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 12سورة يوسف اآلية: 

 .والحمد لك بعد الرضا  فالحمد لك حتى ترضى والحمد لك إذا رضيت
ه وتنفع ب ذا صالحا لوجهك الكريم وأن تنفعناأن تجعل عملي ه موأسألك الله

 يقرأه. نكل م
طيلة نا الذي تابع    "             " : أتقدم بالشكر إلى األستاذ المشرف السيد

بنصائحه وتوجيهاته وكان نعم الموجه فشكرا كل  ينا هذا العام ولم يبخل عل
 الشكر واالمتنان.

 وإلى كل عمال قسم ا إلدارة  والتسيير الرياضي 
 

و لو بالكلمة  من قريب أو بعيد على إنجاز هذا العملا كل من ساعدنوإلى 
 الطيبة. 
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 دمة : ـــمق

        
الجماهيرية وذلك  األوساطانتشارا في  األكثرتعتبر رياضة كرة القدم من الرياضات         

 . األخيرةفي السنوات  شهدنهتطور الكبير والملحوظ الذي لبفضل ا

على المستويات الثالثة التكتيكي ، التقني ، البدني هذه الرياضة تتطلب تحضيرا جيدا  أنكما 
من  أصبحت ألنهاحتمي وضروري ،  أمرا جعل مرافقة الطب الرياضي لها وهذا م

الرياضات الشائعة التي تتميز باالندفاع البدني ، فطابع كرة القدم يجعل كل من يرى تقنياتها 

 أنيعجب بكل هذا ويرغب في ممارستها دون على مقابلتها  وحركاتها والحماس الذي يغلب
 ا .يكون ملما بتقنياتها وقوانينه

 األخيرةيخلق ما يسمى بالممارسة الخاطئة للرياضة ، هذه  واألسسلكن هذا الجهل بالقوانين 

الرياضية الخطيرة التي تحدث عند اكبر الرياضيين في  اإلصاباتتنجم عنها العديد من 
يفرض الطب الرياضي نفسه في رياضة كرة  أنلكرة القدم  ومن الضروري  األنديةاعرق 

 الرياضية . اإلصاباتالوقاية والعالج لالعبين من شبح  القدم حتى يضمن
ضة كرة القدم والمشكل الذي يبقي يطرح نفسه هو إدخال هذا االختصاص من الطب في ريا

شيء مكلف ويكاد يكون مستحيال بالنسبة للجهات المعنية وفرقنا  وضرورة مرافقته ألنديتنا

 . في بلدنا لنقص الوسائل المادية والبشرية 
والمساهمة التي  األهميةتسليط الضوء على  إلىرقنا لدراسة هذا الموضوع نهدف طلذا بت

حسين مردود الالعبين ، ودوره في ت الرياضية اإلصاباتيلعبها الطب الرياضي في عالج 

غياب المتابعة الطبية الشاملة الخاصة بالالعبين ومستواهم الرياضي ، وهذا عن  أسبابوكذا 
مي والدراسة الميدانية قصد توفير بعض المعلومات للقارئ ولو بالشيء طريق البحث العل

، ل ، وإضافة بعض المعلومات للمكتبة خاصة وأنها تفتقر لهذا النوع من المواضيع القلي

ولتحقيق ذلك قسمت الدراسة إلى جانبين جانب نظري وجانب تطبيقي ، ففي الجانب النظري 
طرقنا في الفصل األول إلى الطب الرياضي وفي تطرقنا فيه إلى ثالثة فصول ، حيث ت

الفصل الثاني إلى اإلصابات الرياضية أما في الفصل الثالث فتطرقنا فيه إلى كرة القدم ، أما 

في الجانب التطبيقي فتطرقنا فيه إلى الطرق المنهجية للبحث وإلى عرض وتحليل النتائج، 
األساتذة واإلداريين لكي يضاعفوا هذا رغبة منا في إضافة ما يفيد غيرنا وخاصة من و

 . فنرجو التوفيق من هللا تمامهم بأبناء مجتمعنا ،اه
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اإلطار العام اإلطار العام     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------: :   التمهيدي التمهيدي الفصل الفصل 

    للدراسة للدراسة 
 اإلشكالية: -1

درب المإن الرياضة ذات المستويات العالمية ترتبط بشكل كبير بعاملين أساسيين هما 
هدت شاالستمرار و الوصول إلى القمة صعبا والبقاء عليها أصعب، ولقد  في واإلصابات

ية الحركة الرياضية الوطنية تطورا كبيرا مما استدعى تطور بعض االختصاصات العلم

ة بصف س كل الجوانب المتعلقة بالرياضة أو الرياضي على وجه الخصوصالجديدة التي تدر
ية المعنى األول بتطويرها والمتضرر األول بعواقبها، فظهرت دراسات تتعلق بالناح

 الفيزيولوجية والمرفولوجية والتشريحية.

 ذلك غم منانتعاشا ملحوظا، وبالر التدريب الرياضيوالموازاة مع هذه الجوانب شهد ميدان 
ال  لقدمخاصة العبي كرة ا أو الالعبين الممارسين ألي نشاط بدني رياضي نفإن الرياضيي

ميع يزالون يعانون من عدة نقائص في هذا المجال خاصة في ظل تواجد عدة مواهب في ج

رياضة كرة القدم باعتبارها نشاط رياضي فيه كثير من  رالرياضات ونخص بالذك
 تنتج عنها الكثير من اإلصابات الرياضية. االحتكاكات بين الالعبين والتي

 راكزالتي تعاني نقص في هذا المجال كاألخصائيين أو وجود م لوالجزائر من ضمن الدو
ي ن ذومتخصصة في ذلك ووسائل وخاصة لدى النوادي الرياضية، فكثير من الالعبين الشبا

للعب و األى االحتراف ميدان كرة القدم وكانوا في طريقهم إ يالمواهب برزوا بشكل كبير ف

عالج فية والالكافي مستويات عالمية عالية، إال أنه وبعد إصابتهم لم يجدوا العناية الفائقة و
لتوعية اكذا الالزم للرجوع والحفاظ على لياقتهم ومستوياتهم البدنية التي كانوا عليها، و

 ، من هنا يتبادر لنا السؤال التالي:بينالالزمة من طرف المدر

 ؟ في كرة القدم ةدور المدرب في التقليل من حدوث اإلصابات الرياضي ما هو

 الفرضيات :   -2

 الفرضية العامة: 1-1

 دور المدرب في التقليل من حدوث اإلصابات الرياضية في كرة القدم.

 ئية:الجز تلفرضياا 1-2
 .المدرب دور في التقليل من حدوث اإلصابات الرياضية التي يعتمد عليها  طريقةلل -

 من طرف المدرب دور في التقليل من اإلصابات الرياضية. لتوعية الالعبين - 
 اإلصابات الرياضية.من حدوث دور في تقليل وتكوينه لخبرة المدرب  -

 أسباب اختيار الموضوع: -3

 نستطيع تحديد أسباب اختيارنا للهذا البحث فيما يلي:
 وع في اإلصابات.محاولة معرفة األسباب التي تؤدي بالالعب إلى الوق -

 محاولة معرفة الدور الذي يقوم به المدرب. -

 كثرة اإلصابات الرياضية لدى الالعبين. -
 الدور الذي يقوم به المدرب داخل الفريق في الوقاية من اإلصابة. -

 أهمية البحث: -4

ثنةةاء الموضةوع غرضةةه واقةع المالحظةة الميدانيةة التةةي يجسةدها المةدربون أ اختيةارإن أهميةة 
 القيام بالعملية التدريبية

ا إبةةراز تةة ثير المةةدرب فةةي التوجيةةه والوقايةةة مةةن األخطةةار واإلصةةابات التةةي يتعةةر  لهةة -

 الالعب.
 إبراز أهمية المدرب داخل الفريق. -
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اإلطار العام اإلطار العام     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------: :   التمهيدي التمهيدي الفصل الفصل 

    للدراسة للدراسة 
 فةةي إصةةابات تكةةون بمثابةةة عةةائق فةةيالتوعيةةة مةةن أجةةل تفةةادي وقةةوع الالعةةب أو الرياضةةي  -

 المشوار الرياضي.
 تباين العالقة القائمة بين المدربين والالعبين. -

 وقاية الالعبين من اإلصابات الرياضية. -

 أهداف الدراسة: -5

رفةة ال شك أن لكل بحث هدف يسعى إلى غاية يرجو تحقيقها، ونحن بدراستنا نصةبوا إلةى مع

 تقليل أو الوقاية من حدوث اإلصابات الرياضية.دور المدرب أو المدربين في ال

 محاولة معرفة األسباب التي تؤدي بالالعب إلى الوقوع باإلصابات. -
 محاولة معرفة دور المدرب في التقليل من اإلصابات. -

 محاولة دراسة وتحليل طريقة المدربين أو المدرب في حماية الالعب. -

 لمدرب.محاولة إبراز الدور الذي يقوم به ا -
 التي يقدمها المدرب للفريق. التوعيةمحاولة إبراز النصائح  -

 الدراسات السابقة والمرتبطة: -6
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 :والمصطلحات تحديد المفاهيم -7

: هةةو شخصةةية تربويةةة الةةذي يتةةولى عمليةةة تربويةةة وتةةدريب الالعبةةين المدددرب -

ب في تطةوير الالعة دور فعالويؤثر في مستواهم الرياضي ت ثيرا مباشرا وله 

 تطويرا شامال متزنا.

  اإلصابة الرياضية: -
أو غير مباشرة إلى حوادث مختلفة،  ةعن كل ممارسة مهما كان نوعها معرضة بصفة مباشر

بسبب االحتكاك الكبير والحيوية العظيمة التي تتميز بها كرة القدم، حيث توجد إصابات كثيرة 
 (1)ورة، بسيطة، متوسطة، وخطيرة.في الميدان تكون متفاوتة الخط

 كرة القدم: -

هي لعبة جماعية يهتم فيها بتسجيل أكبر عدد من األهداف في شباك الخصةم والمحافظةة علةى 

الشبكة نظيفة من األهداف وتلعب كةرة القةدم بةين فةريقين يظةم كةل فريةق إحةدى عشةر العبةا، 

دقيقةة علةى شةوطين أي أن  وتلعب كرة مستديرة مصنوعة من الجلد، وتةدوم المبةاراة تسةعون
كل شوط به خمس وأربعون دقيقة، ويتخلةل المبةاراة وقةل للراحةة يةدوم خمةس عشةرة دقيقةة، 

وتجري المباراة بةين فةريقين يرتةديان ألبسةة مختلفةة، وتتكةون هةذه األلبسةة مةن قمةيص وتبةان 

 (2)وحذاء خاص باللعبة.
 

 

 
 

 

                                                
 .12، ص1976إبراهيم البصري: "الطب الرياضي"، دار الحرية،  )1(
 .6، ص1986، دار النفائس، لبنان، 1روحي جميل: "فن كرة القدم"، ط )2(
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 :تمهيد
ور لى تطإإن تطور الذي عرفته أغلب الرياضات من تاريخ نشأتها إلى يومنا هذا يرجع أساسا حسب المختصين 

يعة ات سرأساليب التدريب التي جعلت الرياضة في أعلى المستويات و خاصة كرة القدم التي خطت بدورها خطو

يات راف, فعملاإلش في التخطيط و التدريب و نحو التطور الذي لم يأت عبثا و إنما نتيجة اعتماد األساليب العلمية

 وعضاء التدريب الرياضي تعتمد في األساس على مبادئ علمية راسخة استمدت من علم التشريع و وظائف األ

ي فاضي عنها التغ البيولوجيا و علم الحركة و علم النفس و اإلدارة الرياضية و غيرها من العلوم و التي ال يمكن

عا تتكامل م ها بلب االرتقاءاضي الذي يعتبر أحد العوامل األساسية في تطوير لعبة كرة القدم و إعداد المدرب الري

 .مكونة جوهر القاعدة العلمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المدرب الرياضي -1
 :مفهوم المدرب -1-1

بالمدرب المناسب يمثل يمثل المدرب الرياضي العامل األساسي و الهام في عملية التدريب، فتزويد الفرق الرياضية 

 .أحد المشاكل الرئيسية التي يقابل الالعبين و المسؤولين و مديري األندية المختلفة
هو إال المحرك، و في بعض المواقف األداء الصعب يصبح المدرب  فالمدرب من وجهة نظر بعض المختصين ما

 .بمثابة المعلم
ي قائد متفرغ لهذا التدريب الرياضي فمهماته األساسية بناء كما ما يشير آخرون إلى أن المدرب الرياضي يعتبر كأ

العبيه و إعدادهم بدنيا، نفسيا، مهاريا و فنيا للوصول إلى أعلى مستويات البطولة فهو أوال و أخيرا يقع على عاتقه 

مهمة التدريب  العبئ األكبر في المنهج التدريبي و النشاط التدريبي و أخيرا يجب علينا توضيح حقيقة هامة و هي أن
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تعتبر من الوظائف الصعبة تحتاج إلى شخصية ذات طابع خاص فهده المهمة تحتاج إلى مجهود داخلي و جسمي 

 . 1كبير

لتي تسمح ا، هي كما يعرف مفتي "إبراهيم حماد" المدرب الرياضي على أنه الشخصية التي يقع على عاتقها اإلنسان

 . بتخطيط و قيادة التنظيم الخطوات التنفيذية لعمليات التدريب و توجيه الالعبين خالل المنافسة

نسانية ،" و المدرب هو الذي يتكفل بتدريبات إن المعرفة الجيدة لإلنسان هي التي تسمح بإستعاب مجموعة العلوم اإل

 .حصان الجري الرياضي
 ."المدرب ال يحب الرياضي لذاته و ال لمجتمعه بل هو مكلف بتربيته و تكوينه"

و من هنا لزم أن يعرف المدرب مدى تأثيره في العبيه ألن ال يقتصر على توصيل المعلومات و الخبرات لالعبين 

 .األخرى االلتزاماتبل يرتبط بكثير من 
 :شخصية المدرب -1-2

تعتبر مهمة التدريب من الوظائف الصعبة التي تحتاج إلى شخصية ذات طابع خاص، فهذه المهمة تحتاج إلى مجهود 

 .ذهني و جسماني كبير
لذلك فإن لشخصية المدرب و سلوكه بالغ األثر على الالعب، فهذه الشخصية ال يقتصر عملها على توصيل 

مات و المعارف بل يمتد إلى أبعد الحدود من ذلك لتسجيل مجموعة من الواجبات المختلفة و المسؤوليات المعلو

 .الضخمة التي يجب أن يتحملها
األمر الذي دعى إلى ضرورة توافر الشخصية التربوية الفريدة و المتميزة التي تستطيع أن تحقق هذا اإلنجاز، إدا ما 

هي شخصية المدرب الرياضي.فالواقع يوضح لنا أن أمام هذه الشخصية التربوية العديد أوكل إليه هذه الوظيفة أال و 

 من المهام المطلوبة و المتوافقة منه. 
كثيرا ما نسمع أم قوة فريق ما تكمن في قوة شخصية مدربه و عمله المستمر و الفعال فوق أرضية الملعب و 

ة بكل األشياء التي تسبب له ردود أفعال متشددة أو باألحرى خارجه، كما أن المدرب يجب أن يكون على دراية تام

عقدة نفسية تؤثر بالسلب على المعنويات و كذا تماسك الفريق و نتائجه، إذا هو بالرغم بأن يكتسب معارف 

 سيكولوجية دقيقة تساعده على تصفية و تطهير حالته النفسية و كذا الجو النفسي الذي يعيشه الفريق، كما أن شخصية

و  االستمرارالمدرب الناجح ترتكز أساسا على مكونات وخصائص نفسية محددة:" الشجاعة بجميع أشكالها، 

المداومة في تطبيق البرنامج السنوي المسطر، المثابرة في العمل لتفادي اليأس، زيادة على إتخاذ القرار المناسب 

القوية للمدرب و التي تسمح له بالسير بالفريق  بحيث أن هذه الخصائص النفسية تشكل كال متكامال و هو الشخصية

 .(1993على طريق النجاح و تحقيق األهداف المرجوة". )باسم فاضل عباس العراقي 
 :كما أشار بعض الباحثين إلى تعريف شخصية المدرب و من أهمهم

د معروفة و يسمو دائما من أخالق ج انطالقايشرح  البيداغوجي: يربي، يعلم و من ثالثة أصناف في السلوك انطالقا

 .2إلى خلق عالقات

الحكيم: يفرض وجوده بقوة شخصيته و ثروة خبرته و بحدسه الحاد في المالحظة. التقني: يستخدم بعض التقنيات 

  .الهادفة كالتدخل السريع لمعالجة الوضعية الصعبة و المختلفة
 :الصفات األخالقية في المدرب -1-3

اليومي بالالعبين يؤثر مباشرة في سلوكهم لذا يتوجب  فاحتكاكهيتوجب على المدرب أن يكون طموحا و منضبطا، 

عليه أن يحرص كل الحرص على ضبط أفعاله و أقواله و حتى مزاجه، فهو المربي و المهذب، لكي يواجه عليه 

 .قإرساء عالقات جيدة مع العبيه تفاديا للمشاكل التي قد تواجه الفري
 :ومن أهم الصفات األخالقية التي يجب توفرها في المدرب نذكر منها

 :االحترام -أ

                                                             
 .184-182ص  -. 1993: وزارة الشباب و الرياضة، الجزائر -.للرياضة ةالجلسات الوطني   1

 
 :مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر ،، اإلسكندرية  -.1ط -.دور المدرب في إصابة الالعب الوقاية والعالج -.عبده السيد أبو العالء  2

 .127ص -.1985
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 .هي الصفة الثابتة في المدرب و التي يجب أن يناضل من أجلها حتى يبدو محترما"
هو ذلك الشيء الذي يجب على المدرب أن يكونه لنفسه، و عليه أن يكسبه، فمثال طريقته،إذ يجب أن  فاالحترام

له طريقة معينة و مقنعة فهي من األساليب التي تكسب إحترام الجميع سواء الالعبين، و يجب اإلشارة هنا إلى تكون 

بعض المدربين الذين يخلطون بين اإلحترام و الشعبية لكن هناك فرق كبير بينهما، و قد يميل بعض المدربين إلى أن 

 د.باألفرا ثير من اإلحترامتكون له شعبية بصورة أكثر من الالزم إال أنه يفقد الك
كما يحتاج المدرب أيضا بأن يمتلك صفة الحياد و اإلهتمام الدائم بالنسبة لكل ما ينمي أي فرد في الفريق، شرط أن  

هذا اإلهتمام ال يجب أن يكون قاصرا على الموسم الماضي.فمثال من السهل جدا على أحد الالعبين أن ينسى ما 

ندما يكون هؤالء الالعبين غير متضامنين مع هذا حدث لبعض المدربين بعد إنتهاء الموسم الرياضي و ذلك ع

بالالعبين  اهتمامهالمدرب و عندما يحدث هذا فإنه يعطي الفرصة لبعض النقاد بأن يصرحوا بأن هذا المدرب يولي 

 .خالل الموسم الرياضي فقط ، و لكن بمجرد إنهاء الموسم فإنه ال يجهد نفسه أكثر من ذلك

 :األمانة -ج
 هنته ياضة مات التي يجب أن يتحلى بها المدرب و التي ينبغي أن يصر عليها كل من كانت الرإنها إحدى الصف 
 :اإلخالص -د

لمدرب بذل اييعتبر اإلخالص من أحد الصفات الهامة التي يجب أن يتمتع بها المدرب الرياضي، فاإلخالص و أن 

رغبة ال -ـه. المدرب من أفضل المدربين قصارى جهده خالل عمله بقدر المستطاع و عام بعد أخر سوف يكون هذا

 :الملحة في الفوز
لى علصفة يجب على المدرب أن يمتلك و يتمتع بالحماس و الرغبة الملحة في الفوز، وطبيعي أن تنعكس هذه ا

العبين ند الالخاصة بالرغبة في الفوز على الالعبين، فليس هناك خطأ في تعلم الالعبين بغرض تحقيق الفوز ع

 .قيق الفوز مع إمدادهم بالقواعد و الروح الخاصة باللعببغرض تح

 :مميزات مدرب كرة القدم -1-4
 .المالحظة قة فيأن يكون ملما بمعرفة واسعة و دقيقة بما يسمح له فرض طريقة عمله و أفكاره و له القدرة الفائ

 .له القدرة على معرفة و فهم أفراد فريقه *
 .متحكما في نفسه في المواقف الصعبةأن يكون في عمله صبورا و  *
 .أن يكون له القدرة على نسج شبكة من العالقات مع أفراد فريقه *
 :مدرب كرة القدم خصائص و سمات شخصية -1-5

كالقدرة  لمهنةامهنة التدريب الرياضي تفرض على الذي يمتهنها أن تتوفر فيه جملة من الشروط لمواجهة متطلبات 

اد، ادة األفرلى قيأن يتحلى ببعض السمات التي تؤهله لممارسة التدريب فاإلصرار و القدرة ع النفسية فالمدرب يجب

ص توجب لخصائاالقدرة على التخطيط و التنظيم إلى جانب الحزم و النضج إلنفعالي وتعمل المسؤولية، تلكم بعض 

 .توفرها في كل من يطمح أن يقود جماعة رياضية تنافسية

 :المدرب كإداري -1-6 
أن عمل المدرب الرياضي يميل أن يكون ذا طبيعة إدارية تنظيمية و أنه من السهولة ( Zeagler) لقد أخبر زيجلر

أن ندلل على ذلك أن أعمال المدرب هي إدارية من حيث الواجبات و المهام و األدوار، فعلى المدرب أن يخطط و 

هذه الواجبات تتم و األنظار مسلطة عليه بشكل يكاد يكون ينظم و يعين بعض األفراد، و يوجه و يتحكم بل إن أغلب 

إنما ينتسب إلى مهنة ‘مستمرا من إدارة المؤسسة و هو األمر الذي يدعونا إلى القول بأن عمل المدرب الرياضي، 

اإلدارية الرياضية و مما يؤكد ذلك أن المدربين جماعات متفرقة ال يربطهم رابط مهني قوي إنما ينتسبون إلى 

 .1لمنوطة بإدارة اللعبة أو النشاطعضهم البعض من خالل تخصصاتهم الرياضية فقط أو إلى اإلتجاهات الرياضية اب

 :المدرب كمربي ناجح-1-7
نجاح و فعالية المدرب تمر حتما عبر تطابق أهدافه و منهجية الوصول إليها إجرائيا فالنجاعة يمكن اعتبارها القدرة 

هداف المحققة سابقا،إذن المدرب الناجح هو الذي يستطيع أن يصل إلى األغراض و على تحقيق المهمة ،بلوغ األ

األهداف المسطرة، الذي ينجح في مشاريعه المهنية،فالمدرب الناجح هو الذي يستطيع أن يصل بأفراد فريقه إلى 

                                                             
 .50ص  -.2003 : دار الفكر العربي،  القاهرة -.1ط -." فسيولوجيا التدريب الرياضي"  -.أبوالعأل عبد الفتاح  1
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ة بتحقيق النتائج ال مستوى من النمو في إكتساب المهارات الحركية و في تعلم تقنيات اإلختصاص،فالنجاعة مرتبط

المناهج،فهنا النتيجة هي الشرط األساسي، فلو فرضنا فريقان حققا نفس النتائج،نعتبر المدربان في نفس الخانة من 

 .النجاعة حتى و لو كان أحدهما سيء العالقة بأفراد فريقه
 :دور المدرب إتجاه الجماعة -1-8

د فقط بإيصال المعلومات الكافية حول تعلم التقنيات و كيفية إن تدريب الرياضيين أو الفريق "الجماعة" غير محد

 .تحسينها، وال عن تطوير المهارات الحركية، للموضوع ليصبح مربي حقيقي و فعال
فعلى المدرب أن يوفر الجو الذي تسوده الثقة و اإلحترام المتبادل حيث أن الجو يبنى على أسس عادلة و متساوية و 

رف الحاالت التي يكون فيها الالعبين و يعيشها أثناء الحصص التدريبية و خالل المنافسة و تقسيم المسؤوليات و يع

عليه معرفة المشاكل النفسية للمالعبين و كذا مراقبة سلوكهم و عالقاتهم و مردودهم، فمن الضروري على المدرب 

 .ه و يحاول إدماجهأن يفهم الالعب الذي ال يستطيع التأقلم و التكيف مع جو الجماعة و أن يرجع
فالدور الصعب للمدرب إتجاه الجماعة هو كيفية توحيد الالعبين و تكوين فريق متماسك بفضل مراقبته للعالقات 

داخل الجماعة و نزعه لصفة الغيرة و األنانية التي تعرقل فريق متماسك، و ذلك عن طريق تدخالته و قراراته و 

كن واقعي و » لقراراته، إذ هو في حد ذاته ال يتغير و عليه أن يحترم مبدأ إقناعهم بمسؤولية الجميع، و يبقى وفيا 

و يجب أن يذكرهم بواجباتهم األساسية نحو الجماعة، بمعنى أن كل واحد منهم في خدمة الجماعة « عادل و صحيح

مدرب أن يفهم ألن كرة القدم رياضة جماعية أوال و قبل كل شيء، كما وجب على من أستاذ التربية البدنية و ال

 .) بالدرجة األولى بأن كل العب كبير أو صغير كان يشكل شخصية منفردة تعامل بمثل ذلك
لكن من المالحظ أنه ال يوجد ألي برنامج أو تقنية فعالة بغية تغيير تصرفات الرياضي الذي ال ينتبه لشخصية 

عض األفراد ال يستطيعون بكل بساطة أن المدرب، أما الجانب السيكولوجي فكل فرد يملك نقائصه الشخصية لذا ب

 .يفهموا من طرف اآلخرين
المدربون مثال بواسطة المالحظة المحدودة، بعضهم يعمل على تطوير بعض التفضيالت و المهارات لدى بعض 

على الطبائع و الحواس الشخصية و المثال أكثر سدادة أعطي من طرف المدرب الذي يحفظ  اعتماداأنواع األفراد 

 .طبائع الالعب الذي يملك أفكارا سابقة أصليةمن 
إذ نستطيع أن نؤكد بصفة مطلقة بأن مثل هذه األفكار السابقة ستختفي لكن بالرغم من النيات الحسنة لهذا المدرب، 

هذه التصرفات العميقة لن تكف عن التظاهر و خلق مشاكل في اإلتصال و هي صورة طبق األصل و مباشرة لهذه 

 .إراديةالتصرفات الال
 زمات الالإرادية هي أن يخضع لعملية بحث داخليةيو أحسن حماية ضد فعالية المدرب المحدودة لمثل هذه الميكان

Introspection   و يقيم تصرفاته ليس هذا من جراء مثل هذه الحاالت فقط أيضا من جراء المميزات الخاصة

 .1 بتصرفاته التي تخلق له ردود أفعال سلبية

 :ب و التدريسالمدر-1-9
أن التدريب الرياضي يجب أن ينظر إليه على أنه شكل من أشكال التدريس ،فالواجبات ( Krotee)يعتقد كروتي

التعليمية تنتشر خالل وحدات التدريب ،فهو يؤثر تأثيرا بالغا على الالعبين و ألن للشباب دوافع للعب و ممارسة 

 من خالل المنافسات الرياضية و يؤدي هذا اإلتجاه بتوزي و سنكيلر النشاط و الحركة و البحث عن اإلشارة و المتعة
"Pestolesi . Sinclair "  .10-1-1-2فهما يعرفان عمل المدرب كأعلى مستوى لتعليم المهارات الحركية- 

 :أنماط المدرب
لك حسب الموقف إن الرياضيين يرغبون في المدرب نوع من األب و الصديق في التعامل و أحيانا النوعين معا و ذ

و الظروف و حتى مستوى الممارسة يؤثر في توقيعاتهم، فالمحنكون يولون أهمية إلى جانب العالقاتي لمدربهم أم 

الذين هم أقل خبرة و حنكة فيميلون إلى الكفاءة الفنية ،و منه فدور المدرب يختلف من فريق إلى آخر، فنمط المدرب 

 :يكون حسب المهام
 .يهتم بالجانب العلمي و تنظيم العمل :«Logo trop»نوع لوغوتروب *
 .يولي إهتماما خاصا بالجانب اإلنساني و العالقاتي «Piddotrop» نوع بيدو تروب *
 :تأثير شخصية المدرب في الفريق -1-11

إختيار يقول " أرجيلفي " و " توتكو" أنه هناك عدة نقاط تتشابه بين المدرب و فريقه، فالمدرب غالبا ما يلجأ إلى 

                                                             
 34ص-.2004 :مركز الكتاب للنشر، القاهرة  -.1ط -."موسوعة اإلصابات الرياضية وإسعافاتها األولية" -.عبد الرحمان عبد الحميد زاهر 1



 

 

    المدرب الرياضي المدرب الرياضي     ----------------------------------------------------------------------------------------------------: :   األول األول الفصل الفصل 

11 

األفراد الذين يملكون صفات تتطابق و صفاته كما أن المدرب يحبذ أن يرى في اآلخرين سمات شخصيته، فالمدرب 

 .العدواني يحبذ أن ينظم إلى فريقه العبون يتسمنون بنوع من العدوانية
ه على حول المدرب النموذجي بمعنى وجوب توفر اآلراءفإن الالعبون لهم نفس   «Hendry»وحسب هاندري

  .Flolova Rechter(1 نفس السمات الموجودة عند أفراد فريقه

 :معوقات المدرب في تحقيق أهداف الفريق-1-12
إن عدم وجود وظيفة ثابتة تحت ما يسمى المدرب الرياضي، جعلت أغلب المدربين يعمدون إلى العمل كمدربين 

 االجتماعيلتأمين أنفسهم على المستوى المادي  غير متفرغين للتدريب أو مدربين لنصف الوقت، في محاولة منهم

خال تلقيهم فرص العمل كمدربين أو إلغاء تعاقدهم مع الهيئات، وهو أمر مناف تماما في ظل المفهوم الضيق 

 .لواجبات المدرب و التي تنحصر في الفوز بأي ثمن في المنافسات
تلك الضغوط التي تقع على كاهل المدرب، باعتباره و األمر الثاني الذي يشكل مشكلة نفسية إجتماعية للمدرب من 

المسؤول األول عن نتائج الفريق، و هذه الضغوط تطالب المدرب بالفوز و ال شيء غيره، و مصادر هذه الضغوط 

 : تتمثل فيما يلي
 مسؤولي اإلدارة في الهيئة)مدير المادي، مدير المؤسسة، و عميد الكلية( و *

 .(أو لجان األنصار المشجعين )روابط المشجعين
 .(أولياء األمور )الوالد، الوالدة، كالهما، األخوة *
 مستوى طموح المدرب نفسه و ارتطامه بواقع للفريق *
 .وسائل اإلعالم من الصحافة، اإلذاعة و التلفزيون *

و ربما وهذه الضغوط تزيد من أعباء المدرب، وفي أغلب األحوال تسبب له توتر مما يعرضه إلى أخطاء صحية 

مهنية، و لقد لوحظ أن بعض المدربين قد تأثروا بمثل هذه الضغوط حتى أنهم قد ينصرفوا بإطار مرجعي تربوي و 

حتى مهني ،بل إن منهم يكاد ينسى أو يتسنى أن هناك إعتبارات أخالقية ينبغي أن يتعهد ها ، و تجاهل اإللزام 

  . ذلكالخلقي لالعبين ال يعفي المدرب من مسؤوليته إتجاه 
 :الكفاءات التدريبية الواجب توفرها في المدرب -2

كلنا نود أن ننجح في عملنا و نكون مثل يقتدي به و لكي نكون كذلك فالبد لنا من أن نقتدي بمن إتفق الناس على أنهم 

 .مبدعون و ناجحون في مهمتهم أال و هي مهنة التدريب الرياضي
ءات في إعداد المدرب كرد فعل لإلتجاه التقليدي الذي يقوم بإعداد البرنامج ظهرت حركة التربية القائمة على الكفا "

للمدرب على إكتساب )الالعب، المدرب( للمعلومات و المعارف النظرية الالزمة لهم دون التركيز على الكفاءات 

قليدي على إحداث تغيير التي يجب أن يتقنها المدرب و المرتبطة بدوره في الموقف التعليمي و عدم قدرة البرنامج الت

 .2كبير ألداء الخريجين و ضعف الربط بين الجانب النظري و التطبيقي

 :وقد حدد المتخصصون الكفاءات التدريبية الواجب توفرها في المدرب في سبعة مجاالت وهي كالتالي
 :كفاءة األكاديمية و النمو المهني -2-1

 .متنوعة، ومتابعة ما يستجد في مجال التخصصو تشمل إتقان التخصص و إكتساب حصيلة معرفية 
 :كفاءة التخطيط -2-2

 تضم صياغة األهداف و تصنيفها في عدة مجاالت، تحديد خبرات الزمة لتحقيق
 .األهداف و تحديد الطرق المناسبة لتحقيق األهداف

 :كفاءة التنفيذ -2-3
 .لبيئة و إشراك الالعبين في عملية التدريبوفيها إثارة إهتمام الالعبين بهد التدريب و ربط موضوع الحصص با

 :كفاءات ضبط الصف -2-4
 .و تعني جذب الالعبين و تنمية الشعور لديهم و التعامل بحكمة مع المشكالت التي تنشأ أثناء الحصة التدريبية

 :كفاءة التقويم -2-5
 .ائج و متابعة التقدم المستمر لالعبينفيها إعداد اإلختبارات مع إستخدام التقويم الدوري ثم التحليل و تفسير النت

 :كفاءات إدارية -2-6
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و تضم التعاون مع اإلدارة و المشاركة في تسيير اإلختبارات و تقديم اآلراء و المقترحات التي يمكن أن تساهم في 

 .تطوير العمل
 :كفاءة التواصل اإلنساني -2-7

 .عريف الالعبين على أسلوب أداب المناقشة و الحديثفيها عالقات حسنة مع الالعبين، رؤساء و حتى األباء و ت

 :المدرب و التدريب -3
وى يا مع مستمرموقة و هي مكانة تتناسب طرد اجتماعيةأن للمدرب الرياضي الناجح مكانة «أمين الخولي » يرى 

طراز تمع من الجل مجالهيئة في إطار التربية البدنية أو النادي الذي يعمل فيه، و كثيرا ما نرى المدرب الرياضي ر

 .األول فضال على أن وسائل اإلعالم تالحقه و تلقي عليه المزيد من األضواء

 
تخصصات ر من الو هذا قد ال يتوفر في كثي اجتماعيةالتي تنال مكانة مما يجعل التدريب أكثر الوظائف و المهن 

ما أن كلمباراة، اة أو المهنية في إطار التربية البدنية و الرياضية ألنه يرى نتيجة جهوده فور إعالن نتيجة المسابق

 ة المهنيةلسمعات و نظام المرتبات أو المكافئات الخاصة بالمدربين الرياضيين و خاصة أصحاب الكفاءات و الخبرا

 .الطيبة يعد أكثر بكثير من غيرهم من التخصصات المهنية الرياضية األخرى
ته فه و قدراأنه يرتبط نجاح عمل المدرب إلى حد كبير بمستواه و معلوماته و معار« قاسم حسن حسين » و حسب 

 .في نوع الفعالية أو اللعبة الرياضية التي يتخصص فيها
كون يذلك، " كإتقانه للمعارف النظرية و طرق تطبيقها  ازدادبالتأهيل و التخصص الجيد و فكلما تميز المدرب 

 شط فينمطلع على المجالت الدورية التخصصية المرتبطة بالتدريب الرياضي و التخصص خاصة، و يعتبر عضو 

 رابطة المدربين أو إتحاد لعبته". 

الوصول بالفريق إلى أعلى المستويات بمعرفته لخطط  ليتمكن المدرب من تطوير المهارات الحركية لالعب و

اللعب في مجال تخصصه، فيجب أن يلم المدرب بالجوانب النظرية و التطبيقية المختلفة في علم التدريب و أن يتقن 

األداء الحركي و نمط اللعب و أن يكون لديه معلومات ترتبط بقواعد تطوير صفات الحركية و الخصائص البدنية و 

تها، كما أنه يتطلب من المدرب أحيانا إجراء عرض بعض الفعاليات الحركية و المشاركة في الجانب التطبيقي تنمي

مع الالعبين خالل التدريب لذلك ال يجب على المدرب أن يكتفي بما توصل إليه في دربه التأهيلي العلمي بل عليه 

 .ة و المعرفية الحديثةأن يجهد نفسه في زيادة اإلصالح على جميع المستجدات العلمي

فضال عن ذلك فإن عملية التدريب الرياضي تتطلب من المدرب المعرفة الكاملة لمختلف الجوانب التنظيمية و 

القواعد األخرى التي ترتبط بعمله و أن يلم بكل ما يتعلق بإستخدام األجهزة و األدوات الرياضية التي تستخدم في 

و اللوائح التي ترتبط بتخصصه و قوانين بعض األلعاب و الفعاليات الرياضية مجال عمله و ؟إتقان فهم القوانين 

 .األخرى التي يحتاج إليها في واجباته
و من واجبات نجاحه، توثيق العالقات و العمل المنظم مع الرياضي، و أن يكون لديه القدرة على التنظيم و اإلدارة 

بية بغض النظر عن المنهج، فهنا النتيجة هي األساس " فلو فرضنا الفنية و النجاعة مرتبطة بتحقيق النتائج اإليجا

فريقان حققا نفس النتائج فالمدربين يوضعا في نفس المرتبة من النجاح ،حتى و لو كان أحدهما سيء العالقة مع 

 .1فريقهأفراد 

 :تأهيل المدرب الرياضي -4

مؤهال في مجال التربية البدنية و الثاني هم ممن ال ينقسم تأهيل المدرب الرياضي إلى أكاديمي، حيث يحمل األول 

يحملون شهادات من بعض الهيئات غير األكاديمية و التي تعتبر الحد األدنى ألسس لتدريب الرياضي التخصصي، 

 .لكنها ال تصلح ألي مجال من األحوال في مجال تدريس التربية البدنية الرياضية
عاهد المتخصصة و كذلك األقسام و الكليات المختلفة، أيضا معاهد إعداد القادة حيث يتم إعداد المدربين عمليا في الم

الرياضيين و جمعيات المدربين أو في األكاديميات الرياضية أو من خالل الدورات التي تنظمها اإلتحاديات الدولية 

 .للعبة، و يتم تدريبه عمليا في مراكز تدريب األندية و غيرها من المؤسسات الرياضية
في معظم الدول المتقدمة نجد إجماعا على أن تكون الدرجة العلمية التي يحملها المدرب هي الدكتوراه أو على 

شهادات في مجال التدريب عالميا معتمدة من اإلتحاد الدولي للعبة، و معتمد ضمن مدربي اإلتحاد العام المشهورين 
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ن تكون أقل درجة يسمح لها مزاولة عمل التدريب هي و إن كان في بعض األحيان يكتفي بدرجة الماجستير على أ

 .الدولية للعبة في مجال تخصصه االتحادياتدرجة البكالوريوس مع دورة أو دورتين تقدم من أحد 
ولألسف لقد أظهرت األبحاث و الخبرات الميدانية أن اإلستناد إلى محتويات المدرب كالعب سابق وحدها بالرغم 

تعيين المدربين فهناك  اختيارية لنجاحه في مهنة التدريب، و هو يعتمد عليه البعض في من أهميتها ال تكون كاف

التأهيل التربوي للقيام بقيادة و تعليم الالعبين من خالل تشخيص مستوى العبي الفريق و التخطيط البدني و 

 .احة علوم الرياضة حديثاالمهاري و الخططي و النفسي و الذهني من متطلبات العلوم المختلفة التي ظهرت على س
و يعمل بعض خريجي كليات و أقسام التربية البدنية و الرياضية في مجال التدريب الرياضي، لكنهم أقلية بالنسبة 

للمدربين الذين تخرجوا من الكليات المتخصصة و اللذين لجؤوا إلى تأهيل أنفسهم من خالل اإلشتراك فيما يطلق 

 .م لفترات تتراوح مدتها ما بين أسبوعين و قد تصل إلى شهرين أو أكثرعليه الدورات التأهيلية و تدو
بديهي أن تلك الدورات ال تعتبر إعداد أو تأهيال مهنيا بالمعنى المتعارف عليه، و كذلك فإن أساليب التقويم غالبا ما 

 .صورية باختباراتتنتهي 
 .تأهيال غير أكاديمي باعتبارهاهذه الشهادات من قبل المؤسسات  اعتمادو لهذا فإن من الصعوبة 

و ينخرط تحت هذا التأهيل أو نوع التأهيل الرياضيون المعتزلون للرياضة، فهم يرون أنهم أحق الناس بالعمل في 

المجال الرياضي و باألخص مجال التدريب و فرضهم األول هو تاريخهم الرياضي و خبرتهم الطويلة كالعبين 

 .لمستوىمتفوقين و أصحاب حركية رفيعة ا

 :عالقات التفاعل في فريق كرة القدم -5
إن فريق كرة القدم يشكل أسرة يتفاعل بداخلها مجموعة من األشخاص العبين و مدربين و مسؤولين، إذ أن روح 

 .1الجماعة هو الشرط األساسي لضمان السير الحسن و التسيير الفعال لكل فريق كرة القدم

 :عالقة المدرب بالفريق -5-1
دلين ام المتباإلحتراتكمن كما ذكرنا في كيفية توفير الجو الذي تسوده الثقة و  -الجماعة-قة المدرب بالفريقإن عال

ل صية كداخل هذه الجماعة، حيث أن هذه العالقة هي عامال مشتركا بين شخص و آخر، فعالقته في معرفة شخ

بة مراق عاملته على أساس ذلك، و أيضاالعب بمفرده ألنه يشكل شخصية منفردة و مستقلة و المدرب مرغم بم

ادة لوكهم، زيسردود مالعالقات القائمة بين الالعبين و معرفة أحوالهم و مشاكلهم الصحية و النفسية التي تؤثر على 

صفة عامة بديد، جعلى فهم قضايا و مسائل الالعبين الذين لم يتأقلموا مع الفريق و كيفية إدماجهم و تكيفهم من 

 .تي تربط المدرب بالفريق هي عالقة أخوة و صداقةفالعالقة ال
عين شخصيته ب ب أخذإذا أردنا على سبيل المثال أن نفهم لماذا الالعب يتصرف كما يفعله في مباراة كرة القدم، فيج

اصة، هذه صفة خببناءا على أفكاره و إحساسا ته و طبائعه مقارنة مع الرياضي بصفة عامة و كرة القدم  االعتبار

 مون به فيا يقوالظاهرة تظهر دائما عند األفراد الذين يتصرفون في الحاالت الرياضية بطريقة مختلفة تماما عم

 .الحاالت العادية
 داخل حقل ة لهمستخدمهم فقط و عليه أن يعلم أن أهم شيء بالنسبفعلى المدرب أن يعلم و يدرب الالعبين ال أن ي

 الرياضة و خارجه ألن هذا سوف ينعكس على أدائهم تحت قيادته. 

 :عالقة المدرب بالمدربين اآلخرين في النادي -5-2
لمدرب ببساطة شديدة يعتبر المدرب نظريا في األعضاء الفنيين كأي عضو و ال يجب أن يعتبر ذو وضع خاص، و ا

عن كونه حالة خاصة و التي يمكن أن تخلق خصومات و عداوة بينه و بين باقي  انطباعادائما ال يجب أن ال يعطي 

 .أعضاء الفنيين
كثير من األشياء يمكن أن تسبب نوع من المشاعر الخاطئة بين جماعة المدربين بعضهم البعض، كما أن األجر الذي 

 .حد من النقاد الشائعة و المسببة للتوتريعرضه النادي على المدرب يعتبر وا
و أحد األشياء التي يتبعها المدرب لبناء عالقة عمل جيدة مع باقي المدربين و المدربين المساعدين هي األخذ و الرد 

و التشاور بينهم دوريا لمعرفة مستوى الفرق أو مستوى أحد الالعبين أو ضعف في أحد المراكز و كيفية التغلب 

 .2عليها
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في حالة وجود مدرب عام فإنه ال يجب أن يتدخل باستمرار في طريقة مدربي أحد الفرق، ألن هذا يمكن أن يخلق  و

عدة مشاكل و أن يتم تدخله بصورة دقيقة للغاية يسبقها بعض المناقشات و المشاورات مما يجعل باقي المدربين و 

 .بقدر الضرورة الالعبين يعرفون أن المدرب غيور و مستعد لمساعدتهم و ذلك
 :عالقة المدرب بالمسؤولين -5-3

على المسؤولين أن يعملوا على نجاح كرة القدم بالدرجة األولى مثلهم مثل الالعبين و المدربين، إذ يجب على 

المسؤول أن يكون واع محب لفريقه، يعيش معه، يتبعه عن قرب، يوفر له كل الوقت و أحيانا أمواله......، و لكن 

في الشؤون التقنية الخاصة بالمدرب، و بصفة عامة يجب على هذا النوع من العالقات أن تبنى على  دون تدخله

أساس األخوة و الفاهم و لتسامح و التعاون من أجل تحسين سمعة الفريق و رفع مستوى كرة القدم في بالدنا بصفة 

  خاصة.
 :الرياضية االجتماعيةالعالقات  -5-4

القائمة في فريق كرة القدم تشكل بعض المميزات و التي تختلف تماما عن تلك القائمة في  ةاالجتماعيإن العالقات  "

 ."فريق كرة السلة
أن الثقة كما   "Athlete Motivational Inventory"ورفقائه يؤهلون بكل ثقة في كتابهم «توتكو»  كما أن

فاتهم مع غياب عامل الغيرة و االرتقاء تظهر حسب هؤالء االختصاصيين تتميز بقبول اآلخرين كما هو و بكل ص

 .1إلى غاية التفاهم مع الزمالء، زيادة إلى تجاهل كل النشاطات المخفاة لآلخرين في إطار العالقات الشخصية
 :عالقة المدرب بالصحافة -5-5

ذلك حتما بنشر  يلعب الكتاب و النقاد الرياضيين دورا هاما في مجال الرياضة إذ أنهم يقدمون خدمة جليلة للرياضة،

القصص اإليجابية عم المباريات و كذا الالعبين و المدربين خاصة، تلك التي تتناول المدرب الذي يقوم بتدريب 

العبيه و الفريق بمستواه العلمي و خطط و طرق لعبه بحيث يجب على المدرب أن يأخذ المبادرة لخلق عالقة بين 

ة المبنية على الحقيقة و التي تساعد على تقديم و نشر الرياضة، بحيث من القانون و تبادل المنفعة مؤكدا نوع الشعبي

الممكن أن نالحظ أن الناس الذين يعلقون على النتائج في األلعاب الرياضية أن تبذلوا قصارى جهدهم لمساعدة 

لحديث معهم هؤالء الناس لكي يصبحوا أكثر وعيا و معرفة لهذا النوع من الرياضة، و ذلك بإيجاد بعض الوقت ل

حول الرياضة، أو بدعوتهم لحضور التدريب، و من هنا يجب أن تبدأ نقطة التحرك بين المدرب و رجال الصحافة 

لمساعدتهم على فهم نوع الشعبية التي يحتاجها الفريق و ليس ذلك النوع الذي يضر بشعبية اللعبة و بإستقرار 

 .المدرب في عمله

 

 

 

 

 :خالصة
فسية من كية، أو نيكانيبالمعلومات المرتبة بعلم التدريب الرياضي سواءا كانت فيزيولوجية أو م يعتبر اإللمام الوافي

أن نفعل  يمكن األمور األساسية في نجاح أساليب التدريب الرياضي، لكن السؤال الذي يطرح نفسه دائما هو ماذا

 بهذه المعلومات في التدريب الرياضي؟
ها لتعامل معجية اهو قدرات و خبرات من يتعاملون مع هذه المعلومات و إستراتي أهم عامل لإلجابة على هذا السؤال

 .و خاصة في رياضة كرياضة كرة القدم و التي كانت موضوع الفصل الموالي من البحث

 

                                                                                                                                                                                                           
 

 .(03) ص -.2004 :رالوفاء للطباعة والنش ردا ،ةاإلسكندري -.1ط -."القانونية للمنافسة الرياضيةالضوابط " -.نبيل محمد إبراهيم  1
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 :تمهيد

ر اإلصابات الرياضية  ثيةيرف  يي اةياام السساالي  الرياضية  فااي ن  ةيأ اجزءي      ي   اي  بتعت 

 باإلصيياباتلييجوا ا تيضيية  ثييأ اييا يتع يي   ن  سيي  لييذا اييصا ال  ييألإلصييابات  يي ا  الم يير اعرضيي  

أييا اجايي  لييذا  تعري أييا    يافأييا   لييبابأا  اييرع تضهة ييأا   فراضييأا  فذ أييا  الي اييي   الرياضيية 

   السييااو  الذفييس    ييل  ييي الويياباإلضييا   ىلييض تيضيية    ا ثييأ ايين اضيياف اتأا ثة ةيي  اجييو  ييا   

أي   الي اي  ا  اإلصابات الرياضية   لليم اي  بياو الته ةيا اي  اإلصيابات  اجيو  يا   العاايات اي   

  لرى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الرياضيةتعريف اإلصابة  -1

سيا ييؤ   ي تأثةر   ةج    امسيف     م  الم ر  تةم  اؤثر لياا ي     ال يي اا الرياضة اإلصاب      

 ىلض تعزةأ فسأ     ظة   للم الج ةجن  تجء ر اصه السؤثرات ىلض:

   .ثاالصزاام ب اةأ    األاض      اف ا تهاا  شاف لاا ة   تعرض الذفس ىلض  مؤثر خارجي: -أ

  تةم  لأل ا  ال جي الهاائ    فام اإل سا .   ىصاب  الذفس او    ل  مؤثر ذاتي: -ب

ايييأ تييراثر  سييت الذثتةييم  ييي العضييذت    اإلاايياع العضيي ي      يي  اءييااا السييا   مؤؤؤثر خاخ ؤؤي : -ج

   (1) السذح.

 .   ة ابات الرياضة   ا تةيم ىصاب  با ة ن    ىصاب  ةجا ارافاف  م اإلص يجبغي ف  

 اإلصابة البدنية:

                                                
 :ارث  الةتاو ل جضرالءاارفن  -.1ا -."موسوعة اإلصابات الرياضية وإسعافاتها األولية" -.زاار فبا الر س  فبا الوسةا )1(

 .81ص  -.2004
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ن    ااتزيام   اف اجيا  آلر بي    فااض    غةر اء ي  ايأ اصيزاام الفيسا ا توا   تةم    

 ناييذ بيازايذ بم ر الفس اجا  ن    لءيا الذفس  ميأف  ثجيا  األ ا  ثسيا  يي المس الأيثيال عس ثع ا 

   لعس ةييات  ييا توييا   تةميي     ثجييا    ا  اأييااف  رثةيي   ييي ثييرف الءييام    ثييرف الةييا   ءييا الذفييس لتياز ييل

 السجا  ات الرياضة .  ثجا  ام الرياضي  العجا العا

 اإلصابة النفسية:

    ييا   اعيية  ارتييس     يية   تةميي  لهبييرف Traumaاييي فبييااف فيي  صيياا   اإلصيياب  الج  يية  

 ييي  ةجأييا توييا  بعييت التغةييراتل     ييا ال ت يي ر فيي  ىصيياب  با ةيي    ر ييبالسميياا الرياضييي  التييي  ييا ت

 الاا عةيي   ال يي يل بالج ييب  ل  يير    اال  عالةييراييا  ييي تغةةيير الواليي  ة  ل  يير   يتضيي   ث يياله ييا ا الج 

 (1)الرياضة . السساال األ ةام ا ءزافل الجأا ي ف   بعتيا ا تياه الرياضي   ي بالرياضي  بالتالي ا

 تصنيفات اإلصابات المخت فة: -2

اياااس لت يأةأ ر اإلصابات فاا   ىصابات السذفس لاص  ىلض فاف  ااااس ابة  تء فاف تي ا 

 ص العذج  ا  للم اا ي ي:ةشرح التضهةا  تج 

 شدة اإلصابة: بتقسيمات حس -2-1

ابزي   الضا العض ي  الس ي  اله ةيا )التسي ع  يي    ال مواتايأ التء ا العض ي  تقسيمات بسيطة: -أ

 الس اصأ(.

 ة يا.ايأ التس ع الغةر ا ا س ب :الشدةإصابات متوسطة  -ب

 ه و.بيأ الة ر  اله و  التس ع الس ويو بة يا    اديدة: إصابات ش -ج

 حسب نوع الجروح )مفتوحة أو مغ قة(: تقسيمات -2-2

 ىصابات ا تي   ايأ المر ح    الور ع. - 

 ح   ةراا ا  اإلصابات الس يويب  بميرىصابات اغ ء  ايأ التس ع العض ي  الرضيضن  اله و  غ -و

   يا لاا ي.

 :صابةاإلحسب خرجة  تتقسيما -2-3

 إصابة الدرجة األولى: -أ      

ز  ايي   ةييخ الهزييياف  التييي ال تعةيي  الذفييس    تسجعييل ايي  تةس يي  ة يي يء ييا بأييا اإلصييابات الب 

 العض ة . ال موات  الرضيض  التء  اتا  اإلصابات ايأ % 90 -70السباااف  تضسأ  يالي 

 إصابات الدرجة الثانية: -ب      

لز  الضاف  التي تعة  الذفيس في  األ ا  الرياضيي ل تيرف  ييالي اي   يء ا بأا اإلصابات الستي  

 % ايأ التس ع العض ي  تس ع األابز  بالس اصأ.8 لبيع أللبيفة ن  تسيأ غالبا  يالي 

 الثالثة: إصابات الدرجة -ج      

  األ ا يء ييا بأييا اإلصييابات شيياياف الهزييياف  التييي تعةيي  الذفييس تسااييا فيي  االلييتسراا  ييي  

% ىال   أيا لزةيرف اييأ الة ييا 2 -1في  شيأرن  ايي  ىم ثا يي   ة ي  الويا   اي   ياضي ااف ال تءأالر

 (2)بأ يافل. اال  الع الغضر  ي –ىصابات غضر ف الر ب   -اله و –بأ يافأا 

 حسب السبب: تقسيمات -2-4

  ايي تسييأ ر اتي عي مي   ا ثي  غةيس عس  تةم  الءةام بسمأيي  فجةيا     تةىصاب    لة     اباشرف  ي ال - 

 .لإلصاباتيع الر ة ي الج

 (3)األ لة . لإلصاب ع   ت بس  تةم  ىصاب    لة      ثجا  العذج الهاائ باىصاب  ت -و

 

                                                
 .17 -14ص -.1998 :ارث  الةتاو ل جضر الءاارفن  -.1ا -."سيكولوجية اإلصابة الرياضية" -.اوسا     العذ   )1(
 .23 -22ص -.1998: العربي ر اا ال ةن فالءاار -. 1ا -."الطب الرياضي وإصابات المالعب" -. لاا  اياض )2(
-.1999: ارث  الةتاو ل جضرالءاارفن  -.1ا -."الطب الرياضي والعالج الطبيعي" -. لاا  اياضن ىاام     اوسا الجمسي )3(

 .11ص
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 األسباب العامة لإلصابات في المجال الرياضي: -3

 التدريب غير الع مي: -3-1

 لسا ي ي:التاايس بأل يو غةر ف سي لاار  ي  ا   اإلصاب  ىلا اا تر  

 البدنية: في تدريبات تنمية عناصر ال ياقة عدم التكامل -أ

االاتسام بم   اجأا ف ض   او اآللر  تض يمس االاتسام بتجسة  ثا   فجاصر ال ةا   البا ة   فام  

 الرشيا   أ  اسيال يت بس للم  ي  ا   ىصابات ن   ي ثرف الءام ايذ ىلا ااتر السااو بتاايبات ال رف  

  إ ل 

 تجسة  ثا  جا    تغةةر التمااات   سل ب ياف ا ا ئ ن لصلم ي  م االاتسام بلإلصاب  ف ا يعرض الذفس 

 ززة  .فجاصر ال ةا   البا ة  العاا  ثءافاف تبجض ف ةأا الهاص   ال ةا   السأااي   ال ةا   اله

 ية لالعب:لمجموعات العض تدريبات ا يعدم التنسيق والتوافق ف -ب

 التيي تءييم بعس أيا  يي   ي  الي يي  ثجيا  األ ا    ة  الءابض   البالز   السيبتي ت العضفا السمسي 

الورثييي ل رياضييين   يضييا فييام التةااييأ  ييي تيياايس السمسيفييات العضيي ة  التييي تتز بأييا ابةعيي  األ ا ن 

 األاااةيي ايييأ االاتسييام بتيياايس فضييذت ال هييص  ىصييابتأا ىاسيياا امسيفييات فضيي ة   لييرى اسييا ي ييبس 

 اإل  يية  ضيية  )العضيي   لات  ابعيي  اذ س  هصييي ( لذفييس ثييرف الءييام  ىاسيياا تيياايبات العضييذت  الي

 ( 1) بالتس  ات العض ة . لإلصاب  ( اسا يمع أا  ثير فرض  )الضااالسءرب  

  سوء تخطيط البرنامج التدريبي: -ج

    ييي األلييبيعليييا  ثييام بر اامييا لييجييا    شييأريا     لييبيفةا     تييض  الييأ الي يياف التاايبةيي 

الةييم  % ا  ا تياهن  الس ر ض  م يةيم التاايس  ي100ن  إم    ض  سأ الفس السبااافالتاايبي ييم 

و الذفيس % ا  ا تياهن   ا ي ضأ الرا    ي بعت الواالتن  اا ىلا تياا30 -20ل ة ا  ل سبااافال اب  

أ التياايس ا  لزأ  يي تهزيةو  تج ةيص  سين ثصلم ىلا اا  لإلصاب تاايبا فجة ا  ي اصا الةيم  إ ل يتعرض 

 )الضاف  الومر التاايبي(  الأ الي اف التاايبة  لاتأا  إ ل  ا ي بس ىصاب  الذفس.

 والمناسب: الكافيعدم االهتمام باإلحماء  -خ

 السجالس لأير  بزبةعي  الميي ايو ارافياف التيااج  السباااف    س  ا  التااي الةا ي يء ا باإل سا   

 ف ارا  ل تمجبا لوا   ىصابات.ف ض التذ

 

 

 عدم مالحظة المدرب لالعب بدقة: -ه

ي اشييترال الذفييس الس يياو    السييريت  ييظيي  الا ةءيي  ايي   بييأ السييااو لذفبيية  تمجييس السذ  

لذفس  ايأ ايي  ياأل ا  ال جال وة   الج  ة   ابةع   الوال  بسذ ظ التاايس     ي السبااياتن   ج   

 (2) ن أل ل  ا يةيم اجال لزأ  جي  ي األ ا ن  تةرااه يت بس ىصاب  الذفس.ابةعي  م غةر ابةعي

 سوء اختيار مواعيد التدريب: -و

 ا ي بس للم ىصاب  الذفسن  سيذ التاايس   ي الظأةرف  ي ال ةا  ا ي يةس الذفيس بضيرب   

 ضيأ يضي ة ن  ليصلم شس     ي ءا الذفس ثسة  ثبةرف ا  ال يا أ  األاذح اسا ي بس  ا   تء  ات ف

   صة ا  فة  للم  ي ايالر الضتا .تاايس الذفبة   ي ال باح الباثر     ي الس ا
                                                

 .25 -24ص -.1998 :السابق عنفس المرج -. لاا  اياض )1(
 .194-193ص -.1999 :ارث  الةتاو ل جضرالءاارفن  -.1ا -."الطب الرياضي وكرة اليد" -. لاا  اياض )2(
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 مخالفة الروح الرياضية: -3-2

تعا اهال   الر ح الرياضة  ا   لباو اإلصاباتن  اي اهال   ألاااف  بة   ت يعض الرياضي   يي  

  ذح السمتسو  ي بس للم: لةستا  ثراا ف ض الوةاف العاا   تأصة أا  ي الج يس

 ييل ل الج  ييي الهيياائ ليييا  ثييام اي  األفييذم    السييااو لاصيي   ييي امياا ثييرف الءييام  ةييخ ييةيالتي  -1

  اجا  يل السااو الفبةل ل عجا  الهضي   الستعساف إلاااو السجيا   اسيا  يا ي يبس ىصياب  الذفيس    يل  

 الستسة  إلبعا ه ف  االلتسراا لتءاال اأاايا   جةا.

   ةل.الوساس  الضو  الج  ي الص  ال ل  م لل  السبالغ  ةل اسا  ا ي بس ىصابتل    ىصاب  اجا -2

 مخالفة المواصفات الفنية والقوانين الرياضية: -3-3

ااف الءيا ة  الرياضة  اي  ساي  الذفس  تيأاة  ليذا    ا يل لرياضيتلن  اهال ي  ت يم الءييا ة   

ضي   ر  اال بهتزف فجا ل و  جافل    اأا س  الفس ا  اله ان  ثتؤ   ىلض  ا   ثسأا س  الفس اباا

ثسييا  م  ن  يستييا لليم ىلييض اهال ي  الءيييا ة   يي ثييأ الرياضياتن األ  ات الرياضية   غةرايا  ييي ثيرف الءييام

 السياص ات ال جة   الءا ي ة  لسذب  الذفبة  لبس ا تساا ىصابتأر.

 الفسيولوجية لالعبين: تعدم األخذ بنتائج الفحوص واالختبارا -3-4

يمس فجا ا تءا  ال رع فاا   ال يرع الياجةي  لاصي  األليص بجتيا ج ال وييص  االلتبيااات لاصي   

ايأ لزيس الرياضيي ف يض  م تعيرض ف يض السيااو السؤ    يةيلي ةا  التيي تمير  بسراثي  ابتءةةر الذفبية

السأيااف   الذ ي   جةيا اي   ةيخ لةتعا م او  ل ا ي الزس الرياضي  ي التباا الذفس    ال ري  المياا 

لذ يي  ايي  التةيياا الذفييس غةيير ا  تميييالتييي   اإلصييابات ال ةا يي  البا ةيي ن  اجييال العايييا ايي  الويييا   

   ةيلي ةا  ابةا لذشترال  ي السباايات.

 

 استخدام األخوات الرياضية غير المالئمة: -3-5

ايييأ ثييرف الءييامن اضييرو التييج   ي ييتهااأا الذفييس  ييي اميياا اياضييتل ء ييا اجييا األ  ات التييي  

ا   يي  ضياال ا ال ذح  يي السبياازفن  ةميس  م يةييم اجيال تجاليس بية  فسير الذفيس  األ  ات الس يته

الةبييياا لزييأ ابيييي   ييةر يجيييتج فجييل العاييييا ايي  األضيييراا الزبةييي   أل  اتالرياضييين  اليييتهاام الجاشييئ 

 (1). اإلصابات

 األحذية المستخدمة وأرض الم عب: -3-6

غةيير اله ءةيي   تضييسأ التضييياات اليظة ةيي ن  التضيييياات  الءيييامر اجييا ىلييض اعظيير تضييياات   ضيية 

األلتاتةةة   ي السماا الرياضي تجتج ا  ليي  التةياا األ صيي  السجاليب  لةيأ اياضي  بسيا يجاليس ثيأ  يامن 

 يضياال اا  لءام الذفسن   ضةر اجا ىلض  م ايصا االلتةيلسجالب    اض الس عس تضةأ  ساي   ا س األ صي  ا

 (2) ةل  ل ا ي الزس الرياضي بإباا  الر   ال جي لذفس  السااو.

 استخدام الالعبين ل منشطات: -3-7

 يعرضييأريييؤ   الييتهاام الذفبيية  ل سجضييزات السورايي   ا ي ييا ىلييض ى أييا   ة ييلييي ي " ظة ييي"  

يلي ةي ن ااتأر ال ة يل عايا ا  اإلصاباتن  ةخ   أر لةبصليم  أا غةر ابةعي "صيجافي" غةير اذ ير لءيا

 الزس الرياضي  السااو فسأ   تر تا م بل ىصابات ثأ الفس ا   ةخ:  ل ا يس ف ض ثصلم يم

 اةام  ا   اإلصاب  )اذفس ا تي  ن اغزافن  ي    ايلر شتا     صةا(. -

 لوظ  اإلصاب  )لذا اإل سا ن لذا السبااافن  ي  أاي  السباااف(. -

  ي اإلصاب  )ى أا  فض ين ضغو ف بي(. ال  الذفس البا ة    -

 اباااف لأ  ن اباااف صعب ن  أا ي(.ا تيى البزيل  التي  صةس  ةأا الذفس ) -
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 صا ت  ية ي ل ورثي  التيي   ت ىليض ىصياب  الذفيسن  لليم لذليت ا ف اي  ايصا اليا تر فجيا التضيهةا  -

 (1) العذج  الستابع .

 

 

 

 

 

 

 أنواع اإلصابات:  -4

 الصدمة:  4-1

 تعريف:  4-1-1

ال اا  اي  ال  ابيا  ي األ أ ف الوةيي  الا ا   التج  ي ت وس  سةيو اإلصيابات الس ا ئي   

  اجأا:

 اإلصابات الس ا ئ  التي ي ا بأا  لر ثالة يا. - 

 اا ةا.لصاا   تةم   ءا ثسةات ثبةرف ا  الام ثسا  ي  االت الج يا الضايا ليا  ثام  ال ةا     -و

عا ييي   تةميي   ءيياام ليييا أ ثيةييرف ايي  الم يير ثسييا  ييي الويياالت اآلتةيي :  يياالت الويير عن الجيي الت الس - 

 اف.الضاي

 أعراض الصدمة:  4-1-2

 ا اف الس او  ي لسيا  لةيم. -

 ابيا  ا    رااف الم ر. -

 ليم الس او يةيم شا با    اه باا ا  اجايا. -

 الجبت لريو  ضعةا. -

 تظر.التج   لزوي  غةر اج -

 عالج الصدمة:  4-1-3

  ا ت ءةا ف ض ظأره ايو ل يت الير س في ليضعاتما  الأيا ن  للم ب ييضو الس او بر    ي اةام - 

  تيى الر س لةسة  الام ا  اليصيا ل س .ا تيى الم ر  الر  ة   ف ض ا  ا

 لجا الم   الس او بيضعل  ضعا اريوا. -و

 الر ب     ال اا. ته ةا السذب     األابز  الضاغز   يا - 

    فسأ تج   اصزجافي ىلا ل م األار. األث مة التجضاع  - 

  ظرا لأبيا  ا    رااف الم ر ي  م تا ئ  الس او لتجضةو الا اف الاايي . - 

فجيييا التأثيييا اييي  فيييام   يييي    ييييا  ال يييي     ييير ح  يييي السعييياف  ز اا اإلغسيييا  يعزيييض الس ييياو  -ا

 السضر بات ال الج  ثالضا .

 إصابات الجهاز العض ي:  4-2

 الرضوض )الكدمات(: 4-2-1

الييرض )الةييام( اييي اييرس األ  ييم    فضييا  الم يير السهت  يي   )ثالم ييا  العضييذت(    ال يي ب   

  (2))ثالعظام  الس اصأ(  تةم  إلصابتأا ىصاب  اباشرف بسؤثر لاا ي. 

  الةام ىصابالام اةام اإلصاب ن   غالبا اا ي ا س الةام  لر   ام    يا  ال ي  ااتضاح ل ا أ بذزاا 

ا  لزيياف تجا  ة  اباشرف    التي ت يتعسأ بأيا    ات صي ب ن  تي  تةير  ي الرياضات التي  ي ا تةاثات 

 الةام  ي الواالت اآلتة :

 ىلض اةام اإلصاب . السي أ  يف  شاف الضرب   - 

 ات اع الس ا      الم   السعرض لإلصاب . -و
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 ت:خرجات الكدما  4-2-2

 لذفيس بعيااثام ب ةون   ةل ي تسر الذفس  ي األ ا    ا ال يضعر بل لوظ   ا ثيل  ى سيا  يا يضيعر بيل  - 

 السباااف.

األلير  ثامن شايا لاا    م الذفس ال ي تسر  يي األ ا ن  يضيعر بأفراضيل لوظي   ا ثيل اييأ الييام  -و

  اات اع  ا    رااف الم   الس او.

 أنواع الكدمات: 4-2-3

 كدم الج د: -أ(         

 يعةي  الذفيس في  االليتسراا  يي األ ا  الرياضيين  اجيال  يفيام ن ثيام ىم ثام الم ا فسيايا ال 

 (1) ثام الم ا الضايا.الب ةو  الم ا

 كدم العضالت:-ب(        

يعا ثام العضذت ا   ار   ياع الةااات ل يا ف ا تضيااه بية  الرياضيةة ن  أل يل  يا يسجيو الذفيس  

 االلتسراا  ي ا ا ل  اياضتل ا   ا ة   لرى. ا 

 ثييام العضييذت ايي  اإلصييابات السباشييرفن  يوييا   ةييل العايييا ايي  التغةييرات ال  ييةيلي ة  اةييام  

 اإلصاب  ايأ اليام  الج يا الاال ي  تغةر ليم الم ا  غةراا.

 كدم العظام: -ج(          

ي ف تويي الم يا اباشيرف "السةضيي  " غةير يوا   تةم  ىصاب  اباشرفن  اي ي ةس العظيام السي ي 

بيرف  ال  يا  فظيام األصيابو عالة لاصي  فظسي   االسة يف بالعضذت ايأ فظس  الء ب ن  فظيام ال ياف

 (2) الغ الةا    ل الءام  فظس  الرض   بالرثب .

 كدم المفاصل:-خ(          

اشيرفن  اي   ثيير الس اصيأ ا    ياع الةيام األليرى يويا   تةمي  إلصياب  اب ثام الس اصأ ثغةره 

 التي يوا  بأا الةام ا  أ الءامن  ا  أ الرثب   لاص  لذفبي ثرف الءام.

 

 

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

 االصزاام باأل  ا  ال  ب  ا    ر الذفس اآللر لسؤلرف الةيع    الر س. - 

 .لض  السذثس   الةاااتةا   ي اياات السباشرف ا  الفس آللر ثسا يوالضرب -و

 ليءة  .اي ال عس ثسضرو التج     األ صي     الةرات م    الضرو باأل  ات الس تهاا    االصزاا -  

  اا و ابةعي.  ءيا    التعير بمأاز      ال - 

 عراض المصاحبة لحدوث الكدمات:األ  4-2-5

ا ف ةيل ثسيا يويا  ا سيراا  يي ي ا س الةاا   لر  ي ايضو اإلصاب  يي  ا  فجيا الضيغو اله ةي 

زاع   ييان  يتويييا ليييم الةاايي  ىلييض ال يييم األ سيير ثيير ىلييض ال ييي ة  األ الم ييا  ال ييبغ  التييي توييي اا

  لذفس لامن  يسة البج  مي بعا الةيم اليا ي    اليالخ  تةم  لتغةر ليم اا ف الأةسي  يبة  السي ي ف  ي ا

   با م  لر ف ض اإلاذع تبعا لضاف الةاا . توريم الم   الس او ا  الم ر او  لر ب ةو  

 األولية ل كدمة: اإلسعافات  4-2-6

لمير ح ا لةي  ثسيا  يي  ياالت  ي  ال    ي   رح ا ا س ل ةاا  الضياياف يميس الءةيام باإلليعا ات األ - 

  يا الااي  ثر تةسأ اإللعا ات األ لة  ل ةاا .لي ا الج

 15خ تغزي ثأ ا ا تأا  ييبتأا برباا ضاغو  ييبتأيا  تيرف ضو ثسا ف باا ف  يع ايضو الةاا  بوة -و

 (3)  ةء  ثر ضو بعااا ابااا ل ة ا  يع ايضو الةاا .
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 الشد أو التمزق العض ي:  4-3

 ض ي:تعريف الشد الع  4-3-1

ل عضي    الضا العض ي اي فبااف ف  التزال   ي األلةاف العض ة  السر ي  السةي ي  ل عضي   السر ي  السةي ي 

تتما ز اءااا السر    العض ة  اسا يؤ   ىليض اليتزال  غةير ابةعةي     تسي ع  يي األلةياف العضي ة ن  بضاف

 (1) ي سض الضا العض ي  ي بعت األ ةام بالتس ع العض ي  اي ا   ثير اإلصابات الرياضة  شةيفا.

 األسباب التي تؤخي إلى حدوث الشد العض ي: 4-3-2

 الءةام بالسمأي  الرياضي. فام اإل سا  العض ي الةا ي  بأ -1

بعسييأ  اإل سييا  غةيير السجالييس لزبةعيي  ال عبيي   يية  يييتر ىاسيياا اإل سييا  لسمسيفيي  األفضييا  التييي تءيييم -2

 السمأي  البا ي الر ة ي.

 ضعا العضذت  فام التيازم بة  السمسيف  العض ة  الستءاب  . -3

 ت ييا  اتييل تبعييا لضيياف ي بييألر تهيت يير الضييا العضيي األعؤؤراض المصؤؤاحبة لحؤؤدوث الشؤؤد العضؤؤ ي: 4-3-3

 يياب  اله ةييا ف ييض السجزءيي  الساإلصيياب    ا يي  التسيي ع  ييي العضيي  ن ثسييا ييي  ا  اييصا األليير فجييا الضييغو 

  ي  ال  اإلصاب  الوا ف ا ت اخ ب ةو  صعيب   ي توريم السجزء  الس اب .  يوا 

 أنواع الشد العض ي:  4-3-4

 ةخ  اف اإلصاب  .يجء ر الضا العض ي ىلض ثذث   ا ات ا   

 شد عض ي ع ى الدرجة األولى: -أ

لعضي ة   يوا  فجااا تةيم االلتزال   ي األلةاف العض ة  ب ةز   تؤ   ىلض تسي ع    يي  يي األلةياف ا

ل ثسيا ال با م  ءا االت اا  الءيف العض ة ن  يتسةي  بيألر  يي ايضيو الضيا يي  ا  فجيا الضيغو اله ةيا ف ةي

 لعض ة .يوا   ءا ا ويظ  ي الءيف ا

 رجة الثانية:شد عض ي من الد -ب

ي  يي يوييا  فجييااا تةيييم اإلااليي  العضيي ة  الجاشييئ  فيي  اإلصيياب  اتيلييز  الويياف   ةأييا تيير  سيي ع    ييي 

اي   ةييم األفيراض الس يا ب  ثسيا  يي الضيا العضي ي     يا  اي  بة  ايصه األلةياف  تاأللةاف العض ة

 يم الم   الس او.الاا   األ لض او زيا ف  اف األلر  صعيب  تور

 الشد العض ي من الدرجة الثالثة: -ج 

ة  اسيا  تةيم  ةل االليتزال  العضي ة  الجاشيئ  في  اإلصياب  شياياف  يويا  تسي ع ث يي  يي األلةياف العضي 

اإلصياب   العض ين  يةيم اصا الجيع ا  الضا العض ي ا ويبا بألر  ا   ي اجزءي  االت اايؤ   ىلض  ءا 

 ة  ل ءييف العضييسة  اذ ظتل  ي بعت األ ةام بالجظر ثسيا يويا   ءيا ا وييظ     يا  اي  توي الم ا

  ي السجزء  الس اب .

 اإلسعافات األولية ل شد العض ي:  4-3-5

ب  اجالس  غةر اؤلر  اليضو السييالي ايي االليت ءا  ف يض الظأير  يي  الي  ىصيا ضو الس او  ي  ضو -

  ي  ال  ىصاب  األاراف الع ةا. السعتاا الم يساألاراف ال   ض    المصعن    

  ةءي   15ضو ثسا ات باا ف ف ض الم   الس او ا  العض  ن تيبي الةسا ف برباا ضياغو بإ ةيام لسياف  -

را الءرييس اجأيا لتء ةيأ الورثي ن ثيي  الس  ييأبعيااا  فيا  ضيو الربياا ف ييض المي   الس ياو اي  العضي   

 التهاام الةسا ف الباا ف ارتة   ي الةيم.

ي  لذفيس فةياز اليتهاامالعض ي  ي األاراف ال   ض ا  الاا ي  اليا ةي     الياليي  يميس  ل  الضا ي  ا -

س الميصع اليصااع بما ي  ةميس تيبةيي الس او لذ تءاا ىلض الس تض ضن  ايا  يي  الي  ىصياب  األايراف الع ةيا

 برباا ضاغو.

ا ي  م فس ل بسياصي   فيذج يجءأ الذفس الس او ىلض   رو ارث  صوي  للم اللتضااف الزبةس  ي ا -

 (2) الذفس الس او.
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 خالصة : 

الرياضة     يافأيا   فراضيأا  ايرع العيذج باإلضيا    اإلصاباتتعريا  ىلضلءا تزر جا  ي اصا ال  أ 

ا اعظير التيي يسةي  اليتعسالأا  يي فيذج اإلصيابات الرياضيي التيي يتعيرض ىلةأي األلالة ىلض  ار الءيافا 

 اير ايرع   ليا أ التيي يسةي   ىليضالذفبة  ليا  ثا ي  ي التاايبات    السجا  ات الرياضة  ثسا تزر جا 

تيييؤثر ف يييض الما يييس ال يييوي  الرياضييية   تيييض ال اإلصيييابات م ت يييتعسأ  بيييأ التييياايبات ن  لليييم لتمجيييس 

يم بأيا الزبةيس  السيااو األ لةي  التيي يءي اإلليعا ات الس تيى الرياضي لذفبة  ىضيا   ليصلم  اير  يافيا 

 .  الذفبةتعي  بال  س ف ض   الأ الس عس  للم ل وا ا  لزياتأا  تض ال اإلصاب  يا   يع 
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 يد:ــتمه

ر ذلك للدوعالم وشعبية في ال األكثرإن من بين الرياضات الجماعية لعبة كرة القدم والتي تعتبر اللعبة 

ة ت النفسيضطراباالفراغ والحد من اال أوقاتالفعال الذي تلعبه من خالل الترفيه والترويح عن النفس في 

لمفهوم حية اوطريقة اللعب وكذا من نا ناليومية، وقد مرت بعدة مراحل تطورت فيها من ناحية القواني

 أدواتووالنظرة الشعبية لها وفوائدها فهي تتميز بخصائص نفسية وفنية وتكتيكية تتطلب مساحات 

نهم تطلب متتتميز بصفات بدنية خاصة ومؤهالت هامة يتميز بتا العبوها الذين  أنهالممارستها، كما 

 الية.مواصفات خاصة ومهارات فنية، ولياقة بدنية ع

ع تكاك ماالح إلىوالتي يعود سببها  اإلصاباتورياضة كرة القدم كغيرها من الرياضات ال تخلو من 

لطب اور حول نقص التحضير، وبما إن بحثنا يد إلى وأيضانقص اللياقة البدنية  الخصم ، باإلضافة إلى

الى ودم وتطورها، لمحة عامة عن كرة الق إلىالرياضية سنتعرض  اإلصاباتالرياضي والوقاية من 

 .وطرق العالج والوقاية منها وتشخيصهاالرياضية الشائعة والمتعلقة بتا  اإلصاباتمختلف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رة القدم:ـك -1

  التعريف اللغوي: -1-1

نها بماا يسامى مريكيون يعتبروة وتعني ركل الكرة بالقدم ، فاألهي كلمة التيني«  Foot. Ball» كرة القدم 

 أماااا كااارة القااادم المعروفاااة والتاااي سااانتحد  عنهاااا األمريكياااة،أو كااارة القااادم  "Rugby "بالااا .عنااادهم 

 .« Soccer»تسمى

أشاار  : كرة القدم هي رياضاة مماعياة ، تماارن مان طارع ممياع الناان، كماااالصطالحي التعريف-1-2

 (1)."تمعالمج أصناعرياضة مماعية يتكيف معها كل  شيءإليها رومي مميل: " كرة القدم قبل كل 

 :في الجزائر تاريخ كرة القدم -2

"  الشيخالرياضات التي ظهرت ، والتي اكتسبت شعبية كبيرة ، وهذا بفضل  أولتعد كرة القدم من بين 

فريق رياضي مزائري تحت اسم )  أولم 1895عمر بن محمود" ، " علي رايس" الذي أسس سنة 

                                                
 .52-50ص -.1986: دار النقائض لبنان ،  -.1ط-."  كرة القدم"  -.رومي مميل (1)
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( وظهر فرع كرة القدم في هذه الجمعية  (lakant garde vie grandin طليعة الحياة في الهواء الكبير

 األنديةفريق رسمي لكرة القدم يتمثل في عميد  أولم تأسس  1921أوت  07، وفي م 1917عام 

نادي تأسس  أولالجزائرية " مولودية الجزائر" غير إن هناك من يقول إن النادي الرياضي لقسنطينة هو 

 اإلسالميست عدة فرق أخرى من غالي معسكر، االتحاد م بعد تأسيس المولودية، تأس1921قبل سنة 

 (2)الرياضي للجزائر اإلسالميتحاد للبليدة، واال اإلسالميلوهران، االتحاد الرياضي 

سية لم اد سيارياضية وطنية في لعبة كرة القدم متخذة أبععدة فرق للمجموعة تكونت ممعيات  و بانضمام

رة الثو مضندية فريق مبهة التحرير الوطني الذي ولد في خ،ماد بعد هذه األ االستعماري قوات ترض

ق الفري صوت المكافحة عبر العالم من خالل كرة القدم ،في ظرع أربع سنوات تحول إلسماعالمسلحة 

 مسيرة وإسماع صوت الجزائر في أبعد نقطة من العالم وبدأت للتضحياتإلى مجموعة ثورية مستعدة 

 الوطني . النشيدفيظ عبر العالم في تح الوطنية من تونسمبهة التحرير 

ث أن اضى ،حيوالتي تغلب عليها الترويجي و اإلستعرماءت فترة الستينات و السبعينات  االستقاللبعد 

شهدت  لتيا م1985-م1978من  الرياضيةها مرحلة اإلصالحات المستوى الفني للمقابالت كان عاليا تلت

طني فريق الوالذي سمح لل الشيءمكانيات المادية اإلتوفر  لبفضقفزة نوعية في مجال تطور كرة القدم 

ة يقيا  سنأمم إفر ي كأنالثانية فلية الذهنية في األلعاب اإلفريقية الثالثة بالجزائر ثم المرتبة اديالم لنيل

 1980ة سكو سنمن األلعاب مو يالثان ،وفي المنافسات األولمبية تأهل الفريق الوطني إلى الدور 1980م

ى قمتها في مونديال ألمانيا ألعاب البحر المتوسط ووصلت إلفي  1979ميدالية البرونزية سنة لك ال،وكذ

أين فاز الفريق الوطني على أحد عمالقة كرة القدم في العالم ،أال وهو الفريق األلماني م  1982ة سن

وتحصلت على أول  ( 0-1)   :لالبرازيالمكسيكي أمام  لالمونديافي  1986بصعوبة سنة  وانهزمالغربي 

    (1).بالجزائر 1990كأن إفريقية لألمم ستة 

 األحداث الهامة في تاريخ كرة القدم الجزائرية :    لبعضتلخيص  -2-1

 ا إتحاد العاصمة ،والثانية وفاق سطيف .ه: نظمت أول بطولة وكأن فاز ب1963

 أثيوبيا .إلى نهايات كأن إفريقيا لألمم ب: أول تأهل للفريق الوطنية 1968

 ا مولودية وهران .بهلألندية البطلة فاز : أول كأن إفريقي 1976

 . انيجيري:أول نهائي في كأن إفريقيا لألمم للفريق الوطني ضد 1980

 : الفريق الوطني يفوز بأول كأن إفريقية من تنظيمه .1990

 للفريق الوطني إلى نهائيات كأن العالم بإسبانيا .: أول ت أهل 1982

 (2)ثاني تأهل للفريق الوطني إلى نهائيات العالم في المكسيك:1986

ألف متفرج وأشهر األندية :مولودية الجزائر ،مولودية  80أكبر ملعب هو ملعب األولمبي الجزائري ويسع 

 (3).تيزي وزو وشباب بلكور وإلكترونيكوهران ،وفاق سطيف ، 

  قواعد كرة القدم :  -3

اء( ين األحيامبارياات غيار الرسامية ،مااب)ال طاار الحاراإلالقادم خاصاة فاي  كارة ابهأن الجاذبية التي تتمتع 

( 17ر )سابعة عشا فهنااكفلايس ثماة تعقيادات فاي هاذه اللعباة وماع ذلاك  ،الفائقة ولتهاسه إلى،ترمع أساسا 

 . اآلنتعديالت ولكن الزالت باقية إلى  ةبعد قاعدة لسير هذه القواعد سارت

باة مجااال انين كارة القادم أساندوا إلاى ثاال  مباادي رئيساية معلات مان اللعألول قولحيث أول سياق للثبات 

 كما يلي : م1982حسب سامي الصفار  يالمبادوهذه استثناء،واسعا للممارسة من قبل الجميع دون 

 المساواة: 3-1

ون أن إن قاانون اللعباة يماانح لممارساي كارة القاادم فرصاة متساااوية لكاي يقاوم بعاارض مهاراتاه الفرديااة، د

  . تعرض للضرب أو الدفع أو المسك وهي مخالفات يعاقب عليها القانوني

                                                
  الرياضةوبية البدنية معهد التر، إبراهيمدالي  -." في تطوير كرة القدم الجزائريةة دور الصحافة المرئي "-وآخرون. بلقاسم تلي (2)

 .46ص  -. 1997موان  :مذكرة ليساتس
 10ص  -.الجزائر -.18/06/1982 :عدد خاص -.مجلة الوحدة الرياضي ( 1)
 15ص  -.1986: دار المعلمين -.1ط -."كرة القدم" -.حسن عبد الجواد  (2)
 07ص  -.1994: صرمالقاهرة،  -.1ط -." كرة القدم أساسيات"  -.محمد إبراهيمصالح الوحش، مفتي  محمد عبده  (3)
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التاي كانات عليهاا فاي العهاود العبارة، فقاد وهي تعتبر روحا للعبة يمنح ،بخالع الخطورة السالمة : -3-2

وضااع القااانون حاادودا للحفاااظ علااى صااحة وسااالمة الالعبااين أثناااء اللعااب مثاال تحديااد مساااحة اللعااب، 

مهااارتهم  إلظهااار واسااعاوتاارك المجااال  اإلصاااباتهم ماان مالبااس وأحذيااة للتقلياال مان وأرضايتها وتجهيااز

 .(4)بكفاءة عالية

 التسلية: -3-3

عااب لممارسااة اللعبااة، فقااد منااع التساالية والمتعااة التااي يجاادها الالالمجااال للحااد األقصااى ماان  إفسااا وهااي 

 (1)ضهم البعضالمشرعون لقانون كرة القدم بعض الحاالت والتي تصدر من الالعبين تجاه بع

 قوانين كرة القدم: -4

 القانون األول: ملعب كرة القدم -1-4

 : يجب إن يكون ملعب كارة القادم مساتطيال ويجاب إن يكاون خاط التماان أطاول مان خاطاألبعاد *

 المرمى ويكون أبعاد المباريات الدولية

 م 100: الحد األدنى الطول

 م110الحد األقصى:          

 م 64 األدنى: الحد العرض

 م 75الحد األقصى         

 .(2)متر 7.32متر وطوله 2.44ويبلغ ارتفاع المرمى 

 القانون الثاني: الكرة -2-4

تعادى ياماا وزنهاا ال  سام 68سام وال يقال عان  71ها من الجلد ال يزياد محيطهاا عان ءكروية الشكل ، غطا

 غ 359غ وال يقل عن  453

 انون الثالث: مهمات الالعبينالق -3-4

 العب آخر علىيلبس أي شيء يكون فيه خطورة ال يسمح ألي العب إن 

 القانون الرابع: عدد الالعبين -4-4

 .ناحتياطييالعبين  07العب داخل الميدان و  11تلعب بين فريقين يتكون كل منهما من 

 القانون الخامس: الحكام: -5-4

 يغير صاحب السلطة لمزاولة قوانين اللعبة بتنظيم القانون وتطبيقه.

 ا الخطوط.القانون السادس: مراقبو -6-4

لخطوط ووامبهما إن يبينا خروج الكرة من الملعاب، ويجهازان براياات مان المؤسساة يعين للمباراة مراقبا ل

 .(3)المباراة أرضهاالتي تلعب على 

 القانون السابع: التخطيط -7-4

 سام يباين وساط الميادان بعالماة مناسابة 12يجب إن يخطط الملعب بخطوط واضحة ال يزياد عرضاها عان 

 م 9.10ا دائرة قطرها وترسم حوله

 منطقة المرمى الثامن: القانون -8-4

ي م مان كال قاائم ويوصاالن بخاط ماواز 05.50عند كل نهايتي الملعب يرسم خطان عموديان على مساافة 

 وتسمى بمنطقة المرمى

 التاسع: منطقة الجزاء القانون -9-4

 عادبة مناسابة علاى م ، توضاع عالما 16.50الملعب يرسم خطان عموديان على مسافة  نهايتيعند كل من 

 متر تسمى عالمة ركل الجزاء ومن كل عالماة ركلاة مازاء يرسام خاارج منطقاة الجازاء قاون دائاري 11

 .متر 9.15قطره 

 العاشر: منطقة الركنية: القانون -4-10

                                                
 .29ص  -.1982 :دار الكتب للطباعة والنشر،  العراق،  -.1ج -." كرة القدم"  -.سامي الصفار (4)

 )1( Abdelkeder touil,( l'arbitrage dans le foot ball moderne), edition la phoniqueK alger, 1993 .p185. 
  .19ص  -.زيع دار الهدى للطباعة والنشر والتوالجزائر،  -.عين مليلة -.1ط -." دليل" -. الرابطة الوطنية لكرة القدم (2)
 .255ص -.1987 :الجماهيرية العربية الليبية  -. " كرة القدم"-.ي وآخرون علي خليف (3)
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 سم50من قائم كل راية ركنية يرسم داخل الملعب ربع دائرة نصف قطرها 

 الحادي عشر: المرمى القانون-4-11

مان  7.32لمرمى في المنتصف على مساافتين متسااويتين مان قاائمين راتاب الركنياة وعلاى مساافة يوضع ا

 (1)متر 2.44بعضها ويوصالن بعارضة أفقية على ارتفاع 

 الثاني عشر: التسلل القانون-4-12

 كرةيعتبر الالعب متسلل أذا كان اقرب من خط مرمى خصمه من الكرة في اللحظة التي تلعب فيها ال

 وسوء السلوك. األخطاءالثالث عشر:  القانون-4-13

 تعمد ارتكاب مخالفة من المخالفات التالية: إذايعتبر الالعب مخطئا 

 ركل أو محاولة ركل الخصم -

 أو خلفه  أمامهباستعمال الساقين أو االنحناء  إيقاععرقلة الخصم مثل محاولة  -

 دفع الخصم بعنف أو بحالة خطرة -

 الوثب على الخصم -

 اولة ضرب الخصم باليدضرب أو مح -

 مسك الخصم باليد بأي مزء من الذراع -

 يمنع لعب الكرة باليد إال حارن المرمى -

 .(2)ذا اعترض طريقهإدفع الخصم بالكتف من الخلف إال  -

  الرابع عشر: الضربة الحرة القانون-4-14

 قسمين: إلىحيث تنقسم  

 طئ مباشرةالفريق المخ مرمى إصابةوهي التي يجوز فيها  مباشرة:    

 وهي التي ال يمكن إحراز هدع بواسطتها إال إذا لعب الكرة أو لمسها العب آخر غير مباشرة:    

 الخامس عشر: ضربة الجزاء القانون-4-15

 .تضرب الكرة من عالمات الجزاء وعند ضربها  يجب إن يكون مميع الالعبين خارج منطقة الجزاء 

 سالسادس عشر: رمية التما القانون-4-16

 عندما تخرج الكرة بكاملها من خط التمان

 السابع عشر: ضربة المرمى القانون-4-17

عبهاا ماان لتجتااز الكاارة بكاملهاا خااط المرماى فيماا عاادا الجازء الواقااع باين القاائمين ويكااون آخار ماان  عنادما

 .الفريق الخصم

 الثامن عشر: التهديف القانون-4-18

ق الاذي وق خاط المرماى باين القاائمين وتحات العارضاة، الفرياتجتاز الكرة بأكملهاا فا عندمايحتسب الهدع 

 أثناء المباراة يعتبر فائزا األهداعيسجل أكبر عدد من 

 التاسع عشر: الركلة الركنية القانون-4-19

ن آخار مان لعبهاا العاب فاي تجتاز الكرة  بكاملها خط المرماى فاي الجازء الواقاع باين القاائمين ويكاو عندما

، أي يضع الكارة داخال رباع دائارة الركنيةالفريق المدافع فإنه يقوم احد العبي الفريق المهامم بلعب الركلة 

منطقة الركنية ثم تركل من هذا الموضع، يجوز تسجيل هدع مباشرة مان هاذه الركلاة، يجاب علاى ال عباي 

 (1)متر. 9.15كلة الركنية أقل من مسافة الفريق المضاد عدم االقتراب من موضع الكرة في ر

 متطلبات كرة القدم: -5

ت كارة القادم المحاددة لمتطلباا لالعواماأهام  إلى اإلشارةمن امل تحديد دقيق لقدرات العبي كرة القدم تجب 

 الحديثة بالنسبة لالعبين.

رة ساريعة ، ففاي ب تتغيار بصاوأثناء المقابلة يكون الالعبون على اتصال مباشر مع الخصم ، وحاالت اللع

 الحااااااال المناساااااااب والفعاااااااال بأسااااااارع وقااااااات ممكااااااان إيجااااااااد  عااااااابة يجاااااااب علاااااااى الالكااااااال حالااااااا

                                                
 .269-672ص  -.1999:يدار الفكر العربالقاهرة،   -." اد المهاري والخططي لالعب كرة القدمالجديد في اإلعد"  -.مفتي إبراهيم (1)
 .255ص  -.مرجع سابق -. " كرة القدم"-. علي خليفي  و آخرون (2)
 .306-267ص  -.نفس المرجع السابق-.مفتي إبراهيم محمد  (1)
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عاان عماال العااب كاارة القاادم ذو طااابع تكااراري متغياار، والعمليااات الحركيااة متغياارة وتختلااف الواحاادة عاان 

 األخرى فالجري متنوع بالعمل بالكرة، أو المشي، أو التوقف، أو القفز .

يتطاور  إن مزء كبير من العمليات الحركية لالعب كرة القدم يشغله الجري الاذي إلىيشير االختصاصيون 

أو تغيير خاطف للسرعة أو  مفامئتوقف  إلىإن االنطالق الذي يتحول  إلى من البطء إلى السرعة، إضافة

 .(1)االتجاه

 :أهمهاالقدم بخصائص  ةتتميز كر: خصائص كرة القدم -6

 الضمير االجتماعي: -6-1

اص تكتسي طابعاا مماعياا بحياث يشاترك فيهاا عادة أشاخ إذخاصية في الرياضات الجماعية،  وهي من أهم

 مماعي. إطارفي عالقات وأدوار متكاملة ومترابطة، وتحقيق أهداع مشتركة في 

 النظام: -6-2

ك مااع ا مااع الاازمالء و االحتكاااهاافااي رياضااة كاارة القاادم وصاافة االتصااال المساامو  ب القااوانينتحاادد طبيعااة 

 وهذا ما يكسبها طابعا مهما في تنظيم اللعب، يتجنب كل ما يتعارض مع تلك القوانينالخصم، 

 العالقات المتبادلة: -6-3

ل كااال تشاك إذ بتلاك العالقااات المتواصالة باين الاازمالء فاي ممياع خطااوط الفرياق، رياضاة كاارة القادمتتمياز 

 فسة.فترات المنا معظمخالل والتنسيق  التنظيماتألعضاء، وهذا بدوره ناتج عن متكامال بمجهود كا

 التنافس:-6-4

حاوافز  كال هاذه الجواناب تعتبار –من كرة وميدان ودفاع وهجاوم ومرماى  –لوسائل كرة القدم  إلىبالنظر 

رة لمراقباة ل فترة اللعب في حركاة مساتمرة متغياتنافسية بحتة إذا يبقي اللعب خالصيغة  إعطائهامهمة في 

 ن اللعبة.مسمو  به تحدد قواني إطارحدة االحتكاك بالخصم ، لكن في يزيد من  تحركات الخصم ، وهذا ما

 التغيير:-6-5

الفرياق  لتاي تواماهتمتاز كرة القدم بالتغيير الكبير والتنوع في خطط اللعب، وبنائها وهذا مرتبطاا بالحالاة ا 

 خالل المنافسة أي حسب طبيعة الخصم والمنافسة.

 : راراستم-6-6

 ال ) ساانويايكاون برناامج البطولاة مطاو إذهاو طبيعاة البطولاة فيهاا،  اضاة كارة القادمريمماا يزياد االهتماام ب

 .متباعد( كل أسبع تقريبا، مقارنة مع الرياضات الفردية التي تجري منافساتها في شكل  ومستمر

 الالعب في  كرة القدم رغم ارتباطه بزمالئه وبالهدع الجماعي إال انه يملك حرية كبيرة في الحرية:-6-7

اللعب الفردي و اإلبداعي في أداء المهارات وهذا مرتبط بإمكانيات وقرارات كل العب ) الفردية ( . إذ انه 

ليس مقيدا بأداء تقني ثابت كما هو الحال، في اغلب الرياضات الفردية، بل لديه الحرية في التفاعل والتعرع 

 .(2)ممتعا تشويقياطابعا  ة كرة القدمرياضحسب الوضعية، التي يكون فيها أمام الخصم وهذا ما يكسب 

 اللياقة البدنية في كرة القدم: -7

 تعريف اللياقة البدنية: -7-1

 Harsison التعريفات في انتشارا في الوقت الراهن ذالك التعريف الذي نشره " هارسون كالرك أكثرمن 

clarke اضااة وكااذلك اعتمدتااه والري للياقااة البدنيااة األمريكااي" ماان مامعااة " اوريجااون" وأقااره الاارئيس

علااى تنفيااذ  المقاادرةللتربيااة البدنيااة وياانص التعريااف علااى إن " اللياقااة البدنيااة هااي  األمريكيااة ةاألكاديمياا

 اإلدالءالوامبات اليومية ويقظة وبدون تعاب مفارط، ماع تاوافر قادرة مان الطاقاة يسامح بمواصالة العمال و 

 .ت الطارئةالحر، وموامهة الضغوط البدنية، في الحاال الوقتخالل 

 :اللياقة البدنيةخصائص  -7-2

 فسية.لنواحي النبا وتتأثرومية مختلفة درة بدنية تتأسس على عمليات فسيولمق عنإن اللياقة البدنية عبارة  -

 كن تنميتهمي وكذلكالجسم يمكن قياسه  ألمهزة ييفالوظأنها مستوى معين من العمل  -

                                                
 )1( Akromov,"selection et préparation des jeunes Foot balleurs",édition 01, O.P.U-Algérie-1985. 

 .71ص  -.1980: دار النهضة العربية بيروت،  -.1ط -."سيكولوجية النمو" -.عبد الرحمان عيسوي (2)
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التاي  ية العادياةو تحسين قدرة الجسم على موامهة المتطلبات البدنه اللياقة البدنيةإن الهدع األساسي من  -

لمواقاف اصاعوبة فاي  أكثارموامهاة تحاديات بدنياة  باإلضافة إلاى إمكانياةتستلزمها ظروع الحياة اليومية، 

هاو وشاق آخار  لهاا اللياقاة البدنياة ، ولتادريب أو المنافساة الرياضايةمن خالل أداء مهد بدني كا الطارئة أو

د، وفاي فساية للفارالقدرة البدنية التي تعتمد على مجموعة العمليات الفسايولومية وتأثرهاا باالنواحي الن تنمية

 سبيل ذلك تحاول اللياقة البدنية تحقيق التكافؤ بين هذين العاملين

 (1)للفرد. حياة المهمة للياقة البدنية هو تحقيق الوقاية الصحية وتوفير أفضل عألهدااإن أحدا  -

 ونات اللياقة البدنية:مك -7-3

 القوة العضلية: -7-3-1

 هي قدرة العضلة على موامهة مقومات خارمية تتميز بارتفاع شدتها.

 المرونة: -7-3-2

 ركة.هي قدرة الفرد على أداء الحركات الرياضية إلى أوسع مدى تسمح به المفاصل العاملة في الح

 الرشاقة: -7-3-3

سواء كان ذلك بالجسم كله أو أمزاء منه،  االتجاه،سمه أو سرعة تغيير هي قدرة الفرد على تغيير أوضاع م

 .(2)سواء كان ذلك على األرض أم في الهواء

 السرعة : -7-3-4

السارعة فااي المجااال  مصااطلحوهاي القاادرة علاى تحقيااق الحركااة فاي اقاال وقات ممكاان ، وياارى الابعض إن 

ناتجاة مان التباادل الساريع ماابين حالاة االنقبااض الرياضي يستخدم للداللة على تلك االساتجابات العضالية ال

 (1).وحالة االسترخاء العضلي العضلي

 التحمل: -7-3-5

ذلك غيار المالئمااة طيلاة العماال وكاا عوظاارال لكهاو قاادرة الفارد علااى مواصالة العماال ومقاوماة التعااب وكاذ

 االسترخاء بعد الجهد هو واحد من أومه التحمل.

الجسام علاى  أمهازةلفترة طويلة ، دون هباوط مساتوى الفعالياة أو قادرة  فالتحمل هو قدرة الفرد على العمل

للتعاب، والتعاب هاو عباارة عان الهباوط الاوقتي لمساتوى فعالياة  التحمالقادرة  الرتبااطمقاومة التعب نظارا 

، وذلك نتيجة لبدل مهد، وهو أنواع، عقلي، حسي، انفعالي وبادني وهاو نتيجاة العمال ونشااط عضالي الفرد

 (2)المعروع في الرياضةوهو النوع 

 عواقب نقص اللياقة البدنية لدى الالعبين: -7-4

ه يصعب عليوللعب اإن الالعب غير الالئق بدنيا ال يستطيع متابعة أحدا  المباراة مما يجعله بعيدا عن  -

 رؤيته بصورة ميدة.

 باراة.كه خالل المفي ارتبا وهذا يتسببنتيجة لبعده على اللعب يكون الالعب غير واثق من قدراته  -

 .(3)فقدان الالعب الثقة بنفسه يقوده إلى ارتكاب أخطاء أخرى -

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

 15-14ص  -.2004 :ربيدار الفكر الع القاهرة، -. "فسيولوجية اللياقة البدنية" -.أبو العال أحمد ع الفتا ، احمد نصر الدين  (1)
 .81،60ص -.عربيدار الفكر الالقاهرة ،  -.3ط -. "اللياقة البدنية ومكوناتها " -.ال عبد الحميد ، محمد صبحي حسانينكم (2)
 .152ص  -.1973: دار المعارع مصر،  -."تشريح الرياضي الوظيفي" -.محمد حسن علوي (1)
 .133، ص .1979 :دار المعارع مصر،  -.6ط -."علم التدريب الرياضي"  -.محمد حسن علوي (2)
 .63ص  -.1979: مامعة بغداد -."دليل الحكم في كرة القدم" -.سامي الصفار (3)
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 :خالصة

من خالل ما تطرقنا إليه في هذا الفصل نالحظ إن كرة القدم واإلصابات المتعلقاة بتاا هاي كثيارة، لكان  

ماة وذلااك وبفضال ماا وصال إليااه الطاب الرياضاي مان تطااور أضاحت هاذه اإلصاابات تكاااد تكاون منعد

 البدنياة العالياة والتحضاير الجياد بفضل الوسائل المستخدمة في العالج والوقاية، ونجاد كاذلك إن اللياقاة

ماان اإلصااابات الرياضااية، ولعلنااا خااالل التاادريبات يساااهم كااذلك فااي سااالمة ووقايااة الالعااب  لالعااب

 أوضحنا بعض طرق العالج والوقاية من بعض اإلصابات الرياضية

 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 



 الفصل الخامس                                                              عرض وتحليل ومناقشة النتائج
 

 .ابةالتي يعتمد عليها المدرب دور في التقليل من حدوث اإلص ةبالطريقالمحور األول: معلومات خاصة 

من كل  لإلصابة  لالعبا طريقة المدرب في التقليل من تعرضلكي يتسنى لنا تسليط الضوء فيما يخص  

ب دور في ا المدرالتي يعتمد عليهلطريقة جوانبها في الفريق واعتمادنا لكشف مدى صدق فرضيتنا األولى القائلة" 

 التقليل من حدوث اإلصابات الرياضية "

 هذا المحور على عدة أسئلة ونحن في إطار تحليلها. شتملإ 

 ؟ يةدور في التقليل من حدوث اإلصابات الرياض  عليها المدرب:هل الطريقة التي يعتمد السؤال األول

  للمدرب طريقة خاصة لتفادي حدوث اإلصابة. كان قمنا بطرح هذا التساؤل لمعرفة ما إذا الغرض:

 .طريقة المدرب أثناء التدريبجدول يمثل  :01الجدول رقم 

 االقتراحات
عدد 

 التكرارات

النسبة 

 المئوية

ك 

 المحسوبة

ك 

 المجدولة

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحرية

االستنتاج 

 اإلحصائي

 45 9 جيدة

1.8 3.84 0.05 1 

 

 35 7 متوسطة

 20 4 ضعيفة

 100 20 المجموع

 

 .درب أثناء التدريبمطريقة الدائرة تبين  01نموذج رقم 

 التحليل:

أجابوا % 35 ، ونسبةبجيدةأجابوا  % .45( نالحظ أن نسبة 01ّمن خالل نتائج الجدول رقم ) 

للمدرب قر بان تالعينة  أغلبيةالعينة حيث نالحظ  أفرادمن 9و هذا ما يمثل   بضعيفة اأجابو% 20ونسبة .بمتوسطة

 طريقة جيدة. 

 االستنتاج:

 .من حدوث اإلصابات جيدة للتقليللهم طريقة  المدربين جه من خالل هذه النتائج أن أغلبما نستنت 

 ؟ التدريب اإلصابة أثناءللتقليل من تفادي وقوع يقوم المدرب بتقديم النصائح هل السؤال الثاني: 

 ؟ التدريب أثناءالمدرب يقوم بتقديم نصائح : قمنا بطرح هذا التساؤل لمعرفة ما إذا الغرض

 كان المدرب يقوم بتقديم نصائح أثناء التدريب إذاجدول يبين  :02الجدول رقم 

 االقتراحات
عدد 

 التكرارات

النسبة 

 المئوية

ك 

 المحسوبة

ك 

 المجدولة

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحرية

االستنتاج 

 اإلحصائي

65%

35%
ال

نعم
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 60 12 دائما

0.8 3.84 0.05 1 

 

 40 8 أحيانا

 0 0 مهمل

 100 20 المجموع

 

 كان المدرب يقدم نصائح أثناء التدريب إذا:  دائرة تبين ما 02نموذج رقم 

 

 تحليل النتائج:

يقدم نصائح أثناء  أن المدرب( نالحظ أن أغلبية أفراد العينة  يؤكدون على 02من خالل الجدول رقم ) 

 . التدريب

 االستنتاج:

أثناء النصائح لتفادي وقوع اإلصابات بتقديم يقومون  المدربين أغلبيةمن خالل هذه النتائج نستنتج أن  

 التدريب.

 

 ؟من يقوم باإلحماء أثناء التدريبالسؤال الثالث: 

 التدريب.من كان يقوم باإلحماء أثناء : قمنا بطرح هذا التساؤل لمعرفة الغرض

 من يقوم باإلحماء أثناء التدريبجدول يبين  :03جدول رقم 

 االقتراحات
عدد 

 التكرارات

النسبة 

 المئوية

ك 

 المحسوبة

ك 

 المجدولة

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحرية

االستنتاج 

 اإلحصائي

 30 6 الالعب

3.2 3.84 0.05 1 

 

 70 14 المدرب

 0 0 شخص أخر

 100 20 المجموع

40%

60%
ال

نعم
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 من يقوم باإلحماء أثناء التدريب: دائرة نسبية تمثل 03نموذج رقم 

 

 تحليل النتائج:

 بان الالعب هو الذي يقوم باإلحماء أثناء التدريب ، اأجابو30%  أن نسبة 03نالحظ من خالل الجدول رقم  

 . بأن المدرب هو الذي يقوم باإلحماء أثناء التدريب أجابوا70%في حين أن نسبة 

 االستنتاج: 

 .بان المدرب هو الذي يقوم باإلحماء أثناء التدريب 03نستنتج من خالل الجدول رقم  

 ؟  ترى بأن التمارين المختارة أثناء التدريب تقلل من حدوث اإلصابةهل السؤال الرابع: 

 .؟اإلصابة  حدوث من نوع التمارين المختارة أثناء التدريب ودورها في التقليل: قمنا بطرح التساؤل لمعرفة الغرض

  .اإلصابةالتدريب تقلل من حدوث  أثناءكانت التمارين المختارة  إذاجدول يبين  :04الجدول رقم 

 االقتراحات
عدد 

 التكرارات

النسبة 

 المئوية

ك 

 المحسوبة

ك 

 المجدولة

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحرية

االستنتاج 

 اإلحصائي

 75 51 نعم

5 3.84 0.05 1 

 

 25 5 ال

 100 20 المجموع

70%

30%
ال

نعم
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 صابة.كانت التمارين المختارة أثناء التدريب تقلل من حدوث اإل إذا : دائرة نسبية تمثل04نموذج رقم 

 

 تحليل النتائج:

يرون بان التمارين المختارة أثناء % 75نالحظ أن معظم أفراد العينة أي نسبة  04من خالل الجدول  

 يب يرون بأنها ال تقلل من حدوث اإلصابة أثناء التدر%25اإلصابة،أما نسبة التدريب تقلل من حدوث 

 :االستنتاج

 .تقلل من حدوث اإلصابة  ها المدربختاري التي بان التمارين 04نستنتج من خالل الجدول رقم   

 ؟ على ماذا يركز المدرب أثناء المقابلة رتبها حسب األفضليةالسؤال الخامس: 

 ؟إلصابات ا يقلل من حدوث  للمدرب دور توعوي في الفريققمنا بطرح هذا التساؤل لمعرفة ما إذا كان الغرض: 

 

 

 

 .على ماذا يركز المدرب أثناء المقابلة رتبها حسب األفضلية: جدول يبين 05الجدول رقم 

 

 االقتراحات
عدد 

 التكرارات

النسبة 

 المئوية

ك 

 المحسوبة

ك 

 المجدولة

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحرية

االستنتاج 

 اإلحصائي

الحذر من 

 اإلصابة
11 55 

0.2 3.84 0.05 1 

 

 45 9 األداء الجيد

 100 20 المجموع

 

%75

%25
ال

نعم



 الفصل الخامس                                                              عرض وتحليل ومناقشة النتائج
 

 

 .على ماذا يركز المدرب أثناء المقابلة رتبها حسب األفضلية: دائرة نسبية تمثل 05النموذج رقم 

  تحليل النتائج:

 55%نالحظ نسبة  بان ليس لديه دور توعوي ويؤكدون  45%أن نسبة  05نالحظ من خالل الجدول رقم  

  أن لديه دور توعوي. من افراد العينة يقرون على 

 االستنتاج

يركز اثناء التدريب علي الحذر من اإلصابات كأولوية بأن للمدرب دور  05نستنتج من خالل الجدول رقم  

  .على األداء الجيد

 نتيجة المحور األول: 

ن ممدرب  في التقليل يتضح لنا جليا بان الطريقة التي يعتمد عليها ال 05 04 03 02 01تبعا لنتائج تحاليل الجداول 

حقق لنا ما ي حدوث اإلصابات الرياضية وأهمية هذه األخيرة في ميدان التدريب وفي الوقاية من اإلصابات وهذا

 ية".التي يعتمد عليها المدرب  دور في التقليل من حدوث اإلصابات الرياضالفرضية القائلة "لطريقة 

 

 

 

 

%55

%45
ال

نعم



هل قلة التوعية من طرف المدرب لالعبين دور في التقليل من حدوث اإلصابات  :المحور الثاني

 الرياضية .

 ؟أثناء مزاولتكم التدريبات أو المنافسات هل يقدم لكم المدرب إرشادات لتفادي اإلصابات: السؤال األول

 ؟ لتفدي حدوث اإلصاباتإرشادات قمنا بطرح هذا التساؤل لمعرفة ما إذا كانت هناك الغرض: 

 ؟إرشادات لتفدي حدوث اإلصاباتنا إذا كانت هناك لجدول يبين  :06 الجدول رقم

 االقتراحات
عدد 

 التكرارات

النسبة 

 المئوية

ك 

 المحسوبة

ك 

 المجدولة

مستوى 

 الداللة
 درجة الحرية

االستنتاج 

 اإلحصائي

 70 14 نعم

3.2 3.84 0.05 1  
 30 6 ال

 100 20 المجموع

 

 إرشادات لتفدي حدوث اإلصابات: دائرة نسبية تمثل ما إذا كانت هناك 06نموذج رقم 

 تحليل النتائج:

من أفراد العينة يؤكدون على أنهم  14والتي تمثل  70%أن ما نسبة  06من خالل الجدول رقم  

في حين أن نسبة  اإلصابات،يتلقون إرشادات من طرف المدربين من اجل تفدي حدوث هو الوقوع في 

 .عدم تلقيهم إرشادات لتفدي حدوث اإلصاباتمن ألفراد العينة  06والتي تمثل  %30

العينة يؤكدون بان المدرب يقوم بتقديم إرشادات أن أغلبية  06نستنتج من خالل الجدول رقم االستنتاج: 

 تؤدي إلى تفادي الوقوع في اإلصابات.

 حول خطورة اإلصابات؟ نالمدرب بتوعية الالعبيهل يقوم :الثالثالسؤال 

 إذا كان المدرب يوعي الالعبين بخطورة اإلصابات.قمنا بطرح ها التساؤل لمعرفة الغرض  

 إذا كان المدرب يوعي الالعبين بخطورة اإلصابات.جدول يبن  :07 رقمالجدول 

 االقتراحات
عدد 

 التكرارات

النسبة 

 المئوية

ك 

 المحسوبة

ك 

 المجدولة

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحرية

االستنتاج 

 اإلحصائي

%30

%70
ال

نعم



 70 14 نعم
 5.99 0.05 2  

 30 6 ال

      100 20 المجموع

 

  إذا كان المدرب يوعي الالعبين بخطورة اإلصابات. دائرة نسبية تمثل: 07نموذج رقم 

يرون بان المدرب يوعي الالعبين  من أفراد العينة %70نالحظ أن 10رقم  من خالل الجدولالتحليل 

 يرون العكس. %30 بخطورة اإلصابات  اما

بان المدرب يركز على توعية الالعبين حول خطورة  7تنتج من خالل هذا الجدول أن رقم نس االستنتاج

 االصابات.

 

 ؟ما مدى علم المدرب بأهمية التوعية: الثاني السؤال 

 . بأهمية التوعية درايةالمدرب كان هذا التساؤل لنعلم ما إذا : قمنا بطرح الغرض

 بأهمية التوعية درايةالمدرب كان إذا جدول يبين ما  :8الجدول رقم 

 االقتراحات
عدد 

 التكرارات

النسبة 

 المئوية
 ك المحسوبة

ك 

 المجدولة

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحرية

االستنتاج 

 اإلحصائي

 70 14 نعم

1.8 3.84 0.05 1  
 30 6 ال

 100 20 المجموع

%40

%35

%25
كسور 

تمزقات

تعب



 

 بأهمية التوعية دراية المدرب: دائرة نسبية تمثل 08النموذج رقم 

 تحليل النتائج:

ان  من أفراد العينة يؤكدون على  14ما يمثل %70أن نسبة  08نالحظ من خالل الجدول رقم  

بان المدرب  من أفراد العينة يقولون6والتي تمثل % 30في حين أن نسبة ، علم بأهمية التوعيةلمدرب ل

  يس لديه علم بأهمية التوعية في التقليل من حدوث اإلصابات .ل

من عية في التقليل أغلبية المدربين لديهم علم بأهمية التوأن  08نستنتج من خالل الجدول رقم االستنتاج: 

 حدوث اإلصابات

  

 

    خاص تطبقونه أثناء المنافسة أو التدريب هل يملك كل مدرب برنامج توعويالسؤال الرابع:

 نافسة أواء المما إذا كان للمدربين برنامج توعوي يطبقونه أثن: قمنا بطرح هذا التساؤل لمعرفة الغرض

 . التدريب

 . للمدربين برنامج توعوي يطبقونه أثناء المنافسة أو التدريبجدول يبين ما إذا كان  :9الجدول رقم 

 االقتراحات
عدد 

 التكرارات

النسبة 

 المئوية

ك 

 المحسوبة

ك 

 المجدولة

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحرية

االستنتاج 

 اإلحصائي

 70 14 نعم

9.8 3.84 0.05 1 
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 100 20 المجموع

 

 

 

 

 

%75

%35
ال

نعم

%15
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ال

نعم



 

لمنافسة أو يطبقونه أثناء ا للمدربين برنامج توعوي كان: دائرة نسبية تمثل ما إذا 9النموذج رقم 

 . التدريب

 تحليل النتائج: 

 المدربين نأفراد العينة يؤكدون على أ أغلبيةأي  %70أن نسبة  12نالحظ من خالل الجدول رقم 

 بالعكس.يقرون  %30 لديهم برامج توعوية خاصة يطبقونها أثناء المنافسة وأثناء التدريب

يطبقونها  لديهم برامج توعوية خاصة المدربيناغلب  أن 12نستنتج من خالل الجدول رقم االستنتاج: 

 أثناء المنافسة وأثناء التدريب من اجل التقليل من حدوث االصابات.

 

 ؟   التوعية من طرف المدربين نقص التي تؤدي الىسباب األما هي السؤال الخامس 

 .أسباب نقص التوعية من طرف المدربين لمعرفة قمنا بطرح هذا التساؤلالغرض: 

 .أسباب نقص التوعية من طرف المدربين جدول يبين :10الجدول رقم 

 االقتراحات
عدد 

 التكرارات

النسبة 

 المئوية

ك 

 المحسوبة

ك 

 المجدولة

مستوى 

 الداللة
 درجة الحرية

االستنتاج 

 اإلحصائي

عدم التكوين 

 الجيد
13 65 

10 3.84 0.05 1  
قلة الخبرة 

 في اليدان
7 35 

 100 20 المجموع

 

    التوعية من طرف المدربين نقص التي تؤدي الىسباب األ: دائرة نسبية تمثل 10النموذج رقم 

يرون بان من أفراد العينة  13ما يمثل % 65أن نسبة  13نالحظ من خالل الجدول رقم  تحليل النتائج:

فيرون %35نقص التوعية من طرف المدربين هي عدم التكوين الجيد اما نسبة  االسباب التي تؤدي الى

 بان قلة الخبر في اليدان هي التي تؤدي الى نقص التوعية من طرف المدربين.

 :االستنتاج

بان االسباب التي تؤدي الى نقص التوعية هي عدم التكويبن 13نستنتج من خالل الجدول رقم  

 .الجيد للمدربين

 

 

ال

نعم



 نتيجة المحور الثاني 

يتضح لنا جليا بان التوعية من طرف المدربين لها دور في 10 09 08ٍ 07 06تبعا لنتائج تحاليل الجداول 

التقليل من حدوث اإلصابات الرياضية وأهمية هذه األخيرة في ميدان التدريب وفي الوقاية من اإلصابات 

دور في التقليل من حدوث بالنسبة لالعبين وهذا ما يحقق لنا الفرضية القائلة "للتوعية من طرف المدرب 

 .اإلصابات الرياضية"

 



 :بخبرة المدرب وتكوينه ودورهما في التقليل من حدوث االصابة: معلومات خاصة الثالثالمحور 

 المدرب في التقليل من تعرض ايعتمد عليهالطريقة التي لكي يتسنى لنا تسليط الضوء فيما يخص  

هل القائلة"  الثالثةمن كل جوانبها في الفريق واعتمادنا لكشف مدى صدق فرضيتنا  لإلصابة  لالعبا

 "لخبرة وتكوين المدرب دور في التقليل من حدوث اإلصابات الرياضية

 هذا المحور على عدة أسئلة ونحن في إطار تحليلها. شتملا  

 ؟ هي الشهادة التي تحصلتم عليها :ماالسؤال األول

  نوع الشهادة المحصل عليها.قمنا بطرح هذا التساؤل لمعرفة  الغرض:

 .نوع الشهادة المحصل عليها جدول يمثل : 11الجدول رقم 

 االقتراحات
عدد 

 التكرارات

النسبة 

 المئوية

ك 

 المحسوبة

ك 

 المجدولة

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحرية

االستنتاج 

 اإلحصائي

 45 9 شهادة عليا

1.8 3.84 0.05 1  

شهادة 

 الكفاءة 
7 35 

شهادة 

 األقدمية
4 20 

 100 20 المجموع

 

 .نوع الشهادة المحصل عليها دائرة تبين 11نموذج رقم 

 

 

 التحليل:

، بحصولهم على شهادة علياأجابوا  % .45( نالحظ أن نسبة 11ّمن خالل نتائج الجدول رقم ) 

و  األقدميةبحصولهم علي شهادة  اأجابو% 20ونسبة .بحصولهم علي شهادة الكفاءة أجابوا % 35 ونسبة

 العينة تحصلوا على شهادة عليا.  أغلبيةالعينة حيث نالحظ  أفرادمن 9هذا ما يمثل 

 االستنتاج:

 .المدربين لديهم شهادات عليا جه من خالل هذه النتائج أن أغلبما نستنت 

65%

35%
ال

نعم



 ؟ قمتم بتكوين في مجال الطب الرياضيهل السؤال الثاني: 

 ؟ على الطب الرياضي  إطالعالمدربين لديهم : قمنا بطرح هذا التساؤل لمعرفة ما إذا الغرض

 على الطب الرياضي إطالعالمدربين لديهم كان  إذاجدول يبين  :12الجدول رقم 

 االقتراحات
عدد 

 التكرارات

النسبة 

 المئوية

ك 

 المحسوبة

ك 

 المجدولة

مستوى 

 الداللة
 درجة الحرية

االستنتاج 

 اإلحصائي

 60 16 نعم

0.8 3.84 0.05 1  
 40 4 ال

 100 20 المجموع

 

 المدربين لديهم إطالع على الطب الرياضيكان  إذا:  دائرة تبين ما 12نموذج رقم 

 

 

 تحليل النتائج:

أن لديهم إطالع علي ( نالحظ أن أغلبية أفراد العينة  يؤكدون على 12من خالل الجدول رقم ) 

 الطب الرياضي

 االستنتاج:

أن لديهم إطالع علي الطب يؤكدون على  المدربين أغلبيةمن خالل هذه النتائج نستنتج أن  

 الرياضي.

 ؟كم تملكون من سنة في ميدان التدريبالسؤال الثالث: 

 .مدي خبرة المدربين في مجال التدريب : قمنا بطرح هذا التساؤل لمعرفة الغرض

 مدي خبرة المدربين في مجال التدريبجدول يبين  :13جدول رقم 

 االقتراحات
عدد 

 التكرارات

النسبة 

 المئوية

ك 

 المحسوبة

ك 

 المجدولة

مستوى 

 الداللة
 درجة الحرية

االستنتاج 

 اإلحصائي

3 6 30 

3.2 3.84 0.05 1  5 10 50 

 20 4 فما فوق7
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 100 20 المجموع

 

 مدي خبرة المدربين في مجال التدريب: دائرة نسبية تمثل 13نموذج رقم 

 

 تحليل النتائج:

سنوات في ميدان  3لديهم خبرة بان  اأجابو30%  أن نسبة 13نالحظ من خالل الجدول رقم  

 %20نسبة  أماسنوات خبرة في ميدان التدريب ، 5لديهم بأن  أجابوا%50في حين أن نسبة ، التدريب 

 .سنوات فما فوق  7بان لديهم خبرة  أجابوا

 االستنتاج: 

سنوات في ميدان التدريب  5أغلبية المدربين لديهم أكثر من بان  13نستنتج من خالل الجدول رقم  

 .المدرب

 ؟  من حدوث اإلصابة لللتقلي عاملي التكوين والخبرة كافين بأن ونترهل السؤال الرابع: 

 ؟اإلصابةمن حدوث  لللتقليعاملي التكوين والخبرة كافين  إذا ما كان: قمنا بطرح التساؤل لمعرفة الغرض

 .اإلصابةمن حدوث  لما كان عاملي التكوين والخبرة كافين للتقلي إذاجدول يبين  :14الجدول رقم 

 االقتراحات
عدد 

 التكرارات

النسبة 

 المئوية

ك 

 المحسوبة

ك 

 المجدولة

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحرية

االستنتاج 

 اإلحصائي

 25 5 نعم

5 3.84 0.05 1  
 75 15 ال

 100 20 المجموع
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30%
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 من حدوث اإلصابة. لما كان عاملي التكوين والخبرة كافين للتقلي إذا : دائرة نسبية تمثل14نموذج رقم 

 

 تحليل النتائج:

 75% يرون بأنها تقلل من حدوث اإلصابة أما نسبة%25نسبة  نالحظ أن 14من خالل الجدول  

 تقلل من حدوث اإلصابة، الخبرة والتكوين ال  عاملي يرون بان

 :االستنتاج

 بان الخبرة والتكوين غير كافيين لتقليل من حدوث اإلصابة . 14نستنتج من خالل الجدول رقم   

 من يقوم باإلسعافات األولية عند حدوث اإلصابة عند الراضي؟السؤال الخامس: 

 هو الذي يقوم باإلسعاف أو طبيب لفريقللمدرب قمنا بطرح هذا التساؤل لمعرفة ما إذا كان الغرض: 

 .لفريقاهو الذي يقوم باإلسعاف أو طبيب  للمدربجدول يبين ما إذا كان  :15الجدول رقم 

 االقتراحات
عدد 

 التكرارات

النسبة 

 المئوية

ك 

 المحسوبة

ك 

 المجدولة

مستوى 

 الداللة
 درجة الحرية

االستنتاج 

 اإلحصائي

 55 11 نعم

0.2 3.84 0.05 1  
 45 9 ال

 100 20 المجموع

 

%75
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 لفريقاالذي يقوم باإلسعاف أو طبيب هو للمدرب  : دائرة نسبية تمثل ما إذا كان15النموذج رقم 

 

 

 تحليل النتائج:

 طبيب الفريق هو الذييقومبان يؤكدون  45%أن نسبة  15نالحظ من خالل الجدول رقم  

المدرب هو الذي يقوم  أنبالعينة يقرون  أفرادمن  55%نسبة عند حدوث اإلصابة أما  بالالعبإسعاف  

  . اإلصابةحدوث  بالالععند بإسعاف 

 االستنتاج

 هو الذي يقوم بإسعاف الالعب عند حدوث اإلصابة بأن للمدرب  15نستنتج من خالل الجدول رقم  

. 

 نتيجة المحور الثالث:

يتضح لنا جليا بان لخبرة وتكوين المدربين دور وأهمية   15 14 13 12 11تبعا لنتائج تحاليل الجداول 

كبيرة في التقليل من حدوث اإلصابات الرياضية اإلصابات وهذا ما يحقق لنا الفرضية القائلة "لخبرة 

 وتكوين المدرب دور في التقليل من حدوث اإلصابات الرياضية".
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 مة: ــــالخات

  ث بنب من خالل البحث  الظرث ، و لالاسا ثل الاناا نثل الظثا باظثب ستثب سب ث  ابل اا   

بضل ال يبضنل فا سي لجا ب للأل ف الشايا ا  م رم الالعبنن ي ب و  من ااصبسبت

تثذ  لك ة القام و لهذا ساجع إلى غنبب الاخ صنن أل سساب إلى  قص الجب ث  الاثب ، 
لى الف ق لهذا مب ي و  سبلسل  على ال يبضننن من الجب   الصحا لذلك س   ضتم إ

كثب  إصبسبت م ظوعل لم فبلتل الخطوسة و خبصل لا  سيبضل ك ة القام ت انث  سبات 

 الشثثايا و أمثثب مثثن الجب ثث  ال يبضثثا فن ارثثس فثثا تثثاهوس مسثث واهم البثثا ا لال ظثثبف 
 ال يبضا  ر ا لخطوسة اإلصبسبت لتك اسهب لعام لجو  م بس ل طبنل  لسيل .

كاب اث  ذلك على عام توف  هذ  الفث ق علثى مثاسب لثو تكثوين جنثا فثا مجثبل الطث  

عبنن ل على الالال يبضا أل ت ى على طبن  عبم يقوم سإج اء الا بس ل الطبنل الالسي
لاشثثكلل لمثث ابب تم أثظثثبء لس ثثا ال ثثاسيببت و أل ت ثثى أثظثثبء إجثث اء الاببسيثثبت و لهثثذ  ا

 ت ب ا مظتب سيبضل ك ة القام .

لمن  بتنل أخث   فثب   قثص ال وعنثل لغنثبب ال وجنثو مثن طث ي الاثاسسنن لالعبثنن 
 تقايم عبننيؤ ، إلى عام لجو  م بس ل طبنل  لسيل و كاب ا و يج  على الااسسنن  لال

 .  صبئح ل إسشب ات لتوجنتبت تقنتم من شبح اإلصبسبت أثظبء مابس  تم ال يبضنل

ى أ   إل إضبفل لذلك إهابلتم لصحل الالعبنن لاه ابمتم س حقنق الظ بئج فا الاببسيبت
 اثبم كر ة اإلصبسبت على تسبب األ اء الجنثا و لثذا فاثن الواجث  علثى الاثاسسنن ااه

ا فثتم صحنب طوال الاشواس ال يبضا و ت ى تابسس هذ  ال يبضل لم بس   نسبلالعبن

 أتسن الر لي .
بت لفثثا األخنثث    اظثثى أ  يجثثا الالعبثثو  ااه اثثبم لال ظبيثثل الكبفنثثل مثثن طثث ي الجتثث

ب الاخ صل لخبصل الااسسنن لال خفنثف مثن كرث ة الاشثبكس ال ثا ي خبطثو  فنتثب و كاث

لوابثع الظنثل الحسثظل ل جسثناهب علثى اس    اظى أ  تجا اب  اتبتظب األذا  الصبغنل لا
  لخامل ال يبضل لال يبضننن و ل  جو من هللا  بحب و أ ظب با لفقظب فا ذلك. 

 



 االقتراحات والتوصيات :

ومد  الدد    لدبد لوال بعد  لد الةدا لددا لةادا لدقدن  دهد  ب د  يددن ةة لدا  دوال لد د   د  لدا          
مد   لعد ة م  ابا  ،تبدا  دهد  ةم مع دل لد عبدا ددلدد  ما د عبدا  ولد ال ةقد الت ل ةقبا ةا

ب دل ادا  اصد بق ل و د ل  لدعه لدامخقلف لإلصد ب ت لدول يداا، وال صدا مد  ة اادا ل  قدد   و

يدن ماد   لدقد ال   تكد ل  لددد ابا  لددق بعدا لدببادا لدول يداا ،ب إليد يا ادد  ة دز مول د 
دقكفّل بإصد بق ل لدول ين وة ز ين مول   لدقك ل  ب دهسبا دلب  لدول ين وذلدك م  لجل ل

دشد  ل ولدشنء لد ي ةسقهقاه م   دل  د ا لد ين   ل لددا   دق عاا،واوص لدد ابا  عل  ل
   ةة   ت دف عد     ةمد   لد عبدا  يدن تط اد  هد اد ت ل لددسدق بلاا وال صدا يدن ل اقدول  

 ، د  تؤثو عل  مودود دعب ل ،ةم تك م لدسب  ين ت  ف ل ع  لدلع  ة   ا  .

وم  ال     ا لدهق  ج لدقن ت صدله  ادا د   لاتنلهد  ةم ةخدوع بدبعو لدق صدا ت ول  قولاد ت 
عا  ل عقب ا م  هو   ل لد   دا  عل   وال لد    لدا ل ولدا وال صدا لدقن ةقده  ةم تؤال  ب

ياو مول د  ال صدا ائ ت لدعلا   عد   دوال لد د   بقد هو  لدد ابا  ،و  لدك م  هو  لد  م 

ولدقدن ةنمدل ةم لددصد با  ،   دك دلقكفّل باداد  لد عبداب دقك ل  ين ما   لدب  لدول ين وذ
 دوال لد د   و د ا لدق صدا ت  دن لدقن لع ةا    عب   نة التك م ب للا لألمل ين لدخووع م  لدد

   آلتن :

 دب  لدول ين وتعداد د  علد  لددسدق ل لدد ههن ب ت ياو مول   تك ل  دلد ابا   ال صا -1
  ي .و لدا 

ت ياو   ع ت لدع ع لدول ين وتا ا    بنا ث لألدولت ووة  ل لدفط ص ت لدبباا و  ل -2

 لإلةع ي ت لألوداا .
وال صدا ت  ماد عا م  لددقخصصا  ين لدب  لدول ين بإجولء دوالت وتوبصد ت ياو-3

 .لدد ابا  مه ل 

ت ةد لء ق الل ين ةي ة ع م  ةةد لع لإلصد ب ت ياو ه  ل هبن مقخصز د ل  ل يول  د -4
 ةثه ء لدق ال  ةو لدده يسا .

 ولددب ال ت . تيوواال ت لج  لدببا  دلالل لدفول  وال صا ين لدق الب  -5

 با ةو مق بعا هباا دوالا د عبا  م  هو  لدد ابا  اجولء مول  يوواال-6
 تومال لددهشآت لدول ياا م  لدد ع  وجعل   تقه ة  م    لع  لألم  .-7

لدبد  لدد ابا  يدن ماد   اعب ء ما لةا ت ة بو ب  ا لدفوق وتخصاز ج ء مه   دق عال -8

 لدول ين واعب ء مك ةقه .
وي    ة م اجب اي لفوض اجولء لددق بعا لدبباا لد والا  د عبا  أل ثو م  موال الد   -9

  . لدسها 

 اوص لدد ابا  عل  لإل ث ا م  ت عاا لد عبا . – 10
 الا د هوق مه ااا وا لثا ين ما   لدق ال  لدول ين دلق لال م  ا وث لإلص ب ت.-11

 
 


