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إلى الوجو الذي يشع بالحب، إلى التي لو أىديتها كنوز الدنيا ما أوفيتها حق رعايتها لي منذ 
وجودي، إلى من حملتني جنينا و أرضعتني طفال و رعتني شابا، نبع الحنان والوفاء أمي العزيزة 

 حفظها اهلل و رعاىا .

إلى الذي يشقى من أجل راحتي ، إلى الذي غرس في حب العمل و األمانة  والرجولة و الذي واجو 
 الصعاب وجابو المخاطر من أجلي أبي العزيز حفظو اهلل ورعاه .

 " إلى سندي في الحياة :إخوتي "  .

  إلى جميع أصدقائي دون استثناء

 م مذكرتي.إلى كل من عجز القلم عن ذكرىم ووسعهم قلبي ولم تسعه

 وأتمنى التوفيق إلى كل طالب علم بإذن اهلل

 يونس
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أول من نشكر النعم المتكاثرة واألفضال المتواترة، الذي أحاطنا بعنايتو وأحاطنا بتوفيقو  صاحب

ورعايتو، ولوال منو وكرمو سبحانو وتعالى ما كان ىذا العمل ليخرج إلى الوجود، فلو عز وجل الحمد 

 ولو الشكر أولو وآخره.والثناء الجميل 

" الذي  طالبالعاللي المحترم "الدكتور ونشكر من عباده الذين سخرىم لتوفيقنا حضرة المشرف 

 كان ماسكا بأيدينا، إذ لم يبخل علينا بجهد أو وقت.

 . ثم نشكر كل من ساعدنا من قريب أو بعيد من أساتذة و طلبة إلتمام ىذا العمل
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 : ممخص الدراسة
 اآلثار النفسية لإلصابات الرياضية عمى أداء تالميذ الرابعة متوسط " الدراسة عنوان

 "ميذ الطور المتوسط دداررة باار عند تال في حصة التربية البدنية و الرياضية
في حصة التربية البدنية و إن لإلصابات الرياضية تأثير نفسي عمى أداء التالميذ 

 و ىذا ما سيتم مناقاتو في ىذه المذكرة .  الرياضية
اآلثار النفسية لإلصابات الرياضية عمى أداء تالميذ الدراسة إلى معرفة مدى يدف ت

 أن دراسةرض من ال، والف في حصة التربية البدنية و الرياضية الرابعة متوسط
تربية لإلصابات الرياضية تأثير نفسي عمى أداء تالميذ الرابعة متوسط في حصة ال

وقد اممت العينة تالميذ الرابعة متوسط وتم إختيارىا بطريقة  البدنية و الرياضية
بيانية و ستاالستمارة اال عمى ذاعتمدنا في بحثنا ىتمميذ ولقد ا 43عاوارية وبمغ عددىا 

عتمدنا عمى المنيج الوصفي وىذا لمالرمتو لطبيعة بحثنا المقابمة الاخصية بحيث ا
قاصدين جمع البيانات و المعمومات و اآلراء وعرضيا  االمطموب دراستيوحل الماكمة 
 .ميال منطقيا و تحميميا تح

عمى أداء تالميذ الرابعة تأثير نفسي لإلصابات الرياضية  " نتيجةقد توصمنا إلى أىم 
ع و من خالل تطرقنا ليذا الموضو  " في حصة التربية البدنية و الرياضية متوسط
النفسي لما بعد ىتمام بإعادة التأىيل ضرورة اال" ر إلى أىم توصيةفي األخي توصمنا

 ."اإلصابة الرياضية
 

 الكممات المفتاحية:
 .حصة التربية البدنية و الرياضية اإلصابات الرياضية/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Résumé de l'étude: 

Titre de l'étude: "La relation entre les blessuressportiveset la motivation de réussir pour 

la part d'éducation physique et sportive chez les étudiants de cycle intermédiaire (cercle 

de Bashar") 

L’objectif de l’étudeétait de déterminer le lien entre les blessuressportives et la 

motivation pour la réussite de l’éducation physique et sportive enquatrièmeannée, 

enpartant de l’hypothèseselonlaquelleilexistaitune relation entre les blessuressportives et 

la motivation à réussir, le nombremoyen de rapatriésétant de 4, 34 

étudiantsDanscetterecherche, nous noussommesbasés sur le formulaire du questionnaire 

et l'entretien personnel. Nous noussommesdoncappuyés sur l'approche 

descriptive.Cetteapprocheestadaptée à la nature de notrerecherche et à la résolution du 

problèmerequis pour étudier, afin de collecter des données, des informations, des 

opinions, des présentations et des analyses. Unelogique nous avonsatteint la conclusion 

la plus importante « que les blessuressportivesconduisent à un droit de veto dans la 

motivation à la réussite de la part de l'éducation physique et du sport » et nous avons 

touché par cesujet a concludansce dernier à la recommandation la plus importante de la 

« nécessité de prêter attention à la réhabilitation re-psychologique de la blessure post-

sport» . 

les mots clés: 

Blessuressportives / réalisation de la motivation. 

 
 

 

 

 



 

 

 

    Résumé : 

Titre de l’étude : « Les effets psychologiques des blessures sportives sur les performances 

des élèves de la 4ème Année Moyenne lors de la séance de l’éducation physique et sportive 

aux établissements scolaires de la région de Béchar ». 

       L’objectif de notre étude consiste à déterminer l’aspect psychologique des blessures 

sportives  sur  les élèves du cycle moyen lors de la pratique du sport , cette étude s’est portée sur 

un échantillon de 34 élève que nous  avons choisi au hasard , dont nous avons basé dans notre 

recherche sur le formulaire du questionnaire  ainsi  l’entretien  personnel ; on a appuyé  donc sur 

l’approche  descriptive relative à notre thème et pour résoudre la problématique , nous avons 

collecté un maximum des données et des informations nécessaires aussi des opinions afin de les 

présenter et les analyser d’une façon logique. 

Les résultats obtenus à la fin de notre travail  montrent qu’effectivement les blessures influent 

sur le comportement psychologique et la motivation, elles réduisent aussi le rendement des 

élèves lors de la pratique de l’EPS. 

Et pour conclure, il nous parait nécessaire de proposer cette dernière recommandation dans 

l’espoir qu’elle minimise les risques psychologiques liés à la pratique de l’EPS à savoir : 

« l’obligation de prendre  attention  à  la réadaptation psychologique suite à la blessure 

sportive ». 

 

Les mots clés : 

Blessures sportives / Éducation physique et sportive. 
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 مقدمة-1

إن تنشئة الفرد الصالح الذي يؤثر إيجابا في مجتمعو ال يتم إال من خالل المؤسسات 
التعميمية الواعية بقضايا مجتمعاتيا ، وتعتبر التربية البدنية جزء ميم من التربية العامة 

في حالة تكيف حسنة من خالل تنمية صحتو الجسمية والعقمية فيي تضع الفرد 
والنفسية باإلضافة إلى فوائدىا من الناحية الخمقية و االجتماعية وكذلك التعميمية فمقد 

اء أكدت كل الدراسات عمى أىمية األنشطة البدنية الموجية في الرفع من معدالت الذك
 .والتحصيل المدرسي عند التمميذ

نشطة البدنية تأخذ مكانتيا الطبيعية كأحد أىم الوحدات التعميمية ضمن لقد بدأت األ
أما األسباب البدنية، فيأتي في مقدمتيا: ،المنياج التربوي وفي كافة المراحل التعميمية 
التي تمثل اشتراك الناشئ في  ةالموقفيتعمم ميارات وقوانين المعب أما األسباب 

الرياضة، مقدار المشاركة في المعب روح الفريق، االستمتاع باستخدام اإلمكانيات 
واألدوات واألجيزة المختمفة، باإلضافة إلى ىذا النموذج يحتوي عمى نفس البناءات 

لذلك نجد معظم  (27، صفحة 1997، )راتب النظرية الثالث التي أشرنا إلييا مسبقا.
الدول خاصة المتقدمة منيا تعمل عمى توفير كافة الظروف الالزمة لذلك من عتاد 
وىياكل رياضية إضافة إلى تكوين أساتذة مختصين في ىذا المجال ، وتعتبر المرحمة 

ة أىم مرحمة مدرسية باعتبارىا تتصادف مع فترة المراىقة التي تتميز المتوسط
خصوصياتيا ، إذ تشكل ىذه المرحمة نقطة انعطاف ىامة في حياة الفرد وىي التي ب

ستحدد بدرجة كبيرة طبيعة شخصيتو فيما بعد لذلك فإنو وجب االىتمام بالتمميذ خالل 
 ىذه المرحمة .

يوجو أستاذ التربية البدنية والرياضية التالميذ نحو القيام ببعض النشاطات مما يسمح 
ممة من األىداف ، التي ال يمكن تحقيقيا إال إذا كان التمميذ عمى بالوصول إلى ج

استعداد کامل لبذل أقصى طاقاتو من أجل إنجاز ذلك النشاط وعمى النحو المطموب 
، إذ تختمف دوافع التمميذ في المرحمة تكون دافعية اإلنجاز لديو كبيرة منو أي يجب أن

ة والتي تختمف بدورىا عن دوافع الالعب ذو األساسية عن الدوافع تمميذ المرحمة الثانوي
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، صفحة 1987)عالوي،  المستوى العالي نظرا ألن كل مستوى دوافعو التي يتميز بيا.
162) 

ذ يتجو خالل ىذه الفترة إلى القيام باألنشطة البدنية ان التمميوىنا يجب اإلشارة إلى  
ما يجعمو عرضة لإلصابات يغمب عمييا طابع االندفاع البدي الكبير مالتنافسية التي 

 .الرياضية
تمثل اإلصابات الرياضية جانب ميم في مواضيع العموم البيو طبية الرياضية ، ويعد 
عمم اإلصابات الرياضية عمما قائما بحد ذاتو ألنو ييتم بتشخيص اإلصابة الرياضية 

ألىم من ذلك ىو معرفة أسبابيا وبالتالي الحد لحظة حدوثيا وتحديد طرق عالجيا وا
 منيا .

إن عمم اإلصابات الرياضية يرشد األستاذ إلى كيفية اتخاذ اإلجراءات الالزمة 
رق سميمة وبدون أي لإلسعافات األولية ونقل المصاب إلى المراكز العالجية بط

أن يكون ىناك تناسب بين عمر الالعب واألدوات المستخدمة في  فيجب،مضاعفات
نشاطو الرياضي، فاستخدام الناشئ ألدوات الكبار خطأ طبي جسيم ينتج عنو العديد 

وانطالقا مما سبق  23 22)، ص1998 ضريا)من األضرار الطبية واإلصابات. 
أن  ناأرد نافإن لنفسي تاثيرىا اونظرا لثبوت أىمية دراسة كل من اإلصابات الرياضية و 

عمى أداء تالميذ الرابعة متوسط إلصابات الرياضية ل األثار النفسيةسمط الضوء عمى ن
 في حصة التربية البدنية و الرياضية .  
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 اإلشكالية -2

تتميز فترة المراىقة بجممة من الخصائص أىميا أن حركة التمميذ خالل ىذه المرحمة 
وانسجاما ويزداد نشاطو وقوتو كما أنو يسعى إلى تحقيق الفوز تصبح أكثر توافقا 

والتميز في األداء أثناء المنافسات الرياضية وتحده يميل كثيرا إلى ممارسة األنشطة 
دني الكبير مما يزيد من فرص لبعمييا طابع اإلثارة واالندفاع ا البدنية التي يغمب

 .يوحدوث اإلصابات الرياضية لد
خبرات التطبيقية أن المصاب ال يحتاج إلى العالج و إعادة التأىيل و لقد أظيرت ال

الطبي والبدني فحسب بل يحتاج كذلك إلى التأىيل النفسي حتى يتمكن من العودة إلى 
والمعروف أن التشخيص السميم أساس العالج المستوى الذي كان عميو قبل اإلصابة.

ديث العديد من الطرق الجديدة الناجح ويندرج تحت بند وسائل التشخيص الطبي الح
 )64ص  2002، أسامة رياض .(المستخدمة بمراكز الطب الرياضي المتقدمة

لدى التالميذ  الجانب النفسي يعمل أستاذ التربية البدنية و الرياضية عمى تنمية كما و 
ويحاول جاىدا القضاء عمى العراقيل التي يمكن أن تحد أو تنقص من تمك الدافعية، 
ويحدث في بعض األحيان أن يتعرض أحد التالميذ أثناء الحصة اإلصابة رياضية 
تحيره عمى التوقف عن أداء األنشطة البدنية والرياضية لفترة زمنية معينة قصد 

ك الفترة يعود ذلك التمميذ بكل قدراتو البدنية التي تؤىمو ألداء المعالجة و بعد انقضاء تم
المالحظة الدقيقة من قبل المدرب لالعبين تجنب اشتراك الالعب  .األنشطة البدنية

المصاب أو المريض في التدريب أو في المباريات، وننصح بمالحظة الحالة الصحية 
ي أم غير طبيعي، ألنو قد يكون والنفسية وطبيعة األداء الفني لالعب وىل ىو طبيع

ىناك خطأ فني في األداء، وتكراره يتسبب إصابة الالعب.  )رياض، الطب الرياضي 
 (194-193، ص1999وكرة اليد، 
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الشك أن التمميذ الذي سبق لو وأن تعرض لإلصابة أو حتى التمميذ الذي رأى زميمو أو 
التأكيد يعيشون مخاوف كل ىؤالء نجدىم ب ،منافسو وىو يتعرض اإلصابة خطيرة

التعرض لإلصابات الرياضية ولو بدرجات مختمفة فيل يمكن ليذه األخيرة أن تؤثر 
من خاللو أن  ناالذي أرد ناو ىذا ىو موضوع بحث خاصة من الناحية النفسية سمبا 

عمى أداء تالميذ الرابعة متوسط في حصة إلصابات الرياضية ل األثار النفسيةدرس ن
من خالل ىذا البحث إلقاء الضوء عمى ىذه  نا. ولقد أردالبدنية و الرياضيةالتربية 

. و التالميذ أداءعمى  إلصابات الرياضيةل األثار النفسيةالمشكمة من خالل دراسة 
 بناءا عمى ذلك فإنو تم صياغة تساؤل الدراسة عمى النحو التالي: 

رابعة متوسط في حصة هل لإلصابات الرياضية تأثير نفسي عمى أداء تالميذ ال
 ؟ التربية البدنية و الرياضية 

 :صياغة التساؤالت الفرعية التاليةو منو يمكن 
حصة  في الرابعة متوسط عمى سموك التالميذ نفسيتأثير إلصابات الرياضية لىل  -1

 ؟التربية البدنية والرياضية
 في الرابعة متوسط تالميذ مستوى أداء  عمى تأثير نفسي إلصابات الرياضيةلىل  -2

 ؟حصة التربية البدنية والرياضية
الرابعة تالميذ لدى  عمى مستوى التنافس نفسيتأثير إلصابات الرياضية ل ىل -3

 ؟حصة التربية البدنية والرياضية فيمتوسط 
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 : الفرضيات -3
 

لإلصابات الرياضية تأثير نفسي عمى أداء تالميذ الرابعة متوسط : الفرضية العامة  -
 ؟في حصة التربية البدنية و الرياضية 

 ومنو يمكن صياغة الفرضيات الجزئية:  -

 حصة في متوسط الرابعة التالميذ سموك عمى نفسي تأثير الرياضية لإلصابات - 
 .والرياضية البدنية التربية

 حصة  في متوسط الرابعة تالميذ أداء مستوى عمى نفسي تأثير الرياضية لإلصابات - 
 .والرياضية البدنية التربية

 في متوسط الرابعة تالميذ لدى التنافس مستوى عمى نفسي تأثير الرياضية لإلصابات -
 والرياضية البدنية التربية حصة

 تكمن أىداف البحث في النقاط التالية :: أهداف البحث -4
  التعرض لإلصابات الرياضية التي تؤثر عمى نفسية التمميذ.معالجة المخاوف من 
 التالميذ بعض عند تظير التي الرياضية لإلصابات التعرض من المخاوف محارية 
 .التوعية باآلثار النفسية السمبية الناتجة عن اإلصابات الرياضية 
 تحديد المصطمحات والمفاهيم: -5
 اإلصابات الرياضية : -

لقد وردت عدة تعريفات لإلصابة الرياضية ومن بين ىذه التعريفات تعريف سمعية 
: ))تعرض أنسجة الجسم عرفت اإلصابة الرياضية عمى أنيمامحمد خميل التي 

تشريحية أو فسيولوجية  المختمفة لمؤثرات خارجية أو داخمية تؤدي إلى إحداث تغييرات
،  2007)محمد،  في مكان اإلصابة مما يعطل عمل أو وظيفة ذلك ذلك النسيج (

 (05ص
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كما يمكن تعريفيا كما يمي : ))ىي نقص أو توقف تام عن األداء الوظيفي النسيج أو 
ىذا كمو بأعراض  عضو ما من الجسم نتيجة تعرضو لمؤثر خارجي أو داخمي ، ويرافق

ا عمی حسب شدة المؤثر وطبيعة النسيج أو العضو تيومضاعفات تتوقف درجة خطور 
 المصاب ((.

 
 التربية البدنية والرياضية : -
: التربية البدنية ىي العممية التي  Wuest&Bucherتعريف ) ويست وبوتشر (  -

البدنيةالمختارة لتحقيق تيدف إلى تحسين األداء اإلنساني من خالل وسيط ىو األنشطة 
 ( 36، ص  2001)الخولي،  ذلك.

: ىي المرحمة النمائية أو الطور الذي يمر فيو تعريف أحمد زكي صالحالمراهقة: -
الناشئ وىو الفرد غير الناضح جسميا وانفعاليا وعقميا واجتماعيا نحو بدء النضج 

 (193ص:  1973)صالح،  الجسمي والعقمي واالجتماعي.
 : والمشابهةالدراسات السابقة  -6

االصابات األكثر شيوعا دراسة بن طالب زكرياء و بودواية ىواري تحت عنوان " -1
اتيا و كيفية تعامل أساتذة الطورين ببلتربية البدنية و الرياضية و مسفي حصة ا

 2015-2014معيا"  المتوسطالمتوسط و 

 مشكمة البحث: 

ضية يتعاممون مع االصابات أثناء وقوعيا في حصة اية والرينىل أساتذة التربية البد
 ؟ ات لياببوماىي أىم المس ؟ الثانويدنية و الرياضية في الطورين المتوسط و بالتربية ال

 حث:لبفرضيات ا

ر سوء التسخين من أىم بعتيتواءات من أكثر االصابات شيوعا و لتعد الجروح واال
 ات.بىذه االصا اسباب حدوث
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 أهداف البحث:

  ان اغمب االساتذة ال يتعاممون مع االصابات في حصة التربية البدنية و الرياضية
 أثناء وقوعيا.

 لرياضية األكثر شيوعا في المدارس وأىم مسببات حدوثيا.ا التعرف عمى االصابات 
  والرياضية مع االصابات أثناء وقوعيا لمتمميذ.مدى نعامل أساتذة التربية البدنية 
 ية والرياضية في كيفية نالتعرف عمى دور عامل الخبرة لدى اساتذة التربية البد

 التعامل مع االصابات أثناء وقوعيا.

 احثان المنيج المسحي.بلاستخدم االمنهج:

 المتوسطأستاذ في الطور  30/  أستاذ في الطور المتوسط30العينة:

 التوصيات:

 النفسي والبدني لمتمميذ قبل بدأ الحصة رالتحضي 
 .التسخين الجيد لمتمميذ لتفادي االصابات 
 ب العمل أثناء رداءة األحوال الجويةنتج 

دراسة منديل عبد القادر و الشافي محمد األمين تحت عنوان " تأثير االصابات -2
الرياضة المدرسية" ة عمى دافعية االنجاز لدى التمميذ المنخرط في ضالريا

2014/2015 

 مشكمة البحث: 

ىل توجد عالقة ذات داللة احصائية بين االصابات الرياضية و دافعبة االنجاز لدى 
التالميذ المنخرطين في الرياضة المدرسية في الطور المتوسط الذين سبق ليم وأن 

 رياضية؟ إلصاباتتعرضوا 

 حث:بفرضيات ال
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توجد عالقة ذات داللة احصائية بين االصابات الرياضية و دافعبة االنجاز لدى 
التالميذ المنخرطين في الرياضة المدرسية في الطور المتوسط الذين سبق ليم وأن 

 رياضية. لإلصاباتتعرضوا 

 أهداف البحث:

 ات الرياضةبالتوعية باآلثار النفسية الناتجة عن االصا

 الرياضية التي تظير عند بعض التالميذ لإلصاباتعرض محارية المخاوف من الت

 لإلصاباتة االنجاز الرياضي عند التالميذ الذين تعرضوا عيضرورة االىنمام بداف
 ل عمى تنميتياموالع

 المنيج المسحي. الباحثاناستخدم المنهج:

 رياضية. إلصاباتتمميذ سيق ليم وأن تعرضوا  27عينة البحث:

 التوصيات:

  تنمية دوافع التالميذ نحو ممارسة االنشطة البدنية والرياضية وذلك عن العمل عمى
 طريق التوعية بدور ىذه الخبرة في تنمية الصحة الجسمية والعقمية والنفسية لمفرد.

 .العمل عمى تنمية دافعية االنجاز لحصة التربية البدنية 
 .ضرورة التوعية بمخاطر االصابات عمى الصحة النفسية لمتمميذ 
  الرياضية. اإلصابةإعادة التأىيل النفسي لما بعد برة االىتمام ضرو 

دراسة مخمدي محمد و تمونايت مراد تحت عنوان" مدى تأثير اإلصابات الرياضية -3
 عمى دافعية اإلنجاز في حصة التربية البدنية والرياضية لدى تالميذ الطور الثانوي"

 مشكمة البحث: 

افعية االنجاز في حصة التربية البدنية والرياضية ىل تؤثر اإلصابات الرياضية عمى د
 لدى تالميذ الطور الثانوي؟
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 حث:بفرضيات ال

 الفرضية العامة:

تؤثر االصابات الرياضية عمى دافعية االنجاز في حصة التربية البدنية والرياضية لدى 
 تالميذ التعميم الثانوي

 الفرضيات الجزئية:

 االنجاز.يؤثر سبب اإلصابة عمى دافعية 

 يؤثر الخوف من تكرار االصابة عمى دافعية االنجاز.

 لإلصابات الرياضية دور في التقميل من مستوى أداء ىؤالء التالميذ. 

 أهداف البحث:

تحديد تأثير اإلصابات الرياضية عمى دافعية اإلنجاز عند تالميذ الطور الثانوي أثناء 
 حصة التربية البدنية والرياضية.

 معالجة المخاوف من التعرض لإلصابات الرياضية التي تظير عند بعض التالميذ.

ضرورة االىتمام بدافعية اإلنجاز الرياضي عند التالميذ الذين تعرضوا لإلصابة والعمل 
 عمى تنميتيا. 

 استخدم الباحثان المنيج المسحي.المنهج:

 أستاذ. 20/  .تمميذ 70عينة البحث:

 التوصيات:

  دوافع التالميذ نحو ممارسة األنشطة البدنية والرياضية.تنمية 
 .إعادة التأىيل ما بعد اإلصابة الرياضية 
 .االىتمام بحصة التربية البدنية والرياضية 
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 .التكفل الحقيق بالتالميذ الذين يعانون من مخاوف التعرض لإلصابة الرياضية 

 التعميق عمى الدراسات:-8

عرض ىذه الدراسات المشابية ولوجود ترابط بينيا وبين الدراسة الحالية ودعميا  بعد
. إضافة إلى أّن تحميل ىذه الدراسات يساعد لمراىقةليذه الدراسة خاصة مرحمة ا

الطالبان عمى توضيح مدى التشابو واالختالف بين ىذه الدراسات والدراسة الحالية، كما 
 معرفةعالقة اإلصابات الرياضية بدافعية اإلنجاز. توصمت ىذه الدراسات إلى

 نقد الدراسات:-9

و لقد استفاد الطالبان من ىذه الدراسات في اختيار عينة البحث والتي تتمثل في   
 ( سنة.15-14) المتوسطالرابعةتالميذ 

تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث اليدف الذي تسعى إليو ىذه   
والوسائل المستعمل  الدراسات والدراسة الحالية ولكن الدراسة الحالية تختمف في الطرق

 معرفةعالقة اإلصابات الرياضية بدافعية اإلنجاز.في 

القة اإلصابات الرياضية عو منو تم القيام بالدراسة الحالية بيدف التعرف عمى   
 .بدافعية اإلنجاز
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 مدخل الباب األول:

اإللمام  انيتمثل الباب األول في الدراسة النظرية والتي من خالليا حاول الطالب 
البدنية  ةحصة التربي، ضم الفصل األول منيا  فصمينحيث تم تقسيمو إلى  ،بالموضوع

وبعض المبادئ  اإلصابات الرياضيةكما احتوى الفصل الثاني عمى والرياضية ،
االساسية لعالج ىذه االصابات والوقاية منيا و دور االستاذ أو المدرب في ىذه 

 الحالة.
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 :تمهيد

نامج التربية البدنية و الرياضة و تعد حصة التربية البدنية و الرياضية الركيزة االساسية في بر 
الدراسة ، و ىم بمثابة اصغر جزء في ىدا البرنامج الدي يسعى الى تحقيق االغراض البعيدة 
والمسطرة لمتربية البدنية والرياضية ، عن طريق النشاط المشترك بين االستاد والتمميد، فيو 
يعتبر الوحدة التشكيمية لمدورة ومركز اىتماميا في النشاط الرياضي و التعبير الجسدي ، و 
يتم تحديد مركز االىتمام بالموضوع تبعا لالىداف المسطرة من طرف االستاد وكدلك 

سنوي ، وفي ىدا الفصل ادرجنا ما ىي حصة التربية البدنية الرياضية ، صفاتيا لبرنامجو ال
 باالضافة الى محتواىا وكيفية تحضيرىا و طريقة اخراجيا وكيفية تنظيميا.  و اىدافيا
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  :ما هي حصة التربية البدنية و الرياضية-1

تعتبر حصة التربية البدنية و الرياضية احد اشكال المواد االكادمية مثل 
اال انيا تختمف عنيا بكونيا ال تقتضي بتزويد ‘ الرياضيات،الفيزياء،العموم و المغة ... 

التالميد بالميارات و الخبرات الحركية فقط ، بل تتعدى تزويدىم ايضا بالميارات و 
الصحية النفسية و االجتماعية اضافة الى المعمومات التي المعمومات التي تغطي الجوانب 

لك باستخدام االنشطة الحركية : ذتغطي الجوانب العممية في تكوين جسم االنسان و 
ا تحت اشراف مدربين اعدوا  ليدا ذى عاب المختمفة الفردية و الجماعيةالتمرينات،االل

و طرق التربية البدنية و ات فيصل ياسين الشاطئ ،النظري -عوض البسيوني، د)الغرض.
 (94، ص 1968الرياضية ،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائرية 

حيت تعد حصة التربية البدنية و الرياضية عممية مركبة لمتعميم و التعمم ، و كدلك لتعميم 
التربية و تختمف عن غيرىا من المواد االساسية االخرى ،الن سموك التمميد الحركي يعد ىدفا 

 سيا كما تعد التمرينات البدنية و االلعاب و المسابقات اىم المحتوى االساسي الدراسي.اسا

  :صفات حصة التربية البدنية و الرياضية-2

  :لحصة التربية البدنية و الرياضية شروط يجب توفرىا من اجل نجاحيا و اىميا

                  عمى تحقيقو.ان يكون لحصة التربية البدنية و الرياضية ىدف معروف و واضح يعمل -

، مساحة لمعب ،مراعاة افة ع العوامل الصحية و يتمثل في النظان يتماشى الدرس م-
 العوامل المناخية ،مراعاة قدرات التالميد و سنيم .

،  ذاالىتمام بالجانب النفسي و التربوي من حيث اوجو النشاط الشيقة و مناسبة لسن التالمي-
 النشاط المقدم ،التعاون و المنافسة ، الروح القتالية. دراسة التالميد بسن

 مراعاة القيم السموكية االجتماعية االخالقية.-
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 هداف حصة التربية البدنية و الرياضية :أ-3

تسعى حصة التربية البدنية و الرياضية الى تحقيق و لو جزء من االىداف التعميمية التربوية 
لالجيزة الداخمية لمتمميد و كدا اكسابو الميارات الحركية و مثل االرتقاء بالكفاءة لموظيفة 

 وتمثل اىداف الحصة فيمايمي : اساليب السموكات السوية ،

 هداف تعليمية :أ 3-1

ان اليدف التعميمي العام لحصة التربية البدنية و الرياضية ىو رفع القدرة الجسمانية لمتالميد 
 : بوجو عام و دلك بتحقيق االىداف الجزئية

 تنمية الصفات البدنية مثل:القوة التحمل، السرعة، الرشاقة و المرونة .-

ناىد محمد سعد ، )تدريس و اكساب التالميد معارف نظرية رياضية، صحيحة وجمالية . -
 (.88، ص1984،  -نيمي رمزي فيمي ، طرق التدريس في التربية البدنية و الرياضية،د.ط

معينا و اداء خاصا ، و بدلك تظير القدرات العقمية لمتفكير و والتي يتطمب انجازىا سموكا 
ر موقفا يحتاج التصرف، فعند تطبيق خطة في اليجوم و الدفاع في لعبة من االلعاب يعتب

 ي يعبر عن نشاط عقمي ازاء الموقف.الى تصرف سميم والد

 اهداف تربوية: 3-2

ية فقط ، و لكنيا تحقق االىداف ان حصة التربية البدنية و الرياضية ال تغط مساحة زمن
التربوية التي رسمتيا السياسات التعميمية في مجال النمو البدني و الصحي لمتالميد عمى 

 المستويات و ىي كاالتي :
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 التربية االجتماعية و االخالقية : 3-3
ان اليدف الدي تكتسبو التربية البدنية و الرياضية في صقل الصفات الخمقية، و التكيف 

رة مما سبقو من اىداف في العممية التربوية و بما ان حصة التربية االجتماعي يقترن مباش
البدنية و الرياضية حافمة بالمواقف التي تتجسد فييا الصفات الخمقية، و كان من الالزم ان 

يظير  التعاون و التضحية و انكار تعطي كالميا صيغة اكثر داللة، ففي االلعاب الجماعية 
 الشجاعة و الرغبة في تحقيق انجازات عالية. الدات و

حيث يسعى كل عنصر في الفريق ان يكمل عمل صديقو وىدا قصد تحقيق الفوز، و بالتالي 
عدنان درويش و اخرون )يمكن الستاد التربية البدنية و الرياضية ان يحقق اىداف الحصة . 

 (.38،ص 1994اىرة ، دار الفكر العربي ، الق 3، التربية الرياضية المدرسية ط

 التربية لحب العمل : 3-4

حصة التربية البدنية و الرياضية تعود التمميد عمى الكفاح في سبيل تخطي المصاعب و 
تحمل المشاق، و خير دليل عمى دلك ىو تحطيم االرقام القياسية ، الدي يمثل تغمبا عمى 

التمميد الى تحمل مصاعب الدات و عمى المعوقات و العراقيل ، و ىده الصفات تييئ 
الحياة في مستقبمو ، و تمثل المساعدة التي يقوم بيا التمميد في حصة التربية البدنية و 
الرياضية كاعداد الممعب و حمل االدوات و ترتيبيا عمال جسماني يربي عنده عادة احترام 

  .العمل و تقدير قيمتو

 اهمية حصة التربية البدنية و الرياضية :-4

ة عن باقي الحصص االخرى ، لتربية البدنية و الرياضية اىمية خاصة تجعميا مختمفلحصة ا
 و الدي يقول : –محمد البسيوني –تتضح من خالل تعاريف بعض العمماء نجد من بينيم 

الرياضية احد اشكال المواد االكادمية مثل العموم الطبيعية و  و البدنية التربية تعتبر حصة
الكمياء و المغة، و لكن تختمف عن ىده المواد ، تمد لمتالميد ليس فقط ميارات و خبرات 
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حركية و لكنخا تمد الكثير من المعارف و المعمومات بتكوين الجسم و دلك باستخدام 
لمختمفة الجماعية و الفردية ، التي تتم تحت االنشطة الحركية مثل التمرينات و االلعاب ا

محمد عوض البسوني ، مرجع سابق ص )االشراف التربوي من اساتدة اعدوا ليدا الغرض.  
9) 

فتتجمى اىميتيا في توفير  –كمال عبد المجيد –اما حصة التربية البدنية  و الرياضية عند 
العديد من الخبرات التي تعمل عمى تحقيق المطالب في المجتمع فيما يتعمق بيدا البعد ، و 

كمال عبد -)من الضروري تقويم التكيف البدني و المياري و تطور المعمومات و الفيم 
                      ( 177ص  1994التقويم في التربية البدنية الرياضية القاىرة  المجيد ،مقدمة

 محتوى حصة التربية البدنية و الرياضية :-5

ال شك ان نجاح االستاد الرياضي فب اختيار محتويات الحصة و طريقة تشكيميا او 
الىداف معينة و ينبغي تدريسيا او اخراجيا، تعد من العوامل اليامة التي تعمل عمى تحقيق ا

النظر الى عممية التدريس عمى انيا تتضمن :اليدف المحتوى و الطريقة ، و يرتبط الدرس 
 ككل ارتباطا و ثيقا بيده العوامل الثالث .

 كما ان محتوى درس التربية البدنية و الرياضية يتضمن المكونات التالية :

 اساليب السموك السنوي  مجموعة مركبة من  القيم و االتجاىات التي تناسب

مجموعة مركبة من التمرينات : الحركية و االنشطة الرياضية ،االلعاب ، المسابقات و 
مجموعة من اساليب االداء الرياضي التي يكتسبيا التالميد و تساعدىم عمى المنافسات .

عنايات محمد فرج،مناىج و طرق التدريس دار )ممارسة النشاط الرياضي بصورة مستقمة.
  (الفكر العربي ، القاىرة

 فوائد حصة التربية البدنية و الرياضية : -6
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 المساعدة في االحتفاظ بالصحة و البناء البدني السميم لقوام التالميذ.-

 المساعدة عمى تكامل الميارات و الخبرات الحركية ووضع القواعد الصحية .-

 تدعيم الصفات المعنوية و النفسية و السموك الالئق لمتمميذ -

 التحكم في القوام في حالتي السكون و الحركة -

 التعود عمى ممارسة االنشطة البدنية الرياضية     -

 تحضير حصة التربية البدنية و الرياضية : -7

مقراطيا في تعميمو يتطمب ان يكون االستاد متمكنا من مادتو مخمصا في بدل المجيود ، دي
 ومعاممتو و لكي يكون التحضير ناجحا من الناحية التربوية و النظامية يجب مراعاة ما يمي:

فييا تدريب لشخصية التمميذ ، في وضع البرنامج فيده العممية الديمقراطية  التالميذاشتراك -
وضعو ، فيكون  فيي تشعره بان ىدا البرنامج برنامجو ، و انو لم يفرض عميو بل اشتراك في

تفاعمو معو قويا ، فيقل بدلك انصرافو عن نشاط الموضوع الى نشاط اخر ، او بمعنى اخر 
 عن النظام الموضوعي .

ان تكون اوجو النشاط مالئمة لمواصفات و مميزات اطوار النمو و  تتطور لممرحمة التي -
 جعل التالميذوضع ليا البرنامج ، فيراعي ميوليم و رغباتيم و قدراتيم ، وىدا ي

 يرون ىدفا يتماشى مع ما يحبونو فيقبمون عمى النشاط بروح عالية.

ادخال اوجو النشاط التي تحتوي عمى المنافسة حيث يؤدي دلك الى  جعل الموقف التربوي -
 مشحونا باالنفعال ، مما يضمن عدم انصراف التالميذ من الحصة.
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مروان عبد )خالل الفترة المخصصة ليا. لكل تمميذان يكون في الحصة اوجو نشاط كافية  -
المجيد ابراىيم،االدارة والتنظيم في التربية الرياضية، دار الفكر لمطباعة و النشر و التوزيع 

 ( 283ص  2888

 حصة التربية البدنية و الرياضية :اخراج -8

ضية لقد تضاربت االراء و اختمفت و جيات النظر حول اخراج حصة التربية البدنية و الريا
اقسام : جزء تمييدي ، رئيسي ، ختامي  اما في الجزائر  3، فاالتحاد السوفياتي قسمو الى 

اقسام :جزء تمييدي ،رئيسي ، ختامي . فوجية نظر الفيسيولوجية ترى ان  3فيوم مقسم الى 
التسخين في بداية الدرس كاالستعداد لمعمل ، اما الجزء الختامي ، فيكون لمتيدئة و الراحة ، 

من وجية النظر النفسية فيتطمب ايقاظ البيجة و االىتمام و الرغبة في الحركة ، و في  و
الجزء الختامي يجب مراعاة البدء في الجزء التمييدي بمواقف تربوية حقيقية كأساس لالداء 

عنايات محمد احمد فرج .مرجع سابق ص )الدي يميو و في الختام ييتم بموازنة تربوية. 
47) 
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 خالصة :

، ومن تطرقنا في ىدا الفصل الى مفاىيم و فوائد و اىداف حصة التربية البدنية و الرياضية
خالل ما سبق تتجمى لنا االىمية البالغة لمتربية البدنية والرياضية في حياة الشعوب و االمم 
و ما تمعبو من دور ىام لدى الناس و بالخصوص المراىقين ، و التي تطبعيم لينشئوا 

فيمين البعادىم متبنين اتجاىات ايجابية نحوىا و التي تيدف بدورىا الى البناء و اعداد مت
المواطن الصالح الدي يسعى اليو المجتمع، كما انيا ال تقل اىمية عن المواد االكادمية 
االخرى بل عكس دلك فيي تعمل عمى التقميل من ضغوطات المواد الدراسية االخرى ، و 

 -العقل السميم في الجسم السميم –تحقيق العالقة باختصار تعمل عمى 
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 تمهيد:
تعتبر اإلصابات الرياضية كثيرة في ميدان الممارسة الرياضية عامة، فكل منطقة أو  

جزء من أجزاء الجسم معرضة لإلصابات، فمن خالل ىذا الفصل سنحاول توضيح كل ما 
خالل  تعريفيا وأنواعيا وأسبابيا وطرق تشخيصيا وأعراضيا يتعمق باإلصابات الرياضية من 

وعالجيا والوقاية منيا وكيفية منع حدوث مضاعفاتيا، باإلضافة إلى توضيح دور كل من 
المدرب والالعب نفسو في الحد والوقاية من اإلصابات الرياضية، وتوضيح كذلك مفيوم 

 اإلصابات الرياضية.اإلسعافات األولية والقواعد الخاصة باإلسعاف لكل 
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 تعريف اإلصابات الرياضية: -1
ىي عبارة عن خبرة سمبية نتيجة احتكاك أو اصطدام العب بآخر سواء زميل أثتاء  

التدريب أو منافس أثناء المبارايات و قد تكون ناتجة عن اصطدام الالعب بأداة أو أي شيء 
و تؤدي إلى منع الالعب من ممارسة الرياضة حتى  من أدوات الالعب الثابتة أو غير ذلك

 (2002)حسين و وآخرون، يتم الشفاء.
و تعرفيا سمية خميل محمد " ىي تعرض أنسجة الجسم المختمفة لمؤثرات خارجية أو داخمية 

عمل أو  تؤدي إلى احداث تغيرات تشريحية أو فيزيولوجية  في مكان اإلصابة ، مما يعطل
 (00، صفحة 2002)محمد، وظيفة ذلك النسيج"

كما يعرفيا فراج عبد الحميد توفيق بأنيا " تعطيل لسالمة أنسجة و أعضاء الجسم و  
أنيا تعني تمف أو اعاقة سواء كان ىذا التمف مصحوبا أو غير مصحوب بتيتك في 

)توفيق، ىذا التأثير ميكانيكيا أو عضويا أو كيميائيا.األنسجة ألي تأثير خارجي كان 
 (81، صفحة 2002

 وينبغي عمينا مراعاة أن االصابات الرياضية قد تكون اصابة بدنية أو اصابة نفسية.
  اإلصابة  البدنية:-1-1
بآخر منافس، قد تحدث نتيجة حادث عارض أو غير مقصود مثل اصطدام العب  

أو ارتطام أداة المعب كعصا اليوكي مثال بجسم العب منافس، أو سقوط الالعب فجأة أثناء 
األداء كما في الجمباز مثال، أو أثناء أداء ميارة حركية في كرة القدم أو كرة اليد وفقد 
الالعب لتوازنو وقد تحدث نتيجة لعمميات العدوان الرياضي والعنف أثناء المنافسات 

 رياضية.ال
 اإلصابة النفسية:-1-2
نفسية نتيجة لخبرة أو حادث معين  Traumaاإلصابة النفسية ىي عبارة عن صدمة  

مرتب بالمجال الرياضي والتي قد تسفر أو قد ال تسفر عن إصابة بدنية ولكنيا تحدث بعض 
لدافعية التغيرات في الخصائص النفسية لمفرد ويتضح أثرىا في تغيير الحالة االنفعالية وا

والسموك بالنسبة لمفرد الرياضي وبالتالي ىبوط مستواه الرياضي وفي بعض األحيان انقطاعو 
 (82-82، الصفحات 8991)عالوي، النيائي عن الممارسة الرياضية.
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 :تصنيفات اإلصابات المختمفة -2
صابات المالعب خاصة إلى عدة توجد عدة مدراس طبية تقسم اإلصابات عامة   وا 

 مدارس لتسييل شرح التشخيص وتنفيذ العالج ومن ذلك ما يمي:
 تقسيمات حسب شدة اإلصابة: -2-1
: مثل التقمص العضمي والشد العضمي والممخ الخفيف )التمزق في تقسيمات بسيطة -أ

 أربطة المفاصل(.
 .: مثل التمزق الغير مصاحب بكسورإصابات متوسطة الشدة -ب
 مثل الكسر والخمع والتمزق المصحوب بكسور أو بخمع. إصابات شديدة: -ج
 تقسيمات حسب نوع الجروح )مفتوحة أو مغمقة(: -2-2
 إصابات مفتوحة مثل الجروح أو الحروق. -أ

إصابات مغمقة مثل التمزق العضمي والرضوض، والخمع وغيرىا من اإلصابات  -ب
 المصحوبة بجرح أو نزيف خارجي.

 تقسيمات حسب درجة اإلصابة: -2-3
 إصابة الدرجة األولى: -أ
ويقصد بيا اإلصابات البسيطة من حيث الخطورة والتي ال تعيق الالعب أو تمنعو  

% من اإلصابات مثل الرضوض والتقمصات 90 -20من تكممة المباراة وتشمل حوالي 
 العضمية.

 إصابات الدرجة الثانية: -ب      
المتوسطة الشدة والتي تعيق الالعب عن األداء الرياضي لفترة ويقصد بيا اإلصابات  

% مثل التمزق العضمي وتمزق األربطة 1حوالي من أسبوع ألسبوعين، وتمثل غالبا حوالي 
 بالمفاصل.

 إصابات الدرجة الثالثة: -ج      
ويقصد بيا اإلصابات شديدة الخطورة والتي تعيق الالعب تماما عن االستمرار في  

ن كانت قميمة الحدوث من األدا % إال أنيا 2 -8ء الرياضي مدة ال تقل عن شير، وىي وا 
االنزالق الغضروفي  –إصابات غضروف الرقبة  -الخمع –خطيرة مثل الكسور بأنواعيا 

 (22، صفحة 8991)رياض، بأنواعو.
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     تقسيمات حسب السبب: -2-4
أو مباشرة في الممعب نتيجة القيام بمجيود عنيف أو نتيجة حادثة غير إصابة أولية  -أ

 متوقعة وىي تمثل النوع الرئيسي لإلصابات.
إصابة تابعة وتسبب نتيجة إصابة أولية أو أثناء العالج الخاطئ لإلصابة  -ب

 (8999)النجمي، األولية.
 المجال الرياضي:األسباب العامة لإلصابات في  -3
 التدريب غير العممي: -3-1
 إذا ما تم التدريب بأسموب غير عممي ساىم في حدوث اإلصابة لما يمي: 
 عدم التكامل في تدريبات تنمية عناصر المياقة البدنية: -أ
يجب االىتمام بتنمية كافة عناصر المياقة البدنية وعدم االىتمام بجزء منيا عمى  

تسبب ذلك في حدوث إصابات ، ففي كرة القدم مثال إذا اىتم المدرب حساب اآلخر حتى ال ي
بتدريبات السرعة وأىمل الرشاقة فإنو قد يعرض الالعب لإلصابة عند أي تغيير التجاىات 
جسمو بصورة مفاجئة، لذلك يمزم االىتمام بتنمية كافة عناصر المياقة البدنية العامة كقاعدة 

 ميارية والمياقة الخططية.تبنى عمييا الخاصة والمياقة ال
 عدم التنسيق والتوافق في تدريبات المجموعات العضمية لالعب: -ب
فالمجموعات العضمية القابضة والباسطة والمثبتة والتي تقوم بعمميا في نفس الوقت  

أثناء األداء الحركي لمرياضي، وأيضا عدم التكامل في تدريب المجموعات العضمية التي 
ىمال مجموعات عضمية أخرى مما يسبب إصابتيا مثل االىتمام تتطمبيا طبيعة ا ألداء، وا 

بتدريب عضالت الفخذ األمامية والوحشية )العضمة ذات أربعة رؤوس فخذية( لالعب كرة 
ىمال تدريبات العضالت اإلنسية المقربة )الضامة( مما يجعميا أكثر عرضة لإلصابة  القدم وا 

 (22، صفحة 8991)رياض، بالتمزقات العضمية.
 سوء تخطيط البرنامج التدريبي:  -ج
سواء كان برنامجا سنويا أو شيريا أو أسبوعيا أو حتى داخل الوحدة التدريبية في  

% من مستواه، والمفروض أن 800األسبوع التدريبي يوم المباراة، فإن أقصى حمل العب 
% من مستواه، وقد يفضل الراحة في 20 -20يكون التدريب في اليوم السابق لممباراة خفيفا 

درب الالعب تدريبا عنيفا في ىذا اليوم فإنو يتعرض لإلصابة، بعض الحاالت، أما إذا ت



 الجانب النظري                                                                                      اإلصابات الرياضية

 

 
32 

كذلك إذا ما حدث خطأ في تخطيط وتنفيذ حمل التدريب )الشدة والحجم التدريبي( داخل 
    الوحدة التدريبية ذاتيا فإنو قد يسبب إصابة الالعب.

 عدم االهتمام باإلحماء الكافي والمناسب: -د
التدريب أو المباراة والمناسب ليم وبطبيعة الجو مع  ويقصد باإلحماء الكافي أداء 

 مراعاة التدرج عمى اختالف مراحمو تجنبا لحدوث إصابات.
 عدم مالحظة المدرب لالعب بدقة: -ه
المالحظة الدقيقة من قبل المدرب لالعبين تجنب اشتراك الالعب المصاب أو  

الة الصحية والنفسية وطبيعة المريض في التدريب أو في المباريات، وننصح بمالحظة الح
األداء الفني لالعب وىل ىو طبيعي أم غير طبيعي، ألنو قد يكون ىناك خطأ فني في 

 (892، صفحة 8999)رياض، األداء، وتكراره يتسبب إصابة الالعب.
 سوء اختيار مواعيد التدريب: -و
فمثال التدريب وقت الظييرة في الصيف قد يصيب قد يسبب ذلك إصابة الالعب،  

الالعب بضربة شمس أو يفقد الالعب كمية كبيرة من السوائل واألمالح مما يسبب حدوث 
تقمصات عضمية، ولذلك يفضل تدريب الالعبين في الصباح الباكر أو في المساء صيفا 

 وعكس ذلك في مواسم الشتاء.
 مخالفة الروح الرياضية: -3-2
الفة الروح الرياضية من أسباب اإلصابات، وىي مخالفة ألىداف نبيمة تسعى تعد مخ 

 الرياضة في تأصيميا في النفوس ليمتد أثرىا عمى الحياة العامة وفالح المجتمع ويسبب ذلك:
التوجيو النفسي الخاطئ سواء كان من األعالم أو المدرب خاصة في مجال كرة القدم  -أ

لمعنف والخشونة المتعمدة إلرىاق المنافس مما قد يسبب إصابة حيث يوجو المدرب العبيو 
 الالعب نفسو أو منافسو المتميز إلبعاده عن االستمرار لتقدمو مياريا وفنيا.

الحماس والشحن النفسي الذي ال لزوم لو والمبالغ فيو مما قد يسبب إصابتو أو إصابة  -ب
 منافسيو.

 ن الرياضية:مخالفة المواصفات الفنية والقواني -3-3
ىدف القوانين الرياضية ىي حماية الالعب وتأمين سالمة أدائو لرياضتو، ومخالفة  

تمك القوانين تؤدي إلى حدوث كمياجمة العب مبارزة عند خمع قناعو أو مياجمة العب من 
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الخمف، وكتم قدمو بخشونة وغيرىا في كرة القدم واألدوات الرياضية، ويمتد ذلك إلى مخالفة 
ين في كل الرياضات، كما أن المواصفات الفنية والقانونية لمالبس الالعبين سبب القوان

  احتمال إصابتيم.
 عدم األخذ بنتائج الفحوص واالختبارات الفسيولوجية لالعبين: -3-4
يجب عند انتقاء الفرق عامة والفرق الوطنية خاصة األخذ بنتائج الفحوص  

ولوجيا والتي تجري بمراكز الطب الرياضي عمى أن واالختبارات خاصة بتقييم الالعبين فسي
تعرض عمى المدرب المؤىل ليتعاون مع أخصائي الطب الرياضي في اختبار الالعب أو 
الفريق الجاىز والالئق فنيا من حيث الميارة والمياقة البدنية، وىناك العديد من الحوادث 

وجيا وطبيا لالشتراك في واإلصابات التي نتجت من اختيار الالعب غير الالئق فسيول
 المباريات.

 استخدام األدوات الرياضية غير المالئمة: -3-5
نقصد ىنا األدوات التي يستخدميا الالعب في مجال رياضتو مثل كرة القدم، مضرب  

التنس والسالح في المبارزة، فيجب أن يكون ىناك تناسب بين عمر الالعب واألدوات 
استخدام الناشئ ألدوات الكبار خطأ طبي جسيم ينتج عنو المستخدمة في نشاطو الرياضي، ف

 (22، صفحة 8991)رياض، العديد من األضرار الطبية واإلصابات.
 األحذية المستخدمة وأرض الممعب: -3-6
ونشير ىنا إلى معظم تشوىات القدم غير الخمقية وتشمل التشوىات الوظيفية،  

والتشوىات األستاتيكية في المجال الرياضي تنتج من سوء اختيار األحذية المناسبة لكل 
رياضة بما يناسب كل قدم، فاألحذية المناسبة وأرض الممعب تشكل حماية دائمة لقدم 
الالعب، ونشير ىنا إلى أن ىذا االختيار يشارك فيو أخصائي الطب الرياضي بإبداء الرأي 

 (892، صفحة 8999)رياض، .الفني لالعب والمدرب
 استخدام الالعبين لممنشطات: -3-7
يؤدي استخدام الالعبين لممنشطات المحرمة قانونا إلى إجياد فيزيولوجي "وظيفي"  

يعرضيم لمعديد من اإلصابات، حيث أنيم سيبذلون جيد غير طبيعي "صناعي" غير مالئم 
فيزيولوجية، كذلك يجب عمى أخصائي الطب الرياضي والمدرب عمل دفتر تدون لقدراتيم ال

 بو إصابات كل العب من حيث:



 الجانب النظري                                                                                      اإلصابات الرياضية

 

 
32 

 مكان حدوث اإلصابة )مالعب مفتوحة، مغطاة، في أي موسم شتاء أو صيف(. -
 لحظة اإلصابة )خالل اإلحماء، خالل المباراة، في نياية المباراة(. -
  بة )إجياد عضمي، ضغط عصبي(.حالة الالعب البدنية وقت اإلصا -
 مستوى البطولة التي أصيب فييا الالعب )مباراة سيمة، مباراة صعبة، نيائي(. -
وصف تفصيمي لمحركة التي أدت إلى إصابة الالعب، وذلك لالستفادة من ىذا الدفتر عند  -

 (892صفحة ، 8999)رياض، التشخيص والعالج والمتابعة.
 أنواع اإلصابات:  -4
 الصدمة:  4-1
 تعريف:  4-1-1
الصدمة ىي حالة ىبوط في األجيزة الحيوية الدوري والتنفسي تصحب جميع  

 اإلصابات المفاجئة ومنيا:
 اإلصابات المفاجئة التي يصاحبيا ألم كالكسور. -أ

ف الشديد سواء كان داخميا صدمة نتيجة فقد كميات كبيرة من الدم كما في حاالت النزي -ب
 أو خارجيا.

نتيجة فقدان سوائل كثيرة من الجسم كما في الحاالت اآلتية: حاالت الحروق، النزالت  -ج
 المعاوية الشديدة.

 أعراض الصدمة:  4-1-2
 رقدة المصاب في خمول وسكون. -
 ىبوط درجة حرارة الجسم. -
 لون المصاب يكون شاحبا وجمده باردا ومنديا. -
 النبض سريع وضعيف. -
 التنفس سطحي وغير منتظم. -
 عالج الصدمة: 4-1-3
يوضع المصاب برفق في مكان متجدد اليواء، وذلك بوضعو مستمقيا عمى ظيره مع  -أ

خفض الرأس عن مستوى الجسم والرجمين أعمى من مستوى الرأس ليمكن الدم من الوصول 
 لممخ.
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 سند الجزء المصاب بوضعو وضعا مريحا. -ب
 تخفيف المالبس أو األربطة الضاغطة حول الرقبة أو الصدر. -ج
 استنشاق األكسجين أو عمل تنفس اصطناعي إذا لزم األمر. -د
  نظرا ليبوط درجة حرارة الجسم يمزم تدفئة المصاب لتنشيط الدورة الدموية. -و
طى عند التأكد من عدم وجود نزيف داخمي أو جروح في المعدة وزوال اإلغماء يع -ى

 المصاب المشروبات الساخنة كالشاي.
 إصابات الجهاز العضمي:  4-2
 الرضوض )الكدمات(: 4-2-1
الرض )الكدم( ىو ىرس األنسجة وأعضاء الجسم المختمفة  )كالجمد والعضالت( أو  

)روفائيل، .الصمبة )كالعظام والمفاصل( نتيجة إلصابتيا إصابة مباشرة بمؤثر خارجي
 (40-42، الصفحات 8912

وغالبا ما يصاحب الكدم ألم وورم ونزيف داخمي وارتشاح لسائل بالزما الدم مكان اإلصابة، 
والكدم إصابة تكثر في الرياضات التي في احتكاكات تنافسية مباشرة أو التي تستعمل بيا 

 أدوات صمبة، وتزداد خطورة الكدم في الحاالت اآلتية:
 قوة وشدة الضربة الموجية إلى مكان اإلصابة. -أ

 اتساع المساحة أو الجزء المعرض لإلصابة. -ب
 درجات الكدمات:  4-2-2
نما قد يشعر  -أ كدم بسيط، وفيو يستمر الالعب في األداء وقد ال يشعر بو لحظة حدوثو وا 

 بو الالعب بعد المباراة.
اء، ويشعر بأعراضو لحظة حدوثو مثل كدم، شديد لدرجة أن الالعب ال يستمر في األد -ب

 الورم واأللم وارتفاع درجة حرارة الجزء المصاب.
 أنواع الكدمات: 4-2-3

 كدم الجمد: -أ(         
إن كدم الجمد عموما ال يعيق الالعب عن االستمرار في األداء الرياضي، وىناك  

-20-20-22، الصفحات 8991)رياض، نوعان، كدم الجمد البسيط وكدم الجمد الشديد.
28) 
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 كدم العضالت:-ب(        
يعد كدم العضالت من أىم أنواع الكدمات لزيادة انتشاره بين الرياضيين، وألنو قد  

  يمنع الالعب من االستمرار في مزاولة رياضتو من ناحية أخرى.
المباشرة، ويحدث فيو العديد من التغيرات الفسيولوجية وكدم العضالت من اإلصابات  

 مكان اإلصابة مثل الورم والنزيف الداخمي وتغير لون الجمد وغيرىا.
 كدم العظام: -ج(          

يحدث نتيجة إصابة مباشرة، وىو يصيب العظام الموجودة تحت الجمد مباشرة  
وعظام الساعد وخاصة عظمة  "المكشوفة" غير المكسوة بالعضالت مثل عظمة القصبة،

)روفائيل، الكعبرة والزند وعظام األصابع ورسغ اليد ووجو القدم وعظمة الرضفة بالركبة.
8912) 

 كدم المفاصل:-د(          
كدم المفاصل كغيره من أنواع الكدم األخرى يحدث نتيجة إلصابة مباشرة، ومن أكثر  

 دث بيا الكدم مفصل القدم، ومفصل الركبة وخاصة لالعبي كرة القدم.المفاصل التي يح
 األسباب التي تؤدي إلى حدوث الكدمات:  4-2-4
 االصطدام باألجزاء الصمبة من جسم الالعب اآلخر لمؤخرة الكوع أو الرأس. -أ

 الضربات المباشرة من العب آلخر كما يحدث في رياضة المالكمة والكاراتيو. -ب
االصطدام أو الضرب باألدوات المستخدمة ففي المعب كمضرب التنس أو األحذية أو  -ج 

 الكرات الثقيمة.
 السقوط أو التعثر بجياز أو أي مانع طبيعي.  -د
 األعراض المصاحبة لحدوث الكدمات:  4-2-5
يصاحب الكدمة ألم في موضع اإلصابة يزداد عند الضغط الخفيف عميو كما يحدث  

ي الجمد والصبغة التي تحت الجمد، ويتحول لون الكدمة إلى المون األحمر ثم إلى احمرار ف
المونين األزرق والبنفسجي بعد اليوم الثاني أو الثالث نتيجة لتغير لون مادة الييموجموبين 
الموجودة في الدم، ويمكن لالعب تحريك الجزء المصاب من الجسم مع ألم بسيط أو بدون 

 عا لشدة الكدمة. ألم عمى اإلطالق تب
 اإلسعافات األولية لمكدمة:  4-2-6
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في حالة وجود جرح مصاحب لمكدمة الشديدة يجب القيام باإلسعافات األولية كما في  -أ
 حاالت الجروح لوقف النزيف الدموي ثم تكمل اإلسعافات األولية لمكدمة.

برباط ضاغط  ضع كمادة باردة فوق موضع الكدمة بحيث تغطي كل مساحتيا ويثبتيا -ب
  (8991)رياض، .دقيقة ثم ضع بعدىا رباطا خفيفا فوق موضع الكدمة 80ويثبتيا فترة 

 الشد أو التمزق العضمي:  4-3
 تعريف الشد العضمي:  4-3-1
الشد العضمي ىو عبارة عن استطالة في األلياف العضمية المرنة المكونة لمعضمة  

المكونة لمعضمة بشدة تتجاوز مقدار المرونة العضمية مما يؤدي إلى استطالة غير المرنة 
طبيعية أو تمزق في األلياف العضمية، ويسمى الشد العضمي في بعض األحيان بالتمزق 

 .العضمي وىو من أكثر اإلصابات الرياضية شيوعا
 األسباب التي تؤدي إلى حدوث الشد العضمي: 4-3-2
  العضمي الكافي قبل القيام بالمجيود الرياضي.عدم اإلحماء 
  اإلحماء غير المناسب لطبيعة المعبة حين يتم إىمال اإلحماء لمجموعة األعضاء التي

 تقوم بعمل المجيود البدني الرئيسي.
 .ضعف العضالت وعدم التوازن بين المجموعة العضمية المتقابمة 
الشد العضمي بألم تختمف حدتو  :يتسماألعراض المصاحبة لحدوث الشد العضمي 4-3-3

تبعا لشدة اإلصابة ودرجة التمزق في العضمة، كما يزداد ىذا األلم عند الضغط الخفيف عمى 
المنطقة المصابة ويحدث في حالة اإلصابة الحادة انتفاخ بسيط وصعوبة في تحريك المنطقة 

 المصابة.
 أنواع الشد العضمي:  4-3-4
 درجات من حيث حدة اإلصابة. ينقسم الشد العضمي إلى ثالثة 

 شد عضمي عمى الدرجة األولى: -أ       
ويحدث عندما تكون االستطالة في األلياف العضمية بسيطة وتؤدي إلى تمزق جزئي  

في األلياف العضمية بدون فقد االتصال والقوة العضمية، ويتميز بألم في موضع الشد يزداد 
 ص ممحوظ في القوة العضمية.عند الضغط الخفيف عميو كما ال يحدث نق
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 شد عضمي من الدرجة الثانية: -ب     
ويحدث عندما تكون اإلطالة العضمية الناشئة عن اإلصابة متوسطة الحدة وفييا تم  

نمزق جزئي في األلياف العضمية ونزيف دموي بين ىذه األلياف وتكون األعراض المصاحبة 
يادة حدة األلم وصعوبة تحريك الجزء كما في الشد العضمي من الدرجة األولى مع ز 

 المصاب.
       الشد العضمي من الدرجة الثالثة: -ج     

وتكون فيو االستطالة العضمية الناشئة عن اإلصابة شديدة ويحدث تمزق كمي في  
األلياف العضمية مما يؤدي إلى فقد االتصال العضمي، ويكون ىذا النوع من الشد العضمي 

في منطقة اإلصابة ونزيف دموي تحت الجمد يمكن مالحظتو في بعض مصحوبا بألم حاد 
 األحيان بالنظر كما يحدث فقد ممحوظ لمقوة العضمية في المنطقة المصابة.

 اإلسعافات األولية لمشد العضمي:  4-3-5
ضع المصاب في وضع مناسب وغير مؤلم والوضع المثالي ىو االستمقاء عمى الظير في  -

اف السفمى أو الجذع، أو الجموس المعتدل في حالة إصابة األطراف حالة إصابة األطر 
 العميا.

ضع كمادات باردة عمى الجزء المصاب من العضمة، تثبت الكمادة برباط ضاغط بإحكام  -
دقيقة بعدىا أعد وضع الرباط عمى الجزء المصاب من العضمة والمفصل القريب  80لمدة 

 كمادة الباردة مرتين في اليوم.منيا لتقميل الحركة، كرر استخدام ال
في حالة الشد العضمي في األطراف السفمى من الدرجة الثانية أو الثالثة يجب استخدام  -

عكازين لالعب المصاب لالنتقال إلى المستشفى، أما في حالة إصابة األطراف العميا فيجب 
 تثبيت الذراع بجانب الجذع برباط ضاغط.

رب مركز صحي وذلك الستشارة الطبيب في ما يمزم عممو ينقل الالعب المصاب إلى أق -
 (2002) زاىر، .بمواصمة عالج الالعب المصاب

 :Muscle cramp التقمص )المعص (العضمي   4-4
قد يتعرض الرياضيون أو غير الرياضيين الذين يقومون بأعمال عضمية عنيفة إلى    

اإلحساس بتقمصات مؤلمة في عضمة أو بعض العضالت تستمر لوقت  قد يقتصر لبضع 
ثواني أو يطول بعض دقائق، وقد يحدث التقمص العضمي أثناء التدريب في الجو الحار، 
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رض العضمة لنقص األوكسجين، كما يحدث عند ومن أسباب التقمص العضمي طول مدة تع
القيام بمجيود عضمي لمدة طويمة أو بسبب بعض التغيرات الكيميائية داخل العضمة كبقاء 
كميات من عنصر الصوديوم داخل الميفة العضمية أو فقد كميات من الماء المحمل باألمالح 

سموزي نتيجة الزيادة في فقد نتيجة العرق فينخفض مستوى السوائل بالخمية ويزداد الضغط اإل
الماء من الخمية إلى خارجيا، ويكون الماء المحمل باألمالح الذي يتسبب نقصيا في حدوث 
التقمص ويحدث التقمص في عضالت سمانة الرجل، باطن القدم، العضمة ذات األربع رؤوس 

عبي الفخذية، عضالت السمانة الخمفية، عضالت البطن، ويتعرض إلى ىذه اإلصابة ال
 (882، صفحة 2002)توفيق، .المسافات المتوسطة والطويمة

 اإلسعاف والعالج:  4-4-1
 يجب العمل عمى إطالة العضمة المتقمصة وفرد ارتخائيا ويتبع مع باقي العالج: 
لتخفيف األلم  Fluorimothaneالعالج الفوري بطريقة "الرش والفرد" بواسطة فمور ميثان  -

 من التقمص العضمي.
 بعد فترة من حدوثو يعمل تدليك لمعضو. -
 (90، صفحة 8912)روفائيل، .التدرج بعمل حركات حرة لغرض إطالة العضمة المتقمصة -
 الكسور:  4-5
 :تعريف الكسر  4-5-1
أو أكثر نتيجة لقوة خارجية الكسر ىو "انفصال العظمة عن بعضيا إلى جزئين  

شديدة )عنف خارجي( أو االصطدام بجسم صمب مثل الضرب بعصا غميظة بقوة عمى 
الساعد، أو اصطدام القصبة بقدم العب آخر أو بأداة تقميدية وبقوة وبسرعة أو اصطدام 
العب كرة القدم بعارضة المرمى أو باألرض أو بقدم الخصم"، وىناك تعريف آخر لمكسر 

 (8991)رياض، "."انفصال في استمرارية العظمةبأنو 
 أنواع الكسور: 4-5-2
 تنقسم الكسور إلى أنواع ثالثة: 
يحدث عادة عند الرياضيين الناشئين صغار العمر نظرا لميونة كسر الغصن األخضر: -أ 

 عظميم وىو كسر غير كامل )شعر أو شرخ(.
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وىو الكسر الذي ال يزيد عدد أجزء العظمة المكسورة عن اثنتين، وغير الكسر البسيط: -ب
 مصاحب بجرح في الجمد.

وىو الكسر الذي تزيد فيو قطع العظام المكسورة عن اثنتين وغير الكسر المركب: -ج
 مصاحب بجرح في الجمد.

وىو أي كسر مصحوب بجرح في الجمد، ولذلك يعتبر أكثر أنواع الكسر المضاعف: -د
 سور خطورة الحتمال حدوث تموث والتياب في مكان الكسر.الك
وىو الكسر الذي يسبب تمزق أو ضغط عمى األوعية الدموية أو الكسر المعقد: -و

األعصاب المجاورة أو يكون مصحوبا بخمع في المفاصل خاصة في مناطق اإلبط، المرفق 
 وقت ممكن. والركبة، وىذه الحاالت استعجاليو يجب استشارة الطبيب في أسرع

 طرق تشخيص الكسور في المالعب:  4-5-3
 وجود ألم بالمنطقة المصابة. -8
 ظيور ورم بعد دقائق من حدوث اإلصابة. -2
 في بعض األحيان يوجد اعوجاج بالطرف المصاب نتيجة اعوجاج العظمة المكسورة. -2
 عدم مقدرة المصاب تحريك أو استعمال العضو المصاب. -2
سور المضاعفة يمكن أحيانا رؤية طرف العظمة المكسورة خارجا من في حاالت الك -0

 الجرح.
في حاالت الكسور المضاعفة قد تكون الدورة الدموية أو اإلحساس أو الحركة غير  -4

 طبيعية في الجزء السفمي من العضو المصاب.
إذا تحرك طرفي الكسر يحس المسعف بوجود احتكاك سطحين خشنين وفي بعض  -2

يسمع طقطقة ولكن يجب أن ال يمجأ المسعف إلى ىذا الكشف إذ قد يسبب تمزقا في  األحيان
)رياض، الطب الرياضي واصابات المالعب، .األنسجة أو يقضي إلى اإلغماء من شدة األلم

8991) 
 أسباب حدوث الكسور:  4-5-4
األسباب التي تؤدي إلى حدوث ينتج الكسر عند ضربة مباشرة فوق العظم ومن أىم  

 الكسر أثناء ممارسة الرياضة ما يأتي:
 الوقوع من فوق مكان مرتفع كما في حالة القفز األعمى في ألعاب الجمباز أو كرة السمة. -أ
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حدوث ضربة قوية من األداة المستخدمة أثناء الرياضة كمضرب االسكواش والقائم في  -ب
 كرة القدم.

 وة أو وقوعيم بعضيم فوق البعض أثناء القفز العالي. تصادم الالعبين بق -ج
 إسعاف الكسور:  4-5-5
 يجب مراعاة النقاط العامة اآلتية عند القيام بإسعاف الكسور وىي: 
من حيث المبدأ يجب التزام الحذر في معاممة المصاب بالكسر ويجب تجنب استخدام  -8

 وعناية كبيرة.العنف أو القوة عند إسعاف الكسر بل يتم برفق 
المحافظة عمى الكسر في الحالة التي وجد عمييا وعمى المسعف تجنب إصالح الكسر  -2

 ويترك ذلك لمطبيب المختص.
البدء في عالج الصدمة العصبية والجراحية في مكان اإلصابة حتى يعود الضغط و  -2

 النبض وسرعة التنفس ودرجة حرارة الجسم إلى معدليا الطبيعي.
النزيف إن وجد، وذلك بالضغط عمى مكان أعمى اإلصابة، حتى يعود الضغط إيقاف  -2

 والنبض وسرعة التنفس ودرجة حرارة الجسم إلى معدليا الطبيعي.
في كسور العمود الفقري وعظام الحوض والفخذ ينقل المصاب فورا راقدا عمى ظيره أو  -0

 بطنو عمى نقالة صمبة إلى أقرب مستشفى.
 المصاب بعمل جبيرة.تثبيت العضو  -4
عطاؤه سوائل دافئة مثل الشاي باإلضافة إلى مسكنات األلم، ويمكن  -2 تدفئة المصاب وا 

 إعطائو محمول ممح وجموكوز.
 (882، صفحة 2002)توفيق، .نقل المصاب إلى المستشفى بأسرع ما يمكن -1
 االلتواء:  4-6
ىو خروج األوجو المفصمية عن حدودىا الطبيعية لمحركة والعودة السريعة تعريفه:  4-6-1

 بما يسبب شد شديد في األربطة المفصمية ينتج عنو التقطع الجزئي أو الكمي في األربطة.
إن أكثر المفاصل تعرضا ليذه اإلصابة ىي الكاحل والرسغ حيث يكون التورم  

 واضحا واأللم شديد ألقل حركة.
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توضع قطعة من القماش المبمل بالماء البارد حول المفصل المصاب، ف:اإلسعا4-6-2
يربط المفصل برباط ضاغط حتى يقمل التورم يرفع المفصل إلى األعمى وينقل المصاب إلى 

 (99، صفحة 8991)رياض، .المستشفى
 : Sprainالممخ )الجزع(   4-7

مخ ىي مفصل ضا لممجة حركة عنيفة في اتجاه معين، ويحدث إثر سقوط عمى أحد األطراف أو التعثر أثناء المشي أو الجري أو انثناء مفاجئ، وأكثر المفاصل تعر المالعب شيوعا أو من النادر أن العبا لم يحدث لو ممخ مرة عمى األقل، والممخ عبارة عن مط أربطة المفصل أو تمزقيا جزئيا أو كميا نتيمن أكثر إصابات 
 (28، صفحة 8991)رياض، .القدم ورسغ اليد

 ومن أكثر األربطة عرضة لمممخ ما يمي: 
 الرباط الخارجي الوحشي لمفصل القدم. -
 الرباط القصبي الشضي األمامي بمفصل القدم. -
 الرباط الجانبي األنسي بمفصل الركبة. -
 الكعبري الزندي بمفصل اليد.الرباط  -
 (8991)رياض، .الرباط الترقوي األخر ومي بمفصل الكتف -
 عالمات الممخ: 4-7-1
 ألم حاد نتيجة لتمزق األربطة واألنسجة حول المفصل. -
 ألم شديد عند عمل حركة تحدث شدا في الرباط أي في نفس اتجاه الحركة التي سببت -

الممخ مما يسبب عدم القدرة عمى تحريك المفصل حركة حرة، كما يزول األلم عندما تحركو 
 حركة مضادة.

 ألم عند الضغط عمى الرباط المصاب وليس عمى العظام المجاورة. -
ورم نتيجة زيادة السائل الزاللي في المفصل ونتيجة لالرتشاح الدموي حول الجزء المصاب  -

 .مع زرقة
 عاف:اإلس  4-7-2
راحة المفصل المصاب. -  إبعاد الالعب عن الممعب وا 
 عمل كمادات باردة لمدة ثمث أو نصف ساعة حسب شدة اإلصابة. -
تثبيت المفصل برباط ضاغط حول قطعة قطن مع مراعاة أال يمنع الدورة الدموية،  -

 ويالحظ أن يكون المفصل في وضع منحرف قميال عكس اتجاه الممخ.
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 21ساعة وفي حالة الممخ الشديد تصل إلى  22من الثقل الواقع عميو مدة راحة المفصل  -
 ساعة.

 إعطاء المصاب مسكنا حسب درجة األلم. -
 :Dislocationالخمع  4-8
ىو خروج أو انتقال إحدى العظام المكونة لممفصل بعيدة عن مكانيا الطبيعي وبقائيا  

ام المفصل، ذلك نتيجة إلصابة مباشرة في ىذا الوضع، أي تغير العالقة التشريحية بين عظ
أو غير مباشرة ويسبب ذلك تمزق المحفظة الميفية وتمف األنسجة المحيطة بالمفصل من 
 عضالت وأوتار وأعصاب وشرايين، وأكثر المفاصل تعرضا لمخمع: الكتف، المرفق، اإلبيام.

 عالمات وأعراض الخمع:  4-8-1
 ألم شديد من ألم الكسر. -
 ة تماما عمى تحريك المفصل.فقد القدر  -
 تشوه وتغير في شكل المفصل. -
 ورم شديد بسرعة، وقد تبمغ درجتو بحيث يصعب فييا مالحظة التشوه ودرجة الخمع. -
 (94-90، الصفحات 8912)روفائيل، .صور األشعة تبين الخمع بوضوح -
 أنواع الخمع:  4-8-2

 أنواع من الخمع المفصمي وىي ىناك ثالثة
 :Subluscationخمع مفصمي جزئي  -أ
وفيو يتم خروج إحدى العظمتين من مكانيا الطبيعي ولكن ضمن التجويف المفصمي  

ويتم فيو تمزق بسيط في األربطة المثبتة والغشاء الزاللي لممفصل، وىذا النوع يسبب عجزا 
 جزئيا عن تحريك المفصل وقت اإلصابة.

 :Duslocationمفصمي كامل  خمع -ب
وفي ىذا النوع يتم خروج إحدى العظمتين من مكانيا الطبيعي ويحدث فيو تمزق الغشاء 
الزاللي واألربطة المفصمية وقد ينتج التجويف المفصمي كما يحدث تيتك لألوعية الدموية 

 (804ة ، صفح2002) زاىر، .ونزيف داخل التجويف المفصمي
 :Dislocation Fractureخمع مفصمي مصحوب بكسر  -ج
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وىو أخطر أنواع الخمع المفصمي ويحدق عندما تكون الضربة المسببة شديدة وفيو  
يكون الخمع مصحوبا بكسر في إحدى العظمتين المكونتين لممفصل وقد تحدث إصابة 

 لألوعية الدموية أو األعصاب القريبة من المفصل.
 األسباب التي تؤدي إلى حدوث الخمع المفصمي:  4-8-3
تحدث ىذه اإلصابة نتيجة ضربة قوية ألحد العظمتين المكونتين لممفصل أو  

 لكمتييما، ومن أىم األسباب:
الوقوع عمى األرض من فوق ارتفاع عالي أو عندما يصطدم أحد أطراف جسم الالعب  -

  باألرض.
الجسم كالدوران حول مفصل الركبة عندما  الحركات واألوضاع غير الصحيحة لمفصل -

تكون مثبتة عمى األرض أو اإلمساك الخاطئ لمكرة أو تحريك الكتف لموراء ولمخارج مع 
 االندفاع إلى األمام.

 اإلسعافات األولية لمخمع المفصمي:  4-8-4
قمل من تحريك الالعب المصاب إلى أضيق الحدود وحيث أن الحركة يمكن أن تؤدي  -أ

مضاعفة الخمع المفصمي أو الكسر أو زيادة الضغط عمى األوعية الدموية أو األعصاب إلى 
 القريبة من منطقة الكسر.

ثبت الطرف المصاب، ويتم تثبيت الطرف العموي بواسطة الجبيرة المناسبة، وفي حالة  -ب
عدم وجودىا يوضع الساعد بجانب الجذع ولفيا برباط ضاغط، وفي حالة إصابة الطرف 

فمي يتم وضع المصاب في الجبيرة المناسبة أو تثبيت الطرف المصاب باألطراف األخرى الس
 السميمة.

 ضع كمادة باردة فوق منطقة الخمع المفصمي وثبتيا جيدا قبل تثبيت الجبيرة. -ج
) .أنقل الالعب المصاب فوق نقالة إلى أقرب قسم طوارئ أو مستشفى لمواصمة العالج -د

 (809-801، الصفحات 2002زاىر، 
 االنتفاخ الجمدي المائي:  4-9
 األعراض: 4-9-1
ينتج عن احتكاك الجمد باستمرار بسطح خشن مما يؤدي إلى انفصال طبقات الجمد  

 العميا عن الطبقات السفمى وظيور سائل بينيما مع ترشيح في األوعية الدموية.
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ينظف مكان حدوث اإلصابة بسائل معقم ثم يترك دون حركة مباشرة العالج :   2 -9-9
 عميو.

 السجحات:  4-11
 :األعراض 4-11-1
عبارة عن تمزق العضالت العميا من الجمد نتيجة تعرضيا الحتكاك شديد عمى سطح  

 خشن أو قدم زميل.
ى يتم غسل مكان اإلصابة بالماء البارد ثم يوضع، سائل معقم عمالعالج:  4-11-2

الشاش فوق اإلصابة لتطييرىا من األوساخ ثم توضع عمييا شاشة معقمة وربطيا برباط بعد 
 ذلك.

  الجروح: 4-11
 تعريف:  4-11-1

 الجروح ىو انقطاع أو انفصال في األنسجة الرخوة وخاصة الجمد، فإذا كان خروج الدم من ثغرة 
دم إلى الخارج بمقادير ممحوظة صغيرة يعتبر إدماء، أما إذا كانت الثغرة كبيرة وتدفق ال

 (8912)روفائيل، .يسمى نزيفا
 أنواع الجروح: 4-11-2
 تنقسم  الجروح إلى عدة أقسام منيا: 

 :وىي تسمخات جمدية سطحية بسيطة. السجحات 
 :يحدث في طبقات الجمد الخارجية. جرح سطحي 
 :وفيو يشق الجمد ويتميز بوجود حافتين متساويتين لمجمد . جرح قطعي 
 :وينشأ من االصطدام بجسم صمب أو السقوط من سطح مرتفع، ويتميز  جرح رضي

 ىذا النوع بعدم انتظام حافتيو وقمة النزيف الناتج منو وكثرة تعرضو لاللتيابات.
 :يحدث من اآلالت المدببة مثل سالح المبارزة المكسور ويتميز الجرح  جرح وخزي

بضيق الفتحة وعمقيا وخطورتو كبيرة إذا ما وصل لألحشاء الداخمية أو إذا تعرض 
 إلى االلتياب.

 :في رياضة الرماية وتختمف طبيعتيا باختالف نوع المقذوف وسرعتو  الجرح الناري
 واتجاىو والمسافة بينو وبين الجسم.
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  :وىو ما يخترق الجمد إلى تجويف الجسم وىو شديد الخطورة عمى الحياة لما جرح نافذ
 يسببو من تيتك باألحشاء الداخمية.

، 8991)رياض، ويساعد في تشخيص نوع الجرح معرفة كيفية حدوث اإلصابة وتاريخيا.
 (42صفحة 
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 خالصة:
  

لقد تطرقنا في ىذا الفصل إلى تعريف اإلصابات الرياضية وأنواعيا وأعراضيا وطرق العالج 
باإلضافة إلى أىم القواعد األساسية التي يمكن استعماليا في عالج اإلصابات الرياضي التي 
 يتعرض إلييا معظم الالعبين سواء كانت في التدريبات أو المنافسات الرياضية كما تطرقنا
إلى أىم طرق ووسائل التي يمكن أن تستعمل قبل التدريبات، وذلك لتجنب اإلصابات 
الرياضية حتى ال تؤثر عمى الجانب الصحي والمستوى الرياضي لالعبين إضافة لذلك أىم 
قواعد اإلسعافات األولية التي يقوم بيا الطبيب والمدرب فور وقوع اإلصابة داخل الممعب 

 حتى ال تعود بالسمب عمى الالعبين.وذلك لمحد من خطورتيا 
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 :األول خاتمة الباب
إن اإللمام بموضوع البحث يتطمب من الطالب الباحث التمعن في مختمف المصادر   

والمراجع العممية قصد جمع المادة الخبرية، وتحصيل المعمومات النظرية، كما أن 
الشبكة االلكترونية قد سهمت في عصرنا الحالي ولوج المكتبات االلكترونية لمختمف 

، و لهذا األساس جمع دول العربية واألجنبيةالمعاهد، والجامعات عبر كثير من ال
في  افي فصول حيث تطرقمن معمومـات نظرية وتنظيمهـا ماكل ما أتيح له انالطالب

االصابات  في الفصل الثاني، و حصة التربية البدنية و الرياضية الفصل األول إلى 
الثاني  في الباب انموسة سوف يتطرق الطالب، و قصد الوصول إلى نتائج ممالرياضية

 إلى الدراسة الميدانية.
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 :الثاني خل البابمد
تم تقسيم هذا الباب إلى فصمين ، حيث سيتضمن الفصل األول منهجية البحث      

جراءاته الميدانية من حيث المنهج المتبع ، و مجتمع وعينة البحث ، مع ا لتطرق إلى وا 
األسس العممية لالختبارات و أدوات البحث ، زيادة عمى التجربة االستطالعية و الدراسة 

الرئيسية و كل ما يتعمق بها ، أما الفصل الثاني فسيخصص لمناقشة نتائج االختبارات 
وتحميمها ،ثم مقارنتها بالفرضيات ،والخروج بأهم االستنتاجاتوفي األخير تقديم بعض 

 االقتراحات والتوصيات.
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 تمهيد:

إن البحوث العممية ميما كانت اتجاىاتيا وأنواعيا تحتاج إلى منيجية عممية لموصول إلى 
أىم نتائج البحث قصد الدراسة وبالتالي تقديم وتزويد المعرفة العممية بأشياء جديدة وىامة ، 

مشكمة البحث ىي التي تحدد لنا المنيجية العممية التي تساعدنا في معالجتيا إن طبيعة 
وموضوع البحث الذي نحن بصدد معالجتو يحتاج إلى كثير من الدقة و الوضوح في عممية 
عداد خطوات إجراءاتو الميدانية لمخوض في تجربة البحث الرئيسية وبالتالي الوقوف  تنظيم وا 

دىا التقميل من األخطاء واستغالل أكثر لموقت والجيد انطالقا عمى أىم الخطوات التي مفا
من اختيار المنيج المالئم لمشكمة البحث وطرق اختيار عينة البحث إلى انتقاء الوسائل 

 واألدوات المتصمة بطبيعة تجربة البحث.
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 المنيج الوصفي منهج البحث:- 1

لمالئمتو لطبيعة بحثنا و ىذا لحل المشكمة و قد استخدمنا المنيج الوصفي المسحي 
المطموب دراستيا قاصدين جمع البيانات و المعمومات و اآلراء و عرضيا و تبويبيا ثم 

 تحميميا موضوعًيا وتفسيرىا من خالل عرض النتائج المتحصل عمييا.

 مجتمع و عينة البحث: -2

 وقد شمل بحثنا عينة واحدة متمثمة في مايمي:

تمميذ كعينة وبعد توزيع و 100 ميذ في التعميم المتوسط فكان عددىم عينة من التال
 34إستمارة وبعد ذلك أخذنا عينة عشوائية تمثل  80إسترجاعاإلستمارات لم نحصل إال عمى 

 من العينة المقصودة.% 34 تمميذ أي بنسبة 

 الضبط االجرائي لمتغيرات البحث: -3

 ة و الرياضية.تمميذ التربية البدنيالمتغير المستقل:  
 اإلصابات الرياضية المتغيرالتابع: 

 مجاالت البحث: -4

 تمميذ في الطور لمتوسط.100المجال البشري:   -

 المجال المكاني:  بعض متوسطات دائــرة بشــار. -
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 كما ىي موضحة في الجدول الموالي:
 عدد التالميذ المكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان اســـــــــــــــــــــــــم المـــــــتوســــطــة

 20ـ  دائرةبشار- عبد المالك ابن زىرة -
 

 20 دائرة بشار- مخموفي محمد  -
 20 دائرة بشار- ن عمي فوضيلب -

 
     20 دائرة بشار- محمد الحبيب -

 20 دائرة بشار- خالد بن الوليد -
 

 100 المجمـــــــــــــــــــــــــــــوع
 المتوسطات لعينة البحث : يبين1الجدول رقم

 وتشمل مرحمتين: المجال الزماني:

 .2018ديسمبر 15إلى 2018نوفمبر 24المرحمة األولى: الدراسة االستطالعية من أ ــ

 .2019مارس  20إلى 2019جانفي  19ب ــ المرحمة الثانية: الدراسة األساسية من 
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 الدراسة االستطالعية:-5
لضمان السير الحسن لدراسة البحث قمنا نحن الطمبة بيذه الدراسة االستطالعية ألجل 
 معرفة: صدق االستبيان وثباتو، مع تحديد الموضوعية، والضبط االجرائي لمتغيرات البحث.

 وقد أنجزت الدراسة االستطالعية عمى ممر الخطوات التالية: 
لقد شرعنا نحن الطمبة خالل ىذه الدراسة في الوقوف عمى التحديات و الصعوبات التي 
تواجو التالميذ في فيم أسئمة االستمارة االستبيانية، والتي تعتبر من أحد أدوات المسح اليامة 

المرتبطة بموضوع البحث، حيث تم إعدادىا في البداية عمى شكل مقترح،  لتجميع البيانات
لى مجموعة من األساتذة والدكاترة المحكمين لالستبيان  لألستاذ ثم تقديميا المشرف، وا 

العاممين في حقل التربية البدنية و الرياضية  عمى وجو الخصوص بغرض األخذ بآرائيم 
األسئمة، إلى جانب صياغتيا بأسموب عممي واضح، وكذا حسن  وتوجيياتيم حول اليدف من

 .2018ديسمبر15 إلى  2018نوفمبر  24ترتيبيا، وامتدت ىذه العممية من 

 وبعدالتعديل و تغيير و في األسئمة بشكل يسيل فيميا.

تمميذ في حصة التربية البدنية والرياضية،  100 عمى االستبيانية تم توزيع ىذه االستمارة
 وخالل عممية التوزيع تم االعتماد عمىالمقابمة المباشرة.

، وامتدت ىذه العممية %100استمارة أي ما يعادل 80وقد بمغ عدد االستمارات المسترجعة 
، وبعد التفريغ والتحميل لالستمارات المسترجعة 2019مارس  20إلى  2019جانفي 19من

 تم الحصول عمى النتائج.
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 أدوات البحث:-6

بعد اإللمام بأساليب اختيار العينات، نتطرق اآلن إلى بعض وسائل جمع المعمومات عن 
طريق االستبيان ، وىذاالنوع  يمكن أن يعتمد عميو في كل متخصص في مينتو سواء كان 
ذلك التخصص العموم البحوث أو العموم االجتماعية لكن األمر يتوقف عمى طبيعة الموضوع 

 (2007)بوحوش و الذنيبات، جمعيا. ونوع المعمومات المراد

 االستبيان 
 تحديد محاور االستبيان: -

النسبة  المـــحاور الرقم
 المئوية

 في متوسط الرابعة التالميذ سموك عمى نفسي تأثير الرياضية لإلصابات 11
 الرياضية. و البدنية التربية حصة

23.52 

 في متوسط الرابعة تالميذ أداء مستوى عمى نفسي تأثير الرياضية لإلصابات 12
 والرياضية البدنية التربية حصة

17.64 

 الرابعة تالميذ لدى التنافس مستوى عمى نفسي تأثير الرياضية لإلصابات 13
 والرياضية البدنية التربية حصة في متوسط

11.76 

 : يوضح عدد المحاور و النسبة المئوية لكل محور02جدول رقم
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 االسس العممية لالختبارات المستخدمة:-7
 :المحكمين صدق

لقد شرعنا نحن الطمبة خالل ىذه الدراسة في الوقوف عمى التحديات و الصعوبات التي 
تواجو التالميذ في فيم أسئمة االستمارة االستبيانية، والتي تعتبر من أحد أدوات المسح اليامة 

البحث، حيث تم إعدادىا في البداية عمى شكل مقترح، المرتبطة بموضوع  لتجميع البيانات
لى مجموعة من األساتذة والدكاترة المحكمين لالستبيان  ثم تقديميا لألستاذ المشرف، وا 

العاممين في حقل التربية البدنية و الرياضية  عمى وجو الخصوص بغرض األخذ بآرائيم 
بأسموب عممي واضح، وكذا حسن األسئمة، إلى جانب صياغتيا  وتوجيياتيم حول اليدف من

 .2018ديسمبر15 إلى  2018نوفمبر  24ترتيبيا، وامتدت ىذه العممية من 

 ال التي األسئمة بعد حذف طريق عن وذلك االستبيان استمارة جمع بعد التعديل تم ثحي
 ىي وبالتالي لالستخدام صالحة االستبيان استمارة اصبحت وبذلك البحث موضوع في تصب
 الصدق . من درجة عمى

 الصدق الداثي:
قصد و صولنا الى الىتاكيد صالحية و مصداقية بحتنا لجانا في الخطوة التانية و قصد 

و ىو احدى الطرق المستعممة ليدا الغرض و  الى اعتماد الصدق الداثي ايجاد صدق االداة
يتم حسابو من خالل االرتباط و ىو اكثر الطرق شيوعا في حساب معامل الصدق و يقاس 

 .بحساب الجدر التربيعي لمعامل تبات االستبيان 

يقول محمد عبد الحفيظ ان ثبات االستبيان ىو الدقة و االتساق  االستبيان :و صدق  ثبات
و استقرار نتائجو فيما لو طبق عمى عينة من االفراد في مناسبتين مختمفتين . كما يقول فان 

غاني عن ثبات االستبيان يعتبر ثابتا اذا كان يعطي نفس النتائج اذا ما تكرر عمى نفس 
 (                                                              86.صفحة 2000المفحصوتين .) محمد حسن عالوي .



 منهجية البحث و أدواته                              الجانب التطبيقي                                                    

 

 
45 

 الجراء اختباربيرسون  الرتباط البسيط ثبات االستبيان استخدمنا معامل او لغرض حساب 
 :الثبات لعبارات االستبيان و كانت النتيجة المحصل عمييا ىي الصدق و 

معامل 
 التبات

 معامل
 الصدق

عدد 
عبارات 
 المحور

 المحور

0.93 0.96 
 

 سموك عمى نفسي تأثير الرياضية لإلصابات المحور االول 8
 والرياضية البدنية التربية حصة في متوسط الرابعة التالميذ

0.92 0.95 
 6 

  عمى نفسي تأثير الرياضية لإلصابات الثاني المحور
 البدنية التربية حصة في متوسط الرابعة تالميذ أداء مستوى

  والرياضية
 
1 

 
1 
 

4 
 عمى نفسي تأثير الرياضية لإلصابات ثالمحور الثال

 حصة في متوسط الرابعة تالميذ لدى التنافس مستوى
 والرياضية البدنية التربية

 المدروسة لالبعاد التباث و الصدق معامل يبين: 13رقم الجدول

 

 الموضوعية :

ان  بعدما تأكدنا بتوزيع االستبيان عمى التالميذاعتمدنا في بحتنا عمى الموضوعية حيت قمنا 
و من ثم  بسيطة و يستطيع التالميذ االجابة عنيا و فيم مضمونيا بشكل سيل االسئمة

كان لنا حوار  ثالى المتوسطات حي توجينا الى عممية التوزيع و دلك عبر تنقمنا شخصيا   
معيم حول استبيان بحتنا و كانت اسئمة سيمة و واضحة ال يعترييا الغموض . وقد ابدو 

 اعجابيم بموضوع الدراسة كونو موضوع في غاية االىمية .
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 الدراسات اإلحصائية:          -8

 الطريقة اإلحصائية :ــ 

طرف العينة المختارة  بغرض تحميل و ترجمة النتائج المتحصل عمييا بعد اإلجابة من
 :(162، صفحة 1987)راتب، اعتمدنا عمى ما يمي

ــ  2.  / المجموع الكمي لمعينة x 100ــ طريقة اإلحصاء بالنسبة المئوية = عدد اإلجابات  1
 (322فحة ، ص2001)المجيد، /ت م 2= مج)ت ش ـــــ ت م(2كا

 ــ مج ت ش: مجموع التكرارات المشابية

 .ــ مج ت م : مجموع التكرارات المتوقعة

 معامل االرتباط بيرسون :

قمنا باالستعانة بمعامل االرتباط بيرسون في الدراسة االستطالعية لمتاكد من صدق و ثبات 
 االستبيان و في ما يمي معادلة بيرسون:

 (مج ح ص – مج ح س) = ر             
 (2مج ح ص  – 2مج ح س )

 
 .حيت س تمثل المتغير االول و ص تمتل المتغير التاني
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 صعوبات البحث:-9
  أحيانا في ملء اإلستمارة التالميذتمقي بعض الصعوبات من طرف بعض. 
 نقص المراجع و البحوث 
 .صعوبة إقتناء الكتب 

 الخالصة :-11

 بيا االلتزام الباحثان الطالبان عمى ينبغي التي العممية المراحل أىم من الميدانية الدراسة تعد
ي إل وكذلك البحث موضوع تخدم التي الحقائق أو المعمومات من قدر اكبر جمع في رغبة

 المتبع، المنيج ظل وفي المستخدمة الوسائل عمى بناء ىذا العممية األغراض بعض حقيقت
 و لتطبيقيا محددة تعميمات ذات اختبارات فييا يتوفر المنشودة، البحث األىداف تبع

 وث والثبا الصدق من العممية المقومات ليا يتوافر كما نتائجيا، وتفسير تصحيحيا
 . الموضوعية
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 ــ تمهيد:

و يتمركز عمييا ىذا البحث، حيث بو  يعتبر ىذا الفصؿ مف أىـ الفصوؿ التي يتأسس
يستطيع الباحث أف يدرؾ حقيقة بحثو، وىذا انطالقا مف اإلجابات التي ىي حولو 

 التي وزعت عمى العينة.وجاءت مف منطمؽ االستمارات 

ولموقوؼ عمى اتجاىات أساتذة التربية البدنية والرياضية، والتأكيد عمى اليدؼ      
 55  في تالميذ الرابعة المتوسطالمراد تحقيقو ارتكزنا عمى توزيع استمارات عمى 

 ؿ إجاباتيـ.    كعتماد عمى وىذا لإل بشاردائرة ات بمتوسط
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الرابعة متوسط  عمى سموؾ التالميذ تأثير نفسيإلصابات الرياضية لالمحور األول: -1
 .حصة التربية البدنية والرياضية في

  ؟إلصابة رياضية  تهل سبق لك أن تعرضالسؤال األول: 

 2كا النسبةالمئوية التكرار الجواب
 المحسوبة

داللة  درجةالحرية الجدولية2كا
 إحصائية

(5055) 
  %100 34 نعم

34 
 

3084 
 
1 

 
 %00 00 ال داؿ

 %111 34 المجموع
 عمى سموك التالميذ إلصابات الرياضيةل النفسي تأثيراليوضح هذا الجدول  :14قم الجدول ر 

 حصة التربية البدنية والرياضية.الرابعة متوسط في

 تحميؿ نتائج ىذا الجدوؿ:

أف  يـسبؽ لبأنيـ  الذيف أجابوا التالميذيتضح لنا عدد   54ـمف خالؿ الجدوؿ رق
الذيف  تمميذوعدد ال %155 بنسبة تمميذ34مف أصؿ  34إلصابة رياضية واتعرض
 .%55بنسبة  تمميذ34مف أصؿ  55تعرضوا إلصابة رياضية بأنيـ لـ  اأجابو 

الجدولية عند درجة  2وىي أكبر مف كا 34المحسوبة المقدرة ب  2وعند مالحظة كا
لصالح التالميذ الذيف اجابوا وبالتالي  3.84المقدرة ب  5.55ومستوى الداللة  1حرية 
 بنعـ.

 عند ىذا فرؽ معنويداؿ إحصائياو لنا تعرض تالميذ لإلصابات وىذه النتائج تؤكد 
 .5055و مستوى الداللة 51 :المقدرة بػػػػ الحرية درجة
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 1عمى السؤال رقم  التالميذ: تمثل إجابات 1دائرة نسبية رقم 

 .لإلصابات اتالميذ تعرضو أف جؿ  4نتج مف خالؿ تحميمنا لمجدوؿ رقـ نست

 ؟، فيؿ أثرت عمى طريقة تدريبؾ في الحصة إذا كاف الجواب بنعـ السؤال الثاني:

 2كا النسبةالمئوية التكرار الجواب
 المحسوبة

داللة  درجةالحرية الجدولية2كا
 إحصائية

(5055) 
  %75.58 24 نعـ

1404 
 

3084 
 
1 

 
 %29.41 15 ال داؿ

 %111 34 المجموع
 .تأثير اإلصابات عمى طريقة تدريبك في الحصة يوضح هذا الجدول مدى :15الجدول رقم 

 تحميل نتائج هذا الجدول:

تأثير  اإلصابات الذيف أجابوا بأف التالميذيتضح لنا عدد  55مف خالؿ الجدوؿ رقـ 
 عمى طريقة تدريبؾ في الحصة. 

أجابوا بأف اإلصابات الذيف  التالميذ وعدد%75.58بنسبة تمميذ34 مف أصؿ 24
 29.41بنسبة  تمميذ34مف أصؿ  15لمتأثر عمى طريقة تدريبيـ في الحصة

 %100: نعم 

 %0: ال 
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الجدولية عند درجة  2وىي أكبر مف كا 14.4المحسوبة المقدرة ب  2وعند مالحظة كا
الي توجد فروؽ ذات داللة وبالت 3.84المقدرة ب  5.55ومستوى الداللة  1حرية 

 .لصالح التالميذ الذيف اجابوا بنعـ إحصائية

اإلصابات عمى  و الرياضية حوؿ  تالميذوىذه النتائج تؤكد لنا الفرؽ بيف اتجاىات   
معنوي داؿ إحصائيا عند درجة الحرية المقدرة  و ىذا فرؽطريقة تدريبؾ في الحصة 

 .5055و مستوى الداللة 51بػػػػ: 

 
 2عمى السؤال رقم  التالميذتمثل إجابات  :2دائرة نسبية رقم 

ذ أثرة اإلصابات عمى طريقة جؿ التالميأف  5تنتج مف خالؿ تحميمنا لمجدوؿ رقـنس
 في الحصة.  يـتدريب

 

 

 

 

 

 %70.58:  نعم

 %29.41:.ال
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ينتابؾ الخوؼ مف التعرض إلى إصابة أثناء حصة التربية البدنية و  ىؿالسؤال الثالث:
 الرياضية ؟

 2كا النسبةالمئوية التكرار الجواب
 المحسوبة

داللة  درجةالحرية الجدولية2كا
 إحصائية

(5055) 
 %75.58 25 نعـ

 %29.41 14 ال داؿ 1 3084 14.45
 %111 34 المجموع

هذا الجدول مدى الخوف الذي ينتاب التالميذ من التعرض إلى إصابة  : يوضح16الجدول رقم
 أثناء حصة التربية البدنية و الرياضية

 تحميؿ نتائج ىذا الجدوؿ:
ينتابيـ الخوؼ مف "الذيف أجابوا  التالميذيتضح لنا عدد  56ؿ رقـ مف خالؿ الجدو 

تمميذ 34مف أصؿ  25 "التعرض إلى إصابة أثناء حصة التربية البدنية و الرياضية
الينتابيـ الخوؼ مف التعرض إلى بأنيم"االذيف أجابو  التالميذدد وع %75058بنسبة

بنسبة  تمميذ34مف أصؿ  14 "إصابة أثناء حصة التربية البدنية و الرياضية
29.41% . 

الجدولية عند درجة  2وىي أكبر مف كا 14.4المحسوبة المقدرة ب  2وعند مالحظة كا
الي توجد فروؽ ذات داللة وبالت 3.84المقدرة ب  5.55لداللة ومستوى ا 1حرية 

 .لصالح التالميذ الذيف اجابوا بنعـ إحصائية

نتابيـ الخوؼ مف يماإذاحوؿ  التالميذوىذه النتائج تؤكد لنا الفرؽ بيف اتجاىات 
و ىذا فرؽ معنوي داؿ  ربية البدنية و الرياضيةتال ةحصالتعرضإلى إصابة أثناء 

 .5055و مستوى الداللة 51إحصائيا عند درجة الحرية المقدرة بػػػػ: 
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 3: تمثل اإلجابة عمى السؤال رقم 3دائرة نسبية رقم 

معظـ التالميذينتابيـ الخوؼ مف التعرض أف  6نستنتج مف خالؿ تحميمنا لمجدوؿ رقـ 
 الرياضية .حصة التربية البدنية و إلى إصابة أثناء 

 ىؿ أصبحت حذرا أكثر مف ذي قبؿ أثناء تدريباتؾ؟السؤال الرابع:

 2كا النسبةالمئوية التكرار الجواب
 المحسوبة

داللة  درجةالحرية الجدولية2كا
 إحصائية

(5055) 
  %55 17 نعـ

5 
 

3084 
 
1 

 
 %55 17 ال غير داؿ

 %111 34 المجموع
 .هملتالميذ من ذي قبل أثناء تدريباتحذر ا مدى يوضح هذا الجدول :17م رق الجدول

 تحميل نتائج هذا الجدول:

ثر يـ أصبحوا أكالذيف أجابوا بأن التالميذيتضح لنا عدد  57 مف خالؿ الجدوؿ رقـ
 التالميذوعدد  %55 بنسبة تمميذ34مف أصؿ  17يـحذرا مف ذي قبؿ أثناء تدريبات

بنسبة تمميذ 34مف أصؿ  17يصبحوا اكثر حذر أثناء تدريباتيـ يممـبأناالذيف أجابو 
الجدولية عند  2وىي أصغر مف كا 5المحسوبة المقدرة ب  2وعند مالحظة كا. 55%

 %70.58; .نعم

 % 29.41; .ال
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وبالتالي ال توجد فروؽ ذات  3.84المقدرة ب  5.55ومستوى الداللة  1درجة حرية 
 داللة إحصائية.

إذاأصبحوا أكثر حذرا مف ذي امحول لتالميذاوىذه النتائج تؤكد لنا الفرؽ بيف اتجاىات 
و ىذا فرؽ معنوي غير داؿ إحصائيا عند درجة الحرية المقدرة بػػػػ: قبؿ أثناء تدريباتيـ 

 .5055و مستوى الداللة 51

 
 4: تمثل اإلجابة عمى السؤال رقم 4دائرة نسبية رقم 

اإلصابة عمييـ و الذيف  تنسبة التالميذ الذيف أثر  أف 7نستنتج مف تحميمنا الجدوؿ رقـ 
 لـ تأثر عمييـ متساوية.

بعد تعرضؾ لإلصابة ، ىؿ تغيرت نظرتؾ حوؿ المخاطر التي تنجـ السؤال الخامس: 
 عف النشاط البدني الرياضي؟

 2كا النسبةالمئوية التكرار الجواب
 المحسوبة

داللة  درجةالحرية الجدولية2كا
 إحصائية

(5055) 
 %41017 14 نعـ

 
1054 

 
3084 

 
1 

 
 غير داؿ

 %58082 25 ال
 %111 34 المجموع

حول المخاطر  ة التالميذنظر  يغيرلإلصابة ،  إذا كانالتعرض : يوضح هذا الجدول18الجدول رقم 
 .التي تنجم عن النشاط البدني الرياضي

 %50: نعم
 %50: ال
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 تحميل نتائج هذا الجدول:

أف التعرض لإلصابة ، الذيف أجابوا  التالميذ يتضح لنا عدد 58مف خالؿ الجدوؿ رقـ 
مف أصؿ  14يغير نظرتيـ حوؿ المخاطر التي تنجـ عف النشاط البدني الرياضي 

التالميذالذيف أجابوا أف التعرض لإلصابة ،  لـ يغير وعدد  %41017بنسبة تمميذ34
 تمميذ34مف أصؿ  25نظرتيـ حوؿ المخاطر التي تنجـ عف النشاط البدني الرياضي

 2وىي أصغر مف كا 1.54المحسوبة المقدرة ب  2ظة كاوعند مالح%58082بنسبة 
وبالتالي ال توجد  3.84المقدرة ب  5.55ومستوى الداللة  1الجدولية عند درجة حرية 
 فروؽ ذات داللة إحصائية.

تأثير اإلصابة في تغيير حوؿ  التالميذوىذه النتائج تؤكد لنا الفرؽ بيف اتجاىات   
و ىذا فرؽ تنجـ عف النشاط البدني الرياضي  نضرة التالميذ حوؿ المخاطر التي

 .5055و مستوى الداللة 51داؿ إحصائيا عند درجة الحرية المقدرة بػػػػ:  غير معنوي

 
 5: تمثل اإلجابة عمى السؤال رقم 5دائرة نسبية رقم 

 حوؿلـ تتغير نظرتيـ التالميذ معظم: أف  8نستنتج مف خالؿ تحميمنا لمجدوؿ رقـ 
 المخاطر التي تنجـ عف النشاط البدني الرياضي بعد تعرضيـ لالصابة.

ىؿ اف اإلصابة الرياضية أثرة عمى توجياتؾ نحو ممارسة األنشطة السؤال السادس:
 البدنية و الرياضية؟

 %14.1.: نعم

 %58.82: ال
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 2كا النسبةالمئوية التكرار الجواب
 المحسوبة

داللة  درجةالحرية الجدولية2كا
 إحصائية

(5055) 
 %26047 9 نعـ

 
7052 

 
3084 

 
1 

 
 داؿ

 %73052 25 ال
 %111 34 المجموع

تأثير اإلصابة الرياضية عمى توجهات التالميذ نحو : يوضح هذا الجدول مدى 19الجدول رقم 
 ممارسة األنشطة البدنية و الرياضية؟

 تحميل نتائج هذا الجدول:

أف اإلصابة أثرة عمى الذيف أجابوا  التالميذيتضح لنا عدد  59مف خالؿ الجدوؿ رقـ 
 تمميذ34مف أصؿ  59توجياتيـ نحو ممارسة األنشطة البدنية و الرياضية 

أثرة عمى توجياتيـ نحو ممارسة لمت اإلصابة أفالتالميذأجابواوعدد  %26047بنسبة
 %73052ذ بنسبة تممي34مف أصؿ 25األنشطة البدنية و الرياضية 

الجدولية عند درجة  2وىي أكبر مف كا 7.52لمقدرة ب المحسوبة ا 2وعند مالحظة كا
وبالتالي توجد فروؽ ذات داللة  3.84المقدرة ب  5.55ومستوى الداللة  1حرية 

 .لصالح التالميذ الذيف اجابوا ال إحصائية

تأثير اإلصابة في توجياتيـ حوؿ  التالميذوىذه النتائج تؤكد لنا الفرؽ بيف اتجاىات   
و ىذا فرؽ معنوي داؿ إحصائيا عند درجة نحو ممارسة األنشطة البدنية و الرياضية 

 .5055و مستوى الداللة 51الحرية المقدرة بػػػػ: 
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  6: تمثل اإلجابة عمى السؤال رقم6دائرة نسبية رقم 

تؤثر االصابات الرياضية ال التالميذ معظـ أف  9نستنتج مف خالؿ تحميمنا الجدوؿ رقـ 
 .نشطة البدنية و الرياضيةممارسة األ عمى توجياتيـ نحو

ىؿ تعرضؾ لإلصابة كاف نتيجة لعدـ إدراكؾ لممخاطر التي قد تنجـ  :السؤال السابع
 عف ممارسة األنشطة البدنية و الرياضية؟

 2كا النسبةالمئوية التكرار الجواب
 المحسوبة

داللة  درجةالحرية الجدولية2كا
 إحصائية

(5055) 
  %23.52 8 نعـ

9052 
 

3084 
 
1 

 
 %76.47 26 ال داؿ

 %111 34 المجموع
تعرض لإلصابة كان نتيجة لعدم إدراكك لممخاطر التي الماإذايوضح هذا الجدول  :11الجدول رقم 

 .قد تنجم عن ممارسة األنشطة البدنية و الرياضية

 تحميل نتائج هذا الجدول:

يـ تعرضالذيف أجابوا بأف  التالميذعدد أف يتضح لنا  15مف خالؿ الجدوؿ رقـ 
لممخاطر التي قد تنجـ عف ممارسة األنشطة البدنية  يـلإلصابة كاف نتيجة لعدـ إدراك

 %26.47.: نعم

 %73.52: ال
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بعكس أجابوا  الذيف التالميذوعدد  %23052بنسبة تمميذ34 مف أصؿ  8و الرياضية
 .%76047بنسبة  تمميذ34مف أصؿ  26ذلؾ

الجدولية عند درجة  2وىي أكبر مف كا 9.52المحسوبة المقدرة ب  2وعند مالحظة كا
وبالتالي توجد فروؽ ذات داللة  3.84المقدرة ب  5.55ومستوى الداللة  1حرية 

 .لصالح التالميذ الذيف اجابوا بػػػػ ال إحصائية

لإلصابة كاف  ضيـماإذاتعر حول التالميذوىذه النتائج تؤكد لنا الفرؽ بيف اتجاىات   
و لممخاطر التي قد تنجـ عف ممارسة األنشطة البدنية و الرياضية  يـكنتيجة لعدـ إدرا
.5055و مستوىالداللة 51عند درجة الحرية المقدرة بػػػػ: داؿ إحصائيا ىذا فرؽ معنوي

 
 7: تمثل اإلجابة عمى السؤال رقم 7دائرة نسبية رقم 

إلصابة  لـ يكف نتيجة ل التالميذ بأف تعرض15نستنتج مف خالؿ تحميمنا الجدوؿ رقـ 
 .لممخاطر التي قد تنجـ عف ممارسة األنشطة البدنية و الرياضية يـلعدـ إدراك

 

 

 

 

 

 %23.52.: نعم

 %76.47: ال
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 الي؟حفي سموكؾ ال تىؿ تعتقد أف اإلصابة أثر السؤال الثامن: 
 2كا النسبةالمئوية التكرار الجواب

 المحسوبة
داللة  درجةالحرية الجدولية2كا

 إحصائية
(5055) 

  %29.41 15 نعـ
5076 

 
3084 

 
1 

 
 %75.58 24 ال داؿ

 %111 34 المجموع
 .في سموك الحالي لمتالميذ تحول ماإذا كانت اإلصابة أثر  يوضح هذا الجدول :11الجدول رقم 

 تحميل نتائج هذا الجدول:

اإلصابة أثرة في الذيف أجابوا بأف  التالميذيتضح لنا عدد  11مف خالؿ الجدوؿ رقـ 
الذيف  لتالميذوعدد ا %29041بنسبة التالميذ34بمف أصؿ  15الحالي  يـسموك

. %75058بنسبة  تمميذ34مف أصؿ 24في سموكيـ الحالي  اإلصابة لـ تأثرأجابوابأن
الجدولية عند درجة  2وىي أكبر مف كا 5.76المحسوبة المقدرة ب  2وعند مالحظة كا

وبالتالي توجد فروؽ ذات داللة  3.84المقدرة ب  5.55ومستوى الداللة  1حرية 
 .لصالح التالميذ الذيف اجابوا بػ ال إحصائية

 ت عمىصابة أثر ماإذا اإلحوؿ التالميذ  وىذه النتائج تؤكد لنا الفرؽ بيف اتجاىات  
ىذا فرؽ معنوي داؿ إحصائيا عند درجة الحرية المقدرة بػػػػ:  تأثرسموكيـ الحالي أـ لـ 

 .5055و مستوى الداللة 51
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 8: تمثل اإلجابة عمى السؤال رقم8دائرة نسبية رقم 

اإلصابة  تأثير أف ىناؾ إختالؼ فيما يخص 11نستنتج مف خالؿ تحميمنا لمجدوؿ رقـ 
 .والذي يتضح بأنو ال يأثر عمى سموكيـ ي في سموكيـ الحال

الرابعة تالميذ مستوى أداء  عمى تأثير نفسي إلصابات الرياضيةل :المحور الثاني -2
 .حصة التربية البدنية والرياضيةمتوسط في  

 ىؿ تقبؿ عمى أداء واجباتؾ بحماس في الحصة؟ السؤال األول:

 2كا النسبةالمئوية التكرار الجواب
 المحسوبة

داللة  درجةالحرية الجدولية2كا
 إحصائية

(5055) 
  %155 34 نعـ

34 
 

3084 
 
1 

 
 %5 5 ال داؿ

 %111 34 المجموع
 .تقبل عمى أداء واجباتهم بحماس في الحصةمدى :يوضح هذا الجدول 12الجدول رقم 

 

 

 %29.41: نعم

 %70,58: ال
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 تحميل نتائج هذا الجدول:
عمى أداء  يـبمدى تقبمالذيف أجابوا  التالميذيتضح لنا عدد  12مف خالؿ الجدوؿ رقـ 

 التالميذوعدد  %155بنسبة تمميذ34بمف أصؿ  34واجباتيـ بحماس في الحصة 
 تمميذ34مف أصؿ 55عمى أداء واجباتيـ بحماس في الحصة  يـلاقبعدمإابالذيف أجابو 

 .%55بنسبة 

درجة الجدولية عند  2وىي أكبر مف كا 34المحسوبة المقدرة ب  2وعند مالحظة كا
وبالتالي توجد فروؽ ذات داللة  3.84المقدرة ب  5.55ومستوى الداللة  1حرية 

 .الذيف اجابوا بنعـلصالح التالميذ  إحصائية

 يـمدى اإلقباؿ عمى أداء واجباتحوؿ  التالميذوىذه النتائج تؤكد لنا الفرؽ بيف اتجاىات 
جة الحرية المقدرة و ىذا فرؽ معنوي داؿ إحصائيا عند در جيدة  بحماس في الحصة 

 .5055و مستوى الداللة 51بػػػػ: 

 
 1: تمثل اإلجابة عمى السؤال رقم 9دائرة نسبية رقم 

ماع كمي عمى إقباليـ عمى أداء جإأف ىناؾ  12مف خالؿ تحميمنا لمجدوؿ رقـ نستنتج 
 التالميذ.نظر  واجباتيـ بحماس في الحصة في

 

 %100: نعم

 %0: ال
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 كيؼ كاف أداؤؾ قبؿ اإلصابة؟ السؤال الثاني:
 2كا النسبةالمئوية التكرار الجواب

 المحسوبة
داللة  درجةالحرية الجدولية2كا

 إحصائية
(5055) 

 %,58, 82 25 ممتاز
 

24.57 
 

5099 
 
2 

 
 داؿ

 %20,58 57 جيد
 %20,58 57 متوسط

 %111 34 المجموع
 .التالميذ قبل اإلصابة مستوى أداء:يوضح هذا الجدول 13الجدول رقم 

 

 تحميل نتائج هذا الجدول:

مستوى أدائيـ قبؿ الذيف أجابوا أف  التالميذيتضح لنا عدد  13مف خالؿ الجدوؿ رقـ 
الذيف  التالميذوعدد  %58082بنسبة تمميذ34مف أصؿ  25اإلصابة كاف ممتاز 

بنسبة  تمميذ34مف أصؿ  57امستوى أدائيـ قبؿ اإلصابة كاف جيدأجابو 
مف 57أف مستوى أدائيـ قبؿ اإلصابة كاف  متوسط الذيف  التالميذوعدد 25058%
 .%25058أي بنسبة  34أصؿ 

الجدولية عند  2وىي أكبر مف كا 24.57المحسوبة المقدرة ب  2وعند مالحظة كا
وبالتالي توجد فروؽ ذات داللة  5.99المقدرة ب  5.55ومستوى الداللة  2درجة حرية 

 .الذيف اجابوا بممتازتالميذلصالح ال إحصائية

و  مستوياتيـ قبؿ اإلصابةحوؿ  التالميذوىذه النتائج تؤكد لنا الفرؽ بيف اتجاىات   
و مستوى    52ىذا فرؽ معنوي داؿ إحصائيا عند درجة الحرية المقدرة بػػػػ: 

 .5055الداللة
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 2: تمثل اإلجابة عمى السؤال رقم 11دائرة نسبية رقم 

أداء التالميذ كاف ممتاز قبؿ تعرضيـ أف  13نستنتج مف خالؿ تحميمنا لمجدوؿ رقـ 
 .لالصابة

 بعد اإلصابة؟ أداؤؾكيؼ ىو :السؤال الثالث:

 2كا النسبةالمئوية التكرار الجواب
 المحسوبة

داللة  درجةالحرية الجدولية2كا
 إحصائية

(5055) 
 %,38, 23 13 ممتاز

 
12,34 

 
5099 

 
2 

 
 داؿ

 %26,47 59 جيد
 %35,29 12 متوسط

 %111 34 المجموع
 .األداء بعد اإلصابةيوضح هذا الجدول مدى  :14الجدول رقم 

 تحميل نتائج هذا الجدول:

بأف مستوى  الذيف أجابوا التالميذعدد  أف يتضح لنا 14مف خالؿ الجدوؿ رقـ 
وعدد التالميذ الذيف %38023بنسبة تمميذ34أصؿ 13أصبح ممتاز األداءبعد اإلصابة

بنسبة  تمميذ34مف أصؿ  59أجابوا بأف مستوى األداء بعد اإلصابة أصبح جيد

 %20.58; جيد %58.82; ممتاز

;  متوسط
20.58% 
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وعدد التالميذ الذيف أجابوا بأف مستوى األداء بعد اإلصابة أصبح متوسط .26047%
 .%35.29بنسبة  34مف أصؿ  12

الجدولية عند  2وىي أكبر مف كا 12.34المحسوبة المقدرة ب  2وعند مالحظة كا
وبالتالي توجد فروؽ ذات داللة  5.99المقدرة ب  5.55ومستوى الداللة  2درجة حرية 

 .الذيف اجابوا بممتاز لصالح التالميذ إحصائية

 ومستوى األداء بعد اإلصابةحوؿ  التالميذوىذه النتائج تؤكد لنا الفرؽ بيف اتجاىات   
.5055و مستوى لداللة 52ىذا فرؽ معنوي داؿ إحصائيا عند درجة الحرية المقدرة بػػػػ: 

 
 3: تمثل اإلجابة عمى السؤال رقم 11دائرة نسبية رقم 

مستوى اداء التالميذ بعد اإلصابة أصبح أف  14نستنتج مف خالؿ تحميمنا لمجدوؿ رقـ 
 .التالميذوذلؾ حسب أراء أكثرية ممتاز 

 

 

 

 

 

 %38.23; ممتاز

 %26.47; جيد

 %35.29; متوسط
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 القياـ ببعض الحركات الرياضية الصعبة  ألستاذعندما يطمب منؾ ا ىؿالرابع: السؤال

 فيؿ تخاؼ مف التعرض إلصابة ؟
 2كا النسبةالمئوية التكرار الجواب

 المحسوبة
داللة  درجةالحرية الجدولية2كا

 إحصائية
(5055) 

 %38023 13 نعـ
 

1095 
 

3084 
 
1 

 
 غير داؿ

 %61076 21 ال
 %111 34 المجموع

أثناء القيام إلصابة لتالميذ من التعرض أثناء خوف ا:يوضح هذا الجدول مدى15الجدول رقم 
 ببعض الحركات الرياضية.

 :تحميل نتائج هذا الجدول

خوفيـ مف التعرض الذيف أجابوا  التالميذعدد أف يتضح لنا  15مف خالؿ الجدوؿ رقـ 
 %38023بنسبة تمميذ34مف أصؿ  13الرياضيةإلصابة أثناء القياـ ببعض الحركات ل

مف أصؿ 21خوؼ مف التعرض لالصابةوجد ي أنو ال االذيف أجابو  التالميذوعدد 
 .%61.76بنسبة  تمميذ34

الجدولية عند درجة  2وىي أصغر مف كا 1.9المحسوبة المقدرة ب  2وعند مالحظة كا
توجد فروؽ ذات داللة وبالتالي ال  3.84المقدرة ب  5.55ومستوى الداللة  1حرية 

 إحصائية.

خوفيـ مف التعرض إلصابة حوؿ  التالميذوىذه النتائج تؤكد لنا الفرؽ بيف اتجاىات   
و ىذا فرؽ معنوي غير داؿ إحصائيا عند درجة  أثناء القياـ ببعض الحركات الرياضية

 .5055و مستوى   الداللة 51الحرية المقدرة بػػػػ: 
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 4: تمثل اإلجابة عمى السؤال رقم 12دائرة نسبية رقم 

اء القياـ أثنال ينتابيـ الخوف التالميذمعظمأن  15تنتج مف خالؿ تحميمنا لمجدوؿ رقـنس
 .ببعض الحركات الرياضية

 ىؿ تعتقد أف اإلصابة أثرة عمى أدائؾ الحالي ؟لسؤال الخامس:ا

 2كا النسبةالمئوية التكرار الجواب
 المحسوبة

داللة  درجةالحرية الجدولية2كا
 إحصائية

(5055) 
  %23.52 8 نعـ

9052 
 

3084 
 
1 

 
 %76.47 26 ال داؿ

 %111 34 المجموع
 تأثيراإلصابة عمى أدائهم الحالي:يوضح هذا الجدول مدى16الجدول رقم 

 تحميل نتائج هذا الجدول:
مدى تأثير اإلصابة بالذيف أجابوا  التالميذيتضح لنا عدد  16مف خالؿ الجدوؿ رقـ 
الذيف  التالميذوعدد  %23052بنسبة تمميذ34مف أصؿ  8عمى أدائيـ الحالي 

بنسبة  تمميذ34مف أصؿ 26ابأف اإلصابة لـ تأثير عمى أدائيـ الحالي أجابو 
 2وىي أكبر مف كا 9.52المحسوبة المقدرة ب  2وعند مالحظة كا.76047%

 %38.23; .نعم

 %61.76; .ال
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وبالتالي توجد  3.84المقدرة ب  5.55ومستوى الداللة  1الجدولية عند درجة حرية 
 .الذيف اجابوا بػػػػ اللصالح التالميذفروؽ ذات داللة إحصائية

مدى تأثير اإلصابة عمى حوؿ  التالميذوىذه النتائج تؤكد لنا الفرؽ بيف اتجاىات   
و  51درجة الحرية المقدرة بػػػػ: و ىذا فرؽ معنوي داؿ إحصائيا عند  أدائيـ الحالي
.5055مستوى الداللة

 
 5: تمثل اإلجابة عمى السؤال رقم 13دائرة نسبية رقم 

بعدمتأثير اإلصابة يروف  التالميذمعظـ  أف 16نستنتج مف خالؿ تحميمنا لمجدوؿ رقـ 
 .عمى أدائيـ الحالي

 ىؿ تعتقد أنؾ قادر عمى تحسيف أدائؾ؟السؤال السادس:

 2كا النسبةالمئوية التكرار الجواب
 المحسوبة

داللة  درجةالحرية الجدولية2كا
 إحصائية

(5055) 
  %64.75 22 نعـ

8058 
 

3084 
 
1 

 
 %17.64 6 ال داؿ

 %111 34 المجموع
 .قدرة التالميذ عمى تحسين أدائهم:يوضح هذا الجدول مدى 17الجدول رقم 

 

 

 %23.52:  نعم

 %76.47: ال
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 تحميل نتائج هذا الجدول:

أجابوا بقدرتيـ عمى تحسيف الذيف  التالميذيتضح لنا عدد  17خالؿ الجدوؿ رقـ  مف
أجابوا بعدـ قدرتيـ الذيف  التالميذوعدد  %64075بنسبة تمميذ34مف أصؿ 22أدائيـ

 .%17064بنسبة  تمميذ34مف أصؿ  6عمى تحسيف أدائيـ

الجدولية عند درجة  2وىي أكبر مف كا 8.58المحسوبة المقدرة ب  2وعند مالحظة كا
وبالتالي توجد فروؽ ذات داللة  3.84المقدرة ب  5.55ومستوى الداللة  1حرية 

 .الذيف اجابوا بنعـلصالح التالميذ إحصائية

و قدرتيـ عمى تحسيف أدائيـ حوؿ  التالميذوىذه النتائج تؤكد لنا الفرؽ بيف اتجاىات 
.5055و مستوىالداللة 51ػػ:المقدرة بػػىذا فرؽ معنوي داؿ إحصائيا عند درجة الحرية 

 
 6: تمثل اإلجابة عمى السؤال رقم 14دائرة نسبية رقم 

التالميذأجابوا بقدرتيـ عمى تحسيف معظمأف  17نستنتج مف خالؿ تحميمنا لمجدوؿ رقـ
 أدائيـ. 

تالميذ لدى  عمى مستوى التنافس تأثير نفسيإلصابات الرياضية لالمحور الثالث: -3
 .حصة التربية البدنية والرياضية متوسط فيالرابعة 

ىؿ تتردد عندما يستدعيؾ األستاذ لممشاركة في األلعاب التي يغمب عمييا :ولالسؤال األ 
 الطابع التنافسي؟

 %64.70; .نعم

 %17.64; .ال
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 2كا النسبةالمئوية التكرار الجواب
 المحسوبة

داللة  درجةالحرية الجدولية2كا
 إحصائية

(5055) 
  %29.41 15 نعـ

5076 
 

3084 
 
1 

 
 %75.58 24 ال داؿ

 %111 34 المجموع
الترددعندما يستدعي األستاذ لممشاركة في األلعاب  يوضح هذا الجدول مدى :18الجدول رقم 

 التي يغمب عميها الطابع التنافسي

 تحميل نتائج هذا الجدول:

بالتردد يشعروف الذيف أجابوا بأنيـ  التالميذيتضح لنا عدد  18مف خالؿ الجدوؿ رقـ 
 15عندما يستدعييـ األستاذ لممشاركة في األلعاب التي يغمب عمييا الطابع التنافسي

يشعروف بأنيـ ال   االذيف أجابو  التالميذوعدد  %29041بنسبة تمميذ34مف أصؿ 
بالتردد عندما يستدعييـ األستاذ لممشاركة في األلعاب التي يغمب عمييا الطابع 

 .%75058بنسبة  تمميذ34مف أصؿ  24التنافسي 

الجدولية عند درجة  2وىي أكبر مف كا 5.76المحسوبة المقدرة ب  2وعند مالحظة كا
وبالتالي توجد فروؽ ذات داللة  3.84المقدرة ب  5.55ومستوى الداللة  1حرية 

 .لصالح التالميذ الذيف اجابوا بػػػ ال إحصائية

حوؿ شعورىـ بالتردد عندما التالميذوىذه النتائج تؤكد لنا الفرؽ بيف اتجاىات   
و ىذا فرؽ يستدعييـ األستاذ لممشاركة في األلعاب التي يغمب عمييا الطابع التنافسي

 .5055و مستوى الداللة 51داؿ إحصائيا عند درجة الحرية المقدرة بػػػػ: معنوي
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 1: تمثل اإلجابة عمى السؤال رقم15دائرة نسبية رقم 

اليشعروف بالتردد عندما التالميذأف جؿ  18نستنتج مف خالؿ تحميمنا لمجدوؿ رقـ 
 .التي يغمب عمييا الطابع التنافسييستدعييـ األستاذ لممشاركة في األلعاب 

 أثناء قيامؾ باأللعاب الجماعية التنافسية تتجنب اإلحتكاؾ مع الخصـ؟:ني السؤال الثا

 2كا النسبةالمئوية التكرار الجواب
 المحسوبة

داللة  درجةالحرية الجدولية2كا
 إحصائية

(5055) 
  %73.52 25 نعـ

7052 
 

3084 
 
1 

 
 %26.47 9 ال داؿ

 %111 34 المجموع
إذا كانوا يتجنبون اإلحتكاك مع الخصم أثناء القيام ا م:يوضح هذا الجدول 19الجدول رقم 

 باأللعاب الجماعية.

 تحميل نتائج هذا الجدول:
يميتجنبوناإلحتكاؾ الذيف أجابوا أن التالميذيتضح لنا عدد  19خالؿ الجدوؿ رقـ مف 

وعدد  %73052بنسبة تمميذ34مف أصؿ  25مع الخصـ أثناء القياـ باأللعاب الجماعية
بأنيـ ال يتجنبوف اإلحتكاؾ مع الخصـ أثناء القياـ باأللعاب  االذيف أجابو  التالميذ

 .%26047بة بنس تمميذ34مف أصؿ  9الجماعية 

 %29.41; .نعم

 %70.58; .ال
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الجدولية عند درجة  2وىي أكبر مف كا7.52المحسوبة المقدرة ب  2وعند مالحظة كا
وبالتالي توجد فروؽ ذات داللة  3.84المقدرة ب  5.55ومستوى الداللة  1حرية 

 .لصالح التالميذ الذيف اجابوا بػػػ نعـ إحصائية
تجنبيـ اإلحتكاؾ مع الخصـ حوؿ  التالميذوىذه النتائج تؤكد لنا الفرؽ بيف اتجاىات   

و ىذا فرؽ معنوي داؿ إحصائيا عند درجة الحرية  أثناء القياـ باأللعاب الجماعية
 .5055و مستوى الداللة 51المقدرة بػػػػ: 

 
 2: تمثل اإلجابة عمى السؤال رقم16دائرة نسبية رقم 

اإلحتكاؾ مع أف معظـ التالميذ  يتجنبوف 19نستنتج مف خالؿ تحميمنا الجدوؿ رقـ 
 الخصـ أثناء القياـ باأللعاب الجماعية.

الجيد  ذؿالتقميؿ مف حماسؾ و اإلستعداد لبأثناء التنافس تضطر إلى :ثالثالسؤال ال
 خوفا مف التعرض إلى اإلصابات الرياضية؟

 2كا النسبةالمئوية التكرار الجواب
 المحسوبة

داللة  درجةالحرية الجدولية2كا
 إحصائية

(5055) 
  %26.47 59 نعـ

7052 
 

3084 
 
1 

 
 %73.52 25 ال داؿ

 %111 34 المجموع

 %73.52; .نعم

 %26.47; .ال
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اإلضطرار إلى التقميل من حماس و اإلستعداد لبدأ :يوضح هذا الجدول مدى 21الجدول رقم 
 .الجهد خوفا من التعرض إلى اإلصابات الرياضية

 تحميل نتائج هذا الجدول:

منإضطرارىـ إلى التقميؿ الذيف أجابوا التالميذيتضح لنا عدد  25مف خالؿ الجدوؿ رقـ 
مف  59الجيد خوفا مف التعرض إلى اإلصابات الرياضية ذؿمف حماس و اإلستعداد لب

الذيف ال يضطروف لمتقميؿ مف حماس و  التالميذوعدد  %26047بنسبة تمميذ34أصؿ 
 مف أصؿ 25الجيد خوفا مف التعرض إلى اإلصابات الرياضية ذؿ اإلستعداد لب

 .%73052بنسبة  تمميذ34

الجدولية عند درجة  2وىي أكبر مف كا 7.52المحسوبة المقدرة ب  2وعند مالحظة كا
وبالتالي توجد فروؽ ذات داللة  3.84المقدرة ب  5.55ومستوى الداللة  1حرية 

 .لصالح التالميذ الذيف اجابوا بػػػ ال  إحصائية

إضطرارىـ إلى التقميؿ مف حوؿ  التالميذوىذه النتائج تؤكد لنا الفرؽ بيف اتجاىات 
و ىذا فرؽ حماس و اإلستعداد لبدأ الجيد خوفا مف التعرض إلى اإلصابات الرياضية

 .5055و مستوى الداللة 51معنوي داؿ إحصائيا عند درجة الحرية المقدرة بػػػػ: 

 
 3: تمثل اإلجابة عمى السؤال رقم17دائرة نسبية رقم 

 %26.47; .نعم

 %73.52; .ال
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متقميؿ يتضح أف معظـ التالميذ ال يضطرونم 25نستنتج مف خالؿ تحميمنا لمجدوؿ رقـ 
 .مف حماس و اإلستعداد لبدأ الجيد خوفا مف التعرض إلى اإلصابات الرياضية

في كثير مف األحياف ، تضطر إلى تجنب المنافس العدائي مف أجؿ  :لرابعالسؤال ا
 تفادي التعرض لإلصابات الرياضية؟

 2كا النسبةالمئوية التكرار الجواب
 المحسوبة

داللة  درجةالحرية الجدولية2كا
 إحصائية

(5055) 
  %73.52 25 نعـ

7052 
 

3084 
 
1 

 
 %26.47 59 ال داؿ

 %111 34 المجموع
إلى تجنب المنافس  حول مإذا في كثير من األحيانتضطر:يوضح هذا الجدول 21الجدول رقم 

 .العدائي من أجل تفادي التعرض لإلصابات الرياضية

 تحميل نتائج هذا الجدول:
مفي كثير مف الذيف أجابوا أني التالميذيتضح لنا عدد  21رقـ مف خالؿ الجدوؿ 
تفادي التعرض لإلصابات  تجنب المنافس العدائي مف أجؿ 1رقـ األحياف يضطروف إلى

ا أنيـ الذيف أجابو  التالميذوعدد  %73052بنسبة تمميذ34مف أصؿ  25 الرياضية
تفادي  إلى تجنب المنافس العدائي مف أجؿ وفضطر يكثير مف األحياف الليسوافي

 .%26.47بنسبة  تمميذ34مف أصؿ  59 التعرض لإلصابات الرياضية

الجدولية عند درجة  2وىي أكبر مف كا 7.52المحسوبة المقدرة ب  2وعند مالحظة كا
وبالتالي توجد فروؽ ذات داللة  3.84المقدرة ب  5.55ومستوى الداللة  1حرية 

 .لصالح التالميذ الذيف اجابوا بػػػ نعـ  إحصائية
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 4: تمثل اإلجابة عمى السؤال رقم18دائرة نسبية رقم 

في كثير مف األحياف يضطروف إلى أنو  21نستنتج مف خالؿ تحميمنا لمجدوؿ رقـ 
 مف أجؿ تفادي التعرض لإلصابات الرياضية.تجنب المنافس العدائي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 %73.52; .نعم

 %26.47; .ال



 وتحليل النتائجالجانب التطبيقي                                                                          عرض 

 

 
56 

 اتـــاالستنتاج-4

و الذي يتمحور حوؿ دراسة مسحية لمدى  متالميذيعد تحميؿ نتائج االستبياف المقدـ ل   
األثار النفسية لإلصابات الرياضية لدى تالميذ الرابعة متوسط في حصة التربية البدنية 

 ، نستنتج مف خالؿ ىذه الدراسة ما يمي:  دائرة بشاراتبمتوسط 55 فيو الرياضية

 و أدائيـ أثناء إلصابات الرياضية تؤثر سمبا عمى سموؾ التالميذ األثار النفسية ل
 حصة التربية البدنية .

  النفسي لمتمميذمستوى تؤثر عمىالاإلصابات الرياضية. 
 .اإلصابات الرياضية تقمؿ مف رغبة التمميذ في تحقيؽ النجاح 
  التالميذ يتجنبوف القياـ بالحركات الصعبة مف أجؿ تفادي اإلصابة.جؿ 
 تعرض لإلصابةمعظـ التالميذ أصبح ضعيؼ بعد الالنفسيممستوى ال. 
  النقص المعرفي لمتالميذ و نقص المياقة البدنية و الميارات الفنية و الحركية

                                                                                                   .                                                                                                                            لإلصاباتالميذ خاصة )اإلناث(  مما يجعميـ عرضة الضرورية عند بعض الت

اإلصابات الرياضية اف  أف الفرضية العامة التي تنص: وفي األخير نستطيع القوؿ 
 تأثير نفسي عمى أداء تالميذ الرابعة متوسط في حصة التربية البدنية و الرياضيةليا 

 قد تحققت.
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 :مقارنة النتائج بالفرضيات-5

 :مناقشة نتائج المحور األول-5-1

المتعمقة بالفرضية الجزئية األولى وذلؾ مف خالؿ اإلجابات المتحصؿ عمييا فيما   
 الرابعة متوسط التالميذيخص ىذا  المحور و المأخوذة مف قبؿ عينة البحث ىـ 

تأثير إلصابات الرياضية ل"انطمقت الفرضية الجزئية األولى مف فكرة مفترضة تقوؿ
اتضح  "حصة التربية البدنية والرياضية الرابعة متوسط في عمى سموؾ التالميذ نفسي

لإلصابات الرياضية تأثير أف  11، 10، 06،09، 05، 04لنا مف خالؿ الجداوؿ 
و ىذا مف حصة التربية البدنية والرياضية الرابعة متوسط في عمى سموؾ التالميذ نفسي

 "نعـ" و بػػ "ال"خالؿ إجاباتيـ عمى األسئمة المباشرة و التي كانت بػػ 

نستطيع القوؿ أف خالؿ ما تقدـ مف عرض و تحميؿ و مناقشة لإلجابات  و مف 
 .الفرضية الجزئية األولى قد تحققت

 :مناقشة نتائج المحور الثاني-5-2

تالميذ مستوى أداء  عمى تأثير نفسي إلصابات الرياضيةلبالنسبة لمفرضية الثانية " 
 12"، قد اتضح مف خالؿ الجداوؿ البدنية والرياضية حصة التربيةالرابعة متوسط في  

تالميذ مستوى أداء  عمى تأثير نفسي إلصابات الرياضيةلأف  18،  16، 14، 13، 
 . حصة التربية البدنية والرياضيةالرابعة متوسط في  

فرضية مف خالؿ ماتقدـ مف عرض وتحميؿ و مناقشة لإلجابات نستطيع القوؿ أف ال
 قد تحققت. الجزئية الثانية

 :مناقشة نتائج المحور الثالث-5-3

عمى مستوى  تأثير نفسيإلصابات الرياضية لأف مف خالؿ فرضية البحث التي تشير 
"، قد اتضح مف حصة التربية البدنية والرياضية الرابعة متوسط فيتالميذ لدى  التنافس

عمى مستوى  تأثير نفسيإلصابات الرياضية لأف  21، 20، 19، 18خالؿ الجداوؿ 
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وىذا ما تطابؽ  .حصة التربية البدنية والرياضية الرابعة متوسط فيتالميذ لدى  التنافس
مف خالؿ ماتقدـ مف عرض وتحميؿ و ، مع دراسة "مخمدي محمد و تمونايت مراد"

 مناقشة لإلجابات نستطيع القوؿ أف الفرضية الجزئية الثالثة قد تحققت.

 خالصة : -6

) اإلستبياف الموجو لمتالميذ ( يمكف استخالص ما  االستبيافمف خالؿ تحميؿ نتائج 
 يمي : 

الفرضية الجزئية األولى  و االستبيافبيف عند المقارنة بيف نتائج المحور األوؿ    -
يمكف القوؿ بأف الفرضيةالجزئية األولى قد تحققت ، حيث تنص ىذه الفرضية عمى أف 

حصة التربية  الرابعة متوسط في عمى سموؾ التالميذ أثير نفسيتإلصابات الرياضية ل
 . البدنية والرياضية

الفرضية الجزئية الثانية  و االستبيافبيف عند المقارنة بيف نتائج المحور الثاني في   -
فإنو يمكف القوؿ بأف الفرضية الجزئية الثانية قد تحققت ، حيث تنص ىذه الفرضية 

الرابعة متوسط في  تالميذ مستوى أداء  تأثير نفسيعمى الرياضيةإلصابات لعمى أف 
 . حصة التربية البدنية والرياضية

الفرضية الجزئية الثالثة فإنو  بيف اإلستبياف وعند المقارنة بيف نتائج المحور الثالث  -
يمكف القوؿ بأف الفرضية الجزئية الثالثة قد تحققت ، حيث تنص ىذه الفرضية عمى أف 

 الرابعة متوسط فيتالميذ لدى  عمى مستوى التنافس تأثير نفسيابات الرياضية إلصل
 .حصة التربية البدنية والرياضية

بما أف الفرضيات الجزئية الثالثة كميا تحققت فإنو يمكف القوؿ بأف الفرضية العامة  -
ابعة لإلصابات الرياضية تأثير نفسي عمى أداء تالميذ الر لدراستنا قد تحققت أيضا أي 

 .متوسط في حصة التربية البدنية و الرياضية
تأثير نفسي عمى أداء تالميذ اضية إلصابات الريلكخالصة عامة يمكف القوؿ بأف   -

 . الرابعة متوسط في حصة التربية البدنية و الرياضية
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 ويظير ىذا التأثير في النقاط التالية: 
 خالؿ الحصة. نفسيايؤثر الخوؼ مف تكرار اإلصابة 

اإلصابات الرياضية تعمؿ عمى تخفيض مستوى أداء التالميذ أثناء حصة التربية 
 البدنية والرياضية.

 اإلصابات الرياضية تقمؿ مف رغبتيـ في تحقيؽ النجاح و تجنب الفشؿ.
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 :التوصيات و االقتراحات -7

 :التالية غة االقتراحات والتوصياتعمى نتائج الدراسة فإنو يمكف صيا بناء
 المصابيف وجوب المرافقة النفسية لمتالميذ. 
  العمؿ عمى مرافقة التالميذ و إرشادىـ أثناء التدريب مف طرؼ األستاذ مف أجؿ

 تجنب اإلصابات.
 .توعية التالميذ بالعواقب الوخيمة الناتجة عف اإلصابات الرياضية 
  فأكثر. وتشجيعيـ وتحفيزىـ أكثر المصابيف نفسيااالىتماـ بالتالميذ 
       التكفؿ الحقيقي بالتالميذ الذيف يعانوف مف مخاوؼ التعرض لإلصابات الرياضية

 ) التكفؿ النفسي(.
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 :عـامـة خــاتـــــمة

عميـ تمعب األنشطة البدنية والرياضية دور ىاـ في حياة التمميذ خالؿ مرحمة الت
الذا آمنا ومتنفسا كبيرا يفرغ مف خاللو االنفعاالت السمبية باعتبار أنيا تمثؿ ممتوسط ال

والضغوط النفسية التي تثقؿ كاىمو ، ىاتو الضغوط النفسية الناتجة عف التغيرات 
ىامة في حياة الفرد لكوف أنو  انعطاؼالحاصمة خالؿ مرحمة المراىقة التي تعتبر نقطة 

حصة التربية البدنية والرياضية خالليا ترسـ معالـ شخصيتو المستقبمية . و تشتمؿ 
عمى مجموعة مف األنشطة البدنية والرياضية التي تمكف التمميذ مف تحقيؽ حاجاتو 
النفسية ، فمف خالؿ ىذه الحصة يرغب التمميذ دوما في تحقيؽ األداء المتميز لألعماؿ 

ذلؾ  وعندما يسعى ىذا التمميذ نحو النجاح في .المطموبة منو بأقؿ وقت وجيد ممكنيف 
حصة التربية لفإنو يسعى نحو المتعة والرضا عف الذات ، وبالتالي فإنو ال يمكف 

ي عند التالميذ . ليا تأثير نفسكف يالبدنية والرياضية أف تبمغ أىدافيا التربوية ما لـ 
لإلصابات الرياضية تأثير نفسي عمى أداء تالميذ ومف خالؿ دراستنا ىذه وجدنا أف 

، ىذا التأثير الذي يظير عمى حصة التربية البدنية و الرياضيةالرابعة متوسط في 
سموكيـ وعمى أدائيـ وعمى مستوى التنافس عندىـ وحتى عمى رغبتيـ في تحقيؽ 

بيذه الظاىرة ليس فقط عمى  االىتماـالنجاح وتجنب الفشؿ ، لذلؾ فإنو مف الضروري 
نما يجب أف يمتد ىذا  ليشمؿ األوساط  ىتماـاالالمستوى النخبوي رفيع المستوى وا 

الذي تبدأ خطواتو األولى بالتوعية بمخاطر  االىتماـالرياضية المدرسية . ىذا 
اإلصابات الرياضية والبحث عف األسباب المؤدية إلييا ومحاولة تطوير طرؽ الوقاية 
والعالج منيا ، لكف ماييمنا نحف مف خالؿ ىذه الدراسة ونسعى إلى إبرازه ىو ضرورة 

بإعادة التأىيؿ النفسي لما بعد اإلصابة الرياضية . حيث أنو يمكف مالحظة  االىتماـ
أف الرياضي عندما يتعرض لإلصابة الرياضية تحدث لو تغيرات بدنية ونفسية وكثيرا 

بالتأىيؿ البديني عمى حساب التأىيؿ النفسي الذي ينظر إليو عمى أنو  االىتماـما يتـ 
ماليا ، فالمظاىر النفسية الناتجة عف اإلصابة مف الجوانب اليامشية التي يمكف إى

)كفقد اليوية أو الخوؼ والقمؽ ونقص الثقة بالنفس وغيرىا( مف شأنيا أف تؤدي إلى 
نتائج كارثية ما لـ يتـ معالجتيا بطرؽ إعادة التأىيؿ النفسي ناىيؾ عمى أف 
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نتيي بمرحمة النفسية التي يمر بيا المصاب والتي تبدأ بمرحمة الرفض وت االستجابات
عادة التنظيـ تتطمب ىي األخرى رعاية ومتابعة مف طرؼ األخصائييف  التقبؿ وا 

 .السميـ مف مرحمة إلى أخرى نتقاؿاالالنفسييف و ذلؾ مف أجؿ ضماف 
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