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 :مقدمة 

إن التطور الكبير في كل المجاالت ومنيا المجال الرياضي أدى إلى فتح أفاق جديدة أمام استخدام     
التكنولوجيا المتقدمة في خدمة الرياضيين والوصول بيم إلى أعمى المستويات في جميع األلعاب ومنيا 

إذ أن الرياضة ذات المستويات العالية ترتبط بشكل كبير بعاممين أساسيين ىما عامل "لعبة كرة القدم، 
 . 1الشدة وعامل الدوام المستمر والوصول إلى القمة صعب والبقاء عمى القمة أيضا صعب

 ويعد اإلعداد البدني من أىم الدعائم التي يركز عمييا المدرب لموصول بالفرد الرياضي إلى األداء    
األمثل لنشاط الرياضي، كما أنو ييدف إلى تطوير إمكانيات الفرد الوظيفية و النفسية وتحسين مستوى 
قدراتو البدنية و الحركية لمواجية متطمبات التقدم في أساليب الممارسات لألنشطة الرياضية حتى يصل 

 .بالفرد لمستوى المطموب أداءه في المنافسات لتحقيق الفوز

   إن رياضة كرة القدم من بين الرياضة التي يسير القائمين عمييا في الدول المتقدمة إلى تطويرىا  
ومواكبة أحدت األسس العممية والبرامج التدريبية الحديثة إلعداد الالعبين وتنمية الموىوبين ، وىذا ما أكده 

مختمف الخبراء والمختصين من خالل أن القدرة عمي االنتصارات وتحقيق النتائج يتوقف عمي الحصول 
عمى أعمى مستوى ممكن من القدرات البدنية و الميارية والخططية والنفسية ولذلك وجب أن يكون ىناك 

 2تخطيط منيجي ومنظم لمبرامج التدريبية

تعد اإلصابات الرياضية جانب ميم في موضوع الطب الرياضي وقد تطورت بتطور التشخيص     
ووسائل العالج ويعد عمم اإلصابات الرياضية أساسا في تطوير قابمية الرياضي ووقايتو من اإلصابات 

ألن معرفة أسباب حدوث اإلصابة تجعل المدرب ممم بطرق تفادييا وتوفير اآلمان والسالمة أثناء النشاط 
 .البدني والوقاية المالئمة

    تتعدد أسباب اإلصابات الرياضية فمنيا ما يكون نتيجة لإلعداد السيئ بداية الموسم الرياضي ومنيا 
ما يأتي من ضعف وقمة اإلمكانيات والوسائل والمعدات مثل الحذاء الرياضي السيئ والمعب عمى 

                                                           
  . 9 ، ص 2007ية،  االسكندر، منشاة المعارف،عمم اصابات الرياضيين :محمد عادل, رشدي  1

 
 .22ص2002،ىدهتدريب الرياضي لالعب والمدرب، دار اللمية للاألسس الع: وجدي مصطفي الفاتح 2



 مقدمة
 

2 
 

األرضيات الغير مستوية وأخرى لعدم اإلحماء الجيد قبل التمرين وعدم اإلطاالت الفعالة لعضالت الجسم 
  .وكذا اإلفراط في استعمال أدوات التقوية واألجيزة واالحتكاك المباشر بين الالعبين أثناء المباريات

 يعتبر الوسيمة:"  وليذا ارتأينا االىتمام بالجانب البدني الذي يقول عنو الدكتور محمد حسن عالوي
األساسية لتأثير عمى الفرد ويؤدي إلى االرتقاء بالمستوى الوظيفي والعضوي ألجيزة وأعضاء الجسم، 

 . 1وبالتالي تنمية وتطوير الصفات البدنية والميارية والحركية والقدرات الخططية والسمات اإلرادية

دور التحضير البدني العام والخاص في التقميل من " و من اجل دلك برزت الحاجة واألىمية لدراسة     
، جاءت دراستنا ىذه لنتطرق ليذا الموضوع باعتبارنا "بعض اإلصابات الرياضية لدى العبي كرة القدم 

مقبمين عمى الخروج بشيادة جامعية قد تسمح لنا باألشراف عمى احد الفرق الرياضية لكرة القدم من جية 
وكذلك قصد التحكم في بعض أسرار ىذه المنافسة التي نريدىا في مستوى مشرف من جية أخرى ، 

محاولين من خالليا الجمع بين المعالجة النظرية و التطبيقيـة لمموضوع مقسمين إياىا إلى جانبين نظري 
 : وتطبيقي، و لإللمام بيذا الموضوع تم تقسيم دراستنا كالتالي

و الذي تناولنا فيو اإلطار العام لمدراسة ، حيث تم طرح اإلشكالية و  : الجانب التمهيدي: أوال 
 .الفرضيات

:  و يحتوي عمى أربعة فصول : الجانب النظري : ثانيا 

 .تناولنا فيو التحضير البدني العام و الخاص : الفصل األول

 .فقد كان الحديث فيو حول  بعض اإلصابات الرياضية في كرة القدم : الفصل الثاني

 .تطرقنا فيو لمحديث عن رياضة كرة القدم و الفئة العمرية : الفصل الثالث

: و قسم إلى فصمين  اثنين : الجانب التطبيقي : ثالثا 

. الطرق المنيجية لمبحث: الفصل األول 

. تحميل و مناقشة النتائج: الفصل الثاني 

                                                           
  .51 ص 1985، دار المعارف ، مصر ،   عمم النفس الرياضي:محمد حسن عالوي   1

 



 مقدمة
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. و ختمنا الدراسة باستنتاج عام مع اقتراحات ، توصيات و خالصة

 



 

 

 الجانبب
  اتمهيدي



 

 :الفصل األول

 اللتحضي اللبدن  
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 :تمهيد

 يرى بعض العمماء أن اليدف من التحضير البدني لمفرد الرياضي ىو اكتسابو لمياقة البدنية وفي     
استخدام مصطمح المياقة البدنية في عممية التدريب الرياضي قد يثير الكثير من الجدل ،وقد  الواقع أن

ا  بوالتحديد الواضح لإلعداد البدني نظرا الختالف مفاىيم المدارس الفكرية التي يؤمن يؤدي إلى عدم
في البمدان المختمفة ومن جية أخرى يطمق عمماء التربية الرياضية في اإلتحاد  عمماء الثقافة الرياضية

البدنية أو الحركية لمتعبير عن القدرات الحركية أو البدنية في الواليات  السوفياتي مصطمح الصفات
الّمياقة البدنية باعتبارىا أحد المكونات الشاممة التي تحتوي عمى  المتحدة األمريكية عمييا إسم مكونات
ن اختمف في  مكونات اجتماعية ،نفسية ، وعاطفية ولكن كال المدرستين اتفقتا عمى أن ليا مكونات وا 

 :مكونات الّمياقة ىي بعض العناصر فالمدرسة السوفياتية تعتبر أنّ 
 والتي تتشـكل مـن"الفورمة الرياضية " القوة،السرعة،الرشاقة ،المرونة ،وترتبط ىذه الصفات بما نسميو

 .عناصر بدنية ،فنية وخططية ونفسية وىذه الصفات الميارات الحركية
أما من وجية نظر العمماء األمريكيين فعناصر الّمياقة البدنية في العناصر السابقة مع إضافة مقاومة      

البدنية ،والمقاومة العضمية ،التحمل الدوري التنفسي ،القدرة العضمية ،التوافق ،التوازن والدقة  المرض ،القوة
.الصفات تتحقق من خالل عمميات التدريب البدني باستعمال طرق تنميتو وتربيـة ىـذه 1

 

 

  

                                                           
،ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون ، "نظريات وطرق التربية البدنية والرياضية:"محمود عوض بسيوني وفيصل ياسين الشاطئ1

 158 .ص1992الجزائر ،  
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 :لمحة عن التحضير البدني1-
 ظير مفيوم التحضير البدني وطرقو ونظرياتو وأغراضو خالل المرحمة الزمنية الطويمة وفقـا لتطـورات

 البشرية، لقد بدأ اإلنسان حتى عصرنا ىذا عمى اإلعتناء بجسمو وتدريبو وتقوية أجيزتـو لمجتمعاتا
ستخدام وسائل وطرق مختمفة المختمفـة  .وا 

األولى لم لمجتمعات فعمى الرغم من قمة المعمومات عن اإلنسان القديم إال أن ىناك إتفاق عمى أن ا    
 لمجتمعاتوبمرور ا. إلى فترة زمنية لمزاولة األنشطة الحركية المختمفة أو التدريب عمييا تكن بحاجة

الحركي وتعاقب األجيال لفترة طويمة إزدادت الحاجة إلى مزاولة الفرد ألعاب  البشرية في سمم التطـور
إىتمت الحضارات القديمة بالرياضة، ومما أكتشف في مقابر بني حسن،  وفعاليات حركية مختمفة، حيث

بغداد، وحضارة مابين الرافدين لدليل واضح عمى العناية الكبيرة بالكثير  ومقابر وادي الحمو، والمعبـد بجـوار
كبير ما يمارسو الفرد من ألعاب وفعاليات رياضية في عصرنا  من الفعاليات البدنية التي تشبو إلى حد

 في مختمف الميادين الصناعية اإلقتصادية وخالل العصر الحديث شيد العالم تطور.الحاضر
الرياضية إيجابا، وظير الكثير  ،اإلجتماعية، العممية والتقنية مما إنعكس عمى تطور الفعاليات واأللعاب

و في تقدم عموم التربية الرياضية،وظيرت إلى حيز  من الباحثين الرياضيين في شتى دول العالم أسيم
 اإلجتماعية الوجود الطرق والنظريات العممية الحديثة المستقاة من مختمف العموم الطبيعية و

 :تعريف التحضير البدني2-
 ويقصد بو كل اإلجراءات والتمرينات المخططة التي يضعيا المدرب ، ويتدرب عمييا الالعب ليصل إلى

ا ال يستطيع العب كرة القدم أن يقوم باألداء المياري والخططي المطموب منو نوقمة لياقتو البدنية ، وبدو
المقتضيات المعبة، وييدف اإلعداد البدني إلى تطوير الصفات البدنية من تحمل وقوة وسرعة ورشاقة  وفق

 .1ومرونة
 ويمكن أن نقسم اإلعداد البدني إلى قسمين عام وخاص ، فاألول يقصد بو التنمية المتزنة والمتكاممة    

لمختمف عناصر المياقة البدنية ، وتكييف األجيزة الحيوية لالعب مع العبء الواقع عميو ، أما الثاني 
إعداد الالعب بدنيا ووظيفيا بما يتماشى مع متطمبات ومواقف األداء في نشاط كرة القدم  فييدف إلى

                                                           
1
R.telman,Jsimon:Football performace.Edition amphora,paris:1991,p(53). 
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التدريبية وذلك عن طريق تنمية الصفات البدنية الضرورية لألداء التنافسي في كرة  والوصول إلى الحالة
 1.تطويرىا القدم والعمل عمى دوام

 وعموما فاإلعداد البدني العام والخاص لالعب كرة القدم ، ال يمكن فصميما عن بعضيما البعض بل    
يكمل كل منيما اآلخر وخالل الفترة اإلعدادية ، فعندما نبدأ بمرحمة اإلعداد البدني العام وذلك لتحقيق 

منو ، وىو المياقة البدنية العامة ، وبعد ذلك يتم اإلعداد البدني الخاص من خالل مرحمتي اإلعداد  اليدف
ومما تقدم نستنتج أنو حتى . واإلعداد لممباريات لتحقيق المياقة البدنية الخاصة بالعب كرة القدم الخاص

بدنية معتبرة ، لذا  يستطيع الالعب أن يشارك في المباراة بإيجابية وفعالية وجب عميو أن يتمتع بمياقة
بكرة القدم  أصبح من الضروري اليوم عمى المدرب أن ينمي الالعب الصفات البدنية األساسية الخاصة

 . من تحمل وقوة وسرعة ورشاقة ومرونة
 :التحضير البدني في كرة القدم-3

 ييدف التحضير البدني في كرة القدم إلى إعداد الالعب بدنيا ووظيفيا ونفسيا بما يتماشى مع مواقف
اإلعداد المتشابية في نشاط كرة القدم والوصول بو إلى حالة التدريب المثمى عن طريق تنمية القدرات 

الضرورية لألداء التنافسي والعمل عمى تطويرىا ألقصى حد ممكن حتى يتمكن الالعب من  البدنية
مساحات كبيرة من الممعب وينفذ خالليا الواجبات الدفاعية واليجومية حسب مقتضيات  التحرك في

 .2وظروف المباراة
 : مدة التحضير البدني3-1

 أىم فترة من فترات المنياج السنوي بأىدافيا الخاصة والتيMATVEIV) (تعتبر مدة التحضير حسب
 3تحاول أن تحققيا خالل فترة معينة

وفي ىذه الفترة يعمل المدرب عمى رفع الحالة التدريبية لالعبين عن طريق تنمية الصفات البدنية     
4 اإلراديةت ألساسية والكفاءة الخططية وتثبيت صفا والمياريةا

. 

                                                           
، 1978؛ دار الفكر العربي ، مصر ، "الجديد في اإلعداد المياري و الخططي لالعب كرة القدم :"مفتي إبراىيم حماد 1

 34ص 
مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، اإلسكندرية، 1؛ ط ،"االتجاىات الحديثة في تخطيط وتدريب كرة القدم:"حسن السيد أبو عبده2

 .35ص2001مصر،
براىيم شعالن3  .367 ص1994 :؛دار الفكر العربي،مصر" فسيولوجيا التدريب الرياضي:"أبو العالء عبد الفتاح وا 
  . 45، ص 1980مدرب كرة القدم ، دار الفكر العربي ،مصر ، : حنفي محمود مختار4
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 مجموعة من القدرات البدنية الخاصة بنوع نياوعميو فيمكن أن نعبر عن الصفات البدنية ، عمى أ    
 .يمكن تحديدىا في الصفات البدنية التالية ، تحمل ، قوة ،سرعة ، مرونة ، رشاقة و النشاط الممارس

أىداف  إذا فإن الفترة اإلعدادية ما ىي إال مرحمة أو فترة من فترات المنياج السنوي ، تقدر باألسابيع ليا
 خاصة تحاول أن تحققيا ، وىو العمل عمى تنمية وتطوير الصفات البدنية العامة والخاصة ، وكذلك

 .الميارات األساسية والكفاءة الخططية ، والصفات اإلرادية لالعبين
ولقد حدد الكثير من الباحثين في مجال التدريب الرياضي مدة التحضير البدني أو اإلعداد البدني ما     

 .1أسبوع وتكون قبل فترة المنافسة12إلى   8من  يقارب

 : أنواع التحضير البدني-4

تعتبر فترة التحضير البدني من أىم فترات الخطة السنوية ، وعمييا يترتب نجاح أو فشل النتيجة    
والفوز في المباريات ، لذا أصبح من الضروري استغالل ىذه الفترة أحسن استغالل لما ليا من  الرياضية

 .عمى النتائج االيجابية أىمية في الحصول

ومن األىداف العامة ليذه الفترة التي تحاول تحقيقيا ، ىي تطوير الحالة التدريبية لالعبين عن طريق     
 البدنية العامة والخاصة، باإلضافة إلى الجانب البدني فإن ىذه الفترة تحاول أن فاتيم تحسين ص و تنمية

األداء المياري العالي، اكتساب الكفاءة الخططية وتطوير وتثبيت الصفات اإلرادية  تصل بالالعب إلى
أسبوعا حسب الكثير من الباحثين في 12إلى 8وتدوم فترة اإلعداد البدني من  والخمقية لدى الالعبين

 .2قبل فترة المنافس مجال التدريب الرياضي وتكون

 :وتنقسم ىذه الفترة إلى ثالثة مراحل رئيسية ىي

 مرحمة اإلعداد العام. 
 مرحمة اإلعداد الخاص 
 .مرحمة اإلعداد لممباريات 

 

                                                           
، ص 1998كرة القدم الخطط الميارية ، ترجمة موفق المولى و تامر محسن ، مطبعة العالم ، العراق ، : حرس ىدوز 1

23  . 
 . 54 ، ص1988اصول التدريب في كرة القدم ، دار الكتاب لمطباعة و النشر ، العراق ،:  تامر محسن سامي الصفار 2
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 : مرحمة اإلعداد العام-41
بيا تشمل التمرينات العامة ، ويزداد حجم العمل فييا بدرجة كبيرة مابين  وفقا لميدف منيا ونوعية العمل

من درجة العمل الكمية ، والشدة تكون متوسطة وذلك لتطوير الحالة التدريبية ، وأيضا لالرتقاء 80-70 %
ف التمرينات العامة إلى بناء القوام السميم لالعبين خالل تمك ان تيدبعناصر المياقة البدنية العامة ، وال بد 

 .المرحمة
مرات أسبوعيا لمفرق وتحتوي 3-5أسابيع ويجري التدريب من 2-3وتستغرق مرحمة اإلعداد العام من     

ىذه المرحمة عمى تمرينات عامة لجميع أجزاء الجسم والعضالت باإلضافة إلى التمرينات الفنية والتمرينات 
 .1باألجيزة واأللعاب الصغيرة

ومن ناحية أخرى يتضح أن مرحمة اإلعداد العام ، تحتوي عمى جميع الجوانب المختمفة إلعداد     
 الالعب بصفة شاممة ، إال أن تمك النسب تتفاوت وفقا ليدف تمك المرحمة ، ومما تقدم فإن ىذه المرحمة

 .الصفات البدنية العامة لالعب ف إلى تطويرتيد
 :مرحمة اإلعداد الخاص-4-2

ف إلى التركيز عمى اإلعداد البدني الخاص بكرة القدم من تيدأسابيع و4-6تستغرق ىذه المرحمة من 
خالل تدريبات اإلعداد الخاص بالمعبة من حيث الشكل والمواقف وبما يضمن معو متطمبات األداء 

 2.التنافسي وتحسين األداء المياري والخططي وتطويره واكتساب الالعبين الثقة بالنفس
إن محتويات مرحمة اإلعداد الخاص بالمعبة تتضمن تنمية عناصر المياقة البدنية التي تخص لعبة      

 . كرة القدم مع التذكير بدرجة كبيرة عمى األداء المياري والخططي
وخالصة القول فالعمل في ىذه المرحمة يكون موجيا بدرجة كبيرة نحو تحسين الصفات البدنية     

تقان الجوانب الميارية والخططية لمعبة استعدادا لفترة المباريات  .3الخاصة وا 
 :خصائص اإلعداد البدني الخاص-4-1-2

  إن اإلعداد البدني الخاص ييتم بعناصر المياقة البدنية الضرورية واليامة في نوع الرياضة
 . الممارسة

                                                           
  .39 ص38، صمرجع سابق ؛ "الجديد في اإلعداد المياري و الخططي لالعب كرة القدم :"مفتي إبراىيم حماد 1
طو إسماعيل وآخرون، كرة القدم بين النظرية والتطبيق ، اإلعداد البدني في كرة القدم ، دار الفكر العربي، مصر 2
 29، ص1989،
  .47، ص ،مرجع سابقمدرب كرة القدم: حنفي محمود مختار3
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 إن الزمن المخصص لإلعداد البدني الخاص أطول من المخصص لإلعداد البدني العام . 
 إن األحمال المتخصصة تتميز بدرجات أعمى من تمك المستخدمة في فترة اإلعداد البدني العام . 
  إن كافة التمرينات المستخدمة ذات طبيعة تخصصية تتطابق مع ما يحدث في المنافسة الرياضية لنوع

 .الرياضة الممارسة
 تستخدم طرق التدريب الفتري والتدريب التكراري 

 :انتوازن بيه اإلعذاد انبذوي انعاو واإلعذاد انبذوي انخاص-4-2-2

  ويرى البعض ضرورة زيادة األزمنة المخصصة لإلعداد البدني الخاص عمى حساب تمك المخصصة
 . لإلعداد البدني العام خاصة لدى الناشئين لما في ذلك من التأثير الضار عمى مستقبميم الرياضي

  بعض المدربين يخططون برامج تدريبية لمناشئين تعتمد بدرجة كبيرة عمى اإلعداد البدني الخاص
ميممين اإلعداد البدني العام ، أممين في رفع مستوياتيم بسرعة كبيرة ووصوليم في سن مبكرة إلى 

 .المستوى األعمى وتحقيق بطوالت رياضية
  إن الناشئين الذين ينالون قسطا مناسبا من اإلعداد البدني العام قد يصمون إلى المستويات العالية في

سن متأخرة ، ولكن معدل نموا مستواىم الرياضي يكون أكثر انتظاما وبمعدالت ثابتة إضافة إلى 
 انخفاض معدالت تعرضيم لإلصابة إذا ما قورنوا بأقراميم الذين استخدموا تمرينات تخصصية

 .ميممين تمرينات اإلعداد البدني العام
 إن االىتمام باإلعداد البدني العام في المراحل السنية المبكرة يحقق عدة مميزات نذكر منيا مايمي: 
  توافق درجات األحمال المقدمة من خالل اإلعداد البدني العام مع معدالت نموا األجيزة العضوية مما

 .1انتظاما وثباتا في تطور مستويات األداء يحقق
 تحسين كفاءة التوافق العضمي نتيجة التعمم والتدرب مما يؤثر إيجابا عمى األداء المياري والخططي . 
  توزيع الجيود عمى كافة عضالت ومفاصل وعظام الجسم دون تركيز مما ينتج معو نموا طبيعي

 .متوازن
  ال غنى عن استمرار االىتمام باإلعداد البدني العام حتى مع استمرار تقدم مستوى الفرد الرياضي

، إذ أن التغييرات والفيزيولوجية التي تحدث في أعضاء جسمو الداخمية نتيجة التدريب الرياضي تقل 

                                                           
. 41ص؛ مرجع سابق ،"الجديد في اإلعداد المياري و الخططي لالعب كرة القدم :"مفتي إبراىيم حماد 1
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عمى  لزمن األمر الذي يتطمب إرساء قواعد وظيفية أقوى إلحداث نموا بدني متخصص محصمتيا بمرور
 غرار التحضير البدني العام والخاص أيضا

 :مرحهت اإلعذاد نهمبارياث-4-3

 ف إلى حثبٍج الكفاءة الخططٍت لالعبٍن مع العناٌت بذلتالهدأسابٍع ، و3-5وحسخغزق هذه المزحلت من 

األداء المهاري خالل األداء الخططً ححج ضغط المذافع واإلكثار من حمزٌناث المنافست ، والمشاركت فً 

الخجزٌبً المبارٌاث
1
. 

 : انتحضير انتقىي وانتكتيكي-44

إن تنظيم الفريق وىو عنصر أساسي في كرة القدم الحديثة ، ظير ببطء انطالقا من البحث عن     
نتيجة ببذل جيد يجمع الالعبين حول الكرة ، وبمحاولة التوغل المرتكز عمى اليجوم الشخصي  تحقيق

م التي أوحت لفريق ىارو و وفريق ايتون االنجميزيين 1866ومرورا بقاعدة التسمسل في سنة  والجماعي
م مباراة بين فريقي كمبريدج وأكسفورد ، حيث خصص فريق 1874بالتوغل الثنائي وصوال في عام 

 .أكسفورد ثالثة العبين في المؤخرة لصد مياجمي كمبريدج وبعد عدة محاوالت وتجارب
اعتمدت ىذه الخطة في انجمترا ، نشأت المعبة وعمى أساس أن الدفاع ىو المحافظة واليجوم ىو االجتياح 

ا تتطمب صفات عديدة جسدية نوليست كرة القدم سوى لعبة ال ىي فن وال ىي عمم ولكن أية لعبة ىي أ
نحو مرمى الفريق المنافس ىو اليدف األساسي  وثقافية وأخالقية ، فأخذ الكرة والمحافظة عمييا والتقدم

الحركات الصعبة مثل السيطرة عمى الكرة بقدم واحدة تكون في  لمفريق ، وىذه التقنية تستدعى جيدا بين
 .2توازن مع القدم األخرى

ليست تقنية كرة القدم قريبة من تقنية األلعاب األخرى ألن الطابع التوازني لالعب كرة القدم يتطمب      
 .منو أن يحافظ عمى سيطرتو عمى الكرة في المعب

تقنية الالعب إذن ىي حركية في أساسيا تستيدف التغمغل بالكرة إلى المرمى المنافس ، وتعتمد عمى      
التقنية الشخصية إلى عالقة الالعب بالكرة ، وتميل دائما إلى التطور لممصمحة الجماعية ، والى جانب 
الدقة في تنفيذ الحركات المختمفة  فإن السرعة أساسية وتبقى نتيجة المباراة متعمقة إلى حد كبير بقدرات 

                                                           
  .41  ص40 ص، مرجع سابق الجديد في اإلعداد المياري و الخططي لالعب كرة القدم :"مفتي إبراىيم حماد 1
  . 59 ، ص 1998محمد رفعت ، كرة القدم المعبة الشعبية العالمية ، دار البحار ، لبنان ، 2
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التنفيذ الفورية لمحركات العادية أو الصعبة ، وشكل التنفيذ وتواتره المذان يميزان الالعبين الماىرين من 
 1الالعبين العاديين 

 : انتحضير انىفسي وانىظري-4-5

 : إن عممية التدريب عممية مبنية عمى أسس عممية وىي ذات شقين ال ينفصالن وىما

  ويشمل اإلعداد البدني والتكتيكي: الشق التعميمي . 
  ىذا الشق لو أىمية ما لمشق التعميمي تماما ، بل ىو الفصل في المباراة عندما : الشق النفسي التربوي

الفريقان المتنافسان في نفس مستوى األداء ، من الناحية التقنية والبدنية والتكتيكية ، والذىني  يكون
 .2الصفات اإلرادية ىي التي تقرر النتيجة عندئذ تكون

 :الخصائص النفسية لالعب-1-5 4

تتمثل الخصائص النفسية لالعب في الخصائص الخمقية وفي الطباع وفي مستوى لفريـق،العمل      
 ومن جية أخرى تتمثل في التوازن اإلنفعالي،فال بد من مراعاة ىذان العـامالن تجـاه الخ...والعقالنية

 السوابق العائمية المدرسية واإلجتماعية لالعب كرة القدم فالتوازن اإلنفعالي يتجمى من خالل القـدرة عمـى
عموما أبطال العالم العدوانيون قادرون عمى تحويل عدوانيتيم إلى . السيطرة عمى الدوافع واإلنفعاالت

ذه الطريقة قادرون عمى اإلستجابة بشكل ىادف في مواقف غير منتظرة والمحافظة والتحكم هو تصارع
والتقييم بدقة لقائيم وطريقة لعبيم وكذا تحمل قرارات الحكام وتجاوزات الجميور والخروج  بشكل سـريع

 3.اليزيمة وفضال عن ذلك مع تطور المعاناة البسيكولوجية  بنتائج إيجابية من

 :التحضير البدني لالعبهمية أ-5
 إن المياقة البدنية ليا األثر المباشر عمى مستوى األداء الفني والخططي لالعب وخاصة أثنـاء المباريـات
،لذلك فإن التدريب عمى المياقة البدنية يكون أيضا خالل التدريب المياري والخططي والتمرينات التي 

الصفات البدنية لالعب تعتبر جزءا ثابتا من برنامج التدريب طول العام فأثناء فترة اإلعداد تعطى   تنمـي
لمتدريب البدني العام الذي ينمي صفات السرعة ،القوة، التحمل، الرشاقة، المرونة أما أثناء  أىمية كـبرى

ىذه التمرينات ، تعطي التمرينات البنائية الخاصة من منتصف فتـرة اإلعـداد وخـالل   فترة المباريات فتقل

                                                           
  . 59محمد رفعت ، كرة القدم المعبة الشعبية العالمية ، مرجع سابق  ، ص 1
  . 201   200 ، ص 1997عمي فيمي بيك، أسس إعداد العبي كرة القدم ، دار الفكر العربي ، القاىرة ، 2

3Akramov :sélection et préparation des jeunes footballeur , paris , 1985 , p 38  .  
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ذا ما قارنا الوقت الذي تستغرقو فترة اإلعداد بالوقت الذي تستغرقو فترة المباريات نجد .المباريات فتـرة وا 
متناسبتين نظرا لطول مدة فترة المباريات عن فترة اإلعداد وىناك صفات بدنية كالسـرعة مـثال ال  ا غـيرنوأ

الالعب من تحسينيا بالدرجة المطموبة خالل فترة اإلعداد لذلك فإنو يتحتم أن تستمر التمرينات  يـتمكن
تحسين سرعة الالعب خالل فترة المباريات أيضا،ولقد ثبت عمميا أن السرعة ال تبقى  التي تعمل عمى

دف تحسينيا ،ومن ىنا فقد أصبح لوما  هسرعتو إذا لم يتدرب عمييا بإستمرار ثابتة بل إن الالعب يفقد
ا خالل فترة عميو تدريب الالعبين بغرض تحسين سرعتيم أو عمى اإلحتفاظ عمى المـدرب أن يسـتمر في

أجريت أن الصفة البدنية الواحدة كالسرعة مثال تتحسن أسرع إذا كان  ولقد أثبتت البحوث الـتي.المباريات
عمى تنمية الصفات البدنية األخرى كالقوة والتحمل في نفس الوقت  التدريب يشمل أيضا تمرينات تعمل

صفة بدنية واحدة أثناء التدريب ال يأتي باألثر السريع المطموب  ،بالعكس فإن العمل والتركيز عمى تنمية
العالقة بين تنمية الصفات البدنية المختمفة عن ما ييدف إلى  لذلك فإن من واجب المدرب أن يراعي ىـذه

 .1تنمية صفة بدنية واحدة
 : الصفات البدنية-6

سنتطرق فيما يمي إلى الصفات البدنية ودورىا في إعطاء الالعب المميزات الخاصة بكرة القدم ، وكذلك 
 . عن كيفية تطوير وتنمية الصفات البدنية والطرق المستعممة في ذلك

 : تعريف المياقة البدنية 6-1

 خالل دراسة المياقة البدنية نواجو عدة أمور غير واضحة وغير موجودة ، ففي بعض األحيان نجد مفيوم
 المياقة يعطي معنى أوسع وأعمق ، حيث يشمل جميع جوانب العمل البدني ، وبحسب رأي كل من

من تشيكوسموفاكيا سابقا فإن "بافيك وكرزليك " من أمريكا وكذلك الخبيرين" 12 "جارلسبوخير والرسون"
 .2عقمية ونفسية وخمقية واجتماعية وثقافية وفنية وبدنية مفيوم المياقة البدنية تشمل مجموعة قدرات

وفي المصادر األخرى مفيوم أقل شمولية لمياقة البدنية ، حيث يعبر كل خبير برأي خاص ومفيوم      
 المياقة البدنية ىي نتيجة . "كوريا كوفسكي"الخبير السوفياتي : معين لمياقة البدنية وعمى سبيل المثال 

تأثير التربية الرياضية في أجيزة الجسم ، والتي تخص مستوى القدرة الحركية ، كما أن مفيوم المياقة 
البدنية أو الصفات البدنية أو الصفات الحركية أو القابمية الحركية أو القابمية الفيزيولوجية أو الخصائص 

. الحركية 
                                                           

 . 54 ، ص 1988 العممية في تدريب كرة القدم ، دار الفكر العربي ، مصر ، األسس: حنفي محمود مختار 1
  .63 62 ، ص مرجع سابق ، األسس العالمية في تدريب كرة القدم : حنفي محمد مختار2
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فمفيوم المياقة البدنية يشمل الخصائص البدنية األساسية التي تؤثر عمى نموه وتطوره فالغرض من تنمية 
 .المياقة البدنية لموصول إلى الكفاءة كقاعدة أساسية لمبناء السميم والوصول إلى انجاز عالي

لذا فان جميع عناصر ومكونات المياقة البدنية تؤثر عمى االنجاز الرياضي ، ومن بين أىم الصفات 
 : البدنية لالعب كرة القدم

 : التحمل-6-2
ويقصد بو أن الالعب يستطيع أن يستمر طوال زمن المباراة مستخدما صفاتو البدنية والميارية والخططية 
 .1بإيجابية وفعالية دون إن يطرأ عميو التعب واإلجياد الذي يعرقمو عن دقة وتكامل األداء بالقدر المطموب

 2التحمل بأنو القدرة عمى مقاومة التعب ألي نشاط ألطول فترة ممكنةDatchnof يعرف 
 : أنواع التحمل-6-1-2

 ينيمكن أن نقسم التحمل إلى نوع
 : التحمل العام-أ

وىو أن يكون الالعب قادرا عمى المعب خالل مدة المعب القانونية المحددة ، دون صعوبات بدنية ، وعميو 
يجب أن يكون قادرا عمى الجري بسرعة متوسطة طيمة شوطي المباراة ، ويكون االىتمام بالتحمل العام في 

 . بداية الفترة اإلعدادية األولى ، ويعتبر التحصل العام ىو أساس التحمل الخاص
 : التحمل الخاص-ب

ىو االستمرارية في األداء بصفات بدنية عالية وقدرات ميارية وخططية متقنة طوال مدة المباراة دون     
 .3أن يطرأ عميو التعب

ومن الممكن أن تقترن صفة التحمل بالصفات البدنية األخرى ، فنجد ما يسمى بتحمل القوة وتحمل     
 السرعة أي القدرة عمى أداء نشاط متميز بالقوة أو بالسرعة لقدرة طويمة ، وتعتبر صفة تحمل السرعة من 

                                                           
1.Taelman (R) :Foot Ball Techniques Nouvelle D'entraînement,EditionAmpfora ,paris , 1990 ،  
p25 . 

 ، ص 1989، الجزء األول ، جامعة بغداد ، موسوعة القياس واالختبارات في التربية البدنية والرياضية : ريسان مجيد خريبط 2
186.  

، اإلعداد البدني في كرة القدم ، دار الفكر العربي، مصر كرة القدم بين النظرية والتطبيق : طو إسماعيل وآخرون3
 . 98ص ،1989،
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أىم الصفات البدنية لالعب كرة القدم الحديثة وىذا يعني أن الالعب يستطيع أن يجري بأقصى سرعة     
 1. لو في أي وقت خالل المباراة

 : أهميت انتحمم6-2-2

يمعب التحمل دورا ىاما في مختمف الفعاليات الرياضية ، وىو األساس في إعداد الرياضي بدنيا ولقد 
أظيرت البحوث العممية دلك  ، فيو يطور الجياز التنفسي ، ويزيد من حجم القمب وينظم جياز الدورة 
الدموية ويرفع من االستيالك األخص لألكسجين ، كما لو أىمية كبيرة من الناحية البيوكيميائية ، فيو 

يساعد في رفع النشاط اإلنزيمي ، ورفع محسوس لمصادر الطاقة ويزيد من فعالية ميكانيزمات التنظيم ، 
باإلضافة إلى الفوائد البدنية والفيزيولوجية التي يعمل التحمل عمى تطويرىا ، نجده كذلك ينمي الجانب 

 . 2النفسي لمرياضي وذلك في تطوير صفة اإلرادة في مواجية التعب
 : القوة6-3

تتطمب حركات العب كرة القدم أن يكون قويا ، فالوثب لضرب الكرة بالرأس أو التصويب عمى     
 . المرمى أو الكفاح الستخالص الكرة تتطمب مجيودا عضميا قويا وقوة دافعة

المقدرة أو التوتر التي تستطيع عضمة أو مجموعة :"ا نومن ىذا المنطمق يمكن تعريف القوة بأ     
 .3عضمية أن تنتجيا ضد مقاومة في أقصى انقباض إرادي واحدا ليا

 : نواع القوة6-3-1
 قوة العضالت بشكل عام ، والتي تشمل عضالت اأنو يمكن أن نجد نوعين من القوة العامة ويقصد     

الساقين والبطن والظير والكتفين والصدر والرقبة ويمكن الحصول عمى ىذا النوع من القوة عن طريق 
تمرينات جمناستيك مثل التمرينات األرضية وتمرينات بواسطة الكرة الطبية والتدريب الدائري ، وبدون القوة 

 . العامة يتعذر عمينا تدريب القوة الخاصة
ن تنمية القوة انوأما القوة الخاصة فيقصد      ا تقوية العضالت التي تعتبر ضرورية لمتطمبات المعبة وا 

ىي القاعدة األساسية التي يبنى عمييا تحسين صفة تحمل السرعة وتطوير صفة تحمل القوة وىما 
 . الصفتان األساسيتان لالعب كرة القدم

                                                           
 . 516 ، ص 1994التدريب في مجال التربية الرياضية ، جامعة بغداد ، العراق ، :  برس رزق اهلل 1

2Ren taelman  : football techniques nouvelle d'entrainement ,OPCIT, p 26 .  
  .167 ، ص 2001القاىرة ، 2، دار الفكر العربي ، ط ، التدريب الرياضي الحديث : مفتي إبراىيم حماد3
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فقوة السرعة تعتمد عمى قدرة الجياز العصبي والعضمي لمتغمب عمى المقاومات بأكثر سرعة ممكنة      
أما قوة التحمل فيي مقدرة .الوثب والتصويب : وتتمثل في الحركات التي تستدعي القوة االنفجارية مثل 

 1الجسم عمى مقاومة التعب عند أداء مجيود يتميز بالقوة ولمدة زمنية طويمة
 : أهميت انقوة6-3-2

من المعروف انو كمما كانت العضالت قوية حمت الرياضي وقممت من إصابات المفاصل ، كما أن      
القوة تزيد من المدخرات الطاقوية مثل كرايتين الفوسفات والغميكوجين ، كما تربي لدى الالعب الصفات 

 :اإلرادية المطموبة لمعب كرة القدم وخاصة الشجاعة والجرأة والعزيمة ، وكذلك
  تسيم في انجاز أي نوع من أنواع أداء الجيد البدني في كافة الرياضات وتتفاوت نسبة مساىمتيا

 .األداء طبقا لنوع
 السرعة والتحمل والرشاقة لذا فيي تشغل : البدنية األخرى مثل  تسيم في تقدير العناصر الصفات

 .كبيرا في برامج التدريب الرياضي حيزا

 2حعخبز محذدا هاما فً ححمٍك الخفىق الزٌاضً فً معظم الزٌاضاث
. 

 : السرعة-6-4
يقصد بالسرعة قابمية الفرد لتحقيق عمل في اقل زمن ممكن ، وتتوقف السرعة عند الرياضي عمى    

ا نوبأ:" الجياز العصبي واأللياف العضمية والعوامل الوراثية والحالة البدنية ويعرفيا عمي فيمي بيك سالمة
 .3في اقل زمن ممكن بمفيوميا البسيط ىي القدرة عمى أداء حركة بدنية أو مجموعة حركات محددة

 : أنواع السرعة6-4-1
 : تنقسم السرعة إلى ثالثة أفواج وأشكال وىي

 ا سرعة التحرك من مكان إلى مكان آخر في أقصر زمن ممكن ، إنبو يقصد سرعة االنتقال و 
 .4الحركات بأسموب وتكتيك جيدين زادت نسبة القوة القصوى العدد الكبير من

                                                           
  .64 ، ص 1988األسس العالمية في تدريب كرة القدم ، دار الفكر العربي ، مصر ، : حنفي محمد مختار1

  . 167 ، ص  مرجع سابقالتدريب الرياضي الحديث ، : مفتي إبراىيم حماد2
  . 90 ، ص 1997أسس إعداد العبي كرة القدم ، دار الفكر العربي ، القاىرة ، : عمي فيمي بيك3
 
 . 152 ، ص 1987التعمم الحركي ، دار الكتب لمطباعة والنشر ، بغداد ، : كورت ماينل و عبد عمي نصيف 4
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  والتي تتمثل في انقباض عضمة أو مجموعة عضمية ألداء حركة معينة في أقل  (األداء)سرعة الحركة
اورة بالكرة أو سرعة استالم لمجحركة ركل الكرة أو حركة التصويب نحو المرمى أو ا: مثل زمن ممكن

 .1سرعة المحاورة والتمرير وتمرير الكرة أو
 ا سرعة التحرك ألداء حركة نتيجة بو يقصد سرعة االستجابة ويطمق عمييا أيضا سرعة رد الفعل و

  .2.موقف أو مثير معين  ظيور
مثل سرعة بدء الحركة لمالقاة الكرة بعد تحرير الزميل أو سرعة تغير االتجاه نتيجة لتغير موقف       

 . المباراة مفاجئ أثناء
ا تحدث باستمرار أثناء نووخالصة القول فإن الالعب بحاجة إلى ىذه األنواع من السرعة ، أل      

االنتقال يحتاجيا الالعب عند االنتقال من مكان إلى آخر في اقل زمن ممكن ، أما  المباراة ، فسرعة
لضرب الكرة بالرأس ، أما سرعة االستجابة فتتعمق بمقدرة الالعب عمى سرعة  سرعة االقتراب والقفز

 . االستجابة لممواقف المتغيرة ألي مثير خارجي سواء كانت الكرة أو الالعب الخصم
ويمكن التدريب عمى السرعة عن طريق العدو السريع لمسافة قصيرة بتكرارات مختمفة ، باإلضافة إلى 

المكان المناسب وسرعة تغيير المراكز وسرعة تنفيذ الواجبات الخططية كخمخمة الدفاع وخمق  سرعة أخذ
حراز األىداف فرص التسديد  . وا 

 

 : أهميت انسرعت6-4-2

إن السرعة تتوقف عمى سالمة الجياز واأللياف العضمية لذا فالتدريب عمييا ينمي ويطور ىذين الجيازين 
لما ليما من أىمية وفائدة في الحصول عمى النتائج الرياضية والفوز في المباراة ، كما أن ىذه الصفة ليا 

أىمية كبيرة من الناحية الطاقوية التي تساعد عمى زيادة الخزينة الطاقوية من الكرياتين، الفوسفات، 
 .وادينوزين ثالثي الفوسفات

                                                           
 اثر منياج عممي مقترح في مقياس كرة القدم عمى تطوير متوسط الصفات البدنية: احمد أسحن 1

والميارية مقارنة مع المنيج المقرر ، رسالة ماجستير غير منشورة ، المدرسة العميا لألساتذة ، التربية البدنية مستغانم ، 
  . 47 ، ص 1996

عمى تعمم الميارات األساسية بمدارس كرة القدم الجزائرية ) فيديو(اثر الوسائل السمعية والبصرية :بوداود عبد اليمين 2
  . 13 ، ص 1996،رسالة دكتورا غير منشورة ، الجزائر،
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 :الرشاقة6-5
ا القدرة عمى التوافق الجيد لمحركات بكل أجزاء الجسم أو بجزء نوالرشاقة بأMainel" : " يعرف ماينل     

 1.معين منو كاليدين أو القدم أو الرأس
وتدخل الرشاقة في حركات الخداع ، والتصويب والمحاورة والسيطرة عمى الكرة ، وصفة الرشاقة مثل      

 .كل الصفات البدنية األخرى ذات االرتباط الوثيق بالسرعة والقوة
 : أنواع الرشاقة6-5-1

 : ىناك نوعين من الرشاقة
  وىي نتيجة تعمم حركي متنوع أي تجده في مختمف األنشطة الرياضية: الرشاقة العامة . 
  فيي القدرة عمى األداء الحركي المتنوع حسب التكتيك الخاص لنوع النشاط : أما الرشاقة الخاصة

 .2وىي األساس في إتقان الميارات الخاصة بالمعبة الممارس
التصويب : يمكن تنمية صفة الرشاقة باستخدام األداء العكسي لمتمرين مثل Matveiv " " وحسب      

ا والتغيير في سرعة وأداء حركات مركبة كتنطيط الكرة ، التصويب ، بو بالقدم اآلخر ، وكذلك المحاورة
وتغيير الحدود المكانية إلجراء التمرين مثل تصغير مساحة المعب مع سرعة األداء المياري وتصعيب 

 ببعض الحركات اإلضافية كأداء التصويب من الدحرجة األمامية والخمفية أو الدوران حول التمرين
 3الشخص

 : أهمية الرشاقة6-5-2
ا تمعب دورا نولمرشاقة أىمية جوىرية في األلعاب التي تعتمد عمى األداء المياري ، والخططي ، كما أ

ىاما في تحديد نتائج المنافسة ، وخاصة التي يتطمب اإلدراك الحركي فييا التعاون والتناسق وتغيير 
المراكز والمواقف ويتضح جميا دور الرشاقة في تحديد االتجاه الصحيح لألداء الحركي وكذلك في 
ويمكن . الحركات المركبة ، والتي تتطمب من الالعب إعادة التوازن فورا في حالة فقدان توازنو كاالصطدام

ا تسمح بتجنب الحوادث واإلصابات ، واقتصاد في العمل الحركي والتحكم نوتمخيص أىمية الرشاقة في أ

                                                           
  . 57 ، ص 1983نظريات وطرق التربية البدنية، ديوان المطبوعاتالجامعية ، الجزائر ، : محمود عوض بسيوني و فيصل ياسين الشاطئ1
  .67األسس العالمية في تدريب كرة القدم، مرجع سابق ، ص :حنفي محمد مختار2
 159، ص1989كرة القدم بين النظرية والتطبيق ، اإلعداد البدني في كرة القدم ، دار الفكر العربي، مصر ،: طو إسماعيل وآخرون3
 .
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تقا الدقيق في الميارات األساسية لمرياضي كما وبالتالي  انوتساعد عمى سرعة تعمم الميارات الحركية وا 
 1تطوير التكنيك

 : المرونة-6-6
وىي القدرة عمى األداء الحركي بمدى واسع ويسير ، نتيجة إحالة العضالت واألسس العاممة عمى تمك 

ا قدرة نوالمرونة بأFeey"و  Harre "  ويعرف. المفاصل لتحقيق المدى الالزم لألداء في كرة القدم
الرياضي عمى أداء حركات بأكبر حرية في المفاصل بإرادتو أو تحت تأثير قوة خارجية مثل مساعدة 

 2يلزم
 : أنواع المرونة 6-6-1

يجب أن نميز بين المرونة العامة والمرونة الخاصة ، وبين المرونة االيجابية والمرونة السمبية ، فنقول أن 
المرونة العامة عندما تكون ميكانيزمات المفاصل متطورة بشك كاف مثل العمود الفقري ، أما المرونة 

 .الخاصة فعندما تكون المرونة متعمقة بمفصل واحد
أما المرونة االيجابية فيي قابمية الفرد لتحقيق حركة بنفسو ، أما المرونة السمبية نتحصل عمييا عن طريق 

 ..3قوى خارجية كالزميل واألدوات
 .ويمكن تنمية صفة المرونة عن طريق التدريب اليومي من خالل تمرينات األبطال     

 : أهمية المرونة6-6-2

تعتبر المرونة الشرط األساسي ألداء الحركات كما ونوعا ، وبصورة جيدة كما تعتبر وسيمة أساسية 
لتخميص العضالت من نواتج الناتجة عن الجيد البدني ، وتكمن أىميتيا أيضا في الوقاية من اإلصابات 

 .مما يعطي دفعا بسيكولوجي لالعبين وبالتالي تحقيق النتائج الرياضية الجيدة
فالرياضي الذي نادرا ما يصاب يمكن أن يحسن مستواه كما أن حركاتو تكون أكثر حرية في المفاصل 

 .وبالتالي يكون أداءه المياري جيد
 : طرق تنمية الصفات البدنية-7

 : من أىم الطرق التي تسمح بتنمية وتطوير الصفات البدنية نجد

                                                           
1WeineckJurgain :Manuel D'entraînement , Edition Vigot ,Paris ,1986. p 24 . 
2CorbeanjoelK :Foot Ball de L'école ,Aux Association ,EditonRevuee, P,S,Paris,1988 ,p13 .  
3.DekkarNourEdine et Aut:Technique D'eveluation Physique des Athlètes , Imprimerie du 
Poin Sportif Alger,1990, p13 .  
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وتتميز ىذه الطريقة بأن التمرينات التي تؤدى بجيد متواصل ، ومنظم  : طريقة التدريب المستمر7-1
وبدون راحة كأن يقوم الالعب بالجري لمسافة طويمة ولزمن طويل ، وبسرعة متوسطة وتكون شدة الحمل 

 . دف ىذه الطريقة خاصة إلى تنمية صفة التحملهو.في ىذا النوع من التدريب متوسطة وحجما كبيرا
 : طريقة التدريب الفتري-7-2

طريقة ىذا التدريب ىي أن يعطي حمال معينا ثم يعقب ذلك فترة راحة ، ويكرر الحمل ثانية ثم فترة راحة 
ضربة في الدقيقة ، أما فترة الراحة 180وىكذا ، ويالحظ عند إعطاء الحمل ارتفاع نبض القمب إلى 

ضربة في الدقيقة ثم يعطى حمال ثانيا ، وىذا يعني أن فترة 120فتيدف إلى خفض ضربات القمب إلى
 1,الراحة ال تكون كاممة إطالقا

 : وينقسم التدريب الفتري إلى نوعين
  ييدف إلى تحسين السرعة والقوة ، والقوة المميزة بالسرعة ، وفيو يرتفع: التدريب الفتري المرتفع الشدة 

 . الدقيقة الواحدة ويكون حجم التحمل قميال نسبيا/ض180نبض القمب إلى 
  ييدف إلى تطوير التحمل وتحمل السرعة ومجموعة العضالت : التدريب الفتري المنخفض الشدة

د ويكون حجم الحمل أكبر /ض160في الميارات المختمفة وفيو يرتفع نبض القمب إلى  التي تعمل
 . قميال

 : طريقة التدريب التكراري 7-3
وتعتمد ىذه الطريقة عمى إعطاء الالعب حمل مرتفع الشدة ، ثم أخذ فترة راحة حتى يعود الالعب إلى 

دف ىذه الطريقة إلى تنمية السرعة والقوة ، والقوة الو و حالو الطبيعية ثم تكرار الحمل مرة أخرى وىكذا
 . المميزة بالسرعة ، الرشاقة ، كما تعتمد ىذه الطريقة عند التنمية الميارية األساسية تحت ضغط الدافع

 : طريقة التدريب المتغير-7-4
ذه السرعة بوتتم ىذه الطريقة بحيث يتدرج الالعب في االرتفاع بسرعة وقوة التمرين ، ثم يتدرج في اليبوط 

مرات ويكون زمن الراحة بين كل تكرار 5م تكرار 10ا مسافة نووالقوة ، فمما يجري الالعب بالكرة أو بدو
 .  ثانية عمى الترتيب1 ، 15 ، 20وآخر 

                                                           
1WeineckJurgain :Manuel D'entraînement , Edition Vigot ,Paris ,1986. p 97 . 



                    انتحضير انبذوي                    فصم األول                                                         ال
 

35 
 

دف ىذه الطريقة إلى تنمية السرعة ، إذا كانت المسافة قصيرة ، وكمما كبرت المسافة يصبح ىدف توو   
التمرين تنمية تحمل السرعة ، كما نستعمل ىذه الطريقة غالبا في تنمية القوة والصفات البدنية والميارية 

 .1في آن واحد
 : طريقت انتذريب انمحطاث7-5

في ىذه الطريقة يختار المدرب بعض التمرينات ، بحيث يؤدييا الالعبون الواحد تمو اآلخر كل في    
وقت محدد ، وتمرين المحطات يشبو نظام التدريب الدائري ولكن يختمف عنو من حيث زمن فترة الراحة ، 

كذلك التمرين ال يكرر . إذ يعود الالعب لحالتو الطبيعية بعد كل تمرين وقبل االنتقال إلى التمرين الموالي
 .مرة أخرى ويتوقف حجم أو شدة التمرين عمى اليدف الذي يحدده المدرب من التمرين

 : طريقة التدريب الدائري-7-6
تمرين موزعة في الممعب ، أو قاعة تدريب بشكل دائري بحيث 12إلى 8يقوم المدرب بوضع من    

يستطيع أن يتنقل الالعب من تمرين إلى آخر بطريقة سيمة ومنظمة ، ويؤدى التدريب بأن يقوم الالعب 
موعة لمجتقدر الدورة الواحدة مجموعة وتكرار ا و. بأداء تمرين واحد تمو اآلخر في مدة دقيقة لكل تمرين

 .الدقيقة/ض120ثالث مرات وتكون مدة الراحة بين كل دورة وأخرى حتى يصل نبض القمب إلى 
دقيقة، والتدريب الدائري ال ينمي فقط العضالت وأيضا يطور 30إلى 10ويستغرق وقت التدريب من      

 .2الجياز الدوري لمتنفس باإلضافة إلى صفتي تحمل وتحمل القوة
 : Stretchingطريقة-  7-7

 و استعممت ىذه الطريقة ألول مرة من قبل االسكندينافيين ، وىي طريقة جديدة تعتمد عمى التقمص
دف إلى تحسين المرونة وتعتمد عمى تمرينات بسيطة وال تحتاج يواالرتخاء وسحب العضمة المعينة ، و

وتجدر اإلشارة إلى أن الطرق السالفة الذكر تعتبر من أىم طرق التدريب الحديث ، وىذا ال  ,إلى أدوات
، غير (المنافسات)وجود طرق أخرى نذكر منيا طرق التدريب عن طريق المعب ، وطريقة السباقات  يمنع

طريقة خصائصيا فعمى المدرب الناجح أن يربط بين الطريقة واليدف الذي يريد الوصل إليو  أن لكل
 .3وتحقيقو

 

 

                                                           
 . 167، مرجع سابق، صنظريات وطرق التربية البدنية: محمود عوض بسيوني و فيصل ياسين الشاطئ1
  . 230 ، ص 1988.، دار الفكر العربي ، مصر ، األسس العالمية في تدريب كرة القدم:حنفي محمد مختار 2
 . 223االسس العممية في تدريب كرة القدم ، مرجع سابق ، ص : محمود عوض بيسوني3
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 :خالصة
إن لمتحضير البدني أىمية بالغة في تطوير الصفات البدنية لالعب من قوة، سرعة، رشاقة، ومرونة،    

والرفع من كفاءة أعضاء وأجيزة الجسم الوظيفية وتكامل أداؤىا من خالل التمرينات البنائية العامة 
 ومستوى التحضير التقني والتكتيكي مرتبط إرتباطا وثيقا بالتحضير البدني والتحضير النفسي ،والخاصة

ا مازالت تحتـاج إلى عناية نواوتطوير الصـفات البدنيـة وطرق تطويرىا وتدريبيا التي قيل عنيا في الكثير ف
من خالل ما تقدم تتضح أىمية الصفات حسـب .كبيرة وفائقة نظرا ألىميتيا وخصوصيتيا في كرة القدم

ه في النشاطات الرياضية،كما يعتبر سنفبىود البدني الذي يؤديو الرياضي لجأبعادىا المختمفة نتيجة ا
 .ا ىدفا من األىداف األساسية لتطوير الّمياقة البدنية بواإلىتمام

 

 

 

 

 



 

 

:الفصل الثانلل  
  الصثبثتل اريثضية
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 :تمهيد

تسبب انقطاع لمرياضييف   في عممية التدريب كالتياألساسية الرياضية مف المعكقات اإلصاباتتعتبر    
 الناقص كالميارة غير المكتممة األداءطكيمة أك  الشفاء لفترة قصيرة كانت إتماـعف الرياضة كلك ببعد 

 1.االبتعاد عف المالعب كعدـ التدريب لفترة طكيمة  بسببالميادم األداءكيقؿ مستكل 
كلكنيا جميعا تتشابو  كقكانينيا  تبعا لطبيعتيا كطرؽ لعبياألخرل المالعب مف لعبة إصاباتتختمؼ    

 .اإلصابات في الكثير مف 

 الصحية األىداؼمع  تتفؽ  عند ممارسة الرياضة تعتبر ظاىرة الاإلصابةكفي الكاقع فإف حدكث     
 عمى النتائج كأيضاصحة الرياضييف   ليا تأثير سمبي عمىفاإلصابةلمتربية الرياضية كألعاب الميداف 

 بالتعاكف مع المدربيف األطباء حد كبير حينما يقـك  إلى الرياضيةاإلصاباتكيندر حدكث .الرياضية 
كيجب عمى كؿ مدرب , مباشرة اإلصابةالتدريب كالتأىيؿ كالعالج عقب   العممية فياألساليببإتباع 
 2.حدكثيام  الرياضية كمسبباتيا حتى يمكف تفاداإلصابات يسيـ في مقاكمة إفتربية رياضية  كمدرس

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

  1 .62،ص204كيمياء اإلصابات العضمية ، دار الكفاء لطباعة ، مصر ، :  فراج عبدا لحميد تكفيؽ 
 91 ،ص 1995 ،دار الفكر العربي ، مصر ، 4التدليؾ الرياضي ك إصابات المالعب ، ط:  زينب عبدالحميظ العالـ    

.2  
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 :الرياضيةاإلصابة مفهوم  -1

نتيجة ألم تأثير خارجي   غير مصاحب بتيتؾ باألنسجةأك إعاقة سكاء كاف ىذا التمؼ مصاحبا أكتمؼ   
ينتج عنو تغيرات فسيكلكجية مثؿ كدـ ككـر  مما قد (كيميائيا-عضكيا–ميكانيكي)سكاء كاف ىذا التأثير 

  .كالشكؿ التشريحي  مع تغير لكف الجمداإلصابةمكاف 

الجسـ المختمفة نتيجة لقكة  عبارة عف أضرار تمحؽ بأنسجة'' محمد قدرم ''تعريؼ اإلصابة كما عرفو   
 1 . الرياضيةكاألنشطة خارجية مرتبطة بممارسة التربية البدنية 

 جسـ الرياضي أنسجة كأعضاء مؤثر خارجي لعمؿ إعاقة أكىي تعطيؿ  (أسامة رياض  ) يعرفو   
 .2 يككف ىذا المؤثر مفاجئ كشديد المختمفة كغالبا ما

المختمفة  الجسـأنسجة  مف أكثر أك تغيير ضار في نكع بأنيا اإلصابةكما عرفو حياة عياد ركفائيؿ  
  .داخمية اك خارجية حبيا مراحؿ رد فعؿ فسيكلكجي كيميائي نفسي نتيجة قكة غالبةاتص

 

 : لشدتها ودرجتهااتصنيف اإلصابات وفق- 2
 : اإلصابات بسيطة2-1

الرضكض  الكدمات البسيطة، أك)في اإلصابات التي ال تعكؽ الالعب عف األداء في الممعب مثاؿ    
 %90%. إلى 88كتحدث ىذه اإلصابات بنسبة  (أك التقمص العضمي البسيطة

 : اإلصابات المتوسطة2-2
العضمي   الشد(ىي اإلصابات التي تعكؽ المعب عف األداء في الممعب أك تمنعو عف تكممة المباراة مثاؿ 

عف األداء  كىذه اإلصابات تعكؽ الالعب (بدرجاتو أك التمزؽ العضمي بدرجاتو أك تمزؽ األربطة بدرجاتو
 أسابيع4لمدة تتراكح مف أسبكع إلى 
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 : الشديدةات اإلصاب2-3

 الكسكر، الخمع)في اإلصابات شديدة الخطكرة كالتي تعيؽ الالعب تماما عف االستمرار في األداء 
 كىذه اإلصابات تتراكح مدتيا ما بيف شير كسنة كقد تجبر (أك التمزؽ في األربطة الطبية كالجانبية لمركبة 

1الالعب عمى االعتزاؿ مبكر
   

 :األسباب العامة لإلصابات في المجال الرياضي- 3 
 : العوامل الخارجية3-1
 : التدريب غير العممي3-1-1

 :إذا ما تـ التدريب بأسمكب غير عممي ساىـ في حدكث اإلصابة لما يمي
 : عدم التكامل في تدريبات تنمية المياقة البدنية3-1-2

 يجب االىتماـ بتنمية كافة عناصر المياقة البنية كعدـ االىتماـ بجزء منيا عمى حساب اآلخر
إذا اىتـ المدرب بتدريبات السرعة كأىـ : حتى ال يتسبب ذلؾ في حدكث إصابات، ففي كرة اليد مثال

المركنة أك القكة فإنو يتعرض الالعب لإلصابة، كذلؾ يمـز االىتماـ بتنمية كافة عناصر المياقة البدنية 
 .العامة كقاعدة تبني عمييا المياقة الميارية لالعب

 : عدم التنسيق والتوافق في تدريبات المجموعات العضمية لالعب3-1-3
 فالمجمكعات العضمية القابضة كالباسطة كالمثبتة كالتي تقكـ بعمميا في نفس الكقت أثناء األداء

الحركي الرياضي، كأيضا عدـ التكامؿ في تدريبات المجمكعات العضمية التي تتطمبيا طبيعة األداء 
ٕاىماؿ  االىتماـ بتدريب عضالت معينة ك:  مجمكعات عضمية أخرل مما قد يسبب إصابتيا مثؿإىماؿك

 2.تدريبات عضالت أخرل
 :سوء تخطيط البرنامج التدريبي  3-1-4

سكاء كاف برنامجا سنكيا أك شيريا أك أسبكعيا أك حتى داخؿ الكحدة التدريبية في األسبكع التدريبي يـك 
مف مستكاه كالمفركض أف يككف التدريب في اليـك السابؽ لممباراة 100%المباراة، فإف أقصى حمؿ لالعب 

مف مستكاه كقد يفضؿ الراحة في بعض الحاالت، فإذا تدرب الالعب تدريبا عنيفا في 20- 30%خفيفا 
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الشدة كالحجـ (ىذا اليـك فإنو يتعرض لإلصابة، كذلؾ إذا ما حدث خطأ في تخطيط كتنفيذ حمؿ التدريب 
 .داخؿ الكحدة التدريبية ذاتيا فإنو قد يسبب إصابة الالعب (التدريبي

 :عدم االهتمام باإلحماء الكافي-3-1-5
 كيقصد باإلحماء الكافي ألداء التدريب أك المباراة كالمناسب ليـ كبطبيعة الجك مع مراعاة التدرج

 .عمى اختالؼ مراحمو تجنبا لحدكث اإلصابات
 :عدم مالحظة المدرب لالعب بدقة-3-1-6

 المالحظة الدقيقة مف قبؿ المدرب لالعبيف كتجنب إشراؾ الالعب المصاب أك المريض في
التدريب أك في المباريات، كينصح بمالحظة الحالة الصحية كالنفسية كطبيعة األداء الفني لالعب، كىؿ 

ىك طبيعي أـ غير طبيعي، ألنو قد يككف ىناؾ خطأ فني في األداء، كتكراره يتسبب في إصابة 
 11.الالعب

 :سوء اختيار مواعيد التدريب- 3-1-7
 قد يسبب ذلؾ إصابة الالعب، فمثال التدريب كقت الظييرة في الصيؼ قد يصيب الالعب بضربة

شمس أك يفقد الالعب كمية كبيرة مف السكائؿ كاألمالح مما يسبب حدكث تقمصات عضمية، كلذلؾ يفضؿ 
 .تدريب الالعبيف في الصباح الباكر أك في المساء صيفا كعكس ذلؾ في مكسـ الشتاء

 :مخالفة الروح الرياضية-3-1-8
 تعد مخالفة الركح الرياضية مف أسباب اإلصابات، كىي مخالفة ألىداؼ نبيمة تسعى الرياضة في

تأصيميا في النفكس ليمتد أثرىا عمى الحياة العامة كفالح المجتمع، كيسبب ذلؾ التكجيو النفسي الخاطئ 
سكاء كاف مف اإلعالـ أك المدرب خاصة، حيث يكجو المدرب العبيو لمعنؼ كالخشكنة المعتمدة إلرىاب 
المنافس مما قد يسبب إصابة الالعب نفسو أك منافسة المتميز إلبعاده عف االستمرار لتقدمو مياريا كفنيا 

 .الحماس كالشحف النفسي الذم ال لزـك لو كالمبالغ فيو قد يسبب إصابة الالعب أك إصابة منافسو
 :استخدام األدوات الرياضية غير المالئمة- 3-1-9

 نقصد ىنا األدكات التي يستخدميا الالعب في مجاؿ رياضتو، فيجب أف يككف ىناؾ تناسب بيف
عمر الالعب كاألدكات المستخدمة في نشاطو الرياضي فاستخداـ الناشئ ألدكات الكبار خطأ جسيـ ينتج 

 2عنو العديد مف األضرار الطبية كاإلصابات
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 :عدم األخذ بنتائج الفحوصات الطبية واالختبارات الفسيولوجية لالعبين- 3-1-10
يجب عند انتقاء الفرؽ عامة كالفرؽ الكطنية خاصة بنتائج الفحكصات كاالختبارات الخاصة بتقييـ 

الالعبيف كالتي تجرم في مراكز الطب الرياضي، عمى أف تعرض نتائج عمى المدرب المؤىؿ ليتعامؿ مع 
أخصائي الطب الرياضي في اختيار الالعب أك الفريؽ الجاىز كالالئؽ مف حيث الميارة كالمياقة البدنية 

كىناؾ العديد مف اإلصابات كالحكادث التي تككف نتيجة اختيار الالعب الغير الئؽ فيسيكلكجيا كطبيا 
لالشتراؾ في المباريات، كما ال يجب إشراؾ الالعب في فريؽ رياضي قبؿ التأكد مف تماـ السالمة الطبية 

 1.لو كمكافقة الجيات الرسمية المسؤكلة عف الطب الرياضي
 :مخالفة المواصفات الفنية والقوانين الرياضية- 3-1-11

 ىدؼ القكانيف الرياضية ىك حماية الالعب كتأميف سالمة أدائو لرياضتو كمخالفة تمؾ القكانيف
 .تؤدم لحدكث اإلصابات

 :عدـ مالئمة أرضية الممعب-3-1-12
 كجكد عكائؽ في األرض أك عدـ استكائيا: عدـ مالئمة أرضية الممعب لممارسة كرة اليد مثؿ

 ككجكد أجساـ صمبة بيا أك رشيا بالمياه بطريقة خاطئة تعرض الالعبيف لإلصابات
 :استخدام الالعبين لممنشطات- 3-1-13

يعرضيـ لمعديد مف " كظيفي"يؤدم استخداـ الالعبيف لممنشطات المحرمة قانكنا إلى إجياد فيزيكلكجي 
غير مالئـ لقدراتيـ الفيزيكلكجية، كذلؾ يجب " صناعي"اإلصابات، حيث أنيـ سيبدلكف جيد غير طبيعي 

 :عمى أخصائي الطب الرياضي كالمدرب، عمؿ دفتر تدكف بو اإلصابات كؿ العب مف حيث
 .)مالعب مفتكحة، مغطاة، في أم مكسـ شتاء أك صيؼ)مكاف حدكث اإلصابة  -
 .)خالؿ اإلحماء، خالؿ المباراة، في نياية المباراة)لحظة اإلصابة  -
 .)إجياد عضمي، ضغط عصبي)حالة الالعب البدنية كقت اإلصابة-
 .)مباراة سيمة، مباراة صعبة، نيائي)مستكل البطكلة التي أصيب فييا الالعب -
التشخيص  كصؼ تفصيمي لمحركة التي أدت إلى إصابة الالعب، كذلؾ لالستفادة مف ىذا الدفتر عند-

  2.كالعالج كالمتابعة
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 :العوامل الداخمية- 3-2
 :حاالت اإلرهاق واإلعياء الشديد- 3-2-1

 يمثؿ كؿ مف اختالؿ التنسيؽ، سكء حالة ردكد الفعؿ في حالتي اإلرىاؽ كاإلعياء الشديد السبب
المؤدم إلى خمؿ، كالذم يؤدم بدكره إلى تناقص عمؿ النسؽ لمجمكعات العضالت المختمفة، كما أنو يقمؿ 
مدل اتساع حركة بعض المفاصؿ كيصاحبو أيضا فقداف السرعة كالميارة في تأدية الحركات كبالتالي يؤدم 

إلى حدكث اإلصابات، كنتيجة لعمميات اإلرىاؽ كاإلعياء يمكف أف تحدث تغيرات مف شأنيا إثارة كذبذبة 
  الجياز العصبي لمعضالت كخاصة مع األشخاص غير المدربيف جيدا مما يؤدم إلى حدكث اإلصابة

 :التغيرات في الحالة الوظيفية لبعض أجهزة الجسم-3-2-2
 تنشأ عند الرياضي بعد االنقطاع عف التدريب لفترة طكيمة بسبب المرض أك غيره مف األسباب

حيث أف االبتعاد لفترة عف التدريب يؤدم إلى انخفاض قكة العضالت، كبالتالي قكة تحمميا كما يؤدم 
أيضا إلى انخفاض سرعة ارتخاء كتقمص العضالت، كؿ ىذا يعرقؿ كيعكؽ تنفيذ التماريف التي تتطمب 

 .مجيكدات عالية، كحركات متناسقة كمعقدة، كينتيي بحدكث اإلصابة
 :الخصائص الميكانيكية البيولوجية-3-2-3

 عدـ مراعاة البناء الميكانيكي لمحركة كزيادة الجيد الناتج عند عدـ التنفيذ المنطقي لمتدريبات عمى
العضالت كعدـ مراعاة اتجاه الحركة بسبب عدـ تكافر الخبرة في القكة الدافعة بسبب التغيير الطارئ فييا 

 .1كؿ ذلؾ بسبب حدكث اإلصابة

 :بعض مضاعفات اإلصابات الرياضية- 4
 .قد تتحكؿ اإلصابة العادية إلى إصابات مزمنة إذا لـ يتكفر ليا العالج المناسب :إصابات مزمنة- 
 .كذلؾ ما إذا حدث خطأ في التكقيت أك تنفيذ العالج الطبي :العاهات المستديمة- 
 تنتج جراء ممارسة كرة اليد بطريقة متكيفة بدكف كجكد تدريبات تعكيضية مف :تشوهات بدنية- 

المدرب، أك كنتيجة لمممارسة الغير العممية لتمؾ الرياضة 
يؤدم تكرار إصابة الالعب إلى اختصار زمف تكاجده كبطؿ في  :قصر العمر الرياضي االفتراضي لالعب

المالعب كتتضح ىنا أىمية الجانب الكقائي كالعالجي مف اإلصابات في اإلطالة االفتراضية لزمف تكاجد 
 2.الالعب في الممعب
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 :كيفية منع حدوث مضاعفات اإلصابة الرياضية- 5
 يمكف منع حدكث مضاعفات اإلصابات الرياضية في المالعب باتخاذ اإلجراءات التالية

العب المصاب بإصابة شديدة مف الممعب إلى المستشفى حتى ال ااتخاذ االحتياطات الكافية أثناء نقؿ - 
 .يتسبب نقمو الخاطئ في حدكث مضاعفات

منع استخداـ التطبيقات الساخنة أك التدليؾ في إسعاؼ اإلصابات المصحكبة بتمؼ في األنسجة حيث  -
يؤدم ذلؾ إلى زيادة النزيؼ الداخمي في مكاف اإلصابة مما لو مردكد سيئ في تأخر عكدة الالعب 

 .لمممارسة نشاطو الرياضي
يجب تكخي الحرص كالحذر عند استخداـ الرباط الضاغط، فعندما يستخدـ الرباط في الضغط بشدة  - 

عمى األنسجة ذلؾ يؤدم بالرباط إلى تأثير السيء عمى الجمد كعمى الدكرة الدمكية بالجزء الكحشي مف 
طرؼ المصاب فيحدث ا ٕ زراؽ بالجمد كاحساس بالتنميؿ أك التخدير، كعند حدكث ذلؾ يجب نزع الرباط 

 .الضاغط فكرا كا اختفاء جميع األعراض عادة ربطو بطريقة صحيحة بعد
 .منع الالعب كبحـز مف العكدة إلى الممعب إال بعد التأكد مف تماـ شفاءه -
أياـ مف كقت حدكث اإلصابة كذلؾ عندما تختفي 5منع استخداـ التطبيقات الحرارية الساخنة لمدة  -

 .مظاىر االلتياب كتبدأ األنسجة المصابة بااللتئاـ
أثناء تطبيؽ اإلسعافات األكلية عمى الطرؼ المصاب يجب تغطية بقية أجزاء جسـ الالعب حتى ال  -

يفقد الجسـ حرارتو كيجب تكخي الحرص في المحافظة عمى أجزاء الجسـ عامة كالجزء المصاب خاصة 
 .في كضعو االرتخائي مريح

 عند اإلصابة باألطراؼ السفمى يمنع الالعب مف المشي بطريقة خاطئة كتحميؿ كزنو عمى مكاف- 
 .1اإلصابة إذا كانت شديدة، بؿ تستخدـ العكازات لممحافظة عمى طريقة المشي الصحيحة

 

 أنواع اإلصابات الرياضية في كرة القدم- 6
 في ىذا البحث تـ أخذ إصابات العضالت حسب منطقة اإلصابة مثال في : العضالتإصابات 6-1

الكشؼ أك العضد أك الساعد أك اليد أك الركبة كلـ يتـ أخذ إصابات العضالت حسب العضالت المفردة 
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كعمى ىذا األساس لـ يتـ شرح العضالت المكجكدة في الطرؼ العمكم كؿ عمى حده كىي مف اإلصابات 
 :الكاسعة االنتشار كيمكف تقسيميا كما يأتي

 . كدمة العضالت-
 .تشنج العضمة- 
 .إصابات السحب كالتمزؽ العضمي-
 : كدمة العضالت6-1-1

 أسبابو  كمف( بيف الجمد كالعظـ)عبارة عف ىرس كتمزؽ األنسجة السطحية أك العميقة تحت الجمد    
 .)صدمة خارجية آك عنؼ خارجي كاالصطداـ بجسـ صمب أك جسـ العب)

يعد كدـ العضالت مف أىـ أنكاع الكدمات لكثرة انتشارىا كيعرؼ الكدـ بأنو ىرس النسيج نتيجة لتعرضو 
لضغط شديد مف شدة خارجية كىك مف اإلصابات المباشرة، كقد تؤدم إلى تمزؽ بعض األلياؼ العضمية 

 :كتتميز باألعراض كالعالمات الثابتة
 .يزداد األلـ إذا حاكؿ المصاب تحريؾ العضمة المصابة -
  حدكث كـر في مكاف اإلصابة-
 .ساعة مع ارتفاع درجة حرارة الجزء المصاب24نالحظ زيادة التكـر خالؿ -
 ـيتغير لكف الجمد مف األزرؽ إلى أخضر ثـ المكف األصفر كيعكد المكف الطبيعي عند الشفاء التا-
 : التشنج العضمي6-1-2

ثكاف أك  ىك رد فعؿ عصبي مفاجئ يحدث تقمصا شديدا مؤلما أكثر مف التقمص العادم كيستمر إلى
دقائؽ معدكدة كذلؾ خالؿ آك بعد إحماء العضمة، كالتشنج العضمي يحدث خاصة بعد اإلجياد العضمي 

كىك مؤلـ جدا، كيعد التشنج العضالت مف اإلصابات الكثيرة الحدكث عند الرياضييف كأحيانا يككف سببيا 
 :مجيكال كلكف مف ممكف أف يككف ناتجا عف أسباب اآلتية

 .تعب الشديد -
 . عدـ اإلحماء-
 .عدـ اإلحماء الكافي -
 .فقداف السكائؿ كاألمالح في الجسـ-
 .تغذية غير متنكعة كغير الكافية -
 .اضطرابات الحالة النفسية لالعب-



  اإلصابات الرياضية         :                                               الثانيالفصل 

 

47 
 

  1.مفاجئةاؿقياـ بحركات قكية  - 
 : التمزق العضمي6-1-3

عضمي  إف إصابة التمزؽ العضمي عبارة عف شد أك تمزؽ األلياؼ العضمية آك األكتار نتيجة جيد   
عكامؿ  عنيؼ اكبر مف تحمؿ العضمة كمف أسباب التقمص العضمي غير االعتيادم الذم ينشأ مف عدة

كذلؾ تراكـ النكاتج  منيا عدـ تناسؽ االنقباض بيف مجمكعتيف مف العضالت تعاكس بعضيا في العمؿ
لممجامع العضمية أك  عكدة  الثانكية في العضمة كالناتجة عف التقمص العضمي، كعدـ اإلحماء الكافي

الالعب قبؿ تماـ الشفاء مف الشد أك التمزؽ العضمي السابؽ أك انقطاع عف التمريف لفترة طكيمة، كما أف 
التمزؽ العضمي يككف كميا أك جزئيا كيحدث في أم جزء في العضمة سكاء في المنشأ أك العضمة نفسيا أك 
في المدغـ كقد يككف تمزقا في الغالؼ الخارجي لمعضمة كىك ناتج عف عدـ التكافؤ بيف القكة كالجيد الذم 

  2.تتعرض لو العضمة
 درجات التمزق العضمي 6-1-4
 :ىناؾ ثالثة درجات مف التمزؽ العضمي حسب شدتيا  
 .الدرجة األكلى أك البسيطة كتشمؿ تمزؽ عدد قميؿ مف األلياؼ العضمية -
 .الدرجة الثانية أك المتكسطة كتشمؿ تمزؽ عدد كبير مف األلياؼ العضمية مع بقاء استمرارية العضمة -
رىاؽ كينفصؿ أحيانا جزء مف االدرجة الثالثة أك الشديدة كتشمؿ تمزؽ العضمة الكامؿ أك انقطاع ك -

 3 العظـ كالذم ينفصؿ معو كتر العضمة
 ): الكدم) اإلصابات العظم6-2 
 : كدم العظام6-2-1

 مف ممكف أف يصاب الجياز العظمي بالكدـ نتيجة لقكة الضربة العنيفة التي تؤدم إلى نزيؼ   
دمكم يحدث تحت السمحاؽ الخارجي لمعظـ تحت الجمد، كتعد المناطؽ المكشكفة كغير المغطاة بعظاـ 
مف أكتر المناطؽ المعرضة لإلصابة، كما ىك الحاؿ في عظاـ الكتؼ كالمرفؽ كالكعب،كالركبة كعظاـ 

 الكجو كالرأس
                                                           

 األكلية ، مركز الكتاب لمنشر، مصر ، إسعافاتيا الرياضية ك اإلصاباتمكسكعة : عبد الرحمف عبد الحاميد زاىر   1
  . 91-90،ص 2004

 لنيؿ شيادة دكتكراه في أطركحة عمى سمكؾ النفسي الرياضي ، تأثيرىا الرياضية ك مدل اإلصابات: عبد القادر شريط  2
 .15 ، الجزائر، ص3 جامعة الجزائر 2013،.ر.ب.ت.ـ.ف
 .  94 الرياضية ، مرج سابؽ ، ص كٕاسعافاتيا الرياضية اإلصابات مكسكعة:  زاىر عبد الرحمف  3
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 : أعراض كدم العظم6-2-2
 .ألـ شديد مكاف اإلصابة كخاصة عند الضغط عمييا -
كـر مكاف اإلصابة نتيجة تمزؽ جزء مف السمحاؽ الخارجي كحدكث نزيؼ دمكم داخمي حيث أف ىذا  -

 .السمحاؽ غ بني األكعية الدمكية كاألعصاب
 .تغير لكف الجمد فكؽ مكاف اإلصابة كقد يحصؿ نتيجة الشدة الخارجية -
 .إذا كاف الكدـ قريبا مف مكاف منطقة المفصؿ فيؤدم إلى تحديد حركة العظـ نتيجة األلـ -
 11.إعاقة الالعب عف االستمرار في استخداـ العضك حسب نكعية كشدة اإلصابة -

 :الكسور- 6-2-3 -
يعرؼ الكسر بأنو فقداف استمرارية العظـ الطبيعية نتيجة لشدة خارجية كالضغط أك السحؽ أك السحب 

 22.الشديد أك نتيجة المرض
 : أنواع الكسور6-2-3-1

 :تقسـ الكسكر عامة إلى نكعيف أساسيف
  بدكف بركز)كفي كسر العظـ بدكف تعرضو لممحيط الخارجي كبقائو في مكانو :الكسور البسيطة-1

 .)خارج الجمد
 ىي كسر العظـ كبركزه خارج الجمد كفي ىذه الحالة يصاحب الكسر تمزؽ :الكسور المضاعفة-2

  .األنسجة المحيطة بو مف العضالت كأعصاب كالجمد
  أشكال الكسور6-2-3-2
 ثثالكسر المتؼ-
 غطالكسر المنظ- 
 .الكسر العكد األخضر -
 .الكسر المندغـ -
 .الكسر الطكلي -
 .الكسر المائؿ -
 .الكسر الحمزكني -

                                                           
  .7ص 1995عبد الحكيـ البصرم، كدـ العظاـ، د ط، دار المعرفة، بغداد، ، 1
 .5أسامة رياض، ٕ الطب الرياضي كاصابات المالعب، مرجع سابؽ ذكره، ص  2
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 .الكسر المنشارم -
  .الكسر المستعرض 
 :  عالمات وأعراض الكسور6-2-3-3
 .الشعكر باأللـ الشديد مكاف اإلصابة تزداد حدة األلـ عند تحريؾ الجزء المصاب -
 .ظيكر انحراؼ عظمي كيمكف معرفتو بالمقارنة بيف العضك السميـ كالعضك المصاب -
 تغير في لكف الجمد نظرا لتمزؽ األكعية الدمكية المحيطة²كجكد كـر مكاف اإلصابة مع  -
 .سماع طقطقة عند القياـ بالفحص في مكاف اإلصابة كيفضؿ عدـ تكرار سماعيا -
 .حدكث صدمة نتيجة زيادة األـ كالنزيؼ -
 .ألـ شديد عند الضغط عمى منطقة الكسر -
  .1ألـ شديد في منطقة الكسر عند الضغط عمى العظـ بعيدا عف منطقة الكسر -
 : إصابات المفاصل واألربطة6-3
 : الموي6-3-1
 ىك تمزؽ كمي أك جزئي لرباط أك أكثر مف أربطة المفصؿ نتيجة زحزحة مؤقتة كيحدث في  

 .مفصؿ رسخ اليد كرسخ القدـ
 كىك مف أكثر اإلصابات شيكعا في المالعب الرياضية كيحدث غالبا في األلعاب الجماعية ال   

 .كف يمكف حدكثو في أم لعبة األخرل
زحزحة  كالّمكم أك الممخ ىك عبارة عف تمزؽ جزئي أك كمي لمرباط أك أكثر مف أربطة المفصؿ نتيجة   

مؤقتة أم أف العظاـ تعكد إلى كضعيا الطبيعي أثناء المشي تاركة الرباط متمزقا، كىك يحدث في أحد 
المفاصؿ أثر السقكط عمى أحد األطراؼ أك التعثر أثناء المشي أك الجرم أك اإلنشاء المفاجئ، كىك أكثر 

حدكثا في مفصؿ رسخ اليد كمفصؿ القدـ، حيث يخرج مف مكانيا الطبيعي لممفصؿ ثـ تعكد مرة أخرل 
 :درجات كحسب شدتو ككما يأتي3إلى مكانيا الطبيعي في الكقت نفسو كيمكف تصنيؼ اّلكم إلى 

كتشمؿ تمزؽ عدد قميؿ مف األلياؼ الرباط كبدكف حدكث مضاعفات في حركة  :الدرجة األولى1 -
 .المفصؿ

كلكف بدكف انقطاع الرباط كقد يؤثر 95.5%كتشمؿ تمزؽ ألياؼ األربطة بنسبة  :الدرجة المتوسطة2 -
عمى استقرارية المفصؿ، ففي المكم المتكسط يحدث زيادة السائؿ الزاللي داخؿ المفصؿ كالتياب خفيؼ 

                                                           
 .81 المالعب، مرجع سابؽ ذكره، ص كٕاصاباتأسامة رياض، ٕ الطب الرياضي   1
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كنزيؼ دمكم في الغشاء الزاللي كبيف األنسجة المفصمية كخصكصا المنطقة التي تحيط بالرباط المكجكدة 
 بالجية المصابة

الشديدة كتشمؿ تمزؽ الرباط أك األربطة بالكامؿ كقد يحدث خمع في المفصؿ أك حتى  :الدرجة الثالثة-3
 1.في حالة عدـ انقطاع الرباط كقد يحدث كسر في منطقة الرباط بالعظـ

 : عالمات وأعراض الّموي6-3-2
ألـ شديد في المنطقة يزداد في حالة الضغط عمييا باإلصبع -
 .تغير لكف الجمد مكاف اإلصابة إذا كاف االتساح الدمكم شديدا- 
 .ارتفاع درجة الحرارة في المنطقة المصابة-
 .صعكبة أك تعذر الحركة في المفصؿ-
تكـر مكاف اإلصابة كيحدث في حالة إذا كانت اإلصابة نتيجة النزيؼ الحاصؿ مف األكعية الدمكية -

 .الممزقة كذلؾ انسكاب السائؿ الزاللي مف المحفظة إلى الخارج عند تمزقيا، التياب الغشاء الزاللي
 2.نزيؼ دمكم داخمي-
 : الخمع6-4
 ىك خركج العظـ مف مكانو الطبيعي نتيجة تأثير شدة عمى المفصؿ بشكؿ مباشر أك غير مباشر، 

 مما يحدث إزاحة العظـ عف مكانو الطبيعي في المفصؿ نتيجة لشدة خارجية، كيؤدم عادة إلى إصابة
 .األربطة المحيطة بالمفصؿ

  3:كىناؾ عدة أنكاع مف الخمع: أنواع الخمع6-4-1
 .ىك خركج أحد العظاـ المككنة لممفصؿ عف مكاناه الطبيعي :الخمع الكامل-1

 ىك انتقاؿ السطكح المفصمية عف بعضيا نتيجة استطالة ألياؼ أربطة المفصؿ :الخمع غير الكامل2 -
 .أكثر مف حدكد الطبيعية ليا

 ىك انتقاؿ السطكح المفصمية عف بعضيا نتيجة استطالة ألياؼ أربطة المفصؿ أكثر :الخمع المرتد-3
 .مف الحدكد الطبيعية ليا، ثـ ترتد إف مكانيا الطبيعي دكف أم تدخؿ

                                                           
 .99. ص2002اإلسعافات األكلية إلصابات لمالعب، د ط، دار الفكر العربي، القاىرة، ،: أسامة رياض  1
 .61اإلصابات الرياضية كمدل تأثيرىا عمى سمكؾ النفسي الرياضي،مرجع سابؽ ذكره، ص : شريط عبد القادر 2
  .100ص 2002اإلسعافات األكلية إلصابات لمالعب، د ط، دار الفكر العربي، القاىرة، ،: أسامة رياض 3
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 ىك مف أصعب أنكاع الخمع حيث يحدث نتيجة إصابة مباشرة لعظاـ :الخمع المصحوب بكسر-4
المفصؿ 

 المقصكد بالخمع المتكرر، كىك تكرار حدكثو أكثر مف مرة في نفس المفصؿ كيحدث :الخمع المتكرر
  1.نتيجة عكامؿ تؤدم إلى عدـ ثبات المفصؿ

 : عالمات وأعراض الخمع6-4-2 
 .فقداف الكظيفة الطبيعية لممفصؿ بعد شدة خارجية -
تشكه المفصؿ الناتج عف خركج العظـ مف محمو الطبيعي كأحيانا ال يككف ىذا التشكه كاضحا خاصة -

عند كجكد عضالت قكية ككبيرة حكؿ المفصؿ كليذا فمف األىمية تحسس المفصؿ كالتأكد مف كجكد 
 .العظاـ في محميا الطبيعي كمكازنة الجزء المصاب بالمنطقة المقابمة لو بالجسـ

 .تكـر المفصؿ مع ألـ شديد عند الضغط عميو باليد كألـ عند حركتو-
  .يجب أخذ صكرة باألشعة لممفصؿ كتأكد مف عدـ كجكد مضاعفات تكسر نيايات العظاـ المتقابمة-
 :بمع المسان- 6-5 -
 :تعريف حالة بمع المسان- 6-5-1 

عبارة عف امتداد المساف لمخمؼ باتجاه الحنجرة كبالتالي غمؽ مجرل اليكاء إلى الرئتيف مما يؤدم إلى    
انقطاع األكسجيف الذم يصؿ إلى الرئتيف مما يشكؿ حالو صحية طارئة، عمى ضكء األىمية الكبيرة 

 :لألكسجيف الستمرار القمب كالجياز العصبي في حالة الحياة عمى النحك التالي
خاليا القمب كالدماغ كالجياز العصبي تعتمد في حياتيا بشكؿ رئيسي عمى استمرار كصكؿ األكسجيف 

 :إلييا بكميات كافية لمقياـ بكظيفة المحافظة عمى حياتيا كحياة بقية خاليا الجسـ الحيكية كمف جانب آخر
ص نؽ ف النشاط الكيربائي لعضمة القمب كقكة انقباض القمب يتحكـ بيما الجياز العصبي كبالتالي فإ  

كصكؿ األكسجيف لدماغ يؤدم إلى خمؿ في اإليقاع الطبيعي لخفقاف القمب كالذم ينتيي بمكت القمب 
 2.كتكقفو عف االنقباض

 
                                                           

 كٕاسعافاتياعبد الرحمف عبد الحميد زاىر، ٕ مكسكعة اإلصابات الرياضية  1
 .108 األكلية،مرجع سابؽ، ص 

 
 أحمد مكسى عادؿ الشيشاني، اإلسعاؼ الفكرم لحالت بمع المساف، إرشادات المدربيف، رئيس كمؤسس قسـ التأىيؿ  2

 .1 ص2014الرياضي، الجامعة ىاشمية، األردف، ،
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 : ميكانيكية بمع المسان أثناء المنافسات الرياضية6-5-2
 بمع المساف أثناء بدؿ الجيد البدني كبشكؿ خاص في األلعاب التي تسمح باالحتكاؾ مع الخصـ  

 :يمكف أف تحدث ضمف النمادج التالية مف مجريات المعب
إصابة الرأس كالرقبة التي تؤدم إلى فقداف الكعي كما ىك الحاؿ عند اصطداـ الرأس بأداة صمبة أك -

الرأس الخصـ أثناء ألعاب اليكاء، فقداف الكعي يؤدم تمقائيا إلى ارتخاء المساف كامتداده لمخمؼ باالتجاه 
 .الحمؽ بسبب نقص األكسجيف

الخصـ يؤدم إلى تشنج عضالت ) كع مرفؽ(بالقبضة أك كالؾ ) الحنجرة (ضربة قكية مباشرة لمعنؽ-
 .الحمؽ كارتخاء المساف كربما مزمار المساف كبالتالي انسحاب كالىما لمخمؼ نحك الحمؽ

أثناء بدؿ الجيد بدني عنيؼ مثؿ الجرم بسرعة فإف صعكبة التنفس كبالتالي زيادة قكة كسرعة عمؿ  -
 : كالذم في حاؿ حدكثو يمكف أف يؤدم إلى

 .لمخمؼ نحك الحنجرةTongue سحب المساف -
 .نحك الحنجرةépiglotteسحب مزمار المساف - 
 .1سحب المساف كلساف مزمار إلى الخمؼ-
 : إصابات الجمد6-6-
 : الرطوبة الزائدة6-6-1 

 يعد العرؽ أحد األسباب الشائعة المتصمة بالرياضة كالتي تسبب إصابات الجمد، كبقاء الجمد  
مبمال بالعرؽ يشجع البكتيريا كالكائنات الحية الدقيقة مف تخمؿ الجمد الطبيعي الصحي كمف ثـ اإلصابة 

 .بالعدكل
 خذيفالؼكمثاؿ ذلؾ رائحة القدـ يرجع السبب فييا غمبا إلى البكتيريا التي تعيش عؿ البيئة الرطبة ثنيا   

" "cuisse tinée2" كتمؾ الثنيآت التي تصيب القدـ الرياضييف "pied tinée 
 : عدوى الجمد6-6-2

احتمالية  المداكمة عمى ارتداء المالبس المبممة بالعرؽ بعد ممارسة الرياضة مف الممكف أف تزيد مف   
كىي عدكل بكتيرية تصيب بصيمة الشعر كتحدث  folliculites، "التياب جريبات الشعر"اإلصابة بػ 

" اإلصابة في العديد مف الرياضات كخاصة تمؾ التي تتضمف مالمسة مباشرة لمجمد كممارسة رياضة 
                                                           

 .2 أحمد مكسى عادؿ الشيشاني، اإلسعاؼ الفكرم لحالت بع المساف، مرجع سابؽ، ص  1
. 68حياة ركفائيؿ، إصابات المالعب ككقاية عالج الطبيعي إسعاؼ، مرجع سابؽ، ص   2
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كعدكل أخرل  simplex. Herpes " " بككف الرياضي فييا عرضة لإلصابة بػ اليربس البسيط" الرست
 impètigo – " folliculites"" ككال مفimpétigo " "صؼ ىك التياب جمدم بكتيرم" مشابية ليا حاؿ

 0مف الممكف أف ينتشر مف خالؿ األسطح الرياضية مثؿ أجيزة األثقاؿ كأم شيء يستخدمو الرياضي
دمؿ أك بثرة عند بصيالت الشعر، كالعبي المصارعة ىـ أكثر boille " "كىناؾ بكتيريا أخرل شائعة 

عرضة لإلصابة ألنيـ يتعرضكف لمعرؽ ثـ يالمس جسميـ أرضية الحمبة كالتي تككف مأكل لمبكتيريا إذا لـ 
  1.يتـ تنظيفيا بعد االستخداـ، أك أف ينقميا الرياضي إلى الرياضي آخر بالعدكل

 : االحتكاك6-6-3
في األماكف التي يحدث  chafing "إلتياب الجمد"االحتكاؾ مشكمة أخرل شائعة مف مشاكؿ الجمد يحدث 

ييا ؿ  عدؿفييا احتكاؾ الجمد بالجمد أك المالبس بالجمد كتظير البثرات في أماكف الجمد السميكة كالتي يب
 .ضغط كبير مثؿ كؼ األيدم كالكعب 

  2.يحدث احتكاؾ الجمد بالمالبس تييج لمجمد في بعض األحياف النزيؼ كتتضح في حممة الثدم   
 : البثرات6-6-4 :

: كاحتكاؾ مثؿ كؿ األنشطة الرياضية التي تتطمب حركة كاستخداـ اآلالت الرياضية مما يترتب عميو حرارة
الخ فعندىا يفرز الرياضي العرؽ كيحدث احتكاؾ معو لألداة المستخدمة ....رياضة التنس، المجداؼ

  3.تؤدم إلى تككف البثرات كنتيجة نيائية كتككف مؤلمة مما تؤثر عمى أداء الرياضي
 : إصابات الجهاز العصبي6-7
 : إصابات الرأس6-7-1

 في:كتتمثؿ 
 (الكدمة )الرض-
 .)الكـر الدمكم)النزؼ-
 .الكسكر-

                                                           
 .4. ص3ص،2شبكة الزىرة سكريا، إصابات الجمد، صممت كبرمجت مف قبؿ السكرية لخدمات انترنيت، ص ،  1
 .4. ص3ص،2شبكة الزىرة سكريا، إصابات الجمد، صممت كبرمجت مف قبؿ السكرية لخدمات انترنيت، ص ، 2 
 

 .4. ص3ص،2شبكة الزىرة سكريا، إصابات الجمد، صممت كبرمجت مف قبؿ السكرية لخدمات انترنيت، ص ،  3
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 : الرض و الكدمة6-7-2

 .ىي مف اإلصابات الخطيرة كالتي تسبب نزؼ ككـر محتمؿ في أنسجة الدماغ
 : النزف أو الورم6-7-3

 .الدماغ  أك داخؿ(أغشية الدماغ)كىك نزؼ أك تجمع دمكم بيف طبقات النسيج الذم يغطي الدماغ 
 : الكسر6-7-4

 :ىك تحطـ أك تصدع في عظاـ الجمجمة
 :أعراض إصابات الرأس الحادة بصورة العامة- 6-7-5

 :كتظير األعراض اآلتية عند الرياضي الذم يعاني مف إصابة الرأس عندما يككف كاعيا
 .دكار مع طيف األذف -
 .صداع أك غثياف -
 .عدـ انتظاـ في عممية التنفس -
 :كما يمكن أن تظهر عمى الرياضي المصب أعراض أخرى منها 
 .نزيؼ دمكم في منطقة اإلصابة أك تشكه بارز-
 .نزؼ أك جرح في منطقة اإلصابة -
 .عدـ تساكم حدقتي العيف مع استجابة غير مالئمة لمضكء-
 .تشنجات -
 .عدـ تحرؾ العيف باالتجاه الجسـ المتحرؾ كتككف إحدل العينيف في مستكل أدنى مف األخرل-
 1 :وتظهر أعراض اآلتية عندما يكون المصاب فاقدا الوعي  
 .عدـ االنتظاـ في عممية التنفس مع ضيؽ التنفس-
 .نزؼ مستمر مف األنؼ كالفـ كاألذنيف -
 .عدـ انتظاـ ضربات القمب-
عدـ تساكم حدقتي العيف كعدـ استجابة لمضكء -

 
 

                                                           
  .32 سميحة خميؿ، اإلصابات الرياضية، مرجع سابؽ ذكره، ص  1
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 : إصابات الرقبة6-8
 كتشكؿ الكسكر فقرات خطرا عمى (تكاء المفصؿ، الكسكراؿ الشد ، ،الكدمات، الرضكض )شمؿ تك  

 .األعصاب كقد تسبب في تقبيا أك جرح الحبؿ الشككي
 افي لعظـ أك العضمة أك النسيج الشككي نزفا ككرما كىذا ما يتسبب في (الكدمات)كما تسبب الرضكض 

حدكث تقب في الحبؿ الشككي أك األعصاب الفرعية، كيحدث الشد تمزقا في العضالت كاألكتار المكجكدة 
 .في الرقبة كيؤثر عمى استقرارىا
 1 :أعراض إصابات الرقبة الحادة

 .مؿ كخدر في رؤكس أصابع اليديف أك القدميفتف- 
 .عدـ القدرة عمى تحريؾ أصابع اليديف أك القدميف-
 .صعكبة المسؾ -
 .التشنج العضمي قرب منطقة النخاع المصاب-
 .صعكبة التنفس -
 :الجروح-6-9
 :تعريف الجروح- 6-9-1
الجرح ىك انقطاع أك انفصاؿ في األنسجة الرخكة كخاصة الجمد، فإذا كاف خركج الدـ مف ثغرة صغيرة  

  2.يعتبر إدماء، أما إذا كانت الثغرة كبيرة كتدفؽ الدـ إلى الخارج بمقادير ممحكظة يسمى نزيفا
 :كتنقسـ الجركح إلى عدة أقساـ منيا : أنواع الجروح6-9-2 :
 كىي تسمخات جمدية سطحية بسيطة :السجحات -

يحدث في طبقات الجمد الخارجية  :جرح سطحي- 
 .ق يشؽ الجمد كيتميز بكجكد حافتيف متساكيتيف لمجمد: يكؼجرح قطعي -
كينشا مف االصطداـ بجسـ صمب، أك سقكط مف سطح مرتفع كيتميز ىذا النكع بعدـ  : جرح رضي-

 .انتظاـ حافيتو كقمة النزيؼ الناتج منو ككثرة تعرضو لاللتيابات
يحدث مف اآلالت المدبدبة مثؿ سالح المبارزة المكسكر كيتميز الجرح بضيؽ الفتحة  :جرح وخزي- 

 .كعمقيا كخطكرتيا كبيرة إذا ما كصؿ لألحشاء الداخمية أك إذا تعرض إلى االلتياب
                                                           

 .31المرجع السابؽ نفسو، ص  1
 .98 إصابات المالعب كقاية عالج الطبي إسعاؼ، مرجع سابؽ، ص: حياة عباد ركفائيؿ  2
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في رياضة الرماية تختمؼ طبيعتيا باختالؼ نكع المقذكؼ كسرعتو كاتجاىاتو كالمسافة  :جرح النازي -
 .بينو كبيف الجسـ

مف  كىك ما يخترؽ الجمد إلى ت ك ج يؼ الجسـ كىك شديد الخطكرة عمى الحياة لما يسبو :جرح نافذ-
  1.كتاريخيا تيتؾ باألحشاء الداخمية، كيساعد في تشخيص نكع الجرح ك معرفة كيفية حدكث اإلصابة

 :تشخيص اإلصابات الرياضية -7
 إف عممية تشخيص اإلصابات الرياضية تستقر في القمة اليرمية ألىمية الطب الرياضي كلكؿ

 مف لو عالقة ببذلؾ مف معالجيف كمدربيف كحتى الرياضييف أنفسيـ، إذ بقر تفيـ طبيعة اإلصابات يمكف
 الخطكات التي يتـ العمؿ عمى الحماية منيا ككقايتيا، إف عممية التشخيص ىي الخطكة األكلى لسمسمة مف

 بكاسطتيا عالج اإلصابات الرياضية، إف المعمكمات التي تستقر مف خالؿ عممية التشخيص تقدـ األسس
 الرئيسية الميمة التخاذ القرارات لمعالج الطبي كما يتبعيا مف عمميات إعادة التأىيؿ، إف عممية التشخيص

 .ىي حجر الزاكم لممعالجيف الرياضييف كأخصائي الطب الرياضي
 يتعرض الرياضيكف لمختمؼ أنكاع اإلصابات أثناء تأديتيـ النشاطات الرياضية، حيث يصاب

 مف السباحيف كتزداد نسب اإلصابة في المنافسات في40 -50 )%(مف العائديف ك60 -70 )%(حكالي 
 .مستكيات اإلنجاز العالي

 كيتميز الرياضيكف بسرعة االستجابة بكؿ ما يتعمؽ بإصابتيـ مف التشخيص كالمعالجة الفعالة
 كذلؾ مف أجؿ سرعة الشفاء كالعكدة إلى الممارسة الرياضية، ألف االبتعاد عف النشاط الرياضي كفقداف

 المياقة البدنية كالمعاناة مف المضاعفات المصاحبة لإلصابة تسبب القمؽ كاأللـ لدل الرياضي
 كفي نفس الكقت نجد بعض الرياضييف ال يستجيب بشكؿ مالئـ إلصابتو، قد يتجاىميا رغبة منو

 في االستمرار في نشاطو كعدـ االنقطاع عف التمريف، مما يسبب تكرار اإلصابة كتحكليا إلى الحالة
 .الحادة إلى الحالة المزمنة

يشعر  فمف المعركؼ أف اإلصابات أك باألحرل إصابات التحميؿ الزائد تتطكر أعراضيا بالتدريج كال  
 الرياضي إال بعد جيد كقد تتطكر الحالة، حيث يشعر باأللـ أثناء كبعد الجيد، كلكف قد ال تككف

 اآلالـ شديدة بالحد الذم يكقؼ األداء الرياضي، كىذا يجعؿ الرياضي يعتقد أف إصابتو ليست اإلصابة

                                                           
 .66ص2002أسامة رياض، اإلسعافات األكلية إلصابات لمالعب، د ط، دار الفكر العربي، القاىرة، ،  1
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 الجدية التي تتطمب عالجا كلكف نجد مف الضركرم تشخيص اإلصابة في مراحميا األكلى كحالة الشعكر
 .باألعراض سكاء كانت حادة أك مزمنة كمعالجتيا بجدية

المعالجة األكلية  كفي ظركؼ معينة يتمكف الرياضي مف تشخيص إصابتو بشكؿ ذاتي كيمكنو أيضا إجراء
 في الحاالت الخفيفة كالمتكسطة مف اإلصابات كالرجكع إلى االستشارة الطبية في حالة

 .عدـ التحسف خالؿ أياـ مف العالج
المتطمبات  كعادة ما يتـ التشخيص كفؽ الفحكصات السريرية كالعالمات الفسيكلكجية كالتي تعد مف

 .األساسية في تحديد نكع العالج
  1:كتشمؿ الفحكصات السريرية ما يمي

 .تفصيؿ كقكع اإلصابة-
 .)بالمقارنة بيف الجزء المصاب كما يناظره في الجسـ(معاينة اإلصابة -
 لمس كحبس اإلصابة-

 فحكصات الدكرة الدمكية كالقمب، تخطيط القمب، ضغط الدـ، فحكصات الجياز)الفحكصات المختبرية  -
 التنفسي، فحص اإلدرار، األشعة السينية، األمكاج فكؽ الصكتية، التخطيط العضمي كالعصبي كتخطيط

 .)الدماغي، كفحكصات أخرل
  2:أما العالمات الفيسيكلكجية فتشمؿ ما يمي

  كيقؿ لدل رياضي(ضربة في الدقيقة80 -90 )عمما أف معدؿ النبض الطبيعي  :قياس النبض-
 )ضربة في الدقيقة50 )المطاكلة كالرياضييف حيث يصؿ إلى أقؿ مف 

 مرة في20 -25 )(مرة في الدقيقة لمبالغيف كاألطفاؿ 12)المعدؿ الطبيعي   :عدد مرات التنفس-
 (.الدقيقة

 60-) زئبؽ كبيف (ممـ120 -140 )معدؿ الضغط االنقباضي الطبيعي يتراكح بيف :قياس الضغط -
 . زئبؽ انبساطي(ممـ90
 .(درجة مئكية37.2)درجة الحرارة الطبيعية تقارب  :درجة الحرارة-

                                                           
أنكاع كأسباب اإلصابات الرياضية لدل ممارسي النشاطات البدنية كالرياضية في فترة المراىقة، مذكرة  :رضكاف برجـ  1

  .34ص2012- 2013ماجستير، معيد سديدم عبد اهلل، جامعة الجزائر، ،
 .35المرجع السابؽ، ص  2
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 تميز ثالث ألكاف لمجمد في حالة اإلصابات الرياضية األحمر كاألبيض كاألزرؽ فاألحمر :لون الجمد-
 يدؿ عمى قمة األككسجيف أك الضغط العالي أك الضربة الحرارية كاألبيض الشاحب كجكد صدمة كأمراض

 .عالية في الدـCO2القمب كالدكراف كاألزرؽ يدؿ عمى كجكد 
 تككف حساسة جدا اإلصابات حيث تتأثر في إصابة الجياز العصبي كالجمجمة :حجم حدقة العين-

 .كبعض إصابات القمب
 تتحدد القابمية الحركية أك عدـ القدرة عمى الحركة في جزء مف الجسـ كاإلحساس بو يدؿ :قابمية الحركة-

 .عمى إصابة عصبية
 .كجكد األلـ كمكانة يقرر كجكد اإلصابة :األلم -
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 :خالصة
اليكمية  مف خالؿ ما سبؽ يمكف القكؿ بأف اإلصابات الرياضية ىي جزء مف مجمكع إصابات الحياة    

 لمفرد كالتي يمكف أف يتعرض ليا، حيث تتعدد أنكاعيا كأسبابيا، أعراضيا كدرجاتيا، فمنيا الخفيفة
 كالمتكسطة التي ال تأثر عمى مستكل األداء كمنيا الشديدة التي تتطمب ابتعاد الالعب عف التدريبات

 .كالمنافسات األمر الذم يؤثر سمبا عمى مستكاه كلياقتو البدنية

فضال  كما كتختمؼ اإلصابات الرياضية تبعا لنكع النشاط الممارس كطبيعة األداء كمستكل المنافسة،     
المؤداة  عف الجانب النفسي، االستعداد الميارم، المياقة البدنية ككعي الرياضي كٕادراكو لخطكرة الحركة

 كٕامكانية التسبب في اإلصابة، كاختالؼ اإلصابات الرياضية يقتضي اختالؼ كتنكع طرؽ إسعافيا
  كعالجيا كتأىيمو

  

 



 

 : الثالث الفصل

اللمرحلةالللمرلة ةة
كمةةالقدمةةة
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 كرة القدم : أوال                                      

 تمهيد

 .تعتبر كرة القدـ المعبة األكثر شيوعا في العالـ، وىي األعظـ في نظر الالعبيف والمتفرجيف     

ـ، مف قبؿ طمبة المدارس االنجميزية، 1175نشأت كرة القدـ في بريطانيا، وأوؿ مف لعب الكرة كاف عاـ 
بتحريـ لعب الكرة في المدينة نظرا لالنزعاج الكبير كما  (إدوار الثاني)ـ قاـ الممؾ 1334وفي سنة 

نظرا  (ـ1453- ـ1373)ورتشارد الثاني وىنري الخامس  (إدوار الثالث)استمرت ىذه النظرة مف طرؼ 
 .لالنعكاس السمبي لتدريب القوات العسكرية

      لعبت أوؿ مرة في كدينة لندف بعشريف العب لكؿ فريؽ، وذلؾ في طريؽ طويؿ مفتوح مف األماـ 
إيتوف )ومغمؽ مف الخمؼ، حيث حرمت الضربات الطويمة والمناوالت األمامية، كما لعبت مباراة أخرى في 

ETON)  ـ وسجؿ ىدفاف في تمؾ 5.5ـ، وعرضيا 110بنفس العدد مف الالعبيف في ساحة طوليا
 .المباراة

ـ، بحيث تـ التعرؼ عمى ضربات اليدؼ والرمية الجانبية 1830      بدأ وضع بعض القوانيف سنة 
ـ 1848كما أخرج القانوف المعروؼ بقواعد كمبرج عاـ  (HAOUR)وأسس نظاـ التسمسؿ قانوف ىاور

ـ أنشأت القوانيف العشرة تحت 1862والتي تعتبر الخطوة األولى لوضع قوانيف كرة القدـ، وفي عاـ 
عادة الالعب لمكرة إلى داخؿ " المعبة األسيؿ: "عنواف حيت جاء فيو تحريـ ضرب الكرة بكعب القدـ وا 

 .الممعب بضربة باتجاه خط الوسط حيف خروجيا

ـ أسس اتحاد الكرة عمى أساس نفس القواعد وأوؿ بطولة أجريت في العالـ كانت 1863       وفي عاـ 
ـ تأسس االتحاد 1863أيف بدأ الحكـ باستعماؿ الصفارة، وفي عاـ  (كأس اتحاد الكرة)ـ 1888عاـ 

 . فريؽ دانمركي وكانت رمية بكمتا اليديف15الدنمركي لكرة القدـ، وأقيمت كأس البطولة ب

وذلؾ بمشاركة كؿ مف فرنسا، ىولندا بمجيكا FIFAـ تشكؿ االتحاد الدولي لكرة القدـ 1904     في عاـ 
 1.ـ وفازت بيا1930سويسرا والدانمارؾ، وأوؿ بطولة لكأس العالـ أقيمت في األورغواي 

                                                           

.09، ص1999االعداد الوظيفي لكرة القدـ، دار الفكر، لبناف، : موفؽ مجيد المولى 1
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 :تعريف كرة القدم- 1

ىي كممة التينية وتعني ركؿ الكرة بالقدـ، فاألمركيوف " FOOT BALL"كرة القدـ :  التعريف المغوي1-1
أو كرة القدـ األمريكية، أما كرة القدـ المعروفة والتي سنتحدث " Regby"يعتبرونيا بما يسمى عندىـ باؿ

 " .soccer"عنيا تسمى

كرة القدـ ىي رياضة جماعية تمارس مف طرؼ جميع الناس، كما أشار :  التعريف االصطالحي1-2
 ."كرة القدـ قبؿ كؿ شيء رياضة جماعية يتكيؼ معيا كؿ أصناؼ المجتمع: "إلييا رومي جميؿ

 :  التعريف االجرائي1-3

كرة القدـ ىي رياضة جماعية تمارس مف طرؼ جميع األصناؼ، كما تمعب فريقيف يتألؼ كؿ          
 العبا، تمعب بواسطة كرة منفوخة فوؽ أرضية مستطيمة، في نياية كؿ طرؼ مف طرفييا 11منيما مف 

مرمى، ويتـ تحريؾ الكرة بواسطة األقداـ وال يسمح إال لحارس المرمى يممسيا باليديف ويشرؼ عمى تحكيـ 
 دقيقة، وفترة 90المباراة حكـ وسط، وحكماف لمتماس وحكـ رابع لمراقبة الوقت بحيث توقيت المباراة ىو 

ذا انتيت المباراة بالتعادؿ 15راحة مدتيا  فيكوف ىناؾ شوطيف " في حالة مقابالت الكأس" دقيقة، وا 
 دقيقة، وفي حالة التعادؿ في الشوطيف اإلضافييف يضطر الحكـ إلى اجراء 15إضافييف وقت كؿ منيما 

 .ضربات الجزاء لمفصؿ بيف الفريقيف

 :التسمسل التاريخي لكرة القدم- 2

        إف تطور كرة القدـ في العالـ موضوع ليس لو حدود، والتطور أصبح كمنافسة بيف القارات الخمس 
واشتد صراع التطور بيف القارتيف األمريكية واألروبية السائدة في جميع المنافسات، وأصبح مقياس التطور 

في كرة القدـ ىو منافسة كأس العالـ، وبدأ تطور كرة القدـ مند أف بدأت منافسات الكأس العالمية سنة 
 1.ـ1930

 :      وفيما يمي التسمسؿ التاريخي لتطور كرة القدـ

 .أسس اإلتحاد البريطاني لكرة القدـ: 1863-

                                                           

.11، ص1988كرة القدـ لعبة المالييف، مكتبة معارفف بيروت، لبناف، : ار سالـمخت 1  
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 .ؾ أوؿ مقابمة دولية بيف انجميترا واسكتمندا1873- 

 .تأسيساإلتحاد الدولي لكرة القدـ: 1904- 

 ,أوؿ كأس عالمية فازت بيا األورغواي: 1930- 

 .أوؿ دورة باسـ كأس العرب: 1963- 

 فرؽ مف 5 منتخب مف بينيا 32دورة كأس العالـ في فرنسا وفازت بيا وألوؿ مرة نظمت ب: 1988- 
 .إفريقيا

 :أهداف رياضة كرة القدم- 3

       يجب عمى مدرب رياضة كرة القدـ أف يقترح أىدافا أساسية ىامة مف أجؿ تطوير نفس الصفات 
 :الخاصة في رياضة كرة القدـ ذات الطابع الجماعي، وتمخص ىاتو األىداؼ األساسية فيما يمي

 .فيـ واستيعاب مختمؼ الحاالت الرياضية الجماعية والتكيؼ معيا -
 .اليجـو أو الدفاع ومختمؼ أنواع ومراحؿ المعب في كرة القدـ: التنظيـ الجماعي مثؿ -
 .الوعي بالعناصر والمكونات الجماعية والفردية في رياضة كرة القدـ -
 .تحسيف الوضع والميارات األساسية سواء الجماعية أو الفردية في مستوى المعب -
 .إعطاء رؤية واضحة ولو مصغرة عف عناصر المعب التكتيكي استيعاب الوضعيات المختمفة -
دراؾ العالقات الدفاعية الالزمة التي تستحؽ االستيعاب الجيد ثـ التنفيذ -  1.إدماج وا 

 :مبادئ كرة القدم- 4
المباريات غير الرسمية مابيف )        إف الجاذبية التي تتمتع بيا كرة القدـ خاصة في االطار الحر 

ترجع أساسا إلى سيولتيا الفائقة فميس ثمة تعقيدات في ىذه المعبة، ومع ذلؾ فيناؾ سبعة  (األحياء
عشر قاعدة لسير ىذه المعبة، وىذه القواعد سارت بعدة تعديالت، ولكف الزالت باقية إلى اآلف حيث 
سيؽ أوؿ قوانيف كرة القدـ غمى ثالث مبادئ رئيسية جعمت مف المعبة مجاال واسعا لمممارسة مف قبؿ 

 :الجميع، وىذه المبادئ ىي

                                                           

.29، ص1984منشورات لوزارة التربية الوطنية، : منياج التربية البدنية 1  
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إف ىذه المعبة تمنح لممارس كرة القدـ فرص متساوية لكي يقوـ بعرض ميارتو : المساواة- 4-1
 .الفردية دوف أف يتعرض لمضرب أو الدفع أو المسؾ وىي مخالفات يعاقب عمييا القانوف

وىي تعتبر روحا لمعبة وبخالؼ الخطورة التي كانت عمييا في العيود العابرة فقد :   السالمة4-2
وضع القانوف حدودا لمحفاظ عمى سالمة وصحة الالعبيف أثناء المعب مثؿ تحديد مساحة الممعب 
وأرضيتيا وتجييزىـ مف مالبس أحدية لمتقميؿ مف االصابات وترؾ المجاؿ واسعا إلظيار مياراتيـ 

 1.بكفاءة عالية
وىي إفساح المجاؿ لمحد األقصى مف التسمية والمتعة التي يجدىا لالعب لممارسة : التسمية- 4-3

المعبة، فقد منع المشرعوف لقانوف كرة القدـ بعض الحاالت والتي تصدر مف الالعبيف تجاه بعضيـ 
 2.البعض

 :قوانين كرة القدم- 5
 :ممعب كرة القدم: القانون األول- 5-1

 يجب أف يكوف ممعب كرة القدـ مستطيال ويجب أف يكوف خط التماس أطوؿ مف خط ةالمرمى :األبعاد 
 ويكوف أبعاد المباريات الدولية

  ـ64الحد األدنى : ـ                               العرض100الحد األدنى : الطول
  ـ75ـ                             الحد األقصى 110 :الحد األقصى        

 3 متر7.32  متر وطولو2.44ويبمغ ارتفاع المرمى 

 سـ وال يقؿ عف 71كروية الشكؿ، غطائيا مف الجمد ال يزيد محيطيا عف : الكرة: القانون الثاني- 5-2
 . غ359غ وال يقؿ عف 453 سـ أما وزنيا ال يتعدى 68

ال يسمح ألي العب أف يمبس أي شيء يكوف فيو خطورة : مهمات الالعبين:  القانون الثالث– 5-3
 .عمى العب آخر

                                                           
، 1999ف دار العمـ لممالييف، بيروت، 4 لكرة القدـ، طاإلعداديةكرة القدـ المبادئ األساسية لأللعاب : حسيف عبد الجواد1

  .27-26ص 
2
 Abdelkeder touil, l’arbitrage dans le foot ball moderne , edition la phoniquek alger, 1993, p185.  

3
  .19، دار اليدى لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، عيف مميمة، بدوف سنة، ص1ط" دليؿ:" لرابطة الوطنية لكرة القدـ ا
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العب داخؿ الميداف 11تمعب بيف فريقيف يتكوف كؿ منيما مف : عدد الالعبين: القانون الرابع- 5-4
 . العبيف احتياطييف70و

 .بغير صاحب السمطة لمزاولة قوانيف المعبة بتنظيـ القانوف وتطبيقو: الحكام: القانون الخامس- 5-5

يعيف لممباراة مراقبا لمخطوط وواجبيما إف يبينا خروج الكرة : مراقبوا الخطوط: القانون السادس- 5-6
 1.مف الممعب، ويجيزاف برايات مف المؤسسة التي تمعب عمى أرضيا المباراة

 سـ 12 يجب أف يخطط الممعب بخطوط واضحة ال يزيد عرضيا عف التخطيط: القانون السابع- 5-7
 . ـ9.10بيف وسط الميداف بعالمة مناسبة وترسـ حوليا دائرة قطرىا 

 عند كؿ نيايتي الممعب يرسـ خطاف عمودياف عمى مسافة منطقة المرمى: القانون الثامن- 5-8
 .ـ مف كؿ قائـ ويوصالف بخط موازي وتسمى بمنطقة المرمى5.50

 عند كؿ مف نيايتي الممعب يرسـ خطاف عمودياف عمى مسافة منطقة الجزاء: القانون التاسع- 5-9
 متر تسمى عالمة ركؿ الجزاء ومف كؿ عالمة ركمة 11 ـ، توضع عالمة مناسبة عمى بعد 16.0.50

 . متر9.15جزاء يرسـ خارج منطقة الجزاء قوسي دائري قطره 

مف قائـ كؿ راية ركنية يرسـ داخؿ الممعب ربع دائرة نصؼ : منطقة الركنية: القانون العاشر- 5-10
 . س50قطرىا 

يوضع  المرمى في منتصؼ عمى مسافتيف متساويتيف مف المرمى : القانون الحادي عشر- 5-11
 2 متر2.44 مف بعضيا ويوصالف بعارضة أفقية عمى ارتفاع 7.32قائميف راتب الركنية وعمى مسافة 

 يعتبر الالعب متسمؿ إذا كاف اقرب مف خط مرمى خصمو مف التسمل: القانون الثاني عشر- 5-12
 .الكرة في المحظة التي تمعب فييا الكرة

 يعتبر الالعب مخطئا إذ تعمد ارتكاب مخالفة األخطاء وسوء السموك: القانون الثالث عشر- 5-13
- دفع الخصـ بعنؼ أو بحالة خطرة-  عرقمة الخصـ–كؿ أو محاولة ركؿ الخصـ )مف المخالفات التالية 

                                                           

.177كرة القدـ المبادئ األساسية لأللعاب اإلعدادية والقانوف الدولي، مرجع سابؽ، ص: حسف عبد الجواد:  1
  

.269، ص1996التدريب الرياضي لمجنسيف مف الطفولة إلى المراىقة، دار الفكر العربي، القاىرة، :  حمادإبراىيـمفتي :  2  
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 – مسؾ الخصـ باليد بأي جزء مف الذراع –ضربّ أو محاولة ضرب الخصـ باليد - الوثب عمى الخصـ
 1.(يمنع لعب الكرة باليد إال حارس المرمى دفع الخصـ بالكتؼ مف الخمؼ إال إذا اعترض طريقو

 :حيث تنقسـ إلى قسميفالضربة الحرة : القانون الرابع عشر- 5-14

 .وىي التي يجوز فييا إصابة مرمى الفريؽ المخطئ مباشرة: مباشرة        

 .وىي التي ال يمكف احراز ىدؼ بواسطتيا إال إذا لعب الكرة أو لمسيا العب آخر: غير مباشرة       

 تضرب الكرة مف عالمات الجزاء وعند ضربيا يجب إف ضربة الجزاء: القانون الخامس عشر- 5-15
 .يكوف جميع الالعبيف خارج منطقة الجزاء

  عندما تخرج الكرة بكامميا مف خط التماسرمية التماس: القانون السادس عشر- 5-16

 عندما تجتاز الكرة بكامميا حط المرمى فيما عدا الجزء ضربة المرمى: القانون السابع عشر- 5-17
 .الواقع بيف القائميف ويكوف آخر مف لعبيا مف الفريؽ الخصـ

 يحتسب اليدؼ تجتاز الكرة بكامميا فوؽ خط المرمى بيف التهديف: القانون الثامن عشر- 5-18
 .القائميف وتحت العارضة، الفريؽ الذي يسجؿ أكبر عدد مف األىداؼ ؟أثناء المباراة يعتبر فائزا

 عندما تجتاز الكرة بكامميا خط المرمى في الجزء الواقع الركمة الركنية: القانون التاسع عشر- 5-19
بيف القائميف ويكوف آخر مف لعبيا العب في الفريؽ المدافع فإنو يقـو أحد العبي الفريؽ المياجـ بمعب 
الركمة الركنية، أي يضع داخؿ ربع دائرة منطقة الركنية ثـ تركؿ مف ىذا الموضع، يجب عمى العبي 

 2. متر9.15الفريؽ المضاد عدـ االقتراب مف موضع الكرة في ركمة الركنية أقؿ مف مسافة 

 

 

 
                                                           

كرة القدـ، المدرسة العميا لألساتذة التربية البدنية والرياضية، مستغانـ، : فيصؿ رشيد عياش الدليمي ولحمر عبد الحؽ  1
  .104،105، ص1997

.306-267، ص1999، 1بناء فريؽ كمرة القدـ، دار الفكر العربي، ط: مفتي ابراىيـ حمادة 2  
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 :خصائص كرة القدم- 6

 :     تتميز كرة القدـ بخصائص أىميا

وىي مف أىـ خاصية في الرياضات الجماعية، إذ تعكس طابعا جماعيا : الضمير االجتماعي- 6-1
 .بحيث يشترؾ فييا عدة أشخاص في عالقات وأدوار متكاممة ومترابطة، وتحقيؽ أىداؼ مشتركة

تحدد طبيعة القوانيف في كرة القدـ وصفة االتصاؿ المسموح بيا مع الزمالء واالحتكاؾ : النظام- 6-2
 ,بالخصـ، وىذا ما يكسبيا طابعا ميما في تنظيـ المعب، يتجنب كؿ ما يتعارض مع تمؾ القوانيف

تتميز رياضة كرة القدـ بتمؾ العالقات المتواصمة بيف الزمالء في جميع : العالقات المتبادلة- 6-3
خطوط الفريؽ، إذ تشكؿ كال متكامال بمجيود كاألعضاء وىذا بدوره ناتج عف التنظيمات والتنسيؽ خالؿ 

 .معظـ فترات المنافسة

 بالنظر إلى وسائؿ كرة القدـ مف كرة وميداف ودفاع وىجـو ومرمى كؿ ىذه الجوانب :التنافس- 6-4
تعتبر حوافز ميمة في اعطائيا صيغة تنافسية بحتة إذا يبقى المعب خالؿ فترة المعب في حركة مستمرة 

متغيرة لمراقبة تحركات الخصـ، وىذا ما يزيد مف حدة االحتكاؾ بالخصـ، لكف في اطار مسموح بو تحدد 
 .قوانيف المعبة

تمتاز كرة القدـ بالتغير الكبير والتنوع في خطط المعب وبنائيا وىذا مرتبطا بالحالة التي :" التغيير- 6-5
 .تواجو الفريؽ خالؿ المنافسة أي حسب طبيعة الخصـ والمنافسة

مما يزيد االىتماـ برياضة كرة القدـ ىو طبيعة البطولة فييا، إذ يكوف برنامج البطولة : استمرار- 6-6
 .كؿ أسبوع تقريبا، مقارنة مع الرياضات الفردية التي تجري منافساتيا متباعد (سنويا ومستمر'مطوال 

الالعب في كرة القدـ رغـ ارتباطو بزمالئو وباليدؼ الجماعي إال أنو يممؾ حرية المعب : الحرية- 6-7
الفردي واإلبداعي في أداء الميارات وىذا مرتبط في أغمب الرياضات الفردية، بؿ لديو الحرية في التفاعؿ 

والتعرؼ حسب الوضعية التي يكوف فييا أماـ الخصـ وىذا ما يكسب رياضة كرة القدـ طابعا تشويقيا 
 .ممتعا
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 يطمؽ عمماء التربية البدنية والرياضية في االتحاد السوفيتي والكتمة : تعريف الصفات البدنية1--7
لمتعبير عف القدرات الحركية أو البدنية لإلنساف وتشمؿ " الحركية"أو " الصفات البدنية"الشرقية مصطمح 

" الفورمة الرياضية"، ويربطوف ىذه الصفات بما نسميو (القوة، السرعة، التحمؿ، الرشاقة، المرونة)كؿ مف 
التي تتشكؿ مف عناصر بدنية، فنية، خططية، نفسية، بينما يطمؽ عمماء التربية البدنية والرياضية في 

باعتبارىا احدى مكونات المياقة الشاممة " مكونات المياقة البدنية"الواليات المتحدة األمريكية عمييا اسـ 
لإلنساف والتي تشمؿ عمى مكونات اجتماعية، نفسية وعاطفية، وعناصر المياقة البدنية عندىـ تتمثؿ في 

مقاومة المرض، القوة البدنية، الجمد )العناصر السابقة عمى حسب رأي الكتمة الشرقية باإلضافة إلى 
وبالرغـ مف ىذا االختالؼ إال . (العضمي التحمؿ الدوري التنفسي، القدرة العضمية، التوافؽ، التوازف والدقة

 1.أف كال المدرستيف اتفقا عمى أنيا مكونات المياقة البدنية وف اختمفوا حوؿ بعض العناصر

        ولمصفات البدنية مفيـو شائع وواسع االستعماؿ في مجاؿ البحوث الرياضية وقد أعطت عدة 
ويقصد بالصفات البدنية عمى أنيا تمؾ  (القدرات البدنية، المياقة البدنية، الكفاءة البدنية)تعاريؼ ليا 

القدرات التي تسمح وتعطي لمجسـ قابميتو واستعداده لمعمؿ عمى أساس التطور الشامؿ والمرتبط في 
الصفات البدنية كالتحمؿ والقوة والسرعة والمرونة والرشاقة ومف الضروري تطوير ىذه الصفات وجود 

 .2خمفية عممية في مجاؿ العادات الحركية

  :أنواع الصفات البدنية7-2- 

 :التحمل7-2-1

التحمؿ أف الالعب يستطيع أف يستمر طوؿ زمف TELMANEيعرؼ تمماف :  مفهوم التحمل7-2-1-1
المباراة مستخدما صفاتو البدنية والميارية والخططية بايجابية وفعالية بدوف أف يطرأ عميو التعب أو 

 3.اإلجياد الذي يعرقمو مف دقة وتكامؿ األداء بالقدر المطموب

 التحمؿ عمى أنو مقدرة الالعب عمى تأخير التعب والذي ينمو في DATCHGKOFويعرؼ دتشكوؼ - 
 1 .حدود مزاولة النشاط الرياضي المحدد، بمعنى القدرة عمى مقاومة التعب خالؿ النشاط الرياضي

                                                           
العالقة بيف كؿ مف القوة العضمية ومدى الحركة في المفاصؿ لالعبي المستويات المختمفة في كرة :  سيد عبد جواد1

  .283، ص1984الطائرة، بحوث مؤتمر الرياضة لمجميع، القاىرة، جامعة سمواف، 

.283المرجع السابؽ، ص : سيد عابد جواد 2  
3
  TELMANE ROM : FOOT BALL PERFFORMANCE. EDITION ANPHARA, 1991, P25.  
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 2.أما ماتفيؼ فيعرؼ التحمؿ بأنو القدرة عمى مقاومة التعب ألي نشاط ألطوؿ فترة ممكنة- 

ويعرؼ مفتي ابراىيـ حمادة التحمؿ بأنو مقدرة الفرد عمى االستمرار في األداء بفاعمية دوف ىبوط في - 
 3.كفاءتو، بمعنى مقدرة الرياضي عمى مقاومة التعب

ويعرؼ محمد رضا الوفاء التحمؿ ىو قدرة الالعب في المحافظة عمى تنفيذ أو أداء العمؿ ألطوؿ مدة - 
 4.ممكنة دوف ظيور التعب

وعميو يعرؼ الباحث التحمؿ عمى أنو مقدرة الالعب في مقاومة التعب خالؿ الجيد البدني الواقع عميو - 
 .في ظروؼ المقابمة والتدريب

         ويعتبر التحمؿ الصفة اليامة والركيزة األساسية في لعبة كرة القدـ، وىي القاعدة المتينة والمتصمة 
 .عمميا بالصفات البدنية األخرى

 :أنواع االتحمل: 7-2-1-2

ـ أف التحمؿ ينقسـ إلى عدة أنواع وذلؾ حسب جيات النظـ WAEIMECH1986      يقوؿ فمينؾ 
 :                                        فيمكف

                                                 عاـ

 أف يكوف عضميا فينقسـ إلى            * 

                                              جزئي

                                                         عاـ                  

 أف يكوف حسب االختصاص فينقسـ إلى * 

                                                                                                                                                                                     

.51، ص1989موسوعة القياس واالختبارات في التربية البدنية والرياصية، جامعة بغداد، : ريساف خربيط 1  
نظريات وطمرؽ التربية البدنية، ديواف المطبوعات الجامعية، المجزائر، :  محمود عوض بيسوني وفيصؿ ياسيف الشاطي2

  .186، ص1992
.147، ص2001قيادة، دار الفكر العربي، القاىرة، - تخطيط– التدريب الرياضي الحديث، تطبيؽ : مفتي ابراىيـ حماد 3  
.120، ص2003التخطيط الحديث في كرة القدـ، دار السعادة لمطباعة، القاىرة، : محمد رضا الوفاء 4
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                                                         جزئي         

 

 (د2- ثا45)                                                        تحمؿ قصير المدى 

    (د8-د2)أف يكوف حسب المدة فينقسـ إلى                     تحمؿ متوسط  المدى   *

 ( د8أكثر مف )                                                         تحمؿ طويؿ المدى 

                                                                    تحمؿ القوة 

 أف يكوف انطالقا مف عالقتو بالصفات األخرى فنجد                                                                               * 

                                                                    تحمؿ السرعة

        وفي مجاؿ كرة القدـ فإف أنواع التحمؿ األكثر استعماؿ نجد نوعاف التحمؿ العاـ والتحمؿ الخاص 
التحمؿ العاـ ىو أف يكوف الالعب قادرا عمى المعب خالؿ مدة المباراة القانونية المحددة دوف صعوبات 

بدنية وعميو يجب أف يكوف قادرا عمى الجري بسرعة متوسطة طيمة شوطي المباراة، ويكوف االىتماـ 
بالتحمؿ العاـ في بداية الفترة اإلعدادية األولى ويعتبر التحمؿ العاـ ىو أساس التحمؿ الخاص، ويقصد 
بيذا األخير أي التحمؿ الخاص االستمرار في األداء بصفات بدنية عالية وقدرات ميارية وخططية متقنة 

 1.طواؿ مدة المباراة دوف أف يطرأ عميو التعب

        ومف الممكف أف تقترف صفة التحمؿ بالصفات البدنية األخرى، فنجد ما يسمى بتحمؿ القوة أو 
تحمؿ السرعة، أي القدرة عمى أداء نشاط مميز بالقوة أو السرعة لفترة طويمة وتعتبر تحمؿ السرعة مف أىـ 

الصفات البدنية لالعب كرة القدـ الحديثة، وىذا يعني أف الالعب يستطيع أف يجري بأقصى سرعتو في 
 2.أي وقت خالؿ المباراة

 

 
                                                           

.340، ص1990اليجـو في كرة القدـ، دار الفكر العربي، القاىرة، : مفتي ابراىيـ حماد 1  
.16، ص1984طرؽ التدريس في مجاؿ التربية الرياضية، جامعة بغداد، العراؽ، : بطرس رزؽ اهلل 2
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 :مبادئ وطرق تنمية التحمل: 7-2-1-3-

         قد يعتقد بعض المدربيف أف طوؿ مدة التدريب تنمي صفة التحمؿ، فيزيدوف مف عدد ساعات 
التدريب إلى ثالث ساعات مثال، وىذا االعتقاد خاطئ مف األساس ألف زيادة ساعات التدريب دوف 

 .تخطيط متقف تزيد مف نسبة االصابات وتحمؿ األربطة والعضالت والمفاصؿ أكثر مف طاقاتيا

        فمذا مف األفضؿ اتباع ما يسمى باألسموب االقتصادي في التدريب الذي يعتمد عمى ساعات 
 1:التدريب اليومي المنظـ والذي يعتمد عمى طرؽ ومبادئ منيا

في فترة االعداد العاـ يمكف التدريب عمى التحمؿ بواسطة الجري لمسافات طويمة ومتنوعة وتزداد - 1
المسافات بتكرار الجري مع صعوبة الموانع أي تبدأ بحجـ حمؿ صغير ويزداد الحجـ تدريجيا، وييدؼ 

 .ذلؾ إلى التكييؼ األجيزة الحيوية وىو ما يطمؽ عميو طريقة التدريب المستمر

تبدأ تحديد سرعة الجري مف أقؿ متوسط ثـ المتوسطة، فالسرعة العالية مع الخمط بيف تمؾ السرعات،   -2
 .أي بتزايد شدة الحمؿ تدريجيا وذلؾ لممسافات الطويمة والمتوسطة مع أداء تمرينات تحمؿ السرعة

أما في مرحمة اإلعداد الخاص فتؤدي مسافات الجري بالكرة مع أداء بعض الميارات األخرى  -3
المتنوعة، ومف خالؿ بعض الموانع التي تتماشى مع مواقؼ المعب في األداء التنافسي  مع االرتفاع بشدة 

 .الحمؿ لتمؾ التمرينات

وبخصوص مرحمة إعداد المباريات يتـ التركيز عمى تحمؿ األداء وتحمؿ السرعة مف خالؿ متطمبات - 4
 .األداء المياري والخططي لكرة القدـ

إف الجري بالكرة يمعب دورا ميما في خطة تدريب المياقة " ALLENA WADE"ألنا واد"         ويقوؿ 
المتنوعة لالعب الكرة، ويجب أف يراعي أجزاء ومناطؽ الممعب وظروؼ ومواقؼ المعب وتناسب ذلؾ مع 
 .األداء المياري لالعبيف كؿ حسب مركزه، كالتدريب عمى الجري بالكرة مف خالؿ مواقؼ متعددة مختمفة

يجب تحديد فترات الراحة البينية عند تنمية التحمؿ الخاص ليس مف أجؿ تعويض المعب عف - 5
المجيود أو استعادة الشفاء ولكف بغرض تحقيؽ تنمية التحمؿ حيث يجب أف يتدرب الالعب عمى حمؿ 

                                                           
1

، 1989كرة القدـ بيف النظرية والتطبيؽ، دار الفكر العربي، القاىرة، : طو اسماعيؿ، عمرو أبو المجد، ابراىيـ شعالف 
  .102-100ص 
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ؽ ففي الحمؿ المتوسط يصؿ معدؿ / ف130-120جديد عندما يصؿ معدؿ نبض القمب إلى حوالي 
ؽ الراحة / ف190-165 ثا، أما الحمؿ العالي يصؿ معدؿ نبض 45ؽ الراحة / ف165-140النبض 

 . دقيقة2 ثانية إلى 90ؽ الراحة / ف190ثا وبخصوص الحمؿ األقصى يصؿ معدؿ النبض أكثر مف 60

تعتبر طريقة التدريب الدائري والتدريب الفتري مف أىـ الطرؽ لتنمية التحمؿ الخاص لكرة القدـ -  6
وتستخدـ طريقة التدريب الدائري في تنمية تحمؿ القوة الالعبيف وتحمؿ األداء عمى أف يحتوي عمى عدة 

محطات كؿ منيا تختمؼ عف األخرى مف ناحية الغرض ويجب أف يكوف التركيز بدرجة كبيرة عمى 
المجموعات العضمية لمرجميف ويمكف التغيير فييا والتعديؿ حسب امكانيات وقدرات الالعبيف، أما استخداـ 

 .التدريب الدائري لتنمية تحمؿ األداء

أنو يمكف الحصوؿ عمى " lorme"وكذا" Delorme"وبخصوص تحمؿ القوة العضمية يقوؿ العالـ - 7
أكبر قدر ممكف مف تحمؿ القوة العضمية بعمؿ أكبر مف المرات لمتمريف ضد مقاومة ضعيفة نسبيا، أي 

 .حجـ كبير وفترات راحة قصيرة

أما عف تحمؿ السرعة فيمكف تنميتو عف طريؽ التدريب الفتري وذلؾ بالعدو لمسافات مختمفة - 8
وفي صورة مجموعات بينيا فترات راحة وفقا لتشكيؿ الحمؿ، ويراعي تقصير فترات  (ـ50.30.20.10)

 :الراحة بيف كؿ جزء مف ىذه المسافات والجزء اآلخر

 : أهمية التحمل7-2-1-4

         يمعب التحمؿ دورا ىاما في مختمؼ الفعاليات الرياضية، وىو األساس في إعداد الرياضي بدنيا 
 1:ولقد أظيرت البحوث العممية في ىيذا المجاؿ أىمية التحمؿ فيو

 .يطور الجياز التنفسي* 

 .يزيد مف حجـ القمب* 

 .ينظـ المجياز الدوري الدموي* 

 .يرفع مف االستيالؾ األقصى لألكسجيف* 

                                                           
1
 Telmane rene : foot boll perfomance edition amphorer , paris, 1991, p213 .  
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 .يرفع مف النشاط االنزيمي* 

 .يرفع مف مصادر الطاقة* 

 .يزيد مف ميكانيزمات التنظيـ لمتخمص مف المواد الزائدة حمض الالكتيؾ* 

ىناؾ جانب ىاـ يعمؿ . باإلضافة إلى الفوائد البدنية، الفسيولوجية التي يعمؿ التحمؿ عمى تطويرىا* 
 .التحمؿ عمى تطويره والرفع بو وىو الجانب النفسي

 : القوة7-2-3

يرى ىارة القوة عمى أنيا قدرة مف القوة يبدليا الجياز العصبي والعضمي :  مفهوم القوة7-2-3-1
 1.لمجابية أقصى مقاومة خارجية

كما تعرؼ القوة عمى أنيا القدرة عمى التغمب عمى مقاومة خارجية أو الفعؿ المعاكس الذي يقؼ ضد - 
 2.الالعب

 ويعرؼ محمد توفيؽ الدليمي القوة عمى أنيا الجياز العضمي العصبي عمى التغمب عمى مقاومة معينة - 

 3.مف خالؿ استخداـ الحمؿ البدني

 4:ويضيؼ ىوكس بأف اختالؼ درجة القوة يعتمد عمى- 

 سرعة االنقباض* 

 حجـ العضمة * 

 المقاومة* 

 استعداد العضمة* 

                                                           

.59، ص 1978المياقة البدنية ومكوناتيا األساسية، مطابع الدجوى، القاىرة، : كماؿ عبد الحميد، محمد صبحي حسيف 1
  

.13، ص1997المدرسة العميا لألساتذة التربية البدنية والرياضية، مستغانـ، الجزائر، : فيصؿ العياس، لحمر عبد الحؽ 2
  

  .167، ص2000 ااطباعة والنشر، القاىرة، 6.11.6تدريب المنافسات، دار: محمد توفيؽ الدليمي
3
  

.31، ص1987كرة القدـ، دار الكتاب لمطباعة والنشر، جامعة الموصؿ، العراؽ، : سامي الصفار وآخروف 4
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 عممية المينابولـز* 

       أما في مجاؿ كرة القدـ فتعرؼ القوة عمى أنيا مقدرة العضالت في التغمب عمى المقاومات المختمفة 
ويحتاج العبوا كرة القدـ إلى القوة العضمية في غالبية زمف المباراة تقريبا وفيما يمي نذكر بعض المواقؼ 

 :التي تستخدـ فييا القوة العضمية خالؿ المباراة

 مقاومة عمؿ عضالت الجسـ طواؿ زمف المباراة ضد الجاذبية األرضية* 

 .التصويب إلى المرمى* 

 .التمرير الطويؿ والتمرير القصير* 

 .مياجمة الكرة التي حوزة المنافس بيدؼ تشتيتيا أو استخالصيا منو* 

 .رميات التماس الطويمة القوية* 

 .ضربات الرأس سواء بيدؼ التسديد أو التشتيت أو التمرير* 

 .التصادـ مع المنافس وحاالت الكتؼ وااللتحاـ واالرتطامات باألرض* 

        وعميو ومما تـ ذكره فاف حركات العب كرة القدـ عديدة ومتنوعة وتتطمب أف يكوف قويا فالوثب 
لضرب الكرة بالرأس أو التصويب عمى المرمى أو الكفاح الستخالص الكرة يتطمب مجيودا عضميا قويا 

 .وقوة دافعة

ـ حوؿ القوة عمى أنيا TARPIN 1990        ومف ىذا المنطمؽ يتفؽ الباحث مع التعريؼ الذي قدمو 
مقدرة العضالت في التغمب عمى المقاومات المختمفة ومواجيتيا وقد تكوف ىذه المقاومات جسـ الالعب 

 1.نفسو أو المنافس أو الكرة

 :يمكن أن نجد نوعان من القوة:  أنواع القوة7-2-3-2

ويقصد بيا قوة العضالت بشكؿ عاـ والتي تشمؿ عضالت الساقيف والبطف والظير والكتفيف : القوة العامة
 1.والصدر والرقبة وتقوية ىذه المجموعات العضمية ىو األساس لمحصوؿ عمى القوة الخاصة

                                                           
1
TARPIN BERNAR : priparation et entrainement du footboleur, edition amphora, paris, 1990 , p76.  
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 :           ويمكف الحصوؿ عمى القوة العامة عف طريؽ

 .تماريف الجمناستيؾ بأػنواعيا المختمفة وخاصة التماريف األرضية ومع الزميؿ* 

 .تماريف بواسطة الكرة الطبية* 

 .(كرة القدـ األمريكية)لعبة الركبي * 

 .( وتكوف عمى شكؿ دائري10-08عدة تماريف مختمفة تقارب مف )التدريب الدائري * 

          إف اليدؼ العاـ مف تنمية القوة العامة حصوؿ الالعب عمى تقوية العضالت العاـ فبدوف تنمية 
 .وتطوير يتعذر عمينا تطوير القوة الخاصة

، ويرتبط (المشتركة في األداء)ويقصد بيا ما يرتبط بالعضالت المعنية في النشاط : القوة الخاصة
بالتخصص في األداء أي يرتبط بنوع الرياضة حيث يرتبط ىذا النوع مف القوة بطبيعة النشاط لكؿ رياضة 
لذا فإف أي مقارنة بيف مستوى القوة الالعبيف التي تتضمنيا الرياضات المختمفة ليست واردة في الحسباف، 

حيث تنمية القوة الخاصة والوصوؿ بيا ألقصى حد ممكف مندمجة بشكؿ كبير وذلؾ في نياية موسـ 
 2.اإلعداد الخاص

       إف تنمية القوة الخاصة ىي القاعدة األساسية التي يبنى عمييا تحسيف صفة القوة القصوى وصفة 
 .قوة السرعة وتطوير صفة تحمؿ السرعة

ويمكف أف نجد ليا مصطمح آخر وىو القوة المتفجرة ويقصد بيا مقدارا أكبر قوة تنتجيا : القوة القصوى
العضمة أو المجموعة العضمية مكتممة عف طريؽ انقباض ارادي، وىذا يعني أعمى قوة ينتجيا الجياز 

 .العصبي العضمي عند االنقباض العضمي

       يجب أف تولي أىمية كبيرة لتنمية صفة القوة المتفجرة ألف ذلؾ يساعد كثيرا في تحقيؽ النتائج 
 3.الرياضية، وأف إمكانية القوة المتفجرة ىي امكانية التغمب عمى المقاومات وسرعة االنقباض العضمي

                                                                                                                                                                                     

.13، ص1989كرة القدـ وعناصرىا األساسية، مطبعة الجامعية بغداد، العراؽ، : تامر محسف، واثؽ تاجي 1
  

.359، ص2001التدريب الرياضي، النظرية والتطبيؽ، القاىرة، : عويس الجبالي 2  
.110، ص1989عمـ الحركة، مطابع دار الكتاب لمطباعة والنشر، جامعة الموصؿ، العراؽ، :وجيو محبوب 3  
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          يجب أف تولي أىمية كبيرة لتنمية صفة القوة المتفجرة ألف ذلؾ يساعد كثيرا في تحقيؽ النتائج 
 1.الرياضية، وأف امكانية القوة المتفجرة ىي امكانية التغمب عمى المقاومات وسرعة االنقباض العالية

        ويتجمى االىتماـ بالقوة القصوى في كرة القدـ في الوقت واالنطالقات القصوى  أيف تحتاج إلى 
 .الدفع

 2.وىي مقدرة الجياز العصبي والعضمي عمى التغمب ىعمى المقاومة بأكبر سرعة: القوة المميزة بالسرعة

     وتعرؼ كذلؾ بأنيا قدرة الجياز العصبي العضمي في التغمب عمى مقاومات تتطمب درجة عالية مف 
 3:سرعة االنقباضات العضمي، ويشترط لتوفير ناصر قوة السرعة في الرياضي أف يتميز بالشروط التالية

 .درجة عالية مف القوة العضمية* 

 .درجة عالية مف السرعة* 

 .درجة عالية مف الميارات الحركية التي تتييأ بالتكامؿ بيف عامؿ القوة العضمية وقوة السرعة* 

 4:     إف نسبة القوة المشاركة في قوة السرعة تتوقؼ عمى ثالث عوامؿ ىي

 .عدد الوحدات الحركية المشاركة في الحركة* 

 .سرعة انقباض األلياؼ العضمية المسئولة عف الحركة* 

 .قوة انقباض األلياؼ العضمية المشاركة أي حجـ العضمة* 

         ونجد صفة القوة المميزة بالسرعة ولما ليا مف دور بارز ومحدد عند انتاج القوة في المحظة 
حيث يشكؿ تركيز القوة مع زيادة سرعتيا في الفترات  (كضرب الكرة والتصويب)والسرعة المناسبتيف 

 .لمحركة (سريعة)الفعالة 

 ,       وىذا يوضح العالقة بيف القوة والسرعة التي تظير ممزوجة في األداء الحركي الذي يتطمبيا معا
                                                           

   1
  HABL , PARNHOff , mkrtim, l’ edication physiqne et spertives ,ofice des publication universitaire, 1993, 

p81      
2
 waeinecr gurgain : manneh entrainement, edition vigat, paris, 1986, p 136 .  

، 1987عمـ التدريب الرياضي لممراحؿ الرابعة، جامعة الموصؿ، العراؽ، :  قاسـ حسف حسيف، عبد العمي نصيؼ3
  .69ص

Waeineck jurgain : manuel entrainement, edition vigat, paris, 1986, p37.
4
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إف األداء البدني ، المياري والخططي خالؿ المباراة يتطمب سرعة أداء عالية جدا فاالنطالقات السريعة 
 .والوثبات والتمريرات كميا تتطمب استخداـ القوة بمعدؿ سرعة عالية وعميو تكمف أىمية قوة السرعة

     1.وىي مقدرة الجسـ عمى مقاومة التعب عند أداء مجيود يتميز بالقوة ولمدة زمنية طويمة: قوة التشغيل
ويقصد بيا كذلؾ مقدرة العضالت أو المجموعات العضمية عمى الوقوؼ ضد التعب أثناء االنقباضات 

مقدرة العضمة عمى العمؿ ضد مقاومة خارجية ولفترة : العضمية المتكررة لمرات عديدة متتالية، بمعنى آخر
 2.زمنية طويمة

   إف امكانية قوة التحمؿ ىي القدرة عمى تحقيؽ نتائج ىامة في القوة في مدة زمنية طويمة وبدوف تعب 
ظاىر، فقوة التحمؿ ىي قدرة الجسـ عمى مقاومة التعب عند أداء مجيود يتميز بالقوة ولمدة زمنية 

 3.طويمة

 :مبادئ وطرق تنمية القوة: 7-2-3-4

 :        ىذه الطرؽ والمبادئ فيما يمي

وآخروف في أف الزيادة في القوة " lorme –longe"أولى ىذه المبادئ ىي ما توصؿ إليو كؿ مف  (1
العضمية تصؿ إلى أكبر معدؿ ليا عندما تعمؿ العضالت ضد مقاومة تستدعي اشتراؾ الحد األقصى 
مف األلياؼ في العمؿ العضمي أو أقصى قوة لمفرد، وذلؾ عف طريقة عدد التكرارات في التمريف أو 

وآخروف أف نمو القوة العضمية يمكف تحقيقو مف خالؿ "  lormeويؤكد لوـر. األوزاف او االنتقاؿ
 mequeen – borger –mourpitgoاالنقباض العضمي ضد مقاومة كبرى، تؤكد كذلؾ أبحاث 

وآخروف التي تثبت أف أكثر الطرؽ فعالية لتقوية العضالت ىو تدريبيا عمى تحمؿ المقاومة المتزايدة أي 
أف طرؽ تنمية القوة القصوى والعظمى اتحدد في استخداـ أنواع التي تتميز بزيادة قوتيا مع األداء الذي 

   4 .يتسـ ببعض البطء
أما بخصوص تنمية القوة المميزة بالسرعة فتعتبر سرعة االنقباضات العضمية مف أىـ العوامؿ التي تؤثر  (2

مف . (%60-40)عمى القوة المميزة بالسرعة، ويراعي أف تكوف شدة الحمؿ باستخداـ مقاومة متوسطة 
                                                           

.64، ص1980األسس العممية في تدريب كرة القدـ، مطبعة الفكر العربي القاىرة، : حنفي محمود مختار 1  
.31، ص1989موسوعة القياسات واالختبارات، جامعة البصرة، العراؽ، : ريساف مجيد خريط 2  

Weinech jurgain : manuel entrainement , edition vigot, paris, p136.
3
  

.140-138، ص1989كرة القدـ بيف النظري والتطبيؽ، دار الفكر العربي، ىالقاىرة، : طو اسماعيؿ وآخروف  4  
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 مرة 20أقصى ما يستطيع الفرد تحمميا، أما حجـ الحمؿ ال يزيد عدد مرات تكرار التمريف الواحد عف 
 دقائؽ بيف المجموعات لضماف 4-3 مجموعات وفترات الراحة مف 6-4وتكرار التمريف الواحد مف 

 .استعادة الشفاء الكاممة
 :إف ىناؾ أربع طرؽ لتقوية العضمة وىي " Delormaديمورما" ويقوؿ العالـ  (3

 .ممكف مرة واحدة (أكبر نقؿ)محاوالت تحريؾ مقاومات كبيرة *   

عمؿ سمسمة المتكررة ضد مقاومة معينة يمكف أف تزيد أو تقؿ مع كؿ مجموعة أو سمسمة مف *  
 .المحاوالت

 .ضد مقاومة ثابتة( يستطيع الفرد القياـ بيا)أكبر عدد مف المحاوالت  (2/3)عمؿ ثمثي * 

 .عمؿ أكثر عدد ممكف مف المحاوالت ضد مقاـو ضعيفة نسبيا وثابتة ويقصد بذلؾ تنمية القوة* 

 :فقد وضع أسسا كيفية زيادة العمؿ أو الجيد العضمة لتقويتيا وتتمخص فيما يمي" lochart" أما 4

 .السرعة التدريجية في أداء التمريف* 

 .الزيادة التدريجية في الحمؿ أو المجيود عمى العضمة* 

 .   ويراعي ىذاف المبدءاف عند أداء التمرينات التي تتطمب قصر العضالت

 .زيادة الوقت لعمؿ عدد أكثر ألداء تمريف معيف بالتدرج* 

 .محاولة زيادة عدد مرات التمرير في كؿ مرة بنفس المقاومة السابقة أو المجيود* 

 :لمنمو المتزف لعضالت العالقة التالية" HeHinger"   ويحدد 5

 . مف القوة العظمى لمعضمة%50إلى %40شدة المثير يجب أف تقع ما بيف * 

 مف الزمف الكمي حتى الوصوؿ إلى حد استفادة %30 إلى %20زمف دواـ المثير يجب أف يصؿ مف * 
 .الجيد

 . مرات ولمدة تدريبية واحدة في اليوـ5-3تكرار المثير مف * 
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 إذا وصؿ الفرد إلى القوة العضمية جيدة مف جراء التدريب فإنو يستطيع المحافظة عمييا بمجيود قميؿ 6
وذلؾ بأف يتدرب الفرد مرتيف أو ثالثة أسبوعيا وفي حالة عدـ التمريف فإف القوة العضمية تقؿ بسرعة تصؿ 

 . في األسبوع10إلى نسبة 

أف تنمية القوة العضمية والقدرة إلى مستوى عاؿ ليا يتـ عف طريؽ التدريب " matveyev" لقد أثبت 7
السنوي المستمر والمنتظـ، أما التتابع السريع لمفترات والمراحؿ الخاصة بتنمية القوة فينتج عنو نقص كبير 

 .في مستوى نمو الحالة التدريبية

 أسبوعا مف التدريب عمى القوة فإنو بتوقؼ نموىا وىذا ما الحظو 12أنو بعد " HeHinger" ويقوؿ 8
 .خالؿ تجاربو

 ساعة 40 ساعات األولى مف مجموع 10أف متوسط نمو عضمة قوة عضمة في " wasslev" لقد أثبت 9
 ساعة تدريب كما 40 لممجموع الكمي لنمو القوة العضمية عقب نياية 50تدريبية قد تتجاوز أكثر مف 

 . ساعات التدريبية األخيرة لـ يحدث فييا درجة تذكر مف التغيير في القوة العضمية10تمكف مف إثبات أف 

إف القوة العضمية تمعب دورا بالغ األىمية في إنجاز األداء الالعب كرة القدـ خالؿ :  أهمية القوة2-2-4
المباراة ويتضح احتياج الالعب ليا في كثير مف المواقؼ، خاصة عند الوثب لضرب الكرة بالرأس أو 

التصويب عمى المرمى أو التمريرات الطويمة بأنواعيا المختمفة وعند أداء مختمؼ الميارات بالقوة والسرعة 
المناسبة كما تظير أىميتيا فيما تتطمب المباراة مف الكفاح واالحتكاؾ المستمر مع الخصـ االستحواذ 

 1.عمما الكرة أو الرقابة المحكمة مع التغمب عمى وزف الجسـ أثناء المباراة

          مف المعروؼ أنو كمما كانت العضالت قوية حمت الرياضي وقممت مف إصابات المفاصؿ، كما 
أف القوة تزيد مف المدخرات الطاقوية مثؿ الكرياتيف والفوسفات والكميكموجيف، كما تربى لدى الالعب 

 .الصفات االدارية الخاصة بمعبة كرة القدـ أىميا الشجاعة، الجرأة والعزيمة والثقة بالنفس

    وبما أف القوة بمختمؼ أشكاليا تعد عامال ميما في تحقيؽ النتائج الرياضية وجب عمينا أف نولييا 
أىمية كبيرة، كما ىناؾ بعض الحركات الميارية التي ال يمكف أف تؤدي بدوف مستوى معيف مف القوة، 

 .فتطوير القوة إذف قد يؤثر عمى فعالية النظاـ التدريبي الطويؿ المدى إما باإليجاب أو السمب

                                                           

.143، ص1980كرة القدـ، مطبعة االسكندرية، مصر، ....التدريب واالعداد البدني ج: أمر اهلل البساطي 1  
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 :السرعة: 7-2-4

 :مفهوم السرعة: 7-2-4-1

  نفيـ مف السرعة كصفة حركية، قدرة االنساف عمى القياـ بحركات في أقصر مدة زمنية، وفي ظروؼ 
 1.معينة، ويفترض في ىذا الحالة تنفيذ ال يستمر طويال

    كما تعرؼ السرعة بقابمية الفرد عمى تحقيؽ عمؿ في أقؿ زمف ممكف، وتتوقؼ صفة السرعة عند 
 ويعرفيا 2.الرياضي عمى سالمة الجياز العصبي واأللياؼ العضمية والعوامؿ الوراثية والحالة التدريبية

بأنيا بمفيوميا البسيط ىي القدرة عمى أداء حركة بدنية أو مجموعة حركات محددة في أقؿ " عمي البيؾ"
 3.زمف ممكف

 :أنواع السرعة: 7-2-4-2

نما ىي تدخؿ في جميع          السرعة في كرة القدـ ال تقتصر عمى نوع واحد مف الحركات، وا 
مقتضيات المعبة منيا الحركات المتكررة لمتيديؼ والفعاليات المركبة لحركة استالـ وتمرير الكرات بأنواعيا 

 .واالستجابات الحركية لممواقؼ المختمفة والمتغيرة لمعبة

 :       وعميو يمكف أف نقسـ السرعة إلى ما يمي

ويقصد بيا سرعة التحرؾ مف مكاف إلى آخر في أقصر زمف : (السرعة القصوى)السرعة االنتقالية : أوال* 
إف العدد الكبير مف الحركات ىو الشرط األساسي لمسرعة القصوى، فكمما زاد انتاج الحركات . ممكف 

 4.بأسموب وتكتيؾ جديد زادت نسبة السرعة القصوى

والتي تتمثؿ في انقباض عضمة أو مجموعة عضمية في أقؿ زمف : (سرعة األداء)سرعة الحركة : ثانيا
ممكف مثؿ حركة ركؿ الكرة أو حركة التصويب نحو المرمى، أو المحاورة بالكرة، أو سرعة استالـ وتحرير 

 1.الكرة، أو سرعة المحاورة والتصويب

                                                           

.118، ص1984مكونات الصفات البدنية الحركية، بغداد، العراؽ، : قاسـ حسف حسيف 1  
2
H . Donhoff . martin : l’enducation phisique et sportive , ofice des publisitation universaire, algar , 1993, p82 .  

.90، ص1990أسس إعداد العبي كرة القدـ، الفكر العربي، القاىرة، : عمي قيمي البيؾ 3
  

.192، ص1987التعمـ الحركي، ترجمة عبد العالي نصيؼ، دار الكتب لمطباعة والنشر، بغداد، : كورت مانيؿ 4  
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       ويقصد بيا كذلؾ أداء حركات ذات ىدؼ محدد لمدة واحدة أو لعدد متوالي مف المرات في أقؿ 
 .زمف ممكف، أو أداء حركة ذات ىدؼ محدد في أقصى عدد مف المرات في فترة زمنية قصيرة ومحددة

      وىذا النوع مف السرعة غالبا ما تشمؿ الميارات المختمفة التي تتكوف مف ميارة حركية واحدة والتي 
أو  (خد وىات)تؤدي لمرة واحدة مثؿ حركة ركؿ الكرة، حركة تصويب الكرة، أو حركة المحاورة بالكرة 

سرعة المحاورة وتصويب الكرة، أو في بعض األحياف يطمؽ عمى ىذا النوع مف السرعة مصطمح سرعة 
حركة أجزاء الجسـ، نظرا ألنو يختص بأجزاء ومناطؽ معينة مف الجسـ، فيناؾ السرعة الحركية لذرعاف، 

والسرعة الحركية لمرجميف، وعموما تتأثر السرعة الحركية لكؿ جزء مف أجزاء الجسـ بطبيعة العمؿ 
 2.المطموب اتجاه الحركة المؤذاة

       إف السرعة الحركية ضرورة مف الضروريات كرة القدـ، وخاصة سرعة استالـ الكرة تمريرىا وتيديفيا 
وكذلؾ سرعة االقتراب مف الخصـ، لذلؾ فإف السرعة الحركية ت؟أتي نتيجة القوة العضمية، فالالعب 

يحتاج إلى قوة أكبر في عضالت رجميو، لذا فعمى المدرب عندما ييدؼ إلى تحسيف سرعة أداء الالعب 
 3.أف ييتـ بتنمية القوة

ويقصد بيا سرعة التحرؾ ألداء حركة نتيجة ظيور موقؼ أو : (سرعة االستجابة)سرعة رد الفعؿ : ثالثا
معيف، مثؿ سرعة بدء الحركة لمالقاة الكرة بعد تمرير الزميؿ، أو السرعة تغيير االتجاه نتيجة لتغيير 

 4 .موقؼ مفاجئ أثناء المباراة

" فاينؾ"       إف سرعة رد الفعؿ في انعكاس وظيفي لكفاءة الجياز العصبي المركزي حيث يعرفيا 
 . بالزمف الواقع ما بيف أوؿ أداء الحركة حتى اكتماليا

                                                                                                                                                                                     

.47، ص1994فيسيولوجيا التدريبات في كرة القدـ، دار الفكر العربي، القاىرة، : أبو العال عبد الفاتح 1  
، ص 1989موسوعة القياسات واالختبارات في التربية البدنية والرياضية، جامعة البصرة، العراؽ، : ريساف  مجيد غريبط 2

79.  
.237، ص1987كرة القدـ، دار الكتاب لمطباعة والنشر ، جامعة الموصؿ، العراؽ، : سامي الصفار وآخروف 3  

عمى تعمـ الميارات األساسية بمدارس كرة القدـ الجزائرية،  (ديويالؼ)أثر الرسائؿ السمعية البصرية :  بوداود عبد اليميف4
  .13، ص1996رسالة دكتوراه غير منشورة، معيد التربية البدنية والرياضية، الجزائر، 
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       وفي مجاؿ المعبة فإنما تتمثؿ في قدرة الالعب عمى سرعة االستجابة ألي مثير خارجي كالكرة أو 
المنافس، ومقدرة الالعب عمى سرعة التصرؼ نتيجة لتحركيـ، وتتوقؼ ىذه الصفة لدى الالعب عمى 

 .سرعة التصرؼ بسالمة حواسو ومقدرتو عمى صدؽ التوقع وسرعة التفكير وسرعة األداء الحركي

 :مبادئ وطرق تنمية السرعة: 7-2-4-4

 :         تكمف ىذه الطرؽ والمبادئ فيما يمي

أف تطوير معدؿ السرعة يعتمد أساسا عمى بدؿ المجيود، وأيضا التصميـ وقوة اإلرادة كأف يضغط  -1
الالعب عمى نفسو حتى يصؿ إلى أعمى كفاءة، ولذلؾ ال بد مف وجود الحافز الخارجي والحقيقي 

  .أثناء
 1.التدريب عمى السرعة وذلؾ عف طريؽ التقويـ والقياس أو المسابقات المختمفة -2

التدرج واإليضاح إليقاع كمية الحركة أثناء التدريبات عمى السرعة وذلؾ بأف تقسـ مراحؿ التقدـ إلى - 2
 .وحدات تدريبية وعمى فترات وبقصد باإليضاح مدى البطء والزيادة في سرعة الحركة

لتجنب تقمص العضالت واألربطة البد مف تييئة الالعب نفسيا لسرعة األداء وكذلؾ بعد تحسيف - 3
 .وتجييز جيد ليصبح التدريب عمى السرعة فعاال

في مختمؼ األلعاب وخاصة كرة القدـ وجد أف السرعة العالية يمكف أف تصؿ إلى الشيء أي ال - 4
 .تحقؽ أي عائد مف خالؿ المعب بسبب الحالة النفسية السيئة التي تظير في أداء الالعبيف

لتطوير األداء نوصي بالتركيز بدوف كرة فيي طريقة تصؿ بالالعب لقمة األداء والتقدـ، وفي نفس - 5
الوقت يجب التدريب بالكرة لتحويؿ األداء إلى نشاط عممي أثناء المباريات لتنمية سرعة االنتقاؿ بالكرة أو 

 .الجري بالكرة مع المحاورة

إف عنصر السرعة مف الممكف أف يفقد نسبيا مف حيث المستوى إذ لـ يستمر التدريب عميو بدرجة - 6
 .مناسبة خالؿ مراحؿ وفترات التدريب السنوي

                                                           

.120-119، ص1989كرة القدـ بيف النظري والتطبيؽ، دار الفكر العربي، القاىرة، : طو اسماعيؿ 1  
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ينصح بعض الخبراء بمراعاة شدة العمؿ كالتدريب باستخداـ السرعة األقؿ مف القصوى، وبالنسبة - 7
 ـ، 30 إلى 10لحجـ العمؿ يكوف التدريب باستخداـ المسافات القصيرة والتي تبمغ في كرة القدـ ما بيف 

 مرات، أما فترات الراحة 10-5نظر لكبر حجـ الممعب وبفضؿ تكرار التمريف الواحد عمى السرعة ما بيف 
 . دقائؽ وفقا لشدة وحجـ الحمؿ5-2بيف كؿ تمريف وآخر فتتراوح غالبا مابيف 

أف السرعة االنتقالية وسرعة الحركة تتأثر بالموانع التي تبطئ " korobkov"لقد أثبثت دراسات -  8
الحركة كمقاومة المنافس وذلؾ تجاربو عمى التغير المختمؼ لسرعة الحركة أثناء التدريب مع مقاومة 

 .مختمؼ الشدة

أف يثبت أف تردد الحركة في العد ويمكف أف يزداد بمساعدة تماريف القوة " osllin"لقد استطاع - 9
 .العضمية

تختمؼ مف العب إلى آخر وىي إلى حد ما  (رد الفعؿ)وبخصوص سرعة االستجابة لمؤثر معيف - 10
صفة خمقية وطبيعية في الفرد دوف إرادة منو، أي فرد يستطيع أف يزيد مف سرعة حركة لدرجة معينة حتى 

ف لـ يستطع أف يحقؽ نفس السرعة التي يمتمكيا شخص آخر أيضا في حدود معينة  .وا 

 :أهمية السرعة: 7-2-4-5

          إف السرعة تتوقؼ عمى سالمة الجياز العصبي واأللياؼ العضمية، لدى فالتدريب عمييا بنمي 
وبطور ىذيف الجيازيف لما ليا مف أىمية وفائدة في الحصوؿ عمى نتائج رياضية وكذا الفوز في 

كما أف ىذه الصفة ليا أىمية مف الناحية الطاقوية إذ تساعد عمى زيادة التخزيف الطاقوي مف . المباريات
 1.الكرياتيف، الفوسفات وأديوزيف ثالثي الفوسفات

        وتتضح أىمية السرعة في المباراة عند مفاجئة الخصـ مف خالؿ سرعة األداء والتمرير والتحرؾ 
وتغير المراكز، وتؤكد دراسات تحميؿ النشاط التحركي لممباريات الدولية أف السرعة بأنواعيا مف مميزات 

 2.العب كرة القدـ الحديثة حيث يساىـ ذلؾ في زيادة فاعمية الضغط اليجومية

        وتكمف كذلؾ أىمية السرعة في أداء الالعب لمميارات األساسية بالسرعة والدقة والتكامؿ واآللية 
 .تحت الضغط المنافس وخاصة عند التصويب بدقة عمى المرمى أو عند التمرير الدقيؽ أو قطع الكرة

                                                           
1
 Edganthip : mannel de l’edution sportif, edition vigoy, 1977, p157.  

2
 Zdgar thil : mande  de l’education sportif , edition vigot , 1977, p157.  
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        كما تنتمي لدى المياجـ والمدافع االستجابات المتعددة لمواقؼ المعب المختمفة والحركات الخطيرة 
وىذا بالنسبة لتغير موضع الكرة والزمالء والمنافسيف طيمة المباراة فبالنسبة لممدافع يستطيع أف يستعيد 

 .صحة موقفو، بعد الخدمات التي يمكف أف يقـو بيا المياجـ

 :الرشاقة- 7-2-5

يعرؼ مانيؿ الرشاقة بأنيا القدرة عمى التوافؽ الجيد لمحركات بكؿ أجزاء :  مفهوم الرشاقة7-2-5-1
 1.الجسـ أو جزء معيف منو كاليديف أو القدـ أو الرأس

     ويعرؼ كيرتف الرشاقة بأنيا القدرة عمى رد الفعؿ السريع لمحركات الموجية التي تتسـ بالدقة 

 2.مع إمكانية الفرد لتغيير وضعو بسرعة، وال يتطمب القوة العظمى أو القدرة

   والرشاقة استعداد جسمي حركي لتقبؿ العمؿ الحركي المتنوع والمركب وىي استعاب وسرعة في التعمـ 
مع أجيزة حركية سميمة قادرة عمى ىذا األداء أو ذلؾ، فعندما نريد أف نصؿ إلى اإلتقاف والتثبيت في 

األداء المياري نجد أف الرشاقة تمعب دورا ميما وذلؾ لمسيطرة الكاممة عمى األوضاع الصعبة والرشاقة 
 3.ىي خبرة ممارسة حيث أنيا تفقد وتضعؼ عند االنقطاع عف التدريب لفترة معينة

 :أنواع الرشاقة: 7-2-5-2

 وتشير أيضا 4.ىي نتيجة تعمـ حركي متنوع أي نجده في مختمؼ األنشطة الرياضية: الرشاقة العامة: أوال
 5.إلى المقدرة عمى أداء واجب حركي يتسـ بالتنوع واالختالؼ والتعدد بدقة وانسيابية وتوقيت سميـ

وىي القدرة عمى األداء الحركي المتنوع حسب التكنيؾ الخاص لنوع النشاط : الرشاقة الخاصة: ثانيا
الممارس وىي اتقاف الميارات الخاصة بالمعبة، وتعكس قدرة الالعب عمى األداء الحركي في الرياضة 

                                                           

.41، ص1980 مصر، اإلسكندرية البدني في كرة القدـ، مطبعة واإلعدادالتدريب : أمر اهلل الباسطي 1
  

، 1978المياقة البدنية ومكوناتيا األساسية، دار الفكر العربي، القاىرة، :  كماؿ عبد الحميد، محمد صبحي حمانيف2
  .84ص

.84، ص1989وجيو محبوب  عمـ الحركة، مطابع دار الكتب لمطباعة والنشر، جامعة الموصؿ، العراؽ،  3  
Ladisbar kacaniet harososkg : entrainement de football, edition BC ,Belgique ,1986, p24.

4
  

5
، 2001دار الفكر العربي، القاىرة، – قيادة - تطبيؽ- التدريب الرياضي الحديث، تخطيط: مفتي ابراىيـ حمادة 
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المختارة بأسرع ما يمكف وكذلؾ بسيولة وأقؿ ما يمكف مف أخطاء وبدقة عالية، وترتبط بخصائص 
 1.الميارات الحركية األساسية مف خالؿ تكرار أداء تمؾ الميارات المختمفة بدقة عالية

 :مبادئ وطرق تنمية الرشاقة- 7-2-5-3

 :       تكمف ىذه الطرؽ والمبادئ فيما يمي

بإمكاف تطوير صفة الرشاقة ينبغي العمؿ عمى اكتساب الالعب لعدد كبير مف الميارات الحركية - 1
المختمفة، وتسيـ األلعاب الرياضية المختمفة في تنمية وتطوير الرشاقة نظرا لما يتخمميا لمختمؼ المواقؼ 

 2.والظروؼ المتغيرة والغير معروفة سمفا

أنو كمما زادت الرشاقة لدى الالعبيف كمما استطاع بسرعة تحسيف مستواه " arbley:" "   يقوؿ  -1
 .ويوحي بمراعاة مبدأ التدرج مف البسيط إلى المركب في التدريب عمى حركات الرشاقة (بصفة عامة)

باستخداـ الطرؽ التالية في غصوف عمميات التدريب لتنمية وتطوير " hane" "matveiv"  ينصح  -2
 :صفة الرشاقة

 .مثؿ التصويب بالقدـ األخرى وكذا المحاورة بيا في كرة القدـ: األداء العكسي لمتمريف- 

 .التغيير في سرعة وتوقيت الحركات كأداء الحركات المركبة كتنطيط الكرة والتصويب- 

 .مثؿ التصويب بالقدـ األخرى وكذا المحاورة بيا في كرة القدـ: تغيير الحدود المكانية إلجراء التمريف- 

 .كأداء ميارة ضرب الكرة بالرأس مف الثبات والجري: التغيير في أسموب أداء التمريف- 

تصعيب التمريف ببعض الحركات اإلضافية كأداء التصويب مف الدحرجات األمامية والخمفية أما - 
 .الدوراف أو تدريبات حارس المرمى كالقفز اللتقاط الكرة مف وضع الطرياف

مثؿ أداء ميارة حركية جديدة بارتباطيا : أداء بعض التمرينات المركبة دوف إعداد أو تمييد سابؽ- 
 .بميارة سبؽ تعمميا

                                                           

.485، ص2001لمطباعة والنشر ، القاىرة، ....... التدريب الرياضي لمنظرية والتطبيؽ، دار : عريس الجبالي 1  
.119، ص1989كرة القدـ بيف النظرية والتطبيؽ، دار الفكر العربي، القاىرة، : طو اسماعيؿ وآخروف 2  
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التغيير في نوع المقاومة بالنسبة كالتمرينات القفز والتمرينات الزوجية كاستخالص الكرة مف أكثر مف - 
 .منافس، أو القفز مع حمؿ كرة لضرب كرة بالرأس

كالتدريب عمى المالعب الرممية بدال مف الخضراء وأيضا عمى : خمؽ مواقؼ غير معتادة ألداء التمريف- 
 .الجبؿ الصناعي والترتاف

  يجب عند تدريب الرشاقة مراعاة تشكيؿ التدريبات بالصورة القريبة مف مواقؼ المعب في كرة القدـ  -3
 .حيث كاف الالعب يحتاج إلى الدقة والسيطرة في التعامؿ مع الكرة

 يجب مراعاة العوامؿ التي تحد مف تطوير األداء المياري عند التدريب عمى تنمية الرشاقة مثؿ وزف  -4
الالعب وطولو، فالالعب الطويؿ يكوف مركز ثقمو عمى ارتفاع كبير فميذا يتطمب عمال عضميا أكبر 

والتحكـ في أجزاء جسمو بما يتناسب مع األداء فعمى سبيؿ المثاؿ الالعب الطويؿ عند التصويب 
 . يميؿ بجدعو إلى األماـ حتى ال تعموا الكرة عمى اليدؼ أو المرمى

يمكف تنمية صفة الرشاقة باستخداـ األداء العكسي لمتمريف مثؿ التصويب " matveiv"         وحسب 
بالقدـ األخرى، وكذلؾ المحاورة بيا والتغيير في السرعة وأداء الحركات المركبة كتنطيط الكرة والتصويب، 

وتغيير الحدود المكانية إلجراء التمريف مثؿ تصغير مساحة المعب مع سرعة األداء المياري وتصعيب 
التمريف كبعض الحركات االضافية كأداء تصويب مف الدحرجة األمامية والخمفية أو الدوراف حوؿ 

 1.الشواطئ

      2:       ويمكف أف نطور صفة الرشاقة في كرة القدـ بما يمي

 .التماريف الجمناستيكية المختمفة* 

 .تماريف األلعاب والمسابقات* 

 .التماريف الثنائية* 

 .تماريف الدرجة مف خالؿ الشواخص وكاألعالـ* 

                                                           

.159طو  اسماعيؿ وآخروف، مرجع سبؽ ذكره، ص 1  
.273، ص1987كرة القدـ، كتاب منيجي كمية التربية البدنية، بغداد، :  سامي الصفار وآخروف  2  
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 .التماريف المعقدة* 

 .(الميارات األساسية)التماريف الخاصة بكرة القدـ * 

 :أهمية الرشاقة-7-2-5-4

        تمعب الرشاقة دورا بارزا في الحياة اإلنسانية بصورة عامة وأكثر االحتياجات ليذه الصفات البدنية 
نجدىا في األنشطة والفعاليات الرياضية وباألخص عند أداء الفرد الرياضي لمحركات الصعبة والمركبة، 

فالفرد الذي يمكف مف تغيير أوضاع جسمو أو تغير اتجاىو مف جية إلى أخرى بالسرعة القصوى والتوافؽ  
الحركي المتكامؿ يوضح لنا ويؤكد عمى أف ىذا الفرد يمتمؾ مستوى عاؿ مف المياقة البدنية ومف أجؿ 
نجاح الفرد أيضا في جميع عدة ميارات حركية، وأف الرشاقة مف أكثر المكونات البدنية أىمية بالنسبة 

لألنشطة الرياضية التي تتطمب تغيير اتجاىات الجسـ أوضاعيا في اليواء أو عمى األرض، أو االنطالؽ 
السريع ثـ التوقؼ المباغت أو إدماج عدة ميارات في إطار واحد أو األداء الحركي الذي يتسـ بالتبايف في 

 1.ظروؼ مكثفة التدريب والتغيير وبقدر كبير مف السرعة والدقة والتوافؽ

         وعميو فإف الرشاقة أىمية جوىرية في األلعاب التي تعتمد عمى األداء المياري والخططي، كما 
أنيا تمعب دورا ىاما في تحديد نتائج المنافسات وخاصة التي يتطمب اإلدراؾ الحركي فييا عمى التعاوف 
والتناسؽ وتغيير المراكز والموافؽ، ويتضح جميا دور الرشاقة في تحديد االتجاه الصحيح لألداء الحركي 

وكذلؾ في الحركات المركبة والتي تتطمب مف الالعب إعادة التوازف فورا في حالة فقداف توازنو كالتعثر أو 
االصطداـ، ويمكف تمخيص أىمية الرشاقة في أنيا تسمح بتجنب الحوادث واإلصابات واقتصاد في العمؿ 
الحركي، والتحكـ الدقيؽ في الميارات األساسية لمرياضي، كما تساعد عمى سرعة تعمـ الميارات الحركية 

تقانيا وبالتالي تطوير التكنيؾ  2.وا 

 

 

 

                                                           

.200مرجع سبؽ ذكره، ص: مفتي ابراىيـ حماد 1
  

2
 Waeineck jurgain : manuel emtrainem+ent, edition  vigot, paris, 1986, p230.  
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  : المرونة7-2-6

 : مفهوم المرونة7-2-6-1

         وىي قدرة الالعب عمى األداء الحركي بمدى واسع، وبسيولة ويسر نتيجة إطالة العضالت 
 .واألربطة العامة عمى تمؾ المفاصؿ لتحقيؽ المدى الالـز لألداء في كرة القدـ

 المرونة بأنيا قدرة الرياضي عمى أداء الحركات لمدى الواسع وبأكبر frey وHarre         ويعرؼ 
 1.حرية في المفاصؿ بإرادتو وتحت تأثير قوة خارجية مثؿ مساعدة الزميؿ

      وتعرؼ المرونة كذلؾ بأنيا قدرة الفرد عمى أداء الحركات بمدى حركي كبير وتبعا لذلؾ فإف الحد 
األعمى لمدى السعة أو القدرة عمى الحركات ىي المقياس لممرونة، وتقاس المرونة بالدرجات أو 

 .السنتمترات في مجاؿ النشاط الرياضي

القدرة عمى أداء الحركات المدى الواسع، ويضيؼ "المرونة بأنيا " ZATCIORSKY"      ويعرؼ 
  أف مرونة المفاصؿ BARROWالبعض بأنيا مدى وسيولة الحركة في المفاصؿ المختمفة، ويذكر 

تتغير مف وقت إلى آخر، ويتوقؼ ذلؾ عمى اإلحماء ودرجة الحرارة، وشدة المجيود واالسترخاء والقدرة 
عمى االحتماؿ، والمرونة الحركية مف بيف الصفات اليامة لألداء الحركي سواء مف الناحية النوعية أو 

الكمية، كما أنيا تشكؿ مكونات األداء الحركي أو البدني كالقوة العضمية والسرعة التحمؿ، الرشاقة الركائز 
تقاف األداء الحركي  2.التي يتأسس عمييا اكتساب وا 

 :أنواع المرونة: 7-2-6-2

         يجب أف نميز بيف المرونة العامة والمرونة الخاصة، وبيف المرونة السمبية، فنقوؿ المرونة العامة 
عندما تكوف مكانزمات المفاصؿ متطورة بشكؿ كاؼ مثؿ العمود الفقري بمعنى قدرة الفرد عمى أداء 

حركات بمدى واسع في جميع المفاصؿ، أما المرونة الخاصة فعندما تكوف المرونة متعمقة بمفصؿ واحد 
بمعنى القدرة عمى أداء الحركات بمدى واسع في اتجاىات معينة طبقا لمناحية الفنية الخاصة بنشاط 

 .رياضي معيف

                                                           
1
 Corbean goeej : football l’ecole aux aussociation revue E . P. S. PARIS , 1988, P13 .  

.318، ص1982اختبارات األداء الحركي، مطبعة شركة دار الصؼ لمطباعة، مصر، :  محمد حسيف عالوي:  2  



   كرة القدم                        الثالث                                          الفصل
 

89 
 

          أما المرونة االيجابية فيي قابمية الفرد عمى تحقيؽ حركة بنفسو، بمعنى امكانية الحصوؿ عمى 
أقصى مدى ممكف لحركة في المفصؿ عمى حساب المجموعة العضمية العاممة عمى ىذا المفصؿ والتي 
تقـو بأداء تمؾ الحركة، أما المرونة السمبية فنحصؿ عمييا عف طريؽ قوى خارجية كالزميؿ أو الحوادث 
بمعنى إمكانية الحصوؿ عمى أقصى مدى ممكف لحركة ما في المفصؿ عمى حساب قوة خارجية تقـو 

 1.بأداء الحركة أو المساعدة في أدائيا

 : مبادئ وطرق تنمية المرونة7-2-6-3

          يمكف تنمية صفة المرونة عف طريؽ التدريب مف خالؿ تماريف اإلطالة ومف أىـ المبادئ 
 2:والطرؽ التي يجب احتراميا أثناء التدريب عمى صفة المرونة نجد

تمعب المرونة دورا ىاما في ترابط األداء الحركي ولذا يجب أف يكوف ىناؾ نوعا مف التنسيؽ في - 1
طالة العضالت بشكؿ منتظـ ولكافة  تمرينات تنمية المرونة وخاصة التمرينات التي تزيد مف مطاطية وا 

 .المجموعات العضمية المختمفة

البد مف أف يكوف ىناؾ نوعا مف التنسيؽ بيف التدريبات القوة وتدريبات المرونة حيث أف القوة تساعد - 2
الفرد الرياضي عمى أف يصؿ إلى المدى المطموب لمحركة أي المرونة الالزمة لذا وال بد أف يؤخذ في 

في أبحاثو " hellen bnontit"ولقد أوضح . االعتبار الترابط بيف تمرينات زيادة معدؿ قوة تنمية المرونة
 (الخاص بزيادة عمؿ القوة)أف زيادة سعة أنسجة العضالت ال تتأثر في حالة كثافة البرنامج التدريبي 

 .فقط أو بطريقة آمنة ويرجح ذلؾ لقوة العضالت (حد معيف)حيث البد وأف تكوف المرونة محدودة األداء 

عند تنمية المرونة حيث أف العضمة تعمؿ في  (الحركي)ال بد مف االعتماد عمى التدريب االيزوتي - 3
طالة العضالت واألربطة  .حالتيف القصر والطوؿ وكذا األربطة مما يساعد عمى المرونة المفاصؿ وا 

4 -fred . l. allen. J. rayan :  أنو يمكف تنمية المرونة لمفصؿ معيف عف طريؽ تقوية العضالت
عضالت تؤدي إلى تثبيت المفصؿ وأخرى تؤدي إلى حد )المضادة في نوع العمؿ عمى المفاصؿ 

بنفس النسبة وبنفس القوة ولو تـ تقوية مجموعة مف العضالت عمى حساب المجموعة األخرى  (المفصؿ

                                                           
1
DAHHAR NOURDINE et autre : tecknique d’evalution phyrique des athletes , inprinerdu pain sportif algerien 

,alger,19901, p13.  

.120-119طو اسماعيؿ وآخروف، مرجع سبؽ ذكره، ص 2  
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ألدى ذلؾ إلى نقص المجاؿ لممفصؿ في اتجاه الذي تعمؿ فيو العضمة الضعيفة، واإلضافة إلى أف 
 .الخموؿ وعدـ النشاط يؤدي إلى نقص مرونة المفاصؿ

 :وتحدد العديد مف المراجع بعض المبادئ لتنمية المرونة فيما يمي- 5

ينصح عند اختيار تدريبات المرونة الخاصة بكرة القدـ أف نعتمد تمؾ التدريبات أساسا عمى - أ
االحتياجات والمتطمبات الخاصة بالمعبة وخاصة خالؿ المباريات كأف تكوف اتجاىات تمؾ التماريف في 
نفس اتجاىات األداء المياري في كرة القدـ كالتصويب، وامتصاص الكرة بالقدـ مف أعمى أو ضربات 

 .الرأس ورمية التماس

ال بد مف العناية بتنمية المرونة العامة لمفاصؿ الجسـ وذلؾ بالعمؿ عمى االرتقاء بمدى األرجحيات - ب
لكؿ أعضاء الجياز الحركي لجسـ االنساف وذلؾ عف طؤيؽ التمرينات الطالة العضالت واألربطة 

 .وزيادة مدى الحركة في المفاصؿ...واألو

يمكف تنمية المرونة في زمف قصير نسبيا وذلؾ باستخداـ التكرار دائما ألداء تمرينات االطالة، وقد - ج
مف أف المراف اليومي المستمر يعمؿ عمى زيادة الواضحة  (لبيريانسكاي)أثبثت البحوث التي قاـ بيا 

 .المرونة أكثر مف المراف كؿ يوميف

 .البد مف مراعاة أسس التدريب عند التدريب اليومي لممرونة وخاصة العالقة بيف حجـ الحمؿ وشدتو- د

 :أهمية المرونة: 7-2-6-5

         تعتبر المرونة الشرط األساسي ألداء الحركات كما ونوعا وبصورة جيدة، كما تعتبر وسيمة 
أساسية لتخميص العضالت مف نواتج االبض الناتجة عف الجيد البدني، وتكمف أىميتيا أيضا في الوقاية 
مف اإلصابات، مما يعطي دفعا ايجابيا مف الناحية السيكولوجية لالعبيف، وبالتالي تحقيؽ نتائج رياضية 

جيدة، فالرياضي الذي نادرا ما يصاب يمكف أف بحسف مستواه، كما أف حركاتو تكوف أكثر حرية في 
 1.المفاصؿ وبالتالي يكوف أداة المياري جيدا

                                                           
1
 :Turpin bemard : preparation et entrainement du foot balleur , edition, amphora , paris, 1990, p57.  
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          والمرونة ىي العضمة التي تسمح باستعماؿ أحسف وأوسع وأعمى لكؿ قدرات الرياضي، حيث 
 1.تساعد عمى قدرة التعمـ السريع لمحركة وسرعة اتخاد القرار أثناء المنافسة وقدرة التكرار لتمريف الدقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Dahhar mondire et aut : tecknique d’evaluation phyrique des athletes, inpremerie du pain sportif alderierien,

 

alger, 1990, p14.  
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  (المراهقة  )الفئة العمرية:  ثانيا                        

 :مفهوم المراهقة - 1

ينتقل الطفل من مرحمة الطفولة إلى مرحمة الرشد عبر فترة المراىقة تتميز ىذه الفترة بتغيرات      
تقتصر مظاىرىا ووظائفيا عمى الجانب الجسمي فقط بل تمتد ىذه التغيرات ويتسع نطاقيا  جسمانية ال

. بحيث تتناول الجوانب النفسية و االجتماعية أيضا 
 1وينبغي التميز بين البموغ و المراىقة كما يحدث عادة من الخمط بينيما في استعمال أحدىما موقع االخر

:  تعريف المراهقة - 2

:  المراهقة لفظا و معناها  : 2-1

  وقولنا راىق الفتى وراىقت الفتاة بمعنى أنيما نميا نموا مضطرد
 مرحمة انتقالية تجمع  فالمراىقة بيذا تعني الفترة التي تبدأ بالبموغ و تنتيي بالرشد وتنعت أحيانا بأنيا

بين خصائص الطفولة وسيمات الرجولة فيي انتقالية ألن المراىق يجتيد لالنفعاالت من الطفولة 
. 2عمى الكبار محاوال ولوج باقات االستقالل الذاتي الذي يتمتع بيا سائر الراشدين 

:  لغة  : 2-2

جاء عمى لسان العرب البن منظور ، راىق الغالم أي بمغ الرجال فيو مراىق ، و راىق الغالم إذ       
قارب االحتالم و المراىق الغالم الذي قارب الحمم ، و يقال جارية راىقت وغالم راىق وذلك ابن العشر 

. إلى إحدى عشر 
إن المراىقة تفيد معنى االقتراب أو الدنو من الحمم و بذلك يؤكد عمماء الفقو ىذا المعنى في قوليم       

رىق بمعنى غشي أو لحق أو دنى الحمم ، فالمراىق بيذا المعنى ىو الفرد الذي يدنو من الحمم و اكتمال 
. النضج 
بأنيا فترة أو مرحمة من مراحل النمو لمكائن البشري من بداية البموغ : ويعرفيا انجمش وانجمش       

الجنسي أي النضوج األعضاء التناسمية لدى الذكر و األنثى وقدتيما عمى اداء وظائفيما إلى الوصول 
. 1إلى اكتساب النضج وىي بذلك مرحمة انتقالية خالليا يصبح المراىق رجال راشدا و امرأة راشدة 

                                                           
 .131 ، دار الفكر العربي ، القاىرة ، ص1النمو الحركي ، ط: أسامة كامل راتب - 1
 .196 ، ص 1994سيكولوجية الطفل و المراىقة ، الدار العربية لمعموم ، : عبد العالي الجسماني - 2
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بأنيا الفترة الممتدة من مرحمة الطفولة إلى سن الرشد " عبد الحميد الياشمي '' كما عرفيا الدكتور        
 سنة فالمراىق كما تعرف تطورات جسدية عميقة التقتصر عمى 13-12وىي في العادة تكون مابين 

 .2األعضاء الجنسية فقط 
إن المراىقة ىي فترة عواصف وتوتر و شدة تميزىا وتكتنفيا االزمة " : " شايمي ىول " عرفيا       

. 3" النفسية وتسودىا المعاناة و اإلحباط و الصراع و القمق و المشكالت و صعوبات التوافق 
      عرفيا كذلك روجرز عمى انيا فترة نمو جسدي و ظاىرة اجتماعية و مرحمة ذىنية كما أنيا فترة 

 . 4" تحوالت نفسية عميقة 
المراىقة ىي فترة التحوالت الجسمية : "      أما ديباس فتطرق إلى تعريف المراىقة من جانبين أساسيين 

. 5و النفسية التي تحدث بين الطفولة و بين الرشد 
 ويرى أريكسون المراىقة عمى انيا تكوين اليوية الشخصية ىو الناتج اإليجابي لمرحمة المراىقة و     

بالمثل فإن اضطرابات الدور او الفصل في اإلجابة عمى أسئمة أساسية تتصل باليوية ىو الناتج السمبي 
. 6ليذه المرحمة 

  :( سنة 21-11مرحمة التفكير المجرد )مرحمة المراهقة - 3

المعروفة باسم مرحمة المراىقة يطور المراىق قوة تفكير تفتح افاقا معرفية  ( سنة 12-11 )في الفترة من 
راىق أقدر عمى تفحص أفكاره و مو إجتماعية ، ىذا التفكير تجريبي أكثر ، منطقي مثالي ، معو يصير ال

لذي يفكر بو اآلخرون و لو عالقة بو ، و يصير أكثر رغبة في تفسير و عرض  اآلخرين ، و ما أفكار
. العالم اإلجتماعي من حولو 

                                                                                                                                                                                     
 .15 ، ص 2005 ، دار النيضة العربية ، لبنان ، 1المراىق و المراىقة ، ط: عبد الرحمان العيبوسي - 1
 186 ، ص1976عمم النفس التكوين و أسسو ، مكتبة الخاليجي القاىرة ، : عبد الحميد محمد الياشمي - 2
 1995حامد عبد السالم زىران ، عمم النفس النمو الطفولة و المراىقة ، عالم الكاتب ، جامعة عين شمس القاىرة ، -  3

 .323ص 
 824 ، ص 1997 ، 1مصطفى فيمي ، بيولوجية المراىقة ، مكتبة مصر ، القاىرة ، ط- 4
 ، 1التربية التفسية لمطفل و المراىق ، دار الراتب الجامعية ، بيروت ، ط : (ديباس  )عبد الرحمن العيسوي عن - 5

 63 ، ص2000
 ، 2008 ، 1محمد  عودة الريماوي ، عمم نفس النمو الطفولة ، دار المسيرة لمنشر و التوزيع و الطباعة ، عمان ، ط- 6

 33،34ص 
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يعتقد بياجيو أن المراىق ينشغل بالتفكير المنطقي ، و التفكير في المجردات ليصير قادرا عمى حل     
المعادالت الرياضية مثال ، و التفكير في المثالية لذاتيا من منظور ىو أو من منظور اآلخرين ليقارن من 
مثاليتو و مثالية اآلخرين و معايير ىذه المثالية ، و ينقل لممستقبل خياالتو و في نفس الوقت يفكر تفكيرا  

منطقيا يحل المشكمة و يختبر ىذا الحل ، و يتقن المنطق الصوري بو ليصل إلى نتائج من مقدماتيا 
. 1التفكير االستنباطي

 : خصائص مرحمة المراهقة - 4

:  من اىم خصائص المراىقة مايمي 
  النمو الواضح المستمر نحو النضج في كافة مظاىر وجوانب الشخصية. 
  (أقصى طول  )التقدم نحو النضج الجسمي. 
 التقدم نحو النضج الجنسي. 
  التقدم نحو النضج العقمي حيث يتم تحقق الفرد واقعيا من قدراتو و ذلك من خالل الخبرات و الموافق و

الفرص التي يتوفر فييا الكثير من المحركات التي تظير قدراتو وتعرف حدودىا ، فقد نجح و فشل وقيم 
. نفسو وقيمو االخرون و ىكذا 

 التقدم نحو النضج االنفعالي و االستقالالالنفعالي. 
  التقدم نحو النضج االجتماعي و التطبع االجتماعي و اكتساب المعابير السموكيى االجتماعية و

االستقالالالجتماعي و تحمل المسؤوليات و تكوين عالقات اجتماعية جيدة وجديدة و القيام 
. باالختبارات و اتخاذ القرارات فيما يتعمق بالتعميم و المينة و الزواج 

  تحمل المسؤولية و مسؤولية توجيو الذات و ذلك بتعرف المراىق عمى قدراتو و إمكانياتو و تمكنو من
. التفكير و اتخاذ القرارات بنفسو لنفسو 

  اتخاذ فمسفة في الحياة و مواجية نفسو و الحياة في الحاضر و التخطيط لممستقبل .
 :نظرية جيمس مارسيا في تكوين هوية المراهق- 5

تناول جيمس مارسيا المرحمة الخامسة من مراحل النمو النفسي االجتماعي في نظرية أريكسون ، مرحمة 
تحديد اليوية في مرحمة المراىقة و ذلك بوصف أربعة بدائل يمكن أن تحدث لممراىق وىو يحاول 

                                                           
 215محمد عودة الريماوي ، عمم نفس النمو الطفولة و المراىقة ، مرجع سابق ، ص - 1
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اختيارىويتو ، كل بديل يمثل حالة ، ومن الميم أن نتأكد من ان الناس غالبا ما يعاودون زيارة ىذه 
. 1إلخ عير دورة الحياة ...الحاالت ويقيمون مجددا قيميم و ىوياتيم و معتقداتيم 

: إتجاهات المراهقين وقيمهم- 6

يتقمص المراىق في طفولتو شخصيات والديو و قيميم و مثميم االعمى ، ثم عندما يصل إلى مرحمة     
المراىقة يتقمص مايسود من قيم و اتجاىات رفاقو ثم مع استمرار نضجو يتقمص االتجاىات و القيم التي 

تشيع بين الكبار في حضارتو و في المجموعات التي يرتبط بيا ، و المحك الحقيقي لنضج الفرد عندما 
يتحقق لو مكانة و منزلة تقوم عمى مايصدر من أفعال و ليس إستنادا إلى جماعة و تعاليم جماعة بالذات 

 .
وليس من شك أن قميل من المراىقين من يتحقق ليم نسبة عالية من ىذه المحكات التي ذكرت وواجب   

. أن ننسييا لدى المراىق 
:  تطور القدرات الحركية أثناء فترة المراهقة - 7

بالنسبة لمنمو الحركي يظير الغتزان التدريجي في مجال األداء الحركي و يستطيع : القدرات الحركية - 
الفرد أن يصل في مرحمة أداء العدد من الميارات الحركية الرياضية إلى اإلتقان ، كما يالحظ إرتقاء 
مستوى التوافق العضمي العصبي بدرجة كبيرة و يشير العديد من الباحثين إلى أن ىذا المرحمة يمكن 
إعتبارىا دورة جديدة لمنمو الحركي و منيا يستطيع الفتى و الفتاة إكتساب و تعمم مختمف الميارات 

الحركية بسرعة ، ىذا باإلضافة إلى زيادة عامل مرونة العضالت لمفتيات يعد من النواحي اليامة التي 
تساعد عمى ممارسة بعض االنشطة الرياضية المعينة التي تحتاج لياتو الصفة أما بالنسبة لمفتيان فإن 

عامل زيادة القوة العضمية في ىذه المرحمة يعد من النواحي اليامة التي تتطمب المزيد من القوة العضمية و 
في ىذه المرحمة يستطيع الفرد أن يصل إلى اعمى المستويات الرياضية العالية  في بعض األنشطة 

 .2الرياضية مثل السباحة و الجمباز و التمرينات الفنية 
وبذلك ترى تحسن في المستوى في بداية مرحمة المراىقة ، و ثبات و استقرار و تآزر حركي في      

نيايتيا بين الخصائص التقويمي المختمفة لمحركة ، و عميو فالحركات بشكل عام تتميز باالنسيابية و 
الدقة ، و اإليقاع الجميل المتقن و الموزون حيث تخموا الميارات من الحركات الزائدة و الزوايا الحادة  

                                                           
 323 ، 324عمم نفس الطفولة و المراىقة ، مرجع سابق ، ص: حامد عبد السالم زىران - 1
 184 ، ص 1996 ، دار الفكر العربي ، 1أسس و نظريات الحركة ، ط : بسطويسي احمد - 2
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تقدم ىذا المستوى إلى القدرة الفائقة في التحصيل و اإلكتساب  " 1979 ، و فنتر 1978شانيل " ويعزي 
أن قدرة المراىق '' 1982حامد زىران " المميز لمميارات العقمية ، و التي تميز ىذه المرحمة ، و يضيف 

في تمك المرحمة تزداد في أخذ القرار و التفكير السميم ، و االختياري و الثقة بالنفس و االستقاللية في 
الفكر و كذلك الحرية في االكتشاف ، حيث يؤثر ذلك كمو ليس فقط عمى شخصية الالعب الحركية 

. 1فحسب بل و إنما يؤثر كذلك عمى شخصية المتكاممة 
:  أهمية المراهقة في التطور الحركي لممراهقين -  8

تتضح أىمية المراىقة كمرحمة كمال النضج و النمو الحركي حيث يبدأ مجاليا بالدراسة في الجامعة ، 
:  النادي فالمنتخبات القومية و تكتسي المراىقة أىمية كونيا 

  أعمى مرحمة تنضج فييا الفروق الفردية في المستويات ، ليس فقط بين الجنين بل بين الجنس
. الواحد أيضا و بدرجة كبيرة 

  رياضة المستويات العالية " مرحمة انفراج سريعة لموصول بالمستوى إلى البطولة . "
 و اإليقاع الجيد   مرحمة أداء مميز عالي من الحركات الشاذة و التي تتميز بالدقة و اإلتقان 
  التعتبر مرحمة تعمم بقدر إعتبارىا مرحمة تطور و تثبيت في المستوى لمقدرات و الميارات الحركية

 .
 مرحمة إلثبات الذات عن طريق إظيار ما لدى المراىق من درات فنية و ميارات حركية. 
  مرحمة تعتمد تمرينات المنافسة كصفة مميزة ليا ،و التي تساعد عمى إظيار مواىب و قدرات

. 2المراىقين باإلضافة إلى انتقاء الموىوبين 
:  أهمية النشاط الرياضي بالنسبة لممراهقين - 9

ىذا حيث أنيا تحفز المراىق فكريا و بدنيا كما : إن الرياضة عممية تسمية ، وترويح لكال الجنسين     
تزوده من الميارات ، الخبرات الحركية من أجل التعبير عن األحاسيس ، و المشاعر النفسية المكتظة 

التي تؤدي إلى اضطرابات نفسية و عصبية عند إنفجاره فيحصل المراىق من خالليا عمى جممة من القيم 
المقيدة ، التي اليستطيع تحصيميا في الحياة األسرية ، كما تعمل الحصص التدريبية عمى صقل المواىب 

لمرياضي و قدراتو من أجل شغل وقت الفراغ الذي  يحس فيو الرياضي بالقمق و الممل و بعد الرياضة 
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يتعب المراىق عضميا و فكريا فيستسمم حتما لمراحة و النمو بدال من أن يستسمم لمكسل و الخمول ، و 
يضيع وقتو فيما ال يرضي اهلل ، و ال النفس و ال المجتمع ، و عند مشاركة المراىق في التجمعات 

الرياضية و النوادي الثقافية من  أجل ممارسة مختمف أنواع النشاطات الرياضية فإن ىذا يتوقف عمى ما 
. يحس بو عن طريق التغيرات الجسمية ، النفسية و العقمية التي يمر بيا 

  إعطاء المراىق نوع من الحركية و تحميمو بعض المسؤولية التي تتناسب مع قدراتو و إستعداداتو
. كحرية إختيار أماكن المعب مثال 

  التقميل من األوامر و النواىي .
  مساعدة المراىق عمى اكتساب الميارات و الخبرات المختمفة في الميادين الثقافية و الرياضية

لتوفير الوسائل و اإلمكانيات و الجو الذي يالئم ميول المراىق ، فيو دائما في حاجة ماسةإلى النضج و 
اإلرشاد و الثقة و التشجيع ، فعمى المدرب أداء دوره في إرشاد و توجيو و بث الثقة في حياة المراىقين 

. 1طوال مشوارىم الرياضي
:    خصوصية التدريب تبعا لكل مرحمة 9-1

تنوع أىداف التخطيط طويل المدى تبعا لمراحل التدريب و لكل مرحمة اىداف يجب تحقيقيا و ذلك من 
:  خالل تخطيط مالئم و منسجم لحمل التدريب و ىذه المراحل ىي 

:   تيدف ىذه المرحمة إلى :مرحمة تدريب الناشئين و المبتدئين - أ
   بناء قاعدة عريضة و متينة لمقدرات الحركية و الصفات البدنية العامة
 تنمية قاعدة كبيرة من االداء الرياضي العام لمميارات. 

:   تيدف ىذه المرحمة إلى :مرحمة تدريب المتقدمين – ب
   بناء المستوى الرياضي ال بتدريب الرياضيين بتخصصاتيم الدقيقة
  تطوير الصفات البدنية الخاصة بالمعبة أو الفعالية الرياضية. 
  اإلعداد النفسي المناسب لمتدريب و المنافسات .

 :تيدف ىذه المرحمة إلى  : مرحمة تدريب رياضيو المستوى العالي : جـ 
  الوصول بالرياضي إلى أعمى مستوى ممكن من اإلنجاز
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  1الحفاظ عمى المستوى العالي من اإلنجاز.  
 : (مشكالت يواجهها المراهق  )مشاكل المراهقة – 10

تتميز مرحمة المراىقة بالفوضى و التناقض ، فيبحث الفرد عن ىوية جديدة ويحاول تجاوز ىذه األزمات و 
التأثيرات بالرياضة و األعمال الفنية ، ففي األول تبدأ األزمة ببطء ثم تنفجر ويعود سببيا إلى اإلحساس 
بالخوف و الخجل و الخطأ ، فيي مرتبطة بمستوى الذكاء ، كما يمكن إرجاء ىذه المشاكل لعدة عوامل 

من بينيا عوامل نفسية كالعزة و عوامل اجتماعية كعدم االمتثال لممجتمع العدواني فيصبح يفحص األمور 
ويناقشيا ويزنيا بتفكيره وعقميتو و عندما يشعر ألن البيئة تتصارع معو و ال تقدر مواقفو و تحس 

بأحاسيسو الجديدة ، يسعى دون قصد ألن يؤكد بنفسو ثورتو و نموه و عناده إذا كان كل من المدرسة و 
. 2األسرة و األصدقاء يفيمون قدراتو ومواىبو 

:  وتتمخص كل ىذه المشاكل في النقاط التالي 
:  المشاكل النفسية  : 10-1

أن من الطبيعي أن تتسم الحياة النفسية لممراىق بالفوضى التناقض و التجارب العديدة التي يقوم بيا و قد 
تكون فاشمة و قد تكون ناجحة ، فيو بذلك يعين في صراعات داخمية مكبوتة قد يظيرىا أحيانا بالعدوان و 

التمرد عمى األعراف و التقاليد فيو يعتقد أنو يجب عمى المجتمع االعتراف بشخصيتو و قد يؤدي ىذه 
الصراعات النفسية إلى اإلحساس بالذنب و القير فيؤدي بو إلى االكتئاب و االنعزال أو إلى السموك 

العدواني وتستطيع صرف النظر عن ىذه المشاكل بإدماج المراىق في النشاط الرياضي و الكشفي أو 
 3االجتماعي لكي يتكيف مع حياة الجماعة و يتعمم روح المسؤولية 

:  المشاكل االجتماعية  : 10-2

إن مشاكل المراىقة تنشأ من االحتياجات السيكولوجية األساسية مثل الحصول عمى مركز ومكانة في 
المجتمع و اإلحساس بأن فرد مرغوب فيو و يميل المراىق إلى أظيار مظيره و يتميز بالصراحة التامة و 

اإلخالص في مسايرة الجماعة تقل شيئا فشيئا و يحل محل ىذا الشعور اتجاه اخر يقوم أساسا عمى 
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تأكيدات الذات و الرغبة باالعتراف بو كفرد يعمل وسط جماعة نظرا لمنضج العقمي و االجتماعي السبب 
الذي يدعوا إلى الإلنسجام في الجماعة في أول مرحمة لممراىق ىو تجنب سموك الرغبة في تأكيد الذات إذ 

أنو يسعى ألن يكون لو مركز بين الجماعة و تعترف ىذه االخيرة بشخصيتو حيث أنو يميل إلى القيام 
باألعمال التي تجمب االنتباه كما يحاول التصنع في طريقة كالمو ، و يشعر المراىق كذلك أنو عميو 

مسؤوليات نحو الجماعة أو الجماعات التي ينتمي إلييا ، إذ أنو يحاول القيام بآرائو فيعتقد أنيا تريد أن 
. 1تحطم عبقريتو 

:  مشاكل جنسية - 10-3

من الطبيعي أن يشعر المراىق بالميل الشديد لمجنس االخر و لكن التقاليد في مجتمعنا تقف حاجزا دون 
أن ينال مايبغي ، عندما يفصل المجتمع بين الجنسين فإنو يعمل إلى إعاقة الدوافع الفطرية الموجودة عند 
المراىق اتجاه الجنس االخر ، و قد يتعرض لالنحراف و غيره من السموك المنحرف باإلضافة إلى لجوء 
المراىقين إلى أساليب ممتوية ال يقبميا المجتمع كمعاكسة الجنس االخر أو لمتشيير لو او االنحراف في  

. بعض العادات و األساليب المنحرفة 
:  المشاكل اإلنفعالية  : 10-4

أن العامل االنفعالي لدى المراىق في حياتو يبدو واضحا في انفعالو ووحدتو و اندفاعو و ىذا االندفاع     
أساسي يرجع إلى التغيرات الجسمية بإحساس المراىق بنمو جسمو و شعوره بأن جسمو اليختمف عن 

أجسام الرجال ، فيشعر المراىق بالفخر و لكن يشعر في الوقت نفسو بالحياء والخجل من ىذا النمو كما 
يتجمى بوضوح خوف المراىق من ىذه المرحمة الجديدة التي ينتقل إلييا و التي تتطمب منو أن يكون رجال 
في سموكو و تصرفاتو و قد يتسرع و يندفع في سموكات خاطئة تورطو في مشاكل مع األسرة أو المجتمع 

:  كما تمتاز األفعال بسرعة التغيير و التقمب و كذا كثرة الصراعات التي يعانييا المراىق نذكر منيا 
. صراع عائمي بين ميمو التحرر من القيود و األسرة و بين سمطة األسرة 

 صراع بين جيمو و جيل الماضي .
 صراع ديني بين ما تعممو من شعائر و بين مايصدرلو تفكيره الجديد .
 صراع بين مغريات الطفولة و الرجولة .
 صراع بين شعوره الشديد بذاتو و شعوره الشديد بالجماعة. 
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 : مشاكل صحية- 10-5

إن المتاعب المرضية التي يتعرض ليا المراىق ىي السمنة إذ يصاب المراىقين بسمنة بسيطة مؤقتة و 

لكن إذا كانت كبيرة فيجب العمل عمى تنظيم االكل و العرض عمى طبيب مختص فقد تكون 

ورائيااضطرابات شديدة  بالغدد كما يجب عرض المراىقين عن الطبيب لالستماع إلى متاعبيم وىو في 

 1حد ذاتو جوىر العالج 

:  أهمية التربية البدنية و الرياضية بالنسبة لممراهقين- 11

تعتبر التربية البدنية و الرياضية مادة مساعدة و منشطة و مكيفة لشخصية و نفسية المراىق لكي     
يحقق فرصة اكتساب الخبرات و الميارات الحركية التي تزيده رغبة و تفاعال في الحياة فتجعمو يتحصل 

عمى القيم التي يعجز المنزل عمى توفييا لو ، ليذا يجب عمى مناىج التربية البدنية أن تفسح المجال من 
أجل إنماء و تطوير الطاقات البدنية و النفسية لو ، و ىذا بتكثيف ساعات رياضية داخل الثانوية من 

أجل إستعادة نشاطو الفكري و البدني و تجعل المراىقين يعبرون عن مشاعرىم و أحاسيسيم التي تتصف 
باإلضطراب و العنف وىذا عن طريق الحركات الرياضية المتوازنة المنسجمة و المتناسقة التي تخدم و 

. تنمي أجيزتيم الوظيفية و العضوية و النفسية 
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 : خالصة 

 التي تتحكم القوانين حيث من أو المعب حيث من سواء الحد ىذا عند تتوقف لن القدم كرة تطور إن
 .التغير ىذا فيو تم الذي الجيل مع تتماشى ولكنيا القوانين بعض في تغيير فنالحظ ، فييا

 بيا أكثر تيتم الدول ماجعل وىذا العالم في شعبية أكثر أصبحت القدم كرة رياضة وعموما فإن
 يتوقف لن الرياضة ىذه بان نستخمص األخير وفي أخرى رياضة من أكثر الشركات العالمية وحتى

 .المعب طريقة حيث من مستمر تطور ستبقى في ،ولكنيا تطورىا
موضوع المراىقة شاسع و عميق ال يمكن شرحو في بضعة صفحات و الشيء الذي يتضح لنا اما

بعد تقديم المحتوى ىو إن مرحمة المراىقة فترة غير عادية تصاحبيا تغيرات نفسية فسيولوجية و ىي 
مرحمة انتقالية بين الطفولة و النضج الكامل و ىي من أىم و أصعب المراحل التي يمر بيا الفرد في 
حياتو بحكم التغيرات التي تحدث لو نجد المراىق يمتمك سمبيات و المتمثمة في االنفعاالت التي يمكن 

نشاط البدني أن يتحكم أو عمى األقل التخفيف من حدتيا و اإليجابيات ىي التغيرات الجسمية و 
الفيزيولوجية و كذلك يمكن لمنشاط الرياضي أن يستثمر فييا كون الرياضة تجمب لممراىق المتعة بإشباعو 

 .لمختمف الحاجات التي يتطمبيا نموه و الراحة و الترويج عن النفس 
وما يمكن قولو واستخالصو كنتيجة نيائية ىو أن الحديث عن مرحمة النمو و محاولة ربطيا مع أىم      

. القدرات التي تتصف بيا ىذه الفئة و كيفية إعداد برنامج تدريبي يتماشى مع خصائص ىذه الفئة العمرية
 

 



 

 الجانبب
  اتطبيقي
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:  تمهيد

إن البحوث العممية عموما تيدف إلى الكشف عمى الحقائق، حيث تكمن قيمة ىذه البحوث في      
التحكم في المنيجية المتبعة فييا، ومصطمح المنيجية يعني مجموعة المناىج والطرق التي تواجو الباحث 
في بحثو وبالتالي فإن الوظيفة المنيجية ىي جمع المعمومات، ثم العمل عمى تصنيفيا وتركيبيا وقياسيا 

و بيدف توضيح .  وتحميميا من أجل استخالص نتائجيا والوقوف عمى الثوابت الظاىرة المارد دارستيا
الطرق التي تم اعتمادىا في تصنيف وترتيب وقياس وتحميل المعمومات التي تم جمعيا في الجانب 

 النظري
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 :االستطالعيةالدراسة -1
 : تعريف الدراسة االستطالعية1-1

البحث االستطالعي ىو البحث الذي يستيدف التعرف عمى المشكمة فقط وتقوم الحاجة إلى ىذا النوع 
من البحوث عندما تكون المشكمة محل البحث جديدة لم يسبق إلييا، أو عندما تكون المعمومات أو 

 . المعارف المتحصل عمييا حول المشكمة قميمة وضعيفة
 :  مجاالت الدراسة – 2
 :  المجال المكاني 2-1

 . بعض فرق  والية جيجل
 . و مايمارسبين الفترة المحصورة بين شيري :  المجال الزمني 2-2

 : مجتمع الدراسة -3

 : تعريف المجتمع 3-1
ىو مجموعة من الخصائص التي يحددىا الباحث تكون مضبوطة عند كافة أعضاء العينة، ويعتبر من 

، فبدون تحديد المجتمع وتحديد را الباحث ويولييا اىتماما كبييراعيياالنقاط األساسية التي ينبغي أن 
 1 المرتبطة بالبحثالمتغيراتالعناصر الداخمة فيو ال يستطيع الباحث التحكم في كافة 

 : مجتمع الدراسة 3-2
 .مدرب  لكرة القدم   لوالية جيجل  30في    تمثل مجتمع الدارسة الحاليي

 : عينة الدراسة -4

ىي جزء من الكل نقوم باختيارىا بطريقة معينة لدارستيا من أجل التحقق من الظاىرة في ىذا الكل     
 تختار بطرق مختمفة من مجتمع كبير لدارسة ظاىرة فيو وبشكل عام األفرادكما تعرف بأنيا مجموعة من 

 تؤخذ من المجتمع األصل بحيث تكون ممثمة لو تمثيال األفرادفإن العينة نعرفيا بأنيا مجموعة من 
جراءصادقا، وتم اختيار عينة الدارسة بطريقة مقصودة وال يتم تعميم نتائجيا إال بعد المقارنة   دارسة وا 

أخرى ويمكن أن تستعمل العينة المقصودة عندما يكون المجتمع األصمي قميل العدد وخاصة في 
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 .69ص
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 أو رياضة العاب القوى و يمكن كذلك استخداميا عندما تريد قصد رياضة الجمباز الفردية مثل الرياضيات
دارسة بعينيا كأن تقصد دارسة الحالة البدنية لرياضي معين ال غير إلى غير ذلك من المواقف التي 

 30 تم اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية حيث شممت   1.تدفعنا إلى القصد في الدارسة و البحث
 .مدرب فرق لوالية جيجل صنفي أكابر و أواسط

 : منهج الدراسة- 5

 مجموعة من القواعد العامة بإتباعىو الطريقة التي يتعين عمى الباحث أن يمتزميا في بحثو حيث يتقيد 
التي تييمن عمى سير البحث ويسترشد بيا الباحث في سبيل الوصول إلى الحمول المالئمة لمشكمة   

  . 2البحث

 .الوصفي لمالئمتو لطبيعة دراستناولقد تم اختيار المنيج 

 : أداة جمع البيانات – 6

  . االستمارة تمثل فيتم جمع البيانات عن طريق االستبيان

:  اإلحصائيةاألساليب - 7

 .النسب المئوية- 

 .التكرارات المئوية- 

 

 

 

 

                                                           
 . 72 – 67عبد اليمين بوداود، مرجع سابق ، ص 1
 . 136-111عبد اليمين  بوداود ، مرجع سابق ، ص 2
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: خالصة

 نستخمص مما سبق أنو ال دارسة عممية بدون منيج، وأن كل دارسة عممية ناجحة ومفيدة ال بد ليا     
 تتوفر منيجية عممية معينة ومناسبة، وتتماشى مع موضوع ومتطمبات البحث وال بد لو أن  لدى وان

إلخ، تتماشى مع ... واستبيان ومتغيراتالباحث  الذي يقوم تتوفر لديو أدوات البحث مختارة بدقة من عينة 
متطمبات البحث وتخدمو بصفة تسمح لو بالوصول إلى حقائق عممية صحيحة ومفيدة لمباحث والمجتمع، 

 ضروريا في البحوث العممية الحديثة قصد ربح الوقت والوصول اومنو فإن  ، العمل بالمنيجية يعد أمر
إلى النتائج المؤكدة إضافة إلى وجوب أن تكون المنيجية و األدوات المستخدمة في البحث واضحة 

 .وغامضة من الغموض والتناقضات



 

 : ثانيالفصل ال
 تحلل  ومااقش  

 المتائج
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البيانات الشخصية : المحور االول   

يمثل سن المدربين :01جدول رقم   

 السن التكرار النسبة
  ]27 الى 22من ] 7 23.33%
  ]32 الى 27من ] 5 16.66%
  ]38 الى 32من ] 11 36.66%
  [43 الى 38من ] 7 23.33%

 المجموع 30 100
 

 (سنة  38 سنة و 32)من خالل مناقشة الجدول أعاله يتبين لنا أن غالبية سن المبحوثين يتراوح ما بين 
  ( سنة 32 سنة و 27) ، في حين بمغت اقل نسبة الصحاب االعمار ما بين 36.66و ذلك بنسبة 

يمثل سن المدربين  : 01الشكل رقم   
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يمثل نوع الشهادة المتحصل عميها :02جدول رقم   

 نوع الشهادة التكرار النسبة 
 ليسانس في الرياضة  20 64.5%
 ماستر في الرياضة 10 32.3%
 شهادة مدرب 15 48.4%
 مستشار في الرياضة 1 3.2%
 شهادات أخرى 7 22.6%
 المجموع 53 100%

 

يوجد بعض المدربين المتحصمين عمى أكثر من شهادة  ولهذا نجد أن عدد التكرارات تجاوزت :   مالحظة
. تكرار 30 ليسانس في الرياضة ما يالحظ من الجدول أعاله أن غالبية المدربين متحصمين عمى شهادة  

  بالمئة متحصمين عمى شهادة مستشار في الرياضة 3.2 بالمئة ، في حين أن  64.5و ذلك بنسبة 

 

يمثل نوع الشهادة المتحصل عميها  : 02الشكل   

 

ليسانس في الرياضة
38%

ماستر في الرياضة
19%

شهادة مدرب
28%

مستشار في الرياضة
2% شهادات أخرى

13%
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يمثل سنوات الخبرة لدى المدربين : 03الجدول رقم   

 سنوات الخبرة التكرارات النسبة 
  سنة01 1 3.33%
[05 الى 01[ 12 40%  

  سنوات 5اكثر من  17 56.66%
 المجموع  30 100%

 

 سنوات وذلك 5 أكثر من من خالل مناقشة الجدول أعاله نالحظ أن غالبية المبحوثين لديهم خبرة عمل
. بالمئة 3.33 في حين كانت نسبة المذين لديهم خبرة تساوي سنة واحدة هي بالمئة ، 56.66بنسبة   

. سنوات 5 نستنتج من خالل النتائج أن معظم المدربين لديهم خبرة في المجال الرياضي أكثر من  

يمثل سنوات الخبرة في المجال الرياضي: 03شكل رقم   
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يمثل سنوات الخبرة لدى المدربين مع صنف أكابر : 04الجدول رقم   

 سنوات الخبرة التكرارات النسبة 
  سنة0 5 16.66%
[03 الى 01] 16 53.33%  

  سنوات 3اكثر من  9 30%
 المجموع  30 100%

 

األكابر  لديهم خبرة تدريبية مع صنف دربينمن خالل مناقشة نتائج الجدول أعاله نالحظ أن غالبية الم
  لديهم ليس في حين كانت نسبة الذين بالمئة ، 53.33 سنوات و نسبتها 3تتراوح من سنة الى 

  بالمئة 16.66هي   مع صنف أكابر خبرة تدريبية

 3 من سنة الى  لديهم خبرة الدين تعاممنا معهم نستنتج من خالل تحميل الجدول أن معظم المدربين
.سنوات مع صنف أكابر   

يمثل سنوات الخبرة لدى المربي مع صنف أـكابر : 04الشكل   
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سنة  0
17%

[  سنوات 1-3]
53%

سنوات 3أكثر من 
30%
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 المحور الثاني                                            

 .يمثل مشاركة المدربين في دورات تكوينية في التحضير البدني: 05الجدول 

النسبة التكرار األجوبة 
المئوية 

 2كا
المحسوبة 

 2كا
المجدولة 

مستوى 
الداللة 

درجة 
الحرية 

القرار 

دال  غير  01 0,05 3,84 3.32 66.7% 20نعم 
 33.3% 10ال  اإحصائي

 %100 30المجموع 

 من خالل مناقشة نتائج الجدول أعاله  تبين لنا أن أغمبية المدربين شاركوا في دورات تكوينية في 
  ، فيما بمغت نسبة المدربين الذين لم يشاركوا في الدورات التكوينية % 66.7التحضير البدني و ذلك بنسبة

33.3%.  

 3.84 المجدولة 2كامن صغر  أ3.32ة ب المحسو2وحسب نتائج التحميل اإلحصائي نالحظ أن كا
.  ىناك فروق ذات داللة إحصائيةال توجد، وبالتالي 01 ودرجة الحرية 0,05عند مستوى الداللة 

يمكننا أن نستنتج من مناقشتنا و تحميل نتائج الجدول أن أغمب المدربين سبق ليم و أن شاركوا قي دورات 
 .تكوينية في التحضير البدني

 . يمثل نسبة مشاركة المدربين في دورات تكوينية في التحضير البدني :05الشكل  

 

 ىل تقومون بإجراء الفحوصات الطبية قبل بداية التحضير البدني العام ؟: 06السؤال 

نعم
67%

ال
33%
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 :يمثل  نتائج السؤال : 06الجدول 

النسبة التكرار األجوبة 
المئوية 

 2كا
المحسوبة 

 2كا
المجدولة 

مستوى 
الداللة 

درجة 
الحرية 

القرار 

دالة إحصائية  01 0,05 3,84 26.12 %96.7 29نعم 
 3.3% 01ال 

 %100 30المجموع 

من خالل مناقشة الجدول أعاله نجد بأن أغمبية المدربين يقومون باجراء الفحوصات الطبية قبل بداية 
 ، فيما بمغت نسبة الذين ال يقومون باجراء الفحوصات %96.7التحضير البدني العام و ذلك بنسبة 

 .%3.3الطبية 

 3.84 المجدولة 2كا أكبر من 26.12ة ب المحسو2وحسب نتائج التحميل اإلحصائي نالحظ أن كا
. ، وبالتالي ىناك فروق ذات داللة إحصائية01 ودرجة الحرية 0,05عند مستوى الداللة 

يقومون بإجراء الفحوصات المدربين يمكننا أن نستنتج من مناقشتنا و تحميل نتائج الجدول أن أغمب 
 .الطبية قبل بداية التحضير البدني العام

 . يمثل نسبة إجراء الفحوصات الطبية قبل بداية التحضير البدني العام:06شكل ال

 

97%

3%

نعم ال
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 ىل لديك الخبرة الكافية لمتدخل عند حدوث اإلصابات أثناء عممية التحضير البدني ؟: 07السؤال 

 .يمثل نتائج السؤال:   07الجدول 

النسبة التكرار األجوبة 
المئوية 

 2كا
المحسوبة 

 2كا
المجدولة 

مستوى 
الداللة 

درجة 
الحرية 

القرار 

دالة إحصائية  01 0,05 3,84 4.8 %70 21نعم 
 %30 09ال 

 %100 30المجموع 

من خالل مناقشة الجدول أعاله نجد بأن أغمبية المدربين لدييم خبرة كافية لمتدخل عند حدوث اإلصابات 
 في حين بمغت نسبة المدربين الذين ليس ليم %70الرياضية أثناء عممية التحضير البدني و ذلك بنسبة 

  .%30خبرة في التدخل عند حدوث اإلصابات الرياضية أثناء عممية التحضير البدني نسبة 

 3.84 المجدولة 2كا أكبر من 4.8ة ب المحسو2نالحظ أن كا وحسب نتائج التحميل اإلحصائي
. ، وبالتالي ىناك فروق ذات داللة إحصائية01 ودرجة الحرية 0,05عند مستوى الداللة 

نستنتج من خالل مناقشتنا و تحميل نتائج الجدول أن أغمبية المدربين ليم خبرة في التدخل عند حدوث 
 .اإلصابات الرياضية أثناء عممية التحضير البدني

 .يمثل خبرة المدربين في لتدخل عند حدوث اإلصابات الرياضية أثناء التحضير البدني : 07شكل 

 

نعم 
70%

ال
30%
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 ىل تتبع الطرق العممية في تحضيرك البدني ؟: 08السؤال 

 .أعاله يمثل نتائج السؤال 08الجدول  

النسبة التكرار األجوبة 
المئوية 

 2كا
المحسوبة 

 2كا
المجدولة 

مستوى 
الداللة 

درجة 
الحرية 

القرار 

دالة إحصائية  01 0,05 3,84 30 %100 30نعم 
 %00 00ال 

 %100 30المجموع 

من خالل مناقشة الجدول أعاله نجد بأن كل  المدربين يتبعون الطرق العممية خالل التحضير البدني و 
 .%100ذلك بنسبة 

 عند 3,84 المجدولة 2كا أكبر من 30ة ب المحسو2وحسب نتائج التحميل اإلحصائي نالحظ أن كا
. ، وبالتالي ىناك فروق ذات داللة إحصائية01 ودرجة الحرية 0,05مستوى الداللة 

 نستنتج من خالل مناقشتنا و تحميل نتائج الجدول بأنو كل  المدربين يتبعون الطرق العممية خالل 
 .التحضير البدني 

 . يمثل إتباع المدربين لمطرق العممية خالل عممية التحضير البدني :08الشكل 
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 ؟ كم ىي المدة التي تستغرقيا في التحضير البدني العام : 09سؤالال

 .يمثل المدة المستغرقة خالل التحضير البدني العام :09 جدولال

النسبة التكرار األجوبة 
المئوية 

 2كا
المحسوبة 

 2كا
المجدولة 

مستوى 
الداللة 

درجة 
الحرية 

القرار 

دالة  4 0,05 9,49 9.64 %6.66 2 ] أسابيع 3 – أسبوع 2] 
إحصائية   %30 9 ] أسابيع 4– أسابيع3من ]

 %33.33 10 ] أسابيع 5– أسابيع4من ]
 %23.33 7 ] أسابيع 6– أسابيع5من ]
 %6.66 2 [ أسابيع 7– أسابيع6من ]

 %100 30المجموع 

من خالل مناقشة الجدول أعاله نجد بأن ىنالك اختالف بين المدربين في مدة التحضير البدني العام 
و  ] أسابيع 3 – أسبوع 2 ]بحيث نجد بأن مدربين فقط يجرين التحضير البدني العام في مدة تتراوح بين 

 مدربين يجرون التحضير البدني العام في مدة 9 من عينة الدراسة ، بينما نجد %6.66ذلك بنسبة تمثل 
 4من  ] ، و بالنسبة لمفترة الممتدة بين %30و يمثمون بنسبة  ] أسابيع 4 – أسابيع 3من  ]تتراوح بين 

نجد بأن العدد األكبر من المدربين يستغمونيا خالل التحضير البدني العام و بمغت  ] أسابيع 5 –أسابيع 
 ] أسابيع 6 – أسابيع 5من  ] ة ىي تمثل أعمى نسبة ، في حين الفترة المتراوحة بين % 33.33نسبتيم 

100%

0%

نعم  ال



 الفصل الثاني                                                                  تحليل ومناقشة النتائج

 

118 
 

 مدربين عمى الترتيب و ذلك 2 و 7تمثمت في استغالليا من طرف  [ أسابيع 7 – أسابيع 6من  ]و 
 . عمى الترتيب كذلك%6.66 و %23.33بنسبة 

 9.64ة ب المحسو2نالحظ أن كا (02)وحسب نتائج التحميل اإلحصائي الموضح في الجدول رقم 
، وبالتالي ىناك فروق ذات 04 ودرجة الحرية 0,05 عند مستوى الداللة 9,49 المجدولة 2كاأكبر من 

. داللة إحصائية

نستنتج من خالل مناقشتنا و تحميل نتائج الجدول أعاله  بأنو أغمب المدربين يجرون التحضير البدني 
 . أسابيع6 إلى 4العام في فترة تتراوح بين 

 . يوضح المدة المستغرقة خالل التحضير البدني العام :09شكل 

  

 

  ىل ترى أن مدة التحضير البدني العام كافية لموقاية من اإلصابات الرياضية؟:10السؤال 

 .  يمثل اإلجابة عن السؤال أعاله:10الجدول 

النسبة التكرار األجوبة 
المئوية 

 2كا
المحسوبة 

 2كا
المجدولة 

مستوى 
الداللة 

درجة 
الحرية 

القرار 
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دالة إحصائية  01 0,05 3,84 19.2 %90 27نعم 
 %10 03ال 

 %100 30المجموع 

 من عينة الدراسة يرون بأن مدة %90 مدرب و بنسبة تمثمت في 27نالحظ من الجدول أعاله بأن 
 مدربين و التي كانت 3التحضير البدني العام التي قاموا بيا كافية لمتقميل من اإلصابات الرياضية ، بينما 

 . يرون بأن مدة التحضير البدني العام غير كافية لمتقميل من اإلصابات الرياضية%10نسبتيم 

 3,84 المجدولة 2كا أكبر من  19.2ة ب المحسو2وحسب نتائج التحميل اإلحصائي نالحظ أن كا
. ، وبالتالي ىناك فروق ذات داللة إحصائية01 ودرجة الحرية 0,05عند مستوى الداللة 

 من المدربين يرون بأن مدة التحضير البدني العام كافية لمتقميل من %90نستنتج من نتائج الجدول بأن 
 .اإلصابات الرياضية

 .يوضح ىل كانت مدة التحضير البدني العام كافية لمتقميل من اإلصابات الرياضية: 10شكل 

 

 ىي العناصر التي تولون ليا أىمية كبيرة أثناء التحضير البدني العام ؟ ما : 11السؤال

 .يوضح العناصر البدنية األكثر أىمية في التحضير البدني العام : 11الجدول 

القرار درجة مستوى  2كا 2كاالنسبة التكرار األجوبة 

نعم
90%

ال
10%
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الحرية الداللة المجدولة المحسوبة المئوية 
دالة إحصائية  4 0,05 9,49 166.48 %60 18 السرعة

 %76.7 23 القوة
 %93.3 28 المداومة
 %50 15 المرونة
 %23.3 7 الرشاقة

 %303.3 30المجموع 

 

 من المدربين أكدوا عمى أن صفة المداومة ىي العنصر الميم 93.3%نالحظ من الجدول أعاله بأن 
 من المدربين أنيا ال تقل أىمية عن صفة %76.7خالل التحضير البدني و كذلك صفة القوة و التي أكد 

 أنيا اقل صفة من حيث األىمية %23.3المداومة  في حين أن صفة الرشاقة أكد المدربين و بنسبة 
 .خالل التحضير البدني العام

عند 9.49 المجدولة 2كاأكبر من 166.48ة ب المحسو2وحسب نتائج التحميل اإلحصائي نالحظ أن كا
                                .، وبالتالي ىناك فروق ذات داللة إحصائية04 ودرجة الحرية 0,05مستوى الداللة 

 .يوضح العناصر البدنية األكثر أىمية في التحضير البدني العام : 11الشكل 
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 ىل سبق أن تعرض أحد العبيك إلصابة خالل التحضير البدني العام؟ : 12السؤال

 .يمثل تعرض الالعبين إلى اإلصابة خالل التحضير البدني العام: 12الجدول 

النسبة التكرار األجوبة 
المئوية 

 2كا
المحسوبة 

 2كا
المجدولة 

مستوى 
الداللة 

درجة 
الحرية 

القرار 

دالة إحصائية  01 0,05 3,84 4.8 %70 21 نعم
 %30 09 ال

 %100 30المجموع 

نالحظ من الجدول أعاله بأنو سبق لالعبين اإلصابة خالل التحضير البدني العام و ذلك ما صرح بو 
 مدربين صرحوا 09 من عينة الدراسة ، بينما بقية المدربين و المقدر عددىم %70 مدرب و بنسبة 21

 .بأنو لم يتعرض العبوىم لإلصابة خالل التخضير البدني العام

 3,84 المجدولة 2كا أكبر من 4.8ة ب المحسو2وحسب نتائج التحميل اإلحصائي نالحظ أن كا
. ، وبالتالي ىناك فروق ذات داللة إحصائية01 ودرجة الحرية 0,05عند مستوى الداللة 

 من خالل نتائج الجدول نستنتج بأن األغمبية من الالعبين تعرضوا لإلصابة خالل التحضير البدني 
 .العام

 .يوضح ىل يتعرض الالعبون لإلصابة خالل التحضير البدني العام: 12الشكل 
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                                    المحور الثالث 

 ىل ترى أن مدة التحضير البدني الخاص كافية لموقاية من اإلصابات الرياضية؟  : 13السؤال

 .يمثل اإلجابة عن السؤال أعاله: 13الجدول 

النسبة التكرار األجوبة 
المئوية 

 2كا
المحسوبة 

 2كا
المجدولة 

مستوى 
الداللة 

درجة 
الحرية 

القرار 

دالة إحصائية  01 0,05 3,84 22.52 %93.3 28 نعم
 %6.7 02 ال

 %100 30 المجموع

 من عينة الدراسة يرون بأن مدة %93.3 مدرب و بنسبة تمثمت في 28نالحظ من الجدول أعاله بأن 
 مدربين و التي 2التحضير البدني الخاص التي قاموا بيا كافية لمتقميل من اإلصابات الرياضية ، بينما 

 . يرون بأن مدة التحضير البدني العام غير كافية لمتقميل من اإلصابات الرياضية%6.7كانت نسبتيم 

 3.84 المجدولة 2كا أكبر من 22.52ة ب المحسو2وحسب نتائج التحميل اإلحصائي نالحظ أن كا
. ، وبالتالي ىناك فروق ذات داللة إحصائية01 ودرجة الحرية 0,05عند مستوى الداللة 

نعم
70%

ال
30%
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 من المدربين يرون بأن مدة التحضير البدني العام كافية لمتقميل %93.3نستنتج من نتائج الجدول بأن 
 .من اإلصابات الرياضية

 . يوضح ىل كانت مدة التحضير البدني الخاص كافية لمتقميل من اإلصابات الرياضية :13شكل 

 

 

 

 ؟ الخاصكم ىي المدة التي تستغرقيا في التحضير البدني :  14السؤال 

 .الخاص التحضير البدني خالل المستغرقة  المدة يمثل: 14الجدول 

النسبة التكرار األجوبة 
المئوية 

 2كا
المحسوبة 

 2كا
المجدولة 

مستوى 
الداللة 

درجة 
الحرية 

القرار 

دال  غير  03 0,05 7,81 1.72 %16.66 05  ] أسابيع 2 –أسبوع ] 
 %26.66 08  ] أسابيع 3 – أسابيع 2] 
 %33.33 10  ] أسابيع 4 – أسابيع 3] 
 %23.33 07  ] أسابيع 5 – أسابيع 4] 

 %100 30 المجموع

93%

7%

نعم ال
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من خالل مناقشة الجدول أعاله نجد بأن ىنالك اختالف بين المدربين في مدة التحضير البدني الخاص 
 ] أسابيع 2 – أسبوع 1 ] مدربين  يجرون التحضير البدني الخاص في مدة تتراوح بين 5بحيث نجد بأن  

 مدربين يجرون التحضير البدني 08 من عينة الدراسة ، بينما نجد %16.66و ذلك بنسبة تمثل  
 ، و بالنسبة لمفترة %26.66و يمثمون بنسبة  ] أسابيع 3 – أسابيع 2من  ]الخاص في مدة تتراوح بين 

نجد بأن العدد األكبر من المدربين يستغمونيا خالل التحضير  ] أسابيع 4 – أسابيع 3من  ]الممتدة بين 
من  ] و ىي تمثل أعمى نسبة ، في حين الفترة المتراوحة بين % 33.33البدني الخاص و بمغت نسبتيم 

  .%23.33 مدربين و ذلك بنسبة 07تمثمت في استغالليا من طرف ] أسابيع 5 – أسابيع 4

 7,81 المجدولة 2كا من صغر أ1.72ة ب المحسو2وحسب نتائج التحميل اإلحصائي نالحظ أن كا
.  ىناك فروق ذات داللة إحصائيةال توجد، وبالتالي 03 ودرجة الحرية 0,05عند مستوى الداللة 

نستنتج من خالل مناقشتنا و تحميل نتائج الجدول أعاله  بأنو أغمب المدربين يجرون التحضير البدني 
 . أسابيع4 إلى 3الخاص في فترة تتراوح بين 

 . يوضح المدة المستغرقة خالل التحضير البدني الخاص :14الشكل  

 

  ىل ترى أن مدة التحضير البدني الخاص كافية لموقاية من اإلصابات الرياضية؟ :15السؤال 

 .  يمثل اإلجابة عن السؤال أعاله:15الجدول 
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النسبة التكرار األجوبة 
المئوية 

 2كا
المحسوبة 

 2كا
المجدولة 

مستوى 
الداللة 

درجة 
الحرية 

القرار 

دالة إحصائية  01 0,05 3,84 8.52 %76.7 23 نعم
 %23.3 07 ال

 %100 30 المجموع

 من عينة الدراسة يرون بأن مدة %76.6 مدرب و بنسبة تمثمت في 23نالحظ من الجدول أعاله بأن 
 مدربين و الذين 07التحضير البدني الخاص التي قاموا بيا كافية لمتقميل من اإلصابات الرياضية ، بينما 

 . يرون بأن مدة التحضير البدني العام غير كافية لمتقميل من اإلصابات الرياضية%23.3كانت نسبتيم 

 3,84 المجدولة 2كا أكبر من 8.52ة ب المحسو2وحسب نتائج التحميل اإلحصائي نالحظ أن كا
. ، وبالتالي ىناك فروق ذات داللة إحصائية01 ودرجة الحرية 0,05عند مستوى الداللة 

 من المدربين يرون بأن مدة التحضير البدني العام كافية لمتقميل %76.6نستنتج من نتائج الجدول بأن 
 .من اإلصابات الرياضية

 كافية لمتقميل من اإلصابات الرياضية ؟ يوضح ىل كانت مدة التحضير البدني العام: 15الشكل 

 

  كيف تقوم بتقنين و التحكم في حمولة التدريب األسبوعية لتفادي اإلصابات الرياضية ؟:16السؤال 

  يمثل المبدأ المستخدم في تقنين و التحكم في حمولة التدريب األسبوعية:16الجدول 

القرار درجة مستوى  2كا 2كاالنسبة التكرار األجوبة 

نعم
77%

ال
23%
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الحرية الداللة المجدولة المحسوبة المئوية 
دالة إحصائية  2 0,05 5,99 9.6 %20 06  التناوب
 %60 18 التسمسل

 %20 06 االستمرارية
 %100 30 المجموع

 يستخدمون مبدأ التسمسل في %60 مدرب و بأعمى نسبة تمثمت في 18نالحظ من تحميل الجدول بأن 
 مدرب المتبقي يستخدمون 12تقنين و التحكم في حمولة التدريب األسبوعية لتفادي اإلصابات ، بينما 

 لكل منيما في تقنين و التحكم في حمولة التدريب األسبوعية %20مبدأ التناوب و االستمرارية بنسبة 
 .لتفادي اإلصابات الرياضية

 5,99 المجدولة 2كا أكبر من 9.6ة ب المحسو2وحسب نتائج التحميل اإلحصائي نالحظ أن كا
. ، وبالتالي ىناك فروق ذات داللة إحصائية02 ودرجة الحرية 0,05عند مستوى الداللة 

نستنتج من معطيات الجدول بأن معظم المدربين يستخدمون مبدأ التسمسل في تقنين و التحكم في حمولة 
 .التدريب األسبوعية لتفادي اإلصابات الرياضية

 يوضح المبدأ المستخدم في  تقنين و التحكم في حمولة التدريب األسبوعية لتفادي اإلصابات  :16الشكل 
 .الرياضية

 

  ىل ىنالك تمارين رياضية خاصة تساىم في التقميل من اإلصابات الرياضية ؟:17السؤال 

التناوب
20%

التسلسل
60%

االستمرارية
20%
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 . يوضح اإلجابة عن السؤال أعاله :17الجدول 

النسبة التكرار األجوبة 
المئوية 

 2كا
المحسوبة 

 2كا
المجدولة 

مستوى 
الداللة 

درجة 
الحرية 

القرار 

دالة إحصائية  01 0,05 3,84 30 %100 30 نعم 
 %00 00 ال

 %100 30 المجموع

 بأنو ىنالك تمارين رياضية تساىم في التقميل %100نالحظ من الجدول بأن كل المدربين أجابوا بنسبة 
 .من اإلصابات الرياضية

 عند 3,84 المجدولة 2كا أكبر من 30ة ب المحسو2نالحظ أن كا وحسب نتائج التحميل اإلحصائي
. ، وبالتالي ىناك فروق ذات داللة إحصائية01 ودرجة الحرية 0,05مستوى الداللة 

 .نستنتج من معطيات الجدول بأنو ىنالك تمارين رياضية تساىم في التقميل من اإلصابات الرياضية

 . يوضح ىل ىنالك توجد تمارين رياضية تساىم في التقميل من اإلصابات الرياضية :17الشكل 

 

 كيف تقوم بتقنين و التحكم في حمولة التدريب داخل الحصة التدريبية لتفادي اإلصابات :18السؤال
 الرياضية؟

نعم 
100%

ال
0%
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 . يمثل المبدأ المستخدم في تقنين و التحكم في حمولة التدريب داخل الحصة التدريبية:18الجدول 

النسبة التكرار األجوبة 
المئوية 

 2كا
المحسوبة 

 2كا
المجدولة 

مستوى 
الداللة 

درجة 
الحرية 

القرار 

دالة إحصائية  02 0,05 5,99 9.8 %60 18 التناوب
 %23.33 07 التسمسل

 %16.66 05 االستمرارية
 %100 30المجموع 

 يستخدمون مبدأ التناوب في %60 مدرب و بأعمى نسبة تمثمت في 18نالحظ من تحميل الجدول بأن 
 مدربين و بنسبة 07تقنين و التحكم في حمولة التدريب داخل الحصة التدريبية لتفادي اإلصابات ، بينما 

 يستخدمون مبدا 16.66% مدربين و بنسبة 05 يستخدمون مبدأ التسمسل ، و في األخير 23.33%
 .االستمرارية في تقنين و التحكم في حمولة التدريب داخل الحصة التدريبية لتفادي اإلصابات الرياضية

 5,99 المجدولة 2كا أكبر من 9.8ة ب المحسو2وحسب نتائج التحميل اإلحصائي نالحظ أن كا
. ، وبالتالي ىناك فروق ذات داللة إحصائية02 ودرجة الحرية 0,05عند مستوى الداللة 

 من المدربين يستخدمون مبدا التناوب في تقنين و التحكم في حمولة %60نستنتج من نتائج الجدول بأن 
 .التدريب داخل الحصة التدريبية لتفادي اإلصابات الرياضية

 يوضح المبدأ المستخدم في  تقنين و التحكم في حمولة التدريب داخل الحصة التدريبية   :18الشكل 
 .لتفادي اإلصابات الرياضية
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 في مشوارك ىل سبق أن تعرض أحد العبيك  إلصابة أثناء التحضير البدني الخاص ؟: 19السؤال 

 . يمثل اإلجابة عن السؤال أعاله :19الجدول 

النسبة التكرار األجوبة 
المئوية 

 2كا
المحسوبة 

 2كا
المجدولة 

مستوى 
الداللة 

درجة 
الحرية 

القرار 

دال غير  01 0,05 3,84 0.52 %56.7 17 نعم
 %43.3 13 ال

 %100 30 المجموع

نالحظ من الجدول أعاله بأنو سبق لالعبين اإلصابة خالل التحضير البدني العام و ذلك ما صرح بو 
 مدرب صرحوا 13من عينة الدراسة ، بينما بقية المدربين و المقدر عددىم % 56.7 مدرب و بنسبة 17

 .بأنو لم يتعرض العبوىم لإلصابة خالل التخضير البدني الخاص

 3,84 المجدولة 2كا من صغر أ0.52ة ب المحسو2وحسب نتائج التحميل اإلحصائي نالحظ أن كا
.  ىناك فروق ذات داللة إحصائية ال توجد، وبالتالي01 ودرجة الحرية 0,05عند مستوى الداللة 

 من خالل نتائج الجدول نستنتج بأن األغمبية من الالعبين تعرضوا لإلصابة خالل التحضير البدني 
 .الخاص

التناوب
60%

االستمرارية
23%

التسلسل
17%
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 . يوضح ىل يتعرض الالعبون لإلصابة خالل التحضير البدني الخاص:19الشكل 

 

 

في نظرك ما ىو التحضير البدني الذي تراه أكثر أىمية في التقميل من اإلصابات الرياضية : 20السؤال 
  ؟

 .يمثل اإلجابة عمى السؤال أعاله: 20الجدول 

النسبة التكرار األجوبة 
المئوية 

 2كا
المحسوبة 

 2كا
المجدولة 

مستوى 
الداللة 

درجة 
الحرية 

القرار 

دال غير  01 0,05 3,84 0.12 %46.7 14 العام
 %53.3 16 الخاص
 %100 30 المجموع

 صرحوا بأن التحضير البدني العام لو دور %46.7 مدرب و بنسبة 14نالحظ من معطيات الجدول بأن 
 عبروا لى ان لمتحضير الخاص %53.3 مدرب بنسبة 16أكبر في التقميل من اإلصابات الرياضية و 

 .الدور الفعال في التقميل من اإلصابات الرياضية

نعم
57%

ال
43%
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 3,84 المجدولة 2كا أكبر من 0.12ة ب المحسو2وحسب نتائج التحميل اإلحصائي نالحظ أن كا
.  ىناك فروق ذات داللة إحصائيةال توجد، وبالتالي 01 ودرجة الحرية 0,05عند مستوى الداللة 

نستنتج من تحميل الجدول بأن لكل من التحضير البدني العام و الخاص دور في التقميل من اإلصابات 
 .الرياضية

 . يوضح نوع التحضير البدني األكثر أىمية في التقميل من اإلصابات الرياضية:20الشكل 

 

 

 :مناقشة و تحميل نتائج الدراسة في ضوء الفرضيات - 1

لمتحضير البدني العام دور في تقميل بعض  أنو التي مفادىا : في ضوء الفرضية األولى - 1-1
و لمتحقق من صحة الفرضية أو ثباتيا تم حساب التكرارات اإلصابات الرياضية لدى العبي كرة القدم  

 : حيث تم التوصل إلى ما يمي 12 إلى 05و النسب المئوية لمجدول من 

قومون ي    تم التوصل إلى أن أغمب المدربين شاركوا في دورات تكوينية في التحضير البدني  وكانوا  
الخبرة الكافية لمتدخل  ، كما أنيم  يتمتعون بالفحوصات الطبية قبل بداية التحضير البدني العام  بإجراء 

 . البدنيىم الطرق العممية في تحضيريتبعون    وعند حدوث اإلصابات أثناء عممية التحضير البدني

 6 إلى 4يجرون التحضير البدني العام في فترة تتراوح بين تم التوصل أيضا إلى أن أغمب المدربين     و
أسابيع و يرون أن مدة التحضير البدني العام كافية لموقاية من اإلصابات الرياضية، ويولون لعنصر 

العام
47%

الخاص
53%
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المداومة أىمية كبيرة أثناء التحضير البدني العام ، ورغم ذلك  يتعرض أحد العبييم إلصابة خالل 
 .التحضير البدني العام

 ومن خالل ىذا الجانب التطبيقي الذي عرضنا فيو نتائج االستبيان المتحصل عمييا، تم تحميميا     
 .إلى استنتاج خاص لكل سؤال، ىذه األسئمة التي تمت صياغتيا لخدمة الفرضية إذا كانت سميمة ومحققة

 .لمتحضير البدني العام دور في تقميل بعض اإلصابات الرياضية لدى العبي كرة القدم أنوالتي أثبتت 

لمتحضير البدني الخاص دور في تقميل بعض  و التي مفادىا أن  :في ضوء الفرضية الثانية - 1-2
و لمتحقق من صحة الفرضية أو ثباتيا تم حساب التكرارات و اإلصابات الرياضية لدى العبي كرة القدم  

 : حيث تم التوصل إلى ما يمي 20 إلى 13النسب المئوية لمجدول من 

تم التوصل إلى أن أغمب  المدربين يرون أن مدة التحضير البدني الخاص كافية لموقاية من        
 كما أسابيع،04 إلى 03الخاص في مدة تتراوح بين  التحضير البدني يجروناإلصابات الرياضية و ان 

 يرون بأن مدة التحضير البدني الخاص كافية لموقاية من اإلصابات الرياضية و أغمبيمتم التوصل انيم  
 يستخدمون مبدأ التسمسل في تقنين و التحكم في حمولة التدريب األسبوعية لتفادي اإلصابات الرياضية و

يقولون أنو  ىنالك تمارين رياضية خاصة تساىم في التقميل من  100%أن كل المدربين و بنسبة 
 .اإلصابات الرياضية

يستخدمون مبدأ التناوب في تقنين و التحكم في حمولة تم التوصل أيضا إلى أن غالبية  المدربين     
سبق أن تعرض أحد العبييم  إلصابة أثناء  التدريب داخل الحصة التدريبية لتفادي اإلصابات الرياضية و

يرون  أن التحضير البدني الخاص  أكثر أىمية في التقميل من اإلصابات  التحضير البدني الخاص و
 .الرياضية

لمتحضير البدني الخاص دور في تقميل بعض : وفيما يخص الفرضية الجزئية الثانية التي تقول بأن     
  20 إلى 13 من والتي تحققت من خالل نتائج الجدول المرقمةاإلصابات الرياضية لدى العبي كرة القدم 

 .لمتحضير البدني الخاص دور في تقميل بعض اإلصابات الرياضية لدى العبي كرة القدم  التي أثبتت أن
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 : النتيجة العامة لمدراسة - 1-3

بعد تفريغ البيانات الميدانية ، و بعد تحميميا و تفسيرىا و بعد تحميل كذلك نتائج الدراسة في ضوء 
 : الفروض المطروحة توصمنا أخيرا إلى النتيجة العامة لمدراسة و ىي 

 .لمتحضير البدني العام و الخاص دور في التقميل من بعض اإلصابات الرياضية لدى العبي كرة القدم

   و بالتالي و من خالل تحقق الفروض الفرعية فان الفرضية العامة لمدراسة قد تحققت ، حيث أوضحت 
نتائج الدراسة أن لمتحضير البدني العام دور في التقميل من بعض اإلصابات الرياضية لدي العبي كرة 

 .القدم ، و أنو كذلك لمتحضير البدني الخاص الدور في ذلك

 :نتائج الدراسة في ضوء الدراسات المشابهة- 2

    بعد تعرضنا في اإلطار النظري إلى طرح اإلشكالية البحثية في ضوء مراجعتنا لبعض األدبيات التي 
تناولت مواضيع ذات صمة بموضوع دراستنا الحالية و التي اتسمت بتعدد الرؤى الفكرية و المنطمقات 
النظرية في معالجتيا لتك المواضيع ، سنحاول فيما يمي استعراض مختمف ما توصمت اليو الدراسات 
المتشابية التي أجريت في بيئات مختمفة حول مختمف جوانب الموضوع الذي تمت معالجتو في ىذه 

المنيج ، تقنيات : الدراسة ، و ذلك من خالل مقارنة الدراسة الحالية مع الدراسات المشابية من حيث 
  .الدراسة ، عينة الدراسة ، األساليب االحصائية و أخيرا أىم نتائج الدراسة

 : من حيث المنهج : 2-1

ما يالحظ من خالل الدراسات المشابية اعتمادىا عمى المنيج الوصفي لدراسة المواضيع المطروحة و ىو 
 .نفس المنيج المعتمد في دراستنا الحالية

 : من حيث العينة  : 2-2

يقوم الباحثون في دراستيم بتحديد عينة ممثمة لمجتمع البحث عندما يكون المجتمع األصمي كبيرا ، أما اذا 
كان مجتمع البحث محدود العناصر فان الباحثون يقومون بالبحث عن طريق المسح الشامل لممجتمع  

)  العب في كرة القدم ، أما دراسة 22قد قدرت ب  (غباش عادل  )حيث أجري البحث البحث في دراسة 
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( 30)حيث تم استرجاع  ،  مدرب في كرة القدم16قد قدرت ب  (منصوري طارق و داودة سفيان 
 .استمارة

 مدرب في كرة القدم 30في الدراسة الحالية تم استعمال العينة غير العشوائية القصدية حيث شممت - 
 .لوالية جيجل

 : من حيث تقنيات الدراسة : 2-3

يستخدم الباحثون عادة وسائل و أدوات متعددة لجمع البيانات الميدانية حول موضوع ما و ذلك حسب ما 
يراه الباحث وسيمة مناسبة لجمع المعطيات من الميدان ، و عمى غير العادة فقد استخدم جميع الباحثون 

 .في الدراسات السابقة عمى أداة االستبان كوسيمة رئيسية لجمع المعمومات الميدانية

 في الدراسة الحالية تم االعتماد عمى أداة االستبيان كوسيمة رئيسية لجمع المعمومات و البيانات- 

 : من حيث األساليب اإلحصائية : 2-4

يقوم الباحثون في دراستيم ألي موضوع معين حول أي ظاىرة أو مشكمة عممية يحاولون إيجاد الحمول 
العممية و المنطقية ليا اتباع أحد األساليب اإلحصائية أو أكثر من أسموب بحسب تفسيرىا أو طبيعة 

 .المعمومات

 .اشترك جميع الباحثين في اعتماد دراستيم عمى النسب المئوية كأسموب من األساليب اإلحصائية

 .اعتمدت الدراسة الحالية عمى النسب المئوية كأسموب من األساليب اإلحصائية- 

 :االستنتاج العام - 3

 من اإلصابات العام  و الخاص في التقميلالبدني  دور التحضير  انطمقت ىذه الدراسة من إشكالية       
يمكن أن يتعرض ليا العب كرة القدم ، وذلك في ظل غياب أو نقص الوسـائل الماديـة و   الرياضـية التـي

 .البشـرية
  البدني و انعكاسو عمى مردود العب كرة القدم و لمـاالتحضيرلتسطير و تطبيق برامج عممية        

  عمى إدمـاج ىـذا األخيـر وا البدني الرياضي ،فقد أكدنتحضيركانت ىذه الدراسة تدخل في مجال ال
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 إعطائو المكانة الالزمة كغيره من الجوانب األخرى كالتدريب التقني و التكتيكي و النفسي، عمى اعتبار
 .)بدنية، معرفية، نفسية)أن الالعب شخصيتو ذو ثالثة أبعاد 

عمى اعتبار أن بالدنا بأمس الحاجة لمثل ىذه البحوث العممية ألنيا تسمط الضوء عمى خفايا ىذا     
 الواسع، و كذا عمى الحركية لمتألق الرياضي ، و تسمح لنا بالخروج مـن تراجـع و تـدني مسـتوى الميدان

 المردود البدني ،ىذا في الوقت الذي أجرى فيو المختصون في ىذا المجال بحوث و دراسـات عمميـة
 ىامة سمحت بتوفير كم ىائل من المعارف و المعمومات التي تساعد في التقميل من حدوث اإلصـابات

 الرياضية ، وذلك بفضل خبرة و كفاءة المدرب في تسطير و تطبيق برامج عمميـة لإلعـداد البـدني
 بمراعاة األسس و المبادئ العممية ليذا المجال ، مما يساعد الالعب في نشاطو الرياضي أثناء المنافسة

 ، كما يعتبر الميدان البدني ميدانا ىاما بالنسبة لكل مدرب كونو يعتبر عامال مسـاعدا لـو فـي إيجـاد
 التفسيرات الموضوعية و الدقيقة ،كما يساعد و يسمح لكل العـب بـإبراز كامـل إمكانياتـو ، و ألن

 التدريب في جو بدني مالئم يعتبر أكثر من الميارة الفنية في حد ذاتيا ، فإلعداد البدني غالبا ما يحـدد
   .الفارق أثناء المنافسة

  البـدنيتحضير ، المحور األول عمى فكرة أن المحورين اثنين لقد بنيت فرضيات ىذا البحث عمى أساس 
ن لتحضير    من اإلصابات التي يتعرض ليا العب كرة القدم ،أما الثاني فقد كان حول أقمل يعامال

 .الرياضية عند العبي كرة القدم    اإلصـاباتالبدني  الخاص  دور  في التقميل من 
 خرجنـا بنتيجـةيين  من خالل عرض نتائج كل سؤال و نتائجيا ،ومن خالل خالصات المحور      

  .خاصة بالدراسة الميدانية التي قمنا بيا و التي أكده لنا صحة ما افترضناه

 عام  دور  في  التقميل   البـدني اللمتحضيرأن :  لقد ثبتت صحة الفرضية الجزئية األولى التي مفادىا:أوال
  . العب كرة القدملدى لرياضيةاإلصابات ا  مـن

خاص  دور  في   البـدني اللمتحضيرأن : : لقد ثبتت صحة الفرضية الجزئية الثانية التي مفادىا :ثانيا
 . العب كرة القدملدى لرياضيةاإلصابات ا   مـنالتقميل  

عام و الخاص  دور   البـدني اللمتحضيرأن : : و بالتالي فقد ثبتت صحة الفرضية العامة التي مفادىا     
 . العب كرة القدملدى لرياضيةاإلصابات ا   مـنفي  التقميل  
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 : االقتراحات و التوصيات -  4

 :من خالل ىذه الدراسة ارتأينا أن نقترح بعض التوصيات و االقتراحات في ىذا المجال منيا 

 بيدرلتامينة ر يطومعمقة لتت يناوتكت وساإدارج دار.  

 يبيةدرلتل العم ابرامجفي رة نية بصفة مستمدلبت الصفاابتنمية م إلىتماا. 

 و برامجتتماشى ن يرضع تمال وخالن نية مدلبت الصفار ايطولعممية في تطرق الع اتبا إ 

. يثةدلحب ايدرلتا

 التقميل من االصابات إليجابي في ر األثن ا لمالو م العام و الخاص نيدلبر التحضيل اىمادم إ ع

 .الريتاضية لدى العبي كرة القدم

 ج  مادية كإرلبشوا.....(ع جارإلستل اسائد،ولعتال،اليياكا)ية دلمات اإلمكانيال واسائولر افيوت

 .لفنيم ااقطلن اضمن نييدبن يرمحض

 ينية خاصة ولتكدوارت الاكة في ر بالمشامعارف و خبرات م كسابين ٕوابيدرلمأداء السعي لتنمية  ا

 .ثيدلحاياضي رلب ايدرلتوطرق اباإلصابات الرياضية ق فيما يتعم

 ر  لتحضيامتخصصة في دم لقرة ابي كدرلمن يو تكمراكزء بإنشاك لوذيبية درتد دوارت  عق

 . نيدلبا

 في  درب لمد ايساع، يةدلفنية لألنواية دارإلزة األجين اني ضمدلبر اإلستعانة بالمحضرورة اض

 . سالفاطرة لمسداف األىق اتحقيك لذحتى يتسنى بن نية لالعبيدلبالمتابعة ا

  االعتماد عمى االختبارات البدنية الخاصة التي تمكن من التنبؤ بحدوث اإلصابات الرياضية و

 .ذلك لتجنبيا

  تقنين حموالت الحصص التدريبية وفق مبادئ و أسس التدريب لتجنب الوقوع في اإلصابات

 .الرياضية
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 :خاتمة

في التقلیل  الخاص   العام و نيدلبر التحضیدور ا رازبإلى ت إلتي سعاسة دارلاه ذهل خالن م     

ظري لنر ااطإلل اخالن ضحناها م التي وومن بعض اإلصابات الریاضیة لدى العبي كرة القدم 

لتي األساسیة ز اكائرلن ا مرانیعتب الخاص   العام نيدلبر التحضیأن الى ل إصولتم اسة تدارلل

 و منه العمل على زیادة مردود الالعبین و ، فسةلمناء اثناأالتقلیل من اإلصابات الریاضیة   فيتساعد

الوصول بهم إلى أعلى درجة من الجاهزیة الریاضیة و بالتالي الحصول على أداء راقي و منه تحقیق 

 .النتائج الجیدة
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دور التحضير البدني العام و : في إطار إنجاز مذكرة مكممة لنيل شهادة الماستر تحت عنوان 
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 .مع فائق االحترام و الشكر و التقدير
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 ملخص الدراسة:

في الخاص العام و دور التحضير البدني  تهدف هذه الدراسة الى تحقيق هدف رئيسي يتمثل في معرفة 

التقليل من بعض اإلصابات الرياضية لدى العبي كرة القدم ، تأسست إشكالية هذه الدراسة حول تساؤل 

 رئيسي مفاده : 

التقليل من بعض اإلصابات الرياضية لدى العبي كرة * هل للتحضير البدني العام و الخاص دور في 

 القدم ؟

 هذا التساؤل اندرج عنه تساؤالن فرعيان هما :

 ؟للتحضير البدني العام دور في التقليل من بعض اإلصابات الرياضية لدى العبي كرة القدم  هل    -1

 ي كرة القدم؟لدى العب للتحضير البدني الخاص  دور في التقليل من بعض اإلصابات الرياضية هل -2

 و عليه كانت فرضية رئيسية مفادها : 

 * للتحضير البدني العام و الخاص دور في التقليل من بعض اإلصابات الرياضية لدى العبي كرة القدم.

 هذا الفرض اندرج عنه فرضان فرعيان هما : 

 العبي كرة القدم. للتحضير البدني العام دور في التقليل من بعض اإلصابات الرياضية لدى -1

 للتحضير البدني الخاص دور في التقليل من بعض اإلصابات الرياضية لدى العبي كرة القدم. -2

 30غير االحتمالية القصدية ، حيث شملت و قد تم االعتماد على المنهج الوصفي ، و كانت عينة الدراسة 

للتحقق من صحة الفرضيتين ، و من بين مدرب كرة قدم لوالية جيجل ، و قد تم استخدام تقنية االستمارة 

أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن للتجضير البدني العام والخاص دور فعال في التقليل من بعض 

 اإلصابات الرياضية لدي العبي كرة القدم.

 

 



Résumé : 
Cette étude a comme objectif l’atteinte du but principal de l’apprentissage, qui 
consiste à identifier le rôle, que joue la préparation physique générale et spécifique 
dans la diminution de certaines blessures chez les footballeurs. 

La problématique que pose cette étude est la suivante : 

La préparation physique générale et spécifique , joue-t-elle un rôle dans la 
diminution de certaines blessures athlétiques chez les joueurs de football ? 

Cette problématique s’articule sur une série de questionnements, à savoir : 

- La préparation physique générale joue-t-elle un rôle dans la diminution des 
blessures chez les joueurs de football ? 

- La préparation physique spécifique joue-t-elle un rôle dans la diminution des 
blessures chez les joueurs de football ? 

Nos hypothèses de départs étaient : 

- La préparation physique générale peut diminuer les blessures chez les joueurs de 
football. 

- La préparation physique spécifique peut diminuer les blessures chez les joueurs 
de football. 

     Dans cette étude, nous avons opté pour l’approche descriptive, à partir d’un 
échantillon intentionnellement non-probabilisteoù une trentaine d’entraineurs dans 
la wilaya de Jijel nous ont partagé leurs expériences, en répondant aux formulaires, 
pour designer la meilleure méthode de préparation pour diminuer les blessures. 

En conclusion, la préparation physique générale et spécifique joue un rôle 
déterminant dans la diminution de certaines blessures chez les joueurs de football. 


