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الحمد هلل الذي سلم لذوي األلباب و انزل عليهم الكتب مبين للخطأ و الصواب و احمده  
 حمدا من يعلم انه مسبب األسباب و اشهد أن محمدا عبده و رسوله.

يطيب لي أن أقدم هذه القطرة التي ادفعها إلى البحر الزاخر إنه بحر العلم الذي يخلد  
 اإلنسان إلى الدهر.

إلى الحضن الدافئ و الق لب الحي إلى العين  إلى مالكي في الحياةأهدي ثمرة جهدي
التي ق اطعت النوم للسهر على راحتي إلى من أدف أتني بضمها أغمرتني بحنانها، إلى  

وحبيبة   التي ال مثيل و ال خلف لها ، إلى االسم الذي يخفي حقيقة نجاحي أمي العزيزة
 .أطال اهلل في عمرهاتيحةفق لبي

 

أبي  إلى من أحمل أسمه بكل افتخارلي منبع الثقة و الصبر و حسن الخلقإليك من كنت  
أرجو من اهلل أن يمد في عمرك لترى ثماراً قد حان قطافها بعد  د  أحمالكريم و الغالي  

 .انتظارطول  
حفظهم اهلل جميعا  وأخواتي إخوتيإلى من أتمنى لهم السعادة  و المحبة الدائمة، 

 .وأدام المحبة بينهم
 يع األساتذة الذين وقفوا إلى جانبي و لم يبخلوا بمد يد العون علي.إلى جم

، دواجي الطيبحسنفراق عزالدين،"خاصة    ئيأصدق االذين أحببتهم وأحبونيو إلى  
 .             "، داني حسيبة  رواب نورالهدى،   شادولي عمار، واضح ياسين

 و إلى كل من لديه حب في الرياضة.
 و نسيه ق لمي.  لى كل من ذكره ق لبيإ

 ."" ال غنى كالعلم، و ال فقر كالجهل، و ال ميراث كاألدب
 
 

 



 

 

الحمد هلل الذي سلم لذوي األلباب و انزل عليهم الكتب مبين للخطأ و الصواب و احمده  
 حمدا من يعلم انه مسبب األسباب و اشهد أن محمدا عبده و رسوله.

يطيب لي أن أقدم هذه القطرة التي ادفعها إلى البحر الزاخر إنه بحر العلم الذي يخلد  
 اإلنسان إلى الدهر.

إلى الحضن الدافئ و الق لب الحي إلى العين  إلى مالكي في الحياةأهدي ثمرة جهدي
التي ق اطعت النوم للسهر على راحتي إلى من أدف أتني بضمها أغمرتني بحنانها، إلى  

وحبيبة  ذي يخفي حقيقة نجاحي أمي العزيزةالتي ال مثيل و ال خلف لها ، إلى االسم ال
 .أطال اهلل في عمرهاة   عائشق لبي

 

أبي  إلى من أحمل أسمه بكل افتخارلي منبع الثقة و الصبر و حسن الخلق  إليك من كنت
أرجو من اهلل أن يمد في عمرك لترى ثماراً قد حان قطافها بعد  د    محمو الغالي  الكريم  

 .انتظارطول  
حفظهم اهلل جميعا  ي وأخوات ي إخوتالدائمة، و المحبة   إلى من أتمنى لهم السعادة  

 .وأدام المحبة بينهم
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  نحمد اهلل تعالى عل توفيقنا في إتمام هذا البحث فنعمى المولى و نعم النصير      
 و الحمد و الشكر هلل على فضله و نعمته سبحانه السميع العليم.

 تقدم بجزيل الشكر و العطاء و االمتنان و التقدير و االحترام إلى المشرف الدكتورن
و اإلرشادات الهامة إلنجاز   القيمة و التوجيهاتعلى المعلومات   "عتوتي نورالدين"

 هذا العمل المتواضع.
 تقدم بالشكر و التقدير إلى مدير معهد التربية البدنية و الرياضيةنكما        

و إلى كل    األقسام دار  و رسساءاإلو إلى   "بن ق اصد علي حاج محمد" بمستغانم
 األساتذ  و الدكاتر  بالمعهد.  

 التدريب الرياضي رئيس قسم  تقدم بجزيل الشكر و التقدير إلىنأن    ايفوتنو ال        
 اهلل.  حفظه "محمد  كوتشوك" الدكتور

تخريج   طبع وي  سهر معنا و ساندنا ف  تقدم بالشكر الجزيل إلى  مننأن    اكما ال يفوتن
  ماكر لهش" نعباد  نور الدين" و األستاذ "بن كعكع عبد الوهاب"   هذه المذكر 

  عمل.الصبر و صدق  الِسعة  

و نشكر كل عمال معهد التربية البدنية و الرياضية دون استثناء و خاصة عمال         
 اإلدار  و األقسام. 

 ".أقول للجميع جزاكم اهلل عن كل خير"
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 مقدمة:
للرياضة معىن أكرب من كوهنا وسيلة لقضاء وقت الفراغ، نعـم ما زال هناك الكثريون ممن يعتقدون أن هدفها هكذا،  إن     

 ويف ذات الوقت ميكن االستفادة من الرياضة أكثر من جمرد االستمتاع مبشاهدهتا.
عمـ  ملـن فهفهـا، وبالنسـبة للـبع  ا  ـر للـبع  تعـين  ةفالرياضة تعين أشياء خمتلفة بالنسبة لألفراد املختلفني، فبالنسب   

 هي عمل حمبب وتنافس طيب وهم اهلواة، أما بالنسبة للباقني فهي تعترب وسيلة طيبة لقضاء الوقت.
ومما ال شك فيه أنـه ال ميكـن ف ـل الرياضـة عـن اايـاة االقت ـادية واال تماعيـة والثقافيـة لألفـراد املما سـني هلـا، إذ أهنـا     

 هامة وضرو ية تتأسس عليها حياهتم، فإذا أحسن تو يهه فإهنا تنعكس على اجملتمع بأكمله. تعترب قاعدة
إىل فوائدها بدنيا ونفسيا وحركيا على مما سيها، فهي يف ذات الوقت تنمي قيمهم نظرا ل حتكاك الدائم من  ةباإلضاف    

 (32، صفحة 1991) مفيت إبراهيم محاد،    هلا بالقواعد والقوانني املنظمة هلا.
وتعد الرياضات اجلماعية بشىت أنواعها وأشكاهلا املختلفـة أحـد وأهـم اطنشـلة الرياضـية، ككـرة القـدا، كـرة السـلة، كـرة     

اللـــائرة، وكـــرة اليـــد، هـــذن اط ـــرية منـــذ نشـــأهتا اطوىل وهـــي يف تبـــري وتلـــو  مســـتمرين،  يـــ  أصـــبحت تنـــافس الرياضـــات 
د  غم حداثتها إال أهنا احتلت مكانة كبرية يف اطوساط الرياضية وأصبحت هلا اط رى اليت سبقتها مبئات السنني، فكرة الي

 شعبية كبرية وكسبت مجهو ا واسعا .
كمـــا أصـــبحت هـــذن الرياضـــة تســـاير التكنولو يـــا ااديثـــة، وتســـتخدا علومهـــا مـــن أ ـــل إ ـــاد طـــر  وأســـاليب حديثـــة      

هلا، وهو الشيء الـذ  يسـعى إليـه ا ت اصـيو لعبـة كـرة اليـد تتناسب مع الزمان واملكان وهذا من أ ل حتقيق أمسى شكل 
)حممد حسن عـ و  و كمـال  من   ل الربامج التد يبية العلمية اليت هتدف إىل تلوير إمكانيات ال عب وقد اته البدنية

 (74، صفحة 1991عبد ااميد، 
ب اجلماعية اليت يتميز السلوك ااركي فيها بالتنوع والتعدد نظرا لو ود العب و  م وأداة وباعتبا  كرة اليد من اطلعا    

يف تفاعل مستمر وغري منقلع من اطحداث، و غم القوانني املن وص عليها اماية ال عـب إال أنـه تكثـر فيهـا اإلصـابات 
يــز علــى التحضــري البــدني والتســخني اجليــد الرياضــية عمومــا وإصــابات مف ــل الكتــا علــى و ــه اي ــوص، لــذا ينببــي الهك

أثنــاء اا ــة التد يبيــة والتقويــة العضــلية ط بلــة عضــ ت مف ــل الكتــا وكــذلك إد اا مهــا ة االســه اء ضــمن الربنــامج 
 التد ييب، وذلك ببرض الوصول إىل أداء وإجناز  ياضي عايل ونتائج  يدة.    
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كبـريا، فمـث  أنـه يف مدينـة سـتوكهوص )عاصـمة السـويد( قـد انشـأ معهـد  ـاص " ولقد شهد علـم اللـب الرياضـي تقـدما     
لد اســة تــأثري التــد يبات الرياضــية علــى اجلســم البشــر  واط هــزة اايويــة، وأن يف الواليــات املتحــدة اطمريكيــة  نــع  امعــة 

)عبـد  .اضـي أو العـ ا اللبيعـي"ال عبني عن مما سة النشاط الرياضي يف غري و ود طبيب أو أ  ائي اللـب الري فردها  
 (4، صفحة 3001السيد أبو الع ، 

وما ميكن قوله أن ملف ل الكتا ع قة وطيدة بأداء العيب كـرة اليـد، حيـ  أن مسـتوى اطداء ل عـب كـرة اليـد       
 .يتوقا على مدى س مة هذا املف ل

  :انل قا من كل ما سبق ذكرن حناول تقسيم د استنا إىل ث ث أقساا ...         

 .اإلطا  العاا للد اسة() :الجانب التمهيدي -1   

 :نيفتو  على ف ول: الجانب النظري -2   

 .إصابات مف ل الكتا الفصل األول:    

 .لكرة اليد اطداء الرياضي الفصل الثاني:    

 :نيولفتو  على ف  :التطبيقي بالجان -3     

 منهجية البح  وإ راءاته امليدانية.الفصل األول:    

 .نتائج الد اسة مناقشةو  وحتليل النتائج عرض الفصل الثاني:   
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  اإلشـكـالـيـة: -2
لقيت الرياضة حظها األوفر من العناية والرعاية من طرف شعوب العامل واستطاعت بذلك أن تتبوأ مكانة مرموقة من       

بني  األنطنيطة اويوينينية األ نيرذا وانينيذا منيا سنياعه عهنينيح ا عااتانيا حينينيب عرفنيت تطنينيوتا  بنيعا عنيو نتهنيني  أ نيا  العنينياملا ومنين بنيني  
ا  بنيني  الطنينيعوب تياضنينية  نينيرح الينينيها حينينيب أن األ نينيعح إقنينيت است  نينيانا و قبنينياإ األنطنينيطة الرياضنينيية النيني  عرفنينيت انتطنينياتا  واسنينيع

ا 2002) منينينيا  عبنينينيه اومينينينيه  ماعينينيني  و نيمنينينيه  نينينيب   ح نينينين ا  شنينينيهيهين منينينين طنينينيرف األطانينينيا  والطنينينيباب منينينين ا ن نينيني 
انظنينينيرا ل نينينيهولة ومتعنينينية أعابهنينينيا فهنينيني  عبنينينياتح عنينينين أنينينير  وولنينينيل وت نينينيويل و نينينيذا أ نينينيب ت ما نينينيهة لهك نينينيع منينينين  (21 نينينيا ة 
ا يف حنيني  ع هنينيت الهعبنية  ن بهنينيهنا ا  ابنينير منين  نينيب  مهتسنيني  الابينية البهنينينية والرياضنينيية وعرفنيت بعنينيه  لنينيك انتطنينياتا الرياضنيي 
 واسعا.
ح يف األعا  الانينيو واطططنيني  وانينيذا منينيا يتطهنينيل منينين البعنينيل أن  منينيا تت نيني   نينيرح الينينيه اوهي نينية بال نينيرعة يف الهعنينيل وا هنينيات       

يكون متمتعا بهياقنية بهنينية عالينيةا والني  تكنين تنميتهنيا عنين طرينيب التنيهتيل الرياضني  ا تم ني  يف العمهينياو التعهيمينية والتنموينية 
القينياعح التطبيقينية ا يهانينية و عهاع البعبني  والبعبنياو والانيرل الرياضنيية منين  نيب  الت طنيي  و  تنطئةالابوية ال  هتهف  ن 

هبنينيهف يقينينيب أعهنينيح م نينيتوذ ونتنينيابل يكننينية يف الرياضنينية الت   نينيية واوانينياك عهيهنينيا ألطنينيو  فنينياح يكننينيةا ولهتنينيهتيل الرياضنيني  
الني  تناسنيل  و سااتيجية تعكس ا هف العام البعيه لها تتم   يف يقيب الو و   ن الاوتمة الرياضية لبعب  يف التوقيتا

ا  نيا ة 2002)ماني   بنيراايم دنياعا  تناف ية يف الرياضة الت   ية والعم  عهح البقا  فيها ألطو  فاح يكننيةا واسم ال
22). 
ومن ا  هم به أن لهتهتيل الرياض  ا  ط  طبقا لألسس وا باعئ العهمية أمهية  بعح تتجهح يف الو و  بنيالبعب        
 نينينيتوياو الرياضنينينيية العالينينينيةا حينينينيب يتوقنينيني  م نينينيتوذ األعا  يف  نينينيرح الينينينيه يوانبنينينيه ا  تهانينينية عهنينينيح الت طنينينيي  النينينيهقيب لعمهينينينية لهم

التنينيهتيل الرياضنيني ا و لنينينيك هبنينيهف التطنينينيوير واإتتقنينيا  بنينينياألعا  ا منينيا يهنينيهف التنينينيهتيل الرياضنيني   ن تنمينينينية وتطنينيوير ال نينينيااو 
ا حينينيب يرأنينيل لنينيذلك األلنينير ا باشنينير عهنينيح مية  اا نيني  وع نينيبو ا  نينيالبهنينينية لبعنينية  نينيرح الينينيه والا ينيني  عهنينيح التقوينينية الع نينيه

م توذ األعا  ا هات  واططط  لبعل  ا ة ألنا  ا باتياوا لذلك فإن التهتيل لتنمية وتطنيوير ال نيااو البهنينية يكنيون 
رح اليها فاأل عح ترتب  أي ا من  ب  التهتيل عهح ا هاتاو اور ية وا هاتاو الانية وال  من بينها مهاتح الت ويل يف  

مبنينينيهذ سنينينيبمة ما نينيني  الكتنينيني ا ولنينينيذلك منينينين ال نينينيروت  الا ينينيني  عهنينينيح التنينينيهتيل ا ينينينيه  نينينيذا ا ا نينيني  والتقوينينينية الع نينينيهية ألتبطنينينية 
 ع بته و لك عن طريب القيام بالتمريناو ال   ا عبقة بتقوية أتبطة ع بو ما   الكت . 

 نيرح الينيه منين األلعنينياب ا ماعينية الني  يتميني  ال نينيهوه اور ني  فيهنيا بنيالتنوا والتعنينيهع نظنيرا لوأنيوع إعنيل و  نينيم   وباعتبنيات      
 وأعاح يف تااع  م تمر وغع منقطل من حاإو الهعلا واذا ما يتطهل احتكاه ب  البعب  وبذ  جمهوع بهين  بع.
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رح اليه وال  وضعت من أأ  داية البعلا  إ أهنا تك ر فيها وتغم القوان  ا ن وص عهيها عوليا اطا ة بهعبة         
اإل نينياباو ينينيا ينينيىلر عهنينيح  نيني ة البعبنيني  ب نينياة عامنينية وعهنينيح م نينيتوذ أعابهنينيم ب نينياة  ا نينيةا فاإل نينياباو الرياضنينيية منينين أانينيم 

 عه  هيا عن الهعل. عهح قهتاته البهنيةا الانية و ا هاتية  ن عتأة  بعا العوام  ال  تعيب أعا  البعل وتىلر بقهت  بع
    

ومبا أن اإل اباو نيتمهة اوهوث يف أ  منطقة من ا  م يف  رح اليها جنه أن أ  ر اإل اباو ال  يتعرض  ا البعل   
ب اة  بعح   ابة ما   الكت  "وانيذا منيا تى نيهه بعنيح اإلح نيابياو الهولينية إل نياباو ا بعنيل الني  أأرينيت يف ايطالينيا 

ياننينينيل التنينينيهتيل الرياضنينيني   مو نينينيذا منينينين ال نينينيروت  اإاتمنينينيا(221ا  نينينيا ة 2771)أسنينينيامة تينينينياضا  "7192ا وفرن نينينيا2717 -2712
اوقيقني  الوحينيه  اوهيب والتقوية الع هية  ذا ا ا   الذ  يعتو أ  ر من جمرع التقا  الذتاا با ذاا  لك ألن التما  

ب     من ا ذا والطرف العهو  من  ب  ح ام الكت ا  لك ألن الق م اطها   ذا او ام ا تكون منين عظنيم الكتني  
ينينينيرتب  منينينيل الاقنينينيراو ال نينينيهتية بالع نينينيبو فقنينيني ا وحر نينينية الكتنينيني  تنينيني عاع عر نينينية ما نينيني  الق نينيني  الاقنينينيو ا ألن عظمنينينيا الاقنينينيوح 

ط بينهما باألتبطة القوية واإتتكا او الع هيةا وألن حر ة الكت  جيل أن تكون والكت  يت ر ان بالتوافب ب بل اإتتبا
)فرينينيب  موننينيةا  طبيعينينية فنينيإن اإل نينيابة الرياضنينيية أل  منطقنينية منينين مننينياطب الكتنيني  ت نينيبل عجنيني ا يف األعا  اور نيني  لكنيني  ا نطقنينية

 (297ا  ا ة 2777
لكت  أعظم تر يبة تطرحيية يف أ م اإلن نيان و أعقنيهاا تر يبنياا ونظنيرا ألمهينية انيذا ا ا ني  لنيهذ و ذا يعتو ما   ا      

إعنينية  نينيرح الينينيه يف الت نينيويل منيني ب أو التمرينينير وانيني   حنينيهذ ا هنينياتاو األساسنينيية يف  نينيرح الينينيها فنينيإن م نينيتوذ األعا  واإلجننينيا  
قوله أن ما   الكتني  لنيه عبقنية وطينيهح بني عا   الرياض  لبعل  رح اليه يتوق  عهح مهذ سبمة اذا ا ا  ا وما تكن

 إعة  رح اليها وبالتايل فإن   ابته تىلر ت لعا مباشرا عهح أعا  إعة  رح اليه. 
 ........ انطبقا يا سبب   ره ن    ن طرح الت اؤ  احملوت  العام: 

 هل إلصابات مفصل الكتف تأثير على العبي كرة اليد؟. -            
 األسئلة الفرعية:  

  .ا  عهم اإاتمام بالت  ع البهين يىع   ن   ابة ما   الكت  والت لع عهح إعة  رح اليه؟ 

  .ا  الت    ال يئ يىع   ن   ابة ما   الكت  والت لع عهح إعة  رح اليه؟ 

   هاتح اإسا ا  عوت يف الوقاية من   ابة ما   الكت  والت لع عهح إعة  رح اليه؟. ا  

 فـرضيـات الدراسـة: -3
 .إل اباو ما   الكت  ت لع عهح إعة  رح اليه الفرضية العامة:  

 الفرضية الجزئية: 
  إعة  رح اليهاإاتمام بالت  ع البهين يىع   ن   ابة ما   الكت  و الت لع عهح نقص. 
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  الت    ال يئ يىع   ن   ابة ما   الكت  والت لع عهح إعة  رح اليه. 

  هاتح اإسا ا  عوت يف الوقاية من   ابة ما   الكت  والت لع عهح إعة  رح اليه . 

 أهداف الدراسة: -4
  نينينينيعا منينينينيا يتعنينينينيرض الرياضنينينيني  ب نينينينياة عامنينينينية وإعنينينينية  نينينينيرح الينينينينيه ب نينينينياة  ا نينينينية  ن   نينينينياباو تياضنينينينيية  نينينينيب  ا ناف نينينينياو أو      

 ن العجنيني  التنينيام أو  بعنينياعه  هينينيا عنينين ا ينينياعينا وانينيذا منينيا ينينيىلر عهنينيح أعا  إعنينية  نينيرح  لالت  نينيعاو الرياضنينيية قنينيه تنينيىع  بالبعنيني
 اليه.
 فا هف من ع نا او:    

 باو ال  يتعرض  ا إعة  رح اليه )  اباو ما   الكت (.التعري  ببعح اإل ا 

 . تقهمي بعح ا عهوماو القاعهية يف  طات   ة البعل ال  حيتاأها طيهة مطواته الرياض 

 الرياضنيني  ا بنينيو عهنينيح أسنينينيس  لالا ينيني  عهنينيح التقوينينية الع نينيهية ألتبطنينينية ما نيني  الكتنيني  منينين  نينيب  اإاتمنينينيام بالتنينيهتي
 عهمية.

 البهين والت    ا يه لتااع  حهوث اإل اباو. اإاتمام بالت  ع
 أهمية الدراسة: -5

 ن عتاسنية انيذا الب نينيب ت نيم  لننيا مبعرفنينية تني لع   نيابة ما نيني  الكتني  عهنيح إعنينية  نيرح الينيها فهنينيذه الهتاسنية تعطني  نظنينيرح     
عنين طرينيب  عطنيا  بعنيح  عامة عهح   ابة ما ني  الكتني  وت لعانيا عهنيح أعا  إعنية  نيرح الينيها وبالتنيايل نياولنية ي ني  األعا 

اوهو  الوقابية لبعب  لتااع  اإل اباوا باإلضافة  ن اإاتمام بالتهتيل الرياض  اوهيب والا ي  عهح التقوية الع هية 
 ذا ا ا   لهتقهي  من حهوث اإل اباوا   ضافة  ن انيذا ت وينيه القنيرا  با عهومنياو الكافينية حنيو    نيابة ما ني  الكتني  

 عة  رح اليه.وت لعاا عهح إ
 ضافة  ن    اذا فت  اجملا  إلأرا  عوث وعتاساو يف ا  تقب  و لك لهب ب والتوسل أ  ر يف اذا ا وضوا  ا له      

 من أمهية  بعح يف اجملا  الرياض .  
 

   تحديد المفاهيم والمصطلحات: -6
 :مراحنينيني  تع الاعنينيني  ف نينينييولوأ     ااحبهت نينينيانينيني  ت ينينينيع ضنينينيات يف ننينينيوا أو أ  نينينير منينينين أن نينينيجة ا  نينينيم ا  تهانينينية  اإلصـــابة

 (59ا  ا ة 2771)قاسم ح ن ح  ا   يمياب ا نا   نتيجة قوح غالبة عا هية أو  اتأية.

    ا  أ  ته  سوا   ان اذا الته  م احل أو غع م احل بتهتك األن جة نتيجة أل  ت لع  اتأ 

 .ما يكون اذا الت لع مااأئا وشهيها وعاعح   
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 :النيبعح واتتباطهمنيا بواسنيطة أن نيجة  يبع نيهمااو عباتح عن اتتكا  طريف عظمت  أو أ  نير أو غ نيروف   المفصل
 (72ا  ا ة 2779) ينل العاملا  بينية أو غ روفية ياظهما وت بتهما.

   عهح تقاتب أو اتتكا  عظمت  أو أ  ر من عظام ا يك  العظم ا ويقل اذا اإتتكا  يف ا اا ني  يه 

)قاسنينيم  .الطويهنينية عننينيه األطنينيراف ويف العظنينيام ا  نينيط ة عننينيه اوافنينياو ويف العظنينيام الق نينيعح عننينيه أ  سنينيط  منينين سنينيطوحها   
 (12ا  ا ة 2771ح ن ح  ا 

  يتكون ما   الكت  من تأس ع ه العظم الكبع والتجوي  العنايب ال  عا و ذا التااوو ب   الكتف:مفصل
حجم تأس الع ه الكبع وحارح التجوي  ا ا ه  وات اا احملاظة ا ا هية يعط  ا ا   حر اته الواسعة ال  تتنيا  

 (19 ا ة ا 2771)قاسم ح ن ح  ا  .اهب

   يعتنينينينينيو ما نينينينيني  الكتنينينينيني  أحنينينينينيه أعظنينينينينيم الا يبنينينينينياو التطنينينينينيرحيية يف أ نينينينينيم اإلن نينينينينيان ا وانينينينينيو شنينينينينيهيه متعنينينينينيهع ا واننينينينينيل و
اإستعماإو و اور او بهتأة منطقية تابعةا و يعتو من األنواا ا ا هية ال  يطهب عهيها الكرح واوب واو ما   

ذ  ت كن فيه تأس عظمة الع نيه يف مكاهننيا الطبيعني  بهنيوح عكم تكوينه غع م تقر و لك لعهم عمب التجوي  ال
 .الكت ا ولذا يك ر وأوع الع بو واألوتات واألتبطة الع هية ال  ت طيه

 :كرة اليد 

تعتو  رح اليه لاين لعبنية منين حينيب الطنيعبية يف العنياملا حينيب منيرو بتعنيهيبو يف قوانينهنيا حنيه و نيهت  ن انيذا  -
ا وأبنير  فنيرل بني  ياتسنيتها قنيهتا وحنيهي ا انيو عنيهع البعبني ا حينيب وا مهوت  بع ا  توذا وأ ب  ااتمام اإلعبم

( إعبنيني ا  ضنينيافة  ن م نينياحة ا هعنينيل وغنينيع  لنينيك منينين قنينيوان  وأبنينير  مهاتاهتنينيا: التمرينينيرا 01(  ن )22انتقنيني  منينين )
 (21ا  ا ة 2774ا )منع أرأس  براايم .اإستقبا ا اطهااا الت ويل ب نواعه

( 09( إعبنيني  و)01تعتنينيو  نينيرح الينينيه منينين األلعنينياب الرياضنينيية القهتنينيةا ينينير  بنيني  فنينيريق ا يتنيني ل   نيني  منهمنينيا منينين) -
 ) عنيهاع .احتياطي ا تت   ب رعة األعا  والتنايذا ويطاته فيها عهع  بع من الرياضي ا  ا قواعه وقنيوان  لابتنية

 (31ا  ا ة 2773مجي  ن ي ا 

 الدراسات السابقة: -7
تعتو الهتاساو ال ابقة أساس و م هت لك  باحبا فك  عب او عباتح عن تكمهة لب وث أ رذ و متهيه "         

لب وث قاعمةا واذا ما جنهه يف   ابص الب ب العهم  أنه تكامه  البنا ا فك  عب او عباتح عن حهقة من حهقاو 
سه نينيهة الب نينيب العهمنيني ا أمنينيا فيمنينيا يتعهنينيب هبنينيذا ا وضنينيوا تكنينين القنينيو  أن األعنينياث والهتاسنينياو النيني  تطرقنينيت  ن م نيني  انينيذه 

 ا واضيل يف ببعنا قهيهة أها  ن مل نق  منعهمةا لكن اناه بعح الهتاساو ا طاهبة وال  نوأ اا فيما يه :
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   :ق نير  ن نينير نيمنينيه أمني ا ينيامه  دنيني حا ينيت  شنيراف األسنينيتا :  الني  قنيام هبنينيا الطنيالب    نيوتالدراسـة األولــى
( مبعهه الابية البهنية والرياضية بهايل  براايما أامعة 2005،2009ا أأريت اذه الهتاسة  ب  ال نة ا امعية)الهين

ح الينينينينيه يف ي نينينيني  منينينينيرعوع إعنينينينية  نينينينير  ها  ابنينينينير ينينينينيت عننينينينيوان: " أمهينينينينية الطنينينينيل الرياضنينينيني  يف عنينينينيب  اإل نينينينياباو الرياضنينينينيية وعوت 
 اليه. ح")أشبا (ا وال  مت وتو اشكاليتها حو : األسباب ال  تق  وتا  غياب ا راقبة الطبية  ماتس  تياضة  ر 

 و قه أا و الارضية العامة  التايل:
 ن نقص أو غياب ا ىطرين ال  ي  يف الارل الرياضية لكرح اليه يىع   ن اتتااا ن بة اإل نياباو الرياضنيية وانيذا منيا  -
 ىلر سهبا عهح مرعوع و م توذ البعب .ي

 أما الارضياو ا  بية فكانت بالطك  التايل:        
 . نقص الوساب  و ا واتع ا الية أعذ  ن عهم اإاتمام با تابعة الطبية لاابهح األشبا 

 الرياضية. قهة التوعية لهذ ا هتب  ألر سهبا عهح استعما  الطل الرياض  يف الوقاية و عب  اإل اباو 

 .ن ااتمام ا هتب  بالنتابل و مها م لهائاو ال  رذ أعذ  ن عهم وأوع متابعة طبية  ذه الائاو  

  التايل: فرع( 59ولقه است هم الطالبان ا نهل الو ا  يف اذه الهتاسةا و انت عينة ع هم مطكهة من )  
*النينينجم الرياضنيني  الوواقية)وإينينية ل تياضنينيية وانيني : إعنينيل ا ت نينياص  نينيرح الينينيه ) نينين  أشنينيبا ( مو عنينية عهنينيح  نينيس فنينير  50 - 

ا هينينية(ا *شنينيبيبة القباب )وإينينية تينيني   و و(ا *ننينياع   نينيرح الينينيه األبينينياتا ننينياع   نينيرح الينينيه عنيني  البنينينيان واإينينياع الرياضنيني  لبههينينية 
 ا قرية )ا  ابر العا مة(.

 مهتب  مو ع  عهح الارل ال الاة الذ ر.   09 - 
و عنينيت عهنينيح البعبنيني  وا نينيهتب ا وننينيرذ منينين  نينيب  عتاسنينيتهما  ةكاننينيت عبنينياتح عنينين اسنينيتماتاو  سنينيتبيانيأمنينيا أعاح الب نينيب ف      

 أهنما تو ب  ن النتابل التالية وال  حققت   ة الارضياو:
أن معظم فرل  رح اليه إ يتو  عهح قاعاو لهعب  وأطبا  نت   يف الوقاية و عب  اإل اباو الرياضنييةا وأي نيا أن   

ا  نيتوذ ا تنينيهين لهمنيهتب  أ نينيه قهنينية التوعينية منينين طنينيرفهما وبالتنيايل غينينياب ا تابعنية الطبينينية الهوتينينية والطنيامهة لهرياضنينيي ا  نينيذلك 
 و ا ة فئة األشبا  أعذ  ن عهم وأوع متابعة طبية. اإلمها  والبمباإح لهائاو ال  رذ

  :قهيهاين  براايما عنيهح ب طنياما ينيت  شنيراف األسنيتا : مهينيه  ال  قام هبا الطالب  الهتاسة الدراسة الثانية 
( مبعهه الابينية البهنينية والرياضنيية يامعنية عبنيه اومينيه 2001،2001نيمها أأريت اذه الهتاسة  ب  ال نة ا امعية )

بن باعيس مب ت امنا يت عنوان: "   ابة ما   الكت  لهذ م اتع  ا يهو"ا وال  مت وتو اشكاليتها العامة حو : 
و وماا  الوساب  ا تاحة لتااع    ابة ما   الكت  يف تياضة أسباب   ابة ما   الكت  عنه م اتع  تياضة ا يه

 ا يهو.

 و  انت فرضياهتم  ما يه :
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منينين بنيني  األسنينيباب النيني  تنينيىع   ن   نينيابة ما نيني  الكتنيني  انيني : سنينيو  أعا  اور نينية و نقنينيص ا هنينياتح و نينيذا اومنيني  ال ابنينيه يف  -
 التهتيل الرياض  لهجيهو.

لتهتيبية وقبني  ا ناف نية منين أانيم الوسنياب  الوقابينية لتانياع  حنيهوث اإل نياباو الت  ع النا   ا يه يف بهاية او ص ا -
 ب اة عامة و  ابة ما   الكت  ب اة  ا ة.

 ولقه است هما ا نهل الو ا   ونه مببم و  اذه ا طكهة بطريقة عهمية سهيمة. 
( فنيرل تياضنيية )أفنيال فرينيب 03ن )( مهتب لوإينية م نيت امن بطريقنية عطنيوابية مني30( م اتا و)30ومت هت عينة ع هم يف )

 ا ر ل الرياض ا فريب  استوتا فريب اوماية ا هنية(.
 يف ح  أعاح الب ب فكانت عباتح عن استماتاو استبيانية و عت عهح ا  اتع  و ا هتب . 

 أما النتابل ا تو    ليها فكانت  اآليت:
 بة ما   الكت . ن أغهل ا  اتع  يتعرضون   ته  اإل اباو و ا ة   ا 

 .ن ا  اتا يكون عرضة لوقوا اإل ابة ألنا  ا ناف ة  

 .ن اإل ابة يهث بن بة  بعح يف ا    العهو  من ا  م  

 .  نقص الت  ع  النا 

 .األنهية ال  أأريت عهيها الهتاسة ليس  ا طبيل  اص بالاريب    

 ا  اتع  يطعرون بالقهب وال  ل ألنا  ا  تة يف ا ناف او.  ن أغهل 

 .من  ب  ما ي هنا عهيه تكننا القو  أن    ا هتب  إ ير  ون عهح مجيل عوام  الهياقة البهنية ألنا  التهتيل 

   :ا يت  شراف الهتاسة ال  قام هبا الطهبة: مع  هوا ال عيه لعبيه ا عبه ال بم بو هوح الدراسة الثالثة
( يامعنية نيمنيه بوضنيياف با  نييهةا 2001،2001األستا : قنهو ان نذيرا أأريت اذه الهتاسة  ب  ال نة ا امعينية )

ق م اإلعاتح والت يع الرياض ا يت عنوان: "  سهام الطل الرياض  يف عب  اإل اباو الرياضية وي ني  منيرعوع إعنية  
العامة حو : أمهية الطل الرياض  يف عب  اإل اباو الرياضية واألسباب ا ىعية   رح القهم "ا وال  مت وتو اشكاليتها

  ن   رح اإل اباو لهذ إعة  رح القهم ا  ابرية.

 وقه أا و الارضية العامة عهح الن و التايل:
 اباو لهذ إعة  رح قهة التوعية و ذلك ااتمام ا هتب  بالنتابل ونقص مرا   الطل الرياض  أعذ  ن   رح اإل -      
 القهم.

 أما الارضياو ا  بية فكانت عهح الطك  التايل: 
 .لهطل الرياض  عوت يف  ياعح مرعوع إعة  رح القهم 

 .قهة التوعية من طرف ا هتب  أعذ  ن ت اع  اإل اباو لهذ إعة  رح القهم 



 ـثبحالتعـريف بال

 

 
1 

 .ااتمام ا هتب  بالنتابل نتل عنه عهم وأوع متابعة طبية 

  مرا   الطل الرياض  يف ا  ابر أعذ  ن عهم التكا  يميل البعب  ا  اب .نقص 

ا نهل الو ا  يف اذه الهتاسةا أمنيا عيننية عني هم فقنيه ا تاتوانيا ب نيوتح عطنيوابيةا حينيب ةهنيت أنهينية منين  اولقه است همو  
 الق م ا هو  األو  وال اين لوإية وتقهة مو عة  ما يه :

 .NRBMع  الرياض  لبههية ا قاتين إعل من فريب النا20 -
 MCM.إعل من فرل مولوعية شباب ا قاتين  20  -
 .NRBSSمن الناع  الرياض  لبههية سيه  بوع ي   إعل 20 -
 .NRBTإعل من الناع  الرياض  لبههية تقرو  20 -

 أما أعاح الب ب فقه و عت استماتاو استبيانية عهح البعب  وا هتب . 
 أما النتابل ا تو    ليها فكانت  اآليت: 

  . تراأل مرعوع إعة  رح القهم تاأل  ن عهم وأوع أ  اب  يف الطل الرياض 

  .ن قهة التوعية من طرف ا هتب  أعذ  ن ت اع  اإل اباو  

  .ن ااتمام ا هتب  بالنتابل نتل عنه عهم وأوع متابعة طبية  

  ن عهم التكا  يميل البعب  ا  اب .نقص مرا   الطل الرياض  أعذ  

 التعليق على الدراسات السابقة: 
لقه تطرقت الهتاساو ال ابقة ال الاة الذ ر  ن أوانل عهيهح متعهقة بإ ابة ما   الكت  ولقه تناولته من عهح      

يف عنيب  اإل نياباو الرياضنيية  د ح تطرقت  ن موضوا " أمهية الطل الرياضني   أوانلا فهتاسة   وت نيمه أم  ويا مه
وعوته يف ي   مرعوع إعة  رح اليه "ا حيب ت  و الهتاسة عهح األسباب ال  تق  وتا  غياب ا راقبة الطبية  ماتس  
تياضة  رح اليها أما عتاسة مع  هو وآ رون تطرقت  ن موضوا "  سهام الطل الرياض  يف عنيب  اإل نياباو الرياضنيية 

إعة  رح القهم "ا حيب تناولوا يف اذا ا وضوا األسباب ا ىعية  ن   رح اإل اباو الرياضية لهذ إعة  وي   مرعوع 
  رح القهم ا  ابرية.

أما فيما خيص عتاسنية قهينيهاين  بنيراايم وعنيهح ب طنيام فقنيه تناولنيت "   نيابة ما ني  الكتني  لنيهذ م نياتع  تياضنية ا ينيهو " 
  ابة ما   الكت  لهذ م اتع  تياضة ا يهو.وال  تطرقوا من  ب ا  ن أسباب  

وعهح اذا األساس عتس الباحب   ابة ما   الكت  من أانل آ را وقه استااع من  ب  انيذه الهتاسنياو يف      
معرفة مجيل العراقي  ال  واأهها الباح ونا و ذلك اإستااعح منها وأ ذ العوح من األ طا  ال  وقل فيها الباح ون واذا 

ا وضب  مت عاو الهتاسةا وقه أفاعو اذه الهتاساو أي ا فيما يهني : ما ي م  لنا باإل ام والرب  بك  حي ياو ا وضو 
 الو و   ن ال ياغة النهابية إلشكالية الهتاسة و ذا أعواو الهتاسة و ذلك يهيه ا نهل العهم  ا ناسل  ا.
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 تمهيد: 
إن ما ينبغي أن نشري إليه والذي يتفق اجلميع عليه هو أن الرياضي بصفة عامة والعب كرة اليد بصفة خاصة عرضة      

إلصابات عديدة ومتنوعة، ومن بني هذه اإلصابات إصابة مفصل الكتف، فرغم الرتكيب البديع هلذا املفصل إال أنه 
 يتعرض لإلصابة.

تلف اإلصابات اليت يتعرض هلا مفصل الكتف، فنعطي تعريف ملفصل الكتف ونبذة وسنتطرق يف هذا الفصل إىل خم     
تشرحيية له، مث حركاته وأنواع اإلصابات اليت يتعرض هلا مع ذكر الفحص والتشخيص والعالج لكل إصابة، وكذلك كيفية 

 تاليف اإلصابات يف مفصل الكتف مث إعادة التأهيل مع ذكر مراحله ووسائله. 
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 : تعريف مفصل الكتف -1-1
يعترب مفصل الكتف أحد أعظم الرتكيبات التشرحيية والبنائية يف جسم اإلنسان، وهو شديد أو متعدد اجلوانب     

واالستعماالت واحلركات بدرجة منطقية رائعة، ويعترب من األنواع املفصلية اليت يطلق عليها الكرة واحلق، وهو مفصل حبكم 
ي تسكن فيه رأس عظمة العضد يف مكاهنا الطبيعي بلوح الكتف، تكوينه غري مستقر وذلك لعدم عمق التجويف الذ

ولذلك توجد العضالت واألوتار واألربطة العضلية اليت تغطيه، وهو املفصل الوحيد الذي يسمح بالدوران بدرجة 
 (88، صفحة 4332)عبد العظيم العواديل ،  .درجة063

الكتف املفصل الوحيد يف جسم اإلنسان الذي جند فيه احلركات واضحة، حرة وطليقة يف مجيع  ليعترب مفص    
االجتاهات، وهذا ضروري جدا يف مفصل الكتف، إذ يقوم بوظائف وأعمال هامة وكثرية يف اإلنسان، ويتميز باحلركات 

 حشية.القبض، البسط، التبعيد، التقريب )الضم(، اللف لإلنسية، اللف للو  -اآلتية:
معقد الرتكيب من الناحية التشرحيية  لمفصل الكتف من املفاصل الزاللية حرة احلركة يف جسم اإلنسان، وهو مفص    

 (541) حممد فتحي هندي، صفحة  وحتيط به وحتميه األربطة والعضالت املكونة له.

 نبذة تشريحية عن مفصل الكتف:  -1-2
إن مفصل الكتف هو مفصل كروي حقي، وذلك يعين أن رأس عظم العضد كروي متاما، ويستقر يف احلفرة احلقانية     

الضحلة العمق لعظم الكتف، وهذه احلفرة احلقانية تتعمق قليال بوجود حزمة دائرية من النسيج الليفي الغضرويف حييط 
عظم العضد وحبافة احلفرة احلقانية اتصاال رخوا وغري مشدود ويتدىل حبافتها، حييط باملفصل من اخلارج حمفظة تتصل برأس 

قسم من احملفظة أسفل املفصل، أما األربطة احمليطة هبذا املفصل فهي أيضا غري مشدودة وضعيفة نسبيا، إذ أن ثبات 
، 5991)فريق كمونة،  ة.واستقرار املفصل يعتمد كليا على العضالت احمليطة به لتسمح له باحلركة غري املقيدة لدرجة كبري 

 (465-463الصفحات 

 احلركات اليت يقوم هبا مفصل الكتف هي:حركات مفصل الكتف: -1-3

العضلة الصدرية العظمى والعضلة الدالية : وتقوم بذلك العضالت اآلتيةقبض العضد إلى األمام:  -1-3-1
 العضوية والعضلة حتت اللوح وكذلك العضلة العضدية ذات الرأسني. )اجلزء األمامي منها( والعضلة الغرابية

واملستديرة  ىوتقوم بذلك العضالت اآلتية: العضلة املستديرة العظمبسط العضد إلى الخلف:  -1-3-2
 والعضلة حتت الشوكة والعضلة العضدية ذات الرؤوس الثالثة. الصغرى والعضلة العريضة الظهرية

العضلة فوق الشوكة )يبعد العضد عن اجلذع  :بواسطة العضالت اآلتية :تبعيد العضد عن الجذع -1-3-3
 .درجة( 93درجة(، واأللياف الوسطى للعضلة الدالية )تكمل تبعيده إىل  03بقدر
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وم به العضالت اآلتية: العضلة حتت اللوح والعضلة حتت وتق: ضم العضد وتقريبه من الجذع -1-3-4
الشوكة والعضلة املستديرة الصغرى والكربى والعضلة الصدرية العظمى والعريضة الظهرية والعضلة الغرابية العضدية وذات 

 .الرأسني العضدية

هرية واملستديرة الكربى العضلة الصدرية العظمى والعريضة الظ: بواسطة العضالت اآلتيةاللف لإلنسية:  -1-3-5
 .والعضلة حتت اللوح

العضلة حتت الشوكة واملستديرة الكربى والصغرى واأللياف  :وذلك بالعضالت اآلتيةاللف للوحشية:  -1-3-6
 .اخللفية للعضلة الدالية

حبركة وهو جمموع احلركات السابقة، وتتعاون العضالت اليت تقوم هبذه احلركات يف القيام الدوران:  -1-3-7
 (96، صفحة 4336)إقبال رمسي حممد ،  .الدوران

 إصابات مفصل الكتف: -1-4
إن إصابات مفصل الكتف ممكن أن حتصل نتيجة التدريبات املستمرة وحركة الكتف املستمرة، كما يف فعاليات الرمي والقذف    

اجملال الرياضي، وكذلك ميكن اعتبار إصابات مفصل الكتف من اإلصابات احلادة وهي من اإلصابات املتعارف عليها يف 
)إبراهيم  .وذلك نتيجة تشخيص مثل هذه اإلصابات يف بعض األحيان للصعوبة التشرحيية يف بناء وتكوين مفصل الكتف

 (15، صفحة 4334رمحة حممد وفتحي املهشهش يوسف، 
 :الكدم -1-4-1

أنواع اإلصابات الكتفية الشائعة، ويكون الكدم على السطح اخلارجي للمفصل، وال تشرتك يف هذه  وهو أحد    
الكدمات األربطة العضلية إال قليال، وميكن تطور الكدم إىل كدم مزمن مع استمرار اإلصابة به، ومضاعفات تكرر الكدم 

 .الكتف واتصاهلا بعظم العضد والذي يسبب أملا بالغاهي الضرر الذي يصيب أربطة عضلة لوح 

 التمزق: -1-4-2
وهو أيضا من اإلصابات الشائعة ملفصل الكتف، حيث يكون التمزق للعضلة فقط وأحيانا للعضلة وأوتارها، إن     

 .مفصل العضد والكتف يستند على العضالت العاملة عليه ويستقر يف مكانه بقوة، ومتاسك هذه العضالت
وإصابة هذه العضالت تكون بسبب التمطية املفرطة، التقلص العنيف، االستخدام املفرط ملفصل الكتف بشدة،     

وهناك إصابات تصيب األنسجة الرقيقة ملفصل الكتف وهي إصابات حتمل يف طياهتا األمل الشديد والنزيف الداخلي يف 
 .داخل حمفظة املفصل
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 االلتواء: -1-4-3
األماكن اليت حيصل فيها إصابة االلتواء يف مفصل الكتف هي منطقة مفصل الكتف العضدي، إن األربطة وأكثر      

واحملفظة حول مفصل الكتف العضدي قد تكون ليست ذات قيمة عالية يف استقرار مفصل الكتف، وهلذا فإن حالة 
 ئي أو اخللـعااللتواء يف مفصل الكتف هي نادرة احلدوث إال إذا حصلت حالـة اخللع اجلز 

الكامل، وحني ذاك رمبا حيصل االلتواء يف هذا املفصل، ويف تقييم إصابات الكتف يستخدم املدرب الرياضي اإلجراءات 
 :واخلطوات التالية

   .التلمس ملكان اإلصابة -                                           .تاريخ اإلصابة -       
 .ضغط مكان اإلصابة -                     .من قبل املدرب املشاهدة واملالحظة -       
وبعد تقييم اإلصابة، وبسبب تعقيد هذه املنطقة من اجلسم وألمهية الرعاية الصحية املبكرة، فإن هناك الكثري من        

ومستوى واحد  إصابات الكتف جيب أن تقيم بواسطة طبيب خمتص، والنتائج اليت حنصل عليها من التقييم تقرر طريقة
   (466-461، الصفحات 5991)فريق كمونة،  .للعالج الالزم

يؤدي الرض يف اجلزء األمامي إىل حدوث ضرر العصب اإلبطي، وأيضا وقوع  :ضرر العصب اإلبطي -1-4-4
ورأس عظم العضد، ومن املمكن أن تؤدي إىل حدوث رض هلذا العصب وتكون  إصابة مباشرة فيما بني النتوء الغرايب

األعراض أملا مع تنميل اليد مما يؤدي إىل شعور الالعب املصاب بأن اليد شبه مشلولة، وقد يتصور الالعب املصاب أن 
 .هناك كسر بالكتف أو أن اليد بالتنميل فقط

وأيضا يصبح الالعب املصاب غري قادر على إبعاد الذراع وذلك يف املرحلة األوىل من اإلصابة، ويف حالة الرض البسيط    
    .يتم شفاء الالعب يف فرتة قصرية جدا، ويشعر الالعب املصاب بأمل عند ملس منطقة الكتف األمامية جبانب النتوء الغرايب

 وقت بطي من ريك الذراع الناجتة من حدوث كدم حاد للعصب اإليف حالة عدم القدرة عل حت :العالج
 .حدوث اإلصابة

 :فإننا أمام موقفني أو احتمالني    
 .إما باالنتظار حىت تعود احلركة الطبيعية للذراع املصاب -

 .املتخصصني ة، لذلك ننصح بالعرض علىإن هناك إصابة حقيقية للعصب اإلبطـي واليت تتطلب إجراءات خاصـ -
 (593، صفحة 5991)حممد عادل رشدي، 
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 التهاب الكيس الزاللي:  -1-4-5
، حيث ميتد حىت يصل أكثر حاالت االلتهاب حدوثا بالنسبة للكتف هي التهاب الكيس الزاليل أسفل النتوء االخرومي 

إىل أسفل العضلة الدالية، ويكون موقعه بالتحديد بني النتوء االخرومي والعضلة الدالية ورأس عظم العضد، هذا االلتهاب 
 (590، صفحة 5991)حممد عادل رشدي،  .منفصل يف حد ذاته وال يرتبط باملفصل العضدي احلقي

 خلع مفصل الكتف : -1-4-6
كرة اليد ومن بني   :مثل تخاصة، كما حيدث يف رياضا خلع مفصل الكتف هو شائع بني البالغني عامة والرياضيني     

 :أنواع خلع مفصل الكتف ما يلي

 :يعد اخللع الداخلي األمامي للكتف هو األكثر شيوعا وله سببان :الخلع األمامي -1-4-6-1

 كرة اليد  :مباشرة من اخللف للكتف يف رياضة مثل ينتج من ضربة :سبب مباشر. 

 وينتج إذا ما كان الذراع للخارج ولألمام مع ضربة قوية على اليد أو الكوع، وحيدث ذلك  :سبب غير مباشر
 .يف رياضة مثل: املبارزة واجلمباز، كما حيدث أيضا يف رياضة التنس األرضي والرمي يف ألعاب القوى

 الفحص والتشخيص:  

  اختفاء رأس عظمة العضد من جتويفها الطبيعي )التجويف العنايب( باملقارنة بالكتف اآلخر. 

  جيب التأكد من سالمة النبض واجلهاز الدوري والعصيب يف اجلهة املصابة الستبعاد املضاعفات. 

 الفحص باألشعة: 

 .ويالحظ فيه خلع رأس عظمة العضد من التجويف العنايب  

 يكون املصاب حتت التخدير الطيب العام، ويتم إرجاع اخللع كما يليويفضل أن : العالج: 

  جذب الذراع إىل اجلهة السفلى ملدة دقيقتني. 

  جذب الذراع والساعد ملدة ثالث دقائق متتالية إلرجاع رأس عظم العضد يف مكانه الطبيعي.  

  ضم الساعد ليلتصق متاما باجلنب ملدة ثالث دقائق أخرى. 

  ضم الساعد على الصدر واحملافظة على هذا الوضع بتثبيته ببالستري طبـي. 

  راحة ملدة ثالث أسابيع كاملة وإال حتول إىل خلع متكرر. 

   يصرح للرياضي أثناء فرتة الراحة السابقة باجلري على أال يستخدم الكتف املصاب إال بعد مرور شهر ونصف من
 اإلصابة.
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 مللعب أو بدون ختدير طيب عام منعا حلدوث مضاعفات،  وميكن استخدام طريقة الضغط مينع إرجاع اخللع يف أرض ا
على الساعد لألسفل مع الضغط أسفل اإلبط لألعلى باليد األخرى إلرجاع اخللع بإرجاع رأس عظم العضد يف جتويفها 

 (81-86، الصفحات 5998)أسامة رياض ،  .الطبيعي

اخللع اخللفي للكتف من اإلصابات األقل حدوثا بالنسبة للرياضيني، وأهم العوامل      الخلع الخلفي: -1-4-6-2
وضع انثناء مع وجود الذراع يف  اليت تؤدي إىل هذا اخللع هو وجود قوة خارجية تؤثر على النهاية السفلـى لعظم العضد

لألمام، تلك القوة تنتقل إىل اجلزء العلوي للذراع مما يؤدي إىل دفع رأس عظم العضد خارج احلفرة العنابية ويف االجتاه 
اخللفي، وال تظهر عالمات تشوه يف مفصل الكتف نتيجة هلذا اخللع، واملصاب يقاوم أي حركة للكتف، وعند ملس منطقة 

عظم العضد يف املنطقة األمامية من الكتف وميكن اإلحساس هبا عن طريق ملس املنطقة  الكتف تشعر وكأنه ال توجد رأس
  .اخللفية للكتف ويظهر النتوء الغرابـي

  :ميكن حتديد األعراض يف بداية اإلصابة، ذلك أنه خالل وقت قصري سوف حيدث ورم حول األعراض
ا حركة املفصل فتكون صعبة ومؤملة نتيجة للتقلص العضلي الكتف نتيجة هلذه اإلصابة مما يؤدي إىل صعوبة التشخيص، أم

 احلادث، وصورة األشعة ضرورية يف تلك احلالة لتحديد موقع عظم العضد من الكتف.

 :إن إعادة اخللع مبكرا هام، وذلك عن طريق السحب لألمام والضغط على رأس العضد لألمام أيضا،  العالج
 مكانه، وميكن استخدام هذه الطريقة مع ختدير املصاب موضعيا إذا كان قد مضى ويف العادة ينـزلق رأس العضد ويعود إىل

 (598-591)حممد عادل رشدي، الصفحات  .وقت على حدوث اإلصابة

اخللع السفلي ملفصل الكتف حيدث نتيجة دفع الذراع مباشرة يف االجتاه اخلارجي،  الخلع السفلي: -1-4-6-3
مما يؤدي إىل دفع اجلزء الوحشي للعنق التشرحيي لعظم العضد ضد النتوء االخرومي، وذلك أن الرأس دفع للجهة الوحشية 

فرة العنابية، ورأس عظم العضد ينـزلق ضد اجلزء السفلي للمحفظة واألربطة، وتتمزق األربطة من اجلزء السفلي حلافة احل
 .ليصبح يف االجتاه الوحشي ولألسفل فوق احلافة السفلى للحفرة العنابية

وينخفض الذراع لألسفل وللجانب والرأس منـزلق للجهة الوحشية، ويصبح اخللع خلع حتت النتوء الغرايب، وعند     
رأس العضد لألمام مؤقتا أم ال أم أنه قد حترك مباشرة  الفحص تكون هناك صعوبة حمتملة لتحديد هل حدث إن حترك

 .لألسفل
إن دراسة صورة األشعة بعناية من املمكن أن حتدد الوضع الصحيح لتحرك رأس العضد، كذلك أية أضرار قد حلقت     

  (414، صفحة 5998)أسامة رياض ،  .بالعظام

وحيدث كثريا يف رياضة كرة اليد عند مد الذراع بقوة لألمام وقذف الكرة ، أو عند : الخلع المتكرر -1-4-6-4
 .تعلق يد الالعب وجذبـها بواسطة اخلصم يف حركة خاطئة فنيـا
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 الفحص والتشخيص:  

 مثل اإلصابة خبلع الكتف مع وجود تاريخ قدمي خللع الكتف. 

 بعض األحيان يستطيع املصاب إرجاع اخللع بنفسه وبدون مساعدة الغري نظرا خلربته املتكررة يف. 

 العالج:  

  يف امللعب ميكن إرجاع اخللع املتكرر مباشرة وبدون ختدير طيب عام بنفس الطريقة املتبعة واملشروحة يف اخللع
 .األمامي

 التدخل اجلراحي إذا ما تكرر اخللع بصورة دائمة. 

بصورة مقبولة، أي أن هذا النوع من  %41فقط من املصابني ملمارسة الرياضة منهم  %13وبعد اجلراحة يعود     
 (582-580، الصفحات 5998)أسامة رياض ،  .اجلراحة يؤثر بصورة ملحوظة على األداء  الرياضي فيما بعد

 : الترقوة مع عظم اللوحخلع بمفصل عظم  -4-6-5 

  األسباب : 

 .السقوط على اليد املنفردة -            .السقوط على الكتف -

 .وحيدث بالتايل متزقا يف األربطة بني عظم الرتقوة وعظم اللوح 
  األعراض : 

  .أمل يسبب حتديد حركة املفصل املصاب بسبب قطع األربطة به      

  التشخيص : 

 اإلكلينيكي جند حركة غري طبيعية يف نـهاية عظم الرتقوة عند التقائها بعظم اللوح، و حتدث تلك  بالتحسس
 . احلركة يف اجتاهني لألعلى ولألسفل

  درجة° 93انسحاب الرتقوة النسيب من التصاقها بعظم اللوح خالل حركة لف اليد للخارج ولألعلى أكثر من. 

  عظم الرتقوةأمل عند الضغط على الطرف اخلارجي من. 

 يطلب من املصاب وضع اليد ناحية اإلصابة على الكتف املقابل، فيحدث أمل مكان اإلصابة. 

 أشعة على الكتف. 

 العالج: 

 عمل رباط ضاغط مقوى برباط الصق على شكل حرف مثانية.  
 عالج طبيعي بعد عدة أيام من إزالة الرباط الضاغط . 
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  حالة فشل العالج الطيب والطبيعيتدخل جراحي إذا تكررت اإلصابة أو يف. 

 :الكسور -1-4-7

إن من أهم العظام املكونة ملفصل الكتف هي عظم العضد، عظم الرتقوة، عظم لوح الكتف، هذه العظام جمتمعة     
 :تكون مفصل الكتف، وفيما يلي نتناول تعرض كل عظم من العظام الثالثة إلصابة الكسر

 : كسر عظم الترقوة  -1-4-7-1
عظمة الرتقوة يكثر إصابتها عند السقوط على الكتف، وكذلك عند السقوط على اليد املنفردة، ومن النادر أن     

 حتدث مضاعفات خطرية لإلصابة بكسر الرتقوة يف هذه احلالة ولكن قد حتدث بعض املضاعفات 
ة وهو الشريان الرئيسي للطرف العلوي مما عندما خترتق أو متزق إحدى شظايا العظام املتفتتة، الشريان املار حتت الرتقو 

ينتج عنه نزيف دموي داخلي، أو قد حتدث مضاعفات أخرى كالتلف، أو إصابة     للضفرية العصبية املغذية 
اديل، )عبد العظيم عو  .للطرف العلوي، وقد تسبب بعض اإلصابات لبعض األلياف العضلية احمليطة بالتمزق

 (94-95، الصفحات 5998
 .هو النوع الشائع يف رياضة كرة اليد وسببه الوقوع على الكتف ةكما أن كسر منتصف الرتقو    

 الفحص والتشخيص : 

 أمل عند حتريك الكتف.  
 ) تورم مع نزيف باملنطقة منتصف الرتقوة ) املنطقة املصابة. 

 أمل حاد عند ملس املنطقة املصابة. 

 .أن يستبعد هنا أي مضاعفات وإصابات باألعصاب و جيب

  التشخيص باألشعة: 

  .يظهر الكسر واضحا يف األشعة  يف منتصف الرتقوة غالبا

 العالج: 

 .يوماحىت شهر، ويعود ملمارسة الرياضة بعد شهرين ونصف51رباط على شكل حرف مثانية يستمر ملدة    
)أسامة رياض ،  .صاحبه إصابة لألعصاب ينصح جبراحة فوريةويف حالة كسر الرتقوة املضاعف أو إذا ما    

 (84، صفحة 5998

 :كسر عظم العضد  -1-4-7-2 
كثري من األحيان يتعرض عظم العضد للكسر، وهذا الكسر غالبا ما حيدث يف رأس عظم العضد و يف اجلزء   يف    

 أو القسم العلوي يف جسم العظم، وكذلك يف منتصف عظم العضد، وكما يتعرض القسـم 



الكتفإصابات مفصل                                                                    ولالفصل األ    

 

 
20 

ر عامة السفلي من عظم العضد للكسر، وحتدث مجيع هذه الكسور نتيجة إصابة مباشرة، وحتصل مثل هذه الكسو 
 .كرة اليد، املصارعة ...اخل: يف مجيع األلعاب الرياضية اليت تتميز بعاملي السرعة والقوة مثل

 أهم أعراض اإلصابة:  

 الشعور بأمل شديد بوضع الكسر وخصوصا عند حتريك العضو املصاب. 
 ظهور ورم يف املنطقة املصابة نتيجة متزق األوعية الدموية واألنسجة املصابة. 

  ه يف املنطقة املصابةوجود تشو. 

 فقدان للوظيفة بعدم املقدرة على حتريك املفصل. 

 ةأهم أسباب اإلصاب: 

 عند السقوط إىل األمام وتلقي اجلسم باليد املمدودة والسقوط على العضد مباشرة. 
 الضرب املباشر على عظم العضد كما حيدث يف بعض منافسات اهلوكي وهوكي اجلليد. 

  والعالجيةاإلجراءات الوقائية: 

  إن عالج حاالت الكسور يتخذ أسلوبا خاصا بالنسبة لالعبني، حيث أن أي نوع من هذه الكسور تسبب
مشاكل عديدة للرياضيني لدرجة أنه يؤثر على مستوى األداء احلركي بعد الشفاء، وترجع األسباب إىل وجود العضو 

ىل ضعف ومخول الدورة الدموية، وبالتايل ضمور املصاب داخل جبرية اجلبس الضيق ولفرتات طويلة، مما يؤدي إ
 .العضالت احملركة للعضو املصاب

  جيب قيام املصاب بأداء مترينات االنقباضات الثابتة لعضالت وأوتار العضو املصاب بغرض زيادة التنشيط الدورة
 .الدموية

 عامة مؤقتة لوقايته من الورمبعد إزالة اجلبس مباشرة ينصح باستعمال رباط ضاغط مكان اجلبس لفرتة قصرية كد. 

 ميكن استخدام التدليك املسحي السطحي والعميق إلزالة الرتاكمات بالعضالت. 

  حتريك العضو املصاب وبالتايل حتريك املفصل بواسطة الشخص املعاجل إذا مل يستطع املصاب القيام لوحده هبذا
  .العمل، مث إعطاء مترينات باملقاومة

 الوقت الكافي للعالج: 

  على الالعب املصاب أن يقضي فرتة شهرين قبل أن يشرتك يف أية مباراة أو عودته ملمارسة رياضته املفضلة
 .وحسب رأي الطبيب املعاجل

  خالل فرتة ال تقل عن شهر من بدأ اإلصابة البد للمصاب من إجراء التمرينات التأهيلية اليت تؤهله ملمارسة
  (84-85، الصفحات 4334)إبراهيم رمحة حممد وفتحي املهشهش يوسف،  .لعبته املفضلة
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 كسر عظم لوح الكتف:   -1-4-7-3
تعترب هذه الكسور من الكسور نادرة احلدوث وذلك للموقع التشرحيي املميز هلذه العظمة الذي حيميها من اإلصابات     

  .املباشرة
)عبد العظيم عواديل،  .ويعترب العالج التحفظي هو العالج السائد يف أغلب هذه الكسور، وهو حيقق نتائج ممتازة وسريعة

 (831، صفحة 8991

 : أنواع اإلصابات التي يتعرض لها مفصل الكتف -1-5   
 :تنقسم إصابات الكتف إىل ثالثة أنواع من اإلصابات طبقا لدرجة شدة كل منها    

 :إصابات مفصل الكتف البسيطة -1-5-1
ويف هذا النوع البسيط من اإلصابات حتدث متزقات بسيطة باألربطة اليت تربط الرتقوة بعظام الكتف، وهو شائع      

 .احلدوث يف كرة اليد
 الفحص والتشخيص: 

 .عجز بسيط للكتف يشفى منه متاما بالعالج  -
 .أمل بالكتف عند رفع الذراع  -

 .ال يوجد أي ورم  -

 .مناطق األمل حمددة مبكان اإلصابة فقط  -

 .ميكن حتريك الذراع املصاب بسهولة  -

 تظهر صور األشعة طبيعية متاما: الفحص باألشعة. 

 

 العالج: 

 الفائدة. طريقة تعليق يد املصاب يف رقبته وإن كانت حمدودةيوم، وتستخدم بعض املدارس 51راحة من أسبوع اىل     
 مراهم لتحسني الدورة الدموية. 

 عقاقري ضد االلتهاب. 

 عالج طبيعي. 

 .وهذا النوع من اإلصابات يتم شفاؤه متاما بالراحة فقط ملدة أسبوعني 
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 :إصابات الكتف متوسطة الشدة -1-5-2
ويف هذا النوع من اإلصابات حتدث متزقات كاملة يف أربطة الكتف اليت تربط الرتقوة برأس عظمة الساعد وعظمة       

 .لوح الظهر، وحتدث أيضا وبصورة شائعة يف كرة اليد

 الفحص والتشخيص: 

 .الرياضي ال يستطيع تكملة املباراة أو سيكملها مبستوى أداء منخفض متاما -
 .يع حركات الكتفأمل مصاحب جلم -
 .تورم بسيط وشبه نزيف حتت اجللد -

 .أمل مصاحب لتحريك أصابع اليد -
 .أمل عند حتريك يد املصاب ولكن ميكن حتمله -

 خلع بسيط يف مكان الرتقوة :الفحص باألشعة. 

 العالج : 

 .يوما راحة للكتف يف رباط ضاغط غري مطاط أو يف رباط اليد معلقة بالعنق 43اىل51من -
 .يلزم املصاب بأداء تقلصات عضلية إرادية للطرف العلوي املصاب -
 .يوما مع مراهم موضعية51اىل 38عقاقري مضادة لاللتهاب جبرعات متوسطة الشدة من  -
 موضعية من حقنة حلقنتني كورتيزونإذا كانت اآلالم حمددة بأماكن خاصة حيقن املصاب فيها حبقن   -

  .خالل شهر   

 :الكتف الشديدة إصابات -1-5-3
 :هو النوع اخلطر من اإلصابات اليت حتدث بصورة متكررة وشائعة يف كرة اليد، الذي يصاحبه يف     الغالب ما يلي      

 .متزق تام بأربطة الكتف مجيعا -
 .كسر الرتقوة  -

 .خلع تام يف عظم الرتقوة -

 الفحص والتشخيص: 

 .توقف النشاط الرياضي متاما فور حدوث اإلصابة - 
 .أمل شديد مصاحب ألي حركة للكتف املصاب - 

 .تورم ونزيف بالكتف وحتت الرتقوة املكسورة - 
 .أمل بالكتف عند حتريك أصابع اليد - 



الكتفإصابات مفصل                                                                    ولالفصل األ    

 

 
23 

 يتم طبيا ويف املستشفى كاآليت :العالج: 

 .ان التدخل اجلراحي أسرع كلما حتسنت نتائج العالجتدخل جراحي فوري خلياطة األربطة املتمزقة، وكلما ك -
 .راحة ملدة شهر بعد العملية، مع وضع الكتف والساعد واليد يف جبس خالل تلك املدة -

)أسامة رياض  .العودة للممارسة الرياضية بعد شهرين ونصف من العملية اجلراحية مع عمل عالج طبيعي تأهيلي -
 (469-460، الصفحات 5998، 

 :كيفية تالفي اإلصابات في مفصل الكتف  -1-6
بالنظر للموقع املهم الذي حيتله مفصل الكتف بالنسبة حلركة اجلسم البشري، والشرتاك مجلة من العضالت واألربطة      

و األوتار يف بناء هذا املفصل، فمن الصعب التحكم بكل هذه املنطقة املهمة يف حركة اإلنسان، ولكن مع ذلك ميكن أن 
تعليم عملية السقوط على األرض  :وقوع مثل هذه اإلصابات منها مثالنوصي ببعض املالحظات اليت ميكن أن حتد من 

وباألخص بالنسبة لالعيب التزحلق على اجلليد، والعيب كرة اليد، فنوصي هبا أثناء الوقوع )السقوط( على األرض أن حياولوا 
لك نوصي وننصح بارتداء لف اجلذع و السقوط عل اجلنب وليس على اليدين، مث عدم تلقي األرض باليد املمدودة، وكذ

واقية األكتاف وباألخص يف األلعاب الرياضية اليت يتوقع فيها الضرب من قبل اخلصم، أو الوقوع على األرض كما يف لعبة  
كرة اليد أو كرة القدم  األمريكية، كما ميكن أن نوصي العب تلك األلعاب الرياضية اليت يتعرض العبها إىل السقوط 

البناء العامة وكذلك بناء قوي ومرونة العضالت احمليطة باملفصل، ويف اخلتام التأكيد على األداء الفين باالهتمام بتمارين 
، 2112)إبراهيم رمحة حممد وفتحي املهشهش يوسف،  .اجليد الذي يلعب دورا كبريا يف احلد من هذه اإلصابات

 (18صفحة 

 :التأهيل إعادة -1-7
 :األهداف العامة لهذه العملية -1-7-1

 اسرتجاع قوة العضالت بصورة تسمح لالعب باالشرتاك يف املباريات، ومتنع حدوث املضاعفات و تكرار اإلصابة. 
  رفع قوة حتمل الالعب حىت ميكنه االشرتاك املؤثر داخل امللعب بعد فرتة قد تكون طويلة من الراحة الضرورية اليت

 .صابةتلي اإل
البد من األخذ بعني االعتبار أن البعد عن امللعب و عدم املشاركة و القيام باجملهود الرياضي الذي تدرب و تعود     

الالعب على القيام به بسبب حدوث اإلصابة يؤدي إىل ضعف وضمور بالعضالت، وعادة ما بعد برنامج للحد من فقد 
بة من اجلسم، ويستخدم هذا الربنـامج منذ بدايـة اإلصابة على شكل مترينات القوة السريعة للعضالت باألجزاء غري املصا

تقوية لألطراف و أجزاء اجلذع غري املصابة عندما ال تسبب آالم أو أضرار مبكان اإلصابة وهلذا الربنامج مرددوه الطيب يف 
 .احلد من الفرتة الزمنية اليت حيتاجها الالعب للعودة إىل امللعب
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البد من األخذ بعني االعتبار أنه عندما يستخدم االنقباض الساكن يف التمرينات العالجية، فإن جزء معني من ألياف     
العضلة هو الذي يعمل فقط وليست مجيع أليافها، ولذلك فخالل مراحل العالج والتأهيل املختلفة، و عندما تتحسن 

  .املتحركة من أوضاع متعددة للوصول إىل تقوية العضلة كاملة احلركة يف املفاصل فإنه جيب استعمال التمرينات

)أسامة رياض ،  .و أثناء تأهيل الالعب املصاب البد من احلفاظ على قوة ومرونة العضالت القريبة من اإلصابة 
 (881-881، الصفحات 8991

 :التدليك الشقلبي في الكتف -1-7-2
متلقي التدليك مستلقي على بطنه ويده مبعدة عموديا على جسمه، واملدلك واقف عموديا ويثبت الساعد بفخذيه       

ويضع يديه يف مستوى مفصل املرفق )األصابع جلهة األسفل(، ويؤدي حركات دائرية باجتاه اخلنصر وكأنه يشقلب 
 .عد ذلك يضع يديه أفقيا ويكرر احلركات نفسهاعضالت الكتف، واجتاه حركات الشقلبة حنو مفصل الكتف، وب

 .كما ميكن أداء التدليك الشقليب و متلقي التدليك جالس     

 يف األجزاء: يبيضع املدلك رجله على السرير ويضع ساعد اليد املدلكة على الفخذ و يؤدي حركات التدليك الشقل
 .الظاهري ، الداخلي واجلانيب من الكتف

التدليك الشقليب يف الرياضة والرياضي واقف، متلقي التدليك يضع يده فوق كتف املدلك من اجلهة وكثريا ما يؤدى     
املعاكسة )أي يده اليمىن فوق الكتف اليسرى والعكس ( ويضع املدلك يده )واألصابع إىل األعلى( يف مستوى الثلث 

)طايري عبد  .ىل األعلى حىت مفصل الكتفالعلوي من الساعد، ويؤدى التدليك الشقليب حبركات دائرية من األسفل إ
 (591، صفحة 4335الرزاق، 

 :مراحل التأهيل -1-7-3
 :وتقوم فلسفته على ما يلي :التأهيل أثناء اإلصابة -1-7-3-1

  الطبيب املعاجلإعطاء مترينات عالجية ختصصية أو عالج كهربائي أو مائي بالكم والكيف الذي حيدده. 

 .إعطاء مترينات حرة لألجزاء و األعضاء األخرى غري املصابة حىت ال تقل كفاءهتا 

تعد مرحلة التأهيل بعد اإلصابة من أهم املراحل يف عالج اإلصابات  :التأهيل بعد اإلصابة -1-7-3-2
 الفريق، وهذه العملية هتدف إىل عودة الرياضية، وهي اليت حتدد عودة الالعب إىل امللعب والتنافس مثل بقية زمالءه يف

الالعب إىل امللعب يف أسرع وقت ممكن مع حماولة االحتفاظ باملستوى البدين واملهاري لالعب الذي كان عليه قبل 
اإلصابة، وهي عملية مستمرة تبدأ أثناء العالج الطيب ومتتد إىل ما بعده، وفيها تستخدم كافة الوسائل واألساليب السابقة 

 .ب نوع اإلصابة لكي يعود إىل حالته الطبيعيةحبس
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 :وسائل التأهيل -1-7-4
 :التأهيل بالعالج الطبيعي -1-7-4-1

توجد العديد من الطرق والوسائل املستخدمة يف العالج الطبيعي للتأهيل ملا بعد اإلصابة، ويف هذا اجملال جيب أن      
 الطب الطبيعي هو املسؤول عن حتديد نوع يكون معروفا أن أخصائـي الطب الرياضي أو أخصائي 

العالج وليس غريه، و حيدد أيضا عدد اجللسات الالزمة لكل إصابة، و يقوم بتنفيذ هذه اجللسات أخصائي العالج 
الطبيعي، ولكل جهاز من أجهزة العالج الطبيعي وظيفة حمددة تساعد يف عالج إصابات حمددة، ونعيد هنا ذكر بعض 

  :ةاألجهزة املستخدم
 أجهزة األشعة فوق البنفسجية. 

 أجهزة األشعة فوق احلمراء. 

 أجهزة األشعة القصرية. 

 )أجهزة األشعة ذات املوجات فوق الصوتية )اإللرتاسونيك. 

 أجهزة الشد امليكانيكي. 

 أجهزة أخرى مصممة خصيصا لتحريك املفاصل. 

 أجهزة التدليك املختلفة. 

  .جهاز األرجوميرت أو العجلة الطبية 

 :التأهيل بدون أجهزة -7-4-2-1
يعد التأهيل بدون أجهزة من أفضل وسائل التأهيل، حيث أنه حيقق طبيعية العالج، وهو يتماشى مع العالج       

الطبيعي، باإلضافة إىل أن األعضاء اليت كانت مصابة تعمل وفقا لوظائفها احلركية ووفقا للضغط امليكانيكي الواقع عليها، 
 :أهيل بدون أجهزة ما يليومن وسائل الت

                                   .التدليك اليدوي -
  .التدليك الذايت -
                                   .وسائل التسخني األخرى العادية -
 (566-560، الصفحات 5998)أسامة رياض ،  .التمرينات البدنية -
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 خـالصة :
من خالل ما تطرقنا إليه يف هذا الفصل نستنتج أن إصابات مفصل الكتف كغريها من اإلصابات األخرى اليت حتدث      

و على العيب كرة اليد  يف جسم اإلنسان حيث تتشابه هذه األخرية يف آالمها و انعكاساهتا على الرياضيني بصفة عامة
و ذالك راجع ألن مفصل الكتف يلعب الدور الرئيسي لدى العيب كرة اليد يف ممارسة الرياضة ، لذلك فهو  بصفة خاصة

حيظى برعاية وعناية طبية جيدة ، حيث أن الطب أوجد عدة طرق لعالج هذا املفصل عند إصابته و إعادة تأهيله، ومن 
عامة وشاملة عن إصابات مفصل الكتف، وخاصة  خالل كل العناصر املذكورة يف هذا الفصل نكون قد أعطينا نظرة

العناصر:)إصابات مفصل الكتف، كيفية تاليف اإلصابات يف مفصل الكتف، إعادة التأهيل( فإن هلا عالقة وطيدة 
 باجلانب امليداين.
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 :تمهيد
إن الوصول بفريق ما لتحقيق نتائج إجيابية يعتمد بدرجة أوىل على إتقان أفراد الفريق للمبااد  اسااااية للعباة ي  يا     

والتحضااال اليفوااا  والبااادو الياااد للوصاااول املواقاااوه و اااما يعتماااد علاااى اساااالوي الطاااحيت والعلمااا  ي  ااار  التااادري  
 .بالالع  إىل نتائج جيدة ي اسداء م  أفضل اقتطاد ي اجملهود

وايتطر  ي  ما الفطل إىل اسداء فيعطا  مفهوماا لاءداء ن أناواد اسداء ومتطلباتايب لالعاا يارة الياده ن اسداء املهاار     
لطاقاااة واااالوء اسداء ي يااارة الياااد ن العوامااال الفوااايولوجية املرتبطاااة بااا داء واسداء اخلططااا  ن  ماااء اسداء يمتاااار  نتاااا  ا

 .التحمل والعالقة بييها والتع  خالل أداء التماريء وأخلا التطبيقات الغمائية اليت حتوء اسداء ي امليافوات الرياضية
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 :مفهوم األداء -2-1
ياناا    ءللداللااة علااى مقاادار ا نتااا  الاام  أنااغه لااما فاا ن أ لاا  التعاااريو الاايت أعطياا  لااءدا ءيوااتعمل مطااطلت اسدا   

  .ذات صلة يبلة با نتا 
ب نيب يفاءة العامل لعمليب ومولكيب فييبه ومدى صالحيتيب ي اليهوض ب عباء عمليب وحتمل املوتولية ي فرتة  :يعرف اسداء   

 :ن يفاءة الفرد ترتكغ على أمريء اثيني مها ميية حمددةه وبياءا على  ما املعىن ف 
 .مدى يفاءة الفرد ي القيام بعمليبه أ  واجباتيب وموتولياتيب -
 .يتمثل ي صفات الفرد الشخطيةه ومدى ارتبا ها وأثار ا على موتوى أداءه لعمليب -

أن علماء اليفس الرياض  العااملني ي اققال الرياضا  وجادوا ارتبا اات باني مفاا ي  عديادة   thomas 9222 ويرى   
 ااااو االاااااتعداد با ضااااافة إىل  :ءهوأ لبهااااا تشااااكل مفهااااوم اسداءه مضاااايفا أن اسدا ..."القاااادرةه االاااااتعداده الدافعيااااة:"يااااا

  .املهارات املكتوبة
اف  يل فرد سفضل الوء ممكء نتيجة لتا ثلات متبادلاة للقاوى الداخلياةه انعكاس لقدرات ودو  :واسداء بطفة عامة  و   

 البا ما يتدى بطورة فردية و و نشاط أو الوء يوصل إىل نتيجة و و املقياس الم  تقاس بيب نتائج التعل  أو  و الوايلة 
  (981ه صفحة 9228عبد اخلالقه )عطام  للتعبل عء عملية التعلي  تعبلا الوييا.

ويوااتخدم مطااطلت اسداء باايفس املعااىن واملفهااوم حياام يطلااق علياايب مطااطلت)اسداء اسقطااى( ويوااتعمل بشااكل واااا     
للتعباال عااء جاال املهااارات الاايت  كااء رهيتهااا ومالحالتهااا ي  ياا  اجملاااالت ميهااا اجملااال اليفواا  اقرياا  والاايت تتطلاا  تاامير 

 (971ه صفحة 9221)حممد نطر الديء رضواته  .ار القدرات و املهاراتاملعلومات وإظه

 أنواع األداء: -2-2
 :تتمثل أنواد اسداء ي

أاااالوي ميااااا  سداء  يااا  الالعباااني لياااود اسداء نفواااها ي وقااا  واحاااده ويواااتطي  : أداء المواجهةةة  -2-2-1
 إجراءاتيب التياليمية للوصو يوحدة مياابة.املدري أن يوجيب  ي  

 ريقة  ادفة للتدري  تتد  إىل تيمية الطفات البدنياة وخاصاة القاوة العضالية واملطاولاة األداء الدائري:  -2-2-2
 وي  ما اليود مء اسداء يقو  الالعبني إىل جمموعات يتدون الع ء عدة مرات بطورة متوالية.

أالوي ميااا  سداء  يا  الالعباني ما  تغيال ي حمطاات أو أداء الطاو يلايب ي  :في محطات ءاألدا -2-2-3
 .حمطات و أداءات خمتلفة أ  تثبي  ي اسداء اقري  بااتخدام اقمل
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يقطد باسداء ي جمموعات ااتخدام جمموعات متعددة ي الطو أو التادري   :األداء في مجموعات -2-2-4
الالعباون الاميء يشاكلون جمموعاات بااسداء بطاورة فردياةه وتعاد ماء أقادم الطار   الرياض  على اكل حمطات حيام يقاوم

  (18-19ه الطفحات 9222)قاا  حوء حونيه  .التدري  الرياض 

 متطلبات األداء لالعبي كرة اليد: -2-3
 المتطلبات البدني : -2-3-1
يمااا يانااا  يااارة الياااد اقديثاااة تتطلااا  أن يكاااون الالعااا  متمتعااا بلياقاااة بدنياااة عالياااةه فقاااد أصااابح  الطااافات البدنياااة      

احااد الوانا  اةامااة ي خطااة التادري  اليوميااة واساابوعية والفرتيااة والواايويةه فكارة اليااد اقديثااة  دالضارورية لالعاا  يارة الياا
لفين واخلطط ه والقاعدة اساااية لبلوغ الالع  للمميغات اليت تت ليب لملك تتطو بالورعة ي اللع  واملهارة ي اسداء ا

 و تيمية وتطوير الطفات البدنيةه حيم يرج  ةا اسثر املباار على موتوى اسداء املهار  واخلطط  لالع  خاصة أثياء 
تاادري  علااى املهااارات اساااااية املبارياااته لااملك فاا ن التاادري  لتيميااة وتطااوير الطاافات البدنيااة يكااون أيضااا مااء خااالل ال

 .والتدريبات اخلططية وبملك ترتبط اللياقة البدنية لالعا يرة اليد باسداء املهار  واخلطط  للعبة
وتتضمء املتطلبات البدنية سداء الالع  ي يرة اليد الطفات البدنية لإلعاداد البادو العاامه والطافات البدنياة لإلعاداد    

دف ا عاداد البادو العاام إىل تيمياة الطافات البدنياة العاماة الايت  كاء علاى أااااها بيااء وتطاوير البدو اخلاصه حيم يه
الطاافات البدنيااة اخلاصااة بلعبااة ياارة اليااد بييمااا يهاادف ا عااداد الباادو اخلاااص إىل تيميااة الطاافات البدنيااة اخلاصااة الضاارورية 

واخلططياةه علاى أن يكاون مارتبط با عاداد البادو العاام ارتبا اا لءداء ي لعبة يرة اليده وتغوياد الالعا  بالقادرات املهارياة 
 .وثيقا ي  ي  فرتات التدري 

وملا يان  الطفات البدنياة اخلاصاة لالعاا يارة الياد قاد تياما  وتطاورت بشاكل ملحاوو نالارا لتطاور اسداء لالعاا يارة    
هدف للوصول إىل يارة الياد الشااملةه فقاد ألقاى ذلاك عب اا  اليد ييتيجة لالهور يرة اليد اقديثة اليت تتميغ جبماعية اسداء ي

يبلا على الالعبني دفاعا و جوما إذ انيط  هب  واجبات حريية توتدع  يمية يبلة مء اقرية يرتت  عليها ااتيفاذ دائ  
 .لطاقات الالعبني واليت توتلغم بدور ا وجود أجهغة حيوية تعمل بكفاءة عالية لتلبية  مه املتطلبات

 :المتطلبات المهاري  -2-3-2
للعبة اواء يان  بالكرة أو بدوهناه وتعين يل التحريات  ةاملتطلبات املهارية ي يرة اليد تتضمء  ي  املهارات اساااي   

الالع  وتتدى ي إ ار قانون لعبة يرة اليد هبدف الوصول إىل أفضل اليتائج أثياء التدري   الضرورية واةادفة اليت يقوم هبا
لااامج ا عاداد املهاار ه الام  يهاادف  أو املبااراة و كاء تيمياة وتطاوير  امه املتطلباات املهارياة ماء خاالل التخطايط الياد

رات اساااااية للعبااة يااارة اليااد نيااام  كااء أن يتديهاااا إىل الدقاااة وا تقااان والتكامااال ي أداء  ياا  املهاااا  للوصااول بالالعاا
 الالع  بطورة آلية متقية حت  أ  ظرف مء ظروف املباراة.
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فكرة اليد حتتل مريغا متقدما بني  ي  اسلعاي الرياضية مبا  يغ ا بتعدد املهارات اقريياة الايت جيا  أن  تلكهاا الالعا     
ات الفيية عيد توفر اقد املطلوي مء اللياقة البدنيةه وعلى ذلك ف ن  ي  الالعبني وبوااطتها  كء تيفيم الكثل مء املهار 

البد ةا  ماء اماتالء عادد يبال ماء اخلااات اقريياة املتيوعاة و ا  خاصاية تتمياغ هباا لعباة يارة الياد و كاء حطار املتطلباات 
 :املهارية لالع  يرة اليد فيما يل 

 .عا امليداناملتطلبات املهارية اةجومية لال -
 .املتطلبات املهارية الدفاعية لالعا امليدان -

 .املتطلبات املهارية قارس املرمى -

 :المتطلبات الخططي  -2-3-3
العاا  عيدما نتكل  عء خطط الالعا  ي يارة الياده ف نياا نعاين التحرياات وامليااورات اةادفاة واالقتطاادية الايت يقاوم هباا   

 :الفريق أثياء اةجوم أو الدفاد بغرض حتقيق التفو  والفو  على الفريق امليافسه و كء حطر املتطلبات اخلططية فيما يل 
  :وتتضمء ما يل : المتطلبات الخططي  الهجومي  -2-3-3-1
 .خطط  جومية فردية -
 .خطط  جومية  اعية -
 .خطط  جومية للفريق -
 .اخلاصةخطط  جومية للحاالت  -
 :وتشمل على :المتطلبات الخططي  الدفاعي  -2-3-3-2
 .خطط دفاعية فردية -
 .خطط دفاعية  اعية -
 .خطط دفاعية للفريق -
 :وتتضمء ما يل : المتطلبات الخططي  الهجومي  لحارس المرمى -2-3-3-3
 .مترير الكرة )مء داخل ميطقة املرمى( -
 .االارتاء ي اةجوم -
 

 :وتشمل على: المتطلبات الخططي  الدفاعي  لحارس المرمى -2-3-3-4
 .اللع  الدفاع  قارس املرمى -
  التعاون م  املدافعني. -
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 .الدفاد ي حالة اةجوم اخلا و -
 :المتطلبات النفسي  -2-3-4
للموااتويات الرياضااية العاليااة يعتااا أحااد أ اا  أ ااداف التاادري  الرياضاا  املخطااط  بقااا لءاااس  إن الوصااول بااالالعبني   

واملباد  العاليةه حيم يتوقو موتوى اسداء ي يرة اليد جبوانبيب املختلفة على التخطيط الدقيق لعملياة التادري  الرياضا ه 
  . لرياضيةوذلك هبدف التطور واالرتقاء باسداء والوصول إىل أعلى موتويات ا

فيالرا لءداء اقاديم ي يارة الياد خاصاة لالعاا وفار  املواتويات العالياةه فقاد ظهار واضاحا خاالل مبارياات البطاوالت    
الدولياااة ا قليمياااة واسوملبياااة والعاملياااةه تااا ثل الانااا  اليفوااا  علاااى أداء الالعباااني والفااار  وبالتاااا  علاااى الانااا  الفاااين ااااواء 

أو اخلططا ه فقااد لعبا  العديااد ماء الواامات اليفواية يضابط الاايفس والثقاة والتااوتر واخلاوف و ل ااا ماء الواامات  املهاار 
-82ه الطاافحات 8110)حمماد حواء عاالو  ه  .اليفواية اسخارى دورا  اماا ورئيواايا ي حوا  نتاائج بعاا املباريااات

08-02-02)  

 :األداء المهاري -2-4 
 :مفهوم األداء المهاري -2-4-1
اقرييااةه وفاادف إىل وصااوة  فيهااا  تاسداء املهااار  يعااين يافااة العمليااات الاايت تباادأ بتعلااي  الالعبااني أاااس تعلاا  املهااارا    

قااادراف  خاااالل  سعلاااى درجاااة أو رتباااةه نيااام تاااتدى بااا على املواصااافات اةلياااة والدقاااة واالنوااايابية والدافعياااة مباااا توااامت بااايب
 .امليافوات الرياضية هبدف حتقيق أفضل اليتائج م  االقتطاد ي الهد

ومبعىن آخر يقطد باسداء املهار  يل ا جراءات والتمرييات املهارية اليت يقوم املدري بالتخطيط ةا وتيفيم ا ي امللع     
)حممد لطف  الوايد  .  أ  ظرف مء ظروف املباراةهبدف وصول الالع  إىل دقة أداء املهارات بآلية وإتقان متكامل حت

 (910-918ه الطفحات 8118و وجد  مططفى الفاتته 

 :أهمي  األداء المهاري -2-4-2
ه يت ااااس عليااايب الوصاااول سفضااال ا تقااان التاااام للمهاااارات اقريياااة ماااء حيااام أنااايب اةااادف اليهاااائ  لعملياااة اسداء املهاااار    

املوتويات الرياضيةه فمهما بلغ موتوى الطفات البدنياة للفارد الرياضا ه ومهماا اتطاو بايب ماء ياات خلقياة إرادياةه ف نايب 
لء حيقق اليتائج املرجوة مامل يرتبط ذلك با تقان التام للمهارات اقريية الرياضية ي نود اليشاط الرياض  الم  يتخطص 

ارات اساااية    واائل تيفيم اخلططه وبدون مهارات أاااية لدى العا امليافوات الرياضية ال تيفم اخلطط فييبه فامله
 .وبالتا  يطع  حتقيق نتائج ممتا ة
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  :مراحل األداء المهاري  -2-4-3
 ر مبراحل تعل  أاااية ثالثة ال  كء الفطل بييهاه حيم تتثر يل ميهاا ي اسخارى  اسداء املهار  للحريات الرياضية   

 بةافلو وتت ثر هباه ويتوقو تقوي  مراحل تعلي  املهارة اقريية بالكيفية الوابقة على  بيعة العمليات العطبيةه يما يرا ا 
 .التعل أ  ت ثل الها  العطا على تعل  اقرية حيم يتثر العط  على عملية 

وملا يان تعلي  املهارة اساااية ال يت  بني يوم وليلة وإمنا توتمر عملية التدري  على املهارات  ميا  ويال قد يطل إىل     
ااايني حاال يطاال الالعاا  إىل ا تقااان الكاماال املطلااويه لااملك جياا  علااى املاادري أن يعلاا  أن تعلاا  املهااارات اقرييااة  اار 

 .ل أن تطل مهارة الالع  إىل الدقة والكمالهبمه املراحل املتداخلة قب

 :مرحل  اكتساب التوافق األولي للمهارة الحركي  -2-4-3-1
املقدرة على أدائها  ا مه املرحلة تبدأ مء أول خطوة تعل  املهارة اقريية وتيته  تقريبا حييما يكون الياا ون قد ايتوبو     

اسااااا  للحريااة بشااكل عااام دون وضاا  اعتبااار ملوااتوى جااودة اسداءه  ي صااورفا اسوليااةه ومبعااىن آخاار ايتواااي املوااار
وعلى املدري توق  افتقار الياا ني لدقة اسداء ي  مه املرحلةه فعلاى اابيل املثاال قاد تتعادى اقرياة املادى املطلاوي ةاا أو 

التعا  ماء املواتوى املتادو لاءداء  تقل عييب أو قد تتميغ باالفتقاار لالنوايابية والتوافاقه يماا قاد تالهار علاى اليااا ني باوادر
 .فيها
 :مرحل  اكتساب التوافق الجيد للحرك  -2-4-3-2
تبدأ  مه املرحلة حييما يطبت الياا ون قادريء على تكرار أداء املهارة اقريية بطورفا اسولياةه حيام يطالون فيهاا إىل     

متياااقا وانوايابيا وفتفا  اقرياات الغائادة والايت ال  موتوى عاال ماء التيالاي  لاءداء اقريا ه إذ يطابت ااكل اقرياة يكال
لااغوم ةاااه ويالهاار اليااااأ وي ناايب أيثاار ااايطرة مااء املرحلااة الوااابقةه يمااا يباادو وياا ن اسداء أصاابت أيثاار اقتطاااديا ي الهااد 

ف علاى أاابابيبه املبموله ودور املدري ي  مه املرحلة  و العمل علاى حتليال أداء اليااا ني بايتشااف أخطااء اسداء والتعار 
 .وعلييب أن يقدم املعلومات الفيية الال مة  مء خالل التغمية الراجعة املتثرة

 :مرحل  إتقان وتثبيت وتكامل المهارة الحركي  -2-4-3-3
بعااد أن يكتواا  الياااا ون التوافااق اليااد للمهااارة حياام يطاابحون قااادريء علااى تكاارار أداء املهااارة اقرييااة بطااورة أيثاار     

تياليما وانويابياه يكون مء امله  الوصول هب  إىل مرحلة ا تقان والتثبيا  والتكاماله والايت تتمياغ با ن مواتوى اسداء فيهاا 
إىل   يطرة والتوافق واالنوجامه فاةدف اسااا  ةمه املرحلة  و الوصول بالالعيطبت مرتفعا بدرجة يبلة ويتطو بالو

إىل  مه املرحلة مء خالل التكرار الدائ    أداء املهارة بطورة آلية والقدرة على أداء املهارة حت  أ  ظروفه ويطل الالع
امال اخلارجياة أثيااء التماريء يوجاود مياافس أو أيثار املتيوعاة والايت تتمياغ بتغيال ااارتا ات والعو  تلءداء واااتخدام التمريياا

اسخطاء حت  الالروف املتعددة واملتيوعةه فاسداء املهار  ي  مه املرحلة يهدف  التجريبية م  إصالح تويملك ي املباريا
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تقاان والتكامال التاام إىل وصول الالعا  إىل أن ياتد  املهاارة آلياا وبادون تفكال أثيااء املبااراة وتارتبط  امه اةلياة بالدقاة وا 
 (910-918ه الطفحات 8118)حممد لطف  الويد و وجد  مططفى الفاتته  .للمهارة 

 :األداء الخططي -2-5
وا عااداد اليفواا  والاام ين واملعااريه وبالتااا  فهااو حمطاالة  يت اااس اسداء اخلططاا  علااى ياال مااء اسداء الباادو واملهااار     

تطوير حاالت اللع  البدنية واملهارية واليفوية والفكرية وتطبيقها ي تارابط وتكامال للموااعدة علاى افااذ القارار والوالوء 
ه 8118)حمماد لطفاا  الوايد و وجاد  مطاطفى الفاااتته  .امليااا  ي مواقاو امليافواة املختلفاة وي حاادود قاانون اللعباة

         (970صفحة 

 :أهدا  األداء الخططي -2-5-1
أنيب ليس  يااء ضامان دائا  لليتاائج إال أنايب جيا  أال نغفال  ي حتديد نتيجة املباراة ولو ايلع  اسداء اخلطط  دورا إجيابي   

أن ليب أمهيةه فهو أحد اسريان اةامة ي إعداد الالع  والفريقه وسن اسداء اخلطط  جغء مء البياء املتكامل ملراحل اقالاة 
يفواا ه لااما فهااو يهاادف إىل التدريبيااة وأن لاايب عالقااة متبادلااة ماا  اسداء الباادو واملهااار  واسااالوي الفكاار  و االاااتعداد ال

حتوني يفاءة الالع  لتيالي  وتوجييب امليافوة الرياضية للفو  والوصول إىل أعلى املوتويات ي اليشااط املماارس وذلاك ماء 
 :خالل
 .مالحالة وحتليل امليافوة ملعرفة الواج  اخلطط  فكريا وحرييا ي أقطر وق  -
 .وااتخدام املهارات اخلططية لتطبيق أفضلها ةما الواج  اخلطط  اختيار -

 .ااتخدام إمكاناتيب ب قطى ما حتتاجيب امليافوة وبشكل اقتطاد  -

 .حتقيق الواج  اخلطط  حت  الالروف الطعبة -

 .املتوقعة م  التطرف المايت وخاصة ي اقاالت  ل املتوقعة ةاالعتماد على اليفس بوض  خطة امليافو -

 .حتوني موتوى التوق  خالل التيافس -

 .حتقيق أعلى درجات االنتباه جملريات التيافس -

  :واجبات األداء الخططي -2-5-2
 :تحصيل المعلومات الخططي  -2-5-2-1
  :إن املعلومات أااس  ام لتيالي  امليافوة والفاذ ا جراءات املياابةه وتتمثل  مه املعلومات اخلططية ي   

 .الالع  قوانني وتعليمات اليشاط الرياض  املمارس وااتغالل ذلك ي حل الواجبات اخلططيةمعرفة  -
 .ةامتالء الالع  للمعلومات عء اخلطط وأنواعها وأفضل الطر  املمكء ااتخدامها ي امليافو -

 .معرفة الالع  بالقواعد اخلططية اليت تواعده على التطرف ي امليافوة -
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قاااات املتبادلاااة باااني اسداء املهاااار  واخلططااا  واقالاااة اليفواااية مماااا يوااااعد علاااى تو يااا  قاااواه ي حتدياااد الالعااا  للعال -
 .امليافوة بشكل مقيء فعال

 :  اكتساب المهارات والقدرات الخططي  -2-5-2-2
على واجبات التيافس اخلططيةه ولكا   ةحيتا  الالع  سداء واجباتيب إىل أن يكون ي وض   كييب الرتييغ خالل امليافو   

)حمماد لطفا   .يت  ذلك جي  ااتخدام مقدرتيب البدنية ومهاراتيب اقريية واااتعداداتيب اليفواية مباا ياتالئ  ومتطلباات امليافواة
 (977-971ه الطفحات 8118الويد و وجد  مططفى الفاتته 

اتفقا  العدياد ماء املراجاا  علاى أن عملياة ا عاداد اخلططا  تتضامء املراحاال  :األداء الخططةي مراحةل -2-5-3
 :التالية
 :مرحل  فهم واكتساب المعار  والمعلومات المرتبط  باألداء الخططي -2-5-3-1
تالهر أمهية ايتواي الالع  للمعلومات اخلططية ي متكني الالع  مء حوء حتليل مواقو الالع  املختلفة واختيار    

أنو  اقلول جملاهبة مثل  مه املواقو وبالتا  ا اراد ي اسداء و التيفيمه فاملعارف و املعلومات يقطد هباا التعارف علاى  
 .التحرء مء خالةا با ضافة إىل معرفة قواعد التيافس القانونيةيل مء  دف اخلطة وييفية وتوقي  أدائها و 

 :تنفيذ وإتقان األداء الخططي -2-5-3-2
 اماا باليوابة للمواتوى الرياضا ه وعلاى املادري أن  ايشكل إتقان الفرد أو الفرياق لاءداء اخلططا  الطاحيت ريياا رئيواي   

يطود يافة الالروف  نااح بداياة  امه املرحلاة إذ أهناا أول خطاوة لتفاعال الالعا  ما  اخلطاة الديادةه حيام جيا  العياياة 
 والشاارحه ن يعقاا  ذلااك املماراااة العمليااة لالعاا ه حماا  ارتبا اايب با يضااا  ءباا داء منااوذ  يوضاات الطريقااة الطااحيحة لااءدا

وييبغ  ارتباط اسداء مبعرفة الالع  ليود االاتجابات املختلفة اليت حيتمل أن يقوم هبا املياافس وياملك  ريقاة جماهبتهاا ما  
وحتليااال املواقاااو حتلااايال يافياااا يااا  يااات  إااااتعاي اسداء وايتواااابيبه ولضااامان تيفيااام ذلاااك يتياااد  ءمراعااااة ضااارورة تكااارار اسدا

 :اد اخلطوات التاليةجمموعة مء اخلااء على أنيب جي  إتب
 تعل  اسداء اخلطط  ي ظروف اهلة مبوطة. 

 تعل  اسداء اخلطط  للتغيل ي  بيعة املواقو. 

 تعل  اختيار نود معني مء اسداء اخلطط  املياا  لبعا املواقو املعيية. 

 :تنمي  وتطوير القدرات الخالق  " التفاعل الخالق مع المواقف الخططي  " -2-5-3-3
اسداء اخلططاا  أمناااط ااالويية إبداعيااة يكااون قااادر علااى تغيل ااا وتعااديلها  بقااا ملواقاااو   يتطلاا  تعلاا  وإتقااان الالعاا   

ماء معاارف ومعلوماات مهارياة وخااات   الرياضايةه وتت ااس القادرات اخلالقاة ملاا لادى الالعا ةاللع  املتغلة أثياء امليافو
ام القااادرات اخلالقااة ييحطااار ي حماولاااة الفااارد ي اااااتخدام ماااا لديااايب ماااء خططيااة ايتوااابها أثيااااء عملياااة الاااتعل ه إذ أن إااااه



داألداء الرياضي لكرة الي                                                                   نيالفصل الثا  

 

 
01 

خااات ااابقة بطاورة مالئماة وميااابة ملواقااو اللعا  املختلفاة لكا  حيقاق أقطاى مااا  كاء ماء فائادةه وماء أ ا  القاادرات 
أ  أن التفاعال ما   اخلالقة اليت ييبغ  على املدري الرياضا  تيميتهاا وتطوير اا لادى الالعا  ماا يعارف باالتفكل اخلططا ه

-977ه الطفحات 8118)حممد لطف  الويد و وجد  مططفى الفاتته  .املواقو بقدر واا  مء االبتكار وا بداد 
972) 

     :زمن األداء كمؤشر إلنتاج الطاق  -2-6
ويملك  ت نتا  الطاقةه ويعرف  مء اسداء الفعل  بالغمء املوتغر  سداء املهارا ومتارايعتا  مء اسداء الفعل  معيار    

د علاى ااو ني ي يارة الوالةه  11د علاى ااو نيه 11الغمء املوتغر   متام املباراة أو املوابقةه فاغمء املبااراة ي يارة الياد 
ةوائ   و اليالام الوائد ي إنتا  الطاقة ملثل د على او ني ...ه و كما مء  مه اس مية يتضت أن اليالام ا21يرة القدم 
م  اسخم بعني االعتبار أن اسداء املهار  امليفرد ملهارات اللعبة داخل املبااراة يالوثا  ي التطاوي  ي يارة  ت مه الرياضا

تدى لعدة مرات ي اليد أو ريل الكرة ي يرة القدم وما إىل ذلك مء مهارات يت  العمل فيها بشدة عالية ولفرتة حمدودة وت
 .املباراة الواحدة

مااء حيااام  بيعااة اسداء تيطبااق عليهااا نفاااس  ةفاااسداء املهااار  ي حااد ذاتااايب يعتمااد علااى اليالااام اةاااوائ  واسنشااطة املتشاااهب
القاعدةه فكرة القدم ويرة الولة و اةوي  ويرة اليد واملطاارعة...ه يلهاا أنشاطة تعتماد علاى مهاارات تواتغر  أ مياة حماددة 

 .ل إ ار مباريات أ ميتها  ويلة نوبياداخ
  :سلوك األداء في كرة اليد -2-7
 :إن الوء اسداء الم  يقوم بيب العا يرة اليد حتدده ثالث عوامل رئيوية      
 :الجهد المبذول -2-7-1

ي الواقاا  درجااة ااااس الالعاا  سدائاايب و دوره يمااا ييبغاا ه أ  أن اللعاا  إذا مااا باامل جمهااودا مااا فهااما سن  يعكااس
 . ياء دوافعيب تدفعيب للقيام بملك

 :القدرات والخصائص الفردي  لالعبين -2-7-2
 .وتتمثل ي قدرة الالع  وخااتيب الوابقة اليت حتدد درجة وفعالية الهود املبمولة

 :إدراك الالعب لدوره -2-7-3
ميها مهاميب وعء الكيفياة الايت ييبغا  أن  كونويقطد هبما تطورات الالع  وانطباعاتيب عء الولوء واسنشطة اليت تت

   (19ه صفحة 9221) مفيت إبرا ي  ااده  . ارس هبا دوره
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فا ن االوء اسداء يتوقاو علاى ماادى تا ثل قادرات ويفااءة الالعا  سداء مهاماايبه و اما بادوره يتوقاو علاى مااا  وعليايب
توفره وفي يب ظروف بي تيب الرياضية وحل االجتماعية مء التوهيالت بتطبيق  مه القدرات والكفاءات والوصول إىل موتوى 

 .مء اسداء واليتائج
 :المرتبط  بأداء التحمل والعالق  بينها العوامل الفيزيولوجي  -2-8
   :الحد األقصى الستهالك األكسجين -2-8-1

ى الااتهالء اسيوااجني لالعااا التحماال ي املوااتوى العااا  مرتفاا  إىل طااميام الثالثييااات و ااو معااروف أن اقااد اسق
حد يبله ويعتقد أن  مه القيمة العالية نتيجة لكل مء ت ثل التدري  واملو باة أو االااتعداد الفطار ه وقاد حاددت بعاا 

تغيااااااد عااااااء  الدرااااااااات القد ااااااة )روبيوااااااون وآااااااارتوند( اقااااااد اسقطااااااى الاااااااتهالء اسيوااااااجني ي أبطااااااال الاااااار  ب هنااااااا
مللرت/ياااغ/د يااا على قيماااةه وبيااااءا علاااى ذلاااك فااا ن 2717مللرت/ياااغ /د ي حاااني أن الدراااااات اقديثاااة حاااددفا باااا:2911

التحوااء الاام  حاادث ي نتااائج املوااابقات خااالل اليطااو الثاااو مااء القاارن املاضاا  ال  كااء إرجاعاايب لغيااادة اقااد اسقطااى 
ماء أن  اما اقاد يعتاا واحادا أ ا  عوامال اليجااح ي أداء مواابقات  الاتهالء اسيوجني لالعا  مه اسيام علاى الار  

الااار  الطويااال املتوااااط و اااو ماااا يوضاااحيب فااار  اسداء باااني العاااا املااااراتون الاااميء يتمتعاااون ناااد أقطاااى واحاااد الااااتهالء 
 .(9221اسيوجني )افيد هنا  

   :األكسجين المستهلك في الحرك  -2-8-2
وموابقات التحمله  لقدرة اةوائية القطوىوالثمانييات ا تمام يبل بتحديد أفضل  ر  ااتخدام اظهر ي الوبعيييات    

ف ثياء الر  يتياا  حاد اااتهالء اسيواجني ما  الوارعةه لاما ف نايب عياد مواتوى اارعة معيياة قاد التلاو حاد اااتهالء 
ناا  اةخار فا ن الفارو  قاد تكااون ( وعلاى الا9221ه اافيد هناا  9270اسيواجني املتطلا  ماء فارد ةخاار )يوااتل 

 .قليلة أو  ل موجودة عيد مقارنة جمموعات مء الالعبني املتميغيء مء العا موافات خمتلفة
ففاااا  العااااا املوااااتويات العاليااااة الااااميء يتميااااغون بفااااارو  ضاااايقة ي اقااااد اسقطااااى الاااااتهالء اسيوااااجنيه لاااااوح  أن    

آالف مرته ويما  و اقاال باليوابة 91قويا مبوتوى اسداء ي اباقات  اقتطاديات الر  ي ارعات خمتلفة ترتبط ارتبا ا
 .الاتهالء اسيوجنيه ف ن  ياء ارتبا ا ضعيفا بني اسيوجني املوتهلك ي الر  وموتوى اسداء ىللحد اسقط

 :القدرة الهوائي  الكلي  -2-8-3
أ  أن اسداء ي موابقات التحمل ياالر   كاء أن يات  بطار  خمتلفاة و كاء مقارناة العباني ماء العاا املواتوى العاا    

املختلفني ي اخلطائص الفويولوجيةه فاليود اسول يتميغ باقد اسقطى الاتهالء اسيوجني العا  ولكييب  ل اقتطاد  
الاتهالء  ىيتميغ باقتطاديات حرية عالية ر   أنيب أقل مء موتوى اقد اسقط ي جرييبه أما اليود الثاو فعكس اسول إذ

 .اسيوجني
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ي معال  اسحيان تكون نتائج  مه االختالفاات حماددة ي املواتوى الرقما  ويلعا  يال ماء التادري  واملو باة دورا أاااايا 
 .ي ذلك

فقاد اااتخدم أاالوي اقوااي لالااتهالء الغئا   ولك   كء حواي عالقة  مه االختالفات الفردية مبواتوى اسداء   
 .ي /اا(81ي  /اا أو 91الاتهالء اسيوجني عيد الر  بورعة حمددة ) ىللحد اسقط

 :العتب  الفارق  الالكتيكي  -2-8-4
ي الادم ي حالاة االااتقرار الايت جيا  أن يات   ملليمول/ل( ي على قيمة لرتييغ حااما الاليتياك1حيم ااتخدم  )    

ه 9227) لحاة حواام الاديء وآخارونه  . احملافالة عليها أثياء الار   و ا  تارتبط باالقط  الواري  الايت جيار  هباا الالعا 
 (921-921-921الطفحات 

 :أداء التمارين الرياضي  المختلف  التعب خالل -2-9
يوايجييية فاة وعياد أداء متااريء القادرة اال يكون التيااق اخلااص ي اسنالماة القيادياة وآلياات التعا  ممياغا للتمااريء املختل   

العضال  امليفام دورا مهماا جادا ي تيمياة  -القطوى يكون للعملياات الايت حتادث ميالوماة العطا  املرياغ  والهاا  العطاا
تعاا ه وي وقاا  أداء  اامه التماااريء يتوجاا  علااى املرايااغ اقرييااة العليااا تيشاايط وبشااكل أقطااى العاادد املمكااء مااء اخلاليااا ال

العطبية اقريية اخلاصة للعضالت العاملة وت مني اليبضات ذات  اليوعية املرتفعة فمثل  مه الويطرة اقريية املشدودة  كء 
تردد نبضات بطورة مبكرة وحيدث توقاو ي اخلالياا العطابية اقريياة الواريعة أن حيتف  خالل عدة ثواو فقطه وييخفا 

ن يت  ااتهالء الفوافاجييات بشكل اري  ومطلق ي العضالت العامة وخاصاة فوصافات الكريااتني لاما يشاكل نضاوي 
وااية عيااد أداء  اامه الفوااافاجييات املطااادر اساااااية القااادرة علااى تاا مني مثاال  ااما العماال واحاادا مااء آليااات التعاا  الرئي

يويجيين يتضاعو بشكل بط ء لما بعد مرور عدة ثواو ماء العمال بغياادة تريياغ اساايد ي الوكر اال  التماريءه إن حتلل
دورا  اماااا ي أداء  ااامه التمااااريء وبالتطاااابق ي تيمياااة   العضااالت املتقلطاااة بكمياااة  ااال يبااالةه إن سنالماااة التاا مني الاااوظيف

يويجييية القريبة مء القطوى احملددة لتيمية التع  تعمل التغالات الارياة ها وعيد أداء متاريء القدرة اال التع  نالرا ليشا 
يواايجيين اسقطااىه عيااد العماال اال ي ميالومااة العطاا  املريااغ  وي الهااا  العضاال  امليفاام باايفس الطريقااة ويمااا  ااو اقاااال 

  لغالبية اخلاليا العطبية اقريية اليت متد العضالت اساااية جي  أن تتمء ميالومة العط  املريغ  نبضات ذات تردد عا
يواايجيين القرياا  مااء اسقطااى ممااا اااتهالء اااديد لتمثياال الغاامائ  اال وجياار  ي اخلاليااا العضاالية نفوااها ا  العاملااة بالعطاا

ميالومة  العط   يتد  إىل اخنفاض ارعة حتلل الكليكوجني ي العضالت مء جهة ويتد  الت ثل الغل اليد على نشاط
  (021ه صفحة 8111) مهيد حوني البشتاو  وأاد إبرا ي  اخلواجاه  .املريغ  مء جهة أخرى

 :التطبيقات الغذائي  التي تحسن األداء في المنافسات الرياضي  2-11
 :يلا  ليت يتياوةا الرياض  فيماتتمثل التطبيقات الغمائية ي حتوني اسداء الرياض  ي اسوقات املختلفة للوجبات ا  
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 :الغذاء خالل يومين إلى ثالث أيام قبل المنافس  -2-11-1
ة باليوابة لاءداء أثيااء امليافواةه تتمثل الوجبات اليت يتياوةا الرياضيون خالل اسيام الثالثة اسوىل قبل امليافوة أمهياة يبال    

سهنااا تلعاا  دورا  امااا ي تغويااد الواا  بااالكليكوجني الاام  اااوف الااغن ي العضااالت العاملااةه فالرياضاا  جياا  أن يكااون 
 .لدييب املخغون الكاي مء الكليكوجني عيد موتوياتيب الطبيعية أو موتويات أعلى عيدما يشارء ي امليافوات الرياضية

 :ما قبل المنافس  وجب  -2-11-2
يرى العديد مء العلماء أن  مه الوجبة جي  أن تكون قليلة جدا مء أجل حتوني اسداء وتقليل ا حوااس باالود سن    

 مه الوجبات الغمائية اليت توبق امليافوة جي  أال تتعارض م  موتوى اجملهود املبمول وال تكون املعدة ممتل ة عيد املشارية 
 :يوب  الشعور بالغثيانه واروط  مه الوجبة    ي امليافوة مما

 أن تكون صغلة واهلة اةض  لدرجة أن الفرد الرياض  ال يدخل امليافوة واملعدة ممتل ة. -
جيااا  أن يكاااون حمتاااوى  عاااام  ااامه الوجباااة م لوفاااا للرياضااا  وذو توابااال قليلاااة و هااا  جياااد يااا  ال يواااب  أمل ي  -

 اةض . 

 :وجب  ما بعد المنافس  -2-11-3
جي  مراعاة الوق  املياا  اخلاص بوجبة ما بعد امليافوة سنيب  ثل أمهية يبلةه حيم أنايب جيعال اااتعادة تغوياد العضالة    

بااالكليكوجني أااارد عياادما يكااون تياااول  اامه الوجبااات خااالل الواااعتان اسوليتااان بعااد التمااريء أو امليافوااةه أو الوجبااات 
ن بعااد التاادريباته  كااء أن متااد أيضااا الواا  باااللويو  الاام  حيتااا  إلياايب الواا  الطااغلة الديااة والاايت يوصااى هبااا الالعبااو 

 .الاتعادة تكويء الطاقة
 :خطورة تناول الغذاء أثناء المنافس  -2-11-4
إن تياااول يميااة مااء الطعااام أثياااء امليافوااة أو التاادري  ااايتد  إىل امااتالء املعاادة ممااا يوااب  حاادوث ضاايق ي التاايفس    

علااى اسداء لكااء ال يضاار الرياضاا  تياااول أو  الواا  وأحيانااا الر بااة ي اليااومه  ااما يلاايب يوااب  أثاار  اال اجيااايوتثاقاال حريااة 
)حمماد  .اري يمية قليلة مء الووائل ياملاء والعطل...ه لتعويا الكمياة ماء  امه الواوائل املواتهلكة أو لتجدياد الطاقاة

  (911-901ه الطفحات 8111 عل  ااد القطه
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    :خالص 
مء خالل ما تطرقيا إلييب ي  ما الفطل نوتيتج أن اسداء اليد  و مثار العمل املتواصل للرياض  ف ذا يان اسداء جيد      

ف ن الرياض  متحرر مء  ي  اليواح  البدنية والتقيية واليفويةه فاسداء واملهارة عاملني خارجني عء نطا   اقة الرياض ه 
  اما الفطال نكاون قاد أعطيياا نالارة اااملة عاء اسداء الرياضا  لكارة الياده إضاافة إىل وحوا  العياصار الواالو ذير اا ي

 .ذلك ف ن لعيطر: متطلبات اسداء لالعا يرة اليد عالقة و يدة بالان  امليداو
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 تمهيد:
 توضيح منهجية البحث واإلجراءات امليدانية املتبعة بغية الوصول إىل لقد تطرق الطالبان الباحثان خالل هذا الفصل إىل   

ضبط اإلجرائي  حتقيق األهداف املنشودة وهذا من خالل حتديد املنهج العلمي املتبع،عينة البحث،جماالت البحث كذالك إىل
عرض املفصل ألدوات البحث والقواعد اليت ينبغي مرعاهتا يف إعدادها وتنفيذها مع االختتام  للمتغريات كما سيتم التطرق إىل

اإلحصائية اليت سوف يستند عليها الباحث يف معاجلة النتائج املتحصل عليها وأهم يف هذا الفصل بعرض دقيق للوسائل 
 .ن جراء إجناز هذا البحث املتواضعالصعوبات اليت واجهت الطالبان الباحثا
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 الدراسة االستطالعية: 1-1

إن إجراء الدراسات االستكشافية يعد أمرا ضروريا يف كثري من البحوث، حيث تقابل الباحث صعوبات تواجه يف  
خمتلف مراحل حبثه، سواء يف حتديد املشكالت اهلامة ذات القيمة العلمية، أو يف التعرف على الظواهر اجلديدة بالدراسة و 

ت صياغة دقيقة، أو يف حتديد فروضها اليت تطغى جوان  البحث و يجي  بالظروف احمليطة هبا، أو يف مرحلة صياغة التساؤال
عن استفساراته، هذا باإلضافة إىل الصعوبات األخرى املتعلقة مبنهج البحث و األدوات املستخدمة و العينة املختارة و جماالت 

 فيما يلي: الدراسة و طرق مجع البيانات و معاجلتها و قد مشلت هذه املرحلة عدة خطوات نلخصها

 :منهج البحث-1-2
ألمهية املوضوع الذي حنن بصدد دراسته واملتمثل يف: إصابات مفصل الكتفف وتثريريهفا علفى أداء العفة كفرة اليفد، فقفد  نظرا   

 "الوصففففي التحليلفففي" وجففف  علينفففا دراسفففة الظفففاهرة كمفففا هفففي ومعاجلتهفففا وتشخيصفففها وسفففردها للقفففراءة مسفففتعمل  بفففذلك املفففنهج
 لتوضيح املفاهيم واملصطلحات وحتليل املتغريات و إعطاء النتائج املتوصل إليها انطالقا من االستبيان.

ويعرف املنهج الوصفي بثنه:" كل استقصفاء بفنع علفى رفاهرة مفن الظفواهر كمفا هفي يف الوقفت ا اضفر بقصفد تشخيصفها،     
البيانفات وتنظيمهفا وحتليلهفا ال االسفتنتاه واهفم أدوات هفذا كشف جوانبهفا وحتديفد العالقفة بف  عناصفرها ويفتم عفن طريفق مجفع 

 .(102، صفحة 2991)الشاطي، املنهج: املالحظة، املقابلة، االستبيان 

 : عينة البحث وكيفية اختيارها -1-3

قمنفا باختيفار عينفة حبثنفا بطريقفة مقصفودة )منتظمفة( حرصا منا على الوصول إىل نتائج أكثر دقة وموضوعية ومطابقة للواقفع    
 –غاليفة عف  تفادلك لكفرة اليفد  -فريفق الشفباا الرياضفي لغليفلان لكفرة اليفد هفي : ومشلت العة كرة اليد ) ريالث فرق رياضفية

 مدرب . 02الع ،  34( و كان عدد العينة -السريع الرياضي ملستغامن لكرة اليد

 العينة:ضبط المتغيرات ألفراد -1-4
 .يب  السن بالنسبة ملدريب كرة اليد (02الجدول رقم)

 المجموع الكلي مدربي كرة اليد السن
 %20 04 42إىل12من
 %20 04 32إىل42من
 %00 00 فما فوق 32من

 %200 02 المجموع
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 يب  مدة التدري  ملدريب كرة اليد.( 01الجدول رقم)
 الكلي المجموع مدربي كرة اليد مدة التدريب

 %22.26 03 سنوات20إىل02من
 %44.44 01 سنة22إىل20من
 %00 00 فما فوق22من

 %200 02 المجموع

 
 : يب  مدة ممارسة الالعب  لكرة اليد.(04الجدول رقم)

 المجموع الكلي العبي كرة اليد مدة الممارسة
 %60.44 43 سنوات20إىل02من
 %12 21 سنة22إىل20من
 %03.26 01 فما فوق22من

 %200 34 المجموع

 :البحثمجاالت -1-5

 والييت غليلان و مستغامن مع ريالرية أندية .لقد أجرينا دراستنا امليدانية على مستوى  :المجال المكاني 

 : ريالريففة أنديففة لكففرة اليففد هففي : الشففباا الرياضففي لغيليففلان ، غاليففة عفف  تففادلك ، السففريع الرياضففي  المجااال البياار
 ملستغامن.

ويف هذه الفرتة قمنا بتوزيع  1022ماي  09مارس إىل 06كانت بداية القيام هبذه الدراسة امليدانية من: المجال الزماني:
 االستمارات وحتليل النتائج املتحصل عليها.

مت حتديد عينة الدراسة وإجراء بعض املقابالت مع أفراد العينة وهذا كتمهيد للدراسفة الفيت  06/04/1022يف اليوم األول    
 حنن بصدد تطبيقها.

مت حتديففد أسففالة االسففتبيان الففيت تناولنففا فيهففا ريففالث لففاور: احملففور األول متعلففق بالتح ففري  23/04/1022ويف اليففوم الثففا     
 .ءاحملور الثا  فهو متعلق بالتسخ  يف ح  احملور الثالث متعلق مبهارة االسرتخاالبد ، أما 

بعد تصميم استمارة استبيان وصياغتها بالشكل األخري قمنا بتوزيعها على أفراد العينة املختارة يف الفرتة اللمنية من    
تقدمي مناقشة وحتليل نتائج األسالة  وبعد اسرتجاعها وفرزها وتفحع اإلجابات مت 09/02/1022إىل  12/03/1022
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، وقمنا بوضع جداول هلذه األسالة تت فمن عدد اإلجابات والنس  املاوية املوافقة هلا ويف االستبيان استمارةيف  طرحنهااليت 
 األخري نقوم بعرض االستنتاه ونوضح فيه مدى صدق الفرضيات اليت تت منها الدراسة.

   ضبط متغيرات الدراسة:-1-6
  :وهو الذي يؤدي التغري يف قيمته إىل التثريري يف قيم متغريات أخرى هلا عالقة بهالمتغير المستقل. 

 ويف هذه الدراسة املتغري املستقل هو: إصابات مفصل الكتف.   
  :وهو الذي تتوقف قيمته على قيم متغريات أخرى .المتغير التابع 

 . كرة اليدويف هذا البحث املتغري التابع هو: أداء العة   

 :  البحث أدوات -1-7
تتمثل يف الطريقة أو الوسيلة اليت تستطيع هبا حل مشكلتها، إن املشكلة املطروحة هي اليت حتدد لطالبان حبثهم حبيث    

تتناس  األداة مع املشكلة وهلذا على الطالبان أن يستخدم عدة أدوات من أجل القيام بثنس  الطرق واألدوات اليت يستطيع 
 .(549، صفحة 5891)صدقة.وجية،  اختيار هبا

 األدوات التالية: نايف دراست ناوقد استع
 .املصادر واملراجع باللغت  العربية واألجنبية األوىل -5
حول أنس   بآرائهماحملكم  ألخذ  األساتذةاالستبيان والذي لتواه ي م جمموعة من االختبارات املقننة عرضت علي  -2

 .ت اليت تقيك بصدق وريبات وموضوعيةاالختبارا
 .التجربة االستطالعية من أجل تفادي األخطاء وكشف جوان  صعوبات البحث -3 
 .الوسائل اإلحصائية من أجل مقارنة النتائج وكشف حقيقتها -4
 .اجلداول -1

 موصفات االستبيان:-1-8
 كثداة وطريقة جلمع البيانات واملعلومات حول الظاهرة املدروسة.  االستبياناستخدمنا استمارة    

وهو "منوذه ي م جمموعة من األسالة توجه إىل األفراد من اجل ا صول على معلومات حول موضوع أو مشكلة : االستبيان
 ما أو موقف ما

ريفففالث أنفففواع مفففن األسفففالة املغلقفففة واملفتوحفففة واألسفففالة نصفففف مفتوحفففة وقفففد اعتمفففدنا علفففى األسفففالة املغلقفففة واملفتوحفففة  وتوجفففد   
 والنصف مفتوحة.
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 اليروط العلمية لألداة:  -1-9
  :يعين الصدق أن يكون االختبار صادقا يف قياس ما وضع من أجله، فإذا كنا بصدد قياس القوة الع لية الصدق

 ة اليد فاالختبار يكون صادقا إذا كان يقيك بالفعل القوة الع لية.لالعة كر 

 ويتم التثكد من صدق االختبار باستخدام بعض األسالي  اإلحصائية منها إجياد معامل االرتباط
جمموعفة مفن األسفاتذة  لة االسفتبيان واملتمثلف  يفوقد مت حتقيق صدق االستبيان عن طريق استطالع رأي احملكم  علفى أسفا   

 املختص  يف اجملال الرياضي.

 :يعين الثبات أن االختبار حيقق نفك النتائج تقريبا إذا أعيد تطبيقه على نفك األفراد حتت نفك الظفروف  الثبات
أكثففر مففن مففرة، ويفففتم التعففرف علففى ريبففات االختبفففار باسففتخدام أسففالي  إحصففائية عديفففدة، أمههففا هففي طريقففة إعفففادة 

 وقد توصل الباحث إىل حتقيق عنصر الثبات عن طريق إعادة االختبار.االختبار، 

 :االختبار املوضوعي يقل فيه التقدير الذايت للمحكم ، فموضوعية االختبار تعين قلة أو عدم وجود  الموضوعية
ك علفى أن اختالف يف طريقة تقومي أداء املختربين مهما اختلف احملكمون، فكلما قل التبفاين بف  احملكمف  دل ذلف

 .االختبار موضوعي

 .جي  أن تكون تعليمات االختبار ولتويات االستبيان واضحة ومفهومة، وكلما حتقق الثبات حتققت املوضوعية   

 : يأسلوب التحليل اإلحصائ -1-10
بثسلوا التحليل اإلحصائي وهذا عن  باالستعانةبصورة واضحة وسهلة قمنا  االستمارةلكي يتسىن لنا التعليق وحتليل نتائج     

إىل أرقففام علففى أ ففكال نسفف  ماويففة وهففذا عففن طريففق إتبففاع القاعففدة  االسففتمارةطريففق حتويففل النتففائج املتحصففل عليهففا مففن خففالل 
 الثالريية املعروفة بف: 

  %200س             
 /س  200×= ع xفان:                           xع              

 حيث أن:
   X.النسبة املاوية : 

 (.تع: عدد اإلجابات )عدد التكرارا
 س: عدد أفراد العينة.

 1اختبار حسن مطابقة ك
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 صعوبات البحث : -11 -1
خالل القيام بالبحث جمموعة من الصعوبات و اليت أريرت سلبيا على السري ا سن للبحث نذكر منها ما  انواجه الباحث   
 يلي:

 .مرتبطون بالدروس النظريةضيق الوقت و خاصة أننا  -
 .وجود صعوبة يف ضبط توقيت العمل ضمن برنامج أسبوعي -
 نقع اإلمكانيات و صعوبة التواصل مع األندية لل الدراسة.  -

 قصد تقدمي عمل يرجع بالفائدة على القارئ. ماما يف وسعه بذل انورغم هذه الصعوبات إال أن الباحث
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 خالصة:
على  انت من الفصل األول من الباا الثا  هلذا البحث على منهجية البحث وإجراءاته  امليدانية و ارتكل الباحثلقد    

ذالك  يف املعاينة امليدانية للمشكلة ال بعد ذلك قمنا بدراسة استطالعية حول املشكلة باإلضافة إىل  ضبط متغريات البحث 
ان بتوضيح املنهج عن ا قيقة عن طريق الدراسة األساسية كما تطرق الباحثوالوسائل املساعدة هبدف الوصول إىل الكشف 

 املستخدم يف البحث،والعينة،وجماالت البحث،واألدوات املستخدمة.
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 تمهيد:

 تتطلب منهجية البحث، عرض و حتليل النتائج و مناقشتها حيث يتمثل ذلك الركن األساسي يف عملية اختبار فروض البحث    

 " خبصوص التجربة " أهنا حماولة الربهنة على فرضية تتميز بوجود عاملني تربطهما عالقة نسبية ".وود و الربهنة عليها و يشري
 البيانات بدون تفسريها و االعتماد على املناقشة و التفسري السطحي يفقد البحث قيمته، لذلك فان االكتفاء بعرض 

و يقلل من قدره و جيعل منه عمال عاديا أكثر من كونه عمال علميا يتميز بالقدرة اإلبتكارية النافدة، و على هدا األساس اقتضى 
النتائج املتوصل إليها باإلضافة إيل أن عرض  هذه النتائج يكون يف  على الباحثني إيل حتليل النتائج وإعطاء حوصلة إيل كل األمر

دوائر جداول واضحة مث حتليلها حتليال موضوعيا يعتمد على املنطق و اخليال العلمي، كما أنه مت متثيل هذه النتائج يف شكل 
  .نسبية
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 عرض النتائج-2-1
 ن:الخاصة بالمدربي النتائج تحليل -2-1-1
 المحور األول:   

 يب؟.ـيف بداية املوسم كيف تكون خطة الربنامج التدري:األول السؤال

 .معرفة اخلطة التدريبية اليت يبدأ هبا مدريب كرة اليد يف بداية املوسم الغرض من السؤال:
 اضي.يبني اخلطة التدريبية املنتهجة من طرف مدريب كرة اليد يف بداية املوسم الري (:04الجدول رقم)

 %النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 %500 00 حتضري بدين عام

 00% 00 خاص حتضري بدين

الدخول مباشرة يف التدريب اخلططي 
 00% 00 والفين

 00% 00 شيء آخر

 100% 00 المجموع

 
 .اخلطة التدريبية اليت يبدأ هبا مدريب كرة اليد يف بداية املوسم يوضح :(05)الشكل رقم
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 تحليل:ال
 يف شـكل كـونتيب يف بدايـة املوسـم ـن خطـة الربنـامج التدريـأبـ أجـابوا %500نسـبة  أن( 04نالحظ مـن خـالل اوـدول رقـم    

 .مدريب كرة اليد يعتمدون على التحضري البدين العام يف بداية املوسم أنأي  حتضري بدين عام،

الفائـدة الـيت تعـود علـى الالعـب فيمـا  إىلوالسـبب يعـود  ،البـدين العـام بالتحضـري ءكـل مـدريب كـرة اليـد يفضـلون البـد  أن :ستنتجن
ومـن جانـب  ،هذا من جانـب أفضلالالعب  أداءالبدين العام جيد كلما كان  التحضري، حيث كلما كان املوسم طوال هؤ أداخيص 
 يقلل من احتمال وقوع اإلصابة.آخر 

 البدين؟. خطة برنامج التحضري هل تقومون بتسطريالسؤال الثاني:

 معرفة ما إذا كان املدربون يولون أمهية للتحضري البدين من خالل وضع خطة لربنامج التحضري البدين. الغرض من السؤال:

 .أم ال يبني مدى قيام املدربني بوضع خطة خاصة بالتحضري البدين(:01الجدول رقم)

 %النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 %500 00 نعم

 %00 00 ال

 %500 00 موعالمج

 
 
 
 
 
 
 
 

         
 يوضح قيام مدريب كرة اليد بتسطري خطة الربنامج التدرييب. (:22الشكل رقم)     

 تحليل:ال
، أي أن مدريب كرة اليد يقومون بتسطري خطة لربنامج :"نعم"ـأجابوا ب %500( أن نسبة 01نالحظ من خالل اودول رقم     

 اس عملية النجاح.التحضري البدين، ويعتربون ذلك أس
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مـدريب كـرة اليــد يقومـون بوضـع خطــة للربنـامج التحضـريي ملـا لــذلك مـن فائـدة يف ضـبا خطــة العمـل خـالل املوســم  أن :نستتنتج
 الرياضي.

 كيف تكون خطة التدريب السنوية؟. بالنسبة للتحضري البدين:السؤال الثالث: 

 ا مدريب كرة اليد بالنسبة للتحضري البدين.معرفة خطة التدريب السنوية اليت يتبعه الغرض من السؤال:

 يبني خطة التدريب السنوية اليت ينتهجها مدريب كرة اليد. (:00الجدول رقم)

 %النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 %00 00 قصرية

 %00.06 04 متوسطة

 %55.55 05 طويلة

 %500 00 المجموع

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عها مدريب كرة اليدح خطة التدريب السنوية اليت يتبيوض (:05الشكل رقم)           

 تحليل:ال
نســـبة  أمـــان خطـــة التـــدريب الســـنوية تكـــون متوســـطة، أبـــ اجـــابو أ %00.06( أن نســـبة 00نالحـــظ مـــن خـــالل اوـــدول رقـــم    

 ن خطة التدريب السنوية تكون طويلة.أب أجابوا 55.55%

املتوسـطة يف خطـة التـدريب السـنوية، يف حـني الـبع  اتخـر ينـتهج اخلطـة من ذلك أن أغلبية مدريب كرة اليد ينتهجـون  :نستنتج
 ، ويتفق اوميع على أن اخلطة القصرية ال جمال هلا يف خطة التدريب السنوية.%55.55اخلطة الطويلة وذلك بنسبة 
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 ؟.لية واملهاريةهل ترون أن التحضري البدين يسمح لالعبني بتنمية وتطوير القدرات البدنية، العض :الرابع السؤال

كان التحضري البدين يسمح لالعيب كرة اليد بتنميـة وتطـوير القـدرات البدنيـة، العضـلية   إذاعلى ما التعرف  الغرض من السؤال:
 واملهارية.

 ةيبني ما إذا كان التحضري البدين يسمح لالعيب كرة اليد بتنميـة وتطـوير القـدرات البدنيـة والعضـلية واملهاريـ (:06الجدول رقم)
 .أم ال

 %النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 %500 00 نعم

 %00 00 ال

 %500 00 اجملموع

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لالعيب كرة اليد. درات البدنية، العضلية واملهاريةيوضح أمهية التحضري البدين يف تنمية وتطوير الق (:04الشكل رقم)

 تحليل:ال
جــابوا بـــ:"نعم"، أي أن مــدريب كــرة اليــد يعتــربون أن التحضــري البــدين أ %500( أن نســبة06نالحــظ مــن خــالل اوــدول رقــم    

مـــن خـــالل الفائـــدة الـــيت تعـــود علـــى الالعبـــني يســـمح لالعبـــني بتنميـــة وتطـــوير القـــدرات البدنيـــة والعضـــلية واملهاريـــة وهـــذا راجـــع إىل 
 التحضري البدين.

 تطوير القدرات البدنية والعضلية واملهارية.أن التحضري البدين يسمح لالعيب كرة اليد بتنمية و  من ذلك :نستنتج

 هل التحضري البدين يسمح لالعبني بإهناء املوسم الرياضي على أكمل وجه؟. :الخامس السؤال
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معرفة ما إذا كان التحضري البدين يسمح لالعيب كـرة اليـد بإهنـاء املوسـم الرياضـي علـى أكمـل وجـه وبلياقـة  الغرض من السؤال:
 بدنية عالية.

 يبني ما إذا كان التحضري البدين يسمح لالعيب كرة اليد بإهناء املوسم الرياضي على أكمل وجه أم ال. (:08ل رقم)الجدو 

 %النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 %500 00 نعم

 %00 00 ال

 %500 00 المجموع
 

 

     
 
 
 
 
 
 

 املوسم الرياضي على أكمل وجه. يوضح مسامهة التحضري البدين لالعيب كرة اليد بإهناء(:01الشكل رقم)

 تحليل:ال
التحضري البـدين ة مدريب كرة اليد يرون أن يأجابوا بـ:"نعم" أي أن أغلب %500( أن نسبة 08نالحظ من خالل اودول رقم    

  .اضي على أكمل وجهيسمح لالعبني بإهناء املوسم الري

 الرياضي على أكمل وجه. ملوسمأن التحضري البدين يسمح لالعيب كرة اليد بإهناء ا :نستنتج

 هل التحضري البدين له عالقة مبختلف اإلصابات اليت يتعرض هلا الالعبني؟. :السادس السؤال

معرفة ما إذا كان عدم الرتكيز على التحضري البدين يؤدي إىل خمتلف اإلصابات اليت يتعرض هلا العيب كرة  الغرض من السؤال:
 اليد.
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 ى عالقة التحضري البدين مبختلف اإلصابات اليت يتعرض هلا العيب كرة اليد.يبني مد (:00الجدول رقم)

 %النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 %10 05 نعم

 %10 05 ال

 %500 00 المجموع

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلصابات اليت يتعرض هلا العيب كرة اليد. فالبدين مبختل يوضح عالقة التحضري (:00الشكل رقم)

 تحليل:ال
الرتكيــز علــى التحضــري البــدين يــؤدي إىل عــدم أجــابوا بـــ:"نعم" أي أن  %10( نالحــظ أن نســبة 00خــالل اوــدول رقــم  مــن   

أجابوا بـ: "ال" أي أن عدم الرتكيز على التحضري البدين ال يؤدي  %10ت اليت يتعرض هلا العيب كرة اليد، و نسبة خمتلف اإلصابا
 يب كرة اليد .إىل خمتلف اإلصابات اليت يتعرض هلا الع

أن التحضري البدين ميكن أن يكون له عالقة مبختلف اإلصابات اليت يتعرض هلا العيب كرة اليد كمـا ميكـن أال يكـون لـه  :نستنتج
 عالقة هبذه اإلصابات.

ى هــل عــدم االهتمــام بالتحضــري البــدين اخلــاص يــؤدي إىل إصــابة مفصــل الكتــف لالعــيب كــرة اليــد والتــأ ري علــ :الستتابع الستتؤال
 أدائهم؟.

 ما إذا كان عدم االهتمام بالتحضري البدين اخلاص يؤدي إىل إصابة مفصل الكتف لالعيب كرة اليد. معرفة الغرض من السؤال:
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 .أم ال كان عدم االهتمام بالتحضري البدين اخلاص يؤدي إىل إصابة مفصل الكتف لالعيب كرة اليد  إذايبني (:50الجدول رقم)

 %بة المئويةالنس التكرار اإلجابة

 %500 00 نعم

 %00 00 ال

 %500 00 المجموع

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 إصابة مفصل الكتف.وعالقته ب يوضح عدم االهتمام بالتحضري البدين اخلاص (:06الشكل رقم)

 تحليل:ال
مـــام أجـــابوا بــــ:"نعم" أي أن مـــدريب كـــرة اليـــد يعتـــربون أن عـــدم االهت %500( أن نســـبة50اوـــدول رقـــم  نالحـــظ مـــن خـــالل   

 بالتحضري البدين يؤدي إىل إصابة مفصل الكتف والتأ ري على أداء العيب كرة اليد.

أن عدم االهتمـام بالتحضـري البـدين يـؤدي إىل إصـابة مفصـل الكتـف والتـأ ري علـى أداء العـيب كـرة اليـد، وهـذا راجـع إىل  :نستنتج
 .الالعبني وهتيئةية التحضري البدين يف إعداد أمه

 :يالمحور الثان    
 .هل هناك تركيز كبري على عملية التسخني لالعيب كرة اليد أ ناء احلصة التدريبية؟ :الثامن السؤال

 معرفة مدى حرص مدريب كرة اليد على عملية التسخني يف احلصة التدريبية. الغرض من السؤال:
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 دريبية.يبني مدى اهتمام مدريب كرة اليد بعملية التسخني يف احلصة الت (:55الجدول رقم)

 %النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 %85.55 01 نعم

 %50.06 05 ال

 %500 00 المجموع

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 يوضح اهتمام مدريب كرة اليد بعملية التسخني أ ناء احلصة التدريبية. (:08الشكل رقم)

 التحليل:
عـين أن مـدريب كـرة اليـد يولـون اهتمـام كبـري أجـابوا بــ:"نعم" وهـذا ي %85.55( أن نسـبة 55نالحظ من خالل اوـدول رقـم    

أجـابوا  %50.06بعملية التسخني أ ناء احلصة التدريبية ملا له من فائدة على الالعبـني يف تفـادي حـدوإل اإلصـابات، أمـا نسـبة 
 بـ"ال" وبالتايل إمهاهلم للتسخني أ ناء احلصة التدريبية وال يتم الرتكيز عليه جيدا.

 ، كرة اليد يركزون على عملية التسخني لالعبني أ ناء احلصة التدريبية لتحقيق األهداف املرجوة من جهةأن أغلبية مدريب :نستنتج
 ولتفادي حدوإل اإلصابات من جهة أخرى.

 .هل عملية التسخني تأخذ الوقت الكايف من احلصة التدريبية؟ :التاسع السؤال

 الوقت الكايف من احلصة التدريبية. تأخذ التعرف على ما إذا كانت عملية التسخني الغرض من السؤال:
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 ذا كانت عملية التسخني تأخذ الوقت الكايف من احلصة التدريبية أم ال.إ يبني ما (:55الجدول رقم)

 %النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 %85.55 01 نعم

 %50.06 05 ال

 %500 00 المجموع

 
 
 
 
 

 
 

 
    
 

 عملية التسخني تأخذ الوقت الكايف من احلصة التدريبية. يوضح ما إذا كانت (:00الشكل رقم)

 التحليل:
 لعمليـةمدريب كرة اليد يعطـون الوقـت الكـايف  أنبـ: "نعم" ، أي  أجابوا %80نسبة  أن( 55نالحظ من خالل اودول رقم     

احلصــة  أ نــاءلعمليــة التســخني  كــايفالوقــت ال ال يعطــون وبالتــايلبـــ: "ال"  أجــابوا %50نســبة  أمــاريبيــة، احلصــة التدالتســخني مــن 
 التدريبية.

 أ نـاءالوقـت الكـايف لعمليـة التسـخني  إعطـاءعمليـة التسـخني مـن خـالل ا كبـريا بيولـون اهتمامـ اليـدكـرة   مدريب معظم أن :نستنتج
 احلصة التدريبية.

 .؟ئ يعرض العيب كرة اليد إىل إصابات خمتلفةـهل ترون أن التسخني السي :الحادي عشر السؤال

 العيب كرة اليد إىل إصابات خمتلفة. ئ يعرضـمعرفة ما إذا كان التسخني السي الغرض من السؤال:
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 يعرض العيب كرة اليد إىل خمتلف اإلصابات أم ال. ئـالسي يبني ما إذا كان التسخني (:55الجدول رقم)

 %النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 %500 00 نعم

 %00 00 ال

 %500 00 المجموع

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 ئ بتعرض العيب كرة اليد ملختلف اإلصابات.ـعالقة التسخني السييوضح  (:50الشكل رقم)

 التحليل:
ئ ـأي أن مــدريب كــرة اليــد يــرون أن التســخني السيــ بـــ: "نعــم" أجــابوا %500نســبة  أن( 55نالحــظ مــن خــالل اوــدول رقــم     

 يعرض العيب كرة اليد إىل خمتلف اإلصابات.

 ئ يعرض العيب كرة اليد إىل خمتلف اإلصابات.ـأن التسخني السي :نستنتج

 .هل ترون أن عدم الرتكيز على التسخني بشكل جيد يؤدي إىل إصابة مفصل الكتف؟: الثاني عشر السؤال

 معرفة ما إذا كان عدم الرتكيز على التسخني اويد يؤدي إىل إصابة مفصل الكتف. الغرض من السؤال:
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 .يبني ما إذا كان عدم الرتكيز على التسخني بشكل جيد يؤدي إىل إصابة مفصل الكتف أم ال (:54الجدول رقم)

 %النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 %500 00 نعم

 %00 00 ال

 %500 00 المجموع

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 يوضح عدم االهتمام بالتسخني اويد وعالقته بإصابة مفصل الكتف. (:55الشكل رقم)

 التحليل:
أي أن مــدريب كــرة اليــد يــرون أن عــدم الرتكيــز علــى  أجــابوا بـــ:"نعم" %500( أن نســبة 54نالحــظ مــن خــالل اوــدول رقــم     

 التسخني بشكل جيد يؤدي إىل إصابة مفصل الكتف والتأ ري على أداء العيب كرة اليد.

 ف والتأ ري على أداء العيب كرة اليد.التسخني بالشكل اويد يؤدي إىل إصابة مفصل الكتالرتكيز على ن عدم أ :نستنتج

 الثالث:المحور 
 من بني املهارات اليت هلا فوائد كبرية على الالعبني: أنواعهيعترب االسرتخاء جبميع  :الثالث عشر السؤال
 .ما رأيكم يف هاته املهارة؟ -

 .التعرف على آراء مدريب كرة اليد حول مهارة االسرتخاء الغرض من السؤال:
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 يبني مدى ضرورة مهارة االسرتخاء. (:51رقم)الجدول 

 %النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 %00.06 04 ضرورية

 %55.55 05 غري ضرورية

 %500 00 المجموع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ي كرة اليد.ـضرورة مهارة االسرتخاء لالعبيوضح  (:55الشكل رقم)

 التحليل:
أجابوا بأن مهارة االسرتخاء ضرورية، وهذا راجع لفائدة هاته املهارة  %00.06( أن نسبة51نالحظ من خالل اودول رقم    

أجابوا بأهنا غري ضـرورية وهـذا يعـين  %55.55نسبة أماحيث أهنا تساعد على االسرتجاع والتخلص من التعب،  ،على الالعبني
 يب.ـأهنم ال يولوهنا األمهية البالغة خالل الربنامج التدري

 اســرتجاعبأهنــا ضــرورية كوهنــا تســاعد علــى   كــرة اليــد يأخــذون مهــارة االســرتخاء بعــني االعتبــار ويــرونأن معظــم مــدريب :نستتتنتج
 .القدرات البدنية واملهارية

 ؟.بأنواعهيب يشمل مهارة االسرتخاء ـهل برناجمكم التدري :الرابع عشر السؤال

 يب.ـأ ناء الربنامج التدريمعرفة مدى اهتمام مدريب كرة اليد مبهارة االسرتخاء  الغرض من السؤال:
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 يب.ـيبني مدى اهتمام مدريب كرة اليد مبهارة االسرتخاء يف الربنامج التدري (:50الجدول رقم)

 %النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 %85.55 01 نعم

 %50.06 05 ال

 %500 00 المجموع

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 يب. ـسرتخاء يف الربنامج التدرييوضح اهتمام مدريب كرة اليد مبهارة اال (:55رقم) الشكل

 التحليل:
يب ملــدريب كــرة اليــد يشــمل ـأجــابوا بـــ:"نعم" أي أن الربنــامج التدريــ %85.55( نالحــظ أن نســبة 50مــن خــالل اوــدول رقــم    

 يب ال يشمل مهارة االسرتخاء.ـأجابوا بـ:"ال" وهذا يعين أن برناجمهم التدري %50.06مهارة االسرتخاء، أما نسبة

بأنواعـه، وهـذا راجـع لفائـدة هاتـه املهـارة يف تفـادي  يب لبع  مدريب كـرة اليـد يشـمل مهـارة االسـرتخاءـأن الربنامج التدري :تنتجنس
 .والوقاية منها حدوإل اإلصابات

 هل هناك برامج خاصة متبعة يف تطبيق مهارة االسرتخاء؟. :السادس عشر السؤال

 يف تطبيق مهارة االسرتخاء. من طرف مدريب كرة اليد برامج خاصة متبعة كانت هناك  إذامعرفة ما  :الغرض من السؤال
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 يبني ما إذا كانت هناك برامج خاصة متبعة يف تطبيق مهارة االسرتخاء أم ال. (:56الجدول رقم)

 %النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 %00.06 04 نعم

 %55.54 05 ال

 %500 00 المجموع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 املدربني.يوضح ما إذا كانت هناك برامج خاصة متبعة يف تطبيق مهارة االسرتخاء من طرف  (:54 ل رقمالشك   

 
 التحليل:

مـن طـرف  أجـابوا بــ:"نعم" وهـذا يعـين أن هنـاك بـرامج خاصـة متبعـة %00.06( أن نسبة56نالحظ من خالل اودول رقم    
توجــد بــرامج خاصــة متبعــة مــن  أجــابوا بـــ:"ال" وبــذلك فإنــه ال %55.54يف تطبيــق مهــارة االســرتخاء، أمــا نســبة مــدريب كــرة اليــد

 طرفهم يف تطبيق مهارة االسرتخاء.

 أن بع  مدريب كرة اليد يتبعون برامج خاصة يف تطبيق مهارة االسرتخاء. :نستنتج

 هل ملهارة االسرتخاء دور يف إعداد وحتضري الالعبني للمنافسة؟. :السابع عشر السؤال

 معرفة ما إذا كان ملهارة االسرتخاء دور يف إعداد وحتضري الالعبني للمنافسة. سؤال:الغرض من ال
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 يبني مدى دور مهارة االسرتخاء يف إعداد وحتضري الالعبني للمنافسة. (:58الجدول رقم)

 %النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 %85.55 01 نعم

 %50.06 05 ال

 %500 00 المجموع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يوضح دور مهارة االسرتخاء يف إعداد وحتضري الالعبني للمنافسة. (:51رقم)كل الش

 التحليل:
أجابوا بـ:"نعم" وبالتايل فهم يرون أن ملهارة االسرتخاء دور يف إعداد  %85.55( أن نسبة58نالحظ من خالل اودول رقم    

يعتـربون أنـه لـيه ملهـارة االسـرتخاء دور يف إعـداد وحتضـري  أجابوا بـ:"ال" وبذلك % 50.06وحتضري الالعبني للمنافسة، أما نسبة
 الالعبني للمنافسة.

 أن األغلبية املطلقة ملدريب كرة اليد يرون أن ملهارة االسرتخاء دور يف إعداد وحتضري الالعبني للمنافسة. :نستنتج

 اليد؟. يتعرض هلا العيب كرة صابات اليتالوقاية من خمتلف اإلهل ملهارة االسرتخاء دور يف  :الثامن عشر السؤال

 .اإلصاباتخمتلف وقاية العيب كرة اليد من  التعرف على ما إذا كان ملهارة االسرتخاء دور يف الغرض من السؤال:
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 خمتلف اإلصابات.ي كرة اليد من ـالعب وقايةيبني مدى دور مهارة االسرتخاء يف  (:50الجدول رقم)

 %النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 %500 00 نعم

 %00 00 ال

 %500 00 المجموع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .اإلصاباتخمتلف وقاية العيب كرة اليد من يوضح دور مهارة االسرتخاء يف (:50الشكل رقم)

 التحليل:
ور أجابوا بـ:"نعم" أي أن مدريب كرة اليد يعتربون أن ملهارة االسرتخاء د %500( أن نسبة50نالحظ من خالل اودول رقم    
 خمتلف اإلصابات.من ي كرة اليد ـالعب وقايةيف 

 الوقاية من خمتلف اإلصابات اليت يتعرض هلا العيب كرة اليد؟.                     أن ملهارة االسرتخاء دور يف :نستنتج

 إصابة مفصل الكتف؟.وقاية العيب كرة اليد من هل ملهارة االسرتخاء دور يف  :التاسع عشر السؤال

 إصابة مفصل الكتف.اليد من  ةي كر ـالعب وقايةمعرفة ما إذا كان ملهارة االسرتخاء دور يف  :ن السؤالالغرض م
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 مفصل الكتف. إصابةمن ي كرة اليد ـبعال وقايةيبني مدى دور مهارة االسرتخاء يف  (:50الجدول رقم)

 %النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 %500 00 نعم

 %00 00 ال

 %500 00 المجموع

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 العيب كرة اليد إلصابة مفصل الكتف. وقايةيوضح دور مهارة االسرتخاء يف  (:56الشكل رقم)

 التحليل:
ي أن مدريب كرة اليد يرون أن ملهارة االسرتخاء ـأجابوا بـ:"نعم" هذا يعن %500( نالحظ أن نسبة50من خالل اودول رقم    

  مفصل الكتف. دور يف جتنب العيب كرة اليد إلصابة

القــدرات  اســرتجاعصـل الكتــف،  يــث أهنــا تسـاعد علــى أن ملهـارة االســرتخاء دور يف جتنــب العــيب كـرة اليــد إلصــابة مف :نستتتنتج
 .والوقاية منها وتفادي وقوع إصابة مفصل الكتف البدنية واملهارية

   :نعبياللتحليل النتائج الخاصة با -2-1-2
 .بالتحضري البدين يؤدي إىل إصابة مفصل الكتف و التأ ري على أداء العيب كرة اليدعدم االهتمام  :األولالمحور     

 ؟.هل لفريقكم كل اإلمكانيات املادية والبشرية اليت تسمح لكم بالتحضري اويد :األول السؤال

 تحضري اويدلبشرية اليت تسمح بالمعرفة ما إذا كان لفرق كرة اليد كل اإلمكانيات املادية وا الغرض من السؤال:
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 .اويد أم ال يبني ما إذا كان لفرق كرة اليد كل اإلمكانيات املادية والبشرية اليت تسمح بالتحضري (:55الجدول رقم)

 النسبة املئوية التكرارات اإلجابة
عدد افراد 
 العينة

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 5ك
 احملسوبة

 5ك
 اودولية

 الداللة

  %54.18 06 نعم

 

48 

 

 

01 

 

 

0.05 

 

 

 

54.08 

 

 

5.84 

 

 

 %81.45 41 ال دالة

 100% 48 اجملموع

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اويد.ادية والبشرية اليت تسمح بالتحضري يوضح ما إذا كان لفرق كرة اليد كافة الوسائل امل (:58الشكل رقم)

 التحليل:
 اإلمكانياتأي أن معظم فرق كرة اليد ال متتلك أجابوا بـ:"ال"  %81.45( أن نسبة55نالحظ من خالل اودول رقم    

ية أجابوا بـ:"نعم" أي أن فرقهم متلك كافة الوسائل املادية والبشر  %54.18نسبة أمااملادية والبشرية اليت تسمح بالتحضري اويد، 
اودولية املقدرة ب  5( اكرب من ك54.08احملسوبة املقدرة ب   5وكذلك يتضح لنا ان نسبة كاليت تسمح هلم بالتحضري اويد 

 05ودرجة  احلرية   0.01( عند مستوى الداللة 5.84 
 .( لصاحل الالعبني الذين أجابوا ب ال05.وبالتايل توجد فروق ذات داللة احصائية بني اجابات املستجوبني على السؤال رقم  

 والبشرية اليت تسمح بالتحضري اويد.أغلبية الفرق الرياضية لكرة اليد ال متتلك كافة الوسائل املادية  أن :نستنتج

 يب بعد املرحلة االنتقالية؟.ـكيف يتم تسطري التحضري البدين يف الربنامج التدري :الثاني السؤال

 البدين يف الربنامج التدريـيب بعد املرحلة االنتقالية. معرفة كيفية تسطري التحضري الغرض من السؤال:
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 يب املسطرة يف بداية املوسم.ـالتدرييبني خطة الربنامج  (:55الجدول رقم)

 النسبة املئوية التكرارات اإلجابة
عدد افراد 
 العينة

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 5ك
 احملسوبة

 5ك
 اودولية

 الداللة

حتضري 
 بدين عام

55 08.61% 
 

 

48 

 

 

02 

 

 

0.05 

 

 

 

28.1 

 

 

5.99 

 

 

 دالة

حتضري 
بدين 
 خاص

51 55.51% 

 00% 00 شيئ اخر

 100% 48 اجملموع

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 يب املسطرة يف بداية املوسم الرياضي.ـيوضح خطة الربنامج التدري (:50الشكل رقم)         

 التحليل:
أجابوا بأن خطة الربنامج التحضريي بعد املرحلة االنتقالية تكون يف  %08.61 ( أن نسبة55نالحظ من خالل اودول رقم    
 أجابوا بأن خطة برنامج التحضري البدين تكون يف شكل حتضري بدين خاص. %55.51 حتضري بدين عام، أما نسبة شكل

( عند مستوى الداللة 5.99اودولية املقدرة ب   5( اكرب من ك28.1احملسوبة املقدرة ب   5وكذلك يتضح لنا ان نسبة ك
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 ( لصاحل05املستجوبني على السؤال رقم   إجاباتبني  إحصائية وبالتايل توجد فروق ذات داللة 02ودرجة  احلرية   0.01

   بالتحضري البدين العام. أجابواالالعبني الذين 

 أن خطة برنامج التحضري البدين يف بداية املوسم تكون حتضري بدين عام مث يليه التحضري البدين اخلاص. :نستنتج

 عد املنافسات؟.كيف تقيمون مستوى اللياقة البدنية ب :الثالث السؤال

 ي كرة اليد.ـالتعرف على مستوى اللياقة البدنية لالعب الغرض من السؤال:

 ي كرة اليد بعد املنافسات.ـاللياقة البدنية لالعب يبني مستوى (:55الجدول رقم)

 النسبة املئوية التكرارات اإلجابة
 أفرادعدد 
 العينة

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 5ك
 احملسوبة

 5ك
 ةاودولي

 الداللة

  %8.55 04 ضعيف

 

48 

 

 

02 

 

 

0.05 

 

 

 

41.1 

 

 

5.99 

 

 

 %60.50 58 متوسا دالة

 12.50% 00 جيد

 100% 48 اجملموع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ي كرة اليد بعد النافسات.ـيوضح مستوى اللياقة البدنية لالعب (:50الشكل رقم)           

 التحليل:
أجابوا بأن مستوى اللياقة البدنية بعد املنافسات يكون متوسا  % 60.56 ( أن نسبة55ول رقم نالحظ من خالل اود   

أجابوا بأن مستوى اللياقة البدنية بعد املنافسات يكون  %55.1وهذا راجع إىل املستوى املتوسا للتحضري البدين، أما نسبة 
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عد املنافسات الرياضية بأن مستوى اللياقة البدنية ب % 08.55، وأما نسبة أن هناك اهتمام بالتحضري البدين جيد وهو ما يوضح
عند (1.00اودولية املقدرة ب   5( اكرب من ك41.1احملسوبة املقدرة ب   5وكذلك يتضح لنا ان نسبة ك يكون ضعيف 

على السؤال رقم املستجوبني  إجاباتبني  إحصائيةوبالتايل توجد فروق ذات داللة  05ودرجة  احلرية   0.01الداللة  مستوى
 على ان اللياقة البدنية تكون متوسطة بعد املنافسة.أجابوا  الذين ( لصاحل الالعبني05 

 ي كرة اليد يتمتعون بلياقة بدنية متوسطة بعد املنافسات.ـأن أغلبية العب :نستنتج

 .هل للتحضري البدين تأ ري على لياقتك البدنية واسرتجاع قدراتك البدنية؟ :الرابع السؤال

ي كـرة ـلالعب البدنيةالقدرات  واسرتجاع البدنيةعلى مستوى اللياقة  تأ ريمعرفة ما إذا كان للتحضري البدين  الغرض من السؤال:
 اليد.

 ي كرة اليد.ـلالعب يبني مدى تأ ري التحضري البدين على مستوى اللياقة البدنية واسرتجاع القدرات البدنية (:54الجدول رقم)

 النسبة املئوية اتالتكرار  اإلجابة
 أفرادعدد 
 العينة

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 5ك
 احملسوبة

 5ك
 اودولية

 الداللة

  %81.45 45 نعم

 

48 

 

 

01 

 

 

0.05 

 

 

 

54.08 

 

 

5.84 

 

 

 %54.18 06 ال دالة

 100% 48 اجملموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ى اللياقة البدنية واسرتجاع القدرات البدنية لالعيب كرة اليد.يوضح تأ ري التحضري البدين على مستو  (:55رقم)الشكل      

أجــابوا بــ:"نعم" أي أن التحضــري البـدين يــؤ ر علـى اللياقــة  %81.45 ( أن نسـبة54نالحــظ مـن خــالل اوـدول رقــم التحليتل:
وهـذا يعـين أن التحضـري البـدين ال  أجـابوا بــ:"ال" %54.18 البدنية لالعيب كرة اليد واسرتجاع قدراهتم البدنية واملهارية، أما نسبة

 يؤ ر على مستوى اللياقة البدنية وال يساهم يف اسرتجاع كافة القدرات البدنية وهذا ما يوضح عدم االهتمام بالتحضري البدين جيـد
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ة ( عنــد مســتوى الداللــ5.84اودوليــة املقــدرة ب   5( اكــرب مــن ك54.8احملســوبة املقــدرة ب   5نســبة ك إنوكــذلك يتضــح لنــا 
 .05ودرجة  احلرية   0.01

 الذين أجابوا ب نعم. الالعبني( لصاحل 04املستجوبني على السؤال رقم   إجاباتبني  إحصائيةوبالتايل توجد فروق ذات داللة 
 كافة القدرات البدنية واملهارية.  أن التحضري البدين يؤ ر على اللياقة البدنية لالعيب كرة اليد واسرتجاع :نستنتج

 هل تعرضت من قبل إىل إصابة ما؟. :لخامسا السؤال

 ي كرة اليد إىل إصابات خمتلفة.ـمعرفة ما إذا تعرض العب الغرض من السؤال:

 ي كرة اليد إىل إصابات خمتلفة.ـيبني مدى تعرض العب (:51الجدول رقم)

 النسبة املئوية التكرارات اإلجابة
 أفرادعدد 
 العينة

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 5ك
 سوبةاحمل

 5ك
 اودولية

 الداللة

  %500 48 نعم

 

48 

 

 

01 

 

 

0.05 

 

 

 

54 

 

 

5.84 

 

 

 %00 00 ال دالة

 100% 48 اجملموع

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ي كرة اليد ملختلف اإلصابات الرياضية.ـيوضح تعرض العب (:55الشكل رقم)               

أجابوا بـ:"نعم" أي أن كل العيب كرة اليد تعرضوا إىل  %500بة ( أن نس51نالحظ من خالل اودول رقم    التحليل:

احملسوبة  5وكذلك يتضح لنا إن نسبة كالركبة  إصابات خمتلفة ومتنوعة، حيث كان أكثرها إصابات الكتف، املرفق، الكوع، مث
 .05رية ودرجة  احل  0.01( عند مستوى الداللة 5.84اودولية املقدرة ب   5( اكرب من ك54املقدرة ب  
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 بنعم أجابوا( لصاحل الالعبني الذين 01املستجوبني على السؤال رقم   إجاباتبني  إحصائيةوبالتايل توجد فروق ذات داللة 

أن العــب كــرة اليــد عرضــة كغــريه مــن الرياضــيني لوصــابات مهمــا تنوعــت واختلفــت وهــذا راجــع  إىل عــدم الرتكيــز علــى  :نستتتنتج
 سات وغريها.التحضري البدين وكثرة املناف

 مبختلف اإلصابات اليت تتعرض هلا؟.هل عدم الرتكيز على التحضري البدين له عالقة : السادس السؤال

 الالعبني.يتعرض هلا  اليت اإلصاباتمعرفة ما إذا كان عدم الرتكيز على التحضري البدين له عالقة مبختلف الغرض من السؤال:

 .العيب كرة اليد  يتعرض هلااليت  اإلصاباتالتحضري البدين له عالقة مبختلف  يبني هل عدم الرتكيز على (:50الجدول رقم)

 النسبة املئوية التكرارات اإلجابة
عدد افراد 
 العينة

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 5ك
 احملسوبة

 5ك
 اودولية

 الداللة

  %01.81 40 نعم

 

48 

 

 

01 

 

 

0.05 

 

 

 

40.55 

 

 

5.84 

 

 

 %4.50 05 ال دالة

 100% 48 اجملموع

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ي  ـيتعـرض هلـا العبـ   ين عالقـة مبختلـف اإلصـابات الـيتيوضح ما إذا كان لعدم الرتكيز على التحضري البد (:55الشكل رقم)  

 كرة اليد.

 التحليل:
أن عدم الرتكيز على ي كرة اليد يعتربون ـأجابوا بـ:"نعم" أي أن العب %01.85( أن نسبة 50نالحظ من خالل اودول رقم    

نه ليه لعدم أأجابوا بـ:"ال" وبذلك يرون  %04.56 ا، أما نسبةصابات اليت يتعرضون هلاإلقة مبختلف التحضري البدين له عال
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احملسوبة املقدرة ب  5نسبة ك إنوكذلك يتضح لنا ختلف اإلصابات اليت يتعرضون هلا الرتكيز على التحضري البدين أي عالقة مب
 .05ودرجة  احلرية   0.01( عند مستوى الداللة 5.84اودولية املقدرة ب   5رب من ك( اك40.55 

 بنعم. أجابوا( لصاحل الالعبني الذين 00املستجوبني على السؤال رقم   إجاباتبني  إحصائيةوبالتايل توجد فروق ذات داللة 

 ي كرة اليد.ـاليت يتعرض هلا العب يز على التحضري البدين له عالقة مبختلف اإلصاباتأن عدم الرتك :نستنتج

 هل تعرضت من قبل إىل إصابة يف مفصل الكتف؟. :السابع السؤال

 معرفة ما إذا تعرض العيب كرة اليد إىل إصابات مفصل الكتف. الغرض من السؤال:

 يبني مدى تعرض العيب كرة اليد إىل إصابات مفصل الكتف. (:56الجدول رقم)

 املئويةالنسبة  التكرارات اإلجابة
عدد افراد 
 العينة

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 5ك
 احملسوبة

 5ك
 اودولية

 الداللة

  %08.61 55 نعم

 

48 

 

 

01 

 

 

0.05 

 

 

 

0.61 

 

 

5.84 

 

 

 %55.51 51 ال دالة

 100% 48 اجملموع

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ي كرة اليد إلصابة مفصل الكتف.ـيوضح تعرض العب (:54رقم)الشكل 

" أي أن معظم العبـي كرة اليد ليتعرضوا إىل نعمأجابوا بـ:" %08.61( نالحظ أن نسبة 56من خالل اودول رقم  يل:التحل

وكذلك  تعرضوا إلصابة يف مفصل الكتفمل " وهذا يعين أهنم  الأجابوا بـ:" %55.51إصابة يف مفصل الكتف، أما نسبة 



 ومناقشة النتائجوتحليل  عرض                                          اني                          الفصل الث
 

 

60 

  0.01( عند مستوى الداللة 5.84اودولية املقدرة ب   5كرب من ك( ا 0.61احملسوبة املقدرة ب   5يتضح لنا إن نسبة ك
 .05ودرجة  احلرية 

  بنعم أجابوا( لصاحل الالعبني الذين 06املستجوبني على السؤال رقم   إجاباتبني  إحصائيةوبالتايل توجد فروق ذات داللة 

 هلا. وناليت يتعرض األخرى باتاإلصامفصل الكتف كغريها من  إلصاباتأن العيب كرة اليد عرضة  :نستنتج

 هل ترى أن عدم االهتمام بالتحضري البدين له عالقة بإصابة مفصل الكتف والتأ ري على أدائك؟. :الثامن السؤال

 وتأ ريها على أداء الالعبني. مفصل الكتف بإصابةعدم االهتمام بالتحضري البدين له عالقة  هلمعرفة  الغرض من السؤال:

ي كـرة ـالعبـ يبـني هـل عـدم االهتمـام بالتحضـري البـدين لـه عالقـة بإصـابة مفصـل الكتـف وتأ ريهـا علـى أداء (:58الجدول رقتم)
 ال. اليد أم

 النسبة املئوية التكرارات اإلجابة
عدد افراد 
 العينة

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 5ك
 احملسوبة

 5ك
 اودولية

 الداللة

  %500 48 نعم

 

48 

 

 

01 

 

 

0.05 

 

 

 

54 

 

 

5.84 

 

 

 %00 00 ال دالة

 100% 48 اجملموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ما إذا كان لعدم االهتمام بالتحضري البدين عالقة بإصابة مفصل الكتف والتأ ري  يوضح (:51الشكل رقم)      
 ة اليد. ي كر ـعلى أداء العب                 

أجابوا بـ:"نعم" أي أن العبـي كرة اليد يرون أن عدم  %500( أن نسبة 58نالحظ من خالل اودول رقم    التحليل:

يف تفادي  االهتمام بالتحضري البدين يؤدي إىل إصابة مفصل الكتف والتأ ري على أدائهم، وهذا راجع إىل أمهية التحضري البدين
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دولية املقدرة ب او 5( اكرب من ك54احملسوبة املقدرة ب   5وكذلك يتضح لنا إن نسبة كحدوإل إصابة مفصل الكتف. 
 .05ودرجة  احلرية   0.01( عند مستوى الداللة 5.84 

 بنعم أجابوا( لصاحل الالعبني الذين 08املستجوبني على السؤال رقم   إجاباتبني  إحصائيةوبالتايل توجد فروق ذات داللة 

 ي كرة اليد.ـأداء العب أن عدم االهتمام بالتحضري البدين له عالقة بإصابة مفصل الكتف والتأ ري على :نستنتج

 .التسخني السيئ يؤدي إىل إصابة مفصل الكتف والتأ ري على أداء العيب كرة اليد المحور الثاني:   
 هل هناك اهتمام كبري بعملية التسخني يف احلصة التدريبية؟. :التاسع السؤال

 صة التدريبية.معرفة ما إذا كان هناك اهتمام بعملية التسخني أ ناء احل الغرض من السؤال:

 يبني مدى االهتمام بعملية التسخني أ ناء احلصة التدريبية. (:50الجدول رقم)

 النسبة املئوية التكرارات اإلجابة
عدد افراد 
 العينة

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 5ك
 احملسوبة

 5ك
 اودولية

 الداللة

  72.91% 51 نعم

 

48 

 

 

01 

 

 

0.05 

 

 

 

50.08 

 

 

5.84 

 

 

 %56.08 55 ال دالة

 100% 48 اجملموع

 
 
 
 
 
 

 
 

 احلصة التدريبية. أ ناءعملية التسخني ب االهتماميوضح  (:50الشكل رقم)

 التحليل:
بعملية التسخني يف احلصة  االهتمامأجابوا بـ :" ال " أي أنه ال يتم  %56.08( أن نسبة 50نالحظ من خالل اودول رقم    

نه يتم الرتكيز على عملية أبـ :"نعم" وهذا يعين  أجابوا  %65.05ىل اإلمهال من طرف املدربني، أما نسبة التدريبية، وهذا راجع إ
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اودولية املقدرة ب  5( اكرب من ك50.08احملسوبة املقدرة ب   5نسبة ك أنوكذلك يتضح لنا  التسخني يف احلصة التدريبية.
 .05ودرجة  احلرية   0.01( عند مستوى الداللة 5.84 

 بنعم. أجابوا( لصاحل الالعبني الذين 00املستجوبني على السؤال رقم   إجاباتبني  إحصائيةوبالتايل توجد فروق ذات داللة 

ن املــدربني ال يولــون أمهيــة بالغــة لعمليــة التســخني خــالل أأنــه ال يــتم االهتمــام بعمليــة التســخني يف احلصــة التدريبيــة، و   :نستتتنتج
 احلصة التدريبية.

 .؟كل أطراف اوسمهل املدة الزمنية يف عملية التسخني كافية إلجراء التسخني اويد ل :العاشر السؤال

التسـخني اويـد لكـل أطـراف  معرفـة مـا إذا كانـت املـدة الزمنيـة املسـتغرقة يف عمليـة التسـخني كافيـة إلجـراء الغرض من الستؤال:
 اوسم .

 التسخني كافية إلجراء التسخني اويد لكل أطراف اوسم أم ال.يبني هل املدة الزمنية يف عملية  (:50الجدول رقم)

 النسبة املئوية التكرارات اإلجابة
عدد افراد 
 العينة

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 5ك
 احملسوبة

 5ك
 اودولية

 الداللة

  81.25% 50 نعم

 

48 

 

 

01 

 

 

0.05 

 

 

 

58.61 

 

 

5.84 

 

 

 %58.61 00 ال دالة

 100% 48 اجملموع

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 التسخني اويد لكل  إلجراءيوضح ما إذا كانت املدة الزمنية يف عملية التسخني كافية  (:56الشكل رقم) 

 أطراف اوسم.                     
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 التحليل:
 أ ناء احلصة أجابوا بـ :"ال" أي أن املدة الزمنية يف عملية التسخني %58.61( أن نسبة 50نالحظ من خالل اودول رقم    

وذلك راجع إىل أن املدربني ال يركزون على التسخني بشكل جيد،  ،التدريبية غري كافية إلجراء التسخني اويد لكل أطراف اوسم
أجابوا بـ:"نعم" ويف نظرهم أنه يتم الرتكيز على التسخني من خالل إعطاء الوقت الكايف هلذه العملية من  %85.51أما نسبة 

( عند 5.84اودولية املقدرة ب   5( اكرب من ك55.8احملسوبة املقدرة ب   5نسبة ك أنوكذلك يتضح لنا  ية .احلصة التدريب
 .05ودرجة  احلرية   0.01مستوى الداللة 

  بنعم. أجابوا( لصاحل الالعبني الذين 50املستجوبني على السؤال رقم   إجاباتبني  إحصائيةوبالتايل توجد فروق ذات داللة 

 .إلجراء التسخني اويد لكل أطراف اوسمأن املدة الزمنية يف عملية التسخني غري كافية  :نستنتج

 .ما هي األطراف اليت يركز عليها أ ناء التسخني يف احلصة التدريبية ؟: الحادي عشر السؤال

 يبية.التعرف على األطراف اليت يتم الرتكيز عليها أ ناء التسخني يف احلصة التدر  الغرض من السؤال:

 األطراف اليت يركز عليها أ ناء التسخني يف احلصة التدريبية. يبني (:55الجدول رقم)

 النسبة املئوية التكرارات اإلجابة
عدد افراد 
 العينة

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 5ك
 احملسوبة

 5ك
 اودولية

 الداللة

  %00 00 العلوية

 

48 

 

 

02 

 

 

0.05 

 

 

 

00    

 

 

5.99 

 

 

 %00 00 السفلى دالة

 100% 48 كالمها

 100% 48 اجملموع
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 يوضح األطراف اليت يتم الرتكيز عليها أ ناء التسخني يف احلصة التدريبية. (:58الشكل رقم)

تم الرتكيـز أجـابوا بـأن كـل مـن األطـراف السـفلى والعليـا يـ %500( أن نسـبة 55 نالحـظ مـن خـالل اوـدول رقـم   التحليتل:
اودولية املقـدرة  5( اكرب من ك00احملسوبة املقدرة ب   5نسبة ك أنوكذلك يتضح لنا  .عليها أ ناء التسخني يف احلصة التدريبية

 .05ودرجة  احلرية   0.01( عند مستوى الداللة 1.00ب  
 بكالمها. أجابوا( لصاحل الالعبني الذين 55املستجوبني على السؤال رقم   إجاباتبني  إحصائيةوبالتايل توجد فروق ذات داللة 

 ي كرة اليد.ـاحلصة التدريبية لالعبأن كل من األطراف السفلى والعلوية يتم الرتكيز عليها أ ناء عملية التسخني يف   :نستنتج
 

 يف رأيك هل للتسخني عالقة مبختلف اإلصابات اليت تتعرض هلا؟. :الثاني عشر السؤال

 ي كرة اليد.ـة ما إذا كان للتسخني عالقة مبختلف اإلصابات اليت يتعرض هلا العبمعرف الغرض من السؤال:

 ي كرة اليد.ـيبني مدى عالقة التسخني مبختلف اإلصابات اليت يتعرض هلا العب (:55الجدول رقم)

 النسبة املئوية التكرارات اإلجابة
عدد افراد 
 العينة

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 5ك
 احملسوبة

 5ك
 دوليةاو

 الداللة

  93.75% 41 نعم

 

48 

 

 

01 

 

 

0.05 

 

 

 

50.64 

 

 

5.84 

 

 

 %0.51 05 ال دالة

 100% 48 اجملموع
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 .ي كرة اليدـيوضح عالقة التسخني مبختلف اإلصابات اليت يتعرض هلا العب (:50الشكل رقم)

 التحليل:
ي كرة اليد يرون أن للتسخني عالقة ـأجابوا بـ:"نعم" أي أن العب %05.61ن نسبة أ( 55نالحظ من خالل اودول رقم    

يرون أنه ال توجد أي عالقة للتسخني مبختلف اإلصابات اليت %00.51مبختلف اإلصابات اليت يتعرضون هلا، أما نسبة
( عند 5.84ملقدرة ب  اودولية ا 5( اكرب من ك50.64احملسوبة املقدرة ب   5نسبة ك أنوكذلك يتضح لنا  يتعرضون هلا.
 .05ودرجة  احلرية   0.01مستوى الداللة 

 بنعم. أجابوا( لصاحل الالعبني الذين 55املستجوبني على السؤال رقم   إجاباتبني  إحصائيةوبالتايل توجد فروق ذات داللة 

م الرتكيز على هاته العملية أ ناء ي كرة اليد وذلك راجع لعدـأن للتسخني عالقة مبختلف اإلصابات اليت يتعرض هلا العب :نستنتج
 احلصة التدريبية.

 هل ترى أن التسخني السيئ يؤدي إىل إصابة مفصل الكتف والتأ ري على أدائك؟.: الثالث عشر السؤال

 ي كرة اليد.ـمعرفة ما إذا كان التسخني السيئ يؤدي إىل إصابة مفصل الكتف والتأ ري على أداء العب الغرض من السؤال:
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 ال. أممفصل الكتف  إصابة إىليبني هل التسخني السيئ يؤدي  (:55جدول رقم)ال

 النسبة املئوية التكرارات اإلجابة
عدد افراد 
 العينة

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 5ك
 احملسوبة

 5ك
 اودولية

 الداللة

  100% 48 نعم

 

48 

 

 

01 

 

 

0.05 

 

 

 

48 

 

 

5.84 

 

 

 %00 00 ال دالة

 100% 48 اجملموع

 
 
 
 
 
 
 
 

       
 

 يوضح عالقة التسخني السيئ بإصابة مفصل الكتف. (:50الشكل رقم)                  

 التحليل:
أجابوا بـ:"نعم" أي أن كل العيب كرة اليد يعتربون أن التسخني السيئ  %500( أن نسبة55نالحظ من خالل اودول رقم    

 5( اكرب من ك48احملسوبة املقدرة ب   5نسبة ك أنوكذلك يتضح لنا  .أدائهمري على يؤدي إىل إصابة مفصل الكتف والتأ 
 .05ودرجة  احلرية   0.01( عند مستوى الداللة 5.84اودولية املقدرة ب  

 بنعم. أجابوا( لصاحل الالعبني الذين 55املستجوبني على السؤال رقم   إجاباتبني  إحصائيةوبالتايل توجد فروق ذات داللة 
ي كرة اليد وهذا راجع إىل عدم اإلملام بالطرق ـالتسخني السيئ يؤدي إىل إصابة مفصل الكتف والتأ ري على أداء العب أن :نستنتج

 السليمة يف عملية التسخني.
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 .ملهارة االسرتخاء دور يف الوقاية من إصابة مفصل الكتف والتأ ري على أداء العيب كرة اليد :المحور الثالث 

 .ي؟ـهل يتم االهتمام مبهارة االسرتخاء يف الربنامج التدريب: الرابع عشر لالسؤا

 .يـمعرفة ما إذا كان هناك اهتمام مبهارة االسرتخاء يف الربنامج التدريب :الغرض من السؤال

 .يـاالسرتخاء يف الربنامج التدريب يبني مدى االهتمام مبهارة (:54الجدول رقم)

 املئويةالنسبة  التكرارات اإلجابة
عدد افراد 
 العينة

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 5ك
 احملسوبة

 5ك
 اودولية

 الداللة

  79.17% 58 نعم

 

48 

 

 

01 

 

 

0.05 

 

 

 

50.55 

 

 

5.84 

 

 

 %50.85 50 ال دالة

 100% 48 اجملموع

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 ي.ـريبيوضح االهتمام مبهارة االسرتخاء يف الربنامج التد (:55رقم)الشكل 

أجابوا بـ :"نعم" أي أنه يتم الرتكيـز علـى مهـارة االسـرتخاء  %60.56( أن نسبة 54نالحظ من خالل اودول رقم  :التحليل
 أجابوا بـ :"ال" وبالتايل فإنه ال يتم االهتمام يف رأيهم مبهارة االسرتخاء أ ناء الربنامج %50.85أ ناء الربنامج التدريـيب، أما نسبة 

( عند مستوى 5.84اودولية املقدرة ب   5( اكرب من ك50.55احملسوبة املقدرة ب   5نسبة ك أنوكذلك يتضح لنا  .يبـالتدري
 .05ودرجة  احلرية   0.01الداللة 
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 بنعم. أجابوا( لصاحل الالعبني الذين 54املستجوبني على السؤال رقم   إجاباتبني  إحصائيةوبالتايل توجد فروق ذات داللة 

يب وذلـــك ملـــا هلـــا مـــن فائـــدة كبـــرية علـــى الالعبـــني مـــن حيـــث ـيـــتم االهتمـــام مبهـــارة االســـرتخاء أ نـــاء الربنـــامج التدريـــ أنـــه :نستتتتنتج
 االسرتجاع وكذلك لتفادي حدوإل اإلصابات.

 .؟مستواك واسرتجاع لياقتك البدنية هل يساعدك االسرتخاء يف احلفاظ على: الخامس عشر السؤال

ا كـان االسـرتخاء يسـاعد يف احلفـاظ علـى املسـتوى البـدين واسـرتجاع اللياقـة البدنيـة لالعـيب كـرة معرفة ما إذ الغرض من السؤال:
 اليد.

 ي كرة اليد.ـيبني أمهية مهارة االسرتخاء يف احلفاظ على مستوى اللياقة البدنية لالعب (:51الجدول رقم)

 النسبة املئوية التكرارات اإلجابة
عدد افراد 
 العينة

درجة 
 احلرية

ى مستو 
 الداللة

 5ك
 احملسوبة

 5ك
 اودولية

 الداللة

  %81. 8 45 غالبا

 

48 

 

 

02 

 

 

0.05 

 

 

 

42.33 

 

 

5.99 

 

 

 %55.1 00 أحيانا دالة

 00% 00 نادرا

 100% 48 اجملموع

 
 

 
 
 
 
 
 

       

 البدنية لالعيب كرة اليد. يوضح أمهية مهارة االسرتخاء يف احلفاظ على مستوى اللياقة (:55الشكل رقم)     
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أجـابوا بـأن االسـرتخاء غالبـا مـا يسـاعد يف احلفـاظ علـى  %86.10( نالحـظ أن نسـبة 51 مـن خـالل اوـدول رقـم التحليتل:
أجابوا بأن االسرتخاء يساعد أحيانا يف احلفاظ علـى مسـتوى البـدين  %55.1املستوى البدين واسرتجاع اللياقة البدنية، أما نسبة 

ـــا  اللياقـــة البدنيـــة. واســـرتجاع اودوليـــة املقـــدرة ب  5( اكـــرب مـــن ك45.55احملســـوبة املقـــدرة ب   5نســـبة ك أنوكـــذلك يتضـــح لن
 .05ودرجة  احلرية   0.01( عند مستوى الداللة 1.00 

ب"   أجــابوا( لصــاحل الالعبــني الــذين 51املســتجوبني علــى الســؤال رقــم   إجابــاتبــني  إحصــائيةوبالتـايل توجــد فــروق ذات داللــة 
 غالبا"

 ي كرة اليد يف احلفاظ على املستوى البدين واسرتجاع اللياقة البدنية.ـاالسرتخاء غالبا ما تساعد العبأن مهارة  :نستنتج

 هل ملهارة االسرتخاء دور وقائي من بع  اإلصابات؟.: السادس عشر السؤال

 ي كرة اليد.ـخمتلف اإلصابات اليت يتعرض هلا العب هارة االسرتخاء دور يف وقايةملمعرفة ما إذا كان  الغرض من السؤال:

 .دكرة الي تلف اإلصابات اليت يتعرض هلا العيبيبني مدى دور مهارة االسرتخاء يف وقاية خم (:50الجدول رقم)

 النسبة املئوية التكرارات اإلجابة
عدد افراد 
 العينة

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 5ك
 احملسوبة

 5ك
 اودولية

 الداللة

  95.83% 40 نعم

 

48 

 

 

01 

 

 

0.05 

 

 

 

40.55 

 

 

5.84 

 

 

 %04.56 05 ال دالة

 100% 48 اجملموع

 
 

 
 
 
 

 
 

   خمتلف اإلصابات اليت يتعرض هلا  من وقايةلايوضح دور مهارة االسرتخاء يف  (:55الشكل رقم)
 العيب كرة اليــد.                     
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 التحليل:
أجابوا بـ:"نعم" أي أن أغلبية العيب كرة اليد يرون أن ملهارة  %01.85( أن نسبة 50ل اودول رقم نالحظ من خال   

أجابوا بـ:"ال"، وبذلك يرون أنه ال يوجد أي  %04.56ن بع  اإلصابات اليت يتعرضون هلا، أما نسبة االسرتخاء دور وقائي م
 5( اكرب من ك40.55احملسوبة املقدرة ب   5نسبة ك أنضح لنا وكذلك يت دور وقائي ملهارة االسرتخاء من بع  اإلصابات.

 .05ودرجة  احلرية   0.01( عند مستوى الداللة 5.84اودولية املقدرة ب  
 ب"نعم". أجابوا( لصاحل الالعبني الذين 50املستجوبني على السؤال رقم   إجاباتبني  إحصائيةوبالتايل توجد فروق ذات داللة 

 ي كرة اليد.ـاالسرتخاء دور وقائي من بع  اإلصابات اليت يتعرض هلا العب أن ملهارة :نستنتج

 إصابة مفصل الكتف والتأ ري على أدائك؟. الوقاية منهل ملهارة االسرتخاء دور يف : السابع عشر السؤال

أداء العيب كرة    ري على إصابة مفصل الكتف والتأ الوقاية من معرفة ما إذا كان ملهارة االسرتخاء دور يف  الغرض من السؤال:
 اليد.

 يبني مدى دور مهارة االسرتخاء يف الوقاية من إصابة مفصل الكتف والتأ ري على أداء العيب كرة اليد. (:56الجدول رقم)

 النسبة املئوية التكرارات اإلجابة
عدد افراد 
 العينة

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 5ك
 احملسوبة

 5ك
 اودولية

 الداللة

  100% 48 نعم

 

48 

 

 

01 

 

 

0.05 

 

 

 

48 

 

 

5.84 

 

 

 %500 00 ال دالة

 100% 48 اجملموع

 
 
 
 
 
 
 
 

 .إصابة مفصل الكتف لالعيب كرة اليد الوقاية من يوضح دور مهارة االسرتخاء يف (:54رقم)الشكل 
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 التحليل:
ن العيب كرة اليد يعتربون أن ملهارة االسرتخاء دور أجابوا بـ:"نعم" أي أ %500( أن نسبة 56نالحظ من خالل اودول رقم    
 سرتجاع القدرات البدنية واملهارية.إصابة مفصل الكتف وذلك ملا هلاته املهارة من فائدة، حيث تساعد على ا الوقاية من يف

  0.01وى الداللة ( عند مست5.84اودولية املقدرة ب   5( اكرب من ك48احملسوبة املقدرة ب   5وكذلك يتضح لنا ان نسبة ك
 .05ودرجة  احلرية 

 بـ"نعم" ( لصاحل الالعبني الذين اجابوا56وبالتايل توجد فروق ذات داللة احصائية بني اجابات املستجوبني على السؤال رقم  

 ي كرة اليدـإصابة مفصل الكتف والتأ ري على أداء العب الوقاية منأن ملهارة االسرتخاء دور يف  :نستنتج

 :نتاجاتاالست-2-2
والتحليل ملضمون الدراسات املشاهبة مث إىل النتائج اإلحصائية املستخلصة من  الطالبان الباحثانعلى ضوء الدراسة إىل قام هبا 

التجربة االستطالعية و األساسية و بعد املعاوة اإلحصائية باستخدام عدد من املقاييه اإلحصائية احلديثة و اليت تتناسب مع 
 استخلص الطالبان الباحثان االستنتاجات التالية:موضوع الدراسة 

 نستنتج أن عدم حتلي املدربني باخلربة و الكفاءة الالزمة يف جمال الطب الرياضي أدى إىل إصابة الالعبني. -1
 وجود طبيب خمتص يف الطب الرياضي يف كل الفرق اليت عملنا معها أدى إىل تفاقم اإلصابات. قلة -2
 لتحضري البدين و التسخني اويد أ ناء احلصص التدريبية و املباريات يؤدي إىل حدوإل اإلصابات.االهتمام با قلة -3
 عدم حضور الالعبني يف كل احلصص التدريبية يؤدي إىل حدوإل اإلصابات. -4
ىل ختصيص ميزانية لتدعيم الطب الرياضي وذلك يف عالج إصابات الكتف و غريها من اإلصابات الرياضية أدى إ نقص -5

 تأ ريها على مستوى الالعبني. 
 نقص املنشآت و األجهزة الرياضية أدى إىل حدوإل اإلصابات. -6
 :مناقشة فرضيات البحث-2-3
من خالل املعطيات النظرية والتطبيقية وبناءا على النتائج اليت أسفرت عليها الدراسة امليدانية اليت توصلنا من خالهلا إىل تأ ري    

فرضيات جزئية باإلضافة إىل الفرضية  05على أداء العيب كرة اليد، وقد اعتمدنا يف دراسة  ثنا هذا على إصابة مفصل الكتف 
 العامة.

 :مناقشة الفرضية األولي-2-3-1
فالفرضية األوىل تشري إىل أن عدم االهتمام بالتحضري البدين يؤدي إىل إصابة مفصل الكتف والتأ ري على أداء العـيب كـرة اليـد،    
( مـن اسـتمارة الالعبـني 05ن خالل عرض وحتليل نتائج اوداول اخلاصة باحملور األول، وبالرجوع إىل حتليل نتائج اودول رقـم  وم

جنـد أن أغلبيــة الفــرق الرياضـية لكــرة اليــد ال متلــك كافـة الوســائل املاديــة والبشــرية الـيت تســمح بالتحضــري البــدين اويـد وهــذا مــا يعيــق 
( مــن 06(، 00الظــروف املســاعدة علــى التحضــري البــدين اويــد، وبــالرجوع كــذلك إىل نتــائج اوــدولني   العمــل وعــدم تــوفري كــل

( مــن اســتمارة الالعبــني توصــل الطالبــان الباحثــان إىل أن عــدم االهتمــام بالتحضــري البــدين 08(، 01اســتمارة املــدربني واوــدولني 
ل الكتف وهو ما يؤ ر على أداء العيب كرة اليد، وقد مت إ بات صحة يؤدي إىل حدوإل إصابات خمتلفة واليت من بينها إصابة مفص

وصدق الفرضية األوىل اليت تشري إىل أن عدم االهتمام بالتحضري البدين يؤدي إىل حدوإل إصابة مفصل الكتف والتأ ري على أداء 
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الهتمـام بالتحضـري البـدين يـؤدي إىل مـن إجابـات أفـراد عينـة الدراسـة الـيت تـرى أن عـدم ا 100%العيب كرة اليد من خالل نسـبة 
 إصابة مفصل الكتف وتأ ريها على أداء العبـي كرة اليد.

 مناقشة الفرضية الثانية :-2-3-2
يــؤدي إىل إصــابة مفصــل الكتــف والتــأ ري علــى أداء العــيب كــرة اليــد، فهاتــه  ئويف الفرضــية الثانيــة افرتضــنا أن التســخني الســي

لــى التســخني بشــكل جيــد أ نــاء احلصــة التدريبيــة يــؤدي إىل إصــابة مفصــل الكتــف ، وذلــك مــن الفرضــية توضــح أن عــدم الرتكيــز ع
توضـح أن املـدة الزمنيـة يف عمليـة التسـخني غـري   ( مـن اسـتمارة  االسـتبيان اخلـاص بـالالعبني50(، 00خالل نتائج اودولني رقـم 

مــن  100%صــدق الفرضــية الثانيــة مــن خــالل نســبةكافيــة إلجــراء التســخني اويــد لكــل أطــراف اوســم، وقــد متــت الربهنــة علــى 
( مــن اســتمارة 55(، 55( مــن اســتمارة الالعبــني، واوــدولني  55إجابــات أفــراد عينــة الدراســة وذلــك مــن خــالل اوــدول رقــم  

 مدريب كرة اليد واليت تشري إىل أن التسخني السيئ يؤدي إىل إصابة مفصل الكتف والتأ ري على أداء العيب كرة اليد.

 : الثةمناقشة الفرضية الث-2-3-3
أما فيما خيص الفرضية الثالثة واليت تبني دور مهارة االسرتخاء يف وقاية العيب كرة اليد  من إصـابة مفصـل الكتـف، وبعـد عـرض    

( مـن 50(، 58لني نتائج اوداول املتعلقة باحملور الثالث وحتليلها تبني لنا أن الفرضية الثالثة قد حتققت وهذا ما تبينه نتـائج اوـدو 
( مـن اسـتمارة العـيب كـرة اليـد، والـيت تشـري إىل أن ملهـارة االسـرتخاء دور يف 56(، 50استمارة مدريب كرة اليـد وكـذلك اوـدولني  

وقايــة العــيب كــرة اليــد  مــن إصــابة مفصــل الكتــف، وذلــك مــن خــالل اســرتجاع كافــة القــدرات البدنيــة، العضــلية واملهاريــة، وكــذلك 
 ستوى اللياقة البدنية.احلفاظ على م

 من خالل ما توصل إليه الطالبان الباحثان من نتائج نستنتج أن إصابات مفصل الكتف تؤ ر على أداء العيب كرة اليد.   
 : االقتراحتتتتتتتتتات-2-4

 اتتية:قرتاحات باالاستنادا على فروع الدراسة و العينة املستخدمة و األسلوب اإلحصائي املستخدم يتقدم الطالبان الباحثان 
 .ضرورة أن يكون مدريب كرة اليد ذوي كفاءة وخربة يف جمال ختصصهم 

 أو أخصائي الطب الرياضي لكل فريق رياضي. بضرورة وجود طبي 

  ضرورة وجود مراكز خاصة بالطب الرياضي للفرق الرياضية لكرة اليد وتعميمها على املستوى الوطين
 .يواوهو 

  اء املتابعة الطبية الدورية لالعبني أكثر من مرة خالل السنة.وضع قانون إجباري يفرض إجر 

 .االهتمام بالتحضري البدين والتسخني اويد لكل أطراف اوسم أ ناء احلصة التدريبية 

 .مزاولة التدريب بالقدر املطلوب وحتت إشراف املدرب 

 .حسن ختطيا الربنامج التدريـيب 

 باريات واحلصص التدريبية.جتنب اخلشونة واالندفاع البدين أ ناء امل 

 .مالحظة ومتابعة املدرب لالعب بدقة متناهية 

 .ضرورة إجراء مراقبة طبية دورية لالعبني من طرف املدربني 



 ومناقشة النتائجوتحليل  عرض                                          اني                          الفصل الث
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 ختالصة عتامتة:  -2-5
 تعترب الرياضة شغل الشاغل ملختلف شعوب العامل يف الوقت احلاضر، وهناك من يتنفه الرياضة، ولنجاح ووصول الرياضة إىل     

 املسؤول عن كل هذا هو العنصر البشري.و  أحدإل األجهزة والوسائل الطبية، املبتغى البد من توفر
وبصفة عامة فإن لبحثنا هذا أمهية كبرية يف اجملال الرياضي، تتجلى يف إلقاء الضوء على بع  اإلصابات الرياضية الـيت يتعـرض     

والوقاية من حدو ها، وكذلك فـتح اجملـال لبحـوإل ودراسـات يف املسـتقبل، هلا العيب كرة اليد إصابات مفصل الكتف( وتشخيصها 
لذا وجب االهتمام هبذا املوضوع الـذي ركزنـا فيـه علـى إصـابات مفصـل الكتـف وعالقتهـا بـأداء العـيب كـرة اليـد، فـذهبنا إىل دراسـة 

يــد، ووجــدنا أن عــدم االهتمــام بالتحضــري حــول تــأ ري إصــابة مفصــل الكتــف علــى أداء العــيب كــرة ال أرائهــممــدريب كــرة اليــد ومعرفــة 
البدين وكذلك التسخني السيئ أ ناء احلصة التدريبية عوامل تساهم يف حدوإل إصابة مفصل الكتف، ويف املقابل وجـدنا أن ملهـارة 

 االسرتخاء دور يف الوقاية من تعرض العيب كرة اليد إلصابة مفصل الكتف.
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Résumé de recherche 
 

 

Automne Notre étude sous l'épaule titre des 

blessures conjointe et son impact sur la 

performance des joueurs de handball vise à 

introduire certaines des blessures subies par les 

joueurs de handball (blessures détaillée épaule) 

et de se concentrer sur le renforcement des 

muscles détaillé ligaments de l'épaule par une 

attention aux sports de formation fondée sur des 

motifs scientifiques. 

 

Où nous partons dans cette étude de l'année 

suivant l' imposition et est blessé l'épaule 

impact conjoint sur la performance des joueurs de 

handball au niveau des clubs sportifs de handball 

et il a été sélectionné échantillon que nous avons 

étudié et nous sommes 48 joueurs de handball de 

trois clubs d'athlétisme de deux Relizane et 

Mostaganem à avec 06 entraîneurs de ces équipes 

ont été sélectionnées au hasard que l'échantillon 

nous nous sommes appuyés sur l'approche 

descriptive à la pertinence de la nature de 

l'objet. 

 

Il est par nos résultats posent la conclusion la 

plus importante est le manque d' allocation 

budgétaire pour renforcer la médecine du sport et 

dans le traitement des blessures à l'épaule et 

d'autres blessures sportives conduit à leur impact 

sur le niveau des joueurs , et nous pouvons 

demander à la recommandation la plus importante 

qu'il devrait y avoir une des équipes sportives 

privées centres de handball de médecine sportive 

et distribué à l'échelle nationale et le programme 

régional de formation et une bonne planification. 



 ملخص البحث

قمنا هبا حتت عنوان إصابات مفصل الكتف و تأثريها على أداء العيب كرة  اليتتندرج الدراسة 
اليد هتدف إىل التعريف ببعض اإلصابات اليت يتعرض هلا العيب كرة اليد )إصابات مفصل 

 بو الرتكيز على التقوية العضلية ألربطة مفصل الكتف من خالل االهتمام بالتدري الكتف(
 الرياضي املبين على أسس علمية.

إلصابات مفصل الكتف تأثري على  حيث انطلقنا يف دراستنا هذه من الفرض العام التايل و هو
و منه مت اختيار العينة اليت قمنا  لكرة اليد الرياضية أنديةعلى مستوى  أداء العيب كرة اليد

إىل  و مستغامن غليزانتني من ثالث نوادي رياضية من والي يدالعب كرة  84بدراستها و هي 
الفرق حيث مت اختيار العينة عشوائيا كما اعتمدنا على املنهج  هذهمن  نيمدرب 60جانب 

 وع.الوصفي ملالئمته لطبيعة املوض

عدم ختصيص ميزانية لتدعيم فمن خالل النتائج اليت توصلنا إليها نطرح أهم استنتاج و هو 
ياضي وذلك يف عالج إصابات الكتف و غريها من اإلصابات الرياضية أدى إىل الطب الر 

ضرورة وجود مراكز خاصة كما ميكننا أن نطرح أهم توصية تأثريها على مستوى الالعبني ،
و حسن  ياجلهو  بالطب الرياضي للفرق الرياضية لكرة اليد وتعميمها على املستوى الوطين و

 ختطيط الربنامج التدريـيب.
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