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شكرال  

: تعالى لقوله طبق ا -  

( ْلزيدنكم شكرتم لئن)   

 من هب أنعم ما على كثيرا حمدا نحمده و سبحانه هلل شكرا

 في توفيقه على كثيرا ونشكره ، الصالحات بها تتم التي النعم

. الوجود إلى البحث هذا إخراج  

  :سلم و هعلي اهلل صلى محمد سيدنا اهلل خلق خير بقول عمال و

(اهلل يشكر لم الناس يشكر لم من)  

 جهودهل عدة غوال المشرف اْلستاذ إلى الجزيل بالشكر أتقدم

. بها أف ادنا التي القيمة النصائح و المعتبرة  

 اضيةوالري البدنية التربية معهد و طلبة  أساتذة كل إلى

.بمستغانم  
  . هم لنامعاملت و تفهمهم على المكتبة وعمال

 
 وشكرا 
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          الحنان ...إلى من تفرح لفرحي وتحزن لحزنيإلى نبع الحنان وكل         
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إلى الذي يحترق من أجل أن ينير لي درب الحياة         

.""عبدالق ادر  إلى الذي كان يزيد في عزيمتي وقوتي ... أبي العزيز          

بيرهم و  ك  و ازواجهم  و اخواتيوزوجاتهم   اخوتي  والهواء الماء أق اسمهممن   إلى

 . و بناتهم  صغيرهم والى كل ابننائهم

الى اعمامي وعمتي و ابنائهم كلهم  والى كل عائلة  تي  الى كل اخوالي و خاال

 بن دغميس و مخلوفي .

الى كل اصدق ائي وخاصة عبد اإلله و إبنه عبدالحليم والى محمد مجاجي و كل  

  . هذا العمل يوسف  الى من تق اسمنا مشقة  المهدية و و  مدريسةابناء  

الى كل من اعرفهم و يعرفونني سواء من قريب او بعيد اليكم جميعا اهدي  

 ثمرة هذا الجهد المتواضع.

المرسلين سيدنا محمد النبي اْلمي و على آله و  "والصالة و السالم على أشرف  

 .صحبه و التابعين إليهم بإحسان إلى يوم الدين

 " بن دغميش عبدالحليم "



 

  
 
 
 

: إلى الذي ق ال فيهما جل جالله   

«ال تق ل لهما أف و ال تنهرهما و ق ل لهما قوال كريما»  

دعائها و أنستني  أهدي ثمرة هذا الجهد إلى من ألمتني بق لبها و عطفت علي بحنانها، أعانتني ب

 في السراء و الضراء  

 إلى شمس حياتي، و مصدر سعادتي، أمي الحنون حفظها اهلل  

ميإلى الساعد الذي حملني و دفعني للنهوض، و الذي كان سببا في وجودي و تعلي  

أبي العزيز    

يلي في  القرب زهور و في البعد نور إخوتي  و إلى كل عائلة درغام، و إلى زمإلى من هم في  

" عبد الحليم    المذكرة "بن دغميش  

 LMD و إلى دفعة  

ائهم فهم في  إلى جميع اْلصدق اء الذين عشت معهم أحلى اْليام و أسعدها، و لمن نسيت ذكر أسم

 الق لب

 إلى كل هؤالء أهدي ثمرة جهدي
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 الفهرس:

 الصفحة العناوين                                                                      

شكر :ال -               أ    

اإلهداء :      -           ب    

 قائمة المحتويات :

 ج الجداول قائمة -      

             د                                                                               األشكالقائمة  -      

 التعريف بالبحث

 1..............................مقدمـة ....................................................... - 1

 2.........................إشكالية البحث ...................................................... -2

 3................................................................أهداف الدراسة .............. - 3

 4.................................................................................... اتفرضيال -4

 4................................................................................. اسةر أهمية الد –5

 5..............................................................تحديد المفاهيم و المصطلحات -6

 7............................................................................الدراسات السابقة.. -7

 األولالباب 

 الجانب النظري

 :األولالفصل 

 :الرياضية اإلصابات

  



 12.....................................................................تمهيد.......................

 13...................................................................الرياضية اإلصاباتتعريف  – 1

 14 ..................................الرياضية................................. اإلصاباتتصنيف -2

 15................................................في المجال الرياضي لإلصاباتاالسباب العامة  -3

 18...............................................................................اإلصابات أنواع-4

 18.............................................الصدمة..................................  - 1 – 4

 20.................................................الجهاز العضلي................. إصابات-4-2

 22.......................................................التمزق العضلي............الشد و – 4-3

 24..........................................................................التقلص العضلي-4-4 

  25...........................................................................الكسور....... -4-5

 27..........................................................................االلتواء......... -4-6

 28..................................................................الملخ...................-4-7

 29.................................................................الخلع....................-4-8

 31....................................................االنتفاخ الجلدي المائي..............-9- 4

 31.......................................................................السجاحات...... -4-10

 32......................................................................الجروح............-4-11

 33..........................................................الرياضية اإلصاباتبعض مضاعافات  -5

 34........................................................منع حدوث المضاعفات.......كيفية  -6

 35......................................................................اإلصابةو مظاهر  أعراض-7

 35.............................................................................األولية اإلسعافات-8



  40..............................................الرياضية.... اإلصاباتطرق و وسائل الوقاية من  -9

 42........................................الرياضية اإلصاباتدور المدرب في الحد و الوقاية من -10

 44.......................................خالصة....................................................

 الثانيالفصل                                         

 46.................................................................................مقدمة... ...    

 47......................................................................كرة القدم..............-1

 47..........................................................................التعريف اللغوي -1-1

             47.....................................................................التعريف االصطالحي -1-2

 44....................................................................تاريخ كرة القدم في العالم -2

 44................................................................تاريخ كرة القدم في الجزائر... -3

 44.......................................................................القدم.....قواعد كرة  -4

 50..................................................لكرة القدم............... األساسيةالمبادئ  -5

 51............................................................................قوانين كرة القدم -6

 55. .......................................................................متطلبات كرة القدم. -7

  55.................................................................خصائص كرة القدم........ -8

  56..................................................................اللياقة البدنية في كرة القدم -9

 60................................................................................خالصة..........

 الثالثالفصل 

 المراهقة

 62............................................................................................تمهيد



  63...............................................................................مفهوم المراهقة -1

  63...............................................................................تعريف المراهقة -2

 63............................................................بعض التعاريف المختلفة للمراهقة  -3

 64.......................................................................تحديد مراحل المراهقة -4

 65...........................................................سنة 14-12مراهقة المبكرة ال -4-1

  65...........................................................سنة 11-11مراهقة الوسطى ال -4-2

 65.....................................................سنة...... 21-18مراهقة المتأخرة ال -4-3

 66............................................................خصائص النمو في مرحلة المراهقة -1

  71.............................................................................ات المراهقيحاج -6

  73...............................................................................أشكال المراهقة-1

 73.........................................................................المراهقة المتوافقة -1-1

  74.........................................................................المراهقة المنطوية -1-2

  75.........................................................................مراهقة العدوانيةال -1-3

  75........................................................................المراهقة المنحرفة -1-4

 76....................................................المراهقة في التطور الحركي للرياضي أهمية -8

 77 ...............................................................الرياضة بالنسبة للمراهق أهمية -9

  78 .........................................................................................الصةخ 

 الباب الثاني

 الجانب التطبيقي

 األولالفصل 



 الميدانية اإلجراءاتمنهج البحث و 

 81...................................................,,............................منهج البحث -1

 81 ....................................................................عينة البحثمجتمع و  -1-2

 81 ........................................................................مجاالت البحث -1-3

 82.............................................البحث........... الضبط اإلجرائي لمتغيرات -1-4

  83...........................................................................أداة اإلستبيان. -1-5

 84التجربة اإلستطالعية......................................................................-1-6

 84 .................................................................لألداةالشروط العلمية  -1-4 

 86.......................................................................الوسائل اإلحصائية -1-4

 87.......................................................................صعوبات البحث.. -1-4

 الفصل الثاني

   النتائج تحليلعرض و                                              

  89..................................................................... نتائجالعرض و تحليل  -1

  109..............................................................................االستنتاجات -2

 109..................................................................مناقشة نتائج الفرضيات. -3

  109........................................................................األولىالفرضية  -3-1

 110الفرضية الثانية........................................................................ -3-2

  110.....................................................................الفرضية الثالثة... -3-3

  112.................................................................................التوصيات -4

 113..............................................................................الخالصة العامة -



 قائمة الجداول
 الصفحة العنوان الرقم
 101 التسخني اجليد حيافظ على األداء املهاري 10

 101 وجود تركيز كبري على عملية التسخني أثناء احلصة التدريبية. 10
 101 التسخني السيئ يعرضكم إىل إصابات خمتلفة. 10
 101 األطراف اليت يركز عليها أثناء التسخني 10
 101 .جيد يؤدي اىل االصابةعدم الرتكيز على التسخني بشكل  10
 101 للتسخني عالقة مبختلف االصابات اليت تتعرض هلا. 10
 101 تعرض الطلبة إىل إصابة ما. 10
 110 .التمارين الرياضية هلا عالقة باالصابات اليت تتعرض هلا 10
 111 ء.دااألالتمارين اخلاطئة تؤدي اىل االصابة و تؤثر على  10
 111 التمارين الرياضية يف توزيع اجلهد يؤدي اىل االصابة و يؤثر على األداء.سوء تنظيم  01
 111 وتؤثرعلى األداء.عدم االهتمام بالتمارين الرياضية له عالقة باالصابات  00
التحكم اجليد يف تسلسل التمارين الرياضية يلعب دور يف الوقاية من االصابات  00

 .الرياضية
114 

املهارات اهلامة املساعدة على التحكم يف الضغوط خالل عملية االسرتخاء من  00
 .التدريب أو املنافسة

111 

 111 ء.دااألملهارة االسرتخاء عالقة باالصابات الرياضية و التأثري على  00
 111 هناك الرتكيز على املهارة أثناء احلصة التدريبة. 00
 111 الرياضية .لإلسرتخاء دور يف الوقاية من خمتلف االصابات  00
 110 املدة الزمنية ملهارة االسرتخاء كافية الجراء االسرتخاء اجليد لكل اطراف اجلسم. 00
 111 .يف احلفاظ على مستواك و اسرتجاع لياقتك البدنية يساعد االسرتخاء  00

  
 



 قائمة األشكال البيانية
 الصفحة العنوان الرقم
 101 املهاريالتسخني اجليد حيافظ على األداء  10

 101 وجود تركيز كبري على عملية التسخني أثناء احلصة التدريبية. 10
 104 التسخني السيئ يعرضكم إىل إصابات خمتلفة. 10
 101 األطراف اليت يركز عليها أثناء التسخني 10
 101 .عدم الرتكيز على التسخني بشكل جيد يؤدي اىل االصابة 10
 101 االصابات اليت تتعرض هلا. للتسخني عالقة مبختلف 10
 101 تعرض الطلبة إىل إصابة ما. 10
 110 .التمارين الرياضية هلا عالقة باالصابات اليت تتعرض هلا 10
 111 ء.دااألالتمارين اخلاطئة تؤدي اىل االصابة و تؤثر على  10
 111 يؤثر على األداء.سوء تنظيم التمارين الرياضية يف توزيع اجلهد يؤدي اىل االصابة و  01
 114 وتؤثرعلى األداء.عدم االهتمام بالتمارين الرياضية له عالقة باالصابات  00
التحكم اجليد يف تسلسل التمارين الرياضية يلعب دور يف الوقاية من االصابات  00

 .الرياضية
111 

عملية االسرتخاء من املهارات اهلامة املساعدة على التحكم يف الضغوط خالل  00
 .التدريب أو املنافسة

111 

 111 ء.دااألملهارة االسرتخاء عالقة باالصابات الرياضية و التأثري على  00
 111 هناك الرتكيز على املهارة أثناء احلصة التدريبة. 00
 110 لإلسرتخاء دور يف الوقاية من خمتلف االصابات الرياضية . 00
 111 كافية الجراء االسرتخاء اجليد لكل اطراف اجلسم.املدة الزمنية ملهارة االسرتخاء   00
 111 .يف احلفاظ على مستواك و اسرتجاع لياقتك البدنية يساعد االسرتخاء  00



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 التعريف بالبحث
 

 



 التعريف بالبحث

 

 
1 

 مقدمة:-1

فعال يف احلياة االجتماعية لبناء جسم سليم ومبرور الزمن تطورت تعد الرياضة منذ العصور القدمية عنصر جد      

 .وأغراض يف ممارستها وأصبح هلا قوانني وأماكن خمصصة

تعترب رياضة كرة القدم أكثر الرياضات شعبية يف العامل إذ بلغت من الشهرة حدا مل تبلغه الرياضات األخرى إذ 

أصبحت تكتسي أمهية بالغة عند الشعوب على اختالف يغلب عليها الطابع التنافسي واحلماسي الكبري ف

أجناسهم وألسنتهم، وذلك ملا تتميز به هذه اللعبة من خصائص ومميزات جعلتها ختتلف عن باقي الرياضات 

األخرى وبالتايل هي رياضة يغلب عليها طابع االنسجام والتنظيم بني أفراد مجاعة الفريق وكذا االحرتام املتبادل 

نسيق اجلهود، فهي تلعب دورا مهما يف إقامة عالقات وطيدة وسوية قائمة على التأثري يف إطار والتعاون وت

 ديناميكية مجاعية حمددة.

ويتعرض الرياضيون لإلصابة يف كافة األلعاب عندما ال تراعى الشروط العلمية و الفنية خالل التدريب أو 

زة اجلسم املختلفة ،وتعد دراسة اإلصابات الرياضية من املنافسات وذلك نتيجة اجلهد املستمر على أعضاء و أجه

السبل املهمة لتطوير قابلية الرياضي و وقايته من اإلصابة من جهة و إرشاد املدرب إىل إختاذ اإلجراءات الصحيحة 

 و املبكرة حلماية الالعب من املضاعفات اخلطرية اليت قد حترمها من مواصلة نشاطه يف حال وقوع اإلصابة، لذا

التسخني اجليد أثناء احلصة التدريبية وكذلك إدراج مهارة االسرتخاء ضمن الربنامج التدرييب، ينبغي الرتكيز على 

 جناز رياضي عايل ونتائج جيدة. إبغرض الوصول إىل  وذلك

 الرياضية أسباب كثرية و عديدة  خاصة يف لعبة كرة القدم نظرا للتنافس الكبري لإلصاباتوما ميكن قوله أن 

 و احلاد بني الالعبني . 

  :انطالقا من كل ما سبق ذكره حناول تقسيم دراستنا إىل ثالث أقسام ...    

 .اإلطار العام للدراسة(الجانب التمهيدي ) -1-1   

 :: حيتوي على ثالث فصولالجانب النظري -1-2
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 .الرياضية اإلصابات :الفصل األول

 .كرة القدم  :الفصل الثاين

 .املراهقة :الفصل الثالث

 :حيتوي على فصلني :التطبيقي بالجان -1-3    

 .الفصل األول: الطرق املنهجية للبحث   

 .نتائج الالفصل الثاين: عرض وحتليل    

  إشكالية البحث: -2

، حيث أن األخرية القت استحسانا وإقباال شديدين من طرف اسعاً بني الشعوب انتشاراً و كرة القدم لقيت        

، يف حني ل والشباب من اجلنسني ،نظرا لسهولة ومتعة أدائها وهلذا أصبحت مفضلة للكثري من الرياضينياألطفا

 دخلت اللعبة إىل بلدنا اجلزائر وعرفت بعد ذلك انتشارا واسعا.

وباعتبار كرة القدم من األلعاب اجلماعية اليت يتميز السلوك احلركي فيها بالتنوع والتعدد نظرا لوجود العب      

وخصم وأداة يف تفاعل مستمر وغري منقطع من حاالت اللعب، وهذا ما يتطلب احتكاك بني الالعبني وبذل 

 جمهود بدين كبري.

عب إال أن ة بلعبة كرة القدم واليت وضعت من أجل محاية الالورغم القوانني املنصوص عليها دوليا اخلاص  

الفنية و املهارية  على قدراته البدنية اإلصابات الرياضية من أهم العوامل اليت تعيق أداء الالعب وتؤثر بقدر كبري

 إىل درجة إبعاده كليا عن اللعب.

  التساؤل العام: -2-1

 العام: ذكره نصل إىل طرح التساؤل ........ انطالقا مما سبق 

 يف كرة القدم لدى طلبة معهد الرتبية البدنية و الرياضية مبستغامن ؟. لرياضيةا إلصاباتاأسباب ما هي        
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 :الفرعية التساؤالت -2-2 

 يف كرة القدم لدى طلبة معهد الرتبية البدنية و  لرياضيةهل التسخني السيئ يؤدي إىل االصابات ا

 الرياضية مبستغامن ؟. 

 يف كرة القدم لدى طلبة معهد  الرياضية االصابات إىل ؤديي الرياضية التمارينب عدم االهتمام هل

 الرتبية البدنية و الرياضية مبستغامن ؟.

  رة القدم لدى طلبة معهد الرتبية يف ك ضيةالريا اإلصاباتهل ملهارة االسرتخاء دور يف الوقاية من

 البدنية و الرياضية مبستغامن ؟.

 أهداف الدراسة: -3

  القدم لدى الطلبة .التعريف ببعض أسباب اإلصابات الرياضية يف كرة 

 . تقدمي بعض املعلومات القاعدية يف إطار صحة الالعب 

  حيتاجها الرياضي خالل تقدمي نظرة شاملة حول اإلصابات الرياضية وبعض املعلومات اليت

 .مشواره

  حماولة تفادي األسباب املؤدية إىل اإلصابات الرياضية. 

 السرتخاء لتفادي اإلصابات الرياضية .االهتمام بالتسخني و التمارين الرياضية و ا 

 :يـات فـرضال -4

 الفرضية العامة:  

  ية البدنية و الرياضية مبستغامن كرة القدم لدى طلبة معهد الرتباضية يف  الري إلصاباتا أسباب. 

 الجزئية: الفرضيات 
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  يف كرة القدم لدى طلبة معهد الرتبية البدنية و الرياضية  رياضيةال اإلصاباتالتسخني السيئ يؤدي إىل

 مبستغامن .

   يف كرة القدم لدى طلبة معهد الرتبية الرياضية  اإلصابات إىل ؤديي الرياضية التماريناالهتمام بعدم

 البدنية و الرياضية مبستغامن .

  يف كرة القدم لدى طلبة معهد الرتبية البدنية و  يةالرياض اإلصاباتملهارة االسرتخاء دور يف الوقاية من

 الرياضية مبستغامن .

 أهمية الدراسة: -5 

يف   الرياضية االصاباتو تسمح لنا مبعرفة أسباب  اإلصاباتإن دراسة هذا البحث تعطي لنا نظرة عامة على     

إعطاء بعض احللول الوقائية للطلبة  تايل حماولةوبال كرة القدم لدى طلبة معهد الرتبية البدنية و الرياضية مبستغامن

لتفادي اإلصابات، باإلضافة إىل االهتمام بالتدريب الرياضي احلديث والرتكيز على التقوية العضلية للتقليل من 

 يف كرة الرياضية اإلصاباتأسباب ويد القراء باملعلومات الكافية حول حدوث اإلصابات،  إضافة إىل هذا تز 

 القدم.

إضافة إىل كل هذا فتح اجملال إلجراء حبوث ودراسات يف املستقبل وذلك للبحث والتوسع أكثر يف هذا      

 املوضوع ملا له من أمهية كبرية يف اجملال الرياضي. 

  تحديد المفاهيم والمصطلحات: -6

 هي تعرض أنسجة اجلسم املختلفة ملؤثرات خارجية أو داخلية تؤدي إىل إحداث تغريات   :اإلصابة 

 .( 04ص0990فتحي ، ) تشرحيية و فيزيولوجية يف مكان اإلصابة مما يعطل وظيفة ذلك النسيج  

 :اإلصابة الرياضية  
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أو غري مباشرة إىل حوادث خمتلفة، بسبب  ةكل ممارسة مهما كان نوعها معرضة بصفة مباشر :  إصطالحا   

متفاوتة االحتكاك الكبري واحليوية العظيمة اليت تتميز هبا كرة القدم، حيث توجد إصابات كثرية يف امليدان تكون 

 .( 04ص0991) البصري ، اخلطورة، بسيطة، متوسطة، وخطرية

 : حبيث يؤدي  ،داخلي أو خارجيهي كل تأثري حيدث على مستوى اجلسم سواء كان  التعريف اإلجرائي

  إىل تعطيل الوظائف الفيسيولوجية و احلسية للرياضي .

 القدم: كرة 

 - :لغة( كرة القدمFootball هي كلمة التينية وتعين ركل الكرة بالقدم، فاألمريكيون يعتربون )

املعروفة واليت " أو كرة القدم األمريكية، أما كرة القدم Regbyالفوتبول ما يسمى عندهم بالـ "

 ".Souerسنتحدث عنها تسمى "

 - :كرة القدم هي رياضة مجاعية، متارس من طرف مجيع الناس كما أشار إليها رومي مجيل: اصطالحا

 "كرة القدم قبل كل شيء رياضة مجاعية يتكيف معها كل أصناف اجملتمع".

مة، املساحات اخلضراء( فتعد وقبل أن تصبح منظمة كانت متارس من أماكن أكثر ندرة )األماكن العا 

لعبة أكثر تلقائية واألكثر جاذبية على السواء، حيث رأى ممارسوا هذه اللعبة أن حتويل كرة القدم إىل رياضة 

 انطالقا من قاعدة أساسية.

أن كرة القدم رياضة تلعب بني فريقني يتألف كل فريق من إحدى  0919ويضيف "جوستاتييسي" سنة 

 كرة منفوخة وذلك فوق أرضية ملعب مستطيلة.  عشر العبا يستعملون

 : حيتوي كل منهما  ,ارس على أرضية ملعب بني فريقنيهي لعبة مجاعية مت التعريف اإلجرائي

 على إحدى عشر العب مضبوطة بقوانني دولية .
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 الدراسات السابقة: -7

عبارة عن تكملة لبحوث أخرى تعترب الدراسات السابقة أساس و مصدر لكل باحث، فكل حبث هو "         

و متهيد لبحوث قادمة، وهذا ما جنده يف خصائص البحث العلمي أنه تكاملي البناء، فكل حبث هو عبارة عن 

حلقة من حلقات سلسلة البحث العلمي، أما فيما يتعلق هبذا املوضوع ميكن القول أن األحباث والدراسات اليت 

قليلة جدا إن مل نقل منعدمة، لكن هناك بعض الدراسات املشاهبة واليت  تطرقت إىل مثل هذه املواضيع يف بالدنا

 نوجزها فيما يلي:

  :اليت قام هبا الطالبني زكور حممد أمني، يامهي محزة، حتت إشراف الدراسة األولى

( 4111،4112األستاذ:قصري نصر الدين، أجريت هذه الدراسة خالل السنة اجلامعية)

لرياضية بدايل إبراهيم، جامعة اجلزائر حتت عنوان: " أمهية الطب الرياضي مبعهد الرتبية البدنية وا

يف حتسني مردود العيب كرة اليد ")أشبال(، واليت متحورت  هيف عالج اإلصابات الرياضية ودور 

 اليد. ةاشكاليتها حول: األسباب اليت تقف وراء غياب املراقبة الطبية ملمارسي رياضة كر 

 عامة كالتايل:و قد جاءت الفرضية ال

إن نقص أو غياب املؤطرين الصحيني يف الفرق الرياضية لكرة اليد يؤدي إىل ارتفاع نسبة اإلصابات الرياضية  -

 وهذا ما يؤثر سلبا على مردود و مستوى الالعبني.

 أما الفرضيات اجلزئية فكانت بالشكل التايل:        

 هتمام باملتابعة الطبية لفائدة األشبال.نقص الوسائل و املوارد املالية أدى إىل عدم اال 

 .قلة التوعية لدى املدربني أثر سلبا على استعمال الطب الرياضي يف الوقاية و عالج اإلصابات الرياضية 

 .إن اهتمام املدربني بالنتائج وإمهاهلم للفئات الصغرى أدى إىل عدم وجود متابعة طبية هلذه الفئات 

 كالتايل: فرد( 12ولقد استخدم الطالبان املنهج الوصفي يف هذه الدراسة، وكانت عينة حبثهم مشكلة من )  
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العب اختصاص كرة اليد )صنف أشبال( موزعة على مخس فرق رياضية وهي: *النجم الرياضي  11 - 

بيار، نادي كرة اليد عني البنيان الربواقية)والية املدية(، *شبيبة القبائل)والية تيزي وزو(، *نادي كرة اليد األ

 واالحتاد الرياضي لبلدية املقرية )اجلزائر العاصمة(.

 مدربني موزعني على الفرق السالفة الذكر.   12 - 

وزعت على الالعبني واملدربني، ونرى من خالل  ةأما أداة البحث فكانت عبارة عن استمارات إستبياني      

 ائج التالية واليت حققت صحة الفرضيات:دراستهما أهنما توصال إىل النت

أن معظم فرق كرة اليد ال حتتوي على قاعات للعالج وأطباء خمتصني يف الوقاية و عالج اإلصابات الرياضية،   

وأيضا أن املستوى املتدين للمدربني أكد قلة التوعية من طرفهم، وبالتايل غياب املتابعة الطبية الدورية والشاملة 

 ذلك اإلمهال والالمباالة للفئات الصغرى وخاصة فئة األشبال أدى إىل عدم وجود متابعة طبية.للرياضيني، ك

  :قليداين إبراهيم، عدة بغشام، حتت إشراف  اليت قام هبا الطالبني الدراسة الدراسة الثانية

البدنية  ( مبعهد الرتبية4112،4119األستاذ: مهيدي حممد، أجريت هذه الدراسة خالل السنة اجلامعية )

والرياضية جبامعة عبد احلميد بن باديس مبستغامن، حتت عنوان: " إصابة مفصل الكتف لدى مصارعي اجليدو"، 

واليت متحورت اشكاليتها العامة حول: أسباب إصابة مفصل الكتف عند مصارعي رياضة اجليدو وماهي الوسائل 

 املتاحة لتفادي إصابة مفصل الكتف يف رياضة اجليدو.

 ت فرضياهتم كما يلي:و كان

من بني األسباب اليت تؤدي إىل إصابة مفصل الكتف هي: سوء أداء احلركة و نقص املهارة وكذا احلمل الزائد  -

 يف التدريب الرياضي للجيدو.

التحضري النفسي اجليد يف بداية احلصص التدريبية وقبل املنافسة من أهم الوسائل الوقائية لتفادي حدوث  -

 فة عامة وإصابة مفصل الكتف بصفة خاصة.اإلصابات بص

 ولقد استخدما املنهج الوصفي كونه مالئم حلل هذه املشكلة بطريقة علمية سليمة. 
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( فرق رياضية )أفاق 10( مدرب لوالية مستغامن بطريقة عشوائية من )01( مصارع و)01ومتثلت عينة حبثهم يف )

 املدنية(. فريق املركب الرياضي، فريق كاستور، فريق احلماية

 يف حني أداة البحث فكانت عبارة عن استمارات استبيانية وزعت على املصارعني و املدربني. 

 أما النتائج املتوصل إليها فكانت كاآليت:

 .إن أغلب املصارعني يتعرضون ملختلف اإلصابات وخاصة إصابة مفصل الكتف 

 .إن املصارع يكون عرضة لوقوع اإلصابة أثناء املنافسة 

 إلصابة حتدث بنسبة كبرية يف اجلزء العلوي من اجلسم.إن ا 

 .نقص التحضري  النفسي 

 .كل األندية اليت أجريت عليها الدراسة ليس هلا طبيب خاص بالفريق 

 .إن أغلب املصارعني يشعرون بالقلق والغضب أثناء اهلزمية يف املنافسات 

  يركزون على مجيع عوامل اللياقة البدنية أثناء من خالل ما حتصلنا عليه ميكننا القول أن كل املدربني ال

 التدريب.

  :الدراسة اليت قام هبا الطلبة: مسري خلو، السعيد لعبيدي، عبد السالم بوخلوة،  الدراسة الثالثة

( جبامعة 4112،4119حتت إشراف األستاذ: قندوزان نذير، أجريت هذه الدراسة خالل السنة اجلامعية )

قسم اإلدارة والتسيري الرياضي، حتت عنوان: " إسهام الطب الرياضي يف عالج حممد بوضياف باملسيلة، 

اإلصابات الرياضية وحتسني مردود العيب كرة القدم "، واليت متحورت اشكاليتها العامة حول: أمهية الطب 

 جلزائرية.الرياضي يف عالج اإلصابات الرياضية واألسباب املؤدية إىل كثرة اإلصابات لدى العيب كرة القدم ا

 وقد جاءت الفرضية العامة على النحو التايل:

قلة التوعية وكذلك اهتمام املدربني بالنتائج ونقص مراكز الطب الرياضي أدى إىل كثرة اإلصابات لدى  -      

 العيب كرة القدم.
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 أما الفرضيات اجلزئية فكانت على الشكل التايل: 

   كرة القدم.للطب الرياضي دور يف زيادة مردود العيب 

 .قلة التوعية من طرف املدربني أدى إىل تضاعف اإلصابات لدى العيب كرة القدم 

 .اهتمام املدربني بالنتائج نتج عنه عدم وجود متابعة طبية 

املنهج الوصفي يف هذه الدراسة، أما عينة حبثهم فقد اختاروها بصورة عشوائية، حيث مشلت أندية  اولقد استخدمو 

 من القسم اجلهوي األول والثاين لوالية ورقلة موزعة كما يلي:

   .نالعب من فريق النادي الرياضي لبلدية املقامري41 -

  . العب من فرق مولودية شباب املقارين 41  -

 .لنادي الرياضي لبلدية سيدي بوعزيز العب من ا 41 -

 العب من النادي الرياضي لبلدية تقرت. 41 -

 أما النتائج املتوصل إليها فكانت كاآليت:

  .تراجع مردود العيب كرة القدم راجع إىل عدم وجود أخصائي يف الطب الرياضي 

  .إن قلة التوعية من طرف املدربني أدى إىل تضاعف اإلصابات 

  دربني بالنتائج نتج عنه عدم وجود متابعة طبية.إن اهتمام امل 

 .نقص مراكز الطب الرياضي أدى إىل عدم التكفل جبميع الالعبني املصابني 
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 تمهيد:

تعترب اإلصابات الرياضية كثرية يف ميدان املمارسة الرياضية عامة، فكل منطقة أو جزء من أجزاء اجلسم معرضة 

ما يتعلق باإلصابات الرياضية من خالل  تعريفها لإلصابات، فمن خالل هذا الفصل سنحاول توضيح كل 

وأنواعها وأسباهبا وطرق تشخيصها وأعراضها وعالجها والوقاية منها وكيفية منع حدوث مضاعفاهتا، باإلضافة إىل 

توضيح دور كل من املدرب والالعب نفسه يف احلد والوقاية من اإلصابات الرياضية، وتوضيح كذلك مفهوم 

 ة والقواعد اخلاصة باإلسعاف لكل اإلصابات الرياضية.اإلسعافات األولي
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 تعريف اإلصابة الرياضية: -1

اإلصابة الرياضية هي تأثري نسيج أو جمموعة أنسجة اجلسم نتيجة مؤثر خارجي أو داخلي مما يؤدي إىل تعطيل 

 عمل أو وظيفة ذلك النسيج، وتنقسم هذه املؤثرات إىل:

 كاالصطدام بزميل أو األرض أو أداة مستخدمة .  ةأي تعرض الالعب إىل شدة خارجي مؤثر خارجي: -أ

 أي إصابة الالعب مع نفسه نتيجة لألداء الفين اخلاطئ أو عدم اإلمحاء. مؤثر ذاتي: -ب

 مثل تراكم محض الالكتيك يف العضالت أو اإلرهاق العضلي أو قلة مقدار املاء واملالح. مؤثر داخلي : -ج

 (20ص 4112 )زاهر،

 وينبغي علينا مراعاة أن اإلصابات الرياضية قد تكون إصابة بدنية، أو إصابة نفسية.

 اإلصابة  البدنية:

قد حتدث نتيجة حادث عارض أو غري مقصود مثل اصطدام العب بآخر منافس، أو ارتطام أداة اللعب كعصا 

داء كما يف اجلمباز مثال، أو أثناء أداء مهارة اهلوكي مثال جبسم العب منافس، أو سقوط الالعب فجأة أثناء األ

حركية يف كرة القدم أو كرة اليد وفقد الالعب لتوازنه وقد حتدث نتيجة لعمليات العدوان الرياضي والعنف أثناء 

 املنافسات الرياضية.

 اإلصابة النفسية:

نفسية نتيجة خلربة أو حادث معني مرتب باجملال الرياضي  Traumaاإلصابة النفسية هي عبارة عن صدمة 

واليت قد تسفر أو قد ال تسفر عن إصابة بدنية ولكنها حتدث بعض التغريات يف اخلصائص النفسية للفرد ويتضح 

 بعض والدافعية والسلوك بالنسبة للفرد الرياضي وبالتايل هبوط مستواه الرياضي ويف ةأثرها يف تغيري احلالة االنفعالي

 (09-02ص  0992)عالوي،  األحيان انقطاعه النهائي عن املمارسة الرياضية.
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 تصنيفات اإلصابات المختلفة: -2

توجد عدة مدراس طبية تقسم اإلصابات عامة وإصابات املالعب خاصة إىل عدة مدارس لتسهيل شرح 

 التشخيص وتنفيذ العالج ومن ذلك ما يلي:

 ة:تقسيمات حسب شدة اإلصاب -2-1

مثل التقلص العضلي والسجحات والشد العضلي وامللخ اخلفيف )التمزق يف أربطة تقسيمات بسيطة:  -أ

 املفاصل(.

 مثل التمزق الغري مصاحب بكسور. إصابات متوسطة الشدة: -ب

 مثل الكسر واخللع والتمزق املصحوب بكسور أو خبلع.إصابات شديدة:  -ج

 أو مغلقة(: تقسيمات حسب نوع الجروح )مفتوحة -2-2

 إصابات مفتوحة مثل اجلروح أو احلروق. -أ

إصابات مغلقة مثل التمزق العضلي والرضوض، واخللع وغريها من اإلصابات املصحوبة جبرح أو نزيف  -ب

 خارجي.

 حسب درجة اإلصابة: تتقسيما -2-3

 إصابة الدرجة األولى: -أ

تعيق الالعب أو متنعه من تكملة املباراة وتشمل حوايل ويقصد هبا اإلصابات البسيطة من حيث اخلطورة واليت ال 

 من اإلصابات مثل السجحات والرضوض والتقلصات العضلية. 91% -91

 إصابات الدرجة الثانية: -ب

ويقصد هبا اإلصابات املتوسطة الشدة واليت تعيق الالعب عن األداء الرياضي لفرتة حوايل من أسبوع ألسبوعني، 

 مثل التمزق العضلي ومتزق األربطة باملفاصل. %2ومتثل غالبا حوايل 
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 إصابات الدرجة الثالثة: -ج

الرياضي مدة ال تقل عن  ءويقصد هبا اإلصابات شديدة اخلطورة واليت تعيق الالعب متاما عن االستمرار يف األدا

إصابات  -اخللع –إال أهنا خطرية مثل الكسور بأنواعها  %4 -0شهر، وهي وإن كانت قليلة احلدوث من 

 (40-44ص 0992)رياض،  االنزالق الغضرويف بأنواعه. –غضروف الرقبة 

 تقسيمات حسب السبب: -2-4

إصابة أولية أو مباشرة يف امللعب نتيجة القيام مبجهود عنيف أو نتيجة حادثة غري متوقعة وهي متثل النوع  -أ

 الرئيسي لإلصابات.

 0999)اسامة رياض،  ثناء العالج اخلاطئ لإلصابة األولية.إصابة تابعة وتسبب نتيجة إصابة أولية أو أ -ب

 (00ص

 األسباب العامة لإلصابات في المجال الرياضي: -3

 التدريب غير العلمي: -1

 إذا ما مت التدريب بأسلوب غري علمي ساهم يف حدوث اإلصابة ملا يلي:

 عدم التكامل في تدريبات تنمية عناصر اللياقة البدنية: -أ

االهتمام بتنمية كافة عناصر اللياقة البدنية وعدم االهتمام جبزء منها على حساب اآلخر حىت ال يتسبب جيب 

 ذلك يف حدوث إصابات ، ففي كرة القدم مثال إذا اهتم املدرب بتدريبات السرعة وأمهل الرشاقة فإنه

لزم االهتمام بتنمية كافة قد يعرض الالعب لإلصابة عند أي تغيري الجتاهات جسمه بصورة مفاجئة، لذلك ي

 عناصر اللياقة البدنية العامة كقاعدة تبىن عليها اخلاصة واللياقة املهارية واللياقة اخلططية .

 عدم التنسيق والتوافق في تدريبات المجموعات العضلية لالعب: -ب

ء األداء احلركي للرياضي، فاجملموعات العضلية القابضة والباسطة واملثبتة واليت تقوم بعملها يف نفس الوقت أثنا

وأيضا عدم التكامل يف تدريب اجملموعات العضلية اليت تتطلبها طبيعة األداء، وإمهال جمموعات عضلية أخرى مما 
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يسبب إصابتها مثل االهتمام بتدريب عضالت الفخذ األمامية والوحشية )العضلة ذات أربعة رؤوس فخذية( 

ت اإلنسية املقربة )الضامة( مما جيعلها أكثر عرضة لإلصابة بالتمزقات لالعب كرة القدم وإمهال تدريبات العضال

 (42-42ص 0992 )رياض، العضلية.

 سوء تخطيط البرنامج التدريبي: -ج

سواء كان برناجما سنويا أو شهريا أو أسبوعيا أو حىت داخل الوحدة التدريبية يف األسبوع التدرييب يوم املباراة، فإن 

 -41من مستواه، واملفروض أن يكون التدريب يف اليوم السابق للمباراة خفيفا  %011أقصى محل العب 

من مستواه، وقد يفضل الراحة يف بعض احلاالت، أما إذا تدرب الالعب تدريبا عنيفا يف هذا اليوم فإنه  01%

داخل  يتعرض لإلصابة، كذلك إذا ما حدث خطأ يف ختطيط وتنفيذ محل التدريب )الشدة واحلجم التدرييب(

 الوحدة التدريبية ذاهتا فإنه قد يسبب إصابة الالعب.

 عدم االهتمام باإلحماء الكافي والمناسب: -د

ويقصد باإلمحاء الكايف أداء التدريب أو املباراة واملناسب هلم وبطبيعة اجلو مع مراعاة التدرج على اختالف مراحله 

 جتنبا حلدوث إصابات.

 ة:عدم مالحظة المدرب لالعب بدق -ه

املالحظة الدقيقة من قبل املدرب لالعبني جتنب اشرتاك الالعب املصاب أو املريض يف التدريب أو يف املباريات، 

لالعب وهل هو طبيعي أم غري طبيعي، ألنه قد  وننصح مبالحظة احلالة الصحية والنفسية وطبيعة األداء الفين

 (092-090ص 0999)رياض،  عب.يكون هناك خطأ فين يف األداء، وتكراره يتسبب إصابة الال

 سوء اختيار مواعيد التدريب: -و

قد يسبب ذلك إصابة الالعب، فمثال التدريب وقت الظهرية يف الصيف قد يصيب الالعب بضربة مشس أو يفقد 

الالعب كمية كبرية من السوائل واألمالح مما يسبب حدوث تقلصات عضلية، ولذلك يفضل تدريب الالعبني يف 

 الباكر أو يف املساء صيفا وعكس ذلك يف مواسم الشتاء.الصباح 
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 مخالفة الروح الرياضية: -2

تعد خمالفة الروح الرياضية من أسباب اإلصابات، وهي خمالفة ألهداف نبيلة تسعى الرياضة يف تأصيلها يف النفوس 

 ليمتد أثرها على احلياة العامة وفالح اجملتمع ويسبب ذلك:

اطئ سواء كان من األعالم أو املدرب خاصة يف جمال كرة القدم حيث يوجه املدرب التوجيه النفسي اخل -0

العبيه للعنف واخلشونة املتعمدة إلرهاب املنافس مما قد يسبب إصابة الالعب نفسه أو منافسه املتميز إلبعاده عن 

 االستمرار لتقدمه مهاريا وفنيا.

 غ فيه مما قد يسبب إصابته أو إصابة منافسيه.احلماس والشحن النفسي الذي ال لزوم له واملبال -4

 مخالفة المواصفات الفنية والقوانين الرياضية: -3

هدف القوانني الرياضية هي محاية الالعب وتأمني سالمة أدائه لرياضته، وخمالفة تلك القوانني تؤدي إىل حدوث  

دمه خبشونة وغريها يف كرة القدم كمهامجة العب مبارزة عند خلع قناعه أو مهامجة العب من اخللف، وكتم ق

واألدوات الرياضية، وميتد ذلك إىل خمالفة القوانني يف كل الرياضات، كما أن املواصفات الفنية والقانونية ملالبس 

 الالعبني سبب احتمال إصابتهم.

 الفسيولوجية لالعبين: تعدم األخذ بنتائج الفحوص واالختبارا -4 

والفرق الوطنية خاصة األخذ بنتائج الفحوص واالختبارات خاصة بتقييم الالعبني جيب عند انتقاء الفرق عامة 

فسيولوجيا واليت جتري مبراكز الطب الرياضي على أن تعرض على املدرب املؤهل ليتعاون مع أخصائي الطب 

هناك العديد من الرياضي يف اختبار الالعب أو الفريق اجلاهز والالئق فنيا من حيث املهارة واللياقة البدنية، و 

 احلوادث واإلصابات اليت نتجت من اختيار الالعب غري الالئق فسيولوجيا وطبيا لالشرتاك يف املباريات.

 استخدام األدوات الرياضية غير المالئمة: -5 

نقصد هنا األدوات اليت يستخدمها الالعب يف جمال رياضته مثل كرة القدم، مضرب التنس والسالح يف املبارزة، 

ب أن يكون هناك تناسب بني عمر الالعب واألدوات املستخدمة يف نشاطه الرياضي، فاستخدام الناشئ فيج
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-41ص 0992، )رياض ألدوات الكبار خطأ طيب جسيم ينتج عنه العديد من األضرار الطبية واإلصابات.

49-42) . 

  األحذية المستخدمة وأرض الملعب: -6

اخللقية وتشمل التشوهات الوظيفية، والتشوهات األستاتيكية يف اجملال  ونشري هنا إىل معظم تشوهات القدم غري

الرياضي تنتج من سوء اختيار األحذية املناسبة لكل رياضة مبا يناسب كل قدم، فاألحذية املناسبة وأرض امللعب 

ي بإبداء تشكل محاية دائمة لقدم الالعب، ونشري هنا إىل أن هذا االختيار يشارك فيه أخصائي الطب الرياض

 .(092ص 0999 )رياض، الرأي الفين لالعب واملدرب.

    استخدام الالعبين للمنشطات: -7 

يؤدي استخدام الالعبني للمنشطات احملرمة قانونا إىل إجهاد فيزيولوجي "وظيفي" يعرضهم للعديد من اإلصابات، 

وجية، كذلك جيب على أخصائي حيث أهنم سيبذلون جهد غري طبيعي "صناعي" غري مالئم لقدراهتم الفيزيول

 الطب الرياضي واملدرب عمل دفرت تدون به إصابات كل العب من حيث:

 مكان حدوث اإلصابة )مالعب مفتوحة، مغطاة، يف أي موسم شتاء أو صيف(. -

 حلظة اإلصابة )خالل اإلمحاء، خالل املباراة، يف هناية املباراة(. -

 هاد عضلي، ضغط عصيب(.حالة الالعب البدنية وقت اإلصابة )إج -

 مستوى البطولة اليت أصيب فيها الالعب )مباراة سهلة، مباراة صعبة، هنائي(. -

وصف تفصيلي للحركة اليت أدت إىل إصابة الالعب، وذلك لالستفادة من هذا الدفرت عند التشخيص والعالج  -

 .(092ص 0999 )رياض، واملتابعة.

 أنواع اإلصابات:  -4

 الصدمة:  4-1

 تعريف:  4-1-1
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 الصدمة هي حالة هبوط يف األجهزة احليوية الدوري والتنفسي تصحب مجيع اإلصابات املفاجئة ومنها:

 اإلصابات املفاجئة اليت يصاحبها أمل كالكسور. -أ

 صدمة نتيجة فقد كميات كبرية من الدم كما يف حاالت النزيف الشديد سواء كان داخليا أو خارجيا. -ب

 ن سوائل كثرية من اجلسم كما يف احلاالت اآلتية: حاالت احلروق، النزالت املعاوية الشديدة.نتيجة فقدا -ج

 أعراض الصدمة:  4-1-2

 رقدة املصاب يف مخول وسكون. -

 هبوط درجة حرارة اجلسم. -

 لون املصاب يكون شاحبا وجلده باردا ومنديا. -

 النبض سريع وضعيف. -

 التنفس سطحي وغري منتظم. -

 عالج الصدمة:  4-1-3

يوضع املصاب برفق يف مكان متجدد اهلواء، وذلك بوضعه مستلقيا على ظهره مع خفض الرأس عن مستوى  -أ

 اجلسم والرجلني أعلى من مستوى الرأس ليمكن الدم من الوصول للمخ.

 سند اجلزء املصاب بوضعه وضعا مرحيا. -ب

 الصدر. ختفيف املالبس أو األربطة الضاغطة حول الرقبة أو -ج

 استنشاق األكسجني أو عمل تنفس اصطناعي إذا لزم األمر. -د

 نظرا هلبوط درجة حرارة اجلسم يلزم تدفئة املصاب لتنشيط الدورة الدموية. -و

عند التأكد من عدم وجود نزيف داخلي أو جروح يف املعدة وزوال اإلغماء يعطى املصاب املشروبات  -ه

 الساخنة كالشاي.
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 الجهاز العضلي:إصابات   4-2

 الرضوض )الكدمات(: 4-2-1

الرض )الكدم( هو هرس األنسجة وأعضاء اجلسم املختلفة  )كاجللد والعضالت( أو الصلبة )كالعظام واملفاصل( 

 (29-12-12)روفائيل، ص نتيجة إلصابتها إصابة مباشرة مبؤثر خارجي.

بالزما الدم مكان اإلصابة، والكدم إصابة تكثر وغالبا ما يصاحب الكدم أمل وورم ونزيف داخلي وارتشاح لسائل 

يف الرياضات اليت يف احتكاكات تنافسية مباشرة أو اليت تستعمل هبا أدوات صلبة، وتزداد خطورة الكدم يف 

 احلاالت اآلتية:

 قوة وشدة الضربة املوجهة إىل مكان اإلصابة. -أ

 اتساع املساحة أو اجلزء املعرض لإلصابة. -ب

 الكدمات: درجات  4-2-2

كدم بسيط، وفيه يستمر الالعب يف األداء وقد ال يشعر به حلظة حدوثه وإمنا قد يشعر به الالعب بعد   -أ

 املباراة.

كدم، شديد لدرجة أن الالعب ال يستمر يف األداء، ويشعر بأعراضه حلظة حدوثه مثل الورم واألمل وارتفاع   -ب

 درجة حرارة اجلزء املصاب.

 ات:أنواع الكدم 4-2-3

 كدم الجلد:  -أ( 

إن كدم اجللد عموما ال يعيق الالعب عن االستمرار يف األداء الرياضي، وهناك نوعان ، كدم اجللد البسيط وكدم 

 .(20-21-02-02ص 0992)رياض، اجللد الشديد.

 كدم العضالت:-ب(
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مينع الالعب من االستمرار يف يعد كدم العضالت من أهم أنواع الكدمات لزيادة انتشاره بني الرياضيني، وألنه قد 

 مزاولة رياضته من ناحية أخرى.

وكدم العضالت من اإلصابات املباشرة، وحيدث فيه العديد من التغريات الفسيولوجية مكان اإلصابة مثل الورم 

 والنزيف الداخلي وتغري لون اجللد وغريها.

 كدم العظام:  -ج(

وجودة حتت اجللد مباشرة "املكشوفة" غري املكسوة بالعضالت حيدث نتيجة إصابة مباشرة، وهو يصيب العظام امل

مثل عظمة القصبة، وعظام الساعد وخاصة عظمة الكعربة والزند وعظام األصابع ورسغ اليد ووجه القدم وعظمة 

 (22-29ص)روفائيل،  الرضفة بالركبة.

 كدم المفاصل:-د(

ابة مباشرة، ومن أكثر املفاصل اليت حيدث هبا كدم املفاصل كغريه من أنواع الكدم األخرى حيدث نتيجة إلص

 الكدم مفصل القدم، ومفصل الركبة وخاصة لالعيب كرة القدم.

 األسباب التي تؤدي إلى حدوث الكدمات:  4-2-4

 االصطدام باألجزاء الصلبة من جسم الالعب اآلخر ملؤخرة الكوع أو الرأس. -أ

 .هرياضة املالكمة والكاراتي الضربات املباشرة من العب آلخر كما حيدث يف -ب

 االصطدام أو الضرب باألدوات املستخدمة ففي اللعب كمضرب التنس أو األحذية أو الكرات الثقيلة. -ج

 السقوط أو التعثر جبهاز أو أي مانع طبيعي. -د

 األعراض المصاحبة لحدوث الكدمات:  4-2-5

يصاحب الكدمة أمل يف موضع اإلصابة يزداد عند الضغط اخلفيف عليه كما حيدث امحرار يف اجللد والصبغة اليت 

حتت اجللد، ويتحول لون الكدمة إىل اللون األمحر مث إىل اللونني األزرق والبنفسجي بعد اليوم الثاين أو الثالث 
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وميكن لالعب حتريك اجلزء املصاب من اجلسم مع أمل بسيط نتيجة لتغري لون مادة اهليموجلوبني املوجودة يف الدم، 

 أو بدون أمل على اإلطالق تبعا لشدة الكدمة.

 اإلسعافات األولية للكدمة:  4-2-6

يف حالة وجود جرح مصاحب للكدمة الشديدة جيب القيام باإلسعافات األولية كما يف حاالت اجلروح لوقف  -أ

 ألولية للكدمة.النزيف الدموي مث تكمل اإلسعافات ا

دقيقة  02ضع كمادة باردة فوق موضع الكدمة حبيث تغطي كل مساحتها ويثبتها برباط ضاغط ويثبتها فرتة  -ب

 (20ص 0992)رياض، مث ضع بعدها رباطا خفيفا فوق موضع الكدمة.

 الشد أو التمزق العضلي:  4-3

 تعريف الشد العضلي:  4-3-1

األلياف العضلية املرنة املكونة للعضلة املرنة املكونة للعضلة بشدة تتجاوز  الشد العضلي هو عبارة عن استطالة يف

مقدار املرونة العضلية مما يؤدي إىل استطالة غري طبيعية أو متزق يف األلياف العضلية، ويسمى الشد العضلي يف 

 (90-91ص 4112)زاهر، بعض األحيان بالتمزق العضلي وهو من أكثر اإلصابات الرياضية شيوعا.

 األسباب التي تؤدي إلى حدوث الشد العضلي: 4-3-2

 عدم اإلمحاء العضلي الكايف قبل القيام باجملهود الرياضي. -0

اإلمحاء غري املناسب لطبيعة اللعبة حني يتم إمهال اإلمحاء جملموعة األعضاء اليت تقوم بعمل اجملهود البدين  -4

 الرئيسي.

 موعة العضلية املتقابلة.ضعف العضالت وعدم التوازن بني اجمل -0

يتسم الشد العضلي بأمل ختتلف حدته تبعا لشدة األعراض المصاحبة لحدوث الشد العضلي: 4-3-3

اإلصابة ودرجة التمزق يف العضلة، كما يزداد هذا األمل عند الضغط اخلفيف على املنطقة املصابة وحيدث يف حالة 

 ملنطقة املصابة.اإلصابة احلادة انتفاخ بسيط وصعوبة يف حتريك ا
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 أنواع الشد العضلي:  4-3-4

 ينقسم الشد العضلي إىل ثالثة درجات من حيث حدة اإلصابة .

 شد عضلي على الدرجة األولى: -أ

وحيدث عندما تكون االستطالة يف األلياف العضلية بسيطة وتؤدي إىل متزق جزئي يف األلياف العضلية بدون فقد 

ز بأمل يف موضع الشد يزداد عند الضغط اخلفيف عليه كما ال حيدث نقص ملحوظ االتصال والقوة العضلية، ويتمي

 يف القوة العضلية.

 شد عضلي من الدرجة الثانية: -ب

وحيدث عندما تكون اإلطالة العضلية الناشئة عن اإلصابة متوسطة احلدة وفيها مت منزق جزئي يف األلياف العضلية 

األعراض املصاحبة كما يف الشد العضلي من الدرجة األوىل مع زيادة حدة ونزيف دموي بني هذه األلياف وتكون 

 األمل وصعوبة حتريك اجلزء املصاب.

 الشد العضلي من الدرجة الثالثة: -ج

وتكون فيه االستطالة العضلية الناشئة عن اإلصابة شديدة وحيدث متزق كلي يف األلياف العضلية مما يؤدي إىل 

ون هذا النوع من الشد العضلي مصحوبا بأمل حاد يف منطقة اإلصابة ونزيف دموي فقد االتصال العضلي، ويك

 حتت اجللد ميكن مالحظته يف بعض األحيان بالنظر كما حيدث فقد ملحوظ للقوة العضلية يف املنطقة املصابة.

 اإلسعافات األولية للشد العضلي:  4-3-5

 هو االستلقاء على الظهر يف حالة إصابة األطراف ضع املصاب يف وضع مناسب وغري مؤمل والوضع املثايل -

 السفلى أو اجلذع، أو اجللوس املعتدل يف حالة إصابة األطراف العليا.

دقيقة  02ضع كمادات باردة على اجلزء املصاب من العضلة، تثبت الكمادة برباط ضاغط بإحكام ملدة  -

صل القريب منها لتقليل احلركة، كرر استخدام الكمادة بعدها أعد وضع الرباط على اجلزء املصاب من العضلة واملف

 الباردة مرتني يف اليوم.
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يف حالة الشد العضلي يف األطراف السفلى من الدرجة الثانية أو الثالثة جيب استخدام عكازين لالعب  -

جلذع برباط املصاب لالنتقال إىل املستشفى، أما يف حالة إصابة األطراف العليا فيجب تثبيت الذراع جبانب ا

 ضاغط.

ينقل الالعب املصاب إىل أقرب مركز صحي وذلك الستشارة الطبيب يف ما يلزم عمله مبواصلة عالج الالعب  -

 (92-90-94ص، 4112)زاهر، املصاب.

 :Muscle cramp التقلص )المعص (العضلي   4-4

إىل اإلحساس بتقلصات مؤملة يف قد يتعرض الرياضيون أو غري الرياضيني الذين يقومون بأعمال عضلية عنيفة 

عضلة أو بعض العضالت تستمر لوقت  قد يقتصر لبضع ثواين أو يطول بعض دقائق، وقد حيدث التقلص 

العضلي أثناء التدريب يف اجلو احلار، ومن أسباب التقلص العضلي طول مدة تعرض العضلة لنقص األوكسجني،  

و بسبب بعض التغريات الكيميائية داخل العضلة كبقاء  كما حيدث عند القيام مبجهود عضلي ملدة طويلة أ

كميات من عنصر الصوديوم داخل الليفة العضلية أو فقد كميات من املاء احململ باألمالح نتيجة العرق فينخفض 

مستوى السوائل باخللية ويزداد الضغط اإلمسوزي نتيجة الزيادة يف فقد املاء من اخللية إىل خارجها، ويكون املاء 

مل باألمالح الذي يتسبب نقصها يف حدوث التقلص وحيدث التقلص يف عضالت مسانة الرجل، باطن القدم، احمل

، ويتعرض إىل هذه اإلصابة العيب نالعضلة ذات األربع رؤوس الفخذية، عضالت السمانة اخللفية، عضالت البط

 . (000-004ص 4112)توفيق،  املسافات املتوسطة والطويلة.

 اإلسعاف والعالج:  4-4-1

 جيب العمل على إطالة العضلة املتقلصة وفرد ارختائها ويتبع مع باقي العالج:

لتخفيف األمل من التقلص  Fluori mothaneالعالج الفوري بطريقة "الرش والفرد" بواسطة فلور ميثان  -

 العضلي.

 بعد فرتة من حدوثه يعمل تدليك للعضو. -
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 .(92ص، 0992)روفائيل، إطالة العضلة املتقلصة. التدرج بعمل حركات حرة لغرض -

 الكسور:  4-5

 تعريف الكسر:  4-5-1

الكسر هو "انفصال العظمة عن بعضها إىل جزئني أو أكثر نتيجة لقوة خارجية شديدة )عنف خارجي( أو 

و االصطدام جبسم صلب مثل الضرب بعصا غليظة بقوة على الساعد، أو اصطدام القصبة بقدم العب آخر أ

بأداة تقليدية وبقوة وبسرعة أو اصطدام العب كرة القدم بعارضة املرمى أو باألرض أو بقدم اخلصم"، وهناك 

 .(22ص ، 4114،)رياض تعريف آخر للكسر بأنه "انفصال يف استمرارية العظمة".

 أنواع الكسور: 4-5-2

 تنقسم الكسور إىل أنواع ثالثة:

 كسر الغصن األخضر:  -أ

 الرياضيني الناشئني صغار العمر نظرا لليونة عظمهم وهو كسر غري كامل )شعر أو شرخ(.حيدث عادة عند 

 الكسر البسيط: -ب

 وهو الكسر الذي ال يزيد عدد أجزء العظمة املكسورة عن اثنتني، وغري مصاحب جبرح يف اجللد.

 الكسر المركب: -ج

 مصاحب جبرح يف اجللد. وهو الكسر الذي تزيد فيه قطع العظام املكسورة عن اثنتني وغري

 الكسر المضاعف: -د

وهو أي كسر مصحوب جبرح يف اجللد، ولذلك يعترب أكثر أنواع الكسور خطورة الحتمال حدوث تلوث والتهاب 

 يف مكان الكسر.

 الكسر المعقد: -و
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ع يف وهو الكسر الذي يسبب متزق أو ضغط على األوعية الدموية أو األعصاب اجملاورة أو يكون مصحوبا خبل

املفاصل خاصة يف مناطق اإلبط، املرفق والركبة، وهذه احلاالت استعجاليه جيب استشارة الطبيب يف أسرع وقت 

 ممكن.

 طرق تشخيص الكسور في المالعب:  4-5-3

 وجود أمل باملنطقة املصابة. -0

 ظهور ورم بعد دقائق من حدوث اإلصابة. -4

 اب نتيجة اعوجاج العظمة املكسورة.يف بعض األحيان يوجد اعوجاج بالطرف املص -0

 عدم مقدرة املصاب حتريك أو استعمال العضو املصاب. -2

 يف حاالت الكسور املضاعفة ميكن أحيانا رؤية طرف العظمة املكسورة خارجا من اجلرح. -2

السفلي  يف حاالت الكسور املضاعفة قد تكون الدورة الدموية أو اإلحساس أو احلركة غري طبيعية يف اجلزء -1

 من العضو املصاب.

إذا حترك طريف الكسر حيس املسعف بوجود احتكاك سطحني خشنني ويف بعض األحيان يسمع طقطقة  -9

ولكن جيب أن ال يلجأ املسعف إىل هذا الكشف إذ قد يسبب متزقا يف األنسجة أو يقضي إىل اإلغماء من شدة 

 (20ص 4114)رياض،  األمل.

 أسباب حدوث الكسور:  4-5-4

إىل حدوث الكسر أثناء ممارسة الرياضة  يينتج الكسر عند ضربة مباشرة فوق العظم ومن أهم األسباب اليت تؤد

 ما يأيت:

 من فوق مكان مرتفع كما يف حالة القفز األعلى يف ألعاب اجلمباز أو كرة السلة. عالوقو  -أ

 واش والقائم يف كرة القدم.حدوث ضربة قوية من األداة املستخدمة أثناء الرياضة كمضرب االسك -ب

 .(92، ص4112)زاهر،  تصادم الالعبني بقوة أو وقوعهم بعضهم فوق البعض أثناء القفز العايل. -ج
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 إسعاف الكسور:  4-5-5

 جيب مراعاة النقاط العامة اآلتية عند القيام بإسعاف الكسور وهي :

وجيب جتنب استخدام العنف أو القوة عند من حيث املبدأ جيب التزام احلذر يف معاملة املصاب بالكسر  -0

 إسعاف الكسر بل يتم برفق وعناية كبرية.

احملافظة على الكسر يف احلالة اليت وجد عليها وعلى املسعف جتنب إصالح الكسر ويرتك ذلك للطبيب  -4

 املختص.

وسرعة التنفس  يعود الضغط و النبض البدء يف عالج الصدمة العصبية واجلراحية يف مكان اإلصابة حىت -0

 ودرجة حرارة اجلسم إىل معدهلا الطبيعي.

إيقاف النزيف إن وجد، وذلك بالضغط على مكان أعلى اإلصابة، حىت يعود الضغط والنبض وسرعة التنفس  -2

 ودرجة حرارة اجلسم إىل معدهلا الطبيعي.

هره أو بطنه على نقالة صلبة يف كسور العمود الفقري وعظام احلوض والفخذ ينقل املصاب فورا راقدا على ظ -2

 إىل أقرب مستشفى.

 تثبيت العضو املصاب بعمل جبرية. -1

تدفئة املصاب وإعطاؤه سوائل دافئة مثل الشاي باإلضافة إىل مسكنات األمل، وميكن إعطائه حملول ملح  -9

 وجلوكوز.

 .(91-19، ص4112)رياض، نقل املصاب إىل املستشفى بأسرع ما ميكن -2

 االلتواء:  4-6

 تعريفه:  4-6-1

هو خروج األوجه املفصلية عن حدودها الطبيعية للحركة والعودة السريعة مبا يسبب شد شديد يف األربطة املفصلية 

 ينتج عنه التقطع اجلزئي أو الكلي يف األربطة.
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 د ألقل حركة.إن أكثر املفاصل تعرضا هلذه اإلصابة هي الكاحل والرسغ حيث يكون التورم واضحا واألمل شدي

 اإلسعاف:  4-6-2

توضع قطعة من القماش املبلل باملاء البارد حول املفصل املصاب، يربط املفصل برباط ضاغط حىت يقلل التورم 

 .(99ص 4114، )رياض يرفع املفصل إىل األعلى وينقل املصاب إىل املستشفى.

 : Sprainالملخ )الجزع(   4-7

من النادر أن العبا مل حيدث له ملخ مرة على األقل، وامللخ عبارة عن مط من أكثر إصابات املالعب شيوعا أو 

أربطة املفصل أو متزقها جزئيا أو كليا نتيجة حركة عنيفة يف اجتاه معني، وحيدث إثر سقوط على أحد األطراف أو 

 ورسغ اليد.التعثر أثناء املشي أو اجلري أو انثناء مفاجئ، وأكثر املفاصل تعرضا للملخ هي مفصل القدم 

 .(92ص، 0992، )روفائيل

 ومن أكثر األربطة عرضة للملخ ما يلي:

 الرباط اخلارجي الوحشي ملفصل القدم. -

 الرباط القصيب الشضي األمامي مبفصل القدم. -

 الرباط اجلانيب األنسي مبفصل الركبة. -

 الرباط الكعربي الزندي مبفصل اليد. -

 .(22ص 0992، )رياض مبفصل الكتف. يالرباط الرتقوي األخر وم -

 عالمات الملخ: 4-7-1

 أمل حاد نتيجة لتمزق األربطة واألنسجة حول املفصل. -

أمل شديد عند عمل حركة حتدث شدا يف الرباط أي يف نفس اجتاه احلركة اليت سببت امللخ مما يسبب عدم  -

 كه حركة مضادة.املفصل حركة حرة، كما يزول األمل عندما حتر  كالقدرة على حتري

 أمل عند الضغط على الرباط املصاب وليس على العظام اجملاورة. -
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)روفائيل،  ورم نتيجة زيادة السائل الزاليل يف املفصل ونتيجة لالرتشاح الدموي حول اجلزء املصاب مع زرقة -

 .(91-92، ص0992

 اإلسعاف:  4-7-2

 إبعاد الالعب عن امللعب وإراحة املفصل املصاب. -

 عمل كمادات باردة ملدة ثلث أو نصف ساعة حسب شدة اإلصابة. -

تثبيت املفصل برباط ضاغط حول قطعة قطن مع مراعاة أال مينع الدورة الدموية، ويالحظ أن يكون املفصل يف  -

 وضع منحرف قليال عكس اجتاه امللخ.

 ساعة. 22تصل إىل ساعة ويف حالة امللخ الشديد  42راحة املفصل من الثقل الواقع عليه مدة  -

 إعطاء املصاب مسكنا حسب درجة األمل. -

 :Dislocationالخلع   4-8

، أي تغري عهو خروج أو انتقال إحدى العظام املكونة للمفصل بعيدة عن مكاهنا الطبيعي وبقائها يف هذا الوض

ذلك متزق احملفظة الليفية أو غري مباشرة ويسبب  ةالعالقة التشرحيية بني عظام املفصل، ذلك نتيجة إلصابة مباشر 

، وأكثر املفاصل تعرضا للخلع: الكتف، وتلف األنسجة احمليطة باملفصل من عضالت وأوتار وأعصاب وشرايني

 املرفق، اإلهبام.

 عالمات وأعراض الخلع:  4-8-1

 أمل شديد من أمل الكسر. -

 فقد القدرة متاما على حتريك املفصل. -

 تشوه وتغري يف شكل املفصل. -

 ورم شديد بسرعة، وقد تبلغ درجته حبيث يصعب فيها مالحظة التشوه ودرجة اخللع. -

 (91ص، 0992)روفائيل،  صور األشعة تبني اخللع بوضوح -
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 أنواع الخلع:  4-8-2

 هناك ثالثة أنواع من اخللع املفصلي وهي

 :Subluscationخلع مفصلي جزئي  -أ

الطبيعي ولكن ضمن التجويف املفصلي ويتم فيه متزق بسيط يف وفيه يتم خروج إحدى العظمتني من مكاهنا 

 األربطة املثبتة والغشاء الزاليل للمفصل، وهذا النوع يسبب عجزا جزئيا عن حتريك املفصل وقت اإلصابة.

 :Duslocationخلع مفصلي كامل  -ب

الغشاء الزاليل واألربطة املفصلية ويف هذا النوع يتم خروج إحدى العظمتني من مكاهنا الطبيعي وحيدث فيه متزق 

، 4112،)زاهر  وقد ينتج التجويف املفصلي كما حيدث هتتك لألوعية الدموية ونزيف داخل التجويف املفصلي.

 .(011ص

 :Dislocation Fractureخلع مفصلي مصحوب بكسر  -ج

ون اخللع مصحوبا بكسر يف وهو أخطر أنواع اخللع املفصلي وحيدق عندما تكون الضربة املسببة شديدة وفيه يك

 إحدى العظمتني املكونتني للمفصل وقد حتدث إصابة لألوعية الدموية أو األعصاب القريبة من املفصل.

 األسباب التي تؤدي إلى حدوث الخلع المفصلي:  4-8-3

 ب:حتدث هذه اإلصابة نتيجة ضربة قوية ألحد العظمتني املكونتني للمفصل أو لكلتيهما، ومن أهم األسبا

 الوقوع على األرض من فوق ارتفاع عايل أو عندما يصطدم أحد أطراف جسم الالعب باألرض. -

احلركات واألوضاع غري الصحيحة ملفصل اجلسم كالدوران حول مفصل الركبة عندما تكون مثبتة على األرض  -

 .أو اإلمساك اخلاطئ للكرة أو حتريك الكتف للوراء وللخارج مع االندفاع إىل األمام

 اإلسعافات األولية للخلع المفصلي:  4-8-4

قلل من حتريك الالعب املصاب إىل أضيق احلدود وحيث أن احلركة ميكن أن تؤدي إىل مضاعفة اخللع  -أ

 املفصلي أو الكسر أو زيادة الضغط على األوعية الدموية أو األعصاب القريبة من منطقة الكسر.
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ف العلوي بواسطة اجلبرية املناسبة، ويف حالة عدم وجودها يوضع ثبت الطرف املصاب، ويتم تثبيت الطر  -ب

الساعد جبانب اجلذع ولفها برباط ضاغط، ويف حالة إصابة الطرف السفلي يتم وضع املصاب يف اجلبرية املناسبة 

 أو تثبيت الطرف املصاب باألطراف األخرى السليمة.

 يدا قبل تثبيت اجلبرية.ضع كمادة باردة فوق منطقة اخللع املفصلي وثبتها ج -ج

، 4112)زاهر، أنقل الالعب املصاب فوق نقالة إىل أقرب قسم طوارئ أو مستشفى ملواصلة العالج. -د

 .(019 -012 -012ص

 االنتفاخ الجلدي المائي:  4-9

 األعراض: 4-9-1

الطبقات السفلى ينتج عن احتكاك اجللد باستمرار بسطح خشن مما يؤدي إىل انفصال طبقات اجللد العليا عن 

 وظهور سائل بينهما مع ترشيح يف األوعية الدموية.

 ينظف مكان حدوث اإلصابة بسائل معقم مث يرتك دون حركة مباشرة عليه. العالج :  2 -4-9

 السجحات:  4-10

 األعراض: 4-10-1

 زميل. عبارة عن متزق العضالت العليا من اجللد نتيجة تعرضها الحتكاك شديد على سطح خشن أو قدم

يتم غسل مكان اإلصابة باملاء البارد مث يوضع، سائل معقم على الشاش فوق اإلصابة  العالج: 4-10-2

 لتطهريها من األوساخ مث توضع عليها شاشة معقمة وربطها برباط بعد ذلك.

 الجروح: 4-11

 تعريف:  4-11-1
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كان خروج الدم من ثغرة صغرية يعترب إدماء، اجلروح هو انقطاع أو انفصال يف األنسجة الرخوة وخاصة اجللد، فإذا  

 .(12، ص0992)روفائيل، أما إذا كانت الثغرة كبرية وتدفق الدم إىل اخلارج مبقادير ملحوظة يسمى نزيفا.

 أنواع الجروح: 4-11-2

 تنقسم  اجلروح إىل عدة أقسام منها:

 وهي تسلخات جلدية سطحية بسيطة.السجحات:  -1

 طبقات اجللد اخلارجية.: حيدث يف جرح سطحي -2

 : وفيه يشق اجللد ويتميز بوجود حافتني متساويتني للجلد .جرح قطعي -3

وينشأ من االصطدام جبسم صلب أو السقوط من سطح مرتفع، ويتميز هذا النوع بعدم انتظام جرح رضي:  -4

 حافتيه وقلة النزيف الناتج منه وكثرة تعرضه لاللتهابات.

اآلالت املدببة مثل سالح املبارزة املكسور ويتميز اجلرح بضيق الفتحة وعمقها : حيدث من جرح وخزي -5

 وخطورته كبرية إذا ما وصل لألحشاء الداخلية أو إذا تعرض إىل االلتهاب.

يف رياضة الرماية وختتلف طبيعتها باختالف نوع املقذوف وسرعته واجتاهه واملسافة بينه وبني الجرح الناري:  -6

 اجلسم.

وهو ما خيرتق اجللد إىل جتويف اجلسم وهو شديد اخلطورة على احلياة ملا يسببه من هتتك ح نافذ: جر  -7

 باألحشاء الداخلية.

 .(19 -11، ص4114)رياض،  ويساعد يف تشخيص نوع اجلرح معرفة كيفية حدوث اإلصابة وتارخيها.

 األسباب التي تؤدي إلى حدوث الجرح:  4-11-3

 ندفاع مما يسبب احتكاك اجللد بأرض امللعب .الوقوع على األرض با -أ
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التعرض اخلاطئ لألدوات املستخدمة يف اللعبة كاالصطدام بالقائم يف كرة القدم أو ضرب الكرة يف  -ب

 األسكواش.

 الضربات املباشرة من قبل الالعب اخلصم أثناء االحتكاك به. -ج

 .ألحذية الضيقةاللباس الرياضي الذي ال يتناسب مع اللعبة كاستخدام ا -د

 اإلسعافات األولية للجروح في المالعب:  4-11-4

إيقاف النزيف الدموي إن وجد مع اجلرح بوضع شاش معقم على اجلرح والضغط عليه مث ربطه برباط ضاغط  -0

 فوق قطعة قطن.

م مث يف حالة عدم وجود نزيف مصاحب يوضع على اجلرح مطهر مثل )ستافلون أو ميكروكروم( مث شاش معق -4

 قطن ورباط شاش.

 يف حاالت اجلروح البسيطة والسجحات يوضع على اجلرح مطهر وعيار ورباط. -0

يفضل إعطاء املصاب حقنة ضد مرض التيتانوس إذا أمكن يف امللعب أو يف أقر مستوصف ينقل إليه  -2

 املصاب.

 .(22ص، 4112)زاهر،  يستشار الطبيب يف كيفية استكمال عالج املصاب. -2

 بعض مضاعفات اإلصابات الرياضية:  -5

 قد تتحول اإلصابة العادية إىل إصابات مزمنة إذا مل يتوافر هلا العالج املناسب.إصابات مزمنة:  -5-1

 وذلك إذا ما حدث خطأ يف توقيت أو تنفيذ العالج الطيب. العاهات المستديمة: -5-2

تعويضية من املدرب  تمكثفة بدون وجود تدريبا تنتج من جراء ممارسة كرة اليد بطريقة تشوهات بدنية: -5-3

 أو كنتيجة للممارسة الغري علمية لتك الرياضة.
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يؤدي تكرار إصابة الالعب إىل اختصار زمن تواجده كبطل  قصر العمر الرياضي االفتراضي لالعب: -5-4

رتاضية لزمن تواجد الالعب يف املالعب وتتضح هنا أمهية اجلانب الوقائي والعالجي من اإلصابات يف اإلطالة االف

 .(094، ص0999، )رياض بامللعب.

 كيفية منع حدوث المضاعفات:  -6

 ميكن منع حدوث مضاعفات إصابات املالعب باختاذ اإلجراءات التالية:

اختاذ االحتياطات الكافية أثناء نقل الالعب املصاب بإصابة شديدة من امللعب إىل املستشفى حىت ال يتسبب  -أ

 اخلاطئ يف حدوث مضاعفات.نقله 

منع استخدام التطبيقات الساخنة أو التدليك يف إسعاف اإلصابات املصحوبة بتلف يف األنسجة حيث  -ب

يؤدي ذلك إىل زيادة النزيف الداخلي يف مكان اإلصابة مما له مردوده السيئ يف تأخر عودة الالعب ملمارسة 

 نشاطه الرياضي.

استخدام الرباط الضاغط، فعندما يستخدم الرباط يف الضغط بشدة على  جيب توخي احلرص واحلذر عند -ج

األنسجة فإن ذلك يؤدي بالرباط إىل التأثري السيئ على اجللد وعلى الدورة الدموية باجلزء الوحشي من الطرف 

ورا املصاب فيحدث ازرقاق  باجللد وإحساس بالتنميل أو التخدير، وعند حدوث ذلك جيب نزع الرباط الضاغط ف

 وإعادة ربطه بطريقة صحيحة بعد اختفاء مجيع األعراض.

 منع الالعب وحبزم من العودة إىل امللعب إال بعد التأكد من متام شفائه. -د

منع استخدام التطبيقات احلرارية الساخنة ملدة مخسة أيام من وقت حدوث اإلصابة وذلك عندما ختتفي  -و

 بااللتئام.مظاهر االلتهاب وتبدأ األنسجة املصابة 

أثناء تطبيق اإلسعافات األولية على الطرف املصاب جيب تغطية بقية أجزاء جسم الالعب حىت ال يفقد  -ه

اجلسم حرارته وجيب توخي احلرص يف احملافظة على أجزاء اجلسم عامة واجلزء املصاب خاصة يف وضعه ارختائي 

 مريح.
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املشي بطريقة خاطئة وحتميل وزن جسمه على مكان عند اإلصابة باألطراف السفلى مينع الالعب من  -ي

 -012)النجمي، ص اإلصابة إذا كانت شديدة، بل تستخدم العكازات للمحافظة على طريقة املشي الصحيحة.

011 -019- 001). 

 أعراض ومظاهر اإلصابة: -7

طبيعية(  : عندما يستجيب الالعب املصاب بطريقة غري سوية )غريUnconsciousnessفقدان الوعي  -أ

أو عندما ال توجد أي استجابة على اإلطالق ملدة أكثر من عشر ثوان جيب اإلجابة على الثالثة أسئلة السابقة 

 لتحديد إمكانية عودة الالعب إىل امللعب.

وجود أعراض إصابة عصبية مثل التخدير أو التنميل أو اإلحساس حبرقان أو عدم القدرة على التحرك وغريها  -ب

 إصابة األعصاب.من مظاهر 

 حدوث الورم الشديد الواضح ينبه عادة على وجود إصابة خطرية . -ج

 وجود أمل شديد عند حتريك املفصل يف مدى احلركة الطبيعي اجيابيا أو سلبيا. -د

 وجود مظاهر نزيف داخلي أو خارجي. -ه

 اإلسعافات األولية: -8

 مفهوم اإلسعافات األولية: -8-1

ي تطبيق جملموعة من املفاهيم املتفق عليها مسبقا لعالج اإلصابات واألمراض املفاجئة اإلسعافات األولية ه

باستخدام املواد والتجهيزات املتوفرة يف املكان نفسه أثناء تلك اللحظة إىل حني وصول الطبيب املختص أو نقل 

 املصاب إىل املستشفى.

 أهداف اإلسعافات األولية: -8-2

 إىل ما يلي:هتدف اإلسعافات األولية 
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احملافظة على حياة املصاب أو املريض كما حيدث يف حالة اإلسعاف األويل ملرضى القلب أو اإلصابات  -0

 اخلطرة بواسطة التقليل من النزيف واحملافظة على اجملاري التنفسية نظيفة ومفتوحة أحيانا إعادة تنشيط القلب.

 ء العالج املمكن يف مكان اإلصابة.منع تدهور حالة املصاب أو املريض عن طريق إعطا -4

 نقل املصاب بالطرق الصحيحة إىل املستشفى إذا كانت حالته تستدعي ذلك. -0

 .(422، ص4112)زاهر، رفع معنويات املصاب السرتداد حالته الطبيعية. -2

 احلد من األمل والتهاب األنسجة. -2

 احلد من انتشار الورم. -1

 تسببها اإلصابة.احلد من املضاعفات اليت قد  -9

 الوسائل المستخدمة في اإلسعافات األولية: -8-3

 التطبيقات الباردة. -أ

 األربطة الضاغطة. -ب

 رفع الطرف املصاب. -ج

 التثبيت احملكم ملكان اإلصابة عند نقل الالعب املصاب. -د

 .(019،011)النجمي، ص الراحة التامة. -ه

 المالعب:قواعد عامة لإلسعافات األولية في  -8-4

 أنزع أو قص املالبس لتتمكن من رؤية اجلزء املصاب وميكنك فحصه. -0

يف حالة وجود نزيف من كسر مضاعف يربط رباط ضاغط على مكان اجلرح إليقاف النزيف ومحاية اجلرح  -4

 من التلوث.
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رفق أو الركبة أو يف  وتقوم الكسور املعوجة لتفادي املضاعفات باستثناء حاالت الكسور حول املفاصل مثل امل -0

كسور العمود الفقري حتاشيا لتمزق األوعية الدموية واألعصاب احمليطة مبنطقة الكسر، كما البد من مالحظة 

 .(20، ص4114، )رياض ومحاية اجللد فوق الكسر حىت ال يتحول من كسر بسيط إىل كسر مضاعف.

 ميكن استخدام اجلبائر والعالقات السابقة للتجهيز. -2

حالة عدم توفر اجلبائر ميكن استخدام أي شيء موجود بالبيئة احمليطة كاأللواح اخلشبية، جرائد وجمالت،   يف -2

للعالقات فيمكن استخدام الفرتة والعقال أو  ةجبائر مصنوعة من الكرتون املقوى، أو سعف النخيل، أما بالنسب

السليمة كجبرية للساق املصابة، أو صدر مالبس املصاب نفسه، ويف أسوء احلاالت ميكنك أن تستخدم الساق 

 املصاب كجبرية  لذراعه املكسورة.

 تضع اجلبرية حسب القواعد املعروفة لتثبيت العضو املصاب. -1

 جيب أن تثبت اجلبرية مفصل أعلى الكسر ومفصل أسفله. -9

، أو ضغط مباشر على منطقة جيب مراعاة أن اجلبرية واألربطة املثبتة هلا ال تسبب احتباس يف الدورة الدموية -2

 الكسر.

أوال  ةالبد من مالحظة أن املصاب يف حالة أمل، ورمبا يصاب بالصدمة ويف هذه احلالة جيب معاجلة الصدم -9

 وترتك العناية بالكسر إىل ما بعد زوال الصدمة.

قد يعطى  ال يعطى للمريض أي شراب أو طعام حىت ال يؤخر عالجه عند الوصول إىل املستشفى ألنه -01

 .(20 -24، ص4114 )رياض، خمدر عام.

 القواعد األساسية في العالج من إصابات المالعب. -8-5

الشك أن كل رياضي جيب أن حيض إذا ما أصيب باهتمام الحالة النفسية لالعب وأهمية الحوار معه:  -1

حلالة تفصيليا للرياضي املصاب نفسي مياثل ما يقدم له إذا ما كان سليما ونشري هنا إىل أمهية احلوار لشرح ا

وكذلك تعريفه بالتشخيص وملحوظات بسيطة عن سبب اختيارنا لنوع العالج كما جيب مناقشة الرياضي املصاب 
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يف نوع الرياضة اليت ميارسها من الناحية النفسية ويفضل متابعته يف املالعب ليزداد ثقة بأن املعاجل قريب نفسيا 

ه رياضته كما نشري أيضا إىل حساسية الرياضي املصاب الزائدة اجتاه العالج الطيب وحمتك بالوسط الذي ميارس في

بشىت صنوفه ولذلك أسباب عدة منها : كثافة كمية التدريب الرياضي من حيث احلمل والشدة وإحساس اللعب 

هرة اإلعالمية اليت ال النفسي أن العالج قد يؤثر على لياقته البدنية كما أن الرياضيني عامة يتمتعون جبانب من الش

جيب إغفاهلا عند عالجهم فإحداث إحباط نفسي لالعب املصاب وفقدان ثقته بينه وبني الطبيب املعاجل تؤثر 

 .( 19، 12، ص 0992)رياض، على سري العالج ونتائجه

 جيب أن يأخذ الالعب املصاب الراحة الالزمة أهمية احترام مدة الراحة المفروضة لالعب المصاب : -2

واملفروضة له طبيا إلمتام شفائه يف املدة اليت ينصح هبا إلزاميا قبل العودة للمالعب وإال فسوف يؤدي ذلك إىل 

 أضرار ومضاعفات طبية جسيمة قد تؤدي إىل ابتعاده هنائيا واعتزاله .

بة : الستخدامها يلزم طبيب متخصص ومدرب عليها فنيا وتستخدم طبقا لنوع اإلصا الحقن الموضعية- 3

 وزمنها مع مراعاة ما يلي :

* منع إعطاء احلقن املوضعية يف األوتار العضلية حىت ال حيدث تليف أو متزقات ثانوية هبا كما متنع أيضا يف حالة 

 اإلصابات احلادة لالعب ، وأشهر احلقن املوضعية هي حقن الكورتيزون ومشتقاته .

البس أو يف أرض امللعب حيث أن هذه احلقن حتتاج إىل * منع إعطاء احلقن املوضعية لالعب يف غرف خلع امل

 تعقيم طيب خاص منعا حلدوث مضاعفات .

إعطاء الالعب املصاب جرعة متوسطة الشدة قدر اإلمكان من  ةجيب مراعا العالج بالعقاقير الطبية : -4

اجلرعة الدوائية ويفضل العالج  العقاقري تفاديا لآلثار اجلانبية احملتملة ، وبالنسبة للمضادات احليوية تراعى كمية

 األسرع واألقوى للرياضي مع تفادي خطر األعراض اجلانبية .

 العالج بالتثبيت واألربطة : -5

 الرباط الضاغط املطاط : ويستخدم يف إصابات كسور الضلوع ،وإصابات الكتف والركبة والقدم . –أ( 
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البالسرت العريض : ويستخدم كطريقة للتثبيت وهي بسيطة وقدمية أعيد استعماهلا حديثا وليس هلا أي  –ب( 

 أعراض جانبية على الدورة الدموية وأهم استخدامات هذه الطريقة يف اإلصابات البسيطة مبفصل القدم .

ت الشديدة واملتوسطة ونشري هنا اجلبس : ويستخدم بالدرجة األوىل يف التثبيت التقليدي للكسور واإلصابا –ج( 

الشديدة واملتوسطة ونشري هنا إىل آن اجلبس غري مرغوب لدى الالعب املصاب ، لذا يلزم أمهيته بالنسبة إلصاباته 

،وإثناء عالج الرياضي باستخدام اجلبس يلزم عمل تدريبات ثابتة الطول )إيزومرتية( للعضالت يف األجزاء غري 

 كميتها وسرعتها وننصح بعمل شباك صغري يف اجلبس حىت يتأكد الطبيب املعاجل من املصابة على أن تتدرج يف

 سالمة اجللد والدورة الدموية ،كما ننصح باختيار مدى سالمة اجلهاز العصيب واحلركي لإلطراف حتت اجلبس

 .( 00،01،19، ص  0992)رياض،

وقائي إلصابات املالعب وكمعد لالعب ، يدخل التدليك بأنواعه املختلفة كعالج  التدليك والتأهيل :- 6

للوصول إىل أعلى لياقة بدنية يف كرة اليد ، وإلزالة أثار اجملهود الرياضي أو يف بعد العماليات اجلراحية ، واجلبس  

كذلك تدخل التدريبات الرياضية املتخصصة يف جمال التأهيل اخلاص الستعادة الالعب كفاءته ولياقته البدنية  

 .(021، ص0999 )رياض،

يلعب العالج الطبيعي دورا أساسيا وهاما يف تأهيل الالعب املصاب وذلك حتت  العالج الطبيعي :- 7

العالج الطبيعي جيب عودة املصاب إىل أخصائي الطب الرياضي ثانية  ءاإلشراف الطيب املتخصص ، وبانتها

ف أنواع وطرق العالج الطبيعي نذكر منها ليقدر إما انتهاء العالج أو وضع املريض على نوع عالجي آخر ، وختتل

والصوتية ، والتيار الكهربائي املستمر  ةما يلي : األشعة القصرية وحتت احلمراء وفوق البنفسجية ، واملوجات الراداري

واملرتدد ، وأجهزة العالج املائي ومحامات السمع الطبية ، والساونا ، والكمدات الثلجية والساخنة ، وأجهزة تنبيه 

ولياقته البدنية بعد  هلعضالت واألعصاب ، والتدريبات الرياضية املتخصصة لتأهيل الالعب يف جمال إستعاداتا

 اإلصابة .
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ويستخدم هذا النوع من العالج يف إصابات العمود الفقري امليكانيكية )الغري عضوية(  الشد الميكانيكي : -8

 ا يف شد اإلطراف يف بعض احلاالت اخلاصة .سواء الفقرات العنقية أو القطنية ، كما يستخدم أيض

ويستخدم بواسطة أطباء متخصصني لعالج بعض أنواع اإلصابات  العالج بالوخز والعالج المغناطيسي : -9

مثل : إصابات القدم والركبة والكوع ،و الكتف وإزالة اآلالم  العضلية ويستخدم أيضا ملقاومة التدخني بني 

 (090-091-022-12ص، 0992)رياض، الرياضيني بالوخز يف أماكن معينة وبطريقة معينة

إذا ما تقرر إجراء التدخل اجلراحي فنيا فيجب تفنيده يف أقرب فرصة خاصة  التدخل الجراحي الفوري :- 10

بعد اإلصابات الشديدة باملفاصل واليت كانت توضع قدميا يف اجلبس ملدة طويلة وأصبحت اآلن يف مراكز الطب 

ة خلياطة الربطة الرياضي املتقدمة يف أوربا وأمريكا ختضع للتدخل اجلراحي الفوري خالل األسبوع األول من اإلصاب

املمزقة قبل وضع اجلبس ملدة شهر ونصف مع عمل برنامج تأهيلي للعالج الطبيعي اخلاص بكل نوع من أنواع 

 اإلصابة للرياضي يعود بعده للمالعب كما كان عليه من حيث الكفاءة واللياقة احلركية للمفصل .

ال يكتفي يف جمال الطب الرياضي بالفحوص اإلكلينيكية  استخدام وسائل التشخيص الطبي الحديث :- 11

فقط حيث إذا جاز ذلك للفرد العادي فال جيوز للرياضي الذي تنتظره املالعب واملباريات اهلامة لفريقه ودولته ، 

واملعروف أن التشخيص السليم أساس العالج الناجح ويندرج حتت بند وسائل التشخيص الطيب احلديث العديد 

 .(12-12ص 4114)رياض، رق اجلديدة املستخدمة مبراكز الطب الرياضي املتقدمة من الط

 طرق ووسائل الوقاية من اإلصابات الرياضية : -9

طبيب امليدان جيب أن يكون لديه فعالية يف امليدان تفرضها عليه االستعجاالت اليت يصادفها يف الطبيب :  9-1

ق للتدريبات وللرياضي يف أكمل أعلى مستوى ، ويفر للمدرب أرض الواقع كما جيب أن يضمن التتبع الدقي

مصادر الثقافة الطبية اليت يواجه هبا املشاكل اليت تصادفه يوميا أثناء التدريبات الرياضية ، ولتحقيق عمل مكامل 

 ذو مستوى عايل جيب حضور الطبيب بفاعلية فوق أرض امليدان .
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إن الكثري من احلوادث نستطيع جتنبها إذا  دريب أو المنافسة :االحتياطات الواجب إتحادها أثناء الت 9-2

 اتبعنا بعض االحتياطات الضرورية :

 التسخني الضروري والكامل قبل كل حصة يف الصيف . - المتعلقة بالعضالت واألوتار : –أ( 

 لبس البذلة الرياضية أثناء التسخني يف وقت الربد. -

 لرت يف اليوم(. 4 إىل 0.2التمييه الصحيح والكامل ) -

 استعمال التمديدات بصفة مستمرة أثناء التدريب . -

 التغذية الربوتنية اجليدة . -

 استعمال احلاميات والواقيات . - المتعلقة بالمراقبة الصحية : –ب( 

 املراقبة الدائمة لألسنان . -

 سنوات (. 2التلقيح الدائم  ضد التيتانوس)التطعيم كل  -

 االسرتجاع الصحيح للقوى )تدريب أو منافسة ( بالنوم ملدة كافية. - النظافة :المتعلقة ب –ج( 

 جتنب التدخني وتعاطي مجيع أنواع الكحول. -

 أخذ محام ساخن. - بعد العمل :–د( 

 للبدن. marseilleاستعمال الصابون  -

 تغيري كلي للباس )الداخلي واخلارجي(. -

 :هـ( المتعلقة باختيار وصيانة المالبس 

 غسل املالبس الداخلية ، اجلوارب وجتفيفها باحلديد الساخن . -

 تفادي لبس املالبس الداخلية واجلوارب املصنوعة من النيلون والسثنيتيك. -

 منع املشي بأرجل حافية يف أماكن التغيري لتفادي نقل اجلراثيم واألوساخ. - المتعلقة باألرجل : -و(

 تقليم أظافر األرجل . -
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 ارب الرياضة وجوارب للمشي العادي اليومي يف حالة جديدة ونظيفة.محل جو  -

 استعمال اللفافات أثناء املنافسة . - على مستوى القدم :–ي( 

 .(Jean Genety ،0990 p345) املراقبة الدائمة للعضالت والثبات التمفصلي للتقليل من اإللتواءات  -

ميكن تلخيص دور املدرب يف احلد والوقاية من  الرياضية :دور المدرب في الحد والوقاية من اإلصابات  -10

 اإلصابات الرياضية يف ما يلي :

إذ أن ذلك يضمن له االستفادة الكاملة  معرفة األسباب العامة لإلصابات الرياضية وتجنب حدوثها : 10-1

 من قدرات الالعب وكفاءته من بداية املوسم الرياضي وحىت هنايته بفعالية عالية يف األداء .

 عدم إشراك الالعب في التدريب أو اللعب بدون إجراء الكشف الطبي الدوري الشامل الرياضي : 10-2

من أن الكشف الطيب الدوري قد مشل أعضاء وأجهزة جسم وخاصة قبل بداية املوسم وجيب أن يتأكد املدرب 

 الالعب ويتم ذلك يف مراكز الطب الرياضي املتخصصة.

أن إجبار عدم إجبار الالعب على األداء وهو غير مستعد نفسيا وبدنيا وذهنيا لهذا األداء :  10-3

ضعيفة وبالتايل جيعله عرضة  الالعب على األداء وهو غري مستعد جيعل قدرته على الرتكيز العقلي والعصيب

 لإلصابة.

 :عدم إشراك الالعب وهو مريض ألن ذلك يعرضه لإلصابة وأيضا يجب عدم إشراكه وهو مصاب 10-4

 أو حتوهلا إلصابة مزمنة. ةبإصابة مل يتأكد شفاءه منها هنائيا ألن ذلك قد يعرضه لتكرار اإلصاب

كالربوتينات واملواد اليت   ختلف عناصره الغذائية البناءة :توفير الغداء المناسب للرياضي كما ونوعا بم 10-5

متد اجلسم بالطاقة ، كالنشويات )الكربوهيدرات( والسكريات والدهون واملواد اليت متد اجلسم باحليوية املتمثلة يف 

 األمالح والفيتامينات كالفواكه الطازجة واخلضروات .
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، ألن  ية( من حيث العمر والجنس والمستوى المهاريمراعاة تجانس الفريق )في األلعاب الجماع 10-6

وجود بعض اإلفراد غري املتجانسني يف أي من هذه العوامل قد يكون مثريا هلم حملاولة بذل جهد أكرب من طاقتهم 

 جملاراة مستوى أقراهنم مما يؤدي إىل إصابتهم .

ضري أجهزة اجلسم وظيفيا كما يزيد حيث يساعد على جتهيز وحت االهتمام باإلحماء لتجنب اإلصابة : 10-7

من سرعة وصول اإلشارات العصبية إليها ويزيد من سرعة تلبيتها واستجابتها وحيسن النغمة العضلية فيها وهذا 

 بصورة أفضل وبالتايل تقل اإلصابات . ةيؤدي إىل زيادة كفاءة املفاصل لتؤدي احلرك

غري املقنن يف التدريب الذي يسبب اإلعياء البدين  جتنب اإلفراط تطبيق التدريب العلمي الحديث : 10-8

 والذي يسبب اإلصابات لالعبني .

لفرتة ترتاوح بني مثانية وتسع ساعات يوميا باإلضافة أيل  مواليت تتمثل يف النو  الراحة الكافية لالعبين : 13-9

ال املدرب التأكد من ذلك باملالحظة االسرتخاء والراحة اإلجيابية بني كل مترين وآخر داخل الوحدة التدريبية ، وعل

 . بالدقيقة الالع

ألهنا جتعل الالعب  على المدرب التأكد من عدم استعمال الالعب للمنشطات المحرمة دوليا : 10-10

يبذل جهدا أكرب من حدود قدراته الطبيعية مما يضر بصحته ، وخاصة جبهازه العصيب و العضلي ، وبالتايل يكون 

 ة.أكثر عرضة لإلصاب

والتصرف السليم حيال اإلصابات املختلفة  حلظة حدوثها واإلملام  اإللمام باإلصابات الرياضية : 10-11

 .(04-00ص 0999 )رياض ، بقواعد األمن والسالمة يف الرياضة اليت يدرهبا ويشرف عليها 
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 خالصة :

وأعراضها وطرق العالج باإلضافة إىل أهم لقد تطرقنا يف هذا الفصل إىل تعريف اإلصابات الرياضية وأنواعها 

القواعد األساسية اليت ميكن استعماهلا يف عالج اإلصابات الرياضية اليت يتعرض إليها معظم الالعبني سواء كانت 

يف التدريبات أو املنافسات الرياضية كما تطرقنا إىل أهم طرق ووسائل اليت ميكن أن تستعمل قبل التدريبات ، 

صابات الرياضية حىت ال تؤثر على اجلانب الصحي واملستوى الرياضي لالعبني إضافة لذلك أهم وذلك لتجنب اإل

قواعد اإلسعافات األولية اليت يقوم هبا الطبيب واملدرب فور وقوع اإلصابة داخل امللعب وذلك للحد من خطورهتا 

 . حىت ال تعود بالسلب على الالعبني
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 مقدمة :

الفريق للمبادئ األساسية للعبة إن الوصول بفريق ما لتحقيق نتائج إجيابية يعتمد بدرجة أوىل على إتقان أفراد 

مجيع املواقف، وهذا يعتمد على األسلوب الصحيح والعلمي يف طرق التدريب والتحضري النفسي والبدين اجليد يف 

 .د يف اجملهودللوصول بالالعب إىل نتائج جيدة يف األداء مع أفضل اقتصا

و من بني الرياضات اجلماعية لعبة كرة القدم واليت تعترب اللعبة األكثر شعبية يف العامل وذلك للدور الفعال الذي 

تلعبه من خالل الرتفيه والرتويح عن النفس يف أوقات الفراغ واحلد من االضطرابات النفسية اليومية، وقد مرت 

وانني وطريقة اللعب وكذا من ناحية املفهوم والنظرة الشعبية هلا وفوائدها بعدة مراحل تطورت فيها من ناحية الق

فهي تتميز خبصائص نفسية وفنية وتكتيكية تتطلب مساحات وأدوات ملمارستها، كما أهنا تتميز بصفات بدنية 

 ية عالية.خاصة ومؤهالت هامة يتميز هبا العبوها الذين تتطلب منهم مواصفات خاصة ومهارات فنية، ولياقة بدن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كـرة القدم: -1
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 التعريف اللغوي: -1-1

هي كلمة التينية وتعين ركل الكرة بالقدم ، فاألمريكيون يعتربوهنا مبا يسمى «  Foot. Ball» كرة القدم 

أو كرة القدم األمريكية، أما كرة القدم املعروفة واليت سنتحدث عنها  "Rugby "عندهم بالـ.

 .« Soccer»تسمى

: كرة القدم هي رياضة مجاعية ، متارس من طرف مجيع الناس، كما أشار إليها التعريف االصطالحي-1-2

 0921)مجيل،  "رومي مجيل: " كرة القدم قبل كل شيء رياضة مجاعية يتكيف معها كل أصناف اجملتمع

 .(24-21ص

 تاريخ كرة القدم في العالم: -2

آراء املؤرخني وكثرت األقاويل حول حتديد تاريخ كرة القدم فهي لعبة قدمية التاريخ، ظهرت منذ لقد اختلفت 

م وكانت تسمى 42ق.م وسنة  411حوايل مخسة آالف سنة يف الصني للتدريب العسكري و بالتحديد مابني 

باحلرير وبينهما شبكة يف الصني " تشوسو " وكانت تتألف من قائمني يبلغ ارتفاعهما إىل  ثالثني قدم مكسوة 

من اخلطوط احلريرية يتوسطها ثقب مستدير قطره حوايل قدم واحدة ، ويوضع هذا الثقب أمام اإلمرباطور يف 

)سامل،  احلفالت العامة ويتبارى اجلنود بضرب الكرة املصنوعة من اجللد املغطى بالشعر إلدخاهلا داخل الثقب

م ويعترب طلبة املدارس االجنليزية أول من 0092.وكما يقال إن تاريخ كرة القدم يعود إىل سنة (04ص 0922

م من خالل السياسة االستعمارية اليت انتهجتها 0921العبوا كرة القدم واستمرت هذه اللعبة باالنتشار عام 

 .(19ص 0999)املوىل،  بريطانيا آنذاك

يسموهنا باسم " بيسكريوس" أما يف هذا الزمان فعرفت باسم آخر  ات هذه اللعبة قدميا يف اليونان فكانو كما ظهر 

 .(04ص 0922)عالم،  وهو " هاربارستوم"

   « Soccer»على أن تكون هذه اللعبة لعبتني األوىل  0201وبعد كل هذه اخلالفات مت االتفاق سنة 

 مث وضع القواعد الثالث عشر لكرة القدم جبامعة كمربيدج. 0222، وبعدها يف عام  «Rugby  »والثانية 
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أنشأت عشر قواعد جديدة حتت عنوان " اللعبة السهلة" وجاء منع ضرب الكرة بكعب  0214أما يف سنة 

 القدم.

نني اجلديدة لكرة القدم ومبرور كل على أساس القواعد والقوا يأسس أول احتاد اجنليز  0210أكتوبر  41ويف 

فريقا  04ومسيت باحتاد الكرة ، وبدأ الدور، بـ  0222هذه السنوات أدى ذلك إىل ظهور أول بطولة رمسية عام 

)املوىل،  فريقا 02وسنة بعدها أسست الدامنرك احتادية وطنية لكرة القدم ويتنافس على بطولتها 

 .(01ص0999

أين مت تأسيس االحتاد الدويل لكرة القدم  0912فيكن القول إن رياضة كرة القدم مرت بعدة تطورات حىت سنة 

 ( FIFA وأصبح معرتف كهيئة تشريعية عاملية تشرف على شؤون اللعبة، ويتلقى االحتاد االقرتاحات و )

بلغ االحتاديات الوطنية على هذه التعديالت ويعقد اجتماعات سنوية للنظر فيما يصله من اقرتاحات، وي

االقرتاحات اليت يتفق على إدخاهلا للقانون من اجل محاية الالعبني و اهليئات ، هذه بعض التطورات أتينا بتا على 

سبيل املثال ال للحصر وهي جد كافية إلثبات أن لعبة كرة القدم قد تطورت من اخلشونة و اهلمجية إىل الفن ، 

مابني الدول احملبة للرياضة والسالم وما بذلته هذه األخرية من تضحيات لرفاهية شعبها أن  وكانت نتيجة التعاون

 0922)اجلواد،  ظهرت كرة القدم بصورهتا املشرفة اليت تطالعنا حاليا، وتزيد من تعلقنا هبذه اللعبة والعبيها

 .(01ص

 تاريخ كرة القدم في الجزائر:3-

تعد كرة القدم من بني أول الرياضات اليت ظهرت ، واليت اكتسبت شعبية كبرية ، وهذا بفضل الشيخ " عمر بن 

م أول فريق رياضي جزائري حتت اسم ) طليعة احلياة يف اهلواء 0292حممود" ، " علي رايس" الذي أسس سنة 

 19م ، ويف 0909معية عام ( وظهر فرع كرة القدم يف هذه اجل (lakant garde vie grandinالكبري 

م تأسس أول فريق رمسي لكرة القدم يتمثل يف عميد األندية اجلزائرية " مولودية اجلزائر" غري إن  0940أوت 

م بعد تأسيس املولودية، 0940هناك من يقول إن النادي الرياضي لقسنطينة هو أول نادي تأسس قبل سنة 
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د اإلسالمي لوهران، االحتاد الرياضي اإلسالمي للبليدة، تأسست عدة فرق أخرى من غايل معسكر، االحتا

 .(21ص0999)عيساين،  واالحتاد اإلسالمي الرياضي للجزائر

و بانضمام عدة فرق للمجموعة تكونت مجعيات رياضية وطنية يف لعبة كرة القدم متخذة أبعاد سياسية مل ترضي 

هذه األندية فريق جبهة التحرير الوطين الذي ولد يف خضم الثورة املسلحة إلمساع  قوات االستعمار ،جاد بعد

صوت املكافحة عرب العامل من خالل كرة القدم ،يف ظرف أربع سنوات حتول الفريق إىل جمموعة ثورية مستعدة 

من تونس عرب  للتضحيات وإمساع صوت اجلزائر يف أبعد نقطة من العامل وبدأت مسرية جبهة التحرير الوطنية

 العامل يف حتفيظ النشيد الوطين .

بعد االستقالل جاءت فرتة الستينات و السبعينات واليت تغلب عليها الرتوجيي و اإلستعراضى ،حيث أن املستوى 

م اليت شهدت قفزة نوعية 0922-م0992الفين للمقابالت كان عاليا تلتها مرحلة اإلصالحات الرياضية من 

لقدم بفضل توفر اإلمكانيات املادية الشيء الذي مسح للفريق الوطين لنيل امليدالية الذهنية يف يف جمال تطور كرة ا

،ويف املنافسات األوملبية تأهل  0921األلعاب اإلفريقية الثالثة باجلزائر مث املرتبة الثانية يف كأس أمم إفريقيا  سنة م

يف ألعاب  0999،وكذلك امليدالية الربونزية سنة 0921الفريق الوطين إىل الدور الثاين من األلعاب موسكو سنة 

م أين فاز الفريق الوطين على أحد عمالقة كرة  0924البحر املتوسط ووصلت إىل قمتها يف مونديال أملانيا سنة 

  :لاملكسيكي أمام الربازي ليف املونديا 0921القدم يف العامل ،أال وهو الفريق األملاين الغريب واهنزم بصعوبة سنة 

 .(01ص 0924)خاص،  باجلزائر 0991(وحتصلت على أول كأس إفريقية لألمم ستة  0-1) 

 قواعد كرة القدم : -4

أن اجلاذبية اليت تتمتع هبا كرة القدم خاصة يف اإلطار احلر )املباريات غري الرمسية ،مابني األحياء( ،ترجع أساسا 

( قاعدة لسري هذه 09فليس مثة تعقيدات يف هذه اللعبة ومع ذلك فهناك سبعة عشر )إىل سهولتها الفائقة، 

 القواعد سارت بعدة تعديالت ولكن الزالت باقية إىل اآلن .
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حيث أول سياق للثبات لألول قوانني كرة القدم أسندوا إىل ثالث مبادئ رئيسية جعلت من اللعبة جماال واسعا 

 م كما يلي :0924حسب سامي الصفار  ئاستثناء،وهذه املبادللممارسة من قبل اجلميع دون 

 المساواة: 4-1

إن قانون اللعبة مينح ملمارسي كرة القدم فرصة متساوية لكي يقوم بعرض مهاراته الفردية، دون أن يتعرض للضرب 

 أو الدفع أو املسك وهي خمالفات يعاقب عليها القانون .

مينح ،خبالف اخلطورة اليت كانت عليها يف العهود العربة، فقد وضع وهي تعترب روحا للعبة السالمة : -4-2

القانون حدودا للحفاظ على صحة وسالمة الالعبني أثناء اللعب مثل حتديد مساحة اللعب، وأرضيتها وجتهيزهم 

 من مالبس وأحذية للتقليل من اإلصابات وترك اجملال واسعا إلظهار مهارهتم بكفاءة عالية.

 التسلية: 3-4-

وهي إفساح اجملال للحد األقصى من التسلية واملتعة اليت جيدها الالعب ملمارسة اللعبة، فقد منع املشرعون لقانون  

 .(49ص 0924)الصفار،  كرة القدم بعض احلاالت واليت تصدر من الالعبني جتاه بعضهم البعض

 المبادئ األساسية لكرة القدم : -5

القدم كأي لعبة من األلعاب هلا مبادئها األساسية املتعددة واليت تعتمد يف إتقاهنا على إتباع األسلوب السليم كرة 

 يف طرق التدريب.

ويتوقف جناح أي فريق وتقدمه إىل حد كبري، على مدى إتقان أفراده للمبادئ األساسية للعبة، إن فريق كرة القدم 

فراده أن يؤدي ضربات الكرة على اختالف أنواعها خبفة ورشاقة، ويقوم الناجح هو الذي يستطيع كل فرد من أ

بالتمرير بدقة وتوقيف سليم مبختلف الطرق، ويكتم الكرة بسهولة ويسر، ويستخدم ضرب الكرة بالرأس يف املكان 

 منسق.والظروف املناسبني ، وحياور عند اللزوم، ويتعاون تعاونا تام مع بقية أعضاء الفريق يف عمل مجاعي 

وصحيح أن العب كرة القدم خيتلف عن العب كرة السلة والطائرة من حيث ختصصه يف القيام بدور معني يف 

امللعب سواء يف الدفاع أو يف اهلجوم إال أن هذا ال مينع مطلقا أن يكون العب كرة القدم متقننا جلميع املبادئ 
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دم متعددة ومتنوعة، لذلك جيب عدم حماولة تعليمها يف األساسية إتقانا تاما ، وهذه املبادئ األساسية لكرة الق

مدة قصرية، كما جيب االهتمام هبا دائما عن طريق تدريب الالعبني على ناحيتني أو أكثر يف كل مترين وقبل البدء 

 باللعب .

 وتقسم املبادئ األساسية لكرة القدم إىل ما يلي:

 استقبال الكرة.

 احملاورة.

 املهامجة.

 رمية التماس.

 ضرب الكرة .

 لعب الكرة بالرأس.

 ..(49-42)اجلواد، كرة القدم املبادئ األساسية لأللعاب اإلعدادية والقانون الدويل، ص  حراسة املرمى

 قوانين كرة القدم:6-

 القانون األول: ملعب كرة القدم1-6-

وجيب إن يكون خط التماس أطول من خط املرمى : جيب إن يكون ملعب كرة القدم مستطيال األبعاد *

 ويكون أبعاد املباريات الدولية

 (.09م)الرابطة الوطنية،ص 011: احلد األدىن الطول

 م001احلد األقصى: 

 م 12: احلد األدىن العرض

 م 92احلد األقصى 

 مرت. 9.04مرت وطوله 4.22ويبلغ ارتفاع املرمى 
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 القانون الثاني: الكرة2-6-

 220سم اما وزهنا ال يتعدى  12سم وال يقل عن  90كروية الشكل ، غطاءها من اجللد ال يزيد حميطها عن 

 غ 029غ وال يقل عن 

 القانون الثالث: مهمات الالعبين -3 -6

 ال يسمح ألي العب إن يلبس أي شيء يكون فيه خطورة على العب آخر

 القانون الرابع: عدد الالعبين4-6-

 .العبني احتياطيني 19العب داخل امليدان و  00فريقني يتكون كل منهما من تلعب بني 

 القانون الخامس: الحكام:5-6-

 يغري صاحب السلطة ملزاولة قوانني اللعبة بتنظيم القانون وتطبيقه.

 القانون السادس: مراقبوا الخطوط.6-6-

امللعب، وجيهزان برايات من املؤسسة اليت تلعب يعني للمباراة مراقبا للخطوط وواجبهما إن يبينا خروج الكرة من 

 (.09،صباراة)الرابطة الوطنيةعلى أرضها امل

 القانون السابع: التخطيط7-6-

سم يبني وسط امليدان بعالمة مناسبة وترسم  04جيب إن خيطط امللعب خبطوط واضحة ال يزيد عرضها عن 

 م 9.01حوهلا دائرة قطرها 

 لمرمىالثامن: منطقة ا القانون8-6-

م من كل قائم ويوصالن خبط موازي وتسمى  12.21عند كل هناييت امللعب يرسم خطان عموديان على مسافة 

 مبنطقة املرمى

 التاسع: منطقة الجزاء القانون9-6-
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 00م ، توضع عالمة مناسبة على بعد  01.21عند كل من هناييت امللعب يرسم خطان عموديان على مسافة 

  مرت. 9.02تسمى عالمة ركل اجلزاء ومن كل عالمة ركلة جزاء يرسم خارج منطقة اجلزاء قوس دائري قطره  مرت

 العاشر: منطقة الركنية: القانون10: -6

 سم21من قائم كل راية ركنية يرسم داخل امللعب ربع دائرة نصف قطرها 

 الحادي عشر: المرمى القانون-6-11

من بعضها  9.04مسافتني متساويتني من قائمني راتب الركنية وعلى مسافة يوضع املرمى يف املنتصف على 

 .(019-019ص 0999)إبراهيم،  مرت 4.22ويوصالن بعارضة أفقية على ارتفاع 

 الثاني عشر: التسلل القانون-6-12

 اللحظة اليت تلعب فيها الكرةيعترب الالعب متسلل أذا كان اقرب من خط مرمى خصمه من الكرة يف 

 الثالث عشر: األخطاء وسوء السلوك. القانون-6-13

 يعترب الالعب خمطئا إذا تعمد ارتكاب خمالفة من املخالفات التالية:

 ركل أو حماولة ركل اخلصم -

 عرقلة اخلصم مثل حماولة إيقاع باستعمال الساقني أو االحنناء أمامه أو خلفه -

 ة خطرةدفع اخلصم بعنف أو حبال -

 الوثب على اخلصم -

 ضرب أو حماولة ضرب اخلصم باليد -

 مسك اخلصم باليد بأي جزء من الذراع -

 مينع لعب الكرة باليد إال حارس املرمى -

 .(422)آخرون، ص  دفع اخلصم بالكتف من اخللف إال إذا اعرتض طريقه -

 الرابع عشر: الضربة الحرة القانون-6-14
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 حيث تنقسم إىل قسمني:

 وهي اليت جيوز فيها إصابة مرمى الفريق املخطئ مباشرة مباشرة:

 وهي اليت ال ميكن إحراز هدف بواسطتها إال إذا لعب الكرة أو ملسها العب آخر غير مباشرة:

 الخامس عشر: ضربة الجزاء القانون-6-15

 ع الالعبني خارج منطقة اجلزاء.تضرب الكرة من عالمات اجلزاء وعند ضرهبا  جيب إن يكون مجي

 السادس عشر: رمية التماس القانون-6-16

 عندما خترج الكرة بكاملها من خط التماس

 السابع عشر: ضربة المرمى القانون-6-17

عندما جتتاز الكرة بكاملها خط املرمى فيما عدا اجلزء الواقع بني القائمني ويكون آخر من لعبها من الفريق 

 اخلصم.

 الثامن عشر: التهديف القانون-6-18

حيتسب اهلدف عندما جتتاز الكرة بأكملها فوق خط املرمى بني القائمني وحتت العارضة، الفريق الذي يسجل 

 أكرب عدد من األهداف أثناء املباراة يعترب فائزا

 التاسع عشر: الركلة الركنية القانون-6-19

الواقع بني القائمني ويكون آخر من لعبها العب يف الفريق املدافع  عندما جتتاز الكرة  بكاملها خط املرمى يف اجلزء

فإنه يقوم احد العيب الفريق املهاجم بلعب الركلة الركنية، أي يضع الكرة داخل ربع دائرة منطقة الركنية مث تركل من 

قرتاب من هذا املوضع، جيوز تسجيل هدف مباشرة من هذه الركلة، جيب على ال عيب الفريق املضاد عدم اال

 مرت. 9.02موضع الكرة يف ركلة الركنية أقل من مسافة 

 متطلبات كرة القدم: -7
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احملددة ملتطلبات كرة القدم احلديثة  لمن اجل حتديد دقيق لقدرات العيب كرة القدم جتب اإلشارة إىل أهم العوام

 بالنسبة لالعبني.

، وحاالت اللعب تتغري بصورة سريعة ، ففي كل حالة  أثناء املقابلة يكون الالعبون على اتصال مباشر مع اخلصم

 جيب على الالعب  إجياد احلل املناسب والفعال بأسرع وقت ممكن

عن عمل العب كرة القدم ذو طابع تكراري متغري، والعمليات احلركية متغرية وختتلف الواحدة عن األخرى فاجلري 

 ز .متنوع بالعمل بالكرة، أو املشي، أو التوقف، أو القف

يشري االختصاصيون إىل إن جزء كبري من العمليات احلركية لالعب كرة القدم يشغله اجلري الذي يتطور من البطء 

 إىل السرعة، إضافة إىل إن االنطالق الذي يتحول إىل توقف مفاجئ أو تغيري خاطف للسرعة أو االجتاه

(Akromov, 1985). 

 القدم خبصائص أمهها: ة: تتميز كر القدم خصائص كرة -7

 الضمير االجتماعي: -7-1

وهي من أهم خاصية يف الرياضات اجلماعية، إذ تكتسي طابعا مجاعيا حبيث يشرتك فيها عدة أشخاص يف 

 عالقات وأدوار متكاملة ومرتابطة، وحتقيق أهداف مشرتكة يف إطار مجاعي.

 النظام: -7-2

اضة كرة القدم وصفة االتصال املسموح هبا مع الزمالء و االحتكاك مع اخلصم، وهذا ما حتدد طبيعة القوانني يف ري

 يكسبها طابعا مهما يف تنظيم اللعب، يتجنب كل ما يتعارض مع تلك القوانني

 العالقات المتبادلة: -7-3

بتلك العالقات املتواصلة بني الزمالء يف مجيع خطوط الفريق، إذ تشكل كال متكامال  رياضة كرة القدمتتميز 

 مبجهود كاألعضاء، وهذا بدوره ناتج عن التنظيمات والتنسيق خالل معظم فرتات املنافسة.

 التنافس:-7-4
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حوافز مهمة يف  كل هذه اجلوانب تعترب  –من كرة وميدان ودفاع وهجوم ومرمى  –بالنظر إىل لوسائل كرة القدم 

إعطائها صيغة تنافسية حبتة إذا يبقي اللعب خالل فرتة اللعب يف حركة مستمرة متغرية ملراقبة حتركات اخلصم ، 

 وهذا ما يزيد من حدة االحتكاك باخلصم ، لكن يف إطار مسموح به حتدد قوانني اللعبة.

 التغيير:-7-5

اللعب، وبنائها وهذا مرتبطا باحلالة اليت تواجه الفريق خالل متتاز كرة القدم بالتغيري الكبري والتنوع يف خطط 

 املنافسة أي حسب طبيعة اخلصم واملنافسة.

 استمرار:-7-6

هو طبيعة البطولة فيها، إذ يكون برنامج البطولة مطوال ) سنويا ومستمر ( كل  رياضة كرة القدممما يزيد االهتمام ب

 ة اليت جتري منافساهتا يف شكل متباعد.ع تقريبا، مقارنة مع الرياضات الفرديو أسب

الالعب يف  كرة القدم رغم ارتباطه بزمالئه وباهلدف اجلماعي إال انه ميلك حرية كبرية يف اللعب  الحرية: -7-7

الفردي و اإلبداعي يف أداء املهارات وهذا مرتبط بإمكانيات وقرارات كل العب ) الفردية ( . إذ انه ليس مقيدا بأداء 

بت كما هو احلال، يف اغلب الرياضات الفردية، بل لديه احلرية يف التفاعل والتعرف حسب الوضعية، اليت يكون تقين ثا

 . (90ص 0921)عيسوي،  طابعا تشويقيا ممتعا رياضة كرة القدمفيها أمام اخلصم وهذا ما يكسب 

 اللياقة البدنية في كرة القدم:-8

 اللياقة البدنية:تعريف  -8-1

 Harsisonمن أكثر التعريفات يف انتشارا يف الوقت الراهن ذالك التعريف الذي نشره " هارسون كالرك 

clarke ةوالرياضة وكذلك اعتمدته األكادميي للياقة البدنية" من جامعة " اورجيون" وأقره الرئيس األمريكي 

األمريكية للرتبية البدنية وينص التعريف على إن " اللياقة البدنية هي املقدرة على تنفيذ الواجبات اليومية ويقظة 

وبدون تعب مفرط، مع توافر قدرة من الطاقة يسمح مبواصلة العمل و اإلدالء خالل الوقت احلر، ومواجهة 

 الضغوط البدنية، يف احلاالت الطارئة.
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 :ة البدنيةاللياقخصائص  -8-2

 إن اللياقة البدنية عبارة عن مقدرة بدنية تتأسس على عمليات فسيولوجية خمتلفة وتتأثر بالنواحي النفسية. -

 ألجهزة اجلسم ميكن قياسه وكذلك ميكن تنميته يأهنا مستوى معني من العمل الوظيف -

ة املتطلبات البدنية العادية اليت هو حتسني قدرة اجلسم على مواجه اللياقة البدنيةإن اهلدف األساسي من  -

تستلزمها ظروف احلياة اليومية، باإلضافة إىل إمكانية مواجهة حتديات بدنية أكثر صعوبة يف املواقف الطارئة أو 

هلا شق آخر وهو تنمية القدرة البدنية  اللياقة البدنية من خالل أداء جهد بدين كالتدريب أو املنافسة الرياضية، و

لى جمموعة العمليات الفسيولوجية وتأثرها بالنواحي النفسية للفرد، ويف سبيل ذلك حتاول اللياقة اليت تعتمد ع

 البدنية حتقيق التكافؤ بني هذين العاملني

 4112)الدين،  املهمة للياقة البدنية هو حتقيق الوقاية الصحية وتوفري أفضل حياة للفرد فإن أحدا األهدا -

 .(02-02ص

 مكونات اللياقة البدنية:-8-3

 القوة العضلية: -8-3-1

 هي قدرة العضلة على مواجهة مقومات خارجية تتميز بارتفاع شدهتا.

 المرونة: -8-3-2

 هي قدرة الفرد على أداء احلركات الرياضية إىل أوسع مدى تسمح به املفاصل العاملة يف احلركة.

 الرشاقة: -8-3-3

الفرد على تغيري أوضاع جسمه أو سرعة تغيري االجتاه، سواء كان ذلك باجلسم كله أو أجزاء منه، سواء كان هي قدرة 

 .(20-11)حسانني، ص ذلك على األرض أم يف اهلواء

 السرعة : -8-3-4
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وهي القدرة على حتقيق احلركة يف اقل وقت ممكن ، ويرى البعض إن مصطلح السرعة يف اجملال الرياضي يستخدم 

 للداللة على تلك االستجابات العضلية الناجتة من التبادل السريع مابني حالة االنقباض العضلي وحالة 

 .(024، ص 0990)علوي،  االسرتخاء العضلي

 التحمل: -8-3-5

غري املالئمة طيلة العمل وكذلك االسرتخاء  فهو قدرة الفرد على مواصلة العمل ومقاومة التعب وكذلك الظرو 

 بعد اجلهد هو واحد من أوجه التحمل.

فالتحمل هو قدرة الفرد على العمل لفرتة طويلة ، دون هبوط مستوى الفعالية أو قدرة أجهزة اجلسم على مقاومة 

التعب نظرا الرتباط قدرة التحمل للتعب، والتعب هو عبارة عن اهلبوط الوقيت ملستوى فعالية الفرد، وذلك نتيجة 

لبدل جهد، وهو أنواع، عقلي، حسي، انفعايل وبدين وهو نتيجة العمل ونشاط عضلي وهو النوع املعروف يف 

 .(000ص 0999)علوي،  الرياضة

 عواقب نقص اللياقة البدنية لدى الالعبين: -8-4

إن الالعب غري الالئق بدنيا ال يستطيع متابعة أحداث املباراة مما جيعله بعيدا عن اللعب ويصعب عليه رؤيته  -

 بصورة جيدة.

 نتيجة لبعده على اللعب يكون الالعب غري واثق من قدراته وهذا يتسبب يف ارتباكه خالل املباراة. -

 0999)الصفار، دليل احلكم يف كرة القدم،  فقدان الالعب الثقة بنفسه يقوده إىل ارتكاب أخطاء أخرى -

 .(10ص
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 خالصة :

الميكننا اغفال بعض  بالندية و املنافسة الكبرية لذاا اليه يف هذا الفصل فإن كرة القدم تتميز من خالل ما تطرقن

تعلم املهارات و حماولة تثبيتها من ضغط نفسي و كذا يف  أثناءاجلوانب النفسية اليت مير هبا الالعب يف كرة القدم 

بعض االحيان قد جتعله يفكر باالنسحاب من املنافسة او التدريب ، ومن هنا و حسب وجهة نظرنا فان 

الفريق يف حماولة  أعضاءاط به الالعب املتمثل يف املدرب و كذا املسؤولية تقع على احمليط اخلارجي الذي حي

عب و الرفع من معنوياته بغرض االستثمار يف اكتساب املهارات و تثبيتها و رفع التحديات و التشجيع هذا ال

 املعوقات سواء كانت خارجية آتية من احمليط اخلارجي او داخلية نفسية و فسيولوجية .
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  : تمهيد

إن املراهقة فرتة أو مرحلة جد حساسة من  حياة البشر، وهذا باعتبارها مرحلة عبور من الطفولة إىل الرشد تسمح 

للفرد بالولوج اىل عامل الكبار، ولو متكن الفرد من اجتياز هذه املرحلة بنجاح لسهل عليه مواصلة مشوار حياته 

عقد نفسية يصعب التخلص منها مستقبال ، فمن خالل بسهولة وبدون آثار جانبية قد تؤثر عليه و حتدث لديه 

عليه بصورة مباشرة أو  رحتدث عدة تغريات نفسية وعقلية واجتماعية وجسمية للفرد تؤث –املراهقة  –هذه الفرتة 

 غري مباشرة .

املرحلة ومنه فقد حاولنا يف هذا اجلزء إعطاء فكرة عن هذه املرحلة الصعبة حىت يسهل لدينا فهم الفرد يف هذه 

والتعامل معه بصورة إجيابية باإلضافة إىل التحدث عن خصائص النمو يف هذه املرحلة وكذا احلاجات األساسية 

 للمراهق وحماولة معرفة أمهية املراهقة يف التطور احلركي للرياضيني.
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 مفهوم المراهقة: -1

اليت يكون فيها الفرد غري ناضج انفعاليا و تكون خربته يف إن املراهقة مصطلح نصفي لفرتة أو مرحلة من العمر و 

احلياة حمدودة و يكون قد اقرتب من النضج العقلي و اجلسدي و البدين ، وهي الفرتة اليت تقع ما بني مرحلة 

 الطفولة و بداية مرحلة الرشد .

 عبد العاليرحلتني ، حيث يصفها  وبذالك املراهق ال يعد ال طفال و ال راشدا إمنا يقع يف جمال تداخل هاتني امل

)اجليسماين، "بأهنا اجملال الذي جيدر بالباحثني أن ينشدوا فيه ما يصبون إليه من وسائل و غايات . الجسيماني

  (092ص 0992

 تعريف المراهقة : -2

 المعنى اللغوي: -2-1

:" املراهقة تفيد معىن االقرتاب أو الدنو من احللم ،وبذلك يؤكد علماء فقه اللغة هذا املعىن يف  البهي السيديعرفها 

قوهلم رهق مبعىن غشى أو حلق أو دىن من فاملراهق هبذا املعىن هو الفرد الذي يدنو من احللم واكتمال 

 . (429ص 0921)السيد، النضج".

 المعنى االصطالحي : -2-2

ومعناها         مشتقة من الفعل الالتيين                  :"إن كلمة مراهقة                 مصطفى فهمييقول 

التدرج حنو النضج البدين اجلنسي واإلنفعايل والعقلي وهنا يتضح الفرق بني كلمة مراهقة وكلمة بلوغ وهذه األخرية 

تقتصر على ناحية واحدة من نواحي النمو ، وهي الناحية اجلنسية فنستطيع أن نعرف البلوغ بأنه نضج الغدد 

 0921)فهمي،  بالطفل من مرحلة الطفولة إىل بدء النضج ".التناسلية واكتساب معامل جنسية جديدة تنتقل 

 (.029ص

 بعض التعاريف المختلفة للمراهقة : -3

ADOLESC

ENCE 
ADOLESER 
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املراهقة مصطلح عام يقصد به عادة جمموعة التحوالت اجلسدية والسيكولوجية اليت حتدث مابني مرحلة الطفولة 

 والرشد.

 فيقولLehalle.h  ةتمع ،وتبدأ من اثين عشر سناملراهقة هي مرحلة البحث عن االستقاللية واالندماج باجمل

(سنة وهي حتديدات غري دقيقة ألن ظهور املراهقة ومدهتا ختتلفان حسب اجلنس 41-04إىل العشرون )

والظروف االجتماعية واإلقتصادية ،كما تتميز بتحديد النشاط اجلنسي إىل جانب منو القدرات العقلية على 

 (LEHALLE.H ،0922 p13)خيل .التفكري املنطقي والتجرد والت

اجلسمية والنفسية ، تبدأ  كما يرى أيضا  طفولة والرشد ،تتميز بالتحوالتأن " املراهقة هي مرحلة من احلياة بني ال

( سنة ، هذه التحديدات غري دقيقة ألن ظهور املراهقة 41-02( سنة وتنتهي عند سن )00-04عند حوايل )

 ،الظروف اجلغرافية والعوامل اإلقتصادية واإلجتماعية .ومدهتا خيتلفان حسب اجلنس 

 :Schonfeld  كما جاء عن    

 أن " املراهقة هي وجه من وجوه التطور اليت تقود إىل سن الرشد وهي مرحلة

    التغريات العميقة يف حياة الفرد خاصة على ثالث مستويات البيولوجي ، النفسي واإلجتماعي ".

Horrocks يعرفهاو     العامل 

                  بأهنا " الفرتة اليت تكسر فيها املراهقة شرنقة الطفولة ليخرج إىل 0910عام 

     (49ص 0921)بدر،  التفاعل معه واإلندماج فيه ". اخلارج ، ويبدأ يف

تعترب من من خالل مجيع هذه التعاريف السابقة نقول أن املراهقة هي مرحلة انتقالية بني الطفولة والرشد ،حيث 

املراحل احلساسة يف حياة الفرد ، وذلك ملا حيدث فيها من تغريات فيزيولوجية وجسمية ونفسية اليت تؤثر بصورة 

 بالغة على حياة الفرد يف املراحل التالية من عمره.

 تحديد مراحل المراهقة : -4
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ملراهقة وهنايتها ،فهي ختتلف من فرد إن مرحلة املراهقة هي مرحلة تغري مستمر لذا من الصعوبة حتديد بدء مرحلة ا

آلخر ومن جمتمع آلخر ،فالساللة واجلين والنوع والبيئة هلا آثار كبرية يف حتديد مرحلة املراهقة وحتديد بدايتها 

وهنايتها ،كذلك خيتلف علماء النفس أيضا يف حتديدها ،بعضهم يتجه إىل التوسع يف ذلك فريون أن فرتة املراهقة 

ليها الفرتة اليت تسبق البلوغ وهم بذلك يعتربوهنا ما بني سن العاشرة وسن احلادي والعشرون ميكن أن نضم إ

 ( .09-00( بينما حيصرها بعض العلماء يف الفرتة ما بني سن الثالثة عشر وسن التاسعة عشر )01-40)

را يف سن الثانية عشر وبداية املراهقة ختتلف من فرد آلخر ومن جمتمع آلخر ، فبعض األفراد يكون بلوغهم مبك

 (19ص 0922)عزت، أحيانا ، وبعضهم قد يتأخر بلوغه حىت سن السابعة عشر .

 " ملؤلفه حامد عبد السالم : علم نفس النمو للطفولة والمراهقة وفيما يلي أقسامها كما جاءت يف كتاب  " 

 ( سنة :14-12المراهقة المبكرة ) -4-1

حب البلوغ حوايل سنة إىل سنتني بعد البلوغ الستقرار التغريات البيولوجية متتد منذ بدء النمو السريع الذي يصا

 اجلديدة عند الفرد.

يف هذه املرحلة املبكرة يسعى املراهق إىل االستقالل ويرغب دائما يف التخلص من القيود والسلطات اليت حتيط به 

عن اإلستثارة اجلنسية اليت حتدث جراء ويستيقظ لديه إحساس بذاته وكيانه ويصاحبها التفطن اجلنسي الناتج 

 (.410-424ص 0992)زهران، التحوالت البيولوجية ومنو اجلهاز التناسلي عند املراهق .

 (سنة :17-15المرحلة الوسطى ) -4-2

يطلق عليها أيضا املرحلة الثانوية وما مييز هذه املرحلة هو بطئ سرعة النمو اجلنسي نسبيا مع املرحلة السابقة 

وتزداد التغريات اجلسمية والفيزيولوجية من زيادة الطول والوزن واهتمام املراهق مبظهره اجلسمي وصحته اجلسمية 

 وقوة جسمه ويزداد هبذا الشعور بذاته.

 (سنة :21-18المراهقة المتأخرة ) -4-3
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 يتخذ فيها اختيار مهنة يطلق عليها بالذات مرحلة الشباب ، حيث أهنا تعترب مرحلة اختاذ القرارات احلامسة اليت

املستقبل وكذلك اختيار الزواج أو العزوف ،وفيها يصل النمو إىل مرحلة النضج اجلسمي ويتجه حنو الثبات 

 اإلنفعايل والتبلور لبعض العواطف الشخصية مثل : االعتناء باملظهر اخلارجي

كون لديه حنو اجلماليات مث الطبيعة وطريقة الكالم واالعتماد على النفس والبحث عن املكانة االجتماعية وت

 (.024-429، ص0992)زهران، واجلنس اآلخر.

 خصائص النمو في مرحلة المراهقة : -5

 النمو الجسمي : -5-1

يف هذه املرحلة تظهر الفروق اليت متيز تركيب جسم الفىت والفتاة بصورة واضحة كما يزداد منو عضالت اجلذع 

منو العظام وبذلك يستعيد الفرد إتزانه اجلسمي ويالحظ أن الفتيان يتميزون والصدر والرجلني بدرجة أكرب من 

بالطول وثقل الوزن عند الفتيات ، وتصبح عضالت الفتيان قوية يف حني تتميز عضالت الفتيات بالطراوة 

  (.92ص 0992)فرج،  والليونة.

 النمو المورفولوجي : -5-2

حيث متثل مرحلة غياب التوازن يف النمو بني خمتلف أطراف اجلسم تتميز هذه املرحلة بضعف التحكم يف اجلسم ،

الزوال خاصة  وهذا نتيجة لعوامل غري املتوازنة إذا أنه تبعا الستطالة اهليكل العظمي فإنه احتياطات الدهون تبدأ يف

ا مييز عند الذكور ،كما أن العضالت تستطيل مع استطالة اهليكل العظمي ، ولكن دون زيادة يف احلجم وهذ

الذكور بطول القامة وحنافة اجلسم ،كما أن األطراف السفلى تستطيل أسرع من اجلذع واألطراف العليا ويف هذه 

  (.040ص 0991)محادة ، املرحلة يبدأ ظهور التخصص الرياضي

 النمو النفسي : -5-3
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وحرية واضطراب يرتتب عليها تعترب مرحلة النمو النفسي عند املراهق مرحلة من مراحل النمو ،حيث تتميز بثروة 

مجيعا عدم تناسق وتوازن ينعكس على انفعال املراهق مما جيعله حساسا إىل درجة بعيدة ،وأهم هذه احلساسيات 

 (.90ص 4111)خوري، واالنفعاالت وضوحا هي :

 خجل بسبب منوه اجلسمي إىل درجة يظنه شذوذا أو مرضا .-0

 الدافع اجلنسي بشكل واضح .إحساس شديد بالذنب يثريه انبثاق  -4

 خياالت واسعة وأمنيات جديدة وكثرية -0

 4عواطف وطنية ، دينية وجنسية .-

 أفكار مستحدثة وجديدة . -2

كما ينمو عند املراهق الفكر النقدي وسعة املالحظة ، ويصبح مضادا للعادات والتقاليد ومبتعدا عن القيم العائلية 

،وهذا عن طريق حلم اليقظة ويصبح كثري البحث عن اإلمكانيات اليت متكنه من ويتبع سياسة اهلروب حنو األمام 

)كاشف، االت خالل مواقف اللعب املختلفة. إبراز شخصيته ،ومرحلة لتنمية املقدرة عن التحكم يف االنفع

 (.011ص 0990

 النمو االجتماعي :  -5-4

ج يف منوه اإلجتماعي الواضح ، فيبدو املراهق يف هذه املرحلة يبلغ الطفل مرحلة النضج حيث ينعكس هذا النض

 إنسانا يرغب يف أخذ مكانة يف اجملتمع وبالتايل يتوقع من اجملتمع أن يقبله كرجل أو امرأة .

كما يبدأ املراهق بإظهار الرغبة اإلجتماعية من حيث اإلنضمام إىل النوادي واألحزاب أو اجلمعيات على اختالف 

 ا باإلنتماء إىل اجملتمع كإنسان ذي قيمة فعالة .ألواهنا مما يؤمن له شعور 

أما الشيء امللفت للنظر يف هذه املرحلة فهو ميل اجلنس إىل عكسه ألنه على هذا امليل يتوقف بقاء اجلنس 

البشري لذلك ترى املراهق مهتما مبظهره اخلارجي وذاته اجلسمية من أجل جذب اهتمام اآلخرين من اجلنس 
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ا يرتتب عليه ميل اجتماعي جديد للمشاركة فيما بعد ألن يكون إنسانا قادرا على بناء اآلخر حنو شخصه ،مم

  (.000، ص4111)خوري،مستقبله .

 كما يرى البعض أن :" هذه املرحلة تعترب سن البحث عن الصديق الكامت ألسراره ، واملصغي له ".

 النمو العقلي والمعرفي: -5-5

املراهق غري قادر على استيعاب وال فهم اجملرد كمنا تكون اهتماماته هي حماولة معرفة يف هذه املرحلة العمرية يكون 

التفكري يف املستقبل وهكذا شيئا فشيئا تتبلور لديه اإلجتاهات  املشكلة العقائدية ، وهي املرحلة اليت تبدأ يف

  (.21ص 0992)وآخرون، البحث عن تكسري سلسلة الطفولة . الفكرية ويبدأ يف

يف القدرات العقلية ، مما يؤدي إىل حب اإلبداع  يالحظ أو املراهق يقرتب من النضج وحيصل لديه منو معتربكما 

 (.099ص 0992)زهران ،  ، واكتشاف األمور اليت تبدو غامضة ،والبحث عن أشياء ومثريات جديدة.

 النمو الوظيفي: -5-6

أن النمو الوظيفي يربز بعض امليول بالنسبة للنمو املورفولوجي يف هذا اجلانب الكثري من الباحثني لفتوا االنتباه إىل 

، ومن بني عالمات هذا امليول نالحظ تذبذب وعدم التوازن الوظيفي للجهاز الدوراين التنفسي أي نقص يف 

إىل بقاء القفص الصدري ضيق ، وهنا يدخل دور   GODAINالسعة التنفسية واليت أرجعها )جودان(  

راجع إىل توازن   GAMAVA" ويالحظ كذلك إتساع عصيب حسب  التربية التنفسيةدقيق " الرياضة أو بالت

وتطور القلب وهذا بالتأقلم مع االحتياجات الوظيفية اجلديدة فيزداد حجمه ويبدأ باإلستناد على احلجاب احلاجز 

 .  0سم 441-411 الذي ميثل له وضعية جيدة ومناسبة للعمل حيث أن القدرة املتوسطة للقلب ترتاوح بني

 –املرتبطة حبجم اجلسم  –وتعمل شبكة األوعية الدموية   0سم 0111-0211بينما القدرة احليوية ترتاوح بني 

دور الوسيط بني القلب واألعضاء وهذا ما يعطيها أمهية ال تقل عن أمهية القلب والرئتني يف العملية التنفسية 

 (.99-92ص 0991)حسنني، للمراهق أثناء العمل أو اجلهد البدين .
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" أن "مرحلة املراهقة تتميز باإلمكانات الوظيفية  الفيزيولوجية  دتسومسكي" و "شريكينكما يؤكد كل من "

 العالية وزيادة القدرة على التكيف مع اجملهود البدين.

 النمو الحركي : -5-7

 مانيل" و "هامبورجر" ،"جوركناتفق كل من "تتعارض اآلراء بالنسبة جملال النمو احلركي يف مرحلة املراهقة ،فلقد 

" على أن حركات املراهق يف بداية املرحلة تتميز باالختالل يف التوازن واالضطراب بالنسبة لنواحي التوافق والتناسق 

واالنسجام ، وأن هذا اإلضطراب احلركي حيمل الطابع الوقيت ،إذ ال يلبث املراهق بعد ذلك أن تبدل حركاته 

 ر توافقا وانسجاما عن ذي قبل ، أي أن مرحلة املراهقة هي "فرتة اإلرتباك احلركي وفرتة االضطراب".لتصبح أكث

" أشارت إىل أن النمو احلركي يف مرحلة املراهقة ال يتميز باإلضطراب وال ينبغي أن نطلق على ماتييفإال أن " 

يستطيع الفرد يف هذه املرحلة أن ميارس هذه املرحلة مصطلح األزمة احلركية للمراهق بل على العكس من ذلك 

 العديد من املهارات احلركية ويقوم بتثبيتها .

كما أن هذه الفرتة متثل انفراجا يف املستوى بالنسبة لألفراد العاديني من ناحية واملوهوبني من ناحية أخرى ،وبذلك 

املستوى يف بداية املرحلة وثباتا واستقرار فهي ليست مرحلة تعلم ولكنها مرحلة أداء مميز ، حيث نرى حتسنا يف 

 (.022ص 0991)أمحد،  حركيا يف هنايتها.

 النمو االنفعالي : -5-8

انفعاالت املراهق ختتلف يف أمور كثرية عن انفعاالت األطفال وكذلك الشباب ،يشمل هذا اإلختالف يف النقاط 

 التالية. 

 ت عنيفة فيثور املراهق ألتفه األسباب .متتاز الفرتة األوىل من املراهقة فرتة انفعاال -

املراهق يف هذه املرحلة ال يستطيع أن يتحكم يف املظاهر اخلارجية حلالته اإلنفعالية فهو يصرخ ويدفع األشياء  -

 عند غضبه ونفس الظاهرة تبدو عليه عندما يشعر بالفرح فيقوم حبركات ال تدل على اإلتزان اإلنفعايل .
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ني حلاالت اليأس والقنوط واحلزن نتيجة ملا يالقونه من إحباط ،تتميز املرحلة بتكوين بعض يتعرض بعض املراهق -

 العواطف الشخصية تتجلى يف اعتناء املراهق مبظهره بطريقة كالمه إىل الغري.

 يسعى املراهق إىل حتقيق االستغالل اإلنفعايل أو النظام النفسي عن الوالدين. -

 ىل الرعاية إال أنه مييل إىل نقد الكبار.بالرغم من حاجة املراهق إ -

 النمو الجنسي : -5-9

يعترب هذا النمو من مالمح النمو البارزة والواضحة يف مرحلة املراهقة وعالمة االنتقال من مرحلة الطفولة إىل مرحلة  

 املراهقة وهي نتيجة منطقية جملموعة التغريات البسيكولوجية يف هذه املرحلة .

حلو املراهقة وحيدث البلوغ نالحظ أنه يطرأ على األعضاء اجلنسية نشاط حيث تبدأ الغدد التناسلية عندما تبدأ مر 

يف صنع اخلاليا اجلنسية وهذه املرحلة ال تعين أن الطفل قادر على التناسل ،ولكنها تعترب مرحلة تكييف على 

 النضج الصفات اجلنسية األوىل .

 (.400ص 4111)الشافعي،  صدر التمايز بني الذكور واإلناث.أما الصفات اجلنسية الثانوية فإهنا م

 حاجيات المراهق : -6

" إن احلاجة هي الظروف أو املوقف الذي يتطلب العمل للوصول إىل هدف معني منها  كمال دسوقييعترب 

ال البقاء و احلاجات البيولوجية اليت تتميز هبا كل الكائنات احلية املتمثلة يف األكل و الشرب ففي سبيل املث

 (.440ص 0999)دسوقي، حاجات إجتماعية كما يسميها البعض حاجات نفسية " .

فريى " أن للمراهق نفس احلاجات اجلسدية اليت تكون لألطفال و الراشدين و نفس حاجاته  فاخر عاقلأما 

 االجتماعية إال أهنا ختتلف يف شدهتا و معناها ".

 الحاجة للمكانة : -6-1

:" يريد املراهق أن يكون شخصا مهما ذو قيمة ، كما يريد أن تكون له مكانة يف مجاعته ، و  فاخر عاقليقول 

يتميز مبكان الراشدين و أن يتخلى عن موضعه كطفل، هلذا ليس من الغريب أن نرى املراهق يقوم ببعض تصرفات 
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األطفال ،مث أن املكانة اليت  الكبار كما أنه يرفض أن يعامل معاملة الصغار ، أو أن يطلب منه القيام بأعمال

يطلبها بني رفاقه من مكانته عند أبويه " فاملكانة اليت يرغب املراهق حتقيقها قد حتددها يف الفريق الرياضي خاصة 

عند فوزه ، وجناحه يف مقابلة رياضية ما إذ أن هذا يشعره أن له مكانة ودور يلعبه يف اجملتمع الذي يعيش فيه 

  (.002ص 0924)عاقل، كانة اجتماعية .وبالتايل تكون له م

 الحاجة لالستقالل : -6-2

" أن املراهق حريص على حتمل املسؤولية ويقوم بأعمال على وجه حسن ويظهر قدرة اإلبداع  فاخر عاقليقول 

 واإلجناز رغم قيامه ببعض األخطاء".

اإلستقاللية تبدأ عند اختياره لنوع الرياضة اليت فاملراهق قد حيقق استقالليته عن طريق ممارسته للرياضة إذ أن هذه 

 يريد ممارستها دون تدخل األهل يف ذلك ويكون بذلك قد ختلى عن قيود األهل.

 الحاجة الجنسية :-6-3

 نادى "   Frieud.S" وأتباعه من علماء التحليل النفسي بأن حرمان احلاجة اجلنسية هو من العلل األساسية 

واالضطرابات العصبية ، وكما أثبتت دراسته على أن الطفل يكون له إحلاح جنسي لغرض لسوء توافق الشخصية 

 اكتشاف اجلسم وحني يبلغ مرحلة املراهقة ، جند أن هذه احلاجة تقوى وتأخذ شيء آخر وهو اإلشباع اجلنسي ".

 .(002)الدسوقي، ص

 كما دلت دراسات  "  Kinsyمن 91" أن فرتة املراهقة هي فرتة رغبات جنسية قوية وبني أن ما يزيد عن 

  (.002ص 0920)زهران، سنة . 02املراهقني يف أمريكا يكونون فاعلني نسبيا عند السن 

احلاجة اجلنسية عادة ما تتحقق يف جمتمعنا عن طريق الزواج أما يف حالة املراهق الذي ينمو منوا جنسيا وتقوى 

ه إىل نشاط آخر يسلكه املراهق والرياضة قد تكون أفضل رغباته اجلنسية ، فإن احلاجة اجلنسية ميكن أن توج

وسيلة لتحقيق شخصيته السوية بعيدة عن كل احنراف جنسي ، إذ أن بعض احملللني النفسانيني يرون أن خالل 
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خالهلا أن خيفف منها Winicolt . Frieudفرتة البلوغ هناك شخصية غريزية ليبيدية عدوانية حياول الفىت من

 .( 041، ص 0924)عاقل،ا حنو نشاطات كالرياضة وبعض اهلوايات كاملوسيقى. وذلك بتوجيهه

 الحاجة إلى تحقيق الذات واإلنتماء :-6-4

" إن حتقيق الذات هو أن يستطيع املراهق حتقيق إمكانياته وتنميتها إىل أقصى حد ممكن عواطف أبو العلى تقول 

أو مير باخلربات اليت يستطيع أن يباشرها يف جو يشعره يستطيع الوصول إليه ، فيدرك كل ما لديه من قدرات 

 بالطمأنينة ويسود اإلحساس باإلنتماء ".

كما أن هذه احلاجة مرتبطة باحلاجة إىل املودة والعاطفة ، فاأللفة اليت تنبثق من داخل األسرة تنتشر داخل هذا 

 . (002)العالء، ص أن له مكانته اخلاصة . اجملتمع الصغري لتنتقل إىل اجلماعات األخرى اليت جيد فيها املراهق

هبذا فإن انتماء املراهق لفريق رياضي قد جيعله يستفيد ويفيد هذا اجملتمع الصغري عن طريق ما يقدمه من أعمال 

رياضية خاصة عند حتقيق النجاح كما أنه قد يستخدم ما لديه من إمكانيات يف صاحل الفريق الرياضي رمبا هذا ما 

 ا وحيسسه باإلنتماء .يشعره بالرض

 الحاجة للعطف والحنان :-6-5

" تتمثل يف شعور املراهق بأنه حمبوب كفرد ، وأنه مرغوب فيه لذاته ، وأنه موضع حب  كمال دسوقييقول 

واعتزاز ، وهذه احلاجة ناشئة من حياة األسرة العادية ، فهي اليت ختلق الشعور باحلب عند املراهق وتتكون لديه ما 

ألمان النفسي العاطفي ،وهذا ضروري النتظام حياة املراهق النفسية ،لذلك ال بد من إتباع هذه احلاجة يسمى با

عنده بكل ما يستطيع الوالدين حىت حيافظ على صحته النفسية وتتكون لديه روح التعاون واحملبة ولن يكون 

 . (002، ص 0999)دسوقي، عدوانيا متخوفا من اآلخرين ".

قد تتحقق يف الفريق الذي ميارس فيه املراهق الرياضة ، إذ أن التعاون املوجود بني أفراد الفريق  ولعل هذه احلاجة

 قد جيعله يشعر حببهم له واالهتمام به . مواألهداف املشرتكة بينه

 الحاجة للنشاط والراحة : -6-6
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رياضة أعضاء احلس  نشأ ع" إن النشاط يبعث الرضا واالرتياح كما أن له آثار جسمية تن كمال الدسوقييرى 

العادية أي الظاهرة كالعني مثال ،كما لوحظ أن كل أثر على أجهزة اجلسم يكوم جديد ولكن غري مؤمل يؤدي إىل 

 . (040، ص  0999)دسوقي، املتعة والسرور لكونه خربة جديدة تضاف إىل سابق املعارف ".

ن املراهق يف حاجة إىل تفريغ الطاقة يف نشاط مييل إليه يف هذا اجملال يقول " إ أبو العالء عواطفكما يؤكد أيضا 

بني نشاط اجلسم وحركته  نويتفق مع قدراته " إال أن النشاط إىل احلركة والنشاط يقبلها السكون والراحة فالتواز 

حلاجة وسكونه وراحته البد منه من الناحية البيولوجية إلطراد النمو،إن فرتات  النشاط الطويلة أو الزائدة  عن ا

ترهق ممتلكات املراهق اجلسمية واالنفعالية والعقلية ،إذ أن الفرد املتعب اجلسم أو املرهق احلواس يظهر عموما 

 . (21، ص )العالء عنيدا ،سهل اإلثارة وليس يف حالة تسمح له باالستفادة من التجارب اليت يتعلمها"

ة والرضا واالرتياح ،بشرط أال يتعدى هذا النشاط وهكذا تكون الرياضة نشاط يسلكه املراهق لعله حيقق الراح

 الرياضي إمكانيات املراهق كما يقول املثل " إن تعدى الشيء عن حده انقلب إىل ضده ".

إن خمتلف التغريات اليت تطرأ على املراهق تتطلب توفري بعض احلاجيات حىت يتحقق له النمو السليم ،ولعل 

 ف احلاجيات اليت ذكرناها سابقا .الرياضة هي أحسن وسيلة لتحقيق خمتل

 أشكـال من المـراهقة : -7

 أنواع من املراهقة : 2توجد  

 من مسـاتـها : المـراهقة المتـوافقة : -7-1

 . االعتدال واهلدوء النسيب وامليل إىل االستقرار 

 . اإلشباع املتزن وتكامل االجتاهات واإلتزان العاطفي 

  االنفعالية احلادة .اخللو من العنف والتوترات 
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  التوافق مع الوالدين واألسرة ، فالعالقات األسرية القائمة على أساس التفاهم والوحدة هلا أمهية كبرية يف

 0920)حسن،  حياة األطفال ، فاألسرة تنمي الذات وحتافظ على توازهنا يف املواقف املتنوعة يف احليا.

 .(42ص

 فقة :العوامل المؤثرة في المراهقة المتوا -

املعاملة األسرية السمحة اليت تتم باحلرية والفهم واحرتام رغبات املراهق وعدم تدخل األسرة يف شؤونه اخلاصة ،  -

وعدم تقييده بالقيود اليت حتد من حريته فهي تساعده يف تعلم السلوك الصحيح واالجتماعي السليم ولغة جمتمعه 

 . (090ص 0991)تركي، وثقافته وتشبع حاجاته األساسية .

 توفري جو من الصراحة بني الوالدين واملراهق يف مناقشة مشكالته . -

شعور املراهق بتقدير الوالدين واعتزازمها به وشعوره بتقدير أقرانه وأصدقائه ومدرسيه وأهله وسري حال األسرة  -

 وارتفاع املستوى الثقايف واالقتصادي واالجتماعي لألسرة .

بالنشاط االجتماعي والرياضي وسالمة ا لصحة العامة ، تزد على ذلك الراحة النفسية تشغل وقت الفراغ  -

 والرضا عن النفس .

 من مساهتا ما يلي : المـراهقة المنطويـة : -7-2

: هو تعبري عن النقص يف التكيف للموقف أو إحساس من جانب الشخص أنه غري جدير ملواجهة اإلنطواء  -

نطواء حيدثان بسبب عدم األلفة مبوقف جديد أو بسبب جماهبة أشخاص غرباء ، أو الواقع ، لكن اخلجل واال

 . (011)نعيمة، ص بسبب خربات سابقة مؤملو مشاهبة للموقف احلايل اليت حتدث للشخص خجال وانطواء 

 التفكري املتمركز حول الذات ومشكالت احلياة ونقد النظم االجتماعية . -

ة اليت تدور حول موضوعات احلرمان واحلاجات الغري مشبعة واالعرتاف باجلنسية االستغراق يف أحالم اليقظ -

 الذاتية.

 حماولة النجاح املدرسي على شرعية الوالدين . -
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 -العوامـل المؤثرة فيها :

:األخطاء األسرية اليت فيها : تسلط وسيطرة الوالدين ، احلماية الزائدة ، التدليل ،  اضطراب اجلو األسري -

 اب القاسي .....اخل .العق

 تركيز األسرة حول النجاح مما يثري قلق األسرة واملراهق . -

 عدم إشباع احلاجة إىل التقدير وحتمل املسؤولية واجلذب العاطفي . -

 )املتمردة ( من مساهتا : المـراهقة العدوانيـة : -7-3

 التمرد والثورة ضد املدرسة ، األسرة واجملتمع . -

 واصلة واالحنرافات اجلنسية : ممارستها باعتبارها حتقق له الراحة واللذة الذاتية .العداوة املت -

 . (020ص 0992)الديدي، مثل : اللواط ، العادة السرية ، الشذوذ ، املتعة اجلنسية ....اخل .

هو اإلصرار على موقف والتمسك بفكرة أو اجتاه غري مصوغ والعناد حالة مصحوبة بشحنة انفعالية  العناد : -

مضادة لآلخرين الذين يرغبون يف شيء ، واملراهق يقوم بالعناد بغية االنتقام من الوالدين والغري من االفراد ، ويظهر 

 . (029)أسعد، ص ذلك يف شكل إصرار على تكرار تصرف بالذات .

 الشعور بالنقص والظلم وسوء التقدير واالستغراق يف أحالم اليقظة والتأخر الدراسي . -

 : من مساهتا ما يلي : المراهقة المنحرفة -4 -7

 االحنالل اخللقي التام واجلنوح والسلوك املضاد للمجتمع . -

 االعتماد على النفس الشامل واالحنرافات اجلنسية واإلدمان على املخدرات . -

 بلوغ الذروة يف سوء التوافق . -

 البعد عن املعايري االجتماعية يف السلوك . -

 العوامل المؤثرة فيها :

 املرور خبربات حادة ومريرة وصدمات عاطفية عنيفة وقصور يف الرقابة األسرية .  -



المراهقة                        الفصل الثالث                                                               

 

 
76 

 القسوة الشديدة يف املعاملة وجتاهل األسرة حلاجات هذا املراهق من حاجات جسمية ونفسية -

 اجتماعية...اخلو 

 الصحبة املنحرفة أو رفاق السوء وهذا من أهم العوامل املؤثرة .  -

 الفشل الدراسي الدائم واملرتاكم ، سوء احلالة االقتصادية لألسرة . -

هذا فإن أشكال املراهقة تتغري بتغري ظروفها والعوامل املؤثرة فيها وإن هذه تكاد تكون هي القاعدة ،وكذلك تؤكد 

 راسة أن السلوك اإلنساين  مرن مرونة يسمح بتعديله .هذه الد

 وأخريا فإهنا تؤكد قيمة التوجيه واإلرشاد والعالج النفسي يف تعديل شكل املراهقة املنحرفة حنو التوافق والسواء

 .(221، ص 0920)زهران،

 أهمية المراهقة في التطور الحركي للرياضيين :         -8

باملدرسة فاجلامعة ، النادي  اتتضح أمهية املراهقة كمرحلة كمال النضج والنمو والتطور احلركي حيث يبدأ جماهل 

 . (022-029، ص)أمحد الرياضي فاملنتخبات القومية ، وتكتسي املراهقة أمهية كوهنا.

ني اجلنس الواحد أيضا أعلى مرحلة تتضح فيها الفروق الفردية يف املستويات ، ليس فقط بني اجلنسني بل ب

 وبدرجة كبرية .

 ." مرحلة انفراج سريعة للوصول باملستوى على البطولة " رياضة املستويات العالية 

 مرحلة انتقال يف املستوى من الناشئني إىل املتقدمني والذي يكنهم من متثيل منتخباهتم القومية والوطنية 

  وتثبيت يف املستوى للقدرات واملهارات احلركية .ال تعترب مرحلة تعلم بقدر اعتبارها مرحلة تطوير 

 . مرحلة أداء متميز خايل من احلركات الشاذة واليت تتميز بالدقة واإليقاع اجليد 

 . مرحلة إلثبات الذات عن طريق إظهار ما لدى املراهق منن قدرات فنية ومهارات حركية 

 د على إظهار مواهب وقدرات املراهقني مرحلة تعتمد مترينات املنافسة كصفة مميزة هلا ،واليت تساع

 باإلضافة إىل انتقاء املوهوبني .
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 أهمية الرياضة بالنسبة للمراهقين : -9

إن الرياضة عملية تسلية و ترويح لكال اجلنسني ، هذا حيث أهنا حتضر املراهق فكريا و بدنيا كما تزوده من 

واملشاعر النفسية املكتظة اليت تؤدي إىل اضطرابات املهارات واخلربات احلركية من أجل التعبري عن األحاسيس 

نفسية وعصبية عند انفجاره فيتحصل املراهق من خالهلا على مجلة من القيم املقيدة اليت ال يستطيع حتصيلها يف 

احلياة األسرية ، كما تعمل احلصص التدريبية على صقل مواهب الرياضي وقدراته النفسية والبدنية وفق متطلبات 

، وأجنح منهج لذلك هو مكيف احلصص الرياضية من أج لشغل وقت الفراغ الذي حيس فيه الرياضي  العصر

بالقلق وامللل وبعد الرياضة يتعب املراهق عضليا وفكريا فيستسلم حتما للراحة والنمو بدال من أن يستسلم للكسل 

مشاركة املراهق يف التجمعات الرياضية  واخلمول ، ويضيع وقته فيما ال يرضي اهلل وال النفس وال اجملتمع ، وعند

والنوادي الثقافية من أجل ممارسة خمتلف أنواع النشاطات الرياضية ، فإن هذا يتوقف على ما حيس به عن طريق 

 التغريات اجلسمية والنفسية والعقلية اليت مير هبا .

  قدراته واستعداداته كحرية  إعطاء املراهق نوعا من احلرية وحتميله بعض املسؤوليات اليت تتناسب مع

 اختيار أماكن اللعب مثال .

 . التقليل من األوامر والنواهي 

  مساعدة املراهق على اكتساب املهارات واخلربات املختلفة يف امليادين الثقافية والرياضية لتوفر الوسائل

اإلرشاد والثقة واإلمكانيات واجلو الذي يالئم ميول املراهق فهو دائما يف حاجة ماسة إىل النصح و 

والتشجيع ، فعلى املدرب أداء دوره يف إرشاد وتوجيه وبث الثقة يف حياة املراهقني طوال مشوارهم 

 .(02ص 0921)رزيق، الرياضي .

 الخالصـة : -

من خالل كل ما مت تقدميه عن فرتة املراهقة ،نستطيع القول بشكل عام بان مرحلة املراهقة تعد إحدى أهم مراحل 

 نضج لإلنسان نظرا ملا حتتوي من تغريات وحتوالت جسمية ،نفسية ،اجتماعية حركية ، بدنية.....اخلالنمو وال
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وتطويرها بشكل متناسق وفعال أمكننا الوصول باملراهق إىل مرحلة الرشد وهو  اهذه التحوالت إذا حسن استغالهل

ال ومنتجا يف اجملتمع الذي يعيش فيه ، يف أحسن قدراته اجلسمية والنفسية أي يعد بطريقة حسنة ليصبح فردا فعا

وعلى العكس من ذلك متاما فعند أي خلل يف هاته الفرتة احلرجة يؤدي إىل تأثريات عميقة على نفسية املراهق 

تستمر معه طوال ما تبقى من مشوار حياته وقد تؤدي يف بعض احلاالت الصعبة إىل االحنراف االجتماعي ، 

 مستقبال إذا مل تتم رعايته يف فرتة املراهقة . االيت ميكن للمراهق مواجهتهوالذي يعد من أخطر األضرار 

وعليه فقد ارتأينا دراسة هاته املرحلة من كل اجلوانب حىت تكون لدينا نظرة و لو صغرية عن األفراد الذين نعين 

حتتاج إىل عناية خاصة من بصدد التعامل معهم ، و أردنا أن نلقي الضوء و لو بالقليل عن هذه الفرتة ، و اليت 

طرف اآلباء و املربني و املدربني ، من حيث أسلوب التعامل ،فال بد أن تتاح الفرص الكافية للمراهق للتعبري عن 

نفسه و االستغالل العقالين و املوزون إلمكانياته و طاقاته و قدراته ، باإلضافة إىل إعطاء جرعات من الثقة يف 

ل العليا و حماولة صقل و تطوير مواهبه و توجهاته حسب ميوله و رغباته الذاتية و النفس دون اخلروج عن املث

الشخصية و يف اخلتام ال يسعنا إال القول بأن مرحلة املراهقة مرحلة جد حساسة من حياة اإلنسان إذا صلحت و 

مهلت فإن الفرد استغلت بشكل اجيايب وجد الفرد نفسه راشد من دون مشاكل تعيقه ، أما إذا فشلت      وأ

سيعيش مع ما تبقى من حياته من دون أهداف واضحة ، وال تفكري سليم و جيد نفسه بشكل أو بآخر يعيش 

 يؤدي به إىل العزلة و االبتعاد ، وإما االحنراف . على هامش اجملتمع، وهذا بدوره
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   البحث:منهج  -1

على طبيعة  باألساسيف جمال البحث العلمي يعتمد اختيار املنهج املناسب حلل مشكلة البحث       

 .املشكلة نفسها ، وختتلف املناهج املتبعة تبعا الختالف اهلدف الذي يود الباحث

 .(24ص  9191)آخرون م.،  إليه .لتوصل ا 

 .  بأسلوب املسح وصفياملنهج ال إتباعويف حبثنا هذا استوجبت مشكلته 

 عينة البحث : مجتمع و -2 -1

يقول " عبد العزيز فهمي هيكل" العينة هي املعلومات من عدد من الوحدات اليت تسحب من       

اجملتمع اإلحصائي وموضوع الدراسة ، حبيث تكون ممثلة متثيال صادقا لصفات اجملتمع ، ولدراسة اي 

 .(89، 9111)بن قوة ،  مشكلة عملية حنتاج اىل مجع كل مايتعلق بتلك املشكلة من املعلومات .

وقد  طالب 991والذين بلغ عددهم الرياضية مبستغامن متثل جمتمع البحث يف طلبة معهد الرتبية البدنية و 

  طالبا. 06مت حتديد عينة البحث بطريقة عشوائية حبيث مشلت  

 يبني نسبة عينة البحث من جمتمع البحث : جدول

 النسبة املئوية العدد 

 %966 991 اجملتمع األصلي  

 %81,61 06 عينة البحث

 

 مجاالت البحث:-1-3

 المجال الزمني: -1-3-1
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قمنا  أسبوعحبيث قمنا بتوزيع االستمارات على العينة و بعد  4698-62-91يف يوم بدأنا دراستنا 

 مث شرعنا يف تفريغها و حتليل و مناقشة النتائج. 4698-62-40جبمع االستمارات االستبيانية 

 المجال المكاني:-1-3-2

 . االستمارات  يف املركب الرياضي ملستغامن على طلبة معهد الرتبية البدنية و الرياضية   توزيع مت

 المجال البشري: -1-3-3

 معهد الرتبية البدنية و الرياضية مبستغامن . طالبا من  06مشلت عينة البحث 

 متغيرات البحث :الضبط اإلجرائي ل -1-4

 المتغير المستقل: -1-4-1

يسمى يف بعض األحيان باملتغري التجرييب، وهو الذي حيدد املتغريات ذات األمهية، أي ملا يقوم       

خاصة  وأهنا تساهم على التحكم يف  الباحث بتثبيتها يتأكد من تأثري حدث معني، وتعترب ذات أمهية

املعاجلة واملقارنة، واملتغري املستقل عبارة عن املتغري الذي يفرتض الباحث انه السبب أو احد األسباب 

 لنتيجة معينة ودراسة تؤدي إىل معرفة تأثري على متغري آخر.

 .ضية ""اإلصابات الريا يف يكمن املتغري املستقل يف املوضوع الذي هو بني أيدينا 

 المتغير التابع: -1-4-2

هي املتغريات الناجتة من العمليات اليت تعكس األداء أو السلوك، وعلى ذلك فان املثري هو املتغري      

املستقل بينما االستجابة متثل املتغري التابع والذي يالحظه الباحث من خالل معاجلته للظروف احمليطة 

 . (002ص 4111)اجمليد،  بالتجربة.
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 .يف "كرة القدم" هذا يكمن املتغري التابع وضوعنامل و بالنسبة

 : أداة اإلستبيان -1-5

"تعترب األدوات اليت يستخدمها الباحث يف مجع البيانات املرتبطة مبوضوع البحث من أهم اخلطوات و تعترب 

 .( 18ص 4661)عطاء اهلل،  الدراسة".احملور األساسي و الضروري يف 

 استخدمنا استمارة االستبيان كأداة و طريقة جلمع البيانات و املعلومات حول الظاهرة املدروسة .

  : من اجل احلصول على  األفرادتوجه اىل  األسئلة" منوذج يضم جمموعة من  وهواالستبيان

 ( 944ص  9110امحد ، . ) معلومات حول موضوع او مشكلة م او موقف ما" 

و توجد ثالثة أنواع من االسئلة و هي املغلقة و املفتوحة و األسئلة نصف مفتوحة و قد اعتمدنا على 

 األسئلة املغلقة والنصف املفتوحة .

 أ ـ األسئلة المغلقة:  

تعتمد على أفكار الباحث و أغراض البحث والنتائج اليت تطمح للوصول يتم حتديد إجابات مسبقة 

إليها،وتكون اإلجابة يف معظم األحيان حمددة)نعم،ال، أحيانا(وعلى املستجوب أن خيتار اإلجابة 

 الصحيحة.

                                                                        ب ـ األسئلة المفتوحة:                   

وتعطى كل احلرية للمستجوب لإلجابة كما شاء ،أما باختصار أو بالتفصيل وكذلك نعطي له مطلق احلرية 

 بذكر أي معلومة تعتقد أهنا متعلقة بالسؤال مهما كانت طبيعتها أو أغراضها.

 ج ـ األسئلة نصف المفتوحة:
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النصف الثاين تكون فيه احلرية  واألول يكون مغلق،  فحيتوي هذا النوع من األسئلة على نوعني، النص

 للمستجوبني يف إعطاء آرائهم اخلاصة.

 التجربة اإلستطالعية : -1-6

سؤال بدون حماور و  41مت إجراء التجربة على طلبة املعهد بعد ضبط اإلستبيان حبيث كان حيتوي على 

 اإلستبيان إىل ثالثة حماور متعلقة بالفرضياتأسئلة مع تقسيم  2بعد إستشارة األساتذة احملكمني مت حذف 

و بعد الصياغة النهائية لإلستمارة قمنا بإخراج دفعتني من اإلستبيان  أسئلة 11كل منها حيتوي على 

طلبة لقياس مدى صدق و ثبات  01أوراق وزعناها على مرتني لفئة من العينة و عددها  01متمثلة يف 

 األسئلة .  

 الشروط العلمية لألداة:  -1-7

  :تعترب درجة الصدق هي العامل األكثر أمهية بالنسبة للمقاييس واالختبارات وهو  :الصدق

يتعلق أساسا بنتائج االختبار.كما يشري "تابلر": أن الصدق يعترب أهم اعتبار جيب توافره يف 

 (. 381صبحي ص) االختبار

 :حملور األولا أسئلةلصدق  طالعية و النسب املؤويةو اجلدول التايل يبني نتائج التجربة اإلست

 النسبة المؤوية اإلتفاق ال نعم السؤال

01 10 00 10 100        % 

02 07 03 08 80         % 

03 08 02 07 70         % 

04 08 02 08 80         % 

05 06 04 05 50         % 

06 09 01 08 80         % 
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 وهذا ما يثبت % 67,77أما يف ما خيص النسبة اإلمجالية ألسئلة احملور األول فقدرت حبوايل 
 مدى صدق األسئلة بالنسبة هلذا احملور .

 الثاين:حملور ا أسئلةلصدق  دول التايل يبني نتائج التجربة اإلستطالعية و النسب املؤويةاجل
 
 

 النسبة المؤوية اإلتفاق ال نعم السؤال

01 10 00 10 100        % 

02 07 03 08 80         % 

03 08 02 07 70         % 

04 08 02 08 80         % 

05 06 04 05 50         % 

06 09 01 08 80         % 

 

 وهذا ما يثبت % 67,77فقدرت حبوايل  بة اإلمجالية ألسئلة احملور الثاينأما يف ما خيص النس

 مدى صدق األسئلة بالنسبة هلذا احملور .

 الثالث:حملور ا أسئلةلصدق  دول التايل يبني نتائج التجربة اإلستطالعية و النسب املؤويةاجل
 

 النسبة المؤوية اإلتفاق ال نعم السؤال

01 09 01 09 90        % 

02  03 08 80         % 

03 08 02 07 70         % 

04 08 02 08 80         % 

05 06 04 05 50         % 

06 09 01 08 80         % 

 

 وهذا ما يثبت %65فقدرت حبوايل  بة اإلمجالية ألسئلة احملور الثالثأما يف ما خيص النس

 مدى صدق األسئلة بالنسبة هلذا احملور .
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يعين الثبات أن االختبار حيقق نفس النتائج تقريبا إذا أعيد تطبيقه على نفس األفراد حتت نفس  الثبات:  

الظروف أكثر من مرة، ويتم التعرف على ثبات االختبار باستخدام أساليب إحصائية عديدة، أمهها هي 

مث إسرتجاعها و بعض الطلبة  و يف ما خيص حبثنا فقد قمنا بتوزيع اإلستمارات على.ارطريقة إعادة االختب

بنسبة إمجالية تقدر  باتوبعد التفريغ تبني لنا نفس اإلجا قمنا بنفس اخلطوة على نفس الطلبة بعد أسبوع

 يف موضوع حبثنا . كبري  ما أكد لنا أن هناك ثبات % 91,19حبوايل 

ختبار تعين قلة أو عدم االختبار املوضوعي يقل فيه التقدير الذايت للمحكمني، فموضوعية اال الموضوعية:

وجود اختالف يف طريقة تقومي أداء املختربين مهما اختلف احملكمون، فكلما قل التباين بني احملكمني دل 

  .(21-09، ص0992)حسنني، ذلك على أن االختبار موضوعي

االستبيان يقيس أن أداة الدراسة قمنا باستخدام صدق احملكمني كأداة للتأكد من  موضوعية و للتأكد من

يحكموا مدى وضوح فقرات ل وعة من األساتذةاالستبيان على جمم نسخ من حيث قمنا بتوزيع  ،عد لهما أ

.واالستفادة من اقرتاح ما يرونه ضروريا من تعديل صياغة العبارات أو  ومناسبتها ااالستبيان ومدى كفايته

حبذف بعض اخلصائص الشخصية وإضافة حذفها، وكذلك توجيهاهتم فيما يتعلق بالبيانات األولية 

  وتعديلها . خصائص أخرى

وباالعتماد على املالحظات والتوجيهات اليت أبداها احملكمون، قمنا بإجراء التعديالت اليت اتفق عليها 

وكذلك إعادة ترتيبها وفق معظم احملكمني  حيث مت حذف بعض العبارات وتغيري صياغة بعضها اآلخر 

 ما .أراء احملكمني دائ

: الوسائل اإلحصائية -1-4  

تعانة بأسلوب التحليلقمنا باإلس لكي يتسىن لنا التعليق و حتليل نتائج االستمارة بصورة واضحة وسهلة  
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أرقام على أشكال  إىلو هذا عن طريق حتويل النتائج املتحصل عليها من خالل االستمارة  اإلحصائي 

 . ²ستخدام إختبار حسن املطابقة كاالقاعدة الثالثية و إ تباعإنسب مئوية وهذا عن طريق 

 صعوبات البحث: -1-4

 عند قيامنا هبذا البحث صدفتنا عدة عراقيل و صعوبات مما جعل األمر هينا نوعا ما ونذكر مثال :

 . بعد توزيع اإلستمارات وجدنا صعوبة كبرية يف اسرتجاعها 

  اإلستمارة فكانت بعض اإلجابات عشوائية .بعض الطلبة مل يولو أمهية كبرية ألسئلة 

   اإلصابات الرياضيةأسباب  قلة الدراسات السابقة حول موضوع . 

 

  



 

 

 

 الفصل الثاني
تحليل عرض و
جالنتائ
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 . عرض و تحليل النتائج : -1

 : واقع االصابات الرياضية و عالقتها بالتسخين .المحور األول
 هل للتسخني اجليد يساعدك يف احلفاظ على ادائك املهاري؟ السؤال االول : 
 

 

 

 

 

 

 

 حيافظ على األداء املهاري.:يوضح اجلدول بأن التسخني اجليد 01الجدول رقم-

احملسوبة  ²حيث بلغت الكابني اإلجابات نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن هناك فروق ذات داللة إحصائية 

( معناه يوجد فرق حقيقي بني إجابات الطلبة وكان لصاحل 0,22اجلدولية ) ²(وهي أكرب من الكا11)

وهنا ( 11( ونسبة مئوية قدرها )11ار )"ال" بتكر  (على حساب011( ونسبة مئوية قدرها)11"نعم"بتكرار )

 يتضح أن غالبية الطلبة هلم دراية بأن التسخني اجليد حيافظ على األداء املهاري .

 

 

 اإلقرتاحات
 

 التكرارات
 

النسبة 
 املئوية

 
 ²كا

 احملسوبة

 
  ²كا

 اجلدولية

 
درجة 
 احلرية

 
الداللة 

 اإلحصائية

 

مستوى 
 الداللة

 

 نعم  
 

11 
 

011 
 
 

11 

 
 

0.22 

 
 

10 

  
 

 دال

 
 

1.12  

 ال
 

11 
 

11 
 

 اجملموع
 

11 
 

011 
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 : ومنه نستنتج أن كل الطلبة هلم دراية بأن التسخني اجليد حيافظ على األداء املهاري.01االستنتاج رقم

 على عملية التسخني اثناء احلصة التدريبية ؟ هل هناك تركيز كبري:السؤال الثاني

 
 

 اإلقرتاحات
 

 التكرارات
 

النسبة 
 املئوية

 
 ²كا

 احملسوبة

 
  ²كا

 اجلدولية

 
درجة 
 احلرية

 
الداللة 

 اإلحصائية

 
مستوى 
 الداللة

 

 نعم  
 

29 
 

20.11 
 
 

42.11 

 
 

0.22 

 
 

10 

 
 

 دال

 

 

1.12  

 ال
 

00 
 

02.00 
 

 اجملموع
 

11 
 

011 
 

 :يوضح اجلدول وجود تركيز كبري على عملية التسخني أثناء احلصة التدريبية.02الجدول رقم

احملسوبة  ²حيث بلغت الكابني اإلجابات نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن هناك فروق ذات داللة إحصائية 

بة وكان لصاحل ( معناه يوجد فرق حقيقي بني إجابات الطل0,22اجلدولية ) ²(وهي أكرب من الكا42.11)

( 02.00( ونسبة مئوية قدرها )00(على حساب "ال" بتكرار )20.11( ونسبة مئوية قدرها)29"نعم"بتكرار )

 .هناك تركيز كبري على عملية التسخني اثناء احلصة التدريبيةوهنا يتضح أن غالبية الطلبة هلم دراية بأن .
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هناك تركيز كبري على عملية التسخني اثناء احلصة : ومنه نستنتج أن معظم الطلبة هلم دراية بأن 02االستنتاج رقم

 .التدريبية

 هل ترون أن التسخني السيئ يعرضكم اىل اصابات خمتلفة ؟ السؤال الثالث:

 
 

 اإلقرتاحات
 

 التكرارات
 

النسبة 
 املئوية

 
 ²كا

 احملسوبة

 
  ²كا

 اجلدولية

 
درجة 
 احلرية

 
الداللة 

 اإلحصائية

مستوى 
 الداللة

 

 نعم  
 

22 
 

90.11 
 
 

20.11 

 
 

0.22 

 
 

10 

 
 

 دال

 

 

1.12   

 ال
 

12 
 

2.00 
 

 اجملموع
 

11 
 

011 
 

 :يوضح اجلدول بأن التسخني السيئ يعرض إىل إصابات خمتلفة.03الجدول رقم

احملسوبة  ²حيث بلغت الكابني اإلجابات نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن هناك فروق ذات داللة إحصائية 

( معناه يوجد فرق حقيقي بني إجابات الطلبة وكان لصاحل 0,22اجلدولية ) ²(وهي أكرب من الكا20.11)
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( 2.00( ونسبة مئوية قدرها )12(على حساب "ال" بتكرار )90.11( ونسبة مئوية قدرها)22"نعم"بتكرار )

 .التسخني السيئ يعرض اىل اصابات خمتلفةأن ب يتضح أن غالبية الطلبة يعلمون وهنا.

 
 .اىل اصابات خمتلفة  همالتسخني السيئ يعرضومنه نستنتج أن معظم الطلبة هلم دراية بأن  :03االستنتاج رقم

 ما هي األطراف اليت يركز عليها أثناء التسخني يف احلصة التدريبية؟السؤال الرابع:

 

 

 اإلقرتاحات
 

 التكرارات
 

النسبة 
 املئوية

 
 ²كا

 احملسوبة

 
  ²كا

 اجلدولية

 
درجة 
 احلرية

 
الداللة 

 اإلحصائية

مستوى 
 الداللة

 

 العلوية 
 

14 
 

0.00 
 
 
 

12.2 

 
 
 

0.22 

 
 
 

10 

 
 
 

 دال

 

 
 

1.12 
 

 السفلية 
 

12 
 

00.00 
 

 كالمها
 

21 
 

20.00 
 011 11 اجملموع

 
 يركز عليها أثناء التسخني العلوية والسفلية أو "كالمها".:يوضح اجلدول األطراف اليت 04الجدول رقم
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احملسوبة  ²حيث بلغت الكابني اإلجابات نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن هناك فروق ذات داللة إحصائية 

( معناه يوجد فرق حقيقي بني إجابات الطلبة وكان لصاحل 0,22اجلدولية ) ²(وهي أكرب من الكا12.2)

( ونسبة مئوية قدرها 12(على حساب "السفلي" بتكرار )20.00( ونسبة مئوية قدرها)21"كالمها"بتكرار )

 يتضح أن غالبية الطلبة يركزون على كلتا وهنا( .0.00( ونسبة مئوية قدرها )14( و"العلوي"بتكرار )00.00)

 أثناء التسخني يف احلصة التدريبية. األطراف

 
 أثناء التسخني يف احلصة التدريبية األطرافنستنتج أن غالبية الطلبة يركزون على كلتا : ومنه 04االستنتاج رقم

 هل ترون أن عدم الرتكيز على التسخني بشكل جيد يؤدي اىل االصابة ؟:السؤال الخامس

 

 اإلقرتاحات
 

 التكرارات
 

النسبة 
 املئوية

 
 ²كا

 احملسوبة

 
  ²كا

 اجلدولية

 
درجة 
 احلرية

 
الداللة 

 اإلحصائية

مستوى 
 الداللة

 

 نعم  
 

48 
 

21 
 
 

40.1 

 
 

0.22 

 
 

10 

 
 

 دال

 

 

1.12  

 ال
 

04 
 

41 
 

 اجملموع
 

11 
 

011 
 

 .أن عدم الرتكيز على التسخني بشكل جيد يؤدي اىل االصابةب:يوضح اجلدول 05الجدول رقم
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احملسوبة  ²حيث بلغت الكابني اإلجابات نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن هناك فروق ذات داللة إحصائية 

( معناه يوجد فرق حقيقي بني إجابات الطلبة وكان لصاحل 0,22اجلدولية ) ²(وهي أكرب من الكا40.1)

وهنا ( .41ئوية قدرها )( ونسبة م04(على حساب "ال" بتكرار )21( ونسبة مئوية قدرها)48"نعم"بتكرار )

 .عدم الرتكيز على التسخني بشكل جيد يؤدي اىل االصابة نبأ درايةيتضح أن غالبية الطلبة هلم 

 
عدم الرتكيز على التسخني بشكل جيد يؤدي اىل : ومنه نستنتج أن معظم الطلبة هلم دراية بأن 05االستنتاج رقم

 .االصابة

 عالقة مبختلف االصابات اليت تتعرض هلا ؟يف رأيك هل للتسخني :السؤال السادس

 اذا كانت االجابة بنعم حدد نوع و مكان االصابة ؟

 

 اإلقرتاحات
 

 التكرارات
 

النسبة 
 املئوية

 
 ²كا

 احملسوبة

 
  ²كا

 اجلدولية

 
درجة 
 احلرية

 
الداللة 

 اإلحصائية

مستوى 
 الداللة

 

 نعم  
 

09 
 

65 
 
 

5.4 

 
 

0.22 

 
 

10 

 
 

 دال

 

 

1.12  

 ال
 

21 
 

35 
 

 اجملموع
 

11 
 

011 
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 عالقة مبختلف االصابات اليت تتعرض هلا. له للتسخني:يوضح اجلدول بأن 06الجدول رقم-

 ²حيث بلغت الكابني اإلجابات نالحظ من خالل التائج اليت حتصلنا عليها أن هناك فروق ذات داللة إحصائية 

( معناه يوجد فرق حقيقي بني إجابات الطلبة وكان لصاحل 0,22اجلدولية ) ²(وهي أكرب من الكا2.2احملسوبة )

وهنا ( .02( ونسبة مئوية قدرها )40(على حساب "ال" بتكرار )12( ونسبة مئوية قدرها)09"نعم"بتكرار )

 للتسخني عالقة مبختلف االصابات اليت يتتعرضون هلا.بأن يتضح أن غالبية الطلبة هلم دراية 

 
 للتسخني عالقة مبختلف االصابات اليت تتعرض هلا.بأن أمجعوا ومنه نستنتج أن معظم الطلبة : 60اإلستنتاج رقم

السفلية:  األطرافوحددوا نوعيتها و غالبيتها تلك اليت تتعلق بإصابة  إصابات إىلالطلبة الذين تعرضوا  أشاروقد 

على مستوى الكتف ،وكذلك  إصاباتلعلوية : ا األطراف وإصابةعلى مستوى الركبة و الكاحل ، إصابات

 .باإلصاباتالتسخني له عالقة مباشرة  أنكالشد و التمزق العضلي و الكسور، و هذا ما يبني    أخرى إصابات
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:ين الرياضية المحور الثاني: التمار   

 هل تعرضت من قبل اىل اصابة ما؟ :السؤال السابع

 

 اإلقرتاحات
 

 التكرارات
 

النسبة 
 املئوية

 
 ²كا

 احملسوبة

 
  ²كا

 اجلدولية

 
درجة 
 احلرية

 
الداللة 

 اإلحصائية

 
مستوى 
 الداللة

 

 نعم  
 

09 
 

65 
 
 

5.4 

 
 

0.22 

 
 

10 

 
 

 دال

 

 

1.12  

 ال
 

21 
 

35 
 

 اجملموع
 

11 
 

011 
 

 :يوضح اجلدول مدى تعرض الطلبة إىل إصابة ما.07الجدول رقم

احملسوبة  ²حيث بلغت الكابني اإلجابات نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن هناك فروق ذات داللة إحصائية 

( معناه يوجد فرق حقيقي بني إجابات الطلبة وكان لصاحل 0,22اجلدولية ) ²(وهي أكرب من الكا5.4)

وهنا ( .35وية قدرها )( ونسبة مئ21(على حساب "ال" بتكرار )65( ونسبة مئوية قدرها)39"نعم"بتكرار )

 .ا إلصاباتيتضح أن غالبية الطلبة تعرضو 
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 .  خمتلفة ا إلصاباتومنه نستنتج أن معظم الطلبة تعرضو : 61اإلستنتاج رقم

 هل التمارين الرياضية هلا عالقة باالصابات اليت تتعرض هلا ؟:السؤال الثامن

 

 اإلقرتاحات
 

 التكرارات
 

النسبة 
 املئوية

 
 ²كا

 احملسوبة

 
  ²كا

 اجلدولية

 
درجة 
 احلرية

 
الداللة 

 اإلحصائية

مستوى 
 الداللة

 

 نعم  
 

02 
 

10.00 
 
 

2.41 

 
 

0.22 

 
 

10 

 
 

 دال

 

 

1.12  

 ال
 
24 

 
01.11 

 

 اجملموع
 

11 
 

011 
 

 .التمارين الرياضية هلا عالقة باالصابات اليت تتعرض هلا:يوضح اجلدول بأن 08الجدول رقم

احملسوبة  ²حيث بلغت الكابني اإلجابات نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن هناك فروق ذات داللة إحصائية 

( معناه يوجد فرق حقيقي بني إجابات الطلبة وكان لصاحل 0,22اجلدولية ) ²(وهي أكرب من الكا2.41)

( 01.11ة مئوية قدرها )( ونسب24(على حساب "ال" بتكرار )10.00( ونسبة مئوية قدرها)02"نعم"بتكرار )

 .هلا ونتعرضياضية هلا عالقة باالصابات اليت التمارين الريوهنا يتضح أن غالبية الطلبة يدركون بأن .

 

 
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

نعم ال

04الشكل البياني رقم



جالفصل الثاني                                                                    عرض و تحليل النتائ  

 

 
98 

صابات اليت التمارين الرياضية هلا عالقة باالومنه نستنتج أن معظم الطلبة يدركون بأن  :69اإلستنتاج رقم

 .هلا ونتعرضي

 اخلاطئة تؤدي اىل االصابة و تؤثر على أدائك ؟ هل التمارين:السؤال التاسع
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 ء.دااألالتمارين اخلاطئة تؤدي اىل االصابة و تؤثر على :يوضح بأن 09الجدول رقم

احملسوبة  ²حيث بلغت الكابني اإلجابات نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن هناك فروق ذات داللة إحصائية 

( معناه يوجد فرق حقيقي بني إجابات الطلبة وكان لصاحل 0,22اجلدولية ) ²(وهي أكرب من الكا02.41)

( 00.11( ونسبة مئوية قدرها )19(على حساب "ال" بتكرار )22.00( ونسبة مئوية قدرها)20"نعم"بتكرار )

 .الرياضيةطئة تؤدي اىل االصابة التمارين اخلاوهنا يتضح أن غالبية الطلبة على علم بأن .
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 .الرياضيةطئة تؤدي اىل االصابة التمارين اخلاومنه نستنتج أن معظم الطلبة على علم بأن : 61رقماإلستنتاج 

 هل سوء تنظيم التمارين الرياضية يف توزيع اجلهد يؤدي اىل االصابة و يؤثر على أدائك ؟:العاشرالسؤال 
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 .دي اىل االصابةسوء تنظيم التمارين الرياضية يف توزيع اجلهد يؤ يوضح اجلدول بأن :10الجدول رقم

احملسوبة  ²حيث بلغت الكابني اإلجابات نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن هناك فروق ذات داللة إحصائية 

( معناه يوجد فرق حقيقي بني إجابات الطلبة وكان لصاحل 0,22اجلدولية ) ²(وهي أكرب من الكا20.11)

( 2.00بة مئوية قدرها )( ونس12(على حساب "ال" بتكرار )90.11( ونسبة مئوية قدرها)22"نعم"بتكرار )

دي اىل االصابات سوء تنظيم التمارين الرياضية يف توزيع اجلهد يؤ وهنا يتضح أن غالبية الطلبة يالجظون بأن .

 .الرياضية
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سوء تنظيم التمارين الرياضية يف توزيع اجلهد : ومنه نستنتج أن معظم الطلبة يالحظون بأن 01االستنتاج رقم

 . ضيةؤدي اىل االصابة الرياي

 هل ترى ان عدم االهتمام بالتمارين الرياضية له عالقة باالصابات و التأثري على أدائك ؟:السؤال الحادية عشر

 

 اإلقرتاحات
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 على األداء.عدم االهتمام بالتمارين الرياضية له عالقة باالصابات و التأثري :يوضح بأن 11الجدول رقم

احملسوبة  ²حيث بلغت الكابني اإلجابات نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن هناك فروق ذات داللة إحصائية 

( معناه يوجد فرق حقيقي بني إجابات الطلبة وكان لصاحل 0,22اجلدولية ) ²(وهي أكرب من الكا09.41)

( 40.11( ونسبة مئوية قدرها )00(على حساب "ال" بتكرار )92.00( ونسبة مئوية قدرها)29"نعم"بتكرار )

 .الرياضيةت ين الرياضية له عالقة باالصابان عدم االهتمام بالتمار بأ وهنا يتضح أن غالبية الطلبة هلم دراية.
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القة ن عدم االهتمام بالتمارين الرياضية له عبأ: ومنه نستنتج أن معظم الطلبة هلم دراية11االستنتاج رقم

 .الرياضية باالصابات

 يف اعتقادك هل التحكم اجليد يف تسلسل التمارين الرياضية يلعب دور يف الوقاية من: السؤال الثاني عشر

 االصابات الرياضية؟
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التحكم اجليد يف تسلسل التمارين الرياضية يلعب دور يف الوقاية من :يوضح اجلدول بأن 12الجدول رقم

 .االصابات الرياضية

احملسوبة  ²حيث بلغت الكابني اإلجابات نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن هناك فروق ذات داللة إحصائية 

وكان لصاحل  ( معناه يوجد فرق حقيقي بني إجابات الطلبة0,22اجلدولية ) ²(وهي أكرب من الكا09.41)

وهنا ( .12( ونسبة مئوية قدرها )10(على حساب "ال" بتكرار )92( ونسبة مئوية قدرها)29"نعم"بتكرار )

ن التحكم اجليد يف تسلسل التمارين الرياضية يلعب دور يف الوقاية من بأيتضح أن غالبية الطلبة هلم دراية

 .االصابات الرياضية
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ن التحكم اجليد يف تسلسل التمارين الرياضية يلعب بأمعظم الطلبة هلم دراية : ومنه نستنتج أن 12االستنتاج رقم

 .دور يف الوقاية من االصابات الرياضية

 : المحور الثالث: االسترخاء-

 ضرورية أم غري ضرورية؟ مهارة االسرتخاء: هل السؤال الثالث عشر
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  غري ضرورية 1.12
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 .االسرتخاء يوضح اجلدول مدى ضرورة مهارة :13الجدول رقم

احملسوبة  ²حيث بلغت الكابني اإلجابات نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن هناك فروق ذات داللة إحصائية 

( معناه يوجد فرق حقيقي بني إجابات الطلبة وكان لصاحل 0,22اجلدولية ) ²(وهي أكرب من الكا24.41)

( ونسبة مئوية 14ار )(على حساب "غري ضرورية" بتكر 91.11( ونسبة مئوية قدرها)22"ضرورية"بتكرار )
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االسرتخاء من املهارات اهلامة املساعدة على التحكم  نبأوهنا يتضح أن غالبية الطلبة هلم دراية ( .0.00قدرها )

 .يف الضغوط خالل عملية التدريب أو املنافسة

 
املساعدة على التحكم االسرتخاء من املهارات اهلامة  نبأ ومنه نستنتج أن معظم الطلبة هلم دراية :13اإلستنتاج 

 .يف الضغوط خالل عملية التدريب أو املنافسة
 هل ملهارة االسرتخاء عالقة باالصابات الرياضية و التأثري على أدائك؟:السؤال الرابع عشر
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 ء.دااألملهارة االسرتخاء عالقة باالصابات الرياضية و التأثري على :يوضح اجلدول بأن 14الجدول رقم

احملسوبة  ²حيث بلغت الكابني اإلجابات نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن هناك فروق ذات داللة إحصائية 

( معناه يوجد فرق حقيقي بني إجابات الطلبة وكان لصاحل 0,22اجلدولية ) ²(وهي أصغر من الكا22.00)
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(. 20.11مئوية قدرها )( ونسبة 42)(على حساب "ال" بتكرار 92( ونسبة مئوية قدرها)02"نعم"بتكرار )

 .رياضية ملهارة االسرتخاء عالقة باالصابات ال نبأ وهنا يتضح أن غالبية الطلبة ليس هلم دراية

 
 االصابات الرياضيةملهارة االسرتخاء عالقة ب نبأ ليس هلم دراية ومنه نستنتج أن معظم الطلبة: 14اإلستنتاج رقم

. 

 هاته املهارة أثناء احلصص التدريبية ؟هل هناك تركيز على :السؤال الخامس عشر
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 هناك تركيز على املهارة أثناء احلصة التدريبة.:يوضح اجلدول بأن 15رقمالجدول 

احملسوبة  ²حيث بلغت الكابني اإلجابات نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن هناك فروق ذات داللة إحصائية 

( معناه يوجد فرق حقيقي بني إجابات الطلبة وكان لصاحل 0,22اجلدولية ) ²(وهي أصغر من الكا00.11)
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( 40.00( ونسبة مئوية قدرها )01(على حساب "ال" بتكرار )90.00( ونسبة مئوية قدرها)22"نعم"بتكرار )

 بأن  هناك الرتكيز على املهارة أثناء احلصة التدريبة.وهنا يتضح أن غالبية الطلبة هلم دراية.

 

 
 هناك تركيز على املهارة أثناء احلصة التدريبة. نبأ درايةومنه نستنتج أن معظم الطلبة هلم  :15تنتاج رقماإلس

 هل ملهارة اإلسرتخاء دور يف الوقاية من خمتلف االصابات الرياضية ؟:السؤال السادس عشر
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 لإلسرتخاء له دور يف الوقاية من خمتلف االصابات الرياضية .:يوضح اجلدول بأن 16الجدول رقم

احملسوبة  ²حيث بلغت الكابني اإلجابات نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن هناك فروق ذات داللة إحصائية 

( معناه يوجد فرق حقيقي بني إجابات الطلبة وكان لصاحل 0,22اجلدولية ) ²(وهي أصغر من الكا00.11)
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( 40.00بة مئوية قدرها )( ونس02(على حساب "ال" بتكرار )91.11( ونسبة مئوية قدرها)21"نعم"بتكرار )

 لإلسرتخاء دور يف الوقاية من خمتلف االصابات الرياضية .  نبأ درايةوهنا يتضح أن غالبية الطلبة هلم .

 
سرتخاء دور يف الوقاية من خمتلف االصابات بأن لإل ومنه نستنتج أن معظم الطلبة هلم دراية : 16اإلستنتاج رقم

 الرياضية .

 املدة الزمنية ملهارة االسرتخاء كافية الجراء االسرتخاء اجليد لكل اطراف اجلسم؟هل :السؤال السابع عشر
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املدة الزمنية ملهارة االسرتخاء كافية الجراء االسرتخاء اجليد لكل اطراف :يوضح اجلدول بأن 14الجدول رقم
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احملسوبة  ²حيث بلغت الكابني اإلجابات نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن هناك فروق ذات داللة إحصائية 

( معناه يوجد فرق حقيقي بني إجابات الطلبة وكان لصاحل 0,22اجلدولية ) ²(وهي أصغر من الكا9.1)

وهنا ( .01( ونسبة مئوية قدرها )02(على حساب "ال" بتكرار )91( ونسبة مئوية قدرها)24"نعم"بتكرار )

لكل اطراف املدة الزمنية ملهارة االسرتخاء كافية الجراء االسرتخاء اجليد  نبأ درايةيتضح أن غالبية الطلبة هلم 

 اجلسم.

 
املدة الزمنية ملهارة االسرتخاء كافية الجراء االسرتخاء ومنه نستنتج أن معظم الطلبة هلم دراية :14اإلستنتاج رقم 

 اجليد لكل اطراف اجلسم.

 هل يساعدك االسرتخاء يف احلفاظ على مستواك و اسرتجاع لياقتك البدنية ؟:السؤال الثامن عشر
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 الداللة اإلحصائية احلرية اجلدولية احملسوبة املئوية
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 .البدنية  ةياقللاو اسرتجاع  املستوىيف احلفاظ على يساعد االسرتخاء :يوضح اجلدول بأن 18الجدول رقم

احملسوبة  ²حيث بلغت الكابني اإلجابات نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن هناك فروق ذات داللة إحصائية 

( معناه يوجد فرق حقيقي بني إجابات الطلبة وكان لصاحل 0,22اجلدولية ) ²(وهي أكرب من الكا01.11)

( 21.11( ونسبة مئوية قدرها )42(على حساب "غالبا" بتكرار )21( ونسبة مئوية قدرها)01"أحيانا"بتكرار )

يساعد خاء االسرت بأن وهنا يتضح أن غالبية الطلبة هلم دراية ( .0.00( ونسبة مئوية قدرها )14و"نادرا"بتكرار )

 .يف احلفاظ على مستواك و اسرتجاع لياقتك البدنية 
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يف احلفاظ على مستواك و يساعد االسرتخاء بأن : ومنه نستنتج أن معظم الطلبة هلم دراية 18االستنتاج رقم

 .اسرتجاع لياقتك البدنية 

 االستنتاجات: -0

احملور إليها يف االستمارة االستبيانية مبراحلها الثالث )من خالل نتائج البحث و املعاجلة اإلحصائية اليت مت التوصل 

المحور  ،مارين الرياضيةالت, المحور الثاني :واقع االصابات الرياضية و عالقتها بالتسخنياالول: 

 توصلنا  إىل االستنتاجات التالية : اإلسرتخاءالثالث:

 . ة من اإلصابات الرياضيةالتسخني يلعب دور هام يف الوقاي .1

 ت الرياضية التمارين الرياضية هي أيضا بدورها هلا عالقة باإلصابا .1

 .ضية الوقاية من اإلصابات الريايف  أمهية السرتخاءل .1

ختلف جوانب هنالك أسباب عديدة لإلصابات الرياضية تكمن يف قلة الوعي و عدم اإلحاطة مب .4

 املشرفني  .من طرف احلصص التدريبية 

 الفرضيات:نتائج ناقشة م -0 

الدراسة و استخالص جمموعة من االستنتاجات وبغية التحقق منها نقوم مبناقشة الفرضيات املطروحة  إهناءبعد 

 على النحو التايل :

من خالل املعطيات النظرية والتطبيقية وبناءا على النتائج اليت أسفرت عليها الدراسة امليدانية اليت توصلنا من 

 10، وقد اعتمدنا يف دراسة حبثنا هذا على يف كرة القدم لدى طلبة املعهدبات الرياضية اإلصاأسباب هلا إىل خال

 فرضيات جزئية باإلضافة إىل الفرضية العامة.

 الفرضية األولى: -0-0

 والتي مفادها:
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 ، ومن خالل عرض وحتليل نتائج اجلداول اخلاصةالقدمكرة يف  ات الرياضية صاباإليؤدي إىل  التسخني السيئأن 

تسخني اجليد نالحظ ان الستمارة االمن ( 14،)(10باحملور األول، وبالرجوع إىل حتليل نتائج اجلدول رقم )

 احلصص التدريبية و بتحليل نتائج اجلدول أثناءلذلك جند تركيز كبري عليه  يساعد يف جتنب اإلصابات الرياضية

 اإلصاباتختلف هذه تلفة وله عالقة مبخم إصابات إىلني السيئ يعرض التسخ إن( نالحظ 11( و)12( و)10)

 الرياضية اإلصابات إىلالتسخني السيئ يؤدي  إناليت تشري  األوىلصحة وصدق الفرضية  إثباتو قد مت  الرياضية

 يف كرة القدم لدى الطلبة.

 :الثانية الفرضية -0-0

 والتي مفادها:

يف كرة القدم لدى الطلبة فهذه الفرضية  لرياضيةا اإلصابات إىلعدم االهتمام بالتمارين الرياضية يؤدي  إن

( 19العينة يف اجلدول ) إفراد إجاباتمن خالل الرياضية و  اإلصابات إىلدي التمارين اخلاطئة تؤ  نأتوضح 

سوء تنظيم التمارين الرياضية و عدم  إن( اليت تشري 04( و )00(و )01وكذلك عند حتليل نتائج اجلدول )

الرياضية هذا ما يثبت صحة و صدق  اإلصابات إىلحكم اجليد يف تسلسل التمارين يؤدي االهتمام هبا وعدم الت

 .هذه الفرضية  

 :الثالثة الفرضية -0-0

 والتي مفادها:

تبني لنا من خالل عرض نتائج اجلدول  ،اإلصابة الرياضية يف كرة القدم  منوقاية الدور مهارة االسرتخاء يف  

( مدى ضرورة هاته املهارة يف االستفادة من خمتلف الطاقات و اسرتجاع كافة القدرات، وما تبني 02( و )02)

الرياضية و  اإلصاباتالبالغة ملهارة االسرتخاء يف الوقاية من خمتلف  األمهية(  01من خالل حتليل نتائج اجلدول )

 .من خالل هذه النتائج توصلنا اىل حتقق و صحة هده الفرضية 
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 عديدة تؤدي إىلكثرية و هناك أسباب   نستنتج أن من نتائج الفرضياتالل ما توصل إليه الباحث من خ 

 .الرياضية يف كرة القدم لدى طلبة معهد الرتبية البدنية و الرياضية مبستغامن صابات اإل
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 :التوصيات واإلقتراحات -4

 الرياضية. اإلصاباتتوعية الطالب املتخصص يف كرة القدم بأمهية التسخني و دوره يف الوقاية من  -

 . العمل و الرتكيز على كل ما يتعلق بأسباب اإلصابة الرياضية لتفادي الوقوع يف نفس األخطاء -

و التحكم يف تسلسلها لتفادي  الرياضيةالتمارين الرياضية أثناء احلصص بالتسخني و  اإلهتمام  -

 .اإلصابات الرياضية 

 الرياضية. اإلصاباتالرتكيز على مهارة اإلسرتخاء أثناء احلصص التدريبية لتفادي  -

 . ضية واألسباب املتعلقة هباموضوع اإلصابات الريا إجراء دراسات حول  -
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 خـالصة عـامـة:

كرة   يفإن لبحثنا هذا أمهية كبرية يف اجملال الرياضي، تتجلى يف إلقاء الضوء على بعض اإلصابات الرياضية     

( وتشخيصها والوقاية من حدوثها، وكذلك فتح اجملال لبحوث ودراسات يف املستقبل، لذا خمتلفة)إصابات القدم 

، فذهبنا إىل دراسة يف كرة القدم  الرياضيةصابات اإلأسباب وجب االهتمام هبذا املوضوع الذي ركزنا فيه على 

التسخني ، ووجدنا أن  القدمكرة   يف أسباب اإلصابة الرياضيةومعرفة ارآئهم حول  طلبة املعهد ختصص كرة القدم

، ويف املقابل وجدنا أن اإلصابات الرياضيةعوامل تساهم يف حدوث  السيئ و عدم االهتمام بالتمارين الرياضية

 .القدم لإلصابات الرياضيةملهارة االسرتخاء دور يف الوقاية من تعرض العيب كرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 عالمصادر والمراج

 

 

 



 

 

 المراجع  باللغة العربية :  -

ة ( ،دار وائل مناهج البحث العلمي ) تطبيقات االدارة االقتصادي،  0992حسن الرفاعي،امحد   -

 .للطباعة و النشر 

دار  ، القاهرة ، مصر ، ، مناهج الرتبية البدنية املعاصرة 0222،أنور اخلويل ، مجال الدين الشافعي  -
 .الفكر العريب 

ن املطبوعات مقدمة يف علم النفس ، ترمجة عادل عز الدين وآخرون ، ديوا ، 0992أنوف ويتج ، -
 .اجلامعية اجلزائرية

 . العريب ردار الفك ،ةالقاهر  ، "الطب الرياضي وإصابات املالعب" ،0992،  أسامة رياض -
القاهرة، مصر  لطب الرياضي والعالج الطبيعي"، : "ا 0999، أسامة رياض، إمام حسن حممد النجمي -

 ، مركز الكتاب للنشر.اجلديدة 

 دار الفكر العريب. القاهرة،  ، اإلسعافات األولية لإلصابات الالعب" ، 4114، أسامة رياض -
 دار العلم للمالين.، بريوت،كأس العامل لكرة القدم   ،0922 ،ابراهيم عالم -
ية يف تطوير كرة القدم دور الصحافة املرئ،0999، اجلابري عياين، مزهود لوصيف ،بلقاسم تلي   -

 اجلزائر. ، البدنية والرياضية دايل ابراهيم ،معهد الرتبية اجلزائرية
 .  ، أسس ونظريات احلركة ، دار الفكر العريب0991، بسطويسي أمحد  -

 الكويت،عزيز سالمة ، ، أسس سيكولوجية الطفولة واملراهقة ، ترمجة عبد ال0991،بولسر و آخرون  -
 .مكتبة الفالح 

املؤسسة اجلامعية ، بريوت ،لبنان سيكولوجية النمو عند الطفل واملراهق ، ،4111، توما جورج خوري  -
 .للدراسات 

 لة واملراهقة ، عامل الكتاب.، الطفو 0992،حامد عبد السالم زهران    -

 ، منشأة املعارف. ، اإلسكندريةروفائيل: "إصابات املالعب وقاية عالج طبيعي إسعاف" عايدحياة  -

 . لماليني  ، دار العلم ل، بريوت ،لبنان: كرة القدم  0922، حسن عبد اجلواد -
 .بالطفولة واملراهقة ، عامل الكتا، 0992، حامد عبد السالم زهران  -

 .، عامل الكتب النفس ، منو الطفل واملراهق ، علم3883 ،حامد عبد السالم زهران -

 .دى للطباعة و النشر و التوزيع : دار اهل، اجلزائردليل الرابطة الوطنية لكرة القدم  -



 

 

 .، ديوان املطبوعات اجلامعية  أصول الرتبية والتعليم, 3882، رابح تركي  -

 العاملي.، مجاعة النشر ، مصر  مشاكل الشباب النفسية، 0922، راجح أمحد عزت  -

 . ، دار النقائض، بريوت لبنان:كرة القدم 0921،رويب مجيل  -

 .، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن 40: التدريب الرياضي للقرن4112، كمال مجيل الربضي -

 ، دار النهضة العربية. النمو الرتبوي للطفل واملراهق،  0999، سنة كمال دسوقي  -

، دار احلكمة للطباعة  ،املوصلاالصول يف البحث العلمي: 0929 ،حممد ازهر السماك و اخرون -

 والنشر.

 .مركز الكتاب للنشر القاهرة،  ، :"سيكولوجية اإلصابة الرياضية"0992، حممد حسن العالوي -

: نظريات وطرق الرتبية البدنية و الرياضية ، ديوان 0994، حممد عوض سيوين و فيصل ياسني الشاطي  -

 .املطبوعات اجلامعية

 ، دار النهضة العربية.، بريوت ، لبنان،األسرة ومشكالهتا 0920، حممود حسن  -
 .، دار الفكر ، القاهرة ،مصر اإلعداد النفسي للرياضيني  ،0990، حممود كاشف  -

 ، عدد خاص ، اجلزائر.0924، جملة الوحدة الرياضي  -

 .، دار الفكر، دمشق  ، خطايا املراهقة 0921، معروف رزيق  -
دار الفكر ، مصر ،القاهرة  ، التدريب الرياضي من الطفولة إىل املراهقة ،0991،مفيت ابراهيم محادة  -

 .العريب
 ، سيكولوجية الطفولة واملراهقة ، دار املعارف اجلديدة .0921، مصطفى فهمي  -

   علم النفس الرتبوي ، دار العلم للماليني. ،0924سنة  فاخر عاقل ، -

دار الفكر  مصر، ، األسس النفسية للنمو من الطفولة إىل الشيخوخة ،0921، فؤاد البهي السيد -
 العريب.

، ، اإلسكندرية  "كيمياء اإلصابة العضلية واجملهود البدين للرياضيني" 0222، فراج عبد احلميد توفيق -
 دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.

دار  جامعة بغداد  ، يف اجملال الرياضي ،الفيزيولوجيا مبادئها وتطبيقاهتا ،0991 قاسم حسن حسنني، -
 احلكمة.



 

 

 املوسوعة الرياضية و البدنية الشاملة . ،3888، قاسم حسن حسني -

 ، دار الفكر.، بغداداالعداد الوظيفي لكرة القدم  ،0999، عبد املوىل  -
، مركز القاهرة  "موسوعة اإلصابات الرياضية وإسعافاهتا األولية" 4112، عبد الرمحن عبد احلميد زاهر -

 . الكتاب للنشر
، دار البيضاء ، لبنان ، سيكولوجية الطفولة واملراهقة وحقائقها األساسية 0992، عبد العايل اجلسيماين  -

 .للعلوم

 .ينيفاياه ، دار الفكر للمال، ظواهر املراهق وخ0992، عبد الغين الديدي  -

            .، دار الفكر العريب، مصر  ، مناهج وطرق تدريس الرتبية البدنية 0992،عنايات حممد أمحد فرج  -

 ، دار النهضة ، بدون سنة.، القاهرة عواطف أبو العالء ، الرتبية السياسية للشباب ودور الرتبية البدنية  -

  .، دار الكتب للطباعة و النشر ، جامعة املوصل ،العراق  كرة القدم،0924، سامي الصفار  -

 . ة املراهقة ، دار البحوث العلميةسيكولوجي،  0921، سعدية حممد علي بدر -

 .ر غريب للطباعة والنشريوسف ميخائيل نعيمة ،رعاية املراهقني ، دا -     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 



 

 

 المراجع باللغة الفرنسية :- 

 

- AKranov , 1985 sélection et préparation des jeuns foot 

ballans , édition o.p.v ,01 , algérien  . 

- Jean centy , Elisabeth brunet , Guedj , 1991 , traumatologie 

du sport en pratique médical courant , édition vigot. 

- Lehalle ,h , 1985,  phsycologie des l adolescent , sans éd. 

- Schonfled in mémoire en phycologie clinique epercu sur 

problème d indentification de l adolescent algérien  . 

- Sillamy , n, 1983,  dictionnaire de la phsycologie , édition 

bordes. 
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2015/    2014السنة الجامعية :            

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
 عبد الحميد بن باديسجامعة 

 معهد التربية البدنية و الرياضية
 قسم الرياضة و الصحة

 مستغانم   

 

 مذكرة تخرج ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر
 في التربية البدنية والرياضية .

  
  –مستغانم  –استمارة استبيان موجه لطلبة معهد التربية البدنية و الرياضية  -

  

               

 
 
 

 نرجو منكم التكرم باإلجابة عن أسئلة هذا االستبيان وذلك الستعمال المعلومات المطلوبة لغرض البحث العلمي.
   "أمام اإلجابة املختارة . × :ضع عالمة "  مالحظـــة

   
 إشراف الدكتور :                                          الطالبان :                       إعدادمن 

              بن دغميش عبد الحليم                                             عدة غوال 
        درغام يوسف 

 مسبقــا علـى صـدق مساهمتــك و مساعدتــك.شكــرا                                             

 

 في كرة القدم لدى طلبة معهد الرياضيةابات اإلصأسباب 
-مستغانم  –التربية البدنية و الرياضية   

 

 



 

 

 اسئلة االستبيان :

 المحور االول: واقع االصابات الرياضية و عالقتها بالتسخين -

 هل التسخني اجليد يساعدك يف احلفاظ على ادائك املهاري؟ -1

   ال                    نعم                            

 هل هناك تركيز كبري على عملية التسخني اثناء احلصة التدريبية ؟  -2

       ال                                  نعم                            

 هل ترون أن التسخني السيئ يعرضكم اىل اصابات خمتلفة ؟ -3

       ال                              نعم                           

 ما هي األطراف اليت يركز عليها أثناء التسخني يف احلصة التدريبية؟. - 4

 كالمها                                   السفلى                          ة                       العلوي           

 التسخني بشكل جيد يؤدي اىل االصابة ؟هل ترون أن عدم الرتكيز على -5

               ال                           نعم                          

 

 يف رأيك هل للتسخني عالقة مبختلف االصابات اليت تتعرض هلا ؟ -6

    ال                  نعم                         

 اذا كانت االجابة بنعم حدد نوع و مكان االصابة ؟    

       ................................................... 

 مارين الرياضية .المحور الثاني :الت-

  ؟هل تعرضت من قبل اىل اصابة ما -

  ال          نعم                                                         



 

 

 هل التمارين الرياضية هلا عالقة باالصابات اليت تتعرض هلا ؟ -2

    ال نعم                         

 هل التمارين اخلاطئة تؤدي اىل االصابة و تؤثر على أدائك ؟ -9

    ال نعم                        

  بة و يؤثر على أدائك ؟هل سوء تنظيم التمارين الرياضية يف توزيع اجلهد يؤدي اىل االصا -10

 ال                  نعم                                                

 هل ترى ان عدم االهتمام بالتمارين الرياضية له عالقة باالصابات و التأثري على أدائك ؟ -11

 ال                       نعم                                             

 ؟يف اعتقادك هل التحكم اجليد يف تسلسل التمارين الرياضية يلعب دور يف الوقاية من االصابات الرياضية -12

 ال                       نعم                                             

 المحور الثالث:  اإلسترخاء .-

خالل عملية التدريب أو يعترب االسرتخاء من املهارات اهلامة املساعدة على التحكم يف الضغوط  -13

التخفيف من التوتر، كما يسمح بإعادة شحن خمتلف الطاقات واالستفادة الكاملة من اسرتجاع   كذلكو املنافسة،

 : واملهارية البدنية كافة القدرات

 غري ضرورية      ضرورية                      ما رأيكم يف هاته املهارة :      

 هل ملهارة االسرتخاء عالقة باالصابات الرياضية و التأثري على أدائك؟ -14

 ال                           نعم                                      

 هل هناك تركيز على هاته املهارة أثناء احلصص التدريبية  ؟ -15

 ال                       نعم                                           

 هل ملهارة اإلسرتخاء دور يف الوقاية من خمتلف االصابات الرياضية ؟ -16



 

 

 ال                        نعم                                          

 ة الجراء االسرتخاء اجليد لكل اطراف اجلسم؟هل املدة الزمنية ملهارة االسرتخاء كافي -17

 ال                      نعم                                           

 هل يساعدك االسرتخاء يف احلفاظ على مستواك و اسرتجاع لياقتك البدنية ؟ -18

 نادرا          أحيانا                             غالبا                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ملخص البحث: -

 . ربية البدنية و الرياضية بمستغانملدى طلبة معهد الت أسباب اإلصابات الرياضية

يف كرة القدم لدى طلبة معهد الرتبية البدنية و صابات الرياضية اإل معرفة أسبابدف البحث إىل يه        

صابات بالتسخني السيئ ومدى عالقته باإل تتعلق األوىلد افرتض الطالبان ثالثة فرضيات ، و قالرياضية مبستغامن 

صابات الرياضية يف بالتمارين الرياضية يؤدي اىل اإل هتمامفتمحورت حول عدم اإل اما الفرضية الثانية، الرياضية

، و بعد  الرياضية صابةمن اإل سرتخاء و دورها يف الوقايةالبالغة ملهارة اإل باألمهيةعلقت الفرضية الثالثة تحني 

يف طلبة معهد الرتبية البدنية و الرياضية التجربة االستطالعية و حتديد الطالبان للمجتمع األصلي للدراسة املتمثل 

العشوائية ،حيث متثلت  ختيار العينتني بالطريقةاملستخدم مت ا و بالنظر لطبيعة البحث و املنهجختصص كرة القدم 

ستبيانية كأداة ختدم و قد مت إختيار اإلستمارة اإل ،ختصص كرة القدم  طالب000 أصلطالب من 11 العينة يف

، وبعد احلصول  4102-12-41مث قمنا جبمعها  4102-12-09،و مت توزيع االستمارات يف تاريخ البحث

" و بعد مناقشة ²اختبار داللة الفروق "كا وإحصائيا باستخدام النسب املئوية ،على النتائج و تفريغها عوجلت 

 النتائج و مقابلتها بالفرضيات مث التوصل إىل النتائج التالية :

كرة  يف الرياضية اإلصابات إىلها ان التسخني السيئ يؤدي حتقق و صحة الفرضيات املقرتحة واليت كان مفاد

وان ملهارة ، اإلصابات الرياضية إىلة يؤدي هتمام بالتمارين الرياضيعدم اإل أنقدم لدى الطلبة و كذلك ال

لى أن هناك عدة أسباب تؤدي اىل اإلصابات . وهذا يدل عاضيةصابات الرياإلسرتخاء دور يف الوقاية من اإل

كرة القدم   الطالب املتخصص يف توعيةقرتح الطالبان بالدراسة الدى عينة البحث ، و انطالقا من نتائج الرياضية 

احلصص التدريبية و التنظيم يف  ثناءأ هالرتكيز عليو  صابات الرياضيةخني و دوره يف الوقاية من اإلالتس بأمهية

صابات املتوفرة لدى الطلبة للحد من اإل عتبار حسب الطاقاتأخذها بعني اإلسلسل التمارين الرياضية و ت

 صابات .املدة الزمنية الكافية لتفادي اإل إعطائهامهارة االسرتخاء و  ىوالرتكيز عل

  



 

 

Résumé 

 

L'impact des blessures sportives sur les compétences de performance dans le football avec des 

étudiants de l'Institut d'éducation physique et sportive Bmstganm. 

        La recherche vise à déterminer l'effet des blessures sportives sur les compétences de 

performance dans le football avec les étudiants de l'Institut d'éducation physique et sportive 

Bmstganm, et avait assumé les talibans trois premières hypothèses liées à la mauvaise chaleur 

et l'étendue de sa relation avec les blessures sportives et l'impact sur les compétences de 

performance, tandis que la seconde hypothèse Vtmahort sur le manque d'intérêt dans 

l'exercice Sport conduisent à des blessures sportives, tandis que la troisième hypothèse liée à 

la critique de relaxation importance des compétences et de son rôle dans la prévention des 

blessures sportives et de maintenir le niveau de performance, et après l'expérience 

d'exploration et de déterminer la société d'origine des talibans pour l'étude des étudiants 

d'éducation physique et de l'Institut des Sports alloue football et donné la nature de la 

recherche et de la méthodologie utilisée deux échantillons ont été choisis au hasard, où 

l'échantillon représenté dans 60 des 113 élèves de l'étudiant se spécialisant football, et a été 

choisi comme une forme Alastpianih servir la recherche, et les formulaires ont été distribués 

dans l'histoire du 19/04/2015 et ensuite nous ont rassemblé 26-04 -2015, et après avoir obtenu 

les résultats statistiquement traitée et évacuée en utilisant des pourcentages, et tester la 

signification des différences "Ka 2" et après avoir discuté les résultats et ensuite répondre à 

ses hypothèses pour atteindre les résultats suivants: 

Vérifiez et la santé des hypothèses proposées, qui ont eu pour effet que la mauvaise chauffage 

conduit à des blessures sportives et affecte les compétences de performance dans le football 

chez les élèves, ainsi que le manque d'intérêt à l'exercice physique conduit à des blessures 

sportives et affecte les compétences de performance, et de la compétence de rôle de relaxation 

dans la prévention des blessures sportives et de maintenir les compétences de performance. 

Cela montre l'influence des blessures sportives sur les compétences de performance entre une 

recherche de l'échantillon, et la base des résultats de l'étude les talibans a suggéré l'éducation 

d'un spécialiste en étudiant de football de l'importance du chauffage et de son rôle dans la 

prévention des blessures sportives et de se concentrer sur elle pendant les sessions de 

formation et de la réglementation dans la séquence de l'exercice et pris en examen par les 

énergies disponibles pour les étudiants à réduire les blessures et se concentrer sur de détente et 

de lui donner la longueur de temps suffisante pour éviter les blessures compétences. 
    


