
  بسمه تعالي 

  

 در فوتبال  (تماس اول با توپ ) First Touchموضوع : 
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  : First Touchتعريف 

First Touch با توپ يا ضربه اول به توپ ميباشد  بازيكن در فوتبال به معني تماس اول  

  در فوتبال : First Touchاهميت 

لوم مختلف در ، بسيار از عفوتبال در دنيا به سرعت در حال پيشروي به جلو و توسعه در تمامي ابعاد خود ميباشد 

  و از اعضاي جدايي ناپذير فوتبال شده اند فوتبال دخيل گرديده 

فوتبال روز كه هرچه جلوتر مي رويم به سرعت فردي و گروهي بازيها ، سرعت انفرادي و تيمي ، سرعت فيزيكي و در 

اين سرعت  ، بازيكنان نيز بايد خود را با و عكس العمل و سرعت تصميم گيري ها افزوده مي شودذهني ، سرعت عمل 

  جا نماننددر تمامي جهات همراه سازند تا از قافله پيشرفت 

كه باال ، لعملي و تصميم گيري سريع در فضا و زمان محدود مي باشد يكي از مهمترين اين سرعت ها سرعت عكس ا

  كمك مي كند .به افزايش آن  First Touchبودن كيفيت 

به داشته باشند عملكردي سريعتر و مفيد تر خواهد داشت و  First Touchري در بيشتو كيفيت كه توانايي  بازيكناني

  كمك مي كنند افزايش سرعت فردي و تيمي 

الي  13ر دمتر را حداكثر  100ايطي كه يك فوتباليست حرفه اي در فوتبال امروز بحث بر سر ثانيه ها ميباشد و در شر

گره به صدم ثانيه و  در يك ثانيه پس حرف از ثانيه هم فراتر رفته متر  10تا  9ثانيه طي ميكند يعني چيزي حدود  14

و يا اگر نيم فضا و موقعيت را از دست مي دهد متر  5الي  4قل ك بازيكن نيم ثانيه تعلل كند حداميخورد يعني اگر ي

  زمان ، فضا و موقعيت مناسبتري را در اختيار خواهد داشت .، ثانيه سريعتر تصميم بگيرد و عمل كند 

بيش از پيش نمايان اكتور تسريع كننده عملكرد بازيكن و تيم به عنوان يك ف First Touchاهميت در چنين شرايطي 

  ر مي باشدر گزاتوجه ويژه نمود ، زيرا در تمامي جنبه هاي فوتبال تاثيو قطعا بايد به آن  مي گردد

، تصميم هستند در كارهاي گروهي از كيفيت باالتري برخورد  First Touchدر طرف ديگر بازيكناني كه در بحث 

  گيري هاي سريع و محدود و تكنيك هاي فردي قوي تر هستند .

First Touch  دريبلينگ و ... تاثير ، شوت  ي فردي مانند كنترل ، پاسعالوه بر موارد ذكر شده در تمامي تكنيك ها ،

  گزار بوده و يكي از عوامل مهم مي باشد
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  :  First Touchنياز هاي 

قبل از هر چيز يك فوتباليست بايد از توانايي باالي كنترل خوب توپ هاي مختلف با نواحي مختلف بدن را داشته 

  باشد 

لمس توپ و ال جدي گرفته شود و با تمرينات و آموزش هاي صحيح قدرت اين امر بايد از سنين پايه و مدارس فوتب

  كنترل بازيكنان را باال برد

  مرحله اول :    آمادگي ذهني ، رواني و آگاهي محيطي

اشتن آمادگي در فوتبال دخوب و موفق و باال بردن كيفيت اين تكنيك  First Touchمهمترين نكات براي يك يكي از 

  محيطي خوب مي باشد .ذهني ، رواني و آگاهي 

در شرايطي بازيكن بايد قبل از دريافت توپ از موقعيت خود ، هم تيمي ها ، حريف ، فضاها و حتي موقعيت دروازه بان 

ميسر ( آگاهي محيطي باال ) كه اين امر با نگاه كردن به اطراف و چرخش سر و گردن خاص آگاهي كامل داشته باشد 

  مي گردد

ديد مناسب ، آمادگي رواني و  از جمله عالوه بر آگاهي محيطي خوب قابليت هاي مرحله بازيكن بايدهمچنين در اين 

را كار دوم سازي  توان تصوير وبراي كار دوم و حركت بعد ، توان تصميم گيري باال در سريع ترين زمان مناسب  ذهني

   اتخاذ نمايد  داشته باشد تا بتواند بهترين تصميم را براي كار دوميز ن

و با تمرينات ذهني و  حدود آموزش ببيندفضا و زمان م در چنين شرايطي نياز است بازيكن براي تصميم گيري ها در

اين شرايط كامال آماده شده  مناسب در يعملكردداشتن بهبود تكنيك فردي براي عكس العملي و همچنين تمرينات 

   باشد 
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   First Touchمرحله دوم : لمس توپ و انجام 

 (در اين مرحله بازيكنان بايد با توجه تصميم گرفته شده از قبل و تصوير ذهني خود از حركت بعد به توپ ضربه اول 

First Touch رد كنند و توپ را لمس نمايند) را وا  

طبق مرحله اول ، بازيكنان بايد خود را در موقعيت مكاني براي يك لمس توپ موفق پس از تصميم گيري براي كار دوم 

مناسب قرار داده و با توجه به تصميم گرفته شده براي حركت دوم خود را در مسير توپ قرار دهند و سپس سطح 

  لمس توپ را انتخاب كرده و با توجه به حركت بعد توپ را لمس و به توبه ضربه اول را وارد نمايند مناسب براي 

و جهت در راستاي  شدت، كيفيت سطح انتخاب شده براي ضربه ،  اين ضربه و لمس اول توپ در اين مرحله بايد از نظر

  دوم باشد  حركت بعد و كار

كه به چندين قسمت ممكن است در طول بازي در موقعيت ها و شرايط مختلفي مورد نياز باشد  First Touchعمل 

  رايط و ويژگي هاي خاصي را دارند وند و هركدام شش تقسيم مي

، طبيعتا بايد  در خط دفاعي باشد و تحت فشار بوده و يا بازيكن حريف به او نزديك باشدكه بازيكن  مثال زماني بطور

  توپ در كنترل بازيكن بوده و از او فاصله نگيرد 

راي كار دوم اگر بازيكن حريف به او نزديك باشد توپ را آگاهي محيطي و تصميم گيري بدر چنين شرايطي بايد بعد از 

كه كامال در اختيار و دسترس او باشد و بر روي توپ ) را بزند  First Touchضربه اول (  به آن وبه نحوي كنترل كند 

در برابر حريف محافظت نمايد و هم شرايط از توپ خود هم تا بتواند  خود نسبت به بازيكن حريف پوشش داشته باشد

  كند  را براي انجام موفق كار دوم خود آماده

  

و در زماني كه توپ مثل هافبك هاي مركزي و كناري ، ممكن است در يك ضد حمله  يدر پست هايدر شرايط ديگر و  

ترين استقاده از كه طبعا بازيكن بايد بهفضاي زيادي در اختيار بازيكن قرار گيرد ، فرستاده مي شود  به سمت بازيكن

) توپ را در مسير حركت خود در  First Touch. در اين موقعيت بازيكن ميتواند با اولين تماس ( اين فضا را بكند 

  كنترل و هدايت كند تا سرعت بيشتري به كار خود بدهد و با فاصله بيشتر  دفضاي موجو

با شدتي ضربه به توپ تغيير مي كند و بهتر است و تماس اول ، شدت و جهت پس در چنين حالتي نحوه ضربه زدن 

  عتر جابجا شود يتا توپ فاصله بيشتري بگيرد و در مسير حركت سر بيشتر به توپ ضربه زد

First Touch   و در شرايط امروزه يكي از متد مورد نظر استعداديابان و مربيان براي گزينش بازيكنان مي باشد

  تمايز و برتري بازيكنان مي باشديكسان عاملي براي 



 yjfootball@   كانال تلگرامي علم فوتبال 

در موقعيتي ديگر ممكن است بازيكن در پشت محوطه جريمه باشد و به توپ به سمت او بيايد ، در چنين شرايطي و 

از ويژگي )  First Touchبازيكن ( شوت يك ضرب ، كنترل و شوت ، پاس و ... ) بايد تماس اول (  بسته به تصميم

  هايي بخصوص برخوردار باشد .

اقدام به  زيكن با توجه به آگاهي محيطي و فضا و شرايط موجود تصميم مي گيرد پس از كنترلبا بطور مثال زماني كه

بان آگاهي كامل داشته باشد و خود را در محيط اطراف ، بازيكنان حريف ، وضعيت دروازه  بايد از فضا ،شوت نمايد 

)  First Touchبا اولين تماس ( موقعيت مكاني مناسب قرار داده و سطح مناسب براي تماس را انتخاب نمايد و سپس 

و كيفيت ، عملكرد و با اين كار سرعت تصميم گيري سير و فاصله مناسب براي شوت كنترل نمايد توپ را در زاويه ، م

  باال ببرد و از فضا و موقعيت به بهترين شكل ممكن استفاده نمايد  كار خود را

م گيري و ، توانايي تصمياگر اين كار به خوبي انجام شود عالوه بر اينكه سرعت و كيفيت كار بازيكن را باال مي برد 

  و حريف را دچار اشتباه مي كند . كيرد  مقابله را از حريف مي

  

، پاس ، كنترل ، فريب ،  ام به شوتاقد با توجه به موقعيت مكاني و زماني و تصميم خود  بازيكن ميتواند با اولين تماس

    ي خاص مي باشدي هايگبا ويژ First Touchيك زمند هر كدام نيابراي ... نمايد كه  دريبلينگ و
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  :   First Touchبطور كلي نياز ها و اصول 

 آمادگي ذهني و رواني مناسب �

 آگاهي محيطي باال �

 توانايي تصميم گيري سريع در فضا و زمان محدود  �

 ...دريبلينگ و  لمس توپ ، كنترل ، در برخورداري از تكنيك فردي خوب �

 و رعايت اصول مكانيكي دويدن ها ، وضعيت بدن در كنترل ها و ...تكنيك صحيح  داري ازبرخور �

  و ......

.  

.  

.  

  بايد :  First Touchاولين تماس با توپ بطور خالصه 

   ركت بعد باشدترين جهت و بطور كلي در راستاي ح كمترين ضربه ، در سريع ترين زمان ، در مناسب با �
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