

الكتشاف الموهوبٌن وذلن بعد ظهور مهن جدٌدة فً عالم كرة المدم كمهنة وكٌل الالعبٌن 

 الذي ٌهتم بتسوٌك الالعبٌن الكبار فمط دون االهتمام بالناشبٌن.

الكرة فً غالبٌة عدم االهتمام اإلعالمً بمطاع الناشبٌن وبالمسابمات التً ٌنظمها اتحاد  -

 الدول وتسلٌط الضوء فمط على فرق المسم األول ونجومه.

رداءة مالعب التدرٌب ومراكز التأهٌل البدنً والصحً الخاصة بمطاع الناشبٌن فً  -

 الكثٌر من األندٌة جراء التركٌز على الفرٌك األول.

********* 

الناشئين في مختلف الدول.جهود االتحاد الدولي لكرة القدم ) الفيفا( لدعم قطاعات   

ٌدرن المسؤولون فً االتحاد الدولً لكرة المدم األهمٌة البالغة لمطاع الناشبٌن فً نمو 

وازدهار كرة المدم باعتبارها اللعبة الشعبٌة األولى على مستوى العالم واللعبة التً تعلمت 

ٌرة لدعم هذا المطاع من بها للوب الجماهٌر منذ عمود طوٌلة. لهذا فإن الفٌفا ٌبذل جهودا كب

 خالل الكثٌر من الخطوات التً تموم بها لجانه.

تمدٌم الدعم المادي لالتحادات المارٌة والمحلٌة لدعم لطاعات الناشبٌن فً مختلف األندٌة -  

إٌفاد الخبراء والمدٌرٌن الفنٌٌن المشهود لهم عالمٌا إلى الكثٌر من الدول لتمدٌم النصح  -

الصغار. واإلرشاد للمدربٌن  

تنظٌم الكثٌر من المؤتمرات الخاصة بالطب الرٌاضً والخاصة بتغذٌة الالعبٌن الناشبٌن  -

وسبل المحافظة علٌهم نفسٌا وصحٌا وإرسال توصٌات هذه المؤتمرات إلى مختلف 

 االتحادات المارٌة والمحلٌة
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والتً دابما ما تفرز عاما  01تنظٌم بطوالت عالمٌة للناشبٌن مثل بطولة كأس العالم تحت  -

الكثٌر من الالعبٌن المهرة من مختلف المنتخبات خاصة من الجانب اإلفرٌمً مثل منتخبات 

 غانا والسنغال والكامٌرون والكوت دٌفوار.

تسهٌل إجراءات احتراف الناشبٌن مع المحافظة على حموق جمٌع األندٌة لتشجٌعها على  -

ال الناشا إلى أندٌة عالمٌة كبرى.عدم التمسن بالالعبٌن وضٌاع فرصة انتم  

تنظٌم الكثٌر من الحمالت بمشاركة نجوم كرة المدم العالمٌٌن السابمٌن والحالٌٌن لدعم  -

 حموق الالعبٌن الناشبٌن فً مختلف الجوانب خاصة حمهم فً التعلٌم واالحتراف المبكر.

********** 

)دولة الكويت نموذجا( وضع قطاع الناشئين لكرة القدم في بعض الدول العربية   

اهتمت دولة الكوٌت بكرة المدم منذ عمود طوٌلة وتجلى ذلن فً الحصول على بطولة كأس 

فً إسبانٌا  0328ثم الوصول لنهابٌات كأس العالم عام  0321آسٌا التً استضافتها عام 

ن كرة المدم فً الكوٌت أوتحمٌك أكبر عدد لمرات الفوز فً بطوالت كأس الخلٌج. إال 

شأنها شان العدٌد من الدول العربٌة التً ٌواجه فٌها لطاع الناشبٌن تحدٌات كثٌرة والتً 

تسعى الهٌبة العامة للرٌاضة لحلها باعتبار أن هذا المطاع الشرٌان الربٌسً إلمداد المنتخب 

 الوطنً بالالعبٌن األكفاء. 

********* 

المقاولون  )نادينموذج لألندية العربية المشهود لها بالكفاءة العالية في قطاع الناشئين 

 العرب المصري(

ٌعود تأسٌس هذا النادي إلى الراحل المهندس عثمان أحمد عثمان أحد أكبر العمارٌٌن فً 

العالم العربً والشرق األوسط والذي أنشأ شركة المماولون العرب التً استحوذت على 

صٌب األسد فً مشارٌع التطور والبناء فً مصر والعالم العربً والشرق األوسط برمته. ن

وكما تفولت المماولون العرب فً مجال البناء تفولت فً مجال الرٌاضة خاصة فً لطاع 

 الناشبٌن فً كرة المدم.

 وٌكفً هذا المطاع أنه لد أنجب أسطورة كرة المدم العربٌة والعالمٌة ونجم كرة المدم

المصرٌة ونادي لٌفربول الالعب دمحم صالح والذي تلمفه هذا المطاع من إحدى المرى 

النابٌة فً دلتا مصر وتحدٌدا من لرٌة نجرٌج فً محافظة الغربٌة لٌضعوه على أول طرٌك 
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المجد والشهرة والعالمٌة ولٌصبح هذا الفتى الصغٌر فً السن والذي تدرج فً كل لطاعات 

من أعظم العبً الكرة الحالٌٌن فً العالم وٌنافس كبار أساطٌر اللعبة بل الناشبٌن فً النادي 

وتفوق علٌهم فً كثٌر من األحٌان مثل رونالدو ومٌسً بل وحطم كل األرلام المٌاسٌة 

 السابمة لنجوم لٌفربول التارٌخٌٌن.

وحتى الٌوم ٌجنً نادي المماولون العرب  8100ومنذ احتراف صالح خارج مصر فً عام 

واال طابلة جراء احترافه فً األندٌة األوروبٌة المختلفة بداٌة من بازل السوٌسري ونهاٌة أم

بنادي لٌفربول اإلنجلٌزي. وكما أخرج لطاع الناشبٌن فً هذا النادي النجم صالح أخرج 

أٌضا نجم نادي أرسنال اإلنجلٌزي الالعب الدولً دمحم الننً الذي ٌصول وٌجول مع نجوم 

ع المالعب األوروبٌة.أرسنال فً جمٌ  

إن تجربة هذا النادي البد أن تكون ملهمة لألندٌة العربٌة وكل أندٌة العالم ولٌعرف المابمون 

على مجالس إدارات هذه األندٌة أن أفضل استثمار هو االستثمار فً الناشبٌن باعتبارهم 

 األمل الذي تنشده كل األندٌة والمنتخبات الوطنٌة.

********** 

يات الحديثة كرافد من روافد دعم قطاع الناشئين )أكاديمية سباير في قطر(األكاديم  

تعد األكادٌمٌات الحدٌثة أحد الروافد الجدٌدة للعناٌة بالناشبٌن ولد أثبتت نجاحا كبٌرا من 

بهدف رعاٌة الناشبٌن من  8112خالل أكادٌمٌة سباٌر فً لطر والتً تم تأسٌسها عام 

النجاح لمطاع الناشبٌن فً األكادٌمٌة عندما حصل منتخب  مختلف الجوانب. وتجلى لمة

التً نظمتها دولة اإلمارات  8103لطر الوطنً لمرة المدم على بطولة األمم األسٌوٌة عام 

العربٌة المتحدة وحمك فٌها المنتخب المطري نتابج هابلة بفرٌك لوامه بالكامل من خرٌجً 

زة للتعلٌم والتدرٌب وفك أحدث النظم العالمٌة فرصة ممٌحصلوا على أكادٌمٌة سباٌر الذٌن 

وإدارٌة على أعلى المستوٌات.وتحت إشراف أجهزة فنٌة وطبٌة   

الكتشاف المواهب  8112وفً المملكة المغربٌة تم تأسٌس أكادٌمٌة دمحم السادس عام 

الرٌاضٌة ورعاٌتها رعاٌة تامة. وتجلى نجاح هذه األكادٌمٌة فً حصول المنتخب المغربً 

على المركز الرابع فً بطولة كأس العالم التً نظمتها لطر بفرٌك كان لوامه الكثٌر من 

رعاٌة تامة فً فرق لطاعات الناشبٌن حتى  اكتشفتهم ورعتهم األكادٌمٌة الالعبٌن الذٌن

 االحتراف فً أعرق األندٌة العالمٌة مثل بارٌس سان جٌرمان وتشٌلسً وباٌرن مٌونخ إلخ.

********** 
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ابج والتوصٌاتالنت  

تثبت األحداث الرٌاضٌة المختلفة والتفوق الكاسح الذي تحممه دابما المنتخبات المتفولة فً 

كرة المدم أن هذا التفوق لم ٌكن ولٌد الصدفة وإنما نتاج عمل شاق ودراسات علمٌة 

مستفٌضة تم من خاللها تشخٌص الداء وتحدٌد الدواء. وتوصلت هذه الموى العالمٌة الكبرى 

فً كرة المدم إلى أن المطار الذي سٌمودها إلى المجد البد أن ٌكون لاطرته لطاع الناشبٌن 

 للوصول إلى محطة المجد ورفع الكؤوس واألعالم وسط سعادة وتصفٌك وتهلٌل المالٌٌن.

لذا وفً نهاٌة هذا البحث الذي نالشت خالله أهمٌة ولضاٌا لطاع الناشبٌن لكرة المدم فإن 

من التوصٌات نضعها أمام المسؤولٌن عن النشاط الرٌاضً وعن كرة المدم فً هنان العدٌد 

دولة الكوٌت والعالم العربً والعالم أجمع علها تكون عامال أساسٌا فً تنمٌة وازدهار كرة 

 المدم.

 أوال: 

االستفادة من خبرات الدول الكبرى فً كرة المدم بإٌفاد صغار المدربٌن لعمل معاٌشات فً 

الكبرى فً هذه الدول لالطالع على أحدث طرق التدرٌب والعناٌة بالناشبٌناألندٌة   

 ثانٌا: 

التنسٌك بٌن وزارات التربٌة واتحاد كرة المدم فً جمٌع الدول لعودة دوري المدارس والذي 

كان رافدا أساسٌا لتزوٌد األندٌة بالالعبٌن الموهوبٌن. كما ٌجب التنسٌك أٌضا بٌن الجانبٌن 

االمتحانات حتى ال ٌفمد الناشا الفرصة فً التعلٌم جراء التدرٌبات أو المشاركة  أثناء فترة

 الخارجٌة فً إحدى البطوالت.

 ثالثا: 

ضرورة زرع ثمافة اعتماد األندٌة على العبٌها الناشبٌن بدال من الثمافة التً سادت العالم 

لجاهزٌن وإهمال لطاع خالل العمود الثالثة األخٌرة وهً االعتماد على شراء الالعبٌن ا

 الناشبٌن والبراعم.

 رابعا: 

على االتحاد الدولً لكرة المدم واالتحادات المارٌة والمحلٌة تمدٌم حوافز مادٌة عالٌة لألندٌة 

المتفولة فً لطاع الناشبٌن لتكون حافزا إلدارات هذه األندٌة على االستمرار فً النهج 

ة الالعب أفضل من شرابه(الذي ٌسمٌه بعض الخبراء الرٌاضٌٌن )تربٌ  
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 خامسا: 

تملٌص عدد الالعبٌن المحترفٌن فً كل نادي إلى ثالثة العبٌن فمط حتى ٌعتمد كل نادي 

على ناشبٌه إذ أن بعض الدول ٌصل عدد الالعبٌن المحترفٌن فً كل نادي إلى أكثر من 

 ستة العبٌن

 سادسا: 

ال من التمٌز حتى ال ٌتسبب ضرورة إسناد مبارٌات لطاع الناشبٌن لحكام على لدر ع

 الحكام فً خسارة المبارٌات ما ٌؤثر نفسٌا على الناشبٌن.

 سابعا: 

ضرورة التوعٌة اإلعالمٌة ألولٌاء األمور بأهمٌة ممارسة كرة المدم والسعً إللحاق األبناء 

فً سن صغٌرة بأحد األندٌة خاصة إذا لمس ولً األمر موهبة فطرٌة فً ابنه. إن هذه 

مهمة للغاٌة ألن الكثٌر من أولٌاء األمور ٌعتمد خطأ ان ممارسة الطفل لكرة المدم  التوعٌة

سٌفمده فرصته فً التعلٌم مع العلم أن ممارسة الرٌاضة بشكل عام وكرة المدم بشكل خاص 

 تساعد الفتى على التفوق فً كل مجاالت المعرفة األخرى.

 ثامنا: 

باكتشاف ورعاٌة الناشبٌن ودعم مواهبهم بعد أن التوسع فً إنشاء األكادٌمٌات الخاصة 

على أن ٌتم إنشابها وفك أحدث النظم  أثبتت هذه التجربة نجاحها فً الكثٌر من دول العالم

العالمٌة وأن ٌتم إسناد إدارة هذه األكادٌمٌات ألصحاب الكفاءات والخبرات والحاصلٌن 

عن المجامالت. على دورات تخصصٌة على مستوى عال كل فً مجاله وبعٌدا  

********** 

 المراجع العربية

(. إستراتٌجٌة لتفعٌل دوري كرة المدم بالمدارس 8102الجمعة، مانع عادل مانع صالح. ) -

 الثانوٌة ضمن النشاط الخارجً لمنهاج التربٌة البدنٌة بالكوٌت

طوٌر أثر استخدام المحضر البدنً للتكنولوجٌات الحدٌثة فً ت (.8181) باسم.خوجة ,  -

  جامعة الجزابر. –. أطروحة دكتوراه عناصر اللٌالة البدنٌة لدى العبً كرة المدم
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بالرضا عن العمل  وعاللتها(. الضغوط النفسٌة 8102سالم حمود البرٌكً , عادل. ) -

 لمدربً كرة المدم بدولة الكوٌت

هٌبة الرٌاضةالشاٌع: لطاع الناشبٌن ٌحتاج لولفة جادة من صحٌفة الجرٌدة الكوٌتٌة.  -  

https://www.aljarida.com/articles/1543594567060477600 

(. أسالٌب تطوٌر التمرٌر المتنوع فً أجزاء الملعب 8112) , علًخضٌر عبٌس - 

كرة الوتأثٌرها على الكفاءة الوظٌفٌة لبعض المدركات الحسٌة لدى ناشا  Journal of 

University of Babylon, 15(2)   

(. أسس ومبادئ تنمٌة العناصر البدنٌة لدى المبتدبٌن 8112) عبد األمٌرعالوي , هاشم  -

( سنوات فً محافظة البصرة3-1للمرحلة السنٌة ) فً كرة المدم  Misan Journal of 

Academic Studies, 6(12) 

(. المشكالت التً تواجه الهٌبات 8102ٌوسف, طارق الطرٌفً, & صالح جابر فٌرٌن. ) -

ة البراعم والناشبٌن والشباب بوالٌة الخرطومالرٌاضٌ  

جامعة السودان للعلوم والتكنولوجٌا –أطروحة دكتوراه   
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