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 مقدمة
 

 أ
 

منها المجال الرياضي ادى الى فتح افاق جديدة امام ان التطور الكبير في كل المجاالت و 

استخدام التكنلوجيا المتقدمة في خدمة الرياضين والوصول بهم الى اعلى المستويات في جميع 

االلعاب ومنها لعبة كرة القدم، "اذ ان الرياضة ذات المستويات العالية ترتبط بشكل  كبير 

وام المستمر والوصول إلى القمة صعب والبقاء بعاملين اساسيين هما عامل الشدة وعامل الد

 (9، ص  2007محمد عادل ، ).على القمة أيضا  صعب

ئدها إذ إن  لدول المتقدمة لمعرفة فوا ية في ا نة مرموقة وعال ولقد حظت الرياضةةةةةةةة مكا

لممارسةةةة الرياضةةةة فوائد متعددة منها الصةةةحية والنفسةةةية واالجتماعية والتربوية واالقتصةةةادية 

ن يمارسون الرياضة للمتعة او لالحتراف الرياضي، إال ان طبيعة ممارسة الرياضة سواء للذي

ال تخل من حدوث االصةةابات الرياضةةية والي تعد من أخطر المعوقات التي تواجه الرياضةةين اذ 

والن الرياضةةةةةةيين ذوي  قد تتسةةةةةةبب في ابتعادهم عن المالعب وهم في قمة عطائهم الرياضةةةةةةي

ثروة قومية لبلدانهم لذا فان المحافظة عليهم من االصةةةةةةةابات تعد من المسةةةةةةتويات العليا يعدون 

الضةةةةةةروريات التي ال بد منها ، وتعد االصةةةةةةابة الرياضةةةةةةية احدى المعوقات الكبيرة الي تواجه 

سب اهمية المباراة وكيفية اعداد ن مباراة واخرى وبين موسم واخر حالرياضيين والتي تتباين م

من االصابات الي تحدث اثناء ممارسة التمارين الرياضية أو أثناء  الالعبين وهناك انواع عديدة

المباراة وتشةةةمل الرضةةةوض  والجر وق والتقلصةةةات  والكسةةةور والتمزقات العضةةةلية بأنواعها 

واإلصةةةةابات الدماغية  وتهتك األعضةةةةاء الداخلية وتسةةةةبب النزيف  وهناك  اسةةةةباب عديدة لهذه 

نفسةةه عن طريق عدم االهتمام باإلحماء أو التدريب اإلصةةابات منها الشةةخصةةية خاصةةة بالالعب 

الخاطئ غير المدروس، سةةةةوء الحالة النفسةةةةية والخلقية لالعب وابتعاده عن الروق الرياضةةةةية ، 

عن طريق مخالفة القوانين الرياضةةية، أو اسةةتخدام المنشةةطات، أو عدم الراحة الكافية، أو نتيجة 

 ضية ساحات اللعب.العوامل الخارجية ومنها الظروف الجوية وار
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 اإلشكالية  -1

     الرياضةةة ذات المسةةتويات العالمية ترتبط بشةةكل كبير بعاملين أسةةاسةةيين هما عامل الشةةدة

و عامل الدوام أو االسةةتمرار أو الوصةةول إلى القمة صةةعبا و البقاء عليها أصةةعب ، و لقد شةةهدت 

مما استدعى تطور بعض االختصاصات العلمية الجديدة  الحركة الرياضية الوطنية تطورا كبيرا

التي تدرس كل الجوانب المتعلقة بالرياضةةةة أو الرياضةةةي على وجه الخصةةةوص بصةةةفة المعنى 

             األول بتطويرهةةا و المتضةةةةةةرر األول بعواقبهةةا ، فظهرت دراسةةةةةةةةات بةةالنةةاحيةةة الفيزيولوجيةةة

 و المورفولوجيا و التشريحية.  

              ة من المشةةةكالت األسةةةاسةةةية التي تواجه عملية تقدم المسةةةتويات الرياضةةةية وتعد اإلصةةةاب 

            إن قلة إلمام فئة من الالعبين و المدربين بأسةةةةةةباب اإلصةةةةةةابات  مسةةةةةةتوى إلى أخر من و انتقالها

يكية أو إلى الوقوع في أخطاء قد تكون تكن  –أحيانا كثيرة –و كيفية تجنب حدوثها يدفع الالعبين 

            الداخلية و الخارجية م تكتيكية أو سةةةةةةوء تنظيم فيحمل التدريب أو قلة في تهيئة أجهزة الجسةةةةةة

و عدم اسةةةةةةتعداد الجهاز الهيكلي لتقبل الجهد الذي يقع على عائق الرياضةةةةةةي ، و ال تقتصةةةةةةر 

إلصةةةابة في و قد تحدث ا اإلصةةةابات على المسةةةتويات العليا و لكنها تتمثل في جميع المسةةةتويات

 التمرين أو في المباراة وحتى في ممارسة النشاط الترويجي الخفيف.   

وعلى الرغم من أن البحوث العلمية في مجال سيكولوجية اإلصابة الرياضية ترتبط بالعديد 

من الصةةةةةةعوبات إال أن هناك بعض الباحثين في ميدان علم النفس الرياضةةةةةةي يهتم بهذا المجال 

             ء بعض الدراسةةةات و التجارب للكشةةةف عن أسةةةباب حدوث هذه اإلصةةةاباتالبحثي وقاموا بإجرا

و تحديد االستجابات النفسية لإلصابة الرياضية و اقتراق بعض الوسائل و األساليب التي يمكن 

سية لالعبين . سية لإلصابة الرياضية و كذلك طرق الرعاية النف عالوي ) بها مواجهة المظاهر النف

 (09, ص  1998

ن نسةةبة اإلصةةابات الرياضةةية تزداد في الرياضةةات ذات االحتكاك البدني المباشةةر مثل ( إ

كرة القدم ) بينما تقل نسبتها  في الرياضات التي ليس فيها احتكاك ، كما تختلف باختالف طبيعة 

%  69األداء في الرياضةةةة فمثال وجد أن إصةةةابات األطراف السةةةفلى في كرة القدم تمثل حوالي 

 . (24, ص 1998أسامة  رياض  ) إلصابات .ل امن مجم

حيث تعتبر من الرياضةةةةةات التي أصةةةةةبحت تتطلب من الرياضةةةةةي امتالك قوة بدنية عالية 

للوصةةةةول بالالعبين إلى أعلى مسةةةةتوى ممكن تسةةةةمح به قدراته و اسةةةةتعداداته ، وباعتبارها من 

نظرا لوجود العب وخصةةةةم  األلعاب الجماعية التي تتميز بالتنوع والتعدد في سةةةةلوكها الحركي،

وأداة  والحصةةةص التدريبية المكثفة في تفاعل مسةةةتمر وغير منقطع في حاالت اللعب ، وهذا ما 

 يؤدي إلى احتكاك بين الالعبين وبذل مجهود بدني كبير مما قد يتسبب في حدوث إصابات . 

ألخصةةةةائي تعتبر دافعية اإلنجاز من أهم المواضةةةةيع التي يجب أن يتطرق إليها المدرب وا

النفسي  لمعرفة دوافع ممارسة الرياضي لكرة القدم حتى يتسنى له أن يستعملها في تطوير أدائهم 

نحو األفضةةةل فاألداء ال يكون مثمرا إال إذا كان يرضةةةي الدوافع لدى الرياضةةةي حيث يحدث في 

عن بعض األحيان أن يتعرض أحد الرياضين أثناء الحصة إلصابة  رياضية تجبره على التوقف 
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أداء األنشةةطة البدنية والرياضةةية لفترة زمنية معينة قصةةد المعالجة وبعد انقضةةاء تلك الفترة يعود 

 الرياضي بكل قدراته البدنية التي تؤهله ألداء األنشطة البدنية .  

 على ذلك فإنه تم صياغة تساؤل الدراسة على النحو التالي: وبناءا 

 التساؤل الرئيسي -2

خالل مراحل الموسةةةةةم الرياضةةةةةي لها تأثير على دافعية اإلنجاز  هل التعرض لإلصةةةةةابة*

 الرياضي؟

  الفرعية التساؤالت

بة  تأث*هل التعرض لإلصةةةةةةةا ر على دافعية اإلنجاز خالل مراحل الموسةةةةةةم الرياضةةةةةةي 

 الرياضي؟

 وقوع اإلصابة تأثير على دافعية اإلنجاز الرياضي ؟و مكان *هل سبب 

 

 الفرضيات  -3

 الرياضي.ل مراحل الموسم الرياضي لها تأثير على دافعية اإلنجاز التعرض لإلصابة خال

 الجزئية الفرضيات .3-1

 الرياضي.على دافعية اإلنجاز خالل مراحل الموسم الرياضي تأثر  * التعرض لإلصابة

 الرياضي.مكان حدوث اإلصابة يأثر على دافعية اإلنجاز سبب و *

 اهداف الدراسة -4

 اضية على دافعية اإلنجاز عند العبي كرة القدم.  تحديد تأثير اإلصابات الري -

 إبراز أهم االصابات التي تؤثر سلباً على دافعية االنجاز لدى الالعبين في كرة القدم.   -

 معالجة المخاوف من التعرض لإلصابات الرياضية التي تظهر عند العبي  كرة القدم  .  -

    ضةةةيين الذين تعرضةةةوا لإلصةةةابة ضةةةرورة االهتمام بدافعية اإلنجاز الرياضةةةي عند الريا -

 .والعمل على تنميتها 

                     التعرف على العالقةة بين االصةةةةةةةابةات الريةاضةةةةةةيةة ودافعيةة االنجةاز الريةاضةةةةةةي لةدى -

 العبي كرة القدم  

 أهمية الدراسة  :   -5

 يمكن تلخيص أهمية الدراسة في النقاط التالية :   

 اط الرياضي.  إبراز دور األسس النفسية للنش -

 إظهار مدى تأثير اإلصابات الرياضية على الجانب النفسي عند الالعبين .   -
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 إبراز أهمية دافعية اإلنجاز عند العبي كرة القدم   -

 المحافظة على الصحة النفسية لالعبين .   -

 

 

 أسباب اختيار الموضوع -6

يارها يعم باحث إلى اخت باب ودوافع تدفع ال جمع  ل فيها علىلعل أن لكل دراسةةةةةةةة  أسةةةةةة

ومات والمعارف من أجل الوصةةةةةةول إلى اكتشةةةةةةاف الحقائق حول تلك الدارسةةةةةةة ومن بين المعل

األسةةةباب التي دفعتنا إلى اختيار هدا الموضةةةوع منها األسةةةباب الذاتية  ومنها الموضةةةوعية نذكر 

 منها :

 األسباب الذاتية:  

 تعرض االعبين  لإلصابات الرياضية خالل الموسم الرياضي  -

 إنتشار اإلصابات الرياضية بكثرة في هذه الرياضة  -

 بصفتنا مدربين مستقبال  -

 األسباب الموضوعية:  

 معرفة أسباب تعرض  لإلصابات الرياضية خالل المشوار الرياضي -

 مساعدة المدربين المستقبليين في وقاية المصارعين من اإلصابات الرياضية -

ن بموضةةةةةةوع الدافعية خالل المنافسةةةةةةةات محاولة معرفة ما مدى اهتمام المدرب والعبي

 .الرياضية 
 

 مفاهيم الدارسة:   -7

 اإلصابات الرياضية:  

 لغة:  

ب  ، إصةةابةً وصةةوابًا ، فهو م صةةيب ،  : )فعل( أصةةاب  ا أصةةاب  من يصةةيب ، أصةةة أصةةاب 

 والمفعول م صاب 

 للمتعدي.  –

 

 إصطالحا :  

ائه المختلفة نتيجة مؤثرات اإلصةةةةابة هي تعطيل وإعاقة لسةةةةالمة أنسةةةةجة الجسةةةةم وأعضةةةة

 خارجية )ميكانيكية  جسةةةةمانية ، كيميائية( وعادة ما يكون هذا المؤثر الخارجي شةةةةديدا ومفاجئا.

             (7فؤاد عبد الفتاح جان، السعودية، ص)
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 التعريف اإلجرائي:  

شةةوه هو تعرض أنسةةجة الجسةةم المختلفة إلى مؤثرات خارجية أو داخلية التي قد تعطل أو ت

 العضو أو النسيج المصاب بشكل جزئي أو كلي .

 الدافعية:  

 التعريف االصطالحي :  

عرف "اتكسةةةون" الدافعية : هو عبارة عن اسةةةتعداد الفرد لبذل الجهد أو السةةةعي في سةةةبيل 

تحقيق أو إشةةباع هدف معين، أما في حالة دخول هذا االسةةتعداد أو الميل إلى حيز التحقيق الفعلي 

           (.67عبد اللطيف محمد خليفة , بدون تاريخ , ص) .فذلك يعني الدافعية باعتبارها عملية نشطةأو الصريح 

  التعريف اإلجرائي: 

 هي كل المثيرات الداخلية أو الخارجية التي تؤدي بالفرد إلى أداء أو القيام بسلوك ما.  

 الدافعية لإلنجاز الرياضي :  

لرغبة في األداء الجيد والنجاق في وضةةةةةةعية تنافسةةةةةةية طبقا على أنه ا يعرفها ماكليالند: 

لمعايير تفوق معينة، وهي عبارة عن استعداد في الشخصية تتكون شبكة من األفكار واألحاسيس 

 المستقرة نسبيا والمكتسبة أثناء الطفولة المبكرة. 

نضةةةةةةال من يعرفه على أنه التخطي العقبات و الحواجز، كما يعني القوة وال تعريف يونغ: 

                                           (189, ص 2000مرزاقة جمال , ) .أجل عمل بعض األشياء الصعبة بكل سرعة وبقدر اإلمكان

 التعريف اإلجرائي :  

هي عبارة عن اسةةةتعداد ورغبة شةةةديدة في أداء بعض األمور وتجاوز العقبات والوصةةةول 

  إلى أعلى مستوى من التفوق النجاق.

 الدراسات السابقة و المشابهة  -8

  2016دراسة االولى  : قادة بن سلطان أيوب 

تحت عنوان : د ارسةةةة تحليلية لإلصةةةابات الرياضةةةية في كرة القدم لدى العبي أندية والية 

 عتمد البحث على المنهج الوصفي في دارسته. اعين الدفلى 

العبين في كل  8ندية بمعدل أ 6العب من  48البحث على عينة قصةةدية اشةةتملت  اعتمد -

 نادي. 

 الباحث على اإلستمارة كأداة لجمع البيانات.  اعتمد -

 و تمثلت نتائج الدراسة فيما يلي :  
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إهمال فترة اإلحماء و التدريب غير العلمي و كذا التدخالت العنيفة من المسببات الرئيسية  -

 لإلصابة. 

 بفترة التدريب أو الراحة. ارتفاع نسبة اإلصابات في فترة المنافسة مقارنة  -

مع أن رياضةةةةة كرة القدم ليسةةةةت رياضةةةةة خطيرة إال أنها ال تخلو من بعض اإلصةةةةابات  -

الخطيرة، و التي قد تؤدي إلى العجز أو حتى الموت، مما يجعل ضرورة إعطاء أهمية لموضوع 

 اإلصابات الرياضية أمر ملحا. 

 ( 2016دراسة الثانية : كوران معروف قادر و أخرون ال

تحت عنوان : د ارسةةة تحليلية ألهم اإلصةةابات الشةةائعة في كرة القدم لدى العبي المشةةارك 

  في دوري كوردستان. 

 الباحثون في دراستهم على المنهج الوصفي باألسلوب المسحي  اعتمد -

العب من أندية كوردسةةةتان المشةةةارك في  60الباحثون على عينة قصةةةدية تمثلت في  اعتمد -

 تان. دوري اقليم كوردس

 نتائج الدارسة:   وتمثلت اإلستبيان كأداة للبحث  استمارةالباحثون على  اعتمد -

 عدم وجود فروق معنوية لعينة البحث في مكان حدوث اإلصابة.  -

 عدم ظهور فروق معنوية لعينة البحث في نوع اإلصابة.  -

  2003الدراسة الثالثة : دراسة ميهوبي رضوان 

ة لإلصابة البدنية الرياضية عند الرياضي الجزائري " هدفت بعنوان " االنعكاسات النفسي 

الدراسةةةةةةةة إلى محاولة إظهار واقع اإلصةةةةةةةابة البدنية على البعد النفسةةةةةةي، من خالل التعرض 

لتصةرفات و سةلوكيات الرياضةي المصةاب ، وكذا االقتراب من حالة الصةدمة النفسةية من خالل 

اإلصةةابة في ميدان الرياضةةة ، و قد اسةةتخدم  التعرض ألعراضةةها ومحاولة إثبات نظرية ما بعد

فردا ، بما فيها الحالة التي تمت  21الباحث المنهج اإلكلينيكي ) العيادي ( على عينة تكونت من  

دراسةةةةةةتها في المقابلة العادية .وقد تم اختيار العينة بطريقة مقصةةةةةةودة ، و قد اعتمد الباحث في 

تبيان  و المقابلة وعولجت البيانات احصةائيا باسةتخدام دراسةة على الدراسةة الببليوغرافية و االسة

 النسب المئويـة وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :  

لإلصةةابة البدنية وقع على الجانب النفسةةي عند الرياضةةي الجزائري الرفيع المسةةتوى ، إذ  -

أعراض تشخص  أنها تجعله يعيش حالة نفسية غير متزنة ، كما يمكن أيضا أن تؤدي إلى ظهور

 اإلصابة بالصدمة النفسية .

يعيش الرياضةةةي الجزائري المصةةةاب بدنيا ،حالة عجز وظيفي ينعكس سةةةلبيا على حالته  -

 النفسية العامة.  
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يتعدى وقع اإلصةةةةابة البدنية عند الرياضةةةةي الجزائري الرفيع المسةةةةتوى البعد البدني ،إذ  -

 .يمكن أن يؤدي إلى ظهور أعراض الصدمة النفسية لديه 

 

  2010: دراسة أمزيان أسامة  الرابعةالدراسة 

بعنوان " اإلصابات الرياضية األكثر شيوعا في الرياضات الجماعية و الفردية و أسباب  

حدوثها " هدفت الدراسة إلى تشخيص انواع االصابات الرياضية االكثر شيوعا في الرياضات 

صةةابات الرياضةةية ، و قد اسةةتخدم الباحث الجماعية والفردية و تحديد االماكن االكثر عرضةةة لإل

المنهج الوصةةةةةفي لمالئمته لطبيعة مشةةةةةكلة البحث على عينة تمثلت في أندية المجمع الرياضةةةةةي 

          النفطي للجزائر العاصةةةةةمة أكابر ذكور في اختصةةةةةاصةةةةةات كرة اليد ، كرة السةةةةةلة  الكراتي دو 

النظرية و االسةةتبيان وعولجت البيانات و الجيدو  و قد اعتمد الباحث في دراسةةة على  الدراسةةة 

وقد  Bellackالحسةةةابي  و النسةةةب المئوية و معامل الثبات حسةةةب بيالك   k²باسةةةتخدام اختبار 

 توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :  

هناك عالقة ارتباطيه معنوية بين أنواع اإلصةةابات الرياضةةية ونوع الرياضةةة الممارسةةة  -

دية، حيث تختلف أنواع اإلصةةةةابة باختالف التخصةةةةص الرياضةةةةي سةةةةواء كانت جماعية  أو فر

 الممارس  

هناك عالقة ارتباطيه معنوية بين األماكن األكثر عرضةةةةة لإلصةةةةابات الرياضةةةةية و نوع  -

 التخصص الرياضي، حيث تختلف أماكن اإلصابة باختالف التخصص الرياضي الممارس. 

الريةةاضةةةةةةيةةة بين مختلف هنةةاك اختالف في األسةةةةةةبةةاب المؤديةةة لحةةدوث اإلصةةةةةةةةابةةات  -

 االختصاصات الرياضية الفردية  و الجماعية.  

هناك فروقات في تقديم اإلسةةةةةةعافات األولية والعالج و إعادة التأهيل الحركي بين أنواع  -

 الرياضات الممارسة فردية  كانت أم جماعية.  

 

 ( 2015: دراسة عباس لونيس )  الخامسةالدراسة 

فئة  –الرياضةةةةةةية على دافعية اإلنجاز لدى العبي كرة اليدبعنوان " انعكاس اإلصةةةةةةابات  

معرفة دور اإلصةةةةابات الرياضةةةةية في التخفيض من الرغبة في  األواسةةةةط" هدفت الدراسةةةةة إلى

، و قد  تحقيق النجاق و تجنب الفشل عند الالعبين الذين سبق لهم و تعرضوا إلصابات رياضية

على عينة مختارة بشةةكل   باألسةةلوب المسةةحياسةةتخدم الباحث اسةةتخدم الباحث المنهج الوصةةفي 

العبا سةةبق لهم و أن تعرضةةوا لإلصةةابات الرياضةةية سةةواء داخل الوسةةط  40مقصةةود و تضةةم 

 الرياضي أو خارجه  .

و قد اعتمد الباحث في دراسةةةةة على اسةةةةتمارة اسةةةةتبيان موجه لالعبين و اسةةةةتبيان موجه  

 سبة المئوية ومربع كاي . معالجة البيانات احصائيا باستخدام الن للمدربين و

 و في ضوء النتائج التي تم التوصل أليها استنتج الباحث :  
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           اإلصةةةةةةابة الرياضةةةةةةية هي هاجس لكل العب و هي ذات انعكاس سةةةةةةلبي على نفسةةةةةةيته  -

 و بالتالي على المردود.  

 الخوف من اإلصابة الرياضية يقلل من مردود الالعب .  -

 صابة أثناء المنافسة و هي ما يؤدي إلى تفاقمها.  شدة اإلصابة يتجاهلون اإل -

 شدة اإلصابة من حيث الخطورة تنعكس سلبا على األداء الرياضي.   -

يجب االهتمام بدرجة كبيرة بالجانب الطبي خاصة إعادة التأهيل الذي البد أن يتماشى مع  -

 نوعية اإلصابة.

 

  2011: دراسة بورنان شريف مصطفى   السادسةالدراسة 

عنوان " قلق المنافسة الرياضية وعالقته بدافعية االنجاز الرياضي لدى العبي الرياضات ب

الجماعية في الجزائر " هدفت الدراسةةةةةةة إلى الوقوف على معرفة أبعاد قلق المنافسةةةةةةة و دافعية 

والتعرف على العالقة بين  –صةةنف أكابر–اإلنجاز التي تميز رياضةةي كرة القدم المسةةتوى األول

تغيرين ) قلق المنافسةةةةةةةة، دافعية اإلنجاز ( ، و قد اسةةةةةةتخدم الباحث المنهج الوصةةةةةةفي هذين الم

لمالئمته لطبيعة مشةةةةكلة البحث ونظرا لكبر مجتمع الدراسةةةةة وبغرض االقتصةةةةاد في الجهـةةةةةةةةةةد 

سا من  سا سة عينة مأخوذة من المجتمع األصلي المتكون أ  400والوقـةةةةةةةت لجأ الباحثان إلى درا

القسم الوطني االول، وقد تم اختيار العينة األساسية بطريقة عشوائية  ، العب يمثلون كافة فرق 

 و قد اعتمد الباحث في دراسة لقياس المتغيرات التي تم دراستها في البحث قائمتين وهما:  

 ( 1990قائمة حالة قلق المنافسة الرياضية  )مارتنز وزمالئه  -

 (  1972قائمة دافعية اإلنجاز الرياضي ) جـو ولـس  -

وعولجت البيانات باسةةتخدام معامل االرتباط بيرسةةون و المتوسةةط الحسةةابي  وقد توصةةلت 

 الدراسة إلى النتائج التالية :  

بأبعاد متعددة من قلق المنافسةةة    –صةةنف أكابر  –يتميز العبوا كرة القدم المسةةتوى األول  -

 الثقة بالنفس ، القلق المعرفي ،القلق البدني.  

قـةةةةةةةدم بأبعاد مختلفة لدافعية اإلنجاز وهي: دافع انجاز النجاق ، دافع يتميز رياضي كرة ال -

 تجنب الفشل. 

 و أبعادها.   زين قلق المنافسة و دافعية اإلنجاوجود عالقة ارتباطيه ايجابية دالة إحصائيا ب -

 هناك عالقة ايجابية بين القلق المعرفي و دافعية اإلنجاز الرياضي و أبعادها.   -

 بية بين القلق البدني و دافعية اإلنجاز الرياضي و أبعادها.  هناك عالقة ايجا -

 هناك عالقة ايجابية بين الثقة بالنفس و دافعية اإلنجاز الرياضي و أبعادها.   -



 

 

 الجانــــب النظـــــــري



 

 

 

 ل األولـــالفص

 دمــــــــــرة القــــــــــك
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 تمهيد 

 

 

 

وشعبية في العالم من حيث عدد  ارمن أكثر األلعاب الرياضية انتشا تعتبر كرة القدم

الالعبين والمشاهدين فقل ما نجد بلدا في العالم ال يعرف أبناؤه كرة القدم أو على األقل لم 

 أثناء المنافسة .  ت النظرية وصعوبة تنفيذها اربها فهي لعبة تتميز بسهولة المهايسمعوا 

، قال ( FIFA، )وقد ذكر أن السيد "جول ريمي" الرئيس السابق لالتحاد الدولي لكرة القدم 

مازحا " إن الشمس ال تغرب مطلقا عن إمب ارطوريتي " داللة على أن رياضة كرة القدم 

يرة بلغت من الشهرة حدا لم تبلغه األلعاب، أو الرياضات األخرى، كما اكتسبت شعبية كب

ظهرت في شدة اإلقبال على ممارستها والتسابق على المشاركة في منافساتها بالرغم من أنه 

في السنوات األخيرة، ظهرت عدة ألعاب، نالت الكثير من اإلعجاب والتشجيع فقد بقيت، 

ولم يتأثر مركزها ،بل بالعكس فإننا نجد أنها  ارشالقدم أكثر األلعاب شعبية وانتلعبت كرة ا

 . ارشعبية وانتشا تزداد

 

 تعريف كرة القدم: -1

هي لعبة جماعية تتم بين فريقين, كل فريق من احد عشر العبا, يستعملون كرة منفوخة 

المي محدد, في ملعب مستطيل ذو أبعاد محددة, في كل طرف من مستديرة, ذات مقياس ع

طرفيه مرمى الهدف, ويحاول كل فريق إدخال الكرة فيه على حارس المرمى للحصول على 

 (09,ص1998محمود بن حسن آل سليمان, ) .هدف

 

 التطور التاريخي لكرة القدم : -2

 للعبة كرة القدم.13وضعت جامعة كمبريبج القواعد 1855 

 أسس أول نادي لكرة القدم ببريطانيا)نادي شفيل(. 1855

 أسس االتحاد البريطاني لكرة القدم. 1863

 متر .2,44حدد ارتفاع عارضة المرمى ب:1875

 استعملت صفارة الحكم. 1878
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 وضعت قاعدة رمي التماس باليدين. 1880

 تقرر السماق باالحتراف في كرة القدم. 1885

المرمى, كما تقررت مادة ضربة الجزاء, وظهر على الساحة  تقرر وضع الشبكة خلف 1891

 حكم المباراة مع المساعدين.

 تأسيس االتحاد الدولي لكرة القدم. 1904

 تأسيس االتحاد الدولي للهواة. 1907

 تقرر فرض ضريبة على دخل المباريات. 1916

 وضعت مادة جديدة في القانون ، حددت حالت التسلسل.1925

 ريطانيا عن اإلتحاد الدولي لكرة القدم .انفصلت ب 1928

 فازت األورغواي بكأس العالم .1930

وضةةةةةةعت عقوبة الخطأ في رمية التماس بنقل الحق للفريق اسخر، وسةةةةةةمح لحارس  1931

 المرمى أن يخطوا بأربع خطوات بدال من اثنتين . 

 فازت إيطاليا بكأس العالم . 1934

 اة . جرت محاولة تعيين حكمين للمبار 1935

 عدل تبويب قانون كرة القدم . 1938

تقرر وضةةةةةع أرقام على ظهور الالعبين وتوقفت المباريات الرسةةةةةمية الدولية بسةةةةةبب  1939

 الحرب 

 استأنفت المباريات الدولية الرسمية . 1945

 عاد اإلتحاد البريطاني إلى عائلة االتحاد الدولي. 1946

 لبحر المتوسط.أقيمت أول دورة لكرة القدم بين دول ا 1949

 تقرر إنشاء دورات عسكرية دولية لكرة القدم. 1950

 الدورة العربية األولى )اإلسكندرية(. 1953

 دورة البحر المتوسط ومن ضمن ألعابها كرة القدم. 1955
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 الدورة العربية الثانية )لبنان(. 1957

 دورة البحر المتوسط)لبنان( وكانت كرة القدم من ابرز ألعابها. 1959

 أول دورة باسم كاس العرب نظمها االتحاد اللبناني لكرة القدم. 1963

 دورة كاس العرب الثانية في تونس . 1964

 دورة كاس العرب الثالثة في كويت. 1965

 دورة كاس العرب الرابعة في الكويت. 1966

 دورة للبحر المتوسط في تونس ومن ضمن ألعابها كرة القدم. 1967

 في مكسيكو فازت بها البرازيل. بطولة كاس العالم 1970

 بطولة كاس العالم في ميونيخ فازت بها ألمانيا. 1974

 دورة البحر المتوسط نظمتها الجزائر وفاز فريقها ببطولة كرة القدم. 1975

 بطولة كاس العالم في األرجنتين وفاز بها األرجنتين. 1978

 دورة كاس أسيا فازت بها الكويت.1980

عالم في اسةةةةةةبانيا وفيها طبق ألول مرة تعديل نظام البطولة بحيث تأهل بطولة كاس ال 1982

 فريق كان فن بينهم فريقان عربيان هما الكويت والجزائر.24لألدوار النهائية 

 دورة المتوسط نظمتها المغرب وفاز فريقها ببطولة كاس العالم . 1983

 دورة كاس أسيا فازت بها السعودية.1984

م في المكسةةةةةةيك وقد تأهل لألدوار النهائية من الفرق العربية المغرب بطولة كاس العال1986

 والعراق وفازت األرجنتين ببطولتها.

دورة البحر األبيض المتوسةةةط في الالذقية بسةةةوريا وقد فازت سةةةوريا ببطولة لعبة كرة 1987

 القدم.

 لعابها.كانت كرة القدم من ابرز أ و الدورة االولمبية في سيول"كوريا الجنوبية" 1988

 بطولة كاس العالم في روما وايطاليا فازت بها ألمانيا.1990

 كرة القدم في المغرب العربي: -3
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عرفت دول المغرب العربي كرة القدم عن طريق الجيوش الفرنسةةةية وااليطالية المحتلة 

 لها, وأنشةةةأت لها الفرق واألندية وأقامت مباريات عديدة سةةةواء بين الفرق المحلية أو بين هذه

الفرق ,وفرق الجيوش األجنبية, وكونت لها اتحاديات خاصةةةة ترعى شةةةؤونها وتشةةةرف على 

 دوراتها.

وتعد فرق المغرب والجزائر وتونس في مسةةةةةةتوى الفرق العالمية خاصةةةةةةة إذا علمنا أن 

المنتخبات الفرنسةةةةةةية لسةةةةةةنوات قليلة خلت كانت جزائريين يعتبرون في مصةةةةةةةاف الالعبين 

 (.8الى ص6, من ص 1997. فيصل رشيد عياش الديلمي,د. لحمر عبد الحقد )الممتازين في العالم.

 تعريف كأس العالم لكرة القدم: -4

وتقام كل أربع سنوات مرة  1930وهي أشهر مسابقة عرفها العالم منذ انطلقت أول مرة عام 

وكان عدد  1930ا07ا13واحدة وكانت أول مباراة في منتيفيريو في االوروغواي بتاريخ 

دولة كانت تتنافس على الجائزة التي سميت باسم رئيس االتحاد الدولي  13ل المشتركة الدو

 . (17,ص2007محمود بديع,) لكرة القدم الفرنسي جول ريميه.

 

 :دورات نهائيات كأس العالم -5

نة  أوروغواي، وفازت بها أوروغواي )كان من  نظمت في 1930الدورة األولى سةةةةةة

 .1905لى بسويسرا سنةالمقرر أن تنظم الدورة األو

 للمباريات. بإيطاليا، فازت بها إيطاليا ) بداية النقل اإلذاعي 1934الدورة الثانية سنة 

 التوالي بفرنسا، فازت بها إيطاليا للمرة الثانية على 1938الدورة الثالثة سنة  

عد الدورة ب بالبرازيل، فازت بها أوروغواي )جاء تنظيم هذه 1950الدورة الرابعة سنة 

 سنة بسبب الحرب العالمية الثانية. 12توقف دام 

بسةةويسةةرا، فازت بها ألمانيا الغربية )تميزت الدورة بالنقل  1954 الدورة الخامسةةة سةةنة

 مرة لثماني مباريات. التلفزيوني المباشر ألول

 البرازيل . بالسويد، فازت بها 1958الدورة السادسة سنة  

 ، فازت بها البرازيل.بالشيلي 1962الدورة السابعة سنة 

 بإنجلترا، فازت بها إنجلترا. 1966سنة  الدورة الثامنة 

 بها البرازيل. بالمكسيك، فازت 1970الدورة التاسعة سنة 



 

5 
 

 الغربية. بألمانيا الغربية، فازت بها ألمانيا 1974الدورة العاشرة سنة 

 األرجنتين. باألرجنتين، فازت بها 1978الدورة الحادية عشر سنة 

 بإسبانيا، فازت بها إيطاليا. 1982لدورة الثانية عشر سنة ا

 بالمكسيك، فازت بها األرجنتين. 1986الثالثة عشر سنة  الدورة

 بإيطاليا، فازت بها ألمانيا. 1990 الدورة الرابعة عشر سنة

 .المتحدة األمريكية، فازت بها البرازيل بالواليات 1994الدورة الخامسة عشر سنة 

 فازت بها فرنسا . بفرنسا، 1998دسة عشر سنة الدورة السا

 .فازت بها البرازيل بكل من اليابان وكوريا الجنوبية 2002الدورة السابعة عشر سنة 

 

 

 كرة القدم في الجزائر:-6

قدم من بين أولى الرياضةةةةةةةات الجماعية التي ظهرت في الجزائر والتي  ،تعتبر كرة ال

الشةةةيخ عمر بن حمود بن رايس الذي قام بتأسةةةيس وهذا بفضةةةل  ،اكتسةةةبت شةةةعبية ال نظير لها

تحت سم)طليعة الحياة الهواء في الكبير وقد أسس أول فرع  ،م1895أول فريق رياضي عام 

تأسةةةس أول فريق رسةةةمي ، م1921ا08ا07وفي ، م1917للجمعية للفريق السةةةابق ذكره عام 

ية الج ية الجزائرية )مولود يد األند قدم في الجزائر وهو عم ناك من لكرة ال نه ه زائر( غير ا

 م.1921يقول بان النادي القسنطيني )شباب قسنطينة(هو أول نادي جزائري تأسس قبل 

بعةةد تةةأسةةةةةةيس العميةةد مولوديةةة الجزائر تم تةةأسةةةةةةيس عةةدة فرق أخرى منهةةا غةةالي 

والتحاد الرياضةةي اإلسةةالمي للبليدة, واالتحاد اإلسةةالمي ، االتحاد اإلسةةالمي لوهران،معسةةكر

زائر, وأثناء قترة االسةةةةتعمار كانت حاجة الشةةةةعب الجزائري ماسةةةةة لكل قوى الرياضةةةةي للج

أبنائها من اجل االنضةةمام والتكتل ضةةد االسةةتعمار, وقد ركزت الجمعيات والحركات الوطنية 

على كرة القدم كإحدى الوسةةةائل لتحقيق التكتل لصةةةد االسةةةتعمار, حيث كانت المقابالت تجمع 

رين, وبالتالي أصةةةةةبحت فرق المعمرين ضةةةةةعيفة نظرا لتزايد الفرق الجزائرية مع فرق المعم

عدد األندية الجزائرية اإلسالمية التي تعمل على زيادة وزرع الروق الوطنية, مع هذا تفطنت 

السةةةةلطات الفرنسةةةةية إلى المقابالت التي تجري ألنها تعطي الفرصةةةةة للشةةةةعب الجزائري في 

با قاء, حيث وقعت اشةةةةةةت لة مولودية الجزائر التجمع والتظاهر بعد كل ل كات عنيفة بعد مقاب

م والتي تم على إثرها اعتقال مجموعة من الجائرين, مما أدى بقيادة 1956وفريق اورلي سنة 
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طات الرياضةةةةةةيةة في  وقد عرفت فترة الثورة  ،م1956مارس11الثورة إلى تجميةد النشةةةةةةةا

ال من أحسةةن م, مشةةـةةةةةةةةك1958فيفري  18التحريرية تكوين فريق جبهة التحرير الوطني في 

 الالعبين الجزائريين 

يد مخلوفي, كرمالي...الخ وحقق هذا الفريق عدة نتائج إذ كان يمثل ، أمثال زوبا رشةةةةةة

 (14.15ص2008-2007عالل خالد واخرون,) الجزائر في مختلف المنافسات العربية والعالمية .

 قانون كرة القدم: -7

 المدرب أن يدرسها جيدا . مادة يجب على17يحتوى قانون كرة القدم على       

 ميدان اللعب: 7-1

ويجةةب ان يكون خط التمةةاس أطول من خط ، يجةةب أن يكون ميةةدان الكرة مسةةةةةةتطيال

م وال 90أما العرض فال يتعدى  ،م90موال يقل عن120المرمى,وان ال يتعدى طول الملعب 

ية فطول الملعب بين ) ،م45يقل عن  لدول ه بين م( وعرضةةةةةةة110-م100أما في المباريات ا

 (Leon plaet. .2001.p14). م(75-م64)

 :   الكرة 7-2

 خصائص الكرة: -7-2-1

 كروية الشكل. -

 مصنوعة من الجلد. -

 سم على األقل. 68 سم فاكثرو 70محيطها -

 غ على األقل في بداية المباراة.410على األكثر و 450وزنها -

 ضربة.0.1و0.6ضغطها يتراوق ما بين  -

 استبدال الكرة: -7-2-2

 نفجرت الكرة أثناء المباراة يتبع ما يلي:إذا ا -

 .تتوقف المباراة -

 تستأنف المباراة بأخذ كرة جديدة بضربة أرضية من نفس وجود الكرة أو خروجها -

إذا انفجرت الكرة أو خرجت ال تلعب قبل اسةةةةتئناف ضةةةةربة إرسةةةةال, ضةةةةربة جزاء,  -

 .ضربة ركنية, وجميع أنواع الضربات

 تلعب المباراة. -

 الكرة أثناء المباراة إال بإذن من الحكم. ال يمكن تغيير -
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 (Leon plaet ibid.p40 :. عدد الالعبين7-3

كل مباراة تنافس بين فريقين ,كل فريق مكون من احد عشةةةةةةر العبا  الالعبين: .7-3-1

 على األكثر منها حارس مرمى.

 ال تلعب المباراة إذا كان احد الفريقين اقل من سبعة العبين . -

سيةمناف .7-3-2 سا سية في إطار منافسات رسمية من الفيفا : سات أ في كل مباراة تناف

أو منافسات منظمة من طرف االتحادية والشركات الوطنية حيث يمكن استبدال ثالث العبين 

 على األكثر.

قواعد المنافسةةةةة:يجب أن تحدد عدد الالعبين المسةةةةتبدلين بين ثالث على األقل وسةةةةبعة 

 على األكثر.

 يمكن استبدال الالعبين بشرط: يات أخرى:مبار .7-3-3

 يتقيد الفريقين بالعدد المسموق به لالستبدال -

 يجب على الحكم اإلعالم قبل بداية اللقاء -

إذا لم يعلم الحكم بعملية االسةةةةةةتبدال فانه سةةةةةةيكون غير ممكن متابعة أكثر من ثالث  -

 مستبدلين.

 . كل المباريات:7-3-4

 ار اسم الالعب المستبدل والمستبدل قبل بداية اللقاء.في كل مباراة يجب على الحكم إظه

 (Leon plaet ibid.p70) تجهيز الالعبين: .7-4

لباس الالعبين ال يجب أن يعبر عن خطر  معين بالسةةةةةةبة ألنفسةةةةةةهم أو األمن:  .7-4-1

 بالنسبة لآلخرين.

 التجهيز القاعدي لكل العب يتطلب: . تكوين أو تجهيز القاعدة:7-4-2

 قميص. -

 سراويل )إذا كان الالعب يحمل التواءات أو انكسارات(. -

 جوارب. -

 حامي العظام)عظام الساق(. -

 أحذية. -

 حامي عظام الساق يجب أن يكون:

 مغطى بالجوارب. -
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 مطاطي. -

 يعطي حماية كافية. -

 

يجب على الحارس أن يرتدي لباس يختلف عن باقي الالعبين  . حراس المرمى:7-4-3

 والحكمان المساعدين.كما يختلف عن لباس الحكم 

  (Leon plaet.p82 . الحكم:7-5

كل مباراة تتنافس تحت مراقبة حكم يخضةةةع لتصةةةريحات  . ما يسممممه به للحكم:7-5-1

 ضرورية من اجل تطبيق قوانين اللعبة في إطار هذه المباراة.

 . ما يجب على الحكم:7-5-2

 التقيد بقوانين اللعبة. -

 الحكام المساعدين وعند الحاجة مع الحكم الرابع. ضمان مراقبة المباراة بالتعاون مع -

 .2أن يضمن بان كل كرة مستعملة كافية لمتطلبات المادة  -

 .3أن يضمن بان تحضير الالعبين كاف لمتطلبات المادة -

 ضمان عمل العداد )الكرونوماتر(وكتابة تقرير على المباراة. -

تا. - بب توقيف المباراة مؤق تأجيل أو التوقف النهائي بسةةةةةة التدخالت الخارجية مهما  ال

 كانت.

 توقيف المباراة إذا رأى أن هناك العب مصاب للقيام بحمله خارج الميدان. -

اإلبقاء على تتابع اللعب إال إذا توقفت الكرة أو خرجت وال يتوقف اللعب إذا أصةةةةةةيب  -

 الالعب إصابة خفية.

 (Leon plaet.p110) .الحكام المساعدين: 7-6

 المساعدين:. واجبات الحكام 7-6-1

يعين حكمين متابعين بشةةةةةةكل احتياطي حسةةةةةةب قرار الحكم, وعملهم يتمثل في إعالمهم 

 بالحاالت التالية:

 عند خروج الكرة من الميدان -

 الفريق الذي يستفيد من رمية التماس, وكذا ضربة الركنية وضربة الجزاء. -

 إذا عوقب العب بوضعية التسلل -

 عبين.إذا أراد فريق ما باستبدال احد الال -

 يعلم فيما إذا كان هناك تصرف ذميم خارج الميدان. -

 إذا كانت هناك أخطاء غفل عنها الحكم. -
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 إذا تحرك الحارس قبل إرسال الكرة في حالة ضربة الجزاء. -

 (Leon plaet ibid.p128 . وقت وزمن المباراة:7-7

كل شةةوط   تتكون مدة مباراة كرة القدم من مرحلتين أو شةةوطين مدة. مدة اللعب: 7-7-1

 دقيقة45

 لالعبين الحق في فترة راحة بين الفترتين . . نصف الزمن:7-7-2

 دقيقة. 15هذه الفترة يجب أن ال تتجاوز  -

 هذه الفترة ال يمكن تغييرها إال بموافقة الحكم. -

يجب تمديد كل فترة من اجل تعويض الوقت الضةةةةةةةائع من . تعويض التوقفات: 7-7-3

 طرف :

تفحص الالعبين المصةةةةةةةابين, نقل الالعبين المصةةةةةةةابين خارج  الالعبين المسةةةةةةتبدلين,

 الميدان, اليد العاملة في تضييع الوقت, أي سبب أخر.

 . التوقيت النهائي للمباراة:7-7-4

 عند توقف المباراة بشكل نهائي  ولكن قبل نهايتها يجب في هذه الحالة إعادة اللعب

 بدء واستئناف اللعب: 7-8
)8Leon plaet ibid.p13( 

 يقوم الحكم بعملية االقتراع باستعمال قطعة نقدية على األقل. . االقتراع:7-8-1

ئد الفريق  قا قدية حيث يربح االقتراع  ئد فريق جهة من جهات القطعة الن قا يختار كل 

 الذي ظهرت الجهة التي اختارها من األعلى .

 : عبضربة اإلرسال هي إجراء من اجل استئناف الل. ضربة اإلرسال :7-8-2

 في بداية المباراة  -

 بعد تسجيل هدف.  -

 في بداية المرحلة الثانية للمباراة.  -

 في بداية كل شوط من الشوطين اإلضافيين.  -

 يمكن تسجيل هدف مباشرة من ضربة إرسال.  -

 .إجراءات تنفيذ ضربة اإلرسال:7-8-3

 يجب أن يتواجد الالعبون أثناء تنفيذ ضربة اإلرسال في أماكنهم المحددة. -

من الكرة 9.15جب على الفريق الذي ليسةةت له ضةةربة اإلرسةةال أن يتواجد على بعد ي -

 على األقل.
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 . الكرة في اللعب أو خارج اللعب:7-9

 تكون الكرة خارج اللعب:

 عندما تعبر بأكملها خط المرمى أوخط التماس سواء في السماء أو على األرض   -

لعب في جميع األوقات األخرى من بداية عندما يوقف الحكم اللعب وتكون الكرة في ال  -

 (Leon plaet ibid.p158).  المباراة إلى نهايتها

 . طريقة تسجيل الهدف : 7-10

يحتسةةةةةب هدف عندما تجتاز الكرة بأكملها خط المرمى بين القائمين و تحت العارضةةةةةة 

عدا حالة وبشةةرط أال تكون قد رميت أو دفعت عمدا بيد أو ذراع العب من الفريق المهاجم ما 

 .(166-165مرجع سابق ص، حنفي محمود مختار ).حارس المرمى الذي يكون داخل منطقة جزائه

 . التسلل :7-11

يعتبر الالعب متسةةةةلال  إذا كان أقرب لخط مرمى خصةةةةمه من الكرة في لحظة لعب     

 الكرة إال : 

 إذا كان الالعب في نصف الملعب الخاص بفريقه . -

 ن منافسان أقرب لخط مرماهما منه . إذا كان هناك العبا -

 إذا كان آخر من لمس الكرة أو لعبها أحد المنافسين .  -

إذا وصةةةةلت الالعب الكرة مباشةةةةرة من ركلة مرمى أو ركلة ركنية أو رمية تماس أو  -

 كرة إسقاط . 

وفي حالة مخالفة هذه المادة تعطي ركلة حرة غير مباشرة ضد الالعب المخالف من     

 حدوث المخالفة يلعبها الفريق المضاد . مكان 

 و بجدر بنا هنا مالحظة ما يأتي :    

ال يعاقب الالعب على تسةةةلسةةةلها  إال إذا رأى الحكم أنه يتداخل في الملعب بمعنى  أوال :

أنه يسعى الكتساب فائدة من موقفه هذا أو أنه يجذب انتباه أي العب منافس و خاصة حارس 

 المرمى . 

يحكم على التسةةةةةلل في اللحظة التي يتسةةةةةلم فيها الالعب الكرة و لكن يحسةةةةةب  ال ثانيا :

التسةةةةةةلل فقط  في اللحظة التي تلعب فيها الكرة أو إذا كان المهاجم و المدافع على خط واحدة 

 بالنسبة لخط المرمى.
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 . األخطاء و سوء السلوك : 7-12

ارتكاب أحد األخطاء  يعاقب الالعب باحتسةةةةاب ركلة حرة مباشةةةةرة ضةةةةده , إذا تعمد   

 التسعة استية:

 ركل أو محاولة ركل الخصم .  -1

إيقاعه أو محاولة إيقاعه باستعمال الساق  –كعبلة أو محاولة كعبلة ) إعثار ( الخصم  -2

 أو الساقين أو باالنحناء أمامه أو خلفه . 

 الوثب على الخصم. -3

 مكاتفة المنافس بطريقة عنيفة أو خطرة . -4

 الخلف , إال إذا كان المنافس معترضا .مكاتفة المنافس من   -5

 ضرب أو محاولة ضرب المنافس . -6

 مسك المنافس . -7

 دفع المنافس . -8

لعب الكرة باليد أي حملها أو ضةةةةةةربها أو دفعها باليد أو بالذراع )ماعدا حارس      -9 

 المرمى عندما يكون فقط داخل منطقة جزائه ( . 

أما –الركلة الحرة المباشرة من وقوع الخطأ  و يقوم العب من الفريق المنافس بأخذ     

إذا ارتكب هذه األخطاء داخل منطقة جزاء فريقه فتحسب عليه ركلة جزاء مع مالحظة انه ال 

 يهم مكان الكرة عند ارتكاب الخطأ , و العبرة فقط بمكان الخطأ . 

لى أما في حالة حدوث إحدى المخالفات استية فتحسةةةةةةب ركلة حرة غير مباشةةةةةةرة ع    

 الالعب , يلعبها أحد العبي الفريق المنافس من مكان وقوع المخالفة . 

قة يعتبرها الحكم خطرة مثل ركل الكرة عندما يكون  -1 باللعب بطري إذا قام الالعب 

 حارس المرمى ممسكا بها . 

 مكاتفة المنافس عندما ال تكون الكرة متناول اللعب . -2

لكرة مثل إعاقة الالعب المنافس من لعب الكرة تعمد اعتراض المنافس وعدم لعب ا -3

بينما ال تكون الكرة في متناول لعبه هو أو الوقوف أمام المنافس واعتراضةةةةةه بصةةةةةورة لمنعه 

 من مالحقة الكرة . 

مكاتفة حارس المرمى داخل منطقة مرماه و هو غير ممسةةةةةةةك بالكرة . أما إذا كان  -4

نافس أو خارج منطقة مرماه حينئذ يمكن مكاتفة حارس المرمى ممسكا بالكرة أو معترضا الم

 حارس المرمى . 
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خطوات وهو ممسك بالكرة أو ينططها أو  4إذا سار حارس المرمى بالكرة أكثر من  -5

 يرميها في الهـواء

ثم يمسةةةةةةكها دون أن يتركها حتى يمكن أن يلعبها العب آخر أو إذا تمادى في تحركات 

 إضاعة الوقت .  يرى الحكم أنها تجمد اللعب بهدف

 إذا أعاد )مرر ( الالعب الكرة على حارس مرماه متعمدا .  – 6

 وينذر الالعب إذا ارتكب ما يأتي :

 إذا ترك الالعب الملعب بدون إذن الحكم . -1    

 إذا دخل الملعب بعد بدء المباراة بدون إشارة الحكم .  -2    

 اإلصرار على مخالفة قانون اللعبة . -3    

 يعترض على قرار الحكم سواء بالقول أم بالفعل .  -4    

 يرتكب سلوك غير مهذب .  -5    

ويقوم الحكم باإلضةةةةةافة إلى إنذار الالعب بإعطاء ركلة حرة غير مباشةةةةةرة لصةةةةةالح     

قانون  فة أكبر و أخطر ل نت هناك مخال كا نافس من مكان حدوث الخطر , إال إذا  الفريق الم

 ا لهذه المخالفة . اللعبة فإنه يعاقب وفق

 ويطرد الالعب من الملعب إذا :

 رأى الحكم أنه ارتكب سلوكا مشينا عنيفا أو ارتكب خطأ جسيما خطيرا  -1

 تلفظ بألفاظ نابية أو بذيئة .  -2

 أصر على سوء السلوك بعد إنذاره . -3

اشةةرة ويسةةتأ نف اللعب بعد طرد الالعب بأن يأخذ الفريق المنافس ركلة حرة غير مب    

قانون  قا ل كان هناك خطأ آخر ارتكب فتعطى العقوبة وف فة , إال إذا  من مكان حدوث المخال

 اللعبة.

 الركلة الحرة :  7-13

 تنقسم الركلة الحرة إلى قسمين :    
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وهي التي يمكن تسةةةةجيل هدف منها مباشةةةةرة في مرمى . ركلة حرة مباشممممرة :7-13-1

العب هدفا مباشةةةةةةرا من هذه الركلة في فريقه ال الفريق المنافس )بناء على ذلك إذا سةةةةةةجل 

 يحتسب هدفا وتحتسب ركلة ركنية ضد الالعب ( . 

وهي التي ال يمكن تسةةةجيل هدف منها إال إذا لمس . ركلة حرة غير مباشمممرة : 7-13-2

الكرة أو لعبها العب آخر غير الذي ركلها قبل أن تدخل المرمى , ويجب مالحظة استي عند 

 حرة :                                أخذ الركلة ال

 أن تكون ثابتة . - 

 أن ال يلعبها الراكل مرة أخرى قبل أن يلمسها العب أخر  - 

 أن تسير الكرة قدر محيطها حتى تصبح في الملعب . - 

 ياردة من الكرة  10أن يقف جميع العبي الفريق المنافس على بعد  - 

لجزاء فيجب أن تخرج الكرة بعد ركلها خارجها حتى إذا أخذت الركلة من داخل منطقة ا

أمةةا في الركلةةة الحرة غير  –تصةةةةةةبح في اللعةةب  وال يجوز تمرير الكرة لحةةارس المرمى 

المباشةةةةرة ضةةةةد الفريق داخل منطقة جزاؤه فيقف الفريق المدافع على خط مرماهم بين قائمي 

 المرمى .

ة من ركلة حرة مباشةةرة بدون ومن هنا إذا سةةجل العب هدفا في مرماه شةةخصةةيا مباشةةر

سابق  .أن يلمسها العب ما تعتبر ركلة ركنية ضد الالعب وليست هدفا  )حنفي محمود مختار,مرجع 

 (168-166ص

 

 . ركلة الجزاء : 7-14

تعطى هذه الركلة إذا ارتكب أحد العبي الفريق المدافع إحدى األخطاء التسةةةةةةعة داخل 

 تي :منطقة جزائه , ولتنفيذ الركلة يحدث األ

 توضع الكرة على نقطة الجزاء .  -1

ياردة من الكرة ويبقى داخل  10يقف جميع الالعبين خارج منطقة الجزاء وعلى بعد  -2

 المنطقة فقط الالعب الذي سيقوم بركل الكرة وحارس المرمى . 

 يقف الحارس على خط مرماه بين القائمين دون أن يحرك قدميه حتى تركل الكرة . -3

 يجب على الالعب أن يركل الكرة إلى األمام .  -4      
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 ال يجب على راكل الكرة أن يركلها مرة ثانية قبل أن يلمسها أي العب أخر . -5      

تعتبر الكرة في الملعب بعد ركلها مباشةةةةةةرة وبعد أن تسةةةةةةير قدر محيطها ألي -6      

 مخالفة لهذه المادة يقوم الحكم بعمل األتي : 

 كانت المخالفة من الفريق المدافع تعاد الركلة إذا لم تسفر عن هدف . )أ( إذا       

)ب( أما إذا كانت المخالفة من الفريق المهاجم غير الالعب الذي لعب الركلة يلغي       

 الهدف إذا كان قد سجل وتعاد الركلة . 

يلعب  ،للعب )ج( من العب ركلة الجزاء إذا ارتكب المخالفة بعد أن أصبحت الكرة في ا     

، حنفي محمود مختار) العب الفريق المضاد ركلة حرة غير مباشرة من مكان حدوث المخالفة.

 (170-169مرجع سابق ص

 

 . رمية التماس:15 -7

إذا عبرت الكرة بأكملها خط التماس سواء على األرض أم الهواء , فإن الكرة تعتبر      

ب أن يقوم العةب من الفريق المنةةافس ألخر خةارج الملعةةب , وال بةد من إعةادتهةةا داخةل اللعةة

 : تياسويجب على الالعب الذي سيرمي الكرة مراعاة  –العب أخرج الكرة 

 أن يواجه الملعب في المنطقة التي خرجت من عندها الكرة ويمسك الكرة ألعادتها .  .1

 أن يكون جزء من كلتا قدميه إما على خط التماس أو على األرض خارج خط التماس .2

 أن يستعمل الرامي كلتا يديه .يجب  .3

 أن يرمي الكرة من خلف وفوق الرأس . .4

 أن يرمي الكرة وال يسقطها .  .5

 ال يجوز للرامي أن يلعب الكرة مرة ثانية إال بعد أن يلمسها أو يلعبها العب أخر .  .6

 ال يجوز تسجيل هدف مباشر من رمية تماس . .7

 

 :. ركلة المرمى7-16

ا خط المرمى, سواء عن األرض او الهواء, ولم تحتسب هدفا, عندما تعبر الكرة بكامله  

 (Leon plaet ibid.p190) ويكون من لعبها العب من فريق الخصم.

 

 .الركلة الركنية:7-17
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إذا لمست الكرة احد المدافعين ثم عبرت بكامله خط المرمى سواء على األرض أو الهواء ولم 

 (Leon plaet ibid.p198 تحتسب هدفا.

 

 لمبادئ األساسية لقوانين كرة القدم:ا -8

 المساواة:8-1

إن قانون لعبة كرة القدم يمنح فرصا متساوية لجميع الالعبين من اجل إظهار المهارات 

الفردية التي يمتلكها كل منهم دون أن يتعرض إلى الضةةةرب أو الدفاع الذي يعاقب غنه قانون 

 كرة القدم

 السالمة: 8-2

ة بدال من الخشةةةةةةونة التي كانت عليها اللعبة في العصةةةةةةور تعتبر السةةةةةةالمة روق اللعب

فقد وضع القانون حدودا للحفاظ على سالمة الالعب أثناء اللعب كتحديد ساحة اللعب ، الغابرة

وأرضةةةيتها وتجهيز الالعبين من مالبس وأحذية للتقليل من اإلصةةةابات وترك المجال لالعبين 

 ة.إلظهار إمكانياتهم ومهاراتهم بكفاءة عالي

 التسلية: 8-3

شدها الالعب في ممارسته للعبة,فقد  سلية والمتعة التي ين سع للت ساق المجال الوا وهي إف

هذا  منع مشةةةةةةرعو قةانون كرة القةدم بعض الحةاالت الخطيرة التي تؤثر على متعةة اللعةب ول

)عالل وضعوا ضوابط للتصرفات الالأخالقية التي قد تصدر من الالعبين تجاه بعضهم بعض. 

 (.22د واخرون, مرجع سابق, صخال

 :اإلصابات في الملعب والعالج -9

فاإلصةةةةابات في كرة القدم ، القدم البد من أي رياضةةةةة حدوث إصةةةةابات وكذلك مع كرة

وهناك باب  ال تقل عنها بالكثير. قد تكون هناك إصابات ،ليست بخطورة المالكمة طبعا ولكن

ولكن إذا أصةةةيب ،  إصةةةابات المالعب والخاص بالشةةةرق عن ،في الموقع هو باب اإلصةةةابات

بالسماق للجهاز الطبي بالدخول إلى أرضية  يقوم حكم المباراة العب في الملعب ماذا يحصل؟

إصابته طفيفة أما إذا كانت تحتاج وقت للمعالجة فيتم  الملعب ومعالجة الالعب وذلك إذا كانت

 .الج ثم يعود إلى اللعةةبينقةةل إلى خةةارج الملعةةب ليعةة اسةةةةةةتةةدعةةاء السةةةةةةيةةارة أو النقةةالةةة حتى

. المرمى الةةذي يسةةةةةةمح لةةه العالج في أرضةةةةةةيةةة الملعةةب وطبعةةا يسةةةةةةتثنى من ذلةةك حةةارس
Http//www.qlgqz.net/vb . 
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 تشكيل وحدة التدريب اليومية: -10

 تنقسم وحدة التدريب إلى  :     

وتهدف المقدمة إلى العمل على تهيئة الجسةةةةةةم وخاصةةةةةةةة  المقدمة و اإلحماء : -10-1

ضةةالت على القوي الذي سةةيقوم به الناشةةئ في الجزء التالي . ويالحظ المدرب التنويع في الع

التمرينةةات التي تعطي المقةةدمةةة ومثةةال ذلةةك الجري البطيء والتمرينةةات البةةدنيةةة وتمرينةةات 

 اإلحساس بالكرة . 

في هذا الجزء تعطى التمرينات التي تحقق الهدف من وحدة  الجزء األسمماسممي : -10-2

ب وذلك عن طريق التمرينات التي ترفع من مسةةةةتوى اللياقة البدنية للناشةةةةئ وتمرينات التدري

كرة القدم التي تحسةةن من أدائه وإكسةةابه مهارة األداء وتعلمه الخبرات الخططية الناجحة التي 

 سيطبقها في الملعب أثناء المباراة كما يلي:. 

ء السةةةابق يجب أن يعطي المدرب : بعد الحمل القوي الذي قام به الناشةةةئ في الجزأوال -

 جريا بطيئا وألعابا صغيرة حتى يعود الجسم تدريجيا على حالته الطبيعية . 

يجب أن يالحظ المدرب أن تكون وحدة التدريب متنوعة فتشمل تحسين اللياقة   ثانيا:  -

هارات البدنية و المهارات األساسية و الخطط مع مالحظة أن الناشئ يحتاج أكثر إلى تعلم الم

األسةةةاسةةةية وإتقانها لذلك يجب أن يعطي المدرب وقتا أكثر للناحية الفنية المهارية مع مالحظة 

 التدرج في تكرار التمرينات من أسبوع إلى أسبوع من التقدم في خطة التدريب .  

ومن المهم في هذه الفترة –يجب أن يعتني المدرب بإصةةةةةةالق الخطأ أوال بأول  ثالثا: - 

اشةةةئ دقائق كل مهارة أسةةةاسةةةية حتى يمكنه أن يصةةةلح في التدريب الفردي أخطاء أن يتعلم الن

 األداء بمفرده وبدون حاجة إلى المدرب .

 يجب أن يعرض المدرب الالعبين على الطبيب قبل بدء الموسم وخالله .  رابعا: -

يجب أن يحتفظ المدرب بسةةةجل يدون فيها خطة التدريب و دورته خالل كل  خامسممما: -

 وكل وحدة تدريب يومية ومالحظاته اليومية على الحمل .فترة 

يحتفظ المدرب بسجل أخر مدون بها  حالة كل العب على حدة ويذكر فيها  سادسا: -

مرجع  حنفي محمود مختار,) مالحظاته اليومية على كل العب ومقدار تأثره بالحمل وتقدمه.

 (159-سابق,ص

 

 تنظيم وحدة التدريب اليومية : -11
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تنظيم وحدة التدريب اليومية هام جدا ويجب أن يدونه المدرب في سةةةةةجله قبل بدء  إن   

التدريب , واضةةةعا في اعتباره الملعب واألدوات والكور وعددها واألشةةةكال واألوضةةةاع التي 

 يمكن أن يتخذها الالعبون عند التدريب على التمرينات. 

 قياس اللياقة البدنية للناشئين : -12

اقة عملية مركبة الحتوائها على عناصر كثيرة يجب العمل على لالرتقاء تدريب اللي     

بمسةةةةتواها وبالنسةةةةبة للناشةةةةئين فإن صةةةةفات القوة وتحمل القوة والسةةةةرعة وتحمل السةةةةرعة و 

 المرونة والرشاقة والتـوافق هي العنـاصر 

ربون من المؤكد أن السةةرعة بالنسةةبة لالعبين الذين يتد –األسةةاسةةية في تدريب الناشةةئين 

 مرتين في األسبوع هي الصفة األساسية في التدريب وتأتي بعد ذلك باقي العناصر .

ولقد عملت في هذا الجزء من الكتاب الخاص باإلعداد البدني في اختبار التمرينات      

التي تتطلب أقل األدوات واألجهزة حتى يكون في استطاعة  أي مدرب في أقل نادي إمكانيات 

واالختبارات الموجودة في هذا الكتاب قد طبقت في  –ذه األدوات واألجهزة أن تكون لديه ه

مختلف الدول بنجاق ولها معايير على المسةةةةةةتوى العالمي كما هي موجودة باالختبارات وفقا  

لكل سن ويمكن للمدرب أن يقارن بين العبيه على المستوى المحلي بالنسبة للمستوى العالمي 

. 

اعى   األندية أن مدرب  الناشةةةةةئين يجب يحب أن يكون ذو ومن الضةةةةةروري أن تر    

خبرة عملية وعلمية عالية حتى ينشةةةةةةةأ الالعب ولديه المهارة المتقنة واالسةةةةةةتعدادات البدنية 

بال ال يعطي وقتا طويال في إعداد الالعبين بدنيا  والفهم الخططي الذي يجعل مدرب األشةةةةةة

واللياقة البدنية لجميع األعمار هي –العبين ولكن يطور فقط من أداء الالعبين وفقا لسةةةةةةن ال

الخططي وتحمل زمن المباراة  القاعدة األسةةاسةةية والركيزة التي يعتمد عليها األداء المهادي و

 (151مرجع سابق,ص حنفي محمود مختار,) بدون هبوط مستوى الالعب.

 لياقة الجهاز الدوري التنفسي : -13

رة إذ يجب أن يكون هناك نوعان من الطاقة لتتحرك إن أداء الالعب يشبه أداء السيا     

السيارة , البطارية إلدارة محرك السيارة و البنزين الستمرار سير السيارة . كذلك الجسم فإنه 

ستخدم الجلوكوجين الموجود بالعضالت لبدء الحركة ويحتاج بعد ذلك لألكسجين الستمرار  ي

 واألداء الذي يستخدم أكسجين الهواء –الحركة 

في التحرك يسةةمى التدريب الهوائي وهو األداء  طويل الزمن , أما األداء قصةةير الزمن 

والذي يستخدم األكسجين المختزن في الجسم فيسمى التدريب الالهوائي وكالهما مطلوب في 

 (152حنفي محمود مختار,مرجع سابق, ص) كرة القدم.
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 التدريب الهوائي : -14

 20فإن الالعب يجب أن يجري باسةةةةةةتمرار بدون توقف من لتطوير اللياقة الهوائية      

دقيقة ثالث مرات في األسبوع ويستحسن أن تكون هذه الفترة خارج وحدات التدريب  30إلى 

 ويؤديها إما تحت إشراف المدرب أو بأنفسهم في غير أيام التدريب بالكرة . 

 اختبار اللياقة الهوائية :  -15

دقيقة )جرى ومشى  12اقة الهوائية هو اختبار كوبر لمدة إن أبسط وأحسن اختبار للي   

( ويقوم المدرب بتسةةةةةةجيل المسةةةةةةافة التي قطعها الالعب جريا ومشةةةةةةيا خالل مدة االختبار , 

ويظهر التسجيل مدى تطور تحمل الالعب كلما زادت مسافة جريه خالل مدة االختبار عموما 

 , يالحـظ المدرب أن الالعبين في عمر واحـد 

لف قدراتهم الهوائية وفقا لوزنهم ويحاول المدرب ما أمكن مساعدة الالزم ذو الوزن تخت

األكبر من المعتاد في إنقاص وزنه . ومن المؤكد أن تدريب كرة القدم لحسن الحظ يحسن من 

 (152حنفي محمود مختار,مرجع سابق,ص) اللياقة الهوائية.

 

 

 

 

 التدريب الالهوائي :  -16

ريات كرة القدم أن يقوم الالعب بالعدو بالسةةرعة األقرب للقصةةوى يتطلب األداء في مبا

لذلك هو  تدريب المناسةةةةةةةب  لذلك فإن ال بالكرة أو بدون كرة في فترات متقطعة كثيرة ,  ما  إ

التدريب الفتري الذي يعمل على األداء األقصى لفترة زمنية قصيرة يرتفع فيها معدل ضربات 

ي الالعب فترة زمنية أخرى يؤدي فيها نشةةةةاطا بدنيا القلب إلى األقرب من األقصةةةةى، ثم يعط

آخر حتى يصل معدل ضربات القلب إلى أكثر من المعدل الطبيعي لضربات القلب في الدقيقة 

وزمن  –ثم يكرر األداء مرتين أخريين وال انصةةةةةةح بزيادة ذلك للناشةةةةةةئين والمبتدئين  ،بقليل

ثم يعطي الالعب فترة  ،ثانية  30 – 20األداء األقصةةةةةةى ال يزيد بأي حال من األحوال عن 

مدة  ية أو أكثر 60أداء حركي بسةةةةةةيط ل تدريب الالهوائي من  ،ثان عد ال ثم يعطي الالعبون ب

دقائق في تمرينات راحة, وعند تخطيط المدرب التدريب الالهوائي فإنه يبدأ بأداء في 5الى5

ادة تكرارات التمرين أكثر مقدرة الناشةةةةةةئين, ثم تزداد قوة األداء تدريجيا مع مالحظة عدم زي

 (153مرجع سابق,ص ، حنفي محمود مختار )سنة وسابقي التدريب. 15مرات مع الالعبين سن   5من 

. 
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 اختبار اللياقة الالهوائية :  -17

يعتبر اختبةةار الجري المكوكي بةةالزمن هو من أحسةةةةةةن التمرينةةات لقيةةاس الليةةاقةةة     

ي مصةةر والخارج وثبت صةةدق وثبات اإلخبار ولكن  الالهوائية و أجريت عليه أبحاث كثيرة ف

  –مستوى األداء يتوقف على سن أداء الالعبين 

 –ويفضةةةةةةةل أن يكون لدى المدربين في مختلف األندية مسةةةةةةتويات العبيهم الخاصةةةةةةةة 

وعموما فهذا االختيار يصةةلح أيضةةا أن يكون تدريبا للياقة الهوائية أيضةةا خالل وحدة التدريب 

 الختبار بعد تدفئة جيدة ويجب أن يؤدي ا –

بارات أخرى حيث إن الالعب يكون محتاجا لوقت كاف للتخلص  عده اخت وال يعطي ب

 (153حنفي محمود مختار,مرجع سابق,ص) من حامض اللبنيك المترتب على أداء االختبار.

  

 التدريب الالهوائي بأكثر من كرة : -18

، ج ( على خط واحد والمسةةةةةةةافة  يقف الالعبون )أ، ب –يعطى التمرين بأكثر من كرة 

يقف )ب( في الوسةةةط بين )أ( ، )ب(  )ومع كل واحد منهما كرة  –م 25بين أ ، ج )الطرفان( 

( يمرر )أ(الكرة إلى )ج( الةةذي يجري إلى الكرة ويمررهةةا مرة أخرى إلى )أ( ويسةةةةةةتةةدير 

لكرة القادمة إليه السةةةةتقبال الكرة استية من )ب( ويمررها إليه مرة أخرى ثم يسةةةةتدير لمقابلة ا

مع المبتدئين يلعب )أ، ب( الكرة بعد أن يسةةةةةةتدير )ج( السةةةةةةتقبال الكرة ولكن مع  –من )أ( 

( يلعب )أ، ب( الكرة مباشةةةةةةرة ويقوم )ج( بالجري إلى الكرة وسةةةةةةرعة 15-12المتقدمين  )

ن ثانية ومع المتقدمي 45زمن التدريب مع المبتدئين نصةةةةةف دقيقة ومع الناشةةةةةئين   –الدوران 

 دقيقة فقط بشـرط 

يحسن المدرب عدد مرات تمرير الالعب للكرة ويسجله في سجله ليتعرف –استمرار األداء 

على مقدار تقدم الالعب ولياقته يمكن أن يؤدي التمرين بضرب الكرة بالرأس بدال من 

 (154حنفي محمود مختار,مرجع سابق,ص) التمرير بالقدم .

 

 خطط اللعب : -19

: قدرة كل العب ، والفريق ككل ، في العمل كوحدة خالل المباراة ،  خطط اللعب تعني

وذلك باستخدام المباراة األساسية في تحركات بغرض محاولة تسجيل أكبر عدد من األهداف 

 ، وفي نفس الوقت مع الفريق المضاد من تسجيل أي هدف في مرمى الفريق .
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 ويمكن تقسيم خطط اللعب :

 ة . خطط فردية هجومية ودفاعي

 خطط جماعية  وخطط الفريق الهجومية والدفاعية .

وهذا التقسةةةةيم وتفرعه يعني  وضةةةةع واجبات معينة مناسةةةةبة لكل العب من خالل العمل 

الجماعي . بمعنى أنه لو قام العب بأداء الخطط الفردية وليس في إطار العمل الجماعي فإن 

ه ووصةةةوله للنصةةةر ، وخطط اللعب تأثيره سةةةيكون سةةةلبي على أداء الفريق مما يعرقل فاعليت

 الفردية لكل العب ترتبط ارتباطا وثيقا بخطط اللعب الفردية 

لزميله الالعب اسخر ، وهذا يجعل العمل جماعيا بين اإلحدى عشةةةةةةر العبا . ومباراة 

كرة القدم تصةةةةبح مسةةةةلية ومبهجة مادام أن هناك هجوما من الفريقين المتنافسةةةةين في محاولة 

من األهداف . وفي نفس الوقت يقوم كل دفاع بمحاولة منع هجوم الفريق  تسةةةةةةجيل أكبر عدد

 . (98حنفي محمود مختار,مرجع سابق, ص )المضاد من تسجيل أي هدف في مرماه .

 عالقة اللياقة البدنية بكرة القدم الحديثة : -20

الذي  كرة القدم الحديثة تستدعي أن يقوم الالعب بالتحرك طوال وقت المباراة و الالعب

تستنفد قواه خالل المباراة يصبح عالة على فريقه . وسرعة اللعب هي سمة كرة القدم الحديثة 

؛ لذلك أصبح من الضروري أن يتصف العب الكرة بالسرعة . من هذا المنطلق أصبح أول 

شةةرط يجب أن يضةةمه مدربو األشةةبال عند اختيار الالعبين الناشةةئين أن يكون الالعب سةةريعا 

أتي بعد ذلك مهارته ، فلمهارة يمكن أن يكتسةةبها الالعب بالتمرين ، أما السةةرعة فهو أوال ثم ت

يولد بها وال يمكن إال أن تحسةةةةةن فقط . لذلك فنصةةةةةيحتي للمدربين أن يختاروا من بين المئات 

الذين يتقدمون  إليهم صيفا لالنضمام لمدارس األشبال أن يختاروا أوال الالعبين ذوي السرعة 

م بعد ذلك يختارون من هؤالء من يمتازون بإجادة المهارات األسةةةاسةةةية . إن الالعب العالية ث

البطيء اسن ال وجود له في كرة القدم الحديثة ، وإذا لم يراعي ذلك المدرب أصةةةةةبح فريقه ال 

 يمكنه أن يجاري الفرق األخرى ويكون معرضا للهزيمة .

ه هي : السةةةةةةرعة ، والتحمل ، وأهم الصةةةةةةفات التي يجب أن يطورها المدرب في العبي

ومن الطبيعي أن هذه الصةةةةةفات مرتبطة ببعضةةةةةها البعض ،  والقوة ، والرشةةةةةاقة ، والمرونة

فالمدرب لكي يحسةةةن من سةةةرعة الالعب البد وأن يعطي تمرينات قوة لمجموعة العضةةةالت 

يه الالعب بتكرار تمرينات  يا . كما أن التحمل يصةةةةةةةل إل التي تعمل في الجري والوثب عال

 –السةةةرعة ، والسةةةرعة والرشةةةاقة مرتبطتان ببعضةةةهما البعض وتؤثر كل منهما في األخرى 

البد وأن يالحظ المدرب أن تدريب اللياقة يكون في أول فترة اإلعداد بدون كرة ثم يلي ذلك 

طريقةةة التةةدريةةب على المهةةارات مرتبطةةة بتطوير الليةةاقةةة البةةدنيةةة لالعةةب . وفي نهةةايةةة فترة 
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تدريب على اإلعداد وخالل مو بال ية مرتبط  بدن قة ال يا تدريب على الل فإن ال باريات  سةةةةةةم الم

ية وفي نفس  بدن فات ال المهارات والخطط ، أي أن التمرين الواحد يعمل على تطوير الصةةةةةة

ية من وحدة  الوقت هو تدريب على المهارات والخطط ، وهي تعطى في الفترة األسةةةةةةةاسةةةةةة

 التدريب اليومية .

سيطر بدقة على ويجب أن يدرك المدرب أن ال ستطيع أن ي عب الكرة الحديثة هو الذي ي

 . (145حنفي محمود مختار,مرجع سابق, ص) الكرة بسرعة وأن يتحمل ذلك طوال زمن المباراة.

 

 أهم منافسات كرة القدم في الجزائر: -21

تختلف منافسةةةةات كرة القدم حسةةةةب إختالف المسةةةةتويات التي تلعب فيها الفرق أو كذلك  

 ة الجغرافية التي تنظم على مستواها ) والئي، وطني(حسب الرقع

 وعلى المستوى الوطني الجزائري تنقسم إلى:

 . منافسات البطولة: 21-1

وهي دورات رياضةةةةةةية طويلة المدى، تلعب على مرحلتين متسةةةةةةاويتين من حيث عدد  

فيها  المباريات لكل مرحلة، وتفصةةةةةةةل بينهما فترة راحة تدعى بمرحلة " الميركاتو" وتقوم

الفرق بإستقدام الالعبين وتسريح آخرين أي إعادة النظر في العبي الفريق إن كان ذلك مالئم. 

وكذلك معالجة اإلصةةةابات، وإسةةةتغاللها في إعطاء الراحة واإلسةةةترجاع لالعبين والتحضةةةير 

 الجيد لموصلة المرحلة الثانية من البطولة.

ذهاب و إياب من جهة، وكذلك ولعل ما يميز هذه المنافسةةةةةةةات هو لعبها على شةةةةةةكل  

اختالف المسةةةتويات التي تنشةةةط فيها الفرق المشةةةاركة، فكل فريق يلعب في بطولة المسةةةتوى 

 الذي تنشط فيه و إختالف األهداف أيضا وهذه المستويات هي:

 . منافسات بطولة القسم األول:21-1-1

ول على ( سةةةةةتة عشةةةةةر فريقا، والتنافس في هذه البطولة من أجل الحصةةةةة16وتضةةةةةم ) 

المراتةةب األربعةةة األولى، حيةةث أن الفريق الحةةائز على المرتبةةة األولى يتوج ببطولةةة العةةام 

الوطنية باإلضةةةافة إلى حصةةةوله على شةةةارة المشةةةاركة في المنافسةةةة القارية و التي تتمثل في 

شارك في نفس  سة " كأس رابطة أبطال إفريقيا" والفريق المتحصل على المرتبة الثانية ي مناف

نافسةةةة القارية مع الفريق األول والمتحصةةةل على المرتبة الثالثة تعطى له شةةةارة المشةةةاركة الم

ية " ) ية اإلفريق يديرال كأس الكونف قارية أخرى وهي "  نافسةةةةةةةة  ما الفريق  C.A.Fفي م (، أ

المتحصةةةل على المرتبة الرابعة فيتحصةةةل على شةةةارة المشةةةاركة على المسةةةتوى العربي في 
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زة " أما الفرق األخرى فتلعب من أجل البقاء في القسةةةةةةم األول فقط، "الكأس العربية الممتا

وتلعب بكل إمكاناتها من أجل اإلبتعاد على المراكز الثالثة األخيرة لتجنب السةةقوط إلى القسةةم 

 األدنى " القسم الثاني" .

أمةةا فيمةةا يخص التحكيم فةةإن إدارة هةةذه المبةةاريةةات يكون من طرف حكةةام فيةةديرا لين  

 .يتم تعيينهم من طرف لجنة التحكيم الوطنيةودوليين 

 منافسات بطولة القسم الثاني: 21-1-2

( فريقا، و يتم التنافس فيها على المراتب الثالثة 18وتضةةةةةةم هذه البطولة ثمانية عشةةةةةةر) 

األولى بهدف الصةةةةةةعود إلى القسةةةةةةم األعلى " القسةةةةةةم األول ". واإلبتعاد عن المراتب الثالثة 

لسقوط إلى القسم األدنى )قسم ما بين الرابطات( ويكون التحكيم في هذه األخيرة قصد تفادي ا

 المنافسات بحكام فيدراليين ودوليين معينين من طرف لجنة التحكيم الوطنية.   

 

 .منافسات بطولة ما بين الرابطات:21-1-3

فريقا هي  16وهي تحتوي ثالث مجموعات عن المستوى الوطني، وكل مجموعة تضم  

متحصةةةةةةلة على المرتبة األولى في مجموعتها على المسةةةةةةتوى الجهوي األول، لكل الفرق ال

رابطةة جهويةة مثةل الرابطةة الجهويةة لكرة القةدم  قسةةةةةةنطينةة ....الخ، ويتم التنةافس فيهةا من 

إلى القسةةةةةم الثاني، واإلبتعاد على المراتب  الحصةةةةةول على المراتب األولى قصةةةةةد الصةةةةةعود

 سم األدنى.  األخيرة لتفادي السقوط إلى الق

وتدار مباريات هذه المنافسةةةةةةةة أو البطولة من قبل حكام ما بين الرابطات و حتى حكام 

الدرجات العليا )فيدرالي، دولي( إن اقتضت الضرورة مثلما هو األمر في المباريات الصعبة 

 (. FAFويتم  تعيينهم من طرف )

 . منافسات بطولة القسم الجهوي:21-1-4

هذه البطولة على مسةةةةةةتوى فرق الرابطة الجهوية فقط، أي الفرق وتكون المنافسةةةةةةة في 

 التي تتبع نفس الرابطة الجهوية و هي تنقسم إلى:

 بطولة القسم الجهوي األول: 21-1-4-1

ويختلف عدد الفرق المشةةةةةةةاركة بإختالف الرابطة الجهوية ولكل رابطة عدد معين يتم  

جةةل الصةةةةةةعود إلى القسةةةةةةم األعلى)مةةا بين فيهةةا التنةةافس على إحتالل المرتبةةة األولى من  أ

 الرابطات( واإلبتعاد عن المراتب األخيرة الثالثة لتفادي السقوط إلى الجهوي الثاني.
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 . بطولة القسم الجهوي الثاني : 21-4-1-2

بة  نافس على إحتالل المرت ويختلف عدد الفرق المشةةةةةةةاركة من رابطة إلى أخرى، وتت

ول. وتلعب الفرق األخرى من أجل البقاء وتفادي األولى قصةةةةةةةد الصةةةةةةعود إلى الجهوي األ

السةةقوط إلى القسةةم الشةةرفي، وتختلف عدد الفرق الصةةاعدة حسةةب متطلبات المسةةتوى األعلى 

 وهذا بقرار من الرابطة المعنية.

 

 .بطولة القسم الشرفي )الجهوي الثالث(: 21-1-4-3

جهوية التي تنتمي إليها وتختلف عدد المجموعات والفرق المتنافسةةةة بإختالف الرابطة ال

وتلعب وتتنافس للحصول على المرتبة األولى للصعود إلى القسم الجهوي الثاني، وقد يصعد 

أكثر من فريق حسةةةةب متطلبات القسةةةةم األعلى، ويتم  إدارة هذه المنافسةةةةات لمختلف األقسةةةةام 

اقتضةةةةةت الجهوية من طرف حكام جهويين وحتى حكام ما بين الرابطات وحكام فيدراليين إن 

 الضرورة في المقابالت المحلية ، ويكون تعينهم من طرف  الرابطة المعنية.  

 بطولة القسم الوالئـي: 21-1-5

وتكون المنافسةةةةةةة في هذه البطولة على مسةةةةةةتوى الوالية فقط، وتختلف عدد الفرق من  

رفي ، والية إلى أخرى ، ويتم التنافس لضةةفر  بالمرتبة األولى قصةةد الصةةعود إلى القسةةم الشةة

وقد تتعدى إلى صعود فريقين أو أكثر حسب إحتياجات القسم األعلى ، أما الفرق األخيرة فهي 

تلعب من أجل اللعب ، ألنه ال يوجد هناك إقصاء أو سقوط إلى قسم آخر، بما أنه القسم األدنى 

ت ، وتدار مباريات هذه البطولة من طرف حكام والئيين وحتى جهويين وحكام ما بين الرابطا

 في اللقاءات الصعبة، ويتم تعيينهم من طرف الرابطة الوالئية المعنية.          

 منافسات كأس الجمهورية: 21-2

تتميز مبارياتها على مباريات البطولة كونها إقصائية بالنسبة لكل األقسام ولكل األدوار، 

بين الرابطات( ما  –الجهوي -وتبدأ هذه المنافسةةةةةةات على مسةةةةةةتوى األقسةةةةةةام الدنيا )الوالئي

والئيين وحكام ما بين الرابطات ويتم تعيينهم من طرف الرابطات  ويديرها حكام جهويين و

المعنية وهذا في الدور التمهيدي. بعدها تشارك الفرق المتأهلة من هذا الدور مع فرق القسمين 

ية القرعة. ويديرها حكام ما بين الرابطات وحكام فيدراليي ثاني في عمل ن ودوليين األول وال

حسةةةةةب نوعية المباراة ودرجات صةةةةةعوبتها، وهذه المباريات تلعب في مالعب محايدة، ويتم 

 (. FAFتعيين الحكام و المالعب التي تلعب فيها المباريات من طرف )
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وتجرى هذه المنافسةةةةةةات على نفس الوتيرة إلى غاية الدور النهائي الذي يلعب غالبا في  

عب  عب األولمبي "مل نا مع عيد وطني جوي 5المل با متزام غال ها  تاريخ إجرائ ية"  ،ويكون  ل

 وهو"عيد االستقالل" وبحضور 

شةةةةخصةةةةيات وطنية إضةةةةافة إلى رئيس الجمهورية، ويدير هذا النهائي حكام دوليين يتم 

 (. FAFتعيينهم من طرف  )

 . منافسات الكأس الممتازة:21-3

قسةةةةةم األول مع الفريق المتوج بالكأس وتجمع بين الفريق الحائز على البطولة الوطنية لل

 (.FAFالجمهورية في نفس العام ويديرها حكام دوليين معينين من طرف )

إضافة إلى هذه المنافسات هناك المنافسات الودية،وهي عبارة عن منافسات إما تقييمية  

أو لدرجة تحضةةةةير الفرق أو إنتقائية إلنتقاء العناصةةةةر الشةةةةابة والوقوف على إمكانات العب 

فريق ما وهي تنحصةةةةر غالبا على فرق المسةةةةتويات العليا كفرق القسةةةةم األول والثاني وكذلك 

 الفريق الوطني.

 من النظم العامة لكرة القدم على                                                       99تنص المادة مالحظة: 

بقرار من المكتب الفيدرالي بعد نظام مختلف المنافسةةةات و البطوالت قديم التعديل فيه  -

 .                                    جتماع  أعضاءها

 

 

 

 

 

  المبادئ األساسية لكرة القدم:  -22

كرة القدم  كأي لعبة من األلعاب لها مبادئ كلها األسةةةةةةةاسةةةةةةية المتعددة والتي تعتمد في 

   ا على إتباع أسلوب السليم في طرق التدريب.نهإتقا

ق أي فريق وتقدمه إلى حد كبير على مدى إتقان أفراده للمبادئ األسةةةةاسةةةةية ويتوقف نجا

للعبة، إن فريق كرة القدم الناجح هو الذي يسةةتطيع كل فرد من أفراده أن يؤدي ضةةربات كرة 

على اختالف أنواعها بخفة ورشةةةةةةةاقة، ويقوم بتمرير بدقة وبتوقيت سةةةةةةليم بمختلف الطرق، 

رب الكرة بالرأس في المكان المناسةةةةب، ويحاور عند ويركل الكرة بسةةةةهولة، ويسةةةةتخدم  ضةةةة

 اللزوم ويتعاون تعاوننا تاما مع بقية أعضاء الفريق في عمل جماعي منسق.  
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وصةةةةةةحيح أن العب كرة القدم يختلف من العب كرة السةةةةةةلة، وكرة الطائرة من حيث 

ا ال يمنع تخصةةةةصةةةةه في القيام بدور معين في الملعب سةةةةواء في الدفاع أو الهجوم، إال أن هذ

 مطلقا أن يكون العب كرة القدم متقنا لجميع المبادئ األساسية إتقانا مناسبا.  

سية لكرة القدم متعددة ومتنوعة، لذالك يجب عدم محاولة تعليقها في  وهذه المبادئ األسا

مدة قصةةةةةيرة كما يجب االهتمام ا دائما عن طريق التدريب الالعبين على ناحيتين أو أكثر في 

حسممن عبد الجواد، ) ن وقبل البدء باللعب وتقسةةم المبادئ األسةةاسةةية لكرة القدم إلى مايلي:كل تمري

 (27-25، ص1977

 

 استقبال الكرة.    -

  المحاورة بالكرة . -

  المهاجمة . -

  رمية التماس.  -

  ضرب الكرة . -

  لعب الكرة بالرأس.  -

  حراسة المرمى. -

 صفات العب كرة القدم:   -23

إلى صةةةةةةفات خاصةةةةةةة، تالءم هذه اللعبة وتسةةةةةةاعد على األداء ا  يحتاج العب كرة القدم

لحركي الجيد في الميدان ومن هذه الخصةةةةائص أو المتطلبات هناك أبع متطلبات لالعبين كرة 

القدم، وهي الفنية الخططية والنفسةةةةةةية والبدنية والالعب الجيد هو الذي يمتلك تكامل خططيا 

إيجابية مبنية على قابلية بدنية ممتازة والنقص الحاصل جيدا ومهاريا عاليا والتعدادات النفسية 

  في إحدى تلك المتطلبات يمكن أن تعوض في متطلب آخر.

سةةنركز في بحثنا هذا على متطلبات الالعب البدنية اعتمادا على معلومات وإحصةةائيات 

اسةةةة جمة في الميدان الكروي من خالل دراسةةةات المتعددة، تظهر التغيرات الفيزيولوجية المق

   بدقة قبل المباراة والتمرينات أو أثنائهم أو بعدهم.  

يمكن تقويم المتطلبات البدنية لكرة القدم من خالل دراسةةةةةةة الصةةةةةةفات الحركية لالعبين 

وتحليلها خالل المباراة طبقا للنشةةةةةةاطات المختلفة وطرق لعب الالعب للمباريات، فإن تحليل 

موفق ) ل لتلك الخصائص واإلحصائيات المهمة.كان معتمدا على رصد مباريات كثيرة للوصو

 .(10-09, ص 1999مجيد المولى, 
 

 الصفات البدنية:    23-1

من المميزات كرة القدم أن مارسةةةةتها في متناول الجميع مهما كان تكوينهم الجسةةةةماني، 

صه ولئن اعتقدنا بأن الرياضي مكتمل التكوين الجسماني قوي البنية، جيد التقنية، ذكي، ال تنق
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المعنويات هو العب مثالي فال نندهش إذا شةةاهدنا مباراة ضةةمت وجها لوجه العبين يختلفون 

من حيث الشةةةةكل واألسةةةةلوب، لنتححق من أن معايير االختيار ال ترتكز دوما على الصةةةةفات 

البدنية ، فقد يتفوق العب صغير الحجم نشيط ماكر يجيد المراوغة على خصمه القوي الحازم 

ع بحركات خصةمه غير المتوقعة، وذلك ما يضةف صةفة العالمية لكرة القدم، الشةريف المخدو

ويتطلب السةةةةيطرة في الملعب على االرتكازات األرضةةةةية، معرفة تمرير سةةةةاق عند التوازن 

محمد ) على سةةاق أخرى من أجل التقاط الكرة، والمحا فضةةة عليها وتوجيهها يتناسةةق عام وتام.

.(99, ص 1999رفعت, 
 

   

 فات الفيزيولوجية:   الص  23-2

تتحدد االنجازات لكرة القدم الحديثة بالصةةةةةةفات الفنية والخططية والفيزيولوجية وكذلك 

النفسية واالجتماعية، وترتبط هذه الحقائق مع بعضها وعن قرب شديد فال فائدة من الكفاءات 

ذ الالعب مجموعة الفنية لالعب إذا كانت المعرفة الخططية له قليلة، وخالل لعبة كرة القدم ينف

من الحركات مصنفة مابين الوقوف الكامل إلى الركض بالجهد األقصى، وهذا ما يجعل تغير 

الشدة وارد من  وقت إلى أخرى، وهذا السلوك هو الذي يفصل بل يميز كرة القدم عن األلعاب 

بات اللعبة األكثر تعقيدا من أي لعبة فردية أخرى، وتحقيق الظروف الم ثالية األخرى فمتطل

   فإن هذه المتطلبات تكون قريبة لقابلية الالعب البدنية والتي يمكن أن تقسم إلى مايلي: 

 القابلية على األداء بشدة عالية.   -

  القابلية على األداء بشدة عالية. -

  القابلية على األداء الركض السريع.  -

 القابلية على إنتاج قوة ) القدرة العلية ( خالل وضعية معينة.   -

   

إن األسةةةةةةةاس في اإلنجةاز كرة القةدم داخةل محتوى تلةك المفردات، ينةدرج ضةةةةةةمن    

مواصةةةةفات الجهاز الدموي التنفسةةةةي, وكذلك العضةةةةالت المتداخلة مع الجهاز العصةةةةبي ومن 

موفق مجيد ) المهم أن نتذكر أن صةةةفات تحدد عن طريق الصةةةفات الحسةةةية ولكن تحسةةةين كفاءة.

 . (62المولى: مرجع سابق, ص

 

طريق التدريب وفي أغلب الحاالت، فإن الالعبين المتقدمين في كرة القدم، يمتلكون عن 

يار  مد على اخت جاق الفريق يعت فإن ن هذا  ية فقط، ول بدن فات ال ية في بعض الصةةةةةة عال ية  قابل

 إستراتجية اللعب التي توافق قوة الالعبين.  

   

    الصفات المورفولوجية:  4 -23 
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كال البشةةةةةةرية ية: مفهوم المورفولوج 23-4-1 يدرس اإلشةةةةةة المورفولوجية هي علم 

ويتخصص عوامل عديدة ومحددة هيكل الجسم نجده مزودا بالهيكل العظمي، أما أحجام 

 الجسم فهي مزودة بالعضالت والشحم تحت الجلد.  

إن التنمية ومراقبة الجسةةةةم المسةةةةتمرة مضةةةةمونتين عن طريق غد ذات اإلفراز الداخلي 

تبر هذه ا موعات ناتجا وراثيا واجتماعيا صةةةةةةةادرا عن المحيط الذي والجهاز العصةةةةةةبي وتع

 تعيش فيه.  

يمكن أن تكون هذه المعلومات مقدرة من طرق المحيط الخارجي أين تشةةةةةكل المعطيات 

لألنسةةةةةةجة الذهنية في جسةةةةةةم  التسةةةةةةريحية قاعدة للعلم المرفولوجيا ولمعرفة التوزيع الطبيعي

(64،ص 2000-1999الدراسية مذكرة الليسانس, سنة ) .اإلنسان
 

 

 الخصائص المورفولوجية:    2 -23-4  

  يتسم النمو بالبطء عن ذي قبل، كما يبدو التمايز بين الجنسين بشكل واضح.  -

  يستمر نمو الجسم وتحدث زيادة في الطول والعرض والوزن.  -

  تتعدل النسب الجسمية وتصبح قريبة من النسب الجسمية عند الراشد.  -

 مو العضالت الصغيرة ويستمر نمو العضالت الكبيرة.   يزداد ن -

التتضةةةح الفروق بين الجنسةةةين إال أ ا توجد بعض الفروق البدنية القليلة بينهما فالبنات  -

في سةةةةةةن  باإلضةةةةةةةافة إلى وجود فروق في الهيكل العظمي حيث نالحظ الزيادة في العظام 

محمد الحماحمي، ) يادة حتى سةةن البلوغ.الحوض بالنسةةبة لإلناث مقارنة بالذكور وتسةةتمر هذه الز

 (.137.64، ص1990أمين الخولي: ، 

   

 أهمية الخصائص المورفولوجية:    3 -23-4

           إن ممارسةةةة أي نشةةةاط رياضةةةي باسةةةتمرار لفترات طويلة يكسةةةب ممارسةةةة خصةةةائص

 مورفولوجية خاصة تناسب مع نوع النشاط الرياضي الممارس.  

على ممارسةةةةة األنشةةةةطة الرياضةةةةية ذات الطبيعة الخاصةةةةة 1987ويؤكد عصةةةةام حلمي

وبشةةةةكل منتظم ولفترات طويلة تحدث تأثيرا مورفولوجيا على جسةةةةم الفرد الممارس، ويمكن 

بصورة فعالة أثناء ممارسة هذا النشاط،  التعرف على هذا التأثير بقياس أجزاء الجسم العاملة

عة، التحمل، المرونة،كذاك تجاوب جسةةةةم حيث أن لها تأثير، وإظهار القوة العضةةةةلية، السةةةةر

 الالعب لمختلف الظروف المحيطة به وأيضا  كفائتة البدنية وتحقيق النتائج الرياضية الباهرة.
 (26-25, ص2005محمد حازم محمد أبو يوسف, )

 

   

 متطلبات العب كرة القدم:   -24

 الجانب البدني:    24-1
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 لقدم:  المتطلبات البدنية لالعب كرة ا 1 -24-1

تعد متطلبات البدنية للمباراة الركيزة األسةةةةةةاسةةةةةةية التي يبنى عليها مفهوم اللياقة البدنية 

لالعب كرة القدم، والتي تعد أحد أسةةةةةةاسةةةةةةيات المباراة لما تتطلبه من جري سةةةةةةريع لمحاولة 

دقيقة ( والذي  90االسةةتحواذ على الكرة قبل الخصةةم، واألداء المسةةتمر طوال زمن المباراة )

يمتد أكثر من ذلك في الكثير من األوقات وكذا سةةةةةةرعة تبادل المراكز وتتغير االتجاهات  قد

تحتاجه المباراة والعمل على رفع  ولذا يجب أن يتصةةةةةةف العب الكرة بدرجة عالية بكل ما

كفاءته حتى يتمكن من تنفيذ المهام المهارية والخططية المختلفة بفاعلية، نفقد أصةةبح حاليا من 

   جوم باالشتراك في الدفاع في حالة امتالك الفريق للكرة.الواجب اله

 

 (70، ص1990أحمد ألبساطي: ، هللا أمر ا) اإلعداد البدني لكرة القدم: 2 -24-1

 

يعتبر اإلعداد البدني أحد عناصر اإلعداد الرئيسية وأولها في فترة اإلعداد أو على وجه 

درات الالعب البدنية العامة الخصةةةةةةوص،  ويقصةةةةةةةد به  كل العمليات الموجهة لتحسةةةةةةين ق

والخاصة ورفع كفاءته أجهزة الجسم الوظيفية وتكامل أداؤها، وتؤدى تدريبات اإلعداد البدني 

على مدار السةةنة بكاملها حيث تدخل ضةةمن محتويات ال برامج التدريبية بشةةكل أسةةاسةةي من 

 خالل وحدات التدريب اليومية  ونجد نوعين من اإلعداد البدني:  

   دني عام.إعداد ب -

 إعداد بدني خاص.  -

                                    

 اإلعداد البدني العام:   -أ

هو التطور الجيد للصةةةةةةفات الحركية بدون توجه إلى الرياضةةةةةةةة معينة  ويمثل مرحلة 

بسةةةيطة خاصةةةة بتطوير الصةةةفات البدنية الهامة للرياضةةةي الذي يخضةةةع طيلة هاته المرحلة 

 ى تطور الصفات الحركية، مقاومة، قوة، مرونة،....الخ.  لتمرينات موجهة إل

ويسةةةةةمح لنا هذا النوع من التحضةةةةةير البدني من الدعم تقوية عمل األجهزة العضةةةةةلية   

 )والمفصةةةةةةلية وكذا األجهزة الفيزيولوجية ) جهاز الدموي التنفسةةةةةةي والجهاز العصةةةةةةبي (.
PRADET  

Michel:, 1997, P 22 

 

 

 

 

 

 

 اص: االعداد البدني الخ -ب
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اإلعداد البدني الخاص يقصد به تقوية أنظمة وأجهزة الجسم وزيادة اإلمكانيات الوظيفية 

والبدنية طبقا لمتطلبات المباراة في كرة القدم، أي تطوير الصةةةفات المميزة لالعب كرة القدم، 

مثل التحمل الدوري التنفسةةةةةةي والسةةةةةةرعة الحركية وسةةةةةةرعة رد الفعل، والمرونة الخاصةةةةةةة 

 مسافات قصيرة والقوة المميزة للسرعة للرجلين والرشاقة وتحمل السرعة .... الخ.  بالسرعة ل

مترا لتحسةةةين سةةةرعة، أو  30وهذه الصةةةفات مرتبطة مع بعضةةةها فمثال العدو لمسةةةافة  

الجري لمسةةةافة محدودة بطريقة التناوب أو التبادل الخطوة لتطوير التحمل الدوري التنفسةةةي، 

لبدني الخاص في بداية فترة اإلعداد مقارنة باإلعداد العام حيث تصل وتقل التدريبات اإلعداد ا

ألبسمماطي: مرجع سممابق، هللا أمر ا) ألعلى نسةةبة لها في مرحلة اإلعداد الخاص واالسةةتعداد للمباريات.

 . (63ص

 

 

 عناصر اللياقة البدنية:    3 -24-1  

لة الطبيعية في "عامة التحمل هو القدرة على مقاومة التعب والعودة إلى التحمل: الحا

 أسرع وقت ممكن"

 القوة العضلية:    -

تلعب القوة العضةةةةةةلية دور بالي األهمية في إنجاز أداء العب كرة القدم خالل المباراة، 

وتعرف هذه القوة بقدرة الالعب في التغلب على المقاومات المختلفة أو مواجهتها وهي واحد 

بمعظم المتطلبات البدنية الخاصةةةةةةةة بالعب كرة من أهم مكونات اللياقة البدنية، حيث يرتبط 

    .القدم وتؤثر في مستواه

ويتضةةةح اجتياق الالعب لها في الكثير من المواقف أثناء اللعب، كالوثب لضةةةرب الكرة 

بالرأس أو التصةةةةويب من المرمى أو التمريرات المختلفة، وعند أداء مختلف المهارات بالقوة 

   .والسرعة المناسبة

إليها الالعب أيضةةةا فيما تتطلبه المباراة من الكفاق واالحتكاك المسةةةتم رة مع كما يحتاج 

الخصةةةةم لالسةةةةتحواذ على الكرة أو الرقابة المحكمة مع التغلب على وزن الجسةةةةم أثناء األداء 

. (111البساطي: المرجع نفسه ، صهللا أمر ا) طوال زمن المباراة.
 

   السرعة:  

قدرة اإلنسةةةةةةان على لقيام بالحركات في  تفهم من السةةةةةةرعة كصةةةةةةفة حركية تعريف: -

يذ  لة تنف حا هذه ال نة ويفترض في  نة وفي ظروف معي ية وفي ظروف معي أقصةةةةةةى فترة زمن

 . (48، ص1984قاسم حسن حسين وقيس ناجي عبد الجبار ، ) الحركة ال يستمر طويال.
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   تحمل السرعة: -

القدم، ونعني قدرة  يعرف التحمل السةةةةرعة بأا احد العوامل األسةةةةاسةةةةية لإلنجاز في كرة

الالعب باالحتفاظ بمعدلعال من سةةةةةرعة الحركة أثناء تكرار الجري خالل المباراة، أي تحمل 

توالي السةةةةرعات التي تختلف سةةةةرعا ا حسةةةةب متطلبات مواقف اللعبة المختلفة، حيث تتطلب 

ي المباراة قد رة فائقة على تكرار، التجارب باالنتقال من مكان ألخر بأقصةةةةةةى سةةةةةةرعة في أ

حسمن سميد أبو عبد  ) وقت خالل زمن المباراة تسةعون دقيقة للقيام بالواجبات الهجومية والدفاعية.

 ..            -39، ص2001، 

 

 

 الرشاقة:   

هناك معاني كثيرة حول مفهوم الرشةاقة، وتحديد مفهوم نظرا الرتباطها الوثيق  تعريف:

  بالصفات البدنية من جهة والتقنيات من جهة أخرى.

تعرف بأا قدرة الفرد على تغيير أوضةةةةاعه في الهواء، تتضةةةةمن أيضةةةةا عناصةةةةر تغيير 

قاسم حسن حسين وقيس ) االتجاه وهو عامل هام في معظم الرياضات باإلضافة لعنصر السرعة.

 ( 20المرجع نفسه، ص ناجي عبد الجبار:

قدرة على التوافق الجيد للحركات التي يقوم ا الفرد  ويرى البعض أن الرشةةةةةةةاقة هي ال

 سواء بكل أجزاء جسمه أو بجزء منه.   

من أنسةةةةةب التعاريف الحالية لمفهوم الرشةةةةةاقة في  "هرتز" ويعتبر التعريف الذي يقدمه

  (10, ص1994محمد حسن عالوي, )الرياضي إذ يرى أن الرشاقة هي:  عملية التدريب 

 القدرة على إتقان التو فقات الحركية المعقدة.   -

  عة وإتقان المهارات الحركية الرياضية.القدرة على السر -

القدرة على تعديل سةةةةةرعة األداء الحركي بصةةةةةورة تتناسةةةةةب مع متطلبات الم واقف  -

 المتغيرة.

   

   الجانب المهاري:   2- 24  

  مفهوم المهارة الحركية الرياضية:   1 -24-2

ب حركي تعرف المهةارة الحركيةة الريةاضةةةةةةيةة بةأا:" مةدى كفةاءة األفراد في أداء واجة

 معين".  

وتعرف المهارة الحركية الرياضية أيضا بأا: " مقدرة الفرد على التوصل إلى نتيجة من 

خالل القيام بأداء واجب حركي بأقصةةةةى درجة من اإلتقان مع بذل أقل قدر من الطاقة في أقل 

 زمن ممكن".
.(13, مصر, ص2002مفتي إبراهيم حماد, )
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قة واالقتصةةةةةةةاد في الجهد "وهي األداء الحركي اإلرادي الثةا لد بالتحكم وا بت المتميز 

حسممن سمميد أبو عبد , ) بسةةرعة االسةةتجابة للمواقف المتغيرةالنجاز أفضةةل النتائج أثناء المباراة ".

 . (27,ص 2002

 

 

 مفهوم اإلعداد المهاري:    2 -24-2

يمثل " يعتبر اإلعداد المهاري أحد الجوانب األسةةةةاسةةةةية لعملية التدريب في كرة القدم، و

مسةةةةةةتوى إتقان األداء المهاري أحد مؤشةةةةةةرات القدرة المهارية العامة، أو االنجاز المهاري، 

لالعب وخاصةةةةة إذا تماثل أو تشةةةةابه هذا األداء مع متطلبات مواقف اللعب خالل المباريات". 
 (123, ص.2000ألبساطي, هللا محمد كشك، أمر ا)

ارات األساسية التي يستخدمها الالعب "إن اإلعداد المهاري في كرة القدم هو تعليم المه 

 ا وتثبيتها حتى يمكن تحقيق اعلي المستويات".نهخالل المباريات والمنافسات ومحاولة إتقا
 (27حسن سيد أبو عبد : المرجع نفسه، ص)

 

يسةةةةةةتهدف اإلعداد المهاري لالعبين تعليم وتطوير وصةةةةةةقل وإتقان وتثبيت المهارات   

اسةةةتخدامها في المنافسةةةات الرياضةةةية لتحقيق أعلى االنجازات  الحركية الرياضةةةية التي يمكن

. (245, ص1999عادل عبد البصير علي, ) الرياضية.
 

 مفاهيم ومكونات اإلعداد المهاري:    3 -24-2

تحدد مكونات اإلعداد المهاري من خالل مفاهيم أسةةةةةاسةةةةةية وجب على المدرب إدراكها 

عدادهم بشةكل يتناسةب مع متطلبات مواقف اللعب جيدا الكتسةاب العب المها رات المتعددة وإ

 المتغيرة، ويمكن حصر هذه المفاهيم في النقاط التالية:  

 شمولية وزيادة حجم اإلعداد المهاري:    -أ

ويعني هنا حجم اإلعداد المهاري: عدد المهارات الفنية أو مايطلق عليه ثروة المهارات 

هارية الفردية والمركبة لالعبين في مراكز الخاصةةةةة بكرة القدم وتشةةةةمل مجموع االداءات الم

 وخطوط اللعب المختلفة.  

  تنوع محتوى اإلعداد المهاري:  -ب

أن يراعى في عملية اإلعداد المهاري باإلضةةةةةةةافة إلى ماسةةةةةةبق تركيز على الوضةةةةةةع 

المحتوى المناسةةةةةب لكل مركز أو بمعنى آخر عدم االكتفاء بزيادة ثروة مهارات فقط بل يجب 

ات بما يتناسةةةةةةةب مع متطلبات كل مركز من مراكز اللعب أي ربط تدريبات توظيف المهار

المهارية التي يمتلكها الالعبين بالمركز الذي يلعب فيه مع فريقه مع مراعاة تنوع ايتها من 

 حيث الشكل والهدف.  

 ربط تنفيذ األداء المهاري بمواقف اللعب التنافسية:   -ج
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مدرب هنا ودائما وأبدا أن يعد تدريباته بحيث ويرتبط ذلك بما سةةةةةةبق حيث يجب على ال

يمكن توظيفها لتحقيق الهدف المنشةةةود وهو أداء هذه المهارات في مواقف تنافسةةةية مشةةةا ة لما 

 يحدث في المباريات.
 . ( 165، 164البساطي: مرجع سابق، صهللا محمد كشك، آمر ا)

 

 

 

 

 

  أهمية اإلعداد المهاري:  4 -24-2 

دورا كبيرا في تحقيق نتائج إيجابية لصةةةةةةالح الفريق  اإلعداد يلعب في كرة القدم الحديث

 ا الفريق.  بهحيث تلعب المهارة دورا بارزا في عملية إتقان ونجاق الطريقة التي يلعب 

ية التي  هارات األسةةةةةةةاسةةةةةة قدم دف إلى تعليم الم هاري في كرة ال ية اإلعداد الم إن عمل

وتثبيتها حتى يمكن تحقيق  ناولة إتقايسةةةةةةتخدمها الالعب خالل المباريات والمنافسةةةةةةات ومح

أعلى المسةةةةتويات ويتخذ المدرب في تحقيق ذلك الهدف كل اإلجراءات الضةةةةرورية والهادفة 

للوصةةول بالالعب إلى الدقة واإلتقان والتكامل في أداء جميع المهارات األسةةاسةةية للعبة بحيث 

 طار قانون لعبة كرة القدم.يستطيع تأديتها بصورة آلية متقنة تحت ظروف المباراة وفي ظل إ
 .(27حسن سيد أبو عبد : مرجع سابق، ص)

 

 

  مراحل اإلعداد المهاري:   5 -24-2

للحركات الرياضةةةةةية بمراحل تعلم أسةةةةةاسةةةةةية ثالثة اليمكن  المهاري تمر عملية اإلعداد

 الفصل بينها حيث تؤثر كل منها في األخرى وتتأثر ا ونوجزها فيما يلي:   

   لتوافق األولي للحركة:مرحلة اكتساب ا -أ

 وتتضح أهمية هذه المرحلة في نقاط التالية:  

 تشكل األساس األول لتعلم الحركات وإتقانها .   -

دف إلى اكتسةةةةةاب الفرد مختلف المعاني والتطورات كالتصةةةةةور السةةةةةمعي البصةةةةةري  -

  والحركي للحركات حتى يمكن بذلك ضمان قدرات لالعب على األداء والممارسة.

  دوافع الالعب لتعلم الحركة ومحاولة التدريب عليها إلتقانها . استشارة  -

    

 مرحلة اكتساب التوافق الجيد:   -ب

يمكن استخدام مختلف الوسائل المعينة على التعليم على أن تتناسب مع درجة المستوى 

 الذي وصل إليه الالعب.  



 

33 
 

سةةةةطتها يمكن ممارسةةةةة تحتل الوسةةةةائل العلمية المكانة الهامة في هذه المرحلة والتي بوا

 وأداء الحركة والتدريب عليها ككل وكأجزاء.  

 تحتل عملية اإلصالق األخطاء دورا هاما خالل عملية التدريب على الحركة.  

 

 

 

 

 

 مرحلة إتقان وتثبيت المهارة الحركية الرياضية:   -ج

 تأتي هذه المرحلة بعد المراحل السةةةةةةةابقة من خاللها يمكن تثبيت أداء الحركة بمواالة

عادل عبد البصير علي: مرجع سابق, ) المتعددة والمتنوعة. الظروفالتدريب وإصالق األخطاء تحت 

 (255، 251، 248ص

  

   مفاهيم وأسس اإلعداد المهاري:   6 -24-2

"تفرض متطلبات األداء في كرة القدم الحديثة ضةةةرورة التخصةةةص المبكر والتحكم في 

ية وتطور أ يذ برامج تنم عداد وتنف مل نظم إ داء الالعبين المهاري وهناك مجموعة من العوا

السةةةةةةيكوحركي،  لإلدراك النجاق وهي العامل األنثروبومتري والوظيفي، العامل اإلدراكي و

وج ود دوافع والنواحي اإلرادية،العامل االقتصةةةةةادي واالجتماعي، توافر الموضةةةةةوعية وتقع 

ر للناشةةةةةئ  كرة القدم ضةةةةةمانا الخطأ، وجود المدرب الكفء، وألهمية فترة التخصةةةةةص المبك

لالرتقاء بمستواه المهاري باإلضافة إلى البدني والخططي هناك بعض التساؤالت الهامة التي 

  تفرض نفسها ويجب أن تكون لها إجابات واضحة في ذهن المدرب وهي:

 في أي سن تبدأ مرحلة التخصص المبكر لالعب؟    -

  ماحجم تمرينات التي يجب إعطائها لالعبين؟  -

  ماهي العناصر الفنية والخططية التي يجب تعلمها وتدريبها عليها؟  -

  كيفية تشكيل محتوى التدريب وفق االختالفات السنية بين الالعبين؟  -

وإجابات األسةةةئلة السةةةابقة يجب وضةةةعها بشةةةكل أسةةةاسةةةي في البرنامج الخاص بتدريب 

 الالعبين.  

ل المورفولوجيةةةة والنفسةةةةةةيةةةة ونظرا لوجود بعض التغيرات واالختالفةةةات في العوامةةة

 واالجتماعية فمن الصعب تحديد أو االتفاق على سن محددة بداية لبدء أو ممارسة الكرة.  

وانطالقا من هذا االختالف فإننا يمكن االجتهاد والقول بأن كرة القدم وفقا لنضةةةةةةم تعلم 

تتوازن فيها  ( سةةنوات ألن هذه المرحلة السةةنية 10 – 9وتدريب تؤكد على بدايتها من سةةن ) 

البسمما طي: مرجع سممابق، هللا محمد كشممك، آمر ا) وبصةةورة جيدة جميع الوظائف السةةيكوحركية والعقلية.

 . (211 -210ص
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 األداء الفني لمهارات كرة القدم:   7 -24-2

تتميز طبيعةة األداء في كرة القةدم بةاحتوائهةا على مهةارات كثيرة ومتنوعةة يتعين على 

ا، لتحقيق التفوق على المنافس ومن هنا فإن التدريب على تلك نهدوا سةةةةةةواء بالكرة أو بنهإتقا

المهارات يشةةغل حيزا زمنيا ملموسةةا في برامج إعداد وتدريب الناشةةئين من العبي كرة القدم، 

 وتنقسم مهارات كرة القدم باختصار إلى قسمين هما: 

 

 

 

   مهارات وحيدة منفردة: -

ة محددة ويتضةةةةةةح ا تأثير ودور الحركة وهي التي تؤدي بشةةةةةةكل مفرد ولها بداية و اي

التمهيدية في انجاز الواجبالرئيسةةةةةةي للمهارة، وهذه المهارات تظهر في أداء الالعب لمهارة 

رمية   -أو بالمواجهة -اسةةةةةةتالم(الزحلقة الجانبية -كتم   -السةةةةةةيطرة على الكرة )امتصةةةةةةاص

 تمريرات والضربات الحرة والركنية  وضربات الجزاء.     -التماس

 

 

   مهارات مركبة: -

فهي تمثل نماذج لألشكال مختلفة موعة من المهارات المنفردة تندمج مع بعضها البعض 

وتتداخل مراحلها النهائية لتشةةةةةكل بداية للمهارات التالية والتي يؤديها الالعب في موقف لعب 

ذه المهارات معين لتحقيق هدف محدد وفقا لمتطلباته، ومن واقع نتائج التحليل والمالحظة  فه

بالمئة من  األداء المهاري لالعب  كرة القدم خالل المباريات وجميعها إذا 70تمثل أكثر من 

أديت بنجاق تنتمي إما بالتمرير أو التصةةةةةةويب ولذلك يجب النظر إليها بعين االعتبار أثناء 

تدريبها عملية اإلعداد المهاري خالل مراحل التعليم والتدريب لالعبين، ويجب التركيز على 

 بشكل خاص من قبل المدربين الناشئين ووضعها في أشكال سهلة مبسطة .

 

 : مراحل الموسم الرياضي  -25

 مرحلة اإلعداد البدني العام: -25-1 

وفقا للهدف منه ونوعية العملها تشتمل هذه المرحلة على التمرينـات العامة، ويزداد فيها حجم 

جة العمل الكلية هدف  التمرينات خالل هذه %( مندر80-%70العمل بدرجة كبيرة مابين) 

( أسابيع، 2-3المرحلة إلى بناء قوام سليم لالعبين، وتستغرق هذه المرحلة من اإلعداد) 

( مرات أسبوعيا.تحتوي هذه المرحلة مجموعة من التمارين تخص 3-5ويجـريالتدريب من) 

ة والتمارين باألجهزة جميـع أجـزاء الجسـم والعضالت، باإلضافة إلى التمرينات الفني

 (39،ص 2001مفتي إبراهيم حماد : ) واأللعاب الصغيرة.
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فة إلعداد الالعب  نب المختل هذه المرحلة على جميع الجوا ناحية أخرى تحتوي  ومن 

هدف   بصفة شاملة، إال أن النسب تتفاوت وفقا لهدف تلك المرحلة.ومما تقدم فان هذه المرحلة

 (29.27 ص ، 1989 , إسماعيل طه)لعامة لالعب. إلى تطوير الصفات البدنية ا

 مرحلة اإلعداد الخاص: -25-2

( أسةةابيع وهدف  إلى التركيـةةةةةةةةز علـةةةةةةةة تمارين 4-6تسةةتغرق هذه المرحلة فترة مابين) 

اإلعداد الخاص باللعبة من حيث الشةةةكل والمواقف بما يضةةةمن معه متطلبات األداء التنافسةةةي 

إن محتويات  .تطويره،  واكتساب الالعبين الثقة بالنفسوتحسين األداء المهاري، والخططي و

مرحلة اإلعداد الخاص بلعبة كرة القدم تتضةةةةمن عناصةةةةر اللباقة البدنية الخاصةةةةة باللعبة ،مع 

 التركيز بدرجة كبيرة على األداء المهاري والخططـي.

اصة فالعمل في هذه المرحلة يكون موجها بدرجة كبيرة نحو تحسين الصفات البدنية الخ

، 2001مفتي إبراهيم حماد) وإتقان الجوانب المهارية والخططية للعبة اسةةةةةةتعدادا لفترة المباريات.

 (145ص

 

  يلي: من بين الخصائص التي تتميز هذه المرحلة نذكر منها ما خصائص اإلعداد البدني الخاص:

الرياضةةةةةةة   عيهتم اإلعداد البدني الخاص بعناصةةةةةةر اللياقة البدنية الضةةةةةةرورية والهامة في نو -

 الممارسة.  

  إن الزمن المخصص لإلعداد البدني الخاص أطول من الزمن المخصص لإلعداد البدني العام. -

  البدني العام. األحمال المتخصصة تتميز بدرجات أعلى من تلك المستخدمة في فترة اإلعداد -

ة الرياضةةية كافة التمرينات المسةةتخدمة ذات طبيعة تخصةةصةةية تتطابق مع مايحدث في المنافسةة -

  لنوع الرياضة الممارسة.

 مرحلة ما قبل المنافسة : -25-3

 عبين،ّأسةةةةابيع( وهدف إلى تثبيت الكفاءة الخططية لال 3-5تسةةةةتغرق هذه المرحلة من)

خالل األداء الخططي تحت ضةةةةةةغط ما مع اإلكثار من تمرينات   مع العناية باألداء المهاري. 

لتجريبيـةةةةةةةة. إن حجم العمل التدريبي الخططي في هذه المنافسة والمشاركة في المباريـةةةةةةةات ا

طه إسماعيل ) المرحلة يأخذ النصيب األكبر يليه اإلعداد المهاري ، ثم اإلعداد البـةةةةةةدني الخاص.

(35 ص1989ى
 

 .تشمل الجانبين الجانب التكتيكي والتقني و الجانب النفسي  

 التحضير التقني والتكتيكي:
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سي في كرة القدم الحديثة ظهـةةةةةةةر بـةةةةةةةبطء إنطالقا من إن تنظيم الفريق هو عنصر أسا

تحقيق نتيجةة ببةذل جهةد بجمع الالعبين حول الكرة وبمحةاولةة التوغةل المرتكز على الهجوم 

التي أوحت لفريق هارور وفريق 1866الشخصي والجماعي ومرورا بقاعدة التسلل في سنة 

باراة بين فريقي كمبردج م1871إيتون اإلنجليزيين بالتوغـةةةةةةةةةةةةةل الثنائي ووصةةةةةةوال في عام 

وأكسفورد حيث خصص فريق أكسفورد ثالثـةةةةةةةة العبين في المؤخرة لصد مهاجمي كمبردج 

وبعد عدة تجارب ومحاوالت إعتمدت هذه الخطة في إنجلترا علـةةةةةةةةةةةى أسةةةةةاس أن الدفاع هو 

المحافظة والهجوم هو االجتياق.  وكرة القدم ليست سوى لعبة الهي فن والهـةةةةي علـةةةةم ولكن 

عبة تتطلب صةةةةفات عديدة جسةةةةدية وثقافية وأخالقية فأخذ الكرة والمحافظة عليها والتقدم أي ل

نحو مرمى الفريق المنافس هو الهدف األسةةةاسةةةي للفريق وهذه التقنية تسةةةتدعي جيدا التنسةةةيق 

بين الحركات الصةةـةةةةةةةةعبة مثـةةةةةةةةال لسةةيطرة على الكرة بقدم واحدة وتكون في توازن مع القدم 

كرة القدم قريبة من بقيـةةةةةة األلعاب األخرى ألن الطابع التوازني لالعب  األخرى. ليست تقنية

كرة القدم يتطلب من أن يحافظ على السيطرة علـةةةةةى الكـةةةةةرة في اللعب تقنية الالعب إذن هي 

حركية في أساسها تستهدف التغلغل بالكرة إلى المرمى المنافس وتعتمد على التقنية الشخصية 

وتميل دائما إلى التطور وفقا للمصةةةةةةلحة الجماعية، وإلى جانب  إلى عالقة الالعب بالكرة‘

الدقـةةةةةةةة في تنفيذ الحركات المختلفة فإن السةرعة أسةاسةية وتبقى نتيجة المباراة متعلقة إلى حد 

كبير بقدرات التنفيذ الفوريـةةة للحركات العادية أو الصعبة وشكل التنفيذ وتواتره اللذان يميزان 

 (59، ص1988محمد رفعت: لبنان:)عبين العاديين. الالعبين المهرة من الال

 التحضير النفسي :  

إن عملية التدريب عملية مبنية على أسس علمية وهي ذات شقين ال ينفصالن عن بعضهما 

هذا  الشق النفسي التربوي:، و التكتيكي يشمل اإلعداد البدني و و البعض الشق التعليمي:

ماما ،فاإلعداد النفسي يسرع عملية تكوين اإلمكانات الشق له أهميته مثل الشق التعليمي ت

 (26 ,ص 1985محمد حسن عالوي )النفسية الضرورية باستعمال اإلجراءات النفسية المختلفة.

 

وإذا تتبعنا بدقة منافسةةةةات الحديثة وما يبذله الالعب من جهد بدني وعصةةةةبي وما يرافق 

دريب الالعب و إعداده من حيث الحجم نفعاالت مختلفة ،وإذا إطلعنا على طريقة تاذلك من 

والشةةدة وعرفنا الضةةغوط النفسةةية الواقعـةةةةةةةةة عليه من جراء حسةةاسةةية اللعبة وأهمية المباراة 

،وذلك من خالل إعداد الالعب إعدادا سليما وعلميا من أجل أن نستطيع مواجهة كل السلبيات 

اإلعداد النفسي بكرة القدم عند الحديث عن موضوع  و والتغلب عليها وإحراز الفوز المنشود،

 علينا أن نتذكر النقاط التالية:  

إعداد الكلمات الحماسةةةةةةية والخطب الرنانة التي يطلقها المدرب أو  نقصةةةةةةةد هذا أوال:

 اإلداري إلثـارة حمـاس الالعبين وجعلهم يتقاتلون من أجل تحقيق الفوز بأي ثمن.  
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 دم أحد العناصر األساسية للعبة .  لقد أصبح موضوع اإلعداد النفسي بكرة الق ثانيا:

يمكن ألي شةةةةةخص أن يتولى مسةةةةةألة اإلعداد النفسةةةةةي وهو ال يحمل المؤهالت  ال ثالثا:

 العلمية والخبرة في هذا المجال .  

ال يجب أن نتصةةةةةةور ونحن نتحدث عن األهمية البالغة لإلعداد النفسةةةةةةي أن هذا  رابعا:

  اإلعـداد سـيكون بـديال للعناصر األخرى. 

إن الهدف األسةةةةةاسةةةةةي لكرة القدم هو جعل الالعب قادرا على تحمل التدريب  خامسةةةةةا:

 . ( 23،ص2001فيصل رشيد عياش الدليمي  )وخوض المباريات بالشكل المطلوب.

 (2008عبد ، اإلعداد البدني لالعبي كرة القدم، ) :مرحلة المنافسة  – 25-4

وير الصةةةةةفات البدنية الخاصةةةةةة بكرة و في هذه المرحلة يكون االهتمام موجها نحو تط 

-80%، بينما اإلعداد الخاص من 20-10القدم بشكل رئيسي و تصل نسبة اإلعداد العام من 

% من اإلعداد البدني، و على المدرب التأكيد على التدريبات البدنية المهارية حيث دمج 90

ية الخصةةةائص البدنية في بينهما، كما يجب عليه مراعاة توزيع عناصةةةر اللياقة البدنية عند تنم

دورة الحمل األسةةةبوعية بما يتناسةةةب و معطيات علوم لضةةةمان التأثير اإليجابي على مسةةةتوى 

النقاط العامة و الهامة التي يسةةةةةةتخدمها مدربي كرة القدم للمسةةةةةةتويات العالية الالعب. و من 

 خالل فترة المسابقات، و هي على النحو التالي:

 و المهارية. بية في األسبوع لتنمية عناصر اللياقة البدنيةيفضل تخصيص الوحدات التدري -

 تخصيص جزء من الوحدات التدريبية األخرى لتنمية الرشاقة و المرونة و السرعة. -

 يحدد نصيب تدريبات السرعة و القوة و الرشاقة في النصف األول من الدورة. -

 التحمل العام مرة كل أسبوعين.التدريب على تحمل السرعة مرة واحدة في األسبوع. بينما  -

 التدريب على السرعة بأنواعها مرتين في األسبوع. -

 التدريب على القوة المميزة بالسرعة يوميا بحيث تكون ذات طابع مهاري. -

 .التدريب على الرشاقة الخاصة مرتين في األسبوع. أما التدريب المرونة فيكون يوميا  -

 : احة اإليجابية (مرحلة االنتقالية  ) الر - 25-5

و هي المرحلة األخيرة من إعداد العب كرة القدم و يرافقه هبوط في مستوى شدة التدريب، 

و في هذه المرحلة تأخذ تمرينات اإلعداد البدني طابعا خاصا و مشوقا من خالل األلعاب 

م الترفيهية كالسباحة ...إلخ. و مما سبق يستخلص أن اإلعداد البدني يعد واحدا من أه
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متطلبات اإلعداد الالعب كرة القدم و التي تتجه نحو تطوير النوعيات و القدرات البدنية 

األساسين كما يؤكد على ذلك ياسر حسن نقال عن أنا اسكار وديموفا و إن مستوى تطوير هذه 

النوعيات يتم خالل مراحل اإلعداد لالعبين و الذي يكون ضمن قياسات موضوعية موحدة 

 (2001أ.، اإلعداد البدني والوظيفي في كرة القدم، )البسيطة. ارات المقننة بمساعد االختب

 

 

 خالصة 

 

بعد االطالع على كرة القدم والتعرف على تاريخها وقوانينها ومبادئها واهم منافسات  

كما يمكننا االستنتاج ,كرة القدم  كما يمكن أن استنتج أن لعبة كرة القدم هي لعبة ذات تاريخ قديم 

وقد بلفت من , ذه الرياضة هي رياضة منظمة  تحكمها قوانين مضبوطة و متفق عليهاإن ه

فال , الشهرة ما يجعلها تحتل المرتبة األولى من حيث الشعبية واستقطاب الجماهير في العالم

فهي محبوبة الجماهير على اختالف البلدان ,تزال كرة القدم تستقطب العديد من متتبعيها

 .واألجناس



 

 يـــــل الثانـــــالفص

 اتــــــابـــــاإلص
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 تمهيد 

یتعرض الریاضیون لإلصابة نتیجة الجهد المستمر على اعضاء و أجهزة الجسم 

وخاصة عندما  ال تراعي الشروط الفنیة أثناء التدریب، فأن الجهد المفاجيء لجزء معین من 

احتمال انسجة وبذلك یؤدي الى االصابة، تحدث االصابات في  الجسم قد یكون اكثر من قوة

جمیع األعمار ولكن هناك اصابات شائعة في اعمار معینة في دول االخرى، ومثل كثیرا في 

سنوات المراهقة االصابات )الكسور ،اصابات العضالت، المفاصل اصابة مراكز نمو في 

ب تدریبات شدیدة بسبب طموحه العالي نهایات العظام طویلة( في سنة ونضوج یمارس الالع

المنافسة مما یسبب اصابة عضالت أما في سنة ما فوق الثالثین وعندما یكون الالعب 

مستمر في ممارسة والنشاطات لصعوبة الوصول الى المستوى الثالث في هذا السن فأن 

 الالعب یبذل جهداً شدیداً .

 

هم في موضوع الطب الریاضي وقد تعد االصابات الریاضیة )اصابات الالعب جانب م

تطورت وسائل العالج ویعتبر على االصابات اساساً في تطویر قابلیة الریاضي والوقایة من 

االصابات كذلك ارشاده الى افضل الوسائل العالجیة التي تضم الشفاء التام وسرعة العودة 

التي یتعرض فیها الى النشاط الریاضي الممارس من قبل الالعب. وأن اصابات الالعب هي 

الریاضیون الى االصابة نتیجة الجهد المستمر على اعضاء واجهزة الجسم وعندما ال تراعى 

 الضرورة العلمیة والفنیة اثناء التدریب.

  :تعريف اإلصابة -1

هي تعرض أنسجة الجسم المختلفة لمؤثرات  خارجیة و داخلیة تؤدي إلى إحداث 

مكان اإلصابة مما یعطل عمل أو وظیفة ذلك تغیرات  تشریحیة و فیسیولوجیة في 

 (145، ص2014.)حسني السعود و محمد سليمان عيده،النسیج

هي خلل عضو أو أكثر من أعضاء الجسم مما یؤدي إلى تعطل هذا العضو بشكل 

 (145)نفس المرجع، صمؤقت أو دائم عن القیام بالوظیفة الطبیعیة. 

تي تصیب أعضاء أو جسد الریاضیین خالل هي اإلصابة ال و أما اإلصابة الرياضية: 

التمرینات أو المباریات مما یؤدي إلى تعطل هذه األعضاء عند القیام بوظیفتها الطبیعیة 

 (60، ص2014)خالد يوسف عبد الرحمن الشرقاوي، ، بصورة مؤقتة.

بأنها تلف أو إعاقة و هذا التلف سواءا كان مصاحب أو  (1995تعرفها زينب العالم) 

صاحب بتهتك األنسجة سواءا كان هذا التأثیر خارجي ( میكانیكیا، عضویا أو كیمیائیا            غیر م

 ) و عادة ما یكون هذا التأثیر الخارجي مفاجئا و شدیدا.
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بأنها تأثیر نسیج أو مجموعة من أنسجة الجسم  (2004يعرفها عبد الرحمن زاهر)

خالد يوسف )ل عمل أو وظیفة ذلك النسیج. نتیجة مؤثر خارجي أو داخلي مما یؤدي إلى تعطی

 (60، ص2014عبد الرحمن الشرقاوي ،

  : األسباب العامة لإلصابات الرياضية  -2

تختلف اإلصابات الریاضیة تبعا لنوع النشاط الممارس و طبیعة األداء و مستوى 

وعي الریاضي و المنافسة، فضال عن الجانب النفسي و االستعداد المهاري و اللیاقة البدنیة و 

إد اركه لخطورة الحركة المؤداة و إمكانیة التسبب في اإلصابة، كذلك معرفته بكیفیة تفادیها  

 و الحد من وقوعها. 

 (6-5، ص 2004)سميعة خليل محمد،و من أهم أسباب اإلصابات الریاضیة ما یأتي: 

 

اع عناصر التدریب الخاطئ )تحمیل الریاضي جهدا أكثر من طاقته، عدم تكامل أنو -1

اللیاقةالبدنیة في التدریب، عدم تنسیق العمل و التوافق في المجموعات العضلیة 

المؤدیة للجهد البدني، عدم كفایة اإلحماء وعدم التدرج في الحمل، سوء التدریبات 

 في توزیع الجهد و الراحة( 

إهمال الجانب الصحي )عدم إخضاع الریاضیین للفحوصات الدوریة، و إهمال  -2

 لبات الصحیة السلیمة من غذاء و مسكن و إضاءة و تهویة و غیرها( المتط

سوء المستلزمات الریاضیة )أرضیة المالعب، و المالبس الریاضیة، و األحذیة  -3

 المالئمة( 

مخالفة القوانین الریاضیة )الخشونة المتعمدة في اللعب و مخالفة قوانین اللعب، و  -4

 استخدام المنشطات(

و الظروف الجویة خالل ممارسة األلعاب الریاضیة )البرد عدم مراعاة العوامل  -5

 الشدید ،الحرارة الشدیدة، األمطار، الریاح، األماكن المرتفعة( و غیر ذلك. 

 سوء الحالة النفسیة و االبتعاد عن الروح الریاضیة.  -6

عدم تجانس الالعبین من حیث االستعداد البدني و المستوى المهاري بسبب تفاوت  -7

 لجنس أو عوامل أخر ى. العمر أو ا

 عدم إلمام الالعب بالتدابیر الوقائیة و العالجیة الالزمة. -8

 :  العوامل المؤثرة على اإلصابات الرياضية3 -

 یتوقف مدى و شدة و طبیعة اإلصابة الریاضیة على عدة عوامل تشمل ما یلي :  
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  :  اللياقة البدنية العامة لالعب •

العامة لالعب قلت احتماالت إصابته نسبیا، فارتفاع مكونات كلما ارتفعت اللیاقة البدنیة 

اللیاقة البدنیة العامة لالعب من مهارة و قوة عضلیة و مرونة و جلد دوري و تنفسي )كفاءة 

الجهاز الدوري التنفسي( و سرعة و توافق عضلي عصبي، یساعد إلى حد كبیر في اإلقالل 

الریاضي الفسیولوجیة في المعرفة الدقیقة  من تعرضه لإلصابة. و تساهم اختبارات الطب

للیاقة البدنیة البدني لالعب و عدم إشراك الالعب غیر الجاهز بدنیا و فنیا، و بالتالي التقلیل 

من نسبة اإلصابات الریاضیة المحتملة. و نركز هنا على ضرورة االرتقاء باللیاقة البدنیة 

 مة ألدائه الفني في المالعب. و الخاصة و المهارات الالز           العامة 

  : اللياقة النفسية لالعب  •

إن إشراك الالعب غیر المستعد نفسیا یساعد على احتمال إصابته في المالعب و للیاقة 

النفسیة العدید من اإلختبا ارت و المعلومات التي یجب أن یلم بها متخصص الطب الریاضي  

یة المختلفة لیساهم ذلك في تقلیل نسبة احتمال و المدرب و األطباء المرافقون للفرق الریاض

 اإلصابة في المالعب. 

   : استعداد الفرد لممارسة نوع معين من الرياضة  •

هناك العدید من اإلصابات الریاضیة الناتجة من ممارسة الفرد لریاضة ال توافق استعداده 

األفراد أو الناشئین البدني الفسیولوجي أو النفسي أو الشخصي، و هناك خطورة من الدفع ب

لممارسة أنواع ریاضیة مثل برامج الریاضة للجمیع و غیرها بدون ترشید فني و طبي 

لضمان أن یمارس الفرد أنواع الریاضة المناسبة له و لعمره و إمكانیاته الفسیولوجیة و 

البدنیة عن طریق إشراك الطب الریاضي في إجراء الفحوص المبدئیة و تقریر الریاضة 

اسبة للفرد و خاصة لكبار العمر و الناشئین و المرضى )ریاضة مرضى القلب و مرضى المن

)سميعة خليل محمد، مرجع سابق، السكر( و المعاقین و ذلك لخفض نسبة احتمال حدوث اإلصابات. 

 (5ص 

 

  : الطبيعة الخارجية للممارسة الرياضية  •

جدا أو حار شدید الرطوبة أو ممارسة الریاضة البدنیة في المرتفعات أو في طقس بارد 

تحت األمطار الغزیرة بدون استعداد طبي و فني كاف، یعرض الفرد الحتمال حدوث 

اإلصابات بنسبة عالیة، و یلعب الطب الریاضي دوره الوقائي المفروض في تلك الظروف 

 الخارجیة لتقلیل نسبة اإلصابات الریاضیة بصورة كبیرة. 
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  :  العمر •

معینة من اإلصابات الریاضیة ترتبط بعمر المصاب، و كمثال على ذلك هناك أنواع 

أمراض و إصابات العظام المرتبطة بالنمو و التي تشاهد فقط بین الناشئین، مثل مرض 

)أوسجود( تآكل بروو رأس عظم القصبة بالساق عند اندغام العضلة الفخذیة الرباعیة 

یزة لكبار العمر الممارسین للریاضة البدنیة األمامیة به، كما أن هناك إصابات ریاضیة مم

مثل التغییرات المرضیة في عظام و فقرات الرقبة و التي غالبا ما تشاهد في الریاضیین 

 المعتزلین و كبار العمر منهم. 

  :  التغذية •

بكل نوع من أنواع الریاضة الفردیة أو الجماعیة احتیاجات مقننة عالمیا من السعرات 

التي یلتزم إمداد الریاضي بها في تغذیة علمیة متوازنة تشمل عناصر الغذاء الحراریة و 

األولى من السكریات )كربوهیدرات( و بروتینات و دهون و فیتامینات و سوائل و أمالح 

معدنیة.               و القصور في إمداد الریاضي بتلك المكونات یقلل من الطاقة الحیویة 

و بالتالي تنخفض لیاقته البدنیة العامة و الخاصة و یتعرض         الناتجة في الجسم       

بنسبة أكبر الحتمال حدوث اإلصابة إما لإلجهاد الحادث من جراء نقص الطاقة الحیویة و 

التي ال تواكب الجهد البدني المفروض بذلك في أثناء ممارسته لریاضته، أو الحتمال لجوء 

لقصور و التقص الواضح في اللیاقة البدنیة و بالتالي الالعب إلى خشونة متعمدة لیغطي ا

 یتعرض لإلصابة .

  :  توقيت الممارسة الرياضية •

وجد إحصائیا أنه في ریاضات ألعاب مثل )كرة القدم و الید و السلة ..... إلخ                    

اإلصابات ) و ریاضات المنازالت(المالكمة و المصارعة و المبارزة ....إلخ( تحدث معظم 

الشدیدة و متوسطة الشدة في خالل الخمس عشرة دقیقة األولى من الممارسة الریاضیة، و 

 ترجم ذلك من وجهة نظرنا إلى عامل الدافعیة 

النفسیة و خاصة عند انخفاض خبرات الالعب: أي تزید نسبة اإلصابات في الالعبین 

یلة. كما وجد أنه في ربع الساعة الجدد عنهم في    الالعبین القدامى من ذوي الخبرة الطو

األخیرة من المجهود الریاضي تكون أغلب اإلصابات من النوع البسیط نسبیا و الذي یرجع 

 (.81، ص2008)محمود حمدي أحمد, إلى وصول الالعب لمرحلة اإلجهاد النسبي فسیولوجیا. 

   النوع الفني لإلصابة :  •

جسم أثرا كبیرا على األنسجة من تحدث اإلصابات الناتجة من قوة خارجیة عن ال

اإلصابات الریاضیة الداخلیة المسببة لإلصابة ) كاإلصطدام بجهاز ریاضي مثال( و تكون 

أكبر نسبیا من القوة الداخلیة و بالتالي تحدث أثرا سلبیا بدرجة أكبر على األنسجة المعرضة 

فتقار إلى األسلوب الفني لتلك اإلصابة، و تحدث معظم اإلصابات الریاضیة الداخلیة بسبب اال
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العلمي السلیم في األداء الریاضي تحت ضغط مباشر أو غیر مباشر مما یؤدي إلى اإلصابات 

المستدیمة أو استمرار الضغط الناتج من الممارسة الریاضیة، و في عالج اإلصابات 

الریاضیة الداخلیة یستلزم األمر استشارة متخصص في الطب الریاضي لمعرفة طبیعة 

لریاضة التي یمارسها الالعب و تقدیم النصح باالشتراك مع المدرب المؤهل إلصالح أي ا

أخطاء فنیة في األداء الریاضي لالعب في التدریب أو في المباریات أو في تغییر نوعیة 

الجرعة التدریبیة الالزمة له زمنا و حجما، و قد یصل األمر إلى التدخل لتغییر طبیعة الخطة 

ریب الالعب لتالئم إمكانیاته و لیاقته البدنیة لتجنب حدوث اإلصابات. و یعتبر الموسمیة لتد

)خالد يوسف عبد الرحمن الشرقاوي، مرجع  ذلك من أهم عوامل نجاح عالج اإلصابات الریاضیة.

 (72-71سابق، ص

 

  : خصائص اإلصابات الرياضية -4

 اضیة هي:  ( إلى أن خصائص اإلصابات الری1995حیث أشارت زینب العالم)

تزداد اإلصابات في التدریبات للمسابقات: على سبیل المثال یبلغ متوسط عدد - 

 اإلصابات بین 

بینما أثناء  3.8، بینما ترتفع هذه النسبة أثناء المسابقات إلى 4.7شخص بنسبة  1000

 . 20.1و تكون أثناء المسابقات التدریبیة  1.2التدریب تنخفض إلى 

اإلصابات الریاضیة أثناء التدریبات التي یغیب عنها المدرب أو المدرس تزداد نسبة  -

 ألي سبب ما حیث تصل إلى أربعة أضعاف عما لو كان المدرب أو المدرس موجودا. 

نسبة حدوث اإلصابات الریاضیة تتوقف إلى حد كبیر على مدى كفاءة الالعب البدنیة  -

ه ازدادت نسبة اإلصابة لدیه و العكس و النفسیة و حسن اإلعداد، فكلما انخفضت كفاءت

 صحیح. 

تزداد نسبة اإلصابات الریاضیة في األلعاب الجماعیة التي تحتاج إلى مجهود حركي  -

عنیف و تتطلب اإلحتكاك بالخصم مثل كرة القدم و الهوكي عنها في األلعاب الفردیة مثل 

 السباحة و التنس . 

تزداد احتماالت حدوث اإلصابات بنسبة عند القیام بحركات تكتیكیة عنیفة و مركبة  -

 كبیرة. 

اإلصابة لدى السیدات تكون أقل نسبیا عنها عند الرجال و أكثر اإلصابات تكون لدى 

 ( .72-71)خالد يوسف عبد الرحمن الشرقاوي، مرجع سابق، ص.  .الریاضیین الشباب

  : أهمية دراسة اإلصابات الرياضية -5

( إلى أن أهمیة د راسة أسباب اإلصابات 1995)یذكر "محمد فتحى عبد الرحمن "

 الریاضیة تتمثل في اآلتي:  
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تكرار حدوث اإلصابة بأنواعها المختفة یزید من فترات اإلنقطاع عن التدریب                 -

 و المباریات مما یؤدي إلى انخفاض مستوى الالعب و تقلیل عمره في المالعب. 

اإلصابة في نفس المكان و بنفس الدرجة عائقا دائما             تؤدي في بعض األحیان تكرار  -

 و تتحول الممارسة من میزة إلى نقمة تستمر لفترة طویلة. 

 تعتبر اإلصابات التي تحدث للریاضي معوقا لإلنجاز الریاضي و تحقیق البطولة.  -

لعب مما یؤدي إهمال عالج اإلصابة و اختصار فترة التأهیل إلى ابتعاد الالعب عن ال -

 یؤدي في النهایة إلى اعتزال الریاضي مبكرا. 

یؤدي اإلهتمام بدراسة أسباب اإلصابات الریاضیة إلى توقع لهذه اإلصابات بدرجة  -

 كبیرة وبالتالي إعداد الالعب لمقاومة هذه اإلصابات و تقلیل آثارها. 

ما توصل د راسة أسباب اإلصابات یؤدي إلى مساعدة الالعب عن طریق االطالع إلى 

)خالد يوسف عبد . .إلیه العلم في الوقایة من اإلصابات و عالجها إلى العودة إلى المالعب بسرعة

 (73-72الرحمن الشرقاوي، مرجع سابق، ص

  : تصنيف اإلصابات طبقا لنوعية النشاط الرياضي -5

الخاصة هناك العدید من التصنیفات الفنیة لإلصابات و لكننا هنا نركز على األسباب 

 بالنشاط الریاضي طبقا لما یلي :  

  :  أوال : إصابات ناتجة عن الممارسة الرياضية

 و تنقسم اإلصابات الناتجة عن الممارسة الریاضیة إلى ما یلي:  

 إصابات أولیة أو مباشرة:   -1

تحدث في الملعب نتیجة أداء جهد عنیف أو التعرض لحادث غیر متوقع و هي تمثل 

 لإلصابات، و تقسم إلى ما یأتي:  النوع الرئیسي 

 إصابة ذاتیة )شخصیة( یسببها الالعب لنفسه.  -أ

 إصابة بسبب عوامل خارجیة )الالعب المنافس، األجزاء و األدوات( -ب

 إصابة بسبب عوامل داخلیة )تغیرات داخل أنسجة الجسم، بسبب التدریب المستمر.( -ج

 

م الریاضي كالمالكمة إصابة خارجیة : و تنتج عن عنف خارجي على جزء من جس -2

 مثال. 

إصابات احتكاكیة : و تنتج من المالمسة و االحتكاك المستمر في بعض الریاضات  -3

   كالمصارعة مثال.



                           إلصاباتا                                                                        الفصل الثاني             

 

45 
 

إصابات باألدوات : و تحدث نتیجة ممارسة الریاضة بأدوات مثل أجهزة ریاضة  -4

 راجات....إلخ. الجمباز و مضرب التنس و سیف ریاضة المبارزة و د راجة العب الد 

إصابات لحظیة : و تحدث نتیجة العنف اللحظي المباشر في أي نوع من أنواع  -5

 الریاضة مثل كرة القدم و الید و المالكمة....إلخ. 

إصابات اإلفراط االستخدامي : و تنتج من اإلفراط في الممارسة الریاضیة لمدة  -6

ى نفس العظام و األربطة و طویلة نسبیا مع التعرض لضغوط متكررة و لسنوات طویلة عل

 المفاصل  و العضالت مثل جري الما ارثون و حدوث كسور اإلجهاد بسلمیات القدم .

إصابات میكانیكیة : و تنتج من استعمال األدوات و األجهزة المیكانیكیة  في  -7

 (.13)سميعة خليل محمد ،مرجع سابق، ص الممارسة الریاضیة مثل سیارات و موتوسیكالت السباق. 

إصابات تتعلق بالطبیعة الخارجیة للممارسة الریاضیة : و تنتج تلك اإلصابات كنتاج  -8

للممارسة الریاضیة في طبیعة خارجیة مختلفة عن الممارسة في الطبیعة هوائیة العادیة 

كالممارسة الریاضیة في المرتفعات عن سطح البحر و في حوادث إصابات الریاضات 

رة الماء و إصابات ممارسي ریاضة تسلق الجبال و ریاضة المائیة كالسباحة و الغطس و ك

 اكتشاف المغارات )ریاضة فرنسیة( و ریاضة السفاري السیاحیة في الصحراء. 

إصابات ریاضیة داخلیة : و تنتج عن تأثیر الممارسة الریاضیة على أجهزة الجسم  -9

إصابات لحظیة أو الفسیولوجیة المختلفة بضغوط متنوعة الشدة و متكررة.... و قد تكون 

 نتیجة لإلفراط في االستعمال و تقسم بدورها إلى :  

إصابات حادة:  و تحدث في لحظة مباشرة على الجزء الذي تعرض لإلفراط في  -أ

 ممارسته الریاضة. 

 إصابات مزمنة : و یحدث نتیجة تكرار الممارسة و الضغوط  لفترات زمنیة طویلة. -ب

  

من السرعة في عودة الالعب للمالعب بدون شفائه إصابات ریاضیة ثانویة : و تنتج  -10

من اإلصابة السابقة أو لعدم اكتماله تماما و لقصور في العالج الطبي و التأهیل الطبیعي                

 و الریاضي في مرحلة ما بعد اإلصابة األولى له، و لتلك اإلصابات نوعان:  

فور العودة لممارسة الریاضة و بعد اإلصابات الریاضیة الثانویة السریعة : و تحدث  -أ

 (. 13)سميعة خليل محمد ،مرجع سابق، ص  اإلصابة األولى المباشرة.

اإلصابات الریاضیة الثانویة البطیئة:  و تحدث بعد مدة طویلة نسبیا من اإلصابة  -ب

 األولى و إن كانت في نفس المكان السابق القدیم. 

  : الرياضية و لكن تؤثر عليها سلبيا ثانيا : إصابات غير ناتجة عن الممارسة 
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و هي أنواع من الحاالت المرضیة و اإلصابات غیر الریاضیة أي ال تحدث من 

الممارسة الریاضیة المباشرة و ضغوطها الفسیولوجیة المتنوعة, و لكن تتأثر بها و تؤثر 

 علیها سلبیا بحیث تقلل من اللیاقة الطبیة و الفسیولوجیة و البدنیة لالعب.

  : أنواع اإلصابات الرياضية    -7

قبل تناول موضوع مختلف أنواع اإلصابات الریاضیة الموجودة، یجب وضع تعریف 

 لكلمة "إصابة." 

أیام على األقل عن القیام  3من خالل األدب المعاصر، تسبب اإلصابة في التوقف لمدة 

األربطة، األوتار، أو بالمجهودات البدنیة، و قد تمس هذه اإلصابة المفاصل، العضالت، 

 العظام. 

  : اإلصابات العضلية 

قد تم تناول مختلف أنواع إصابات العضالت بدءا من التشنج البسیط وصوال إلى 

التمزق الكلي للعضلة و الذي یحدث ج ارء القیام بأداء بدني معین، یمكن لإلصابة العضلیة 

ضي أو التأخیر في الوصول إلى أن تسبب في عدم الوصول إلى الهدف المسطر من قبل الریا

الهدف،  و بفضل المعارف الحالیة عن اإلصابات العضلیة و عملیات العالج فإنه یمكن 

عالج أي إصابة عضلیة عالج جید و كذلك تجنب الدخول في إصابات مزمنة و أیضا تجنب 

 تكرار نفس اإلصابة. 

 التشنج العضلي 

لعضلة أو مجموعات عضلیة، یمكن أن هي عبارة عن تقلص مؤلم، ال إ اردي و مؤقت 

یحدث خالل األداء البدني أو خالل ال ارحة، التقلصات العضلیة خالل األداء البدني تحدث 

بسبب عدة عوامل، حیث یقال أن من أسباب هذه الظاهرة هو التوصیل الغیر كافي لألكسجین 

حدث بسبب التعب (و الذي یقوم بتحویل السكر إلى حمض اللبن) عموما، هذه التشنجات ت

العضلي، و العالج األفضل لهذه التشنجات هو تأخیر وقت حدوثها، و ذلك عن طریق 

 اإلحماء الجید قبل التمرین و شرب كمیة ماء كافیة. 

 :   اإلجهاد و التعب العضلي

عبارة عن هبوط في كفاءة قدرة الالعب هبوطا تدریجیا مع الشعور بألم شدید عند أداء 

یزداد تدریجیا عند االستم ارر في الممارسة و من أع ارضه الشعور  المجهود العضلي

بالتعب و االرهاق الشدید و هبوط مستوى القد ارت البدنیة، الشعور بألم شدید یؤدي إلى 

صعوبة االستم ارر في ممارسة النشاط الحركي ،فقدان االت ازن الحركي یؤدي إلى زیادة 

)خالد فاض في مستوى التوافق العضلي العصبي. فرصة التعرض لإلصابات المختلفة، إنخ

 (.63-62يوسف عبد الرحمن الشرقاوي مرجع سابق، ص

 

 

 

 :   الكدمات 
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( أن الكدمات أكثر إصابات المالعب إنتشار تقریبا 1998تذكر زینب عبد الحمید العالم 

خرى و في جمیع أنواع األنشطة الریاضیة و تكون نسبة عالیة إذا ما قورنت باإلصابات األ

هذه اإلصابات ال تمنع الالعب من مزاولة النشاط الریاضي و هي نتیجة صدمات خارجیة 

فتؤثر على األنسجة أو نتیجة الستخدام العنف الخارجي و تظهر أع ارض الرضوض 

المشابهة بأع ارض التمزق في العضالت و هي عبا رة عن زرقة في الجلد نتیجة تمزق 

و حدوث نزیف داخلي و ارتشاح بسیط في سائل البالزما تحت الشعیرات الدمویة          

 الجلد مع سرعة ظهور الورم لألنسجة .

( بأنه هرس األنسجة و أع ارض الجسم 1998و یعرفه أسامة مصطفى ریاض)

 المختلفة مثل الجلد و العضالت و العظام نتیجة إلصابتها مباشرة بمؤثر خارجي 

و نزیف داخلي و ارتشاح لسائل بالزما الدم مكان  و غالبا ما یصاحب الكدم ألم و ورم

)خالد يوسف عبد اإلصابة، و الكدم إصابة تكثر في الریاضات التي فیها احتكاك و تنافس قوي. 

 (63-62الرحمن الشرقاوي ، ص

 

 الشد و التمزق العضلي .

العضلیة ( بأنه شد أو تمزق العضالت أو األوتار 1983عرفه سعد الدین أبو الفتوح)  

أو الكیس المغلف للعضالت نتیجة لعدم قدرة العضلة على اإلنقباض بالقدر المناسب لمقاومة 

قوة خارجیة لحظة وقوعها أو بسبب القیام بحركة عنیفة مفاجئة أو لقیام بمجهود عضلي كبیر      

( ، سعد الدین أبو 1997و العضلة غیر مستعدة و یذكر مجدي الحسیني علیوه)

( أن العضالت اإلرادیة هي أكثر أنواع العضالت التي تتعرض لإلصابة لدى 1983الفتوح)

الریاضیین و تتمیز هذه العضالت بأنها تنشأ من عظام الجسم ثم تندغم في عظام جزء آخر 

بعد المرور على مفصل أو أكثر لتؤدي وظیفتها في التحكم في حركة ذلك المفصل و هذه 

و تتخلص من فضالتها بواسطة األوردة و إصابة  العضالت تتغذي بواسطة الش اریین

العضالت بأنواعها المختلفة تعتبر من اإلصابات األكثر إنتشارا بین الالعبین و قد تصل 

%  من اإلصابات المختلفة و یرجع ذلك إلى ان العضالت هي 90معدالت حدوثها حوالي 

كون رئیسي للجهاز الحركي األداة الرئیسیة المنفذة لمتطلبات الریاضات المختلفة و هو م

 لإلنسان.

 

 

 

 

  : إصابات األربطة 
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 الملخ )االلتواء أو الجزع( :  *

( : بأنه إمتطاط األربطة أو تمزق بعض ألیافها 1989و عرفه عبده السید أبو العال)

نتیجة حركة من الحركات التي تمثل اتجاهات حركة المفصل الشائعة االستخدام و التي غالیا 

 كات مستقیمة مباشرة. ما تكون حر

( بأنه مط أو تمزق جزئي أو كلي لرباط أو 1982كما عرفه محمد فتحي عبد الرحمن)

أكثر من أربطة المفصل نتیجة التواء مفاجئ للمفصل أو نتیجة لحركة عنیفة في اتجاه معین 

 بسبب قوة خارجیة أكبر من قدرة المفصل على تحملها. 

( أنه غالبا ما یحدث االتواء نتیجة زحزحة 1982الرحمن)و یضیف محمد فتحي عبد 

لحظیة للعظام المكونة لمفصل حیث تخرج من مكانها الطبیعي في المفصل لتصیب األربطة 

المحیطة بالمفصل، ثم تعود مرة أخرى إلى مكانها الطبیعي في نفس الوقت مما ینتج عنه 

نزیف دموي في الغشاء الزاللي و تسرب السائل الزاللي داخل المفصل و التهاب خفیف و 

 بین األنسجة المفصلیة و خصوصا المنطقة التي تحیط بالرباط الموجود 

بالجهة المصابة، أما في حالة الملخ الشدید فتحدث نفس األع ارض لكن بدرجة أشد مع 

 حدوث بعض التغي ارت في الغضاریف المفصلیة.

 إلتهاب األوتار :  •

هي عبارة عن إلتهاب لوتر في مفصل ما، تحدث تحدث على شكل ألم مفصلي، و 

 Vanessa ).بسبب تك ارر لنفس الحركة، العالج یكمن في توقف مطول للمجهودات البدنیة

Rechik &all, Opic, p18)  

 

  :  اإلصابات المفصلية

 الخلع :   •

هو إ زاحة العظم عن مكانه الطبیعي في المفصل نتیجة لشدة خارجیة و یؤدي عادة إلى 

 (.135، ص2012بزار علي جوكل، )ابة األربطة المحیطة بالمفصل.إص

 

(  أنه انفصال أو إ ازحة للمفصل نتیجة تحرك المفصل 1994و یعرفه "مایكل كنت")

 بقوة أبعد من المدى الطبیعي له فیصبح المفصل غیر ثابت. 

 ( الخلع أنه تباعد و خروج أحد سطوح العظام1998و تعرف "میرفت السید یوسف ")

التي تكون المفصل خارج الحدود التشریحیة له مما یؤدي إلى تمزق بعض أربطة المفصل و 

 بذلك یكون الخلع جزئیا، و عند تمزق بعض األربطة كلیا یكون الخلع كامل. 
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( إلى أنه عادة یصاحب تهتكات في بعض األنسجة 1997حیث یشیر "محمد قدري بكري" )

خاصة أربطة المفصل، كما یصاحب الخلع أحیانا الرخوة المحیطة و المتصلة بالمفصل 

)خالد يوسف عبد الرحمن الشرقاوي إصابة األوعیة الدمویة أو األعصاب المتصلة بالجزء المصاب. 

 (66مرجع سابق، ص

 

  :  اإلصابات العظمية

 الكسر :   •

یعرف الكسر بأنه فقدان استمراریة العظم الطبیعیة نتیجة لشدة خارجیة كالضغط أو 

ق أو السحب الشدید أو نتیجة المرض و قد یكون الكسر نتیجة إصابة مباشرة على السح

 العظم و عادة یصاحب هذا النوع إصابة األنسجة الرخوة أیضا.

( أ ن الكسر هو من اإلصابات الكبیرة التي تصیب 1997عرفه "محمد قدري بكري" )

مباشر أو مواجهة قوة أكبر من العظام بقطع استم ارریته و انسیابته و یكون نتیجة الصطدام 

مقاومة العظم نفسه و قد تحدث في المجال الریاضي نتیجة الرتطامه ببعض األجهزة أو 

 السقطات الشدیدة بطرقة مفاجئة أو احتكاك مع المنافس. 

كما تحدث الكسور أحیانا نتیجة االلتواء الشدید لبعض المفاصل و الذي یسفر عنه شد 

دغامه بالعظام مما یؤدي إلى حدوث انفصال الرباط ساحبا معه قوي من الرباط لنقطة إن

قطعة من عظام المفصل أو نتیجة انقباض قوي و مفاجئ إلحدى العضالت، بما یؤدي إلى 

حدوث شد قوي من وتر العضلة على نقطة إندغامه بالعظام بدرجة ینفصل بها الوتر ساحبا 

ردفة بالركبة نتیجة انقباض العضلة معه قطعة من العظام و حدوث كسر كانفصال عظمة ال

 ( .65-64)خالد يوسف عبد الرحمن الشرقاوي مرجع سابق، ص ذات األربع رؤوس الفخذیة.

 

 اإلصابات الشائعة في كرة القدم :   -8

 اصابات االطراف السفلى:  -8-1

و هي أكثر أجزاء الجسم تعرضا لإلصابة و خاصة إصابات مفصل الركبة و تعد أكثر 

الجسم عرضة لإلصابات الریاضیة على المستوى العالمي و قد أثبتت الدراسات ذلك مناطق 

، و تزداد بنسبة كبیرة في كرة القدم  ومن إصابات اصابات الحوض و األطراف السفلیة ما 

 یأتي:  

 اصابات الفخذ  -

 إصابات مفصل الركبة  -

 اصابات مفصل الكاحل   -
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 اصابات القدم   -

 إصابات الفخذ:   -أ 

ث اصابات الفخذ نتیجة القوة الهائلة التي تتولد في منطقة الفخذ بسبب حجم تحد

 العضالت و خاصة لدى الریاضیین الذین تتطلب ریاضتهم قوة انفجاریة . 

 تصنيف اصابات الفخذ :   -

اغلب إصابات الفخذ حادة و التي تشمل ( الرضوض ، كدمات .... ) و التي یمكن ان 

 للعضلة  أو االصطدام. تحدث بسبب انقباض عنیف 

 

 كدمة الفخذ :   -

تحدث بسبب ضربة مباشرة تسبب نزیف في األلیاف و غالبا  ما تؤثر هذه اإلصابة 

على عضلة أو أكثر من المجموعة األمامیة و تحدث الكدمة في عمق العضلة قریبا من 

 العظم.  

 األعراض :   -

 ألم مباشر مع احتمال تشنج و تلون العضلة .   -

 ثني الركبة .  صعوبة  -

 (.170 -169ص  -,  2004)سميعة خليل محمد , ألم موضعي وورم ألم عند اللمس .  -

 الوقاية من اصابات الفخذ :   -

 تكیف المجامیع العضلیة من خالل وحدة تدریبیة صحیحة .   -

 تعلم التكنیك الصحیح و استخدام المعدات المناسبة .   -

 ارتداء الواقیات لتجنب الخطورة .   -

تطویر القوة و المرونة لعضالت الفخذ المجموعة الخلفیة للفخذ التي یجب ان تكون               -

 (60-70   )% 

 ادویة لتخفیف األلم و االلتهاب )في حالة األلم و االلتهاب الشدیدین( -

 

 

 

 إصابات مفصل الركبة:   -ب 

ري ولف یقوم مفصل الركبة بوظیفتین متعاكستین وهما الحركة الواسعة من ج

واألخرى حمل وزن الجسم ، ویعد مفصل الركبة من أكثر مفاصل الجسم تعرضا لإلصابات 

 .  عند الریاضیین خاصة
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 تشريح الركبة :  -

 یتكون مفصل الركبة من التراكیب اآلتیة:  

 األربطة ، الغضاریف ، العظام ، األوتار وكذلك صبـونة الركبة والغدة.(  (

لى الطبیعة البیو میكانیكیة لهذا المفصل حیث یقع في وتعود فرصة حصول اإلصابة إ

منطقة ارتباط عظم الفخذ والقصبة ویعد مفصل االرتباط الذي یسمح بالحركات لألمام 

والخلف ویساعده على إنجاز ذلك الرباط الصلیبي القریب والرباط الصلیبي البعید اللذان 

ویعمالن بدرجة كبیرة على ثبات یربطان عظم الفخذ بعظم القصبة في مركز مفصل الركبة 

 الركبة ویمنعان االنحدار واالرتجاع لعظم الفخذ والقصبة على بعضهم  .  

كذلك ترتبط الركبة باألربطة األنسیة للداخل والوحشیة للخارج وتعمل هذه األربطة 

 على تنظیم االتجاه المائل لكل من عظم الفخذ والقصة على بعضهما.  

للركبة وتشمل )رباط العضلة المائلة الخلفي ، ورباط العضلة  كذلك األربطة المجوفة

المأبضیة المائلة ( وهذه األربطة توفر للمفصل الكثیر من الثبات والمدى الحركي خالل 

 ممارسة األلعاب الریاضیة.  

وتحدث اإلصابة عادة عندما تتعرض هذه األربطة إلى التمدد الكبیر حیث تتمزق بشكل 

عند حصول اإلصابة بشكل متعمد أو عندما یجبر المفصل للحركة فوق  جزئي أو كلي وذلك

مستواه ، فاألربطة سوف تتمدد وتتمزق بشكل كامل عند تغیر اتجاه الحركة بشكل مفاجئ 

مما یسبب حني الركبة لألمام ورأس الركبة یتمیز بمیكانیكیة محدودة وعملها مالزم لوتر 

صبي الكبیر وهذه التركیبات تعمل بشكل دائم من العضلة ذات الرؤوس األربعة والوتر الق

أجل الت وسیع المیكانیكي للركبة الضروري لركض والقفز لذا فإن إصابات رأس الركبة 

 تؤثر بشكل كبیر على قدرة الریاضي في هذه المهارات كما  

أن اإلصابات الحادة في منطقة رأس الركبة )الكسور والتمزقات ( تعد من اإلصابات كثیرة 

 (177, ص   2004  -)سميعة خليل محمد  الحدوث .

 

 

 

 

 

 تصنيف إصابات الركبة :  -

 االصابات الحادة:    -

 وتشمل : 
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 التواء الركبة :  -

 تأثیر التداخل والذي یحدث عند دفع المفصل للداخل.   -

تأثیر التداخل والذي یحدث عند دفع المفصل للخارج بسبب إصابة الرباط الموازي  -

 الوحشیة. للجهة 

 تأثیر تداخل المرونة الزائدة للرباط الصلیبي والرباط الوحشي.   -

 التواء الرباط اإلنسي:   -

هو تمدد أو تمزق جزئي أو كلي لألربطة التي تربط عظم الفخذ والقصبة من الداخل 

   في مفصل الركبة.

 طرق الوقاية من إصابات الركبة :  -

ة لحدوثها بشكل مفاجئ مع ذلك هناك بعض من الصعوبة تجنب اإلصابات الحادة للركب

 التدابیر الوقائیة التي تخدم الریاضي ولتجنب إصابات الركبة الحادة یمكن تنفیذ ما یأتي:  

تمارین تطویر المرونة والقوة للعضالت المحیطة بمفصل الركبة وخاصة عضالت -

الطبیعیة والتوازن في قوة الفخذ ، لتوفیر الحمایة للركبة عند المستویات الحركیة غیر 

 العضالت العاملة على المفصل.  

 ارتداء األحذیة المناسبة ذات المسامیر الجلدیة القصیرة.  -

 استخدام األربطة لتجنب اإلصابة.  -

 وهناك إجراءات ترتبط بعوامل المخاطرة وتشمل ما یأتي:  

الت من خالل إجراء فحص بدني قبل النشاط ) المشاركة ( ویمكن كشف بعض الحا

 الفحص أهمها:  

  التشوهات التشریحیة والسلبیات في القوة والمرونة التي غالبا ما تكون بسبب عدم

التوازن العضلي والتي تسبب ألم رأس الركبة وأعراض ألم الفخذ و الصبونة  عندما 

 تكون العضلة الرباعیة أضعف من العضالت الخلفیة للفخذ. 

 صالح عبد هللا  ضرب الكرة مع تناسب أرضیة الملعب. التأكید على اإلحماء وكیفیة(

 (11ص  1992الزغبي, 

 

 

 اصابات مفصل الكاحل:    -ج  

من مجموع اصابات المفاصل ، و  85تعتبر هي األكثر شیوعا  وقد تصل إلى  % 

لذلك لكون الكاحل من اكثر مفاصل الجسم تعقیدا ، وغالباا ما تكون االصابة تم زق او تمدد  
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أل ربطة التي تربط عظام الكاحل ، وتحدث االصابة نتیجة  لحركات اسفل الجسم في ا

 المختلفة التي ال تتناسب مع  كمیة الضغط المسلط على هذه  المنطقة   وحجم الكاحل .  

 تصنيف إصابات مفصل الكاحل:  -

 إصابات الكاحل الحادة:    -

م هذه اإلصابات وأكثرها وتشمل ) التواء الكاحل ،كسر العظام ،خلع المفصل( ، وأه

حدوثا هي التواء الكاحل  والتي تحدث بسبب زیادة لف الكاحل نحو الخارج وهذا ما یعرف 

)بااللتواء المنعكس( أو یطوى الكاحل للداخل فیعرف )بااللتواء المنقلب للداخل ( وعادة 

الخارجیة وأن تكون االلتواءات المنقلبة أكثر شیوعا وذلك بسبب زیادة ثبات العظم من جهته 

 الرباطات من هذه الجهة تسمح بزیادة االنطواء والتمدد. 

ولهذا تكون الجهة الداخلیة أكثر تعرضا لإلصابة وتحدث اإلصابة بسبب التواء رباط أو 

اثنین من) الرباطات القصبیة( وأن التواءات الكاحل المنعكسة أقل تكرارا غالبا ما تحدث 

لة للداخل  ویمیل الكاحل إلى الخارج مع دوران نحو عندما تكون خطوات الریاضي محمو

الخارج وغالبا ما یحدث تحطیم الرباط القصبي (الثالوث القصبي أو الرباط المثلثي ) ویجب 

معالجته بشكل جید ألن عدم اثبات الناتج عن التواء الكاحل یسبب ضرر لعظام المفصل 

 ویؤدي إلى التهاب المفصل. 

ثالث درجات حسب شدتها )أولى ، ثانیة و ثالثة ( ویعد عدم وتصنف االلتواءات إلى 

الثبات أهم ثالث عالمات تحدید مستوى االلتواء ومع ذلك فإن حدوث ورم المفصل المصاب 

یقلل من هذه العالمة مما یصعب التشخیص لذا فإن تشخیص االلتواء یجب أن یكون من قبل 

 متخصص . 

 األسباب و األعراض :   -

(كعب القدم ) بأرضیة صلبة تؤدي إلى تورمه مع الم عند اللمس               اصطدام الكاحل

 و االلتهاب المرضي باألنسجة قد یؤدي الى انتقال العظام من مكانها .  

 ( .266 – 265, ص   2008 -)سميعة خليل محمد  العالج اصابات الكاحل : 

 

 فور و قوعها.  وضع القدم في حوض ثلجي أو اكیاس ثلج في مكان االصابة  -

 ساعة أو أكثر حتى زوال األلم .   24رفع لمدة  -

وضع قطع اسفنج تحت و حول الكاحل عند المشي مع رباط ضاغط للسیطرة على  -

 التورم.  

 عالج یدوي لتحریك المفصل .   -

 تدریبات لتقویة العضالت اثناء رفع القدم لعضالت القدم و الساق .   -

 احل. المشي في حوض مائي مع رفع  الك -
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 اصابات مفصل القدم :     -د

 التواء مفصل القدم :  -

من كافة انواع 15وهو من االصابات االكثر انتشارا بین الریاضیین ویحدث بنسبة  % 

االصابات  ، وااللتواء هو تمزق بسیط في بعض األلیاف الطویلة في األربطة الرئیسیة ألحد 

 الخارجي لهذا الرباط سلیما . المفاصل ، وفي هذه الحالة یكون الغالف 

 االسباب االصابة مفصل القدم :  -

حركة اكبر من المدى الطبیعي لمفصل القدم مما یسبب شد على الرباط المانع لهذه  -

 الحركة الزائدة  

 التواء القدم للداخل أثناء الجري أو الوثب خاصة على ارض غیر مستویه  -

لقدم بالساق اكثر من القدرة الطبیعیة ضغط وشد على اربطة القدم التي تربط عظام ا -

 بسبب الضغط الوظیفي الحاصل اثناء الممارسة الریاضیة  

الطبیعة التشریحیة لمفصل القدم ویمكن ان یكون التمزق جزئیا بالرباط الداخلي أو  -

 تمزقا كلیا، وفي هذه الحالة غالبا ما یحدث كسر بالنتوء الداخلي السفلي . 

 

 

 

 القدم :  أنواع التواء مفصل 

 أوال : تمزق األربطة الخارجية :   

یحدث االلتواء في الرباط الخارجي بنسبة اكثر من الرباط الداخلي ، و یحدث التمزق 

بالرباط الخارجي نتیجة اللتواء مفصل القدم للداخل أو ثني القدم لیصبح باطنها في اتجاه 

یشكل اعاقه على الممارسة  الجسم بشكل مفاجئ اثناء الممارسة و هو االكثر شیوعا  و

الریاضیة ،             و یتم الفحص تحت التخدیر العام و التشخیص باألشعة ، و یعالج 

 یوم ثم العالج الطبیعي   21بالجبس 

 ثانيا : تمزق األربطة الداخلية :  

تمزق الرباط الداخلي یحدث نتیجة اللتواء شدید للخارج و هو نادر حدوث ألنه رباط 

 شدید یسمى رباط (دلتا ) و یتم العالج كما في تمزق األربطة الخارجیة .  قوي و 

وتعالج االصابات البسیطة طبیعیا فقط ، أما االصابات الحادة و الشدیدة تعالج جراحیا 

 فورا و خاصة للریاضیین من أجل العودة المبكرة لممارسة الفعالیات .  

 األعراض و العالمات اصابة مفصل القدم :   -

 تختلف عادة بحسب درجات التمزق و شدة اإلصابة و أهمها :  
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ألم شدید بالمفصل المصاب و ألم شدید عند جس الرباط الممزق ، و كذلك اإلحساس  -

 بألم شدید عند تحریك المفصل و خاصة في حالة التواء المفصل للداخل.  

 تورم في اتجاه الرباط الممزق   -

 تمزق األوعیة الدمویة.  تلون الجلد باللون األزرق نتیجة ل -

 العالج :   -

یتم بعد تشخیص االصابة باألشعة للمفصل مع تدویر القدم للداخل تحت مخدر موضعي 

 إلظهار الحركة الغیر طبیعیة للعظم القنزعي ، و یكون حسب درجة و شدة اإلصابة .  

 

 – 277ص  2008 -)سميعة خليل محمد  یتم حال وقوع االصابة و یتضمن :  العالج األول : 

279.) 

استخدام الثلج أو الماء بارد في مكان التمزق مباشرة لمنع النزیف و لتخفیف األلم                  -

و استخدام اكیاس الثلج  أو السوائل المبردة للقدم مع تدلیك ثلجي حتى تنقبض األوعیة 

 الدمویة و تقلیل االرتشاح المصاحب .  

 الجوارب بحالة االصابة.  رباط ضاغط محكم ، و عدم نزع  -

رفع القدم لألعلى و أزالة ضغط الحذاء لزیادة الدورة الدمویة و تقلیل االرتشاح  -

 الدموي في مكان االصابة . 

 

 العالج الطبيعي :   -

یبدأ العالج فور وقوع اإلصابة في االصابات البسیطة و المتوسطة و بعد ازالة الجبس 

 ( .280ص  2008 -محمد   )سميعة خليلفي االصابات الشدیدة. 

 

 

 

 

 

  خالصة  
 

یعد علم اإلصابات الریاضیة أساسا في تطویر قابلیة الریاضي و وقایته من اإلصابات، 

ألن معرفة أسباب حدوث اإلصابة تجعل المدرب و القائمین على الهیاكل و المنشآت 
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البدني و الوقایة الریاضیة ملمین بطرق تفادیها و توفیر األمان و السالمة أثناء النشاط 

المالئمة، و عند حدوث اإلصابة فإن علم اإلصابات یرشدهم إلى اتخاد اإلجرا ءات المبكرة 

 والالزمة لإلسعافات األولیة. 

كما استخلصنا من هذا الفصل أن أسباب اإلصابات الریاضیة تختلف من ریاضة ألخرى و 

اإلصابات الشائعة في ریاضة الجیدو ذلك باختالف العوامل المسببة لهذا و كذلك أن أهم 

 تتمثل في اإلصابات المفصلیة ومن اسباب حدوثها هو التحضیر البدني الغیر العلمي



 

 الثالث ل ـــــالفص

  اإلنجازدافعية 
 



 دافعية االنجاز                                                                        الفصل الثالث              

 

57 
 

 مفهوم الدافعية :  -1

ععMotivation عمفهومعبااافب  لاا ععMotiveللزعضلتعبااافب  عحاال بعض اعباحاال التعبا  ي

علىعأساالأعأ"علبافب  عع وععحل عععتعبساا  فبفعباف فع عضلبعباأهفعأ عبافاا بع بعسااحل ع ح ل ع

أ عإشااحلهع فمعم لتأعأملع بع لا عفلوبعع لبعبتساا  فبفعأ عبا ل عإاىع لزعبا ح ل عباف لبعأ ع

 (67ص -2000 -عبد اللطيف محمد خليفة )ع. لل عنشلط باص يحع لاكعي نبعبافب  ل عضلع حل  لعع

 علىعبا غمعمتعمحاال ااا عباح اعبا  للزعضلتعبا فهوملتأع اايناا عتعيوآلاافع  ىعب "عماالع 

يح  عمفااااالا عبافصااااا عضلنه لعأع عيفااااا عفمعمفهومعبافب  عل  بفمعا فهومعبافب  ل أع ل عي ح ع

ع.بافب  ل ع بعبا فهومعبأللا عشلوعلعلال  لععتعبا المحعبألسلسل عالفلوكعبا ف وهع عإ"عللنت
 (422-419ص -1990 -عبدالحليم محمود سعيد و معتز عبد هللا و آخرون )

 ععلىعضااوذعكاكع ين ععنفعبساا عفبمنلعأل عمتعبا فهوملتعبافب  عأ عبافب  ل ع يننلعن صاافع

 شبذع ب فع.ع

يف  عأ عيح كع بع عبا بع  نبعععMoverإ"علل  عبافب  ل عاهلعآلل  ع بعباكل  عباال لنل ع

علمعبانفسع ل ع شااا  عف بسااا عبافب  ل عمحل ا ع حفيفعبألساااحلاعأ عبا وبم عبا حففععالف  عأ ع

بافلوكع عب فلقلعم عكاكع ين عي كتعمتعلالبعن لكجعبافب  ل ع همع ع ففل عبافلوكعبا وآل عنحوع

ب عباأهفعباهفمع عللاكعإا لذعباضااااااوذععلىعباف  دعباف في ع بعبل لل عبألنشااااااط عع ع بعم ف

با حل بعضهلهعبألنشااااط أعمفاعمالض ععباف فعأ عبساااا   ب ي  ععلىعبا   ع لهلع غمعملعيوبآل عمتع

افب  عأ ع قفمهالعباحال او"عا فهومعب ع الاع عسااااااومعن ط دع ل العيلبعاح اعبا   يفالمعبا بع

 بافب  ل ع:ع

ل عالفب  ل :عأنهلععحل عععتع لا عبسااا ال عع ع و  عفبللبع اعp.Tyangeيونج    يفعع -1

 بافلوكعع ع ف   عإاىع ح ل ع فمعم لتع.ع

بافب  ل عضلنهلعللصااال عتلض  عأعمفااا   ععأعم  ل ععأع : A.H Maslowماسللللوي اع -2

 م لح ع ععلم ع  ل أع لتل بع بعل عأ وببعباكلئتعباحبع.

بافب  عضلن عإعلفععبا كلم ع ع أففعبانشاااللعبانل نععتع : D.Mciendماكيالند ع مع -3

 اوآلفبنبع.عبا  لل عع بعبا وقفعب

 عا فعضلتعمحبعبافيتع فلتع  ففع   يفلمعبافب  ل ع عبل ال هلععتعض ضهلعباح اع ع لبع

  بآل عإاىععفعععوبم عأ  هل:ع

  للزعبا نظ يتأع هنالكعمتعي لزععلىعض اعمظال  عع للا عبتساااااا اال ععماا عبا و  ع

 با ضلبعأ عم فبعبانحاعأ عبا نفسع

ععععععععععععععفعم عبأل اافبمأعل االعي آل ع  ااففع   يفاالمع ع ناالكعمتعي لزععلىعللفلاا ع  االماا عباف ع

 عمفل لمعبافب  ل عإاىعبل المعأسااالواعبا  لم ع هنلكعمتعي لزععلىعمحففبمعمفل لمأع ع نلكع

 . (6ص -1988 -محي الدين أحمد حسين)عمتعي لزععلىعبان لئنعبا    ح .
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 مصادر الدافعية :  2-   

فسعبا يلضاااااابععلىعبا وب:عإكبعأ فنلع همع عب ا لمعي ف عبا فيفعمتعباحل التع بععلمعبان

ض وضاااوهعبافب  ل ع بعبا ألبعبا يلضااابع ين عينح بع  فااال هلعمتع ل عمصااالف  لعإاىعفب  ل ع

 فبللل ع عفب  لـ علل آلل ع.ع

 عالدافعية الداخلية: 1-2 

لعبافب  ل عبافبللل ع بعباحلتمعبافبللل عبانلض  عمتعفبل عباف فعنففااااااا عأع عبا بع شااااااح ه

با  ل ساا عبا يلضاال عأ عبألفبذعبا يلضاابععلهفمع بع فعكب  عما :عبا ضاالأعبافاا   أعبا    ع

بانل أ ععتعبا  ل ساا عبا يلضاال ع عباشاا و عضلت  للتعأعلن لأ عال  لاععلىعبا ف يحلمعباحفنل ع

با بع   لزعضصاااااا وض هلعأ عبا بع  طلاعبا زيفعمتعباشااااااألع ع عب  بفععأعأ عضفااااااحاعبا    ع

بانلآل  ععتع شااااالق ع ع نلسااااا عبألفبذعباح لبعبالب بأع عللاكعب تل عع عبا حف ع بعباأ لعل ع

 . (215ص  -2002 -محمد حسن العالوي)عأ عباص وضلمعبا   حط عضلألفبذع.عموبآله عض اعبا  حلم

 عالدافعية الخارجية : 2-2  

 وآل عع ع بع لكعباحلتمعباعل آلل عبا ل عنلض  عمتعفبل عباف فعنففااااااا أع عبا بع ال ع 

بافلوكعنحوعبا  ل س عبا يلضل ععإكعي كتعبع حل عبألس لكعأعباوبافيتعأ عبألصفقلذعض الض عفب  ل ع

لل آلل عأعا ع لفعباوسلئ عبا بع    ععلىع ح ل عغلي ععأ ع فمعلل آلبعما عباحصوبععلىع

 مكلساعملفي عأ عم نوي عأعللاحصوبععلىعبا كل ئلمعأ عباأوبئزعأ عباحصوبعع

 عبا شأل عباعل آلبأعضل ضل  عإاىعبل فلاعباصح ع عباللق عباحفنل عبا لال ع ععلىعبا فعلمعأ

 (216ص -2002 -)محمد حسن العالوي غل  لع.
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: مصـادر 1الشكل

ية للسلللللللو   أو  لدافع ا

 لألداء 

ع

ع

ع

 العالقة بين الدافعية الداخلية و الدافعية الخارجية لألداء الرياضي:    3-

ععععععععععععبا ه  لتعض لمعبانفسعبا يلضااابع وبعمفاعمفااال   عل عمتعبافب  عبافبللبعع غمعبل الم

 عباعل آلبع بعبألفبذعبا يلضااااابععإتعأنهمعيكلف "عي ف و"ععلىعأ  ل عبافب  عبافبللبعأعكاكعأ"ع

 بافب  ل عباعل آلل ع عبا   ال ع بعبا كل ئلمعباعل آلل ع فلفعع

لعتع ض تعبتس   ب ي ع بعبا  ل س عأعأملعبافب  ع بعف   عنحوعبا  ل س عبا يلضل أعاكنه

بافبللبع هوععلم عمهمع بعضنلذعباشعصل عأع ل عأ"عباحلآللمعبانففل ع بعبألقواع عبألآلف ع

ضلت   لمععتعباحلآللمعبا لفي علحاعبتن  لذأع  في عبالبمع ع ح ل عبالبمأعم ع لبعتعي كتع

ضلتعبافب  عبافبللبع عبافب  عباعل آلبأعإتعأن ع أل  عف  عبافب  عباعل آلبع هنلكععالق ع تل  ع

يح ىعبافب  عبافبللبع وعبأل مأعالبع آلاعبت   لمعض عألن عيض تعبتس   ب ي ع بعبا  ل س ع

 . (45ص  -1990 -أسامة كامل راتب )عبا يلضل عا فععلويل .

ععععععع

ع

 عالدوافع المرتبطة بالنشاط الرياضي :انواع  4-

نشط عبا يلضل ع ي"عباف ب  عبا   حط عضلانشللعبا يـااااالضبع   لـااااازعنظ بعا  ففعأنوبهعبأل

ضلاطلضـاا عبا  لاأع عمتعبأل  ل عض كل"عم    عبا  ضبعأل معباف ب  عبا ـاابع ف  عبا المللعنحـااوع

م ل سااـاااااااا عبألنشااط عبا يلضاال عبا ع لف أع أ  ل عكاكعضلانفااح عال ل للعأ عالف فعبا يلضاابعأ ع
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أ معباف ب  عبا   حط عضلانشللعبا يلضبععRudikفمع  فيكعبا أ  ـااااا عباـااااال عي ل ع ل ع عي 

 إاى:ع

 الدوافع المباشرة للنشاط الرياضي:    1-4- 

 ي كتع لعلصعأ معباف ب  عبا حلش ععالنشللعبا يلضبع فاعبافل و ع فتععال  ع ب:ععع

 ب  فلأعضلا ضلع عب شحلهعلن لأ عالنشللعباحفنب.ع •

 بع عمهل ععباح للمعبالب ل عالف ف.عبا    عباأ لال عضفحاع شلق ع عآل ل •

 باش و عضلت  للتعلن لأ عال  لاععلىعبا ف يحلمعباحفنل عبا بع   لزعضص وض هلع.ع •

بتش  بكع بعبا نل فلمع(با حل يلم)عبا يلضل عبا بع   ح ع لتع لمعمتعأ لل"ع •

 بانشـللعبا يلضبع عملعي ضط ععمتعلح بمعبنف لال عم  ففع.ع

محمد حسللن عالوي و )وتمع عإتحلمعبا فودع عإ  بزعبافوز.ع فااأل عبأل قلمع عباحط •

 . (183ص -1978 -سعد جالل 

 الدوافع الغير مباشرة للنشاط الرياضي:    -2-4 

  عمتعأ معباف ب  عبا ل عمحلش ععالنشللعبا يلضبع فاعبافل و عمح فععال  ع ل لعيلب:عع

 بانشللعبا يلضب.عععمحل ا عبل فلاعباصح ع عبالللق عباحفنل ععتعل ي عم ل س  •

م ل ساا عبانشااللعبا يلضاابع سااهلم ع بع   عمفاا واعقف ععباف فععلىعبا   ع ع •

 ب ن لج.ع

 ب  فلأعضض   ععم ل س عبانشللعبا يلضب.ع •

- 1992 -محمد حسللللللن عالوي)باوعبعضلاف  عبتآل  لعبعبا بع  ومعض عبا يلضااااااا .ع •

 (161ص

 

 دافعية اإلنجاز الرياضي :  5 -  

 عية اإلنجاز : مفهوم داف  -1-5

عل ن  عمو ب ع عبا نظل ع لهااال عأ بعمتعضااافأ عم ب ااا ع  عض ااافع عب نأااالز م معفب  لااا 

MURRAY " 1983بعل لض عبساا كشاال لمع بعباشااعصاال عاف بساا عفينلمللمعباشااعصاال عع 

ضلع حل عأ"عفب  عب نألزعأ فعبا   ل بمعبألساااالساااال عأع    ح عبا   ل بمعبافب  ل ع با ففاااال ي ع

  ع  ا عآللنحلتعأ ف  لعآللناعبا وعع  ظه ع بعإمكلنل ع وصاااااالفعبا بعأسااااااسععللهلعنظ ي

باشعصللمعبا ع لف أعأملعبألل ع هوعآللناعباض فع عي  ا ع بعبا علل ععض ففل بمعللكض عقفع

ع 1951مت)ي  ع لهلعض اععل لذعبانفسع قفعف   عكاكعا  في عنظ ي  ععفععم بمعلالبعباف  عع

إاىعبتس  فبفعال وضوهع قفعبن كسع لبعبا طو ععأع ل عبس حفبعمفهومعلباحلآل ل(1959  ىع

 .TATبل حل ع فهمعبا وضومع"  بعضنلئ عألفبععقللأع ف ى
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 آلو"عأ كلفااااااو"ع  "Mcclellandتمع ح اا عض اافعكاااكعزمالفهعلفب لاافعماالكعللالناافع 

Atkinsson"  لعلال كع klark" (ع ل عقلموبع1974   ىعع1951 كاكع بعباف  ععمتع)ع

دعباف في ع بعقوععفب  ل عب نألزع كاكعضلساااااا عفبمعبل حل علبا لملعبال عض حل ا عا للأعباف  

قفم علمو ب لع بال عأظه معن لئأ عصفدعم للأعبا لمعأعتمع  لزمعآلهوف مع وبعصللغ ع

 عععععع.ع( 22ص - 1979–إبراهيم قشقوش و طلعت منصور  ).نظ ي عافب  ل عب نألز

افب  ل عب نألزعضلنهلع ح ل عشبذععHall , Lindzey 1957أشل عآلو"ع وبعأع انفز  -

صاااا اأع با حكمعع بعبألشااااللذع  نل اهلعأ ع نظل هلع أفبذعكاكعضللح عقف عم كتعمتعبافاااا ع ع

 بتسااا  الال أع با  لاععلىعبا  حلمأع  ح ل عمفااا واعم  ف أع با فودععلىعبالبمع منل فااا ع

 ). سااااا عبانلآلح عال ف ععب ل يتع با فودععللهمع زيلفعع  في هع  لعلل عبالبمععتعل ي عبا  ل

 (251ص - 2002 -محمد حسن عالوي

(عضلنهلع كويتع  ضاااابعي ضاااا تعباشاااا و عأ ع1977يشاااال عإالهلعلمح وفععحفعبا لف لع) -

باوآلاافب"عبا   ل عضاالألفبذعبا  لل بعاحلواعم االيل عبتم لاالزع  بعمحصاااااالاا عتالتاا ععوبماا ع بع

صااااااوبع افمعضأالنااعض اعباط وتعبا المأعبا االض عععلىعضالبعباأهافأعبا ح ا عمتعأآلا عباو

 -منى مختار المرسللللي عبد العزيز)عبا   ل بمعبألل اعبا بع ع لفع ح لعالفااااتع با فاااا واعبا  لل بع.

 . (13ص-1999

ضلنهلعبألفبذع بعضااوذعم لل عبا فودعأ عبا غح ع بعبانألتع " Mednickي ب لعلعملفنك -

 . (123ص -1995 -محمود عبد الفتاح عنان ) بتس  الال ع.ع

ضلنهلعبا غح ع بعبألفبذعباألفع  ح ل عبانألتع  وعع1991 ل  دععحفعباف لتعلعي   هلعل -

 . (5ص -القاهرة -1991 -فاروق عبد الفتاح)ع فمعكب بعينشطع يوآل عبافلوكع.

ضلنهلعبا وآل عباشاعصابعالكفلتعمتعأآل عبانألتع با الض عع بععGill" 1983ي ب لعلآلل  -

 . (12ص-القاهرة-1999 -مختار المرسي عبد العزيز  منى)موبآله عبافش ع لح ععباز وعاإلنألزبمع.ع

   معفب  ل عب نألزع بعبا يلضاااا عمتعلالبعبانظ عإاىعموبقفعبا نل فاااا عبا يلضاااال ع -

ضلنهلعبسااا  فبفعالكفلتععMartens" 1987ل وبقفعإنألزي عأع  بع لبعبا  نىعي   هلععمل  لنز

 متعأآل عبا ضلع كاكععنفعإآل بذعم ل نلمعاح اعم ليل ع

-القاهرة-1999 -منى مختار المرسللي عبد العزيز)عيلمعبا فودع بع ضاااو ع  للمعب ل يتع. مفااا و

 (13ص

عمصاااااااطلحع عبانفسعبا يااالضااااااابعبسااااااا عااافبم ععلم احااال التع ب عي اعض اعب  اااالب

 اإلشل ععإاىعفب  ل عب نألزعبا يلضبع.عععCompetitiveبا نل فل ل

ق  باعمتعموقفعضاالنهاالعبساااااا  اافبفعباالعاااعاالع1995ضلن االعي   هاالعلمح وفععناال"عل -

با نل فاااا عبيألضللع عي ضاااا تعكاكععفععمفل لمعما عبا غح ع بعبا فودع عبافاااا بعباألفعبا عططع

 بق للع نألزعبانألتع بعبا نل فاااااا عبا يلضاااااال ع ضنلذعباهفبمعبافب  ل ععمتعلالبعمفاااااا ويلمع

 ععع( 123ص  - 1995 -محمود عبد الفتاح عنان)عباط وتعبتيألضل .

 ععععععع
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ضلنهلعباأهفعبال عيحلا عبا يلضبعمتعأآل عبانألتع بعإنألزعع1997 ب اعلي اعلأسلم ع -

باوبآلحلمع با هلمعبا بعيكلفعضهلع بعبا ف ياع با نل فاااااا عللاكعبا الض عععنفعموبآله عبافشاااااا ع

 . (157ص   -1997 -أسامة كامل راتب )  باش و عضلافع ععنفعإنألزع لكعباوبآلحلمع با هلمع.

نهلعبسااااا  فبفعباالعاعبا يلضااااابعا وبآله عموبقفعأع1998ي اعمح فع فاااااتععال  ع -

با نل فاااااا عبا يلضاااااال ع عمحل ا عبا فودعع عبتم للزععتعل ي عبظهل عقف علحل عمتعبانشااااااللع

  باف لال ع با الض ععل  ل ععتعبا غح ع بعباكفلتع عبانضلبعمتعأآل عبا فودع

 . (251ص - 2002-محمد حسن عالوي)ع. عبتم للزع بعموبقفعبا نل ف عبا يلضل ع

 علىعضااااااوذعملعسااااااح عمتع   يفلمعاك عمتعفب  ل عب نألزععلم ع فب  ل عب نألزع بع

با يلضاااااا عي كتعأ"عي فمعباحل  عبا   يفعبا لابعافب  ل عب نألزع ل عي اعأنهلعف ب  عفبللل ع

   ا ع بع غح عباف فع بع ح ل عبا فودع إظهل عقف علحل عمتعبا الض عع بتسااااا  الال ع با نل سع

فعب نألزع بعضااوذعمفاا واعم لتعمتعبتم للزعل لعي كتع   يفعفب  ل عب نألزع بع بعموبق

با يلضااا عضلنهلعسااا بع لفلتعبا يلضااابع عمالض   ععلىعضلبعباأهفعا ألضه عبا وبقفعبا نل فااال ع

ل ع ضلانفسع بتساااااا  الا ل عمتعلالبع غح  ع بعبا فودع إظهل عقف علحل عمتعباا  ع با يلضاااااا

 يكلفعضهلع.ع بتا زبمعضلا هلمعبا بع

ل لعي كتعأ"عي فمعباحل  عمأ وع عمتعباعصااالئصعباشاااعصااال عباهلم عال يلضااابعبال ع

 ي فمعضفب  ل عإنألزععلال ععلىعبانحوعبا لاب:ع

 با غح ع بعبا فودع بتم للز.ع •

 ععبا ل عاالش  بكع بعبا نل فلمع ل عي  لز "عضلألفبذعبا   ف . •

 با الض عععلىعضلبعباأهف.ع •

 لمعبا بع  طلاعض اعبا علل ع.عباط وتع أفبذعبا ه •

 باا  عضلانفسع بافب  ل عبافبللل .ع •

 بتس  الال ع بتس حفل"عبتآل  لعب.ع •

بتا زبمعضاالا هاالمع باوبآلحاالمعبا بعيكلفعضهاالع بتا زبمعنحوعبا ااف اع بازمالذع •

  با وبنلت.ع

 أهمية دافعية االنجاز والمنافسة :  6-

 ي  لزعسلوكعب نألزعضاالت عآلوبناع ب:ع

 ل لل عبافلوك.عب .1

 باشفع.ع .2

 با الض ع.ع .3

ع
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ع

 اختيار السلو  :  .1

ي صااافعضلل لل عبافااالوكعبتنألز عبا  ف عععلىعبتل لل عمتعضلتعباحفبئ أع بت ألهعنحوعع

سااااالوكعم لتعض  نىعأ"عبل لل عباالعاعا  ل سااااا عنشاااااللعملعي حففععتعل ي ع وق عباالعاع

 النألتع با ل  عبا لئفععمتعم ل س ع لبعبانشلل.ع

 ة السلو  : شد .2

ي صفعضشفععبافلوكعمف واع ف آل ع نشلطعبافلوكع ي نبعقف ععباالعاععلىعبتس   ب ع

  بعضلبعباأهفع عمزب ا عبا ف ياعبال عي  لزعضشفعععلال ع  أمعم  ف .ع

 المثابرة على السلو  :  .3

ي صفعضهلعبس   ب عباالعاعا  ل س عبا ف ياعاف  بمعلويل عض  نىعف بمعبافلوكأعضلن لع

عاعبال عيف   عإاىعبا الض ععينفااحاعمتعم ل ساا عبانشااللأع إكبعبساا   عتعيفاا طل ع ح ل عباال

 . (253ص - 2002-محمد حسن عالوي)إنألزبمع يلضل .ع

 

 العوامل المؤثرة في دافعية اإلنجاز الرياضي :   -7 

ي  معفب  عبتنألزعضلن عمنل فااا عمتعبآل ع ح ل عأ ضااا عمفااا واعأفبذعم كتعأع عقفعععععع

عععععععععععععععفمعأ للنلعمصاااااطلحعباحلآل عاإلنألزعأ عبا وآلهلمعب نألزي عال ح ععتعف ب  عبتنألزعأعيفااااا ع

ععععععععععععع عضهلبعينف جعفب  عب نألزعضشااااك ععلمع حتع لآل علحل عععأشاااا  عع عأعمع بعباحلآل عال و  عأع

 بععب نألزع عيحف عأنلع نلكعلصاالئصععلم ع  لزعبألشااعلذعباليتعي  لز "عضف آل ععلال عمت

 منشطعباحللععبا ع لف ع عمنهلعبانشللعبا يلضبع ض لعمتعبا نلساعأ"عنشل عإالهلعل لعيلبع:عع

 يظه  "عقف بعلحل بعمتعبا الض عع بعأفبئهم.عع -1

 يظه  "عنوعل عم  لزعع بعبألفبذ.عع -2

 ينأز "عبألفبذعض  فبعم  ف .عع -3

ي فاااااا و"عضلاوبق ل ععي   و"ع بآلحل همعألا عمتعبع  لف مععلىع وآللهلمعب ل يتعأ -4

  بعبا وبقفعبا بع  طلاعبا  لم ععأ عبا علل ع.عع

 ي طل و"عإاىعأفبذعبا وبقفعبا بع  طلاعبا حف ع.عع -5

ي ح لو"عبا فااااااف ال ع لنلعي ومو"عض عمتعأع لبعأعيححو"عم    عن لئنعأفبئهمعا  لمع -6

 قف ب همع ع طوي  لعنحوعبأل ض ع.عع

 اعبا  لم ععأ عبا علل عع.ععي ف و"عضلاوبق ل ع بعبا وبقفعبا بع  طل -7
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أسللامة كامل راتب  )  .يححو"عم    عن لئنعأفبئهمعا  لمعقف ب همع ع طوي  لعنحوعبأل ضاا ع -8

 (67م , ص  1997علم النفس الرياضي   –

ع

 

 دافعية اإلنجاز في كرة القدم :   -8 

ي  معضاالناا عبا غحاا ع بعبافوزعضاالا حاال ياالمعأل"عباااف ب  عبا بع فف عإاىعب نأاالزع بع

با نل ف عمتعأآل ع ح ل عأ ض عمف واعأفبذعم كتعأع عقفعيف عفمعأ للنلعمصطلحعباحلآل عإاىع

ب نألزع عبا وآلهلمعب نألزي عأ عباحلآل عإاىعبا فودعأع ع لبعملعي غح عتعاعل ععبا فمعأعإ"ع

لل"ععلىعمفاااااا واعبانلف عأ عبا ن عاع عالاكعي  لكعباالعاعب  فاااااالأعبا و عضلاحلآل ععإاىع

 ع أل زعباصاااااا وضلمع عبا  لاععلىعبا شااااااكالمعبا بع     عل ي  عععععععععععععععععبانألتع

ا ح ل عب نألزع عمفاعبس  فبفهعباالضتعع بعباشعصل عيحففعمفاعس بعب نفل"ع عمالض   ع بع

سااااااحل ع ح ل عنألتعأ عضلواعباهفمعأعم لعي   اععلل عف آل عم لن ععمتعب شااااااحلهع عكاكع بع

 بألفبذع بعضوذعمف واعم لتعاالم للزع بع لبعيحفثعبا حليتعععبا وبقفعبا بع  ض تع  للم

متعشااااااعصعإاىعمل ع عمتعت ل  عإاىعأل اعأع عي   فع بعكاكعآلزئللععلىعبا نشاااااائ ع

بتآل  لعل ع عباف بسل ع عبا  ضل عأس ي عع ع نلكعلصلئصععلم عالليتعي  لز "عضف آل ععلال ع

  س عل ععبا فمعع ع بععلىعبانحوعبا لابع:عمتعب نألزع بعأنشط عباحللععبا ع لف ع عمنهلعم ل

 يظه  "عقف بعلحل بعمتعبا الض عع بعأفبئهم.ع -

 يظه  "عنوعل عم  لزععمتعبألفبذ.ع -

 ينأز "عبألفبذعض  فبعم  ف .ع -

 ي   و"ع بآلحل همعألا عمتعبع  لف مععلىع وآللهلمعب ل يت.ع -

 عي ف و"عضلاوبق ل ع بعبا وبقفعبا بع  طلاعبا  لم عع عبا علل ع. -

 ي طل و"عإاىعأفبذعبا وبقفعبا بع  طلاعبا حف .ع -

 ي ح لو"عبا فف ال ع ل لعي ومو"عض عمتعأع لب.ع -

د .محمد خير الشلللللي  , )يححو"عم    عن لئنعأفبئهمعا  للمعقف ب همع ع طوي  لعنحوعبأل ضااااا .ع

2009) 

 

ضل ألهعبا طو أع ع ل ل"عبا و ل"ع  لعبا و اع ع نلكعقو ل"ع فت ب"ع ع ف  ل"عباالعاع

افبللل ع ملعبا واعب حلع أعأ ل عأع عبا واعباعل آلل ع بعباهفمعأ عبا افبلل باعل آلل ع عبا واعب

 هبعبا غح عأ عباحل زأعإ"عبا فلع عضلتعلل لعبا و لتعيفااااااحاعبافب  عع بعباالعاأع لا غح ع ع

باهفمعأ عباحل زع عباحلع عي   فعل عمنه لععلىعب ل عأع ععنفعظهو عبا غح عيظه عباهفمعع

نفملعيوآلفعباحل زعيظه عباحلع أع لا غح عأ عباحل زع بع لآللمعباالعاعبافبللل ع عملوا عأ عع
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 عب أل ل  ع ععوبلف عع بعبساا ال ععفبللل ععضااوي عموآلوفعععنفبعباالعاع ف   عإاىعباشاا و ع

  عبا و  أعأملعبأل فبمعأ عباحوبع عضل  فلأع

عععععععععععععاعباحصوبععللهلعمتعأآل عإزبا عبا و  ع هبعبألغ ب ع عبأل فبمعبا بعيط حعباالعع

 عبا بع   ا عضلا كل آمعبا  وق ع صواهلعن لأ ع ح ل  عالن لئنعب يألضل أعإ"عا ح عل ععبا فمع

ععععععععععععععنفملع    عمحل يل هلععلىعشلش عبا لفزيو"عأ عب كبع عأ ع كا عباك لضلمععنهلع بعباصحفع

عععععععععععععع ع ع علي هلعاهلعي ا ع وب زعأ ع غحلمعفبللل عأعأملعباحوبع ع عبا أالمعأ عب   لمعباف ا

 عبأل فبمع   ا عبتع حل بمعبا لفي ع عبا  نوي عبا بعي وق عباحصوبععللهلعمتعقح عباالعاع

لأزبذععلىعكاكأعم لعيف   عإاىعبا ف ياع عبا  ل س عا ح ل ع ف  أع عإ"عبا الق عضلتعباحوب زع

م  بضط أع يكبعملعبنعفضتعباحوب زعيأاعزيلفععباحوبع عاكبعينف  عباف فعع عباحوبع ععالق 

ال  لمأع عيل اعبا ف اعف  بعمه لع بعزيلفععمحفأعبا شوي ع عب تل عع ع وضلحعبأل فبمعاكبع

 ف   عاالس   ب ع بعبا طلذأعم عبألللعضنظ عبتع حل عأ"ع لهعبأل فبمعيأاعأ"ع  نلساعم ع

 ( 2009  -د .محمد خير الشي  ,)لوا ع ع لآلل  عاكبعيف طل عإشحلعهل.عقف بمعباالعاعع ع ح ل عم

ع

ع

 األساليب المستخدمة في إثارة دوافع الالعب لممارسة كرة القدم  -9

إ"عمتعأ معبألساالالاعبا فاا عفم ع بعإتل ععف ب  عباالعاعا  ل ساا عل ععبا فمع   ا ع ل لع

 يلب:ع

 عاعاالس   ب ع بعبا  ل س ع.ع فهل عل دعم ل س عل ععبا فمعمتعأآل عف  عباال -

 ضااااااوتعباهفمعبا نلسااااااااعأل"عاك عمهل عع  لل ل عأ فبمعمحففعأع ععنفعضفأعع لل ع -

با ف ياعتضفعال ف اعمتع وضاااااالحع لهعبأل فبمأع ل ع كو"عمنلسااااااح عم عبا ف بمعباحفنل ع ع

 ي عأ عبا  لل عاالعاأع  نفملع كو"عبأل فبمعم  ففعع علحل ععع عغل عم نلسااااااح عم عبافئ عبا  

ل عاهلهعبافئ أع ي"عكاكعيفف عإاىعبت حللأعالبععلىعمف ضلنلع ل ع عبا  ل حفن ألح عمتعبا ف بمعبا

عبت   لمعضهلهعبانل ل أعأل"عب  حللعقفعي فحاع بعبض  لفعمو ح عل  ي عمتعم ل س عل ععبا فمع.

 (80م , ص  1997  –أسامة كامل راتب )

ز"ع ض لعيطفئع بعفبل عباالعاعباف ب  عاالآل هلفعبا وبز"ع بعإشحلهعباحلآللمعأل"ععفمعبا وب

 بعبا ف ياع عبل فلاعبا هل بمع عبالللق عباحفنل عضفحاعباش و عضل  حللع عباالمحلتعأعاهلبع

يأاععلىعبا ف ضلتعبا  للزععلىعبس ال ععبافب  ععتعل ي عآل  عباالعاعفبئ لعي غاع بع

فبمعبا  يح عمتعمف وبهعأع  ىععتعيش  عمزيفعمتعبا طو ع عبا قبعضلفبئ عمتعبآل ع ح ل عبأل 

ضلا    ع ععفمعباحلآل عإاىعبتس   ب عض طوي عبا ف واع عضلا لابعبافش أع ع لبعملعتزمععففبع

 . (118-119,ص  1990  -يحي كاظم النقيب )عمتعباالعحلتع ع فحاع بعإنهلذعمفل  همعبا يلضل ع.

 

ا ع ل ع بعبا  لل عبا  لل ل عيأاعيأاعبا وبز"عضلتعبأل فبمع عبا غحلمأعأل"عباهفمعب

أ"عيع ل عضشاااك عم وبز"عع عم نلسااااعم ع غح عباالعاع يكبعملعأ يفع  لمعمهل ععم لن ع بعل عع

با اافمعلاالا هاافيفع بعبا  مىعماالع ااي"عإتاال عع  االأعباالعحلتععتعل ي عبا  زيزعبا االف ع
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بال عيح زعألح ععففععللا كل آمعبا لفي ع عبا  نوي عأ عإ فبذعبا لفباللمعأ عباكف أعاالعا

متعبأل فبمعضلا  ل ن عم عزمالئ عب ل يتعلالبعباو فععبا ف يحل عيكو"عألا عمنلسااااح ع عإتل عع

 .  م لعاوعلصصعل لاععل بععلىعسحل عبا البعالهفمعباألف

ض عبا ف اعمتعتوباعأ عع لاعافظبعأ عم نو علالبع يل بعف  عبا حفلزع ع وعملعي ومع

عععععععععععع حفلزعباالعاععلىعضلبعبا زيفعمتعباأهفعا طوي عبا فاااااا واعبافنبعباو فبمعبا ف يحل عض   ع

 عبا  زيزع وعمكل لععي فمهلعبا ف اأع عقفعيكو"عضشك ع  فيمعباأوبئزعأ عبا لفباللمعأ عشهلفبمع

  في عأ عضشااااااك عافظبعللا شااااااأل ع عبا فتع عباانلذأع ع لبعبا حفلزعأ علل"عنوع عملف عأ ع

 يكو"عم نلسحلعم عم فب عب نألزععلىعأ"عيكو"ع و يلع عي ح  عمحلش عع.م نو ع ين عيأاعأ"ع

إ"عإآل بذعبتل حل بمعبا فااااا   عع بع  ويمعمفااااا واعباالعاعمتعأ معبا وبم عبا بع    ع

متعمف واع  لال عبافب  عأعاالعاعيأاعأ"عي  معمف واعإنألزهعب عمفاع طو عمف وبهعضلس مع

أفبئ عأع عبا ف اعيل اعف  بعأسااالساااللع بعبسااا عفبمع ع ب عاكبعي فااانىعا عبتلالهععلىع بق ع

عبل لل عبألسلالاعبا ح ل ع عبافب  ل عاالعحلتع ع طوي عمف وب مع.

 

 عالقة االصابات بدافعية االنجاز الرياضي لدى لالعبي كرة القدم .-10

ب صاالضلمعبا يلضاال ع فت عساالحلععلىعفب  ل عب نألزعاحصاا عبا  ضل عباحفنل ع با يلضاال ع

باالعحلتععباليتعسح عاهمع أ"ع   ضوبعاإلصلضلمع يلضل أع أ"عسحاعب صلض عبا يلضل ععنفع

 باعومعمتع ك ب  لعيفت ععلىعفب  ل عإنألزعباطلح علالبعم ل سااا ع يلضااا عل ععبا فمعأع أ"ع

نوهعب صااالض عبا يلضااال ع ل اعف  ع بع عفلاعمتعبا غح ع بع ح ل عبانألتع  أناعبافشااا ع

ح عاهمع أ"ع   ضااوبع صاالضلمع يلضاال ع عيظه ع لبعبا لتل ع بعلو"ععنفعباالعحلتععباليتعساا

أنهمع بعلال عمتعبأل لل"عيضط  "عإاىعبا علبععتع لكعبا غح علو لعمتعبا    عاإلصلضلمع

عبا يلضل .

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع
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ع

 خالصة: 

متعلالبع فبعبافص عباف ع نل انلع ل عبافب  ل عضصف ععلم ع عفب  ل عبتنألزعضصف ععلم ع 

ب  ع لتل ع لمع بعع لل عبا  لمع,عل لعأننلعمف وعلتعضصااف عمحلشاا ععأ عغل عمحلشاا عع,ع حلتعأ"عاف 

عال للمعضنشللعم لتعمتعأآل عباحصوبعباىعباهفمعبا  آلوعأ عباحصوبععلل ع.

 فلوكعباف فعم  حطعضف ب   ع ع لآلل  عبا ع لف ع,ع لك عسلوكع فمع ع وعبشحلهع لآللمع

بعلل"عمحنللععلىعأسااااالأع عك  لمعتعي كتع ح ل  عبتعببا   لمع,عل لعأ"عل عنشاااااللع عضلا لابعل ع

فب  عم لتعضلن لعفب  ل عبألنألزع هبعباف بعباىع ح ل عمف ويلمعم حلين ع,ع عقفعتعيحلغعمف واع

 عي كنهمعمتعصااااااللغ عأ فب همع عضفبعمأهوفبمعلهعباحلآللمععنفعض اعباالعحلتعباحفعبال 

 عألناعباف ف عأ عباألناعباأ لعبع.ألا عمتعأآل ع ح ل عبا  بفع ح ل  عسوبذعمتعبا

 



 

 

 الرابعل ـــــالفص

منهجية الدراسة و 

جراءات الميدانيةاال  
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 تمهيد : 

في هذا الفصل سنتطرق إلى منهجية البحث وذلك من خالل منهج الدراسة وعينة 

البحث، كما سنتطرق إلى نوع المتغيرات، أدوات البحث )الدراسة( والمعالجة 

 اإلحصائية.  

المقدمة في الجانب النظري، كان ال بد لنا من دراسة  وللتأكد من صحة الفرضيات

تكون أكثر دقة وأكثر منهجية والمتمثلة في الدراسة الميدانية التي من خاللها اختيار المنهج 

المتبع في هذا البحث ، وكذا مجاالته والعينة التي تم اختيارها له وكذا أداة البحث كما قمنا 

 بتحليل النتائج ومناقشتها.  

 الدراسة االستطالعية:   -1

مما الشك فيه أن ضمان السير الحسن ألي بحث ميداني ال بد على الباحث القيام 

بدراسة استطالعية لمعرفة مدى مالئمة ميدان الدراسة إلجراءات البحث الميدانية 

والتأكد من صالحية األداة المستخدمة والصعوبات التي قد تعترض الباحث ، وعليه فقد 

ث بإجراء دراسة استطالعية لفريقين كرة القدم لوالية جيجل  وقد تحصلنا منها قام الباح

 على ما يلي :  

 التعرف على مواقيت التدريبات والمنافسات التي يقومون بها .  -

 التعرف على أفراد العينة قيد الدراسة .  -

 راسة. دمدربين قصد اطالعهم على موضوع الاالتصال بال -

 واقع دافعية اإلنجاز الرياضي لدى الالعبين . اخذ فكرة واضحة على  -

لقد قمنا بزيارة ميدانية ألندية والية مسيلة التي اخترناها من أجل الدراسة والحصول على 

معلومات كافية عن المجتمع األصلي للدراسة ، حيث وجدنا تفهم وتعاون كبيرين من األندية 

 ا في تحقيق األهداف قيد الدراسةت مهمتنالرياضية التي أعطتنا كل ما كنا بحاجة إليه وسهل
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 :  المنهج المتبع في الدراسة -2

المنهج هو الطريق المؤدي إلى الهدف المطلوب أو هو الخيط غير المرئي الذي يشيد 

  (42، صفحة 1980السماك ، ).البحث من بدايته حتى نهايته قصد الوصول إلى النتائج 

 

عن استقصاء ينصب في ظاهرة من الظواهر كما هي حيث يعرفه رابح تركي أنه "عبارة 

تركي )قائمة في الحاضر قصد تشخيصها وكشف جوانبها وتحديد العالقة بين عناصرها .

 (.23، صفحة 1984،

وفي بحثنا هذا تطرقنا إلى إتباع المنهج السليم والصحيح من أجل الحصول على اإلجابات 

علومات والحقائق السليمة ، ومن أجل كشف التي تخدم بحثنا هذا وتعطينا مجموعة من الم

جوانب هذه الظاهرة وتشخيصها والمرتبطة بين متغيرات البحث ، تطرقنا إلى استعمال 

الذي يهدف إلى جمع البيانات لمحاولة اختيار الفروض أو اإلجابة على  ''المنهج الوصفي''

   تساؤالت تتعلق بالحالة الجارية أو الراهنة ألفراد عينة البحث. 

 مجتمع الدراسة:  -3

 جتمعم اختيار أي العمل، نطاق تحديد مشكلة ببحثه القيام في شروعه عند الباحث يواجه

 نديةأل األكابر لصنف القدم كرة العب 56 بحثنا مجتمع يتكون األساس هذا وفي ، البحث

  .  جيجل  والية

 عينة الدراسة .-4

الباحث يتعثر عليه إجراء دراسته على   عندما يكون عدد أفراد مجتمع البحث  كبير فنن

كل أفراد المجتمع لذلك يلجأ إلى اختيار عينة ممثلة لذلك المجتمع يستطيع إجراء الدراسة 

عليها بسهولة ، وتمكنه من الحصول على نتائج أكثر دقة وتصلح ألن تعمم على  كافة 

 أفراد مجتمع البحث . 
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تارة بشكل عشوائي وتضم  العبا سبق لهم أو هذه ، هي عينة مخ 28و العينة في دراستنا 

تعرضوا لإلصابات الرياضية سواء داخل الوسط الرياضي أو خارجه ، وفي عملية 

االختيار هذه لم نأخذ بعين االعتبار عامل الوسط الذي حدثت فيه اإلصابات لكون أن 

الالعبين دراستنا تتمحور حول مدى تأثير اإلصابات الرياضة على دافعية اإلنجاز لدى 

 بغض النظرعن الوسط الذي حدثت فيه اإلصابة . 

العب تتوفر فيهم مواصفات العينة المحددة  28ومن خالل الدراسة االستطالعية تم إحصاء  

 سلفا .

 أدوات الدراسة :    -5

 كأداة رئيسية و المقابلة كأداة ثانوية. إستمارة االستبيانتمثلت أداة الدراسة في 

 :االستبيان 

جل اإلحاطة بالموضوع من كل جوانبه تم استخدام استمارة االستبيان التي تعد من أ

) طلعت أداة رئيسية لجمع البيانات الكلية عن وقائع محدودة وعدد كبير نسبيا من األشخاص 

 (.185، ص  1995إبراهيم ، 

نحصل لقد استعملنا من أجل الوصول إلى الحقيقة االستبيان الموجه إلى الالعبين  كي     

على أكبر عدد من المعلومات وللتأكد من صحة الفرضيات بعد تحليل النتائج ، وإعطاء 

 اقتراحات وتوضيحات لفتح المجال أمام دراسات أخرى أكثر تعمقا في هذا الموضوع.  
 

 الصدق: .5-1

 التي تعرف بأنها :  

،  2002عوض صابر ، ) فاطمة صدق االستبيان يعني التأكد من أنه سوف يقيس ما اعد لقياسه .

  (.167ص 

وللتأكد من صدق أداة الدراسة قمنا باستخدام صدق المحكمين كأداة للتأكد من أن االستبيان 

يقيس ما اعد له  حيث قمنا بتوزيع االستبيان على أساتذة  قسم التدريب الرياضي  من 

 شهير فايزة (  ) أ.بلفريطس ياسين , بلغياط كريم , أيت وزو محند وعمر , جامعة جيجل  ،

وباالعتماد على المالحظات والتوجيهات التي أبداها المحكمون ، قمنا بإجراء التعديالت 

 التي اتفق عليها المحكمون حيث تم حذف بعض العبارات وتغيير صياغة بعضها اآلخر. 
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 الثبات : .5-2

 و من ذلك ثبات االختبارات و التي هي أسئلة االستبيان:  

االختبار أن يعطي االختبار نفس النتائج إذا ما أعيد على نفس األفراد حيث يقصد بثبات 

 (. 152، ص  1993مقدم عبد الحفيظ،   ) في نفس الظروف

و لمعرفة درجة ثبات األداة تم توزيع االستبيان على مجموعة من الالعبين  وبعد 

تين و الذي بدوره أسبوعين تسترجع االستبيانات وهذا لمعرفة مدى قوة االرتباط بين النتيج

 يفسر لنا ثبات االختبارات.

 حيث احتوت اإلستمارة على محورين و هما:  

التعرض لإلصابة خالل الموسم الرياضي تأثر على دافعية اإلنجاز  المحور األول  : 

 الرياضي.

 . 9-1و يضم العبارات 

  الرياضيسبب و مكان حدوث اإلصابة تأثير على دافعية اإلنجاز المحور الثاني : 

 .22-10و يضم العبارات 

 

 تحديد متغيرات الدارسة :   -6

 حيث احتوت دراستنا على متغيرين  و هما  : 

 لالصابات الرياضية . التعرض: متغير مستقل   -

 : دافعية األنجاز الرياضي .متغير تابع  -

 

 مجاالت الدراسة:  -7

 المجال المكاني:  

فرق التي  2القدم لبلدية جيجل و الموزعين على أجريت الدراسة على العبي كرة 

 تتدرب في المالعب الرياضية اآلتية:  

 ملعب العقيد عميروش )شباب حي موسى ( -

 ملعب رويبح حسين ) شبيبة جيجل (  -
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 المجال الزمني :  

 . 2021ماي  18إلى غاية  2021أفريل  18تمت هذه الدراسة في الفترة الممتدة من : 

 حصائية:  األدوات اإل -8

 لغرض الخروج بنتائج موثوق بها علميا استخدمنا الوسائل اإلحصائية التالية : 

 النسبة المئوية:  

 ( 2مجموع الت ار ارت كاف مربع )كا / (x 100النسبة المئوية = )التكرار 

 / ت ن   2ت ن( –= مجموع )ت م  2ك

 ت م : التكرارت المشاهدة 

 ت ن : التكرارت النظرية 

  0.05مستوى الداللة =  

  = df-1درجة الحرية  

 

 خالصة .

من خالل هذا الفصل بينا الخطوات المنهجية التي يتبعها الباحث من أجل ضبط    

اإلجراءات الميدانية الخاصة بالدراسة وكذا توضيح أهم الطرق واألدوات المستعملة في 

دوات بالتفصيل وتوضيح كيفية جمع المعلومات وتنظيمها ، كما قمنا بعرض هذه الطرق واأل

استعمالها، باإلضافة إلى المجاالت التي تمت فيها الدراسة من مجال المكاني وزماني ، كما 

أننا حددنا كل من مجتمع وعينة البحث التي تمحورت حوله الدراسة ، كل هذه اإلجراءات 

مع هذه تعمل على جمع المعلومات في أحسن الظروف وعرضها في أحسن الصور ولكن ج

المعلومات ليس هو الغاية وإنما الغاية هي الوص ول إلى نتائج مصاغة بطريقة علمية 

 تساعد على إيجاد حلول للمشكلة المطروحة سابقا. 

وهذا الفصل ذو أهمية كبيرة في البحوث العلمية حيث أنه ال يخلو أي بحث من وجود هذا    

ة المنهجية التي يعتمد عليها الباحث لرسم الفصل من بين فصول الدراسة، ألنه يعتبر الركيز

خريطة عمل واضحة المعالم واألبعاد، أضف إلى ذلك فننه يحدد اإلطار المنهجي والعلمي 

 الذي يجب على الباحث أن يلتزم به ليعطي مصداقية علمية لبحثه .
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 .عرض و تحليل النتائج 

 .محور البيانات الشخصية 

 السن  :السؤال األول 

 يمثل دائرة نسبية للفئات العمرية لالعبين : 01شكل 

 

 

 23-20نالحظ أن معظم المصارعين تنحصر أعمارهم ما بين  01من خالل الشكل  رقم 

و %  53.6ة تمثل نس 26-23من المجموع، بينما فئة ما بين % 21.4سنة ،حيث يمثلون نسبة 

 % .25سنة تمثل   26كذلك فئة فوق 

لى قمة لياقته إو نفسر ذلك بأن هذه المرحلة العمرية تعتبر المرحلة التي يصل فيها الالعب 

استهم حيث رالبدنية و يفسر أيضا بأن معظم الالعبين  هذه المرحلة العمرية ال يزاولون  د 

 . ط البدني المكثفيكون لديهم وقت فراغ  كافي لممارسة النشا

 

 

 

 

 

 

21,4

53,6

25

سنة20-23 سنة 23-26 سنة26فوق 
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 العمر التدريبي :  السؤال الثاني

 .يمثل دائرة نسبية للعمر التدريبي لالعبين :  02الشكل 

 

 

 8-3نالحظ أن معظم المصارعين تنحصر أعمارهم ما بين   02من خالل الشكل رقم 

و %  50نة  تمثل س  11-8من المجموع، بينما فئة ما بين %   25سنوات ،حيث يمثلون نسبة

 % .25سنة تمثل  11كذلك فئة فوق 

 .سنة   8-11و منه نستنتج أن العمر التدريبي الغالب لالعبين هو 

 الوزن : السؤال الثالث

 .يمثل دائرة نسبية لوزن الالعبين :  03الشكل 

 

25

50

25

سنة3-8 سنوات8-11 سنة11فوق 

35,7

39,3

25

55-65 kg 65-72 kg plus 72 kg
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ن مجموع الالعبين  م%  35.7كغ تمثل  65-55نالحظ أن الفئة  03من خالل الشكل  رقم 

 . 25%كغ تمثل  72، و أن فئة فوق %39.3كغ  تمثل  72-65و أن فئة 

 .غ ك  72-65و منه نستنتج أن الفئة الوزنية الغالبة لالعبين  هي فئة 

 .الطول  :السؤال الرابع 

 . يمثل دائرة نسبية لطول الالعبين:  04الشكل 

 

 

 من مجموع% 46.4مثل سم ت 1.75-1.67نالحظ أن الفئة  04من خالل الشكل  رقم 

 . 25%سم تمثل  1.80وق ف، و أن فئة %28.6سم  تمثل  1.80-1.75الالعبين  و أن فئة 

 . سم  1.75-1.67و منه نستنتج أن الفئة الطولية  الغالبة لالعبين  هي فئة 

 

 

 

 

 

46,4

28,6

25

1,65-1,75 cm 1,75-1,80 cm plus 1,80 cm



 رض و تحليل النتائج  ع       الفصل الخامس                                                                      

 

71 
 

 

 لرياضي التعرض لإلصابة خالل الموسم الرياضي تأثر على دافعية اإلنجاز ا:المحور األول 

 جريت عليكم اختبارات بدنية و تقنية في بداية الموسم ؟هل أ:  السؤال األول

 يمثل ما اذا تجرى عليهم اختبارات بدنية و تقنية  :  01الجدول رقم 

 

 الداللة
درجة 

 الحرية

 مستوى

 الداللة

2ك
 

 المجدولة

2ك
 

 المحسوبة

النسبة 

 المئوية
 االقتراحات التكرار

 24.1 13.4 0.01 1 دالة

 نعم 27 % 96.4

 ال 1 3.6%

 المجموع 28 % 100

 

من االعبين أجابوا بانه تجرى لهم % 92.9نالحظ ان  01من خالل الجدول رقم 

بارات بدنية و من االعبين أجابوا انهم لم تجرى عليهم اخت 7.1%اختبارات بدنية و تقنية و أن 

 .تقنية 

 2ة كأكبر من قيمو هي  24.1المحسوبة تقدر بـ  2نالحظ أن ك 01من خالل الجدول رقم 

وجد فروق ت، و منه  3و درجة الحرية  0.05عند مستو ى الداللة  13المجدولة و التي تقدر ب 

ليهم اختبارات عذات داللة إحصائية ما بين اإلجابات لصالح الالعبين  الذين أجابوا بأنه تجرى 

 . بدنية و تقنية 

 .ية و رياضية و منه نستنتج أن معظم الالعبين تجرى لهم اختبارات بدن
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 .يمثل دائرة نسبية ما اذا تجرى عليهم اختبارات بدنية و تقنية :   05شكل رقم 

 

 في بداية كل موسم هل تجرى لكم مراقبة الطبية ؟ : السؤال الثاني 

 .يمثل ما اذا تجرى لهم مراقبة طبية  : 02الجدول رقم 

 الداللة
درجة 

 الحرية

 مستوى

 الداللة

2ك
 

 المجدولة

2ك
 

 المحسوبة

النسبة 

 المئوية
 االقتراحات التكرار

 11.6 9.2 0.01 1 دالة

 نعم 25 % 89.3

 ال 3 10.7%

 المجموع 28 % 100

 

م من االعبين أجابوا بانه ال تجرى له% 10.7نالحظ ان  02الجدول رقم من خالل 

راقبة طبية مهم تجرى لهم من االعبين أجابوا ان 89.3%مراقبة طبية قبل بداية الموسم  و أن 

 . قبل بداية الموسم 

 2يمة كو هي أكبر من ق  11.6المحسوبة تقدر بـ  2نالحظ أن ك 02من خالل الجدول رقم 

وجد فروق ت، و منه  1و درجة الحرية  0.01عند مستو ى الداللة   9المجدولة و التي تقدر ب 

هم مراقبة طبية لالذين أجابوا بأنه تجرى ذات داللة إحصائية ما بين اإلجابات لصالح الالعبين  

 . 

 .رياضي  و منه نستنتج أن معظم الالعبين تجرى لهم مراقبة طبية قبل بداية الموسم ال

96,4

3,60

نعم ال
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 .يمثل دائرة نسبية ما اذا تجرى لهم مراقبة طبية:     06شكل رقم 

 

 هل تجرى لكم مراقبة دورية ؟: السؤال الثالث 

 .تجرى لهم مراقبة دوريةيمثل ما اذا  : 03الجدول رقم 

درجة  الداللة 

 الحرية 

 مستوى

 الداللة

  2ك

 المجدولة 

  2ك

 المحسوبة 

النسبة 

 المئوية

 االقتراحات التكرار

 3.32 3.84 0.05 1 غير دال

 نعم 19 % 67.9

 ال 9 32.1%

 المجموع  28 % 100

 

م وا بانه ال تجرى لهمن االعبين أجاب% 32.1نالحظ ان  03من خالل الجدول رقم 

راقبة طبية ممن االعبين أجابوا انهم تجرى لهم  67.9%مراقبة طبية قبل بداية الموسم  و أن 

 . قبل بداية الموسم 

 2ة كو هي أكبر من قيم 3.32المحسوبة تقدر ب  2نالحظ أن ك 03من خالل الجدول رقم 

نه ال توجد ، و م 3رجة الحرية  و د 0.05عند مستو ى الداللة  3.84المجدولة و التي تقدر ب 

جرى لهم مراقبة تفروق ذات داللة إحصائية ما بين اإلجابات لصالح الالعبين  الذين أجابوا بأنه 

 . طبية 

 .رياضي  و منه نستنتج أن معظم الالعبين تجرى لهم مراقبة طبية قبل بداية الموسم ال

89,3

10,7

نعم ال
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 .مراقبة دورية يمثل دائرة نسبية ما اذا تجرى لهم :      07شكل رقم 

 

 في أي مرحلة تم تعرضك الى اإلصابة الرياضية ؟ :السؤال الرابع 

 .يمثل في أي مرحلة يتعرض فيها الالعب لالصابة الرياضية  : 04الجدول رقم 

 الداللة
درجة 

 الحرية

 مستوى

 الداللة

2ك
 

 المجدولة

2ك
 

 المحسوبة

النسبة 

 المئوية
 االقتراحات التكرار

 18.3 10.7 0.05 1 دالة

14.2 % 4 
مرحلة 

 التحضيرية

71.6% 20 
مرحلة 

 المنافسة

14.2 % 4 
مرحلة 

 االنتقالية

 المجموع 28 % 100

 

 من االعبين أجابوا بانهم يصابون في% 14.2نالحظ ان  04من خالل الجدول رقم 

اما , فسة ة المنامن االعبين أجابوا انهم يصابون في مرحل  71.6%المرحلة التحضيرية و أن 

 . اجابوا انهم يصابون في مرحلة االنتقالية  14.2% الباقي 

 2و هي أكبر من قيمة ك 18.3المحسوبة تقدر بـ  2نالحظ أن ك 04من خالل الجدول رقم 

، و منه توجد  2و درجة الحرية  0.01عند مستو ى الداللة   10.7المجدولة و التي تقدر ب 

67,9

32,1

نعم ال
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ا بين اإلجابات لصالح الالعبين  الذين أجابوا بأنهم يصابون في فروق ذات داللة إحصائية م

 .مرحلة المنافسة 

 .و منه نستنتج أن معظم الالعبين يصابوا في مرحلة المنافسة   

 .يمثل دائرة نسبية متى يتعرض الالعبين لالصابة الرياضية :      08شكل رقم 

 

طر ي الحصص التدريبية تزيد من خهل شدة حمولة التدريب الزائدة ف: السؤال الخامس 

 تعرضكم لإلصابة ؟

من خطر  هل شدة حمولة التدريب الزائدة في الحصص التدريبية تزيديمثل  : 05الجدول رقم 

 تعرض الالعبين  لإلصابة ؟

 الداللة
درجة 

 الحرية

 مستوى

 الداللة

2ك
 

 المجدولة

2ك
 

 المحسوبة

النسبة 

 المئوية
 االقتراحات التكرار

 24.1 13 0.01 1 دالة

 نعم 27 % 92.9

 ال 1 7.1%

 المجموع 28 % 100

 

شدة حمولة من االعبين أجابوا بان % 96.4نالحظ ان  05من خالل الجدول رقم 

ن م% 3.6و أن .التدريب الزائدة في الحصص التدريبية تزيد من خطر تعرضكم لإلصابة 

من خطر  في الحصص التدريبية ال  تزيدشدة حمولة التدريب الزائدة الالعبين اجابوا بأن 

 .تعرضكم لإلصابة

14,2

71,6

14,2

مرحلة التحضيرية مرحلة المنافسة مرحلة االنتقالية
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 2يمة كو هي أكبر من ق  24.1المحسوبة تقدر بـ  2نالحظ أن ك 05من خالل الجدول رقم 

ه توجد ، و من  1و درجة الحرية   0.01عند مستو ى الداللة  13المجدولة و التي تقدر ب 

يصابون في  لالعبين  الذين أجابوا بأنهمفروق ذات داللة إحصائية ما بين اإلجابات لصالح ا

 . مرحلة المنافسة 

 .و منه نستنتج أن معظم الالعبين يصابوا في مرحلة المنافسة   

لتدريبية هل شدة حمولة التدريب الزائدة في الحصص ايمثل دائرة نسبية :      09شكل رقم 

 .تزيد من خطر تعرض الالعبين  لإلصابة 

 

 ثافة المنافسة تزيد من احتمالية الوقوع في اإلصابة ؟ك هل :السؤال السادس 

 .ي اإلصابة تزيد من احتمالية الوقوع فيمثل ما اذا كانت كثافة المنافسة :  06الجدول رقم 

 الداللة
درجة 

 الحرية

 مستوى

 الداللة

2ك
 

 المجدولة

2ك
 

 المحسوبة

النسبة 

 المئوية
 االقتراحات التكرار

 14.3 10.6 0.01 1 دالة

 نعم 24 % 85.7

 ال 4 14.3%

 المجموع 28 % 100

 

كثافة المنافسة تزيد من من االعبين أجابوا % 85.7نالحظ ان  06من خالل الجدول رقم 

كثافة المنافسة ال تزيد من احتمالية الوقوع أجابوا % 14.3احتمالية الوقوع في اإلصابة و أن 

 .في اإلصابة

96,4

3,60

نعم ال
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مة و هي أكبر من قي  14.3المحسوبة تقدر ب  2أن كنالحظ  06من خالل الجدول رقم 

منه توجد  ،  و 1و درجة الحرية   0.01عند مستو ى الداللة   10المجدولة و التي تقدر ب  2ك

يصابون في  فروق ذات داللة إحصائية ما بين اإلجابات لصالح الالعبين  الذين أجابوا بأنهم

 . مرحلة المنافسة 

طر لة التدريب الزائدة في الحصص التدريبية تزيد من خشدة حموو منه نستنتج أن 

 .تعرضهم لإلصابة

ة الوقوع في تزيد من احتمالييمثل دائرة نسبية ما اذا كانت كثافة المنافسة :    10شكل رقم 

 .اإلصابة 

 

ت زائدة هل تعرضكم لحموال, خالل مرحلة التحضير البدني العام و الخاص  :السؤال السابع 

 يزيد من احتمالية تعرضكم اإلصابة ؟ في التدريب

ن احتمالية متعرض الالعبين  لحموالت زائدة في التدريب يزيد ما اذا يمثل  : 07الجدول رقم 

 تعرضكم اإلصابة

 الداللة
درجة 

 الحرية

 مستوى

 الداللة

2ك
 

 المجدولة

2ك
 

 المحسوبة

النسبة 

 المئوية
 االقتراحات التكرار

 5.1 4.8 0.023 1 دالة

 نعم 20 % 71.4

 ال 8 28.6%

 المجموع 28 % 100

 

60,7

17,9

األداء البدني األداء التقني 
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ت تعرضهم لحموالمن االعبين أجابوا أن % 28.6نالحظ ان  07من خالل الجدول رقم 

بدني خالل مرحلة التحضير ال زائدة في التدريب ال يزيد من احتمالية تعرضكم اإلصابة

د من دة في التدريب يزيتعرضهم لحموالت زائمن االعبين أجابوا أن  71.4%و أن الخاص 

 . خالل مرحلة التحضير البدني الخاص احتمالية تعرضكم اإلصابة

 2مة كو هي أكبر من قي  5.1المحسوبة تقدر بـ  2نالحظ أن ك 07من خالل الجدول رقم 

نه توجد ، و م 1و درجة الحرية  0.023عند مستو ى الداللة   4.8المجدولة و التي تقدر ب 

هم تعرضصائية ما بين اإلجابات لصالح الالعبين  الذين أجابوا أن فروق ذات داللة إح

ير خالل مرحلة التحض لحموالت زائدة في التدريب يزيد من احتمالية تعرضكم اإلصابة

 . البدني الخاص

زيد من يلحموالت زائدة في التدريب  و منه نستنتج أن معظم الالعبين الذين يتعرضون 

 .ة التحضير البدني الخاصاحتمالية اصابتهم خالل مرحل

 

لتدريب يزيد تعرض الالعبين  لحموالت زائدة في ايمثل دائرة نسبية ما اذا :     11شكل رقم 

 .من احتمالية تعرضكم اإلصابة 

 

لفردية حسب رأيك هل تعرضكم للتدريب بنفس حمولة دون مراعاة الفروق ا :السؤال الثامن 

 له سبب في التعرض لإلصابة ؟

لفروق اتعرض الالعبين  للتدريب بنفس حمولة دون مراعاة ما اذا يمثل  : 08قم الجدول ر

 . الفردية له سبب في التعرض لإلصابة 

 

 

71,4

28,6

نعم ال
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 الداللة
درجة 

 الحرية

 مستوى

 الداللة

2ك
 

 المجدولة

2ك
 

 المحسوبة

النسبة 

 المئوية
 االقتراحات التكرار

 5.1 4.8 0.05 1 دالة

 نعم 20 % 71.4

 ال 8 28.6%

 المجموع 28 % 100

 

يب تعرضهم للتدرمن االعبين أجابوا أن % 14.3نالحظ ان  08من خالل الجدول رقم 

من .71%و أن  بنفس حمولة دون مراعاة الفروق الفردية ليس له سبب في التعرض لإلصابة

بب في ستعرضهم للتدريب بنفس حمولة دون مراعاة الفروق الفردية له االعبين أجابوا أن 

 .تعرض لإلصابةال

 2مة كو هي أكبر من قي  5.1المحسوبة تقدر بـ  2نالحظ أن ك 08من خالل الجدول رقم 

نه توجد م، و   1و درجة الحرية  0.023عند مستو ى الداللة   4.8المجدولة و التي تقدر ب 

ريب هم للتدتعرضفروق ذات داللة إحصائية ما بين اإلجابات لصالح الالعبين  الذين أجابوا أن 

 . بنفس حمولة دون مراعاة الفروق الفردية له سبب في التعرض لإلصابة

اة بنفس حمولة دون مراعو منه نستنتج أن معظم الالعبين الذين يتعرضون لتدريب 

 . الفروق الفردية له سبب في التعرض لإلصابة 

ون مراعاة د تعرض الالعبين  للتدريب بنفس حمولةيمثل دائرة نسبية ما اذا :    12شكل رقم 

 .الفروق الفردية له سبب في التعرض لإلصابة 

 

 

71,4

28,6

نعم ال
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هل عدم تعرضك لإلصابة خطيرة تجعل مستواك في تحسن خالل كل : السؤال التاسع 

 مراحل الموسم الرياضي ؟

الل كل خطيرة تجعل مستواه  في تحسن خما اذا لم يتعرض الالعب يمثل :   09الجدول رقم 

 . مراحل الموسم الرياضي

 داللةال
درجة 

 الحرية

 مستوى

 الداللة

2ك
 

 المجدولة

2ك
 

 المحسوبة

النسبة 

 المئوية
 االقتراحات التكرار

 14.3 10.8 0.05 1 دالة

 نعم 24 % 85.7

 ال 4 % 14.3

 المجموع 28 % 100

 

عدم تعرضك من االعبين أجابوا أن % 14.3نالحظ ان  09من خالل الجدول رقم 

 من 85.7%أن  مستواك في تحسن خالل كل مراحل الموسم الرياضي لإلصابة خطيرة تجعل

حل عدم تعرضك لإلصابة خطيرة تجعل مستواك في تحسن خالل كل مرااالعبين أجابوا أن 

 .الموسم الرياضي

يمة قو هي أكبر من   14.3المحسوبة تقدر بـ  2نالحظ أن ك  09من خالل الجدول رقم 

منه توجد  ، و 1و درجة الحرية  01.0عند مستو ى الداللة  10.8المجدولة و التي تقدر  ب  2ك

عرضك تعدم فروق ذات داللة إحصائية ما بين اإلجابات لصالح الالعبين  الذين أجابوا أن 

 . لإلصابة خطيرة تجعل مستواك في تحسن خالل كل مراحل الموسم الرياضي

اهم في طيرة تجعل مستوو منه نستنتج أن معظم الالعبين الذين لم يتعرضون لالصابة خ

 .تحسن خالل كل مراحل الموسم الرياضي 

ي تحسن فخطيرة تجعل مستواه  لم يتعرض الالعب  يمثل دائرة نسبية ما اذا:    13شكل رقم 

 . خالل كل مراحل الموسم الرياضي
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 .ي سبب و مكان حدوث االصابة له تأثير على دافعية االنجاز الرياض: المحور الثاني 

 هل سبق و ان تعرضت الصابة رياضية ؟:   االول السؤال

 .ما اذا سبق وأن تعرض الالعب لالصابة رياضية يمثل :   10الجدول رقم 

 الداللة
درجة 

 الحرية

 مستوى

 الداللة

2ك
 

 المجدولة

2ك
 

 المحسوبة

النسبة 

 المئوية
 االقتراحات التكرار

 5.1 4.8 0.023 1 دالة

 نعم 20 % 71.4

 ال 8 28.6%

 المجموع 28 % 100

 

ان  و من االعبين أجابوا أنه لم  يسبق %  28.6نالحظ ان  10من خالل الجدول رقم 

سبق و ان تعرضت الصابة من االعبين أجابوا أنه  71.4%أن  تعرضت الصابة رياضية

 .رياضية

 2يمة كو هي أكبر من ق  5.1المحسوبة تقدر بـ  2نالحظ أن ك  10من خالل الجدول رقم 

ه توجد ، و من1و درجة الحرية  0.023عند مستو ى الداللة   4.8المجدولة و التي تقدر ب 

و ان      سبقفروق ذات داللة إحصائية ما بين اإلجابات لصالح الالعبين  الذين أجابوا أنه 

 تعرضت الصابة رياضية

 .سبق و ان تعرضوا  الصابة رياضية و منه نستنتج أن معظم الالعبين 

85,7

14,3

0

نعم ال
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 . يمثل دائرة نسبية ما اذا سبق وأن تعرض الالعب لالصابة رياضية :   14رقم شكل 

 

 ما هو سبب حدوث اإلصابة ؟ :السؤال الثاني  

 .يمثل ما هو سبب االصابة :  11الجدول رقم 

 الداللة
درجة 

 الحرية

 مستوى

 الداللة

2ك
 

 المجدولة

2ك
 

 المحسوبة

النسبة 

 المئوية
 االقتراحات التكرار

 13.8 17.6 0.08 4 غيردال

42.86 % 12 
االحماء 

 الغير كافي

28.57% 8 

اللعب 

بتهور             

 و عنف

10.71% 3 
اللياقة 

 البدنية

3.58% 1 

سوء 

االحوال 

 الجوية

14.28% 4 
ارضية 

 الملعب

 المجموع 28 % 100

71,4

28,6

نعم ال
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بين أجابوا أنه سبب حدوث من االع%  28.57نالحظ ان  11من خالل الجدول رقم 

صابة هو سبب اال من االعبين أجابوا أنه 42.86%و أن ,االصابة راجع للعب المتهور والعنف 

ايضا , دنية اجابوا أن سبب االصابة نقص في اللياقة الب% 10.71و أن  ,االحماء الغير كافي 

خير في اال( , رالجو ممط)اجابوا أن سبب حدوث االصابة هو سوء االحوال الجوية % 3.58

 . أجابوا ان ارضية الميدان الغير صالحة كانت سبب في تعرضهم لالصابة %14.28

 2مة كو هي أكبر من قي 13.8المحسوبة تقدر بـ  2نالحظ أن ك 11من خالل الجدول رقم 

نه ال توجد ، و م 4و درجة الحرية  0.08عند مستو ى الداللة   17.6المجدولة و التي تقدر ب 

و سبب االصابة ت داللة إحصائية ما بين اإلجابات لصالح الالعبين  الذين أجابوا أنه هفروق ذا

 .هو االحماء الغير الكافي 

 .فيو منه نستنتج أن معظم الالعبين يتعرضون لالصابة بسبب  االحماء الغير الكا

 .يمثل دائرة نسبية ما هو سبب حدوث االصابة :   15شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

28,57

42,86

10,71

3,58 14,28

اللعب بتهور االحماء الغير الكافي اللياقة البدنية سوء األحوال الجوية أرضية الملعب
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 في رأيك هل تقدم لك اسعافات اولية عند اصابتك في التدريب ؟:   السؤال الثالث

 . تدريب تقدم اسعافات اولية لالعبين عند اصابتهم  في اليمثل ما اذا :  12الجدول رقم 

 الداللة
درجة 

 الحرية

 مستوى

 الداللة

2ك
 

 المجدولة

2ك
 

 المحسوبة

النسبة 

 المئوية
 االقتراحات التكرار

 24.1 13.4 0.01 1 دالة

 نعم 21 % 96.4

 ال 7 3.6%

 المجموع 28 % 100

 

سعافات من االعبين أجابوا أنهم قدمت لهم ا% 96.4نالحظ ان  12من خالل الجدول رقم 

م اسعافات أولية من االعبين أجابوا انهم لم تقدم له 3.6%أولية عند اصابتهم أثناء التدريب أن 

 .عند اصابتهم خالل التدريب 

يمة قو هي أكبر من   24.1المحسوبة تقدر بـ   2نالحظ أن ك 12ل الجدول رقم من خال

و منه  ،  1و درجة الحرية   0.01عند مستو ى الداللة   13.4المجدولة و التي تقدر ب  2ك

نه قدمت لهم أتوجد فروق ذات داللة إحصائية ما بين اإلجابات لصالح الالعبين  الذين أجابوا 

 .اصابتهم أثناء التدريباسعافات أولية عند 

 .التدريب  تلقوا االسعافات األولية عند اصابتهم خاللو منه نستنتج أن معظم الالعبين 

بتهم  في تقدم اسعافات اولية لالعبين عند اصايمثل دائرة نسبية اذا :    16شكل رقم 

 .التدريب 

 

96,4

3,60

نعم ال
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 الرياضي ؟ماهي نوع اإلصابة التي تعرضت لها خالل مسارك : السؤال الرابع  

 .لرياضي االتي تعرض لها  لالعبين خالل المسار يمثل ما نوع الالصابة ا:  13الجدول رقم 

 الداللة
درجة 

 الحرية

 مستوى

 الداللة

2ك
 

 المجدولة

2ك
 

 المحسوبة

النسبة 

 المئوية
 االقتراحات التكرار

 9.5 7.4 0.09 2 دالة

 عضلية 15 53.57 %

 مفصلية 11 % 39.29

 عضمية 2 %  7.14

 المجموع 28 % 100

 

صابة من االعبين أجابوا أنهم تعرضوا لال% 53.57نالحظ ان  13من خالل الجدول رقم 

في االخير , تعرضوا لالصابة مفصلية من االعبين أجابوا أن  39.29% عضلية و أن 

 .تعرضوا لالصابة عضمية % 7.14

 2يمة كو هي أكبر من ق  9.5وبة تقدر بـ  المحس 2نالحظ أن ك 13من خالل الجدول رقم 

نه توجد  ، و م  2و درجة الحرية  0.09عند مستو ى الداللة   7.4المجدولة و التي تقدر ب 

عرضوا تفروق ذات داللة إحصائية ما بين اإلجابات لصالح الالعبين  الذين أجابوا أنهم 

 .لالصابة عضلية 

 .الصابة عضلية و منه نستنتج أن معظم الالعبين تعرضوا ل

الل المسار خالتي تعرض لها  لالعبين يمثل دائرة نسبية  ما نوع الالصابة ا:    17شكل رقم  

 .الرياضي 
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 في أي منطقة تعرضت لإلصابة الرياضية ؟ :السؤال الخامس  

 .يمثل المنطقة التي تعرض فيها الالعبين لالصابة الرياضية :   14الجدول رقم 

 الداللة
درجة 

 حريةال

 مستوى

 الداللة

2ك
 

 المجدولة

2ك
 

 المحسوبة

النسبة 

 المئوية
 االقتراحات التكرار

 12.4 15.2 0.02 4 غير دال

42.86 % 12 
 الكاحل

 

25 % 7 
 الركبة

 

 الفخذ 5 % 17.86

 الرأس 0 0%

 الظهر 2 % 7.14

 اليد 2 % 7.14

 المجموع 28 % 100

 

من االعبين أجابوا انهم تعرضوا لالصابة % 25نالحظ ان   14الجدول رقم من خالل 

من االعبين أجابوا أنهم تعرضوا لالصابة على مستوى  17.86%و أن ,على مستوى الركبة 

% 7.14ايضا ,  اجابوا أن أنهم تعرضوا لالصابة على مستوى الكاحل % 42.86و أن , الفخذ 

53,5739,29

7,14

عضلية مفصلية عضمية
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اجابوا انهم % 7.14و في األخير . لى مستوى الظهر اجابوا أن أنهم تعرضوا لالصابة ع

 .تعرضوا لالصابة على مستوى اليد

يمة قو هي اصغر من   12.4المحسوبة تقدر بـ  2نالحظ أن ك  14من خالل الجدول رقم 

منه ال  ، و 4و درجة الحرية  0.05عند مستو ى الداللة   15.2المجدولة و التي تقدر ب  2ك

ن أنهم أإحصائية ما بين اإلجابات لصالح الالعبين  الذين اجابوا  توجد فروق ذات داللة

 .تعرضوا لالصابة على مستوى الكاحل 

 و منه نستنتج أن معظم الالعبين تعرضوا لالصابة على مستوى الكاحل

 .لرياضية ايمثل دائرة نسبية  للمنطقة التي تعرض فيها الالعبين لالصابة :     18شكل رقم 

 

 

ى هل تعرضت الصابة خطيرة ؟ ادا كانت اإلجابة بنعم هل اثرت عل: السؤال السادس  

 رغباتك ؟

 .هل تعرض الصابة خطيرة يأثر على رغبات الالعب يمثل :    15الجدول رقم 

 الداللة
درجة 

 الحرية

 مستوى

 الداللة

2ك
 

 المجدولة

2ك
 

 المحسوبة

النسبة 

 المئوية
 االقتراحات التكرار

 0.4 1 0.5 1 غيردال

 نعم 6 % 60

 ال 4 40%

 المجموع 10 % 100

42,86

25

7,14

17,86

7,14

الكاحل الركبة الظهر الفخد اليد
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تعرضهم  الصابة من االعبين أجابوا %  60نالحظ ان  15من خالل الجدول رقم 

 تعرض الصابة خطيرة المن االعبين أجابوا   40%أن خطيرة يأثر على رغبات الالعب 

 .يأثر على رغبات الالعب

 2مة كو هي أكبر من قي 0.4المحسوبة تقدر بـ   2ك نالحظ أن 15من خالل الجدول رقم 

توجد ال  ، و منه  1و درجة الحرية   0.05عند مستو ى الداللة  1المجدولة و التي تقدر ب 

ضهم  الصابة تعرفروق ذات داللة إحصائية ما بين اإلجابات لصالح الالعبين  الذين أجابوا أنه 

 .خطيرة يأثر على رغبات الالعب

 .اتهم تعرضون  الصابة خطيرة تأثر على رغبتج أن معظم الالعبين الدين يو منه نستن

 . هل تعرض الصابة خطيرة يأثر على رغبات الالعبيمثل دائرة نسبية :   19شكل رقم 

 

 

 هل تجد صعوبة في األداء بعد تعرضك لإلصابة الرياضية ؟ : السؤال السابع  

 .ضية في األداء بعد تعرضك لإلصابة الرياصعوبة يمثل ما اذا يجدون :  16الجدول رقم 

 الداللة
درجة 

 الحرية

 مستوى

 الداللة

2ك
 

 المجدولة

2ك
 

 المحسوبة

النسبة 

 المئوية
 االقتراحات التكرار

 11.6 9.2 0.01 1 دال

 نعم 23 % 89.3

 ال 5 % 10.7

 المجموع 28 % 100

60

40

نعم ال
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بة وجدوا  صعون أجابوا أنهم من االعبي%  89.3نالحظ ان  16من خالل الجدول رقم 

أنهم  لممن االعبين أجابوا أن  10.7% و أن  في األداء بعد تعرضهم  لإلصابة الرياضية

 .يجدوا  صعوبة في األداء بعد تعرضهم  لإلصابة الرياضية

مة و هي أكبر من قي   11.6المحسوبة تقدر ب 2نالحظ أن ك 16من خالل الجدول رقم 

منه توجد  ، و  1و درجة الحرية  0.01عند مستو ى الداللة   9.2ر ب المجدولة و التي تقد 2ك

يجدون صعوبة  فروق ذات داللة إحصائية ما بين اإلجابات لصالح الالعبين  الذين أجابوا  أنهم

 . في األداء بعد تعرضهم  لإلصابة الرياضية

ي فعوبة و منه نستنتج أن معظم الالعبين الذين يتعرضون لالصابة رياضية يجدون ص

 .االداء 

صابة صعوبة في األداء بعد تعرضك لإليمثل دائرة نسبية  ما اذا يجدون :    20شكل رقم 

 .الرياضية

 

 

 

 

 

 

 

89,3

10,7

نعم ال
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 رتب حسب االلوية  : السؤال التاسع  

 . يمثل الترتيب حسب االلوية:  17الجدول رقم 

 الداللة
درجة 

 الحرية

 مستوى

 الداللة

2ك
 

 المجدولة

2ك
 

 المحسوبة

ة النسب

 المئوية
 االقتراحات التكرار

 19.4 20.1 0.01 3 غير دال

%  60.7 17 
االداء 

 البدني

 أداء التقني 5 %  17.9

10.7% 3 
أداء 

 الحركي

10.7% 3 
أداء 

 الخططي

 المجموع 28 % 100

 

االول   يمن االعبين رتبوا االداد البدني ف%  60.7نالحظ ان  17من خالل الجدول رقم 

% 10.7اص و لالداء الحركي الخ% 10.7االداد التقني  و بعدها بنفي النسبة %  17.9ثم يليه 

 .لالداء الخططي 

يمة قو هي أكبر من   19.4المحسوبة تقدر بـ  2نالحظ أن ك 17من خالل الجدول رقم  

منه ال  ، و 3و درجة الحرية  0.01عند مستو ى الداللة   20.1المجدولة و التي تقدر ب  2ك

لبدني في االول اتوجد فروق ذات داللة إحصائية ما بين اإلجابات لصالح الالعبين  رتبوا االداد 

 .ثم يليه الباقي 

ثم بنسبة اقل  و منه نستنتج أن معظم الالعبين يعطون االولوية لالداء البدني بنسبة كبيرة

 .ططي ي الخاص و االداء خو بنفس النسبة يأتي االداء الحرك( المهاري)لالداء التقني 

 .  يمثل دائرة نسبية لترتيب حسب االولوية :     21شكل رقم 
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 صف دافعيتك نحو اإلنجاز ؟, بعد التعافي من اإلصابة : السؤال العاشر  

 .يمثل وصف دافعية االنجاز بنسبة لالعبين :  18الجدول رقم 

 الداللة
درجة 

 الحرية

 مستوى

 الداللة

2ك
 

 المجدولة

2ك
 

 لمحسوبةا

النسبة 

 المئوية
 االقتراحات التكرار

 3.5 4.4 0.17 2 غير دال

 كبيرة 13 46.4 %

 متوسطة 10 % 35.7

 ضعيفة 5 %   17.9

 المجموع 28 % 100

 

و من االعبين أجابوا أن دافعيتهم نح%  46.4نالحظ ان  18من خالل الجدول رقم 

النجاز كانت من االعبين أجابوا أن دافعيتهم نحو ا 35.7% و أن( ,كبيرة)االنجاز كانت قوية 

 . اجابوا أن دافعيتهم نحو االنجاز كانت ضعيفة % 17.9و أن , متوسطة 

يمة و هي اصغر من ق  3.5المحسوبة تقدر بـ  2نالحظ أن ك  18من خالل الجدول رقم 

منه ال   ، و  2الحرية و درجة  0.17عند مستو ى الداللة   4.4المجدولة و التي تقدر ب  2ك

ن دافعيتهم نحو أتوجد فروق ذات داللة إحصائية ما بين اإلجابات لصالح الالعبين  الذين أجابوا 

 ( كبيرة)االنجاز كانت قوية 

و منه نستنتج أن معظم الالعبين تكون دافعيتهم نحو األنجاز كبيرة بعد التعرض لالصابة 

 .صابة أال الالعبين ضعفاء نفسيا فيتأثرون باال

60,717,9

10,7
10,7

األداء البدني األداء التقني  األداء الحركي الخاص أداء خططي 
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 .يمثل دائرة نسبية وصف دافعية االنجاز بنسبة لالعبين :    22شكل رقم 

 

صطناعي هل االرضيات الغير مهيئة بالعشب الطبيعي او العشب اال : السؤال حادي العاشر 

 الرديئ سبب في حدوث اإلصابة ؟

عشب و الاالرضيات الغير مهيئة بالعشب الطبيعي ايمثل ما اذا كانت :  19الجدول رقم 

 .االصطناعي الرديئ سبب في حدوث اإلصابة 

 الداللة
درجة 

 الحرية

 مستوى

 الداللة

2ك
 

 المجدولة

2ك
 

 المحسوبة

النسبة 

 المئوية
 االقتراحات التكرار

 24.1 13.2 0.01 1 دالة

 نعم 27 % 96.4

 ال 1 % 3.6

 المجموع 28 % 100

 

غير االرضيات المن االعبين أجابوا  أن % 96.4نالحظ ان  19من خالل الجدول رقم  

 3.6%و أن مهيئة بالعشب الطبيعي او العشب االصطناعي الرديئ سبب في حدوث اإلصابة 

عي الرديئ االرضيات الغير مهيئة بالعشب الطبيعي او العشب االصطنامن االعبين أجابوا أن 

 ليست سبب في حدوث اإلصابة 

و هي أكبر من قيمة   24.1المحسوبة تقدر بـ  2نالحظ أن ك  19من خالل الجدول رقم 

، و منه توجد   1و درجة الحرية  0.01عند مستو ى الداللة  13.2المجدولة و التي تقدر ب  2ك

46,4

35,7

17,9

كبيرة متوسطة  ضعيفة 
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االرضيات الغير فروق ذات داللة إحصائية ما بين اإلجابات لصالح الالعبين  الذين أجابوا أن 

 .رديئ سبب في حدوث اإلصابةمهيئة بالعشب الطبيعي او العشب االصطناعي ال

ت االرضياو منه نستنتج أن معظم الالعبين الذين يتعرضون لالصابة رياضية جراء 

 .الغير مهيئة بالعشب الطبيعي او العشب االصطناعي الرديئ 

طبيعي او االرضيات الغير مهيئة بالعشب اليمثل دائرة نسبية ما اذا كانت :    23شكل رقم 

 .ديئ سبب في حدوث اإلصابة العشب االصطناعي الر

 

 هل اصابتك السابقة تأثر على مردودك اثناء المنافسة ؟: السؤال ثاني عشر 

 . منافسةيمثل هل االصابات السابقة تأثر على مردود الالعبين اثناء ال:   20الجدول رقم 

 الداللة
درجة 

 الحرية

 مستوى

 الداللة

2ك
 

 المجدولة

2ك
 

 المحسوبة

النسبة 

 المئوية
 االقتراحات كرارالت

 0.6 1.8 0.05 1 غير دال

 نعم 12 % 42.86

 ال 16 % 57.14

 المجموع 28 % 100

 

اصابتهم  من االعبين أجابوا  أن %  42.86نالحظ ان   20من خالل الجدول رقم 

اصابتهم  ن من االعبين أجابوا أ%  57.14و أن السابقة أثرت على مردودهم  اثناء المنافسة 

 .لسابقة لم تأثر  على مردودهم  اثناء المنافسة ا

96,4

3,60

نعم ال
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 2مة كو هي اصغر من قي 0.6المحسوبة تقدر بـ  2نالحظ أن ك  20من خالل الجدول رقم 

ه ال توجد ، و من 1و درجة الحرية  0.05عند مستو ى الداللة   1.8المجدولة و التي تقدر ب 

تهم السابقة اصابعبين  الذين أجابوا أن فروق ذات داللة إحصائية ما بين اإلجابات لصالح الال

 .لم تأثر على مردودهم  اثناء المنافسة

اثناء   لم تأثر على مردودهمو منه نستنتج أن معظم الالعبين الذين تعرضون لالصابة 

 .المنافسة

عبين اثناء يمثل دائرة نسبية هل االصابات السابقة تأثر على مردود الال:       24شكل رقم  

 .ةالمنافس

 

 هل عدم تعرضك لإلصابة بليغة يحفزك لرفع مستواك ؟: السؤال ثالث عشر 

 .مستواهم يمثل أن عدم  تعرض لالصابة رياضية بليغة يحفز الالعبين لرفع:   21الجدول رقم 

 الداللة
درجة 

 الحرية

 مستوى

 الداللة

2ك
 

 المجدولة

2ك
 

 المحسوبة

النسبة 

 المئوية
 االقتراحات التكرار

 11.6 9.2 0.05 1 دالة

 نعم 25 % 89.3

 ال 3 10.7%

 المجموع 28 % 100

 

42,86

57,14

نعم ال
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 عدم تعرضهم من االعبين أجابوا  أن %   89.3نالحظ ان 21من خالل الجدول رقم 

عرضهم  عدم تمن االعبين أجابوا أن    10.7%و أن لإلصابة بليغة يحفزهم لرفع مستواهم  

 . ملإلصابة بليغة ال يحفزهم لرفع مستواه

يمة قو هي أكبر من   11.6المحسوبة تقدر بـ  2نالحظ أن ك  21من خالل الجدول رقم 

منه توجد  ، و  1و درجة الحرية  0.05عند مستو ى الداللة   9.2المجدولة و التي تقدر ب  2ك

عرضهم  تعدم فروق ذات داللة إحصائية ما بين اإلجابات لصالح الالعبين  الذين أجابوا أن 

 .بليغة يحفزهم لرفع مستواهم لإلصابة 

 .رفع مستواهمو منه نستنتج أن معظم الالعبين الذين لم  يتعرضوا لالصابة بليغة يحفزهم ل

 

لالعبين يمثل دائرة نسبية أن عدم  تعرض لالصابة رياضية بليغة يحفز ا:     25شكل رقم  

 لرفع مستواهم 

 

 

 

 

 

 

 

89,3

10,7

نعم ال
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ل في صابة يكون خائف و متوتر قبل الدخوهل االعب العائد من اإل:   السؤال رابع عشر

 المنافسات ؟

الدخول في  العائد من اإلصابة يكون خائف و متوتر قبليمثل ما اذا االعب :  22الجدول رقم 

 .المنافسات

 الداللة
درجة 

 الحرية

 مستوى

 الداللة

2ك
 

 المجدولة

2ك
 

 المحسوبة

النسبة 

 المئوية
 االقتراحات التكرار

 12.3 18 0.06 3 غير دال

%  39.29 11 
بدرجة 

 كبيرة

42.85  % 12 
بدرجة 

 متوسطة

 بدرجة قليلة 4 14.29%

 ال يخاف 1 3.57%

 المجموع 28 % 100

 

يكون  العائدين  من اإلصابةمن االعبين %  39.29نالحظ ان  22من خالل الجدول رقم 

أجابوا  من االعبين 42.85%و أن ,بيرة خائفين و متوتر قبل الدخول في المنافسات بدرجة ك

سات بدرجة العائدين  من اإلصابة يكون خائفين و متوتر قبل الدخول في المنافأن  االعبين 

و متوتر  العائدين  من اإلصابة يكون خائفينأجابوا أن  االعبين % 14.29و أن ,  متوسطة 

العائدين  ن أجابوا أن  االعبي %3.57و في األخير , قبل الدخول في المنافسات بدرجة قليلة 

 .من اإلصابة ال يكونوا خائفين و متوتر قبل الدخول في المنافسات 

يمة قو هي اصغر من   12.3المحسوبة تقدر بـ  2نالحظ أن ك  22من خالل الجدول رقم 

نه ال توجد ، و م 3و درجة الحرية  0.06عند مستو ى الداللة   18المجدولة و التي تقدر ب  2ك

كونوا خائفين يوق ذات داللة إحصائية ما بين اإلجابات لصالح الالعبين  الذين أجابوا انهم فر

 .عند العودة من االصابة بدرجة متوسطة

ند العودة من عو منه نستنتج أن معظم الالعبين الذين العائدون من االصابة يكونوا خائفين 

 .دريب و الميدان االصابة و ذلك خوفهم من االصابة مجددا و بعدهم عن الت
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متوتر قبل  العائد من اإلصابة يكون خائف ويمثل دائرة نسبية ما اذا االعب :    26شكل رقم 

 .الدخول في المنافسات

 

 

  :  مناقشة الفرضيات على ضوء نتائج االستبيان
 

 :  مناقشة نتائج الفرضية األولى 

اإلنجاز  ضي تأثر على دافعيةالتعرض لإلصابة خالل الموسم الريا: و التي تنص على أن 

 .الرياضي 

 .  12إلى  4و من خالل جداول المحور األول المرقمة من 

وجدنا أن معظم الالعبين اجريت عليهم اختبارات البدنية  5و  4حيث حسب الجدول رقم 

وجدنا أن معظم الالعبين ال تجرى  6أما في جدول رقم , و التقنية و تجرى لهم مراقبة طبية 

ما ادا كان االعب في طريقه لالصابة أو ,اقبة دورية و التي تعتبر ضرورية اثناء الموسم لهم مر

 7في الجدول , اصابة خفيفة عند القيام بالمراقبة الدورية نكتشف االصابات القادمة و غيرها 

وجدنا أن معظم الالعبين يتعرضون لالصابة في مرحلة المنافسة و دلك راجع سواء كثافة 

وجدنا أن معظم الالعبين  10في الجدول رقم , و حموالت المرتفعة أو كثافة المنافسة  التدريبات

اللدين يتعرضون لحموالت الزائدة في التدريب تزيد من تعرضهم لالصابة خالل مرحلة 

وجدنا أن معظم الالعبين الدين  11أما في الجدول رقم . التحضير البدني العام أو الخاص 

س الحمولة دون مراعاة الفروق الفردية له سبب رئيسي في التعرض يتعرضون للتدريب بنف

39,29

42,85

14,29
3,57

بدرجة كبيرة بدرجة متوسطة بدرجة قليلة ال يخاف 
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وجدنا أن الالعبين الدين ال يتعرضون لالصابة خطيرة  12في االخير الجدول رقم , لالصابة 

 .تجعل مستواهم في تحسن و تطور خالل كل مراحل الموسم الرياضي 

 

 :  مناقشة نتائج الفرضية الثانية  

 .رياضيسبب و مكان حدوث االصابة يأثر على دافعية االنجاز ال: و التي تنص على أن 

 . 26إلى  13و من خالل جداول المحور الثاني  المرقمة من 

ند أن معظم الالعبين تعرضوا لالصابة رياضية أما مدة الغياب ع 13حسب الجدول رقم 

م ول رقحسب الجد, اشهر و عام  6الميدان فهي متفاوة حسب خطورتها من اسبوعين حتى 

م تأتي ثفأن معظم الالعبين تعرضوا لالصابة نتيجة االحماء الغير كافي بنسبة كبيرة  14

ت من االسباب اما اللياقة البدنية عند الالعبين كان,  االسباب األخرى كاللعب بتهور و عنف 

ل هم العوامالمهمة لحدوث االصابة ويؤكد) رياض والنجمي ( على ان اللياقة البدنية هي من أ

ي الي  تمنع االصابة حيث تحمي العضالت القوية مفاصل الجسم الي  تمر عليها وتعط

رياض ) .االربطة المرنة الفرصة الطبيعية لحركة المفاصل في مداها الكامل بدون معوقات 

   ( .14، ص 1990والنجمي،

د ة عنوجدنا أن معظم الالعبين قدمت لهم االسعافات االولي 15حسب جدول رقم  , ...

الولية بأن ااصابتهم و دلك من طرف طبيب الفريق أو المدرب أما الدين لم تقدم لهم اسعافات 

 وجدنا أن معظم الالعبين تعرضوا 16في الجدول رقم , اصاباتهم اصبحت أكثر خطرا 

)مجلة علوم  .لالصابة عضلية أكثر ثم تليها االصابة المفصلية و في االخير االصابة العضمية 

   (. 6، ص  2009اضي ،الطب الري

لدي اوجدنا أن المنطقة أكثر تعرضا لالصابة الرياضية هي الكاحل  17الجدول رقم  

 . (110، ص 1999) قبع ، يعتبر العنصر االساسي لرياضة كرة القدم 

م وجدنا أن معظم الالعبين تجد صعوبة في األداء بعد تعرضه 19في الجدول رقم  

ألداء البدني وجدنا أنا نسبة كبيرة رتبت حسب األولوية ا 20قم الجدول ر, لالصابة الرياضية 

ي الجدول رقم ف, ثم األداء التقني ثم األداء الحركي الخاص و في األخير يأتي األداء الخططي 

بة متوسطة أد وجدنا أنا معظم الالعبين كانت دافعيتهم نحو االنجاز بعد تعافيهم من األصا 21

 .(6، ص   2013) الرديني حسين ، صابة انهم يكونوا تحت صدمة األ

وجدنا أن معظم الالعبين اجابوا أن االرضيات الغير مهيئة بالعشب  22الجدول رقم 

وجدنا  23في الجدول رقم , الطبيعي أو العشب األصطناعي الرديئ سبب في حدوث األصابة 
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وجدنا أن  24لجدول رقم ا, أن الالعبين الدين لديهم اصابة سابقة يتأثرون بها أثناء المنافسة 

 .الالعبين الدين لم يتعرضوا لالصابة بليغة تحفزهم لرفع مستواهم 

ن عواقب اما دافع تجنب الفشل لدى بعض الالعبين عالي، وهو تكوين نفسي مرتبط بالخوف مـ

لخسارة  نتائج الفشل في األداء يجعل من العبي كرة القدم يسعون لتجنب وتحاشي الفشل وا

لمنافسة مما ة قدراتهم البدنية و انفعاالتهم التي يحاولون التخلص منها أثناء انظرا لزياد

    . يعرضهم أكثر لإلصابات

دفت إلى التي ه " سميعة خليل محمد " تتفق نتيجة هذه الدراسة مع ما توصلت اليه دراسة   

سب نع تحديد انواع واسباب حدوث االصابات ووضع اسس وقائية ، ومن اهم نتائجها ارتفا

  . اصابات االطراف السفلى وخاصة مفصلي الركبة والكاحل

لنـواحي وعليه يمكن قول أن عدم كفاية االحماء  والمفردات الخاصة لكرة القدم مـن ا

رها سلبا على التكتيكيـة  و المهارية والتي كانت االسباب الرئيسية لإلصابات مما أدى لتأثي

 .نب الفشلخفض من دافع تحقيق النجاح و دافع تج

ماكن تحديد اال "أمزيان أسامة "   تتفق نتيجة هذه الدراسة مع ما توصلت اليه دراسة  

عا في االكثر عرضة لإلصابات الرياضية  و تشخيص انواع االصابات الرياضية االكثر شيو

طيه معنوية الرياضات الجماعية والفردية ومن أهم النتائج المتوصل اليها هناك عالقة ارتبا

 األماكن األكثر عرضة لإلصابات الرياضية و نوع التخصص الرياضي، حيث تختلف بين

  .أماكن اإلصابة باختالف التخصص الرياضي الممارس

ث التي تهدف إلى التعرف على مواقع حدو  ' جيد خدا يخش أسد 'وكذلك تتفق دراسة   

ابة الكاحل تعرضاً لإلص أكثر المناطق: االصابات الرياضية ومن اهم النتائج المتوصل اليها 

ر كز والركبة لدى عينة البحث ، ومن اكثر مراكز الالعبين تعرضاً لإلصابة كانت في م

   .الدفاع والهجوم

نسبة وعليه يمكن قول أن موقع اإلصابة تركزت في مفصل الكاحل بالرضوض و الركبة ب

جنب الفشل و تنجاح و دافع كبيرة وهذا ما أثر سلبا على أداء الالعبين بخفض في دافع تحقيق ال

جعل مركز الثقل كذلك عدم كفايـة االحماء ي( التكنيك الخاطئ)هذا التباين بسبب االداء الخاطئ 

لفسلجية غير مستقر مما سبب جهدا غير متوازنا على اعضاء الجسم، كما ان تجاوز الحدود ا

 .الطبيعية اثناء االداء كل ذلك يجعل االصابة محتملة
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 العام للدراسة  االستنتاج

شة النتائج من خالل المعطيات المعطيات النظرية و التطبيقية و بناءا على تحليل و مناق

 :  المتحصل عليها تم استنتاج ما يلي

ثافة معظم الالعبين يصابون في مرحلة المنافسة راجع سواء لكثافة المنافسة أو ك-

 .التدريبات 

 .س علمية سبب في التعرض لالصابة شدة حمولة التدريب الغير مبنية على أس-

ل نتائج تعتبر رياضة الكرة القدم  من الرياضات التي تكثر فيها اإلصابات و من خال-

 .المتحصل عليها تبين أن اإلصابات الشائعة فيها هي إصابات العضلية 

 .عضلي اإلصابات العضلية األكثر شيوعا في رياضة الكرة القدم  هي التمزق و شد ال-

 .ة الركبة هي األربطة األكثر عرضة لاللتواءأربط-

 .معظم الالعبين  الذين تمت الدراسة عليهم قد تعرضوا إلصابة رياضية  -

, ور و عنف من األسباب األخرى لحدوث اإلصابة الرياضية، اإلحماء السيئ، اللعب بته -

 .......ارضية الميدان 

 .ق الفردية يسبب االصابة أن التعرض لنفس حمولة التدريب دون مراعاة الفرو-

 :  اقتراحات و توصيات

دة حمولتها و شالقيام بأختبارات بدنية و تقنية لمعرفة مستوى الالعبين و برمجة التدريبات و -

 .مراعاة مبدأ الفروق الفرضية 

انت أصابة سواء القيام بمراقبة طبية قبل بداية الموسم و بمراقبة دورية من أجل معرفة ما ان ك-

 .ة أو ال تعطل عن القيام بنشاط بسيط

رحلة توزيع الحصص التدريبية بشكل تتابعي بحيث يمكن التدرج في شدة الحمل خاصة في م-

 .المنافسة 

راك تشجيع الدراسات المشتركة بين رياضة الكرة القدم  و الطب الرياضي مع ضرورة إش-

 .الالمدربين في دوارت خاصة بذلك لتكون لديهم خلفية في هذا المج

 .ضرورة اإلهتمام بإعادة التأهيل النفسي لما بعد اإلصابة الرياضية  -
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الج قبل عدم إهمال اإلصابة مهما كانت بسيطة و الوقوف عند التشخيص الصحيح و اكمال الع-

 العودة لممارسة النشاط البدني

 إعطاء اإلحماء الوقت الكافي و الجيد-

 

 

 .خالصة 

 

ن في يط الضوء على هذه المشكلة التي تؤرق المختصيمن خالل هذه الدراسة أردت تسل

ية المجال الرياضي وهي خطـر التعرض لإلصابات الرياضية وعالقة هذه األخيرة بدافع

ها البدني على اإلنجاز لحصة التربية البدنية والرياضية ، فاإلصابات الرياضية  يتعدى  تأثير

 .  الرياضي لتصل إلى النواحي النفسية 

ل النفسية التي يمر بها الرياضي إبتداءا من مرحلة الرفض وصوال إلى مرحلة إن المراح

التقبل وإعادة التنظيم تلعب دورا حاسما في شفاء الرياضي وعودته للمنافسة ،وانتقاله من 

مرحلة إلى مرحلة  بمدى نجاعة التأهيل النفسي الذي يخضـع لـه فكثيرا ما نجد أنه يتم التركيز 

لذلك فإنه من . ني  ويقل االهتمام أو ينعدم بالجانب النفسي للمصاب  على الجانب البد

الضـروري عند القيام بإعادة التأهيل الرياضي أن يتم من الناحية البدنية من أجل استرجاع 

عناصر اإلنجاز الحركي ومن الناحية النفسية مـنأجل القضاء على األثار النفسية السلبية 

ضيجل إسترجاع عناصر اإلنجاز الرياالرياضي قدما من ألإلصابة الرياضية والدفع ب
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-جيجل–جامعة محمد الصديق بن يحي   

 كلية العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية

 قسم علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية

العبي كرة القدم إستمارة إستبيان موجهة إلى   

 

خالل مراحل الموسم الرياضي و مدى تأثيرها على دافعية  لإلصابة" التعرض 

الرياضي " اإلنجاز  

 

في إطار إنجاز مذكرة تخرج ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر في علوم و تقنيات النشاطات البدنية و 

خالل مراحل الموسم الرياضي و مدى تأثيرها على دافعية  لإلصابةالتعرض  الرياضية تحت عنوان :

رة و تخصص تحضير بدني رياضي، لنا الشرف أن نضع بين أيديكم هذه اإلستما,  الرياضي اإلنجاز

نرجو مساعدتكم و ذلك بملئها بإجابات واضحة و دقيقة حول األسئلة المطروحة ألن نتائج هذا البحث 

 تتوقف عليها، و نشكركم على المساعدة.

 ض علمية بحثة.ارارة ال تستخدم إال ألغو لعلمكم أن هذه اإلستم

 في الخانة التي توافق أريكم.   X  ضع عالمة مالحظة: 

 محور البيانات الشخصية 

 

 السن ...........

 

 العمر التدريبي     .............    -

 

 طول           ...............    -   لوزن            .............      ا -



 

 الرياضي  اإلنجازخالل الموسم الرياضي تأثر على دافعية  لإلصابةالتعرض .  األولالمحور 

 

 عليكم اختبارات بدنية و تقنية في بداية الموسم ؟هل أجريت  -1

 نعم                                            ال   

 

 في بداية كل موسم هل تجرى لكم مراقبة الطبية ؟ -2

 نعم                                            ال 

 

 هل تجرى لكم مراقبة دورية ؟  -3

 نعم                                            ال       

 

 

 في أي مرحلة تم تعرضك الى اإلصابة الرياضية ؟ -4

 في مرحلة التحضيرية  -

 في مرحلة المنافسة  -

 في مرحلة االنتقالية  -

 

 هل شدة حمولة التدريب الزائدة في الحصص التدريبية تزيد من خطر تعرضكم لإلصابة ؟ -5

 نعم                                              ال 

 

 ؟ اإلصابةهل كثافة المنافسة تزيد من احتمالية الوقوع في  -6

 نعم                                                ال 



 

الية خالل مرحلة التحضير البدني الخاص , هل تعرضكم لحموالت زائدة في التدريب يزيد من احتم -7

 ؟ اإلصابةتعرضكم 

 نعم                                                ال  

 

لفروق الفردية له سبب في التعرض حسب رأيك هل تعرضكم للتدريب بنفس حمولة دون مراعاة ا -8

 ؟  لإلصابة

 نعم                                                 ال 

 

 خطيرة تجعل مستواك في تحسن خالل كل مراحل الموسم الرياضي ؟ لإلصابةهل عدم تعرضك  -9

 نعم                                                  ال  

 

 

 

 

 الرياضي ؟ اإلنجازتأثير على دافعية  اإلصابةسبب و مكان حدوث   المحور الثاني 

 

 هل سبق و ان تعرضت الصابة رياضية ؟  - 1

 نعم                                             ال  

 

 ادا كانت اإلجابة بنعم كم ابعدتك عن الميدان ؟

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

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

 



 ؟  اإلصابةما هو سبب حدوث  -2

 االحماء الغير كافي  -

 اللعب بتهور و عنف  -

 اللياقة البدنية  -

 الجوية  األحوالسوء  -

 الملعب  أرضية -

 أخرى           -

 

 عند اصابتك في التدريب ؟  أوليةفي رأيك هل تقدم لك اسعافات  - 3

 

 نعم                                                 ال               

 

 ماهي نوع اإلصابة التي تعرضت لها خالل مسارك الرياضي ؟  -4

 

 عضلية                                    مفصلية                                      عضمية 

 

 في أي منطقة تعرضت لإلصابة الرياضية ؟ -5

 الكاحل                                                  الرأس 

 الظهر   الركبة                                                 

 اليد                                                        الفخد

  

 

 

 



 بنعم هل اثرت على رغباتك ؟  اإلجابةهل تعرضت الصابة خطيرة ؟ ادا كانت  -6

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

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

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

 

 الرياضية ؟  لإلصابةبعد تعرضك  األداءهل تجد صعوبة في  -7

 

 نعم                                                 ال      

 

 رتب حسب االلوية . - 8

 البدني  أداء-

 التقني )مهاري(  اءأد-

 يعتمد على تنسيق العالي ( أداءالحركي الخاص ) أداء-

 خططي )تكتيكي (    أداء-

 

 

 ؟  اإلنجاز, صف دافعيتك نحو  اإلصابةبعد التعافي من  -9

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

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

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

 

  اإلصابةهل االرضيات الغير مهيئة بالعشب الطبيعي او العشب االصطناعي الرديئ سبب في حدوث - 10

 

 نعم                                                     ال    

 



 

 ؟ على مردودك اثناء المنافسة     اصابتك السابقة تأثرهل  - 11

 

 نعم                                                      ال       

 

 بنعم , كيف دلك ؟  اإلجابةادا كانت 

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

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

 

 بليغة يحفزك لرفع مستواك ؟   ابةلإلصهل عدم تعرضك  - 12

 

 نعم                                                     ال     

 

 

 يكون خائف و متوتر قبل الدخول في المنافسات ؟  اإلصابةهل االعب العائد من  -13

 بدرجة كبيرة   -

 بدرجة متوسطة  -

 بدرجة قليلة  -

 ال يخاف  -

                       أخرى             -

 



 :  ملخص الدراسة

على دافعية اإلنجاز  و مدى تأثيرهاض لإلصابة خالل مراحل الموسم الرياضي التعر : "عنوان الدراسة

 "الرياضي 

 :  أهداف الدراسة

 .  تحديد تأثير اإلصابات الرياضية على دافعية اإلنجاز عند العبي كرة القدم -

 .  إبراز أهم االصابات التي تؤثر سلباً على دافعية االنجاز لدى الالعبين في كرة القدم -

   القدم كرة العبي لدى الرياضي االنجاز ودافعية الرياضية االصابات بين العالقة على عرفالت -

 

 :  عينة الدراسة

 28أكابر و تمثلت في كرة القدم صنف فرق بلدية جيجل لرياضة العبي شامل لجميع نصف هي مسح 

 العب .

 سة ااستخدمنا المنهج الوصفي للدر  : المنهج المتبع

استخدمنا األداة المتمثلة في استمارة  : أدوات الدراسة

 االستبيان 

 :  النتائج المتوصل إليها

من الرياضات التي تكثر فيها اإلصابات و من خالل النتائج المتحصل   الكرة القدمتعتبر رياضة  -

 عضلية عليها تبين أن اإلصابات الشائعة فيها هي إصابات 

 . في حدوث اإلصابات الرياضية التحضير البدني المبني على أسس غير علمية سبب -

, ، اللعب بعنف و تهور الغير كافي من األسباب األخرى لحدوث اإلصابات الرياضية، اإلحماء  -

 . اللياقة البدنية 

تعرضوا الصابات رياضية بأختالف  العبين من خالل النتائج المتوصل إليها تبين أن معظم ال -

 . االسباب



Résumé de l'étude : 

Titre de l'étude : « L'exposition aux blessures lors des étapes de la saison 

sportive et son impact sur la motivation de la réalisation sportive » 

les objectifs des études: 

- Déterminer l'impact des blessures sportives sur la motivation à 

l'accomplissement des joueurs de football. 

Mettre en évidence les blessures les plus importantes qui affectent négativement 

la motivation des joueurs de football. 

- Identifier la relation entre les blessures sportives et la motivation pour la 

réussite sportive chez les joueurs de football 

 

L'échantillon d'étude : 

Il s'agit d'une enquête semi-complète de tous les joueurs des équipes de la 

municipalité de Jijel pour le sport du football, la classe d'Akaber, et elle était 

représentée par 28 joueurs. 

Méthodologie : Nous avons utilisé la méthode descriptive pour l'étude 

Outils d'étude : Nous avons utilisé l'outil représenté par le formulaire de 

questionnaire 

Résultats: 

Le football est l'un des sports dans lesquels les blessures sont fréquentes, et 

grâce aux résultats obtenus, il a été constaté que les blessures les plus courantes 

sont des blessures musculaires. 

La préparation physique basée sur des motifs non scientifiques provoque des 

blessures sportives. 



D'autres causes de blessures sportives comprennent un échauffement insuffisant, 

un jeu violent et imprudent, la forme physique. 

- A travers les résultats obtenus, il a été constaté que la plupart des joueurs 

étaient exposés à des blessures sportives de causes diverses. 

 


