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 تطور مستوى التكتيكك ، والك ي يعكد ال يمكن فصله عن،  األلعاب الرياضيةفي البدني والمهاري إن تطور المستوى 

 . باضطرادمستوى ، ال ي تزداد أهميته أحد عناصر تثبيت ال

وال ي ينطلق من وجهة نظر الكيبرنيتكك ، رأي )دوكروك( ة على وفق كامل إن هدف التكتيك يمكن توضيحه بصورة

ليحك  ، وال ي يمكن التخلكي عنكه ينيكا   ، قه ، إذ يشير إلى أن هدف التكتيك ، يستند إلى الهدف ال ي يريد المرء تحق

 ال يقدم كثيرا  .  ، وغير مهم  ، وال ي يكون في بعض األحيانمحله هدف جانبي 

ق الوصول إلى وضع يتمكن فيكه مكن تحقكأو بتعبير يخر ، إن قيمة ه ا الهدف الجانبي تنحصر بكونه تهيئة الوسيلة 

التصكرفا.  –بأبعكاد اسسكتراتيجية –هكي  األلعكاببتوسيع الحرككا.. إن مكونكا. التكتيكك فكي  ، أو تغير الوضعهدفه 

ة وهادفك ةكاملك ، والتي تعتمد عم  القابليا. الجسمية بصورةخالل المنافسةمن  ق الوضعهادفة والمجدية على وفال

للتكتيكك ضكمن إركار والقابلية التكنيكيكة. ومكن الجانكل النظكري فهنكاك نقطتكان مهمتكان ، قابلية التوافق ، فضال عن 

 بناء المستوى، وهما: 

 تيك أداء التصرفا. التكنيكية .تك 
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  .التفكير التكتيكي 

 : بة للنقطة األولى فإنها تكون فيوبالنس

 هيكأ وكك لك الحكاال. التكي ت  ، )استثمار الحاال. المناسبة التي تحدث عكن رريكق الصكدفة  للمهارةالتحضير  ككتيت

 (.المهارةمن أج  أداء 

 :تهيئة الظروف المناسبة ألداء المهارة 

استثمار الحاال. التي تحدث عن رريكق الصكدفة  ( فضال عن1967كنيكية ي كر )لنس أداء التكتيك للتصرفا. الت في

متعلكق  لالعكل، فكإن ضكبا التكتيكك بالنسكبة المهارةهيأ لها من أج  إيجاد الظروف المناسبة ألداء والحاال. التي ي  ، 

 بمستواه التكنيكي. 

اجئكة بطريقكة عكال   وذو  وجكوه  متعكددة يسكه  عليكه اسكتثمار الحكاال. المف الالعكلفكلما كان مستوى التكنيك لدى 

 .المهارةاته لتهيئة الظروف المناسبة سجراء ، وتزداد إمكانناجحة 

 المهارة(:)استثمار الحاال. المفاجئة المناسبة ألداء  للمهارةالتحضير  كتيتك

 المهكارة،خكالل المنافسكة مكن أجك  أداء مكن المفاجئكة منهكا ، وبخاصة إن استثمار الحاال. المناسبة بصورة خاصة 

 ، وقابليكة رد الفعك  فضكال عكن تنكو وعلى أساسها تبنى قابليكة التوقكع الحرككي ، تجارب واسعة  الالعلتتطلل من 

 ، يجكل اسكتثمارها المنافسكةخكالل من من أن جميع الحاال. المناسبة التي تحدث وسعته لديه. وعلى الرغم التكنيك 

 بأسلوب هجومي.  الالعليكفي لتسيير  ن ه ا التكتيك لوحده ال، مع مراعاة الدقة ،  إال أ اجيد
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 في األلعاب الفردية : فكي المالكمكة ، والجكودو ، والتايكوانكدو ، والمصكارعة يعكد   ه ا التكتيك الالعل ال ي يعتمدإن 

يرة األسككلوب الحككديا ، الكك ي يجكككد الجانككل وال يككتمكن مككن مسككاويعاقككل ، بالسككلبية  ، ومككن م ككم يوصكك منتظككرا   

 ( هي:Petrov 1964لرأي )بتروف ، وتكون مناسبة. التي تحدث إن الحاال الهجومي،

 للعلعندما ال يكون المنافس متهيئا   ،  الصرا ء عند بد . 

 ، والمنافس قد خف  من قوة مسكه. ، عندما ال يوق  الحكم الصرا  على حافة البسار 

 ، المنافس شديد التركيزال يكون وعندما  بعد إعالن صارفة الحكم الستمرار الصرا  ال ي توق . 

 سبة ، عند دفكع المنكافس عند الخطأ التكنيكي / التكتيكي للمنافس ) على سبي  المثال فش  مسكة ، وقفة غير منا

 (. بقوة.. وغير ذلك 

  حركا. مركبة من الوقوف / الجلوس(  س شديد التركيزوعندما ال يكون المناف، بعد نجاح أداء المسكة مباشرة(

 . 

 من البسار .  المصارعان معا عندما ينهض 

 المهارة: تهيئة الظروف المناسبة ألداء

التكي تكأتي عكن رريكق الصكدفة مكن ، درب على عدم االعتماد فقا على الحاال. المناسبة وي  ،  الالعلربى يجل أن ي  

هجومية الخاصكة بوسارة التصرفا. ال، ، وإنما يجل أن يكون ذا قدرة على تهيئة الحالة المناسبة المهارةأج  أداء 
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ك المهارة.بالتحضير ألداء  ،  المنكاورة  المهكارة علكى قسكمين ، همكا:م التصكرفا. الهجوميكة للتحضكير ألداء إننا نقس 

 والمراوغة. 

 المناورة:.1 

 مهارتكهإلى وضع مناسل ألداء ، دفع المنافس  لالعل ، وال ي يهدف إلىوال كي ، المناورة تعني التوجيه المجدي 

تغيكر ، وتغيكر مسكك اليكدينفكي المصكارعة بك  )وتتم المناورة تلك المهارة والتركيز فيها، واه لتطبيق وإبعاد ق، ضده 

قككدمين، وتغيككر وضككع الجسككم، واسككتثمار البسككار، واسككتعمال القككوة بصككورة تغيككر وضككع ال، والمسككافة مككن المنككافس

 .(استثمار االستنزافمباشرة، واستثمار السرعة، و

  : استعمال المناورة

ومصككارعو المسككتويا. العاليككة ، خككالل المنافسككة  ، ومككنوحككدها إال نككادرا  المنككاورة التككي ذكرناهككا ال تككأتي  أنككوا إن 

 .ورة مجمرة عندما ترتبا بالمراوغة، وتصبح المنا اجيد ن من ربا بعضها بالبعض األخريتمكنو

 :المراوغة.2 

هككي المراوغككة، ويفهككم مككن المراوغككة فككي  ةتنفيكك  المهككارإن اسمكانيككة األخككرى للحصككول علككى وضككعية مناسككبة ل

الحصكول علكى وضكع  ، والك ي يهكدف إلكىهي الحركة المضللة )الخادعة( المرتبطة بمناورة المنكافس ، المصارعة 

منعكه  ، وفكي الوقكت نفسكهأو تقليك  تركيكزه ، لتطبيق مسكة ما عن رريق ردود األفعال الدفاعية للمنكافس ، مناسل 

مراوغككة ، والمراوغككة عككن رريككق الحجككز، والمراوغككة الحركيككة)المراوغككة هككي:  أنككوا ن ، وأمككن تطبيككق مسكككته 
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المراوغككة ، والمراوغككة بإعككادة المسكككة، والمراوغككة بوسككارة تغيككر توجيككه التركيككز، ومراوغككة التحككدي، والمسكككة

 (المزدوجة

 :استعمال المراوغة 

أو التغيكر ، العمك   : التكرك المفكاجل لفعك مثكال فعلكى سكبي  ال ، هنكاك إمكانكا. متعكددة للمراوغكة،ذكرناه  فضال عما

 أو توجيه التركيز.، لوزن الحركي لتنفس المنافس ، أو التصرف على وفق االمفاجل لتعاير الوجه 

  ، وإنمككا يهكدف أيضكا   إلكى كشككإن اسكتعمال المراوغكة ال يقتصكر هدفكه علككى التهيئكة المباشكرة ألداء المسككة فقكا 

 (. لتالي ) في الدورة ، والبطولة نفسهاا غش المنافس، أوالمنافس 

  جميعككا، وعنككد كشككا. المراوغككة التككي سككبق ذكرهككا ، نسككتعم  إمكانكك منافسككا   غيككر معككروف ومككن أجكك  أن نكشكك 

بصورة مباشرة ، وإنما التأكد من استجاباته الحركية  من ذلك الفوزال يكون الهدف ، المنافس عن رريق المراوغة 

 وبعدها توضع خطة الصرا  . ، على التصرفا. المعنية 

، أو المنافسكة فيمكن أن يتم ذلك في المنافسة مكع المنكافس الضكعي  ، وبالنسبة لتمويه المنافس التالي في السحبة 

علكى أسكاس أنكه ، ال تظهر له نقار الضع  والقكوة علكى حقيقتهكا ، ككأن نسكتعم  التكنيكك الجكانبي  ، إذمهمة الغير 

 .  الجيدةياقة غير للاو، توافق ال أو قابلية، التكنيك الخاص 

  غيكر المباشكرة ) المراوغكة لكشك يتم بكربا أنكوا   المراوغكة، تهيئة متطلبا. أداء المسكا. إن التأمير القوي في 

الككبعض مككع ا ، بعضككه ةوجيككدة مباشككر والمنككاورة التككي تهيككل للمسكككا. بصككورةوالمراوغككة ، وإيهامككه ( ، المنككافس 
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اتسع مجال تطبيق ة ودقيق ةجيد عن رريق المراوغة والمناورة بصورة المصار  تهيئة مسكاتهوكلما تعلم اآلخر ، 

 حتى ضد منافسيه ذوي المستويا. العالية . ، مسكاته 

 :التفكير التكتيكي

 , 1964)ككك  مككن ) ء المسككتوى هككي التفكيككر التكتيكككي، ولقككد أكككدإن الناحيككة الثانيككة والمهمككة للتكتيككك ضككمن بنككا

Pilogan , Novikov   ، مكن كونكه يعطكي الحلكول اآلنيكة ، أهمية التفكيكر التكتيككي فكي أمنكاء الوضكعيا. الحرجكة

لحكك  الصككحيح ، وأخكك  القككرار نحككو اخككالل المنافسككة ، فككالتفكير التكتيكككي يعنككي:  لالتقككدير السككريع للحككاال. المعقككدة 

 وتحويله إلى تصرفا.ل.

المضككادة  المهككارةأو ،  المهككارة الهجوميككةفككي اختيككار لحظككة تطبيككق دورا   رئيسككا    كمككا إن التفكيككر التكتيكككي يككجدي

كم التفكيكر  ومكن وجهكة النظكر هك ه ،وبتعبير يخر في الحاال. التي يجل أن تستوعل بوقت قصير جكدا    يجكل أن يقس 

 :لى مالمة أقسامالتكتيكي ع

  وككك لك ، يجككل أن تكككون كبيككرة ، المنككافس  ، ويفهككم منهككا بككأن المعلومككا. عككنناحيككة االسككتعالما. النظريككة

ون فيجكل أن تكك، ، أما المعلوما. الصحيحة التي تعطكى لكه أيضا المعلوما. الخارئة التي تعطى له تكون كبيرة 

ة ، دقيقك تكأتي مكن المنكافس يجكل تقكديرها بصكورةومن ناحيكة أخكرى فكإن المعلومكا. الخارئكة التكي قليلة جدا  ، 

دورا   كبيكرا   فكي  ،والك ي يكجديمن أج  إخراج التكدريل والمنافسكة ، احية ه ه الن وله ا تأتي واجبا. كثيرة في

 بناء المصارعة الحديثة . 
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  ومرحلكة أخك  ، ومراحك  تحليك  الوضكعية ، ناحية النوعية الجيدة، وهنا تأتي مشككلة مراحك  اسكتيعاب الوضكعية

 وقابليكة رد، وقابليكة التطبكع ، السكيطرة  قابليكةيرتبا بهكا مكن قابليكا. للتوافكق، مثك   ما، ال سيما القرار القارع 

 . فكير التي تسبق التصرفا. الحركيةعمليا. الت الفع  الحركي من  أج  رفع فع 

  وبنوعية جيدة.  العم  الفكري ، والح  الحركي للحالةناحية وضوح التصرفا.، وهنا تأتي عملية الربا بين 

عة ألج  تهيئة الحكال المناسكبة، أو اسكتثمار الحكال المفاجئكة. توي على أهمية أساس، ومتنوإن التفكير التكتيكي يح

، وهنكا المهكارةإلى وضع مناسل لتطبيق ، خصمه عن رريق تصرفا. تحضيرية  الالعليجلل ، األولى  ففي الحال

 . المخطا لها المهيأة لتطبيق التصرفا. التكنيكية المصار  تقدير مدى مالئمة الحال على

اسكتيعاب  الالعكلوعلكى ، وضكعية مناسكبة فكي وللحظكة قصكيرة  المنافسكةخكالل سكير أتي مكن وفي الحال الثانية ، ت

وبك ا قكد  و  بالتصكرفا. التكنيكيكة الضكرورية،حك  الموضك، ومكن مكم   اسريع الوضعية ، وأخ  القرار القارع وتحلي 

العالقة قد مبتت أكثكر فكي التطبيكق وأداء التصرفا. التكنيكية، إن ه ه ، وضحت العالقة المتينة بين التفكير التكتيكي 

 الميداني.

 

 


