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  كلمة شكر وتقدير

  إلهي ال يطيب الليل إال بشكرك وال يطيب النهار إال بطاعتك وال تطيب اللحظات إال بذكرك...

  وال تطيب اآلخرة إال بعفوك نشكرك اللهم على توفيقك لنا في هذا العمل المتواضع

  كما متقدم بأسمى آيات الشكر واالمتنان والتقدير والمحبة إلى اللذين حملوا أقدس رسالة في الحياة، 

  أساتذتنا األفاضل. عإلى اللذين مهدوا لنا طريق العلم والمعرفة إلى جمي

  وأخص بالتقدير والشكر الذي تفضل باإلشراف على هذا البحث األستاذ "منصوري نبيل" 

  ك قول رسول هللا صلى وسلم:" إن الحوت في البحر، والطير في السماء،الذي نقول له بشرا

  ليصلون على معلم الناس الخير". شكرا إلى من علمنا التفاؤل 

  والمضي إلى األمام، إلى من وقف إلى جانبنا عندما ضللنا الطريق. 

  ساعدة وكذلك نشكر كل من ساعدنا على إتمام هذا البحث وقدم لنا العون ومد لنا يد الم

  وزودنا بالمعلومات الالزمة إلتمام هذا البحث، 

  .2014/2015ونخص بالدكر كل طلبة قسم التربية البدنية والرياضية دفعة    

  إلى كل المدربين والالعبين الذين أجريت بهم اختبارات البحث،

  وإلى كل من ساهم ولو بكلمة طيبة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 اهـــداء

  من وااله.والسالم على رسول هللا وعلى أله و  الصالةسم هللا و 

  .فال هاد اال هو وال موف سواه الحمد هلل الذ وفقني في انجاز هذا العمل

عد:   أما 

  :أهد ثمرة جهد هذه الى

  رضاها یرضى خال األكوان.و                               التي تحت أقدامها الجنان

  .زهرة العطف ومصدر االطمئنان   الحنان                       الى ینبوع الحب و 

  طول هللا في عمرها. أمـي الغالیـةالى أغلى ما في الوجود 

ان دوما الى جانبي        ة.صاحب الفضل و                    الى الذ    مصدر الرعا

سعني أن أقف أمامه      ا.ما وعرفانا وطاعة و احترا                      الى الذ ال    ح

  .أطال هللا في عمرهوالـد الغالـي الى من أخلصت له دعواتي 

مة، حمیدة، ز ( وأخواتيشیر وعائلتهأخي الى  ر مةانصیرة، رشیدة،  اهنة ورح ة،    حماهم ورعاهم هللا. )ه

  .الى خاالتي وأوالدهن

  .االى أعمامي وأوالدهم، الى عمتي وأوالده

عا. ئيأصدقال الى  اء وفقهم هللا جم   األوف

تور الى األساتذة الكرام و  رة الد   ."منصور نبیل"خاصة المشرف على هذه المذ

عاالى الزم الت وفقهم هللا جم   .الء والزم

ة لمة طی عید في هذا العمل ولو  ل من ساهم من قرب أو من    .إلى 
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رقم 
  الجدول

رقم   العنوان
  الصفحة

ة.عدد الالعبین مثل    01 ات راض   43  الذین سب لهم وأن تعرضوا إلصا
ة و مثل التكرارات والنسب   02 االمئو م  ارة  2ق ان الموجه لالعبینمن األولىللع   51  االستب
ة و   03 امثل التكرارات والنسب المئو م  ارة  2ق ةللع ان الموجه لالعبین الثان   51  من االستب
ة و   04 امثل التكرارات والنسب المئو م  ارة 2ق ان الموجه لالعبین الثالثة للع   52  من االستب
ة و   05 امثل التكرارات والنسب المئو م  ارة  2ق عةللع ان الموجه لالعبین الرا   53  من االستب
ة و   06 امثل التكرارات والنسب المئو م  ارة  2ق ان الموجه لالعبین الخامسةللع   54  من االستب
ة و   07 امثل التكرارات والنسب المئو م  ارة  2ق ان الموجه لالعبین السادسةللع   55  من االستب
ة و مثل التكرارات والنسب   08 االمئو م  ارة  2ق عةللع ان الموجه لالعبین السا   56  من االستب
ة و   09 امثل التكرارات والنسب المئو م  ارة  2ق ان الموجه لالعبین الثامنةللع   57  من االستب
ة و   10 امثل التكرارات والنسب المئو م  ارة  2ق ان الموجه لالعبین التاسعةللع   59  من االستب
ة و مثل   11 االتكرارات والنسب المئو م  ارة  2ق ان الموجه لالعبین العاشرةللع   60  من االستب
ة و   12 امثل التكرارات والنسب المئو م  ارة  2ق ة عشرللع ان الموجه لالعبین الحاد   61  من االستب
ة و   13 امثل التكرارات والنسب المئو م  ارة  2ق ة عشرللع ان  الثان   62  الموجه لالعبینمن االستب
ة و   14 امثل التكرارات والنسب المئو م  ارة  2ق ان الموجه لالعبین الثالثة عشرللع   63  من االستب
ة و مثل   15 االتكرارات والنسب المئو م  ارة  2ق عة عشرللع ان الموجه لالعبین الرا   64  من االستب
ة و مثل   16 االتكرارات والنسب المئو م  ارة 2ق ان الموجه لالعبین الخامسة عشرللع   65  من االستب
ة و مثل   17 االتكرارات والنسب المئو م  ارة 2ق ان الموجه لالعبین السادسة عشرللع   66  من االستب
ة و مثل   18 االتكرارات والنسب المئو م  ارة  2ق عة عشرللع ان الموجه لالعبین السا   67  من االستب
ة و التكرارات والنسب مثل   19 االمئو م  ارة  2ق ان الموجه لالعبین الثامنة عشرللع   68  من االستب
ة و مثل   20 االتكرارات والنسب المئو م  ان الموجه لالعبینلل 2ق ع من االستب   70  محور الرا
ا  21 م  ة وق ان الموجه للمدرین لل 2مثل التكرارات والنسب المئو   74  محور األول من االستب

 قائمة الجداول
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ة و مثل   22 االتكرارات والنسب المئو م  ان الموجه للمدرینلل 2ق   77  محور الثاني من االستب
ة و مثل   23 االتكرارات والنسب المئو م  ان الموجه للمدرینلل 2ق   80  محور الثالث من االستب
ة و مثل   24 االتكرارات والنسب المئو م  ان الموجه للمدرینلل 2ق ع من االستب   83  محور الرا

  
  
  
  

رقم 
ل   الش

رقم   العنوان
 الصفحة

ة أعمدة  01 ان ات ب م  ة والمجدولة 2مثل ق ان الموجه لالعبین األول للمحورالمحسو   58  من االستب
ة أعمدة  02 ان ات ب م  ة والمجدولة 2مثل ق ان الموجه لالعبین الثاني للمحورالمحسو   64  من االستب
ة أعمدة  03 ان ات ب م  ة والمجدولة 2مثل ق ان الموجه لالعبین الثالث للمحورالمحسو   69  من االستب
ة أعمدة  04 ان ات ب م  ة والمجدولة 2مثل ق ع للمحورالمحسو ان الموجه لالعبین الرا   72  من االستب
ة أعمدة  05 ان ات ب م  ة والمجدولة 2مثل ق ان الموجه للمدرین األول للمحورالمحسو   75  من االستب
ة أعمدة  06 ان ات ب م  ة والمجدولة 2مثل ق ان الموجه للمدرین الثاني للمحورالمحسو   78  من االستب
ة أعمدة  07 ان ات ب م  ة والمجدولة 2مثل ق ان الموجه للمدرین الثالث للمحورالمحسو   81  من االستب
ة أعمدة  08 ان ات ب م  ة والمجدولة 2مثل ق ع للمحورالمحسو ان الموجه للمدرین الرا   84  من االستب

  

ال  قائمة األش
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حث:   ملخص ال
اس  اتانع ة عل اإلصا اض رة الید ىالر ة اإلنجاز لد العبي   ."دافع

تور:   إعداد الطالب:                                                     إشراف الد
س اس                                                       نبیل منصور  لون   ع

اس  إلىهدفت الدراسة الملخص:  ةالتعرف على انع ة االنجاز لد  اإلصا ة على دافع الراض
رة الید ومعرفة دور  اتالعبي  ة في النجاح  األداءفي انخفاض مستو  اإلصا   وفقدان الرغ

عة الدراسة على عینة  هولتحقی ذلك تم استخدام المنهج الوصفي لمالئمته طب ا  40من  قصد الع
ةض والى سب وان تعر  امن قبل إصا ار  عد تحلیل النتائج المتحصل علیها بواسطة اخت ذا  2، و ، و

احث  ة توصل ال   :إلىالنسب المئو
ات - ا على سلوك اإلصا س سل ة تنع ة  الراض الالعبین الذین سب لهم وأن تعرضوا إلصا

ة  .راض
ض من مستو أدائهم. - ة على التخف ات الراض  تعمل اإلصا
س  - ا على مستو التنافس عندهم.تنع ة سل ات الراض  اإلصا
ة من رغبتهم في تحقی النجاح وتجنب الفشل. - ات الراض   تخفض اإلصا

ما یلي: أوصىوفي ضوء النتائج  احث    ال
ة: االقتراحات -1   والفروض المستقبل
ة بدور  - ة دوافع المراهقین نحو ممارسة الراضة وذلك عن طر التوع هذه العمل على تنم

ة للفرد. ة والنفس ة والعقل ة الصحة الجسم  األخیرة في تنم
افة الوسائل التي تسمح لها ببلوغ أهدافها. - الراضة وذلك من خالل توفیر   ضرورة االهتمام 
ة اإلنجاز لكرة الید. - ة دافع  العمل على تنم
ة. - ة العالقة بین المدرب والالعب أثناء الحصة التدرب  ضرورة تنم
ل تعامل معه.األخذ  - ار الجانب النفسي للمراه عند   عین االعت

  
  
  
  
  
  

ات  ةالكلمات الدالة: االصا اض ة-الر  رة الید-االنجاز دافع
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  مقدمة
عتبر اإلنسان هو الدعامة     لقد خطى العالم خطوات معتبرة في مجال التطور العلمي والتكنولوجي، و

شر وذلك من خالل  اهظة في رأس المال ال ة لهذا التطور، فالدول المتقدمة تستثمر أموال  األساس
ر المناهج التر ط المستمر لتطو ة والتخط م یز على المؤسسات التعل حق لها المزد من التر ة مما  و

 التقدم والرقي.
عتبر هذا    ة األجهزة أحدث استخدامه حیث من الراضي، اللمجا شهده الذ العلمي التطور و  العلم

ة المناهج وأحدث المتطورة  الراضي الطب عد لذا األخر  العلوم اقي عن شأنا قل ال فهو .العالج
ة هذه تظهر ولم ؛لالعبین العامة الصحة عتني هاما میدانا  في علیهم والمحافظة الالعبین سالمة العنا
   السنین آالف منذ بل هذا عصرنا

ة      م ا في مجتمعه ال یتم إال من خالل المؤسسات التعل إن تنشأت الفرد الصالح الذ یؤثر إیجا
ة العامة فه رة الید جزء مهم من التر ا مجتمعاته، وتعتبر  قضا ة  ي تضع الفرد في حالة تكیف الواع

ة  ة الخلق اإلضافة إلى فوائدها من الناح ة  ة والنفس ة والعقل ة صحته الجسم حسنة من خالل تنم
اء. ة الموجهة في الرفع من معادالت الذ ة األنشطة البدن ل الدراسات على أهم ة، فلقد أكدت    واالجتماع

أحد ة  ع انتها الطب رة الید تأخذ م ة، لذلك نجد معظم الدول خاصة  لقد بدأت  م أهم الوحدات التعل
ن  ة إضافة إلى تكو اكل راض افة الظروف الالزمة لذلك من عتاد وه المتقدمة منها تعمل على توفیر 

  مدرین مختصین في هذا المجال. 
الوصول إلى جملة      سمح  عض النشاطات مما  ام ب من یوجه المدرب الراضي الراضیین نحو الق

امل لبذل أقصى طاقاته من أجل  ان الراضي على استعداد  قها إال إذا  ن تحق م األهداف، التي ال 
بیرة، وهنا یجب  ه  ة اإلنجاز لد إنجاز ذلك النشا وعلى النحو المطلوب منه، أ یجب أن تكون دافع

ة تنافس أنشطة راض ام  ع اإلشارة إلى أن الراضي خالل هذه الفترة إلى الق غلب علیها طا ة التي 
ة. ات الراض   االندفاع البدني الكبیر مما یجعله عرضة لإلصا

ات      عد علم اإلصا ة، و ة الراض ة جانب مهم في مواضع العلوم البیوطب ات الراض تمثل اإلصا
ة لحظة حدوثها وتحدید طرق عالجها  ة الراض ص اإلصا حد ذاته ألنه یهتم بتشخ ة علما قائما  الراض

التالي الحد منها. ابها و   واألهم من ذلك هو معرفة أس
ات الرا      ة إن علم اإلصا ة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لإلسعافات األول ف ة یرشد المدرب إلى  ض

ذلك یرشد الفر الطبي إلى  دون أ مضاعفات، و مة و طرق سل ة  ونقل المصاب إلى المراكز العالج
ة األكثر نجاعة التي تضمن شفاء الراضي وسرعة عودته إلى ممارسة نشاطه،  تحدید الطرق العالج

ط هذا  رت تأثر بها ومن بین هذه العلوم نجد الطب وعلم النفس وعلم و عدة علوم أخر یؤثر علیها و العلم 
ة...إلخ، اء الحیو م ة والك ة وعلم الحر ا الحیو ان  االجتماع وعلم التدرب الراضي والم



 

 ع

 

ات وعلم    ة إصا ة بدراسة یهتم الراض  ةالثابت اعواألوض والظروف األوقات مختلف في الراضة الحر
ة ة والمتحر ة الفرد ة توقع على القدرة إلى للوصول ، والجماع اله وتحدید حدوثها قبل اإلصا  وأنواعها أش

ات من وأنما ط اإلصا ة على العمل أجل من الممارس الراضي النشا ترت ة، من الالعب وقا  اإلصا
عد  خالل من وذلك، الصالح المواطن ادإعد في هاما میدانا الحدیثة صورته في الراضي النشا و

ة الكفاءةء االرتقا مثل أهداف مجموعة من تحقی محاولة إلى سعى الذ التدرب الراضي ف  الوظ
الصفات الجسم ألجهزة ة و ة المهارات وٕاكساب البدن ة والقدرات الحر  المعارف واكتساب الراض

ة ة الراض ن والصح ة االتجاهات وتكو ةالوط القوم ة السلوك وأسالیب ن ذلك ، السو عت و الراضة  ستط
م أهداف تحقی في بنصیب هماست أن  . تمعلمجا في التعل

بیر في التقلیل من خطر  البیو طبيولقد لعب التطور العلمي الحاصل في المجال       الراضي دور 
ثیرة للعد ة خاصة في المجال الجراحي الذ وجد حلوال  ات الراض ة، اإلصا ید من الحاالت المستعص

ك على ما  ادین ناه ة الم التهیئة الجیدة ألرض ة  ات الراض وتظافرت الجهود من أجل تجنب اإلصا
ات، وانطالقا مما سب أردت أن  ة الناتجة عن مثل هذه اإلصا تنفقه الهیئات مقابل الحد من اآلثار النفس

ة  ات الراض اس اإلصا رة الید.أسلط الضوء على مد انع ة اإلنجاز لد العبي   على دافع
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ة: -1 ال  اإلش
عاملین أساسیین هما عامل الشدة وعامل الدوام أو االستمرار  بیر  ل  ش ط  ة ترت ات العالم الراضة ذات المستو

ة ة الراض قاء علیها أصعب، ولقد شهدت الحر ا وال بیرا مما استدعى  أو الوصول إلى القمة صع ة تطورا  الوطن
الراضة أو الراضي على وجه  ل الجوانب المتعلقة  ة الجدیدة التي تدرس  عض االختصاصات العلم تطور 

صفة ة  الخصوص  ة الفیزولوج الناح عواقبها، فظهرت دراسات تتعل  رها والمتضرر األول  المعنى األول بتطو
ا ة. والمورفولوج   والتشرح

ة وتعد الت من اإلصا ة المش ة تواجه التي األساس ات تقدم عمل ة المستو  أخر،إن إلى مستو  من وانتقالها الراض
اب والمدرین الالعبین من فئة إلمام قلة ات أس ة اإلصا ف انا – الالعبین یدفع حدوثها بتجن و  إلى – ثیرة أح

ة تكون  قد أخطاء في الوقوع ة أو تكن م سوء أو تكت حمل تنظ ة الجسم أجهزة تهیئة في قلة أو التدرب ف  الداخل
ة لي الجهاز استعداد وعدم والخارج ات تقتصر الراضي،وال عات على قع الذ الجهد لتقبل اله  على اإلصا
ات ا المستو ع في تتمثل ولكنها العل ات جم ة تحدث وقد المستو اراة أوفي التمرن في اإلصا  الدروس أوفي الم

ة حي النشا ممارسة في وحتى العمل ة الخفیف،وتختلف الترو ات هذه حدوث نس ختلف وأنواعها اإلصا اطها و  ارت
ة نوع مع غي الممارسة،لذا الفعال ارنا في نضع أن ین انات افة ووضع أوال الالعب سالمة مبدأ دائما اعت  لمنع اإلم

ات تكرار أو حدوث     الالزمة التدابیر افة اتخاذ طر عن ذلك و خطورتها من للحد اإلصا
رة          فضل التطور الكبیر الید تعتبر راضة  من الراضات األكثر انتشارا في األوسا الجماهیرة وذلك 
  . الذ شهدنه في السنوات األخیرةوالملحو 

ات  ي، التما أن هذه الراضة تتطلب تحضیرا جیدا على المستو ، البدني وهذا ما جعل مرافقة قنيالثالثة التكت
حت من الراضات الشالطب الراضي لها أمر حتمي وضرور ا االندفاع البدني، ألنها أص ، ئعة التي تتمیز 

رغب في  ل هذا و عجب  غلب على مقابلتها  اتها والحماس الذ  اتها وحر ل من یر تقن رة الید یجعل  ع  فطا
ون ملما بتقممارستها دون أ اتها وقوانینهان    .ن

الممارسة الخاطئة للراضة ، هذه األخیرة تنجم عنها العدید من  سمى  القوانین واألسس یخل ما  لكن هذا الجهل 
فرض  ة لكرة الید ومن الضرور أن  ة الخطیرة التي تحدث عند اكبر الراضیین في اعرق األند ات الراض اإلصا

رة ال ة الطب الراضي نفسه في راضة  ات الراض ح اإلصا ة والعالج لالعبین من ش ضمن الوقا قدم حتى 
مرحلة المراهقة وتمیزاتها، میزون  ة الراضي خاصة مع فئة االوسط الذ  بجملة من الخصائص أهمها أن حر

سعى إلى تحقی الفوز والتمیز ما أنه  زداد نشاطه وقوته  ح أكثر توافقا وانسجاما و في  خالل هذه المرحلة تص
ع اإلثارة  غلب علیها طا ة التي  ثیرا إلى ممارسة األنشطة البدن میل  ة وتجده  األداء أثناء المنافسات الراض

ه. ة لد ات الراض   واالندفاع البدني الكبیر مما یزد من فرص حدوث اإلصا
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حتاج إلى العالج وٕاعادة التأهیل  ة أن المصاب ال  ق حتاج ولقد أظهرت الخبرات التطب الطبي والبدني فحسب بل 
ة. ه قبل اإلصا ان عل ن من العودة إلى المستو الذ    ذلك إلى التأهیل النفسي حتى یتم

ات إال أن  العدید من الصعو ط  ة ترت ة الراض ة اإلصا ولوج ة في مجال س حوث العلم وعلى الرغم من أن ال
احثین في میدان علم النفس الراضي  عض ال عض الدراسات هناك  حثي وقاموا بإجراء  یهتم بهذا المجال ال

عض  ة واقتراح  ة الراض ة لإلصا ات النفس ات وتحدید االستجا اب حدوث هذه اإلصا والتجارب للكشف عن أس
ة لالعبین  ة النفس ذلك طرق الرعا ة و ة الراض ة لإلصا ن بها مواجهة المظاهر النفس م الوسائل واألسالیب التي 

،  فترة العالج والتأهیل في   . )09، صفحة 1998(عالو
ة  ة نظرا لكثرة عدد الممارسین لألنشطة الراض ات الراض ات إلى تزاید مستمر في عدد اإلصا لقد دلت االحصائ

ه من بذل مجه ط  ارة في سبیل تحقی وفي مختلف المجاالت إضافة إلى ارتفاع مستو التنافس وما یرت ودات ج
  الفوز.

ن أن تحد  م حاول جاهدا القضاء على العراقیل التي  ة إنجاز لد الالعبین و ة دافع رة الید على تنم عمل مدرب 
ة  ة إلصا ان أن یتعرض أحد الالعبین أثناء الحصة التدرب عض األح حدث في  ة، و أو تنقص من تلك الدافع

ة تجبره على التوق عد انقضاء تلك الفترة راض ة معینة قصد المعالجة و ف على أداء نشاطه الراضي لفترة زمن
ة  ة، والسؤال المطروح هنا: هل تتغیر دافع ة التي تؤهله ألداء األنشطة الراض ل قدراته البدن عود ذلك الراضي 

ة؟ عد اإلصا   اإلنجاز الراضي لهذا الالعب 
ة أو حتى الالعب الذ رأ زمیله أو منافسة وهو یتعرض  ال شك أن الالعب الذ ساب له وأن تعرض لإلصا

ل هؤالء  اته،  ح ادت أن تود  ة العب ما  ة خطیرة، أو حتى الالعب الذ شاهد أو قرأ أو سمع عن إصا إلصا
ن لهذه األخیر  م ة ولو بدرجات مختلفة، فهل  ات الراض شون مخاوف التعرض لإلصا ع ال شك  ة أن نجدهم 

حثنا هذا الذ أردت من خالله أن أدرس  ط موضوع  الض ة اإلنجاز الراضي؟ وهذا هو  ا على دافع س سل تنع
اغة تساؤل  ناء على ذلك فإنه تم ص رة الید. و ة اإلنجاز لد العبي  ة على دافع ات الراض اس اإلصا مد انع

  الدراسة على النحو التالي:
اض - ات الر اس اإلصا رة الید الذین سب لهم وتعرضوا ما انع ة اإلنجاز لد العبي  ة على دافع

ة؟ اض ات ر   إلصا
ة: ة التال اغة التساؤالت الفرع ن ص م   ومنه 

ة؟  .أ ات راض ا على سلوك الالعبین الذین سب لهم وتعرضوا إلصا ة سل ات الراض س اإلصا   یف تنع
ة دور في التقلیل من مستو أ  .ب ات الراض   داء هؤالء الالعبین أثناء التدرب؟هل لإلصا
ا على مستو التنافس عند هؤالء الالعبین؟  .ت ة سل ات الراض س اإلصا   هل تنع
ة في تحقی النجاح وتجنب الفشل عند الالعبین   .ث ض من الرغ ة دور في تخف ات الراض هل تلعب اإلصا

ة؟ ات راض   الذین سب لهم وتعرضوا إلصا
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ات: -2   الفرض
ة العامة:  2-1   الفرض

ة. ات راض رة الید الذین سب لهم وتعرضوا إلصا ة اإلنجاز لد العبي  اس على دافع ة انع ات الراض   لإلصا
ة: 2-2 ات الجزئ   الفرض

o .ة ات راض ا على سلوك الالعبین الذین سب لهم وتعرضوا إلصا ة سل ات الراض س اإلصا   تنع
o ة دور في التقلیل من ات الراض   مستو أداء هؤالء الالعبین أثناء التدرب. لإلصا
o .ا على مستو التنافس عند هؤالء الالعبین ة سل ات الراض س اإلصا   تنع
o  ة في تحقی النجاح وتجنب الفشل عند الالعبین الذین ض من الرغ ة دور في تخف ات الراض تلعب اإلصا

ة. ات راض  سب لهم وتعرضوا إلصا
ار الموضوع:  -3 اب اخت   أس

ار هذا الموضوع نجد ما یلي: اب التي دفعتنا الخت   من األس
مخاطرها. - ة عند الالعبین وقلة الوعي  ات الراض  ثرة اإلصا
الجانب النفسي عند إعادة التأهیل الراضي. -  قلة االهتمام 
ة الرا - عض الالعبین الذین سب لهم وتعرضوا لإلصا ة اإلنجاز الراضي عند  ة انخفاض مستو دافع ض

ة. انات عال   رغم أنهم یتمتعون بإم
حث:  -4 ة ال   أهم

ة: حث في النقا التال ة ال ص أهم ن تلخ   م
ة للنشا الراضي. -  إبراز دور األسس النفس
ة على الجانب النفسي عند الالعبین. - ات الراض  إظهار مد تأثیر اإلصا
رة الید. - ة اإلنجاز عند العبي  ة دافع  إبراز أهم
ة لالعبین.المحافظة  -  على الصحة النفس

حث: -5   أهداف ال
ة: حث في النقا التال   تكمن أهداف ال

ة على سلوك الالعبین الذین سب لهم وأن تعرضوا  - ات الراض اس السلبي لإلصا معرفة مد االنع
ة. ات الراض  لإلصا

ة في التقلیل من مستو أداء هؤالء الالعبین أثناء  - ات الراض  التدرب.معرفة دور اإلصا
ة على مستو التنافس عند هؤالء الالعبین. - ات الراض اس السلبي لإلصا  معرفة مد االنع
ة في تحقی النجاح وتجنب الفشل عند الالعبین  - ض من الرغ ة في التخف ات الراض معرفة دور اإلصا

ة. ات راض  الذین سب لهم وتعرضوا إلصا
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م: -6   تحدید المصطلحات والمفاه
ة: اإلصا 6-1 اض  ات الر

ة   اإلصا
لمة لغة:  - ة، وهي تعني تلف أو إعاقة. INJURYتشت   من الالتین
ا أو غیر مصاحب بتهتك األنسجة نتیجة أل تأثیر  اصطالحا: - ان هذا التلف مصاح هي تلف سواء 

ون هذا التأثیر مفاجأ وشدیدا ائي)، وعادة ما  م ي أو عضو أو  ان ان هذا التأثیر (م  خارجي سواء 
 .)79، صفحة 1998(العالم، 

ة:  اض ة الر  اإلصا
اشرة إلى حوادث مختلفة، حا: اصطال - اشرة أو غیر م صفة م ان نوعها معرضا  ل ممارسة مهما  إن 

بیرا وشدیدا نتیجة لالحتكاك الزائد في  ان  عض األح ون في  ة ممارسة تتطلب جهد قد  ار الراض اعت و
طة. س ات أو حوادث قد تكون خطیرة أو  ة تحدث اإلصا  الممارسة الراض

ان نوعه إلى حوادث مختلفة تؤد إلى تلف  یتعرض إجرائي: - الراضي عند ممارسة أ نشا مهما 
 األنسجة نتیجة أل تأثیر خارجي. 

ة اإلنجاز:  دافع
 : Murrayتعرف مورا  -

افحة أو المجاهدة ألداء المهام " ات وممارسة القو والم ة أو میل الفرد للتغلب على العق ة اإلنجاز هي رغ دافع
ة  ن ذلك"الصع لما أم سرعة  ل جید و فة، صفحة  ش   )88(خل

 رة الید: 
اطیین،  عة العبین وخمسة احت ل منهما من س مة تجر بین فرقین، یتألف  ة القد ة الراض من األلعاب الجماع

بیر من الراضیین، لها شارك فیها عدد  سرعة األداء والتنفیذ و ، 1993(ناصف،  قواعد وقوانین ثابتة یتصف 
  .)371صفحة 
رة الید وفي میدان اصطالحا:  - ل مقابلة بین فرقین، بواسطة  ة لها شعبیتها وتكون على ش ة جماع هي لع

عة العبین في ملعب مستطیل طوله  س ل شو  20متر، عرضه  40خاص بها، تلعب  متر، لشوطین 
قة، والراحة بین الشوطین  30منهما مدته   .)06، صفحة 1994(جرجس،  دقائ 10دق

ا:  - ورا وٕاناثا، إجرائ شر ذ مارسها المالیین من ال الفرد،  ة التي تهتم  رة الید من األلعاب الجماع ة  تعتبر لع
ط دقی ل ة وتخط ة عال ات بدن ة تحتاج إلى متطل ة مخططة مبن ة ترو ة التدرب وذلك عن طر عمل عمل

اقي الراضات  ة، تتمیز عن  ات الراض الالعبین إلى أعلى المستو ة هدفها الوصول  على أسس عمل
ات.    االحتكاك الكبیر بین العبیها ما یؤد إلى حدوث إصا
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 المراهقة:
ي صالح: -  تعرف أحمد ز

ة أو الطور ا نحو  هي المرحلة النمائ ا واجتماع ا وعقل ا وانفعال ه الناشئ وهو الفرد غیر الناضج جسم مر ف الذ 
  . )193، صفحة 1973(صالح،  بدء النضج الجسمي والعقلي واالجتماعي
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  :مدخل

رة الید  ة عامة ومیدان  ثیرة في میدان الممارسة الراض ة  ات الراض وذلك لما  خاصةتعتبر االصا
انت درجة  ة مهما  ة الراض بیرة لالعبین وخاصة المراهقین، فاإلصا تحتو في مجملها من عائ 

ة الالعب نحو الوصول الى  ض من دافع االهداف خطورتها او سبب حدوثها فهي تعمل علي التخف
ون هناك نقص في الوسائل ال ة من اجل المنشودة اثناء التدرب او المنافسة، وخاصة عندما  طب

ة ، فمن خالل هذا الفصل  دن ة و ه اعراض نفس ا على الراضي مما یخل لد عود سل مواجهتها وهذا 
ة ىسنحاول ان نتطرق ال ات الراض رة الید، فئة االواسط.االصا ة االنجاز،    ودافع
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ة: -1 اض ات الر  تعرف اإلصا

آخر سواء زمیل أثناء التدرب أو منافس      ة نتیجة احتكاك أو اصطدام العب  ارة عن خبرة سلب هي ع
أداة أو أ شيء من أدوات اللعب الثابتة أو غیر  ارات وقد تكون ناتجة عن اصطدام الالعب  أثناء الم

  . )05، صفحة 2002(واآلخرون،  تى یتم الشفاءذلك وتؤد إلى منع الالعب من ممارسة الراضة ح

ة تؤد إلى      ة أو داخل ة خلیل محمد "هي تعرض أنسجة الجسم المختلفة لمؤثرات خارج وتعرفها سم
فة ذلك النسیج" عطل عمل أو وظ ة مما  ان اإلصا ة في م سیولوج ة أو ف  إحداث تغیرات تشرح

  .)05، صفحة 2007(محمود، 

عرفها     أنها "تعطیل لسالمة أنسجة وأعضاء الجسم وأنها تعني تلف أو  ما  فراج عبد الحمید توفی 
ان هذا  ا أو غیر مصحوب بتهتك في األنسجة أل تأثیر خارجي  ان هذا التلف مصحو إعاقة سواء 

ا" ائ م ا أو  ا أو عضو ان ،  التأثیر م   . )18، صفحة 2004(توفی

غي علینا مراعاة أ     ن ة.و ة نفس ة أو إصا ة بدن ة قد تكون إصا ات الراض   ن اإلصا

ة:  1- 1 ة البدن آخر اإلصا وقد تحدث نتیجة حادث عارض أو غیر مقصود مثل اصطدام العب 
ي مثال بجسم الالعب المنافس، أو سقو الالعب فجأة  عصا الهو منافس، أو ارتطام أداة اللعب 

از مثال، أو أ ما في الجم رة القدم وفقد أثناء األداء  رة الید أو في  ة في  ثناء أداء مهارة حر
ة. ات العدوان الراضي والعنف أثناء المنافسات الراض   الالعب لتوازنه وقد تحدث نتیجة لعمل

ة: 2- 1 ات النفس ارة عن صدمة " اإلصا ة نتیجة لخبرة أو حادث معین مرتب Traumaهي ع " نفس
عض التغیرات في المجال الراضي والتي قد تسفر أو ال ة ولكنها تحدث  ة بدن  تسفر عن إصا

ة للفرد  النس ة والسلوك  ة والدافع تضح أثرها في تغییر الحالة االنفعال ة للفرد و الخصائص النفس
ان انقطاعه النهائي عن الممارسة  عض األح التالي هبو مستواه الراضي وفي  الراضي و

ة" ،  الراض    .)17-14ت ، الصفحا1998(العالو

ة:  -2 اض ات الر وهي تصنف حسب درجة الخطورة وتنقسم إلى ثالث أصناف تصنیف اإلصا
اآلتي:  وهي 
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ة 2-1 مات حسب شدة اإلصا  :)22، صفحة 1998(راض،  تقس

فة:  2-1-1 ات الخف ما أنها ال تؤد إلى تقلص في اإلصا بیرة،  وهي التي ال ینتج عنها تهتكات 
ة للشخص وهي أكثر انتشارا في الوسط الراضي وتتمثل في: الكدمات،  الكفاءة العامة أو الراض

ة حدوثها بـ  فة، وتقدر نس ة الخف طة، السجحات الجلد س  .%90التقلصات ال

ات المتوسطة: 2-1-2 وهي التي ینتج عنها تأثیرات على الجسم وعلى الكفاءة العامة  اإلصا
ذا الكفاءة في ا ة و لقدرة على مزاولة النشا لفترة من الوقت وتشمل: التمزقات والكفاءة الراض

ة حدوثها بـ  ات المفاصل والعظام، وتقدر نس ة، إصا  .%9العضل

ات الشدیدة: 2-1-3 حدث عنها تأثیر حاد على الصحة العامة للراضي وتحتاج  اإلصا وهي التي 
ال لعالجها وأح التنقل للمستشفى وتأخذ وقتا طو عدها القدرة على إلى إسعافها  فقد المصاب  انا 

نتج عنها عجز یؤثر على النشا العام والتي تكون خاصة على مستو  مزاولة النشا الراضي، و
ذا الكسور المزدوجة الشدیدة  ة حدوثها بـ  Double fractureاألعصاب و  .%1وتقدر نس

مات حسب نوع الجروح 2-2   :)22، صفحة 1998(راض،  تقس

 أو الحروق. مثل الجروح :ات مفتوحةإصا 2-2-1

ات مغلقة 2-2-2 ة  :إصا ات المصحو مثل التمزق العضلي والرضوض، والخلع وغیرها من اإلصا
 بجرح أو نزف خارجي.

ة 2-3 مات حسب درجة اإلصا   :)22، صفحة 1998(راض،  تقس

ات الدرجة األولى:  2-3-1  إصا

طة من حیث الخطو  س ات ال قصد بها اإلصا رة والتي ال تعی الالعب أو تمنعه من تكملة و
اراة وتشمل حوالي  ات. %90إلى  70الم   من اإلصا

ة:  2-3-2 ات الدرجة الثان  إصا

قصد بها  ات المتوسطة الشدة والتي تعی الالعب من األداء الراضي لفترة حوالي أسبوع و اإلصا
ا حوالي    .%8ألسبوعین وتمثل غال
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ات الدرج 2-3-3  ة الثالثة: إصا

ات الشدیدة الخطورة والتي تعی الالعب تماما عن االستمرار في األداء  قصد بها اإلصا و
انت قلیلة الحدوث من    إال أنها خطیرة. %02إلى  01الراضي مدة ال تقل عن شهر وهي إن 

مات حسب السبب 2-4   )11، صفحة 1999(النجم،  تقس

اشرة 2-4-1 ة أو م ات أول مجهود عنیف أو نتیجة حادثو  تحدث: إصا ام  في الملعب نتیجة الق
ات. سي لإلصا  غیر متوقعة وهي تمثل النوع الرئ

عة 2-4-2 ات تا ة. :إصا ة األول ة أو أثناء العالج الخاطئ لإلصا ة أول  وتحدث نتیجة إصا

اضي: -3 ة في المجال الر اب العامة لإلصا   األس

 التدرب غیر العلمي.

 ة لالعب.عدم التنسی والت ات المجموعة العضل  واف في تدر

 .ط البرنامج التدربي  سوء تخط

 .اإلحماء الكافي والمناسب  عدم االهتمام 

 .عدم مالحظة المدرب لالعب بدقة 

 .ار مواعید التدرب  سوء اخت

ة.  مخالفة الروح الراض

ة. ة والقوانین الراض  مخالفة المواصفات الفن

ة لالعبین.عدم األخذ بنتائج الفحوص  ارات الفیزولوج  واالخت

ة غیر المالئمة.  استخدام األدوات الراض

ة الملعب. ة المستعملة وأرض  األحذ

  استخدام الالعبین للمنشطات.
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ة: -4 اض ات الر مها أنواع اإلصا ن تقس م ة:  و ة اآلت س  حسب األنواع الرئ

ات الجلد واألنسجة الرخوة -  إصا

ات العظام  -  إصا

ات   -  المفاصلإصا

ات األعصاب  -  إصا

 تمزق األوتار واألرطة.  -

رة الید: -5 ات الشائعة في   أهم اإلصا

ة:  5-1 ات الر أنه المفصل األكبر واألكثر تعقیدا في الجسم إصا ة عادة ما یوصف  إن مفصل الر
ات خصوصا في المجال الراضي ة تعرضا لإلصا ضا واحد من أكبر المناط الجسم ، وهو أ شر ، ال

فصل بین أطول  ة  ات. ومفصل الر م والتشخص لإلصا ة التقی ون واحد من المراكز الصع وهو بهذا 
حتل  هذا  بیرة وحمل بدني شدید خالل األداء الراضي، و ة  ون معرضا لقو ضغط العظام ولهذا 

طة أو المتوسطة س ات الشدیدة أو ال ارزا في الحصول على اإلصا انا  مونة،  م ، صفحة 2002(
235(   

ع: 5-2 ات الید واألصا رة الید، حیث  إصا ات الیدین عند ممارسة الالعب  تحدث العدید من إصا
ما تتعرض للسقو على األرض ولتحمل ضغط وثقل أجزاء جسم  استعمال الیدین،  یتخللها مسك الكرة 

رة الید: ات   الالعب نفسه أو خصمه، وما یلي هو أهم وأشهر إصا

 ة بید الالعب.سر ال  عظمة الزورق

 .مات الید لالعب  سر سل

 ع اسطة لألصا مات الید.  خلع تمرقي في اندغام أوتار العضالت ال  خلع في تمفصل عظ
 . )108، صفحة 2004(زاهر، 

ات مفصل الكتف:  5-3 ات المستمرة إصا ن أن تحصل نتیجة التدر ات مفصل الكتف مم إن إصا
م ة الكتف المستمرة  ات المتعارف علیها في المجال وحر ات الرمي والقذف، وهي من اإلصا ا في فعال

ات في  ص في مثل هذه اإلصا ات الحادة، وذلك نتیجة التشخ ار الكتف من اإلصا ن اعت م الراضي. و
قوم بها  ن مفصل الكتف وللوظائف المتعددة التي  ة في بناء وتكو ة التشرح ان للصعو عض األح

عتبر مفصل الكتف من  الكتف وحتى ة الحدیثة في مجال الطب الراضي. و ص بوجود الطرق التشخ
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ة، وذلك من حیث اشتراك مجموعة من  عد اإلصا ة التأهیل  ة لعمل النس األخص  أصعب المفاصل و
 العضالت واألوتار واألرطة في بناء هذا لمفصل.

ات مفصل المرف (الكوع): 5-4 ن أن یتعرض المرف إصا ات، وذلك من خالل التكرارات م  إلى إصا
رة الید  عتبر شائعا جدا في  ، و ة في عظم المرف ات، وهو التهاب االندماغات العضل المتعددة للحر
فعل العمر  ه التأكد  ضاف إل ات العضالت لالعبین صغار السن،  قة في نها ه تكرار التمزقات الدق وسب

ار السن.  في الالعبین 

ات 5-5 ات الشائعة جدا في المجال الراضي وخاصة عند  القدم: إصا ات القدم من اإلصا تعتبر إصا
عاني أصال من تشوهات  ان الالعب  ات إذا ما  الحظ شیوع هذا النوع من اإلصا رة الید. و العبي 
ة لالعب یؤد اقة البدن ذلك عند انخفاض مستو الل ة في القدم أو الحذاء الغیر المناسب و  قوام

رة الید من حیث الشدة إلى  ات القدم في  صاب. وتنقسم إصا ات أكبر من المستو األدائي له ف حر
 ثالثة أنواع:

 .طة س ات القدم ال  إصا

 ات القدم متوسطة الشدة  .إصا

 .ات القدم الشدیدة      إصا
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ة -1   مفهوم الدافع
ة  التالي تعددت محاوالت تعرفها ومن  اهتماملقد حضي موضوع الدافع عدد من علماء النفس، و

ر:          هذه التعارف نذ
ات التي تقف وراء سلوك الفرد والحیوان على حد  ة هي " المحر التعرف الذ یر أن الدافع

اب وراء سلوك وهذه األ ة عند سواء فهناك سبب أو عدة أس حالة الكائن الحي الداخل ط  اب التي ترت س
ة من جهة  حدوث السلوك من جهة متغیرات البیئة الخارج "أو   . )22(جادو، صفحة  خر

ون شعور أو  ونجد الدافع عند مصطفى عشو " أنه حالة من التوتر النفسي والفیزولوجي قد 
أعمال ونشاطات وس ام  اع حاجات معینة للتخفیف من التوتر الشعور یدفع الفرد إلى الق ات إلش لو

،  والنفس عامة ". وٕاعادة التوازن للسلوك    )83، صفحة 1990(عشو
ر  اع الحاجات " "R. Thomas" و م السلوك إلش لمة عامة تختص بتنظ ارة عن  أنها ع
حث عن   .     (Thomas, 1991, p. 32) "أهداف وال

ر أحمد أمین فوز " الدافع هو  ة تجعل الفرد و ة أو فسیولوج حالة توترة ناتجة عن حاجة نفس
ه إلى هدف معین حتى یزول هذا التوتر  وهذه الحالة تثیر السلوك وترجعه وتستمر اتزانفي حالة عدم 

ستعید الفرد توازنه ، صفحة  النفسي والفسیولوجي" و   )81(فوز
سون "أما عند       ة في النج "أل ة مجرد رغ توقع " الدافع ه الفرد و قوم  اح أو أن النشا الذ 
     )50، صفحة 1996(جمیل،  صورة ممتازة" ه الفرد أن یتم

ان هذا  واختلفونستخلص أن تعرف الدافع قد تعدد وتنوع  م ومهما  إال أنها  االختالففي مفاه
. قى المحرك لسلوك اإلنسان والجسم في حالة نشا   ت

ة اإلنجاز -2   :دافع
ر منها ما یلي:عدة تعرفات لقد وردت  الذ ة اإلنجاز نخص    لدافع

 : تعرف مورا 2-1
افحة أو  ات وممارسة القو والم ة أو میل الفرد للتغلب على العق ة اإلنجاز هي رغ دافع

ن ذلك لما أم سرعة  ل جید و ش ة  فة،  المجاهدة ألداء المهام الصع   )68، صفحة 2000(خل
 : تعرف ماكالند 2-2
ة في دا ساطة هي الرغ از والتفوق و ة اإلنجاز هي األداء في ضوء مستو محدد من االمت فع

فة،  النجاح   )88، صفحة 2000(خل
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 تعرف فاروق عبد الفتاح:  2-2
ة واتغلب على  ة المستمرة للسعي إلى النجاح وٕانجاز االعمال الصع ة اإلنجاز هي الرغ دافع

أقل قدر مم فاءة و ات  أفضل مستو من األداءالعق فة،  ن من الجهد والوقت و ، صفحة 2000(خل
88(.  

أقل وقت  ة في األداء المتمیز لألعمال  ة اإلنجاز على أنها الرغ ن تعرف دافع م من خالل ما سب 
نین.    وجهد مم

ات اإلنجاز: -3  أنواع دافع
ة اإلنجاز 3-1 ة:  دافع  الذات

ة ف قصد بها تطبی المعاییر أو الشخص فة،  ي مواقف اإلنجازو  .)95، صفحة 2000(خل
ة: 3-2 ة اإلنجاز االجتماع   دافع

اآلخرن  ة، أ مقارنة أداء الفرد  وتتضمن تطبی معاییر التفوق التي تعتمد على المقارنة االجتماع
ل من هذین النوعین في نفس الموقف  عمل  ن أن  م ادة و تهما تختلف وفقا ألیهما أكثر س ولكن قو

طر  ا ما وس طرة على الموقف فإنه غال ة لها وزن أكبر وس ة اإلنجاز الذات انت دافع على الموقف فإذا 
ح  س صح ة والع ة اإلنجاز االجتماع عها دافع فة، تت   .)95، صفحة 2000(خل

اضي: -4 ة للدافع والحافز الر   العوامل الممیزة المسب
  :الجانب النفسي أو الذاتي 4-1
الجهاز الدور  ن:الحاجة إلى األم 4-1-1 ة  عتبر أثر النشا الراضي على أجهزة الجسم الحیو

ساهم في  ه  وانتظامالقدرة على العمل  اكتسابوالجهاز التنفسي والجهاز العصبي األمر الذ  س مما 
ة  سب القوة واإلرادة وتقو ة على  عض األنشطة الراض ما تعمل  زد من عمره،  الصفة الجدیدة و

ضا على التغلب غوالمن أجل الدفاع عن النفس  العضالت عمل أ ه، المالكمة و یر مثل ممارسة الكارات
ان عضوا في ما أن الفرد إذا  ة،  حس  على المصاعب وتحمل المسؤول ة فإنه  أحد الفرد الراض

شعر حت له الفرصة في التفوق والتمییز بین أقرانه األمان، و فحة (زهران، ص ه مرة أخر إذا أت
401(.  

حوث أظهرت وجود عالقة بین المستو الحاجة إلى القبول والحب:  4-1-2 إن نتائج الكثیرة من ال
انة  ي والم ةاألداء الحر التفوق في مهاراته، وقدرته  االجتماع معنى أن الفرد الذ یتمیز  للفرد، 

ة، تكون له فرصة أكبر في تحقی القبول  ة والبدن احثین ر أق بین االجتماعيالحر عض ال انه، وهناك 
ن أهمها لتأل الفرد عن غیره هو تمیزه  اب إن لم  ر أن أحد األس عد من ذلك، و من یذهب إلى أ
ح للفرد لحصول على الحب والعطف والقبول والصداقة أو الحاجة  ما تت ة  وتفوق على المهارات الراض

اع الحاجة لل واالحترامللتقدیر  تضمن هذا اإلش حق النشا الراضي للفرد التقبل حب والقبول. و عندما 
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، حیث ینظر واحتراموالتقدیر  انة وسط جماعة الفر حق  الذات والم المجتمع عادة للشخص الذ 
ون إنجاز أقل مة من غیره الذ   .)51(زيدان، صفحة  المزد من اإلنجاز على أنه أكثر ق

مارس النشا الراضي، ال یرغب إالحاجة إلى النمو واالبتكار:  4-1-3 فقط  االهتمامن الفرد الذ 
ر و  ع قاعة الف الخبرات  اكتسابالجانب البدني وٕانما یرغب في تحقی حاجات أخر مثل: توس

ظهر ذلك في أثر النشا الراضي على أجهزة الجسم المختلفة خاصة الجهاز العصبي، فهو  الجدیدة و
اهیز ینمي قدرة الفرد على التر ما أنهما واالنت عض الراضات تحتاج إلى ذلك،  ، وسرعة رد الفعل ألن 

ساعد على النجاح والتغلب  ط العقل وهذا ما  م ودقة المالحظة وتنش یر السل تنمي قدرة الفرد على التف
ة  مثا ة وتوتر األعصاب فهو  ، والسعي إلى تحقی أهداف معینة وتزل المتاعب النفس على العوائ

شاع ذلك مثال القائل ت ة وقد  الراحة النفس حس  مارس أ نشا راضي  ط ذهني ألن الفرد عندما  نش
نتیجة لشعور الفرد  م "  م في الجسم السل ا" العقل السل ین الصحة  االرت ة و الكامل بین الصفة العقل

ما ینمي روح التنافس والتغلب على التغیی ة   .رالجسم
  تتمثل أهم العوامل التي تدفع الفرد لممارسة النشا الراضي في:اعي: الجانب االجتم 4-2
اضي:  4-2-1 ع األسرة وتحفیزها للفرد على ممارسة النشاط الر تلعب األسرة دورا هاما في تشج

ه الفرد نحو م الدعم  توج ممارسة النشا الراضي، أو التخصص في نشا راضي معین، وذلك بتقد
ارا حتى ال یؤد ذلك الدائم وشراء اللو  ع الدائم لممارسة الراضة دون جعل ذلك إج ة والتشج ازم الراض

 إلى النفور منها.  
ع المدرب والمدرس: 4-2-1 ة من  تشج ه المعرفة الجیدة للراضة، والدافع إن المدرب الذ تتوفر لد

ة والوقت والجهد، إضافة إلى القدرة على فهم مشاعر الالعبین أو توجیههم نحو ممارسة  حیث الرغ
ما أن توفر الوسائل الالزمة للراضة له دور  ة للراضة ألنها تخدم الصفة  الراضة وحبها، وٕاعطاء األول

س ذلك یؤد إلى الملل وعدم  ة، ألن ع ة في الممارسة الراض عمل المدرب  االكتراثفي الرغ ما  بها، 
ة و  لالستمتاععلى جعل الراضة مصدر  ةوالتسل عمل على تنم والتعاون  واالنتصارروح المنافسة  ذلك 

الثقة في النفس والقدرة على التفوق  ع والتعاون معهم   .)51(زدان، صفحة  وذلك بتشج
اضیین:  4-2-3 ع الناد والحاجة إلى الر ة وتوفر اللوازم تشج توفر الجو المالئم للممارسة الراض

ة أو الم ة والقاعات الراض ذا  لالنضمام ساحات، یدفع األفرادالراض ة، و للممارسة األنشطة الراض
ه نحو الممارسة س اللعب دور في التوج م الحوافز ومال  .)52(زدان، صفحة  تقد

م الدوافع: -5  تصنیف وتقس
ة موضوع لفهم المفیدة الطرق  أحد أن 1977" عام Sage" ساج یوضحتصنیف الدوافع:  5-1  الدافع
فها هو ة الدوافع :هما عرضتین إلى تصن ة والدوافع الداخل تعل الخارج ة المهتمین من العدید و  الكتا
ة لموضوع متناولهم في الساب التطبی مع الراضي النفس علم مجال في  األداء وعالقتها الدافع
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مان عام  :المثال سبیل على ومنهم الراضي ر عام 1981فوس وترو لو و . محمد عال1982. لیون و
 .1984" عام Harris" وهارس "Drathy. دورش "1984" عام Singer. سنجر "1983عام 

ة:   5-1-1 افأة أنه الداخلي الدافع عنيالدوافع الداخل ة م عتبر األداء، أثناء داخل "  المعنى هذا عن و
مال جزءا عتبر الداخلي الدافع عام"  مارنتر  مستمتعا للتعلم سعى الفرد ان إذا وخاصة التعلم، لموقف م

س المعرفة على الحصول افأة على الحصول التعلم من هدفه ول ة، الم تضح الخارج  الداخلي الدافع و
ال نالحظ عندما الراضي، النشا في  االنضمام أو معین راضي نشا ممارسة على األفراد عض إق
ة بدافع راضي لفر ة هذه تستمر وقد الممارسة، في والحب الرغ  الراضي األداء أو النشا مادام الرغ
س جیدة، خبرة له مثل ه أو یهدده ما هناك ول منع عاق  النشا ممارسة في االستمرار فدافع استمراره، و

، مارس ألنه السعادة شعره الراضي ع الداخلي الدافع إن النشا حدث الفرد، داخل من ین  األداء أثناء و
     .)38، صفحة 1990(راتب، 

افأة على الالعب حصول الخارجي، الدافع قصد الدافع الخارجي: 5-1-2 ة م  األداء جراء خارج
سي السبب وٕان والممارسة ال االستمرار الرئ افأة هو الراضي الدافع على واإلق ة الم  أن المنتظر الخارج
ه الالعب خارج من ینشأ الساب النحو على الخارجي فالدافع .علیها یتحصل مة وتحر افأة ق  الم
ة   .    ینتظرها التي الخارج

ة الدوافع نعني إذن اب الداخل ة تقابل وعادة الراضي، النشا في الخوض ودوافع أس ة الدافع  الخارج
ا للمحفز افأة على یتحصل حتى بتصرف داخل طة الم   .ذاته الفعل مرت
ز إذن، فاهتمامه ة على مر حث معنى الدور تأد ام أثناء بها شعر قد التي اللذة عن ال  الفعل الق
   .الراضي

ا المحفز الشخص أما افأة على یتحصل حتى یتصرف فهو خارج ة م  إذن فاهتمامه. فعله عن خارج
ز افأة على الحصول على الحالة هذه في یتر طة الم    .ذاته حد في الدور على ال الفعل مرت

م الدوافع:  5-2 ة، الدوافع هما نقسمی إلى ونقسمهاتقس ة الدوافع األول  .الثانو
ة: 5-2-1 ضا تسمى الدوافع األول ة الدوافع أ ة أو الفسیولوج ارة وهي الجسمان  أو دوافع عن ع

ة حاجات عة تفرضها جسمان ن طب  الطعام، إلى الحاجة: ومنها أعضائه ووظائف اإلنسان، جسم تكو
ة، حاجةال الراحة، إلى الحاجة الشراب، إلى الحاجة  إلى والحاجة) ألطفالا عند( اللعب إلى الحاجة الجنس
ة ما. إلخ...والنشا) واطمئنان( الحر  علماء من الكثیر أن إال) الغرائر( الدوافع هذه تسمى انت وقد
 .الحیوان سلوك تفسیر لفظ ستخدمون  ال الحالي الوقت في النفس

ة: 5-2-2 ضا تسمى الدوافع الثانو ة الحاجات أو الدوافع أ تس ة، الم  الفرد تسبها إذ واالجتماع
ة الدوافع وتقوم البیئة مع تفاعل نتیجة ة الدوافع على الثانو ح عنها تستقل أنها غیر األول  قوتها لها وتص
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ة العوامل لتأثیر نتیجة السلوك في تؤثر التي ة، الدوافع وأمثلة المتعددة، االجتماع  إال الحاجة الثانو
زوا التفوق  انة، أو لمر طرة الم ات إلى والحاجة واالنتماء والتقدیر والقوة الس  ...إلخ.الذات إث
ة مصدر -6 ا المیدانفي  الدافع  ي:ضالر

ة تولد الحاجة أن" Gros. Gعتبر "  معین هدف نحو موجهة وهي عقلي سلوك لطاقاتها وتعطي الدافع
اع حق ة أن ظهر اإلش ا، لفمخت من المدروسة الراضي دافع  لذة( فیزولوجي أصل هي الزوا

ة حث) للنور الحاجة( واجتماعي) الحر ش عن وال   .(Gerond, 1985, p. 223) جماعة في الع
اضي:  -7 ة في النشاط الر ة تعنيماذا تعني الدافع ساطة الراضي النشا في الدافع  وشدة اتجاه ب

 :والمنافسة التدرب في الناشئ یبذله الذ الجهد
: المثال سبیل فعلى المنافسة أو التدرب أثناء الناشئ یبذله الذ الجهد مقدار عني الجهد: شدة 7-1

ع حضران ومحمد أحمد الالعبین  .محمد من أكبر جهدا یبذل أحمد أن نالحظ التدرب جرعات جم
ار عني: الجهد هاتجا 7-2 ار أو مارسه، النشا من معین لنوع الناشئ اخت  فضل معین مدرب اخت
ه مارس معین ناد أو معه یتدرب أن   .إلخ...المفضلة راضته ف
قة عالقة وجود الحظ :الجهد اشدة هاالتجا بین العالقة 7-3  المثال على الجهد وشدة اتجاه بین وث

ع حضور على یواظب الذ الناشئ  جرعات في بیرا جهدا یبذل) الجهد اتجاه( التدرب جرعات جم
 عن یتغیب أو یتأخر ما ثیرا الذ الناشئ فإن المقابل وفي) الجهد شدة( حضرها لتيا المختلفة التدرب
ال جهدا ظهر التدرب جرعات (راتب، اإلعداد النفسي لتدرب الناشئین  التدرب في شارك عندما قل

اء االمور،   .)42، صفحة 1997وأول
ة: -8 اض  دافع اإلنجاز المتفوق في المنافسة الر

ة المنافسة في نجازاإل دافع عني  أنجاز في النجاح أجل من الراضي یبذله الذ الجهد الراض
ات   .بها لف التي والمهام الواج

رة الید: ة نحو    الدافع

عتبر من أهم الموضوعات التي تهم المري الراضي ة  صفة عامة  موضوع الدافع ه  في تدر
صفة خاصة عرف ماإذ یهمه، اهتماماُ أكثرها إثارة و و  والراضي او الالعب  على  االتجاههذا لماذا  اأن 

رة الیدممارسة  ة  ة  لع المشاهدة ورؤ عض األخر  تفي ال دون ممارستها؟ أو لماذا  رة الیدفي حین 
ة على التدربو  هذا االهتمام ة،و  والمنافسة المواظ ات الراض  فماهي محاولة الوصول ألعلى المستو

ن  م ة أو الحوافز التي تحفز المثیرات التي  ات الراض أن تحفز أو تثیر الفرد للوصول ألعلى المستو
ة هذه الحوافز وهم فيو  رة الیدالناشئ على ممارسة  له یتساءلون  االستمرار في ممارستها وعن نوع ذلك 

ة و  ًا في عن الدافع ق   .التدرب الراضيأهمیتها وطرق استثمارها تطب
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م ة علوفي ضوء ما تتقدم  شیر إلى العالقة الدینام ىن النظر إلى الدافع  ةأنها مصطلح عام 
ة. المتعلمة  ة والخارج ة، الداخل تس یئته وتشتمل على العوامل والحاالت المختلفة (الفطرة الم بین الفرد و

صفة ) التي تعمل على بدء وتوجیهه واستمرار السلوكوالال شعورة وغیرهاوغیر المتعلمة، الشعورة  ، و
  خاصة حتى یتحق هدف ما.

اعثة وموجهة ومنشطة للسلوك وتعمل  ادئة و ة حالة  مثا ة في ضوء التعرف الساب  أن الدافع ف
استمرارة السلوك.   على دفع الفرد نحو تحقی هدف أو أهداف معینة واالحتفا 

ست حاالت ًا، أ أنها ل ست شیئًا ماد ة ل ة أخر فإن الدافع تها  ومن ناح ن رؤ م أو قو 
ستنتج وجودها من أنما السلوك المختلفة ومن نشا الكائن  اشرة، إنما هي حاالت في الكائن الحي  م
ة هي نمط السلوك الذ نالحظه، إنما هي حالة وراء هذا السلوك،  س معنى هذا أن الدافع الحي نفسه ول

ار ان  عمل على استمرارتهأ أنها الحالة التي تثیر وتنشط وتوجه السلوك نفسه وت ن اعت م ، ومن هنا 
رة الید  ة اكثر منها شيء اخر. ممارسة  راضة  تس ها دوافع سواء فطرة وم   تحر
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رة الید: -1   تعرف 

ل  اإلضافة إلى حارس المرمى وغرض  ل منهما من ستة العبین  رة الید بین فرقین یتكون  تلعب 
فر من هذان الفرقان إحراز هدف في مرمى الفر اآلخر ومنعه من إحراز هدف، وتلعب هذه الراضة 

ة. الیدین وضمن قواعد وقوانین اللع جب إحراز الهدف   الیدین و

ة لكرة الید: ا -2 ادئ األساس  لم

اع  ة المعتمدة والتي تعتمد في إتقانها على ات ادئها األساس ة أخر من األلعاب لها م أ لع رة الید 
بیر  ع على أن نجاح أ فر وتقدمه یتوقف إلى حد  م في طرق التدرب وقد اتف الجم األسلوب السل

ة ل ادئ األساس ة.على مد إتقان أفرادها للم   لع

ل فرد من أفرادها أن یؤد التمررات على اختالف أنواعها  ع  ستط رة الید الناجح هو الذ  إن فر 
الكرة عند  م وتحاور  تحرك بخفة وتصم ام، و صوب نحو الهدف بإح ح، و توقیت صح بدقة وسرعة و

ات القدمین في أوسع مد للخداع والحیلة والعب  ستعمل حر مهارة و رة الید، تختلف تماما عن اللزوم 
قال أنه  ز معین حتى  ن أن یتخصص في إتقان اللعب في مر م رة القدم مثال فهذا األخیر  العب 
ز معین سواء في الدفاع أو الهجوم  ن لالعب أن یتخصص في مر م رة الید فال  العب ممتاز، أما في 

  ة.أو التوزع (ماعدا حارس المرمى) وهذا مبدأ أساسي في اللع

توقف نجاحه على التعاون  ة و ل عمل جماعي هو نتیجة مجهودات فرد ة، و ة جماع ر الید لع و
ح لعدد من المهارات  المستمر بین هذه المجهودات، والتي یتوقف مد فعالیتها على االتفاق الصح

ة. ة للع ادئ األساس   نسمیها الم

ة من األلعاب هي الدعامة ا ة أل لع ادئ األساس ة، وعلى إتقانها یتوقف والم ة التي تبنى علیها اللع لقو
ه االهتمام الكلي إلى  از والنجاح، لهذا یجب توج بیر وصول اللعب والفر إلى درجة االمت إلى حد 
ون التدرب علیها  ة لالعبین، ف ة وغیر محب مها وتذلیل الصعاب مما یجعل هذه المرحلة صع مرحلة تعل

ة  ات في قالب منافسة مسل التدرب وتحللها فترات تعطي فیها تدر الت الخاصة  ن، وتتنوع التش ما أم
السهل والتدرج إلى الصعب  م الترو من حیث االبتداء  اع خطرات التعل اإلضافة إلى ات غیر مجهدة، 

ل تدرب على أسهل منه وأال تستعجل النتیجة.   حث یبني 

ة لكرة الید متعددة وم ادئ األساس ما یجب والم مها في مد قصیر،  تنوعة، لذلك یجب عدم محاولة تعل
ل تمرن وقبل البدء وفي  االهتمام بهذا دائما، عن طر تدرب الالعبین على ناحیتین أو أكثر في 
ة، هذه األلعاب تعتبر عنصرا هاما تساهم  ستحسن بل یجب إدخالها ضمن ألعاب صغیرة إعداد اللعب و
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عد عنهم روح الملل وتثیر فیهم مساهمة فعالة في اتفا ة خاصة وأنها تجذب المبتدئین وت ادئ األساس ق الم
  المرح وتحرك عامل المنافسة.

رة الید إلى ما یلي ة  ة للع ادئ األساس    )28-27، الصفحات 1982(الجواد،  وتقسم الم

 مسك الكرة.
 تمرر الكرة.

ال الكرة.  استق
الكرة.  المحاورة 

ات القدمین.  حر
ب.ا  لتصو

 الخداع.
ة. ة الجانب  الرم
  حراسة المرمى.

رة الید: -3 ة    خصائص لع

رة الید من أ المالحظة المستمرة تعتبر  حدث األلعاب الكبیرة التي استخدمت فیها الكرة، حیث تتسم 
ة وضرورة احتكاك الال ة والجماع األحداث الفرد التغیر المستمر  یز واالستعداد الدائم، وتمتلئ  عبین والتر

ه بواسطة سرعة تنقل الكرة إلى منطقة  ة في رفع مستو األداء والحفا عل للتمتع بنشوة الفوز والرغ
ة استخدام المهارات األساس ب. الخصم  ط والتصو ال، التنط   التمرر واالستق

عض القوانین منها:   تتمیز ب

 .الكرة أكثر من ثالث ثواني  عدم االحتفا 
 الكرة.عدم المشي أكثر من ثال  ث خطوات 
 .ها عد مس ط اكرة   عدم التكرار في تنط
 .عدم دخول المنطقة المحرمة 

ة المیدان 3-1   : أرض
حدود  ة مسطحة طولها أرعین متر وعرضها عشرون متر محدودة  رة الید على میدان وأرض تلعب 

ها  ضاء سم ة ب ل منطقة تحتو على 05جانب تین،  عد  سم مقسمة إلى منطقتین متساو  06مرمى ی
الكرة أو بدونها  الدخول إلیها  ان أو مدافع  سمح أل العب مهاجما  أمتر على المنطقة المحرمة، وال 

ة الحرة ثم  07أثناء اللعب، وتلیها إشارة  منطقة تنفیذ الرم أمتار والمعروفة  09منطقة أمتار المعروفة 
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اإلضافة إلى منطقة دخول وخرو  م عن منتصف  4.5ج الالعبین محددة ب منطقة تنفیذ األخطاء 
  الملعب.

  المرمى:  3-2
ارتفاع  تكون من قائمین رأسیین  ل من خطي المرمى و  03م واتساع  02یوضع المرمى في منتصف 

األرض  حیث یجب أن یثبت القائمان  ني الملعب  ین من ر عدین متساو أمتار من الداخل وعلى 
ة. عارضة أفق تصالن من األعلى    و

سمك  ون القائمان والعارضة  سم مرع مقطع مصنوعة من الخشب أو معدن  X 08سم  08یجب أن 
ع جوانبها  ة للمیدان، یزود المرمى خفیف وتطلى من جم ة الخلف بلونین مختلفین تماما عن لون األرض

ب. اشرة عند التصو ارتداد الكرة م حیث ال تسمح  طرقة ما  ب  ة تر   ش
  الكرة: 3-3
ون سطحها شدید یج ة مماثلة وأال  ب أن تكون الكرة مستدیرة وتكون مصنوعة من الجلد أو مادة صناع

طها من  ة للرجال، أما  470إلى  450سم ووزنها من  60إلى  58اللمعان أو أملس، مح النس غ 
ون من  ط  ة لإلناث فالمح        غ. 400إلى  325سم ووزنها من  50إلى  45النس

ات م - 4 رة الید:تطل  األداء في 

ا: 4-1 ات المورفولوج  المتطل

طول النمط الجسمي:  4-1-1 رة الید هو النمط العضلي والذ یتمیز  إن النمط الجسمي لالعب 
ساعد على الس ع مما  ة األصا ذلك سالم تف الید وطوله،  بر  طرة على األطراف خاصة الذراعین مع 

ة معتبرة من القوة التي توفرها العضالت فإن  رة الید تعتمد على نس ب وتنوعه، وألن  الكرة وقوة التصو
 النمط العضلي هو األنسب لمثل هذا النوع من الراضات.

عامل أساسي ومهم خاصة في الهجوم وتسجیل األهداف حیث یتضح من خالل  الطول: 4-1-2
ذلك في الدفاع   خالل الصد واسترجاع الكرات.االرتقاء 

ف الید". 4-1-3  الوزن والعرض والشبر "

ة:  4-2 ة والبدن ولوج ات الفیز ما یلي: المتطل ة ف ة والبدن ات الفیزولوج ن حصر المتطل  م

بیرة.  سرعة تنفیذ 

بیرة. ة  فعال نه من أداء الرمي والقفز  رة الید سرعة وقوة تم  قدرة امتالك العب 
المحافظة خالل المقابلة وذلك بتأثیر ظهور أعراض التعب.قادر عل  ى إیجاد مصادر طاقة تسمح له 

ة. ة عال رة الید تتطلب من الالعب قدرات هوائ  ممارسة 
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التناوب بین التمرن والراحة أ تمارن ال تتعد  رة الید تتمیز  ثا، هذا ما  10ما أن مراحل اللعب في 
ة وال ة. یتطلب قدرة ال هوائ  حمض

شدة  ظهر في مقابلة ما (حیث تكون التمارن  ة بوجود حمض اللبن، و رة الید تتطلب قدرات الهوائ ة  لع
. ا ووقت راحة قصیر جدا) مثل الهجمات المضادة والدفاع الفرد ل نسب ة في وقت زمني طو  عال

ة:  4-3 ات الحر  المتطل

ات واالتوازن:  4-3-1 ل التحر قوم بها.ضرور لالعب في   لقفزات التي 

م والتعامل الجید مع الكرة الرشاقة: 4-3-2  ضرورة في التح

4-3-3 : القفز، الوثب والرمي التنسی ة والمعقدة  ات المر  .مهم لكل الحر

رة الید:  - 5 ما یلي:أهداف  ن حصر أهدافها ف  م

ر العدید من  اب وذلك بتحسین وتطو ر الجانب البدني للش السرعة، تساهم في تطو ة  الصفات البدن
 القوة، التحمل، المرونة، الرشاقة، المقاومة.

ال  اب مظهرا جم عطي للش ور فإنها تحسن من قوام الجسم مما  ة المذ انطالقا من تحسین الصفات البدن
النقص الذ ینجم عن الضعف البدني. التخلص من اإلحساس   سمح لهم 

اب روحا تقبل النقد وا م.تنمي عند الش الخطأ واحترام قرارات المدرب والح  العتراف 

ارات  ة صفتي الشجاعة واإلرادة من خالل تعود الالعب على منافسة الخصم أثناء الم تساهم في تنم
ة.  وتخلصه من التردد والخجل واألنان

ا والنظام من خالل التزامه ببرنامج التدرب والمنافسة المستمرة.  تعود الالعب على االنض

الفائدة خاصة من الجانب الصحي إذ ت عود  ما  اب توجیها سل ه الطاقة الزائدة عند الش ساهم في توج
ة والتي تكون  ة والعدوان ض من دوافعهم الجنس ساهم في التخف تمتص ما لیده من فائض الطاقة الذ 

ه. ط وتوج ت من غیر ض ا في الكثیر من التصرفات السیئة إذا ما تر  سب

یر انطالقا من المواقف العدیدة التي تصادفه أثناء المنافسة.تساعد الال اء والتف ة الذ  عب على تنم

النفس واألمن والتقدیر االجتماعي   . )www.sportacademy.com( تكسب الالعب الثقة 
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رة الید: -6 ات في  ة واالصا   الدافع

ه أن    یز مما ال شك ف ة  على التر ات الراض طةلا والعواملاإلصا ة لها والمرت  أغفلقد  بها مسب
ة ة أو نفس انت معرف ة سواء  انت  دراسات أظهرت لقد ،حصرة العدید من الجوانب الغیر بدن  قلیلةوان 

ا حوادث وقوع أن الواقع في ات في شخص أ توظیف إعادة على عتمد ما غال ن التي السلو  أن م
ة خطر من إما تزد    ذلك خالف على قوعهاو  دون  للحیلولة أو اإلصا

ات وقوع الراضي أو بدني نشا أ في تشارك حین في تعتمد قدف      دفع .اصا ضا و  اهتماما أ
 هذا لماذا فسر ما ذلك، على وعالوة .ألم إحساسهم عند للراضیین، المحتمل السلوك لدور خاصا
ن المعرفي االجتماعي النهج الفصل ة داتالمحد لتحلیل إطارا یوفر أن م ات لهذه النفس  السلو

یف واالتجاهات، ن و ة العوامل مساهمة قبل من المناهج هذه تستكمل أن م   .الشخص
ثیرة عا للدراسات التي أجرت على حاالت  من الالعبین المصابین تبین أن هناك قلة نادرة من العبي  وت

ار  االعتزال صلون إلى سن الیدرة  ة دورا  ضا أن  االعتزالزا في هذا دون أن تلعب اإلصا وتبین أ
ات رة ال اإلصا    یداألكثر شیوعا والتي تأتي في المقام األول نظرا لخطورتها على مستقبل العبي 

عد  ةومن هنا  ة او  موضوع الدافع رة الید دون الخوف من االصا او االتجاه نحو ممارسة 
ًا تجددها  ق ة نظرًا تطب ولوج ع الس ة قد من أهم المواض ة فإن موضوع الدافع ة الراض فمن الناح

انیزمات التي تقوم علیها، ومن  ة والم اغة عدة نظرات تفسر األسس المختلفة للدافع ح مجاال لص أص
ة ة و  الناح ة فإن موضوع الدافع ق ات التطب احثین و اآلل ن ال ط التي تقوم علیها تم اإلدارین من تخط

اد أو المدرسي برنامج تحفز األفراد الذی ان ذلك في المیدان الصناعي أو الع ن یتعاملون معهم سواء 
  ...الخ.                    

ة  ة مثًال: تجنید الطاقة الجسم ان ذلك لبذل جهد أو ألجل رفع اإلنتاج أو تحسین النوع سواء 
ًا أو تجبیر التالمیذ  ًا أو جسم ان مرض نفس ة لعالج مرض ما سواء  على االجتهاد في الدرس و النفس

  المنافسة بین األفراد للحصول على نتائج أفضل.
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 األواسط: فئة التعرف -1
 الضوء نسلط فإننا ) سنة19-16بین ( ما الممتدة المرحلة أو األواسط سن عن التحدث صدد نا إذا

اة في وهامة جد حاسمة مرحلة على  وما المتأخرة، المراهقة مرحلة النفس علماء سمیها ما وهي الفرد ح
م مرحلة إال هي تسب التوازن  تدع  . لها وتأكیدا قةالسا المرحلة من الم
اة أن إذ ع تأخذ المرحلة هذه في الح  الذ المجتمع مع نفسه یف أن محاوال الفرد یتجه وفیها أخر طا

ش ه، ع الئم ف ة والظروف الجدیدة المشاعر تلك بین و حدد البیئ  محاولة الناضجین، هؤالء من موقعه ل
ط على التعود ة المراه فیدرس الجماعة لواء تحت اءواالنطو  العزلة عن واالبتعاد النفس ض  الدخول ف
اة في ة، الح ة الشؤون  إزاء اتجاه تحدید مع عالقاته وتتوسع المهن اس ة الس  الذ العمل وٕازاء واالجتماع

ه سعى   .إل
 األوساط:  فئة ممیزات -2

عد إن :الجسد النمو 2-1 عاد أحد هو الجسمي ال ارزة األ شتم المراهقة نمو في ال عد لو  الجسمي ال
، والنمو التشرحي أو الفیزولوجي النمو هما النمو مظاهر من أساسیین مظهرن على  والمقصود العضو
ة األجهزة في النمو هو الفیزولوجي النمو ان الظاهرة غیر الداخل  البلوغ أثناء المراه تسبها التي لألع
شتمل عده وما ة دالغد في النمو الخصوص الوجه ذلك و شتمل العضو  النمو أما الجنس  النمو على ف

ة المظاهر ة النمو متوسط ون  حیث والعرض والوزن  الطول للمراه الخارج لغ" في  03" للوزن  النس
ة للطول. 29السنة و" النس  سنتمتر" 

ؤد هتم اآلخر الجنس االهتمام على الجسمي النمو و  وقوة ةالجسم وصحته الجسمي مظهره المراه و
ة ومهاراته عضالته ة من تحمله لما الحر  نحرافا أ المراه الحظ وٕاذا االجتماعي، التواف في أهم

ح جهده قصار یبذل فإنه مظهره في ه أخف وٕاذا الوضع، لتصح ذلك إلى  یؤد وقد والقل الضی ینتا
  .)48، صفحة 1990(الحافظ،  االنطواء واالنسحاب

ي للنمو جدیدة دورة ةالمرحل هذه ذلك وتعتبر ع الحر ستط ات مختلف وتعلم اكتساب المراه و  الحر
 المرحلة هذه في الفتى ه یتمیز الذ العضالت قوة زادة عامل فإن ذلك إلى اإلضافة وتثبیتها، وٕاتقانها
ة على ثیرا ساعد ان ة، األنشطة من عدیدة أنواع ممارسة إم ة المزد من القو  تتطلب التي الراض

ة ،  العضل   )147، صفحة 1992(عالو
 عدیدة، جهات في العقلي نموه في سیر السو  الحدث أن المراهقة لفترة المالحظ من العقلي: النمو 2-2

ة اكتساب على عمره من الثاني العقد هذا في ستمر فهو ة القابل تها، العقل ضا ینمو ما وتقو  في أ
ة اء بین العالقة إدراك على قابلیته بزادة یتمیز لكذ جانب إلى وهو التعلم، على القابل  حل وعلى األش

الت ة تتمیز التي المش ح هذا ل إلى اإلضافة والتعقید، الصعو ص ار التعامل على قدرة أكثر س  األف
حثه یتمیز حیث المجردة، عة وراء ما عن المستمر ب ظهور الطب یر في المنط سمات و  راجع وهذا التف
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اءا لنمو ه لذ  وتساؤالته، فضوله یثیر ما ل فهم محاولة إلى یؤد ما وهذا العصبي، الجهاز ونضج ف
اة تتسم ما ة الح اته تكتسب إذ التمایز، نحو تتجه ألنها المراه لد العقل ة من نوع ح  تساعده الفعال

ة البیئة مع للتكیف ة األخالق ة الثقاف ش التي واالجتماع  . فیها ع
ون  ع الهتمامه تصرفاته في ثاليم ف اسة المختلفة المواض  المراه لتأثیر نظرا والفلسفة والدین الس
ختلف واالنفعالي والعقلي العضو  بنموه ه ان ما عن عنده اإلدراك و  لمد راجع وهذا الطفولة، في عل
ط مع تفاعله ش الذ المح ه، ع ة للممارسة الطفل فإدراك ف اشرة، اآلثار في یتلخص مثال الراض  الم
 الصحة وسمات خصائص الراضة في یر  حیث أوسع المراه ادراك أما ومرح، لهو من فیها یراه وما

ة ة والعالقات البدن ة االجتماع ، الفرد إنشاء في ودورها السلم ا متد المراه إدراك ان ومع السو  الى عقل
عیدة، اآلفاق نحو المحسوسات وراء ما اها أكثر عتبر المرحلة هذه في والمراه ال  فهم لما الطفل من انت

درك اتا أكثر و  تتعرض التي المشاكل لحل المختلفة الطرق  الى لجوئه في ظهر ما هذا واستقرارا، ث
  . )69، صفحة 1990(الحافظ،  واالستدالل االستنتاج الستخدامه

اة تتمیز االجتماعي: النمو 2-3 ة الح ن تسب التي المرحلة أنها لمراهقةا مرحلة في االجتماع  تكو
حة العالقات اة المراه ینطل المراهقة مرحلة وفي الرشد، مرحلة في المراه إلیها صل التي الصح  لح

ح لألسرة الكامل الخضوع من التخلص محاوال أوسع ص  . للجماعة االنتماء على قادرا و
ظهر اره في المراه مارسه الذ النشا في التغیر هذا و امه وفي لزمالئه اخت ة، أح ذلك األخالق  و
ة للفروق  التفطن التحول هذا مظاهر فمن غیره، مع تعامله أسلوب ذلك لنفسه ونقده االجتماع  بإدراكه و
ة لدور ة صفة التكیف على ساعد مما الجماعة داخل الواحد الفرد ومسؤول ه تتكون  ما سو رة لد  ف

ام ة األح ام من مزج أنها على األخالق (مختار،  المؤسسة في والمعروفة السائدة والعادات الراشدین أح
  )33، صفحة 1982

ي: النمو 2-4 ي النمو معنى یتف الحر  ونه حیث من للنمو العام المعنى مع بیر حد إلى الحر
عة التغیرات من مجموعة اة خالل متكامل ونظام أسلوب حسب تسیر التي المتتا  وجه ولكن اإلنسان، ح
یز مد هو االختالف ي السلوك دراسة على التر ه،  المؤثرة والعوامل الحر ة تعرف جاء وقدف م  أكاد

ي النمو ي النمو تعرف قدمت التي الحر ارة أنه الحر ي السلوك عن ع اة خالل الحر  أنه اإلنسان، ح
ارة ي السلوك في التغیرات عن ع اة خالل الحر  .اإلنسان ح

ات ة والعمل ي النمو مظاهر ومن التغیرات، هذه عن المسؤول اته أن المراه لذ الحر ح حر  أكثر تص
زداد وانسجاما، توافقا زداد وقوته نشاطه و  المثیر بین مضي الذ الزمن وهو" الرجع زمن"  عنده و

ة   )339(زهران، صفحة  واالستجا
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ة في االنفعالي: النمو 2-5  لكن تحدث التي التغیرات سبب حدتها في االنفعاالت تكون  المراهقة بدا
ح انفعاالته تتزن  سن الفرد صل حتى الهدوء من نوع االنفعاالت هذه تأخذ المراه سن بتقدم ص  قادرا و
م على  . فیها التح
ه وصل ما مع تتناسب ال معامالته أن یدرك المرحلة هذه وفي لوغ، نضج من إ  أن نجد جهة ومن و
ةا البیئة   .ذاته له فرد وحقوقه رجولته تقدر وال التطور لهذا اهتماما تولي ال األسرة في المتمثلة لخارج
ن م ة النقا في االنفعاالت عض تلخص و  : التال

ة  .الحظه شيء أ یتأثر الشعور ورقی الحسن مره ون  حیث الشدیدة الحساس
ات ثیر ون  حیث النفسي الصراع   .واآلراء التقل
أس مظاهر ة والقنو ال قها عن وعجزه المراه أماني سبب والكآ  وقد الذات على للعزلة یدفعه مما تحق
یر ثرة عنه ینتج  . االنتحار في التف
حة تدخال مساعدتها أن یر  حیث األسرة سلطة ومقاومة التمرد عمد إهانة، والنص  .شخصیته إبراز إلى ف

قظة أحالم ثرة  عمل ال نجاح املة لةبرجو  ف  .بیرة أو دراسي وتفوق  و
ة -3 اضة أهم ة الر  ):أواسط فئة( للمراهقین النس

ة الراضة إن ة عمل ج تسل را المراه تحضر أنها حیث هذا الجنسین، لكال وترو ا، ف دن  من تزود ما و
ة والخبرات المهارات س عن التعبیر أجل من الحر ة والمشاعر األحاس تظة النفس  إلى تؤد التي الم

ات ة اضطرا ة نفس  التي المقیدة القدم من جملة على خاللها من المراه فیتحصل انفجارها، عند وعصب
ع ال اة في تحصیلها ستط  . األسرة الح
ة الحصص تعمل ما ة وقدراته الراضي مواهب صقل على التدرب ة النفس ات وف والبدن  العصر متطل

ة الحصص ییفتك هو لذلك منهج وأنجح ه حس الذ الفراغ وقت شغل أجل من الراض  الراضي ف
عد والملل، القل ا المراه یتعب الراضة و را عضل ستلم وف  ستلم أن من بدال والنمو للراحة حتما و

ع والخمول للكسل ض ة وعند المجتمع، وال النفس وال هللا یرضي ال فیها وقته و  في المراه مشار
ة التجمعات ة والنواد الراض ة النشاطات مختلف ممارسة أجل من الثقاف  على یتوقف هذا فإن الراض

ة التغیرات طر عن ه حس ما ة الجسم ة والنفس  .بها مر التي والعقل
ة الصفات -4   : األواسط فئة عند البدن

 عند مستواها في ق الفر  صل) 19( سن بلوغ وعند أسرع صورة األوالد عند القوة تزداد :القوة 4-1
ور اإلضافة %40 إلى واإلناث الذ ة القوة لتطور األعلى الحد بلوغ یتم ذلك إلى و  تزداد التي أ النفس

بلغ اإلناث، عند الجسم تلة في یلوغرام ور، عند المطلقة للقوة األعلى الحد و  تطور نالحظ ما الذ
ضا وتتضح االنفجارة، القوة  .العضلي للتقلص بیرة سرعة المقاومة على لبللتغ المراه فاءات أ
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ط :السرعة 4-2 ة بتغیرات ترت ات حر ة العمل ات سیر اكتمال في عنها عبر التي العصب  اإلثارة عمل
اف والتواء ومرونة والعضلي، العصبي التناس ومستو  العصبي، للجهاز مختلفة أجزاء في ة األل  العضل

ة ة والكفاءة والمرونة القوة مستو  تغیر مع العضلة في التناس وفعال ة للصفات التناسق  . اإلراد
ة ألكبر بوصولها المراه عند الصفة هذه تتصف :المرونة 4-3  القوة لتأثیر نتیجة للمفاصل تحرك قابل

ة تم دائما النشطة المرونة مؤشرات من أعلى الخاملة المرونة مؤشرات وتكون  الخارج  مستو  تحدید و
ة طر عن المرونة س طر وعن واألرطة للعضالت المرونة وصفات المفاصل، تحرك قابل  مقای

ة الضخامة ز  العصبي الجهاز وتأثیر العضل  . المر
 للسرعة األعظم المستو  بلوغ عد المراه عند التحمل في العالي المستو  بلوغ یتم :التحمل 4-4

ام المراه ةفاء تفهم العام التحول وفي والمرونة والرشاقة ل العمل للق ل الطو  والذ ومستمر فعال ش
ه شارك ة للتفاعالت نتیجة العضلي الجهاز من األعظم الجزء ف ائ م ط،  الك ، الصفحات 1998(خر

34-39(. 
اضة ممارسة شروط -5  األواسط: فئة عند الر

ة الشروط 5-1 تمثل: الجسد ةالج الفرد صفات بدراسة وذلك الجسم سالمة في و  لممارسة وقدراته سم
 الطول، العضالت، الدم اللوزتان، الشم، النظر، من ل الجسم سالمة وتتضمن راضي، نشا أ

ة، الحاالت الوزن،  .العصبي الجهاز الغذائ
ة الشروط 5-2  النشا ممارسة في"  ورغبته میله"  الفرد استعداد أ النفسي، االستعداد في تتمثل: الذات

ط ون  وراضي بدني نشا أ ممارسة نأ حیث الراضي  من النوع هذا ألداء الفرد میل أو مد مرت
ال الراضة ه واإلق  .عل

ة الشروط 5-3 ة الشرو توفیر في تتمثل: الماد ة والقاعات المالعب البیداغوج  والوسائل الراض
ة، ط مناهج الراض م، التخط ا نشاطا تحق ولكي والتنظ  یتسنى حیث والجنس، السن، ةمراعا یجب مناس
ر  النمو البدني في اإلرهاق وعدم الممارسة، للجماعة ،  والف   .)15، صفحة 1986(رز
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  خالصة 

نن القلیل على القدر ا من خالل هذا الفصل من الحصول و لقد تم ن من المعلومات حول لو  المم
ة الموضوعنا ات الراض ار االصا عین االعت ل هائل في مالعبنا ، فمن المهم األخذ  ش تي تتطور 

ة و  ذلك في أوساطنا الدراس ل الجهود من أجل الحد منها و تسخو مخاطرها ذلك یر  ة الراضي  بتوع
ن مدرین ومؤطرن في مجال الطب الراضي و  ذا فتح المجال لهؤالء االعبین الراضیین نحو وتكو

ة دو  رة الید خاصة من أجل االرتقاء والوصول التنم ات افعهم نحو ممارسة الراضة عامة و ى المستو
ا و  ة العالم الخارجيالعل   .مواك
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  تمهید:
حثنا هذا ع قة و اعتمدنا في  شلى مجموعة من الدراسات السا عرضها  ل متسلسل المشابهة التي سنقوم 

ما سنوضح اسم و  ا  لة، هدف زمن حث، تارخها، مستو الدراسة، المش احث، عنوان ال حث،لقب ال  ال
حث، العینة و  ات، منهج ال حث، أهم الالفرض ارها، أدوات ال ة اخت احث، ف نتائج التي توصل إلیها ال

ة التي و  حیث سنبرز أهم النقا المشتر التعلی على هذه الدراسات  أهم االقتراحات، وفي األخیر سنقوم 
ارها ة اخت ف ع، العینة و ، األدوات المستخدمة، وأهم النتائج تجمع الدراسات من حیث المنهج المت

ة المتوصل إلیها.  المشتر
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حث: ال طة    الدراسات المرت
 :الدراسة األولى -1

ة  ة والراض ة البدن م عبد القادر" في إطار إعداد شهادة الماجستیر في التر أعدها الطالب "عبد الح
ة ومد تأثیرها  2008معهد سید عبد هللا للراضة عام  ات الراض الجزائر، وهي تحت عنوان "اإلصا

ارة عن دراسة  ز على السلوك النفسي للراضي". هي ع ة لمجموع الراضیین الذین راجعوا مر میدان
ات  حثه "مد تأثیر اإلصا ة  ال ة. تضمنت إش الطب الراضي في مختلف التخصصات الراض

ة؟". ل لع ة وجودها في  ة في أداء الراضیین في األلعاب المختلفة ونس  الراض
ة العامة: 1-1   الفرض

ة والساعد األكثر انتشارا في الوسط الراضي.  - ات الر   تعتبر إصا
ة: 1-2 ات الجزئ   الفرض

ة. - ات في الراضات الجماع   الطرف العلو من الجسم هو األكثر عرضة لإلصا
ة األكثر انتشارا في الوسط الراضي. -  تعتبر التمزقات العضل

  المنهج:  1-3
ع الطالب الم حث من الدراسةنهج الوصفي في إنجاز هذه ات راضي راجعوا  485، تكونت عینة ال

ة. ة منها أو الجماع ة من مجموع الراضات الفرد طرقة عمد ارهم  ز الطبي وتم اخت   المر
  األدوات المستعملة: 1-4

وسیلة لجمع المعلومات. ان    استخدم الطالب االستب
  النتائج المتوصل إلیها: 1-5
ة  - ة عال ات الكتف تحتل نس ة.إصا  استنادا إلى تصنیف نوع اإلصا
ة لد الالعبین. - ات الراض اب اإلصا  عتبُر اإلحماُء من أحد أهم أس
ات شیوعا.      - ات التمزق العضلي من أكثر اإلصا   أظهرت النتائج أن إصا
ة القتراحاتا 1-6   : والفروض المستقبل
ة  - التمارن الراض یز على االحماء الجید قبل البدئ  ات التر ا لحدوث االصا قات تجن والمسا

ة.   الراض
الراضیین المصابین وإ  - ة علیهماالهتمام  حتاج الى معالجة و  جراء الفحوصات الطب معالجة من 
ة.و    رعا
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عة العبین أثناء تعرضهم  - متا ةاهتمام المدرین    .لإلصا
ة. - ات الراض ة من االصا ة الوقا ف   اعطاء محاضرات عن 
ة والمالعب و االهتم - التجهیزات الراض   األدوات.ام 
العامل النفسي للراضي.تفسیره و فهم السلوك الراضي و  -   االهتمام 

ة -2   : الدراسة الثان
ة و  اعداد شهادة إطارأعدها الطالب ناصر جمال تدخل في  ة البدن ة من الر الماجستیر في التر اض

ة و  ة البدن ة سمعهد التر ة : تحت عنوان 2010هللا عام ید عبد الراض ة البدن ات الراض "االصا
ة عند العبيو  اساتها على مستو رة القدم ذو المستو العالي و  النفس   .الراضي خالل المنافسة" انع
ة 2-1 ال   :االش
ة و م - ة البدن اسات االصا ة عند الراضي الجزائر المصاب في ا هي انع ة النفس ة من الناح الراض

رة القدم ذو المستو العاليرا   ؟ضة 
ة  2-2   العامة:الفرض
ة على  - ة مما ینتج عنه صدمة نفس ات البدن اشر على االصا ان االعداد البدني الراضي له تأثیر م

رة القدم أثناء المنافسة.   العبي 
ات  2-3 ة:الفرض   الجزئ
ا على ح - س سل في تنع ا حالة عجز وظ ش الراضي المصاب بدن ة.الته ع   النفس
ن أن یؤد  - م عد البدني اذ  رة القدم ذو المستو العالي ال ة عند راضي  ة البدن یتعد واقع االصا

ه. ة لد   الى ظهور أعراض الصدمة النفس
ع 2-4   : المنهج المت

ع الطالب المنه طرقة  150تكونت العینة من ج الوصفي في انجاز هذه الدراسة و ات ارهم  راضي تم اخت
ة   .قصد

  األدوات المستعملة: 2-5
وسیلة لجمع المعلومات. ان    استخدم الطالب االستب

  : المتوصل إلیهاالنتائج  2-6
ة و عدم  - ة حدیثة للحصول على نتائج طیاخضاع االعبین الى برامج نفس ة علم ة من أجل تعدیل دن

ات ة والتقلیل من االصا ة و  الحالة النفس ة.البدن   الصدمة النفس
ة لكرة القدم و عدم وجود طبیب مختص في علم النفس الراضي على مستو  - ة الراض المستو  األند

  العالي.
رة القدم الفني و البدني و التقني مع عدم تقبله  - ةنقص و تراجع مستو العبي    . لإلصا
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ة مما یؤد قلقه و  وعي الراضي المصاب - فقدان مستقبله الراضي  توتر دائم خوفا منبخطورة االصا
  .والمهني

ة االقتراحات 2-7   :والفروض المستقبل
الجانب النفس للراضي المصاب  -   االهتمام 
اء مختصین في مجال علم النفس الراضي - ن اط   تكو
ة لالعبین حول اإلص - حصص التوع ام  ات و یجب علي المدرب الق التوتر التقلیل من القل و ا

  ینتابهم.والخوف الذ 
  للمصابین  التأهیلانشاء مراكز اعادة  -

  الدراسة الثالثة: -3
ة "مزان اسامة تحت عنوان أالطالب  أعدها ة والفرد ات االكثر شیوعا في الراضات الجماع االصا

اب حدوثها ات نیل شهادة الما 2010 سنة "،واس ة یجستضمن متطل ة البدن ة التر ر في نظرة ومنهج
ة    والراض

ة 3-1 ال   :اإلش
ة في الرامعرفة أنواع و  - ة األكثر شیوعا عند الراضي النخ ات الراض اب االصا ة أس ضات الجماع

ة   .والراضات الفرد
اتا 3-2   :لفرض
ات تختلف أنواع و  - ة و أماكن االصا ة في الراضات الجماع ة حسب الراض نوع الراضة الفرد

  الممارسة.
ات ا - اب حدوث االصا ة و هناك فروقات في أس ة بین الراضات الجماع ة.لراض   الفرد
م االسعافات ا - ة و ال توجد فروقات في تقی ة الراض ة أثناء االصا عد ألول ة  ة الكاف ة بین العنا االصا

ة و  ة.الراضات الجماع   الفرد
  :لمنهجا 3-3

االمنهج الوصفي و ى اعتمد الطالب عل ة و قد قام  طرقة عمد حث  ار عینة ال ة المجمع خت تتمثل في أند
رة السلة و الراضي النفطي للجزائر العاصمة  رة الید،  ور في اختصاصات  هأكابر ذ   الجیدو.و  الكارات

  :المستعملةاألدوات  3-4
وسیلة لجمع المعلومات. ان    استخدم الطالب االستب

  :المتوصل إلیها النتائج 3-5
ة ونوع التخصص  - ات الراض ة بین االماكن االكثر عرضة لإلصا ة معنو اط هناك عالقة ارت

  الراضي.
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ة بین مختلف االختصاصات  - ات الراض ة لحدوث اإلصا اب المؤد هناك اختالف في االس
ة.   الراض

ي بین  - ة واعادة التأهیل الحر م اإلسعافات االول   انواع الراضات الممارسة.هناك فروقات في تقی
ة قتراحاتاال 3-6   :والفروض المستقبل
ةض - الحماء الكافي في الحصص التدرب   .رورة االهتمام 
ة - اقة البدن   .االهتمام برفع مستو الل
عد اإلض - ة  ة الكاف م العالج والعنا ةرورة تقی   .صا
ة على األر عدم اجراء الحصص التدر - ة والمنافسات الراض ة ب   .غیر المالئمةض
ة.  - ات الراض مة تقلل من حدوث االصا ة السل   التغذ

 التعلی على الدراسات: -4
ة و  حث العلمي علىمن البدیهي والمعروف أن الدراسة العلم عه التراكمي، فما  ال طا وجه الخصوص یتم 

عده دراسات و  حث إال وجاءت  ع حوث عدیدة من دراسة أو  ، أو الشرح والتحلیلقد تناولت هذه المواض
عض المعاني أو الجوانب و تش ل هذه الدراسات.ترك في    ذلك تتش
حثعلى الدراسات  االطالعمن خالل و  ال طة  اسلموضوعنا  المرت ة  انع ة على دافع ات الراض االصا

رة الید  االنجاز لد الدراسات على المنهج الوصفي  اعتمدتسنة)  18-16( واسطأصنف العبي 
أدوات مختلفة متمثلة في التو  انجربي  ارات، االستب س وتبیین النتائج المتوصل إلیها إلى و  اخت أن مقای

ان سبب وأماكن حدوثها لد ة مهما  ات الراض ا أعب فهي تعتبر عائ الال اإلصا و بیر سواء نفس
فاءاته سواءبدن ات أ في ا في مشواره الراضي فهي تعمل على التقلیل من قدراته و و المنافسات التدر
ات الرااإلأن مشاكل و  طة وله سواب و  ة لهاضصا اب وعوامل مرت ات یجب تحدیدهاأس ومعالجتها  خلف

ة مضبوطة، و  ط شامل وف طرق علم عتمد على تخط ةالتغلب على هذه المشاكل  مدروسة  استراتیج
ة ات الراض   معرفة ذات مستو عالي للمدرین.و  ن الجیدالتي تعني بدورها توفر التكو و  لإلصا

ل هذا هو التوصل إلى نقا أساس والهدف قة و من  ة بین الدراسات السا  خالصتها أن المشابهةة مشتر
ات اإلمحارة " التقلیل و  ةصا ن المدرب في  الراض ز على تكو الطب الراضي واالسعافات " تتر

ةاأل یز على هذا الجانب  ول ل أساسي للتر ل أكبر لمواجهة ش اتاإلش من أكبر  التي تعتبر صا
عاني منها    صفة عامة. ن الالعبو المشاكل التي 
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  الصةخ
ة لحقتها دراسات أخر تكملها و عند الخوض في  یزة أو قاعدة تعتمد علیها و دراسة علم ة ر مثا تعتبر 

قة  ة من الدراسات السا ة إذا أنه من الضرورة رط المصادر األساس حوث المستقبل عض حتى لل عضها ب
ین الموضوع الوارد و  حث والرط بینهما و ات ال ه.یتسنى لنا تصنیف وتحلیل معط حث ف   ال

قة والمشابهة و  االطالع عدو  ة تعاإلالتي تطرقنا إلیها أظهرت أن على الدراسات السا ات الراض تبر صا
بیر لالعبین وخاصة في أ ةعائ  ذا ال وساطنا الراض عتبرون الفئة المعولة الو عبین الصغار الذین 

ة في المستقبل. ار هذا األ ةالهیئات المعن فیجب على علیها لتحقی النتائج االیجاب عین االعت خذ 
ة الموض ل جد  .وصرامة للتقلیل منهاوع 
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  تمهید

حصل على المعلومات الوافرة  حاول دوما أن  احث بدراسة ما فإنه  قوم ال نه من عندما  التي تم
سمح له بتحدید العالقات القائمة بین عناصرها من جهة  وصف الظاهرة المراد دراستها وصفا شامال 
قة  ة الدق ع مجموعة من الخطوات العلم ه أن یت ، لذلك فإن عل اقي الظواهر من جهة أخر ین  ینها و و
حث الذ یتالءم مع  ار منهج ال اخت نه من تحقی أهداف الدراسة وتبدأ هذه الخطوات  والمنظمة التي تم

س الع ة فهذه األخیرة هي من تحدد نوع المنهج المختار ول ال عة اإلش   س.طب

احث بتحدید متغیرات الدراسة وحدودها، قبل أن ینتقل إلى الدراسة  عد ذلك ال قوم  ثم 
نه من جمع أكبر قدر من  حث التي تم ار وسائل ال ط العینة واخت نه من ض ة التي تم االستطالع

شتر في أدوات الدراسة أن تكون صادقة و  ثابتة، المعلومات الصادقة حول الظاهرة المراد دراستها، و
س تلك الظاهرة بدقة  معنى أنها تق س فعال الظاهرة التي وضعت من أجلها وثابتة  معنى أنها تق صادقة 

ة.    عال
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ة: -1  الدراسة االستطالع

حث  ار أسالیب ال حثه بهدف اخت امه ب احث على عینة قبل ق قوم بها ال ة  ارة عن دراسة أول هي ع
ظ، وأدواته   . )101، صفحة 2000(الحف

ة قادتنا إلى سي من  نواد) 03( ثالثة ودراستنا االستطالع ان الهدف الرئ ة و موزعة عبر تراب الوال
حث المالئمة التي تسمح لنا بتحقی األهداف المرجوة من ورائها هو تحدید العینة  ار أدوات ال واخت

ل. وانقسمت إلى شقین:   الدراسة 

ان الهدف من الش األول:  1-1 ل مقابلة مع المدرین والطبیب المسؤول عن الفر و ان على ش
ة.  ورائها إحصاء عدد الالعبین الذین سب لهم وأن تعرضوا لإلصا

ة حیث  الش الثاني: 1-2 حصة تدرب امهم  ة مع الالعبین وذلك أثناء ق ل مقابلة جماع ان على ش
ة طرحنا علیهم السؤال التالي: هل سب لكم وأن تع ة سواء داخل الحصص التدرب ات راض رضتم إلصا

ات أو خارجها؟ وهو  ننا من إحصاء عدد الالعبین الذین سب لهم وأن تعرضوا إلصا السؤال الذ م
ة ة في األند   الثالثة. راض

ة الذین سب لهم وأن تعرضوا إلیوضح عدد الالعبین : 01 رقم الجدول ة في األند ات راض   الثالثة.صا

  عدد الالعبین المصابین  عدد الالعبین حسب الفئة العمرة  اسم الناد
U 17 U 19  

IRBCchorfa  11  13  12  
OSAaghbalou  13  14  15  

CAM’chadallah  12  12  13  
  40  39  36  المجموع الكلي

ع: -2  المنهج المت

قا وتفسیرها  انات تسمح لنا بوصف الظاهرة وصفا دق ع معلومات و عة دراستنا هذه تتطلب تجم إن طب
ما بین عناصرها وهو ما حتم  ار منهج الدراسة وٕایجاد العالقات ف اع المنهج الوصفي، إذ أن اخت علینا إت

عة  عتمد في األساس على طب ار موضوعي  ل عشوائي وال یخضع لألهواء، وٕانما هو اخت ش ال یتم 
ة المراد دراستها. ال   اإلش
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ة،  ة واالجتماع ة النفس حوث الترو حث استخداما في مجال ال ة من أكثر طرق ال حوث اإلحصائ وتعد ال
الفعل وعن العالقة القائمة بین  مة عن الظروف واألسالیب القائمة  معلومات وحقائ ذات ق فهي تمدنا 

اهي، الظواهر المختلفة.   )101، صفحة 2000(
 تحدید المتغیرات: - 3

ة.المتغیر المستقل:  3-1 ات الراض  اإلصا

ع: 3-2 رة الید. المتغیر التا ة اإلنجاز لد العبي   دافع

ع العبي مجتمع الدراسة:  - 4 رةكرة الید ل الستةنواد الضم جم ة البو الذین سب لهم وأن  في وال
ة.   تعرضوا لإلصا

 عینة الدراسة:  - 5

ون عدد  ل أفراد المجتمع عندما  ه إجراء دراسته على  احث یتعثر عل بیر فإن ال حث  أفراد مجتمع ال
نه من  سهولة، وتم ع إجراء الدراسة علیها  ستط ار عینة ممثلة لذلك المجتمع  لذلك یلجأ إلى اخت

حث. افة أفراد مجتمع ال   الحصول على نتائج أكثر دقة وتصلح ألن تعمم على 

ل مقصود وتضم  والعینة في دراستنا ش ا سب ل 40هذه، هي عینة مختارة  هم وأن تعرضوا الع
عین  ار هذه لم نأخذ  ة االخت ة سواء داخل الوسط الراضي أو خارجه، وفي عمل ات الراض لإلصا

ات لكون أن دراستنا تتمحور حول  ه اإلصا ار عاملي الجنس والوسط الذ حدثت ف العالقة التي االعت
ن أن ترط غض النظر عن جنسهم والوسط  م ة اإلنجاز لد الالعبین  ة ودافع ات الراض بین اإلصا

ة. ة الراض ه اإلصا   الذ حدثت ف
ة تم إحصاء   ة المحددة سلفا.العب تتوفر فیهم مواصفات العین 40ومن خالل الدراسة االستطالع

حث مجاالت - 6  : ال

شر  6-1 رة الید و 40: المجال ال  مدرب. 06العب 

 2014/2015الموسم الدراسي : يالزمانالمجال  6-2

انالمجال  6-3 رة وهي:نواد  ثالثة توزعت هذه الدراسة عبر :يالم ة البو  موزعة عبر تراب وال

CAM’chadallah/OSA aghbalou/IRBCchorfa 

  

  



ة حث وٕاجراءاته المیدان ة ال  الفصل الثالث                                         منهج

 
 
 
 

45 
 

حث:  - 7  أدوات ال

نه من جمع أكبر قدر من المعلومات ار وسیلة أو أكثر تم اخت احث  قة حول  قوم ال الدق
حثنا ما یخص  عد التشاور الظاهرة المراد دراستها. وف ار أسلوب  مع االستاد المشرف و اخت سنقوم 

حتو على مج ان الذ    موعة من األسئلة الموجهة لالعبین والمدرین.االستب

ان الموجه لالعبین 7-1 ارات من : االستب ضم الع ة مقسمة على أرعة محاور  22إلى  01و أساس
  وهي:

س  المحور األول: ا على سلوكهل تنع ة سل ات الراض الذین سب لهم وتعرضوا  الالعبین اإلصا
ة ات راض ارات من  إلصا ضم الع   08إلى  01و
ة دور في التقلیل من مستو أداء هؤالء اهل  المحور الثاني: ات الراض التدرب  أثناء لالعبینلإلصا

ارات من  ضم الع  .14ى إل 09و
س هلالمحور الثالث:  ا على مستو التنافس عند هؤالء  تنع ة سل ات الراض ضم اإلصا الالعبین و

ارات من    .18إلى  15الع
ع:  ة في تحقی النجاح وتجنب  هلالمحور الرا ض من الرغ ة دور في تخف ات الراض تلعب اإلصا

ة الالعبینالفشل عند  ات راض ارات من  الذین سب لهم وتعرضوا إلصا ضم الع   .22إلى  19و

ان الموجه للمدرین 7-2 ارات من  :االستب ضم الع ة  16إلى  01و مقسمة على أرعة محاور أساس
  وهي:

س هلالمحور األول:  ا على سلوك تنع ة سل ات الراض الذین سب لهم وتعرضوا  الالعبین اإلصا
ة ات راض ارات من  إلصا ضم الع  04إلى  01و

ة دور في التقلیل من مستو أداء هؤالء اهل المحور الثاني:  ات الراض التدرب  أثناء لالعبینلإلصا
ارات من  ضم الع   .08إلى  05و

سالمحور الثالث:  ا على مستو التنافس عند هؤالء  هل تنع ة سل ات الراض ضم اإلصا الالعبین، و
  .12إلى  08من 

ع:  ة في تحقی النجاح وتجنب هل المحور الرا ض من الرغ ة دور في تخف ات الراض تلعب اإلصا
ة الالعبینالفشل عند  ات راض ارات من  الذین سب لهم وتعرضوا إلصا ضم الع   .16إلى  13و
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اس:  -8   صدق المق

قا تم  ان لغرض الدراسة ومد مالءمته للفروض المطروحة مس قة االستب وللتحق من مد مطا
مین (د. فرنان مجید، د. شرفي، د. زاو عبد السالم)  اس على ثالث أساتذة مح  عرض المق

ة: وسائلال - 9  اإلحصائ
ة اإلنجاز لد ال ة على دافع ات الراض اس اإلصا ات انع رة الید الذین سب لهم إن إث عبي 

ات العالقة  ة ال یتم عن طر مناقشة وتحلیل اآلراء، إنما یتم عن طر إث ات راض وأن تعرضوا إلصا
ة ذات داللة  م عدد ان إلى ق یف لنا أن نحول النتائج المحصل علیها من خالل االستب ة، أ  اإلحصائ

ة.   إحصائ

ة التي تعالج بها النتائج لغرض الخروج بنتائج موثوق بها علم ق ا استخدمنا وسائل وطرق حق
حث واالستقصاء وعلى ضوء ذلك استخدمنا ما یلي:   على أساس فعلي نستند علیها في ال

قة النسب  9-1 ةطر   :المئو
  
  

  

  

  

  

  

ا ار  ار بإجراء المقارنة بین مختلف النتائج المحصل علیها من خالل ²اخت سمح لنا هذا االخت  :
ما یلي: ان وهي    االستب

  

  

  

  %100> ——ع 
  س =

  100× ت 

  ع  > س——ت 

  :نحیث أ
  

  ع: عدد العینة. ت: عدد التكرارات.    
ة  ة المئو   س: النس
  

  ²)نت-حمجموع (ت        : ²ا

  نت          
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ار.²ا ة من خالل االخت مة المحسو   : الق

ة) حت ة (الواقع ق   (المشاهد).: عدد التكرارات الحق

  : عدد التكرارات النظرة (المتوقعة).نت

ار "مستو الداللة"    .α  =0.05درجة الخطأ المع

  .df = N-1درجة الحرة: 
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  خالصة

م  لة المطروحة إجراءاتتعتبر تعال ة التي یجب االنطالق منها لحل المش حث الخطوة االساس ن  ،ال م و
حث ة ال ه منهج ار هذا الفصل الذ تناولنا ف  ألنه ،من بین اهم الفصول التي ضمنتها دراستنا هذه ،اعت

ة ان ان  ،حتو على اهم العناصر االساس اإلم ان  التي قادتنا الى احتواء اهم المتغیرات والعوامل التي 
  تعی السیر الحسن لهذه الدراسة.

ات ،ن هذا الفصلإ ل الصعو ة الدلیل او المرشد الذ ساعدنا على تخطي  مثا التالي  ،عتبر  و
بیرة. سهولة  حث    الوصول الي تحقی اهداف ال

بیرا أهموتناولنا في هذا الفصل  ل  ش حث ،لعناصر التي تهم دراستنا  الدراسة  ،منها متغیرات ال
ة ع ،االستطالع عتمد علیها ادوات والوسائل المستعملة. ،المنهج المت احث  أ..الخ من العناصر التي 

قي لدراسته.   في الجانب التطب
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  تمهید

ثبت  عتبر ، و ة في موضوع الدراسة فهو یدعم ما جاء في الجانب النظر الجانب المیداني األكثر أهم
بها في  قوم بتبو موضوع دراسته، ثم  انات المتعلقة  ام بجمع الب احث الق ل  صحته أو خطأه، فعلى 

ات، وسنحاول ة وتحلیلها وتفسیرها على ضوء ما جاء في الفرض ان في هذا الفصل المزج بین  جداول ب
عد االنتهاء من تحلیل اإلجراءات  خدمه في الجانب المیداني، بناء على ذلك، و قه و طا النظر وما 
انات التي تم  ام بتفرغ الب انات، ثم الق ات، المنهج، عینة الدراسة وأدوات جمع الب ة، الفرض المنهج

ان في ج م الحصول علیها عن طر استمارات االستب ة ثم التعلی علیها وتحلیلها وتقد ان داول ب
ة لها.       االقتراحات والحلول المستقبل
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ان الموجه  - 1  لالعبین:عرض وتحلیل نتائج االستب
  عرض وتحلیل نتائج المحور األول: 1-1

ة؟ السؤال األول: ة راض  هل سب لك وأن تعرضت إلصا
ان :منه الغرض ة معرفة إذا  ة راض   الالعب قد تعرض فعال إلصا

ارة األولى:  ):02جدول رقم ( ة لنتائج الع م المتحصلة علیها من خالل المعالجة اإلحصائ  یبین الق

ات      ²ا  اإلجا
ة   المحسو

  ²ا
  المجدولة

مستو 
  الداللة

الداللة   درجة الحرة
ة   ال  نعم  اإلحصائ

س 
01   

  00  40  التكرار
  دالة  01  0.05  3.84  20

ة نسب   %00  %100  مئو
  تحلیل نتائج الجدول:

ع الالعبین    ات  من خالل هذا الجدول نالحظ أن جم ارها في عینة الدراسة تعرضوا إلصا الذین تم اخت
ة.    راض

ا    متي  ا ²وعند المقارنة بین ق ة و ا ²المحسو مة  ة المقدرة  ²المجدولة لوجدنا أن ق انت  20المحسو
ا مة  مما یدل على  3.84) والمقدرة بـ 0.05ومستو الداللة  01المجدولة (عند درجة حرة  ²أكبر من ق

ة فعال. ین قد تعرضوا لإلصا ع الالعبین المستجو  أن جم
ع الالعبین جنستنت االستنتاج: ارها في عینة الدراسة أن جم ة. الذین تم اخت ات راض   تعرضوا إلصا

ة): یبی03جدول رقم ( ارة الثان ة لنتائج الع م المتحصلة علیها من خالل المعالجة اإلحصائ : ن الق
ة؟ السؤال الثاني: ك في الحصة التدرب ان الجواب بنعم، فهل أثرت على طرقة تدر   إذا 

اته. :منه الغرض ه أثناء تدر ة عل ات الراض   معرفة إذا ما أثرت اإلصا

ات      ²ا  اإلجا
ة   المحسو

  ²ا
  جدولةالم

مستو 
  الداللة

درجة 
  الحرة

الداللة 
ة انا  ال  نعم  اإلحصائ   أح

س 
01  

  دالة  2  0.05  5.99  15.6  10  06  24  التكرار
ة   25  15 60  نسب مئو

  :تحلیل نتائج الجدول
ة      ة قد أثرت على  % 60من خالل هذا الجدول نالحظ أن نس ات الراض من العینة رأت أن اإلصا
ة طر ة، بینما نس ة على  % 15قة تدربهم أثناء الحصة التدرب ات الراض ال تر أن هناك تأثیر لإلصا

ة. %25طرقة تدربهم بینما  انا أثناء الحصة التدرب ة تؤثر علیهم أح ات الراض   تر أن اإلصا
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ا     مة  ة المقدرة بـ  ²ما أنه لو الحظنا ق ا 15.6المحسو مة  5.99قدرة بـ المجدولة الم ²و لوجدنا أن ق
ا ²ا مة  انت أكبر من ق ة،  ). مما یدل 0.05ومستو الداللة  02المجدولة (عند درجة حرة  ²المحسو

ة على  ات الراض أن هناك تأثیر لإلصا ات الالعبین الذین یرون  ة إلجا على أن هناك داللة إحصائ
ة   .طرقة التدرب أثناء الحصة التدرب

م     ات هي و ة أثناء التدر ات الراض ون أن المخاوف من التعرض لإلصا ن تفسیر هذه النتیجة 
الغة  ن القول ما أد إلى تنامي هذه المخاوف والم م الغ فیها، و ان ی عض األح مخاوف مبررة لكنه في 

ة. ة في أوساطنا الراض ات الراض ة إلى اإلصا اب المؤد ثرة األس    فیها هو 
ةأن  جنستنت تنتاج:االس ة على طرقة التدرب اال عبین  أغلب ات الراض أن هناك تأثیر لإلصا یرون 

ة       .أثناء الحصة التدرب
ارة الثالثة04جدول رقم ( ة لنتائج الع م المتحصلة علیها من خالل المعالجة اإلحصائ   : ): یبین الق

ة السؤال الثالث: ك الخوف من التعرض إلصا ة؟ هل ینتا  أثناء الحصة التدرب
ة :منه الغرض ة أثناء الحصة التدرب ة راض ه الخوف من التعرض إلصا ان ینتا  معرفة ما إذا 

ات      ²ا  اإلجا
ة   المحسو

  ²ا
  المجدولة

مستو 
  الداللة

درجة 
  الحرة

الداللة 
ة   ال  نعم  اإلحصائ

س 
01   

  دالة  1  0.05  3.84  22.5  05  35  التكرار

نسب 
ةم   ئو

87.5  12.5  

  تحلیل نتائج الجدول:
ة      أنهم ینتابهم الخوف من  % 87من خالل هذا الجدول نالحظ أن نس من أفراد العینة یرون 

ة  ة، بینما نس ة أثناء الحصة التدرب ات الراض فقط من أفراد العینة ال یرون  % 12.5التعرض لإلصا
  ذلك.
ا     مة  ة المقدرة بـ  ²ما أنه لو الحظنا ق ا 22.5المحسو مة  3.84المجدولة المقدرة بـ  ²و لوجدنا أن ق
ا ²ا مة  انت أكبر من ق ة،  ). مما یدل 0.05ومستو الداللة  01المجدولة (عند درجة حرة  ²المحسو

أنه تنتابهم المخاوف من التعرض إلى  ات الالعبین الذین یرون  ة إلجا على أن هناك داللة إحصائ
ة.إصا ة أثناء الحصة التدرب   ات راض
ة خاصة      ات راض ون ان الالعبین الذین سب لهم وأن تعرضوا إلصا ن تفسیر هذه النتیجة  م و

الخوف من تكرار تلك  ات ومآسیها تتولد لدیهم اإلحساس  الخطیرة منها والذین جروا آالم تلك اإلصا
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ات. هذا اإلحساس الذ یبدأ في التطو  ة إن لم تتم معالجته اإلصا ارث ن أن یؤد إلى نتائج  م ر والذ 
ح..   .على النحو الصح

ر هؤالء الالعبین أن السبب الوحید الذ جعلهم أكثر حذرا من ذ قبل هو الخوف من التعرض  و
. ة مرة أخر ة راض   إلصا

ة الالعبین جنستنت االستنتاج: ات الر  اغلب ة أثناء الحصة ینتابهم الخوف من التعرض لإلصا اض
ة    او المنافسة. التدرب

عة05جدول رقم ( ارة الرا ة لنتائج الع م المتحصلة علیها من خالل المعالجة اإلحصائ : ): یبین الق
ع: اتك؟  السؤال الرا حت حذرا أكثر من ذ قبل أثناء تدر   هل أص

ا :منه الغرض ح أكثر حذرا من ذ قبل أثناء تدر  تهمعرفة ما إذا أص
ات      ²ا  اإلجا

ة   المحسو
  ²ا

  المجدولة
مستو 
  الداللة

درجة 
  الحرة

الداللة 
ة   ال  نعم  اإلحصائ

س 
01   

  دالة  01  0.05  3.84  16.9  07  33  التكرار

نسب 
ة   مئو

82.5  17.5  

  تحلیل نتائج الجدول:
ة      حوا أكثر حذرا في من العینة رأت أنهم أص % 82.5من خالل هذا الجدول نالحظ أن نس

ة  اتهم، بینما نس   ال تر ذلك. % 17.5تدر
ا     مة  ة المقدرة بـ  ²ما أنه لو الحظنا ق ا 16.9المحسو مة  3.84المجدولة المقدرة بـ  ²و لوجدنا أن ق
ا ²ا مة  انت أكبر من ق ة،  ). مما یدل 0.05ومستو الداللة  01المجدولة (عند درجة حرة  ²المحسو

ة جعلتهم أكثر حذرا على  ات الراض أن اإلصا ات الالعبین الذین یرون  ة إلجا أن هناك داللة إحصائ
اتهم.   أثناء تدر

ة قد جعلت الالعب أكثر     ات الراض ون أن المخاوف التي ولدتها اإلصا ن تفسیر هذه النتیجة  م و
ما هو معلوم فإن الف ه أثناء الحصة، و قوم  االندفاع حذرا أثناء لما  رد خالل مرحلة المراهقة یتمیز 

ات الزائدة التي قد  حد من الحر نظمها و اته و طر على حر س ه أن  س من السهل عل البدني الكبیر ول
ل  ش ة قد أثرت  ات الراض ة، وهذا وٕان دل على شيء فإنه یدل على أن اإلصا ات راض تعرضه إلصا

ي لالعب  ة.بیر على طرقة األداء الحر   أثناء الحصة التدرب
ان عند فئة الالعبین الذین     ثیر من األح ومن المهم أن نشیر هنا أن هذا الحذر مفید ومطلوب في 

ما  ة،  ات الراض ه من خطر التعرض لإلصا حم اشرة  طرقة غیر م االة ألنه  التهور والالم یتمیزون 
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ا على الالعب لكون  س سل ه ینع الغ ف ع بذلك تعلم  أن الحذر الم ستط ي فال  حد من أدائه الحر أنه 
ة. ة والنفس ة التي تتواف مع قدراته البدن    المهارات الحر

ة الالعبین ان جنستنت االستنتاج: اتهم اغلب حوا أكثر حذرا في تدر     .أص
ارة06جدول رقم ( ة لنتائج الع م المتحصلة علیها من خالل المعالجة اإلحصائ   :الخامسة ): یبین الق

ة، هل تغیرت نظرتك حول المخاطر التي قد تنجم عن النشا  السؤال الخامس: عد تعرضك لإلصا
  البدني الراضي؟

عد تعرضه  :منه الغرض معرفة ما إذا تغیرت نظرته حول المخاطر التي قد تنجم عن النشا البدني 
ة.  لإلصا

ات      ²ا  اإلجا
ة   المحسو

  ²ا
  المجدولة

مستو 
  ةالدالل

درجة 
  الحرة

الداللة 
ة انا  ال  نعم  اإلحصائ   أح

س 
01   

  دالة  2  0.05  5.99  15.9  15  03  22  التكرار

نسب 
ة   مئو

55  7.5  37.5  

  تحلیل نتائج الجدول:
ة       أن نظرتهم للمخاطر التي قد تنجم  % 55من خالل هذا الجدول نالحظ أن نس من العینة یرون 

ة من النشا البدني  ة  % 7.5الراضي قد تغیرت في حین أن نس یرون  % 37.5ال تر ذلك، أما نس
  أن نظرتهم للمخاطر تتغیر من حین آلخر.

ا      مة  ة المقدرة بـ  ²ما أنه لو الحظنا ق ا 15.9المحسو لوجدنا أن  5.99المجدولة المقدرة بـ  ²و
ا مة  ا ²ق مة  انت أكبر من ق ة  ). مما 0.05ومستو الداللة  02عند درجة حرة المجدولة ( ²المحسو

ة قد غیرت من  ات الراض ات الالعبین الذین یرون أن اإلصا ة إلجا یدل على أن هناك داللة إحصائ
  نظرتهم حول المخاطر التي قد تنجم عن ممارسة ذلك النشا الراضي. 

انت      ة  ون أنه قبل التعرض إلصا ن تفسیر هذه النتیجة  م ة تمثل لهم و هذه الممارسة الراض
ه إلفراغ انفعاالتهم وما أكثرها خالل فترة المراهقة، لكنهم في  بیرا یلجؤون إل مصدرا لالستمتاع ومتنفسا 
شوها فحینها تبدلت تلك  انوا یجهلون المخاطر التي قد تنجم عنها إلى أن جروها وعا الوقت نفسه 

ون أن الراضة  حوا یدر ار فأص ن أن تجلب لهم األلم األف م ما  ن أن تجلب لهم المتعة والسعادة  م
   والحزن.

ة الالعبین ان جنستنت االستنتاج: أن نظرتهم للمخاطر التي قد تنجم من النشا البدني  اغلب یرون 
  .الراضي قد تغیرت
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ة لنتائج الع07جدول رقم ( م المتحصلة علیها من خالل المعالجة اإلحصائ : ارة السادسة): یبین الق
ة؟  السؤال السادس: ة أثرت على توجهاتك نحو ممارسة الحصة التدرب ة الراض  هل اإلصا

ة. :منه الغرض ة على توجهاته نحو ممارسة الراض ة الراض   معرفة ما إذا أثرت اإلصا
ات      ²ا  اإلجا

ة   المحسو
  ²ا

  المجدولة
مستو 
  الداللة

درجة 
  الحرة

الداللة 
ة   ال  نعم  اإلحصائ

س 
01   

  دالة  01  0.05  3.84  8.1  11  29  التكرار

نسب 
ة   مئو

72.5  27.5  

  :تحلیل نتائج الجدول
ة      ة قد أثرت  % 72.5من خالل هذا الجدول نالحظ أن نس ات الراض من العینة یرون أن اإلصا

ة  ة، بینما نس   ال تر ذلك. % 27.5على توجهاتهم نحو ممارسة الراض
ا     مة  ة المقدرة بـ  ²ما أنه لو الحظنا ق ا 8.1المحسو مة  3.84المجدولة المقدرة بـ  ²و لوجدنا أن ق
ا ²ا مة  انت أكبر من ق ة،  ). مما یدل 0.05ومستو الداللة  01المجدولة (عند درجة حرة  ²المحسو

أن اإلصا ات الالعبین الذین یرون  ة إلجا ة قد أثرت على على أن هناك داللة إحصائ ات الراض
ة.   توجهاته نحو ممارسة الراض

ة التي تنتاب الالعبین      ات الراض ون أن المخاوف من التعرض لإلصا ن تفسیر هذه النتیجة  م و
ین االستمرار في ممارسة الراضة، وذلك راجع في األساس  حول بینه و ل عائقا  ن لها أن تش م ال 

اته إذ أن لكون أن هاته األخیرة  مرحلة حرجة في ح مرون  الغة عند هؤالء الالعبین الذین  ة  تكتسي أهم
اة الفرد وهي التي ستتحدد من خاللها معالم شخصیته  مرحلة المراهقة تمثل نقطة انعطاف هامة في ح

ة.   المستقبل
ل ه     ة وتصاحب  ة واالنفعال ة والنفس ة والعقل ذه التغیرات وتتمیز بجملة من التغیرات الجسم

اتها، فیلجأ بهذا المراه إلى ممارسة  عد یوما وتزداد معها حاج ة یزداد حجمها یوما  انفعاالت نفس
نه من صرف تلك االنفعاالت والضغو حتى ال تدخل ضمن نسیج شخصیته.   الراضة التي تم

ن وصفها، إ م الراضة هي عالقة ال  ة ومن هنا فإن العالقة التي ترط المراه  ون أنها عالقة قو ال 
ن لها أن تؤثر  م ة  ات الراض أن اإلصا صح القول  طة  س ارة  ع سرها، و سهولة  ن  م ومتینة وال 
ا عن ممارسة  ع أن تجعله یتوقف نهائ ة ولكنها ال تستط على الالعب وتجعله حذرا أثناء الحصة التدرب

  الراضة.
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ة الالعبین ان جنستنت االستنتاج: ة قد أثرت على توجهاتهم نحو ممارسة  اغلب ات الراض یرون أن اإلصا
ة   .الراض

عة08جدول رقم ( ارة السا ة لنتائج الع م المتحصلة علیها من خالل المعالجة اإلحصائ   :): یبین الق
ع: ان نتیجة لعدم إدراكك للمخاطر التي قد تنجم عن ممارسة  السؤال السا ة  هل تعرضك لإلصا

 ؟الراضة
ة نتیجة لعدم إدراكه المخاطر التي قد تنجم عن ممارسة  :منه الغرض ان تعرضه لإلصا معرفة ما إذا 
  الراضة

ات      ²ا  اإلجا
ة   المحسو

  ²ا
  المجدولة

مستو 
  الداللة

درجة 
  الحرة

الداللة 
ة   ال  نعم  اإلحصائ

س 
01   

  دالة  1  0.05  3.84  4.9  13  27  التكرار

نسب 
ة   مئو

67.5  32.5  

 :تحلیل نتائج الجدول
ة       ان نتیجة  %67.5من خالل هذا الجدول نالحظ أن نس ة  أن تعرضهم لإلصا من العینة یرون 

ة  ن أن تنجم عن ممارسة الراضة، بینما نس م   تر غیر ذلك. % 32.5لعدم إدراكهم للمخاطر التي 
ا      مة  ة المقدرة ب ²ما أنه لو الحظنا ق ا 4.9ـ المحسو مة  3.84المجدولة المقدرة بـ  ²و لوجدنا أن ق
ا ²ا مة  انت أكبر من ق ة،  ). مما یدل 0.05ومستو الداللة  01المجدولة (عند درجة حرة  ²المحسو

ة ناتجة عن عدم  ات الراض أن اإلصا ات الالعبین الذین یرون  ة إلجا على أن هناك داللة إحصائ
  تنجم عن ممارسة الراضة. إدراكهم للمخاطر التي قد

ا والتي من بینها اإلدراك ال تبدأ في التطور      ة العل ون أن القدرات العقل ن تفسیر هذه النتیجة  م و
عي أال  ة مرحلة المراهقة وتستمر في ذلك حتى تبلغ ذروتها مع نهایتها، لذلك فإنه من الطب إال مع بدا

ة م ن أن ینجم عن ممارسة یدرك الطفل أو حتى المراه في بدا م رحلة المراهقة أن هناك خطر 
   الراضة.

ح ینتابهم القل والخوف  حیث أنهم أص هم  ة أثرت على سلو أن اإلصا ر هؤالء الالعبین  و
هم. ة مما یؤثر على سلو سبب أمراض نفس له    والتوتر...وهذا 

ة الالعبین ان جنستنت االستنتاج: أن تعرضهم لإل اغلب ان نتیجة لعدم إدراكهم للمخاطر التي یرون  ة  صا
ن أن تنجم عن ممارسة الراضة    .م
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ارة الثامن09جدول رقم ( ة لنتائج الع م المتحصلة علیها من خالل المعالجة اإلحصائ   :): یبین الق
ك الحالي؟ الثامن: السؤال ة أثرت على سلو   هل تعتقد أن اإلصا

ه.معرفة ما إذا أثرت اإل :منه الغرض  ة على سلو   صا
ات      ²ا  اإلجا

ة   المحسو
  ²ا

  المجدولة
مستو 
  الداللة

درجة 
  الحرة

الداللة 
ة   ال  نعم  اإلحصائ

س 
01   

  دالة  1  0.05  3.84  14.9  8  32  التكرار

نسب 
ة   مئو

80  20  

 :تحلیل نتائج الجدول
ة       ة قد اثرت من العینة یرون  % 80من خالل هذا الجدول نالحظ أن نس ات الراض أن اإلصا

ة  هم، بینما نس   ال تر ذلك. % 20على سلو
ا      مة  ة المقدرة بـ  ²ما أنه لو الحظنا ق ا 14.9المحسو لوجدنا أن  3.84المجدولة المقدرة بـ  ²و

ا مة  ا ²ق مة  انت أكبر من ق ة،  ). 0.05ومستو الداللة  01المجدولة (عند درجة حرة  ²المحسو
ة قد أثرت  ات الراض ات الالعبین الذین یرون أن اإلصا ة إلجا مما یدل على أن هناك داللة إحصائ

هم.   على سلو
ار أنها حالة      اعت ة  ات راض ون أن المخاوف من التعرض إلصا ن تفسیر هذه النتیجة  م و

ن للفرد أن یخفیها أو یتجاوزها، وٕانما سیتم التعبیر عنه م   ا في وقت ما عن طر السلوك.شعورة ال 
ة فإننا ال نتوقع منه أن یجیبنا وف المفهوم      ه أثناء الحصة التدرب فحینما تسأل الالعب عن سلو

ه وٕانما تتوقع منه ان یجیبنا وف لمفهومه  حت للسلوك لكون ان هذا المفهوم معقد وغرب عل النفسي ال
ات الشخصي، ذلك المفهوم المبني على الصورة ا أن اإلصا قر هذا الالعب  ة للسلوك، وعندما  لخارج

س على  القل والضی والذ انع عني أن هذه المخاوف قد سببت له الشعور  ه فأظنه  أثرت على سلو
ي واللفظي. ه الحر   سلو

ة الالعبین ان جنستنت االستنتاج: هم اغلب ة قد اثرت على سلو ات الراض    .یرون أن اإلصا
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ا01 اني رقمرسم ب م  ارات المحور األول ²: یبین ق ة والمجدولة لع   المحسو
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المحسوبة ²كا 0,05ومستوى الداللة  01المجدولة على درجة الحرية  ²كا

  
اني:   تحلیل ومناقشة نتائج الرسم الب

التالي  ا و ارات المحور األول دالة إحصائ ل ع ن مالحظة أن  م اني  من خالل هذا الرسم الب
ار ان المحور األول دال احص ن اعت م ا على سلوك فإنه  ة تؤثر سل ات الراض ا أ أن اإلصا ائ
ات ة خالل ممارسة الراضة. الالعبین الذ سب لهم وان تعرضوا إلصا  راض

  النتائج المستخلصة من خالل المحور األول:  1-2
ن استنتاج ما یلي: م   من خالل ما سب 

ا على سلوك الالعبین الذین سب لهم وأ - ة سل ات الراض ات تؤثر اإلصا ن تعرضوا إلصا
ة وذلك أثناء ممارسة الراضة.  راض

ن أن تنتج عن ممارسة  - م ة غیرت من نظرة الالعبین حول المخاطر التي  ات الراض اإلصا
 الراضة.

ة أثرت على توج - ات الراض   هات الالعبین نحو ممارسة الراضةاإلصا
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  عرض وتحلیل نتائج المحور الثاني: - 2
ارة التاسعة): 10جدول رقم ( ة لنتائج الع م المتحصلة علیها من خالل المعالجة اإلحصائ   :یبین الق

حماس في الحصة؟ السؤال التاسع: اتك    هل تقبل على أداء واج
ة. :منه الغرض حماس أثناء الحصة التدرب اته  قبل على أداء واج ان    معرفة ما إذا 

ات      ²ا  اإلجا
ة   المحسو

  ²ا
  المجدولة

مستو 
  الداللة

درجة 
  الحرة

الداللة 
ة   ال  نعم  اإلحصائ

س 
01   

  دالة  1  0.05  3.84  8.1  11  29  التكرار

نسب 
ة   مئو

72.5  27.5  

 :تحلیل نتائج الجدول
ة       اتهم  % 72.5من خالل هذا الجدول نالحظ أن نس قبلون على أداء واج أنهم  من العینة یرون 

ة حماس أثناء الحصة التدر  ة، بینما نس   ال تر ذلك. % 27.5ب
ا مة  ة المقدرة بـ  ²ما أنه لو الحظنا ق ا 8.1المحسو ا 3.84المجدولة المقدرة بـ  ²و مة   ²لوجدنا أن ق

ا مة  انت أكبر من ق ة،  ). مما یدل 0.05ومستو الداللة  01المجدولة (عند درجة حرة  ²المحسو
ة إلجا حماس أثناء على أن هناك داللة إحصائ اتهم  قبلون على أداء واج أنهم  ات الالعبین الذین یرون 

ة.   الحصة التدرب
الحماسة واالندفاع نظرا      ون أن الالعبین خالل مرحلة المراهقة یتمیزون  ن تفسیر هذه النتیجة  م و

حاولون التخلص منها أثناء الحص ة ولكثرة انفعاالتهم التي  ة، إضافة إلى أن لزادة قدراتهم البدن ة التدرب
الرضى وتمثل لهم مصدر  نهم من تحقی ذواتهم وتشعرهم  ة تم ة والراض ممارسة األنشطة البدن

حماس. اتهم  ة أن نجدهم مقبلین على أداء واج   استمتاع لذلك فال غرا
ة الالعبین ان جنستنت االستنتاج: حماس  اغلب اتهم  قبلون على أداء واج أنهم  أثناء الحصة یرون 
ة     .التدرب
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ارة العاشرة11جدول رقم ( ة لنتائج الع م المتحصلة علیها من خالل المعالجة اإلحصائ   :): یبین الق
ة؟السؤال العاشر ان أداؤك قبل اإلصا یف   :  

ان أدا :منه الغرض یف  ة.معرفة    ئه قبل اإلصا
ات      ²ا  اإلجا

المحسو 
  ة

  ²ا
  المجدولة

مستو 
  اللةالد

درجة 
  الحرة

الداللة 
ة   ضعیف  متوسط  جید  ممتاز  اإلحصائ

س 
01  

  دالة  3  0.05  7.82  30  4  6  8  22  التكرار

نسب 
ة   مئو

55  20  15  10  

 :تحلیل نتائج الجدول
ة      ة في حین أن  % 55من خالل هذا الجدول نالحظ أن نس ان ممتاز قبل اإلصا أن أداءهم  یرون 

ة  أن أداءهم ضعیف. %10نس   من أفراد العینة یرون 
ا     مة  ة المقدرة بـ  ²ما أنه لو الحظنا ق ا 30المحسو مة  7.82المجدولة المقدرة بـ  ²و لوجدنا أن ق
ا ²ا مة  انت أكبر من ق ة،  ). مما یدل 0.05ومستو الداللة  03المجدولة (عند درجة حرة  ²المحسو

ة  أعلى أن هناك داللة إحصائ ات الالعبین الذین یرون  ة.إلجا ان ممتاز قبل اإلصا  ن أداءهم 
حیث تزداد      ة لالعب  ون أنه خالل مرحلة المراهقة تتطور القدرات البدن ن تفسیر هذه النتیجة  م و

ما أنه  ه،  فضل تطور میزة التواف العصبي العضلي لد اته أكثر تناسقا  ح حر ة وتص تلته العضل
ة وٕاتقانها. خالل هذه ة مما یزد من سرعته في تعلم المهارات الحر ضا تتطور قدراته العقل   المرحلة أ
ة الالعبین  ان جنستنت االستنتاج: ةالتعرض لإل ممتاز قبل أداءهم اناغلب    . صا
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ارة ا12(جدول رقم ة لنتائج الع م المتحصلة علیها من خالل المعالجة اإلحصائ ة ): یبین الق لحاد
  :عشر

ة؟السؤال الحاد عشر عد اإلصا یف هو اآلن   : 
ة :منه الغرض ة الراض عد اإلصا  معرفة أدائه 

ات      ²ا  اإلجا
المحسو 

  ة

  ²ا
  المجدولة

مستو 
  الداللة

درجة 
  الحرة

الداللة 
ة   ضعیف  متوسط  جید  ممتاز  اإلحصائ

س 
01 

  دالة  3  0.05  7.82  21  13  11  09  07  التكرار
نسب 
ة   مئو

17.5  22.5  27.5  32.5  

 :تحلیل نتائج الجدول
ة      قي ممتاز في  % 17.5من خالل هذا الجدول نالحظ أن نس أن أداءهم  من الالعبین الذین یرون 

ة  ح ضعیف. % 32.5حین أن نس ة أص عد اإلصا أن أداءها    تر 
ا      مة  ة المقدرة ب ²ما أنه لو الحظنا ق ا 21ـ المحسو مة  7.82المجدولة المقدرة بـ  ²و لوجدنا أن ق
ا ²ا مة  انت أكبر من ق ة،  ). مما یدل 0.05ومستو الداللة  03المجدولة (عند درجة حرة  ²المحسو

ة عد اإلصا فا  ح ضع أن أداءهم قد أص ات الالعبین الذین یرون  ة إلجا   على أن هناك داللة إحصائ
ن تفسیر هذه ال     م ة خاصة الخطیرة و ات راض ون أن هؤالء الالعبین الذین تعرضوا إلصا نتیجة 

ات التي  عانون من آثار تلك اإلصا قي، لذلك فهم ال یزالون  منها لم یخضعوا إلعادة تأهیل بدني حق
   جعلت مستو أدائهم ینخفض.

ر  ة.و ة راض  هؤالء الالعبین أن السبب الوحید الذ ساهم في تغییر أدائهم هو تعرضهم إلصا
ة الالعبین ان جنستنت االستنتاج: أن أداءهم اغلب ح ضعیف یرون  ة أص   .عد اإلصا
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ة 13جدول رقم ( ارة الثان ة لنتائج الع م المتحصلة علیها من خالل المعالجة اإلحصائ ): یبین الق
  :عشر

ة فهل تخاف من السؤال الثاني عشر  ة الصع ات الراض عض الحر ام ب طلب منك المدرب الق : عندما 
ة؟   التعرض إلصا

ات :منه الغرض حر ام  طلب منه المدرب الق ة عندما  ان یخاف من التعرض لإلصا  معرفة ما إذا 
ة   صع

ات      ²ا  اإلجا
ة   المحسو

  ²ا
  المجدولة

مستو 
  الداللة

رجة د
  الحرة

الداللة 
ة   ال  نعم  اإلحصائ

س 
01   

  دالة  1  0.05  3.84  6.4  12  28  التكرار

نسب 
ة   مئو

70  30  

 :تحلیل نتائج الجدول
ة       ات  % 70من خالل هذا الجدول نالحظ أن نس أنهم یخافون من التعرض إلصا من العینة یرون 

ام ب طلب منهم المدرب الق ة عندما  ة راض ة، بینما نس ات الصع  ال تر ذلك. % 30    عض الحر
ا      مة  ة المقدرة بـ  ²ما أنه لو الحظنا ق ا 6.4المحسو مة  3.84المجدولة المقدرة بـ  ²و لوجدنا أن ق
ا ²ا مة  انت أكبر من ق ة،  ). مما یدل 0.05ومستو الداللة  01المجدولة (عند درجة حرة  ²المحسو

ة على أن هنا ات راض أنهم یخافون من التعرض إلصا ات الالعبین الذین یرون  ة إلجا ك داللة إحصائ
ة. ات الصع عض الحر ام ب طلب منهم المدرب الق   عندما 

مثل      ام  منعهم من الق ة  ات راض ون أن الخوف من التعرض إلصا ن تفسیر هذه النتیجة  م و
ة.هذا األداء الصعب الذ یجعلهم أكثر  ات راض   عرضة إلصا

ة راجع إلى الضرر الذ لح  ة الصع ات الراض عض الحر ام ب ر هؤالء الالعبین أن خوفهم من الق و
ة. ة او نفس ة سواء بدن  بهم أثناء تعرضهم إلصا

ة الالعبین ان جنستنت االستنتاج: طلب منهم المدرب  اغلب ة عندما  ات راض یخافون من التعرض إلصا
ام ة الق ات الصع عض الحر    .ب
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ارة الثالثة 14جدول رقم ( ة لنتائج الع م المتحصلة علیها من خالل المعالجة اإلحصائ ): یبین الق
  :عشر

ة أثرت على أدائك الحالي؟السؤال الثالث عشر    : هل تعتقد أن اإلصا
ة على أدائه الحالي :منه الغرض  معرفة ما إذا أثرت اإلصا

ات      ²ا  اإلجا
ةا   لمحسو

  ²ا
  المجدولة

مستو 
  الداللة

درجة 
  الحرة

الداللة 
ة   ال  نعم  اإلحصائ

س 
01   

  دالة  01  0.05  3.84  14.4  08  32  التكرار

نسب 
ة   مئو

80  20  

 :تحلیل نتائج الجدول
ة       ة قد أثرت  % 80من خالل هذا الجدول نالحظ أن نس ات الراض أن اإلصا من العینة یرون 

ة ع  ال تر ذلك. % 20لى أدائهم الحالي، بینما نس
ا      مة  ة المقدرة بـ  ²ما أنه لو الحظنا ق ا 14.4المحسو لوجدنا أن  3.84المجدولة المقدرة بـ  ²و

ا مة  ا ²ق مة  انت أكبر من ق ة،  ). 0.05ومستو الداللة  01المجدولة (عند درجة حرة  ²المحسو
ة قد أثرت مما یدل على أن هناك دال ات الراض أن اإلصا ات الالعبین الذین یرون  ة إلجا لة إحصائ

ة.  على أدائهم أثناء الحصة التدرب
ة      ة قد أثر على الحالة النفس ات راض ون أن الخوف من التعرض إلصا ن تفسیر هذه النتیجة  م و

األداء المتمیز، ام  ة التي تثیر السلوك وتوجهه نحو الق ة قد أثرت على  الداخل ات الراض أ أن اإلصا
ة اإلنجاز لد هؤالء الالعبین.   دافع

ة خاصة للمصابین  یر هؤالء الالعبین أنهم قادرون على تحسین أدائهم وذلك عن طر برامج تدرب
مراكز إعادة التأهیل للمصابین. ذلك التحاقهم    و

ة الالعبین  ان جنستنت االستنتاج: أن اإلاغلب ة قد أثرت على أدائهم الحاليیرون  ات الراض    .صا
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عة 15جدول رقم ( ارة الرا ة لنتائج الع م المتحصلة علیها من خالل المعالجة اإلحصائ ): یبین الق
  :عشر

ع عشر    : هل تعتقد أنك قادر على تحسین أدائك؟السؤال الرا
ان قادرا على تحسین أدائه :منه الغرض  معرفة ما إذا 

   ²ا  اتاإلجا  
ة   المحسو

  ²ا
  المجدولة

مستو 
  الداللة

درجة 
  الحرة

الداللة 
ة   ال  نعم  اإلحصائ

س 
01   

  دالة  1  0.05  3.84  12.1  9  31  التكرار
ة   22.5  77.5  نسب مئو

 :تحلیل نتائج الجدول
ة  أنهم قادرون على تحسین % 77.5من خالل هذا الجدول نالحظ أن نس  من العینة یرون 

ة   ال تر ذلك. % 22.5أدائهم الحالي، بینما نس
ا مة  ة المقدرة بـ  ²ما أنه لو الحظنا ق ا12.1المحسو لوجدنا أن  3.84المجدولة المقدرة بـ  ²و

ا مة  ا ²ق مة  انت أكبر من ق ة،  ). 0.05ومستو الداللة  01المجدولة (عند درجة حرة  ²المحسو
أنهم قادرون على تحسین مستواهم مما یدل على أن هناك داللة إحص ات الالعبین الذین یرون  ة إلجا ائ

 نحو األفضل.
ة  ة ونفس متلكون قدرات بدن أنهم  حسون  ون أن هؤالء الالعبین  ن تفسیر هذه النتیجة  م و

ان. عض األح الغ فیها في  ون أن هذه المخاوف م   تؤهلهم لتحسین مستواهم وخاصة عندما یدر
ة الالعبین  ان جنستنت االستنتاج:   .أنهم قادرون على تحسین أدائهم الحالي یرون اغلب

اني رقم ا02 رسم ب م  ارات المحور الثاني ²: یبین ق ة والمجدولة لع   المحسو
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اني   تحلیل ومناقشة نتائج الرسم الب
ارات المح ل ع اني یتضح لنا أن  ن من خالل هذا الرسم الب م التالي فإنه  ا و ور الثاني دالة إحصائ

ة تقلل من مستو أداء الالعبین الذین  ات الراض ا أ أن اإلصا القول إن المحور الثاني دال إحصائ
ة. ات راض   سب لهم وأن تعرضوا إلصا

  النتائج المستخلصة من المحور الثاني: 2-1
ة: ن استخالص النتائج التال م   من خالل ما سب 

 س ة،  تنع ات راض ة على أداء الالعبین الذین سب لهم وأن تعرضوا إلصا ات الراض اإلصا
ون: اس في  ظهر هذا االنع  و

 .ة عد اإلصا ة هؤالء الالعبین انخفض مستو أدائهم   أن أغلب
 .ة ات الراض ة التي تجعلهم أكثر عرضة لإلصا ات الصع الحر ام   أنهم یجتنبون الق
 ة.سعى هؤالء الالعب ات راض  ین لتحسین أدائهم رغم مخاوفهم من التعرض إلصا
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  عرض وتحلیل نتائج المحور الثالث: - 3
ارة الخامسة 16جدول رقم ( ة لنتائج الع م المتحصلة علیها من خالل المعالجة اإلحصائ ): یبین الق

  :عشر
ك المدرب للمشار السؤال الخامس عشر ستدع ع  المقابلةة في : هل تتردد عندما  غلب علیها الطا التي 

 التنافسي؟
غلب علیها ما إذا  معرفة :منه الغرض  ة في المقابلة التي  ه المدرب للمشار ستدع ان یتردد عندما 

ع التنافسي.    الطا
 
ات      ²ا  اإلجا

ة   المحسو
  ²ا

  المجدولة
مستو 
  الداللة

درجة 
  الحرة

الداللة 
ة ان  ال  نعم  اإلحصائ   اأح

س 
01   

  دالة  2  0.05  5.99  33.2  06  02  32  التكرار

نسب 
ة   مئو

80  05  15  

 :تحلیل نتائج الجدول
ة       ستدعیهم  % 80من خالل هذا الجدول نالحظ أن نس من أفراد العینة یرون أنهم یترددون عندما 

ع التنافسي، في  غلب علیها الطا ة في المقابلة التي  ة غیر ذلك.المدرب للمشار ق ة المت   حین تر النس
ا      مة  ة المقدرة بـ  ²ما أنه لو الحظنا ق ا 16.6المحسو لوجدنا أن  5.99المجدولة المقدرة بـ  ²و

ا مة  ا ²ق مة  انت أكبر من ق ة،  ). 0.05ومستو الداللة  02المجدولة (عند درجة حرة  ²المحسو
ة إل ستدعیهم مما یدل على أن هناك داللة إحصائ أنهم یترددون عندما  ات الالعبین الذین یرون  جا

ع التنافسي. غلب علیها الطا ة في المقابلة التي   المدرب للمشار
ثر فیها االندفاع  ة و ون أن المنافسة او المقابلة تكثر فیها االلتحامات البدن ن تفسیر هذه النتیجة  م و

تعاظم فیها معنى الفوز والخسار  حون أثر عرضة البدني و ص أنهم س حس هؤالء الالعبین  ة، ولذلك 
وا فیها. ة إن شار ات الراض   لإلصا

ة الالعبین  ان جنستنت :االستنتاج ة في المقابلة  یرون اغلب ستدعیهم المدرب للمشار أنهم یترددون عندما 
ع التنافسي غلب علیها الطا   .التي 

م المتحصلة علیه17جدول رقم ( ارة السادسة ): یبین الق ة لنتائج الع ا من خالل المعالجة اإلحصائ
  :عشر

األلعابالسؤال السادس عشر امك  ة تتجنب االحتكاك مع الخصم؟ : أثناء ق  التنافس
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ان یتجنب االحتكاك مع الخص :منه الغرض ة.معرفة ما إذا  األلعاب التنافس ام   م أثناء الق
ات      ²ا  اإلجا

ة   المحسو
  ²ا

  المجدولة
تو مس

  الداللة
درجة 
  الحرة

الداللة 
ة انا  ال  نعم  اإلحصائ   أح

س 
01   

  دالة  2  0.05  5.99  23.2  08  04  28  التكرار

نسب 
ة   مئو

70  10  20  

 :تحلیل نتائج الجدول
ة       أنهم یتجنبون االحتكاك مع  % 70من خالل هذا الجدول نالحظ أن نس من أفراد العینة یرون 

ة غیر ذلك.الخصم أثنا ق ة المت منافسة او مقابلة في حین تر النس امهم   ء ق
ا      مة  ة المقدرة بـ  ²ما أنه لو الحظنا ق ا 23.2المحسو لوجدنا أن  5.99المجدولة المقدرة بـ  ²و

ا مة  ا ²ق مة  انت أكبر من ق ة،  ). 0.05ومستو الداللة  02المجدولة (عند درجة حرة  ²المحسو
أنهم یتجنبون االحتكاك مع الخصم مما ید ات الالعبین الذین یرون  ة إلجا ل على أن هناك داللة إحصائ

  أثناء المنافسة او المقابلة.
ة قد جعلتهم أكثر حذرا       ات الراض ون أن مخاوفهم من التعرض لإلصا ن تفسیر هذه النتیجة  م و

حیث نجدهم یتجن منافسة أو مقابلة،  امهم    بون االحتكاك مع الخصم.أثناء ق
ة الالعبین  ان جنستنت االستنتاج: منافسة او  یرون اغلب امهم  أنهم یتجنبون االحتكاك مع الخصم أثناء ق

  . مقابلة
عة 18جدول رقم ( ارة السا ة لنتائج الع م المتحصلة علیها من خالل المعالجة اإلحصائ ): یبین الق

  :عشر
ع عشر فس تضطر إلى التقلیل من حماسك واستعدادك لبذل الجهد خوفا من : أثناء التناالسؤال السا

ة؟ ة راض   التعرض إلصا
ضطر إلى التقلیل من الحماس واالستعداد لبذل الجهد خوفا من  :منه الغرض  ان  معرفة ما إذا 

ة أثناء التنافس  ة راض  التعرض إلصا
ات      ²ا  اإلجا

ة   المحسو
  ²ا

  المجدولة
مستو 
  الداللة

ة درج
  الحرة

الداللة 
ة   ال  نعم  اإلحصائ

س 
01   

  دالة  01  0.05  3.84  12.1  09  31  التكرار

نسب 
ة   مئو

77.5  32.5  
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 :تحلیل نتائج الجدول
ة  ضطرون إلى التقلیل من  % 77.5من خالل هذا الجدول نالحظ أن نس أنهم  من أفراد العینة یرون 
ة حماسهم واستعدادهم لبذل الجهد خوفا  ق ة المت ة، في حین تر النس ات الراض من التعرض لإلصا

 غیر ذلك.
ا مة  ة المقدرة بـ  ²ما أنه لو الحظنا ق ا 12.1المحسو ا 3.84المجدولة المقدرة بـ  ²و مة   ²لوجدنا أن ق

ا مة  انت أكبر من ق ة،  ). مما یدل 0.05ومستو الداللة  01المجدولة (عند درجة حرة  ²المحسو
ضطرون إلى التقلیل من حماسهم ع أنهم  ات الالعبین الذین یرون  ة إلجا لى أن هناك داللة إحصائ

ة. ات الراض   واستعدادهم لبذل الجهد خوفا من التعرض لإلصا
ضطرون  ة لكنه عندما  ون أن الالعبین یترددون في األلعاب التنافس ن تفسیر هذه النتیجة  م و

ة فهم ال یلجؤون إ سبب ان جو التنافس للمشار ض من حماسهم واستعدادهم لبذل الجهد وذلك  لى تخف
  یجعلهم غیر قادرن على ذلك.

ة  ة راض قللون من حماسهم واستعدادهم لبذل الجهد خوفا من التعرض إلصا یر هؤالء الالعبین أنهم 
الوق ة.أخر وان اإلكثار من الحماس واالستعداد یخل نوع من التسرع وهذا یؤد   وع في إصا

ة الالعبین  ان جنستنت االستنتاج: ضطرون إلى التقلیل من حماسهم واستعدادهم لبذل  یرون اغلب أنهم 
ة ات الراض  .الجهد خوفا من التعرض لإلصا

ارة الثامنة 19جدول رقم ( ة لنتائج الع م المتحصلة علیها من خالل المعالجة اإلحصائ ): یبین الق
  :عشر

ان تضطر إلى تجنب المنافس العدائي من أجل تفاد التعرض عشرالسؤال الثامن  ثیر من األح : في 
ة؟ ة الراض   لإلصا

ة :منه الغرض ة راض ان یجتنب المنافس العدائي من أجل تفاد التعرض إلصا  معرفة ما إذا 
ات     ²ا  اإلجا

ة   المحسو
  ²ا

  المجدولة
مستو 
  الداللة

درجة 
  الحرة

الداللة 
ة   ال  نعم  اإلحصائ

س 
01   

  دالة  01  0.05  3.84  28.9  03  37  التكرار

نسب 
ة   مئو

92.5  7.5  
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  :تحلیل نتائج الجدول
ة  ثیر من  % 92.5من خالل هذا الجدول نالحظ أن نس أنهم في  من أفراد العینة یرون 

ات  ضطرون إلى تجنب المنافس العدائي من أجل تفاد التعرض لإلصا ان  ة، في حین األح الراض
ة غیر ذلك. ق ة المت  تر النس

ا مة  ة المقدرة بـ  ²ما أنه لو الحظنا ق ا 28.9المحسو لوجدنا أن  3.84المجدولة المقدرة بـ  ²و
ا مة  ا ²ق مة  انت أكبر من ق ة،  ). 0.05ومستو الداللة  01المجدولة (عند درجة حرة  ²المحسو

ضطرون إلى تجنب المنافس مما یدل على أن هناك داللة إح أنهم  ات الالعبین الذین یرون  ة إلجا صائ
ة. ات الراض  العدائي من أجل تفاد التعرض لإلصا

ة یلجؤون إلى استخدام  مراهقة عدائ ون أن الالعبین الذین یتمیزون  ن تفسیر هذه النتیجة  م و
ة لذلك فمن ال عي أن یتجنبالعنف أثناء االلتحامات البدن اقي الالعبین.طب   هم 

ة  ضطرون إلى تجنب المنافس العدائي من أجل تفاد التعرض إلصا یر هؤالء الالعبین أنهم 
ة مما یؤد إلى العجز الكلي.  ة وذلك من أجل تفاد تفاقم اإلصا   راض

ة الالعبین  ان جنستنت االستنتاج:  ضطرون إلى تجنب المنا یرون اغلب ان  ثیر من األح فس أنهم في 
ة ات الراض   .العدائي من أجل تفاد التعرض لإلصا

  
  
  
  

اني رقم ا03 رسم ب م  ارات المحور الثالث ²: یبین ق ة والمجدولة لع   المحسو
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اني:   تحلیل ومناقشة نتائج الرسم الب

ارات المحور الثالث دالة إح ل ع اني نالحظ أن  التالي إنه من من خالل هذا الرسم الب ا، و صائ
ا على مستو  س سل ة تنع ات الراض ا، أ أن اإلصا أن المحور الثالث دال إحصائ ن القول  المم

ة. ات راض   تنافس عند هؤالء الالعبین الذین سب لهم وأن تعرضوا إلصا
  النتائج المستخلصة من خالل المحور الثالث: 3-1

ن استنتاج أن اإل م ا على مستو تنافس عند من خالل ما سب  س سل ة تنع ات الراض صا
ون: ظهر هذا التأثیر في  ة، و ات راض   الالعبین الذین سب لهم وأن تعرضوا إلصا

  غلب علیها ة في المنافسة أو مقابلة التي  ستدعیهم المدرب للمشار حون أكثر ترددا عندما  ص أنهم 
 التنافسي.

 ة ة. أنهم یتجنبون االحتكاكات البدن ات راض  مع الخصم من أجل تفاد التعرض إلصا
 .ة ة راض ضطرون إلى تقلیل حماسهم واستعدادهم لبدل الجهد لتفاد التعرض إلصا   أنهم 
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ع: -4   عرض وتحلیل نتائج المحور الرا
ارة التاسعة 20جدول رقم ( ة لنتائج الع م المتحصلة علیها من خالل المعالجة اإلحصائ ): یبین الق

ة والعشرون  ارة الثان   :عشر إلى الع
ة؟السؤال التاسع عشر   : هل ترغب في تحقی النجاح وتجنب الفشل أثناء الحصة التدرب

ة. :منه الغرض ان یرغب في تحقی النجاح وتجنب الفشل أثناء الحصة التدرب   معرفة ما إذا 
ان الجواب بنعم، فهل تصر على تحقی النجاالسؤال العشرون    ح؟: إذا 

صر على تحقی النجاح :منه الغرض ان   .معرفة ما إذا 
ة؟السؤال الواحد والعشرون  ة الراض عد تعرضك لإلصا ة    : هل تغیرت تلك الرغ

ة. :منه الغرض عد تعرضه إلصا ة    معرفة ما إذا تغیرت تلك الرغ
ة وذلك اإلصالسؤال الثاني والعشرون  ان تتخلى عن تلك الرغ ثیر من األح رار خوفا من التعرض : في 

ة؟ ة راض   إلصا
ان یتخلى عن  :منه الغرض ة.معرفة ما إذا  ة وذلك اإلصرار خوفا من التعرض إلصا  تلك الرغ

ات      ²ا  اإلجا
ة   المحسو

  ²ا
  المجدولة

مستو 
  الداللة

الداللة   درجة الحرة
ة   ال  نعم  اإلحصائ

  دالة  01  0.05  3.84  20  00  40  التكرار  19س
ةا   00  100  لنسب المئو

  دالة  01  0.05  3.84  19.6  06  34  التكرار  20س
ة   15  85  النسب المئو

  دالة  01  0.05  3.84  12.1  09  31  التكرار  21س
ة   22.5  77.5  النسب المئو

  دالة  01  0.05  3.84  22.5  05  35  التكرار  22س
ة   12.5  87.5  النسب المئو
 :دولتحلیل نتائج الج

 ل أنهم یرغبون في تحقی النجاح وتجنب  من خالل الجدول األول نالحظ أن  أفراد العینة یرون 
 الفشل.

ا  مة  ة المقدرة بـ  ²ما أنه لو الحظنا ق ا 20المحسو ا 3.84المجدولة المقدرة بـ  ²و مة   ²لوجدنا أن ق
ا مة  انت أكبر من ق ة،  ). مما یدل 0.05ومستو الداللة  01المجدولة (عند درجة حرة  ²المحسو

أنهم یرغبون في تحقی النجاح وتجنب  ات الالعبین الذین یرون  ة إلجا على أن هناك داللة إحصائ
  الفشل.
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ع الالعبین  ان جنستنت االستنتاج:   یرغبون في تحقی النجاح وتجنب الفشل.جم
  ة صرون على تحقی من أفراد العینة ی % 85من خالل الجدول الثاني نالحظ أن نس أنهم  رون 

ة فال تر ذلك. ق ة المت  النجاح وتجنب الفشل، في حین أن النس
ا مة  ة المقدرة بـ  ²ما أنه لو الحظنا ق ا 19.6المحسو ا 3.84المجدولة المقدرة بـ  ²و مة   ²لوجدنا أن ق

ا مة  انت أكبر من ق ة،  ). مما یدل 0.05لة ومستو الدال 01المجدولة (عند درجة حرة  ²المحسو
صرون على تحقی النجاح وتجنب  أنهم  ات الالعبین الذین یرون  ة إلجا على أن هناك داللة إحصائ

  الفشل.
ة...إلخ التي تمیز حالة المراهقة تنتج عنها  ة والجسم ن تفسیر هذه النجاح لكون أن التطورات العقل م

سعى الالعب المراه إلى  اعها. ومن بین أهم هذه الحاجات على اإلطالق جملة من الحاجات التي  إش
مته. شعره بذاته وق عید له توازنه و حث عن أ حافز    الحاجة إلى المتعة، تحقی الذات، فالمراه ی

ة الالعبین  ان جنستنت االستنتاج: صرون على تحقی النجاح وتجنب الفشل یرون اغلب   . أنهم 
 أن رغبتهم في تحقی  % 77.5ة من خالل الجدول الثالث نالحظ أن نس من أفراد العینة یرون 

ة فال تر ذلك. ق ة المت  النجاح وتجنب الفشل قد تبدلت، في حین أن النس
ا مة  ة المقدرة بـ  ²ما أنه لو الحظنا ق ا 12.1المحسو ا 3.84المجدولة المقدرة بـ  ²و مة   ²لوجدنا أن ق

ا مة  انت أكبر من ق ة،  ). مما یدل 0.05ومستو الداللة  01دولة (عند درجة حرة المج ²المحسو
أن رغبتهم في تحقی النجاح وتجنب الفشل  ات الالعبین الذین یرون  ة إلجا على أن هناك داللة إحصائ

  قد تبدلت.
التدرب أو المنافسة أظنهم یرغبون دوما في  قومون  ون أن الالعبین عندما  ن تفسیر هذه النتیجة  م و

ل نهائي تحقی ش ة  نها أن تغیر تلك الرغ م ة ال  ات الراض التالي فإن اإلصا  النجاح وتجنب الفشل و
ة. ض شدة تلك الرغ ن أن تعمل على تخف م   وٕانما 

ة الالعبین  ان جنستنت االستنتاج:   .أن رغبتهم في تحقی النجاح وتجنب الفشل قد تبدلت یرون اغلب
  ع نالحظ ة من خالل الجدول الرا ثیرمن أفراد ا % 87.5أن نس ضطرون في  أنهم   لعینة یرون 

ة في  ات الراض ة وذلك اإلصرار خوفا من التعرض لإلصا ان إلى التخلي عن تلك الرغ من األح
ة غیر ذلك. ق ة المت  حین تر النس

ا مة  ة المقدرة بـ  ²ما أنه لو الحظنا ق ا 22.5المحسو لوجدنا أن  3.84المجدولة المقدرة بـ  ²و
ا مة  ا ²ق مة  انت أكبر من ق ة،  ). 0.05ومستو الداللة  01المجدولة (عند درجة حرة  ²المحسو

ثیر من  ضطرون في  أنهم  ات الالعبین الذین یرون  ة إلجا مما یدل على أن هناك داللة إحصائ
ات ة وذلك اإلصرار خوفا من التعرض لإلصا ان إلى التخلي عن تلك الرغ ة. األح   الراض
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ة  ة تؤثر على الحالة النفس ات راض ون أن المخاوف من التعرض إلصا ن تفسیر هذه النتیجة  م و
حیث أنه بدال من أن تنشط السلوك وتوجهه نحو تحقی  سي  ل ع ش ة لالعب وتجعلها تعمل  الداخل

طه. ه فإنها تعمل على تثب   النجاح واإلصرار عل
ان إلى التخلي عن تلك  یرون ة الالعبین اغلب ان جنستنت االستنتاج: ثیر من األح ضطرون في  أنهم 

ة ات الراض ة وذلك اإلصرار خوفا من التعرض لإلصا   .الرغ
اني رقم ا04 رسم ب م  ع ²: یبین ق ارات المحور الرا ة والمجدولة لع   المحسو
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المحسوبة ²كا 0,05ومستوى داللة  1المجدولة عند درجة حرية  ²كا

 
اني:   تحلیل ومناقشة نتائج الرسم الب

ن  م التالي  ا و ع دالة إحصائ ارات المحور الرا ل ع اني نالحظ أن  من خالل هذا الرسم الب
ة في  ض من الرغ ة تلعب دور في التخف ات الراض ا أ أن اإلصا ع دال إحصائ القول إن المحور الرا

  تحقی النجاح وتجنب الفشل.
ع: 4-1   النتائج المستخلصة من خالل المحور الرا

ة من خال ض من الرغ ة تلعب دور في التخف ات الراض ن استخالص أن اإلصا م ل ما سب 
ظهر  ة، و ات راض في تحقی النجاح وتجنب الفشل عند الالعبین الذین سب لهم وأن تعرضوا إلصا

ون: اس في    هذا االنع
ة. - ات راض ة خوفا من التعرض إلصا ضطرون إلى التخلي عن تلك الرغ  أنهم 
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ل:الن -5 ان    تائج المستخلصة من االستب
ن استخالص ما یلي: م ل  ان    من خالل تحلیل نتائج االستب

  ات ا على سلوك الالعبین الذین سب لهم وأن تعرضوا إلصا ة سل ات الراض س اإلصا تنع
ة.  راض

 .ض من مستو أداء هؤالء الالعبین ة على التخف ات الراض  تعمل اإلصا
  ات س اإلصا ا على مستو التنافس عند الالعبین الذین سب لهم وأن تعرضوا تنع ة سل الراض

ة. ات راض  إلصا
   .ة من رغبتهم في تحقی النجاح وتجنب الفشل ات الراض   تخفض اإلصا
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ان الموجه للمدرین: عرض-2   وتحلیل نتائج االستب
 عرض وتحلیل نتائج المحور األول:  2-1

ة لنتائج المحور األول : یبین21الجدول رقم  م المتحصلة علیها من خالل المعالجة اإلحصائ  الق
ات :السؤال األول  في الفئة التي تشرف علیها هل یوجد فیها العبین سب لهم وأن تعرضوا لإلصا

ة؟  الراض
شرف علیها. :منه الغرض ة في الفئة التي  ان هناك العبین سب لهم وأن تعرضوا إلصا  معرفة ما إذا 

ن لك مالحظة أن هؤالء الالعبین یخافون من احتمال  :الثاني السؤال م ك بنعم، فهل  ان جوا إذا 
ة؟ ة أثناء الحصة التدرب ة الراض ة لإلصا   تعرضهم ثان

.  :منه الغرض ة مرة أخر ة راض الحظ أن هناك العبین یخافون التعرض إلصا ان   معرفة ما إذا 
ان نتیجة لعدم إدراكهم للمخاطر التي قد تنجم عن  :الثالث السؤال ة  ك هل تعرضهم لإلصا فيٍ رأ

 ؟الراضةممارسة 
ة نتیجة لعدم إدراكهم للمخاطر التي :منه الغرض ان تعرضهم لإلصا قد تنجم عن ممارسة  معرفة ما إذا 

  الراضة.

ع السؤال ة المیدان أثناء  :الرا هم فوق أرض ة قد أثرت على سلو ات الراض هل تعتقد أن هذه اإلصا
ة؟ال   حصة التدرب

ة أو المنافسة :منه الغرض هم أثناء الحصة التدرب ة على سلو ة الراض   .معرفة ما إذا أثرت اإلصا

 

ات      ²ا  اإلجا
ة   المحسو

  ²ا
  المجدولة

مستو 
  الداللة

درجة 
  الحرة

الداللة 
ة   ال  نعم  اإلحصائ

  دالة  01  0.05  3.84  04  00  06  التكرار  01س
ة   00  100  النسب المئو

  دالة  01  0.05  3.84  04.5  01  05  التكرار  02س
ة   16.66  83.33  النسب المئو

  غیر دالة  01  0.05  3.84  02  02  04  التكرار  03س
ة   33.33  66.66  النسب المئو

  دالة  01  0.05  3.84  4.5  01  05  التكرار  04س
ة   16.66  83.33  النسب المئو
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اني رقم ا :05 الرسم الب م  ارات المحور األول:  ²یبین ق ة والمجدولة لع   المحسو

  
  تحلیل ومناقشة:

ا ن مالحظة ما یلي:من خالل الجدول والرسم الب م   ني الموضحة أعاله 

  دون من وجود العبین قد شرفون على تلك الفئات یؤ ع أفراد العینة من المدرین الذین  أن جم
ا مة  ة. وعند مالحظة ق ات راض ة المقدرة بـ  ²سب لهم وأن تعرضوا إلصا ا 04المحسو  ²و

ا 3.84المجدولة المقدرة بـ  مة  االمحس ²لوجدنا أن ق مة  انت أكبر من ق ة،  المجدولة (عند  ²و
ات 0.05ومستو الداللة  01درجة حرة  ة لكل إجا ). مما یدل على أن هناك داللة إحصائ

ة. ات راض دون من وجود العبین سب لهم وأن تعرضوا إلصا  المدرین الذین یؤ

  ة أن الالعبین الذین سب ل % 83.33أن نس هم وأن تعرضوا من مجموع المدرین یرون 
ة  ة، في حین تر النس ات راض ة ینتابهم الخوف من التعرض مرة أخر إلصا ات راض إلصا

ا مة  ة تر غیر ذلك. وعند مالحظة ق ق ة المقدرة بـ  ²المت ا 4.5المحسو المجدولة المقدرة بـ  ²و
ا 3.84 مة  ا ²لوجدنا أن ق مة  انت أكبر من ق ة،   01د درجة حرة المجدولة (عن ²المحسو

ات المدرین الذین یرون 0.05ومستو الداللة  ة إلجا ). مما یدل على أن هناك داللة إحصائ
ة ینتابهم الخوف من التعرض مرة  ات راض أن الالعبین الذین سب لهم وأن تعرضوا إلصا

ة. ات راض  أخر إلصا

  ة أن تعرض هؤالء ا % 66.66أن نس ان نتیجة من مجموع المدرین یرون  ة  لالعبین إلصا
ة تر غیر  ق ة المت لعدم إدراكهم للمخاطر التي قد تنجم عن ممارسة الراضة، في حین تر النس
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ا مة  ة المقدرة بـ  ²ذلك. وعند مالحظة ق ا 02المحسو لوجدنا أن  3.84المجدولة المقدرة بـ  ²و
ا مة  ا ²ق مة  انت أقل من ق ة،  ومستو الداللة  01درجة حرة المجدولة (عند  ²المحسو
أن 0.05 ات المدرین الذین یرون  ة إلجا ). مما یدل على أنه ال توجد هناك داللة إحصائ

ة ینتابهم الخوف من التعرض مرة أخر  ات راض الالعبین الذین سب لهم وأن تعرضوا إلصا
ة. ات راض  إلصا

  ة أن اإلصا % 83.33أن نس ة قد أثرت على سلوك من مجموع المدرین یرون  ات الراض
ة او  حصة تدرب امهم  ة وذلك أثناء ق ات راض الالعبین الذین سب لهم وأن تعرضوا إلصا

ا مة  ة تر غیر ذلك. وعند مالحظة ق ق ة المت ة المقدرة بـ  ²منافسة، في حین تر النس المحسو
ا 4.5 ا 3.84المجدولة المقدرة بـ  ²و مة  اا ²لوجدنا أن ق مة  انت أكبر من ق ة،   ²لمحسو

ة 0.05ومستو الداللة  01المجدولة (عند درجة حرة  ). مما یدل على أن هناك داللة إحصائ
ة قد أثرت على سلوك الالعبین الذین سب لهم  ات الراض أن اإلصا ات المدرین یرون  إلجا

ة ا حصة تدرب امهم  ة وذلك أثناء ق ات راض  و منافسة.وأن تعرضوا إلصا

  ار أن ن اعت م التالي فإنه  ارة الثالثة و ما عدا الع ا ف ارات المحور األول دالة إحصائ ل ع إن 
ا.  المحور األول دال إحصائ

 النتائج المستخلصة من خالل المحور األول:  1- 2-1

  ا على سلوك الالعبین الذین س سل ة تنع ات الراض ن استنتاج أن اإلصا م من خالل ما سب 
ة والمنافسة. سب ة وذلك أثناء الحصة التدرب ات راض     لهم وأن تعرضوا إلصا
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 عرض وتحلیل نتائج المحور الثاني: 2-2

ة لنتائج المحور الثاني:22جدول رقم ( م المتحصلة علیها من خالل المعالجة اإلحصائ   ): یبین الق

ة وشفي منها وعاد لممارسة هل یوجد عندك العب تعرض خالل الموسم ل السؤال األول ة الراض إلصا
 النشا الراضي؟

ة وشفي منها وعاد  :منه الغرض ة راض ان هناك العب تعرض خالل هذا الموسم إلصا معرفة ما إذا 
  إلى ممارسة النشا الراضي.

ة :الثاني السؤال ان أداؤه قبل اإلصا   ممتاز؟ هل 
ان أداؤه قبل ا :منه الغرض ة ممتاز.معرفة ما إذا   إلصا
ة هل تغیر :الثالث السؤال عد اإلصا ح أداؤه   ؟ضعیف وأص
ة تغیر معرفة ما إذا :منه الغرض عد اإلصا ح ضعیف أداؤه    وأص
ع السؤال ة أثرت على مستو أدائهم؟ :الرا ة الراض  هل تعتقد أن اإلصا
ة على مستو أدائه. :منه الغرض   معرفة ما إذا أثرت اإلصا

ات     ²ا  اإلجا
ة   المحسو

  ²ا
  المجدولة

مستو 
  الداللة

درجة 
  الحرة

الداللة 
ة   ال  نعم  اإلحصائ

  دالة  01  0.05  3.84  04  00  06  التكرار  05س
ة   00  100  النسب المئو

  دالة  01  0.05  3.84  4.5  01  05  التكرار  06س
ة   16.66  83.33  النسب المئو

  دالة  01  0.05  3.84  4.5  01  05  التكرار  07س
ة   16.66  83.33  النسب المئو

  دالة  01  0.05  3.84  4  00  06  التكرار  08س
ة   00  100  النسب المئو
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اني رقم ا06 رسم ب م  ارات المحور الثاني: ²: یبین ق ة والمجدولة لع   المحسو
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المحسوبة ²كا 0,05ومستوى داللة  1المجدولة عند درجة حرية  ²كا

  
  تحلیل ومناقشة:

انيمن خالل نتائج الجدول  ن مالحظة ما یلي: والرسم الب م   الموضحان أعاله 

  ع أفراد العینة ات أن جم دون من وجود العبین تعرضوا خالل هذا الموسم إلصا من المدرین یؤ
ا ة وشفوا منها وعادوا إلى ممارسة النشا الراضي، وعند مالحظة  ة  ²راض المقدرة بـ المحسو

ا 04 ا 3.84المجدولة المقدرة بـ  ²و مة  ا ²لوجدنا أن ق مة  انت أكبر من ق ة،   ²المحسو
ة 0.05ومستو الداللة  01المجدولة (عند درجة حرة  ). مما یدل على أن هناك داللة إحصائ

دون من وجود العبین  ات المدرین الذین یؤ ةلكل إجا ات راض خالل هذا  تعرضوا إلصا
 الموسم.

  ة أن الالعبین من مجموع المدرین  % 83.33أن نس ان أداؤهم ممتاز قبل التعرض یرون 
ة ة راض اإلصا مة  ة تر غیر ذلك. وعند مالحظة ق ق ة المت ة  ²، في حین تر النس المحسو

ا 4.5المقدرة بـ  ا 3.84المجدولة المقدرة بـ  ²و مة  مة  ²لوجدنا أن ق انت أكبر من ق ة،  المحسو
). مما یدل على أن هناك داللة 0.05ستو الداللة وم 01المجدولة (عند درجة حرة  ²ا

أن الالعبین  ات المدرین الذین یرون  ة إلجا ة.إحصائ  ان أداؤهم ممتاز قبل التعرض لإلصا

  ة عد التعرض أن هؤالء الالعبین من مجموع المدرین یرون  % 83.33أن نس تغیر أداؤهم 
ح أداؤهم ضعیف حیث أص ة  ة راض ة تر غیر ذلك. وعند  ، في حینإلصا ق ة المت تر النس

ا مة  ة المقدرة بـ  ²مالحظة ق ا 4.5المحسو ا 3.84المجدولة المقدرة بـ  ²و مة   ²لوجدنا أن ق
انت أ ة،  ا كبرالمحسو مة  ). مما 0.05ومستو الداللة  01المجدولة (عند درجة حرة  ²من ق
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ات المد ة إلجا أن الالعبین یدل على أنه هناك داللة إحصائ عد رین الذین یرون  تغیر أداؤهم 
ح أداؤهم ضعیف. حیث أص ة  ة راض  التعرض إلصا

  ع أفراد العینة منأن ة قد أثرت على  جم ات الراض أن اإلصا عد المدرین یرون  مستو أدائهم 
ة ة الراض ة تر غیر ذلك. وعند مالحظة قالتعرض لإلصا ق ة المت ا، في حین تر النس  ²مة 

ة المقدرة بـ  ا 04المحسو ا 3.84المجدولة المقدرة بـ  ²و مة  انت  ²لوجدنا أن ق ة،  المحسو
ا مة  ). مما یدل على أن 0.05ومستو الداللة  01المجدولة (عند درجة حرة  ²أكبر من ق

ة  ات الراض أن اإلصا ات المدرین یرون  ة إلجا  مستو قد أثرت على هناك داللة إحصائ
 أدائهم.

ة  ة راض عد تعرضهم إلصا ر معظم المدرین أن التغیر الذ طرأ على أداء الراضیین  و
، توتر...)  حیث خل نوع من مرض نفسي (خوف، قل حد ذاتها  ة  ة الراض راجع إلى اإلصا

 لد هؤالء الالعبین.

 ارات المحور ال ل ع ا ثانيإن  ن اعت م التالي فإنه  ا و دال  ثانير أن المحور الدالة إحصائ
ا.  إحصائ

 النتائج المستخلصة من خالل المحور الثاني: 2-2-1

ة تخفض من مستو أداء الالعبین الذین سب  ات الراض ن استنتاج أن اإلصا م من خالل ما سب 
ة.  ات راض   لهم وأن تعرضوا إلصا
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 :لثعرض وتحلیل نتائج المحور الثا 2-3

ة لنتائج المحور الثا ): یبین23جدول رقم ( م المتحصلة علیها من خالل المعالجة اإلحصائ  :لثالق

ة في  :السؤال األول ع التنافسي  المقابلةعندما تستدعي أحد هؤالء الالعبین للمشار غلب علیها الطا التي 
ه؟ ن لك أن تالحظ عالمات التردد عل م  فهل 

الحظ عالمات التر  :منه الغرض ان  ة في مقابلة معرفة ما إذا  دد على الالعبین عند استدعائهم للمشار
ع التنافسي.   غلب علیها الطا

  هل تالحظ أنهم یتجنبون االحتكاك مع الخصم :الثاني السؤال
الحظ أنهم یتجنبون االحتكاك مع الخصم. :منه الغرض ان   معرفة ما إذا 
ضطر  :الثالث السؤال ن لك أن تالحظ أنهم  م ون إلى التقلیل من حماسهم واستعدادهم أثناء التنافس هل 

ة؟ ات راض  لبذل الجهد خوفا من التعرض إلصا
ضطرون إلى التقلیل من حماسهم واستعدادهم لبذل الجهد  :منه الغرض الحظ أنهم  ان  معرفة ما إذا 

ة.   خوفا من التعرض إلصا
ع السؤال ة أثرت على مستو التنا :الرا ات الراض فس عند الالعبین الذین سب لهم هل تعتقد أن اإلصا

ة؟ ات راض  وأن تعرضوا إلصا
ة قد أثرت على مستو التنافس عند هؤالء  :منه الغرض ات الراض عتقد أن اإلصا ان  معرفة ما إذا 

  الالعبین.

ات     ²ا  اإلجا
ة   المحسو

  ²ا
  المجدولة

مستو 
  الداللة

درجة 
  الحرة

الداللة 
ة   ال  نعم  اإلحصائ

  دالة  01  0.05  3.84  4.5  01  05  التكرار  09س
ة   16.66  83.33  النسب المئو

  دالة  01  0.05  3.84  4.5  01  05  التكرار  10س
ة   16.66  83.33  النسب المئو

  دالة  01  0.05  3.84  4.5  01  05  التكرار  11س
ة   16.66  83.33  النسب المئو

  ةدال  01  0.05  3.84  4  00  06  التكرار  12س
ة   00  100  النسب المئو
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اني رقم ا07 رسم ب م  ارات المحور الثا ²: یبین ق ة والمجدولة لع   :لثالمحسو
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المحسوبة ²كا 0,05ومستوى داللة  1المجدولة عند درجة حرية  ²كا

  

  تحلیل ومناقشة:

ن مالحظة ما یلي: م اني الموضحة أعاله    من خالل الجدول والرسم الب

  ة أن أن الالعبمن المدرین  % 83.33نس ات یرون  ین الذین سب لهم وأن تعرضوا إلصا
ع  غلب علیها الطا ة في المنافسة أو المقابلة التي  ة یترددون عندما یتم استدعاؤهم للمشار راض

ة غیر ذلك ق ة المت االتنافسي، في حین تر النس مة  ة المقدرة بـ  ². وعند مالحظة ق المحسو
ا 04.5 الوجدنا  3.84المجدولة المقدرة بـ  ²و مة  ا ²أن ق مة  انت أكبر من ق ة،   ²المحسو

ة 0.05ومستو الداللة  01المجدولة (عند درجة حرة  ). مما یدل على أن هناك داللة إحصائ
ات المدرین  ة لكل إجا ات راض أن الالعبین الذین سب لهم وأن تعرضوا إلصا الذین یرون 

ة في المنا ع یترددون عندما یتم استدعاؤهم للمشار غلب علیها الطا فسة أو المقابلة التي 
 التنافسي.

  ة أن  % 83.33أن نس هؤالء لالعبین یتجنبون االحتكاك مع من مجموع المدرین یرون 
االخصم مة  ة تر غیر ذلك. وعند مالحظة ق ق ة المت ة المقدرة بـ  ²، في حین تر النس المحسو

ا 4.5 الوجدنا أ 3.84المجدولة المقدرة بـ  ²و مة  ا ²ن ق مة  انت أكبر من ق ة،   ²المحسو
ة 0.05ومستو الداللة  01المجدولة (عند درجة حرة  ). مما یدل على أن هناك داللة إحصائ

أن الالعبین الذین سب ات المدرین الذین یرون  ةإلجا ات راض   لهم وأن تعرضوا إلصا
 .یتجنبون االحتكاك مع الخصم
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  ع أن ة جم أن الالعبین الذین سب لهم وأن تعرضوا المدرین یرون  نم % 83.33نس
ضطرون إلى التقلیل من حماسهم واستعدادهم لبذل الجهد خوفا من التعرض  ة  ات راض إلصا

ة ة راض اإلصا مة  ة تر غیر ذلك. وعند مالحظة ق ق ة المت ة  ²، في حین تر النس المحسو
ا 4.5المقدرة بـ  ا 3.84بـ  المجدولة المقدرة ²و مة  انت أ ²لوجدنا أن ق ة،  مة  كبرالمحسو من ق

). مما یدل على أنه توجد هناك داللة 0.05ومستو الداللة  01المجدولة (عند درجة حرة  ²ا
ات المدرین الذین یرون  ة إلجا ات إحصائ أن الالعبین الذین سب لهم وأن تعرضوا إلصا
ضطرون إلى التقلیل من حماس ة  ة راض هم واستعدادهم لبذل الجهد خوفا من التعرض إلصا

ة  .راض

  ع أفراد العینة منأن ة قد أثرت على  جم ات الراض أن اإلصا مستو التنافس المدرین یرون 
ة  عند ات راض ة الالعبین الذین سب لهم وأن تعرضوا إلصا حصة تدرب امهم  و أوذلك أثناء ق

ا مة  ة المقدرة بـ  ²منافسة. وعند مالحظة ق ا 04المحسو لوجدنا  3.84المجدولة المقدرة بـ  ²و
ا مة  ا ²أن ق مة  انت أكبر من ق ة،  ومستو الداللة  01المجدولة (عند درجة حرة  ²المحسو

ات المدرین یرون 0.05 ة إلجا ة ). مما یدل على أن هناك داللة إحصائ ات الراض أن اإلصا
ة  مستو التنافس عندقد أثرت على  ات راض وذلك الالعبین الذین سب لهم وأن تعرضوا إلصا

ة  حصة تدرب امهم    و منافسةأأثناء ق

 ارات المحور ال ل ع ار أن المحور ال ثالثإن  ن اعت م التالي فإنه  ا و دال  ثالثدالة إحصائ
ا.  إحصائ

 : ثالثالنتائج المستخلصة من خالل المحور ال 1- 2-3

 ا على من خالل م س سل ة تنع ات الراض ن استنتاج أن اإلصا م  مستو التنافس عندا سب 
ة والمنافسة. ة وذلك أثناء الحصة التدرب ات راض  الالعبین الذین سب لهم وأن تعرضوا إلصا
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ععرض وتحلیل نتائج المحور ال 2-4  :را

 ) م المتحصلة علیها من خالل المعال23جدول رقم ارات ): یبین الق ة لنتائج ع جة اإلحصائ
عالمحور ال  :را

ة یرغبون  :األولالسؤال  ات راض ن لك مالحظة أن الالعبین الذ سب لهم وأن تعرضوا إلصا م هل 
 في تحقی النجاح وتجنب الفشل؟

الحظ أن هؤالء الالعبین یرغبون في تحقی النجاح وتجنب الفشل. :منه الغرض ان    معرفة ما إذا 
صرون على تحقی النجاح؟ :الثاني السؤال ان الجواب بنعم، فهل تجدهم    إذا 
صرون على النجاح :منه الغرض ان یجدهم   معرفة ما إذا 
ة وذلك اإلصرار ف :الثالث السؤال ن لك أن تالحظ أنهم یتخلون عن تلك الرغ م ان  ثیر من األح ي 

ة؟ ة الراض  خوفا من التعرض لإلصا
الحظ  معرفة ما :منه الغرض ان  ة وذلك اإلصرار خوفا من التعرض إذا  أنهم یتخلون عن تلك الرغ

ة ة راض  إلصا
ع السؤال ة قد أثرت على رغبتهم في تحقی النجاح وتجنب الفشل؟ :الرا ات الراض  هل تعتقد أن اإلصا
عتقدمعرفة ما إ :منه الغرض ان  ة أثرت على رغبته في تحقی ا ذا  ات الراض لنجاح وتجنب أن اإلصا
   الفشل.

ات     ²ا  اإلجا
ة   المحسو

  ²ا
  المجدولة

مستو 
  الداللة

درجة 
  الحرة

الداللة 
ة   ال  نعم  اإلحصائ

  دالة  01  0.05  3.84  4  00  06  التكرار  13س
ة   00  100  النسب المئو

  دالة  01  0.05  3.84  4  00  06  التكرار  14س
ة   00  100  النسب المئو

  دالة  01  0.05  3.84  4.5  01  05  تكرارال  15س
ة   16.66  83.33  النسب المئو

  دالة  01  0.05  3.84  4  00  06  التكرار  16س
ة   00  100  النسب المئو
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اني رقم ا08 رسم ب م  ارات المحور ال ²: یبین ق ة والمجدولة لع عالمحسو   :را
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المحسوبة ²كا 0,05ومستوى داللة  1المجدولة عند درجة حرية  ²كا

 

  تحلیل ومناقشة:

ن مالحظة ما یلي: من م اني الموضحة أعاله    خالل الجدول والرسم الب

  ع أفراد العینةأن ات من المدرین  جم أن الالعبین الذین سب لهم وأن تعرضوا إلصا یرون 
ة  ا یرغبون في تحقی النجاح وتجنب الفشل.راض مة  ة المقدرة بـ  ²وعند مالحظة ق المحسو

ا 04 ا 3.84ـ المجدولة المقدرة ب ²و مة  ا ²لوجدنا أن ق مة  انت أكبر من ق ة،   ²المحسو
ة 0.05ومستو الداللة  01المجدولة (عند درجة حرة  ). مما یدل على أن هناك داللة إحصائ

ات المدرین  ة لكل إجا ات راض أن الالعبین الذین سب لهم وأن تعرضوا إلصا الذین یرون 
 فشل.یرغبون في تحقی النجاح وتجنب ال

  ع أفراد العینة منأن أن  جم صرون على تحقی النجاح وتجنب المدرین یرون  هؤالء الالعبین 
االفشل مة  ة المقدرة بـ  ². وعند مالحظة ق ا 04المحسو لوجدنا أن  3.84المجدولة المقدرة بـ  ²و

ا مة  ا ²ق مة  انت أكبر من ق ة،  الداللة  ومستو  01المجدولة (عند درجة حرة  ²المحسو
أن الالعبین 0.05 ات المدرین الذین یرون  ة إلجا ). مما یدل على أن هناك داللة إحصائ

ةالذین سب ات راض  صرون على تحقی النجاح وتجنب الفشل.  لهم وأن عرضوا إلصا

  ة أن أن  من % 83.33نس ان یتخلون عن المدرین یرون  ثیر من األح هؤالء الالعبین في 
ة غیر تلك الرغ ق ة المت ة، في حین تر النس ة راض ة وذلك اإلصرار خوفا من التعرض إلصا
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اذلك مة  ة المقدرة بـ  ². وعند مالحظة ق ا 04.5المحسو لوجدنا  3.84المجدولة المقدرة بـ  ²و
ا مة  ا ²أن ق مة  انت أكبر من ق ة،  ومستو الداللة  01المجدولة (عند درجة حرة  ²المحسو

ات المدرین یرون  ).0.05 ة إلجا أن هؤالء الالعبین في مما یدل على أن هناك داللة إحصائ
ة. ة راض ة وذلك اإلصرار خوفا من التعرض إلصا ان یتخلون عن تلك الرغ  ثیر من األح

  ع أفراد العینة منأن أن جم ة قد أثرت على رغبتهم في تحقی  المدرین یرون  ات الراض اإلصا
اجنب الفشلالنجاح وت مة  ة المقدرة بـ  ². وعند مالحظة ق ا 04المحسو المجدولة المقدرة بـ  ²و

ا 3.84 مة  ا ²لوجدنا أن ق مة  انت أكبر من ق ة،   01المجدولة (عند درجة حرة  ²المحسو
ات المدرین0.05ومستو الداللة  ة إلجا  الذین یرون  ). مما یدل على أن هناك داللة إحصائ

ة قد أثرت على رغبتهم في تحقی النجاح وتجنب الفشلاإلصا أن  .ات الراض

 ارات المحور ال ل ع عإن  ار أن المحور ال را ن اعت م التالي فإنه  ا و عدالة إحصائ دال  را
ا.  إحصائ

عالنتائج المستخلصة من خالل المحور ال 1- 2-4  : را

  ة ات الراض ن استنتاج أن اإلصا م ة في تحقی النجاح تخفض من من خالل ما سب  الرغ
ة وذلك أثناء الحصة  عند وتجنب الفشل ات راض الالعبین الذین سب لهم وأن تعرضوا إلصا

ة والمنافسة.  التدرب
ل: 5- 2 ان   النتائج المستخلصة من خالل االستب

ان الموجه لالعبی أننا تحصلنا على نفس النتائج التي تحصلنا علیها من خالل االستب ن القول  ن حیث م
  وجدنا:
  ات ا على سلوك الالعبین الذین سب لهم وأن تعرضوا إلصا س سل ة تنع ات الراض اإلصا

ة وذلك أثناء التدرب أو المنافسة.  راض
 ة من مستو أداء هؤالء الالعبین ات الراض  أثناء التدرب أو المنافسة. تخفض اإلصا

 ا على مستو التناف ة سل ات الراض س اإلصا س عند الالعبین الذین سب لهم وأن تعرضوا تنع
ة وذلك أثناء المنافسة. ات راض  إلصا

 ة من رغب ات الراض  تهم في تحقی النجاح وتجنب الفشل.تخفض اإلصا
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ات -3 الفرض   :مناقشة ومقابلة النتائج 

ن  م انین  أنمن خالل تحلیل نتائج االستب   :القول 

 ن القول عند المقارنة بین نتائج المحور األ م ة األولى  ة الجزئ انین والفرض ال االستب ول في 
ة  ات الراض ة على أن اإلصا ة األولى قد تحققت، حیث تنص هذه الفرض ة الجزئ أن الفرض
ة وذلك أثناء  ات راض ا على سلوك الالعبین الذین سب لهم وأن تعرضوا إلصا س سل تنع

التدرب أو المنافسة. امهم   ق
 ن القول عند الم م ة  ة الثان ة الجزئ انین والفرض ال االستب قارنة بین نتائج المحور الثاني في 

ة  ات الراض ة على أن اإلصا ة قد تحققت، حیث تنص هذه الفرض ة الثان ة الجزئ أن الفرض
ة  ات راض ض من مستو أداء الالعبین الذین سب لهم وأن تعرضوا إلصا تلعب دور في التخف

التدرب أو المنافسة.وذلك  امهم   أثناء ق
  ن القول م ة الثالثة  ة الجزئ انین والفرض ال االستب عند المقارنة بین نتائج المحور الثالث في 

ة  ات الراض ة على أن اإلصا ة الثالثة قد تحققت، حیث تنص هذه الفرض ة الجزئ أن الفرض
ا على مستو التنافس عند الالعبین الذی س سل ة تنع ات راض ن سب لهم وأن تعرضوا إلصا

التدرب أو المنافسة. امهم   وذلك أثناء ق
  ن القول م عة  ة الرا ة الجزئ انین والفرض ال االستب ع في  عند المقارنة بین نتائج المحور الرا

ة  ات الراض ة على أن اإلصا عة قد تحققت، حیث تنص هذه الفرض ة الرا ة الجزئ أن الفرض
ة في تحقی النجاح وتجنب الفشل عند الالعبین الذین سب تلعب  ض من الرغ دور في التخف

التدرب أو المنافسة. امهم  ة وذلك أثناء ق ات راض  لهم وأن تعرضوا إلصا
  ة العامة لدراستنا قد أن الفرض ن القول  م لها تحققت فإنه  ة األرعة  ات الجزئ ما أن الفرض

ضا، أ أنه ت ات تحققت أ ة بین اإلصا ة اإلنجاز وجد عالقة ذات داللة إحصائ ة ودافع الراض
ة. ات راض رة الید الذین سب لهم وأن تعرضوا إلصا  عند العبین 

  ة اإلنجاز لد ا على دافع س سل ة تنع ات الراض أن اإلصا ن القول  م ة  خالصة نهائ
ات  رة الید الذین سب لهم وأن تعرضوا إلصا ظهر هذا التأثیر في النقا العبي  ة، و راض

ة:  التال
هم أثناء التدرب أو المنافسة. أن -                  ا على سلو س سل ة تنع ات الراض  اإلصا
ض من مستو أدائهم.  -                  ة على التخف ات الراض  تعمل اإلصا
س -                  ا عل تنع ة سل ات الراض  ى مستو التنافس عندهم.اإلصا
ة من رغبتهم في تحقی النجاح وتجنب الفشل. -                  ات الراض  تخفض اإلصا
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  :خالصة

انت في مجمل  ذا سردها وتحلیلها  ان و قي من طرح أسئلة االستب من خالل ما قدمناه في الجزء التطب
اسها ة وانع ات الراض ارز لإلصا د الدور ال ان هذا  نتائجها تؤ رة الید و ة اإلنجاز لالعبي  على دافع

ة االعبین على األسئلة. عا من أجو   نا
قي توصلنا إلي القول  ومن خالل ما تناولناه في الجانب النظر والنتائج المحصل علیها في الجانب التطب

ذبإن الفرض ة والتات التي توقعنا وجودها محققة و س ة الرئ انت همنا في لك نصل إلي تحقی الفرض ي 
حث.    هذا ال
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  :االستنتاج العام

ن أن نستنتج أن  م ات المطروحة  حث ومن خالل الفرض ه من نتائج هذا ال من خالل ما توصلنا إل
رة الید إذ یترتب عن سوء  ة اإلنجاز لالعبي  بیرة على دافع اس سلبي بدرجة  ة انع ة الراض لإلصا

ة على الراضي.التكفل بها عواقب    صح

الیتنا،  ات الموضوعة في إش ة حسب الفرض م أسئلة هذا الجانب إلى أرعة محاور أساس لقد قمنا بتقس
سي في هذا الجانب توصلنا إلى االستنتاج العام أال وهو: عتبر المخطط الرئ م الذ    ومن هذا التقی

اس سلبي  - ة هي هاجس لكل العب وهي ذات انع ة الراض التالي على اإلصا على نفسیته و
 المردود.

قلل من مردود الالعب. - ة  ة الراض  الخوف من اإلصا
ة أثناء المنافسة وهي ما یؤد إلى تفاقمها. -  أغلب الالعبین یتجاهلون اإلصا
ا على األداء الراضي. - س سل ة من حیث الخطورة تنع  شدة اإلصا
الجانب الطبي خاصة إع - بیرة  ة یجب االهتمام بدرجة  ادة التأهیل الذ البد أن یتماشى مع نوع

ة  .اإلصا
ا على أداء الالعبین. - س سل ة الراضة تنع  اإلصا
ة اإلنجاز لد الالعبین. - ض من دافع ة تعمل على التخف ة الراض  اإلصا
ذا الجانب النفسي للراضي. - ة على الجانب البدني و ات الراض   تؤثر اإلصا
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ةاقتراحات وفروض مست   :قبل

ة: ات التال اغة االقتراحات والتوص ن ص م   من خالل نتائج الدراسة فإنه 

ة بدور هذه  - ة دوافع المراهقین نحو ممارسة الراضة وذلك عن طر التوع العمل على تنم
ة للفرد. ة والنفس ة والعقل ة الصحة الجسم  األخیرة في تنم

الراضة وذلك من خالل توفیر  -  افة الوسائل التي تسمح لها ببلوغ أهدافها.ضرورة االهتمام 
ة اإلنجاز لكرة الید. - ة دافع  العمل على تنم
ة العالقة بین المدرب والالعب  - ة.ضرورة تنم  أثناء الحصة التدرب
ل تعامل معه. - ار الجانب النفسي للمراه عند  عین االعت  األخذ 
ة على الصحة ا - ات الراض مخاطر اإلصا .ضرورة االهتمام  ة للمراه  لنفس
ة وذلك بإخضاعهم  - ة راض عانون من مخاوف التعرض إلصا الالعبین الذین  قي  التكفل الحق

 لبرامج إعادة التأهیل النفسي.
ة.   - ة الراض عد اإلصا     ضرورة االهتمام بإعادة التأهیل النفسي لما 
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  خاتمة

رة الید خاصة دور هام في  بیرا تلعب الراضة عامة و حیث تعتبر مالذا آمنا ومتنفسا   ، اة المراه ح
ة الناتجة عن  اهله، هذه الضغو النفس ة التي تثقل  ة والضغو النفس فرغ من خالله االنفعاالت السلب
اة الفرد لكون أنه خاللها  التغیرات الحاصلة خالل مرحلة المراهقة التي تعتبر نقطة انعطاف هامة في ح

ة.ترسم معالم شخصی   ته المستقبل

ة، فمن  ن الالعب من تحقی حاجاته النفس ة التي تم رة الید على مجموعة من التمارن الراض وتشتمل 
أقل وقت وجهد  ة منه  خالل هذه الحصة یرغب الالعب دوما في تحقی األداء المتمیز لألعمال المطلو

سع ة اإلنجاز) وعندما  ط مفهوم دافع الض نین، (وهذا هو  ى هذا الالعب نحو النجاح في ذلك فإنه مم
ة  ن لكرة الید أن تبلغ أهدافها مالم تكن دافع م التالي فإنه ال  سعى نحو المتعة والرضا عن الذات، و

  اإلنجاز الراضي عند الراضي مرتفعة.

ة اإلنجاز  ا على دافع س سل ة تنع ات الراض رة عند الومن خالل دراستنا هذه تبین لنا أن اإلصا عبي 
هم وعلى أدائهم  ظهر على سلو اس الذ  ة، هذا االنع ات راض الید الذین سب لهم وأن تعرضوا إلصا
اتهم في تحقی النجاح وتجنب الفشل، لذلك فإن من  وعلى مستو التنافس عندهم وحتى على رغ

ع المستو وإ  س فقط على المستو النخبو رف متد هذا الضرور االهتمام بهذه الظاهرة ل نما یجب أن 
ات. ع المستو   االهتمام جم

اب  حث عن األس ة وال ات الراض مخاطر اإلصا ة  التوع هذا االهتمام الذ تبدأ خطواته األولى 
ة والعالج منها. ر طرق الوقا ة إلیها ومحاولة تطو   المؤد

ة تحدث له تغی ة راض ن مالحظة ان الراضي عندما یتعرض إلصا م ة حیث أنه  ة ونفس رات بدن
ه على أنه من الجوانب  التأهیل البدین على حساب التأهیل النفسي الذ ینظر إل ثیرا ما یتم االهتمام  و
الخوف والقل ونقص الثقة في  ة ( ة الناتجة عن اإلصا ن إهمالها، والمظاهر النفس م ة التي  الهامش

ة م ارث ك النفس وغیرها) من شأنها ان تؤد إلى نتائج  طرق إعادة التأهیل النفسي، ناه الم یتم معالجتها 
مرحلة التقبل وٕاعادة  مرحلة لرفض وتنتهي  مر بها المصاب والتي تبدأ  ة التي  ات النفس على أن االستجا
عة من طرف األخصائیین النفسیین وذلك من أجل ضمان االنتقال  ة ومتا م تتطلب هي األخر رعا التنظ

م من مرحلة إل .السل   ى أخر
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 – البويرة – أكلي محند ولحاججامعة 
وتقنيات النشاطات البدنية علوم معهد 

 والرياضية
 التدريب الرياضيقسم 

  
 
  

 
  
  

ات نیل شهادة الماستر في علوم  رة ضمن متطل في إطار إنجاز مذ
ة ة والراض ات النشاطات البدن   وتقن

  تخصص التدرب الراضي                      
م أنه  ة عن هذه األسئلة ولعلم اإلجا ادتكم ملئ هذه االستمارة  نرجو من س

حة   وأخر خاطئة. ال توجد أسئلة صح
ة أملنا  مة ومصداق حث ق ة سیزد ال لذا فإن صراحتكم وصدقكم في اإلجا

  بیر إلنجاح هذه الدراسة.
ارات االمتنان ر وأسمى ع   . ولكم منا جزل الش

  
ة.(×) وضع عالمة مالحظة:    في مرع اإلجا

  
  
  
  

 

 
 استمــــارة استبيان



ان الموجه لال  - 1   عبیناالستب
س  ا على سلوكالمحور األول: تنع ة سل اض ات الر الذین سب لهم وتعرضوا  الالعبین اإلصا

ة اض ات ر   .إلصا
 :ة  السؤال األول ة؟هل سب لك وأن تعرضت إلصا  راض

  ال          نعم 
 :ك في  السؤال الثاني ان الجواب بنعم، فهل أثرت على طرقة تدر ة؟ الحصةإذا   التدرب

انا      ال          نعم   أح
 :ة أثناء  السؤال الثالث ك الخوف من التعرض إلصا ة؟الحصة هل ینتا  التدرب

  ال          نعم
 :ع حت حذرا أكثر من ذ قبل أثناء  السؤال الرا اتك؟هل أص  ولماذا؟ تدر

  ال          نعم
 :ة، هل تغیرت نظرتك حول المخاطر ال السؤال الخامس تي قد تنجم عن عد تعرضك لإلصا

 الراضي؟النشا البدني 
انا      ال          نعم    أح

 :ة أثرت على توجهاتك نحو  هل السؤال السادس ة الراض ة؟ممارسة الحصة اإلصا   التدرب
  ال          نعم

 :ع ان نتیجة لعدم إدراكك للمخاطر التي قد تنجم عن  السؤال السا ة  هل تعرضك لإلصا
ة؟الحصة ممارسة   التدرب

  ال          نعم
 ك  الثامن: السؤال ة أثرت على سلو یف ذلك؟ الحالي؟هل تعتقد أن اإلصا  و

  ال          نعم
ة دور في التقلیل من مستو أداء هؤالء االمحور الثاني:  اض ات الر ب أثناء لالعبینلإلصا   التدر

 :حماس في  السؤال التاسع اتك   الحصة؟هل تقبل على أداء واج
  ال          نعم

 ان أداؤك قبل رالسؤال العاش یف  ة؟:   اإلصا
   ضعیف-           متوسط-          جید-     ممتاز -

 عد السؤال الحاد عشر یف هو اآلن  ة؟:   اإلصا
 ضعیف-           متوسط-          جید-     ممتاز -

 



 طلب منك : السؤال الثاني عشر ة فهل  المدربعندما  ة الصع ات الراض عض الحر ام ب الق
ة؟إلتخاف من التعرض   لماذا؟ صا

  ال          نعم
 ة أثرت على أدائك السؤال الثالث عشر  لماذا؟ الحالي؟: هل تعتقد أن اإلصا

  ال          نعم 
 ع عشر  یف ذلك؟ أدائك؟: هل تعتقد أنك قادر على تحسین السؤال الرا

  ال          نعم
س ا على مستو التنافس عند هؤالء  المحور الثالث: تنع ة سل اض ات الر   بینالالعاإلصا

 ك الالسؤال الخامس عشر ستدع غلب  مدرب: هل تتردد عندما  ة في األلعاب التي  للمشار
ع   التنافسي؟علیها الطا
انا      ال          نعم   أح

 ة تتجنب االحتكاك مع السؤال السادس عشر ة التنافس األلعاب الجماع امك   الخصم؟: أثناء ق
انا      ال          نعم    أح

 ع عشر التنافس تضطر إلى التقلیل من حماسك واستعدادك لبذل الجهد خوفا : أثناء السؤال السا
ة  ة؟ ولماذا؟من التعرض إلصا  راض

  ال          نعم
 ان تضطر إلى تجنب المنافس العدائي من أجل تفاد السؤال الثامن عشر ثیر من األح : في 

ة  ة؟ ولماذا؟التعرض لإلصا  الراض
  ال          نعم

ع:  االمحور الرا ة في تحقی النجاح وتجنب الفشل تلعب اإلصا ض من الرغ ة دور في تخف اض ت الر
ة. الالعبینعند  اض ات ر   الذین سب لهم وتعرضوا إلصا
 ة؟الحصة حقی النجاح وتجنب الفشل أثناء هل ترغب في ت: السؤال التاسع عشر  التدرب

  ال          نعم 
  ان الجواب بنعم، فهل تصر على تحقیالسؤال العشرون  النجاح؟ : إذا 

  ال          نعم
  ة السؤال الواحد والعشرون عد تعرضك لإلصا ة  ة؟: هل تغیرت تلك الرغ  الراض

  ال          نعم 
  ة وذلك اإلصرار خوفا من السؤال الثاني والعشرون ان تتخلى عن تلك الرغ ثیر من األح : في 

ة  ة؟التعرض إلصا  راض
 ال          نعم 



ان الموجه للمدرین - 2   االستب
س ا على سلوك المحور األول: تنع ة سل اض ات الر الذین سب لهم وتعرضوا  الالعبین اإلصا

ة. اض ات ر   إلصا
 في الفئة التي تشرف علیها هل یوجد فیها العبین سب لهم وأن تعرضوا السؤال األول :

ات  ة؟لإلصا  الراض
  ال          نعم

 ك: إذا السؤال الثاني ن لك مال ان جوا م حظة أن هؤالء الالعبین یخافون من بنعم، فهل 
ة أثناء الحصة  ة الراض ة لإلصا ة؟احتمال تعرضهم ثان  التدرب

  ال          نعم
 ان نتیجة لعدم إدراكهم للمخاطر التي قد تنجم : السؤال الثالث ة  ك هل تعرضهم لإلصا فيٍ رأ

ة أو المنافسة؟الحصة عن ممارسة   التدرب
  ال          نعم

  عالسؤال ة المیدان : هالرا هم فوق أرض ة قد أثرت على سلو ات الراض ل تعتقد أن هذه اإلصا
ة؟أثناء الحصة   التدرب

  ال          نعم
ة دور في التقلیل من مستو أداء هؤالء االمحور الثاني:  اض ات الر ب أثناء لالعبینلإلصا   التدر

  ة الر الخامسالسؤال ة وشفي منها : هل یوجد عندك العب تعرض خالل الموسم لإلصا اض
 الراضي؟وعاد لممارسة النشا 

  ال          نعم 
  ك بنعم، ف السادس:السؤال ان جوا ان إذا  ةأداؤه قبل هل   ممتاز؟ اإلصا

 ال          نعم
 ع: السؤال ة السا عد اإلصا ح ضعیف   ولماذا التغییر؟ ؟هل تغیر أداؤه وأص

  ال          نعم
  ة الراالثامنالسؤال ة أثرت على مستو أدائهم؟: هل تعتقد أن اإلصا  ض

  ال          نعم
 
 
 
 
 



س ا على مستو التنافس عند هؤالء  المحور الثالث: تنع ة سل اض ات الر   الالعبیناإلصا
  ة في التاسعالسؤال غلب علیها  المقابلة: عندما تستدعي أحد هؤالء الالعبین للمشار التي 

ن لك أن تالحظ عالمات التر  م ع التنافسي فهل  ه؟دد الطا  عل
 ال          نعم

  الخصم؟تالحظ أنهم یتجنبون االحتكاك مع  ل: هالعاشرالسؤال 
  ال          نعم

  ضطرون إلى التقلیل من الحاد عشرالسؤال ن لك أن تالحظ أنهم  م : أثناء التنافس هل 
ات  ة؟حماسهم واستعدادهم لبذل الجهد خوفا من التعرض إلصا  راض

  ال          نعم 
 ة أثرت على مستو : عشر لثانيالسؤال ا ات الراض التنافس عند الالعبین هل تعتقد أن اإلصا

ات  ة؟الذین سب لهم وأن تعرضوا إلصا  راض
 ال          نعم       

ع:  ة في تحقی النجاح وتجنب الفشل المحور الرا ض من الرغ ة دور في تخف اض ات الر تلعب اإلصا
ات الالعبینعند  ة. الذین سب لهم وتعرضوا إلصا اض   ر
  ات عشرالثالث السؤال ن لك مالحظة أن الالعبین الذ سب لهم وأن تعرضوا إلصا م : هل 

ة یرغبون في تحقی النجاح وتجنب   الفشل؟راض
  ال          نعم

  عالسؤال صرون على تحقی عشر الرا ان الجواب بنعم، فهل تجدهم   النجاح؟: إذا 
  ال          نعم

  ثیر عشر الخامسالسؤال ة : عي  ن لك أن تالحظ أنهم یتخلون عن تلك الرغ م ان  من األح
ة  ة؟وذلك اإلصرار خوفا من التعرض لإلصا  الراض

  ال          نعم     
  ة قد أثرت على رغبتهم في تحقی السادس عشرالسؤال ات الراض : هل تعتقد أن اإلصا

 الفشل؟النجاح وتجنب 
  ال           نعم

             



Résumé : 

L’influence des blessures sportives sur la motivation chez les joueurs de handball. 

Sous la direction Dr :                                                                    Elaboré par l’étudiant :                                   

 Nabil Mensouri                                                           * Lounis Abbas 

  Cette étude vise a identifier l’impact des blessures sportive sur la motivation chez les 
joueurs de handball, et a mettre au point le rôle de ces blessures a la réduction de la 
performance et a la perte de la volonté de réussir. 

  Pour atteindre cette objectif, on a fait appel a la méthode descriptive qui convient avec 
le mouture de notre étude appliqué sur un échantillon bien précise, comportant 40 
joueur souffrons d’une blessure. 

  Apres avoir analysé les résultats obtenus a l’aide de Q2 ainsi les pourcentages, on est 
parvenu aux résultats qui suivent : 

- Les blessures sportives ont une influence négative sur le comportement des joueurs qui 
en souffrent. 

- les blessures sportives jouent un rôle sur la diminution du niveau de leurs 
performances. 

- Les blessures sportives ont un effet négatif sur leur esprit de concurrence. 

- Les blessures sportives diminuent leur volonté de la réussite et l’évitement de l’échec. 

A la lumière de ces résultats, le chercheure recommande ce qui suit : 

Suggestion et hypothèse d’avenir : 

- faire motivé les adolescents vers la pratique du sport, et ce, par la voie de la 
sensibilisation du rôle de ce dernier a l’épanouissement de la santé physique et mentale 
de l’individu. 

- La nécessité de porte une attention particulière pour le sport, et ce, en fournissant tous 
les moyennes qui lui permet d’atteindre ses objectifs. 

- travailler sur le développement  de la motivation des joueurs au hand Ball. 

- L’importance de développer les relations solides entre le coach et le joueur pendant la 
séance d’entrainement. 

- Prise en compte de l’aspect psychologique de l’adolescent. 

Mots clés : 

Les blessures sportives, la motivation, Hand Ball, adolescent. 
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