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        وال التعبير قبل  السالمال يصح الكالم قبل  ألمعبر المسطر واللسانباسم العقل المفكر،والقلم 

 داية المهداة إلى البرهان القاطعربنا نحمدك على ما أعطيت، ونشكرك على ما قضيت،واله .التقدير 
إلى : ، أما بعد''صلى اهلل عليه وسلم"محمد  نبينا" المصطفى سيد الخلق''والنور الساطع، حبيب اهلل 

الذي علمني معاني المروءة والحياء، إلى الرجل الذي أنار لي درب الحياة، وعلمني أال أتوقف عن 
طلب العلم حتى الممات، إلى من كان سبب وجودي، وكنت باسمه المسمى، إلى رمز العطاء والحب 

 " .محمد" أبي الغالي  والتضحيات، إلى نبع الحنان، وبر األمان، إلى
  أهدي ثمرة جهدي وتعب كل السنوات، إلى من وضعت الجنة تحت أقدامها والتي كانت في

أمي الغالية ...هذه الدنيا سبب وجودي، إلى زهرة أيامي، وسحر أنفاسي، وعطر أحالمي
 .أطال اهلل في عمرها'' مخطارية''

  إخوتي األعزاء:إلى من قاسموني رحم أمي. 
  عرفتهم أيام الدراسة إلى كل من. 
 إلى كل من ذكر اسمه في قاموس حياتي ولم تذكره مذكرتي. 
 ليدريسي رمضان:إلى من قاسمني المذكرة  
 كما أهدي هذا العمل إلى كل طلبة التربية البدنية و الرياضية  خاصة تخصص صحة و رياضة  . 
  يد، وكل من يعرفني من قريب أو من بع''بديك '' إلى كل من يحمل لقب. 
 إلى من كانوا دائما بجانبي في السراء والضراء    . 

 
 

 



 

 ر

 

 

 

 

اهدي هذا العمل المتواضع الي الغالية من دون النساء ،الي من تعلق ق لبها  

قدوتي    إلى و أمي الغالية     غمرتني بحنانهابوجداني الي من ضمتني الي صدرها و  

                    . األبوة  رمز  في الحياة و

 .والى كل العائلة دون استثناء

 .بولوفة بوجمعة  األستاذوالى  

 .بمستغانم  التربية البدنية و الرياضية  ةوكل أساتذ

 رمضان ليدريسي 
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 التعريف بالبحث

 

 1 

 :مقدمة-1
منذ العصور القدمية و إيل يومنا هذا عمل العلماء علي منح أمهية كبرية للمواضيع الصحية بصفة عامة           

ألن اإلنسان السقيم غري قادر علي خدمة جمتمعه  ،"العقل السليم يف اجلسم السليم" مستدلني بالقول املأثور
الطبية الرياضية بصفة خاصة وساعدها علي ذلك املؤهالت الطبية والعلوم  عليه سامهت املراقبةو ,وحتمل مسؤولياته

، وازداد االهتمام بالرياضة لكوهنا  يقاوم ظروف احلياة اء يف إنشاء جيل جديد قوي البنيةالصحية على حد سو 
أهم املميزات املدنية احلديثة، فربز الطب الرياضي الذي يعترب من العلوم الطبية احلديثة املتعدد  أصبحت من

، ومبا أن األندية الرياضية تعترب امليدان  مراقبته و اء بصحة الرياضي واحملافظة عليهكما يعد ميدان االعتن,الفروع
 (جمل) .األساسي لتحقيق األهداف املسطر للنشاط الرياضي

احلفاظ الفرق،فاجبات املدربني واملسريين ورؤساومما ال شك فيه أن املراقبة الطبية و الصحية تعترب إحدى و 
ووقايتهم من احلوادث و اإلصابات الرياضية املختلفة تقع علي عاتقهم سواء كان  على صحة وسالمة الالعبني

أثناء أو خالل أو بعد التدريب أو املنافسة مبختلف الطرق والوسائل ،و يعد الفحص الطيب الدوري أحدها و 
أداء  يعمل هذا األخري على احلفاظ على أمن الالعبني ووقايتهم من األمراض اليت قد تؤثر علي مستوى

الالعبني،ويعمل أيضا علي مساعدة املدرب واإلدارة والفوج الطيب من محاية الالعبني من التعرض إلصابات،ومحاية 
أنفسهم من حتمل مسؤولية احلوادث اليت قد تصيب الالعبني، لذلك من الضروري علي رؤساء الفرق و غريهم من 

هم أن يكونوا علي إملام ودراية مببادئ الطب الرياضي ليكون املسؤولني علي النوادي و الفرق الرياضية جبميع أعمار 
الربنامج التأهيلي ومساعدة الطبيب يف إعداد , قادرا علي تقدمي املساعدات الضرورية يف حالة غياب طبيب الفريق

 .      ن قادرا مع الالعبني يف كل األوقات حول تأثري التدريب علي الصحة و األداءو للرياضي و ليك
الرياضي يساعد املدرب علي محاية ووقاية الالعبني من اإلصابات و احلفاظ علي سالمتهم عن  فالطب

طريق معرفة األسباب العامة لإلصابات الرياضية و جتنب حدوثها و االهتمام باإلمحاء وتطبيق التدريب العلمي 
 (9111التجمي، ) .باإلضافة إيل توفري للرياضي الغذاء املناسب و الراحة الكافية ,احلديث

أمهية املراقبة الطبية ودورها يف استمرار وجناح العمل على مستوى  ابرازبتطرقنا لدراسة هذا املوضع أردنا 
 .األندية، وكذا معرفة أسباب غياب املتابعة واملراقبة الطبية اخلاصة بالالعبني

 :اإلشكالية-2
و أ إصابات رياضية خالل املنافساتكثريا ما يتعرض الرياضي عامة والعيب كرة القدم خاصة  إىل        

قد تؤدي بالالعب إىل العجز التام أو إبعاده كليا عن اللعب أو الوقوف عائقا أمامه يف  التحضريات الرياضية
 .االحرتاف، وهذا ما يؤثر سلبا على مردود العيب كرة الدم
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و   ,ذات املستويات العاملية ترتبط بشكل كبري بعاملني أساسيني مها عامل الشدة وعامل الدوام الرياضة ا أنومب
يف اآلونة  الرياضيعرفه اجلانب  الذي لحوظامل التطور باإلضافة ايلوالبقاء عليها أصعب، صعبالوصول إىل القمة 

غري أن ممارسة أي نشاط رياضي ,يعترب النشاط الرياضي ذا مكانة هامة داخل اجملتمعات احلديثة حيث، األخرية
خيضع لشروط من بينها إجراء فحوص طبية  تعمل على تفادي الكثري من األخطاء اليت قد تؤدي  إىل مضاعفات 

   . رفولوجية والتشريحيةفظهرت دراسات تتعلق بالناحية الفيزيولوجية وامل صحية تؤثر سلبا على املمارسني
وبالرغم من ذلك , وتربز أمهية املراقبة الطبية خاصة مع االنتعاش امللحوظ الذي عرفه ميدان الطب الرياضي        

 فإن الرياضيني أو الالعبني املمارسني ألي نشاط رياضي ال يزالون يعانون من عدة نقائص يف هذا اجملال خاصة يف 
تواجد عدة مواهب يف مجيع الرياضات وخنص بالذكر رياضة كرة القدم باعتبارها نشاط رياضي فيه كثري من  ظل

 .االحتكاكات بني الالعبني واليت تنتج عنها الكثري من اإلصابات الرياضية
اؤل العام نا نطرح التستجعلكل هذه األسباب اليت من املمكن أن تكون عائق يف سبيل تقدم اجملال الرياضي      
 :التايل

التي  الطبية المراقبة غياب الفشل الرياضي داخل الفرق الرياضية راجع الي هل من الممكن اعتبار أن -
 .؟الرياضية  فرقال أو نجاح فشل الرئيسية في بسباباأل احد تعد

 :ومن خالل هذا التساؤل العام نطرح التساؤلني التاليني 
 .؟الفرق الرياضيةعلي مستوي  املراقبة الطبية هنالك نقص من حيث هل: 9س
بني املتابعة الطبية و زيادة  اجيابية وهل هناك عالقة؟الرياضية الفرقا يف إمهال املراقبة الطبية ايل ماذا يعود: 2س

 .مردود العيب كرة القدم؟
 :فرضيات الدرابسة-3

 سباباأل احد اليت تعد املراقبة الطبية غيابرجع ايل شل الرياضي داخل الفرق الرياضية الف    :الفرضية الرئيسية
 .الرياضيةلفرق ا أو جناح فشلالرئيسية يف 

 .الرياضية الفرقاملراقبة الطبية علي مستوي  من حيث نقص هنالك:الفرضية الجزئية األولى
 .إيل نقص املوارد و اإلمكانيات املادية و البشرية إمهال املراقبة الطبيةيعود  :الفرضية الجزئية الثانية

 .هناك عالقة اجيابية بني املتابعة الطبية و زيادة مردود العيب كرة القدم 
 :أهمية الدرابسة-4

يف األوساط الرياضية اهلدف من حبثنا هو التوعية و حماولة لفت االنتباه إيل أمهية و دور املراقبة الطبية و الصحية 
باعتبارها لعبة يكثر فيه احتكاك  اإلصابات اليت يتعرض هلا العيب كرة القدمعامة و كرة القدم خاصة وللوقاية من 

كما نرمي إىل حتسني مردود الالعبني عن طريق توعينهم ,الالعب خبصمه أو زميليه مما يؤدي إيل اإلصابات 
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 زيادة معارف الطلبة واألساتذة املشرفنيإثراء الرصيد العلمي و باإلضافة إيل ,ودفعهم إىل املتابعة الفحوص الدورية
 .أمهية املراقبة الطبية يف تطوير النشاط الرياضي علي

 :أهداف الدرابسة-5
 :هندف من خالل هذا البحث إىل ما يلي

 .املراقبة الطبية وواقعها يف النوادي الرياضية ابراز أمهية-
 .القبلية بالنسبة لالعيب كرة القدم الطبيةإبراز أمهية الفحوصات -
 .إكساب الرياضيني ثقافة صحية-
 .الرياضية التقليل من نسبة احلوادث املفاجئة يف املالعب واحلد من االصابات-
 .الوقوف علي األسباب اليت أدت ايل تراجع النشاط الرياضي داخل الفرق الرياضية-
 :أبسباب اختيار الموضوع-6 
 .املفاهيم الصحية املرتبطة بالنشاط الرياضيتأكيد بعض -
 .لالعب ةالطبي الرعايةا أمهية ايلوادي نال توعية رؤساء -
 .إبراز أمهية املراقبة الطبية يف حتسني مستوى الالعبني-
 .نقص الوعي الصحي لدى الالعبني-
 .الوفيات املفاجئة لالعبني ذوي املستوى العايل أثناء التدريب أو املنافسات-
 .أمهية املراقبة الطبية ودورها يف الوقاية من اإلصابات الرياضية-
 :تحديد المفاهيم والمصطلحات-7

 :المراقبة الطبية
هي إجراء عالج مسبق دون اللجوء إىل الوسائل واألدوية، ويتم عن طريق التوجيه واإلرشادات من طرف  

 (80ص9191ابراهيم، ) .الطبيب واملدرب الجتناب الوقوع يف احلوادث واإلصابات
  :تعريف كرة القدم

 :لغويا 
هي كلمة التينية وتعين ركل الكرة بالقدم ، فاألمريكيون يعتربوهنا مبا يسمى عندهم «  FootBall» كرة القدم 

 .« Soccer»أما كرة القدم املعروفة واليت سنتحدث عنها تسمى أو كرة القدم األمريكية، "Rugby "بالـ
 : اصطالحيا

كرة القدم قبل كل : " كرة القدم هي رياضة مجاعية ، متارس من طرف مجيع الناس، كما أشار إليها رومي مجيل
 (02-08ص9101مجيل، ) ."شيء رياضة مجاعية يتكيف معها كل أصناف اجملتمع
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 :الدرابسات السابقة و المشابهة 
تعترب الدراسات السابقة و املشاهبة من أهم احملاور اليت جيب علي الباحث أن يتناوهلا و يثري حبثه من خالهلا 
،حيث تعترب الركيزة األساسية و الدعامة اليت يرتكز عليها الباحثون يف اطار الوضع العام الذي حتدده أهداف 

  .،ويستعملها الباحث للحكم و املقارنة و االثبات و النفي الدراسة 
وقد حاولنا من خالل هذه األخرية  التعرف علي خمتلف اجملاالت و النواحي املعاجلة سابقا و اليت هلا عالقة 

أو أن الدراسات املشاهبة  إال، ة و الصحية لدى العيب كرة القدممبوضوع حبثنا و الذي هو أمهية املراقبة الطبي
 .نقل منعدمة  مثل هذه املواضيع قليلة إذ مالسابقة يف
 أمهية الفحوصات الطبية الوقائية من " مذكرة لنيل شهادة ليسانس للطالب محداوي إبراهيم، حتت عنوان

، مبعهد الرتبية والبدنية باجلزائر، حيث 9119، سنة "اإلصابات الرياضية لدى تالميذ الثانويات اجلزائرية
 (9شبك) .الفحوصات الطبية الوقائية من اإلصابات الرياضية عاجلت أمهية

 :منهج الدرابسة
استخدم املنهج الوصفي يف هذه الدراسة أما أداة البحث فكانت عبارة عن استمارات استبيانية وزعت على 

 .األساتذة واملدراء
 :نتائج المتحصل عليها

  سببه غياب الفحوصات الطبيةمضاعفات صحية للتالميذ. 
 أهمية المراقبة الطبية لدى " مذكرة لنيل شهادة ليسانس للطالب سوفلي عيسى وآخرون، حتت عنوان

، حيث عاجلت أمهية قسنطينة، مبعهد الرتبية والبدنية والرياضية 2882، سنة "تالميذ الطور الثانوي
 .صحة التالميذالفحوصات الطبية ودورها الفعال يف احلفاظ على سالمة و 

 :منهج الدرابسة
استخدم املنهج الوصفي يف هذه الدراسة أما أداة البحث فكانت عبارة عن استمارات استبيانية وزعت على 

 .األساتذة الطور الثانوي
 :نتائج المتحصل عليهاال

 األمهية البالغة اليت يلعبها الطبيب املدرسي. 
  املتابعة الصحية الدوريةغياب األطباء والعيادات الطبية أدى إىل غياب. 
  الدرابسة السادبسة: 
  مذكرة بادو حممد و علي ناين ،الوقاية من احلوادث اليت حتدث أثناء درس الرتبية البدنية و الرياضية. 
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 :المنهج المستخدم 
  لتوضيح املفاهيم واملصطلحات وحتليل   "المنهج المسحي"و " المنهج الوصفي"املنهج املستخدم هو

 .املتغريات وإعطاء النتائج املتوصل إليها انطالقا من االستبيان
 :النتائج 
  عدم االهتمام باملادة و الالمباالة و املنهجية املتبعة الغري الصحيحة يف تدريس الرتبية البدنية و الرياضية

 .تؤدي إيل حدوث اإلصابات 
 عدم الرغبة يف مزاولة الدرس و سوء احلالة النفسية  عدم انضباط التالميذ و. 
  قلة التجهيزات والوسائل الرياضية. 
  عدم معرفة األستاذ لإلسعافات األولية . 
 أسباب وقوع ) .أسباب وقوع اإلصابات خالل درس الرتبية البدنية و الرياضية "مذكرة عثماين قاسم

 (الرتبية البدنية و الرياضيةاالصابات خالل درس 
 :المنهج
  لدراسة موضوع البحث استعمل الطالبان املنهج املسحي جلمع البيانات ووصف الظروف املدروسة. 

 :النتائج 
  عدم صالحية املالعب و املنشات و نقص األجهزة. 
  عدم إتباع التالميذ لتوصيات األساتذة. 
  اإلصابات عدم اإلمحاء اجليد يؤدي إيل وقوع. 
  الواقع الصحي والوقائي أثناء مماربسة النشاط البدني والرياضي في الثانوي"مذكرة حتت عنوان" ،

الواقع الصحي و الوقائي ) .دايل إبراهيم"جامعة اجلزائر ، مبعهد الرتبية والبدنية والرياضية 2882سنة 
 (2882يف الثانوي، أثناء ممارسة النشاط البدين و الرياضي 

 :منهج الدرابسة
استخدم املنهج الوصفي يف هذه الدراسة أما أداة البحث فكانت عبارة عن استمارات استبيانية وزعت على 

 .التالميذ واألساتذة واإلداريني
 :نتائج المتحصل عليها

 ،فاإلصابات تقع جمملها يف الرياضات  فيما خيص التالميذ هناك نقص كبري يف جانب التوعية األمنية
 .اجلماعية
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  فيما خيص األساتذة واإلداريني استنتج أن أغلبية الثانويات املستجوبة ال حتتوي على عيادات وإن توفرت
 .فال تقوم بالغرض الالزم

  واقع املتابعة الصحية و عالقتها بدرس الرتبية :"مذكرة ماسرت للطالبان نور مصطفي و كرباش حممد
واقع املتابعة الصحية و عالقتها بدرس ) .(سنة90-92)بدنية و الرياضية لدي تالميذ املرحلة الثانوية ال

 (الرتبية البدنية و الرياضية لدى تالميذ املرحلة الثانوية 
 : المنهج المستخدم

 .استخدم الباحثان املنهج الوصفي لدراسة املشكلة املطروحة 
 : اإلشكالية

 :التساؤل العام 
 و عالقتها بنجاح حصة الرتبية البدنية و الرياضية ؟"الثانويات "ما واقع املتابعة الصحية داخل املؤسسات الرتبوية -

 : التساؤالت الفرعية
 ما واقع اهلياكل الرياضية داخل املؤسسات الرتبوية و ما عالقتها باإلصابات الرياضية  ؟ 
  األمنية قبل إجراء احلصة كافية لتفادي اإلصابات ؟هل التدابري 
 هل القانون خيول لألستاذ نقل املصاب ؟ 

 :الفرضيات 
 : الفرضية العامة

  اإلصابات و يهدد أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية  حدتعدم توفر املراقبة الصحية املستمرة يزيد من. 
 :الفرضيات الفرعية 

  ايل صعوبة التحكم يف احلوادث و التقليل من حدهتا أثناء حصة الرتبية عدم وجود منشات رياضية يؤدي
 .البدنية و الرياضية 

  التدابري األمنية قبل إجراء احلصة ال تكفي لتفادي اإلصابة. 
  القانون ال خيول لألستاذ نقل املصاب و لعرضه للعقوبة. 

 :   أهداف البحث
 مارسة احلسنة حلصة الرتبية البدنية و الرياضية غياب املتابعة الصحية و املستمرة يؤثر علي امل. 
  القانون الت خيول لألستاذ نقل املصاب و التدابري األمنية ال تكفي لتفادي اإلصابات. 
  القانون اخلاص املعمول به عند األساتذة بنقل املصاب يعرضهم إيل العقوبة و يحملهم مسؤوليات أخري

. 
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:تمهيد   
أمهية املراقبة 'أهم اجلوانب اليت تعاجل موضوع دراستنا املتمثل يف  إيلالتعرض  البابلقد حاولنا من خالل هذا 

 ثالث إيل،وتطرقنا من خالله 'لدى العيب كرة القدم  دورها يف التقليل من حدوث االصابات الرياضيةالطبية و 
 حاولناالنشاط الرياضي و قد عملنا علي تقدمي مفهوم وايف يليق باملوضوع و  فصول نظرية فكان الفصل األول

   .اخلصائص و األهداف اخلاصة به  خمتلف توضيح
لالعبني للوقوف علي أسباب اإلصابات و احلوادث الرياضية و احلد  املراقبة الطبية ايل كما تطرقنا يف الفصل الثاين

    .من وقوعها
فتمثل يف كرة القدم و تعرضنا إيل تعريفها و عرض أهم القوانني ،حماولة منا ملساعدة الباحث  الثالثأما الفصل 

.عليها عن كثبالتعرف علي اللعبة باعتبارها لعبة مجاعية معشوقة اجلماهري و اجلميع حياول التعرف   
من خالل موضوع حبثنا هذا الذي يعد جزء من حبر املعلومات حاولنا معاجلة موضوع من املواضيع احلساسة اليت 

   .  تعاين منها األندية الرياضية و نرجو أن نصبو إيل الغاية املنشودة 



 النشاط الرياضي: األولالفصل 

 

 01 

 :تمهيد
ما دمنا نبحث عن أمهية و دور املراقبة الطبية و الصحية بالنسبة لالعبني عامة و الناشئني خاصة و               

وجب علينا معرفة خصائص و مميزات العيب هذه املرحلة الختالفهم عن العيب املراحل ,مدي تأثريها علي أدائهم 
يف حياة  حيث تعترب هذه األخرية مرحلة من مراحل النمو األساسية,لتوافق طبيعة العبيها مع املراهقة  األخرى و

كما تتميز بتغريات عقلية و جسمانية ,اإلنسان و أصعبها لكوهنا تشتمل علي عدة تغريات و علي كل املستويات 
و التخيل و و تنفرد خباصية النمو السريع غري املنظم و قلة التوافق  العضلي العصيب باإلضافة إيل النمو االنفعايل 

 .؟.......احللم
تتصف بصفة االندفاع و التقلبات العاطفية اليت جتعل ,تعترب املراهقة مرحلة من مراحل النمو البشري             

هلذا أويل علماء النفس و الرتبية أمهية كبرية ملرحلة ,النشئ سريع التأثر قليل الصرب و االحتمال و شديد القلق 
امل مع أفرادها بطريقة جيدة تسمح بتكوين جيل يكون نافع لنفسه مث جمتمعه وقادرا علي املراهقة من أجل التع

         . حتمل املسؤولية 
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 :مفهوم النشاط الرياضي-1-1
عامل ترويح ونشاط يقوم به اإلنسان بشكل مستمر و متواصل  لتحقيق أهداف معينة يف النشاط الرياضي  يعترب

العديدة و حيث عرف هذا األخري تطورا ملحوظا نتيجة األحباث ,ت و اجملال الرياضي بصفة خاصةشيت اجملاال
األفراد املهارات  كذلك إىل إكساب  يرمي و، الدراسات املعمقة يف حماولة لتحسينه وخدمة للرياضة و الرياضيني

و , لياقته البدنية و تفادي األمراض فالبعض يرغب يف ممارسة الرياضة من خالل برامج لتحسني  احلركية الرياضية ،
و البعض حيتاج إيل ممارسة الربامج اليت تؤهلهم , ته لكسر الروتني اليومي و زيادة كفاءالبعض ميارسها رغبة منه 

باإلضافة إيل  ممارسة ,باملنافسة و املباريات  لتحقيق مستوي لياقة عالية يف النشاط اخلاص لتجنب اهلزمية يف
الشخصية املتزنة و و دورمها يف تربية  تكوين ,ة من تالميذ و طالب املدارس و املعاهد و اجلامعاتالقاعدة العريض

   (40ص8991البساطي، ) . املتكاملة اجلوانب
ربط العالقات االجتماعية مع زمالئه له فرص  يعمل النشاط الرياضي على دمج املراهق اجتماعيا وإتاحةكما 

تتعلق حتقيق عدة أهداف  علي و يساعدهالقيام بواجباته على أحسن حال،  لهيضمن و  والتكيف االجتماعي
لياقة بدنية شاملة، وامتالك مهارات حركية اكتساب الذي من خالله يستطيع املراهق  و باجلانب البدين والصحي

 (81ص8991خويل، ).احليوية  عمل على تنشيط دورته الدموية، ومجيع أجهزتهو مينحه قوة وحيوية ويعالية، 
 :أهداف النشاط الرياضي-1-2
 :التنمية البدنية-1-2-1

، إن مل نقل أمهها على اإلطالق حيث تعمل هذه  النشاط الرياضي أهداف نمهدف  التنمية البدنيةتعترب 
بعض املدارس لذا مستها , من خالل األنشطة البدنية احلركية  االرتقاء باألداء الوظيفي لإلنساناألخرية علي 

 .دف التنمية العضوية هبالبحثية 
 :نذكر منها وتتضمن التنمية البدنية والعضوية قيم بدنية وجسمية مهمة

 اللياقة البدنية. 
 القوام السليم اخلايل من العيوب واالحنرافات. 
 الرتكيب اجلسمي املتناسق واجلسم اجلميل. 
 (80ص8918اخلالق، )  .السيطرة على البدانة والتحكم يف وزن اجلسم 
 :لتنمية المعرفيةا-1-2-2

جلوانب ا جوهر تقدمي يهتم اهلدف املعريف بتنمية املعلومات واملهارات املعرفية كالفهم والتطبيق والتحليل والرتكيب و
 :مثلاملعرفية 

 تاريخ الرياضة وسيطرة األبطال. 
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 املصطلحات والتعبريات الرياضية. 
 مواصفات األدوات واألجهزة والتسهيالت. 
 ح املنافسةقواعد اللعب ولوائ. 
 صحة طرق األداء الفين للمهارات وأساليبها. 
 اخلطط واسرتاتيجيات املنافسة. 
 الصحة الرياضية واملنافسة. 
 أمناط التغذية وطرق ضبط اجلسم.  
 :التنمية الحركية-1-2-3
 :نذكر منها كثرية  فوائد اكتساب املهارات احلركية له إن  
  الثقة بالنفساملهارة احلركية تنمي مفهوم الذات وتكسب. 
 املهارة احلركية تطور طاقة العمل وتساعد على اكتساب اللياقة البدنية. 
 املهارة احلركية متكن الفرد من الدفاع عن النفس وزيادة فرص األمان. 
 :التنمية االجتماعية-1-2-4

 :داف فيمايلياأله هذه خلصناوقد  ,لنشاط البدينأحد األهداف املهمة الرئيسية ل تعد التنمية االجتماعية
 الروح الرياضية. 
 تقبل اآلخرين. 
 التعاون على القيادة والتبعية. 
 اكتساب املواطنة الصاحلة. 
 االنضباط الذايت. 
 : الرياضية الترويحية  نشةةاأل-1-2-5

 :فيمايلي لألنشطة الرتوحيية التأثريات االجيابيةتتمثل 
 الصحة واللياقة البدنية . 
 االستقرار االنفعايل . 
 الذات ومنو الشخصية حتقيق . 
 التوجه للحياة وواجباهتا بشكل أفضل . 
 منو العالقات االجتماعية وتوطيد العالقات والصداقات.  
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-1-5ص8991البساطي، أسس و قواعد التدريب االرياضي و تطبيقاته، ) :واجبات النشاط الرياضي-1-3
7-1) 

 :يليما نذكر من أهم الواجبات اليت يتميز هبا النشاط الرياضي 
 الرياضية و املهارات تنمية الكفاءة. 
 تنمية الكفاءة الذهنية والعقلية. 
 النمو االجتماعي. 
 التمتع بالنشاط البدين الرتوحيي واستثمار أوقات الفراغ. 
 ممارسة األنشطة املختلفة. 
 تنمية صفات القيادة الصاحلة. 
 التبعية السليمة بني أفراد اجملتمع. 
 ننيحتسني احلالة الصحية ملواط. 
 تقدم باملستويات العاليةال. 
 :خصائص النشاط البدني الرياضي-1-4

 يتميز النشاط البدين الرياضي بعدة خصائص متنوعة منها
 حتسني القدرات البدنية و النفسية و العقلية للفرد  يهدف النشاط الرياضي إيل. 
 ق أعلي مستويات االجناز يتميز النشاط البدين الرياضي خباصية االعتماد علي البحث العلمي لتحقي. 
 يتميز النشاط الرياضي خبصوصية التدريب و مراعاة الفروق الفردية من حيث اجلنس و السن. 
 يتميز النشاط الرياضي مبراعاة ديناميكية تطور القدرات البدنية لألعمال السنية املختلفة. 
 البساطي، أسس و قواعد التدريب ) .يتميز النشاط الرياضي باالستمرارية و تدرج زيادة متطلبات التدريب

 (الرياضي و تطبيقاته
 :تأثيرات الممارسة البدنية الرياضية-1-5
 :ممارسة النشاط الرياضي وأثره على الحالة المزاجية-1-5-1

منها الفرد الغري املمارس  ، وأهم املشاكل اليت قد يعاينت النفعاالا باملزاج حالة الفرد من رد فعله إزاء يعين 
 .البدين الرياضي للنشاط

اهلوائية مثل اجلري، املشي، والسباحة تؤثر على زيادة أن ممارسة األنشطة  أغلب الدراسات نتائجقد أظهرت  و
لدى األفراد، مقابل اخنفاض األبعاد األخرى السلبية وبالرغم من أن أغلبية البحوث والدراسات احليوية والنشاط 
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ا تؤدي إىل تغريات اجيابية يف احلاالت املزاجية، فنن هذه العالقة ال اليت مت عرضها تعد وجهة نظر من حيث أهن
  .ترقى إىل السبب والنتيجة، وإمنا ما تزال ألنواع من الفروض تتطلب املزيد من البحوث والدراسات

 : على خفض القلق واالكتئاب وأثره ممارسة النشاط البدني الرياضي -1-5-2
عصر )ن نطابق عليه ببساطة النفسية شيوعا يف هذا العصر الذي ميكن أيعد القلق النفسي أكثر األمراض 

ق واالكتئاب، ولقد اهتم الباحثون يف السنوات األخرية مبعرفة التمرينات اليت تساعد على عالج القل,(القلق
ء بني النسا انتشارا، وهو أكثر %14مية أن معدل انتشار االكتئاب بني الناس حوايل وأظهرت األحباث العل

 .عمر الشاب يف ، وغالبا ما يبدأ%88بنسبة  والرجال 
نوع من الوقاية من العالج يف جمال الصحة النشاط الرياضي  ويعد كتئابلال التمرينات الرياضية كعالج تعترب 

 :لالعتبارات التالية النفسية
 تزايد الوعي بأمهية أسلوب احلياة يف تطوير حياة الفرد إىل األفضل. 
 جماالت الصحة النفسية والطب : يدة تستخدم التمرينات الرياضية كنوع من العالج مثلتطور جماالت جد

 .السلوكي
 :ممارسات النشاطات الرياضية وأثرها على الحياة االجتماعية-1-5-3

الوقت ذاته وحميطه االجتماعي، كما أنه يف التوازن بني الفرد و يعترب االنفعال بوجه عام مظهر لفقدان االستقرار 
خرج و ممارسة النشاط الرياضي و بني األفراد ة التعرف على العالقالباحثون  قد حاولو ,لة إلعادة التوازنوسي

  :منهانذكر  نتيجة ممارسة الرياضة وأحدثت يف ضوء التغريات اليت  بالتفسري التايل
 االجتماعية تزيادة كفاية الذات واحلصول على فرص أكثر لالتصاال. 
 واليت تظهر يف إدراك التحكم والتمكن والذي يؤدي بدوه إىل السعادة حتسني اللياقة البدنية. 
 (87-80ص8977راتب، ) .التمرينات اهلوائية مبثابة تدريب التغذية الرجعية احليوية  
 :تأثير النشاط الرياضي على السمات الشخصية-1-5-4
بعض علماء النفس أن ممارسة  ،و يرييف ترقية السلوك اإلنساينتأثري النشاط الرياضي على شخصية الفرد يظهر  

تساعد على التخلص من  كما،  الزائدة الطاقةإلخراج الرياضة تؤدي إىل خفض السلوك العدواين باعتبارها وسيلة 
حتسني مفهوم وتقدير اجيايب علي أن تطوير اللياقة البدنية له تأثري كما االكتئاب،  : بعض األمراض النفسية مثل

 .الذات لدى الفرد
توجد بينهم أن املمارسني وغري املمارسني أظهرت نتائج العديد من البحوث اليت أجريت يف البيئة األجنبية  وقد

 :فروق تتمثل يف
 الثقة يف النفس.  
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 اخنفاض املنافسة.  
 االستقرار االنفعايل. 
 املسؤولية. 
 (04ص8997، راتب، علم النفس الرياضي) .إتاحة فرص االسرتخاء وإزالة التوتر والتنفس املقبول 
 :أهمية النشاط الرياضي ومكانته-1-6
 :يحالترويألهمية التربوية للنشاط الرياضي ا-1-6-1

على املشرتك على أن هناك فوائد تربوية تعود يشمالن أنشطة تلقائية فقد أمجع العلماء  حبرغم أن الرياضة والرتوي
 :هامن
 تعلم مهارات وسلوك جديدة 
 تقوية الذاكرة . 
 ملعلوماتتعلم حقائق ا . 
 اكتساب القيم  . 
 : تثبيت القيم االجتماعية-1-6-2

 :ميكن القول أن هناك نوعني أساسيني من القيم االجتماعية
 :قيم أدائية -أ

ىل موقف معني على سبيل املثال الصدق والشجاعة قيم اجتماعية تساعد الفرد على إمبعىن أهنا تستخدم للوصول 
 .والتعامل االجتماعي اختاذ مواقف معينة هامة للتفاعل

 :يم نهائيةق -ب
  .وهذه القيم هلا قيمتها يف حد ذاهتا مثل احلرية والسلم

 :تأثير النشاط الرياضي على النمو والتةوير الجسمي للناشئين-1-7
 :يؤثر النشاط الرياضي على مظهرين من مظاهر النمو والتطور مها

 بناء اجلسم وشكله. 
 منو اهليكل العظمي. 
 :تأثير النشاط الرياضي على بناء الجسم وشكله-1-7-1 

يف إىل وصول اجلسم إىل الوزن املناسب، فهو يزيد امليل حنو النحافة، ويقلل من الدهون  يؤدي النشاط الرياضي
جلسم، ومن جهة أخرى فنن النشاط الرياضي املناسب هام وضروري للنمو الطبيعي وخاصة يف الصغار جبانب ا

 .رى مثل الغذاءتأثري عدة عناصر أخ
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 :على نمو الهيكل العظمي الرياضي تأثير النشاط-1-7-2
إن الدراسات اليت تبحث يف العالقة بني النشاط الرياضي والنمو اهليكلي كانت نتائجها متباينة وقد يرجع السبب 

عة يف الدراسة يف ذلك إىل صعوبة التحكم يف املتغريات املختلفة للظاهرة املبحوثة، وكذلك اختالف الطرق املتب
  .والعينات املختارة

 :األداء البدني للناشئين-1-8
تتحسن الوظائف الفسيولوجية عند الوصول إىل مرحلة النضج الكامل وتستمر طوال فرتة الشباب وتشب لعدة 

 .سنوات حىت تبدأ يف اهلبوط مرة أخرى مع تقدم العمر
 :بعض النقاط األساسية هلذا األداء من خالل للناشئني فسوف نركز علىوإذا نظرنا على األداء البدين 

 :القدرة الحركية-1-8-1
تزداد القدرة احلركية للبنني والبنات خالل مثانية عشر عاما األوىل من العمر على الرغم من أن البنات ميكن أن 

د الصماء بدورها اجلهاز العصيب وقيام الغدتطور يثبنت عند سن البلوغ ويظهرن التحسن يف القدرات احلركية نتيجة 
  (894-819ص8448سالمة، ) .يف إفراز اهلرمونات الفعلي

 :الوظيفة الرئوية-1-8-2
 عليهاالرئتان حىت يكتمل النمو والتغريات اليت تطرأ  حجمدم العمر وتزايد ـع تقـوظيفة الرئة مبرور الوقت وم ترتبط

تمرين البدين الم من خالل اجلهاز التنفسي ويف غضون بالتغريات يف التهوية الرئوية ومجيع الوظائف التنفسية اليت تت
 .العايل الشدة أو التدريب األقصى

 Mascaron)إىل التهوية التنفسية القصوى يف الدقيقة واليت يطلق عليها بالكتلة ويؤدي والذي يعرب عنه وظيفيا 
espiratory ventilation ) ويرمز هلا بالرمز(vamox ) العمر وتشري نتائج ويقل هذا املعدل مع تقدم

سنوات مث تصل  9-1لرت يف الدقيقة عند البنني من سن  04أن السعة التنفسية القصوى  للمؤلفالدراسات 
سنة  84-81لرت يف الدقيقة لدى الشباب املكتملني النضج من سن  844-14السعة التنفسية القصوى على 

 .على أن البنات تكون معدالهتم أقل من ذلك
 :جهاز الدوريوظيفة ال-1-8-3

 هبذه التغرياتعديدة املختلفة وتتأثر عملية األداء المتر وظائف اجلهاز الدوري بتغريات عديدة يف مراحل اجلهد 
 .ثناء التمرين األقل من األقصى والتمرين األقصىأوخاصة 
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 :التمرين األقل من األقصى-1-8-3-1
تأثر ضغط ناشئني أكثر منهم لدى البالغني ويال ى لدىيكون ضغط وقت الراحة وأثناء التمرين األقل من األقص

الدم لدى كل من الناشئني والكبار من حيث يزداد أيضا ويرتبط ضغط الدم حبجم اجلسم فاألفراد األضخم غالبا 
 .ألمراض ضغط الدم مقارنة بغريهم ةمن ضغط الدم املرتفع بل عرضما يعانون 

يعمل القلب والدورة الدموية حيث يعترب بالدفع القليب لالعظمى للفرد  ثر التمرين األقل من األقصى من القدرةويؤ 
ضربة يف  74للدم والدفع القليب هو حمصلة معدل ضربات القلب وحجم الضربة فنذا كان معدل ضربات القلب 

 جا يق يكون الدفع القليب جيب أن يزيد الدفع القليب للدم ليغطي احت/ملل دم 74الدقيقة وحجم الضربة 
جل عضالت العاملة من مواد الطاقة الالزمة إلنتاجها ويؤدي التمرين البدين زيادة حجم الضربة من الدم وهذا يالع
 .للدم يف الدقيقةالقليب زيادة الدفع  من

صغر حجم القلب لدى الناشئني فنن حجم الضربة يكون قليال وبالتايل يكون معدل الضربات يزداد لونظرا 
ممارسة التمرين بتحسني عمل القلب ويستجيب للزيادة  رار ع زيادة النضج واستمليعوض صغر حجم الضربة وم

 .قرتب عمل القلب لدى الناشئني من البالغنيياليت قد حتدث يف حجمه ويف قوته وبالتايل 
 :التمرين األقصى-1-8-3-2

واألطفال النمو  يؤدي التدريب حبمل أقصى على زيادة معدل ضربات القلب لدى الناشئني مث يقل تدرجييا مع
ضربة يف الدقيقة بينما  884-844يزيد أقصى معدل لضربات القلب لديهم وقد يصل إىل  84حتت سن 

 .يف الدقيقة 895-814قد يصل معدل ضربات القلب لديهم على حوايل  84الشباب يف سن 
ليال عن ضربة واحدة  وتوضح نتائج الدراسات اليت أجريت يف هذا اجملال أن أقصى معدل الضربات القلب يقل ق

كل   4.5كل سنة ميالدية مبعىن أخر فنن التناقص الذي حيدث ملعدل ضربات القلب األقصى يصل على حوايل 
 . سنة
 :السعة الهوائية-1-8-4

ل األكسجني الالزم للعضالت العاملة أثناء التدريب البدين ويلعب وزن اجلسم دورا اهلوائية تستهدف وصو السعة 
يف هذا اجملال على أن وزن اجلسم زادت نسبة استهالك األكسجني وتشري دراسات متعددة  يف ذلك فكلما قل

سنة لدى الذكور  88-87أفضل عمر الناشئني يصل فيه معدل استهالك األكسجني إىل ذروته يكون ما بني 
 .اإلناثلدى  81-88بينما يكون 

 :االقتصاد في الجري-1-8-5
 :اصر التاليةيعتمد االقتصاد يف اجلري على العن

 وطول اخلطوة يف اجلري ةو تكرار اخلط. 
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 آليات اجلري وتوافق العضلي العصيب. 
 دمواد الطاقة املخزنة يف العضالت والدم والكب. 
 نسبة مساحة سطح اجلسم لكتلة اجلسم. 
 التغريات يف تركيب اجلسم. 
 االستجابات احلرارية للتمرين. 
 :السعة الالهوائية-1-8-6

بقدرة كاملة يف أداء األنشطة الالهوائية مقارنة بالكبار ويستطيع الناشؤون واألطفال حتمل زيادة  ال يتمتع الناشؤون
 .تركيز الدم مثل الكبار سواء يف العضالت أو الدم

وأظهرت نتائج دراسات يف هذا اجملال أن األطفال والناشئني ال يستطيعون حتقيق نفس نتائج الكبار واالختبارات 
 .باستخدام الدراجة األرجومرتية أو البساط املتحرك حيث الكبار على الصغارات الالهوائية اليت تقيس القدر 

 :الضغط الحراري-1-8-7
تأثري التدريب يف اجلو احلار على كل من الكبار والصغار أن األطفال  لىت عيتشري التجارب العلمية اليت أجر 

 .إىل اخنفاض معدالت الطاقة عند التمرين يف اجلو احلار أكثر عرضة لضربات احلرارة مقارنة بالكبار وأشارت أيضا
 :بالنسبة لالعبين من الناحية الصحية الرياضي أهمية النشاط-1-9
  إىل سلوك صحي  الصحية من كوهنا جمرد معلوماتتوجيه املعلومات واملعارف علي  النشاط الرياضييساعد

 .ية ـية والعقلـة واالجتماعـسعى إىل تنمية النواحي النفسية والبدنيي
 االتزان النفسي واالستقرار الوجداين مما يرفع وحيسن مستوى  حتقيق على النشاط الرياضي املمارس يساعد

 .كما يساعد علي إشباع الرغبات وامليول بصفة خاصة   صحته النفسية
 أجهزة اجلسم و حتسني وظائف يفهم النشاط الرياضي ايس . 
  (47-41، ص.سالمة ب) .على تنمية قدراته العقليةتساعد مواقف اللعب املختلفة الفرد 
 :بينلالعفوائد ممارسة النشاط الرياضي على اللياقة الصحية -1-11
 :تحسين لياقة الجهاز الدوري التنفسي-1-11-1
 تقوية عضالت القلب. 
 اخنفاض معدل ضربات القلب. 
 نقص التحكم السمبثاوي للقلب. 
 زيادة األكسجني للمخ. 
  تني الدهين املسبب ملرض القلبنقص كثافة الربو. 
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 تأجيل حدوث تصلب الشرايني. 
 حتسن دور القلب. 
 مقاومة الضغط االنفعايل. 
  (.السكتة القلبية)تقليل خماطر إصابة القلب املفاجئة 
 نقص خماطر ارتفاع الضغط. 
 زيادة كمية األكسجني احململ بالدم. 
 :من خالل: تحسين العظام-1-11-2 
 زيادة كثافة العظام. 
 نقص احتمال اإلصابة. 
 :البول السكري-1-11-3
 نقص البول السكري للبالغني. 
 (840-844ص8440راتب، النشاط البدين و االسرتخاء، ) .حتسني نوعية احلياة لنمط البول السكري 
 :حسين القوة والتحمل العضليت -1-11-4
 حتسني كفاءة اجلسم، واخنفاض احتمال اإلصابة للعضالت. 
  أسفل الظهرنقص خماطر آالم. 
 حتسني األداء. 
 استعادة الشفاء بسرعة بعد العمل الشاق. 
 حتسني مقدرة اجلسم على مواجهة الطوارئ. 
 :تحسين المرونة-1-11-5
 املزيد من كفاءة العمل. 
 نقص إصابة العضالت واحتمال إصابة املفاصل. 
 حتسني األداء الرياضي. 
 :نقص التوتر العقلي-1-11-6
  نقص أعراض الضغطالتخلص من االكتئاب و. 
 حتسني عادات النوم، والقدرة على االستمتاع بالفراغ. 
 التحسن يف العمل. 
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 :فرص خبرات النجاح-1-11-7
 حتسني مفهوم الذات، ومعرفة القدرات الشخصية. 
 حتسني اإلحساس بالسعادة واالستمتاع باحلياة. 
 .حتسني البناء اجلسماين وحتسني القوام:تحسين المظهر -1-11-8
 .حتسني نوعية احلياة وتقوية الروابط االجتماعية:التفاعل االجتماعي-1-11-9
 :(لسرطانا) نقص اإلصابة باألمراض الخةيرة -1-11-11
 نقص خماطر إصابة القولون. 
 نقص خماطر إصابة اجلهاز التناسلي والصدر. 
 املقدرة على االستمتاع بالفراغ. 
 حتسني نوعية احلياة. 
 هة مثريات الضغوطحتسني املقدرة على مواج. 
 :نقص التأثيرات السلبية الناتجة عن التقدم في السن-1-11-11
 حتسني مقدرة وكفاءة اجلسم يف احلياة اليومية. 
 حتسني الذاكرة القصرية املدى. 
 مقاومة األمراض. 
 املزيد من املرونة. 
 املزيد من االعتماد على النفس. 
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 :خالصة
ضية كوسيلة من بني الوسائل اليت ختص تنمية الكفاءة البدنية واحلركية، وما برزت أمهية املمارسة الريا 

يتصل هبا من قيم صحية اليت تساهم يف تكوين الفرد الصاحل، وتكسبه لياقة بدنية تؤهله للقيام بواجباته ومواجهة 
 .متطلبات احلياة والعمل مبا حتقق له السعادة والصحة

ه يستطيع أن يقدم ذلك اإلسهام لنب اإلنسان مبا يف ذلك الطب، يدعي أي علم أو نظام آخر أنوال  
فالنشاط الرياضي يسعى دوما للوصول إىل رفع مستويات املهارة احلركية مبختلف أنواعها لدى الفرد بشكل يسمح 

  . له بالسيطرة املمكنة على حركاته ومهارته، ومن مث على أدائه
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 :تمهيد
ن املستوى الذي وصلت إليه النتائج احملصلة يف خمتلف البطوالت الدولية والعاملية ما هو إال دليل قاطع إ

على التطور امللحوظ يف برامج التدريب، وكذا التطور الكبري يف األجهزة القياسية والتقييمية للحالة البدنية 
حتقق وما زال يف طريق التقدم من خالل االعتناء و والصحية، والتقييم احلقيقي للمستوى الرياضي كل هذا 

االهتمام جبميع العلوم اليت هلا عالقة بالرياضة وحميطه، وبذلك جند أن كل األحباث اجلديدة يف مجيع العلوم اليت هلا 
عالقة بالرياضة تشارك بدورها يف حتسني النتائج ومن بني هذه العلوم جند الطب الرياضي وهو االختصاص الذي 

 .يغطي العالج، املراقبة، الوقاية، وتوجيه الرياضي، للحفاظ على اللياقة البدنية والصحية
الطب والرياضة يف فائدة مشرتكة وهي  يتكامل  علم متعدد الفروع،كما الطب الرياضي يفرض نفسه بصفتهف

مستوى يف سن متقدم  حتسني وتنمية القدرة البدنية إىل أعلى ة أو الرجوع إىل الصحة العادية والصحة اجليد
 .والشيء الذي يهمنا هو أن نفهمه ونعرف مبادئه القاعدية يف الطب الرياضي 
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 :تعريف الطب الرياضي-2-1 
يهتم بدراسة كافة النواحي اخلاصة بالرياضي من وقاية و تشخيص و عالج , هو فرع من العلوم  الطبية احلديثة  

، و بنفس درجة   (22ص8991رياض، الطب الرياضي و اصابات املالعب، ) ودة للمالعبوتأهيل حىت الع
 .لياقته البدنية والفنية السابقة

وخيتص الطب الرياضي كعلم طيب حديث ببحث وعالج التطورات والتغريات الوظيفية والتشرحيية املرضية املختلفة 
كما  ,(رياض، االسعافات األولية الصابات املالعب) ختلفةيف اجلسم كنتاج لنشاطه احلركي يف الظروف العادية وامل

يهدف إىل االختيار والتوجيه واملراقبة ومعاجلة الرياضيني، ويقوم أيضا مبراقبة التأثريات اليت ترتكها الرياضة على 
ن جسم الرياضي، وذلك بواسطة أجهزة حديثة كجهاز اللياقة البدنية، وجهاز التصوير التحليلي، واليت ميك

بواسطتها أخذ فيلم الالعب أثناء التمرين وحتليل حركاته بالسرعة والبطء وعرضها له، وتعليق املدرب والطبيب 
 ,lumborso) .عليها حىت يشغل احلركات اإلجيابية ويتجنب  احلركات السلبية وإجياد هلا عالقة باللعبة

1990p04) 
ؤولية الرعاية الطبية املتكاملة للممارسني لألنشطة كما يقع على كاهل املتخصصون يف جمال الطب الرياضي مس

الرياضية، وال تتوقف هذه األخرية عند تقدمي الرعاية العالجية لالعبني املصابني وإعادة تأهيلهم فحسب بل 
ويشتمل الطب الرياضي جماالت بيولوجية و أخري ,تتضمن أيضا اختاذ اإلجراءات الوقائية من حدوث اإلصابات 

اإلضافة إيل صنوف التغذية املناسبة للرياضي و توقيتها و العالج الطبيعي الالزم لالعب و قائيا و ب فسيولوجية
 .   تأهيليا

 :و ينقسم الطب الرياضي احلديث إىل قسمني رئيسيني مها  
 :بيولوجيا الطب الرياضي2-1-1

 . وقائية بطب الرياضةوتشمل كافة العلوم الطبية الفسيولوجية والبيولوجية واملرضية والعالجية وال
 :إصابات المالعب والعالج الطبيعي-2-1-2

وكذلك كافة اجلوانب ( ما عدا إجراء التدخالت اجلراحية)وتشمل اجلوانب الوقائية والتشخيصية والعالجية 
أسامة رياض، نفس ) التأهيلية فيما بعد اإلصابة متهيدا لعودة الالعب إىل نفس مستواه كبطل وليس كفرد عادي

  ( رجع السابقامل
 :من هذا املنطق جند أن جمال الطب الرياضي يشتمل على اهتمامات متعددة منها

 :الطب الرياضي التقييمي -2-1-2-1
ومقارنتها مبا , يشتمل على اختبارات وفحوصات خاصة حتدد من خالهلا حالة الالعبني من النواحي املختلفة

لرياضية اليت ميارسها وذلك ملعرفة أوجه النقص بني حالة الالعبني عليه وفقا ملتطلبات األنشطة ا يكونواجيب أن 
 (81ص8998يوسف، ) .للمستويات العالية وما جيب أن حيققوه من أهداف للوصول
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 :الطب الرياضي التوجيهي-2-1-2-2
سني إىل توجيه الالعبني واملمار  من خالهلا  ووظيفية يتم وقواميههذا الفرع بإجراء اختبارات سيكولوجية خيتص 

 .الرياضات اليت تتناسب مع إمكانياهتم مبا حيقق الوصول على املستويات العالية
 :الطب الرياضي الوقائي-2-1-2-3 

يف خمتلف خيتص هذا النوع بالبحث يف التغريات الفسيولوجية والوظيفية والتشرحيية والنفسية اليت حتدث لالعبني 
ا سواء كانت هذه التغريات سلبية أو اجيابية وبصدد التوجيهات الظروف احلياتية سواء يف املالعب أو خارجه

 .الوقائية مبا جيب اختاذه للحفاظ على صحة الالعبني وسالمتهم وما جيب االبتعاد عنه
 :الطب الرياضي العالجي والتأهيلي-2-1-2-4

كما خيتص ,ابات ومتطلباهتاوفقا لطبيعة اإلصالنوع بتقدمي اخلدمات الطبية العالجية لالعبني املصابني  خيتص هذا
بتحديد الربامج التأهيلية أثناء اإلصابة وبعد الشفاء منها وحتديد الوقت املناسب لالعب للعودة ملمارسة األنشطة 

  . الرياضية وللمنافسات أيضا
 :مفهوم المراقبة الطبية -2-2

البصري، ) ,حلوادثهي جمموعة من اإلجراءات املتخذة من أجل اجتناب املخاطر ومنع اإلصابات وا
نوعي حلاالت املرض أو العجز لالعبني وختتلف من حالة ألخرى وتشتمل على كما تعترب عالج  (29ص8991

  (221سالمة، ص) .املتابعة الدورية للحالة ورعايتها طوال فرتة العالج
 :مهام المراقبة الطبية والصحية-2-3
 ة املختلفةالتخطيط لكيفية عالج الالعبني يف املراحل التدريبي. 
 التخطيط لكيفية تنظيم اخلدمات الصحية باملالعب واألشراف عليها. 
 اإلشراف على البيئة يف املركب الرياضي. 
 القيام بعمل الفحص الطيب الدوري الشامل لالعبني وحتليل النتائج. 
 اكتشاف األمراض املعدية واختاذ اإلجراءات الالزمة حنو منعها. 
 لناجتة من خالل برنامج تدرييبمراقبة وتقييد التغريات ا  . 
 :مفهوم الفحص الطبي الدوري-2-4

رحلة تدريبية يقوم به لالعبني يف م ىجير عن القيام بنشاط رياضي معني  نعين به مراقبة وتقييم التغريات النامجة
 :اجلوانب التالية الطبيب ويتناول 

 أو يتعلق بأي أمراض سابقة أو تطعيم ة فيما التاريخ الصحي لالعبني ويقصد به دراسة احلالة الصحية املاضي
 .حوادث سابقة
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 الكشف عن مجيع أجهزة اجلسم وأجزائه. 
 .الطبيب كل ما يتعلق باحلالة الصحية لالعبنيفيها  دوني اليت وهي تلك السجالت: السجالت الصحية   
 االختبارات النفسية.  
 :الكشف الطبي لتقويم الحالة الصحية-2-5

 :لتقومي احلالة الصحية هام لألسباب التالية إن الكشف الطيب
  ميارسون أي نوع من التمرينات احملددة خلوفهم من خطر التعرض للمخاطرال بعض األفراد. 
  أي نوع من التمرينات لعدم إجراء أي فحوص طبيةبعض األفراد ال ميارسون. 
 الكشف الطيب يساعد على حتديد احلالة الصحية الراهنة لألفراد. 
 ات واملعلومات الطبية الناجتة من الفحص تستخدم يف حتديد نوع التمرينالبيان. 
  القيم اخلاصة ببعض التحاليل مثل ضغط الدم وبنية الدهن ونسبة السكر والكلسرتول وغريها نستخدم حلث

 .األفراد على االلتزام بالربنامج التدرييب
 اليت ميكن مقارنتها بأي تغيري جديد قد يطرأ على ميثل القاعدة ى التقومي الصحي لكل األفراد األصحاء واملرض

 .الصحة
  األطفال والبالغون يف أشد احلاجة إلجراء تلك الفحوص بسبب ازدياد معدالت النمو والنضج يف هذه املرحلة

 .من العمر
  الكبار أيضا يف أشد احلاجة على تكرار تلك الفحوص لالكتشاف املبكر لبعض األمراض اخلطرية مثل

 .وأمراض القلب وغريهاالسرطان 
 التشخيص املبكر ألي مرض يساعد على ازدياد فرص الشفاء منه. 
 إن التقومي الطيب يف غاية األمهية لكل األفراد يف األحوال العادية وقبل تنفيذ أي برنامج رياضي  
 ارسة الرياضةإتباع األسلوب العلمي يف ممأردنا األخذ باملبادئ السليمة و  واحلقيقة العلمية تؤكد أنه إذا 

 .االت التاليةاحل على وجه اخلصوص و جيب على األفراد الفحص الطيب بواسطة املتخصصني
 األطفال والناشئني 
  الرجال فوق سن األربعني 
 سالمة، الصحة الرياضية و احملددات الفسيولوجية للنشاط الرياضي، ) .السيدات فوق سن اخلمسني

  (29-21ص2222
 بنوعيه  نون من ارتفاع ضغط الدممجيع األفراد الذين يعا . 
  رامغمل 242مجيع األفراد الذين يزيد كولسرتول الدم لديهم% . 
 مجيع األفراد املدخنني. 
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 مجيع األفراد الذي يعانون من مرض البول السكري. 
 مجيع األفراد الذين يعانون من انسداد الشريان التاجي. 

 :عراض التاليةكل احلاالت السابقة قد يشتكون من األ  أووبعض  
 آالم يف الصدر وحول البطن 
 شحوب الوجه وزرقة يف الشفتني 
  النفس القصري " ضيق يف التنفس." 
 الغثيان أو الكسل الشديد 
  السعال املصحوب بضيق التنفس 
 آالم يف الطرف السفلي خاصة يف الكاحل. 
 هبوط وخفقان يف القلب 
 زيادة معدل ضربات القلب. 
 :بي الفسيولوجيالطلتقييم ا استمارة-2-6

 جيب أن يكون لكل العب كرة قدم استمارة خاصة بالتقييم الطيب الفسيولوجي واليت جيب أن 
 :حتتوي على األقسام التالية

 قسم خاص بالفحص الطيب العام. 
 قسم خاص بالفحوص الطبية الفسيولوجية 
  املرفولوجية"قسم خاص بالفحوص اجلسدية اخلارجية." 
 ليةقسم خاص بالفحوص املعم. 
 (891رياض، الرعاية الطبية لالعبني ، ص) .بيانات خاصة بدرجة اللياقة الطبية والبدنية لالعب   
 :وتشتمل على البيانات التالية:قسم الفحوص الطبية العامة-2-6-1

االسم، العمر، تاريخ امليالد، العنوان، الوظيفة، وزن الالعب، رقم اهلاتف، الشكوى املرضية الرئيسية وأعراض 
 .أخرى

 

امة ات ع يان   ب

ويشمل التاريخ الطيب احلايل و السابق من أمراض وعمليات جراحية وإصابات وحوادث وحساسية لعقاقري طبية 
 .معينة وأمراض استمرت أكثر من أسبوع وأمراض سابقة تكون قد أثرت على املستوى الرياضي لالعب

 

 التاريخ الطيب

 التاريخ الطيب العائلي . وماتيزم بأنواعه والسكر والضغط والصرع والزهري و الذحبة الصدريةويشمل السؤال عن أمراض عائلية مثل الر 
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.ويشمل معلومات عن تاريخ بدء ممارسة رياضة كرة القدم والرياضات األخرى اليت ميارسها الالعب وتاريخ بدء ممارستها   
 

التاريخ الطيب و 
 التدريبيب

 العادات .العب بانتظام و تشمل األدوية اليت يستخدمها ال

 .ويشمل مساحة سطح اجلسم، الوزن، الطول، النمو، منط اجلسم، السن البيولوجي 
 

 الفحص الطيب العام

 .وتشتمل على قوة البصر، امللتحمة، جحوظ العينني، أخطاء األبصار
 

 فحوص العيون

 . يقع جلدية,جروح سطحية,بقع ملونة,وتشمل اللون
 

 فحوص اجللد

 .الغدة الدرقية والغدد الليمفاوية,النبض والضغط فحوصات 
 

 فحوص األسنان

وتشتمل على فحوصات تفصيلية للقلب والصدر والبطن واجلهاز احلركي وتشوهات القوام وفحوصات اجلهاز 
 .العصيب بوظائفه احلسية وانعكاساته وقياس القوة العضلية

 الفحوصات احمللية   

لالعب والسعة احليوية املقاسة واملتوقعة ونسبتها ملساحة اجلسم وقياس كمية  وتشمل قياسات أقصى سعة تنفسية
 .أقصى زفري

فحوص الوظائف 
 التنفسية 

و ختطيط ,وتشتمل علي قياس حجم القلب من صور األشعة، ونسبته ملساحة اجلسم و ألقصى نبض أكسجني
 .القلب ونتائجه يف الراحة أثناء وبعد اجملهود

فحوص خاصة حبجم 
 قلب و ختطيطهال

 (:المورفولوجية)قسم الفحوص البدنية الخارجية -2-6-2
وتشمل الطول والوزن وطول األطراف السفلى والعليا، درجة تقوية املفاصل وكمية احلقون حتت اجللد وأي قياسات 

 .إضافية أخرى
 :وتشمل الفحوص املخربية العامة مثل :قسم الفحوص المعملية-2-6-3

 :فحوص الدم
 هيموجلبني"امة للدم صورة ع." 
  الدم البيضاء واحلمراء والتفصيل الطيب والنوعي اتعدد كر  . 
 نسبة هيموجلبني الدم. 
 مالحظات أخرى. 
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 فحوص البول: 
 نسبة الزالل إذا ما وجد 
 الفحص اجملري للبول. 
 نسبة السكر إذا ما وجد 
 مالحظات أخرى. 

 فحوص البراز: 
 .الستبعاد وجود طفيليات اجلهاز اهلضمي

 فحوص معملية طبية أخرى: 
الناشئ و تفحص بطرق خاصة جمهرية حيث تبني  فيها عينة من عضالتمثل الفحوص النسيجية واليت تؤخذ 

 :كما جتري أيضا فحوص معملية أخرى لالعب أمهها  .مارسة رياضة كرة القدم، والنبو  فيها من عدمهمل استعداده
 قياس نسبة حامض البنيكخي الدم. 
 قون وكولسرتول الدمقياس نسبة احل. 

 :وتشمل مايلي: ياقة البدنية لالعب كرة القدملبدرجة ال خاصة بيانات-2-7
  للممارسة رياضة كرة القدم اللياقة الطبية. 
 ع أخرى من الرياضةا ملمارسة أنو  اللياقة الطبية. 
 حتفظ على اللياقة الطبية لالعب. 
  من طرف طبيب االحتاد  وحتدد بالضبط" ائياوقتيا أو هن"عدم اللياقة الطبية ملمارسة كرة القدم.  

 :يةية والمرضفحوص خاصة بالمتابعة الطبية التقيم-2-8
والكشف العام وحالة الصدر والبطن والقلب واجلهاز  ,بيانات عن اجلسم والوزن,وتشمل مالحظات املتابعة 

ف التنفسية ودرجة لياقة الالعب واخلاصة وقياسات الوظائ العامةاحلركي وحجم القلب وختطيط القلب واألحباث 
 . فحص له وكذلك تشخيصه وعالجه  وشكواه الطبية يف أخر

 :الطب الرياضيأهمية إلمام المدرب بعلوم  -2-9
 اختاذ قرار حتويل الالعب إىل الطبيب املتخصص يف الوقت املناسب. 
 تقدمي املساعدة الضرورية يف حالة عدم تواجد أحد أفراد الفريق الطيب. 
 دة الطبيب وأخصائي العالج الطبيعي يف وضع وإعداد الربنامج التأهيلي املناسب للرياضيمساع. 
 تقدمي اإلسعافات األولية بطريقة صحيحة وسليمة. 
 فهم النواحي امليكانيكية اليت تؤدي إىل حدوث اإلصابة بغرض املساعدة يف الوقاية من حدوثها. 
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 ة املناسبة حىت يتجنب الالعب خطر اإلصابةاكتشاف األخطاء الفنية بسهولة وتقدمي النصيح. 
 التشاور مع الالعب يف كل األوقات خبصوص تأثري التدريب على الصحة واألداء  . 
 :أغلب اخلربات تؤيد أن املدرب الذي يلم باملعلومات األساسية يف جمال الطب الرياضي يصبح قادرا علىإن 
  ،اختاذ اإلجراءات الضرورية والصحية يف الوقايةقادرا على ليكون فهم املشاكل احمليطة بالالعب. 
  حسن، ) .تدعيم العالقة بني املدرب والالعبيف  ساعد يالصحية لالعب، مما تدهور احلالة جتنب

  (91ص8991
 :الوقاية من اإلصابات الرياضيةدور المدرب الرياضي  في -2-10

 :ايليالوقاية من اإلصابات الرياضية فيمميكن تلخيص دور املدرب يف 
 لإلصابات الرياضية وجتنب حدوثها معرفة األسباب العامة. 
 الرياضي عدم اشرتاك الالعب يف التدريب أو اللعب بدون إجراء الطب الدوري الشامل. 
  املصابالالعب  إشراكعدم. 
 توفري الغذاء املناسب للرياضي كما ونوعا مبختلف عناصره الغذائية البناءة . 
 اإلصابات الهتمام باإلمحاء لتجنبا. 
 تطبيق التدريب العلمي احلديث. 
 مراعاة جتانس الفريق. 
 الراحة الكافية لالعبني.  
  اإلملام  باإلصابات الرياضية.   

 .الصحة الرياضية2-11
 :الصحةماهية-2-11-1

حيث تنتح هذه احلالة من تكييف اجلسم مع نفسه و ،اجلسم أعضاء حالة التوازن النسيب لوظائفهي  الصحة 
 (28-22ص8999، .سالمة د)  .العوامل الضارة اليت يتعرض هلا

قياس طرفه العلوي الصحة املثالية والطرف السفلي  در أما من جهة درجات الصحة فيمكن تصورها على أهنا جم
سالمة، )  :هي كالتايل من الصحة  النعدام الصحة، وبني الطرف العلوي والطرف السفلي درجات متفاوتة

  (11ص8919اجلوانب الصحية يف الرتبية الرياضية ، 
 :الصحة المثالية-2-11-1-1

وهي درجة التكامل البدين والنفسي واالجتماعي وهذا املستوى نادرا ما يتوفر ويعترب مبثابة هدف بعيد لربامج 
 .مل على حتقيقهالصحة املدرسية والصحة العامة يف اجملتمع حملاولة الع
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 :الصحة االيجابية-2-11-1-2
وتتوفر فيها طاقة اجيابية متكن الفرد من مواجهة املشاكل واملؤثرات البدنية والنفسية واالجتماعية دون ظهور أي 

 .أعراض مرضية
 :السالمة المتوسطة-2-11-1-3

 .ضارة يسقط الفرد فريسة للمرضالصحة، لذلك فإنه عند التعرض ألي مؤثرات وفيها ال تتوفر طاقة اجيابية من 
 :ظاهرالالمرض الغير  -2-11-1-4

يف هذا املستوى ال يشكو املريض من أعراض واضحة ولكن ميكن يف هذه احلالة اكتشاف املرض عن طريق 
 .التحاليل أو االختبارات الطبية املختلفة

 :المرض الظاهر -2-11-1-5
 .س اها وعالمات مرضية ظاهرةيف هذا املستوى يشكو املريض من أعراض وآالم حي

 :ارمستوى االحتض -2-11-1-6
يف هذا املستوى تسود احلالة الصحية إىل حد كبري ويصعب على املريض أن يستعيد صحته اليت كان يتمتع اها من 

  .قبل
 :الوعي الصحي-2-12

اسهم باملسؤولية حنو الوعي الصحي تعبري يقصد به إملام املواطنني باحلقائق واملعلومات الصحية وأيضا إحس
 .صحتهم وصحة غريهم من املواطنني

 :جمتمع يكون أفراده إجيادليه نشر الوعي الصحي بني املواطنني هو إواهلدف الذي نريد الوصول 
 ملشكالت الصحية واألمراض املعدية اليت تنتشر يف حي و اقد أملوا باملعلومات املتصلة باملستوى الص

 .وأسبااها وطرق انتقاهلا وأعراضها و الوقاية منها ووسائل مكافحتهااها  اإلصابةجمتمعهم ومعدل 
  وليتهم قبل قد فهموا وأيقنوا أن حل مشاكلهم الصحية واحملافظة على صحتهم وصحة جمتمعهم هي مسؤ

 .اجلهات احلكوميةأن تكون مسؤولية 
 :األهداف األساسية لعلم الصحة في األنشطة الرياضية-2-13

 :ما يليفيساسية لعلم الصحة يف جماالت األنشطة الرياضية األهداف األ تتمثل
  دراسة تأثري خمتلف عوامل وظروف البيئة اخلارجية على املستوى الصحي والكفاءة البدنية للمدرب

 .الرياضي
  وضع القواعد الصحية واملستويات املعيارية ملمارسي األنشطة الرياضية. 
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 ت املعيارية الصعبة اخلاصة بالعوامل الطبيعية الالزمة لتقوية الصحة الدراسة العلمية لوضع القواعد واملستويا
 .ورفع املستوى الصحي ملمارسي األنشطة الرياضية

 :طرق تحقيق األهداف الصحية في مجاالت األنشطة الرياضية-2-14
ن طريق تستخدم طرق صحية خمتلفة لتحقيق األهداف الصحية يف جماالت األنشطة الرياضية، وذلك ع         

واملالحظة لعمليات التدريب الرياضي واملنافسات الرياضية وعلم االجتماع الرياضي وعلم الدراسات التجريبية 
           (12-49ص2228أبو العال أمحد عبد الفتاح، ) .الطب الرياضي

 :الصحة الفردية للرياضي-2-15
ة الفردية لالعب، يالصح باإلجراءاتكل جيد إن الصحة الفردية لالعب، تتطلب بالضرورة العناية بش        

وسيلة هامة  كما أهنا,وهو أمر يتطلب العناية بالنظافة باعتبارها ضرورية ليكون اإلنسان حمرتما مقبوال يف اجملتمع
عين أيضا نظافة املأكل واملشرب فقط، بل ناجلانب الظاهري  ذلكعين بة من عدوى األمراض املعدية، وال نللوقاي

الداخلية ومجيع أعضاء اجلسم خصوصا األماكن الكثرية التعرض للتلوث كالوجه واليدين واألظافر وخمارج  واملالبس
وفتحه الشرج واألماكن كثرية اإلفراز للعرق كاجللد والشعر  والعيننياجلسم كالفم، واألسنان واألذنني، واألنف، 

 .والقدمني واإلبطني وثين الفخذين
 مراض التقيحات األ قايته منوو  العناية بالجلد: 

التوجيهات مجلة من النصائح و  يف  يةتقيحات اجللدال و  مراضاألمن  العناية باجللد و وقايته وتنحصر وسائل
 :مايلينذكر منها 
 جيب مراعاة القواعد الصحية للعناية باجلسم بكل دقة. 
 ية ودورات املياه وأرضيات جيب العناية بنظافة املالبس واألحذية واجلوارب واألدوات واألجهزة الرياض

 .احلمامات باملنشآت الرياضية
  82%أو  %2ميكن التخلص من التقيحات الصغرية اليت تظهر على اجللد بواسطة حملول اليود برتكيز 

 .من التوتيا اخلضراء
  ينصح بإجراء جلسات األشعة اليت منها األشعة فوق البنفسجية وعندما تكون اإلصابة اهذه التقيحات 
 .ة يفضل اخلضوع لعالج كامل لتخلص منها، وذلك حتت إشراف طبيب خمتصكبري 

 العناية بالذراعين: 
خرية , األنشطة الرياضيةيف ممارسة   أهم اجلوانب الصحية من تعترب العناية باليدين القواعد  بإتباعوتتحقق هذه األأ

           : التالية
 ريب الرياضيضرورة غسل اليدين باملاء والصابون جيدا قبل التد. 
 جيب بصفة ضرورية عند التدريب استخدام وسائل للدفاع عن كف اليدين. 
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 يفضل استخدام جلسرين أو غري ذلك من أنواع الكرمي لتنعيم راحة اليد بعد التدريب الرياضي. 
 ينصح بعمل محام صودا لليدين بصورة منتظمة مرتني يف األسبوع. 
  الصابون جيدا مث جتفيفها ووضع طبقة خفيفة من الكرمي ملدة ينصح بغسل اليدين بعد التدريب باملاء و

 .ساعة أو ساعتني ويتم إزالة هذه الطبقة بعد ذلك وجتفف اليدين جيدا
 العناية بالقدمين: 

يظهر يف بعض األحيان بالنسبة للرياضيني بعض األمراض الفطرية للقدمني اليت منها الغطار البشري          
Epidemrnopph ytides  كنتيجة للعدوى من شخص مريض والذي ينتقل لطبقة خاصة يف جلد

   .القدمني وبني األصابع
إن جتنب اإلصابة من األمراض الفطرية للقدمني يتطلب استخدام املالبس الشخصية فقط وجوارب ومناشف 

، كما يستخدم شبشب شخصي للحمام وعدم السري بقدمني عاريتني واستخدام أحذية غري ضيقة( الفوط)
 .وضرورة غسل الرجلني باملاء والصابون وجتفيفها وجتفيف ما بني األصابع جيدا

 العناية باألسنان وتجويف الفم: 
 :يف مقدمتها مايلييأيت  اتالعديد من االهتمام ة للعناية باألسنان وجتويف الفم وتتخذ الصحة الفردي

 سنان الشخصية لزمن قدره من دقيقة واحدة قبل النوم بفرشاة األ ضرورة تنظيف األسنان يف الصباح واملساء
 .إىل دقيقتني يف كل مرة باستخدام املعجون املخصص لذلك

  جيب أن يكون حركة فرشاة األسنان يف اجتاه رأسي فقط من اللثة إىل األسنان وليس بالعكس وليس يف
 .مستوى أفقي على األسنان واللثة

 ا إىل األطباق الباردة جدا بالتناوبضرورة جتنب تناول الطعام من األطباق الساخنة جد. 
 ضرورة تنظيف الفم باملاء الدافئ بعد كل مرة من تناول الطعام . 
  هور أول شعور مبرض يف جتويف الفم أو أمل يف األسنانعند ظ األخصائيجيب اللجوء إىل الطبيب. 
  شعور باآلالم أو ظهور على فرتات متفاوتة دون االنتظار بال( طبيب األسنان)جيب زيارة الطبيب املختص

 .املرض يف جتويف الفم
 العناية بالعينين: 
سرير خاص  ، وجيب أن خيصص لكل العب منشفة ، إذ العني من أهم العادات اليوميةالعناية بنظافة تعترب 

 .باألمراض املعدية  نقل العدوىاالستعمال املشرتك لوسائل النظافة ي وسادة خاصة ألن 
عبني حتديد قوة بصرهم من خالل الطبيب املختص وينصح باستخدام النظارات الطبية جيب على الالبالتايل  و

 .املخصصة للرياضيني يف حالة ضعف البصر
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 :تقوم على عدة عناصر أساسيةو :تدريب وإعداد الالعبينمسؤولية أخصائي الطب الرياضي في  -2-16
 .تقييم الحالة الصحية-2-16-1

 لرياضيينل و النفسية االختبارات الصحية: 
عن طريق الكشف الطيب األويل وإجراء االختبارات و النفسية  جيب االهتمام حبالة الرياضي الصحية       

حيث أن كل وحماولة تعزيز ثقته بنفسه  والفحوصات اخلاصة اليت حتدد بدقة احلالة العامة اليت يكون عليها الرياضي
حالة ما نه يف ألو , الالعب من بدل أقصى جمهوداته وإمكانياتهمن فقدان الثقة بالنفس واخلوف من اإلصابة متنع 

يصبح من الصعب س العصبية أي مرض أو خلل يف وظائف األجهزة العضوية أو هذه االختباراتإذا أظهرت 
 .الوصول بالالعب إىل املستويات العالية

 االختبارات الفسيولوجية: 
 :التاليةميكن تلخيصها يف البنود 

 بذل أقصى جمهود بدين قياس النبض عند. 
 قياس النبض عند الراحة. 
 قياس أقصى استهالك لألكسجني. 
 قياس أقصى طاقة تنفسية.  

 االختبارات التشريحية والبدنية: 
يتم إجراء االختبارات التشرحيية للكشف عن أية احنرافات أو تشوهات قوامية حيث يزداد معدل اإلصابات يف 

زء من أجزاء اجلسم، باإلضافة إىل أهنا تعوق القيام باجملهود الرياضي، وأيضا حاالت االحنرافات القوامية ألي ج
واستعداد نوع اجلسم  النمووقياس القوة العضلية واملرونة والتحمل والرشاقة للتعرف على قياس الطول والوزن 

 .الرياضي حلماية الالعب من التعرض لإلصابات للنشاط
  بالتغذيةاالهتمام: 

 يد التغذية وعدم تناول الطعام قبل املباراة أو التدريبات بثالث ساعاتجيب احرتام مواع. 
  تناول كمية مناسبة من السوائل لتعويض ما يفقده اجلسم وخاصة عند ارتفاع درجة احلرارة والرطوبة 

 .وأثناء التدريبات ذات الشدة العالية 
 سموجية علي اجلول املنشطات الصناعية ملا هلا من أضرار فسيولتنا منالالعب  منع.  
 :توفير عوامل األمان الرياضي-2-16-2

 جيب إتباع جمموع من القواعدعند ممارسة النشاط الرياضي 
 التأكد من التجهيزات واملعدات ومدى فاعليتها. 
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  (الطقس)ارتداء املالبس اليت تتناسب مع نوع النشاط املمارس ودرجة حرارة اجلو 
 ع نوع النشاط الرياضيارتداء األحذية اليت تتناسب أيضا م. 
 سالمة ارض املالعب من احلفر واألحجار وان تكون ارض امللعب مناسبة لنوع النشاط املمارس. 
 قليل شدة اإلصابةتتدريب الالعب على كيفية السقطات األرضية ل. 
 توجيه الالعبني إىل طاعة القوانني اليت تكفل األمانة واحلماية هلم. 
 :التدريبياالهتمام بالبرنامج -2-16-3

 :جيب االهتمام بالنقاط اآلتية
 لتهيئة أجهزة اجلسم وإعدادها لتتناسب مع طبيعة اجملهود الذي يقوم به الالعب   اإلمحاء االعام واخلاص. 
  تنمية لوالعمل على رفع كفاءهتا الوصول إىل أقصى مستويات اللياقة البدنية بالعناية بأجهزة اجلسم احليوية

  .ربطةألالعضالت واملفاصل وا
 االلتزام مببدأ التدرج يف بذل اجلهد إلتاحة الفرصة لألجهزة بالتكيف مع النشاط الرياضي. 
 االهتمام بفرتة االستشفاء بعد اجملهود وبني فرتات التدريب. 
 :العوامل المسببة لإلصابات الرياضية-2-17
 ومن العوامل املسببة لإلصابات الرياضية مايلي: 
 البدين عدم االهتمام باإلعداد. 
 عدم التكامل يف تدريبات تنمية عناصر اللياقة البدين.  
 اخلاصة باألنشطة الرياضية املختلفة عدم استخدام أدوات الوقاية. 
 عدم التنسيق والتوافق يف تدريبات اجملموعات العضلية لالعب. 
 سوء ختطيط الربنامج التدرييب.  
  عدم االهتمام باإلمحاء الكايف واملناسب . 
 حظة املدرب لالعب بدقةعدم مال . 
 تناول املنشطات. 
 الرياضية الروح خمالفة. 
 عدم االهتمام بإجراء الفحوص الطبية واالختبارات الفسيولوجية للممارسني. 
  استخدام األدوات و الوسائل الرياضية الغري املالئمة. 
  سوء أرضية املالعب و أماكن اللعب. 
 :يلي مانذكر منها  :القواعد الصحية لألنشطة الرياضية-2-18
  به  املواصفات الفنية اخلاصة  إطاريف  كل نشاط رياضي املناسبة لاملالبس الرياضية ارتداء. 
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  الرتفيهأيام  والتدريب  وفرتات  تنظيم ل وضع برنامج. 
  مغطاة حسب الشروط و  كانت مكشوفة أو  سواءلرياضية امراعات الشروط الصحية للمالعب و القاعات

 . سطرة القياسات امل
 أبو العال أمحد عبد الفتاح، الثقافة ) .أثنائهأو اإلصابات الرياضية اليت قد حتدث قبل التدريب الرياضي  جتنب

  (119ص2228الصحية للرياضيني ، 
  االمتناع عن تناول املنشطات. 
  غرس الروح الرياضية وجتنب العنف و اخلشونة يف اللعب. 
 :إصابات العب كرة القدم-2-19

 :اإلصابات حدوثا بالنسبة لكرة القدم أكثر 
 :الجزء العلوي-2-19-1
 إصابة الرأس 
 إصابة العمود الفقري و الظهري 
 إصابة الصدر 
  البطن 
 احلوض 
  الكسر 
 اخللع 
 (824-821ص2224، .زاهر د)  اخللع اجلزئي 
 :الجزء السفلي-2-19-2

 :يعد هذا األخري أكثر عرضة لإلصابة و نذكر منها
 الكسور 
 فخذإصابة ال 
 إصابة الركبة 
 إصابة العضلة التوأمية 
 إصابة وتر اكليس 
   إصابة مفصل الكعب 
  (824ص2224زاهر، ) إصابة القدم 

 :باإلضافة إلصابات أخري منها 
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 التهاب مفصل الركبة املزمن. 
 شد يف مفاصل القدم ومفصل الركبة. 
 كدمات ومتزقات العضلة اخللفية الفخذية. 
 م القصظإصابة ع. 
  س املرمى اليت من إصابات األصابع واملرفقني وجيب مراعاة الشروط الصحية ملالعب كرة القدم إصابات حار

املفتوحة أو مالعب التدريب املغلقة باإلضافة إىل الظروف الصحية لتدريب الرياضي من جوانب املالبس 
   (198-192، ص.أبو العال أمحد عبد الفتاح ك)  .واألحذية وزمن التدريب الرياضي وإتباع قواعد صحية
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 :الخالصة

يف  الطبأن  بني الطب و الرياضة حيث اليت إن تطرقنا هلذا الفصل من حبثنا ما هو إال إشارة للعالقة الوطيدة
لألمهية اليت تكمن يف  و كذلك لإلشارة,خدمة الرياضة والرياضة تساهم بدورها يف احلفاظ صحة األفراد املمارسني 

لرياضي، وقد سبق وأن ذكرناها، وذلك للتعريف به أكثر، ألنه مل يصل بعد إىل مجيع األوساط الرياضية يف الطب ا
، ويف بعث احلركة الرياضية  علي األجيال الرياضية الصاعدة لحفاظللعمل مببادئه وأسسه العلمية، كذلك لبالدنا و 

 حنض حضوا كي   الرياضية املتطورة ائل واألجهزةووضعها على سكة التقدم احلقيقي، وذلك بتوفري املنشآت والوس
الدول األخرى، من جناح يف امليدان الرياضي واشرتاكها يف جمتمع التعاون لرفع مستوى الدولة اقتصاديا مث 

 .اجتماعيا
، وعلى هذا فإن املراعاة والسالمة والوقاية تعترب مبدأ هاما ألقصى درجة خالل التخطيط والتنفيذ للتدريب الرياضي

 .خاص وقطاع كرة القدم بشكل 
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  :تمهيد
كرة القدم خاصة من ارتفاع مستويات األداء  إن التطور الكبري الذي طرأ يف اجملال الرياضي عامة و           

املهاري و اخلططي جعل القائمني على التدريب الرياضي يفكرون يف وضع اخلطط واملناهج العلمية والعملية لبناء 
حيث حتظي هذه األخرية علي .   ة األساسية يف بناء املستقبلنظام متكامل لتدريب الناشئني اّلذين هم القاعد

لذا فقد احتدت كل اجلهود العلمية و اخلربات العملية علي ,شعبية كبرية وهائلة علي املستويني احمللي و العاملي 
ة والسرعة معا تطوير املستوي الفين هلذه اللعبة حبكم ارتفاع مستوي الفرق تدرجييا وأصبح أداء املهارات يتميز بالقو 

  .و علي درجة عالية من التفاهم واإلتقان
إن اهلدف من تعلم املهارات األساسية يف كرة القدم هو جعل الالعب قادرا علي التحكم بالكرة بأي          

ولكي نصل إيل املستوي املراد و املرجو وجب علينا معرفة الطرق الصحيحة و الوسائل واحملتوي , جزء من جسمه 
وعلي ضوء ذلك يتم إعداد الالعب منذ الصغر بالكم و الكيف الذي ,اسبني وفقا ملا تتطلبه املباريات العامليةاملن

يؤهله ألن يكون العب ذو كفاءة مهارية و مستوي رياضي راقي ميكنه من حتمل املسؤوليات الفردية و اجلماعية و 
 .حسن التصرف تعند املواقف املتباينة طوال زمن املباراة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



كرة القدم: الثالثالفصل   

 

 
41 

  :القدم كـرة تعريف-3-1
 :لغويا -أ

 "  اسم األمريكيون عليها يطلق ،كما بالقدم الكرة ركل وتعين التينية كلمة هي«  FootBall»  القدم
Rugby" تسمى عنها سنتحدث واليت املعروفة القدم كرة أما األمريكية، القدم كرة أو«Soccer ». 
 :اصطالحيا

 كل قبل القدم كرة: " مجيل رومي إليها أشار كما الناس، مجيع طرف من متارس ، اعيةمج رياضة هي القدم كرة 
 (05-05ص6891مجيل، ) ."اجملتمع أصناف كل معها يتكيف مجاعية رياضة شيء

 :المهارات األساسية في كرة القدم-3-2
 :مفهوم المهارة-3-2-1

 » ي للمشاهد نوعا من املتعة يف مشاهدة احلركة، يقولإّن املهارة تعتمد على التوافق احلركي اجلّيد والسليم وتعط
كذلك  إّن املهارة هي احلركة اليت تعطي للمشاهد اإلنطباع عن نوعية الّلعبة وعلى نوعية األداء و «وجيه حمجوب 

فبالتايل تكون املهارة نتيجة اختزال عدد   (01ص6891حمجوب، ) ،تعطي للمشاهد على أّن أداء احلركة بسيط
 .العضالت كبري من

لفرد حيّددها عامل السرعة والدقّة يف األداء  معنيهي سلوك «  Thomas Thill    تيل توماس » يعرّفها و
وحيكمها عامل النجاح، والفرض املوجود وهي تعتمد على نوع من الرقابة الذاتية اليت تفّسر ممّيزات اإلقتصاد 

 (THILLE, 1987Z304) .والنبات
يف مدلول املهارة على أّّنا تلك املقدرة اليت يتميز هبا الفرد على التواصل إىل نتيجة  « محادمفيت إبراهيم  » يرى و

 .واجب حركي بأقصى درجة من اإلتقان مع بدل أقّل قدرة من الطاقة يف أقّل زمن ممكن بأداءمن خالل القيام 
اليت  اإلستعداد إلجناز احلركة و اية ومنه يصبح مفهوم املهارة بأّنا القدرة على إستخدام الفرد للمعلومات بكف و

 .القواعد اليت تنتمي إىل ذلك الّنشاط األداء ضمن احلدود و الدقة و تكون تتمّيز بالسرعة و
 :مفهوم المهارة في كرة القدم-3-2-2

 صرب العدوي » و«  أشرف جابر » تعترب املهارة من األساسيات يف لعبة كرة القدم، حيث يرى كّل من
 مفيت إبراهيم » و (16ص6881خمتار، )« حنفي خمتار حمّمد عبدو صاحل » و (51ص6881 العدوي،)«
على أّن املهارة األساسية يف كرة القدم تعين كّل التحركات الضرورية اهلادفة  (51ص6891حممد عبده صاحل، )«

اهلدف من  و إنكرة، اليت تؤدي بعض معني يف إطار قانون كرة القدم سواء كانت هذه احلركات بالكرة أو بدون  
تعّلم املهارات األساسية هو جعل الالعب قادر على التصّرف بالكرة بأّي جزء من جسمه حسب قانون الّلعبة يف 
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أّي وقت من أوقات الّلعبة، األمر اّلذي جيعله قادر على تنفيذ اخلطط الدفاعية واهلجومية بكفاءة إجيابية، وعندما 
 (BERNARD, 1990P91) .املهارات األساسية بدقّة وإتقان يصل الالعب إىل مرحلة أداء مجيع

عن حركات يؤديها الالعب سواء بالكرة أو  عبارةمنه نستنتج أّن املهارة هي عنصر حّساس يف كرة القدم، وهي  و
 .بدوّنا

 :القدمممّيزات لعبة كرة -3-2-3
ساسّية املتعّمدة واّليت تّتبع يف إتقاّنا على هلا مبادئها األ اجلماعية لعبة كرة القدم كأّي لعبة من األلعاب تعترب

 :تتمّيز هذه اللعبة مبا يلي و، (51ص6899اجلواد، ) .األسلوب السليم يف طريقة التدريب
 تنّوعها، عكس ما هو موجود يف األلعاب األخرى كثرة املهارات األساسّية و. 
 املهارات يف كرة القدم عن األلعاب األخرى اختالف. 
 دقيقة لقدم أن يكون الالعب ذو مهارات سريعة وتتطلب كرة ا. 
  يستخدم الالعب يف األلعاب األخرى يديه يف التعامل مع الكرة أّما يف كرة القدم فهو يستعمل كّل أجزاء

 (17ص6811، .خمتار ح) .جسمه ما عدا يديه
 :أقسام المهارات في كرة القدم-3-2-4

حممد عبده صاحل، االعداد املتكامل لالعيب كرة القدم، ) م مفيت إبراهي» و « حمّمد عبده » يتفق كّل من 
أشرف » ، و «حنفي حممود خمتار » و  (575ص6898بيومي، )«فرج بيومي » ،  (05-51ص6891

 : ، على أن يكون التقسيم حسب الّشكل«صربي العدوي » و « جابر 
 
 
 
 
 
 

 .املهارات يف كرة القدميوّضح أقسام  ( 56)  شكل رقم
 :المهارات باستخدام الكرة-3-2-4-1
 :الجري بالكرة-3-2-4-1-1

 

 المهارات في كرة القدم

 

 المهارات بدون كرة

 

 

 المهارات باستخدام الكرة
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إذا أّداها الالعب هبدف خططي  اجلري بالكرة هو تسلسل لعملّية اإلمحاء أو سيطرة متواصلة على الكرة، و إنّ 
 م يفبأّن اجلري بالكرة هو فّن يستخدم فيه أجزاء القد « مفيت إبراهيم » يرى و.معنّي تسّمى املراوغة أو اجملاوزة

التحّكم  السيطرة عندما حيسن الالعب التصّرف والتوافق بني سرعة اجلري و هذهدحرجة الكرة على األرض وحتت 
مهما كانت السيطرة على الكرة فإّن الكرة دائما تسري أسرع من الالعب، هلذا جيب على املدربني تعّلم  بالكرة،و

ر للناشئني حّّت يتمّكن من إجادهتا وكذلك ضرورة أو تعليم مهارة اجلري بالكرة مبختلف أنواعها يف سّن مبكّ 
 .لالعب كيفّية استخدام اجلسمالقدمني يف األداء املهاري و  استخدام

 
 .يوّضح طرق اجلري بالكرة( 55 )شكل رقم 

 الجري باستخدام وجه القدم الخارجي:  
شكل  قوس خارجي، وهنا يتمّكن الالعب من مناولة الكرة يستخدم هذا النوع أثناء اجلري املستقيم وعلى  

بصورة مفاجئة ألّن وضع الالعب ال يدل على اجتاه املناولة، وكما تتمّيز باستخدام جسمه كحائل بني الكرة 
 .واملنافس، كما أّّنا كذلك هلا أداء ميكانيكي للحركة واّلذي يتناسب مع الوضع التشرحيي للرجلني أثناء اجلري

(BELGER, 1987P21) 
 الجري باستخدام وجه القدم الداخلي: 

تستخدم عندما جيري الالعب بطريقة القوس الداخلي أو عندما حيتوي على الكرة أو عند حتويل الكرة حنو 
جهة اليسار إن كانت يف اجلهة اليمىن، ومن ممّيزاهتا سهولة حفاظ الالعب على الكرة باستخدام جسمه وكلتا 

إالّ أن استخدام هذه املهارة أقّل بكثري من مهارة اجلري ظ بالكرة بعيدا عن متناول اخلصم قدميه يف االحتفا
 (15ص6899تامر حمسن، ) .بوجه القدم اخلارجي أثناء املباريات نظرا للوضع التشرحيي

 الجري بالكرة باستخدام وجه القدم األمامي: 
أثناء جريه بالكرة وهي من  وبني اقرب خصم لهتستخدم هذه املهارة عندما جيد الالعب مسافة كبرية بينه 

جييدها ظهري اجلنب واجلناحني إالّ أن أدائها يّتصف بالصعوبة نظرا للوضع التشرحيي  أناملهارات اليت جيب 
 (11عبد، ص) .للقدم أثناء اجلري بالكرة فإّن استخدامها يكون دائما أقّل نسبيا

 الجري بالكرة

الجري بالكرة باستخدام وجه 
 القدم األمامي

الجري باستخدام وجه القدم 
 الداخلي

تخدام وجه القدم الجري باس
 الخارجي
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 :ضرب الكرة بالقدم-3-2-4-1-2
قدم هي احلركة اليت متّيز كرة القدم عن غريها من األلعاب وضرب الكرة بالقدم هلا مهّمتان، ضرب الكرة بال

  (79ص6899اجلواد، كرة القدم، ) .أّوهلما التمرير للزميل وثانيهما التصويب حنو املرمى
تقل إّن ضرب الكرة هو عملّية ناجتة عن حركة مجيع أجزاء اجلسم وكنتيجة حلركة عضالت اجلذع، حيث تن

تامر حمسن، كرة القدم و عناصرها ) ،القّوة الكامنة يف عضالت اجلسم إىل القدم عن طريق الساق الضاربة
لذا جيب على خمتلفة،  ألداء حركة ضرب الكرة هنالك طرق متعّددة و و (16ص6898األساسية ، 

، أحسن جزء ألداء الالعب أن يتدرب على خمتلف الطرق حّّت يتمّكن من توظيفها يف األماكن املناسبة
عملّية ضرب الكرة بالقدم هو اجلانب الداخلي من املشط واألعلى قليال نظرا لكرب املساحة اّليت تتقابل فيها 

 .القدم ممّا يسّهل توجيهها
الشكل  هنالك أنواع عديدة من ضربات الكرة بالقدم منها ما هو اعتيادي ومنها ما هو غري اعتيادي، و و

 :يوضح ذلك
 
 
 
 
 

 .ميوّضح طرق ضرب كرة القد( 57 )شكل رقم 
 : (ة االستعمالالطريقة شائع) الضربات اإلعتيادية -3-2-4-1-2-1
 
 
 
 
 

 .يوّضح ضربات الطريقة االعتيادية أو الشائعة ( 51)   شكل رقم
 ضرب الكرة بباطن القدم:  

  :طريقة األداء

 

 طرق ضرب الكرة بالقدم

 

 

اإلستعمال (غير شائعة)الطريقة غير اإلعتيادية   

 

(شائعة اإلستعمال )ةالطريقة اإلعتيادي  

 

 الضربات الشائعة اإلستعمال

 

 وجه القدم الداخلي

 

 وجه القدم األمامي

 

 وجه القدم الخارجي

 

 باطن القدم
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تكون رجل اإلرتكاز يف موازاة مع  لكرة واهلدف على خط مستقيم، وا يقرتب الالعب حبيث يكون هو و
 .سم 60 – 65  الكرة  وبعيدة عنها مبسافة

وتعمل مع تلف الرجل الضاربة من احلوض والركبة للخارج لكي يواجه باطن القدم منطقة الضرب يف الكرة 
 .رجل اإلرتكاز قائمة

 .يكون موازيا لألرض م وس 51، 50 ـ يرفع نعل القدم الضاربة عن األرض ب
 .قبل املرجحة ينظر الالعب للهدف املقصود، حبيث تشّد مجيع العضالت مع عدم التصّلب

(CORBEAU, 1988P16) 
 ضرب الكرة بوجه القدم الداخلي: 

تستخدم هذه الضربات يف أداء التمريرات البينية الطويلة واملتوسطة، كما تستخدم كذلك يف التصويب 
الصفار، ) .الضربات احلرة املباشرة رمى، وكذلك تستخدم يف الركالت الركنية ووالتسديد على امل

 (55ص6891
 :طريقة األداء

توضع قدم الرجل الضاربة للخلف بعد أن تلف للخارج من مفصل الفخذ وتثين من مفصل الركبة، ترجع 
خلي للكرة، مثّ تتّم عملّية يشّد مفصل القدم ليقابل وجه القدم الدا الرجل الضاربة لألمام على أن يفرد و

 .يف نفس الوقت تعمل الذراعان على حفظ التوازن باجلسم ضرب الكرة و
 ضرب الكرة بوجه القدم األمامي: 

هي مهارة يستخدمها الالعبون  نعترب طريقة ضرب الكرة بوجه القدم من أكثر أنواع الضربات استخداما، و
كذلك أثناء التمرير القصري  دم أثناء التصويب على املرمى وتستخ بدون استثناء، مبا فيهم حراس املرمى، و

 (10ص6899اجلواد، كرة القدم، ) .والطويل
 :طريقة األداء

فيقوم  ،سم60 – 65يف البداية يقرتب الالعب من الكرة حبيث يكون على خّط مستقيم على بعد  
 مييل اجلدع قليال والذراعان حلفظ التوازنموجهة حنو اخللف قبل عملية الضرب، مثّ  الالعب بثين الركبة قليال و

 .بعدها يوّجه الالعب نظره حنو الكرة أثناء ضرهبا
 ضرب الكرة بوجه القدم الخارجي: 

ومنطقة األصبعني الصغريين، وهذه الضربة تعترب من  هذه املنطقة تكون حمصورة بني مفصل القدم اخلارجي
 .الستخدامها يف مجيع احلاالتالضربات اّليت جيب أن جييد أدائها الالعب نظرا 



كرة القدم: الثالثالفصل   

 

 
46 

 :داءطريقة األ
سم مثّ تلف القدم  75 – 50سم وتبعد الكرة للجانب حبدود  65توضع قدم اإلرتكاز خلف الكرة حبوايل 

الضاربة قليال من مفصل القدم وتشّد عضالت مشط القدم عند ضرب الكرة مبنطقة اجلانب اخلارجي لوجه 
 .القدم األمامي

 .اعاة اجلزء العلوي للجسم قليال والّنظر إىل اهلدف املراد توصيل الكرة إليهقبل الضربة جيب مر 
 :الشكل التايل توضح يف و:الضربات الغير اإلعتيادية-3-2-4-1-2-2

 
 
 
 
 
 

 .عتياديّةإلضربات الغري االيوّضح ( 50 )شكل رقم 
 ضرب الكرة بمقّدمة القدم: 

، مثّ مترجع الرجل الضاربة خلفا مّث رجل اإلرتكاز جبانب الكرةيكون الالعب والكرة على خّط واحد، حبيث تكون 
 .أماما لضرب الكرة مع ميل اجلدع للخلف ورفع الذراعان حلفظ التوازن

 ضرب الكرة بكعب القدم: 
يقوم الالعب بتمرير الرجل الضاربة فوق الكرة حبيث يواجه كعب القدم مقدم الكرة وبعدها مترجع الرجل الضاربة 

 .ةحبركة قصري 
 ضرب الكرة بأسفل القدم: 

دائما الكرة والالعب على استقامة واحدة، حبيث تكون رجل اإلرتكاز جبانب الكرة، مثّ يقوم الالعب مبرجحة 
الرجل الضاربة خلفا قليال مثّ أماما مع ثين مشط القدم الضاربة، مثّ متد ركبة الرجل الضاربة عند مالمستها الكرة 

 .بأسفل القدم
 الركبةضرب الكرة ب: 

يقوم الالعب مبواجهة الكرة مع اإلرتكاز على القدمني يف بداية األمر مثّ بعد ذلك يثين مفصل الركبة قليال للرجل 
 .الضاربة حبيث تكون الزاوية بني الساق والفخذ توضع الرجل الضاربة خلفا لضرب الكرة بالركبة

 

 الضربات الغير اإلعتيادية

 

 ضرب الكرة بالركبة

 

 ضرب الكرة بأسفل القدم

 

 ضرب الكرة بكعب القدم

 

 ضرب الكرة بمقّدمة القدم

 

 



كرة القدم: الثالثالفصل   

 

 
47 

 ضرب الكرة بالرأس: 
ساسية لكرة القدم، واليت حيتاج إتقاّنا إىل تدريب متواصل، وحتت خمتلف يعترب ضرب الكرة بالرأس من املبادئ األ

الظروف حبيث يصبح أداؤها آليا، يعين رد فعل منعكس، وتعود صعوبة هذا املبدأ إىل كون ضرب الكرة بالرأس 
املبدأ بشكل حيتاج إىل مقدرة فائقة على توقيت مالمسة احلركة باتزان ومرونة، ولذلك جيب التدرّج يف تعليم هذا 

تظهر أمهية ضرب الكرة بالرأس فيما  و,العمل على بقاء العينني مفتوحتنييتيح لالعب تكوين هذه الثقة أوال و 
 .التصويب-:يلي
 .التمرير للزميل يف اجتاه الّلعب-
 .الدفاع عن مرمى الفريق-

 :طريقة ضرب الكرة بالرأس
سواء من ضرب الكرة عاليا  لالعبهة الرأس وهذا يتيح إّن املنطقة الصحيحة لضرب الكرة بالرأس هي مقدمة جب

 .الوقوف على األرض أو من الوثب عاليا أو من الطريان على األمام يف اهلواء
تفقد بسرعة إذا مل يواصل  إّن قّوة القفزة عند الالعب تنمو بصورة تدرجيية و « وارنروولف » يقول السيد و

  .التدريب على ذلك
ة بالرأس هي عملية حركة مجيع أعضاء اجلسم وخاصة اجلدع الذي يعطي القّوة، العضالت إّن عملّية ضرب الكر 

هنالك عدة طرق لضرب الكرة بالرأس والشكل املوايل  و (BATY, 1981P132) ،الرقبة وبدورها إىل الرأس
 .يوضح ذلك

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 .يوّضح طرق ضرب الكرة بالرأس( 51 )الشكل رقم 

 طرق ضرب الكرة بالرأس

 

 

 

 

 

 

 

 

ضرب الكرة بالرأس والالعب في 

 الهواء

ضرب الكرة بالرأس والالعب 

 مّتصل باألرض

ضرب الكرة بالرأس مع الوثب  ضرب الكرة بالرأس من الثبات ضرب الكرة بالرأس من الحركة

 العالي باإلرتقاء الزوجي

ضرب الكرة بالرأس مع الوثب 

 العالي باإلرتقاء الفردي
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 :السيطرة على الكرة-3-3
تشتمل السيطرة على الكرة حتكم الالعب يف كّل الكرات القادمة إليه سواء كانت الكرات األرضية أو اهلوائية يعين 

 .العالية
يف أمهّية السيطرة على الكرة، جيب على الالعب أن يتحكم يف الكرة أثناء حركتهن ومع  « حنفي حممود » يرى و

أي وضع والسيطرة على الكرة من املهارات األساسية الصعبة اّليت ، ويف القدرة على استخدام أّي جزء من جسده
، األسس العلمية يف .خمتار ح) .تتطلب حساسّية عالية من الالعب حنو الكرة حّّت يستطيع أن يتحكم فيها

   (95ص6881تدريب كرة القدم، 
اخلصم وهذه السيطرة تكون جعلها بعيدا عن متناول  السيطرة على الكرة هي إخضاع الكرة لسيطرة الالعب و و

اإلرتفعات سواء كانت الكرات أرضية أو منخفضة اإلرتفاع  أو مرتفعة، كما تتطلب  يف مجيع املستويات و
هبوز، ) السيطرة على الكرة توقيتا دقيقا للغاية وحساسية بالغة من أجزاء اجلسم املختلفة لالعب،

الكرات القادمة إىل الالعب سواء  كللكرة تشمل  يرى كذلك بطرس رزق اهلل السيطرة على ا و (651ص6885
كيفّية  اجّتاه سريها و شعوره جيعله يتوقع سرعة الكرة وقّوهتا و أكانت أرضية أو عالية وبإحساس الالعب و

التحّكم ملا  تقان وإلمهاجم بدرجة كبرية من ا هذه املهارة جيب أن يؤديها كّل العب مدافع و السيطرة عليها، و
 (691ص6885اهلل، ) .الكرة لسيطرة الالعب إخضاعمهّية البالغة يف هلا من األ

 :أنواع السيطرة على الكرة-3-3-1
 :تنقسم السيطرة على الكرة إىل ثالثة أقسام حسب الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .السيطرة على الكرة أنواعيوّضح ( 51 )الشكل رقم 

 

 السيطرة على الكرة

 

 

 

 

 كتم الكرة

 

 

 

 

 

 

 

 إمتصاص الكرة

 

 

 

 

 

 

 

 إستالم الكرة

 .باطن القدم 

 .وجه القدم

 خارج القدم. 

 .وجه القدم األمامي
 .باطن القدم
 .أعلى الفخذ

 الصدر. 

 الرأس. 

 .باطن القدم

 .خارج القدم

 أسفل القدم. 

 البطن. 

 القصبة. 
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  (:المحاورة ) المراوغة 
لقدم من املهارات األساسية اليت جيب على الالعب أن يكون ملموما هبا ألّّنا إّن املراوغة أو احملاورة يف كرة ا

هي اّليت جتعل احللول يف املواقف الصعبة اليت يقع فيها الالعب، وملا تعترب فّن التخّلص من اخلصم وخداعه 
هي تعترب  و اخلداعيةبالكرة مستخدما بعض احلركات  االحتفاظبسرعة مع  االجتاهمع القدرة على تغيري 

 .سالح الالعب يف امللعب
إّن املراوغة هي من أصعب املهارات األساسية يف كرة القدم، لذلك جيب  « حسن السّيد أبو عبدو » يرى و

أن جييدها املهاجم و املدافع على حّد سواء مع احتفاظ كّل العب بأسلوبه املمّيز يف مهارة املراوغة، ولكي 
من أهم  وتساعده على جناح مهارة املراوغة،  حيّقق ذلك جيب أن يتمّتع الالعب املراوغ بقدرة بدنّية عالية

عبده، ) .السرعة احلركّية اليت تساعد على حتسني األداء املهاري للمراوغة الرشاقة، املرونة و  :القدرات البدنية
 (611ص5555

 :من أهم صفات املراوغ الناجحة هي و
 .خيتار الوقت املناسب للمراوغة أنجيب على الالعب 

 (.املرونة  سرعة الرشاقة وال) جيب أن يتمّتع الالعب بصفات بدنّية عالية مثال 
 .جيب أن يكون لالعب عدة طرق للمراوغة
 .املفاجئة جيب على املراوغ أن يّتصف بصفة احليلة و

 .جيب أن يكون لالعب ثقة بالنفس على إقناع اخلصم
 .جيب على املراوغ أن خيتار املراوغة املناسبة مع الوقت املناسب وخداع توقعات املنافس

 .الالعب سواء كان مهامجا أو مدافعا ملراوغ اليت جيب أن يّتصف هباهذه من أهم صفات ا
 المهاجمة: 

املهامجة هي الوسيلة اّليت يعتمد عليها الالعب اقتناص الكرة من اخلصم سواء عن طريق قطع التمريرات أو 
 .عليها االستحواذالتصويبات أو بإيقاف الكرة بني قدمي اخلصم مثّ 

تعترب املهامجة من أسلحة الّدفاع املهّمة والضروريّة جّدا ألّّنا أحد أسباب « بدو حسن السّيد أبو ع» يرى  و
 الفوز للفريق ولو أحسن املدافعني واملهامجني على حّد 

على الكرة ومنع اخلصم  لالستحواذسواء القيام بدورهم الدفاعي مبهامجة اخلصم يف املكان والتوقيت املناسب 
 .من تسجيل اهلدف
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لكي تؤدى املهامجة بطريقة صحيحة، يصحبها غالبا  تعترب من املبادئ األساسّية الواجب إتقاّنا، وواملهامجة 
إتقان هذه املهارات ال يأيت عن طريق التدريبات  عن الكرة، و االبتعاددفع اخلصم بالكتف إلجباره عن 

حممد كشك، ) .بارياتعن طريق اخلربة اّليت ميّر هبا الالعب أثناء امل تكتسبإّّنا  ، واالصطناعية
 (505-518ص5555

 :هنالك بعض الصفات اّليت جيب أن يتمّيز هبا الالعب يف حتقيق مسة املهامجة و
 .التوقيت السليم

 .اجلرأة والشجاعة والتصميم
 .الرشاقة والتوازن

 .سرعة اإلنتباه واجلداح
 .القّوة على اإلنقضاض على الكرة تعين التفكري السليم يف الوقت السليم

 هنالك عّدة أنواع للمهاجمة و: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .يوّضح أنواع املهامجة يف كرة القدم(  59 )شكل رقم 
 :رمية التماس-3-4

 الرمية الجانبية: 
يستأنف هبا الّلعب عند جتاوز الكرة بكاملها خّط التماس، وميكن أن ترمى إىل أّي اجّتاه من النقطة اّليت خرجت 

وان يكون جزء من كال قدميه على خّط  ي الكرة إىل داخل امللعب بكلتا اليدينفيها الكرة عن اخلّط، وتكون برم
 .التماس أو خارجه أو أن يرمي من فوق رأسه

 :لكي تكون رمية التماس بشكل صحيح جيب أن يكون و

 أنواع المهاجمة

 

 

 

الصها مهاجمة الكرة الستخ 

وهي في حوزة المهاجم 

 .المنافس

مهاجمة الكرة لتشتيتها 

وهي ملعوبة من مهاجم 

.آخر  

المهاجمة األمامية أو 

.الجانبّية المباشرة  

مهاجمة الكرة للسيطرة 

عليها وهي ملعوبة من 

مهاجمة قطع ) مهاجم آخر 

 (.الكرة 
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 .تقّوس اجلدع للخلف
 .حتريك اجلدع بسرعة إىل األمام

 .السيطرة التاّمة على الكرة باألصابع
 .ىل العلى وإىل األماممّد الذراعني إ
 أنواع رمية التماس: 
  :هي حسب الشكل التايل و أنواع رمية التماس

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .يوّضح أنواع رمي رمية التماس(  58 )شكل رقم 
إذا استخدمت رمية التماس بشكل جّيد، ستشّكل خطورة على مرمى املنافس،خاّصة يف املنطقة اهلجومية، وقد 

الكثري من هؤالء  أنرة القدم اهتمام التدريب عليها خالل الوحدات التدريبية لدرجة اعتاد كثري من مدّريب ك
 (518ص5555محاد، ) .البعض ال خيّصصون هلا أّي وقت يذكر يف برامج التدريب

 :حراسة المرمى-3-5
ح له القانون يأخذ دور حارس املرمى يف الفريق وضعا خاّصا فهو املدافع املباشر عن مرمى الفريق، وهو اّلذي يسم

ميتاز حارس املرمى عادة بصفات بدنّية معّينة  باستخدام يديه يف مسك الكرة أو صّدها داخل منطقة اجلزاء، و
يتمّتع بصفات بدنّية  أنباإلضافة إىل مقدرته الفنّية والكفاءة اخلططّية ليستطيع أن حيمي مرماه بامتياز، كما جيب 

جليل، ) .ّتع مبهارات نفسّية عالية مثل الشجاعة والعزمية وروح املسؤولّيةمثل الرشاقة واملرونة إضافة إىل التم
 (75ص6899

 

 رمية التماس

 

 

رمية التماس والقدمان متباعدتين 

 من الثبات

رمية التماس من وضع الساق 

:أماما واألخرى خلفا من  

 االقتراب        الثبات      

رمية التماس والقدمان ملتصقتين 

:من  

 الثبات االقتراب              
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 :من واجبات حارس املرمى هي و
 مسك الكرة سواء يف األرض أو اهلواء. 
 تنطيط الكرة. 
 مترير الكرة باليد. 
 املرمى ةسار ح. 
 دحرجة الكرة. 
 ضرب الكرة  . 

 :أهمّية اإلعداد المهاري-3-6
املهاري يف كرة القدم كّل اإلجراءات اّليت يّتبعها املدّرب هبدف وصول الالعب على الدقّة واإلتقان يقصد باإلعداد 

 حداجيب أن يكون هذا اإلعداد املهاري أوال وخاّصة عند تدريب املبتدئني بتنمية كّل املهارات على  والتكامل، و
 .أكثرملهارتني أو تالية ميكن استخدام التمرينات املرّكبة بني االرحلة امليف  و
أّن اإلعداد املهاري هو عبارة عن جمهدات الفريق اهلجومّية واّليت ترتكز  « واثق ناجي » و « تامر حمسن » يرى و

 .يف فعالية واحدة هي إدخال الكرة يف اهلدف وبدون هذا الفعالية ال ميكن للفريق أن حيقق الفوز على اخلصم
إّّنا هو عبارة عن عملّية  ليلة و ال يتّم بيوم و ال بالصعب و ألمر السهل وإّن تعليم املهارة األساسّية ليس با

 كفاءة الالعب و وهذه العملية تبقى عند املدّرب وىل سنة أو سنتني أو عّدة سنوات إمستمرّة قد تصل  تدريبه
عليمّية جيب أن ميّر بثالثة ممّيزاته، هلذا جيب على كّل من له عالقة سواء بالتدريب أو التدريس خاّصة يف املرحلة الت

 مراحل أساسّية، حيث جتعل هذه 
 :تكون على النحو التايل املراحل أو تصل هذه املراحل إىل اكتساب املتعّلم الدقّة وكمال املهارة، و

 مراحل إعداد المهاري: 
 
 
 
 
 

 
 .مراحل اإلعداد املهاري يوضح(  65 )شكل رقم 

عداد المهاريمراحل اإل  

المهاري األداء آلية إلى الوصول مرحلة  

 

مراحل بناء الشكل األولي ألداء المهارة  مراحل اكتساب التوافق الجّيد ألداء المهارة

 األساسية
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 ارة األساسّيةّولي ألداء المهمرحلة بناء الشكل األ: 
محاد، ) .هذه املرحلة تعتمد أساسا على سالمة الشرح ومشاهدة األفالم التعليمّية أو الصور أو النماذج املختلفة

 (679ص6881املهارات الرياضية أسس التعلم و التدريب و التدليل املصور، 
 مرحلة اكتساب التوافق الجّيد ألداء المهارة: 

ساس الوصول باألداء على اخللّو من األخطاء مع العمل على التقّدم باألداء املهاري إّن هذه املرحلة ترتكز على أ
 :وهلا مسارين

 .هو تنمّية املهارة عن طريق التمرينات: األّول
 .املنافسة أوعن طريق الّلعب  (550ص6899أخرون، ) ،هو تنمية املهارة: الثاين

  ةأداء المهار الوصول إلى آلّية مرحلة: 
لرئيسي من هذه املرحلة هو الوصول بالالعب إىل أداء املهارة بصورة آلية أو ميكانيكية وتتّم هذه إّن اهلدف ا

 (661-667ص6881ابراهيم، ) .املرحلة من خالل التكرار الدائم للمهارة
 : القواعد الصحية لالعب كرة القدم-3-7

 التغذية الصحية لالعب كرة القدم: 
مقدار الطاقة اليت يفقدها اجلسم حيث حيتاج جسم الالعب يف فرتة إعداد  جيب أن تعطى تغذية العب كرة القدم

من وزن اجلسم يوميا ويف أيام املباريات أو املنافسات  6سعرة حرارية لكل كلغ  11سعرة حرارية إىل  17من 
سعرة حرارية، ميكن االسرتشاد بتغذية العب كرة القدم  5555سعرة حرارية إىل  6055يفقد الالعب من 

 :باملقادير التالية
 .غ لكل كلغ من وزن اجلسم يف اليوم5.1غ إىل  5.7من : الربوتني
 .غ لكل كلغ من وزن اجلسم يف اليوم 6.8غ إىل  6.9من : الدهون

 .غ لكل كلغ من وزن اجلسم يف اليوم 65.5غ إىل 8.5الدهون 
وطبيعة احتمال التدريب  وجيب أن خيضع نظام تغذية العيب كرة القدم لقواعد صحية عامة وكذلك حجم

واملنافسة حيث تكون التغذية متنوعة تشتمل على اللنب ومنتجاهتا واللحوم والسمك والبيض واخلضروات والفواكه 
كيلوغرامات وجيب أن   7.0كلغ إىل   7وغريها وال جيب أن تزيد حجم التغذية يف اليوم الواحد يف املتوسط عن 

ات حرارية عالية ذات حجم قليل وسهلة اهلضم ويتم توزيع الوجبات حتتوي وجبة التغذية قبل التدريب سعر 
الغذائية تبعا لنظام اليوم العام لالعب كرة القدم وال يسمح بتغيري النظام الغذائي يف يوم املباريات أو املنافسات 
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وجبات الغذائية الرياضية يفضل أن تكون عدد الوجبات الغذائية اليومية على أربع مرات على الضرورة أن تكون ال
 .اليت يتناوهلا الالعب بعد املباراة غنية بالكربوهيدرات مع جتنب الوجبات الغذائية اليت حتتوي على الدهون

 المالبس الرياضية لالعب كرة القدم:        
تتكون املالبس الرياضية لالعب كرة القدم من فانلة ذات أكمام طويلة وشورت وضرورة ارتداء مايوه أو واقي 

أبو العال أمحد عبد الفتاح، الثقافة الصحية للرياضيني ، ) .خلصيتني حتت الشورت حلماية األعضاء التناسليةا
    (798-799ص5556

 حذاء العب كرة القدم:      
جيب أن يكون حذاء العب كرة القدم مناسب حلجم قدم الالعب وخفيف الوزن وحيقق توفري الراحة لقدم 

كن ارتداء حذاء كرة القدم فوق اجلوارب قطنية أو صوفية ويفضل ارتداء جورب الالعب عند استخدامه ومي
من قطن فوق القدم مباشرة لقدرته على امتصاص العرق ويلبس فوقه جورب من الصوف إذا لزم األمر، ( تقشري)

 .ميكن أن يؤدى التدريب على كرة القدم يف املالعب املفتوحة أو داخل القاعات
 مفتوحةمالعب كرة القدم ال: 

يكون ملعب كرة القدم املفتوح مستطيل الشكل حماط مبنطقة خالية من أي عوائق على مسافة أربعة أمتار على  
مرت خلف كل مرمى من املرميني على األقل ويفضل أن تغطى  5كل جانب من جوانب امللعب وعلى مسافة 

عية ذات املستويات املعيارية وتفضل أرضية امللعب بالنجيلة من النوع املخصص لذلك أو من النجيلة الصنا
 .املالعب ذات األرضية املغطاة بالنجيلة من اجلانب الصحي

درجة مئوية مع مركز امللعب وتكون اإلضاءة األفقية يف ° 51يتم إضاءة ملعب كرة القدم من األعلى بزاوية 
أما يف  05العمودية وتكون اإلضاءة  655متفرج  65555متفرج إىل  6055املالعب اليت تتسع لعدد من 

واإلضاءة  555متفرج فتكون اإلضاءة األفقية  65555حالة ما إذا كانت املدرجات تتسع لعدد أكثر من 
 155متفرج وتكون اإلضاءة األفقية  50555ويف املدرجات اليت تتسع لعدد املشاهدين أكثر من  10العمودية 

 (785-798ص5556 أبو العال أمحد عبد الفتاح،)  .655واإلضاءة الرأسية 
 صاالت تدريب كرة القدم المغلقة: 

تستخدم الصاالت املغلقة لتدريب العيب كرة القدم باإلضافة إىل إمكانية إقامة مباريات كرة القدم املصغرة وعادة 
ما تغطى هذه املالعب مبواد خشبية اليت منها الباركية أو مبواد صناعية اليت منها الرتتان واالسرتوتورف وغريها 
وعادة ما تكون الصاالت اليت يتم فيها تدريب كرة القدم كمالعب مغلقة ماهي إال صاالت عامة لتدريب 

 .الرياضي
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 تلخيص لبعض األحداث العامة في كرة القدم-3-8
 : في العالم-3-8-1

 وضعت جامعة كامربدج القواعد الثالثة عشر للعبة كرة القدم :6910
 "ادي شليفد ن"تأسيس أول نادي كرة القدم  :6900
 أسس االحتاد الربيطاين لكرة القدم وأول احتاد يف العامل :6917

 يسمح حلارس املرمي باستخدام يديه لصد الكرة و مسكها :6915 
 حدد ارتفاع عارضة املرمي  :6910
  استعملت صفارة احلكم6919
 وضعت قاعدة رمي التماس باليدين :6995
ويلز وتقرر إنشاء هيئة ,ايرلندا,اسكتلندا,دويب احتاديات بريطانياانعقاد مؤمتر دويل بلندن ضم من: 6995

 .  علي تنفيذ القانون و تعديله و قد اعرتف االحتاد الدويل عند تأسيسه هبذه اهليئة  دولية مهمتها اإلشراف
 تقرر السماح باالحرتاف يف كرة القدم : 6990
 ة اجلزاءكما تقررت مادة ضرب,تقرر وضع الشبكة خلف املرمي: 6986
 " fifa"تأسيس االحتاد الدويل لكرة القدم6851
 وضعت مادة جديدة يف القانون حددت حاالت التسلل: 6850
 جرت حماولة تعيني حكمني للمباراة6870
 تقرر وضع األرقام علي ظهور الالعبني وتوقفت املباريات الدولية بسبب احلرب6878
 استأنفت املباريات الدولية الرمسية 6810
 الدورة العربية األويل باإلسكندرية وكانت لعبة كرة القدم من أبرز األلعاب6807
 دورة املتوسط ومن ضمن ألعاهبا كرة القدم6800

 في الجزائر-3-8-2
 فتح قسم خاص بكرة القدم6861
 "مولودية اجلزئر"ميالد أول فريق يف اجلزائر 6856
 تكوين الفدرالية اجلزائرية6815
 فاز بالبطولة احتاد اجلزائر وبالكأس وفاق سطيف,وكأس يف اجلزائرتنظيم أول بطولة 6817
 أول مشاركة للجزائر يف األلعاب اإلفريقية بربازفيل6810
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 أول تأهيل للجزائر إيل ألعاب البحر األبيض املتوسط6811
 أول تأهيل للجزائر لكأس إفريقيا لألمم بإثيوبيا6815
 مولودية اجلزائر أول كأس األندية البطلة فاز هبا فريق6810
 "حممد معوشfafأول رئيس للفاف 6811
 .أول مشاركة يف األلعاب األوملبية 6895
 . أول تأهيل للفريق الوطين لنهائيات كأس العامل باسبانيا6895
 .الفريق الوطين يفوز بكأس إفريقيا لألمم ألول مرة6885
 .باالسكندرية " MCO" أول كأس عربية ملولودية وهران6881
 .أول تتويج لفريق وداد تلمسان بكأس العرب:6889
  .تتويج شبيبة القبائل بكأس الكاف ثالث مرات علي التوايل: 5557  -5556-5555
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 :الخالصة
إّن املهارات األساسّية يف كرة القدم هي أحد األركان األساسّية يف وحدة التدريب، إذ تعترب القاعدة األساسّية 

تؤدي غرض معنّي يف إطار قانون كرة القدم سواء كانت هذه احلركات املهاريّة بالكرة أو بدوّنا، ومن  للعبة ألّّنا
هنا جاء هذا الفصل ليبنّي خمتلف أنواع املهارات األساسّية يف كرة القدم إذ أنّنا مل نتطرق إىل شرح هذه النقاط 

 .دربالتفصيل، فقد سبقنا إليها الكثري من الباحثني يف عّدة مصا
بالتايل فإّن اإلرتقاء باملستوى املهاري يف أّي لعبة مهما كانت ولعبة كرة القدم خاّصة هو الرتكيز على املستوى  و

 (. صفة البدنّيةال )البدين ألّن درجة صعوبة املهارات تعتمد على هذه  امليزة 
يفّية التعامل مع املهارات األساسّية وفق هلذا جيب على املعنيني باألمر سواء كانوا مدربني أو معّلمنّي أن يعرفوا ك

     . املراحل املختلفة الطرق و
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:الخاتمة   
ايل  األولتعرضنا يف الفصل و  فصول ثالث إيلتعرضنا  من خالل دراستنا للجانب النظري ملوضوع دراستنا

بشكل مستمر و متواصل لتحقيق  اإلنسانالنشاط الرياضي و يعترب هذا األخري عامل ترويح و نشاط يقوم به 
.أهداف معينة يف شيت اجملاالت   

ة الطبية ملعرفة دورها الفعال بالنسبة لالعبني يف األندية الرياضية بقاملرا إيلالتطرق  الثاينوحاولنا من خالل الفصل 
عترب عالج و احلوادث ،كما ت اإلصاباتاملتخذة من أجل اجتناب املخاطر و منع  اإلجراءاتو هي جمموعة من 

.نوعي حلاالت املرض أو العجز لالعبني   
و يف األخري تعرضنا إيل كرة القدم باعتبارها احملور الذي تدور حوله أحداث حبثنا العلمي و هي كلمة التينية و 

"تعين ركل الكرة كما يطلق عليها األمريكيون اسم  RUGBY أو كرة القدم األمريكية ، و هي رياضة مجاعية " 
.طرف مجيع الناس متارس من    
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 :تمهـيد
إن كل باحث من خالل حبثه يتحقق من الفرضيات اليت وضعها، ويتم ذلك بإخضاعها إىل التجريب العلمي  

حيث اعتمدت الدراسة على  الستخدام جمموعة من املواد العلمية، وذلك بإتباع منهج يتالئم وطبيعة الدراسة،
املنهج الوصفي كمنهج علمي مالئم هلذه الدراسة كونه يعتمد على استقصاء ظاهرة من الظواهر ويعمل على 

 .تشخيصها وكشف جوانبها املختلفة
الدراسة  املتمثلة يف  و اجلانب التطبيقي لبحثنا هذا على الطرق املنهجية للبحث هذا الفصل من  ملتويش     

العية واجملال الزماين واملكاين وكذا الشروط العلمية لألداة مع ضبط متغريات الدراسة كما اشتمل على عينة االستط
 .البحث وكيفية اختيارها واملنهج املستخدم وأدوات الدراسة وكذلك اإلجراءات امليدانية وحدود الدراسة
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 : منهج البحث1-1
 :المنهج الوصفي

املنهج هو الطريق املؤدي إىل اهلدف املطلوب أو هو اخليط غري املرئي الذي يشد البحث من بدايته حىت        
  (26ص0891أخرون، ) .هنايته قصد الوصول إىل النتائج

نتيجة حتمية لطبيعة وقد اعتمدنا يف دراستنا على املنهج الوصفي التحليلي وهذا االختيار مل حيدث اعتباطيا بل 
طريقة من طرق التحليل والتفسري بشكل علمي منظم من أجل الوصول : " املوضوع، و ألن املنهج الوصفي هو

 ، (066-068ص0881حممود، ) إىل أعراض حمددة لوضعية اجتماعية أو مشكلة اجتماعية أو سكان معينني،
 .ويعرف أيضا بأنه كل استقصاء ينصب علي ظاهرة من الظواهر التعليمية أو النفسية 

   :أدوات جمع المعلومات-1-2
بأغلب جوانب ( اإلحاطة ) إن حصولنا على املعلومات الكافية والبيانات املتعلقة بالدراسة سهلت علينا اإلملام 

دراستها وختتلف هذه الطريقة باختالف املوضوع وحسب الدراسة وجاءت هذه مباشرة بعد حتديد العينة املراد 
 :اجملال اليت متت فيه الدراسة استعملنا يف حبثنا جمموعة من الطرق املتمثلة يف

 :طريقة االستبيان-0-6-0 
حيث تعد وسيلة جلمع املعلومات مستعملة وبكثرة يف البحوث العلمية ومن خالهلا تستمد املعلومات         

 ويقوم( مغلقة، نصف مغلقة، مفتوحة )صدر األصلي وتتمثل يف لملة من األسللة مقسمة إىل مباشرة من امل
الباحث بتوزيعها على العينة املختارة كاإلجراء األويل مث يقوم جبمعها ودراستها وحتليلها مث استخالص النتائج منها 

 .يلها بسهولة وقلة تكاليفهاوقد قمنا باختيار االستبيان لكي يسمح لنا بعملية لمع املعلومات وحتل
 : المصادر و المراجع-1-2-2

 .متت االستعانة جبملة من املراجع اليت هلا عالقة باملوضوع 
 : استمارة تحكيم-1-2-3

 .تضمنت جمموعة من األسللة لتحكيمها من طرف املدربني للوقوف علي مشاكل املوضوع 
 :الضبط اإلجرائي لمتغيرات البحث-1-3

هذه اخلطوة باحملاوالت املبذولة قصد إزالة تأثري املتغريات اليت من املمكن أن تؤثر علي املتغري التابع و يرى  تعترب
 .أن ضبط املتغريات هو التحكم يف املتغريات اليت تؤثر علي البحث و نتائجه " عطااهلل أمحد"

 :التايل  و انطالقا من هذه االعتبارات ميكن أن نضبط متغريات البحث علي النحو
 :المتغيرات المرتبطة بمجتمع البحث -1-3-1
 .اختيار العينة ،حيث متثلت يف مدريب أندية كرة القدم وكان هذا االختيار بشكل مقصود  -
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 :   المتغيرات المرتبطة بإجراءات التجربة-1-3-2
الدراسة،وتتخلص يف النقاط جيب علي الباحث أن يكون علي اطالع بإجراءات التجربة حىت ال تتأثر نتائج 

 :التالية
 .احرتام التوقيت عند تقسيم االستمارات علي عينة البحث-
 .    علي الباحث شرح األداة بطريقة سليمة وواضحة لكي يفهمها اجلميع -
 :المتغيرات الخارجية -1-3-3

يوجد العديد من املتغريات اخلارجية ميكن أن تؤثر علي املتغري التابع يف التجربة هلذا جيب علي الباحث أن يتفطن 
 . هلذه املتغريات 

 :األسس العلمية للبحث العلمي-1-4
 الصدق: 

 صدق االختبار إيل مدى صالحيته وويشري ، وضع من أجلههو الدقة اليت يقيس فيها االختبار الغرض الذي 
 .يعتمد علي الغرض و الفلة اليت سيطبق عليها االختبار

  (028ص6116كماش، ) .ويتعلق الصدق بنتائج االختبار و ليس االختبار يف حد ذاته
 الثبات: 

تطبيقه أي أنه يعطي النتائج نفسها باستمرار إذا ما )هو أن يقيس االختبار الغرض الذي وضع من أجله بدقة 
،و الثبات يعين أن االختبار موثوق فيه ،يتأثر هذا األخري بطريقة ووسيلة (علي اجملموعة نفسها و الظروف نفسها 

  (كماش، نفس املرجع السابق) .القياس و مرور الزمن 
  الموضوعية: 

تعين استقالل النتائج عن احلكم الذايت للمقوم ،و جيب أن تكون لالختبار  املوضوعي تعليمات واضحة و حمددة 
كماش، اللياقة البدنية لالعبني يف كرة القدم ، )لتطبيقه و معلومات واضحة و تفسريها لتصحيح إجاباته 

 هذه  الدراسة هي األداة اليت  م التعامل معها يف دراسات سابقة يف إن األداة املستخدمة، (011ص6116
،منها ما مشلت نفس املوضوع أي  تتشابه يف متغريات البحث من حيث املتغري التابع و املتغري املستقل ،ودراسات 

اد أخري تشمل مواضيع أخري، وذلك لسهولتها ووضوح مفرداهتا و هي غري قابلة للتأويل ،حيث أن معظم أفر 
العينة أجابوا علي االستمارات دون تردد ، كم قمنا باإلشراف علي تقسيم األداة علي عينة البحث مما سهل 

 . عملية اإلجابة علي األسللة  و من هنا نستنتج أن األداة تتميز باملوضوعية 

 :الدراسة االستطالعية -1-5
الباحث علي عينة صغرية قبل قيامه ببحثه هبدف اختيار أساليب البحث و  هي دراسة جتريبية أولية يقوم هبا

غليزان لقرب –معسكر –بدراسة استطالعية لبعض فرق واليات مستغامن ، (082ص0881حسانني، )أدواته 
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املسؤولني يف احلصول علي املسافة و ربح الوقت و هدفنا احلصول علي معلومات كافية و طلب مساعدة 
 . وحات و أجوبة تلم مبوضوع دراستناشر 
 :المجال المكاني و الزماني-1-6

 :المجال المكاني
-معسكر"لثالث واليات من واليات الغرب  أشبالصنف "متت الدراسة على مستوى بعض أندية كرة القدم 

 :كاأليتو هم  " غليزان-مستغامن
 "اخلمسملعب الشهداء : "والية مستغانم

 .وداد أمال مستغامن-
 .سيدي محو شيخ-
 .سيدي سعيد-
 .مولودية مستغامن-

 :والية غليزان
 .النادي الرياضي لبلدية مازونة-
 .النادي الرياضي لبلدية سيدس حممد بن علي -
 .وفاق عمي موسي-
 .النادي الرياضي لبلدية احلمري-
 .سريع غليزان-

 :والية معسكر
 .هالل سيق-
 .احملمدية سريع-
 .غايل معسكر-

 :المجال الزماني
ت حيث خصص أفريلشهر  بداية إىل غاية فيفري م إجراء البحث يف الفرتة املمتدة من النصف األخري لشهر 

  م حيث  مايجلانب التطبيقي فقد كان يف هناية شهر  أفريل وبداية شهر ا ااألشهر األوىل  للجانب النظري أم
، مث بعد ذلك ة و توزيعها على الفرق سالفة الذكرحتضري األسللة اخلاصة باالستمارة االستبياني خالل هذه الفرتة

 .لها و مناقشتهاقمنا بعملية لمع النتائج و حتلي
أجريت الدراسة علي عينة البحث املتمثلة يف مدريب بعض األندية الرياضية لبعض واليات :المجال البشري 

 .الغرب 
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 : راد العينةأفضبط متغيرات -1-7
إىل  61لقد  م األخذ بعني االعتبار ضبط املتغريات ألفراد العينة من حيث السن إذ ترتاوح أعمارهم ما بني 

 .سنة 50

 : الشهادة
مستوى  

 الداللة 
 الشهادة التكرار النسبة امللوية اجلدولية  2كا احملسوبة 2كا

 
 
 الفرق دال 

 

 
 
...0 

 
 
2..7 

 
 
0... 

 ر.ب.ت ليسانس 7 61.11%

 تقين سامي  7 61.11%

 ر.ب.ماسرت ت 7 61.11%

 ر.ليسانس ت 1 7%...0

 .يمثل مستوي المدربين (1)الجدول رقم 
 : األقدمية في التدريب

مستوى  
 الداللة 

 الشهادة التكرار النسبة امللوية اجلدولية  2كا احملسوبة 2كا

 
 

 الفرق دال 
 

 
 

...0 

 
 

2..7 

 
 

..11 

 سنوات 1أقل من  7 61.11%

 سنوات 01إىل  2من  3 70%

 ستة 01إىل  00من  3 70%

 سنة فما فوق 02 0 33.33%

 . يمثل األقدمية في التدريب( 2)الجدول رقم 
 :البحث و عينة مجتمع-1-8

 : مجتمع البحث
لواليات " صنف أشبال"و متثل هذا األخري يف حبثنا يف أندية كرة القدم  تلك اجملموعة اليت تأخذ منها العينة ، هو

 .الغرب
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 :و كيفية اختيارها عينة البحث
العينة هي جزء من جمتمع الدراسة الذي جتمع منه البيانات امليدانية وهي تعترب جزءا من الكل مبعىن أنه تؤخذ "

وهي النموذج األول . (662ص6116زروايت، ) ".البحثجمموعة من أفراد اجملتمع على أن تكون ممثلة جملتمع 
الذي يعتمد عليه الباحث إلجناز العمل امليداين، والعينة هي اجملموعة الفرعية من عناصر جمتمع حبث معني، وكان 

ولقد كان اختيار العينة بطريقة  ، الغرب  لواليات" صنف أشبال"جمتمع البحث يف دراستنا هو أندية كرة القدم 
مدرب  06ومشلت على "  -معسكر-غليزان -مستغامن"عشوائية ومتثلت يف بعض  مدريب األندية يف واليات

 . موزعة علي الواليات الثالث من ثالث إيل مخس نوادي من كل والية خمتارة بشكل عشوائي
 :متغيرات الدراسة -1-9

هو عبارة عن املتغري الذي يفرتض الباحث أنه السبب أو أحد األسباب لنتيجة معينة، : تعريف المتغير المستقل
 .ودراسته قد تؤدي إىل معرفة تأثريه على متغري آخر

 ".املراقية الطبية و الصحية "وهو: تحديد المتغير المستقل
مفعول تأثري قيم املتغريات  متغري يؤثر فيه املتغري املستقل هو الذي تتوقف قيمته على :تعريف المتغير التابع

راتب، ) .األخرى حيث أنه كلما أحدثت تعديالت على قيم املتغري املستقل ستظهر على املتغري التابع
  (608ص0888

 ."أداء العيب كرة القدم "وهو : المتغير التابع تعريف 
 "أمهية املراقبة بالنسبة لالعيب كرة القدم ": المتغير الوسيط

 :الطريقة اإلحصائية-1-11

 :النسبة المئوية 

 .عدد التكرارات = س.  ن/011× س = النسبة المئوية 
 . حجم العينة= ن
 ك م(/ك م-ك ح=)كا 2: كا2

 .التكرارات احلقيقية :ك ح 
 .التكرارات املتوقعة : ك م 
 :صعوبات البحث -1-11
 .صعوبة لمع االستمارات املوزعة علي املدربني -
 .بعد املسافة بني الواليات و األندية  -
 .عدم احرتام املدربني املواعيد املتفق عليها -
 .قلة إن مل نقل انعدام البحوث السابقة و املشاهبة للموضوع -
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 :تمهيد
يعترب اجلانب امليداين األكثر أمهية يف موضوع الدراسة فهو يدعم ما جاء يف اجلانب النظري، ويثبت صحة أو 

مث يقوم بتبويبها يف جداول بيانية وحتليلها  خطأه، فعلى كل باحث القيام جبمع البيانات املتعلقة مبوضوع دراسته،
وتفسريها على ضوء ما جاء يف الفرضيات وسنحاول يف هذا الفصل املزج بني النظري وما يطابقه وخيدمه يف 

اجلانب امليداين، بناء على ذلك، وبعد االنتهاء من حتليل اإلجراءات املنهجية، الفرضيات املنهج، عينة الدراسة 
يانات، مث القيام بتفريغ البيانات اليت مت احلصول عليها عن طريق استمارات االستبيان يف جداول وأدوات مجع الب

بيانية مث التعليق عليها وحتليلها، وتقدمي اقرتاحات وحلول مستقبلية هلا، عرضناها على أساس الفرضيات املطروحة 
 .للدراسة وخنرج يف األخري بنتائج عامة
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:تمهيد   
ان طبيعة البحث و املعطيات املنهجية و األسلوب العملي يقتضي منا عرض و حتليل و مناقشة النتائج املتحصل 

عليها و علي هذا األساس قمنا بتحليل النتائج حتليال موضوعيا يعتمد علي املنطق ،باالستعانة جبملة من الطرق و 
. الوسائل االحصائية ملناقشة النتائج و متثيلها بيانيا   
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؟ هل يتوفر فريقكم على عيادة طبية : األول السؤال   
  .ما اذا كان الفريق يتوفر علي عيادة طبية  معرفة:الغرض من السؤال 

الجدولية  2كا مستوى الداللة   المحسوبة  2كا   االجابة  التكرار النسبة المئوية  

 الفرق دال 
 
 

 
 

...0 

 
 

4..3 

 
 

6.11 

 نعم  3. 44.44
 ال .. 11.11

 
.املتوفرة علي عيادات طبية  الفرقميثل  (4)اجلدول رقم   

 
.املتوفرة علي عيادات طبية  الفرقميثل (6)الشكل رقم   

:التحليل   
الرياضية تتوفر لديهم عيادات  الفرقفقط من 44.44جند نسبة  (4) من خالل النتائج احملصل عليها من اجلدول

.الرياضية ال تتوفر هلم عيادات طبية الفرق من  11.11طبية بينما نسبة   
نسبة كا اجلدولية أكرب من كا  ،مبا أن 0...عند مستوى داللة  3..4وكا اجلدولية  6.11لدينا كا احملسوبة 
  .أن هنالك فرق دال احملسوبة نستنتج 

:االستنتاج   
.الرياضية ال تتوفر على عيادات طبية الفرقنستنتج من خالل هذه النتائج أن غالبية    
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؟  هل تواجد الطبيب يف فريقكم ضروري : السؤال الثاني  
.ما اذا كان وجود  الطبيب ضروري يف الفريق معرفة  :الغرض من السؤال   

الجدولية  2كا مستوى الداللة   المحسوبة  2كا  المئوية  االنسبة   االجابة  التكرار 

 غري الفرق
 دال 

 
 

 
 

...0 

 
 

4..3 

 
 

1 

 نعم  61 ..%6
 ال .. ..%

 
. الفريقضرورة تواجد الطبيب يف ميثل ( 3)اجلدول رقم   

 
.  الفريقضرورة تواجد الطبيب يف  ميثل( 1)الشكل رقم   

:التحليل   
عمون اجابة  ضرورة تواجد من املدربني يد ..6جند نسبة  (3)رقم  من خالل النتائج احملصل عليها من اجلدول

.الرياضي  الفريقطبيب يف   
من كا احملسوبة  أضغركا اجلدولية ان   ا ، مب 0...عند مستوي داللة  1و كا احملسوبة  3..4لدينا كا اجلدولة  

.غري دال  نستنتج أن هنالك فرق  
:االستنتاج   

.معظم املدربني يساندون ضرورة تواجد طبيب يف النادي الرياضي نستنتج من خالل هذه النتائج أن   
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طبيب الفريق ؟ و كمعمل مشرتك بين جدهل يو :  الثالثالسؤال   
.طبيب الفريق املدرب و بني معرفة ما إذا كان يوجد عمل مشرتك: الغرض من السؤال   

الجدولية  2كا مستوى الداللة  فرق دال المحسوبة 2كا  المئويةالنسبة     التكرار  

 نعم 04 %33.33 3 3.84 0.05

 ال 08 %66.66

.طبيب الفريق  عمل مشرتك بني املدرب و دو جميثل و ( 0)اجلدول رقم   
 

 
. وجود عمل مشرتك بني املدرب و طبيب الفريق  ميثل( 4)الشكل رقم   

:التحليل   
من املدربني هلم عالقة بطبيب الفريق  44.44جند نسبة  (0)رقم  من خالل النتائج احملصل عليها من اجلدول

.  من املدربني ليس لديهم أي عالقة مع طبيب الفريق  11.11بينم جند نسبة  
، مبا  ان كا اجلدولية أكرب من كا احملسوبة  0...عند مستوى داللة 6.11و كا احملسوبة  3..4لدينا كا اجلدولة 

.نستنتج أن هنالك فرق دال   
:االستنتاج   

.نستنتج من خالل هذه النتائج أن معظم املدربني ال تربطهم أي عالقة مع طبيب الفريق   
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؟ هل تواجد الطبيب أو ممرض الفريق أثناء التدريبات ضروري : السادسالسؤال   
.وجود الطبيب أثناء التدريبات ضروري  عرفة ما إذا كانم:الغرض من السؤال   

الجدولية  2كا مستوى الداللة  فرق دال المحسوبة 2كا    التكرار  النسبة المئوية 

 نعم 09 75% 3 3.84 0.05

 ال 03 25%

.ضرورة تواجد الطبيب أثناء التدريبات ضروري  ميثل( 1)اجلدول رقم   
 

 
.ميثل ضرورة تواجد الطبيب أثناء التدريبات  (3)الشكل رقم   

:التحليل   
من املدربني يرون أن وجود الطبيب  50نالحظ أن نسبة ( 1)احملصل عليها من اجلدول رقم من خالل النتائج 

.  من املدربني ال يرون لتواجد الطبيب أثناء التدريبات ضروري   10ضروري أثناء التدريبات بينم جند نسبة  
اجلدولية أكرب من كا ، مبا  ان كا  0...عند مستوى داللة  ...4و كا احملسوبة  3..4لدينا كا اجلدولة 

.احملسوبة نستنتج أن هنالك فرق دال   
:االستنتاج   

.  غالبية املدربني يرون ضرورة تواجد الطبيب أثناء التدريبات  أن نستنتج من خالل هذه النتائج   
 
 
 
 

 

0 

20 

40 

60 

80 

 ال نعم

 النسب المئوية



عرض و تحليل النتائج : الفصل الثاني   
 

 
74 

هل تقام فحوص دورية لالعبيكم؟ : السابعالسؤال   
.دورية لالعبنيعرفة ما إذا كانت تقام فحوص م : الغرض من السؤال  

الجدولية  2كا مستوى الداللة   المحسوبة 2كا    التكرار  النسبة المئوية 

 نعم 4 33.33% 1.66 3.84 0.05

 ال 8 66.66%

.ميثل القيام بفحوص دورية ( 5)اجلدول رقم   

 
.ميثل القيام بفحوص دورية ( 0)الشكل رقم   

:التحليل   
من املدربني يقومون بإجراء  44.44نالحظ أن نسبة ( 5)خالل النتائج احملصل عليها من اجلدول رقم  من

. ال يقومون هبا  11.11فحوص دورية بينما نسبة   
، مبا  ان كا اجلدولية أكرب من كا  0...عند مستوى داللة 6.11 و كا احملسوبة  3..4لدينا كا اجلدولة 

.فرق دال احملسوبة نستنتج أن هنالك   
:االستنتاج   

.  نستنتج من خالل هذه النتائج أن أغلبية املدربني اليقومون باجرالء فحوص دورية لالعبيهم    
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ة كافية عن العبيكم ؟هل تتوفر معلومات صحي:  السؤال الثامن  
.ة كافية متوفرة عن الالعبنيفة ما إذا كانت هناك معلومات صحيملعر : الغرض من السؤال   

الفرق غير 
 دال

الجدولية  2كا مستوى الداللة  المحسوبة 2كا    التكرار  النسبة المئوية 

 نعم 10 83.33% 5.33 3.84 0.05

 ال 02 16.66%

 
توفر معلومات صحية عن الالعبني ميثل( .)اجلدول رقم   

 
.ميثل توفر معلومات صحية عن الالعبني ( 1)الشكل رقم   

:التحليل   
من املدربني تتوفر لديهم  4.44.نالحظ أن نسبة ( .)خالل النتائج احملصل عليها من اجلدول رقم  من

  .ال تتوفر لديهم معلومات عن العبيهم  61.11معلومات صحية عن العبيهم بينما جند نسبة 
من كا  صغرأ، مبا  ان كا اجلدولية  0...عند مستوى داللة  0.44و كا احملسوبة  3..4لدينا كا اجلدولة 

   .دال غري احملسوبة نستنتج أن هنالك فرق 
:االستنتاج   

.   املدربني تتوفر لديهم معلومات صحية عن العبيهمنستنتج من خالل هذه النتائج أن أغلبية املدربني    
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هل تلقيتم مشاكل صحية خاصة بالعبيكم؟: السؤال التاسع   
.عرفة ما إذا كانت هناك مشاكل صحية خاصة بالالعبني م :الغرض من السؤال   

الجدولية  2كا مستوى الداللة  الفرق دال المحسوبة 2كا    التكرار  النسبة المئوية 

 نعم 08 66.66% 1.66 3.84 0.05

 ال 04 33.33%

. وجود مشاكل صحية خاصة بالالعبني ميثل ( 9)اجلدول رقم   
 

 
.ميثل وجود مشاكل صحية خاصة بالالعبني  (5)رقم  الشكل  

:التحليل   
من املدربني لديهم مشاكل طبية  11.11نالحظ أن نسبة ( 9)من خالل النتائج احملصل عليها من اجلدول رقم 

. ليس لديهم مشاكل طبية خاصة بالعبيهم  44.44خاصة بالعبيهم بينما جند نسبة   
، مبا  ان كا اجلدولية أكرب من كا احملسوبة  0...عند مستوى داللة 6.11و كا احملسوبة  3..4لدينا كا اجلدولة 

.  نستنتج أن هنالك فرق ر دال   
:االستنتاج   

. نستنتج من خالل هذه النتائج أن أغلبية املدربني لديهم مشاكل صحية خاصة بالعبيهم    
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؟هل تقومون بتوعية الالعبني عن خماطر اإلصابات  :السؤال العاشر   
.املدربني يقومون بتوعية الالعبني عن خماطر االصابات ما إذا كان رفةمع:الغرض من السؤال   

الفرق غير 
 دال

الجدولية  2كا مستوى الداللة  المحسوبة 2كا    التكرار  النسبة المئوية 

 نعم 12 100% 6  3.84 0.05

 ال 00 00%

.قيام املدربني بتوعية الالعبني عن خماطر االصابات  ميثل( .6)اجلدول   

 
. قيام املدربني بتوعية الالعبني عن خماطر االصابات( .)الشكل رقم   

:التحليل   
يقومون بتوعية من املدربني  ..6نالحظ أن نسبة ( .6)من خالل النتائج احملصل عليها من اجلدول رقم 

. الالعبني عن خماطر االصابات   
احملسوبة ، مبا  ان كا اجلدولية أصغر من كا  0...عند مستوى داللة  1و كا احملسوبة  3..4كا اجلدولة لدينا  

   .نستنتج أن هنالك فرق غري دال 
:االستنتاج   

  .يقومون بتوعية الالعبني عن خماطر االصابات  نستنتج من خالل هذه النتائج أن أغلبية املدربني 
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؟ .هل هناك جتاوب من الالعبني للنصائح املقدمة من طرفكم :عشر  الحاديالسؤال   
.هناك جتاوب من الالعبني للنصائح املقدمة من طرف املدربني عرفة ما إذا كانم : الغرض من السؤال  

الجدولية  2كا مستوى الداللة  الفرق دال المحسوبة 2كا    التكرار  النسبة المئوية 

 نعم 05 41.66% 0.33 3.84 0.05

 ال 07 58.33%

.وجود هناك جتاوب من الالعبني للنصائح املقدمة من طرف املدربنيميثل ( 66)اجلدول رقم   
 

 
. جتاوب الالعبني للنصائح املقدمة من طرف املدربني ميثل (9)الشكل رقم   

:التحليل   
املدربني يرون أن هنالك  من  36.11نالحظ أن نسبة ( 66)من خالل النتائج احملصل عليها من اجلدول رقم 

من املدربني ال جيدون أي جتاوب لالعبني  44..0جتاوب لالعبني للنصائح املقدمة من طرفهم بينما جند نسبة 
.للنصائح املقدمة من طرفهم    

، مبا  ان كا اجلدولية أكرب من كا  0...عند مستوى داللة  44..و كا احملسوبة  3..4لدينا كا اجلدولة 
   .دال تنتج أن هنالك فرق احملسوبة نس

:االستنتاج   
نستنتج من خالل هذه النتائج أن أغلبية املدربني ال جيدون أن الالعبني يتجاوبون مع النصائح املقدمة  

.هلم من طرفهم   
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؟ هل رئيس الفريق مهتم بتوفري وسائل ومستلزمات املراقبة الطبية :عشر  السؤال الثاني  
.ما اذا كان رئيس الفريق مهتم بتوفري وسائل و مستلزمات املراقبة الطبية ملعرفة:  الغرض من السؤال  

الجدولية  2كا مستوى الداللة  الفرق دال المحسوبة 2كا    التكرار  النسبة المئوية 

 نعم 04 33.33% 1.66 3.84 0.05

 ال 08 66.66%

. اهتمام رئيس الفريق بتوفري وسائل و مستلزمات املراقبة الطبية ميثل ( 61)اجلدول رقم   

 
.ميثل اهتمام رئيس الفريق بتوفري وسائل و مستلزمات املراقبة الطبية  ( .6)الشكل رقم   

:التحليل   
من املدربني يهتموا بتوفري  44.44نالحظ أن نسبة ( 61)من خالل النتائج احملصل عليها من اجلدول رقم 

من املدربني ال يهتموا بتوفري  11.11و مستلزمات املراقبة الطبية و االسعافات األولية بينما جند نسبة وسائل 
 وسائل و مستلزمات املراقبة الطبية و االسعافات األولية 

، مبا  ان كا اجلدولية أكرب من كا احملسوبة 0...عند مستوى داللة  6.11و كا احملسوبة  3..4لدينا كا اجلدولة 
.تنتج أن هنالك فرق دال نس  
:االستنتاج    

نستنتج من خالل هذه النتائج أن أغلبية املدربني ال يهتموا بتوفري وسائل ومستلزمات املراقبة الطبية و  
.االسعافات األولية   
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تكفل الالعبني بإصاباهتم؟الماهو سبب عدم :  عشر الثالثالسؤال   
.تكفل الالعبني بإصاباهتمالمعرفة األسباب اليت تقف وراء عدم : الغرض من السؤال   

الجدولية 2كا مستوى الداللة الفرق دال المحسوبة 2كا    التكرار النسبة المئوية  

 
0.05 

 

 
7.82 

 

 
1.99 

 

 عدم وجود طبيب 02 16.66%
 انعدام مركز خمتص 02 16.66%

 العجز املادي 03 25%

 الالمباالة 05 41.66%

.تكفل بإصابات الالعبني الميثل األسباب اليت تقف وراء عدم ( 64)اجلدول رقم   
 

 
.تكفل بإصابات الالعبني الميثل األسباب اليت تقف وراء عدم ( 66)رقم  الشكل  

:التحليل   
من املدربني يروا أن عدم وجود  61.11نالحظ أن نسبة  (64)من خالل النتائج احملصل عليها من اجلدول رقم 

تكفل التكفل بإصابات الالعبني ويري أخرون أن انعدام مركز خمتص هو السبب وراء عدم الطبيب سبب عدم 
التكفل  ،يف حني يري أخرون أن العجز املادي هو السبب وراء عدم 61.11بإصابات الالعبني وقدرت نسبتهم 

أن االمهال و الالمباالة هو السبب يف عدم التكفل بإصابات . و هناك من يري 10نسبتهم بإصابات الالعبني و 
     الالعبني   

، مبا  ان كا اجلدولية أكرب من كا احملسوبة 0...عند مستوى داللة  6.99و كا احملسوبة  1..5لدينا كا اجلدولة 
.نستنتج أن هنالك فرق دال   
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:االستنتاج    
يعتربوا الالمباالة هو السبب الرئيس وراء عدم التكفل بإصابات نستنتج من خالل هذه النتائج أن أغلبية املدربني 

 الالعبني  
هل ترى من الضروري تعميم مراكز طبية رياضية؟: عشر  الرابعالسؤال   

.تعميم مراكز طبية رياضيةب املدرب معرفة مدى اهتمام:  الغرض من السؤال  
 الفرق غير

 دال
الجدولية  2كا مستوى الداللة  المحسوبة 2كا    التكرار  النسبة المئوية 

 نعم 12 100% 6 3.84 0.05

 ال 00 00%

.ميثل اهتمام املدرب بتعميم مراكز طبية رياضية ( 63)اجلدول رقم   

 
.ميثل اهتمام املدرب بتعميم مراكز طبية رياضية ( 61)الشكل رقم   

:التحليل   
من املدربني يؤيدوا فكرة تعميم  ..6نالحظ أن نسبة ( 63)النتائج احملصل عليها من اجلدول رقم  من خالل

.مراكز طبية رياضية   
، مبا  ان كا اجلدولية أكرب من كا احملسوبة 0...عند مستوى داللة  6.11و كا احملسوبة  3..4لدينا كا اجلدولة 

.نستنتج أن هنالك فرق دال   
:االستنتاج    

.يؤيدوا فكرة تعميم مراكز طبية رياضية  نستنتج من خالل هذه النتائج أن أغلبية املدربني  
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هل للمراقبة الطبية أثر على النتائج اليت حيققها الفريق ؟ :عشر  الخامسالسؤال   
.معرفة مدى تأثري املراقبة الطبية على النتائج اليت حتققها الفرق خالل املنافسات:الغرض من السؤال   

الفرق 
 دال

الجدولية  2كا مستوى الداللة  المحسوبة 2كا    التكرار  النسبة المئوية 

 نعم 09 75% 3 3.84 0.05

 ال 03 25%

.ميثل أثر املراقبة الطبية علي النتائج اليت حيققها الفريق ( 60)اجلدول رقم   

 
.ميثل أثر املراقبة الطبية علي النتائج اليت حيققها الفريق  (64)رقم  الشكل  

:التحليل   
من املدربني يروا أن املراقبة الطبية  50نالحظ أن نسبة ( 63)من خالل النتائج احملصل عليها من اجلدول رقم 

.من املدربني يروا العكس 10تلعب دور كبري علي النتائج اليت حيققها الفريق بينما جند نسبة   
، مبا  ان كا اجلدولية أكرب من كا احملسوبة 0...عند مستوى داللة  4و كا احملسوبة  3..4لدينا كا اجلدولة 

.نستنتج أن هنالك فرق دال   
:االستنتاج    

الطبية  نستنتج من خالل هذه النتائج أن أغلبية املدربني يروا بأن النتائج االجيابية اليت حيققها الفريق تعود ايل املرافبة
.اجليدة    
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: الخاتمة  
حاولنا من خالل هذا الفصل مناقشة النتائج احملصل عن طريق االستمارة االستبيانية و مقارنة النتائج بالفرضيات 

.لنصل يف األخري إيل اخلالصة اليت خرجنا هبا من خالل الفصل   
قد تضع حد ملشكل االمهال يف الفرق الرياضية و كما حاولنا تقدمي مجلة من االقرتاحات و التوصيات ارتأينا أهنا 

  .االهتمام بتوفري سبل الراحة و العناية بالالعبني و املنشات و التجهيزات الرياضية 
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:تمهيد   
حاولنا من خالل هذا الفصل مناقشة النتائج اليت حتصلنا عليها و مقارنتها مع الفرضيات املوضوعة يف مقدمة 

تغري بعض املظاهر ي مصداقيتها ،وحناول من خالهلا الوصول ايل بعض التوصيات اليت من شأهنا مد لنري البحث
   .السائدة داخل الفرق الرياضية و كسر الروتني املسيطر علي نفسية الالعبني 
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:مناقشة فرضيات البحث -3-1  
  :مقارنة النتائج بالفرضيات  -3-1-1

جتلي لنا أن النقص يف اجملال  املستخلصة عن االستمارة االستبيانية( 5)و( 3)من خالل حتليل و مناقشة اجلداول 
العيادات الصحية اجملهزة كذلك   والطيب الرياضي سواء من حيث األطباء املختصني أو املراكز الطبية املختصة 

من الناحيتني البشرية  و املادية ،فكل هذه األسباب أصبحت من األسباب الرئيسية للفشل الرياضي  وغري اجملهزة
.الفرضية الرئيسية الضريع و هذا ما حيقق لنا   

املستخلصة عن االستمارة االستبيانية تبني لنا أن كل من امهال ( 9)و( 7)من خالل حتليل و مناقشة اجلداول 
الفحوص الدورية و املشاكل اليت يعاين منها الالعبني تعد من أسباب نقص املراقبة الطبية علي مستوى الفرق 

.فرعية األويل الرياضية وهذا ما ما يتوافق و فرضيتنا ال  
ان نقص املعلومات الصحية عن الالعبني و عدم امتثاهلم للنصائح املقدمة هلم من طرف املدربني ، باإلضافة ايل 
عدم اهتمام رئيس الفريق بتوفري الوسائل و املستلزمات الطبية و االسعافات األولية ،و باعتبار الالمباالة من طرف 

وراء عدم التكفل بإصابات الالعبني فكل ما ذكرنا سابقا كفيل بأن يتسبب  املدربني من أهم األسباب اليت تقف
.يف امهال املراقبة الطبية علي مستوي الفرق الرياضية و هذا حيقق لنا الفرضية الفرعية الثانية   

أثناء تلعب املراقبة الطبية دور هام يف النتائج اليت حيققها الفريق كما أن ضرورة تواجد الطبيب يف الفريق و 
التدريبات يعترب نتيجة اجيابية تؤدي ايل زيادة مردود العيب الفرق الرياضية وهذا ما يتطابق و فرضيتنا الفرعية 

.األخرية   
  :االستنتاجات -3-2

من خالل مقارنة النتائج اليت توصلنا اليها من حتليل االستمارة االستبيانية و بعد مقارنتها بالفرضيات اليت 
غياب املراقبة  مة البحث نستطيع القول أن فرضياتنا قد حتققت و متثلت هذه األخرية يف أنوضعناها يف مقد
إمهال املراقبة الطبية باإلضافة ايل أن احدي املعيقات و سبب من أسباب الفشل الرياضي  يعترب الطبية والصحية
من ناحية أخري توصلنا ايل أن املراقبة الطبية تلعب دور  .نقص املوارد و اإلمكانيات املادية و البشريةيكون نتيجة ل

هناك عالقة اجيابية بني املتابعة كبري علي مردود العيب كرة القدم يف الفرق الرياضية و بالتايل اتضح لنا جليا أن 
.  الطبية و زيادة مردود العيب كرة القدم  

       :التوصيات واالقتراحات -3-3 
ثنا من جانب نظري وجانب تطبيقي حيث اشتمل هذا األخري عل  أسللة بعد عرض ما تقدم يف حب 

استبيانية، واليت جتلت نتائجها يف امهال املدربني جلانب املراقبة الطبية و الصحية للفرق الرياضية وخاصة العيب كرة 
طبية و الصحية لدى العيب كرة أمهية املراقبة ال"القدم باعتبارها العينة اليت أجرينا  عليها حبثنا العلمي املتمثل يف 
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، حيث أوضحت النقص و االمهال يف االعتناء بصحة الالعب وبتوفري مستلزمات املراقبة الطبية و " القدم 
.االسعافات األولية والوقاية من اإلصابات خالل مزاولتهم للنشاط الرياضي داخل الفريق   

:خرجنا جبملة من االقرتاحات منها  و عل  ضوء ما قلناه وعل  أساس النتائج املتحصل عليها   
 إجبارية الفحص الطيب الدوري لكل العب. 
  تكوين ذوي االختصاص يف جمال الطب الرياضي خاصة يف رياضة كرة القدم باعتبارها رياضة يكثر فيها

 .العنف للتدخل يف أي نوع من اإلصابات سواء أثناء التدريبات أو املباريات
 التكوين اجليد للمدربني. 
 ألخذ بعني االعتبار املالحظات اليت يبديها الطبيب بعد إجراء الفحوص الدورية لالعبني ا. 
  جتهيز العيادات الطبية باألدوات والوسائل الوقائية اخلاصة بالفحوصات الدورية و توفري االسعافات األولية. 
 تنظيم تربصات خاصة بالتوعية بأسس وقواعد اإلسعافات األولية. 
 كرة القدم"  ةتوفري الوسائل الرياضية الالزمة للممارسة الفعلية لنشاط رياضي." 
  اختيار مأطرين ذوي مستوى علمي كايف لتسيري الفرق الرياضية تدريبها. 
  فتح مراكز جهوية للطب الرياضي تستفيد منها مجيع الفرق واألصناف وإذا أمكن فتح مراكز والئية خمتصة

 .يف جمال الطب الرياضي
  إعطاء ميزانية أكرب هلذه الفرق وختصيص جزء منها لتدعيم الطب الرياضي من أجل إعطائه أمهيته اليت

 .يستحقها
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:الخالصة   
 املسلولنيمن خالل مناقشتنا هلذا الفصل خرجنا جبملة من التوصيات وضعناها حتت تصرف املشرفني و املدربني 

اذا اعتربت صحيح من منظورهم الرياضي ففي األخري هم أصحاب االختصاص و  لألخذ هبا عن الفرق الرياضية
   .أدري مبا ينفع الفرق الرياضية 

 
 

  
 



 

98 

 : الخاتمة
حيث كانت جممل نتائج االستبيان  حتليلهاتطبيقي من طرح أسئلة االستبيان و من خالل ما قدمناه يف اجلزء ال

مستوى الفرق، وكان جلانب الصحي لالعبني على السائد الذي ال خيفي علي الباحث من ناحية ااإلمهال  توضح
هذا نابع من أجوبة املدربني على األسئلة، فعلى ضوء ما جاء يف األجوبة، اتضح لنا أنه ال يوجد مراقبة طبية وإن 

وجدت فهي ال ترقى إىل اجلانب الوقائي أو العالجي البسيط والغياب امللحوظ للمراقبة الطبية أدى إىل غياب 
 .واليت تفيد املدرب يف أي مشكل صحي ميكن وقوعهاملعلومات الصحية املتعلقة بالالعب 

ومن خالل النتائج احملصل عليها سابقا يف احملاور واليت أكدت على األمهية اليت يلعبها الطب الرياضي وكذا غياب 
األطباء والعيادات الطبية أدى إىل غياب املتابعة الطبية الدورية، وهذا ما أجنر عنه كثرة املضاعفات الصحية لدى 

 .الالعبني وكثرة اإلصابات الرياضية خالل احلصة التدريبية
هي حمققة نظرا لتطابقها مع الواقع املعاش، وكذا  ات اليت توقعنا وجودهاقول بأن الفرضيكل هذا أوصلنا إىل ال

 .من خالل عرض و مناقشة نتائج االستبيان  النتائج احملصل عليها واليت تبني ذلك جليا
غياب  الفشل الرياضىي داخل الفرق الرياضية راجع ايل أن: "فرضيتنا الرئيسية القائلة وبذلك نصل إىل حتقيق

 . " اليت تعد أحد األسباب الرئيسية يف فشل أو جناح الفرق الرياضية  املراقبة الطبية
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 : العامة ةــخاتمال
باستعمال  علي بعض أندية كرة القدم  من خالل البحث النظري والدراسة امليدانية اليت قمنا هبا

رياضة كرة  أندية  يفو األمهية املطلوبة  اكانةبامل مل حيظى لطب الرياضيا االستبيان وجدنا لألسف الشديد أن

ا يعود بالللب على الرياضي ن من اجلانب مماملادي نقص اجلانب عدة عوامل منها  ، وهذا راجع إىلالقدم 

إىل إصابات متنوعة ومتفاوتة اخلطورة، خاصة وأن رياضة كرة القدم تتميز باالحتاكاك الصحي وذلك بتعرضهم 

إيل عدم  توفر األندية على طبيب خمتص أو حىت على طبيب عام يقوم ويؤدي كذلك  البدين والتنافس الشديد

دورية على الالعب ن ومراقبتهم أثناء وبعد التدريبات أو حىت أثناء إجراء املباريات، وهذه مشاكلة بإجراء املتابعة ال

يتمثل يف الذي   اجلانب الرياضيلدينا  هذا من جهة و من جهة أخريتعاين منها الاكثري من أندية  كرة القدم 

 .ة طبية دوريةتدهور ملتواهم الرياضي نظرا خلطورة اإلصابة وتاكرارها وعدم وجود متابع

نقص التوعية لدى عامل أخر يعد عائق يف طريق تنمية الطب الرياضي يف املالعب أال و هو  كما لدينا       

لرياضي ن، كما أنه ال تقدم لالدورية طبية التابعة امل لألندية الرياضية ونتيجة هلذا نالحظ انعدام  املدرب ن وامللريين

و أمهية  نظرية مبدى أمهية الطب الرياضي يف عالج إصابات الالعب ندروس  نصائح أو توجيهات أو هلم أي

 .املراقبة الطبية يف األندية الرياضية سواء يف الوقاية أو العالج 

باألمهية الاكربى من طرف املشرف ن عليها، حيث ال  معظم هذه األندية  ال حتضإضافة إىل ذلك فإن 

السرتجاع الالعب ن و لو جزء بليط من النشاط املبذول خالل  ختصص هلم أي برامج ترفيهية وال فرتات نقاهة

الفادح الذي يرتاكبه ملؤويل  اخلطألنتائج اليت ترضيهم فقط، وهذا هو املباراة ، ألن مههم الوحيد هو إحراز ا

يف  ألن يف حالة إذا مل يهتم املدرب ن بإصابات الالعب ن سواء،يف حق أنفلهم والعبيهم بالدرجة األويلاألندية 

املباريات أو أثناء التدريبات ستاكون النتائج كارثية علي الفريق وسينتهي امللار الرياضي  لالعب خبلارته ملاكناته 

يف الفريق و إصابات تاكون أحيانا عاهة ملتدمية لالعب ،كما يصاب بصدمة نفلية نتيجة استغناء الفريق عن 

الوحدة و االنعزال عن  إيل عدم فائدته وهذا الشعور يقودهمما يعود عليه بالنقص و يشعره باإلمهال و ب خداماته

ومتابعتهم تقنيا وتاكتياكيا، واألهم من  بالالعب نلذا فمن الواجب على املدرب ن وامللريين االهتمام الناس و اجملتمع 

 .ذلك متابعتهم صحيا طوال املشوار الرياضي، حىت متارس هذه الرياضة يف أحلن الظروف

 اجملال و أصحابباعتبارهم من طرف امللؤول ن  العناية الالزمةأندية كرة القدم  أن دجد ويف األخري نتمىن

  .ذوي االختصاص يف فهم الواقع الذي تعيشه الفرق الرياضية  يعود اليهم ألهنم القرار األخري 
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Résumé : 

 nous avons essayé à travers scientifique fouillé du thème « l'importance de la surveillance 

médicale et sanitaire parmi les joueurs de football » apprendre divers aspects de la santé qu'il 

est obligatoire de fournir attention aux facteurs médicaux santé et prévention de joueur pour 

maintenir la sécurité et le niveau des joueurs.          

 Comme nous avons essayé à travers cette recherche inter objectifs a été de souligner 

l'importance de la surveillance médicale et la réalité dans les clubs de sport en plus de 

souligner l'importance des tests médicaux tribales pour les footballeurs et donnent aux athlètes 

une culture saine.  Et hypothèses de recherche était que le manque de surveillance médicale 

est l'une des principales raisons de l'échec des équipes sportives et négligence un suivi 

médical à la pénurie de ressources et le potentiel physique et humain.  Échantillon a été 

considéré comme le premier modèle, le chercheur à effectuer la recherche, l'échantillon est un 

sous-ensemble des éléments de la communauté des chercheurs et la communauté des 

chercheurs a été dans notre étude est football clubs « oursons classe » à l'Ouest et 

l'échantillonnage était aléatoire dans certains entraîneurs de Club dans certains Etats "la 

Mostaganem-Relizane - camp-" tatouage... 



 :  الملخص

التعرف علي " أمهية املراقبة الطبية و الصحية لدى العيب كرة القدم "حاولنا من خالل حبثنا العلمي املتمثل يف موضوع          
خمتلف اجلوانب الصحية الوجوب االهتمام هبا لتوفري لالعب الظروف الصحية و العوامل الطبية الوقائية للحفاظ علي سالمة و 

 .الالعبني مستوي 
املراقبة الطبية وواقعها يف النوادي  ابراز أمهيةكما حاولنا من خالل هذا البحث حتقيق مجلة من األهداف متثلت يف           
 .إكساب الرياضيني ثقافة صحيةو القبلية بالنسبة لالعيب كرة القدم  إبراز أمهية الفحوصات الطبيةباإلضافة ايل  الرياضية
 كما يعود،الرياضية الفرق فشلالرئيسية يف  سباباأل احد يعترباملراقبة الطبية  غيابأن  يف البحثو متثلت فرضيات          

 .و البشرية اإلمكانيات املاديةو  نقص املواردإيل  إمهال املراقبة الطبية
، والعينة هي اجملموعة يعتمد عليه الباحث إلجناز البحث  النموذج األول الذياليت تعترب  و متثلت عينة البحث        

 لواليات" صنف أشبال"الفرعية من عناصر جمتمع حبث معني، وكان جمتمع البحث يف دراستنا هو أندية كرة القدم 
-مستغامن" والياتال بعض ولقد كان اختيار العينة بطريقة عشوائية ومتثلت يف بعض  مدريب األندية يفالغرب 
مدرب موزعة علي الواليات الثالث من ثالث إيل مخس نوادي من كل  21ومشلت على  "-معسكر-ان غليز 

       . والية خمتارة بشكل عشوائي
ار مل حيدث اعتباطيا بل نتيجة حتمية نه  الوصفي التحليلي وهذا االختيوقد اعتمدنا يف دراستنا على امل      

طريقة من طرق التحليل والتفسري بشكل علمي منظم من أجل : " هولطبيعة املوضوع، و ألن املنه  الوصفي 
الوصول إىل أعراض حمددة لوضعية اجتماعية أو مشكلة اجتماعية أو سكان معينني، ويعرف أيضا بأنه كل 

 . استقصاء ينصب علي ظاهرة من الظواهر التعليمية أو النفسية
الناحية النظرية أو التطبيقية خرجنا يف األخري  بعد دراستنا للموضوع من خمتلف اجلوانب سواء من     

 ، باستنتاجات كثرية منها النقص الذي تعاين منه الفرق الرياضية من الناحية الطبية و امهال املراقبة الطبية لالعبني
الطبية و  باإلضافة ايل الالمباالة اليت يتعامل هبا رؤساء الفرق مع الالعبني و عدم توفري هلم الوسائل و املستلزمات

اليت تتطلب االسعافات األولية يف حالة االصابات اليت حتدث يف املالعب و خاصة االصابات املفاجئة 
  .االسعافات الفورية 
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