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 ممخص البحث
في إطار تحضيرنا لنيؿ شيادة ماستر في عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية تخصص      

تدريب رياضي قمنا بانجاز مذكرة تحت عنواف اإلصابات البدنية الرياضية وتأثيرىا عمى الحالة النفسية 
ة عمى الحالة لبلعبي كرة اليد صنؼ أواسط والتي كاف اليدؼ منيا ىو إظيار تأثير اإلصابة البدني

النفسية لبلعبي كرة اليد مف خبلؿ التعرض لتصرفاتيـ وسموكيـ وكذا الدور الذي يمعبو التحضير والرعاية 
النفسية وعالجت ىذه الدراسة إشكالية والتي كانت ما ىو تأثير اإلصابة البدنية الرياضية عمى الحالة 

ضع فرضيات لمعالجة ىذه األخيرة الفرضية النفسية لبلعبي كرة اليد صنؼ أواسط ؟, وبعد ذلؾ قمنا بو 
 العامة والفرضيات الجزئية:

 .لئلصابة البدنية الرياضية تأثير سمبي عمى الحالة النفسية لبلعبي كرة اليد أواسط 
 .البلعب المصاب يجد صعوبة في تجاوز األلـ وفقداف وظيفة مف وظائؼ الجسـ 
  وىذا مايؤدي إلى مضاعفات نفسية .ىناؾ نقص في المتابعة النفسية لبلعبيف المصابيف 

وبعد ذلؾ تطرقنا إلى إقامة الدراسة الميدانية عمى دراستنا بأخذ مجتمع البحث والذي يمثؿ الفئة 
االجتماعية التي نقيـ عمييا الدراسة وىي مجموع فرؽ كرة اليد أواسط لمبويرة  ثـ أخذنا منو عينة وىي الفئة 

 التي طبقنا عمييا الدراسة.
عدد مف األفراد وىذا لمحصوؿ عمى معمومات مف المجتمع األصمي وىذا باستعماؿ وسائؿ وأدوات انتقاء 

 لنفي وقصد أو إثبات فرضياتنا.
اخترنا االستبياف المغمؽ وبعد الحصوؿ عمى إجابات االستبياف اعتمدنا عمى اإلحصاء ألنو يقودنا إلى 

2ا تقنيات النسبة المؤوية واختبار بارصوف )كا(األسموب الصحيح والنتائج السميمة واستخدامنا في بحثن  
بعد ذلؾ قمنا بإجراء مقابمة مع العب مصاب وىذا مف أجؿ معرفة مدى مطابقة أجوبتو مع إجابات 

 االستبياف
 وفي األخير توصمنا إلى النتائج التالية:

أواسطاإلصابات البدنية الرياضية تؤثر سمبيا عمى الحالة النفسية لبلعبي كرة اليد   
البلعبوف المصابوف يجدوف صعوبة في تجاوز اآلثار النفسية السمبية لئلصابة و ىذا راجع إلى نقص 

 الرعاية والمتابعة النفسية أثناء فترة اإلصابة .
 زيادة نشاط البلعبيف في فترة المراىقة يزيد مف احتماؿ تعرضيـ لئلصابات .

لضغوطات والحاالت المؤرقة المصاحبة لئلصابة البدنية لمتحضير والرعاية النفسية دور ىاـ في مجابية ا
. 

 وبعد إتماـ دراستنا قمنا بوضع فرضيات واقتراحات مستقبمية منيا:
  . االىتماـ بالبلعبيف المصابيف مف الناحية الطبية والنفسية 
 .االىتماـ بالمبلعب والتجييزات الرياضية مف أجؿ تفادي اإلصابات 



 ة مف أجؿ مساعدة البلعبيف المصابيف عمى تجاوز ىاتو المرحمة.محاولة خمؽ ركيزة اجتماعي 
 .عدـ ترؾ البلعب المصاب يعيش مصيره لوحده 
 مقدمة:

إف لمرياضة معنى أكبر مف كونيا وسيمة لقضاء وقت الفراغ، نعػـ ما زاؿ ىناؾ الكثيروف ممف     
يعتقدوف أف ىدفيا ىكذا، وفي ذات الوقت يمكف االستفادة مف الرياضة أكثر مف مجرد االستمتاع 

 بمشاىدتيا.
ني عمبل لمف يحترفيا، فالرياضة تعني أشياء مختمفة بالنسبة لؤلفراد المختمفيف، فبالنسبة لمبعض تع   

وبالنسبة لمبعض اآلخر ىي عمؿ محبب وتنافس طيب وىـ اليواة، أما بالنسبة لمباقيف فيي تعتبر وسيمة 
 طيبة لقضاء الوقت.

ومما ال شؾ فيو أنو ال يمكف فصؿ الرياضة عف الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية لؤلفراد     
عدة ىامة وضرورية تتأسس عمييا حياتيـ، فإذا أحسف توجييو فإنيا الممارسيف ليا، إذ أنيا تعتبر قا

 تنعكس عمى المجتمع بأكممو.
باإلضافة إلى فوائدىا بدنيا ونفسيا وحركيا عمى ممارسييا، فيي في ذات الوقت تنمي قيميـ نظرا     

 .(19ص 1996حماد، ) لبلحتكاؾ الدائـ مف خبلليا بالقواعد والقوانيف المنظمة ليا
وتعد الرياضات الجماعية بشتى أنواعيا وأشكاليا المختمفة أحد وأىـ األنشطة الرياضية، ككرة القدـ،     

كرة السمة، كرة الطائرة، وكرة اليد، ىذه األخيرة منذ نشأتيا األولى وىي في تغير وتطور مستمريف، بحيث 
د رغـ حداثتيا إال أنيا احتمت مكانة أصبحت تنافس الرياضات األخرى التي سبقتيا بمئات السنيف، فكرة الي

  (06ص 1998)عمي،  كبيرة في األوساط الرياضية وأصبحت ليا شعبية كبيرة وكسبت جميورا واسعا
كما أصبحت ىذه الرياضة تساير التكنولوجيا الحديثة، وتستخدـ عموميا مف أجؿ إيجاد طرؽ وأساليب     

تحقيؽ أسمى شكؿ ليا، وىو الشيء الذي يسعى إليو حديثة تتناسب مع الزماف والمكاف وىذا مف أجؿ 
اختصاصيو لعبة كرة اليد مف خبلؿ البرامج التدريبية العممية التي تيدؼ إلى تطوير إمكانيات البلعب 

 (13ص 1998)الحميد،  وقدراتو البدنية
تعدد نظرا لوجود وباعتبار كرة اليد مف األلعاب الجماعية التي يتميز السموؾ الحركي فييا بالتنوع وال    

العب وخصـ وأداة في تفاعؿ مستمر وغير منقطع مف األحداث، ورغـ القوانيف المنصوص عمييا لحماية 
البلعب إال أنو تكثر فييا اإلصابات الرياضية عموما ، لذا ينبغي التركيز عمى التحضير البدني والتسخيف 

راج ميارة االسترخاء ضمف البرنامج التدريبي، وكذلؾ إد  الجيد أثناء الحصة التدريبية والتقوية العضمية
نجاز رياضي عالي ونتائج جيدة.      وذلؾ بغرض الوصوؿ إلى أداء وا 

" ولقد شيد عمـ الطب الرياضي تقدما كبيرا، فمثبل أنو في مدينة ستوكيولـ )عاصمة السويد( قد انشأ 
ألجيزة الحيوية، وأف في الواليات معيد خاص لدراسة تأثير التدريبات الرياضية عمى الجسـ البشري وا



المتحدة األمريكية تمنع جامعة ىارفاود البلعبيف عف ممارسة النشاط الرياضي في غير وجود طبيب أو 
 (07ص 2001)العبل،  أخصائي الطب الرياضي أو العبلج الطبيعي

ة اليد، حيث أف وما يمكف قولو أف لئلصابات البدنية عبلقة وطيدة بالحالة النفسية لبلعبي كر       
 .مستوى األداء لبلعب كرة اليد يتوقؼ عمى الحالة النفسية التي يكوف عمييا

  :انطبلقا مف كؿ ما سبؽ ذكره أحاوؿ تقسيـ دراستي إلى قساميف ...   
 .اإلطار العاـ لمدراسة(الجانب التمهيدي ) -0   
 :: يحتوي عمى فصميفالجانب النظري -4   
 .عمى ثبلثة محاوريحتوي الفصل األول:    
 .اإلصابات البدنية الرياضية :المحور األوؿ    
 المحور الثاني: الرعاية النفسية لبلعبيف المصابيف    
 كرة اليد :المحور الثالث    
 المحور الرابع:المراىقة    
 الدراسات المرتبطة البحثالفصل الثاني:   
 :يحتوي عمى فصميف :الجانب التطبيقي -3
 .لثالث: منيجية البحث و إجراءاتو الميدانيةالفصؿ ا   
 .الفصؿ الرابع: عرض وتحميؿ ومناقشة النتائج   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 اإلصابات الرياضية 0_0
 : تعريف اإلصابة الرياضية0_0_0   
ىي تأثير نسيج أو مجموعة أنسجة الجسـ نتيجة مؤثرة خارجي أو داخمي مما يؤدي إلى تعطيؿ عمؿ     

 ذلؾ نسيج, تنقسـ ىذه المؤثرات إلى:أو وظيفة 
 : أي تعرض البلعب إلى قوة خارجية كاالصطداـ بزميؿ أو األرض أو أداة مستخدمة.المؤثر الخارجي
 : أي إصابة البلعب مع نفسو نتيجة لؤلداء الفني الخاطئ أو عدـ اإلحماء.المؤثر الذاتي
                                          .إلرىاؽ العضميمثؿ تراكـ حمض االكتيؾ في العضبلت أو ا :المؤثر الداخمي

الرياضية قد تكوف إصابة بدنية, أو إصابة  اإلصاباتأو قمة مقدار الماء واألمبلح وينبغي عمينا مراعاة أف 
  (81، صفحة 2004)زاىر ع.،  نفسية.
 :اإلصابات البدنية  

ارتباط أداة و قد تحدث نتيجة حادث عارض أو غير مقصود مثؿ اصطداـ العب بآخر منافس, أ    
المعب بجسـ البلعب منافس, أو سقوط البلعب فجأة أثناء األداء كما في الجمباز مثبل, أو أثناء أداء 

ات العدواف الرياضي ميارة حركية في كرة القدـ أو كرة اليد وفقداف البلعب لتوازنو وقد تحدث نتيجة لعممي
 والعنؼ أثناء المنافسات الرياضية.

 :اإلصابة النفسية 
ىي عبارة عف صدمة نفسية نتيجة لخبرة أو حادث معيف مرتب بالمجاؿ الرياضي والتي قد تفسر أو      

قد  ال تفسر عف إصابة بدنية ولكنيا تحدث بعض التغيرات في الخصائص النفسية لمفرد ويتضح أثرىا في 
مستواه الرياضي وفي تغير الحالة االنفعالية والدفاعية والسموؾ بالنسبة لمفرد الرياضي وبالتالي ىبوط 

 بعض األحياف انقطاعو النيائي عف ممارسة الرياضة.
 :اإلصاباتأنواع  4_0_0

صابات المبلعب خاصة إلى عدة مدارس اإلصاباتتوجد عدة مدارس طبية تقسـ       لتسييؿ  عامة وا 
 يمي: شرح التشخيص وتنفيذ العبلج ومف ذلؾ ما

 :الصدمة  
 ىي حالة ىبوط في األجيزة الحيوية الدورية والتنفسية تصحب جميع اإلصابات المفاجأة منيا:    
  اإلصابات المفاجأة التي يصاحبيا ألـ كالكسور._ 

 _ صدمة نتيجة فقد كميات مف الدـ كما في حاالت النزيؼ الشديد سواء كاف داخميا أو خارجيا. 
 في الحاالت اآلتية حاالت الحروؽ النزالت المعاوية الشديدة._ نتيجة فقداف سوائؿ كثيرة مف الجسـ 

 إصابات الجهاز العضمي : 
الرضوض )الكدمات( ىو ىرس األنسجة وأعضاء الجسـ المختمفة )كالجمد والعضبلت( أو الصمبة 

 )كالعظاـ والمفاصيؿ( نتيجة إلصابتيا إصابة مباشرة بمؤثر خارجي. 



وـر ونزيؼ داخمي وارتشاح لسائؿ ببلزما الدـ مكاف اإلصابة والكدـ وغالبا ما يصاحب الكدـ ألـ و      
إصابة تكثر في الرياضات التي في احتكاكات تنافسية مباشرة أو التي تستعمؿ بيا أدوات صمبة وتزداد 

 خطورة الكدـ في الحاالت اآلتية :
 _ قوة وشدة الضربة الموجية إلى مكاف اإلصابة.

 (41، صفحة 1999)رياض،  المعرض لئلصابة._ اتساع المساحة أو الجزء 
 :الشد أو التمزق العضمي 

الشد العضمي ىو عبارة عف استطالة في األلياؼ العضمية المرنة المكونة لمعضمة المرنة المكونة     
بيعية أو تمزؽ في األلياؼ لمعضمة بشدة تتجاوز مقدار المرونة العضمية مما يؤدي إلى استطالة غير ط

 العضمية, ويسمي الشد العضمي في بعض األحياف بالتمزؽ العضمي وىو مف أكثر اإلصابات شيوعا.
 (91 90)زاىر ع.، صفحة 

 التقمص )المعص( العضمي  : 
قد يتعرض الرياضييف أو غير الرياضييف الذيف يقوموف بأعماؿ عضمية عنيفة إلى اإلحساس     

بتقمصات مؤلمة في عضمة أو بعض العضبلت تستمر لوقت قد يقتصر لبعض ثواني أو يطوؿ بعض 
دقائؽ, وقد يحدث القمص العضمي أثناء التدريب في الجو الحار, ومف أسباب التقمص العضمي طوؿ مدة 

رض العضمة لنقص األكسجيف, كما يحدث عند القياـ بمجيود عضمي لمدة طويمة أو بسبب بعض تع
التغيرات الكيميائية داخؿ العضمة كبقاء كميات مف عنصر الصوديوـ داخؿ الميفة العضمية أو فقد كميات 

سموزي نتيجة مف الماء المحمؿ باألمبلح نتيجة العرؽ فينخفض مستوي السوائؿ بالخمية ويزداد الضغط اإل
الزيادة في فقد الماء مف الخمية إلى خارجيا, ويكوف الماء المحمؿ باألمبلح التي يتسبب نقصيا في حدوث 
التقمص ويحدث التقمص في عضبلت سمانة الرجؿ, باطف القدـ, العضمة ذات األربع رؤوس الفخضية, 

بي المسافات المتوسطة عضبلت السمانة الخمفية, عضبلت البطف, ويتعرض إلى ىذه اإلصابة الع
 .(113 112، صفحة 2004)توفيؽ،  والطويمة
 :الكسور 

انفصاؿ العظمة عف بعضيا إلى جزئييف أو أكثر نتيجة لقوة خارجية شديدة )عنؼ خارجي( أو  الكسر ىو
االصطداـ بجسـ صمب مثؿ الضرب بعصا غميظة بقوة عمى الساعد, أو اصطداـ القصبة بقدـ العب 

أو بأداة تقميدية وبقوة وبسرعة أو اصطداـ العب كرة القدـ بعارضة المرمى أو باألرض أو بقدـ  خرآ
 (55، صفحة 1999)رياض،  لمكسر بأنو "انفصاؿ في استمرارية العظمة". آخرلخصـ, وىناؾ تعريؼ ا

 اإللتواء 
ىو خروج األوجو المفصمية عف حدودىا الطبيعية لمحركة والعودة السريعة بما يسبب شد شديد في     

 األربطة المفصمية ينتج عنو التقطع الجزئي أو الكمي في األربطة.



ىي الكاحؿ والرسغ حيث يكوف التوـر واضحا واأللـ شديد ألقؿ  اإلصابةإف أكثر المفاصؿ تعرضيا ليذه 
 حركة.
  :)الممخ )الجزع 

مف أكثر إصابات المبلعب شيوعا أو مف النادر أف العبا لـ يحدث لو ممخ مرة عمى األقؿ, والممخ     
ة حركة عنيفة في اتجاه معيف ويحدث إثر السقوط عبارة عف أربطة المفصؿ أو تمزقيا جزئيا أو كميا نتيج

عمى أحد األطراؼ أو التعثر أثناء المشي أو الجري أو انثناء مفاجئ, وأكثر المفاصؿ تعرضا لمممخ ىي 
 مفصؿ القدـ ورسغ اليد. 

 األسباب العامة لإلصابة في المجال الرياضي: 3_0_0
  :غير عممي ساىـ في حدوث اإلصابة ومتمثمة إذا ما تـ التدريب بأسموب التدريب الغير العممي

 يمي: فيما
 _ عدـ التكامؿ في التدريبات لتنمية عناصر المياقة البدنية.

 _ عدـ التنسيؽ والتوافؽ في تدريبات المجموعات العضمية لبلعب.
 _ سوء تخطيط البرنامج التدريبي.

 _ عدـ االىتماـ باإلحماء الكافي والمناسب.
 بدقة._ عدـ مبلحظة البلعب 

 (25 24، صفحة 1999)رياض،  _ سوء اختيار مواعيد التدريب.
 :مخالفة الروح الرياضية 

مف أسباب اإلصابات وىي مخالفة األىداؼ نبيمة تسعى الرياضة في تأصيميا في النفوس ليمتد  تعد     
 ىذه المخالفات يرجع إلى ما يمي: أثرىا عمى الحياة العامة والمجتمع وسبب

التوجو النفسي الخاطئ حيث يوجو المدرب العبو لمعنؼ والخشونة المتعمدة إلرىاب المنافس مما قد _ 
 .يسبب إصابة البلعب نفسو أو منافسو إلبعاده عف االستمرار لتقدمو مياريا وفنيا

 .إصابة منافسو _ الحماس والشحف النفسي والمبالغة فيو مما قد يسبب إصابتو أو
 :مخالفة المواصفات الفنية والقوانين الرياضية 
تؤدي  القوانيفىدؼ القوانيف الرياضية ىي حماية البلعب وتأميف سبلمة أدائو لرياضتو,ومخالفة تمؾ       

أو مياجمة البلعب مف الخمؼ, وكتـ كدمو بخشونة  إلى حوادث كمياجمة العب مبارزة عند خمع قناعو
    .الرياضةفي كؿ  القوانيفوغيرىا في كرة القدـ, ويمتد ذلؾ إلى مخالفة 

 ين:عدم األخذ بنتائج الفحوصات واالختبارات الفيزيولوجية لالعب 
صة بتقييـ يجب عند انتقاء الفرؽ عامة والفرؽ الوطنية خاصة األخذ بنتائج الفحوص واختيارات خا     

البلعبيف فيزيولوجيا التي تجرى بمراكز الطب الرياضي عمى أف تعرض عمى المدرب المؤىؿ ليتعاوف مع 
أخصائي الطب الرياضي في اختيار البلعب أو الفريؽ الجاىز والبلئؽ فنيا مف حيث الميارة والمياقة 



ر البلئؽ فسيولوجيا لبلعب غيالبدنية, وىناؾ العديد مف الحوادث واإلصابات التي نتجت مف اختيار ا
 ؾ في المباريات.وطبيا لبلشترا

 استخدام األدوات الرياضية الغير المالئمة: 
نقصد ىنا األدوات التي يستخدميا البلعب في مجاؿ رياضتو مثؿ كرة القدـ, مضرب التنس والسبلح      

في المبارزة, فاستخدـ الناشئ ألدوات الكبار خطأ طبي جسيـ ينتج عنو العديد مف األضرار الطبية 
 (28_26، صفحة 1998مبلعب، )رياض، الطب الرياضي واصابات ال واإلصابات.
 األحذية المستخدمة وأرض الممعب: 

ونشير ىنا إلى معظـ تشوىات القدـ غير الخمقية وتشمؿ التشوىات الوظيفية, والتشوىات األستاتيكية     
في المجاؿ الرياضي نتج مف سوء اختيار األحذية المناسبة لكؿ رياضة بما يناسب كؿ قدـ, فاألحذية 

ا االختيار يشارؾ فيو المناسبة وأرض الممعب تشكؿ حماية دائمة لقدـ البلعب, ونشرىا ىنا إلى أف ىذ
، 1999)رياض، الطب الرياضي وكرة اليد،  أخصائي الطب الرياضي بإبداء الرأي الفني لبلعب والمدرب.

  (194صفحة 
 استخدام الالعبين لممنشطات: 

يؤدي استخداـ البلعبيف لممنشطات المحرمة دوليا إلى إجياد فيزيولوجي وظيفي يعرضيـ لمعديد مف     
اإلصابات, حيث أنيـ سيبذؿ جيد غير طبيعي "صناعي" غير مبلئـ لقدراتيـ الفيزيموجية, كذالؾ يجب 

 عمى أخصائي الطب الرياضي والمدرب عمؿ دفتر تدوف بو إصابات كؿ العب مف حيث:
 كاف حدوث اإلصابة )مبلعب مفتوحة, مغطاة, في أي موسـ شتاء أو صيؼ(._ م

 _ لحظة اإلصابة )خبلؿ اإلحماء, خبلؿ المباراة, في نياية المباراة(.
 _ حالة البلعب البدنية وقت اإلصابة )إجياد عضمي, ضغط عضمي(.

 ي(._ مستوى البطولة التي أصيب فييا البلعب )مباراة سيمة, مباراة صعبة, نيائ
_ وصؼ تفصيمي لمحركة التي أدت إلى إصابة البلعب, وذلؾ لئلستفادة مف ىذا الدفتر عند التشخيص 

 والعبلج والمتابعة. 
 أعراض اإلصابة  2_0-0
 واإلسعافات األولية: اإلصابةأعراض أ_

 :أعراض اإلصابة 
فقداف الوعي: عندما يستجيب البلعب المصاب بطريقة غير سوية )غير طبيعية( أو عندما ال توجد أي 

 لمدة عشرة ثواف. اإلطبلؽاستجابة عمى 
بحرقاف أو عدـ القدرة عمى التحرؾ  اإلحساسعصبية مثؿ التخدير التنميؿ أو  إصابةوجود أعراض 

 األعصاب. إصابةوغيرىا مف مظاىر 
 خطيرة. إصابةديد الواضح ينبو عادة عمى وجود حدوث الوـر الش



 أو سمبا. إيجاباوجود ألـ شديد عند تحريؾ المفصؿ في مدي الحركة الطبيعية 
 وجود مظاىر نزيؼ داخمي أو خارجي.

 األولية: اإلسعافاتب_
 قص المبلبس لتتمكف مف رؤية الجزء المصاب ويمكنؾ فحصو. _ نزع أو

مضاعؼ يربط الرباط الضاغط عمى مكاف الجرح إليقاؼ النزيؼ _ في حالة وجود نزيؼ مف كسر 
 وحماية الجرح مف التموث.

_ تقـو الكسور المعوجة لتفادي المضاعفات باستثناء الحاالت الكسور حوؿ المفاصؿ مثؿ الرفؽ أو 
, كما الركبة أو كسور في العمود الفقري تحاشيا لتمزؽ األوعية الدموية واألعصاب المحيطة بمنطقة الكسر

 ال بد مف مبلحظة وحماية الجمد فوؽ الكسر.
موجود البيئة المحيطة كاأللواح  ئة عدـ توفرىا يمكف استخداـ أي شي_ استخداـ الجبائر وفي حال

الخشبية, جرائد ومجبلت, جبائر مصنوعة مف الكرتوف المقوي, أما بالنسبة الستخداـ العبلقات فيمكف 
وفي أسوء الحاالت يمكنؾ أف تستخدـ الساؽ السميمة كجبيرة لمساؽ استخداـ حتي مبلبس المصاب نفسو, 

 المصابة, أو صدر المصاب كجبيرة لذراعو المكسورة.
 _ توضع الجبيرة حسب القواعد المعروفة لتثبيت العضو المصاب.

 _ يجب أف تثبت الجبيرة مفصؿ أعمى الكسر ومفصؿ أسفمو.
أف ال تسبب احتباس في الدورة الدموية, أو ضغط مباشر عمى  _ يجب مراعاة الجبيرة واألربطة المثبتة ليا

 منطقة الكسر.
_ البد مف المبلحظة أف المصاب في حالة ألـ, وربما يصاب بالصدمة وفي ىذه الحالة يجب معالجة 

 الصدمة أوال وتترؾ العناية بالكسر إلى ما بعد زواؿ الصدمة.
عبلجو عند الوصوؿ إلى المستشفي ألنو قد  _ ال يعطي لممريض أي شراب أو طعاـ حتى ال يؤخر

 يعطي مخدر عاـ.
 وكيفية منع حدوثها: اإلصابةمظاعفات  5_0_0

 مظاعفات اإلصابات:أ_
 .مزمنة إذا لـ يتوفر ليا العبلج المناسب إصاباتالعادية إلى  اإلصابة: قد تتحوؿ المزمنة إصابات_
 ما حدث خطأ في توقيت أو العبلج الطبي. إذا: وذلؾ العاهات المستديمة_
تنتج مف جراء ممارسة كرة اليد بطريقة مكثفة بدوف تدريبات تعويضية مف المدرب أو  تشوهات البدنية:_

 كنتيجة لمممارسة الغير عممية لتمؾ الرياضة.
طؿ بلعب إلى اختصار زمف تواجده كبيؤدي تكرار إصابة ل العب:قصر العمر الرياضي االفتراضي ل_

في المبلعب وتتضح ىنا أمية الجانب الوقائي والعبلجي مف اإلصابات في اإلطالة الئلفتراضية لزمف 
 تواجد البلعب بالممعب.



 كيفية منع حدوث المضاعفات:ب_
 التالية: اإلجراءاتتخاذ إالبلعب ب اإلصاباتيمكف منع حدوث مضاعفات 

المصاب بإصابة شديدة مف الممعب إلى المستشفي حتي ال _ اتخاذ االحتياطات الكافية أثناء نقؿ البلعب 
 يتسبب نقمو الخاطئ في حدوث مضاعفات.

المصحوبة بتمؼ في األنسجة حيث  اإلصابات إسعاؼ_ منع استخداـ التطبيقات الساخنة أو التدليؾ في 
ة البلعب السيئ في تأخير عود مما لو مردود اإلصابةيؤدي ذلؾ إلى زيادة النزيؼ الداخمي في مكاف 

 لممارسة نشاطو الرياضي.
_ يجب توخي الحرص والحذر عند استخداـ الرباط الضاغط, فعندما يستخدـ الرباط في الضغط بشدة 

 عمى األنسجة فإف ذلؾ يؤدي إلى تأثير السيئ عمى الجمد والدورة الدموية.
وتبدأ األنسجة المصابة  _ منع التطبيقات الحرارية الساخنة وذلؾ إلى غاية أف تختغي مظاىر االلتياب

 بااللتئاـ.
 جسـ البلعب حتي ال أجزاءاألولية عمى الطرؼ المصاب يجب تغطية بقية  اإلسعافات_ أثناء تطبيؽ 

يفقد الجسـ حرارتو ويجب توخي الحرص في المحافظة عمى أجزاء الجسـ عامة والجزء المصاب خاصة 
 في وضع ارتخائي مريح.

 المالعب: إصاباتلعالج من القواعد األساسية في ا 6_0_0
 :إهتمام بالحالة النفسية لالعب وأهمية الحوار معه 
وذلؾ بأىمية الحوار لشرح الحالة تفصيميا لمرياضي المصاب وتعريفو بالتشخيص ومبلحظات       

البسيطة عف سبب اختيارنا لنوع العبلج كما يجب مناقشة الرياضي المصاب في نوع الرياضة التي 
يمارسيا مف الناحية النفسية ويفضؿ متابعتو في المبلعب ليزداد ثقة بأف معالج قريب نفسيا ومحتؾ 

التي ال  اإلعبلميةبالوسط الذي يمارس فيو رياضتو, كما أف الرياضييف عامة يتمتعوف بجانب مف الشيرة 
 .(9_8، صفحة 1998)رياض، الطب الرياضي واصابات المبلعب،  عند عبلجيـ إغفاليايجب 
 أهمية احترام مدة الراحة المفروضة لالعب المصاب: 

والمفروضة لو طبيا إلتماـ شفائو في المدة التي ينصح  يجب أف يأخذ البلعب المصاب الراحة البلزمة 
ال سوؼ يؤدي ذلؾ إلى أضرار ومضاعفات طبية جسمية قد تؤدي إلى   بيا إلزاميا قبؿ العودة لممبلعب وا 

 .ابتعاده نيائيا واعتزالو
  :الستخداميا يمـز طبيب مختص ومدرب عمييا فنيا وتستخدـ طبقا لنوع الحقن الموضعية

 يمي: زمنيا مع مراعاة ما اإلصابة
أو تمزقات ثانوية بيا كما  إتبلؼمنع إعطاء الحقف الموضعية في األوتار العضمية حتى ال يحدث    

 تمنع أيضا في حالة اإلصابات الحادة لبلعب, وأشير الحقف الموضعية ىي حقف الكورتيزوف ومشتقاتو.



منع إعطاء الحقف الموضعية لبلعب في غرؼ خمع المبلبس أو في أرض الممعب حيث أف ىذه الحقف 
 تحتاج إلى تعقيـ طبي خاص منعا لحدوث مضاعفات.

  :البلعب المصاب جرعة متوسطة الشدة قدر  إعطاءيجب مراعاة العالج بالعقاقير الطبية
الجانبية المحتممة, وبالنسبة لمضادات الحيوية تراعي كمية  لآلثارمف العقاقير تفاديا  اإلمكاف

 الجرعة الدوائية ويفض العبلج األسرع واألقوى لمرياضي مع تفادي خطر األعراض الجانبية.
  بالتثبيت واألربطة: العالج 

صابات الكتؼ والركبة والقدـ. إصاباتباط الضاغط المطاط: ويستخدـ في الر  كسور الضموع وا 
ويستخدـ كطريقة لمتثبيت وىي بسيطة وقديمة أعيد استعماليا حديثا وليس ليا البالستر العريض:  -

ابات البسيطة أي أعراض جانبية عمى دورة الدموية وأىـ استخدامات ىذه الطريقة في اإلص
 بمفصؿ القدـ.

ويستخدـ بالدرجة األولى في التثبيت التقميدي لمكسور والشديدة والمتوسطة ونشير ىنا  الجبس: -
إلى أف الجبس غير مرغوب لدى البلعب المصاب, لذا يمـز أىميتو بالنسبة إلصابتو, وأثناء 
العبلج الرياضي باستخداـ الجبس يمـز عمؿ التدربات ثابتة الطوؿ إيزومترية لمعضبلت في 

لمصابة عمى أف تتدرج في كميتيا وسرعتيا وننصح بعمؿ شباؾ صغيرة في الجبس األجزاء غير ا
حتي يتأكد الطبيب المعالج مف سبلمة الجمد والدورة الدموية, كما ننصح باختيار مدى سبلمة 

، 1998لمبلعب، )رياض، الطب الرياضي واصابات ا الجياز العصبي والحركي لؤلطراؼ تحت الجبس.
       (11_9صفحة 

  المختمفة كعبلج وقائي إلصابات المبلعب وكمعد, التدليك والتأهيل: يدخل التدليك بأنواعه
المجيود الرياضي أو في بعد العمميات  اآلثارلموصوؿ إلى أعمى لياقة بدنية في كرة اليد, وإلزالة 

الجراحية, والجبس كذلؾ تدخؿ التدريبات الرياضية المتخصصة في مجاؿ التأىيؿ الخاص 
 . (186، صفحة 1999)رياض، الطب الرياضي وكرة اليد،  الستعادة العب كفاءتو ولياقتو البدنية

  :العبلج الطبيعي دورا أساسيا وىاما في التأىيؿ البلعب المصاب وذلؾ  يمعبالعالج الطبيعي
الطبي المتخصص, وبانتياء العبلج الطبيعي يحب عودة المصاب إلى أخصائي  اإلشراؼتحت 

 الطب الرياضي مرة ثانية ليقدر إما انتياء العبلج أو وضع المريض عمى نوع عبلجي اخر.
 يمي: منيا ماوتختمؼ أنواع العبلج الطبيعي نذكر 

األشعة القصيرة وتحت الحمراء وفوؽ البنفسجية, والموجات الرادارية والصوتية, والتيار الكيربائي المستمر 
والمتردد, وأجيزة العبلج المائي وحمامات السمع الطبية, والكمادات الثمجية والساخنة, وأجيزة تنبيو 

ىيؿ البلعب في مجاؿ استعادة لياقتو البدنية العضبلت واألعصاب, والتدريبات الرياضية المتخصصة لتأ
 . اإلصابةبعد 



  :ويستخدـ بواسطة أطباء متخصصيف لعبلج بعض أنواع العالج بالوخز والعالج المغناطيسي
زالةالقدـ والركبة والكوع, والكتؼ  إصاباتمثؿ:  اإلصابات العضمية ويستخدـ أيضا  اآلالـ وا 

 في أماكف معينة وبطريقة معينة. لمقاومة التدخيف بيف الرياضييف بالوخز
  :التدخؿ الجراحي فنيا فيجب تنفيذه في أقرب فرصة  إجراءإذا ما تقرر التدخل الجراحي الفوري

الشديدة بالمفاصؿ والتي كانت توضع قديما في الجبس لمدة طويمة  اإلصاباتخاصة بعد 
تقدمة في أوروبا وأمريكا تخضع لمتدخؿ الجراحي مفي مراكز الطب الرياضي ال اآلفت وأصبح

لخياطة الربطة الممزقة قبؿ وضع الجبس لمدة شير  اإلصابةالفوري خبلؿ األسبوع األوؿ مف 
ونصؼ مع عمؿ برنامج تأىيمي لمعبلج الطبيعي الخاص بكؿ نوع مف أنواع االصابة لمرياضي 

 اقة الحركية لممفصؿ. يعود بعده لممبلعب كما كاف عميو مف حيث الكفاءة والي
  :ال يكفي في مجاؿ الطب الرياضي بالفحوص استخدام وسائل التشخيص الطبي الحديث

االكمينيكية فقط حيث إذا جاز ذلؾ لمفرد العادي فبل يجوز لمرياضي الذي تنتظر المبلعب 
 ندرجوالمباريات اليامة لفريقو ودولتو, والمعروؼ أف التشخيص السميـ أساس العبلج الناجح وي

ديث العديد مف الطرؽ الجديدة المستخدمة بمراكز الطب حتحت بند وسائؿ التشخيص الطبي ال
        (65_64، صفحة 2002)رياض، اإلسعافات األولية لئلصابات البلعب،  الرياضي المتقدمة.

 الرعاية النفسية لمرياضيين 4_0
 : الرعاية النفسية لمرياضيتعريف  0_4_0

تطوير مستوى ونتيجة  إلىىي عممية متواصمة واعية خبلؿ المراحؿ المختمفة لحياة الرياضي تيدؼ      
الجوانب الشخصية لبلعب والمدرب والحكـ وجميع المشاركيف في العممية التدريبية وتدعيـ العبلقة بينيـ 

تماسكيـ  فضبل عف التعريؼ باألساليب الوقاية والتغمب عمى الضغوط النفسية , والتأىيؿ النفسي بعد و 
 الرياضية ييدؼ تحقيؽ الذات.  اإلصابات

لممشكبلت الشائبة والتي تعد كأمراض تصيب الرياضييف وتحتاج الى الرعاية النفسية, القمؽ الزائد,  أمثمو
ضعؼ الثقة بالنفس, الخوؼ مف المنافسة, عدـ القدرة عمى التحكـ االنفعالي, ضعؼ القدرة عمى مواجية 

 , الصدمة النفسية...... الخ .اإلصابةالمنافسة, الخوؼ مف  أثناءالضغوط 
ا" ما تسيطر عمى الرياضييف المصابيف نوبات نفسية تيدد مستقبميـ الرياضي وحياتيـ الشخصية غالب

 بشكؿ عاـ. 
( وأىمية الرياضة في حياة اإلصابة)قوة  اإلصابةالرياضي عمى درجة  لئلصابةيعتمد التأثير النفسي 

معيا(. ونوع الفعالية التي )كيؼ يفيما ويتعامؿ  اإلصابةالرياضي ودرجة رد الفعؿ لدى كؿ رياضي اتجاه 
 .(http//www.aspasp.org/de) فردية ( –جماعية  -سرعة تحمؿ -يزاوليا الرياضي )رياضات قوة

 يجبر عمى ترؾ خبرة الرياضة ويعتزؿ . أو_ ىناؾ العديد مف الرياضييف ما يسمـ 



 بأقؿ الخسائر. اإلصابةة في فترة _ وىناؾ مف لديو القدرة عمى تجاوز الحالة النفسي
_ ومنيـ مف يعتبرؾ عمى أنيا )كبوة جواد( وسرعاف ما يعاود االندماج والرجوع الى حالتو الطبيعة في 

طفيفة  اإلصاباتالبسيطة الشائعة التي تكوف فييا  اإلصاباتالحياة االجتماعية والرياضة .)خاصة مع 
 يوما" والعودة (. 30وتكوف بحدود 

 :المرتبطة بالتأثير النفسي أنواع اإلصابات الرياضية 4_4_0
 :ة بمقدار معيف مف التأثير النفسيالرياضية المرتبط اإلصاباتمف خبلؿ ذلؾ فأف ىناؾ نوعيف مف 

 التي البسيطة والمتداولة عادة" في  اإلصاباتوىي الرياضية البسيطة )الشائعة(:  اإلصابات
أو القياـ ببعض الحركات الجديدة والتي  اإلحماءالتدريب ومنافسة والتي تحدث بسبب عدـ كفاية 

يـو لمشفاء مثؿ )التشنج, والتمزؽ  30تكوف أكبر مف قابمية العضمة أو المفصؿ وتتحدد بحوالي 
( 6الرياضي بعد شفاءىا خبلؿ فترة ) الجزئي, وسحب المفصؿ ( وىي غالبا" ما تحمؿ مف ذاكرة

 ىي:  اإلصابةسنة, أما ابرز المؤشرات النفسية التي تظير عمى الرياضي في فترة  إلىأشير 

  البلعبيفالتي ألمت بو ىي مسألة طبيعية ويتعرض ليا أغمب  اإلصابةأف. 
 شديدة في العودة ومواصمة التدريبالرغبة ال. 
 اإلصابةف خطورة الرياضي ال يشعر بالقمؽ الشديد م. 
  عوبةالص أومف حيث مدى السيولة  اإلصابةبنتيجة  بوءنبالتقدرة الرياضي. 
  التي وقع بيا سابقا" ومحاولة تفادييا  األخطاءأمكانية االستفادة خبلؿ فترة العبلج مف تصحيح

 . (http//www.aspasp.org/de) "الحقا

 سنة بعد  إلى( أشير 6: والتي يمكف أف يعود فييا البلعب خبلؿ فترة مف ) الخطرة اإلصابات
عمى عامميف  اإلصاباتفترة عبلج وتأىيؿ في مختمؼ الجوانب ويعتمد شفاء ىذه النوع مف 

 ميميف 

  المستوى العالي مف المياقة البدنية . إلى إضافةقوة التحمؿ التي يممكيا الرياضي 
 البلعب . إلىالعودة  الروح المعنوية والرغبة في 

, األحيافلشدتيا أو تركيبيا بعض  اإلصابةصابات ال يستطيع الرياضي التنبوء بنتائج في مثؿ ىذه اإل
ية المطموبة ز الجاى إلى, والخوؼ مف عدـ الوصوؿ اإلصابةويعيش في فترة صراع نفسي خوفا" مف تفاقـ 

 حتبلؿ موقعة السابؽ في الفريؽ .إل
 :المصابالمؤشرات النفسية التي تظهر عمى الرياضي  3_4_0
  اإلصابةاالستبلـ التاـ لمعبلج وتقيد بتعميمات المعالج خوفا مف تفاقـ . 
  األحيافدرجة عالية مف القمؽ والخوؼ والتوتر االنفعالي في اغمب  إلىوصوؿ الرياضي . 



  التي تمنع المصاب مف التحرؾ. اإلصاباتوخصوصا"  األوليةظيور بوادر االكتئاب 
 الرياضي عمى المحؾ وف مستقبمػأب شعور المصاب. 
  ر المصاب بأف ال قيمة لموقت عندهشعو. 
 األفكارمكانية الرجوع لممبلعب وسيطرة الممستقبؿ عند عدـ التنبوء بعدـ  التصورات السمبية 

 السمبية عمى الرياضي المصاب .
  :النفسية اإلصابات 2_4_0

النفسية  اإلصابة إلىيتعرض الرياضي أثناء ممارستو لمنشاط الرياضي إلى مواقؼ مختمفة تؤدي      
تحدث بعض التغييرات في الخصائص النفسية لدى الرياضي تؤثر في السموؾ الحركي لمرياضي 

 المختمفة خاصة في الجانب الدافعية مف أمثمو ذلؾ : انفعاالتونتيجة التغيير الذي يصيب 
 ند عودتو يظير لديو عامؿ الخوؼ عقوية أوقدتو لفترة طويمة و  إصابة إلىالرياضي  تعرض

 سابقا" . إصابتو إلىالحركة التي أدت  أداءالتردد في و 
  فعمية )بدنية( مثبل" كسر جياز العقمة أثناء حركة الكب  إصابة إلىقد ال يتعرض الرياضي

عمى العقمة فيؤثر  لؤلداءد العودة فيكوف مصدر خطر عن لئلصابةولكف الرياضي ال يتعرض 
 عمى المستواه .

  صدمة نفسية عمى رياضي  إلىخطرة تؤدي  إصابة إلىيمكف أف يؤثر تعرض رياضي أخر
 البعض في الثقة بالنفس . األداءشاىد ىذا الحادث وتعرضو لبعض الترددات في  أخر

 :النفسية اإلصاباتمراحل  5_4_0
 الرياضي قد يقمؿ مف مدى أىمية أصابتو بالرغـ مف حدوثيا بالفعؿ خاصة  مرحمة الرفض :

 بعد أصابتو مباشرة, إذ قد يصاب بصدمة لعدـ تصديقو أنو أصيب .
 واقع عمى الرياضي فأنو يصاب بالغضب وقد يتمفظ  اإلصابة: بعد أف يصبح  مرحمة الغضب

 مف حولو . اآلخريفالسمبية تجاه نفسو أو  األلفاظبعد 
 اإلصابة: الرياضي يحاوؿ أف يظير أنو سيعرض ما فاتو أو سيفوتو جراء  مرحمة المساومة 

ط أو الخصـ ليتفادى حقيقة الجيد ... وىو يعطي التبريرات المرتبطة بالخ واألداءبالتمريف 
 .الموقؼ

  وحجميا وما سيترتب  اإلصابة: الرياضي يدرؾ الموقؼ تماما" في حقيقة  كتئابمرحمة اإل
عدـ  احتماؿ" سمبية عف أفكاراعمييا مف أبعاد عف المعب لفترة مف الوقت مما ينتج عنيا 

 الحزف .رسة نشاطو فيظير عميو االكتئاب و ودة في مماعمكانية عمى الا



  عادةمرحمة التقميل الواقع ويركز عمييا العبلج  األمرفييا الرياضي  : يتقبؿالتنظيم وا 
المعب وبذلؾ يتوقؼ لديو حالة االكتئاب  إلىالمطموب ومتطمباتو أعادة تأىيمو لسرعة العودة 

 .(http//www.aspasp.org/de) والحزف تدريجيا"
 

كتئاب ثـ مع مرحمة اال إلىالرياضي يمر بمراحؿ ينحدر بيا المستوى النفسي لو حتى يصؿ      
وأف الكثير مف  آخررياضي  أليوأنيا حالة قد تحدث  اإلصابةوعيو وبمساعدة المدرب بواقع 

الواقع مستعدا" ومندفعا" نحو  باألمرالرياضييف أصيبوا وعادوا أفضؿ )الحديث الحيوي ( يصبح مقتنعا 
بلـز المستوى ال إلى اإلثارةالعبلج والتأىيؿ فيتوقؼ لديو االكتئاب والحزف تدريجيا" وبذلؾ ترتفع لديو 

 الممارسة الرياضية . لئلعادة
 :النفسية اإلصاباتظواهر  6_4_0

 إصابات إلى النفسي أو انعدامو لدى البعض اإلعداديتعرض بعض الرياضييف ونتيجة لضعؼ      
في تخطيط التدريب أو التخطيط النفسي  األخطاءنفسية جراء تفاعمو مع البيئة االجتماعية لو أو 

تموث البيئية النفسية لو متمثمة بتأثر الحيز النفسي سمبي  إلىالنفسية تؤدي  اإلصاباتلمرياضي ىذه 
 إلىب والمنافسة وقد تقود بو اتخاذ قرارات تضر بأداء في التدري إلىعدة ضغوط تجره  إلىمؤديا بو 

مف حيث  اإلصاباتفمحص بعض ىذه  احتراقوما يمكف أف يتخذه أو يصاب بو الرياضي وىو  أسوا
 النفسية لمرياضييف :  األمراضكيفية حدوثيا ومظاىرىا والعبلجات العامة لمواجية 

 فقدان الهوية : 

 إلىأو ينتقؿ مف تقميد  آخربعض الرياضييف عف خولو في بيئة الرياضية بالمدرب أو لبلعب  يتشبو      
أف ىذا الرياضي يبدو  إلىمختمفة وقد يقمدىـ جميعا" في نفس الوقت مما يؤدي  أوقاتوفي  آخرتقميد 

ما نسميو وىذا  اآلخريفميزة شخصية التي يتميز عف  افقدف األدوارمفككا" في شخصية بيف مجموع ىذه 
تأثيرا" سمبيا" في أداءه نتيجة ليذه التشتيت, ويظير ىذا السموؾ  إلىفأف ذلؾ يؤدي  وبالتأكيدبفقداف اليوية 

 .التخمص لمعنى وجوده فنخفض أداءه في بداية حياة الرياضي ويتوجب
خبرات النجاح نتيجة  إلى إخضاعوالمياري( لمرياضي وتشجيع , الفردي الجيد )البدني اإلعداد إف
جعؿ و الفردي الجيد يساعد في تكويف شخصية مميزة لمرياضي يدركيا بأنو تميزه عف اآلخريف وتئداأل

 .(http//www.aspasp.org/de) لو تقربو مف تحقيؽ الذات
 : مظاهر فقدان الهوية 

 غير واقعي . ومستوى طموح -
 . بتكارضعؼ القدرة عمى اإل -
 ال يعتمد عمى نفسو في تحمؿ المسؤولية . -



 .كانت صالحة مف المدرب أو الزمبلءال يقبؿ النقد حتى أف  -
 بالفشؿ بشكؿ مستمر . اإلحساسيحس أو يكوف قريبا" مف  -
 . ألدائوال يشعر بالظمأ نتيجة مف النتائج المتوقعة  -

 الخوف: 

سمبية ترتبط بنتائج غير معروفة أو غير مدركة مف قبؿ الشخص تيدد  انفعاليةيعد الخوؼ خبرة      
أو نفسي أو جميعيا وفي  فكري أو بدني اضطرابحياتو العامة أو حياتو الرياضية وىذه الخيرة تتسبب في 

نفسية يرتبط بعدـ قدرة الفرد عمى مستوى االنجاز الذي حققو  كإصابةالمجاؿ الرياضي فأف الخوؼ 
 الذي يريد تحقيقو .بالتدريب أو 

 .المستوى الحقيقي لممنافس إدراؾعدـ معرفة أو  -
ب عدة )الحصوؿ عمى مكافأة الخوؼ مف عدـ تحقيؽ االنجاز المطموب لو و الذي يرتبط بجوان -

 )عقده ( السفر مع احد المنتخبات .....الخ  جورهأزيادة  ,مستوى أعمى إلىترفيعة  ,معينة
 . اإلصابةالخوؼ مف  -
 لمواجية النفسية مع بيئة المنافس وعدـ الجاىزية النفسية .الخوؼ مف ا -

والخوؼ يمكف أف يكوف معقدا" لمرياضي عندما يكوف بمستوى مناسب يساعد عمى نتيجة الدافعية لو 
 لخدمة انجازه .. ويمكف أف يكوف خبرة سمبية تؤثر سمبا" عمى أداءه عندما يكوف الخوؼ شديدا".

 مظاهر الخوف: 

يعطي تبريرات غي معينة يدركيا أنيا خطرا" عميو و  الرياضي أو المتعمـ أداء حركة الرفض: يرفض_ 
 واقعية 

أف يؤدي الحركة أو ال يستطيع  عيستطيالتردد : حالة مف الصراع الداخمي لمرياضي أو المتعمـ بيف أف _ 
 أف يؤدييا 

حالة الجيود التاـ بسبب  إلىالجيود : عندما يكوف الخوؼ شديدا يجتاز الراضي الخائؼ حالة التردد _ 
 .األداءقناعتو التامة في عدـ القدرة عمى 

 .فقداف السيطرة عمى السموؾ )النفس(_ 
قد يفقد الرياضي الخائؼ بشدة سيطرتو عمى انفعاالتو يقوـ بردود أفعاؿ سمبية سموكية غير مبلئمة 

ائية والغير مبررة نتيجة حالة أو المنافسة أو مع الزمبلء فيظير بعض السموكيات العد األداءلبيئة 
 .التييج العامة التي يسببيا الخوؼ

 سوء التكيف: 



يعبر التكيؼ النفسي أنو عممية تكويف عبلقة ديناميكية متفاعمة ومقبولة بيف الفرد والبيئة بحيث      
توافقا مع بيئتو وتتسـ ىذه العبلقة باالستمرارية.  أكثريستطيع ىذا الفرد مف تغيير سموكو بشكؿ يجعمو 

ويعد التكيؼ في المجاؿ الرياضي مف التموثات النفسية التي تبعد الرياضي عف الجماعة الرياضية 
التي تتسـ بالعمؿ الجماعي الذي يتطمب التفاعؿ عاؿ المستوى في السموكيات الرياضية االجتماعية 

. حيث مى االندماج مع زمبلئو الرياضييفبعدـ قدرة الرياضي ع" أيضابيف الرياضييف ويعبر عنو 
 :ما يأتي إلىيؤدي التكيؼ الجيد لمرياضي 

 تماسؾ شخصية الرياضي وتميزىا وسط الجماعة الرياضية. -
 الرياضي يدرؾ ذاتو ويتقبميا. -
 )الزمبلء(. اآلخريفيكوف مقبوال ويفتقده  -
 .لفريؽرتياح مف مجريات حياتو في االشعور بالرضا واإل -

 وك الناتج عن سوء التكيف الرياضيالسم: 

 .األداءبقواعد  اإلخبلء -
 المشاكؿ بسبب أو بأخر. ثارةإ -
 رب مف التدريب ووضع تبريرات غير مقنعة .يالتغيب أو الت -
 نسجاـ داخؿ وخارج التدريب والمنافسة مع زمبلء.نطواء وعدـ اإلالعزلة واإل -
 .استيعاب مفردات التدريببات ( في نقص المعرفة )معرفة وفيـ الواج -

 نقص الثقة بالنفس : 

النفسية التي تصيب الرياضي والمتعمـ عمى حد سواء وأف قوة الثقة  تااإلصاب أىـوىي مف       
مثؿ  األداءيجابية عمى أكثر المتغيرات النفسية التي تصب في خدمة النفسية اإل انعكاساتيابالنفس ليا 

التحدي,  أىداؼاالنفعاالت النفسية عمى وفؽ متطمبات المنافسة, التطوير في  ويتوجتطوير الدافعية 
 .لخوؼ, سوء التكيؼ, العزلة ...الخالسيطرة عمى القمؽ وا

الثقة بالنفس سمة شخصية يشعر بيا الفرد )الرياضي( بالقدرة والكفاءة عمى مواجية مختمؼ  -
 .أىدافو إلىلموصوؿ  إمكانياتو أقصىالظروؼ مظيرا" 

 إلىتؤدي بو  إرادتوبعض الظروؼ التي ىي خارج عف  إلىيتعرض بعض الرياضيوف  قد -
 إلىالرياضية تبعده عف التدريب والمنافسة مما يؤدي  اإلصاباتانخفاض مستوى الثقة لديو قبؿ 

 .األداءانخفاض مستوى 
 .اإلصابةتجعؿ الرياضي يعيش في صراع نفسي وخوؼ مف نتائج  اإلصابةبتعاد بسبب اإل -



المعب بعد عمميات  إلىد شفائيـ وعودتيـ عخاصة ب األداءذر المتكرر لبعض الرياضييف في حال -
 . واإلحباطالمزيد مف الضغط  إلىيؤدي النفسي يؤثر عمى ثقتيـ بأنفسيـ و البدني الفني و  التأىيؿ

 :ة بالنفس ترتبط بأداء الرياضي ىيىناؾ مستويات مختمفة في موضوع الثق      
 .إلييا: البلعب مقتنع بشدة بأنو يستطيع تحقيؽ أىدافو التي يكافح في الوصوؿ بالنفسالثقة المثمى 

ال  أنيـ إاللبعض الرياضييف  والميارةالبدنية  اإلمكانات: عمى الرغـ مف توفر ضعف الثقة بالنفس
خاصة عندما تكوف  األداءلخدمة  إلطبلقيا بمياتاالقيمتمكوف مستوى مناسب مف الثقة بالنفس بيذه 

 المنافسة ميمة .
أف زيادة الثقة بالنفس بصورة أكبر مف واقعيا لدى الرياضي تعد ثقة زائفة حيث أف  :الثقة الزائدة بالنفس

 األداءىبوط المستوى  إلىىذه الثقة بالنفس تزيد مف قدراتيـ البلزمة لتغطية متطمبات المنافسة مما يؤدي 
 .بسبب ىذه القناعة

 نقص الثقة بالنفسالجة أساليب مع: 

 :لبناء الثقة بالنفس وىي كما يأتيالبلزمة  باألسسأف مف أساليب المعالجة ىي نفسيا التي ترتبط 
 .رات نجاح متكررة تعيد ثقتو بنفسوخب إلىتعرض الرياضي  -
 .زيادة تقوية الشعور بثقتو بنفسو إلىالبدني الجيد يؤدي بالرياضي  اإلعداد -
وأبعاد  أدائياالناجح خاصة في الحركات والمواقؼ التي تصيب  لؤلداءالتصور الذىني الجيد  -

سابؽ تجعؿ الرياضي يستجيب  أداءوالتي ظيرت في  أدائوستجابات السمبية التي تؤثر عمى اإل
 بشكؿ صحيح.

وظيور الرياضي يظير الثقة بالنفس أثناء  باألداء األوتوماتيكية إلىالممارسة المستمرة تؤدي  -
 .األداء

مكاناتوتطوير قناعة الرياضي بنفسو  -  الكثير. إعطاءعمى  وقدراتو المختمفة وأنو قادرا وا 
 ستجابات الصحيحة وتقديـ المدح والتشجيع .اإل زيزتع -
 مى التفكير بخبرات النجاح السابقة وتذكر أفضؿ مستوى قدمو يدعـ ثقتو بنفسو.عتقوية الرياضي  -
 .وانجازاتوتطورىا عمى وفؽ تطور قابمياتو أىداؼ تحدي تتناسب مع قابمياتو و  اقتراح -
 ياضي المصاب في مسيرة عودتوالتأىيؿ النفسي الجيد المتوازف مع التأىيؿ البدني والمياري لمر  -

 .لمعب
 : تخطيط المعالجة النفسية لمرياضيين المصابين 7_4_0

ىذه التأثيرات  إلىالرياضية المؤدية  لئلصاباتيعتمد ىذا التخطيط عمى فيـ التأثيرات النفسية      
 :يا ويتمخص ىذا التخطيط بما يأتيالخطوات البلزمة لمعالجت اقتراحوالعمؿ عمى 

 بناء العالقات مع الرياضي المصاب: 



الغضب لذلؾ يجب واالضطراب و  اإلحباطيمر الرياضي بحيرة عدـ التصديؽ ثـ  اإلصابةبسبب      
ؿ بالشفاء السريع ؤ التفاحوؿ  راؼاإلشلرياضي المصاب مع عدـ قة مع اأف تكوف ىناؾ عبلقة وثي

( حيث يسيـ ذلؾ تفريع انفعاالتو السمبية النفسي واألخصائي)مف قبؿ المدرب والبلعبوف 
(http//www.aspasp.org/de). 

 في الرياضة األنا احتواء : 
ميارتيـ الرياضية والتفاعؿ مع اآلخريف  إلثباتعطاء الرياضي عدد مف الفرص المناسبة ايجب      

 ئيف في مسيرة بناء شخصية الرياضيالناش إلىومعرفة مدى قدراتيـ الشخصية خاصة بالنسبة 
 إلىوالكفاءة لمرياضي وىي تؤدي  األداءبمستوى  اإلحساستنمية  إلىفالممارسة المستمرة تؤدي 

تحسف المستوى ت وبناء الثقة بالنفس حيث يعرؼ الرياضي حدود قدراتو مع التدريب بتحسيف الذا
 .وتحسف الثقة بالنفس

 تعرف الرياضي بمدى أصابته وعمميات الشفاء : 
وؿ مرة بمعمومات عف أصابتو وعمميات عبلـ الرياضي وخاصة الذي يصاب ألإمف الضروري      

والمدة الزمنية البلزمة ( وذلؾ  ,ىذه العمميات )مراحؿ العبلج الشفاء والتأىيؿ والخطة التي سيتبع في 
تعاوف مع الفريؽ الطبي الستعادة شفائو وسرعة العودة لمعب ... وىنا  إلىتشجيع الرياضي  إلىيؤدي 

تعرض ليا نجوـ كبار  إصاباتخبار الرياضي عف عدة مية إلعالنفسي بمبادرات تفا األخصائيوـ يق
المبلعب بعد أف قضوا فترة العبلج وتأىيؿ مناسبة وذلؾ يجعؿ الرياضي المصاب قادرا  إلىثـ عادوا 

 الرياضية . اإلصاباتعمى التغمب عمى آلثار النفسية التي يمكف أف تسببيا 
 الرياضي لمواجهة ضغوط الحياة عدادا : 
معالجتيا مف ل األولىأف التعرؼ عمى مصادر الضغوط التي يتعرض ليا الرياضي ىي الخطوة      

عف أف  ... فضبل اإلثارةجية تتكوف بمستوى و لزيو التي قد تكوف معرفية أو ف األسبابخبلؿ معالجة 
التي قد تبعده لفترة طويمة  اإلصابةالرياضي المصاب قد يعاني مف ضغوط التيديد التي تأتيو بسبب 

وما يترتب عمى  هى مستوامفالرياضي قد يشعر أف مف الممكف أف تكوف ىذه نيايتو أو أنيا ستؤثر ع
 .فريؽ أو المجتمع الرياضي ... الخذلؾ مف تأثير عمى مكانتو في ال

 الدعم االجتماعي : 
تقوية التوافؽ النفسي لو وىذا الدعـ يقدمو المدرب  إلىالرياضي المصاب في أمس الحاجة      

عف حالة العزلة عف  يالرياضوىذا مف شأنو يبعد  واإلعبلـ, واإلدارة واألصدقاءمة والعائ فوالبلعبو 
 :ومف وسائؿ الدعـ ما يأتي ,الرياضية وأف الجميع يشاركونو محنتو ويساعدونو عمى تخطييا األجواء

 .ؿ ما بداخمو دوف تعميؽ أو مقاطعةعف ك واإلفصاحمساعدة الرياضي في االستماع والتشجيع  -
مف خبلؿ وضع أىداؼ لعممية التأىيؿ تساعده  لئلصابةالسمبية  اإلثارةمساعدتو عمى مواجية  -

 .عمى بذؿ المزيد مف الجيد لتخطييا



ستمرار في مشاركتيـ النشاط ومرافقة الفريؽ ولممحافظة ساعده الرياضي المصاب مف خبلؿ اإلم -
اتيـ وأنيـ ال يزالوف أعضاء نافعوف في الفريؽ مف خبلؿ الدور الذي بذبقدراتيـ  إحساسيـعمى 

 .ء المنافسة أو التدريبعبونو أثنايم
 ,الزمبلء ,األصدقاء, أقناع الرياضي بضرورة تعاونو مع شبكة الدعـ االجتماعي ) األسرة -

 اإلصاباتاالعتزاؿ أو االنسحاب خاصة عند  إلىنيا تساعده عمى تقميؿ مف الميؿ أل البلعبوف(
 الشديدة .

 تنمية المهارات النفسية لمرياضي  : 
الرياضيوف الذيف ال يمتمكوف ميارات نفسية جيدة يصعب عمييـ مواجية ضغوط المنافسات      

 :ومف ىذه الميارات ما يأتي تأىيميـعادة اوتصعب عمييـ عمميات  واإلصابات
  األهدافوضع 
يسيؿ عمى الرياضي المصاب معرفة ما يتوجب عميو في مرحمة معينة مف العبلج, وتحديد األىداؼ       

 :يد األىداؼ لمرياضي المصاب يتضمفالمصاب عمى بذؿ الجيد لتحقيؽ ىدفو وتحديساعد 
 .المنافسة إلىتاريخ العودة  -
 .لمتدريب األسبوعيمواعيد جمسات العبلج الطبيعي  -
 .نفعاالت وتحمؿ الضغوطمواجية اإلتحديد حصة مف الوقت خبلؿ العبلج لتدريب  -
  يجابييد الرياضي المصاب عمى الحديث اإلتعو : 

ببذؿ الجيد  األزمة اجتيازيجابي مع نفسو بأنو يستطيع ضمف تعويد الرياضي عمى الحديث اإلومت     
 لمعبلج ويمكنو العودة مف جديد بعد تأىيؿ جيد واالبتعاد عف التفكير السمبي .

 التصور الذهني: 

 األداءيتصور الرياضي نفسو في المنافسة وانو ال يزاؿ يؤدي الميارات والخطط لكي يحتفظ بصور      
التأىيؿ  المياري والخططي وىي الوسيمة التي تقي الرياضي في مستوى دافعية جيد ويسيؿ عميو سرعة

 .الذىني لمميارات والخطط
 سترخاءالتدريب عمى اإل:  

الذي يشعر بو  باأللـنوـ جيد بعيدا عف التوتر والشعور  إلىومف ىذه التدريبات االسترخاء لمتوصؿ      
سترخاء ما أف تطوير قدرة الرياضي عمى اإلك الشديدة اإلصاباتنتيجة الضغط الذي يبلزمو عادة عند 

بالراحة داخمية مف خبلؿ عمميات عدة منيا التأمؿ تذكر أغنية جميمة أو منظر جميؿ أو  إحساسوتشمؿ 
 سترخاء المتتابع والتدليؾ ....الخ سترخاء البدني المرتبط باإلتنويـ المغناطيسي وغير ذلؾ مف اإلال
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 تعريف كرة اليد0_3_0

تعتمد في أساسيا و  ،األجناسمختمؼ األعمار و مستوى العالـ في أصبح كرة اليد أكثر ممارسة عمى 
اـ الميارات األساسية كالتمرير والتنطيط والخداع عمى سرعة التنّقؿ بالكرة إلى منطقة الخصـ باستخد

 غيرىا مف الميارات المختمفة.و 
ـ، مقّسـ إلى منطقتيف، كّؿ منطقة 20عرضو و  ـ40تمارس لعبة كرة اليد بيف فريقيف عمى ميداف طولو 

كاف مدافعا أو  سواءـ المعروفة بالمنطقة المحّرمة، حيث ال يسمح فييا بأي العب 6د فييا منطقة محدّ 
تنفيذ األخطاء باإلضافة إلى منطقة  بمنطقةـ المعروفة 9تمييا منطقة و مياجما الّدخوؿ إلييا أثناء الّمعب، 

 .خروج البّلعبيفعمى المرمى وكذا منطقة دخوؿ و م7الرمية الحّرة عمى بعد 
 7داخؿ الممعب زائد حارس المرمى و العبيف 6العب منيـ 14يتكّوف عدد البلعبيف مف كّؿ فريؽ مف 

مرمى الخصـ، حيث يبمغ  يحاوؿ كّؿ فريؽ التسجيؿ أكبر عدد مف األىداؼ عمى، و العبيف في االحتياط
يف كّؿ شوط مقّدرة بشوطؿ مّدة زمنية محّددة حسب الصنؼ والجنس و ذلؾ خبلـ و 2 ارتفاعوـ و 3طولو 

يف مف خصائص ىذه الّمعبة قّوة االحتكاؾ بدقائؽ، و  10ما فترة راحة مّدتيا دقيقة، تتخّممي 30مقّدر بػ
 الدّقة في التصويب.البلعبيف، مما تتطمب القّوة والرشاقة والسرعة في األداء و 

 نشأة وتطّور كرة اليد: 4_3_0
خاصة إذا ما قورنت بمعبة كرة استخدمت فييا الكرة، و بيرة التي تعتبر كرة اليد مف أحدث األلعاب الك

ف كاف نسب أصؿ ألعاب الكرة جميعا إلى " ستويكا " بنت الممؾ التي ظيرت قبميا بمئات السنيف، و القدـ  ا 
ب الكرة اا، ذلؾ أف ألع" أونياس "ممؾ إبس مف ببلد اإلغريؽ، حيث كانت تمعب كرة اليد مع وصيفتي

كانت ىناؾ وثائؽ تثبت أف الحيات اليومية بواسطة الجنسيف أياـ الفراعنة، و مارس الكبيرة كانت تالصغيرة و 
" إميؿ ىورؿ "أّوؿ رئيس لجنة فنّية  ؿيقو تمّثؿ ليـ تمؾ األلعاب، واستعمموا الكرات مف الجمد والقّش، و 

رة اليد أقدـ الّدولي: >> أف الفرد في بداية نشأتو استخدـ يديو قبؿ قدميو<<، و ليذا تعتبر ك باالتحاد
ليذا ال نستطيع التحّقؽ مف صحة المعمومات التاريخية يا اإلنساف حّتى قبؿ كرة القدـ و األنشطة التي مارس

 .(223، صفحة 2006)المحاسنة،  ىذا ىو الحاؿ في معظـ األلعاببمعبة كرة اليد عمى وجو اليقيف و الخاصة 
أقيمت أوؿ بطولة رسمية لكرة اليد بألمانيا بمدينة " ىانوفر "، بعد ذلؾ أقيمت البطولة  1921في عمـ و 

 1926في المؤتمر الثاني إلتحاد ألعاب القوى الدولي المنعقد سنة ي كثير مف البمداف، و الداخمية األولى ف
ة كرة اليد دوليا ووضع قيا قيادة لعبفي مدينة " الىاي " بيولندا، انتخبت لجنة ألّوؿ مّرة تأخذ عمى عات

ؼ في حتى ىذا التاريخ كاف اختبلت القواعد الّرسمية لكرة اليد، و وضع 1928في عاـ قواعد ىذه الّمعبة. و 
أثناء إقامة دورة األلعاب األولمبية  1928أغسطس عاـ  24في قواعد الّمعبة بيف الرجاؿ والنساء، و 

بحضور عّدة  لبلتحادمقّرا أصبحت برليف و  ،كرة اليد ىواة اتحاديسية لدوؿ بأمسترداـ، انعقدت جمعية تأس
في نفس العاـ وّحدت قواعد الّمعبة بيف الّدولي، و  تحادلبلتعتبر ىذه الّدوؿ األعضاء المؤّسسة دوؿ، و 



 1928في عاـ دقيقة(، و  2x30الرجاؿ )دقيقة( و  2x20الّرجاؿ والنساء، باستثناء وقت لعب السّيدات )
توحيد طريقة لعبيا بيف بالّمغات األلمانية والفرنسية وذلؾ عمبل عمى نشر الّمعبة و عد الّمعبة طبعت قوا

 (8، صفحة 2008ابراىيـ، ).الّدوؿ المختمفة
 خصوصيات كرة اليد: 3_3_0
ىذا التخّصص كفرع معترؼ بو دولّيا، بؿ عرؼ ليد عف التطّور مف حيث الّمعب، و لـ تتوقؼ كرة ا     

قفزة كبيرة إلى األماـ بالنظر إلى عدد ممارسييا المرتفع بنسبة كبيرة، الشيء الذي عّزز مكانتيا كرياضة 
ىذا الّمعب الرياضي الذي يمارس فوؽ ميداف كبير أضحى بتقاليد عريقة  مدرسية أو كتخّصص رياضي

فرضت نفسيا داخؿ القاعة  صغير أوالممارسة عمى الميداف ال أف كرة اليد الفي السنوات األخيرة، إ
بسرعة كبيرة إحدى األلعاب الرياضية األكثر ممارسة مف بيف الرياضات األخرى، تدريجيا، فقد أصبحت و 

فالتنقؿ التي عرفتو كرة اليد بمرورىا مف المياديف الكبرى إلى المياديف الصغرى كاف لو أثر إيجابي في 
 األواسط الرياضية.

خّصص المترّكز عمى حركات الّدفاع عمى التو  تقنية مع تناوب اليجوـيد لعبة أنيقة و إف لعبة كرة ال     
ضرورة لتحقيؽ أحسف  حسف الحكـ التقني والتكتيكي يعّد أيضافورية ومتعّددة، يتطّمب تركيزا جّيدا ودقيقا، و 

 خصوصيات كرة اليد: النتائج، فمف
 .اليجماتالسرعة المضادة في  -
 القذؼ.و القّوة والسرعة لمرمي  -
 دقيقة. 60التحّمؿ العاـ ضروري لمحفاظ عمى ارتفاع مستوى القدرات لمّدة  -
 (9-8، الصفحات 2008)ابراىيـ، اليجمات.االنتباه العاـ والخاص لحسف دّقة التمريرات و  -

 قانون لعبة كرة اليد في العالم: 2_3_0
 .الميداف :(1المادة )-
 (: المرمى.2المادة )-
 (: الكرة.3المادة )-
 (: البلعبوف.4المادة )-
 (: زمف المباراة.5المادة )-
 (: حارس المرمى.6المادة )-
 (: العب الكرة.7المادة )-
 (: الدخوؿ عمى المنافس.8المادة )-
 (: تسجيؿ األىداؼ.9المادة )-
 (: رمية اإلرساؿ.10المادة )-



 الجانبية.(: الرمية 11المادة )-
 (: رمية المرمى.12المادة )-
 (: الرمية الحرة.13المادة )-
 (: الرمية الجزائية.14المادة )-
 (: رمية الحكـ.15المادة )-
 (: أداء الرميات.16المادة )-
 (: العقوبات.               17المادة )-
 (: الحكاـ.18المادة )-
 (27-26-25-24-23، الصفحات 1995)جرجس، (: المسجؿ والميقاتي.19المادة )-

 أهمية ممارسة كرة اليد: 5_3_0
ألنشطة الرياضية األخرى، والتي تساعد عمى اشأنيا في ذلؾ شأف باقي األلعاب و تعمؿ كرة اليد      

ذلؾ لما تتطمبو مف قدرات عبيف، و لبلكذلؾ ترقية وظائؼ الجسـ الحيوية تنمية وتطوير الصفات البدنية، و 
متطمبات اضي يعمؿ عمى تعديؿ سموؾ الفرد وتشكيمو بما يتناسب و خبلقة مف ممارسييا، فيي كنشاط ري

 المجتمع الذي يعيش فيو.
ما ليا مف قيمة تربوية بدنية، فإنيا مف األلعاب المحّببة تتمّيز بو كرة اليد مف بساطة، و  نظرا لماو      

مة، إضافة إلى أف قانونيا بسيط سينواحي عديدة فإمكانياتيا بسيطة و تميز كرة اليد بلمجنسيف كما ت
المتفّرج باإلضافة إلى فائدتيا الشاممة لجميع عب و البلويمارسيا مختمؼ األعمار، وىي مشّوقة لكّؿ مف 

ا الكفاح المدافع، يشاركيـ في ىذلجسـ نتيجة لما تتطمبو مف سرعة وكفاح مستمّريف لممياجـ و أجزاء ا
 بالتالي فيي مف األلعاب الرياضية التي تكسب ممارسيياس المرمى، عند التصّدي لميجوـ، و حار 

تحسيف كثير مف العمميات الفيسيولوجية مما ينتج عنو القدرة عمى مواصفات خاصة تؤّدي إلى تغّير و 
لّما كانت كرة اليد المنتظـ، و ذلؾ نتيجة لمتدريب المقدرة عمى مقاومة الّمعب، و ، و لتكيفياالحفاظ بالمجيود 

لفترة طويمة، فإف ىذا العمؿ يتطمب عمؿ مجيودات عضمية كثيرة بقّوة و مف األلعاب الجماعية التي تتطمب 
ذلؾ إلزالة الفضبلت المتراكمة في العضبلت كما أنو كّمما فاءة الجيازيف الّدوري والتّنفسي، و بالضرورة ك

إف كرة اليد توّفر وسائؿ ممتازة . ف القياـ بعمؿ عضمي لفترات طويمةزادت كفاءة ىذيف الجيازيف كّمما أمك
اتخاذ القرارات السريعة أثناء عمى الّنفس، وتحّمؿ المسؤولّية، و  عبيف عمى االعتمادالبلتساعد عمى تربية 

 المباريات.
ألفراد عمى حة لتربية اىي وسيمة ناجعبيف السمات الخمقية واإلدارية و لبلكما تعمؿ عمى إكساب ا     

يعمؿ مف أجؿ الجماعة حيث يتبّيف أف الّمعب الجماعي  التصّرؼ الجماعي فكّؿ مف أفراد الفريؽالتفكير و 
 ىو الطريؽ الوحيد إلحراز الفوز.



ليا أىمّية أي عمى كفاءة وحيوية أجيزتو المختمفة، و  إف كرة اليد ليا تأثير عمى لياقة الفرد الوظيفية     
التصميـ بجانب إكسابيا ث تنّمي لبلعبييا قّوة اإلرادة والشجاعة والعزيمة و خصية حيبالغة في تكويف الشّ 

 (89-88، الصفحات 2004)عمي، .عبيف التوافؽ الحركي الجّيدلبل
 المراهقة 2_0

 مفهوم المراهقة: 1_4_1
بالفرد إلى االكتماؿ النضج, وىي بيذا المعني عند المراىقة بمعناىا الدقيؽ ىي المرحمة التي تصؿ     

، 1997)السيد سنة وىي تمتد مف سف البموغ إلى سف الرشد. 21البنات والبنيف حتى يصؿ عمر الفرد إلى 
 ، (272صفحة 
 :لغة 

 .تعني االقتراب والدنو مف الحمـ, فالمراىؽ بيذا المعني ىو الفرد الذي يدنو مف الحمـ واكتماؿ النضج     
 :اصطالحا 

ىي لفظ وصفي يطمؽ عمى المرحمة التي يقترب فييا الطفؿ والفرد الغير الناضج انفعاليا وجسميا وعقميا مف     
 (1989، )رابح مرحمة البموغ ثـ الرشد فالرجولة.

 :إجرائيا 
ىي المرحمة التي تبدأ بالبموغ وتنتيي بالرشد, فيي عممية بيولوجية حيوية عضوية في بدنيا وظاىرىا     

 واجتماعية في نيايتيا. ولممراىقة تعارؼ متعددة نذكر منيا:
ىي مرحمة انتقاؿ مف الطفولة إلى الرشد وىي فترة معقدة مف التحوؿ والنمو  تعريف ميخائيل إبراهيم أسعد: -

 (25)أسعد، صفحة  يا تغيرات عضوية ونفسية وذىنية واضحة.تحدث في
معتمدا في ذلؾ عمى الكبار, ومحاوال تحقيؽ االستقبلؿ الذاتي الذي يتمتع بو الراشديف, فيو قد أصبح في  -

 يحقؽ فيو ذاتو المتكاممة.طور فكري يتبع لو إعادة النظر في محاوال االبتعاد عنو والطموح إلى مستقبؿ 
 (39)إسماعيؿ، صفحة 

 مراحل المراهقة: 4_2_0
انو لمف الصعب جدا تحديد بدأ مرحمة المراىقة ونيايتيا فيي تختمؼ مف فرد آلخر ومف جنس آلخر ومف     

سبللة ألخرى ومف مجتمع آلخر باختبلؼ بيئة وثقافة ىذا المجتمع ولمداللة عمى صعوبة تحديد بداية ىذه 
مراىقة( أف المراىقة تبدأ في ظاىر المرحمة ونيايتيا يقوؿ كؿ مف جوزيؼ شوف وتشرش في كتابيما )الطفولة وال

البموغ وبداية المراىقة ليست دائما واضحة ونيايتيا تأتي مع تماـ النضج االجتماعي دوف تحديد ما قد وصؿ إليو 
  (25، صفحة 1971)معوض،  الفرد مف ىذا النضج.

اممة مع ما قبميا ومع ما بعدىا مف مراحؿ النمو فاف بعض ونحف إذا كنا نتحدث عمى المراىقة كوحدة متك
 الدراسات تقسميا تقسيما اصطبلحيا إلى ثبلث مراحؿ فرعية تقابؿ المراحؿ التالية:

 



 :مرحمة المراهقة المبكرة   
ر فييا يتضاءؿ سموؾ الطفؿ وتبدأ المظاىر الجسمية, الفيزيولوجية العقمية واالجتماعية المميزة في الظيو      

سنة مف سف المراىؽ, وفي ىذه المرحمة يسعى الفرد إلى االستقبلؿ ويرغب دائما في  14إلى  12وتمتد مف 
 التخمص مف القيود والسمطات التي تحيط بو ويستيقظ لديو إحساس بذاتو وكيانو.

 :مرحمة المراهقة المتوسطة  
سنة يطمؽ عمييا أيضا المرحمة الثانوية، وما يميز ىذه المرحمة   17إلى  15وتكوف ىذه المرحمة مابيف      

عف المرحمة السابقة، تزايد التغيرات الجسمية والفيزيولوجية، مف زيادة الطوؿ، الوزف، واىتماـ المراىؽ بمظيره 
 .الجسمي وصحتو وقوة جسمو،  يزداد بيذا الشعور بذاتو

 مة المراهقة المتأخرة: مرح 
 وىي أخر مرحمة مف مراحؿ المراىقة ويطمؽ عمييا بمرحمة الشباب. 21إلى 18وىي امتداد مف      

ف المراىقة تنتيي في حوالي سف الحادية والعشريف حيث يصبح الفرد ناضجا جسميا وفيزيولوجيا  إمف ىذا ف
 (284، صفحة 1997)ظيراف،  وانفعاليا واجتماعيا.

 مشاكل المراهقة   3_2_0 
  :المشاكل النفسية 

مف المعروؼ أف ىذه المشاكؿ قد تؤثر في نفسية المراىؽ, انطبلقا مف العوامؿ النفسية ذاتيا التي تبدو     
يخضع ألمور البيئة واضحة في تطمع المراىؽ نحو التجديد لتحقيؽ ىذا التطمع بشتى األساليب والطرؽ, فيو ال 

وتعامميا وأحكاـ المجتمع وقيمو الخمقية واالجتماعية, بؿ أصبح يفحص األمور ويزنيا بتفكيره وعقمو, عندما 
يشعر المراىؽ أف البيئة تتصارع معو وال تقدر موقفو وال تجسد إحساسو الجديد, لذا فيو يسعى دوف قصد ألف 

األسرة والمدرسة واألصدقاء ال يفيموف قدراتو ومواىبو وال تعاممو يؤكد بنفسو وتمرده وعناده, فإذا كاف كؿ مف 
 كفرد مستقؿ وال يشبع في حاجاتو األساسية, في حيف ىو يحب أف يحس بذاتو وأف يعرؼ الكؿ بقدراتو وقيمتو.

 :المشاكل االنفعالية   
واندفاعيا وىذا االندفاع ليست إف العامؿ االنفعالي في حياة المراىؽ يبدو واضحا في عقد انفعاالتو وحدتيا     

أسبابو نفسية خالصة, بؿ يرجع ذلؾ لمتغيرات الجسمية, فإحساس المراىؽ بنمو جسمو وشعوره أف جسمو ال 
يختمؼ أف أجساـ الرجاؿ وصوتو قد أصبح خشنا, فيشعر المراىؽ بالفخر وكذلؾ الحياء والخجؿ مف النمو 

المرحمة الجديدة التي ينتقؿ إلييا والتي تتطمب منو أف يكوف  الطارئ, كما يتجمى بوضوح خوؼ المراىؽ مف ىذه
 (73 72، صفحة 1971)معوض،  رجبل في سموكو وتصرفاتو.

 :المشاكل االجتماعية واألسرية 
حصوؿ عمى مركز ومكانة إف المشاكؿ االجتماعية واألسرية تنشأ مف االحتياجات السموكية األساسية مثؿ ال    

في المجتمع واألسرة والمدرسة, الشعور بالحاجة إلى أصدقاء ولكنو ال يعرؼ كيؼ يكونيـ, وجود حواجز وعراقيؿ 
 بينو وبيف أسرتو )والديو( فبل يستطيع إطبلعيما عمى ما يعانيو مف اضطرابات نفسية.



 :مشاكل الصحة والنمو 
ب بصورة سريعة, معاناة الغثياف, عدـ االستقرار النفسي, قبح أىـ خصائص ذلؾ األرؽ, الشعور بالتع    

المنظر, عدـ تناسؽ أعضاء الجسـ, فيذه األمور التيـ الراشد, لكنيا بالنسبة لممراىؽ تكوف مصدر إقبلؽ 
 وخاصة إذا ما جعمتو معرضا لمسخرية والتيجـ مف جانب اآلخريف أحيانا.

 :مشاكل شخصية 
النقص, عدـ تحمؿ المسؤولية, نقص الثقة بالذات, الشعور بعدـ المحبة مف طرؼ أبرزىا الشعور بمركب     

 238، صفحة 1994)الجسماني،  اآلخريف, القمؽ الدائـ حوؿ أتفو األمور, العيش في أحبلـ اليقظة, المجادلة الكثيرة.
239) 
 سبل الوقاية والعالج: 2_2_0

ال شؾ أننا نؤكد عمى مبدأ القائؿ بأف "الوقاية خير مف العبلج", وال بد أف تكوف وجيتنا ومنيجنا ىو المنيج      
العممي الذي يتطمب منا دراسة الحالة أوال قبؿ وضع برنامج لمعبلج, التعرؼ عمى أسبابيا ومدى ضخامتيا ثـ 

مبادئ التي تفيد في توعية شبابنا العربي وتنشئتو الشروع في عبلجيا ومع تفرد كؿ حالة إال أف ىناؾ بعض ال
اإلسبلمية الصالحة, ويضع بعض العمماء عددا مف المبادئ لمقابمة واجبات النمو في مرحمة المراىقة حتى يشب 

 المراىؽ متكيفا مع نفسو ومع المجتمع الذي يعيش فيو ومف ذلؾ:
 .إقامة نوع جديد مف العبلقات الناضجة مع زمبلء العمر 
 قبؿ الفرد لجسمو والرضي عنو واستخداـ الجسد استخداما صالحا ألف ىناؾ مف اإلناث مف يشعر ت

 بالخجؿ لكبر ثدييا.
  اختيار مينة أو دراسة مناسبة تتفؽ مع ميولو وقدراتو واستعداداتو وذكائو العاـ واإلعداد ليا والتدريب

 عمييا.
  مف قبؿ المجتمع حتى ال يتعارض برنامج العبلج االىتماـ بتعميـ المراىؽ واإلتياف بالسموؾ المقبوؿ

مع ما يمميو المجتمع أو األسرة مثبل, يساعد ذلؾ في تمتع المراىؽ بالتكيؼ والقبوؿ باالنتماء إلى 
 الجماعة التي يعيش في وسطيا.

  وضع خطة لتعديؿ سموؾ المراىؽ, تتسـ بالوضوح والسيولة والبساطة والثبات والتي تتفؽ مع
 ظروفو.

 (2017 2016، صفحة 2005)العيسوي،  وؿ عمى الحد األدنى لئلشباع االقتصادي والماديالحص. 
 
 
 
 
 



 تمهيد: 
تعتبػػر الدراسػػات السػػابقة أسػػاس ومصػػدر لكػػؿ باحػػث، فكػػؿ بحػػث ىػػو عبػػارة عػػف تكممػػة لبحػػوث "         

أخرى و تمييد لبحوث قادمػة، وىػذا مػا نجػده فػي خصػائص البحػث العممػي أنػو تكػاممي البنػاء، فكػؿ بحػث 
 ىناؾىو عبارة عف حمقة مف حمقات سمسمة البحث العممي، أما فيما يتعمؽ بيذا الموضوع يمكف القوؿ أف 

ىناؾ بعػض الدراسػات المشػابية و ، تطرقت إلى مثؿ ىذه المواضيع  األبحاث والدراسات التيمجموعة مف 
 والتي نوجزىا فيما يمي:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الدراسات السابقة: 0_3
 عرض الدراسات 0_0_3

 :الدراسة التي قاـ بيا الطالب مييوبي رضواف تحت عنواف اإلنعكاسات النفسية  الدراسة األولى
عكي محمد آكمي  لئلصابة البدنية الرياضية عند الرياضي الجزائري تحت إشراؼ البروفيسور بف

بقسـ التربية البدنية والرياضية بدالي إبراىيـ والتي تمحورت  2003-2002خبلؿ السنة الجامعية 
إفرازات اإلصابة البدنية الرياضية مف الناحية النفسية عند الرياضي الجزائري  إشكاليتيا حوؿ

المصاب في رياضة المستوى العالي وتوصمت ىذه الدراسة إلى أف الرياضي الجزائري كثير 
 تالتأمؿ واالنشغاؿ بإصابتو خاصة وبجسمو عامة, وىذا التأمؿ يصاحبو قمؽ مف الحالة التي آل

 ج عنيا مف عواقب اجتماعية ومينية إلييا بدنيا وما نت
 ورغـ ىذه الصورة الجسمية الجديدة التي يعيشيا الرياضي المصاب إال أنو وجد أيضا أنو:

ال يفكر في االعتزاؿ وقبوؿ استبدالو بشخص آخر يعوضو, أمر ال يطيقو مما يدؿ عمى قوة ارتباطو 
 برياضتو 

ية وذنب عما يحدث لو ولفريقو غير أف ىذا ال يشعر في بعض المستويات معايشتو لئلصابة بمسؤول-
  يدؿ إال عمى روح المسؤولية في أداء الواجبات 

 
 تحت عنواف: عبد الحكيـ عبد القادر، التي قاـ بيا الطالب الدراسة :الثانية الدراسة 

أجريػػت ىػػذه الدراسػػة خػػبلؿ  عمػػى السػػموؾ النفسػػي لمرياضػػي" تأثيرىػػامػػدى " اإلصػػابات الرياضػػية و 
 ( بمعيد التربية البدنية والرياضية لسيدي عبد اهلل بجامعة الجزائر، 2008،2007السنة الجامعية )

الرياضػػييف فػػي  اإلصػػابات الرياضػػية فػػي أداء تػػأثير، والتػػي تمحػػورت اشػػكاليتيا العامػػة حػػوؿ: ػػػػػػ مػػدى 
 نسبة وجودىا في كؿ لعبة ..و  ةالمختمفاأللعاب 

 العامة كما يمي: فرضياتياكانت و 
 في الوسط الرياضي . انتشاراالساعد األكثر ػػػ تعتبر إصابات الركبة و 

 ػػػػ و جاءت فرضياتيا الجزئية كما يمي 
 ػػػػ الطرؼ العموي مف الجسـ ىو األكثر عرضة لئلصابات في الرياضات الجماعية .

 في الوسط الرياضي . انتشاراػػػ تعتبر التمزقات العضمية األكثر 
 ولقد اتبع الطالب المنيج الوصفي كونو مبلئـ لحؿ ىذه المشكمة بطريقة عممية سميمة. 

تػػػـ اختيػػػارىـ بطريقػػػة عمديػػػة مػػػف مجمػػػوع رياضػػػي راجعػػػوا المركػػػز الطبػػػي و  485وتمثمػػػت عينػػػة بحثػػػو مػػػف 
 الرياضات الفردية منيا أو الجماعية . 

 وزعت عمى الرياضييف. استبيانيوستمارات في حيف أداة البحث فكانت عبارة عف ا 
 أما النتائج المتوصؿ إلييا فكانت كاآلتي:



  اإلصابةإلى تصنيؼ نوع  استناداإصابات الكتؼ تحتؿ نسبة عالية. 
  الرياضية لدى الرياضي. اإلصاباتيعتبر اإلحماء احد أىـ أسباب 
  اشيوع اإلصاباتأظيرت النتائج أف إصابات التمزؽ العضمي مف أكثر 

 التعميق عمى الدراسات 4_0_3
مف خبلؿ اإلطبلع عمى الدراستيف المشابيتيف سابقتي الذكر يمكننا القوؿ أف كػبل بػاحثيف قػد اختػارا عينتػا  

, كما استعمؿ االستبياف في جمع المعمومات حوؿ الحالة فبحثيما بطريقة مقصودة, وىذا باختيار الرياضيي
توصػػػؿ إلػػػى أف اإلصػػػابات البدنيػػػة ليػػػا انعكاسػػػات سػػػمبية عمػػػى الحالػػػة النفسػػػية لمرياضػػػييف المصػػػابيف وقػػػد 

 .فالنفسية لمرياضيي
 الدراسات المشابهة 4_3
 عرض الدراسات 0_4_3

 :والتي كانت تحت عنواف:  دراسة الطالب الباحث شريط عبد الحكيـ عبد القادر الدراسة األولى
اإلصابات الرياضية ومدي تأثيرىا عمى السموؾ التقني لمرياضي والتي كانت تحت إشراؼ 

بمعيد التربية البدنية  2006-2005في السنة الجامعية  أكمىالبروفيسور بف عمى محمد 
اضية ومدي والرياضية سيدي عبد اهلل بجامعة الجزائر والتي تمحورت إشكاليتيا حوؿ اإلصابة الري

والتي  تأثيرىا عمى البلعب مف حيث شدتيا وزمنيا وكيؼ تؤثر عمى المياقة ومستوي البلعب
 كانت ضمف متطمبات شيادة ماجستير

وكانت ىاتو الدراسة تيدؼ إلى التعرؼ عمى اإلصابات األكثر شيوعا ونسبة حدوثيا وفؽ متغيرات 
المنيج الوصفي المسحي,كما قاـ باختيار العينة  )الطوؿ ,الوزف والعمر التدريبي( وقد استعمؿ الباحث

 ومف أجؿ جمع المعمومات استعمؿ الباحث االستبياف رياضي, 485بطريقة مقصودة وكاف عددىا 
 التيوقد أظيرت نتائج ىاتو الدراسة أف إصابة التمزؽ العضمي ىي أكثر اإلصابات شيوعا بينما إصابة 

 كانت مف اإلصابات األقؿ حدوثا.
الرياضييف في حيف كاف السبب األقؿ تأثيرا   الرياضية لدى اإلصاباتاء ىو أحد أىـ األسباب _ اإلحم

 ىو سوء الحالة النفسية.
 _ اإلصابات الرياضية تؤثر تأثيرا كبيرا عمى المياقة ومستوى البلعب.

 نذكر منيا: االقتراحاتكما توصمت ىاتو الدراسة إلى مجموعة مف 
 الجيد قبؿ البدء بالتماريف أو المسابقات._التركيز عمى اإلحماء 

جراء فحوصات طبية عمييـ. االىتماـ_   بالرياضييف المصابيف وا 
 _ اىتماـ المدرسيف بمتابعة البلعبيف أثناء تعرضيـ لئلصابات.

 _ االىتماـ بصحة الرياضييف بصفة عامة.
  



  تحػت عنػواف: " أىميػة  حمػزة،التي قػاـ بيػا الطػالبيف زكػور محمػد أمػيف، يػاىمي : الثانية الدراسة
الطب الرياضػي فػي عػبلج اإلصػابات الرياضػية ودوره فػي تحسػيف مػردود العبػي كػرة اليػد ")أشػباؿ( تحػت 

بمعيػػد  2005_2006 نصػػر الػػديف، أجريػػت ىػػذه الدراسػػة خػػبلؿ السػػنة الجامعيػػة صػػريإشػػراؼ األستاذ:ق
والتػي تمحػورت اشػكاليتيا حػوؿ: األسػباب التػي التربية البدنيػة والرياضػية بػدالي إبػراىيـ، جامعػة الجزائػر ، 
 تقؼ وراء غياب المراقبة الطبية لممارسي رياضة كرة اليد.

 قد جاءت الفرضية العامة كالتالي:و       
إف نقص أو غياب المؤطريف الصحييف في الفرؽ الرياضية لكرة اليد يؤدي إلى ارتفاع نسبة اإلصابات  -

 مردود و مستوى البلعبيف. الرياضية وىذا ما يؤثر سمبا عمى
 أما الفرضيات الجزئية فكانت بالشكؿ التالي:       
 الموارد المالية أدى إلى عدـ االىتماـ بالمتابعة الطبية لفائدة األشباؿ.نقص الوسائؿ و _ 

عػػػبلج اإلصػػػابات تعماؿ الطػػػب الرياضػػػي فػػػي الوقايػػػة و قمػػػة التوعيػػػة لػػػدى المػػػدربيف أثػػػر سػػػمبا عمػػػى اسػػػ_ 
 الرياضية.

ىماليـ لمفئات الصغرى أدى إلى عدـ وجود متابعة طبية ليذه الفئات._   إف اىتماـ المدربيف بالنتائج وا 
 فػرد( 65ولقد اسػتخدـ الطالبػاف المػنيج الوصػفي فػي ىػذه الدراسػة، وكانػت عينػة بحػثيـ مشػكمة مػف )       

 كالتالي:
الػنجـ الرياضػي العب اختصاص كرة اليػد )صػنؼ أشػباؿ( موزعػة عمػى خمػس فػرؽ رياضػية وىػي:  60 - 

)واليػػة تيػػزي وزو(، نػػادي كػػرة اليػػد األبيػػار، نػػادي كػػرة اليػػد عػػػيف  )واليػػة المديػػة(، شػػبيبة القبائػػؿ البرواقيػػة
 البنياف واالتحاد الرياضي لبمدية المقرية )الجزائر العاصمة(.

 زعيف عمى الفرؽ السالفة الذكر.  مدربيف مو  05 - 
أما أداة البحث فكانت عبارة عف استمارات إستبيانية وزعت عمى البلعبيف والمدربيف، ونرى مف خبلؿ       

 دراستيما أنيما توصبل إلى النتائج التالية والتي حققت صحة الفرضيات:
 
عػػبلج اإلصػػابات مختصػػيف فػػي الوقايػػة و عػػبلج وأطبػػاء أف معظػػـ فػػرؽ كػػرة اليػػد ال تحتػػوي عمػػى قاعػػات لم  

الرياضية، وأيضا أف المستوى المتدني لممدربيف أكد قمة التوعية مف طرفيـ، وبالتالي غياب المتابعة الطبية 
الدورية والشاممة لمرياضييف، كذلؾ اإلىماؿ والبلمباالة لمفئات الصغرى وخاصة فئة األشػباؿ أدى إلػى عػدـ 

 وجود متابعة طبية.
  ــة الدراســة تحػػت عنػػواف: "  قميػػداني إبػػراىيـ، عػػدة بغشػػاـ، التػػي قػػاـ بيػػا الطػػالبيف الدراسػػة :الثالث

إصػابة مفصػؿ الكتػؼ لػػدى مصػارعي الجيػدو" تحػػت إشػراؼ األسػتاذ: مييػدي محمػػد، أجريػت ىػذه الدراسػػة 
بمعيػػد التربيػػة البدنيػػة والرياضػػية بجامعػػة عبػػد الحميػػد بػػف بػػاديس  2007_2008خػػبلؿ السػػنة الجامعيػػة 



بمستغانـ، ، والتي تمحػورت اشػكاليتيا العامػة حػوؿ: أسػباب إصػابة مفصػؿ الكتػؼ عنػد مصػارعي رياضػة 
 ىي الوسائؿ المتاحة لتفادي إصابة مفصؿ الكتؼ في رياضة الجيدو. الجيدو وما

 كانت فرضياتيـ كما يمي:و 
لميػػارة وكػػذا نقػػص افصػػؿ الكتػػؼ ىػػي: سػػوء أداء الحركػػة و مػػف بػػيف األسػػباب التػػي تػػؤدي إلػػى إصػػابة م -

 الحمؿ الزائد في التدريب الرياضي لمجيدو.
التحضػير النفسػػي الجيػػد فػػي بدايػػة الحصػػص التدريبيػػة وقبػػؿ المنافسػػة مػػف أىػػـ الوسػػائؿ الوقائيػػة لتفػػادي  -

صابة مفصؿ الكتؼ بصفة خاصة.  حدوث اإلصابات بصفة عامة وا 
 يقة عممية سميمة.ولقد استخدما المنيج الوصفي كونو مبلئـ لحؿ ىذه المشكمة بطر  

( فػػػرؽ 03( مػػػدرب لواليػػة مسػػػتغانـ بطريقػػػة عشػػوائية مػػػف )30( مصػػػارع و)30وتمثمػػت عينػػػة بحػػػثيـ فػػي )
 رياضية )أفاؽ فريؽ المركب الرياضي، فريؽ كاستور، فريؽ الحماية المدنية(.

 المدربيف.استبيانية وزعت عمى المصارعيف و  في حيف أداة البحث فكانت عبارة عف استمارات 
 ما النتائج المتوصؿ إلييا فكانت كاآلتي:أ

 .إف أغمب المصارعيف يتعرضوف لمختمؼ اإلصابات وخاصة إصابة مفصؿ الكتؼ 
 .إف المصارع يكوف عرضة لوقوع اإلصابة أثناء المنافسة 
 .إف اإلصابة تحدث بنسبة كبيرة في الجزء العموي مف الجسـ 
 .نقص التحضير  النفسي 
  عمييا الدراسة ليس ليا طبيب خاص بالفريؽ.كؿ األندية التي أجريت 
 .إف أغمب المصارعيف يشعروف بالقمؽ والغضب أثناء اليزيمة في المنافسات 
  مػػف خػػبلؿ مػػا تحصػػمنا عميػػو يمكننػػا القػػوؿ أف كػػؿ المػػدربيف ال يركػػزوف عمػػى جميػػع عوامػػؿ المياقػػة

 البدنية أثناء التدريب.
  الدراسة التػي قػاـ بيػا الطمبػة: سػمير خمػو، السػعيد لعبيػدي، عبػد السػبلـ بوخمػوة، :الرابعة الدراسة 

تحت عنواف: " إسياـ الطب الرياضي في عػبلج اإلصػابات الرياضػية وتحسػيف مػردود العبػي كػرة القػدـ " 
( بجامعػة 2008،2007تحت إشراؼ األستاذ: قندوزاف نذير، أجريت ىذه الدراسة خػبلؿ السػنة الجامعيػة )

د بوضياؼ بالمسيمة، قسـ اإلدارة والتسيير الرياضي، ، والتي تمحورت اشكاليتيا العامة حػوؿ: أىميػة محم
الطػػب الرياضػػي فػػي عػػبلج اإلصػػابات الرياضػػية واألسػػباب المؤديػػة إلػػى كثػػرة اإلصػػابات لػػدى العبػػي كػػرة 

 القدـ الجزائرية.
 وقد جاءت الفرضية العامة عمى النحو التالي:

يػػػػة وكػػػػذلؾ اىتمػػػػاـ المػػػػدربيف بالنتػػػػائج ونقػػػػص مراكػػػػز الطػػػػب الرياضػػػػي أدى إلػػػػى كثػػػػرة قمػػػػة التوع -      
 اإلصابات لدى العبي كرة القدـ.

 أما الفرضيات الجزئية فكانت عمى الشكؿ التالي: 



 .لمطب الرياضي دور في زيادة مردود العبي كرة القدـ 
 كرة القدـ. قمة التوعية مف طرؼ المدربيف أدى إلى تضاعؼ اإلصابات لدى العبي 
 .اىتماـ المدربيف بالنتائج نتج عنو عدـ وجود متابعة طبية 
 .نقص مراكز الطب الرياضي في الجزائر أدى إلى عدـ التكفؿ بجميع البلعبيف المصابيف 

ولقػػد اسػػتخدموا المػػنيج الوصػػفي فػػي ىػػذه الدراسػػة، أمػػا عينػػة بحػػثيـ فقػػد اختاروىػػا بصػػورة عشػػوائية، حيػػث  
 شممت أندية مف القسـ الجيوي األوؿ والثاني لوالية ورقمة موزعة كما يمي:

 .NRBMالعب مف فريؽ النادي الرياضي لبمدية المقاريف 20 -
 MCM.العب مف فرؽ مولودية شباب المقاريف  20  -
 .NRBSSمف النادي الرياضي لبمدية سيدي بوعزيز  العب 20 -
 .NRBTالعب مف النادي الرياضي لبمدية تقرت  20 -

 أما أداة البحث فقد وزعت استمارات استبيانية عمى البلعبيف والمدربيف. 
 أما النتائج المتوصؿ إلييا فكانت كاآلتي: 

   وجود أخصائي في الطب الرياضي.تراجع مردود العبي كرة القدـ راجع إلى عدـ 
  .إف قمة التوعية مف طرؼ المدربيف أدى إلى تضاعؼ اإلصابات 
  .إف اىتماـ المدربيف بالنتائج نتج عنو عدـ وجود متابعة طبية 
 .نقص مراكز الطب الرياضي أدى إلى عدـ التكفؿ بجميع البلعبيف المصابيف 

 
     اإلصابات الرياضػية  تحت عنواف:ناصري جماؿ،  التي قاـ بيا الطالب: الخامسة الدراسة  "
وى الرياضػػي خػػػبلؿ انعكاسػػاتيا عمػػى مسػػػتكػػرة القػػػدـ ذوي المسػػتوى العػػػالي و  النفسػػية عنػػػد العبػػيالبدنيػػة و 
 . المنافسة

بمعيػػد التربيػػة   2010فػػي إطػػار إعػػداد شػػيادة الماجسػػتير أجريػػت ىػػذه الدراسػػة خػػبلؿ السػػنة الجامعيػػة،  
 انعكاسػػػػاتىػػػي  الي إبػػػراىيـ، جامعػػػػة الجزائػػػر والتػػػػي تمحػػػورت اشػػػػكاليتيا حػػػوؿ: مػػػػاالبدنيػػػة والرياضػػػية بػػػػد

اإلصػػابات البدنيػػة والرياضػػية مػػف الناحيػػة النفسػػية عنػػد الرياضػػي الجزائػػري المصػػاب فػػي رياضػػة كػػرة القػػدـ 
 ذوي المستوى العالي.

 قد جاءت الفرضية العامة كالتالي:و 
ممػا ينػتج عنػو صػدمة نفسػية  ،شػر عمػى اإلصػابات الرياضػيةمباإف اإلعػداد البػدني الرياضػي لػو تػأثير  -

 .المنافسة أثناءعمى العبي كرة القدـ 
 أما الفرضيات الجزئية فكانت بالشكؿ التالي:        
 فسيةيعيش الرياضي الجزائري المصاب بدنيا حالة عجز وظيفي تنعكس سمبا عمى حالتو الن. 



  القػدـ الجزائػري ذو المسػتوى العػالي البعػد البػدني، إذ يتعدى وقع اإلصػابة البدنيػة عنػد رياضػي كػرة
 .ظيور أعراض الصدمة النفسية لديو يمكف أف يؤدي إلى

   رياضي(150ولقد استخدـ الطالب المنيج الوصفي في ىذه الدراسة، وكانت عينة بحثو مشكمة مف )  
عبيف والمدربيف، ونرى مف خبلؿ أما أداة البحث فكانت عبارة عف استمارات إستبيانية وزعت عمى البل      

 دراستو أنو توصؿ إلى النتائج التالية والتي حققت صحة الفرضيات:
بدنيػة عمميػة حديثػة لمحصػوؿ عمػى نتػائج طيبػة مػف أجػؿ تعػديؿ خضاع البلعبيف إلى بػرامج نفسػية و ػػػ عدـ إ
 الصدمة النفسية. البدنية و  اإلصاباتالتقميؿ مف ة النفسية و الحال

الرياضية لكرة القػدـ ذو المسػتوى  األنديةجود طبيب مختص في عمـ النفس الرياضي عمى مستوى ػػػػ  عدـ و 
 العالي.
 .لئلصابةلتقني مع عدـ تقبمو جع مستوى العب كرة القدـ الفني والبدني و تراػػػػ نقص و 

و الرياضػي خوفػا مػف فقػداف مسػتقبمتػوتر دائػـ ممػا يػؤدي قمقػو و  اإلصػابةػػػػ وعي الرياضػي المصػاب بخطػورة 
 الميني.و 
 
 التعميق عمى الدراسات السابقة: 4_4_3 

مػف  يػاولقػد تناولت باإلصػاباتب عديػدة متعمقػة لقد تطرقػت الدراسػات السػابقة السػالفة الػذكر إلػى جوانػ     
عدة جوانب، فدراسة زكور محمد أميف ويػا ىمػي حمػزة تطرقػت إلػى موضػوع " أىميػة الطػب الرياضػي فػي 
عبلج اإلصابات الرياضية ودوره في تحسيف مردود العبي كرة اليد "، حيث ركزت الدراسة عمػى األسػباب 

مػػو وآخػػروف تطرقػػت التػي تقػػؼ وراء غيػػاب المراقبػػة الطبيػػة لممارسػي رياضػػة كػػرة اليػػد، أمػػا دراسػة سػػمير خ
إلى موضوع " إسياـ الطب الرياضي في عبلج اإلصػابات الرياضػية وتحسػيف مػردود العبػي كػرة القػدـ "، 
حيػػث تنػػاولوا فػػي ىػػذا الموضػػوع األسػػباب المؤديػػة إلػػى كثػػرة اإلصػػابات الرياضػػية لػػدى العبػػي كػػرة القػػدـ 

 الجزائرية.
تناولػػت " إصػػابة مفصػػؿ الكتػػؼ لػػدى مصػػارعي أمػػا فيمػػا يخػػص دراسػػة قميػػداني إبػػراىيـ وعػػدة بغشػػاـ فقػػد 

رياضػػػة الجيػػػدو " والتػػػي تطرقػػػوا مػػػف خبلليػػػا إلػػػى أسػػػباب إصػػػابة مفصػػػؿ الكتػػػؼ لػػػدى مصػػػارعي رياضػػػة 
 الجيدو.
مػف خػبلؿ ىػذه الدراسػات  نادنب، وقد اسػتفواجعدة مف  اتصاباإل وفوعمى ىذا األساس درس الباحث     

حثوف، وكذلؾ االستفادة منيا وأخذ العبرة مف األخطاء التػي وقػع في معرفة جميع العراقيؿ التي واجييا البا
فييػػا البػػاحثوف وىػػذا مػػا يسػػمح لنػػا باإللمػػاـ والػػربط بكػػؿ حيثيػػات الموضػػوع وضػػبط متغيػػرات الدراسػػة، وقػػد 

 أفادت ىذه الدراسات أيضا
تحديػػد المػػنيج الوصػػوؿ إلػػى الصػػياغة النيائيػػة إلشػػكالية الدراسػػة وكػػذا أدوات الدراسػػة وكػػذلؾ  فيمػػا يمػػي 

 العممي المناسب ليا.



 
 
 

 خالصة
مػػف خػػبلؿ اطبلعنػػا عمػػى مختمػػؼ الدراسػػات السػػابقة الػػذكر أو التػػي لػػـ نػػذكرىا قمنػػا بتكػػويف نظػػرة عامػػة      

وشػاممة عػػف موضػوع بحثنػػا, وبػػذلؾ سػمحت لنػػا بتسػطير خطػػة وبرنػػامج عمػؿ نقػػـو بإتباعيػا بانجػػاز بحثنػػا 
ت التػػي نسػػتعمميا وطريقػػة اختيػػار العينػػة المػػنيج الػػذي سػػنتبعو إذ وسػػارت لػػدينا قناعػػات مػػف حيػػث األدوا

يمكننا القوؿ أف اإلطبلع عمى الدراسات السابقة ىو البوصمة التي توجينا إلنجاز أي بحث كامؿ وىذا ما 
 قمنا بو.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 تمهيد:
بعد أف أحطنا بموضوع دراستنا مف الجانب النظري, نأتي اآلف إلى إحاطتو مف الجانب التطبيقي      

الذي قسمناه إلى فصميف الفصؿ األوؿ قمنا فيو بتقديـ عرض لمنيجية البحث المتبع والدراسة 
يؼ العينة االستطبلعية وعينة الدراسة ومجتمع البحث كما قمنا كذلؾ بالتطرؽ إلى أدوات البحث وتعر 

 والمجاؿ اإلحصائي وفي األخير تناولنا خبلصة البحث. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الدراسة االستطالعية: 0_3
، ىي تمؾ الدراسات التي تتناوؿ موضوعات جديدة لـ يتطرؽ إلييا أي باحث االستطبلعيةالدراسات      

)ثابت،  الباحث كثيرا مف أبعادىا وجوانبيامف قبؿ وال تتوفر عنيا بيانات أو معمومات أو حتى يجيؿ 
وش بمثابة األسس الجوىرية لبناء البحث كمو وىي وحعمار ب اعتبرىاكما  ...الخ.(41، صفحة 4651

نظرة أساسية وميمة في الدراسات العممية، إذ مف خبلليا يمكف لمباحث تجربة وسائؿ بحثو لمتأكد مف 
 .(946، صفحة 4662)بوحوش،  سبلمتيا ودقتو ووضوحيا

ا تدور حوؿ اإلصابات الرياضية وتأثيرىا عمى الحالة النفسية لبلعبي كرة اليد وباعتبار أف دراستن     
رشاد األستاذ المشرؼ يفكانت بداية المشروع منذ  عمى مجموع  اقتصرتوقد ، 92/29/2015وـ توجيو وا 

 42، الكؿ موزعيف عمى 9241/9242لمموسـ الكروي  ،أندية رابطة والية البويرة لكرة اليد صنؼ أواسط
. في حيف قمنا بزيارة عينة الدراسة في مكاف تدريبيا وحضور بعض العب 43ريؽ  ، حيث يظـ كؿ ففرؽ

سط لكؿ مف أماؿ عيف بساـ, صنؼ أوا ،فرؽ كرة اليديبية، والتي كانت تظـ مجموع حصصيـ التدر 
، ولقد مكنتنا الدراسة ب رابطة والية البويرة لكرة اليدوالتي تنشط , ورائد شباب قادرية مدينة البويرة أولمبيؾ

 يمي: مف معرفة ما االستطبلعية
 معرفة حجـ المجتمع األصمي لمدراسة، والتعرؼ عمى أفراد المجتمع، مميزاتيـ، وخصائصو. -
 البدنية عمى المستوى المحمي. اإلصابةلمعمومات حوؿ واقع التعامؿ مع جمع أكبر عدد مف ا -

 ( مع عينة البحث.استبيافبلحية وتناسب أداة الدراسة )معرفة مدى ص -

 جمع وتحصيؿ المعمومات واإلحصائيات بطريقة دقيقة. -

 التأكيد مف مدى فيـ األسئمة المطروحة ومدى صبلحيتيا وتماشييا مع متطمبات الدراسة -

 المعرفة المسبقة بظروؼ إجراء الدراسة الميدانية األساسية.  -

بيا مباشرة مف أجؿ تفادي الصعوبات والعراقيؿ التي مف  واالحتكاؾتو الفئة ابي اتصاؿجعمنا عمى  ىذا ما
ومدى  لمدراسةفرضية عمؿ قابؿ قصد صياغة  واالحتماالتشأنيا أف تواجينا، ودراسة كؿ التقنيات 

 راسة لؤلىداؼ. عينة الد استجابة

 الدراسة األساسية: 2_3
 المنهج المتبع: 1_2_3

 يتميز البحث العممي بتعدد مناىجو.   
 الخ.…(43، صفحة 4663)الرحماف،  فالمنيج لغة ىو الطريؽ الواضح والمستقيـ

 الخ.…(15)صفحة االية  في الترتيؿ: قولو تعالى "لكؿ جعمنا منكـ شرعة ومنياجا"

حيث يعتبر اختيار منيج الدراسة مرحمة ىامة عممية البحث العممي، إذ يحدد كيفية جمع البيانات      
والمعمومات حوؿ الموضوع المدروس، لذا فإف منيج الدراسة لو عبلقة مباشرة بموضوع الدراسة، وبإشكالية 

وضوع دراستنا: مف م وانطبلقاالمنيج المتبع،  اختيارالبحث، حيث طبيعة الموضوع ىي التي تحدد 



( حيث نتطرؽ في بحثنا إلى اإلصابات البدنية الرياضية وتأثيرىا عمى الحالة النفسية لبلعبي كرة اليد)
ىي عميو في الحاضر وكشؼ جوانبيا وتحديد العبلقة بيف  موضوع أو ظاىرة مف الظواىر النفسية ما

 اعتمدنالطبيعة الدراسة  واستجابة. ر التابعثير المتغير المستقؿ عمى المتغيعناصرىا، بغرض توضيح تأ
لطبيعة ىذه الدراسة وأىدافيا. والذي يعرؼ بػ: "ىو  مبلئـ بأسموبو المسحي وذلؾالمنيج الوصفي التحميمي 

والميوؿ والرغبات والتصور بحيث يعطي صورة  واالتجاىاتتصور دقيؽ لمعبلقات المتبادلة بيف المجتمع 
 الخ. …(946، صفحة 4664)محجوب،  تنبؤات مستقبمية"لمواقع الحياتي ووضع مؤشرات وبناء 

حميميا وقد عرفو )ىويتي( في تصنيفو لممناىج: "بأنو يعتمد عمى تجميع الحقائؽ والمعمومات ثـ مقارنتيا وت
 الخ.   …(991، صفحة 4646)بدر،  ات مقبولة"موتفسيرىا لموصوؿ إلى تعمي

"الطريقة المنظمة لدراسة حقائؽ راىنة متعمقة بظاىرة أو موقؼ أو أفراد أو أحداث أو أوضاع    
حقائؽ جديدة أو لتحقيؽ مف صحة حقائؽ قديمة، وأثارىا، والعبلقات التي تتصؿ بيا  اكتشاؼمعينة بيدؼ 

 الخ.…(51، صفحة 4652)زكي،  وتفسيرىا وكشؼ الجوانب التي تحكميا"
 

 :بحثمتغيرات ال 2_2_3
غالبا ما يكوف طرح الفرضيات عمى شكؿ مصطمحات ومفاىيـ، إذ يتعمؽ األمر اآلف بتحديد      

المتغيرات المستعممة التي  حديدالمتغيرات المستعممة وباألحرى جعميا عممية بمعنى آخر، أوال نقوـ بت
  دراستيا.  تبحث في قياس النتائج، ثـ المتغيرات التابعة التي تحدد الظاىرة التي نحف بصدد محاولة

      المتغٍز المستقل 7اإلصاباث الزٌاضٍت                                                                                           

  ز التابع 7الحالت النفسٍت لالعبً  كزة الٍد                                                                                    المتغٍ

  :بحثمجتمع ال 3_2_3
إف مجتمع الدراسة يمثؿ الفئة االجتماعية التي نريد إقامة الدراسة الميدانية عمييا وفؽ المنياج المختار      

فرؽ رابطة والية البويرة لكرة  العبي ذه الدراسة يمتثؿ في مجموعفقد كاف مجتمع ىوالمناسب ليذه الدراسة 
في العبي القسـ الوالئي لكرة اليد  ويتمثؿ مجتمع دراستنا 9241/9242الكروي، لمموسـ اليد صنؼ أواسط

 فرؽ  أتت كاألتي:  42العب موزعيف عمى  432مف فئة األواسط والمقدر عددىـ ب
 – OS GHOZLANE – CAM’CHEDALLAH –OSAGHBALOU 

GSS GHOZLANE – DRB KADIRIA – OMBOUIRA – IRB CHORFA   

AABESSEM – AS THALIOUINE- ESLAKHDARIA 
  :بحثعينة ال 4_2_3

إف العينة ىي جزء مف مجتمع الدراسة، وىي تخضع لشروط تشابو مجتمع الدراسة،  اليدؼ منيا      
الحصوؿ عمى معمومات مف المجتمع األصمي لمبحث، فميس مف السيؿ أف يقـو الباحث بتطبيؽ بحثو 

عدد األفراد لدراسة معينة تجعؿ النتائج منيـ ممثميف  انتقاءعمى جميع أفراد المجتمع األصمي، فالعينة ىي 
الجديد لمعينة يجعؿ النتائج قابمة لمتعميـ عمى المجتمع، حيث تكوف نتائجيا  فاالختبارلمجتمع الدراسة، 



دات، عبد الرحماف ...الخ، كما عرفيا أيضا ذوقاف عبي(496، صفحة 9222)باىي،  صادقة بالنسبة لو
بأف العينة ىي الوحدة المصغرة التي تمثؿ تمثيبل حقيقيا لمجتمع، ليقوـ الباحث بإجراء  وآخروفعدس، 

 .(491، صفحة 9221)ذوقاف عبيدات،  مجمؿ دراستو عمييا
انات المعادة مف قبؿ أفراد عينة ي، في حيف بمغت نسبة االستبالعب 92 افيستبلبل استجابحيث      

.  وىذا التوزيع استباف 92والبالغ عددىـ العبيف انات الموزعة عمى يمف مجموع االستب %422الطمبة 
فرؽ  20تـ اختيارنا لمعينة الخاصة بيذه الدراسة مف، حيث ريؽكؿ ف يكوف حسب متطمبات وخصوصيات

العب موزعة كما  92رة اليد صنؼ أواسط واشتممت عمىمف مجموع الفرؽ الرياضية لرابطة والية البويرة لك
 يمي:

 العبيف مف فريؽ أماؿ عيف بساـ.5
 العبيف مف فريؽ أولمبيؾ البويرة.5
 العبيف مف فرؽ رائد شباب القادرية6

وبطريقة المسح ، مقصودة بالنسبة لمفرؽ العينة مف المجتمع األصمي بطريقة  اختيارفكاف  - 
وىذا عف  ، بإدراج كؿ رياضي مصاب أوكاف قد تعرض لئلصابة سابقا وذلؾالكمي بالنسبة لبلعبيف 
                      طريؽ اإلعتماد عمى:

 مف الوسط الرياضي وخاصة األندية معمومات-
 _معمومات مف األطباء الذيف أشرفوا عمى عبلج بعض الحاالت المصابة

 مجاالت البحث 5_2_3
 9241/9242الرياضي  الموسـالمجال الزماني: -1
 أندية كرة اليد لوالية البويرةالمجال المكاني: -2
 العب مف فرؽ أماؿ عيف بساـ, اولمبيؾ البويرة ورائد القادرية 92المجاؿ البشري: -0
 أدوات البحث: 6_2_3

طرؽ، وذلؾ أنجع ال اختيارقصد نفي أو إثبات الفرضيات المقدمة إلشكالية دراسة يستمـز عمينا  
 ص، وىذا باستخداـ األدوات التالية: حؿ الدراسة والتفمف خبل

 اإلستبان: أ_
وباالعتماد عمى نوع األسئمة التي مستعممة في مثؿ ىاتو المواضيع يعد اإلستباف مف الوسائؿ العممية ال

يحتوييا, تسمح لمباحث يجمع أكبر عدد ممكف مف المعمومات الخاصة بالظاىرة المدروسة ولقد تـ بناء 
 المراحؿ التالية: بإتباعاالستبياف 

 
 
 



 الخمفية النظرية لإلستبيان: 

تناولناىا في مختمؼ مراحؿ الدراسة لقد قمنا ببناء اإلستبياف استنادا لمختمؼ المراجع العممية التي      
 البيموغرافية والتي نذكر منيا:

 مييوبي رضواف, االنعكاسات النفسية لئلصابة لمرياضة.
 لمرياضي. تقنيية ومدى تأثيرىا عمى السموؾ الشريط عبد الحكيـ عبد القادر, اإلصابات الرياض

 :محاور اإلستبيان 

 :ة ىياأساسي اورمح 3( موزعة عمى25دىا: ) إحتوي اإلستبياف عمى مجموعة أسئمة عد     
 لئلصابة الرياضية تأثير سمبي عمى الحالة النفسية لبلعبي كرة اليد المحور األوؿ:
البلعب المصاب يجد صعوبة كبيرة في تجاوز األلـ وفقداف وظيفة مف وظائؼ                          المحور الثاني:

 الجسـ
المتابعت النفسٍت لالعبٍن المصابٍن وهذا ما ٌؤدي إلى مضاعفاث نفسٍت.المحور الثالث7 هناك نقص فً 

                                   

 ب_ المقابمة   
تعد المقابمة مف الوسائؿ األكثر استعماال في مثؿ ىاتو المواضيع حيث تسمح لمباحث باالحتكاؾ      

المعمومات بطريقة أكثر عمقا وقد كاف اليدؼ مف المباشر والفردي مع عينة البحث وبالتالي جمع 
 استعماليا عمميا ال طبيا.

 .وقد قمنا بإجراء المقابمة لمعرفة مدى صدؽ األجوبة المقدمة في اإلستبيافوقد 
 :محاور المقابمة 

 أسئمة موزعة عمى محوريف ىما: 2إحتوة المقابمة عمى 
 المحور األوؿ: "قبؿ اإلصابة" واحتوي عمى سؤاليف.

 لمحور الثاني: "بعد اإلصابة" واحتوى عمى ثبلثة أسئمة.ا
 

 :طريقة القيام بالمقابمة 

مبلءات حيث تركناه يعبر اتمت المقابمة بطريقة عادية ودوف أف يشعر المبحوث بأي ضغوطات أو      
والتركيز  ويتحدث عف ما في داخمو دوف التدخؿ أو محاولة التأثير عمى الحالة النفسية بؿ بقينا نستمع إليو

 المصاحبة لحديثو مف أجؿ الخروج باالستنتاجات والنتائج. تعمى مبلمح وجيو والحركات واإلماءا
 العمميات اإلحصائية: 7_2_3



ال يمكف ألي باحث أف يستغني عف الطرؽ واألساليب اإلحصائي ميما كاف نوع الدراسة التي يقـو  
عمى  االعتماد ويمكن الموضوعي الدقيؽ، فالباحث ال ، تمد بالوصؼاقتصاديةأو  ةاجتماعيبيا سواء كانت 

عمى اإلحصاء يقود الباحث إلى األسموب الصحيح والنتائج السميمة، تيدؼ  االعتمادالمبلحظات، ولكف 
إلى محاولة التوصؿ إلى مؤشرات كمية دالة تساعدنا عمى التحميؿ والتفسير، والتأويؿ والحكـ، كما تمكننا 

في  استخدمنا..الخ. وبالتالي (41، صفحة 4642)السيد، تي تجمع وتترجـ بموضوعية مف تصنيؼ البيانات ال
 بحثنا ىذا التقنيات اإلحصائية التالية:

الباحث قانوف النسب المئوية لتحميؿ النتائج في جميع العبارات وفي  استخدـحيث  النسبة المئوية: -
 جميع النقاط المتحصؿ عمييا، وىذا بعد جمع تكرارات كؿ منيا.

 يمي: فطريقة حساب النسبة المئوية )الطريقة الثبلثية( تكوف كما   

 ـ: النسبة المئوية    
 س: عدد التكرارات    
 ع: المجموع الكمي  

 (:2بارصون )كا اختبار -

يا مف خبلؿ المقياس بإجراء مقارنة بيف مختمؼ النتائج المتحصؿ عمي االختبارحيث يسمح لنا ىذا   -
 :، ذلؾ بمقارنة التكرارات الحقيقية المشاىدة والتكرارات المتوقعة، حيث نجدعبيفالموجو لبل

                                         
                                                                                                                       

 حيث نجد(: E كيفية حساب التكرار المتوقع )  -

E  : المتوقع التكرار 
 عدد أفراد العينةن:   
   الموضوعة لئلجابة عمى األسئمة االختباراتعدد و:    

 حيث نجد(:  DF درجة الحرية)  -

 
                                        عدد المتغيراتن:   
  
 N :عدد المتغيرات                                                                                        = 
  

 x  422س             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ=     %ـ

 ع                

    
 2(وت -حمج)ت        2التكرار المتوقع( -مجموع )التكرار الحقيقي       

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ        ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ=    2كا
 وت                          التكرار المتوقع                      

 ف          
E   =ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 و         

DF    = 4مجموع األعمدة ػ 

DF =   4ف ػ 

DF =  N  4ػ 



    
                                                                       

 
 خالصة: 

يمكف اعتبار ىذا الفصؿ الذي تطرقنا مف خبللو إلى المنيجية وطرؽ البحث المتبعة مف بيف أىـ    

يعتبر بمثابة الدليؿ والمرشد الذي ساعدنا عمى تخطي كؿ الصعوبات  فيوالفصوؿ في ىذه الدراسة، 

والعوامؿ التي كاف بإمكانيا أف تعيؽ السير الحسف لمدراسة، وصوال إلى تحقيؽ أىداؼ البحث بسيولة، 

كونو يحتوي عمى أىـ العناصر األساسية التي قد تفيد الدراسة بشكؿ مباشر منيا )المنيج المتبع، متغيرات 

 ، الدراسة االستطبلعية، مجتمع الدراسة، أدوات البحث، العمميات اإلحصائية(.البحث
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 تمهيد:
لقد تطرقنا في ىذا الفصؿ إلى المعالجة اإلحصائية لممعطيات التي تـ جمعيا، حيث تـ تقسيميا 

تطرقنا مف خبلليا إلى ، بحيث كؿ محور يخدـ خاصية نود التأكد منيا، في حيف  يفأساسي ريفمحو  إلى
 عرض والتحميؿ ومناقشة النتائج كؿ محور عمى حدا، إذ نجد:

  
 عرض وتحميؿ نتائج الفرضياتس يدر المحور األول:  -
 
 يدرس تفسير ومناقشة النتائج الكمية لمفرضياتالمحور الثاني:  -
 

  والفرضيات المستقبمة. االقتراحاتعاـ، ثـ خاتمة مع جممة مف  استنتاجفي النياية توصمنا إلى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 : الفرضياتعرض وتحميل نتائج  2-0
  عرض وتحميل نتائج المحور األول: 2-0-0

 ىؿ تعرضت لئلصابة؟  :10العبارة 
 إف كاف البلعب قد تعرض لئلصابة؟ معرفة :10الهدف من العبارة 

  :01لمعبارة  2يمثؿ التكرارات والنسب المئوية و قيـ كا :10جدول 

 

 
 

     :10 والشكل رقم جدولالتحميل نتائج 
والتي تبيف لنا إجابات ، 10مف خبلؿ نتائج التحميؿ اإلحصائي كما ىي موضحة في الجدوؿ  

 عاليةىي نسبة ، و  "نعـ" مف عينة البحث قد أجابوا% 011، فكانت نسبة 10حوؿ العبارة  بلعبيفال
، إذ 10ىو موضح أكثر في الشكؿ  ، مثؿ ما% 11، والتي بمغت نسبتيا "ال" األخرى ةمقارنة مع اإلجاب

ىذا عند  ,3.82 المجدولة والتي كانت 2وىي أكبر مف قيمة كا40,66المحسوبة  2بمغت حينيا قيمة كا
البلعبيف الذيف أجابوا عمى اإلستبياف  كؿ. ومنو يمكننا القوؿ بأف 0ودرجة الحرية 1.15مستوى الداللة 

                                 قد تعرضوا إلصابة.
 

 01يمثل النسب المئوية للعبارة رقم  01شكل 

 نعم

 ال

 األجوبة   
    

 العبارات

 4كا ال نعم
 المحسوبة

 4كا
 المجدولة

 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 % ت % ت
40,66 3.82 1.15 0 

011 45 01عبارة 
% 1 1% 



 
 

 ىؿ تعرضت لئلصابة في الميداف؟ :14العبارة 
  البلعب قد تعرض لئلصابة في الميداف أو خارجو معرفة إف كاف: 14الهدف من العبارة 

 :02 لمعبارة 2يمثؿ التكرارات والنسب المئوية و قيـ كا :14 جدولال

 
 

 
 

     :14نتائج جدولتحميل 
، والتي تبيف لنا إجابات 14مف خبلؿ نتائج التحميؿ اإلحصائي كما ىي موضحة في الجدوؿ  

مقارنة كبيرة ىي نسبة ، و  "نعـ" مف عينة البحث قد أجابوا% 81، فكانت نسبة14حوؿ العبارة  بلعبيفال
، إذ بمغت حينيا 02أقؿ مثؿ ما ىو موضح أكثر في الشكؿ  نسبتيا كانتوالتي ، "ال" األخرى ةمع اإلجاب
 1.15ىذا عند مستوى الداللة  ,3.82 المجدولة والتي كانت 2وىي أكبر مف قيمة كا 9المحسوبة 2قيمة كا

   02يمثل النسب المئوية للعبارة  02شكل رقم 

 ال نعم

 األجوبة   
    

 العبارات

 4كا ال نعم
 المحسوبة

 4كا
 المجدولة

 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 % ت % ت
9 3.82 1.15 0 

41 5 %81 41 14عبارة 
% 



أكبر عدد مف البلعبيف يتعرض لئلصابات داخؿ أرضية الميداف.. ومنو يمكننا القوؿ 00ودرجة الحرية
  

 
   اإلصابة خارجية ؟ىؿ سبب  :13العبارة 

 سبب حدوث اإلصابة معرفة: 13الهدف من العبارة 
  :03لمعبارة  2يمثؿ التكرارات والنسب المئوية و قيـ كا :13جدول

  
 

 
  

     :13تحميل نتائج جدول 
، والتي تبيف لنا إجابات 13مف خبلؿ نتائج التحميؿ اإلحصائي كما ىي موضحة في الجدوؿ  

مقارنة كبيرة  ىي نسبة، و  "نعـ" مف عينة البحث قد أجابوا% 74، فكانت نسبة 13حوؿ العبارة  بلعبيفال
، إذ بمغت 13ىو موضح أكثر في الشكؿ  ، مثؿ ما% 48، والتي بمغت نسبتيا"ال" األخرى ةمع اإلجاب

72% 

28% 

 03يمثل النسب المئوية للعبارة رقم  03شكل رقم 

 نعم

 ال

 األجوبة   
    

 العبارات

 4كا ال نعم
 المحسوبة

 4كا
 المجدولة

 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 % ت % ت
2,82 3.82 1.15 0 

 %48 17 %74 08 13عبارة 



ىذا عند مستوى  ,3.82 المجدولة والتي كانت 2وىي أكبر مف قيمة كا 2,82 المحسوبة  2حينيا قيمة كا
البلعبيف قد يمكننا القوؿ بأف نسبة كبيرة مف  ضوء ىاتو النتائج . ومف0ودرجة الحرية 1.15الداللة 

                                    عوامؿ خارجية.تعرضوا لئلصابات نتيجة 
 

 ىؿ ىؿ تمنعؾ اإلصابة مف المشاركة في التدريب أو المنافسة؟ :12العبارة 
  معرفة تأثير اإلصابة عمى البلعبيف: 12الهدف من العبارة 

  :04لمعبارة  2يمثؿ التكرارات والنسب المئوية و قيـ كا :12 جدول

  

 
 

     :12تحميل نتائج جدول 
، والتي تبيف لنا إجابات 12مف خبلؿ نتائج التحميؿ اإلحصائي كما ىي موضحة في الجدوؿ  

مقارنة كبيرة ىي نسبة ، و  "نعـ" مف عينة البحث قد أجابوا% 82، فكانت نسبة 12حوؿ العبارة  بلعبيفال
، إذ بمغت 12ىو موضح أكثر في الشكؿ  ، مثؿ ما% 06، والتي بمغت نسبتيا "ال" األخرى ةمع اإلجاب

84% 

16% 

 04يمثل النسب المئوية للعبارة رقم  04شكل 

 نعم

 ال

 األجوبة   
    

 العبارات

 4كا ال نعم
 المحسوبة

 4كا
 المجدولة

 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 % ت % ت
00,56 3.82 1.15 0 

 %06 12 %82 40 12عبارة 



ىذا عند مستوى  ,3.82 المجدولة والتي كانت 2وىي أكبر مف قيمة كا00,56المحسوبة  2حينيا قيمة كا
بأف نسبة كبيرة مف البلعبيف تمنعيـ اإلصابات مف  . ومنو يمكننا القوؿ0ودرجة الحرية 1.15الداللة 

                                                                   المشاركة في التدريب والمنافسة
 
 

 ىؿ تفكر في اإلعتزاؿ بسبب اإلصابة؟: 15 العبارة
  معرفة تأثير اإلصابة عمى قرار البلعبيف في اإلعتزاؿ: 15الهدف من العبارة 

  :05لمعبارة  2يمثؿ التكرارات والنسب المئوية و قيـ كا :15 جدولال

  

 
 

     :15تحميل نتائج جدول 
، والتي تبيف لنا إجابات 15مف خبلؿ نتائج التحميؿ اإلحصائي كما ىي موضحة في الجدوؿ  

صغيرة ىي نسبة ، و  "نعـ" مف عينة البحث قد أجابوا% 18، فكانت نسبة 15حوؿ العبارة  بلعبيفال

8% 

92% 

 05يمثل النسب المئوية للعبارة رقم  05شكل 

 نعم

 ال

 األجوبة   
    

 العبارات

 4كا ال نعم
 المحسوبة

 4كا
 المجدولة

 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 % ت % ت
07.62 3.82 1.15 0 

 %94 43 %18 4 15عبارة 



ىو موضح أكثر في الشكؿ  ، مثؿ ما% 94، والتي بمغت نسبتيا "ال" األخرى ةمقارنة مع اإلجابومعتبرة 
 ,3.82 المجدولة والتي كانت 2مف قيمة كا كبروىي أ 07,62المحسوبة  2، إذ بمغت حينيا قيمة كا15

اإلصابات ال تؤثر عمى قرار البلعبيف  . ومنو يمكننا القوؿ0ودرجة الحرية 1.15ىذا عند مستوى الداللة 
 في اإلعتزاؿ

 
 

 ىؿ ىؿ يقمقؾ تذكر المنافسة أو التدريب؟: 16 العبارة
  معرفة تأثير تذكر المنافسة عمى البلعبيف.: 16الهدف من العبارة 

  .06لمعبارة  2يمثؿ التكرارات والنسب المئوية و قيـ كا :16 جدولال

  

 
 

     :16تحميل نتائج جدول 

24% 

76% 

 06يمثل النسب المئوية للعبارة رقم  06شكل 

 نعم

 ال

 األجوبة   
    

 العبارات

 4كا ال نعم
 المحسوبة

 4كا
 المجدولة

 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 % ت % ت
6.76 3.82 1.15 0 

 %76 09 %42 16 16عبارة 



، والتي تبيف لنا إجابات 16مف خبلؿ نتائج التحميؿ اإلحصائي كما ىي موضحة في الجدوؿ  
صغيرة ىي نسبة ، و  "نعـ" مف عينة البحث قد أجابوا% 42، فكانت نسبة 16حوؿ العبارة  بلعبيفال

، إذ 16ىو موضح أكثر في الشكؿ  ، مثؿ ما% 76، والتي بمغت نسبتيا "ال" األخرى ةمقارنة مع اإلجاب
ىذا عند  ,3.82 المجدولة والتي كانت 2مف قيمة كا كبروىي أ 6,76المحسوبة  2بمغت حينيا قيمة كا

 لممنافسة والتدريب ال يقمقيـ.ا القوؿ بأف تذكر البلعبيف . ومنو يمكنن0ودرجة الحرية 1.15مستوى الداللة 
 
 

 ىؿ ترى مستقبمؾ الرياضي بعد اإلصابة غير واضح ؟                              : 17العبارة
 رأي البلعبيف حوؿ مستقبميـ عند تعرضيـ لئلصابة .  معرفة:  17الهدف من العبارة 

  :07لمعبارة  2يمثؿ التكرارات والنسب المئوية و قيـ كا :17 جدولال

  

 
 

     :17تحميل نتائج جدول 

 07يمثل النسب المئوية للعبارة رقم  07شكل 

 نعم

 ال

 األجوبة   
    

 العبارات

 4كا ال نعم
 المحسوبة

 4كا
 المجدولة

 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 % ت % ت
45 3.82 1.15 0 

 %11 11 %011 45 17عبارة 



، والتي تبيف لنا إجابات 17مف خبلؿ نتائج التحميؿ اإلحصائي كما ىي موضحة في الجدوؿ  
كبيرة جدا ىي نسبة ، و  "نعـ" مف عينة البحث قد أجابوا% 011، فكانت نسبة 17حوؿ العبارة  بلعبيفال

، إذ 17ىو موضح أكثر في الشكؿ  ، مثؿ ما% 11، والتي بمغت نسبتيا "ال" األخرى ةمقارنة مع اإلجاب
ىذا عند  ,3.82 المجدولة والتي كانت 2وىي أكبر مف قيمة كا 45المحسوبة  2بمغت حينيا قيمة كا

نسبة كبيرة مف البلعبيف ترى أف مستقبميا  . ومنو يمكننا القوؿ بأف0ودرجة الحرية 1.15مستوى الداللة 
 .  الرياضي غير واضح عند تعرضيـ لئلصابة

 
 عرض وتحميل نتائج المحور الثاني: 4_0_2

 ىؿ ترى أنو مف الطبيعي أف يصاب البلعب في مشواره؟: 18العبارة
  معرفة مدى تقبؿ البلعبيف لئلصابات.: العبارةالهدف من 

  :08لمعبارة  2يمثؿ التكرارات والنسب المئوية و قيـ كا :18 جدولال

  

 
 

97% 

3% 

 08يمثل النسب المئوية للعبارة رقم  08شكل 

 نعم

 ال

 األجوبة   
    

 العبارات

 4كا ال نعم
 المحسوبة

 4كا
 المجدولة

 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 % ت % ت
07,62 3.82 1.15 0 

 %18 14 %94 43 18عبارة 



     :18تحميل نتائج جدول 
، والتي تبيف لنا إجابات 18مف خبلؿ نتائج التحميؿ اإلحصائي كما ىي موضحة في الجدوؿ  

مقارنة كبيرة ىي نسبة ، و  "نعـ" مف عينة البحث قد أجابوا%  94ة، فكانت نسب18حوؿ العبارة  بلعبيفال
، إذ بمغت 18ىو موضح أكثر في الشكؿ  ، مثؿ ما%  18، والتي بمغت نسبتيا "ال" األخرى ةمع اإلجاب

ىذا عند مستوى  ,3.82 المجدولة والتي كانت 2وىي أكبر مف قيمة كا 07.62المحسوبة  2حينيا قيمة كا
ناالقوؿ بأف نسبة كبيرة مف البلعبيف يتقبموف تعرضيـ لئلصابات . ومنو يمكن0ودرجة الحرية 1.15الداللة 

 في مشوارىـ الرياضي.
 

 تقبمت اإلصابة؟ىؿ : 19العبارة
  معرفة تقبؿ البلعبيف لئلصابة.: الهدف من العبارة

  :09لمعبارة  2يمثؿ التكرارات والنسب المئوية و قيـ كا :19 جدولال

  

 
 

88% 

12% 

 09يمثل النسب المئوية للعبارة رقم  09شكل 

 نعم

 ال

 األجوبة   
    

 العبارات

 4كا ال نعم
 المحسوبة

 4كا
 المجدولة

 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 % ت % ت
02,22 3.82 1.15 0 

 %04 13 %88 44 19عبارة 



     :19 والشكل رقم جدولالتحميل نتائج 
، والتي تبيف لنا إجابات 19مف خبلؿ نتائج التحميؿ اإلحصائي كما ىي موضحة في الجدوؿ  

مقارنة كبيرة ىي نسبة ، و  "نعـ" مف عينة البحث قد أجابوا% 88، فكانت نسبة 19حوؿ العبارة  بلعبيفال
، إذ بمغت 19ىو موضح أكثر في الشكؿ  ، مثؿ ما% 04، والتي بمغت نسبتيا "ال" األخرى ةمع اإلجاب

ىذا عند مستوى  ,3.82 المجدولة والتي كانت 2وىي أكبر مف قيمة كا 02,22وبةالمحس 2حينيا قيمة كا
نسبة كبيرة مف البلعبيف يتقبموف اإلصابة عند  . ومنو يمكننا القوؿ بأف0ودرجة الحرية 1.15الداللة 
 ليا . تعرضيـ

 
 

 ىؿ تعي خطورة اإلصابة وعواقبيا؟: 01العبارة
 معرفة وعي البلعبيف لخطورة اإلصابات المتي يتعرضوف ليا:من العبارة الهدف

  :10لمعبارة 2يمثؿ التكرارات والنسب المئوية و قيـ كا :01جدولال

  

 

 10يمثل النسب المئوية للعبارة رقم  10شكل 

 نعم

 ال

 األجوبة   
    

 العبارات

 4كا ال نعم
 المحسوبة

 4كا
 المجدولة

 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 % ت % ت
45 3.82 1.15 0 

 %11 11 %011 45 01عبارة 



 
     :01تحميل نتائج جدول

، والتي تبيف لنا إجابات 01مف خبلؿ نتائج التحميؿ اإلحصائي كما ىي موضحة في الجدوؿ  
كبيرة جدا ىي نسبة ، و  "نعـ" مف عينة البحث قد أجابوا% 011، فكانت نسبة 01حوؿ العبارة  بلعبيفال

، إذ 01ىو موضح أكثر في الشكؿ  ، مثؿ ما% 11، والتي بمغت نسبتيا "ال" األخرى ةمقارنة مع اإلجاب
ىذا عند  ,3.82 المجدولة والتي كانت 2وىي أكبر مف قيمة كا 45 المحسوبة 2بمغت حينيا قيمة كا

النسبة العظمى مف البلعبيف يعوف خطورة وؿ بأف . ومنو يمكننا الق0ودرجة الحرية 1.15مستوى الداللة 
 اإلصابات المتي يتعرضوف ليا .

 
 

 ىؿ تتألـ كثيرا عند اإلصابة ؟: 00العبارة
 معرفة إف كاف البلعب المصاب يحس بآالـ شديدة نتيجة إصابتو.: 00الهدف من العبارة

  .11لمعبارة 2يمثؿ التكرارات والنسب المئوية و قيـ كا :00جدولال

  
 

 األجوبة   
    

 العبارات

 4كا ال نعم
 المحسوبة

 4كا
 المجدولة

 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 % ت % ت
6,76 3.82 1.15 0 

 %42 16 %76 09 00عبارة 



 
     :00وا لشكل رقم  جدولالتحميل نتائج 

إجابات ، والتي تبيف لنا 00مف خبلؿ نتائج التحميؿ اإلحصائي كما ىي موضحة في الجدوؿ  
مقارنة كبيرة ىي نسبة ، و  "نعـ" مف عينة البحث قد أجابوا% 76، فكانت نسبة 00حوؿ العبارة  بلعبيفال

، إذ بمغت 00ىو موضح أكثر في الشكؿ  ، مثؿ ما% 42، والتي بمغت نسبتيا "ال" األخرى ةمع اإلجاب
ىذا عند مستوى  ,3.82 نتالمجدولة والتي كا 2وىي أكبر مف قيمة كا 6,76المحسوبة 2حينيا قيمة كا

القوؿ أف البلعبيف المصابيف يحسوف بآالـ ناتجة عف  . ومنو يمكننا0ودرجة الحرية 1.15الداللة 
 اإلصابة.

 
 

 ىؿ أنت قمؽ مف العودة لمتدريب أو المنافسة؟.: 04ةالعبار 
  رغبة البلعبيف في عودتيـ لممارسة كرة اليد. معرفةة: العبار الهدف من 

  :12 لمعبارة 2يمثؿ التكرارات والنسب المئوية و قيـ كا :04 جدولال

  

76% 

24% 

 11يمثل النسب المئوية للعبارة رقم  11شكل 

 نعم

 ال

 األجوبة   
    

 العبارات

 4كا ال نعم
 المحسوبة

 4كا
 المجدولة

 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 % ت % ت
00,56 3.82 1.15 0 

 %06 12 %82 40 04عبارة 



 
     :04والشكل رقم  جدولالتحميل نتائج 

، والتي تبيف لنا إجابات 04مف خبلؿ نتائج التحميؿ اإلحصائي كما ىي موضحة في الجدوؿ  
مقارنة كبيرة  ىي نسبة، و "نعـ" مف عينة البحث قد أجابوا% 82، فكانت نسبة 04حوؿ العبارة  بلعبيفال

بمغت ، إذ 04 ىو موضح أكثر في الشكؿ مثؿ ما %06كانت بنسبة ، والتي "ال" األخرى ةمع اإلجاب
ىذا عند مستوى  ,3.82 المجدولة والتي كانت 2وىي أكبر مف قيمة كا 00,56 المحسوبة 2حينيا قيمة كا

وفي ضوء ىاتو النتائج توصمنا إلى أف البلعب المصاب يشعر بقمؽ . 0ودرجة الحرية 1.15الداللة 
 ورغبة في العودة لممارسة كرة اليد .

 
 
 

 العزيمة واألداء ؟ىؿ تضمف أنؾ ستعود بنفس : 03 العبارة
  معرفة عزيمة البلعبيف عمى عودتيـ المياديف بنفس المستوى.: 03الهدف من العبارة

  :13 ةلمعبار  2يمثؿ التكرارات والنسب المئوية و قيـ كا :03 جدولال

84% 

16% 

 12يمثل النسب المئوية للعبارة رقم 12شكل 

 نعم

 ال

 األجوبة   
    

 العبارات

 4كا ال نعم
 المحسوبة

 4كا
 المجدولة

 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 % ت % ت
2,82 3.82 1.15 0 

 %48 17 %74 08 03عبارة 



  

 
 

     :03والشكل رقم  جدولالتحميل نتائج 
، والتي تبيف لنا إجابات 03مف خبلؿ نتائج التحميؿ اإلحصائي كما ىي موضحة في الجدوؿ  

مقارنة كبيرة ىي نسبة ، و "نعـ" مف عينة البحث قد أجابوا% 74، فكانت نسبة 03حوؿ العبارة  بلعبيفال
، إذ بمغت حينيا 03ىو موضح أكثر في الشكؿ  ، مثؿ ما %48كانت ، والتي "ال" األخرى ةمع اإلجاب
ىذا عند مستوى الداللة  ,3.82 المجدولة والتي كانت 2وىي أكبر مف قيمة كا 2,82 ةالمحسوب 2قيمة كا
ىاتو النتائج نستنتج أف البلعب المصاب لديو عزيمة كبيرة عمى العودة  . ومف0ودرجة الحرية 1.15

 بنفس العزيمة واألداء .
 
 
 ىؿ تناـ جيدا عند اإلصابة؟: 02عبارةال

  معرفة تأثير اإلصابة عمى نـو البلعب.: 02 الهدف من العبارة
  .14ةلمعبار  2يمثؿ التكرارات والنسب المئوية و قيـ كا :02جدولال

 13يمثل النسب المئوية للعبارة  13شكل 

 نعم

 ال

 األجوبة   
    

 العبارات

 4كا ال نعم
 المحسوبة

 4كا
 المجدولة

 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 0 1.15 3.82 6,76 % ت % ت



  

 
 

     :02والشكل رقم  جدولالتحميل نتائج 
إجابات ، والتي تبيف لنا 02مف خبلؿ نتائج التحميؿ اإلحصائي كما ىي موضحة في الجدوؿ  

مقارنة صغيرة ىي نسبة ، و "نعـ" مف عينة البحث قد أجابوا% 42، فكانت نسبة 02حوؿ العبارة  بلعبيفال
، إذ بمغت حينيا 02ىو موضح أكثر في الشكؿ  ، مثؿ ما %76كانت ، والتي "ال" األخرى ةمع اإلجاب
ىذا عند مستوى الداللة  ,3.82 المجدولة والتي كانت 2وىي أكبر مف قيمة كا 6,76 ةالمحسوب 2قيمة كا
خبلؿ ىاتو النتائج يمكننا القوؿ اإلصابة البدنية ِتثر عمى النوـ الجيد  . ومف0ودرجة الحرية 1.15

 لمبلعبيف .
 
 
 ىؿ لديؾ شيية في الطعاـ؟.: 05عبارةال

  معرفة تأثير اإلصابة عمى شيية البلعب المصاب.: 05الهدف من العبارة
  .15ةلمعبار  2يمثؿ التكرارات والنسب المئوية و قيـ كا :05جدولال

 14يمثل النسب المئوية للعبارة رقم  14شكل 

 نعم

 ال

 %76 09 %42 16 02عبارة 

 األجوبة   
    

 العبارات
 4كا ال نعم

 المحسوبة
 4كا

 المجدولة
 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية



  

 
 

     :05الشكل رقم  جدولالتحميل نتائج 
، والتي تبيف لنا إجابات 05مف خبلؿ نتائج التحميؿ اإلحصائي كما ىي موضحة في الجدوؿ  

متوسطة أو ىي نسبة ، و "نعـ" مف عينة البحث قد أجابوا% 68، فكانت نسبة 05حوؿ العبارة  بلعبيفال
شكؿ ىو موضح أكثر في ال ، مثؿ ما% 34بمغت نسبتيا ، والتي"ال" األخرى ةمع اإلجابمعتبرة مقارنة 

 ,3.82 المجدولة والتي كانت 2مف قيمة كا صغروىي أ 3,42 ةالمحسوب 2، إذ بمغت حينيا قيمة كا05
عمى ضوء ىذه النتائج  يمكننا القوؿ أف شيية البلعبيف . و 0ودرجة الحرية 1.15ىذا عند مستوى الداللة 

 تختمؼ مف العب آلخر عند تعرضيـ لئلصابة.
 
 
 الثالث : عرض وتحميل نتائج المحور 3_0_4
 ىؿ ترغب أف يزورؾ أصدقاءؾ وأنت مصاب؟ .: 06 عبارةال

 معرفة رغبة البلعب المصاب في أف يزوره أصدقائو.: 06الهدف من العبارة
  .16ةلمعبار  2يمثؿ التكرارات والنسب المئوية و قيـ كا :06جدولال

 15يمثل النسب المئوية للعبارة رقم  15شكل 

 نعم

 ال

 % ت % ت
3,42 3.82 1.15 0 

 %34 18 % 68 07 05عبارة 



  

 
 

     :06والشكل رقم  جدولالتحميل نتائج 
، والتي تبيف لنا إجابات 06مف خبلؿ نتائج التحميؿ اإلحصائي كما ىي موضحة في الجدوؿ  

مقارنة كبيرة ىي نسبة ، و "نعـ" قد أجابوامف عينة البحث % 88، فكانت نسبة 06حوؿ العبارة  بلعبيفال
، إذ بمغت حينيا 06ىو موضح أكثر في الشكؿ  ، مثؿ ما% 12كانت ، والتي "ال" األخرى ةمع اإلجاب
ىذا عند مستوى الداللة  ,3.82 المجدولة والتي كانت 2وىي أكبر مف قيمة كا 02.22 ةالمحسوب 2قيمة كا
ضوء ىاتو النتائج يمكننا القوؿ أف البلعب المصاب يحبذ أف يزوره  . ومف0ودرجة الحرية 1.15

 أصدقائو عندما يكوف مصابا.
 
 ىؿ وجودىـ يذكرؾ في شيئ ال تحبو؟ .: 07عبارةال

 معرفة تأثير وجود األصدقاء عمى تذكر أشياء عير مرغوبة.: 07الهدف من العبارة
  .17ةلمعبار  2يمثؿ التكرارات والنسب المئوية و قيـ كا :06جدولال

 16يمثل النسب المئوية للعبارة رقم  16شكل 

 نعم

 ال

 األجوبة   
    

 العبارات

 4كا ال نعم
 المحسوبة

 4كا
 المجدولة

 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 % ت % ت
02,22 3.82 1.15 0 

 %04 13 %88 44 06عبارة 



  

 
 

     :07والشكل رقم جدولالتحميل نتائج 
تبيف لنا إجابات ، والتي 07مف خبلؿ نتائج التحميؿ اإلحصائي كما ىي موضحة في الجدوؿ  

مقارنة صغيرة ىي نسبة ، و "نعـ" مف عينة البحث قد أجابوا% 41، فكانت نسبة 07حوؿ العبارة  بلعبيفال
، إذ بمغت حينيا 07ىو موضح أكثر في الشكؿ  ، مثؿ ما %81كانت ، والتي "ال" األخرى ةمع اإلجاب
ىذا عند مستوى الداللة  ,3.82 كانتالمجدولة والتي  2وىي أكبر مف قيمة كا 9 ةالمحسوب 2قيمة كا
ضوء ىاتو النتائج يمكننا القوؿ أف وجود األصدقاء ال يذكر البلعب  . ومف0ودرجة الحرية 1.15

 المصاب بأشياء غير محببة.
 
 
 ىؿ تزعجؾ أحاديثيـ عف اإلصابة؟ .: 08عبارةال

 اإلصابة.معرفة مدى إنزعاج البلعب المصاب عند الحديث عف : 08الهدف من العبارة

20% 
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 17يمثل النسب المئوية للعبارة رقم17شكل 

 نعم

 ال

 األجوبة   
    

 العبارات

 4كا ال نعم
 المحسوبة

 4كا
 المجدولة

 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 % ت % ت
9 3.82 1.15 0 

 %81 41 %41 15 07عبارة 



  .18ةلمعبار  2يمثؿ التكرارات والنسب المئوية و قيـ كا :08جدولال

  

 
 

     :08والشكل رقم جدولالتحميل نتائج 
، والتي تبيف لنا إجابات 08مف خبلؿ نتائج التحميؿ اإلحصائي كما ىي موضحة في الجدوؿ  

كبيرة جدا ىي نسبة ، و "نعـ" مف عينة البحث قد أجابوا% 94، فكانت نسبة 08حوؿ العبارة  بلعبيفال
بمغت ، إذ 08ىو موضح أكثر في الشكؿ  ، مثؿ ما %18كانت ، والتي "ال" األخرى ةمقارنة مع اإلجاب
ىذا عند مستوى  ,3.82 المجدولة والتي كانت 2وىي أكبر مف قيمة كا 07.62 ةالمحسوب 2حينيا قيمة كا

ضوء ىاتو النتائج يمكننا القوؿ أف أحاديث األصدقاء عف اإلصابة  . ومف0ودرجة الحرية 1.15الداللة 
 يقمؽ البلعبيف المصابيف.

 
 
 وتعجز عف الحركة والتدريب؟ .ىؿ تغضب كثيرا عندما تكوف مصابا : 09عبارةال

92% 
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 18يمثل النسب المئوية للعبارة رقم18شكل 

 نعم

 ال

 األجوبة   
    

 العبارات

 4كا ال نعم
 المحسوبة

 4كا
 المجدولة

 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 % ت % ت
07.62 3.82 1.15 0 

 %8 14 %94 43 08عبارة 



 معرفة مدى غضب البلعبيف عند عجزىـ عف الحركة والتدريب.: 09الهدف من العبارة
  .19ةلمعبار  2يمثؿ التكرارات والنسب المئوية و قيـ كا :09جدولال

  

 
 

     :09والشكل رقم جدولالتحميل نتائج 
، والتي تبيف لنا إجابات 09مف خبلؿ نتائج التحميؿ اإلحصائي كما ىي موضحة في الجدوؿ  

كبيرة جدا ىي نسبة ، و "نعـ" مف عينة البحث قد أجابوا% 96، فكانت نسبة 09حوؿ العبارة  بلعبيفال
، إذ بمغت 09ىو موضح أكثر في الشكؿ  ، مثؿ ما %12كانت ، والتي "ال" األخرى ةمقارنة مع اإلجاب
ىذا عند  ,3.82 المجدولة والتي كانت 2وىي أكبر مف قيمة كا  40.06 ةالمحسوب 2حينيا قيمة كا
ضوء ىاتو النتائج يمكننا القوؿ أف البلعب المصاب يغضب  . ومف0ودرجة الحرية 1.15مستوى الداللة 

 كثيرا ويصير عدوانيا نتيجة عجزه عف التدريب والحركة.
 
 ىؿ لديكـ محضر نفسي في الفريؽ؟ .: 41عبارةال

96% 

4% 

 19يمثل النسب المئوية للعبارة رقم19شكل 

 نعم

 ال

 األجوبة   
    

 العبارات

 4كا ال نعم
 المحسوبة

 4كا
 المجدولة

 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 % ت % ت
40.06 3.82 1.15 0 

 %2 10 %96 02 09عبارة 



 معرفة وجود محضر نفسي لدى الفرؽ.: 41الهدف من العبارة
  .20ةلمعبار  2يمثؿ التكرارات والنسب المئوية و قيـ كا :41جدولال

  

 
 

     :41والشكل رقم جدولالتحميل نتائج 
لنا إجابات ، والتي تبيف 41مف خبلؿ نتائج التحميؿ اإلحصائي كما ىي موضحة في الجدوؿ  

مقارنة منعدمة ىي نسبة ، و "نعـ" مف عينة البحث قد أجابوا% 11، فكانت نسبة 41حوؿ العبارة  بلعبيفال
، إذ بمغت حينيا 41ىو موضح أكثر في الشكؿ  ، مثؿ ما %011كانت ، والتي "ال" األخرى ةمع اإلجاب
ىذا عند مستوى الداللة  ,3.82 المجدولة والتي كانت 2وىي أكبر مف قيمة كا 45 ةالمحسوب 2قيمة كا
ضوء ىاتو النتائج يمكننا القوؿ أنو ال وجود لمحضريف نفسييف في نوادي  . ومف0ودرجة الحرية 1.15

 كرة اليد لوالية البويرة.
 
 

0% 
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 20يمثل النسب المئوية للعبارة رقم20شكل 

 نعم

 ال

 األجوبة   
    

 العبارات

 4كا ال نعم
 المحسوبة

 4كا
 المجدولة

 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 % ت % ت
45 3.82 1.15 0 

 %011 45 %11 11 41عبارة 



 إذا كانت إجابتؾ ببل ىؿ توجيت لرؤية طبيب نفسي في فترة اإلصابة؟ .: 40عبارةال
 البلعبيف بحالتيـ النفسية.معرفة إىتماـ : 41الهدف من العبارة

  .21ةلمعبار  2يمثؿ التكرارات والنسب المئوية و قيـ كا :40جدولال

  

 
 

     :40والشكل رقم جدولالتحميل نتائج 
، والتي تبيف لنا إجابات 40مف خبلؿ نتائج التحميؿ اإلحصائي كما ىي موضحة في الجدوؿ  

مقارنة منعدمة ىي نسبة ، و "نعـ" مف عينة البحث قد أجابوا% 11، فكانت نسبة 40حوؿ العبارة  بلعبيفال
، إذ بمغت حينيا 40ىو موضح أكثر في الشكؿ  ، مثؿ ما %011كانت ، والتي "ال" األخرى ةمع اإلجاب
ىذا عند مستوى الداللة  ,3.82 المجدولة والتي كانت 2وىي أكبر مف قيمة كا 45 ةالمحسوب 2قيمة كا
ضوء ىاتو النتائج يمكننا القوؿ أنو ألأي إىتماـ لدى البلعبيف بحالتيـ  . ومف0ودرجة الحرية 1.15

 النفسية أو القياـ بزيارة إلى طبيب نفسي.
 

0% 

100% 

 21يمثل النسب المئوية للعبارة رقم21شكل 

 نعم

 ال

 األجوبة   
    

 العبارات

 4كا ال نعم
 المحسوبة

 4كا
 المجدولة

 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 % ت % ت
45 3.82 1.15 0 

 %011 45 %11 11 40عبارة 



 
 ىؿ فقدانكـ التحكـ في أعصابكـ عند اإلصابة راجع إلى نقص التحضير النفسي؟ .: 44عبارةال

 اب عند اإلصابة.معرفة دور التحضير النفسي في التحكـ في األعص: 44الهدف من العبارة
  .22ةلمعبار  2يمثؿ التكرارات والنسب المئوية و قيـ كا :44جدولال

  

 
 

     :44والشكل رقم جدولالتحميل نتائج 
، والتي تبيف لنا إجابات  44مف خبلؿ نتائج التحميؿ اإلحصائي كما ىي موضحة في الجدوؿ  

كبيرة جدا ىي نسبة ، و "نعـ" مف عينة البحث قد أجابوا% 111، فكانت نسبة 44حوؿ العبارة  بلعبيفال
، 44ىو موضح أكثر في الشكؿ  ، مثؿ ما %11كانت منعدمة  ، والتي "ال" األخرى ةمقارنة مع اإلجاب

ىذا عند  ,3.82 المجدولة والتي كانت 2وىي أكبر مف قيمة كا 45 ةالمحسوب 2إذ بمغت حينيا قيمة كا
ضوء ىاتو النتائج يمكننا القوؿ أف فقداف األعصاب عند  . ومف0ودرجة الحرية 1.15مستوى الداللة 

 اإلصابة راجع إلى نقص التحضير النفسي
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 22يمثل النسب المئوية للعبارة رقم22شكل 

 نعم

 ال

 األجوبة   
    

 العبارات

 4كا ال نعم
 المحسوبة

 4كا
 المجدولة

 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 % ت % ت
45 3.82 1.15 0 

 %11 11 %011 45 44عبارة 



 
 
 لمتحضير النفسي دور في التخمص مف أعباء اإلصابة؟ . ىؿ: 43عبارةال

 معرفة دور التحضير النفسي في التخمص مف أعباء اإلصابة.: 43الهدف من العبارة
  .23ةلمعبار  2يمثؿ التكرارات والنسب المئوية و قيـ كا :43جدولال

  

 
 

     :43والشكل رقم جدولالتحميل نتائج 
، والتي تبيف لنا إجابات  43مف خبلؿ نتائج التحميؿ اإلحصائي كما ىي موضحة في الجدوؿ  

كبيرة جدا ىي نسبة ، و "نعـ" مف عينة البحث قد أجابوا% 111، فكانت نسبة 43حوؿ العبارة  بلعبيفال
، 43ىو موضح أكثر في الشكؿ  ، مثؿ ما %11كانت منعدمة  ، والتي "ال" األخرى ةمقارنة مع اإلجاب

ىذا عند  ,3.82 المجدولة والتي كانت 2وىي أكبر مف قيمة كا 45 ةالمحسوب 2إذ بمغت حينيا قيمة كا
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 23يمثل النسب المئوية للعبارة رقم23شكل 

 نعم

 ال

 األجوبة   
    

 العبارات

 4كا ال نعم
 المحسوبة

 4كا
 المجدولة

 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 % ت % ت
45 3.82 1.15 0 

 %11 11 %011 45 43عبارة 



ضوء ىاتو النتائج يمكننا القوؿ أف لمتحضير النفسي دور  . ومف0ودرجة الحرية 1.15مستوى الداللة 
 كبير في التخمص مف أعباء اإلصابة

 
 
 ىؿ تحضى بتكفؿ ومتابعة نفسية في فترة اإلصابة؟ .: 42عبارةال

 معرفة مدى التكفؿ والمتابعة النفسية لمبلعبيف في فترة اإلصابة.: 42الهدف من العبارة
  .24ةلمعبار  2يمثؿ التكرارات والنسب المئوية و قيـ كا :42جدولال

  

 
 

     :42والشكل رقم جدولالتحميل نتائج 
، والتي تبيف لنا إجابات  42مف خبلؿ نتائج التحميؿ اإلحصائي كما ىي موضحة في الجدوؿ  

مقارنة منعدمة ىي نسبة ، و "نعـ" مف عينة البحث قد أجابوا% 11، فكانت نسبة 42حوؿ العبارة  بلعبيفال
غت ، إذ بم42ىو موضح أكثر في الشكؿ  ، مثؿ ما %011كانت  ، والتي "ال" األخرى ةمع اإلجاب
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 24يمثل النسب المئوية للعبارة رقم24شكل 

 نعم

 ال

 األجوبة   
    

 العبارات

 4كا ال نعم
 المحسوبة

 4كا
 المجدولة

 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 % ت % ت
45 3.82 1.15 0 

 %011 45 %11 11 42عبارة 



ىذا عند مستوى  ,3.82 المجدولة والتي كانت 2وىي أكبر مف قيمة كا 45 ةالمحسوب 2حينيا قيمة كا
ضوء ىاتو النتائج يمكننا القوؿ أنو ال وجود ألي تكفؿ ومتابعة نفسية  . ومف0ودرجة الحرية 1.15الداللة 

 لمبلعبيف في فترة اإلصابة
 
 
 في الفريؽ ضرورية؟ . ىؿ ترى أف مرافقة الطاقـ النفسي: 45عبارةال

 معرفة رأي البلعبيف في ضرورة مرافقة الطاقـ النفسي لمفريؽ.: 45الهدف من العبارة
  .25ةلمعبار  2يمثؿ التكرارات والنسب المئوية و قيـ كا :45جدولال

  

 
 

     :45والشكل رقم جدولالتحميل نتائج 
، والتي تبيف لنا إجابات  45مف خبلؿ نتائج التحميؿ اإلحصائي كما ىي موضحة في الجدوؿ  

كبيرة جدا ىي نسبة ، و "نعـ" مف عينة البحث قد أجابوا% 111، فكانت نسبة 45حوؿ العبارة  بلعبيفال

100% 
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 25يمثل النسب المئوية للعبارة رقم25شكل 

 نعم

 ال

 األجوبة   
    

 العبارات

 4كا ال نعم
 المحسوبة

 4كا
 المجدولة

 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 % ت % ت
45 3.82 1.15 0 

 %11 11 %011 45 45عبارة 



، 45ىو موضح أكثر في الشكؿ  ، مثؿ ما %11كانت منعدمة  ، والتي "ال" األخرى ةمقارنة مع اإلجاب
ىذا عند  ,3.82 المجدولة والتي كانت 2وىي أكبر مف قيمة كا 45 ةالمحسوب 2إذ بمغت حينيا قيمة كا

البلعبيف يروف أف مرافقة  ضوء ىاتو النتائج يمكننا القوؿ . ومف0ودرجة الحرية 1.15مستوى الداللة 
 الطاقـ النفسي لمفريؽ ضرورية

 
 
  سير ومناقشة النتائجفت 2-4
 :األول لممحور الكمية نتائجتفسير ومناقشة  2-4-0

 لئلصابة البدنية الرياضية تأثير سمبي عمى الحالة النفسية لبلعبي كرة اليد.الفرضية األولى: 
 الرياضية تأثير سمبي عمى الحالة النفسية لبلعبي كرة اليد . البدنية معرفة تأثير اإلصابة الهدف منها:

  الخاصة بأسئمة المحور األوؿ. 2كا والنسبة المؤوية وقيـ ت: يمثؿ التكرارا46الجدول    

 
 :تحميل نتائج المحور األول

مف خبلؿ نتائج التحميؿ اإلحصائي كما ىي موضحة في الجدوؿ والتي تبيف لنا إجابات البلعبيف حوؿ 
المحور األوؿ :لئلصابة البدنية الرياضية تأثير سمبي عمى الحالة النفسية لبلعبي كرة اليد فكانت نسبة 

سبة كبيرة مقارنة مع اإلجابة األخرى وىي "ال" والتي مف عينة البحث قد أجابوا ب"نعـ" وىي ن 52.48%

 األجوبة   
    

 العبارات

 4كا ال نعم
 لمحسوبةا

 4كا
 المجدولة

 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 % ت % ت
45 

   

 %11 11 %011 45 10عبارة 
 19 %41 15 %81 41 14عبارة 
 3,42 %48 17 %74 08 13عبارة 
 00,56 %06 12 %82 40 12عبارة 
 07.62 %94 43 %18 14 15عبارة 
 6,76 %76 09 %42 16 16عبارة 
 02,22 %88 44 %04 13 17عبارة 

 16 1.15 04.59 87.62 25,70 81 %52,48 95 المجموع



 المجدولة 2كا وىي أكبر مف قيمة 25.70حسوبة الم 2كاكما بمغت حينيا قيمة   %25.70بمغت نسبتيا 
   16ودرجة الحرية  1.15ىذا عند مستوى الداللة  04.59والتي كانت

بلعبيف ب مبلحظتنا لموحسومف ىنا وفي إطار وحدود وظروؼ ما ترمي إليو ىذه الدراسة 
المصابيف يمكننا القوؿ أف اإلصابة البدنية الرياضية تؤثر سمبيا عمى الحالة النفسية لبلعبي كرة اليد, وىذا 

مف بحثنا تحت عنواف المؤشرات النفسية التي تظير عمى البلعب  19ما يثبت ما جاء في الصفحة 
 المصاب

 

 

 

 الثاني.لممحور  الكمية نتائجال تفسير ومناقشة 2-4-4
 البلعب المصاب يجد صعوبة كبيرة في تجاوز األلـ وفقداف وظيفة مف وظائؼ الجسـ.المحور الثاني:
 .معرفة قدرة البلعب المصاب عمى تجاوز اآلثار النفسية لئلصابةالهدف منها: 

  الخاصة بأسئمة المحور الثاني. 2كا والنسبة المؤوية وقيـ ت: يمثؿ التكرارا47جدولال

 :الجدول نتائجتحميل 
مف خبلؿ نتائج التحميؿ اإلحصائي كما ىي موضحة في الجدوؿ والتي تبيف لنا إجابات البلعبيف      

حوؿ المحور الثاني البلعب المصاب يجد صعوبة في تجاوز األلـ وفقداف وظيفة مف وظائؼ الجسـ  

 األجوبة   
    

 العبارات

 4كا ال نعم
 المحسوبة

 4كا
 المجدولة

 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 % ت % ت
45 

   

 %11 11 %011 45 18عبارة 

 02.22 %04 13 %88 44 19عبارة 
 45 %11 11 %011 45 01عبارة 
 6.76 %42 16 %76 09 00عبارة 
 00.56 %06 12 %82 40 04عبارة 
 2.82 %48 17 %74 08 03عبارة 
 6,76 %76 09 %42 16 02عبارة 
 3.42 %34 18 %68 07 05عبارة 

 17 1.15 02.17 97.6 43.5 27 76.5 053 المجموع



األخرى وىي  مف عينة البحث قد أجابوا ب"نعـ" وىي نسبة كبيرة مقارنة مع اإلجابة %76.5فكانت نسبة 
 2كا وىي أكبر مف قيمة 97,6حسوبة الم 2كاكما بمغت حينيا قيمة  %43.5"ال" والتي بمغت نسبتيا

 17ودرجة الحرية   1.15ىذا عند مستوى الداللة  02.17والتي كانت  المجدولة
المصابيف بلعبيف ومف ىنا وفي إطار وحدود وظروؼ ما ترمي إليو ىذه الدراسة وحسب مبلحظتنا لم     

وىذا ما  يمكننا القوؿ أف البلعب وألثناء فترة إصابتو يجد صعوبة في تجاوز اآلثار النفسية لئلصابة
حيث قمنا أف ىناؾ العديد مف الرياضييف الذيف يجبروف عمى اإلعتزاؿ بسبب  18ذكرناه في الصفحة رقـ 

  اإلصابة
 
 
  .الكمية لممحور الثالث نتائج تفسير ومناقشة 2-4-3
 ىناؾ نقص في المتابعة النفسية لمبلعبيف المصابيف وىذا ما يؤدي إلى مضاعفات نفسية.محور الثالث: ال

 معرفة الدور الذي يمعبو التحضير النفسي بالنسبة لمبلعبيف المصابيف.الهدف منها: 
  الخاصة بأسئمة الفرضية الثالثة. 2كا والنسبة المؤوية وقيـ تيمثؿ التكرارا: 48الجدول

 األجوبة   
    

 العبارات

 4كا ال نعم
 المحسوبة

 4كا
 المجدولة

 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

  % ت % ت
45 

   

 %04 13 %88 44 06عبارة 
 19 %81 41 %41 15 07عبارة 
 07,62 %18 14 %94 43 08عبارة
 40.06 %12 10 %96 42 09عبارة 
 45 %1 1 %011 45 41عبارة 
 45 %011 45 %11 11 40عبارة 
 45 %11 11 %011 45 44عبارة 
 45 %11 11 %011 45 43عبارة 
 45 %011 45 %11 11 42عبارة 
 45 %11 11 %011 45 45عبارة 

 19 1.15 02.68 444.8 %31.2 76 %69.6 072 المجموع
 



 :الجدول نتائجتحميل 
مف خبلؿ نتائج التحميؿ اإلحصائي كما ىي موضحة في الجدوؿ والتي تبيف لنا إجابات البلعبيف      

ىناؾ نقص في المتابعة النفسية لمبلعبيف المصابيف وىذا ما يؤدي مضاعفات  حوؿ أسئمة المحور الثالث
نة مع اإلجابة مف عينة البحث قد أجابوا ب"نعـ" وىي نسبة كبيرة مقار  %69.6نفسية  فكانت نسبة 

وىي أكبر  444.8حسوبة الم 2كاكما بمغت حينيا قيمة   %31.2األخرى وىي "ال" والتي بمغت نسبتيا 
 09ودرجة الحرية   1.15ىذا عند مستوى الداللة 02.68والتي كانت  المجدولة 2كا مف قيمة

لمبلعبيف المصابيف ب مبلحظتنا ومف ىنا وفي إطار وحدود وظروؼ ما ترمي إليو ىذه الدراسة وحس  
يمكننا القوؿ أف ىنالؾ نقص في المتابعة النفسية لبلعبي كرة اليد المصابيف وىذا لعدـ وجود أخصائييف 

 .نفسانييف في الفرؽ وىذا ما يؤدي إلى حدوث مضاعفات عمى الحالة النفسية لمبلعبيف المصابيف
 

 عرض وتحميل المقابمة: 2-3
 أجوبة المحور األول:

 ة كرة اليدىؿ تحب رياض
أحب ممارسة كرة اليد فيي الرياضة التي أىواىا أنتظر التدريبات والمباريات بفارغ الصبر مف أجؿ 

اإللتقاء بالزمبلء ومفافستيـ ومحاولة إبراز إمكانياتي أحب المنافسة ومشاغبتيـ والعبث معيـ عندما أكوف 
 داخؿ القاعة أشعر بحيوية ونشاط كبيريف.

 الثاني:أجوبة المحور 
كنت أليو مع أصدقائي خارج ممعب كرة اليد فتعثرت وسقطت وىذا ما سبب لي ىاتو اإلصابة المعينة 
التي لـ تأتي في وقتيا تماما وحدت كثيرا مف تحركاتي ومنعتني مف التدريب وأنا أنتظر بفارغ الصبر 

ال أطيؽ مشاىدتيـ وىـ الشفاء منيا مف أجؿ العودة إلى القاعة ومتابعة مشواري مع زمبلئي الذيف 
 يتدربوف ويتنافسوف وأنا بعيد غير قادر عمى مشاركتيـ.

 المقابمة: مناقشة نتائج 2-2
 تحميل المحور األول لممقابمة:

مف خبلؿ إجابات البلعب المصاب )بف عبد السبلـ( عمى أسئمة المحور األوؿ لممقابمة تبيف لنا أف 
 يا, فيو مرتبط ارتباطا شديدا بياتو الرياضة ومتمسكا بيا.البلعب مولع برياضة كرة اليد ويجب ممارست

ويمتاز ىذا البلعب بروح الجماعة وخاصة إجتماعية كبيرة فيو يرتبط ارتباطا وثيقا وبكؿ أعضاء الفريؽ 
مف العبيف وطاقـ فني حيف وأنو في كؿ حصة تدريبية أو مباراة يحاوؿ خمؽ جو مف المرح والتفاعؿ 

اإلضافة إلى مثابرتو في التدريبات ومحاولة أبراز قدراتو والعمؿ عمى تطويرىا مف أجؿ داخؿ أفراد الفريؽ ب
 الظفر والبقاء دائما أساسيا.

 :تحميل المحور الثاني لممقابمة



مف خبلؿ إجابات البلعب )بف عبد السبلـ( ذكر لنا أف اإلصابة حدثت لو خارج أرضية الميداف في فترة 
ألى حبو لممنافسة والرغبة في الفوز حتي خارج المنافسة الرسمية وكذا كثرة لعب مع أصدقائو وىذا راجع 

تحركو والطاقة والحيوية التي يمتاز بيا نتيجة مروره بمرحمة المراىقة ولكف رغـ ىاتو اإلصابة إال أف 
البلعب بقي متمسكا برياضة كرة اليد ويمني النفس الشفاء العاجؿ والعودة السريعة إلى التدريبات 

 المنافسة فيو يمتاز بروح وحالة نفسية عالية وكما سبقنا وذكرنا جية كبيرة لمعب كرة اليد.و 
كما تجمى أيضا مف خبلؿ حديثو أنو يشعر بحزف وأسي كبير وىو يشاىد زمبلئو وىـ يقوموف بالتدريبات 

يو تتغير والمباريات وىو غير قادر عمى مشاركتيـ ومساعدتيـ في المباريات وىذا ما جعؿ مبلمح وج
عندما كاف يتحدث عف ىاتو الحالة فقد كاف يشعر بنقص تجاه زمبلئو فيو غير متعود عمى المشاىدة فقط 

 بؿ يريد أف يشارؾ في كؿ األحدات.
 
 

 استنتاج المقابمة:
 مف خبلؿ المقابمة التي أجريناىا مع البلعب بف عبد السبلـ 

يتحدث تبيف أنو العب حيوي ويمتاز بإرادة قوية ومف خبلؿ اجاباتو عمى األسئمة والمبلمح وجيو وىو 
 لمجابية كؿ التحديات والصعوبات التي تعترض طريقو.

إال أف اإلصابة كاف ليا تأثير عميؽ وسمبي عمى حالتو النفسية التي ورغـ أنو حاوؿ إخفاءىا إلى أنيا 
ف أف يستطيع مشاركتيـ كانت بادية عميو عندما كاف بعبر عف احساسو وىو يشاىد زمبلئو في الممعب دو 

 إال أنو يمكننا القوؿ أف اإلصابة لـ تنؿ مف عزيمتو ورغبتو في التألؽ أكثر في المستقبؿ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 االستنتاج العام:
 ما استنتاجمف خبلؿ المعطيات النظرية والتطبيقية وبناء عمى تحميؿ ومناقشة النتائج متحصؿ عمييا  تـ 

 يمي
 الرياضية تؤثر سمبيا عمى الحالة النفسية لبلعبي كرة اليد أواسط. اإلصابات البدنية_ 

_ البلعبيف المصابوف يجدوف صعوبة في تجاوز اآلثار النفسية السمبية لئلصابة وىذا راجع إلى نقص 
 الرعاية والمتابعة النفسية أثناء فترة اإلصابة.

 تعرضيـ لئلصابات._ زيادة نشاط البلعبيف في فترة المراىقة يزيد مف احتماؿ 
_ لمتحضير والرعاية النفسية دور ىاـ في مجابية الضغوطات والحاالت المؤرقة المصاحبة لئلصابات 

 البدنية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الخاتمة:
يعتبر ىذا البحث كمحاولة تضاؼ إلى قائمة المحاوالت العممية التي تيتـ بالرياضة بصفة عامة,      

وبالرياضي بصفة خاصة, وماداـ ميداف الرياضة قد صار حقبل عمميا تطبؽ فيو مختمؼ األبحاث 
سانية التي تيتـ والنظريات, في بعد استمموجي منظـ وعممي, فاإلىتماـ بالرياضي يعد مف مياـ العموـ اإلن

 بو وبعبلقاتو االجتماعية بالمحيط. 
حاولنا مف خبلؿ ىذا البحث وفي نفس المضموف العممي, التقرب مف الحالة النفسية لمرياضي      

المصاب في رياضة المستوى العالي في الجزائر, مف باب تحميمي, واخر مرضي, ىاتيف المقاربتيف سمحتا 
 ساسا بإشكالية بحثنا.لنا بالخروج بنتائج متعمقة أ

استطعنا مف خبلؿ ىذه النتائج, أف محيط بالحالة النفسية والتحقؽ مما جاء في األبحاث السابقة عف      
حالة الرياضي المصاب مف البعد النفسي, واستطعنا كذلؾ التعمؽ لفيـ ما تخفيو السموكات والمواقؼ التي 

ية في ظؿ أعراض الصدمة النفسية, األمر الذي يتخذىا الرياضي الجزائري المصاب مف مقاربة مرض
جعمنا نخرج بمجموعة أفكار حاولنا صياغتيا في قالب يبدو عمى شكؿ توصيات, العمؿ بيا سيسمح حتما 

 بخمؽ ظروؼ مغايرة عمى التي يعيش فييا الرياضي المصاب اليوـ:
 محاولة خمؽ ركيزة اجتماعية عائمية لمرياضي المصاب لتفادي عزلتو. -
 لة خمؽ إطار خاص بو ليدؼ مشاركتو المكاف والزماف.محاو  -
 محاولة التدخؿ المبكر لمساعدتو قبؿ بداية انتشار األفكار السمبية عف حالتو في فكره. -
 مساعدة الرياضي عمى توظيؼ قدراتو السميمة في مياديف أخرى خارج ميداف الرياضة. -
ات, األمر الذي سيساعده عمى عدـ توفير الوسائؿ التي تساعد عمى حضور التدريبات والمنافس -

 الشعور بقمة الفائدة, والذي يساىـ في بقاء االنتماء اليوياتي لمجماعة لديو.
رياضي, التي بدورىا ترفع كثيرا مف -رياضي, مسؤوؿ-تطوير عبلقة تفوؽ العبلقة مدرب -

 معنوياتو, األمر الذي ىو بأمس الحاجة إليو.
مؽ وخوؼ لمصيره ولمشواره األمر الذي يساعدة في عدـ ترؾ الرياضي المصاب يعيش حالة ق -

 التخفيض مف حالة الضغط التي تنتابو.
 محاولة تطوير طريقة حوار بيدؼ اإلنصاب لو, وفيـ ما يختمج في نفسو قصد مساعدتو. -
في حالة تطور حالتو النفسية إلى أسوأ, يجب عرضو عمى اختصاصي نفساني انطبلقا مف  -

 تص النفساني الرياضي.القاعدة التي يحضرىا المخ
 ضرورة المتابعة النفسية واإلرشاد بعد الشفاء. -



أما فيما يخص البحث مف الجانب المنيجي, والذي يخضع لقواعد البحث العممي التي تشترط أكثر 
دقة وأكثر ضبطا لمعالـ تناوؿ الموضوع, ولمتغيراتو, األمر الذي حاولنا تطبيقو والذي نجحنا فيو, غير 

ائج التي خرجنا بيا سمحت لنا بالتماس افتراضيات جديدة نتيجة إلعتبار أف ىناؾ عوامؿ أف نفس النت
 تمعب دورا ىاما في طبيعة ىذا الموضوع فيمكف أف يكوف:

لعامؿ الجنس تأثير عمى النتائج المتغير الذي لـ نيتـ كثيرا بو في بحثنا بقدر اىتمامنا بالباقي, -
 ليو )الجنس(.إضافة إلى نسبة اإلصابات بالنظر إ

مكاف اإلصابة في الجسـ رغـ خطورتو, يختمؼ تأثيره, فالمصاب عمى مستوى الفقرات في العمود -
 الفقري, ليس كالمصاب في أربطة الركبة, وليس كالذي يعاني مف تمزؽ عضمي.

تكرار اإلصابة الذي يعتبر عامبل ىاما في نظرية ما بعد اإلصابة, فالذي يصاب لممرة األولى -
 ؼ تأثره مع المعتاد عمييا.يختم
 الفروؽ الشخصية بيف الرياضييف.-
 عامؿ االختصاص الرياضي, مف الفردي, القتالي, إلى الجماعي.-
 عامؿ السف.-
 الوسائؿ, مقارنة بمستوي المنافسة المشارؾ فييا.-

ابة وخاصة اليدؼ مف ممارسة الرياضة التنافسية, ميني أـ ترفييي, فيذه العوامؿ المحيطة باإلص
البدنية الرياضية, في الجزائر مف شأنيا أف تفتح تطمعات عممية في نفس الموضوع قصد الوصوؿ إلى 
إيجاد قاعدة عممية في نفس الموضوع قصد الوصوؿ إلى إيجاد قاعدة عممية بحقائؽ تطبيقية, لتفادي 

 فكرة نياية المشوار بعد اإلصابة في الجزائر.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المستقبميةاقتراحات وفرضيات 
  االىتماـ بالبلعبيف المصابيف مف الناحية الطبية والنفسية._ 

 _ االىتماـ بالتجييزات الرياضية والمبلعب مف أجؿ تفادي اإلصابات.
 _ العمؿ عمى توفير أطباء نفسانييف داخؿ الفرؽ.

 _ محاولة خمؽ ركيزة اجتماعية مف أجؿ مساعدة البلعب المصاب عمى تجاوز ىذه المرحمة.
 _ عدـ ترؾ البلعب المصاب يعيش مصيره لوحده
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  ةيوالرياضمعهد عموم وتقنيات النشاطات البدنية  
  
 
 
 

 

والرياضية فرع   في إطار مذكرة ضمف متطمبات نيؿ شيادة ماستر في عمـو وتقنيات النشاطات البدنية
  -صنؼ أواسط -تدريب رياضي تحت عنواف  اإلصابات البدنية الرياضية وتأثيرىا عمى العبي كرة اليد  

االستمارة مقدميف بذلؾ يد العوف لمبحث وأعممكـ أف اليدؼ مف نتقدـ إلى سيادتكـ بطمب ممئ ىذه 
االستمارة ىو إثراء وتوسيع مجاالت البحث العممي والمعمومات التي تقدمونيا ستحظى بكامؿ السرية 

 والعناية لذا نرجوا منكـ ممئ ىذه االستمارة بموضوعية.
 تقبموا منا فائؽ االحتراـ والتقدير.

 مبلحظة:
 في خانة اإلجابة المختارة.)×( الرجاء وضع عبلمة 
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أسئمة الفرضية الجزئية الثانية: هناك نقص في المتابعة النفسية لمرياضيين المصابين وهذا ما 
 يؤدي إلى مضاعفات نفسية.

 يزورؾ األصدقاء وأنت مصاب نعـ                الىؿ ترغب أف  .06
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 في فترة اإلصابة. فإذا كانت إجابتؾ ببل ىؿ توجيت لرؤية أطباء نفسانيي .40
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