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 اتشكر ت
 

 اشكر اهلل سبحانه وتعالى عمى فضمه وتوفيقه لي  ، والقائل في محكم تنزيل
     لئن شكرتم ألزيدنـــكم 

 تقدم مصداقا لقول النبي صمى اهلل عميه وسمم:أو 
    من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل 

 بالشكر إلى من ساهم من قريب أو من بعيـد في إنجاز هذا العمـل.
 وبتشكري الخالص إلى البروفسير  المشرف : بن قاصدي عمي الذي سهل لي

 طريق العمل
 ولم يبخل عمي بنصائحه القيمـة ،

 فوجهني حين الخطـأ وشجعنـي حين الصواب ، فكان نعم المشرف .
 بالشكـر إلى جميع أساتذتنا أتقدمكما 

 بالكثير أو القميل، الذين أشرفوا عمى تدريسنـا خالل السنوات الخمس ولكل من ساهم
 من قريب أو حتى من بعيد في إخراج هذا العمل المتواضع إلى النور.

 اهلل جال وعال الذي أعانني في إنهاء هذا العمل. األخير احمدوفي 
 

 عبد اللطيف باشا
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 إهـــــــــــــــداء
   

 بسـم اهلل الرحمـن الرحيــم                        
 فسيــرى اهلل عممكم و رسولو و المؤمنـون( أعممواقل و )                                   

 اهلل العظيـمصــدق                                                                             
 

                           
 أىدي ىذا العمل المتواضع إلى من قـال فييمـا تبارك اسمو وجل ثنـائو:

 وقل ليمـا قوال كريمـا واخفض ليمـا جنـاح الذل من"   
 صدق اهلل العظيم.   ..."الرحمـة وقل ربي ارحميما كما ربياني صغيـرا  

 ل..........وحب.............ووفاءعم ، إلى من عممتنـي أن الحيـاة
 .........والدتي العزيزة إلى التي إن أىديتيـا كنوز الدنيا مـا وفيتيا حقيا إلى

لى من عممني العـزة واالعتماد عمى النفس إلى........والدي العزيز.  وا 
 إلى كل إخوتي وأخـواتي الذين قاسمـوني الفرحـة في كل لحظة من حيـاتي .

 شويح ة باشا وإلى كـل عائم
لى البروفيسور المشرف بن قاصدي عمي   ....وا 

      ....األستاذ حبحوب بن عمي  
لى كـل من ذكـره قمبي ونسيـو قمـــمي. إلى جميع أصدقائي  وا 

لى جميع طمبة وأساتذة معيد التربية البدنية و الرياضية مستغانم  وا 
 كل من سـاعدني من قريب أو من بعيـــد ولو بكممة طيبــــة،  إلى                            و

لى كل من أحبوني وأحببتيـــم في اهلل.                              وا 
 

 بد اللطيفع       
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معيقات النشاط الرياضي الالصفي في الطور الثانوي  دراسة إلى المتواضع تطرقنا في هذا البحث

 : بابينهذا األساس جاءت هذه الدراسة وتشمل و على  سنة( 51-51)
 :على يحويالجانب النظري  :الباب األول 
 .متطلبات النشاط الرياضي الالصفي :الفصل األول 
 .رياضي الالصفيالنشاط ال :الفصل الثاني 

 (.سنة58-51)قةهمرحلة المرا :الثالثالفصل 
منهج : وي على فصلين، الفصل األولتيح الجانب التطبيقي : الباب الثانيأما فيما يخص 

 حيث ، عرض و تحليل و مناقشة نتائج البحث :الفصل الثاني ، البحث و إجراءاته الميدانية
وتنظيمها ذي يهدف إلى جمع المعلومات ال الوصفي بأسلوب مسحيعلى المنهج  اعتمدنا

من مجموعة  تتضمن يةإستبيان استمارات استعملنا في الدراسة ،وكشف الجوانب ووصفها
 .مدينة البيض ثانويات لبعض أستاذ للتربية البدنية و الرياضية 52 على األسئلة والتي وزعت

 :وجدناحيث صدق فرضيتنا دراستها إحصائيا تبين  و، تحليلها جمع النتائج وة بعدو    
من أهم األسباب التى أدت الي عدم  قلة المنشأت والعتاد الرياضي المناسبين أن .5

 .تفعيل النشاط الالصفي
الرياضي   أسباب التي أدت الى غياب النشاط قلة اهتمام االدارة والمسؤلون من أهم   .2

 .الالصفي في أغلب المؤسسات التربوية
ائق في تفعيل النشاط الرياضي الالصفي في أغلب تشكل ع نقص دافعية األستاذ .3

 .المؤسسات التربوية
توصيات تصب  وضع ثم تم التوصل إلى استنتاجات بعد عرض و تحليل و مناقشة النتائج،

 .في موضوع البحث
مرحلة  ،النشاط الرياضي الالصفي  ،معيقات النشاط الرياضي الالصفي  :الكلمات المفتاحية

  .   المراهقة



 

 

 

Dans cette recherche, nous avons parlé à une modeste étude des obstacles 

parascolaires activité sportive dans la phase secondaire (15-18 ans), et sur cette 

base est venu cette étude comprend deux parties: 

Partie I: côté théorique contient: 

Chapitre I: Les conditions d'activité pour les sports parascolaires. 

Chapitre II: activité parascolaire athlétique. 

Chapitre III: adolescence (15-18 ans). 

Quant à la partie II: le côté pratique contient deux chapitres, le premier chapitre: 

les procédures de méthodologie de la recherche et sur le terrain, Chapitre II: 

affichage, l'analyse et la discussion des résultats de la recherche, où nous nous 

sommes appuyés sur l'approche de dépistage approche descriptive, qui vise à 

recueillir et organiser l'information a révélé les aspects et sa description, nous 

avons utilisé Différents aspects formes connexes dans l'étude comprenaient une 

série de questions, qui ont été distribués à 12 professeurs  d'éducation physique 

et sportive dans quelque lycée de ville Elbayadh. 

Et après avoir recueilli les résultats et analysé et étudié statistiquement il montre 

la sincérité de notre hypothèse où nous avons trouvé: 

1. L'absence de droit des principales raisons de l'échec des installations et des 

sports engrenage pour activer l'activité extra-scolaire. 

2. le manque d'attention de la direction et des responsables des principales 

raisons qui ont conduit à l'absence d'activité sportive extra-scolaire dans la 

plupart des établissements d'enseignement. 

3. le manque de professeur de motivation constitue un obstacle à l'activation de 

l'activité sportive parascolaire dans la plupart des établissements 

d'enseignement. 

Les conclusions ont été atteintes après la présentation, l'analyse et la discussion 

des résultats, puis mettre les recommandations en question. 

Mots clés: obstacles pour les activités sportives parascolaires, activités sportives 

extra-scolaires, l'adolescence. 



 

 

 

In this research, we talked to a modest study of obstacles extracurricular sports 

activity in the secondary phase (15-18 years), and on this basis came this study 

includes two parts: 

 Part I: Includes the theoretical side: 

 Chapter I: The activity requirements for extracurricular sports. 

 Chapter II: athletic extracurricular activity. 

 Chapter III: adolescence (15-18ans). 

As for Part II: the practical side contains two chapters, the first chapter: the 

research methodology and field procedures, Chapter II: display, analysis and 

discussion of the search results, where we relied on the descriptive approach 

screening approach, which aims to collect and organize information revealed 

aspects and its description, we used Different Aspects Related forms in the study 

included a series of questions, which were distributed to 12, a professor of 

physical education and sports for some high schools  the  bayadh . 

And after collecting the results and analyzed, and studied statistically it shows 

sincerity of our hypothesis where we found: 

1. The lack of facilities and sports gear right of the main reasons for the failure 

to activate the extra-curricular activity. 

2. lack of management attention and Officials of the main reasons that led to the 

absence of extra-curricular sports activity in most educational institutions. 

3. lack of motivation professor constitute an obstacle in the activation of       

extracurricular sports activity in most educational institutions. 

Conclusions were reached after the presentation, analysis and discussion of the 

results, then put the recommendations are in question. 

Key words: obstacles for extracurricular sports activities, extra-curricular sports 

activity, adolescence. 
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  مقدمة

 ىناؾ زاؿ ما نعػـ الفراغ، وقت لقضاء وسيمة كونيا مف أكبر معنى لمرياضة إف    

 الرياضة مف االستفادة يمكف الوقت ذات وفي ىكذا، ىدفيا أف يعتقدوف ممف الكثيروف

 .بمشاىدتيا االستمتاع مجرد مف أكثر

 عمال تعني لمبعض فبالنسبة المختمفيف، لألفراد بالنسبة مختمفة أشياء تعني فالرياضة   

 أما اليواة، وىـ طيب وتنافس محبب عمؿ ىي اآلخر لمبعض وبالنسبة يحترفيا، لمف

 .الوقت لقضاء طيبة وسيمة تعتبر فيي لمباقيف بالنسبة

 واالجتماعية االقتصادية الحياة عف الرياضة فصؿ يمكف ال أنو فيو شؾ ال ومما    

 عمييا تتأسس وضرورية ىامة قاعدة تعتبر أنيا إذ ليا، الممارسيف لألفراد والثقافية

 .بأكممو المجتمع عمى تنعكس فإنيا توجييو أحسف فإذا حياتيـ،

 الوقت ذات في فيي ممارسييا، عمى وحركيا ونفسيا بدنيا فوائدىا إلى باإلضافة    

  27.)ليا المنظمة والقوانيف بالقواعد خالليا مف الدائـ لالحتكاؾ نظرا قيميـ تنمي

 )19ص:

 األنشطة وأىـ أحد المختمفة وأشكاليا أنواعيا بشتى الجماعية الرياضات وتعد    

 نشأتيا منذ األخيرة ىذه اليد، وكرة الطائرة، كرة السمة، كرة القدـ، ككرة الرياضية،

 التي األخرى الرياضات تنافس أصبحت بحيث مستمريف، وتطور تغير في وىي األولى
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 األوساط في كبيرة مكانة احتمت أنيا إال حداثتيا رغـ اليد فكرة السنيف، بمئات سبقتيا

 )06ص:  17.. ) واسعا جميورا وكسبت كبيرة شعبية ليا وأصبحت الرياضية

 أجؿ مف عموميا وتستخدـ الحديثة، التكنولوجيا تساير الرياضة ىذه أصبحت كما    

 أسمى تحقيؽ أجؿ مف وىذا والمكاف الزماف مع تتناسب حديثة وأساليب طرؽ إيجاد

 البرامج خالؿ مف اليد كرة لعبة اختصاصيو إليو يسعى الذي الشيء وىو ليا، شكؿ

:  22..)البدنية وقدراتو الالعب إمكانيات تطوير إلى تيدؼ التي العممية التدريبية

 )13ص

 عاصمة) ستوكيولـ مدينة في أنو فمثال كبيرا، تقدما الرياضي الطب عمـ شيد ولقد

 البشري الجسـ عمى الرياضية التدريبات تأثير لدراسة خاص معيد انشأ قد( السويد

 الالعبيف ىارفاود جامعة تمنع األمريكية المتحدة الواليات في وأف الحيوية، واألجيزة

 أو الرياضي الطب أخصائي أو طبيب وجود غير في الرياضي النشاط ممارسة عف

 )07ص:  15". )الطبيعي العالج
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  اإلشكالية-1

 عامؿ ىما أساسييف بعامميف كبير بشكؿ ترتبط العالمية المستويات ذات الرياضة إف

 أصعب، عمييا والبقاء صعبا القمة إلى الوصوؿ أو االستمرار أو الدواـ وعامؿ الشدة

 بعض تطور استدعى مما كبيرا تطورا الوطنية الرياضية الحركة شيدت ولقد

 الرياضي أو بالرياضة المتعمقة الجوانب كؿ تدرس التي الجديدة العممية االختصاصات

 فظيرت بعواقبيا، األوؿ والمتضرر بتطويرىا األوؿ المعنى بصفة الخصوص وجو عمى

 .والتشريحية االمورفولوجي و الفيزيولوجية بالناحية تتعمؽ دراسات

 وبالرغـ  ، ممحوظا انتعاشا الرياضي الطب ميداف شيد الجوانب ىذه مع وموازاة 

 يزالوف ال رياضي بدني نشاط ألي الممارسيف الالعبيف أو الرياضييف فإف ذلؾ مف

 جميع في مواىب عدة تواجد ظؿ في خاصة المجاؿ ىذا في نقائص عدة مف يعانوف

 مف الكثير فيو رياضي نشاط باعتبارىا اليد كرة رياضة بالذكر ونخص الرياضات

 .الرياضية اإلصابات مف الكثير عنيا تنتج والتي الالعبيف بيف االحتكاكات

 والمراكز كاألخصائييف المجاؿ ىذا في نقص تعاني التي الدوؿ ضمف مف والجزائر

 ذوي الشباف الالعبيف مف فكثير الرياضية، النوادي لدى خاصة ذلؾ في المتخصصة

 أو االحتراؼ إلى طريقيـ في وكانوا اليد كرة ميداف في كبير بشكؿ برزوا المواىب

 الفائقة العناية يجدوا لـ إصابتيـ وبعد أنو إال عالية، عالمية مستويات في المعب

 كانوا التي البدنية ومستوياتيـ لياقتيـ عمى والحفاظ لمرجوع الالـز والعالج والكافية
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 كؿ إخضاع بضرورة طالب الذي لالعبيف المفاجئة الوفيات شبح ظيور وأيضا عمييا،

 المشاكؿ بعض مف معاناتو وعدـ البدنية، سالمتو تؤكد التي الطبية لمفحوصات العب

 العاـ التساؤؿ طرح لنا ريتباد ىنا مف و فجأة  موتو في تتسبب قد التي الصحية،

  التالي

 اندية كرة اليد العبيتعمؿ الفحوصات الطبية مف التقميؿ مف حدة االصابات   ىؿ 
  : الدراسة أهداف -4

 :التالية األىداؼ لتحقيؽ الحالية الدراسة جاءت

 .اليد كرة نوادي في وواقعيا الطبية فحوصاتال عمى الضوء تسميط -

 .إلنجاحيا الوسائؿ وتوفيػر الرياضية الطبية الفحوصات أىمية إبراز -

 .والتطبيقية النظرية والنصائح التوصيات بعض اقتراح إلى الوصوؿ

 : الدراسة فرضيات  -3

 التالية الفرضية اقترحنا الدراسة ىذه لمتطمبات ونظرا المطروحة، اإلشكالية مػف انطالقا

 العبيالتقميؿ مف حدة االصابات  عمىفحوصات الطبية ال ؿتعم :العامة الفرضية 3-1

 اندية كرة اليد
 :الجزئية الفرضيات 3-2

 .اليد كرة العبي الكشؼ المسبؽ لإلصابات عمى في دور لمفحوصات الطبية -

 مف التوعية قمة منيا اليد كرة العبي لدى اإلصابات كثرة إلى المؤدية األسباب -

 .المدربيف طرؼ
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 .سمبيا تأثير الطبية المتابعة عمى يؤثر فقط بالنتائج المدربيف اىتماـ -
 : الدراسة أهمية -4 

 أندية في الطبية والمتابعة الفحوصات واقع بمعرفة لنا تسمح حثالب ىذا دراسة إف     

 في دورىا و وأىميتيا الطبية الفحوصات عف عامة نظرة تعطي الدراسة فيذه اليد، كرة

 الطب مراكز وتعميـ وجود وضرورة أىمية إبراز ىذا إلى إضافة. اليد كرة أندية

 .الالعبيف وسالمة صحة في والمساىمة الالعبيف، بجميع لمتكفؿ وذلؾ الرياضي

 وذلؾ المستقبؿ في ودراسات بحوث إلجراء المجاؿ فتح ىذا كؿ إلى إضافة     

 .  الرياضي المجاؿ في كبيرة أىمية مف لو لما الموضوع ىذا في أكثر والتوسع لمبحث

 :الموضوع اختيار أسباب -5

 .الرياضية اإلصابات مف والوقاية العالج في اودورى الفحوصات الطبية أىمية -

 .بحثنا موضوع تخدـ التي والكتب المراجع توفػر -

 .اإلصابات تضاعؼ حدوث إلى تؤدي التي األسباب عمى الضوء تسميط في الرغبة -

 .جوانبو جميع مف والمناقشة لمدراسة الموضوع قابمية -

 الالعبيف أو لممدربيف سواء والتوعية والتوجيو الوعي نقص -
 :المصطمحات و المفاهيم تحديد -6

 :الرياضي الطب -6-1

 وتدرس تيتـ التي العمـو أحد وىو والرياضييف، بالرياضة ييتـ الذي الطب ىو 

 البدني لمنشاط تبعا السميـ لمعضو المورفولوجيا والخصوصيات الصحية الحالة
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 االختيار، عمى يعمؿ إنو" بقولو الرياضي الطب Caillez Bert عرؼ وقد والرياضي،

 (i)".الرياضييف وعالج المراقبة، التوجيو،

 :العالج -6-2

 أو مرض لعالج الموجية الصحية والقوانيف الطبية اإلجراءات مجموعة ىو 

 قد التشخيص وبعد خطورتيا، ودرجة اإلصابة نوع حسب العالج ويكوف معينة، إصابة

 المعب مواصمة الالعب وبإمكاف أولية، إسعافات إجراء الضروري مف أنو الطبيب يجد

 .عالجي طبي برنامج ومتابعة المعب عف كمية إبعاده أو

  :الرياضية اإلصابة -6-3

 إلى مباشرة غير أو مباشرة بصفة معرضة نوعيا كاف ميما ممارسة كؿ عف 

 اليد، كرة بيا تتميز التي العظيمة والحيوية الكبير االحتكاؾ بسبب مختمفة، حوادث

 متوسطة، بسيطة، الخطورة، متفاوتة تكوف الميداف في كثيرة إصابات توجد حيث

 .وخطيرة

 :األداء تعريف 6-4

 :لغوي تعريف -

 .إليو المرسؿ إلى الشيء إيصاؿ واألداء أوصمو: الشيء أدى         

 التنفيذ ويعني والقضاء اإليصاؿ بمعنى تأدية: األداء        

 :اصطالحي تعريف -

 فرد لكؿ ودوافع لقدرات انعكاس عف عبارة أنو: " الخالؽ عبد عصاـ يعرفو       

 بصورة يؤدى ما وغالبا الداخمية، لمقوة متبادلة لتأثيرات نتيجة ممكف سموؾ ألفضؿ



 واقع الفحوصات الطبية في بعض أندية كرة اليد الجزائرية

7 
 

 نتائج بو تقاس الذي المقياس ىو كما نتيجة، إلى يوصؿ سموؾ أو نشاط وىو فردية،

 ." سموكيا تعبيرا التعمـ عممية عف لمتعبير الوسيمة وىو التعمـ،

 :إجرائي تعريف -

 رياضية منافسة خالؿ الرياضي عمييا يحصؿ رقمية نتيجة يعني: اإلنجاز أو األداء  

 ما

 في الشعبية حيث مف لعبة ثاني بأنيا  جرجس منير /د يعرفيا :اليـــــــد كرة -6-5

 وأصبح المستوى، ىذا إلى وصمت حتى قوانينيا في بتعديالت مرت حيث العالـ،

 عدد ىو وحديثا قديما ممارستيا بيف فرؽ وأبرز كبير، والجميور اإلعالـ اىتماـ

 وغير الممعب مساحة إلى إضافة العبيف،( 07) إلى( 11) مف انتقؿ حيث الالعبيف،

: 28). بأنواعو التصويب الخداع، االستقباؿ، التمرير،: مياراتيا وأبرز قوانيف مف ذلؾ

 (85ص

 تجري القديمة، الرياضية األلعاب مف بأنيا نصيؼ جميؿ إعداد/ د ويعرفيا -

 بسرعة تتصؼ احتياطييف،( 05)و العبيف( 07)مف منيما كؿ يتألؼ فريقيف، بيف

: 05). ثابتة وقوانيف قواعد ليا الرياضييف، مف كبير عدد فييا ويشارؾ والتنفيذ، األداء

 (37ص
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 :والمشابهة السابقة الدراسات -7

 عبارة ىو بحث فكؿ باحث، لكؿ مصدر و أساس السابقة الدراسات تعتبر"         

 البحث خصائص في نجده ما وىذا قادمة، لبحوث تمييد و أخرى لبحوث تكممة عف

 البحث سمسمة حمقات مف حمقة عف عبارة ىو بحث فكؿ لبناء، تكاممي أنو العممي

 تطرقت التي والدراسات األبحاث أف القوؿ يمكف الموضوع بيذا يتعمؽ فيما أما العممي،

 معيدنا، في خاصة منعدمة نقؿ لـ إف جدا قميمة بالدنا في المواضيع ىذه مثؿ إلى

 :يمي فيما نوجزىا والتي المشابية الدراسة ىذه عمى حصولنا تـ لكف

  إشراؼ تحت حمزة، ياىمي أميف، محمد زكور الطالبيف بيا قاـ التي الدراسة 

 السنة خالؿ الدراسة ىذه أجريت الديف، نصر قصري:األستاذ

 جامعة إبراىيـ، بدالي والرياضية البدنية التربية بمعيد( 2006،2005)الجامعية

 ودوره الرياضية اإلصابات عالج في الرياضي الطب أىمية: " عنواف تحت الجزائر

 سباباأل: حوؿ اشكاليتيا تمحورت والتي ،(أشباؿ") اليد كرة العبي مردود تحسيف في

 .اليد كرة رياضة لممارسي الطبية المراقبة غياب وراء تقؼ التي

 :كالتالي العامة الفرضية جاءت قد و

 إلى يؤدي اليد لكرة الرياضية الفرؽ في الصحييف يفالمؤطر  غياب أو نقص إف -

 .الالعبيف مستوى و مردود عمى سمبا يؤثر ما وىذا الرياضية اإلصابات نسبة ارتفاع
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 :التالي بالشكؿ فكانت الجزئية الفرضيات أما        

 لفائدة الطبية بالمتابعة االىتماـ عدـ إلى أدى المالية الموارد و الوسائؿ نقص 

 .األشباؿ

 و الوقاية في الرياضي الطب استعماؿ عمى سمبا أثر المدربيف لدى التوعية قمة 

 .الرياضية اإلصابات عالج

 ىماليـ بالنتائج المدربيف اىتماـ إف  وجود عدـ إلى أدى الصغرى لمفئات وا 

 .الفئات ليذه طبية متابعة

 مشكمة بحثيـ عينة وكانت الدراسة، ىذه في الوصفي المنيج الطالباف استخدـ ولقد  

 :كالتالي (فرد 65) مف

 رياضية فرؽ خمس عمى موزعة( أشباؿ صنؼ) اليد كرة اختصاص العب 60 - 

 ،(وزو تيزي والية)القبائؿ شبيبة* ،(المدية والية) البرواقية الرياضي النجـ: *وىي

 المقرية لبمدية الرياضي واالتحاد البنياف عيف اليد كرة نادي األبيار، اليد كرة نادي*

 (.العاصمة الجزائر)

 .  الذكر السالفة الفرؽ عمى موزعيف مدربيف 05 - 

 الالعبيف عمى وزعت إستبيانية استمارات عف عبارة فكانت البحث أداة أما      

 حققت والتي التالية النتائج إلى توصال أنيما دراستيما خالؿ مف ونرى والمدربيف،

 :الفرضيات صحة
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 و الوقاية في مختصيف وأطباء لمعالج قاعات عمى تحتوي ال اليد كرة فرؽ معظـ أف  

 مف التوعية قمة أكد لممدربيف المتدني المستوى أف وأيضا الرياضية، اإلصابات عالج

 اإلىماؿ كذلؾ لمرياضييف، والشاممة الدورية الطبية المتابعة غياب وبالتالي طرفيـ،

 .طبية متابعة وجود عدـ إلى أدى األشباؿ فئة وخاصة الصغرى لمفئات والالمباالة

 :السابقة الدراسات عمى التعميق

 متعمقة عديدة جوانب إلى الذكر السالفة السابقة الدراسة تطرقت لقد     

"  موضوع إلى تطرقت حمزة وياىمي أميف محمد زكور فدراسة الطبية، لفحوصاتبا

 مردود تحسيف في ودوره الرياضية اإلصابات عالج في الرياضي الطب أىمية

 المراقبة غياب وراء تقؼ التي األسباب عمى الدراسة ركزت حيث ،" اليد كرة العبي

 .اليد كرة رياضة لممارسي الطبية

 جميع معرفة في الدراسات ىذه خالؿ مف استفاد كانت قد األساس ىذا وعمى     

 الباحثوف فييا وقع التي األخطاء مف العبرة أخذ وكذلؾ الباحثوف، واجييا التي العراقيؿ

 وقد الدراسة، متغيرات وضبط الموضوع حيثيات بكؿ والربط باإللماـ لنا يسمح ما وىذا

 الدراسة إلشكالية النيائية الصياغة إلى الوصوؿ: يمي فيما أيضا الدراسات ىذه أفادت

 .ليا المناسب العممي المنيج تحديد وكذلؾ الدراسة أدوات وكذا
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 :تمهيد          

 الدولية البطوالت مختمؼ في المحصمة النتائج إليو وصمت الذي المستوى إف

 التطور وكذا التدريب، برامج في الممحوظ التطور عمى قاطع دليؿ إال ىو ما والعالمية

 لممستوى الحقيقي والتقييـ والصحية، البدنية لمحالة والتقييمية القياسية األجيزة في الكبير

 بجميع االىتماـ و االعتناء خالؿ مف التقدـ طريؽ في زاؿ وما تحقؽ ىذا كؿ الرياضي

 في الجديدة األبحاث كؿ أف نجد وبذلؾ ومحيطو، بالرياضة عالقة ليا التي العمـو

 ىذه بيف ومف النتائج تحسيف في بدورىا تشارؾ بالرياضة عالقة ليا التي العمـو جميع

 الوقاية، المراقبة، العالج، يغطي الذي االختصاص وىو الرياضي الطب نجد العمـو

 .والصحية البدنية المياقة عمى لمحفاظ الرياضي، وتوجيو

 :الرياضي الطب حول تاريخية لمحة -1

 إلى يعود خاصة بصفة الرياضي الطب أو عامة بصفة الطب ظيور إف 

 .نفسيا الرياضة قبؿ الرياضي الطب ظير فقد جدا، القديمة العصور

 الرياضي، بالطب االىتماـ ظير قد كاف" 1976" األولمبية األلعاب ظيور فقبؿ 

 يعتبروف اليونانيوف كاف اليونانية الحضارة ففي التاريخ، ىذا قبؿ نشأت قد الرياضة ألف

 بالنسبة ألنو األىمية بالغ البدني النشاط يعطوف وكانوا اآللية، نعـ أسمى ىي الصحة

 .لمصحة األساسية الشروط أىـ مف إلييـ
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 نجد وبالمقارنة وعالجيا، األمراض مف لموقاية وذلؾ كبيرة قداسة لمطب كاف وقد 

 فمنذ الصينية، الحضارة مثؿ الرياضي بالطب تيتـ أخرى حضارات ىناؾ كانت أنو

 نجد اليوغا مذىب في أنو كما الصحة، عمى لمحفاظ الجمباز استعمموا السنيف آالؼ

 باستعماؿ واألطباء الديف رجاؿ اىتـ وقد عالجية، وظيفة ليا التي التماريف مف العديد

 والتي عمييا عثر التي والبحوث الرسومات ىي وكثيرة األمراض، ضد البدنية التماريف

 كبير دور لو كاف فالحماـ االستحماـ، وكذا الجمباز استعماؿ تـ أنو قوية بصفة تؤكد

 مسبح عمى يحتوي الجمباز ميداف فكاف لميونانييف، بالنسبة الشأف وكذا المشرؽ، في

 العادات مف االستحماـ كاف الروماف وعند الجماعي، االستحماـ أجؿ مف جعؿ كبير

 تغيرت فقد الوسطى القروف في أما وكثيرة، كبيرة مسابح ىناؾ كانت لذلؾ اليومية،

 السيالف،" المعدية األمراض انتشار أثر وذلؾ والجمباز، لمحمامات األوربييف نظرة

 وقؿ الجماعية الحمامات عدد فانخفض عشر، الثامف القرف في أوربا في" السفمس

 .استعماليا

 وذلؾ بارزة بصفة الرياضي الطب ظير 1928 األولمبية األلعاب وخالؿ 

 (09ص : 32. )األولمبية الفرؽ في المختصيف األطباء بمراقبة
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 :الجزائر في الرياضي الطب -2

 تكييؼ ىو آنذاؾ اليدؼ وكاف مراحؿ بعدة الجزائر في الرياضي الطب مر لقد 

 :ىي المراحؿ وىذه الوطنية الرياضية لمحركة المتزايدة الحاجيات مع االختصاص

 (: 1971 -1962) االبتدائية المرحمة -2-1

 والسيما فرنسا طرؼ مف القائـ التنظيـ الرياضي الطب فييا ورث مرحمة كانت 

 :حددت التي القانونية النصوص

 .الرياضية الرخصة إصدار قبؿ طبية شيادة -

 .الرياضية اليياكؿ داخؿ طبية لجنة -

 بإنشاء أثمر العالي والتعميـ والرياضة بالصحة المكمفة الوزارات بيف التنسيؽ إف 

 .الرياضي لمطب الوطني المركز

 (:1975 -1971) التنمية مرحمة -2-2

 الطب تبرز دراسة فترة بدأت الرياضي لمطب الوطني المركز وجود مع 

 : المركز ونشاطات الرياضي

 الرياضة طبيب مواصفات إلى باإلضافة تحضيرىا تـ لمطب جديدة قانونية قاعدة -

 .تكوينية وبرامج
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قامة تأسيس تاريخ ىو 1974 -  .الرياضية الطبية المراقبة وا 

 البحر ألعاب خالؿ مف منظمة بصفة الوطنية بالفرؽ التكفؿ تـ مرة وألوؿ 

 .التظاىرة ليذه الطبية التغطية وكذا 1975 بالجزائر المتوسط األبيض

 البدنية لمتربية الوطني المركز) البدنية التربية ألساتذة المواد تدريس إف 

 .الرياضي لمطب الوطني المركز عاتؽ تحت كانت( عكنوف بف والرياضية،

 أوؿ إعداد تـ الرياضي، الطب وسائؿ تطور يالحظ 1980 إلى 1976 بيف ما 

 :بالخصوص تتضمف والتي الرياضي الطب لتطوير خطة

 .1980 جانفي في جزئيا العمؿ بدأت والتي األولمبية العيادة إنجاز -

 والذي الرياضي لمطب الوطني بالمركز الموظفيف مف الالـز العدد وتكويف توظيؼ -

 .جامعية مؤسسة بمثابة ىو

 .1976 عاـ الرياضة في المختصيف األطباء تكويف فتح -

 الجزائر في الرياضية والفرؽ الشابة الرياضية والمواىب بالرياضييف الطبي التكفؿ -

 .والخارج

 .الكبرى الرياضية التظاىرات خالؿ بأكمميا الطبية التغطيات تحقيؽ -



 واقع الفحوصات الطبية في بعض أندية كرة اليد الجزائرية

16 
 

 .التكويف معاىد جميع في الصحية والمراقبة الطبية المساعدة -

 .لمرياضة العالي التكويف معاىد مستوى عمى الرياضية الطبية المواد تعميـ  -

 (:1993 -1986) التقهقر مرحمة -2-3

 أف نالحظ بينما الرياضي، الطب لنشاطات بالنسبة جدا واضحا تراجعا عرفت 

 الوطني المركز فتح إلى يعود التقيقر ىذا تقدـ، في البشرية والطاقة المادة في التحكـ

 الوصاية يحمؿ الصحة وزارة مف أمر عمى بناء الناس عامة إلى الرياضي لمطب

 :ىي الجديدة

 .الطبية العمـو في الدكتوراه أطروحة سنوات ثالث ولمدة تجميد -

 .الرياضي أولوية سحب -

 اسػتشػفائية مؤسػسة واعػتباره الػرياضي، لمطب الوطػػني المركػػز لقانوف فعمي تغػػػيير -

 (182ص: 09) متخصصة

 :الرياضي الطب تعريف -3

 مختمؼ تطبيؽ يتـ وفيو الحديثة الطبية التخصصات أحد ىو الرياضي الطب 

 ييتـ فيو خاصة، الرياضية والممارسة عامة البدني النشاط عمى الطبية والفنوف الفروع
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 البدنية لياقتو درجة نفس في كاف كما بطال إصابتو أو مرضو بعد الالعب بعودة

 .ولإلصابة لممرض السابقة والفنية

 والتغيرات التطورات وعالج ببحث حديث طبي كعمـ الرياضي الطب ويختص 

 الظروؼ في الحركي لنشاطو كنتاج الجسـ في المختمفة المرضية والتشريحية الوظيفية

 الفروع لمختمؼ الوثيقة التطبيقية العالقات أيضا يبحث أنو كما والمختمفة، العادية

 (140ص: 03.) لمفرد والرياضي العادي النشاط وممارسة بأداء الطبية

 ومعالجة والمراقبة والتوجيو االختيار إلى ييدؼ  الرياضي الطب أف كما 

 الرياضي، جسـ عمى الرياضة تتركيا التي التأثيرات بمراقبة أيضا ويقوـ الرياضييف،

 والتي التحميمي، التصوير وجياز البدنية، المياقة كجياز حديثة أجيزة بواسطة وذلؾ

 والبطء بالسرعة حركاتو وتحميؿ التمريف أثناء الالعب فيمـ أخذ بواسطتيا يمكف

  ويتجنب اإليجابية الحركات يشغؿ حتى عمييا والطبيب المدرب وتعميؽ لو، وعرضيا

يجاد السمبية الحركات  (04ص: 33.) بالمعبة عالقة ليا وا 

 :ىما رئيسييف قسميف إلى الحديث الرياضي الطب نقسـ أف ويمكننا

 

 



 واقع الفحوصات الطبية في بعض أندية كرة اليد الجزائرية

18 
 

 :الرياضي الطب بيولوجيا -1-3

 والوقائية والعالجية والمرضية والبيولوجية الفسيولوجية الطبية العمـو كافة وتشمؿ 

 . الرياضة بطب

 :الطبيعي والعالج المالعب إصابات -3-2

 التدخالت إجراء عدا ما) والعالجية والتشخيصية الوقائية الجوانب وتشمؿ 

 إلى الالعب لعودة تمييدا اإلصابة بعد فيما التأىيمية الجوانب كافة وكذلؾ( الجراحية

 (140ص: 03.) عادي كفرد وليس كبطؿ مستواه نفس

 :الرياضي الطب أنواع -4

 لخدمة التخصصية فروعو وتعددت وتشعبت الرياضي الطب خدمات امتدت لقد 

 خدماتو يقدـ بذاتو شائعا مجاال الرياضي الطب فروع أصبحت حتى الرياضي المجاؿ

 : كاآلتي الرياضي الطب أنواع تحديد يمكف لمرياضي والحؽ الميداف في

 :التوجيهي الرياضي الطب -4-1

 طريؽ وعف والفيزيولوجية، والمورفولوجيا التشريحية االختبارات مف انطالقا 

 مع تتناسب التي والرياضات لأللعاب الناشئيف توجيو يتـ السيكولوجية االختبارات

 ذوي الالعبيف عمى منصب جيد مف يبذلو وما المدرب عمؿ فيكوف إمكانياتيـ،



 واقع الفحوصات الطبية في بعض أندية كرة اليد الجزائرية

19 
 

 أصوؿ يحقؽ كما واألنشطة المعب، متطمبات مع المتفقة الخاصة والمواىب اإلمكانيات

 .العالية المستويات

 :الوقائي الرياضي الطب -4-2

 منيا السمبية والحيوية، والنفسية والتشريحية الفيزيولوجية التغيرات في ويبحث 

 في والنفسية البدنية وسالمتيـ الالعبيف وحالة األنسجة، في تحدث التي واإليجابية،

 وما تحاشيو، يجب بما توجييات ويعطي وخارجو، الممعب في حياتيـ ظروؼ كافة

 ممارسة ظؿ في والنفسية البدنية وسالمتيـ الالعبيف صحة عمى لمحفاظ عممو يجب

 مدربي تعميمات إصدار أىدافو أىـ مف ولعؿ واالعتزاؿ، التقاعد عند بعده وفيما النشاط

 تخصص، لكؿ الضرورية التعويضية التماريف تتضمف والتي المختمفة، االختصاصات

 .درجاتيا اختالؼ عمى وذلؾ

 :العالجي الرياضي الطب -4-3

 كؿ مع بالتعاوف وذلؾ المصابيف الالعبيف عالج بعممية بالقياـ خدماتو يؤدي 

 اإلصابات لطبيعة وفقا الطبيعي والطب واألعصاب، والجراحة، العظاـ طب فروع

 .ومتطمباتيا
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 أثناء لممصابيف تدريبي برنامج بتحديد ويختص :التأهيمي الرياضي الطب -4-4

 أحسف في لممنافسة بالعودة لالعب لمسماح وذلؾ منيا، الشفاء ومدة اإلصابة،

 (127ص: 16.) الظروؼ

 :الرياضي الطب عمم أهداف -5

 والعقمية والنفسية والصحية البدنية الكفاءة مف مستوى إلى بالرياضييف الوصوؿ -

 .ممكنة مدة ألطوؿ المستوى ىذا عمى والمحافظة

 فحوصات عمى بناء إمكانيتيـ مع تتناسب التي األلعاب إلى الناشئيف توجيو -

 .وسيكولوجية ووظيفية وقوامية تشريحية

 والوظيفية والتشريحية الصحية النواحي مف الالعبيف وحالة النقص نواحي تحديد -

 ظؿ وفي المعبة لمتطمبات وفقا الفرد عميو يكوف أف يجب بما ومقارنتيا والنفسية

 .المختمفة السنية المراحؿ

 البدنية وسالمتيـ الالعبيف صحة عمى لمحفاظ عممو يجب لما الالعبيف توجيو -

 .الرياضي النشاط ممارسة ظؿ في والنفسية

 بالتعاوف الرياضية واإلصابات األمراض لعالج المناسبة العالجية الوسائؿ استخداـ -

 .الطبيعي والعالج واألعصاب، الجراحة، و كالعظاـ، المختمفة الطب فروع مع
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 لالعب السماح وحتى منيا الشفاء وبعد اإلصابة أثناء المصابيف تدريب برامج تحديد -

 (08ص: 13.) لممنافسات بالعودة

 :الرياضي الطب مهام -6

 :ىي الرياضي الطب يؤدييا التي األساسية المياـ

 .منظـ إطار في الرياضييف ومعالجة والمراقبة والتوجيو االختبار -

 .التدريب عف الناتجة التغيرات وتقييـ مراقبة -

 المدرب بيف التنسيؽ تستدعي الرياضييف ومراقبة المنافسة، أثناء البدنية الجممة تقييـ -

 المراقبة ثـ النتائج عمى والحصوؿ المخصصة المياـ ألداء وىذا المختص، والطبيب

 :يمي فيما تتمثؿ أشكاؿ تحت

  :معقد فحص -6-1

 .فيزيولوجية و طبية بيولوجية معمومات عمى ؿو الحص بعد تجسيده ويتـ

  :ديناميكي فحص -6-2

 :وىي الطبية الفحوص مف أنواع ثالثة مف ويتشكؿ

 :المعمق الطبي الفحص -6-2-1
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 خالؿ الفحص ىذا إجراء يتـ موسـ، كؿ في األقؿ عمى مرات ثالث تكراره يجب 

 ويمكننا المنافسة، خالؿ يعاد وكذلؾ الموسـ، بداية في الدخوؿ قبؿ التحضيرية المرحمة

 :تقييـ مف الفحص ىذا

 .الصحية الحالة -

 .البدني التطوير -

 .البدني الجيد مع والتكيؼ الوظيفية الحالة -

 :مراحل عمى الطبي الفحص -6-2-2

 تنظيمو يجب كما الرياضييف، بيا يقوـ التي التربصات أثناء الفحص ىذا يجرى 

 ويكوف التربص، وقت نياية مع تتناسب لكي التربص، خالؿ الفحوصات عدد وتسطير

 التي الحالة وكذلؾ التربص، خالؿ بذؿ الذي الجيد لتقييـ وىذا نيائي، فحص ىناؾ

 .التربص خالؿ الرياضي إلييا وصؿ

 :المستمر الطبي الفحص -6-2-3

 والجيد المحظي الجيد تقييـ في تتمثؿ وميمتو التدريب، مراحؿ خالؿ ويتـ 

.) التدريب حموالت مخطط بتصحيح والقياـ الحموالت بمراقبة يسمح كما المدى، طويؿ

 (07ص: 26
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 :الرياضي بالتدريب الرياضي الطب عالقة -7

 المثاؿ سبيؿ وعمى العاـ، الرياضي بالتدريب الرياضي لمطب وثيقة عالقة ىناؾ 

 المياقة مستوى عمى االطالع المؤىؿ لممدرب يسيؿ الفسيولوجي الطبي التقييـ أف نجد

 يقدـ كذلؾ لممباريات، الجاىزة العناصر أنسب اختيار وبالتالي لفريقو العامة البدنية

 تطبيقيا توقيتات ومدى العاـ التدريب خطط في رأيو لممدرب الرياضي الطب أخصائي

 مواعيد في ورأيو تدريب، كؿ في منيـ لكؿ التدريبية الجرعة حيث مف العب لكؿ

 مستوى عمى والسابقة الحالية اإلصابات وأثر الالـز التدريب ونوعية والتغذية الراحة

 أكفأ اختيار في لممساعدة الطبية والمشورة بالرأي باإلسياـ وذلؾ العب، كؿ أداء

 بتجنب الخاصة الطبية اإلرشادات أيضا ذلؾ ويشمؿ الفريؽ، لتمثيؿ الجاىزة العناصر

 مجيودات مع العضمي والجياز والتنفسي الدوري الجياز تأقمـ ودراسات البدني اإلرىاؽ

 (142ص: 04.) الالعب

 :الرياضي الطب مجاالت -8

 أربعة إلى الرياضي الطب مجاالت"  وطبيب ومؤلؼ باحث"  كؿ جو أرنست قسـ  

 :وىي أقساـ

 .الطبي العالج -

 .التطبيقية الفيسيولوجيا -



 واقع الفحوصات الطبية في بعض أندية كرة اليد الجزائرية

24 
 

 .الرياضية اإلصابات -

 .التأىيؿ -

 :الرياضي الطب واجبات -9

 .والرياضية البدنية لمتربية الممارسيف األفراد لجميع الطبية الفحوصات وتنفيذ تنظيـ -

 جديدة طرؽ واستنباط والرياضية البدنية التربية ووسائؿ لطرؽ الصحية األسس وضع -

 واإلصابات األمراض وعالج والتشخيص لمرياضييف الطبي الفحص طرؽ وتطوير

 .الرياضية

 لجميع والرياضية البدنية التربية لممارسة الصحية التأثيرات مف عالي مستوى توفير -

 .الجنسيف وكال األعمار مختمؼ مف الممارسيف

 لالستفادة تجنبيا وكيفية الصحة عمى السمبية التأثيرات ذات الظروؼ تحديد -

 .االيجابية بالتأثيرات

 :التالية المياـ خالؿ مف ذلؾ ويتحقؽ

 .والرياضية البدنية لمتربية الممارسيف لألفراد الطبي الفحص* 

 .العالي المستوى ذوي الرياضييف بصحة العناية* 
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 .الفسيولوجية االختبارات* 

 .والعالج الوقاية* 

 أو التدريب في سواء الرياضية األنشطة ممارسة أماكف في الصحية الظروؼ مراعاة* 

 .المنافسة

 .الرياضية المنافسات خالؿ الطبية الرعاية توفير* 

 .الجماىيرية الرياضية لألنشطة الطبية الرعاية توفير* 

 .الرياضية اإلصابات عالج* 

 .العممية الدراسات* 

 .الرياضية الطبية االستشارات* 

 (49ص: 30.) لممواطنيف والرياضية نية البد لمتربية الصحية الرعاية* 

 :الطبية المراقبة -11
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 :الطبية المراقبة مفهوم -11-1

 حالة مف وتختمؼ لالعبيف العجز أو المرض لحاالت النوعي العالج عف عبارة ىي -

: 01) .العالج فترة طواؿ ورعايتيا لمحالة الدورية المتابعة عمى وتشتمؿ ألخرى

 (07ص

 :الطبية المراقبة مهام -11-2

 :التالية المياـ يؤدي أف عميو الطب في االختصاصي 

 .المختمفة التدريبية المراحؿ في الالعبيف عالج لكيفية التخطيط -

 .عمييا واألشراؼ بالمالعب الصحية الخدمات تنظيـ لكيفية التخطيط -

 .الرياضي المركب في البيئة عمى اإلشراؼ -

 .النتائج وتحميؿ لالعبيف الشامؿ الدوري الطبي الفحص بعمؿ القياـ -

 .منعيا نحو الالزمة اإلجراءات واتخاذ المعدية األمراض اكتشاؼ -

 (171ص: 07) .تدريبي برنامج خالؿ مف الناتجة التغيرات وتقييد مراقبة -
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 :لالعب الطبي التقييم استمارة -11-3

ذا الطبي، لمتقييـ استمارة العب لكؿ يكوف أف يجب   االستمارة أخذنا ما وا 

 ورائد قيـ نموذج أنيا نجد الرياضي لمطب السعودي العربي االتحاد في فنيا المعتمدة

 تحتويو لما العربي الوطف في الرياضي الطب باتحادات تطبيقو يمكف االستمارات لتمؾ

 االتحاد شعار الخارج في وتحمؿ لمرياضي، الطبية لمرعاية والزمة ىامة بيانات مف

 :التالية األقساـ إلى داخميا  وتقسـ األساسية لعبتو واتحاد الالعب ورقـ واسـ

 .والشامؿ العاـ الطبي بالفحص خاص قسـ -أ

 .الفسيولوجية الطبية بالفحوص خاص قسـ– ب

 .الجسدية المورفولوجيا بالفحوص خاص قسـ -ج

 .المعممية بالفحوص خاص قسـ -د

 .لالعب البدنية المياقة بدرجة خاصة بيانات -ى

 (18ص: 04.) والمرضية التقييمية الطبية بالمتابعة خاصة فحوص -و
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 :الطبية الرعاية -11-4

 الحيوية األجيزة سالمة الالعب، تاريخ يشمؿ كامؿ طبي فحص إجراء يجب -

 قبؿ وذلؾ( Test stress) الحركة أثناء القمب رسـ اختبار إلى باإلضافة والدورية،

 .الالعب بصحة تتعمؽ معمومات أي تسجيؿ متابعة مع دورية، وبصفة موسـ كؿ بداية

 خروج قرار ويترؾ لالعب الصحية بالمياقة والخاصة النيائية القرارات تترؾ أف يجب -

 يطمح فالمدرب األطباء، مف لممتخصصيف إصابتو بعد المباراة في الالعب استمرار أو

 بعيف ينظر فيو الطبيب أما ومستقبمو، الالعب حالة عف النظر بغض الفوز في دائما

 .الحاالت ىذه مثؿ إلى الواجب

 شفاء اإلصابة مف شفائو قبؿ المباريات في لالشتراؾ المصاب الالعب عودة عدـ -

 .المعالج الطبيب موافقة وبعد كامال

 أي لمتابعة المسابقة أو المباراة أثناء الطبي الفريؽ أعضاء أحد وجود أيضا يجب -

جراء تحدث قد إصابة  الطبيب عمى الالعب عرض لحيف الالزمة اإلسعافات وا 

 .المتخصص

 العالج وأخصائيي والالعبيف والمدربيف األطباء بيف الرياضي الطبي الوعي نشر -

 .الطبيعي
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 والقياـ الرياضية اإلصابات جميع وعالج لتسييؿ نموذجي رياضي طبي مركز إنشاء -

 ووسائؿ اإلصابات ىذه وتكرار حدوث أسباب عمى لموقوؼ الطبية الرياضية بالبحوث

 (34ص: 14.)والعالج الوقاية

 :الدوري الطبي الفحص مفهوم -11-4

 ويجرى معيف رياضي بنشاط القياـ بعد الناجمة التغيرات وتقييـ مراقبة بو نعني 

 .متعددة جوانب ويشمؿ تدريبية مرحمة في لالعبيف

 :التالية الجوانب الفحص ويتناوؿ الطبيب بالفحص ويقـو 

 بأي يتعمؽ فيما الماضية الصحية الحالة دراسة بو ويقصد لالعبيف الصحي التاريخ -

 .سابقة حوادث أو تطعيـ أو سابقة أمراض

 .وأجزائو الجسـ أجيزة جميع عف الكشؼ -

 بالحالة يتعمؽ ما كؿ فييا الطبيب يدوف السجالت تمؾ وىي: الصحية السجالت -

 .لالعبيف الصحية

 . وسموكيـ الالعبيف ذكاء مستوى يقاس النفسية، االختبارات-
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 :الدوري الطبي الفحص أهمية -11-5

 غالبيتيـ ألف الناشئيف مرحمة في السيما بالغة أىمية لو الدوري الطبي الفحص 

 .قبؿ مف الطبي الفحص فرصة ليـ تتح لـ

 والمعوقات األمراض مف الكثير اكتشاؼ إلى يؤدي أنو الفحص ىذا فوائد ومف 

 .بيا يشكو أف دوف الناشئيف عند توجد التي

 تسجيؿ في ايجابيا اشتراكا المدرب يشترؾ أف الطبي الكشؼ فوائد مف وكذلؾ 

 اإلمكانيات عمى التعرؼ فرصة وتتاح وأرىـ، الالعبيف عف الصحية المعمومات

 (180،181،182 ص :07.)بينيـ الفردية والفروؽ واالجتماعية الصحية

 :الصحية الحالة لتقويم الطبي الكشف -11-6

 :التالية لألسباب وذلؾ ىاـ الصحية الحالة لتقويـ الطبي الكشؼ إف 

 التعرض خطر مف لخوفيـ المحددة التمرينات مف نوع أي يمارسوف ال األفراد بعض -

 .لممخاطر

 .طبية فحوص أي إجراء لعدـ التمرينات مف نوع أي يمارسوف ال األفراد بعض -

 .لألفراد الراىنة الصحية الحالة تحديد عمى يساعد الطبي الكشؼ -

 .التمريف نوع تحديد في تستخدـ الفحص مف الناتجة الطبية والمعمومات البيانات -
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 السكر ونسبة الدىف وبنية الدـ ضغط مثؿ التحاليؿ ببعض الخاصة القيـ -

 .التدريبي بالبرنامج االلتزاـ عمى األفراد لحث نستخدـ وغيرىا ؿوالكولسترو 

 مقارنتيا يمكف التي القاعدة يمثؿ والمرضى األصحاء األفراد لكؿ الصحي التقويـ -

 .الصحة عمى يطرأ قد جديد تغيير بأي

 معدالت ازدياد بسبب وذلؾ الفحوص تمؾ إلجراء الحاجة أشد في والبالغوف األطفاؿ -

 .العمر مف المرحمة ىذه في والنضج النمو

 المبكر لالكتشاؼ وذلؾ الفحوص تمؾ تكرار عمى الحاجة أشد في أيضا الكبار -

 .وغيرىا القمب وأمراض السرطاف مثؿ الخطيرة األمراض لبعض

 .منو الشفاء فرص ازدياد عمى يساعد مرض ألي المبكر التشخيص -

 أي تنفيذ وقبؿ العادية األحواؿ في األفراد لكؿ األىمية غاية في الطبي التقويـ إف

 ال أيضا وىـ إجراءه األفراد كؿ يستطيع ال أنو الواقع أف إال رياضي، برنامج

 في والمغاالة األفراد معيشة مستوى أىميا عديدة لعوامؿ نظرا نفقاتو تحمؿ يستطيعوف

 لتعطي الخدمة ىذه ولتنفيذ إلجرائو مستعد غير بالدولة الحكومي النظاـ أف كما أسعاره،

 .منيـ العظمى الغالبية حتى أو السكاف تعداد
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 العممي األسموب وبإتباع السميمة بالمبادئ األخذ أردنا إذا أنو تؤكد العممية والحقيقة    

 وذلؾ المتخصصيف بواسطة الطبي الفحص األفراد عمى يجب الرياضة ممارسة في

 .الخصوص وجو عمى التالية لمحاالت

 والناشئيف األطفاؿ -

  .الخمسيف سف فوؽ السيدات و األربعيف سف فوؽ الرجاؿ -

 .          محددة مخاطرة مف يعانوف الذيف أو األفراد جميع -

 أو مـ 160 مف أكبر االنقباضي الدـ ضغط ارتفاع مف يعانوف الذيف األفراد جميع -

  الدـ ضغط

 .زئبؽ مـ 50 مف أكبر االنبساطي -

 . %ممغراـ 240 لدييـ الدـ كولستروؿ يزيد الذيف األفراد جميع -

 .المدخنيف األفراد جميع -

 الحاالت كؿ أو وبعض التاجي الشرياف انسداد مف يعانوف الذيف األفراد جميع -

 :التالية األعراض مف يشتكوف قد السابقة

 البطف وحوؿ الصدر في آالـ* 
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 ".القصير النفس"  التنفس في ضيؽ* 

 الشديد الكسؿ أو الغثياف* 

  التنفس بضيؽ المصحوب السعاؿ* 

 .الكاحؿ في خاصة السفمي الطرؼ في آالـ* 

 .القمب ضربات معدؿ زيادة و القمب في وخفقاف ىبوط* 

 خالؿ ومف الطبي اإلطار في تفسيرىا يجب السابقة األعراض أف نالحظ أف وعمينا

 قد وىي مرضية أو عرضية تكوف قد ألنيا المناسبة، ةواإلكمينيكي المعممية الفحوص

 (26،27ص: 08. )خطيرة أو بسيطة بأمراض اإلصابة تعني

 :خالصة

 الطب في تسكف التي لألىمية إشارة إال ىو ما بحثنا مف الفصؿ ليذا تطرقنا إف 

 إلى بعد يصؿ لـ ألنو أكثر، بو لمتعريؼ وكذلؾ ذكرناىا، وأف سبؽ وقد الرياضي،

 وتوجيو الحفاظ في العممية، وأسسو بمبادئو والعمؿ بالدنا في الرياضية األوساط جميع

 وذلؾ الحقيقي، التقدـ سكة عمى ووضعيا الرياضية الحركة بعث وفي الرياضية، أجيالنا

 في نجاح مف األخرى، الدوؿ إليو بمغت ما تبمغ كي واألجيزة والوسائؿ المنشآت بتوفير
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 ثـ اقتصاديا الدولة مستوى لرفع التعاوف مجتمع في واشتراكيا الرياضي الميداف

 .اجتماعيا
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 تمهيد
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 خصائص لعبة كرة اليد .2
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 المياقة البدنية في كرة اليد .7

 إصابات العب كرة اليد .8

 خالصة
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 :تمهيد  

قباال استحسانا القت التي الرياضية األنشطة مف اليد كرة رياضة تعتبر       شديديف وا 

 بعض بعمر قورنت ما إذا نسبيا القصير عمرىا ورغـ المجتمع شرائح مختمؼ مف

 بقميؿ ليس عدد في الصدارة مكاف إلى تقفز أف استطاعت أنيا إال األخرى، األلعاب

 .العالـ دوؿ معظـ في ترويحي رياضي كنشاط انتشارىا إلى باإلضافة ىذا الدوؿ، مف

 ثـ اليد كرة تعريؼ فنعطي اليد كرة نشاط إلى الفصؿ ىذا في وسنتطرؽ      

 الرياضية، األنشطة في اليد كرة ومكانة اليد كرة العب خصائص و اليد كرة خصائص

  .اليد كرة في البدنية والمياقة اليد كرة أىداؼ ثـ اليد كرة ومميزات

 :اليد كرة تعريف -1

 فريقيف بيف تجرى القديمة الرياضية األلعاب مف انيا نصيؼ جميؿ  إعداد يعتبرىا     

 والتنفيذ األداء بسرعة تتصؼ احتياطييف وسبعة العبيف سبعة مف منيما كؿ يتألؼ

 (371ص: 05.) ثابتة وقوانيف قواعد ليا الرياضييف مف كبير عدد فييا ويشارؾ

 :اليد كرة لعبة خصائص -2

 تتسـ حيث الكرة، فييا استخدمت التي الكبيرة األلعاب أحدث مف اليد كرة تعتبر     

 باألحداث المستمر بالتغيير وتمتمئ الدائـ، واالستعداد والتركيز المستمرة بالمالحظة

 مستوى رفع في والرغبة الفوز بنشوة لمتمتع الالعبيف احتكاؾ وضرورة والجماعية الفردية
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 الميارات باستخداـ الخصـ، منطقة إلى الكرة تنقؿ سرعة بواسطة عميو والحفاظ األداء

 .التصويب التنطيط، واالستقباؿ، كالتمرير األساسية

 :منيا القوانيف ببعض وتتميز   

 .ثواني ثالث مف أكثر بالكرة االحتفاظ عدـ -

 .خطوات ثالث مف أكثر بالكرة المشي عدـ -

 .مسكيا بعد الكرة تنطيط في التكرار عدـ -

 .المحرمة المنطقة دخوؿ عدـ -

 ـ40 طوليا مسطحة أرضية ذو ميداف عمى اليد كرة تمعب    :الميدان أرضية -2-1

 منطقتيف إلى مقسمة سـ5 سمكيا بيضاء، جانبية بخطوط محدودة ـ20 وعرضيا

 . متساويتيف

 ألي يسمح وال المحرمة المنطقة عف أمتار 06 بػ يبعد مرمى عمى تحتوي منطقة كؿ

 إشارة وتمييا المعب أثناء بدونيا أو بالكرة إلييا بالدخوؿ مدافعا أو كاف مياجـ العب

 بمنطقة المعروفة أمتار 09 منطقة ثـ الحرة الرمية تنفيذ بمنطقة المعروفة أمتار 07

 مف متر 4.5 بػ المحددة الالعبيف وخروج دخوؿ منطقة إلى باإلضافة األخطاء تنفيذ

 .الممعب منتصؼ
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 :المرمى -2-2

 رأسييف قائميف مف ويتكوف المرمى خطي مف كؿ منتصؼ في المرمى يوضع    

 متساوييف بعديف وعمى الداخؿ مف أمتار 03 وباتساع متر 02 بارتفاع متريف بارتفاع

 األعمى مف ويتصالف باألرض القائماف يثبت أف يجب بحيث الممعب ركني مف

 لخط الخمفي الحد عمى منطبقا لمقائميف الخمفي الخط يكوف أف يجب)  أفقية بعارضة

 (.  لمرمى

 ومصنوعة مقطع، مربع سـ08×سـ08 بسمؾ والعارضة القائماف يكوف أف يجب    

 جوانبيا جميع مف وتطمى مشابية صناعية مادة أي أو خفيؼ معدف أو الخشب مف

 عند المرمى زوايا وتطمى لمممعب، الخمفية األرضية لوف عف تماما مختمفيف بمونيف

 وطوؿ سـ28 مستطيؿ كؿ طوؿ ويكوف الموف بنفس بالعارضة القائميف اتصاؿ

 تسمح ال بحيث ما بطريقة تركب بشبكة المرمى يزود سـ،20 األخرى المستطيالت

 .التصويب عند مباشرة الكرة بارتداد

 :(الحجم المادة،) الكرة -2-3

 مماثمة صناعية مادة أو الجمد مف مصنوعة تكوف وأف مستديرة الكرة تكوف أف يجب    

 مف ووزنيا سـ60 إلى 58 مف محيطيا أممس، أو الممعاف شديد سطحيا يكوف ال وأف

 45 مف يكوف فالمحيط لإلناث بالنسبة أما لمرجاؿ، بالنسبة ىذا غ،470الى450

 (03ص: 28.) غ400 إلى 325 مف ووزنيا سـ50إلى
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 :اليد كرة العب خصائص -3

 بخصائص يمتاز أف يمارسيا ممف فردية أو جماعية كانت سواء رياضة كؿ تتطمب   

 والنتائج األداء تفعيؿ في الخصائص ىذه تساىـ حيث فييا، المعب طبيعة مع تتناسب

 : منيا الخصائص مف بمجموعة اليد كرة العب يمتاز الرياضات مف وكغيرىا

 :االمورفولوجي الخصائص -3-1

 عميو تتوقؼ جدا ىاـ دور االمورفولوجي لمخصائص اف جرجس رد. مني يشير    

 أكثر االىتماـ أصبح حيث العالي، المستوى فرؽ عند خاصة الفرؽ نتائج مف الكثير

 الالعب بطوؿ تيتـ التي الرياضات مف اليد وكرة الطويمة، القامات ذوي بالرياضييف

 األطراؼ طوؿ وكذلؾ القامة، وطوؿ قوية ببنية اليد كرة العب يتميز حيث ووزنو،

 مع تتناسب التي نسبيا الطويمة األصابع وسالميات الواسعة واليد الذراعيف وخاصة

 .اليد كرة طبيعة

 :الجسماني النمط -3-1-1 

 بؿ يكفي ال ىذا ولكف العضمي النمط ىو اليد لكرة الجسمانية األنماط أنسب إف    

 سالميات وطوؿ اليد كؼ كبر مع الذراعيف خاصة األطراؼ بطوؿ يتميز أف يجب

 (334ص: 28.) التصويب قوة مع الكرة عمى السيطرة يخدـ ىذا ألف األصابع

 العضمي النمط فإف العضالت، توفرىا التي القوة مف معتبرة نسبة عمى تعتمد اليد كرة  

 (25ص: 20.) الرياضات مف النوع ىذا لمثؿ األنسب ىو
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 :الطول -3-1-2 

 أىمية مف لو لما اليد كرة العب في توفرىا يجب التي األساسية المميزات أحد ىو     

 وصد اليجـو في التصويب أثناء كاالرتقاء ذروتو، وزيادة األىداؼ تسجيؿ في

 سنة بالدانمرؾ العالـ بطولة في الطوؿ متوسط  فمثال الدفاع، في الكرة واسترجاع

 السوفياتي االتحاد في متر2 الالعبيف بعض طوؿ فاؽ وقد سـ188 كاف 1978

 .  آنذاؾ

 :الوزن -3-1-3

 خفة عمى تأثيرات مف لو لما الالعب حركة عمى األساسية المؤشرات أحد ىو   

 وعادة والدفاعي، اليجومي التحرؾ خالؿ واالنتقاؿ االنطالؽ سرعة لصالح الالعب

 (336ص: 28.) الالعب طوؿ مف100 بطرح الوزف يحسب

 :البدنية الخصائص -3-2

 البدنية الصفات فإف عالية بدنية لياقة ذو الالعب يكوف أف تتطمب اليد كرة أف بما    

 .الجيد األداء مستوى في تكوف أف يجب اليد كرة لالعب األساسية

 والخططي، الفني األداء في والميارة المعب في بالسرعة تتميز الحديثة اليد كرة إف     

.) البدنية الصفات تنمية ىي لذلؾ تؤىمو التي لممميزات الالعب لبموغ األساسية والقاعدة

 (59ص: 19

 :في اليد كرة لالعب األساسية البدنية الصفات وتتمثؿ   
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 الفعؿ رد سرعة الحركية، السرعة االنتقالية، السرعة: أنواع عدة وليا :السرعة. 

 مداومة المدى، ومتوسطة المدى، قصيرة مداومة: أشكاليا ومف (:الحمل)المداومة 

 .المدى طويمة

 التحمؿ وقوة القصوى، القوة السريعة، القوة: أنواعيا ومف :القوة . 

 مفيوميا في تعني قدرة وىي الحركي، لألداء اليائمة القدرات إحدى تعتبر :المرونة 

 (220ص: 23.) ليا مدى أقصى عمى الحركات أداء العاـ

 :ةالفيزيولوجي الخصائص -3-3

 :في وتتمثؿ    

 .التعب مقاومة عمى وقدرتيا الجسـ أجيزة مختمؼ تكيؼ -

 العضمي االنقباض لنوع المناسبة العصبية اإلشارات إصدار عمى الالعب قدرة -

 .لألداء المطموب

 الحركات أداء عند الالىوائية الطاقة بيف ما لمجسـ الطاقة إنتاج نظـ تنوع -

 .طويمة لفترة المستمرة الحركات أداء عند اليوائية والطاقة القوية السريعة

 خالؿ قدرتو عمى بالمحافظة لو تسمح لمطاقة مصادر إيجاد عمى القدرة لالعب -

 .التعب أعراض ظيور بتأخير وذلؾ المقابمة

 .الدموي والدوري التنفسي الجيازيف وتطور نمو -

 :الحركية الخصائص -3-4
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 :في وتتمثؿ السميـ الحركي األداء في وفعاال ىاما دورا الحركية الصفات تمعب     

 وىو األذف خمؼ التوازف وبجياز والعضمي العصبي الجيازيف بسالمة يرتبط :التوازن 

 والقفزات الحركات كؿ في لألداء ضروري

 في دورىا ويكمف والمرونة، والتوازف والقوة السرعة صفات مف مركبة وىي :الرشاقة 

 .بالكرة التحكـ

 واحد وقت في الحركات مف أنواع إدماج عمى الالعب قدرة يعني (:التوافق)التنسيق 

 (156ص: 18.) األداء وحسف باالنسيابية يتسـ

 3-5- النفسية الخصائص: 

 :ىي ىامة نفسية صفات بثالث العالي المستوى العب يتميز 

 :لالنتصار والمثابرة المواجهة -3-5-1

 مف يممؾ ما إعطاء و المسؤولية أخذ و المواجية بحب اليد كرة العب يتميز      

 (337ص: 28.) الخصـ عمى والفوز االنتصار لتحقيؽ إمكانيات

 :انفعاالته كل في التحكم -3-5-2

 يفرض ذلؾ فإف الالعبيف، بيف باالحتكاؾ تتميز التي اليد كرة لعبة لخاصية نظرا      

 في وبدني ذىني حضورا أكثر يجعمو ذلؾ ألف انفعاالتو في التحكـ الالعب عمى

 .الفوز وىو الجماعي اليدؼ لتحقيؽ التركيز وكذلؾ المقابمة
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 :الدافعية: 3-5-3

 (20ص: 31.) وتحفز دافعية أكثر الالعب يجعؿ والفوز االنتصار حب     

 الخمقية لمسمات يفتقدوف المذيف الالعبيف أف المتعددة والبحوث الشواىد أثبتت ولقد

 أقؿ نتائج يسجموف كما الحقيقية، قدراتيـ مستوى عف يقؿ بمستوى يظيروف واإلرادية

 (337ص: 28.) الخططية وكذلؾ والميارية البدنية النواحي في المستوى مف

 :الرياضية األنشطة تصنيفات في اليد كرة مكانة -4

 العديد ظيور أوجب ما وتشعبيا والرياضية البدنية التربية أنشطة لتعدد كاف لقد     

 معظميا ىدؼ كاف مختمفة تصنيفات إيجاد إلى الخبراء عمد حيث التصنيؼ طرؽ مف

 آراء يمي وفيما منطقي تصنيؼ إطار في الرياضية األنشطة معظـ احتواء محاولة ىو

 ىذه في اليد كرة ومكانة األنشطة تصنيؼ حوؿ الدوؿ وبعض العمماء لبعض مختمفة

 .التصنيفات

 :الرياضية لألنشطة( kodym" )كوديم" تصنيف -4-1

 .والعيف اليد توافؽ تتضمف رياضية أنشطة -

 .لمجسـ الكمي التوافؽ تتضمف رياضية أنشطة -

 .لمجسـ الكمية الطاقة تتطمب رياضية أنشطة -

 .الموت أو اإلصابة احتماؿ تتضمف رياضية أنشطة -

 .األفراد مف الغير لحركات توقعا تتضمف رياضية أنشطة -
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 األلعاب مختمؼ إلى كوديـ ضمنيا حيث األخير، النوع أنشطة ضمف اليد كرة وتعتبر

 .بارزا دورا فييا الخطط تمعب التي األلعاب وىي الجماعية،

 :الرياضية لألنشطة( charles a. bucher" )بوتشر أ تشارلز" تصنيف -4-2

 .التتابعات -.                          الجماعية األلعاب -

 .بسيط تنظيـ ذات العاب -.                 والثنائية الفردية الرياضات -

 .الذاتية المقدرة الختبار أنشطة -.                             شكمية أنشطة -

 .الشتاء في الخالء نشاط -  .                         المائية الرياضة -

 إحدى تعتبر األلعاب أف إلى بوتشر ويشير الجماعية األلعاب ضمف اليد كرة وتقع    

 التربية مدرس واجب مف كاف ولذلؾ البدنية، لمتربية برنامج ألي الرئيسية المقومات

 ممما يكوف أف الضروري ومف منيا، بكثير تاما إلماما ممما يكوف أف والرياضية البدنية

 عمى تعود التي والفوائد تنظيميا وطرؽ وقوانينيا المختمفة األلعاب مالمح بأىـ

 يكوف أف يجب كما الممارسيف، حث وطرؽ ليا الالزمة والتسييالت واألجيزة ممارسييا

 سرعة عمى كبيرة فائدة مف لذلؾ لما المعبة لميارات جيد نموذج أداء عمى بالقدرة متمتعا

 .الممارسيف تعمـ

 : الرياضية لألنشطة( سابقا) الديمقراطية ألمانيا جمهورية تصنيف -4-3

 . الجمباز -.                                    التمرينات - 

 . القوى العاب -.                                       الرقص - 
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 .الشتوية األنشطة -.                                       السباحة - 

 .المنازالت -.                           الرياضي الطيراف - 

 .االنزالؽ -.                                     الدراجات - 

 . األلعاب -.                                       الرماية - 

 السمة و اليد كرة رياضات يضـ حيث" األلعاب" قسـ ضمف اليد كرة وتقع     

 .الخ...والطائرة

 :الرياضية لألنشطة( سابقا) االتحادية ألمانيا تصنيف -4-4

 .المائية األلعاب -.                                القوى العاب -

 .والزوجية الفردية األلعاب -.                              الصغيرة العاب -

 .الكبيرة األلعاب -.                                      الجمباز -

 .االنزالؽ -

 وكرة السمة كرة القدـ كرة تتضمف حيث" الكبيرة األلعاب" قسـ ضمف اليد كرة وتقع    

 .اليد

 ضمف تقع اليد كرة أف الرياضية لألنشطة والدوؿ العمماء تصنيفات مف يتضح وىكذا

 واليوكي الطائرة وكرة السمة وكرة القدـ وكرة اليد كرة تضـ التي الكبيرة األلعاب أنشطة

 (19،20،21ص :20.) الخ... األمريكية القدـ وكرة
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 :اليد كرة مميزات -5

 :يمي بما اليد كرة تمتاز   

  بعض إلى يحتاج أخرى جماعية رياضة في العب أي مثؿ مثمو اليد كرة العب 

 طاقوي استيالؾ إلى يحتاج كما والمداومة، والقوة كالسرعة الضرورية البدنية الصفات

 .لممباراة المحدد الوقت إتماـ عمى القدرة أجؿ مف كبير

  (59ص: 18.) اليد كرة في األداء لممتطمبات الوظيفية األجيزة تكيؼ 

  والتعدد بالتنوع فييا السموؾ يتميز التي الجماعية األلعاب مف اليد كرة. 

  المنافسة أثناء األداء مستوى لتحسيف الجيد البدني التحضير. 

 منيا والتكتيكي التقني البدني التحضير عوامؿ يتطمب اليد كرة في النجاح: 

 مرتفع التدريب حجـ. 

 عالية التدريب حصص خالؿ مف التماريف شدة. 

 تنظيـ خالؿ مف لمرياضي االجتماعي والنشاط التدريب بيف تكامؿ إيجاد 

 .متكامؿ

 (19ص: 29.) مؤىمة تقنية إطارات 

 :اليد كرة أهداف 6- 

 واإلقباؿ الكبير لالىتماـ نظرا الشباب لدى العامة األنشطة مف اليد كرة تعتبر    

 مف لمعديد تستجيب أنيا عمى بوضوح يدؿ الذي الشيء وىو ممارستيا عمى المتزايد
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 الحظنا ىذا مف وانطالقا والمتوازف الجيد النمو عمى تساعدىـ التي الضرورية حاجياتيـ

 عمى تقتصر ال والتي الرياضة ليذه االيجابية التأثيرات توضيح الضروري مف أنو

 والبدني، النفسي الجانب منيا الفرد عند جوانب عدة تشمؿ بؿ فحسب معيف جانب

 :  التأثيرات ىذه ومف والتربوي واالجتماعي والعقمي العممي

 مف العديد وتطوير بتحسيف وذلؾ لمشباب البدني الجانب تطوير في تساىـ -

 .الخ... المقاومة الرشاقة، المرونة، التحمؿ، القوة، كالسرعة، البدنية الصفات

 مما الجسـ قواـ مف تحسف فإنيا المذكورة البدنية الصفات تحسيف مف انطالقا -

 الذي بالنقص اإلحساس مف بالتخمص ليـ يسمح جميال مظيرا لشباب يعطي

 .البدني الضعؼ عف ينجـ

 المدرب قرارات واحتراـ بالخطأ واالعتراؼ النقد تقبؿ روح الشباب عند تنمي -

 .والحكـ

 منافسة عمى الالعب تعود خالؿ مف واإلرادة الشجاعة صفتي تنمية في تساىـ -

 .واألنانية والخجؿ التردد مف وتخمصو المباريات أثناء الخصـ

 التدريب ببرنامج التزامو خالؿ مف والنظاـ االنضباط عمى الالعب تعود -

 .المستمرة والمنافسة

 مف خاصة بالفائدة يعود سميما توجييا الشباب عند الطاقة توجيو في تساىـ -

 مف التخفيض في يساىـ الذي الطاقة مف لديو ما تمتص إذ الصحي الجانب
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 إذا السيئة التصرفات مف الكثير في سببا تكوف التي والعدوانية الجنسية دوافعيـ

 .وتوجيو ضبط غير مف تركت ما

 التي العديدة المواقؼ مف انطالقا والتفكير الذكاء تنمية عمى الالعب تساعد  -

 .المنافسة أثناء تصادفو

 (75ص: 19.) االجتماعي والتقدير واألمف بالنفس الثقة الالعب تكسب -

 المياقة البدنية في كرة اليد: -7

 :البدنية المياقة مفهوم -7-1

 الجسـ أجيزة وسالمة األمراض، مف الخمو يعني البدنية لمياقة العاـ المفيـو     

 أما التشوىات، مف خاؿ قواـ وامتالؾ الجسـ مقاييس تناسؽ إلى باإلضافة المختمفة،

 ىذه كانت سواء وممارستيا المعبة متطمبات أداء في البدف كفاءة فتعني اليد كرة في

 .الخ.... نفسية أو خططية أو ميارية أو بدنية المتطمبات

 مكونات توفر تتطمب أعماؿ أداء عمى القدرة التطبيقي مفيوميا في تعني أنيا كما

 :ىي أساسية

 الرشاقة، السرعة، المرونة، التنفسي، الدوري الجمد العضمي، الجمد العضمية، القوة 

 . الفعؿ رد زمف القدرة، التوافؽ، الدقة، التوازف،
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 :اليد كرة العبي عند البدنية المياقة أنواع -7-2

 :اليد كرة في العامة البدنية المياقة -7-2-1

 فيو يراعى أف يجب اليد كرة في العامة البدنية المياقة بتنمية االىتماـ إف          

 األخر، عف لمكوف تمييز دوف ومنفردة مجتمعة البدني لألداء اآللية المكونات تنمية

 البدنية المياقة ذلؾ بعد عمييا تبنى التي الصمبة القاعدة ىي الشاممة التنمية ىذه ألف

 يجب التنمية ىذه وفي المعب وطرؽ والخطط ليا األساسية والميارات لمعبة الخاصة

 :يمي ما مراعاة

 السرعة،: مثؿ البدني األداء مكونات جميع بتنمية االىتماـ أي :الشمول 

 .منيا أي إىماؿ دوف الخ،...والجمد والقوة،

 عف مكوف تفضيؿ دوف متوازنة بصورة األولية المكونات تنمية أي :االتزان 

 .اآلخر

 البدنية الالعب قدرات مع التنمية حجـ يتناسب أف يجب أي :المناسب الحجم 

 .التدريب عممية مف واليدؼ

 : اليد كرة في الخاصة البدنية المياقة -7-2-2

 اليامة المكونات تنمية إلى يتجو أف يجب اليد كرة في الخاص البدني اإلعداد   

 أخرى دوف لمكونات األولوية تعطى حيث ومتطمباتيا، اليد كرة طبيعة مع والمتماشية

 :ىي أساسية شروط ضوء في
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 .اليد كرة في المستخدـ الحركي االتجاه نفس المستخدمة التدريبات تضمف أف -

 .اليد كرة في المستخدمة العضوية األجيزة نفس التدريبات تستخدـ أف -

 .اليد كرة في المستعممة األدوات نفس استخداـ يفضؿ -

 لظروؼ مشابية ظروؼ تحت الخاصة البدنية الصفات لتطوير التدريب يتـ أف -

 .المباريات

 :إلى اليد كرة العب ويحتاج  

 أف حيث ومقاومتو، المنافس مواجية لالعب يتسنى ىحت :العضمية القوة 

 فييا يحدث التي األلعاب أي االحتكاؾ ألعاب ضمف تدخؿ اليد كرة رياضة

 لكي التمريرات أف فيو شؾ ال ومما المتنافسيف بيف مباشر جسماني احتكاؾ

 .العضمية القوة توفر يمـز المناسبة القوة تكتسب

 مف ليتمكف( عالي طويؿ) الوثب الالعب يستطيع ىحت :العضمية القدرة 

 الوثب كما مف التصويب أو التمرير يؤدى وحتى العالية الكرات عمى االستحواذ

 عمى بقوة والتصويب القوية الطويمة التمريرات ألداء تؤىمو العضمية القدرة أف

 .المرمى

 داخؿ بسرعة االنتقاؿ الالعب يستطيع ىحت :الحركية والسرعة االنتقالية السرعة 

 بالسرعة األطراؼ حركات وأداء الدفاع أو لميجوـ سواء الممعب حدود

 .الالعب ألداء المناسبة
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 عمى المحافظة مف الالعب يتمكف حتى :العضمي والجمد التنفسي الدوري الجمد 

 .المباراة فترة طوؿ مستوى

 الحركية الميارات تعمـ أساس ألنيا :العضمية والمطاطية المفصمية المرونة 

 .الرياضية

 ووفقا بسرعة جسمو وأوضاع اتجاىو تغيير مف الالعب يتمكف حتى: الرشاقة 

 األمامية، التحركات تتطمبو لما باإلضافة ىذا المطموب، الحركي لمغرض

 .الرشاقة مكونات مف المائمة الجانبية، الخمفية،

 الفوز  وبالتالي  األىداؼ  تحقيؽ مف الالعب يتمكف حتى: الدقة  

 (55،58ص:20.)بالمباراة

 :اليد كرة العب إصابات-8

 :التالية لإلصابات مقدمتيا في يأتي والتي اليد كرة العب إصابات تتعدد 

 . كسر المولبي في عظمة العضد 

 ذات الرأسيف العضدية. تمزؽ وتر 

 .كدمات األصابع نتيجة اصطداـ الكرة في األصبع 

 . رضوض في عظاـ الكؼ 

  (.157: ص10التياـ المرفؽ) 

 :خالصة  
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 اكتسبت أنيا إال العيد حديثة الجماعية األلعاب مف اليد كرة رياضة تعتبر    

 المعبة ىذه وتتميز السنيف مرور مع ممارستيا عمى اإلقباؿ وزاد كبيرة شعبية

 الرياضية اإلصابات حدوث إلى يؤدي مما الالعبيف بيف االحتكاؾ بضرورة

 عدد في بالزيادة وترتبط ومتنوعة اليد كرة في شائعة اإلصابة أف والمعروؼ

 السالفة العناصر في جاء ما وحسب سبؽ ما كؿ خالؿ ومف الرياضة، ممارسي

 أف نجد ذلؾ إلى إضافة اليد، كرة نشاط عف مبسطة صورة أعطينا قد نكوف الذكر

 . الميداني بالجانب عالقة اليد لكرة البدنية المياقة: لعنصر
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 :تمهيد

 عدـ أو صحة مف التأكد عمينا تستوجب بحثنا يطرحيا التي المشكمة طبيعة إف

 منيجية في األوؿ الفصؿ ويعتبر الدراسة، بداية في قدمناىا التي الفرضيات صحة

 والمجاؿ االستطالعية الدراسة إلى تطرقنا وفيو الميدانية، الدراسة محور الدراسة

 وكيفية البحث وعينة الدراسة متغيرات وضبط لألداة العممية والشروط والزماني المكاني

جراءات الدراسة وأدوات المستخدـ والمنيج اختيارىا  الدراسة وحدود الميداني التطبيؽ وا 

 .     اإلحصائي التحميؿ وأسموب

 :االستطالعية الدراسة-1

 في والمتمثمة تمييدية خطوات بعدة قمنا االستبياف استمارة توزيع في الشروع قبؿ

 و بمعباس سيدي وىراف، والية أندية لبعض بزيارتنا وذلؾ العمؿ ميداف عمى التعرؼ

 المدروسة الظاىرة مف لمتأكد والبيانات المعمومات عمى الحصوؿ قصد سعيدة

 لألندية والبشرية المادية اإلمكانات ومعرفة الميدانية، الدراسة في بيا واالستعانة

 معيـ والتشاور المدربيف مقابمة إلى باإلضافة تواجييا، التي العػػراقيؿ ومعرفة الرياضية،

 تحديد وكذلؾ الدراسة، موضوع حوؿ وأراءىـ الميدانية الدراسة عمى موافقتيـ وألخذ

 .األصمي المجتمع تمثؿ التي و وضبطيا البحث عينة
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 :المستخدم المنهج -2

 البحث مشكمة باختالؼ االجتماعية البحوث في تختمؼ البحث مناىج إف

 الباحث يتبعيا التي والخطوات العمميات مف مجموعة عف عبارة ىو" فالمنيج وأىدافيا،

 (119ص:12".)بحثو تحقيؽ بغية

 مشكمة لكؿ والصحيح، السميـ المنيج اختيار يعتمد العممي البحث مجاؿ ففي

 واقع"  في يتمثؿ بحثنا فموضوع المنطؽ ىذا ومف المشكمة طبيعة عمى باألساس بحث

 الوصفي المنيج اختيار عمينا توجب" الجزائرية اليد كرة أندية في الطبية الفحوصات

 الوصفي المنيج ويعرؼ ،الميدانية البيانات جمع عمى يعتمد الذي المسحي باألسموب

 الظواىر مف ظاىرة عمى ينصب استقصاء كؿ أنو عمى والتعميـ التربية مجاؿ في

 استقصاء أنو عمى"  أنو تركي رابح ويعرفو الحاضر، في قائمة ىي كما التعميمية

 جوانبيا وكشؼ تشخيصيا قصد الحاضر في ىي كما الظواىر مف ظاىرة عمى ينصب

 (23ص: 11".)عناصرىا بيف العالقة وتحديد

 التي البحثية اإلجراءات مف مجموعة"  بأنو فيعرفو الرشيدي صالح بشير أما

 وتصنيفيا والبيانات الحقائؽ جمع عمى اعتمادا الموضوع أو الظاىرة لوصؼ ػؿتتكام

 عف وتعميمات نتائج إلى والوصوؿ لالستخالص ودقيقا كافيا تحميال وتحميميا ومعالجتيا

 ( 59ص :06".)البحث محؿ الموضوع أي الظاىرة
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 : البحث مجاالت -3

 : المكاني المجال -3-1

 مف لكؿ الجزائرية اليد كرة أندية بعض مستوى عمى الميدانية الدراسة أجريت لقد

 (.تيموشنت عيف -بمعباس ديسي -تممساف -سعيدة -وىراف) التالية الواليات

 : الزماني المجال -3-2

 شير أواخر إلى 2015نوفمبر شير مف فيو البدء تـ ،النظري الجانب إلى بالنسبة

 . 2016فيفري

 ماي غاية إلى 2016 مارس شير  مف ابتداء فيو عناشر  التطبيقي لمجانب بالنسبة آما

2016 

 :البحث مجتمع -4

 مجتمع ىي"  مفيوميا أف نجد ميدانية دراسة أي في ميـ جزء ىي العينة باعتبار

 أنو بمعنى ، الكؿ مف ميـ جزء تعتبر وىي ، الميدانية البيانات منو تجمع الذي الدراسة

 عمييا لتجري لممجتمع ممثمة تكوف أف عمى المجتمع أفراد مف مجموعة تؤخذ

 (12: 191ص".)الدراسة

 :البحث عينة -4-1

 البحث عينة باختبار قمنا لمواقع مطابقة وموضوعية دقيقة نتائج إلى لموصوؿ حرصا

 ،الممتاز القسـ في تنشط الجزائري الغرب واليات في اليد كرة أندية عدة ومف عشوائيا،
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 اليد، كرة لمدربي خصصت حيث ،الثاني والجيوي األوؿ الجيوي ،األوؿ الوطني القسـ

 :كالتالي األخيرة ىذه وكانت نادي 20 في مدرب 20 أي فرد 20 مف العينة وتتكوف

 وىراف مولودية نادي -: وىراف والية* 

 الوىراني الرياضي نادي -                  

 تميالت وادي الصاعد الجيؿ -                  

 ارزيو لإلناث اليد كرة فريؽ -                  

 وىراف بمدية شباب اتحاد -                  

 قديؿ لالناث اليد كرة فريؽ -                  

  سعيدة مولودية نادي -: سعيدة والية* 

 سعيدة بمدية نادي -                  

 - الوئاـ – اناث اليد لكرة الياوي الرياضي النادي -                  

 حواء لإلناث اليد كرة فريؽ -                  

 تممساف اليد لكرة الرياضي النادي -: تممساف والية* 

 سبدو مولودية نادي -                   

 اليد لكرة فورناكة بمدية شباب اتحاد -                   

 مغنية اتحاد -                   

 الغزوات اولمبي -                   
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 الفتح الرياضية الجمعية نادي -: تيموشنت عيف والية* 

  النسوية الرياضة وتطوير لترقية الوالئية الجمعية نادي -                           

   التسيير جمعية نادي -                           

 لإلناث الترجي جمعية نادي -: بمعباس سيدي والية* 

 :البحث أدوات -5

 مف لمتحقؽ الطرؽ وأنجع األمثؿ باعتباره االستبياف طريقة باستخداـ قمنا بحثنا في

 الحصوؿ المراد المعمومات جمع عممية لنا يسيؿ أنو كما بطرحيا، قمنا التي اإلشكالية

 .   الفرضيات مف انطالقا عمييا

 :االستبيان تعريف -5-1

 لبناء الباحث يستخدميا أسئمة مجموعة عمى تحتوي قائمة بأنو  الفتاح عبد مراد يعرفو

 إال ليس واالستبياف األسئمة، بتوجيو بنفسو يقـو حيث المجيب إلى وتوجيييا أسئمة

 االستبياف استمارة استخداـ ويسمح المجيب، مف بدال الباحث يطبقيا استخبار صحيفة

 عمى االعتماد تـ طبعا و (25: 807ص.)الحاؿ في إجابات يسجؿ أف لممجيب

 :التالية األسئمة

 ما غالبا و مسبقا إجاباتو الباحث فييا يحدد األسئمة ىي :المغمقة األسئمة -5-1-1

 ".ال" و" نعـ" بػ تكوف
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 أي مغمقا يكوف األوؿ نصفيف عمى النوع ىذا يحتوي :مفتوحة نصف األسئمة -5-1-2

 " ال" أو" نعـ" مقيدة فيو اإلجابة

 .الخاص برأيو لإلدالء لممستجوب الحرية فيو تكوف الثاني النصؼ و

 يختار  و متعددة بأجوبة  مضبوطة أسئمة وىي :األجوبة متعددة األسئمة -5-1-3

 (02: 83ص) مناسبا، يراه الذي المجيب

 :االستبيان توزيع أسموب -5-2

 في المختصيف أساتذة بعض عمى عرضو و نيائية، بصفة االستبياف صياغة بعد

 األسئمة وضوح حيث مف االستبياف معاينة  بغرض  والرياضية البدنية التربية مجاؿ

 قمنا المشرؼ طرؼ مف عميو الموافقة و المختبرة لمعينة  المغوية الناحية مف وفيميا

 .اليد كرة أندية مدربي عمى مباشرة بطريقة بتوزيعو

 إلى مقسما سؤاال، 18 مف المعمومات، جمع في عميو اعتمدنا الذي االستبياف ويتكوف*

 :األسئمة مف مجموعة محور لكؿ أف بحيث رئيسييف، محوريف

 .األولى الفرضية تدرس 10إلى01مف األسئمة- 

 .الثانية الفرضية تدرس 18إلى11مف األسئمة-
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 :المستعممة اإلحصائية األدوات -6

 قمنا وسيمة واضحة بصورة االستمارة نتائج وتحميؿ التعميؽ لنا يتسنى لكي    

 عمييا المتحصؿ النتائج تحويؿ طريؽ عف وىذا اإلحصائي التحميؿ بأسموب باالستعانة

 القاعدة إتباع طريؽ عف وىذا مئوية نسب أشكاؿ عمى أرقاـ إلى االستمارة خالؿ مف

 : بػ المعروفة الثالثية

 .العينة عدد/ 100×التكرارات عدد تساوي المئوية النسبة*  

 %100                     ع    

 %      س                      ت    

 .ع/100×ت= س  

 .العينة عدد:  ع  

 .التكرارات عدد:  ت   

    (24: 75ص.)المئوية النسبة: س  
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 :تمهيد

 تطرقنا وفيو التطبيقي، والجانب النظري الجانب بيف الربط الفصؿ ىذا في نحاوؿ

 الفرضيات ضوء في  الدراسة نتائج مناقشة وبعدىا الدراسة نتائج وتحميؿ عرض إلى

 .واقتراحات عامة وخالصة المطروحة

 تحميل النتائج: -1
 المحور األول: -1-1

 الطبية؟ والمتابعة بالعالج خاصة قاعة لديكـ ىؿ  : (11) رقم السؤال
 كرة أندية في بالعالج خاصة قاعة وجود ىناؾ كاف اذا ما معرفة: السؤال من الغرض
 .اليد

 (.01) رقـ بالسؤاؿ الخاصة النتائج يبيف :11 رقم الجدول

 %المئوية النسبة التكرار اإلجابة
 % 25 05 نعـ
 % 75 15 ال

 % 100 20 المجموع
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 :وتحميل عرض

 فريقيـ أف أي ال بػػػ أجابوا المدربيف مف%  75 نسبة أف لنا يتضح الجدوؿ خالؿ مف

 وجود عمى أكدوا المدربيف مف % 25 نسبة أف و بالعالج خاصة قاعة عمى يتوفر ال

 .الفريؽ لدى بالعالج خاصة قاعة

 نقص إلى يعود ربما الفريؽ في قاعة وجود بعدـ المدربيف أغمبية جواب تفسير ويمكف

 مما المادي، الجانب في النقص إلى باإلضافة الرياضي الطب مجاؿ في المختصيف

 .الطبية والمتابعة بالعالج خاصة قاعات وجود عدـ عنو استمـز

 ؟ عمييا المشرؼ مف بنعـ االجابة حالة في  : (12) رقم السؤال

 .الطبية المتابعة و العالج قاعة عمى المشرؼ مف معرفة: السؤال من الغرض

 

 

25% 

75% 

دائرة نسبية تمثؿ ما إذا كاف ما اذا كاف (:01)الشكؿ رقـ
 ىناؾ وجود قاعة خاصة بالعالج

 نعم 
 ال



 واقع الفحوصات الطبية في بعض أندية كرة اليد الجزائرية

62 
 

 (.02) رقـ بالسؤاؿ الخاصة النتائج يبيف :12 رقم الجدول

 %المئوية النسبة التكرار اإلجابة
 % 00 00 الرياضي الطب في أخصائي

 % 40 02 عاـ طبيب
 % 60 03 ممرض
 % 100 05 المجموع

 

 
 :وتحميل عرض

 عمى المشرؼ باف أجابوا المدربيف مف%  60 نسبة أف لنا يتضح الجدوؿ خالؿ مف

 .الفريؽ طبيب ىو عمييا المشرؼ باف أجابوا%  40 نسبة أف و ممرض العالج قاعة

 عمى واقتصارىـ الرياضي الطب مجاؿ في لممختصيف كبير نقص ىناؾ أف نستنتج

 .الطبي الشبو و   العاـ، الطب

 ؟ لديكـ تتوفر التي الطبية والتجييزات األدوات ترى كيؼ : (13) رقم السؤال

0% 

40% 

60% 

دائرة نسبية تمثؿ مف المشرؼ عمى قاعة العالج (: 02)الشكؿ رقـ
 و المتابعة الطبية

أخصائي في الطب 
 الرياضي

 طبيب عاـ
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 .الطبية المراقبة عمى المساعدة المادية اإلمكانيات معرفة: السؤال من الغرض

 (.03) رقـ بالسؤاؿ الخاصة النتائج يبيف :13 رقم الجدول

 %المئوية النسبة التكرار اإلجابة
 % 00 00 كافية
 % 20 04 مقبولة

 % 80 16 كافية غير
 % 100 20 المجموع

 

 
 :وتحميل عرض

 األدوات أف إلى ينظروف المدربيف مف%  80 نسبة أف لنا يتضح الجدوؿ خالؿ مف

 .مقبولة يرونيا%  20 نسبة أف و كافية غير لدييـ تتوفر التي الطبية والتجييزات

 لإلمكانيات راجع وىذا الطبية المراقبة في كبير إىماؿ ىناؾ أف 03 الجدوؿ مف نستنتج

 .كافية الغير الطبية والتجييزات المادية

0% 
20% 

80% 

دائرة نسبية تمثؿ اإلمكانيات المادية المساعدة (:03)الشكؿ رقـ
 عمى المراقبة الطبية 

 كافية
 مقبولة
 غير كافية
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 الطبية؟ المراقبة ومستمزمات وسائؿ بتوفير ميتـ الفريؽ رئيس ىؿ : (14) رقم السؤال

 والمستمزمات الوسائؿ بتوفير الفرؽ رؤساء اىتماـ مدى معرفة: السؤال من الغرض

 .الطبية

 (.04) رقـ بالسؤاؿ الخاصة النتائج يبيف :14 رقم الجدول

 %المئوية النسبة التكرار اإلجابة
 % 25 05 نعـ
 % 75 15 ال

 % 100 20 المجموع
 

 
 

 

 

25% 

75% 

دائرة نسبية تمثؿ مدى اىتماـ رؤساء الفرؽ (: 04)الشكؿ رقـ
 بتوفير الوسائؿ والمستمزمات الطبية

ن
 ال
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 :وتحميل عرض

 الفرؽ رؤساء بأف أجابوا المدربيف مف%  25 نسبة أف لنا يتضح الجدوؿ خالؿ مف

 أكدوا الذيف المدربيف مف%  75 عكس الطبية والمستمزمات الوسائؿ بتوفير ميتميف

 .الطبية والمستمزمات الوسائؿ بتوفير ميتميف غير الفرؽ رؤساء أف عمى

 أىمية أي يولوف ال الفرؽ رؤساء معظـ أف( 04) رقـ الجدوؿ خالؿ مف نستنتج

 .الطبية والمستمزمات لموسائؿ توفيرىـ وعدـ إىماليـ خالؿ مف وذلؾ الطبية لممراقبة

 ؟ العبيكـ عمى المفروضة الطبية المتابعة في رأيؾ ما : (15) رقم السؤال

 كافية الالعبيف عمى المفروضة الطبية المتابعة كانت إذا ما معرفة: السؤال من الغرض

 .ال أـ

 

 (.05) رقـ بالسؤاؿ الخاصة النتائج يبيف :15 رقم الجدول

 %المئوية النسبة التكرار اإلجابة
 % 15 03 كافية
 % 85 17 كافية غير

 % 100 20 المجموع
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 :وتحميل عرض

 الطبية المتابعة بأف أجابوا المدربيف مف%  85 نسبة أف لنا يتضح الجدوؿ خالؿ مف

 .كافية يرونيا المدربيف مف%  15 أف و كافية غير الالعبيف عمى المفروضة

 في الالعبيف عمى المفروضة الطبية المتابعة أف( 05) الجدوؿ خالؿ مف نستنتج

 .كافية غير اليد لكرة الرياضية الفرؽ أغمبية

 ؟ كافية غير كانت اذا نقصيا أسباب ىي ما :( 16) رقم السؤال

 .الطبية المتابعة نقص سبب معرفة: السؤال من الغرض

 

 

 

 

15% 

85% 

دائرة نسبية تمثؿ ما إذا كانت المتابعة الطبية (: 05)الشكؿ رقـ
 المفروضة عمى الالعبيف كافية أـ ال 

 كافية 
 غير كافية
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 (.06) رقـ بالسؤاؿ الخاصة النتائج يبيف :16 رقم الجدول

 %المئوية النسبة التكرار اإلجابة
 % 111,76 02 التوجيو غياب
 % 41,17 07 المادي جانب
 % 47,05 08 المختصيف غياب

 % 00 00 اخر رأي
 % 100 17 المجموع

 

 
 :وتحميل عرض

 نقص سبب بأف أجابوا المدربيف مف% 41 نسبة أف لنا يتضح الجدوؿ خالؿ مف

 سبب أف يروف منيـ%  47 أف حيف في المادي الجانب في نقص ىو الطبية المتابعة

 مف%  12 نسبة أف و الرياضي الطب في المختصيف غياب ىو الطبية المتابعة نقص

 .التوجيو بغياب أجابوا المدربيف

12% 

41% 

47% 

0% 

 يوضح سبب نقص المتابعة الطبية (: 06)الشكؿ رقـ

 غياب التوجيو
 جانب المادي
 غياب المختصيف
 رأي اخر
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 الكبير النقص ىو الطبية المراقبة نقص سبب أف( 06) الجدوؿ خالؿ مف نستنتج

 .المادي الجانب في نقص إلى باإلضافة ، الرياضي الطب مجاؿ في لممختصيف

 بإصابتيـ؟ الالعبيف تكفؿ عدـ سبب ىو ما و : (17) رقم السؤال

 .بإصاباتيـ الالعبيف تكفؿ عدـ وراء تقؼ التي األسباب معرفة: السؤال من الغرض

 (.07) رقـ بالسؤاؿ الخاصة النتائج يبيف :17 رقم الجدول

 %المئوية النسبة التكرار اإلجابة
 % 25 5 مختص طبيب وجود عدـ
 % 35 7 مختص مركز وجود عدـ

 % 35 7 المادي الجانب نقص
 % 05 1 المباالة
 % 100 20 المجموع
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 :وتحميل عرض

 تكفؿ عدـ سبب يرجعوف المدربيف مف%  25 نسبة أف لنا يتضح الجدوؿ خالؿ مف

 يرجعوف%  35 نسبة أف حيف في مختص طبيب وجود عدـ إلى بإصاباتيـ الالعبيف

 ذلؾ يرجعوف%  35 أي النسبة وبنفس أف كما مختص طبي مركز انعداـ إلى السبب

 وراء ىي الالمباالة بأف يقولوف العينة مف%  5 نسبة و المادي الجانب في عجز إلى

 .بإصاباتيـ الالعبيف تكفؿ عدـ

 المراكز انعداـ و المادي العجز أف نالحظ( 07) رقـ الجدوؿ خالؿ مف نستنتج

 .بإصاباتيـ الالعبيف تكفؿ عدـ وراء تقؼ التي األسباب أكثر مف ىي المختصة

 ؟ فريؽ كؿ لدى الرياضي الطب في أخصائي وجود وجوب ترى ىؿ : (18) رقم السؤال

25% 

35% 

35% 

5% 

دائرة نسبية تمثؿ األسباب التي تقؼ وراء عدـ (: 07)الشكؿ رقـ 
 .  تكفؿ الالعبيف بإصاباتيـ

 عدـ وجود طبيب مختص
 عدـ وجود مركز مختص
 نقص الجانب المادي
 المباالة
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 فريؽ كؿ في الرياضي الطب في أخصائي تواجد كاف إذا ما معرفة: السؤال من الغرض

 ضروري

 (.08) رقـ بالسؤاؿ الخاصة النتائج يبيف :18 رقم الجدول

 %المئوية النسبة التكرار اإلجابة
 % 100 20 نعـ
 % 00 00 ال

 % 100 20 المجموع
 

 
 :وتحميل عرض

 الضروري مف بأنو يقولوف المدربيف مف%  100 نسبة أف لنا يتضح الجدوؿ خالؿ مف

 .فريؽ كؿ لدى الرياضي الطب في أخصائي وجود

 ضروري أمر الفريؽ كؿ مستوى عمى الرياضي الطب في أخصائي وجود أف نستنتج

 .جدا وميـ

100% 

0% 

دائرة نسبية تمثؿ ما إذا كاف تواجد أخصائي (: 08)الشكؿ رقـ 
 في الطب الرياضي في كؿ فريؽ ضروري 

 ال نعـ 
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 ؟ خاصة طبية مؤسسة وبيف بينكـ مشترؾ عمؿ يوجد ىؿ : (19) رقم السؤال

 طبية مؤسسة و الفريؽ بيف مشترؾ عمؿ ىناؾ كاف إذا ما معرفة: السؤال من الغرض

 .خاصة

 (.09) رقـ بالسؤاؿ الخاصة النتائج يبيف :19 رقم الجدول

 %المئوية النسبة التكرار اإلجابة
 % 10 02 نعـ
 % 90 18 ال

 % 100 20 المجموع
 

 
 

 

 

 

10% 

90% 

دائرة نسبية تمثؿ العمؿ المشترؾ بيف الفريؽ (: 09)الشكؿ رقـ
 مؤسسة طبية خاصةو 

 ال
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 :وتحميل عرض

 ليست فرقيـ بأف أجابوا المدربيف مف%  90 نسبة أف لنا يتضح الجدوؿ خالؿ مف

 لدييـ المدربيف مف%  10 أف حيف في خاصة، طبية مؤسسات مع عالقة أي لدييـ

 .خاصة طبية مؤسسات و فرقيـ بيف مشترؾ عمؿ

 يكوف وىذا خاصة، طبية مؤسسات مع عالقة أي لدييا ليست الفرؽ معظـ أف نستنتج

 لالعبيف الصحي لمجانب أىمية إعطاء عدـ و لمفريؽ المادي الجانب نقص بسبب

 ؟ التدريبية الحصص أثناء الفريؽ ممرض أو الطبيب يتواجد ىؿ : (11) رقم السؤال

 أثناء يحضروف الممرض أو الفريؽ طبيب كاف إذا ما لمعرفة: السؤال من الغرض

 .التدريبات

 (10) رقـ بالسؤاؿ الخاصة النتائج يبيف :11 رقم الجدول

 %المئوية النسبة التكرار اإلجابة
 % 15 03 نعـ
 % 85 17 ال

 % 100 20 المجموع
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 :وتحميل عرض

 تواجد عدـ عمى يؤكدوف المدربيف مف%  85 نسبة أف لنا يتضح الجدوؿ خالؿ مف

 تواجد عمى يقروف%  15 نسبة أف حيف في التدريبات أثناء الممرض أو الطبيب

 .تأثناء التدريبا الممرض أو الطبيب

 الطبية ومراقبة لمتابعة كبير إىماؿ ىناؾ أنو 10 رقـ الجدوؿ خالؿ مف نستنتج

 .التدريبية الحصص أثناء لالعبيف

 المحور الثاني: -1-2

 ؟ فريقكـ مستوى عمى لالعبيف طبية فحوص تقاـ ىؿ : (11) رقم السؤال

 .لالعبيف رياضية طبية فحوص تقاـ كانت إذا ما معرفة: السؤال من الغرض

 

 

 

15% 

85% 

دائرة نسبية تمثؿ ما إذا كاف طبيب الفريؽ أو (: 10)الشكؿ رقـ
 الممرض يحضروف أثناء التدريبات

 نعـ
 ال
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 (.11) رقـ بالسؤاؿ الخاصة النتائج يبيف :11 رقم الجدول

 %المئوية النسبة التكرار اإلجابة
 % 35 07 نعـ
 % 65 13 ال

 % 100 20 المجموع
 

 
 :وتحميل عرض

 بأف أكدوا و ال، بػ أجابوا المدربيف مف%  65 نسبة أف لنا يتضح الجدوؿ خالؿ مف

 أجابوا العينة مف%  35 نسبة أف حيف في ،رياضية طبية فحوص يتمقوا ال العبييـ

 .لالعبيف رياضية طبية فحوص تقاـ أي بنعـ

 ما و رياضية طبية بفحوص تقوـ ال الفرؽ أغمبية أف( 11) الجدوؿ خالؿ مف نستنتج

 .لالعبيف الصحي الجانب إىماؿ إلى يؤدي

35% 

65% 

 طبيةدائرة نسبية تمثؿ ما إذا كانت تقاـ فحوص (: 11)الشكؿ رقـ
 لالعبيف  رياضية

 نعـ 
 ال
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 ؟ لالعبيف طبية فحوص تقاـ متى : (12) رقم السؤال

 .لالعبيف الرياضية الفحوص ىذه تقاـ مرحمة أي في معرفة: السؤال من الغرض

 (.12) رقـ بالسؤاؿ الخاصة النتائج يبيف :12 رقم الجدول

 %المئوية النسبة التكرار اإلجابة
 % 85,71 06 الموسـ بداية في
 % 14,29 01 الموسـ منتصؼ في
 % 00 00 الموسـ نياية في

 % 100 07 المجموع
 
 

 
 

 

 

86% 

14% 
0% 

يوضح المرحمة التي تقاـ فييا الفحوص (: 12)الشكؿ رقـ
 الرياضية لالعبيف 

 في بداية الموسـ
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 :وتحميل عرض

 الفحوص ىده بأف أجابوا المدربيف مف%  86 نسبة أف لنا يتضح الجدوؿ خالؿ مف

 منتصؼ في تقاـ بأنيا قالوا المدربيف مف% 14 نسبة وأف الموسـ بداية في تقاـ الطبية

 الموسـ

 رياضية، طبية بفحوص تقـو التي الفرؽ اغمب أف (11) الجدوؿ خالؿ مف نستنتج

 الموسـ بداية في تكوف

 الفحوصات؟ ىذه ترى كيؼ : (13) رقم السؤال

 . ال أـ كافية الطبية الفحوصات ىذه كانت إذا ما معرفة :السؤال من الغرض

 (.13) رقـ بالسؤاؿ الخاصة النتائج يبيف :13 رقم الجدول

 %المئوية النسبة التكرار اإلجابة
 % 00 00 كافية
 % 14,29 01 مقبولة

 % 85,71 06 كافية غير
 % 100 07 المجموع
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 :وتحميل عرض

 الفحوصات ىذه آف يروف المدربيف مف%  86 نسبة أف لنا يتضح الجدوؿ خالؿ مف

 .كافية يعتبرىا المدربيف مف%  14 أف حيف في كافية غير

 اليد كرة العبي عمى تقاـ التي الرياضية الطبية الفحوص أف( 13) الجدوؿ مف نستنتج

 .كافية غير معظميا

 طرؼ مف لالعبيف الصحية بالحالة خاصة معمومات تتمقوف ىؿ :( 14) رقم السؤال

 ؟ الطبيب

 عف متوفرة كافية صحية معمومات ىناؾ كانت إذا ما معرفة :السؤال من الغرض

 .الالعبيف

 

 

0% 
14% 

86% 

دائرة نسبية تمثؿ اذا كانت ىذه الفحوصات (: 13)الشكؿ رقـ 
 كافية اـ ال  

 كافية

 مقبولة

 غير كافية
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 (.14) رقـ بالسؤاؿ الخاصة النتائج يبيف :14 رقم الجدول

 %المئوية النسبة التكرار اإلجابة
 % 25 05 نعـ
 % 75 15 ال

 % 100 20 المجموع
 

 
 :وتحميل عرض

 معمومات انعداـ عف يؤكدوف المدربيف مف% 75 نسبة أف لنا يتضح الجدوؿ خالؿ مف

 عف يؤكدوف العينة أفراد مف % 25 نسبة أف حيف في العبييـ، عف كافية صحية

 .العبييـ عف صحية معمومات وجود

 معمومات لدييـ تتوفر ال المدربيف معظـ أف( 14) رقـ الجدوؿ خالؿ مف نستنتج

 العبييـ عف كافية صحية

25% 

75% 

دائرة نسبية تمثؿ ما إذا كانت ىناؾ معمومات (: 14)الشكؿ رقـ 
 صحية كافية متوفرة عف الالعبيف 

 ال
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 ؟ دورية طبية فحوص إجراء الالعبيف عمى تفرض ىؿ :( 15) رقم السؤال

 .لالعبيف الصحية اإلمكانات عمى الوقوؼ: السؤال من الغرض

 (.15) رقـ بالسؤاؿ الخاصة النتائج يبيف :15 رقم الجدول

 %المئوية النسبة التكرار اإلجابة
 % 25 05 نعـ
 % 75 15 ال

 % 100 20 المجموع
 

 
 :وتحميل عرض

 العبيف عمى يفرضوف المدربيف مف%  25 نسبة أف لنا يتضح الجدوؿ خالؿ مف

 إجراء الالعبيف عمى يفرض ال أي ال، ػػػب أجابوا% 75 نسبة أما دورية، فحوص إجراء

 .دورية فحوص

25% 

75% 

دائرة نسبية تمثل النتائج الخاصة بفرض (: 15)الشكل رقم 
 .إجراء فحوصات طبية دورية لالعبين من قبل المدربين

 

 نعم 

 ال
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 .الالعبيف سالمة عمى المدرب حرص عدـ( 15) الجدوؿ خالؿ مف نستنتج
 

 بالعبيكـ؟ خاصة صحية مشاكؿ القيتـ ىؿ : (16) رقم السؤال

 تأعاق بالالعبيف خاصة صحية مشاكؿ ىناؾ كانت إذا ما لمعرفة: السؤال من الغرض

 .المدربيف

 (.16) رقـ بالسؤاؿ الخاصة النتائج يبيف :16 رقم الجدول

 %المئوية النسبة التكرار اإلجابة
 % 60 12 نعـ
 % 40 08 ال

 % 100 20 المجموع
 

 
 

 

60% 

40% 

يوضح ما إذا كانت ىناؾ مشاكؿ صحية خاصة (: 16)الشكؿ رقـ
 بالالعبيف اعاقة المدربيف 

 ال نعـ 
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 :وتحميل عرض

 مشاكؿ تمقوا أي بنعـ أجابوا المدربيف مف%  60 نسبة أف لنا يتضح الجدوؿ خالؿ مف

 خاصة صحية مشاكؿ يتمقوا لـ المدربيف مف%  40 نسبة وأف أعاقتيـ صحية

 .بالالعبيف

 خاصة صحية مشاكؿ اعترضتيـ المدربيف أغمبية أف( 16) الجدوؿ خالؿ مف نستنتج

 .بالعبييـ

 الجزائر؟ في الرياضي لمطب مركز يوجد ىؿ : (17) رقم السؤال

 .الجزائر في الرياضي بالطب خاص مركز وجود عمى التعرؼ: السؤال من الغرض

 (.17) رقـ بالسؤاؿ الخاصة النتائج يبيف :17 رقم الجدول

 %المئوية النسبة التكرار اإلجابة
 % 00 00 نعـ
 % 100 20 ال

 % 100 20 المجموع
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 :وتحميل عرض

 مركز يوجد ال أنوب أجابوا المدربيف مف%  100 نسبة أف لنا يتضح الجدوؿ خالؿ مف

 .الجزائر في الرياضي لمطب

 سبب ىذا و الجزائر في الرياضي لمطب مركز يوجد ال بأنو( 17) الجدوؿ مف نستنتج

 .الرياضية الطبية الفحوص نقص في

 ؟ السبب ىو فما ال بػػ اإلجابة كانت إذا :( 18) رقم السؤال

 .الجزائر في طبي مركز وجود عدـ سبب معرفة: السؤال من الغرض

 (.18) رقـ بالسؤاؿ الخاصة النتائج يبيف :18 رقم الجدول

 %المئوية النسبة التكرار اإلجابة
 % 60 12 المختصيف غياب
 % 40 08 المسؤوليف إىماؿ

 % 100 20 المجموع

0% 

100% 

يوضح اجابات المدربيف حوؿ وجود مركز لطب (: 17)الشكؿ رقـ
 الرياضي في الجزائر 

 ال نعـ 
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 :وتحميل عرض

 وجود عدـ سبب بأف أجابوا المدربيف مف%  40 نسبة أف لنا يتضح الجدوؿ خالؿ مف

 العينة أفراد مف%  60 نسبة اف حيف في المسؤوليف إىماؿ ىو الرياضي لمطب مركز

 .الرياضي لمطب مركز وجود عدـ في سبب ىو المختصيف غياب أف يرى

 ربما يعود الجزائر في الرياضي لمطب مركز وجود عدـ باف( 18) الجدوؿ مف نستنتج

 المراكز ىذه توفير عدـ إلى و األولى بالدرجة المجاؿ ىذا في المختصيف نقص إلى

 .المختصة الجيات طرؼ مف

 

 

 

 

60% 

40% 

 يوضح سبب عدـ وجود مركز طبي في الجزائر (: 18)الشكؿ رقـ

 غياب المختصيف

 اىماؿ المسؤوليف
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 البحث فرضيات مناقشة -

 االستنتاجات -

 االقتراحات و التوصيات -

 :الفرضيات من التحقق -1

 :األولى الجزئية الفرضية من التحقق -1-1

 المادية اإلمكانيات في نقص مف تعاني اليد كرة أندية معظـ أف افترضنا لقد

 التحقؽ تـ حيث الفعالة، الدورية الطبية الفحوصات عمى المساعدة البشرية ردوالموا

 ،02 ،01) األسئمة في وذلؾ األوؿ المحور في االستبياف نتائج تحميؿ خالؿ مف منيا

 أجوبتيـ خالؿ مف المدربوف أكده ما وىذا ،(10 ،09 ،07،08 ،06 ،05 ،04 ،03

 كؿ لدى الطبية والمستمزمات األدوات توفير في كبير إىماؿ ىناؾ أف األسئمة، عمى

 عنو نتج ما األحياف بعض في الالمباالة و المادي الجانب لنقص راجع وىذا فريؽ،

 نقص أيضا وكذلؾ فريؽ، كؿ داخؿ الطبية تبالفحوصا خاصة قاعة توفر عدـ

 تتوفر ال أنيا الفرؽ ىذه داخؿ الحظناه فما الرياضي الطب في المختصيف األطباء

نما الرياضي، الطب في مختص طبيب عمى  ىذا ممرض عمى فقط تتوفر معظميا وا 

 نظرا يحضر ال األحياف بعض وفي المباريات خالؿ إال حضوره نالحظ الذي األخير

 . المينية الرتباطاتو
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 ياىمي أميف، محمد زكور الطالبيف دراسة الفرضية، صحة لنا أكدت ما أيضا و

 الرياضية اإلصابات عالج في الرياضي الطب أىمية:" عنواف تحت بيا قاما التي حمزة

 ال اليد كرة فرؽ معظـ أف إلى توصال حيث "اليد كرة العبي مردود تحسيف في ودوره

 الرياضية، اإلصابات عالج و الوقاية في مختصيف وأطباء لمعالج قاعات عمى تحتوي

 غياب وبالتالي طرفيـ، مف التوعية قمة أكد لممدربيف المتدني المستوى أف وأضافوا

 الصغرى لمفئات والالمباالة اإلىماؿ كذلؾ لمرياضييف، والشاممة الدورية الطبية المتابعة

 .  طبية متابعة وجود عدـ إلى أدى األشباؿ فئة وخاصة

 :الثانية الجزئية الفرضية من التحقق -1-2

 الطبية اتالفحوص بإجراء تقوـ ال اليد كرة أندية أغمب أف افترضنا الثانية الفرضية وفي

 االستبياف نتائج تحميؿ خالؿ مف لنا اتضح ما وىذا ،الالعبيف عمى الكافية الرياضية

 معظـ أف ،(17،18 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11) األسئمة الثاني المحور في

 الفحوصات ىذه وجدت واف حتى الالعبيف، عمى طبية فحوص بإجراء تقـو ال األندية

 اقتصارىـ وأيضا كافية، غير طبية فحوصات بأنيا المدربيف فيعتبرىا األندية بعض عند

 تقصير تعتبر والتي الموسـ،  بداية فػي سوى لالعبيف  الطبية الفحوصات إجراء عمى

 الصحية المعمومات لدييـ تتوفر ال المدربيف اغمب أف إلى باإلضافة الالعبيف، حؽ في

 .األخير ىذا وصحة بسالمة اىتماميـ وعدـ لالعبييـ، الكافية
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 ىذا إجراء يجب بأنو تقوؿ حيث بيا قمنا التي النظرية الدراسة جاء ما عكس وىذا    

 التربص، خالؿ فحوصات إجراء و موسـ، كؿ في األقؿ عمى مرات ثالث الفحص

 مستوى إلى بيـ الوصوؿ و الالعبيف صحة لضماف وىذا التدريب، مراحؿ خالؿ وأيضا

 .والعقمية والنفسية والصحية البدنية الكفاءة مف جيد

  :عامة استنتاجات -2

 الطبية داخؿ أندية كرة اليد  راسة أف ىناؾ إىماؿ كبير لمفحوصاتأثبتت الد

الجزائرية و ىذا راجع في أغمب األحياف إلى عدـ اىتماـ مف طرؼ رؤساء األندية و 

 الالمباالة مف طرؼ المدربيف.

  إلجراء الفحوصات عدة معوقات واجية أندية كرة اليدو اتضح أيضا أف ىناؾ 

 الطبية نذكر منيا 

 نقص إلى راجع ىذا و بالعالج خاصة قاعات عمى اليد كرة أندية توفر عدـ -  

 .لألندية المادي الجانب

 إلى راجع أيضا ىذا و اليد كرة أندية لدى الطبية المستمزمات و الوسائؿ في نقص -  

 .لألندية المادي الجانب نقص

 األندية جؿ أف حيث اليد كرة أندية في الرياضي الطب في المختصوف غياب -  

 .الطبي الشبو عمى تعتمد

 



 واقع الفحوصات الطبية في بعض أندية كرة اليد الجزائرية

87 
 

 :االقتراحات -3

 الواليات مف لكؿ اليد كرة أندية بعض في بيا قمنا التي الميدانية الدراسة بعد   

 توصمنا ما خالؿ مف و ،(تيموشنت عيف -بمعباس سيدي -تممساف -سعيدة -وىراف)

 تؤخذ أف نتمنى التي االقتراحات ببعض نخرج أف ارتأينا استنتاجات، و نتائج مف إليو

 طرؼ مف وكذلؾ الجزائرية، اليد كرة عمى قائـ فرد كؿ طرؼ مف االعتبار بعيف

 بجميع لمتكف1ؿ وذلؾ الرياضي بالطب خاصة مراكز بتوفير اليد كرة عف  العميا الييئات

 أندية تعانييا التي المأساة مف الخروج في األمؿ بداية تكوف أف نأمؿ والتي ، الالعبيف

 ىده وكانت خاصة، بصفة الجزائرية اليد كرة العبو و عامة بصفة الجزائرية اليد كرة

 : كالتالي واالقتراحات التوصيات

 ووسائؿ األدوات بأحدث االطبية وتجييزىلفحوصات با خاصة قاعات توفير* 

 .اليد كرة أندية داخؿ األولية اإلسعافات وكذا الطبية الفحوصات

 الجيوي الوطني المستوى عمى وتعميميالفحوصات الطبية با خاصة مراكز توفير* 

 الرياضية النوادي جميع منيا لتستفيد

 لالعبيف دورية فحوصات و الطبية الفحوصات إجراء يفرض إجباري وفقان وضع* 

 . السنة خالؿ مرة مف ألكثر

 الرياضي الطب لتدعيـ منيا جزء وتخصيص الفرؽ ليذه أكبر ميزانيات إعطاء* 

عطاء  .مكانتو وا 
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 .وتربصات دورات بإجراء الرياضي الطب في المتخصصيف مف مجموعة توفير* 

 الجيات طرؼ مف الكافية والعناية االىتماـ الالعبوف يجد أف نتمنى األخير وفي

 تجد أف نتمنى كما فييا، يتخبطوف التي المشاكؿ كمية مف والتخفيؼ المختصة

 الرياضة لخدمة الواقع ارض عمى لتجسيدىا الحسنة والنية الصاغية األذاف اقتراحاتنا

 .ذلؾ  في وفقنا قد أننا سبحانو اهلل مف تمنىون ، والرياضييف

                                                           
 

 

 



 خاتمة

 من وهناك الحاضر، الوقت في العالم شعوب لمختمف الشاغل شغل الرياضة تعتبر

 األجهزة أحدث توفر من البد المبتغى إلى الرياضة ووصول ولنجاح الرياضة، يتنفس

 .البشري العنصر هو هذا كل عن والمسئول الطبية، والوسائل

 الضوء إلقاء في تجمىت الرياضي، المجال في كبيرة أهمية هذا لبحثنا فإن عامة وبصفة

 المجال فتح وكذلك ، الجزائرية اليد كرة أندية في واقعها و الطبية الفحوصات عمى

 عمى فيه ركزنا الذي الموضوع بهذا االهتمام وجب لذا المستقبل، في ودراسات لبحوث

 اردوالمو  المادية اإلمكانيات وكذا اليد، كرة العبي عمى تقام التي الطبية الفحوصات

 ومعرفة اليد كرة مدربي دراسة إلى فذهبنا الطبية، الفحوصات عمى المساعدة البشرية

 معظم أن ووجدنا الجزائرية، اليد كرة أندية في الطبية الفحوصات واقع حول رائهمأ

 والعناية االهتمام ناحية من وخاصة حقوقهم، أبسط من ومحرومين مهمشين الالعبين

 مراكز تواجد عدم إلى باإلضافة الرياضية، الطبية المتابعة وكذا إصابتهم حين بهم

 المختصين لألطباء الكبيـر والغياب الصحية، الناحية من بهم لمتكّفل الرياضي الطب

 وكثرة الالعبين لدى الصحية المضاعفات كثرة عنه أنجر ما وهذا الرياضي الطب في

 .التدريبية الحصة أثناء حتى و المنافسات خالل الرياضية اإلصابات



 في كبير نقص تشهد اليد لكرة الجزائرية األندية معظم أن وجدنا المقابل وفي

 عمى المساعدة الكافية الطبية والمستمزمات والوسائل عالج كقاعة المادية اإلمكانيات

 .الطبية المتابعة

 

    



 العممي البحث و العالي التعميم وزارة
 مستغانم باديس بن الحميد عبد جامعة
 الرياضة و البدنية التربية معهد
 الرياضي التدريب قسم

 
 

 اليد كرة لمدربي موجهة استبيان استمارة
 

 
 .اليد كرة أندية بعض في الطبية الفحوصات واقع الموضوع

 
 
إطار إنجاز البحث العممي نرجو منكم ملء ىذه االستمارة باإلجابة عمى ىذه  في -

األسئمة بكل صدق و أمانة حتى يتسنى لنا الوصول إلى معمومات و حقائق تفيد 

دراستنا، ونتعيد بعدم تسرب إجابتكم إلى طرف آخر ماعدا استخداميا في خدمة بحثنا 

 العممي.

 

 بة المختارة(عمى اإلجاXعالمة ) عمالحظة: توض
 2012/6120لسنة الجامعية: ا

 في أندية كرة اليد اإلمكانيات المادية والموارد البشرية :10المحور األول  -



 ىل لديكم قاعة خاصة بالعالج والمتابعة الطبية؟ -10

 ال -نعم                        -           

 في حالة اإلجابة بنعم المشرف عميو ىل ىو:  -10
 ممرض -  
 طبيب عام -
 خصائي في الطب الرياضيأ -

 كيف ترى األدوات والتجييزات الطبية التي تتوفر لديكم ؟   -10
 كافية -
 مقبولة -
 غير كافية -

 ىل رئيس الفريق ميتم بتوفير وسائل ومستمزمات المراقبة الطبية؟  -10
 نعم - 
 ال -

 المتابعة الطبية المفروضة عمى العبيكم ؟ ما رأيك في  -10
 كافية -
 غير كافية -

 اذا كانت غير كافية ما ىي أسباب نقصيا ؟   -10
                     نقص الجانب المادي -
 غياب المختصين -



 رأي-

 ...............................................................................آخر

...................................................................................

.................................................... 

 ماىو سبب عدم تكفل الالعبين بإصابتيم؟      -10
 عدم وجود طبيب مختص - 
 عدم وجود مركز مختص -
 نقص الجانب المادي -
 المباالة -

 ىل ترى وجوب وجود أخصائى في الطب الرياضي لدى كل فريق؟ -00
 نعم -   
 ال -   
 ىل يوجد عمل مشترك بينكم وبين مؤسسة طبية خاصة ؟ -10

 نعم -  

 ال  -

 ىل تواجد الطبيب أو ممرض الفريق أثناء الحصص التدريبية ضروري ؟ -01
 نعم - 
 ال  -
 



 .اليدلدى العبي كرة  الفحوص الدورية :02 المحور الثاني -

 ىل تقام فحوص طبية لالعبين عمى مستوى فريقكم ؟  -10
 نعم -
 ال -
 إذا كانت بنعم فمتى؟   -01
 في بداية الموسم - 
 في منتصف الموسم -
 في نياية الموسم -

 كيف ترى ىذه الفحوصات؟     -01
 كافية - 
 مقبولة -
 غير كافية -

 تتمقون معمومات خاصة بالحالة الصحية لالعبين من طرف الطبيب ؟ىل  -14
 نعم -   
 ال -  
 ىل تفرض عمى الالعبين إجراء فحوص طبية دورية ؟   -01
 نعم - 
 ال -

    ىل القيتم مشاكل صحية خاصة بالعبيكم؟ -16
 نعم -   

 ال -    



 ىل يوجد مركز لمطب الرياضي في الجزائر؟  -17

 ال  -نعم                           -      

     إذا كانت اإلجابة بــ ال فماىو السبب ؟ -18
 غياب المختصين -
 إىمال المسؤولين -

ىل من اضافة حول موضوع ؟   -19
...................................................................................

........................................................................... 
 نشكركم عمى تعاونكم
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