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 يار  شكر  واج  محت                   ي  أي  و  يالشك  أشكت  

.       كضيك  أي  عد  شكر  سكت        عد وامصي  عكض واسمي  قدوا ي     
  

 أممدر وهلل حق حمدر  ألشكر عكى أيسيكر اني واطك ق احمقيق  قصدأي
 سبميأك ا ي   ي  عظت أعمك

 
والذ  حياني  ياكعي ي واشي كي  وامسيعدد  ''  قكلو  كوا  '' أحقدد  بيال والشك  واعكرفيا  اى واسحي  واملكر  

.  واحلايقيت واقيمي إلأجيو  لو واعمل
 

.  أحقدد  يالشك واجز ل  اى اي ت  عضيء  ست عكلد  أقنييت وانليايت وابدأيي  واك يضيي
. كمي ال  فلأني  ا أحقدد  يالشك  اى كل  ن  عيأني  ن  سيألد  اكبي  ال  شكمي ايبي  أصيمي  يمي
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لى كل أساتذتي الكرام و جميع من ساعدوني في إتمام ىذا العمل "برىان" وباألخص وا   

   و كل من وسعو قمبي ولم تسعـــــــــــــــــــــو كممات قـــــــــــمــــــــــمي

 شكري أسامة 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحتويات فهرس
 

 

 

 

 



  المحتويات                                                                                   فهرس
 

 

 الصفحةالعنوان 
 شكر وتقدير

 إهداء
  قائمة المحتويات

  قائمة األشكال والجداول

 أ مقدمة

 اإلطار المنهجي لمدراسة: الفصل التمهيدي

 4 اإلشكالية  1

 5فرضيات الدراسة  2

 5أهمية  الدراسة  3

 5أهداف  الدراسة  4

 6أسباب اختيار الموضوع  5

 6 تحديد المفاهيم  6

 8 الدراسات السابقة 7

 الجانب النظري

 التحضير البدني: الفصل األول

 12 تمهيد

 13تعريف التحضير البدني   1

 14 التحضير البدني في كرة القدم  2

 15 أنواع التحضير البدني  3

 16  البدني العامالتحضير  4

 17  البدني الخاصالتحضير 5

 19 في كرة القدمالصفات البدنية  6

 28 في كرة القدمطرق تنمية الصفات البدنية  7

 32 خالصة

 كرة القدم: الفصل الثاني

 34 تمهيد



  المحتويات                                                                                   فهرس
 

 

 35 نبذة تاريخية عن كرة القدم في العالم 1

 37 كرة القدم في الجزائر  2

 39 مدارس كرة القدم  3

 39 المبادئ األساسية في كرة القدم  4

 40 صفات العب كرة القدم  5

 44 طرق المعب في كرة القدم  6

 47 خالصة

 اإلصابات الرياضية: الفصل الثالث
 49 تمهيد

 50 تعريف اإلصابة الرياضية 1

 50 تصنيف اإلصابات الرياضية 2

 52  في كرة القدمأنواع اإلصابات الرياضية 3

 65 اإلصابات العضمية في كرة القدم 4

 72 أعراض اإلصابات الرياضية 5

 72 الج اإلصابات الرياضيةعطرق وأهداف  6

 76 خالصة

 الجانب التطبيقي

 منهجية البحث واإلجراءات الميدانية: الفصل الرابع

 79تمهيد 

 80 االستطالعيةالدراسة  1

 80المنهج المستخدم  2

 81 مجتمع وعينة الدراسة 3

 82 دراسةأدوات ال 4

 82 األساليب اإلحصائية 5

 عرض وتحميل ومناقشة النتائج: الفصل الخامس

 84عرض وتحميل النتائج  1

 104 مناقشة النتائج 2



  المحتويات                                                                                   فهرس
 

 

 

 

       

       
 

 105 العام االستنتاج 3

 106.  والتوصياتاالقتراحات 4

 108 خاتمة

 110 قائمة المراجع

 المالحق

ممخص الدراسة 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة الجداولائمق

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة األشكالائمق

 
 

 

 

 



 قائمة الجداول
 الصفحة العنوان الرقم
 84 .العام البدني التحضير بمرحمة المدرب اهتمام مدى يمثلجدول  01

 عمى العام البدني التحضير مرحمة في المناسبة الحمولة تأثير مدى يبينجدول  02
 .العضمية اإلصابات

85 

 86 األساسية البدنية الصفات تطوير في العام البدني التحضير مساهمة مدى يبينجدول  03

 بداية في العام البدني التحضير حصص في الالعبين مشاركة مدى يبينجدول  04
 .الموسم

87 

 88. الجيد البدني التحضير يكون من مع يبينجدول  05

 89. اإلصابة من الالعب يجنب العام البدني التحضير كان إذا ما يبينجدول  06

 90. الرياضي الموسم خالل عضمية إلصابات تعرضوا الذين الالعبين عدد يبينجدول  07

 91. العام البدني التحضير لمرحمة برنامج يطبق المدرب كان إذا ما يبينجدول  08

 البدني التحضير مرحمة في التدريبية الحصص في الالعبين غياب مدى يبينجدول  09
. العام

92 

 93. العضمية باإلصابات العام البدني لمتحضير عالقة هناك كانت إذا ما يبينجدول  10

 94. الخاص البدني التحضير بمرحمة المدرب اهتمام مدى يمثلجدول  11

 عمى الخاص البدني التحضير مرحمة في المناسبة الحمولة تأثير مدى يبينجدول  12
. العضمية اإلصابات

95 

 البدنية الصفات تطوير في الخاص البدني التحضير مساهمة مدى يبينجدول  13
. األساسية

96 

 بداية في الخاص البدني التحضير حصص في الالعبين مشاركة مدى يبينجدول  14
. الموسم

97 

 98. اإلصابة من الالعب يجنب الخاص البدني التحضير كان إذا ما يبينجدول  15

 99. الفريق عميها يتمرن التي األرضية نوعية يمثلجدول  16

 100. لالعبين اإلصابات يسبب عائق األرضية نوعية كانت إذا يبينجدول  17

 101. الخاص البدني التحضير لمرحمة برنامج يطبق المدرب كان إذا ما يبينجدول  18

 البدني التحضير مرحمة في التدريبية الحصص في الالعبين غياب مدى يبينجدول  19
. الخاص

102 

 103. العضمية باإلصابات الخاص البدني لمتحضير عالقة هناك كانت إذا ما يبينجدول  20



 قائمة األشكال
 الصفحة العنوان الرقم
 84 .العام البدني التحضير بمرحمة المدرب اهتمام مدى يمثل 01

 اإلصابات عمى العام البدني التحضير مرحمة في المناسبة الحمولة تأثير مدى يبين 02
 .العضمية

85 

 86 األساسية البدنية الصفات تطوير في العام البدني التحضير مساهمة مدى يبين 03

 87 .الموسم بداية في العام البدني التحضير حصص في الالعبين مشاركة مدى يبين 04

 88. الجيد البدني التحضير يكون من مع يبين 05

 89. اإلصابة من الالعب يجنب العام البدني التحضير كان إذا ما يبين 06

 90. الرياضي الموسم خالل عضمية إلصابات تعرضوا الذين الالعبين عدد يبين 07

 91. العام البدني التحضير لمرحمة برنامج يطبق المدرب كان إذا ما يبين 08

 92. العام البدني التحضير مرحمة في التدريبية الحصص في الالعبين غياب مدى يبين 09

 93. العضمية باإلصابات العام البدني لمتحضير عالقة هناك كانت إذا ما يبين 10

 94. الخاص البدني التحضير بمرحمة المدرب اهتمام مدى يمثل 11

 عمى الخاص البدني التحضير مرحمة في المناسبة الحمولة تأثير مدى يبين 12
. العضمية اإلصابات

95 

 96. األساسية البدنية الصفات تطوير في الخاص البدني التحضير مساهمة مدى يبين 13

 97. الموسم بداية في الخاص البدني التحضير حصص في الالعبين مشاركة مدى يبين 14

 98. اإلصابة من الالعب يجنب الخاص البدني التحضير كان إذا ما يبين 15

 99. الفريق عميها يتمرن التي األرضية نوعية يمثل 16

 100. لالعبين اإلصابات يسبب عائق األرضية نوعية كانت إذا يبين 17

 101. الخاص البدني التحضير لمرحمة برنامج يطبق المدرب كان إذا ما يبين 18

 البدني التحضير مرحمة في التدريبية الحصص في الالعبين غياب مدى يبين 19
. الخاص

102 

 103. العضمية باإلصابات الخاص البدني لمتحضير عالقة هناك كانت إذا ما يبين 20

 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قدمة م
 

 

 

 

 



 مقدمة

 

 أ

 

: مقـــدمة

يتناسب مع رقيو وازدىاره، خاصة  لقد عرف اإلنسان منذ القديم عموما عديدة وطورىا، وأخذ منيا ما

في عصرنا الحالي الذي يعرف ثورة كبيرة في مجاالت العموم المختمفة والمتكاممة في ما بينيا من أجل 

. الوصول باإلنسان إلى أعمى مستوى من الرقي الحضاري

وتعتبر الرياضة كمجيود عضمي وذىني الزم حياة البشرية منذ القدم، ونظرا لما أوحى بو واقع 

المجتمعات البشرية قديميا وحاضرىا بأن كل شيء في ىذه الحياة إال ولو ىدفو وغايتو، فالحياة أىداف 

. مسطرة وكذا الشأن بالنسبة لممارسي الرياضة عامة وكرة القدم خاصة، فميم أىداف مسطرة يسعون لتحقيقيا

ورياضة كرة القدم إحدى أشير األلعاب والرياضات التي تولييا الجماىير والوسائل اإلعالمية أىمية 

بالغة، حيث يتفق الجميع عمى أن لعبة كرة القدم بمغت ذروتيا في التطور والتنظيم من حيث الفنيات وطرق 

المعب مما جعميا غاية في اإلثارة وأصبحت بعض الدول الفقيرة اقتصاديا ليا وزن كبير وتصنف ضمن الدول 

 .الخ "...غانا"و"وكوت ديفوار"و الكاميرون"واألرجنتين"البرازيل"العظمى مثال

لتعرف المكانة الكبيرة التي وصمت إلييا ىذه المعبة الشعبية حيث أزالت الحدود بين ما يسمى بالدول 

المتطورة والدول السائرة في طريق النمو، لكن قد يختمف البعض في النظر ليذه الرياضة ويراىا بمنظوره 

الخاص والبعض يراىا رياضة ترويجية وترفييية والبعض األخر يراىا مؤسسات كبرى قائمة بذاتيا وما تواجد 

ىذه الييئات الكبرى المنظمة ليذه المعبة واالتحاديات والقوانين المضبوطة التي تتحكم في تسيير ىذه المعبة 

. إال دليل عمى أنيا أكبر من أن تكون وسيمة ترفييية

وقد عمدت الدول المتطورة إلى إنشاء مدارس لكرة القدم وىيئات خاصة لتسيير المنشآت الرياضية 

وأشخاص ييتمون بجمب الالعبين والتكفل بيم من جميع النواحي المعنوية والمادية قصد الوصول إلى مستوى 

عال من األداء والتنافس لتحقيق نتائج جيدة، ويتزامن ىذا التطور في التنظيم واإلنشاء  مع التطور الذي 



 مقدمة

 

 ب

 

يشمل نواحي متعددة ومنيا التطور البدني، من أجل تحقيق أسمى شكل لكرة القدم الذي ييدف إلى بموغ 

يسعى إليو المختصون  الرياضي أعمى درجات األداء المياري المتقن والعطاء الفني الجميل بأقل جيد وىذا ما

في كرة القدم من خالل البرامج التدريبية  والمنتيجة عمميا، حيث أن لمتحضير البدني الجيد تأثير عمى 

الجانب البدني الذي لو أىمية في تطوير الصفات البدنية عند العبي كرة القدم باإلضافة إلى مستوى 

التحضير التقني والتكتيكي دون أن نيمل الدور الذي يمعبو المدرب  في تقنين وتنظيم مختمف التمرينات 

عطائيا الشكل المناسب الذي يتالءم مع القدرات الحركية والبدنية لالعبين وكذا المدة والجيد  التدريبية وا 

المناسبين لتفادي مظاىر التعب واإلجياد بما يتماشى مع اختيار مدة الحمل  والشدة الموافقة ليذه القدرات 

. الحركية والبدنية ورفع كفاءة أعضاء الجسم

وبالنظر لمتطمبات كرة القدم الحديثة وما يبذلو الالعبون من جيد عضمي خالل المباريات، ومع 

جراء عدد كبير من  تطور التنظيم وتشكيل مختمف البطوالت مما أصبح يتوجب عمى الالعبين المعب وا 

. المباريات مما يجعميم عرضة لإلصابات الرياضية

ويعد عمم اإلصابات  طبية الرياضية، يمثل اإلصابات الرياضية جانب ميم في مواضيع العموم البيو

الرياضية عمما قائما بحد ذاتو ألنو ييتم بتشخيص اإلصابات الرياضية لحظة حدوثيا وتحديد طرق عالجيا 

.    واألىم من ذلك أسبابيا وبالتالي لمحد منيا
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 :كاليةاإلش .1

إن التطور السريع في تحقيق المستويات العالية في شتى المجاالت الرياضية سواء في األلعاب 

الجماعية أو الفردية بغرض مواكبة تكنولوجيا عموم التدريب الحديث الذي يعرف عمى انو مجموع التمرينات 

والمجيودات البدنية التي تؤدي إلى  تكيف أو تغيير وفي أجيزة الجسم الداخمية لتحقيق مستوى عالي من 

   (1). الرياضيزاالنجا

إن امتالك قوة بدنية عالية أصبح ضرورة حتمية لالعب كرة القدم من خالل عممية اإلعداد البدني 

التي تيدف إلى الوصول بالالعب إلى أعمى مستوى ممكن، وليذا أعطى المدربين ىذا الجانب البدني أىمية 

أن االىتمام بالجانب البدني يعتبر الوسيمة األساسية لتأثير " محمد حسين عالوي "كبيرة حيث يقول الدكتور 

عمى الفرد ويؤدي إلى االرتقاء بالمستوى الوظيفي والعضوي ألجيزة وأعضاء الجسم  وبالتالي تنمية وتطوير 

   (2).الصفات البدنية

بالرغم من مساعي المدربين لالرتقاء بمستوى القدرات البدنية لالعبين خالل مرحمة التحضير البدني 

بإتباع مختمف الطرق التدريبية خالل مرحمة اإلعداد البدني إال أن ىذا المجال ال يخمو من احتمال حدوث 

اإلصابات عمى اختالف أنواعيا و شدة درجاتيا والتي قد تؤدي إلى إعاقة دائمة أو مؤقتة ،وىذا ما يقودنا 

:  الرئيسي التاليتساؤلإلى طرح ال

هل هناك عالقة بين التحضير البدني واإلصابات الرياضية الرياضية العضمية عند العبي كرة القدم؟      

: ومن اإلشكالية العامة نطرح التساؤالت الفرعية التالية

 ىل ىناك عالقة بين التحضير البدني العام واإلصابات الرياضية العضمية لدى العبي كرة القدم؟ -
                                                           

. 12 ،ص1998قواعد وأسس التدريب الرياضي، مطبعة األنصار ،جامعة اإلسكندرية، مصر ،: أمر اهلل الباسط (1)
. 51،ص1994 ،مصر ،12عمم التدريب الرياضي ، دار المعارف ، ط  : محمد حسن عالوي  (2)
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 ىل ىناك عالقة بين التحضير البدني الخاص واإلصابات الرياضية العضمية لدى العبي كرة القدم؟ -

: الفرضيات .2

: الفرضية العامة 

 ىناك عالقة بين التحضير البدني واإلصابات الرياضية الرياضية العضمية عند العبي كرة القدم؟   -

: فرعيةالفرضيات ال

 .ىناك عالقة بين التحضير البدني العام واإلصابات الرياضية العضمية لدى العبي كرة القدم -

 .ىناك عالقة بين التحضير البدني الخاص واإلصابات الرياضية العضمية لدى العبي كرة القدم -

: أهمية الدراسة .3

 معرفة األىمية والدور الذي يمعبو الجانب البدني في تحضير الالعبين وتأثيره عمى مردودىم .

 إظيار السمات البدنية التي يتصف بيا العبوا كرة القدم .

 معرفة العالقة التي تربط التحضير البدني باالصابات الرياضية العضمية .

 معرفة اإلصابات العضمية التي يمكن أن تصيب العب كرة القدم .

:  أهداف الدراسة .4

:  نطمح من خالل ىذه الدراسة إلى تحقيق عدة أىداف منيا

 إبراز دور التحضير البدني في كرة القدم .

 محاولة التعرف عمى اإلصابات الرياضية وخاصة العضمية منيا .

 معرفة أسباب اإلصابات من وجية نظر الالعبين والمدربين في كرة القدم. 
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  :أسباب اختيار الموضوع .5

  التدريب الرياضيالمواضيع التي ليا عالقة بالميل الشخصي الى .

 إبراز أىمية التحضير البدني في كرة القدم .

 كثرة اإلصابات الرياضية وقمة الوعي بأسبابيا .

: مفاهيم الدراسة .6

: التحضير البدني .1

 (1).والصفات الشخصية كالرغبة واإلرادة والتحفيز (التكنيك)أي فن األداء الحركي  :لغة  

 أو أحد أجزاء اإلعداد العام   يعتبر التحضير البدني أحد عناصر مرحمة  اإلعداد الرئيسية،:اصطالحا

نحو تطير عناصر المياقة البدنية ،ورفع كفاءة أعضاء الجسم الوظيفية وتكامل أدائيا من خالل  الموجو

 (2).التمرينات البنائية العامة والخاص

 ويقصد بو كل اإلجراءات والتمرينات المخططة التي يضعيا المدرب،ويتدرب عمييا الالعب :إجرائيا 

ليصل إلى قمة لياقتو البدنية وبدونيا ال يستطيع العب كرة القدم أن يقوم باألداء المياري والخططي 

 .لى قسمين ىما العام والخاصإوينقسم التحضير البدني  المطموب منو وفقا لمقتضيات المعبة،

: اإلصابات الرياضية .2

 تشتق كممة إصابة:لغة injury   فاإلصابة ىي أي تمف سواء كان ىذا   إعاقة،أومن الالتينية تعني تمف

ألي تأثير خارجي سواء كان ىذا التأثير ناتجة التمف مصاحبا او غير مصاحب يتيتك األنسجة 

 (3) .و عادة ما يكون ىدا التأثير الخارجي مفاجأ وشديدا (عضويا ، كيميائيا  ميكانيكيا،)

                                                           

)
1
( http://www.iraqacad.org/lib/atheer/atheer6.htm 

 .21، ص1998أسس وقواعد التدريب الرياضي وتطبيقاتو، دار الفكر، مصر، : أمر اهلل البساطي( 2)
صابات المالعب، :زينب عبد الحميد العالم( 3)  .17ص ،1995 ،5ط دار الفكر العربي، القاىرة، التدليك الرياضي وا 
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 عضاء الجسم، وغالبا ما يكون ىدا أثر خارجي لعمل أنسجة وؤعاقة مإو أ اإلصابة ىي تعطيل :اصطالحا

مثل كدم و ورم مكان اإلصابة  (فسيولوجية)المؤثر مفاجأ وشديدا مما قد ينتج عنو غالبا تغيرات وظيفية 

 (1) .مع تغير لون الجمد تشريحية تحد من العمل الحركي لمعضمة أو المفصل 

 
 اإلصابة ىي تعرض أنسجة الجياز العضمي الى تأثير خارجي أو داخمي يتخمف عنو عطل في :جرائياإ 

 .ىذا الجياز مما يصبح عائقا لالعب يمنعو من ممارسة نشاطو بشكل طبيعي

 :كرة القدم .3

 لغة:FOOT BALL   ما  (الفوتبول)ىي كممة التينية ، وتعني ركل الكرة بالقدم فاألمريكيون يعتبرون

أو كرة القدم األمريكية ، أما كرة القدم المعروفة والتي سنتحدث عنيا فتسمى  (بالرقبي)يسمى عندىم 

SOCCER. (2)  

 كرة " كرة القدم ىي رياضة جماعية تمارس من طرف جميع الناس كما أشار إلييا رومي جميل :اصطالحا

  (3) .القدم قبل كل شيء رياضة جماعية يتكيف معيا كل أصناف المجتمع

 كرة القدم ىي رياضة جماعية تمارس من طرف جميع األصناف، كما تمعب بين فريقين يتألف :جرائياإ 

 العبا وتمعب بواسطة كرة منفوخة وسط أرضية مستطيمة، في نياية كل طرف من 11كل منيما من 

طرفييا مرمى ويتم تحريك الكرة بواسطة األقدام وال يسمح إال لحارس المرمى بممسيا باليدين ويشرف عمى 

 دقيقة، 90تحكيم المباراة حكم وسط وحكمان لمتماس وحكم رابع لمراقبة الوقت بحيث توقيت المباراة ىو 

ذا انتيت المباراة بالتعادل 15وفترة راحة مدتيا  فيكون ىناك شوطين " في حالة مقابالت الكأس" دقيقة وا 

                                                           

صابات المالعب،: أسامة رياض( 1)  .22ص ،1998دار الفكر العربي، القاىرة، الطب الرياضي وا 
. 5ص ،1986، 2ط بيروت، فن كرة القدم، دار النقائص،: رومي جميل( 2)
 .50ص ،1986، 1كرة القدم، دار النقائص، بيروت، ط: رومي جميل ( 3)
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 د، وفي حالة التعادل في الشوطين اإلضافيين يضطر الحكم إلى إجراء 15إضافيين وقت كل منيما 

 .ضربات الجزاء لمفصل بين الفريقين

 :الدراسات المشابهة .7

 أمزيان أسامة"دراسة الباحث  :الدراسة األولى." 

 " اإلصابات الرياضية األكثر شيوعا في الرياضات الجماعية والفردية وأسباب حدوثيا:"عنوان الدراسة  

 . المنيج الوصفي:المنهج المستخدم 

 . استبيان:أدوات البحث 

 . رياضي نخبة67 استخدام عينة شممت :العينة 

ىي أنو ىناك فروقات في أسباب حدوث اإلصابات الرياضية  بين  ":أهم النتائج المتوصل إليها 

 "الرياضات الجماعية والفردية

 بعيوة عبد الغاني"،"بن اسعيد أحمد"،"عزة عامر"دراسة الباحثين  :الدراسة الثانية." 

 ." فعالية التحضير البدني عمى أداء العبي كرة القدم أثناء المنافسة:"عنوان الدراسة  

 . المنيج الوصفي:المنهج المستخدم 

 . استبيان:أدوات البحث 

 . مدرب30 استخدام عينة شممت :العينة 

 ."لمتحضير البدني أىمية في تنمية الصفات البدنية والميارية  ":أهم النتائج المتوصل إليها 

 موىوبي عيسى"دراسة الباحث  :الدراسة الثالثة." 

 اإلصابات الرياضية التي يتعرض ليا التالميذ أثناء إجراء امتحان التربية البدنية :"عنوان الدراسة  

 ."والرياضية

 . المنيج الوصفي:المنهج المستخدم 
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 . استبيان:أدوات البحث 

 . تمميذ وتمميذة عمى مستوى ثالثة ثانويات120 تشمل :العينة 

ىي أنو ىناك فروقات في أسباب حدوث اإلصابات الرياضية  بين  ":أهم النتائج المتوصل إليها 

 ."الرياضات الجماعية والفردية

 بوبكري السعيد""بسي البشير"دراسة الباحثين  :الدراسة الرابعة." 

 " فعالية مدة التحضير البدني عمى مردودية العبي كرة القدم خالل المنافسة:"عنوان الدراسة  

 . المنيج الوصفي:المنهج المستخدم 

 . استبيان:أدوات البحث 

 . مدرب ومحضر بدني30 تشمل :العينة 

إن تحسن مردودية العبي كرة القدم في مرحمة المنافسة مرتبط أساسا بنوعية  ":أهم النتائج المتوصل إليها 

 ."التحضير البدني المطبق عمى الالعبين خالل مرحمة التحضير
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:  تمهيـد

إن لمتحضير البدني أىمية بالغة في تطوير الصفات البدنية لالعب من تحمل وقوة وسرعة، رشاقة       

وال يجب أن نغفل عن الدور الفعال الذي يمعبو المدرب في تقنيين مختمف التمرينات التدريبية، عند  ومرونة

العبي كرة القدم، وأيضا رفع كفاءة أعضاء وأجيزة الجسم الوظيفية، وتكامل أداؤىا من خالل التمرينات 

ن مستوى التحضير التقني والتكتيكي مرتبط ارتباطا وثيقا بالتحضير البدني  البنائية العامة والخاصة، وا 

. وتطوير الصفات البدنية، وكذا التحضير النفسي والنظري
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: تعريف التحضير البدني- 1

ويقصد بو كل اإلجراءات والتمرينات المخططة التي يضعيا المدرب، ويتدرب عمييا الالعب ليصل إلى  

قمة لياقتو البدنية، وبدونيا ال يستطيع العب كرة القدم أن يقوم باألداء المياري والخططي المطموب منو وفقا 

لمقتضيات المعبة، وييدف اإلعداد البدني إلى تطوير الصفات البدنية من تحمل وقوة وسرعة ورشاقة 

  (1).ومرونة

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 فييدف 

إلى إعداد الالعب بدنيا ووظيفيا بما يتماشى مع متطمبات ومواقف األداء في نشاط كرة القدم والوصول إلى 

الحالة التدريبية وذلك عن طريق تنمية الصفات البدنية الضرورية لألداء التنافسي في كرة القدم والعمل عمى 

  (2).دوام تطويرىا

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 اليدف 

منو، وىو المياقة البدنية العامة، وبعد ذلك يتم اإلعداد البدني الخاص من خالل مرحمتي اإلعداد الخاص 

. واإلعداد لممباريات لتحقيق المياقة البدنية الخاصة بالعب كرة القدم

ومما تقدم نستنتج أنو حتى يستطيع الالعب أن يشارك في المباراة بإيجابية وفعالية وجب عميو أن  

يتمتع بمياقة بدنية معتبرة، لذا أصبح من الضروري اليوم عمى المدرب أن ينمي الالعب الصفات البدنية 

. األساسية الخاصة بكرة القدم من تحمل وقوة وسرعة ورشاقة ومرونة 

                                                           
)

1
( Taelman(R)-Simon(J):"foot Ball",Performance,ed,amphara,Paris,1991,P53 

(
2

 .  340  م، ص1978، دار الفكر العربي، مصر ،"اليجوم في كرة القدم :"مفتي إبراىيم( 
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: التحضير البدني في كرة القدم- 2

بدنيا ووظيفيا ونفسيا بما يتماشى مع مواقف  ييدف التحضير البدني في كرة القدم إلى إعداد الالعب 

اإلعداد المتشابية في نشاط كرة القدم والوصول بو إلى حالة التدريب المثمى عن طريق تنمية القدرات البدنية 

الضرورية لألداء التنافسي والعمل عمى تطويرىا ألقصى حد ممكن حتى يتمكن الالعب من التحرك في 

  (1).مساحات كبيرة من الممعب وينفذ خالليا الواجبات الدفاعية واليجومية حسب مقتضيات وظروف المباراة

: مدة التحضير البدني- 2-1

 أىم فترة من فترات المنياج السنوي بأىدافيا الخاصة والتي (MATUEIV) تعتبر مدة التحضير حسب       

  (2).تحاول أن تحققيا خالل فترة معينة

وفي ىذه الفترة يعمل المدرب عمى رفع الحالة التدريبية لالعبين عن طريق تنمية الصفات البدنية  

  (3).والميارية األساسية والكفاءة الخططية وتثبيت صفاتيا اإلرادية

وعميو فيمكن أن نعبر عن الصفات البدنية ، عمى أنيا مجموعة من القدرات البدنية الخاصة بنوع     

. سرعة، مرونة، رشاقة  النشاط الممارس ويمكن تحديدىا في الصفات البدنية التالية، تحمل، قوة،

        إذا فإن الفترة اإلعدادية ما ىي إال مرحمة أو فترة من فترات المنياج السنوي، تقدر باألسابيع ليا 

أىداف خاصة تحاول أن تحققيا، وىو العمل عمى تنمية وتطوير الصفات البدنية العامة والخاصة، وكذلك 

. الميارات األساسية والكفاءة الخططية، والصفات اإلرادية لالعبين

                                                           

(
1

 اإلسكندرية، ،مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية،1، ط"االتجاىات الحديثة في تخطيط وتدريب كرة القدم :"حسن السيد أبو عبده( 
 .35ص م،2001 مصر،

(
2

 .367 ،ص1994،دار الفكر العربي،مصر،"فسيولوجيا التدريب في كرة القدم:"أبو العالء عبد الفتاح،إبراىيم شعالن( 
(

3
 .  45م، ص1980، دار الفكر العربي، مصر، "مدرب كرة القدم:"حنفي محمود مختار ( 
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ولقد حدد الكثير من الباحثين في مجال التدريب الرياضي مدة التحضير البدني أو اإلعداد البدني ما 

  (1). وتكون قبل فترة المنافسة  أسبوع12 إلى 8يقارب من 

: أنواع التحضير البدني- 3

التحضير البدني من أىم فترات الخطة السنوية، وعمييا يترتب نجاح أو فشل النتيجة  تعتبر فترة       

الرياضية والفوز في المباريات، لذا أصبح من الضروري استغالل ىذه الفترة أحسن استغالل لما ليا من 

. أىمية في الحصول عمى النتائج االيجابية

ومن األىداف العامة ليذه الفترة التي تحاول تحقيقيا، ىي تطوير الحالة التدريبية لالعبين عن طريق   

تنمية وتحسين صفاتيم البدنية العامة والخاصة، باإلضافة إلى الجانب البدني فإن ىذه الفترة تحاول أن تصل 

بالالعب إلى األداء المياري العالي، اكتساب الكفاءة الخططية وتطوير وتثبيت الصفات اإلرادية والخمقية لدى 

  (2).الالعبين

 أسبوعا حسب الكثير من الباحثين في مجال التدريب 12 إلى 8وتدوم فترة اإلعداد البدني من   

  (3).الرياضي وتكون قبل فترة المنافسة

: وتنقسم ىذه الفترة إلى ثالثة مراحل رئيسية ىي

 مرحمة اإلعداد العام .

 مرحمة اإلعداد الخاص .

                                                           

(
1

م، 1990، ترجمة موفق المولى و ثامر محسن، مطبعة العالم، بغداد، العراق، "كرة القدم الخطط الميارية:"حارس ىيوز( 
 .23ص

 )
2
 ( Bellik Abde Najem:"L'entraienment Sportif" , ed ,A,A,C,S, Batna ,P19.   

(
3

 .54ص م،1988 العراق، بغداد، دار الكتاب لمطباعة والنشر، ،"أصول التدريب في كرة القدم:"ثامر محسن،سامي الصفار( 
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 مرحمة اإلعداد لممباريات .

:  العام التحضير البدني- 4

وفقا لميدف منيا ونوعية العمل بيا تشمل التمرينات العامة، ويزداد حجم العمل فييا بدرجة كبيرة         

من درجة العمل الكمية، والشدة تكون متوسطة وذلك لتطوير الحالة التدريبية، وأيضا  % 80-70مابين 

لالرتقاء بعناصر المياقة البدنية العامة، وال بد أن تيدف التمرينات العامة إلى بناء القوام السميم لالعبين خالل 

.  تمك المرحمة 

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

وتحتوي ىذه المرحمة عمى تمرينات عامة لجميع أجزاء الجسم  والعضالت باإلضافة إلى التمرينات الفنية 

  (1).والتمرينات باألجيزة 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 تيدف إلى 

  (2). تطوير الصفات البدنية العامة لالعب

 

 

 

                                                           

(
1

 .38،39 م، ص1978، دار الفكر العربي، مصر ،"الجديد في اإلعداد المياري والخططي لالعب كرة القدم:"مفتي إبراىيم( 
(

2
م، 1989، دار الفكر العربي، مصر، "كرة القدم بين النظرية والتطبيق، اإلعداد البدني في كرة القدم:"طو إسماعيل وآخرون( 
 .27ص
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 : الخاصالتحضير البدني -5

 أسابيع وتيدف إلى التركيز عمى اإلعداد البدني الخاص بكرة القدم 6-4تستغرق ىذه المرحمة من  

من خالل تدريبات اإلعداد الخاص بالمعبة من حيث الشكل والمواقف وبما يضمن معو متطمبات األداء 

  (1).وتحسين األداء المياري والخططي وتطويره واكتساب الالعبين الثقة بالنفس التنافسي

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            (2).الخاصة وا 

:  البدني الخاصتحضيرخصائص ال- 5-1

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

  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. 

 التمرينات المستخدمة ذات طبيعة تخصصية تتطابق مع ما يحدث في المنافسة الرياضية لنوع  إن كافة

 .الرياضة الممارسة 

 (3).تستخدم طرق التدريب الفتري والتدريب التكراري  

 

                                                           

(
1

 .29نفس المرجع ، ص (
(

2
 .47، مرجع سابق، ص" مدرب كرة القدم:"حنفي محمود مختار( 

(
3

 .145،147م، ص2001 ، القاىرة، 2، دار الفكر العربي، ط" التدريب الرياضي الحديث:"مفتي إبراىيم حماد( 
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:   التوازن بين اإلعداد البدني العام واإلعداد البدني الخاص-5-2

                          ويرى البعض ضرورة زيادة األزمنة المخصصة لإلعداد البدني الخاص عمى حساب تمك المخصصة

 .                       لإلعداد البدني العام وخاصة 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 وبمعالت ثابتة إضافة إلى انخفاض 

معدالت تعرضيم لإلصابة إذا ما قورنوا بأقرانيم الذين استخدموا تمرينات تخصصية ميممين تمرينات 

 .اإلعداد البدني العام

:  إن االىتمام باإلعداد البدني العام في المراحل السنية المبكرة يحقق عدة مميزات نذكر منيا ما يمي 

  توافق درجات األحمال المقدمة من خالل اإلعداد البدني العام مع معدالت نموا األجيزة العضوية مما

 .يحقق انتظاما وثباتا في تطور مستويات األداء 

  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. 
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  ال غنى عن استمرار االىتمام باإلعداد البدني العام حتى مع استمرار تقدم مستوى الفرد الرياضي، إذ أن

التغييرات الفيزيولوجية التي تحدث في أعضاء جسمو الداخمية نتيجة التدريب الرياضي تقل محصمتيا 

  (1).بمرور الزمن  األمر الذي يتطمب إرساء قواعد وظيفية أقوى إلحداث نموا بدني متخصص

:  في كرة القدمالصفات 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

نواجو عدة أمور غير واضحة وغير موجودة، ففي بعض األحيان نجد  خالل دراسة المياقة البدنية

مفيوم المياقة يعطي معنى أوسع وأعمق، حيث يشمل جميع جوانب العمل البدني، وبحسب رأي كل من 

" بافيك وكرزليك"من أمريكا وكذلك الخبيرين " Warsanch.Bucher" بوخير والرسون جارلس"

J.Kozlik.FR.Poufk  من تشيكوسموفاكيا سابقا فإن مفيوم المياقة البدنية تشمل مجموعة قدرات عقمية ونفسية 

  (2).وخمقية واجتماعية وثقافية وفنية وبدنية

وفي المصادر األخرى مفيوم أقل شمولية لمياقة البدنية، حيث يعبر كل خبير برأي خاص ومفيوم  

" . كورياكوفسكي"الخبير السوفياتي : معين لمياقة البدنية وعمى سبيل المثال 

المياقة البدنية ىي نتيجة 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 

                                                           

(
1

 .40، مرجع سابق، ص"الجديد في اإلعداد المياري والخططي لالعب كرة القدم:"مفتي إبراىيم( 
(

2
 .35، ص1984التدريب الرياضي، دار الفكر العربي، مصر، : كمال درويش، محمد حسين( 
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الفيزيولوجية أو الخصائص الحركية، 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 

   (1). عالي نجازإ

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 بإيجابية وفعالية دون إن يطرأ عميو التعب واإلجياد الذي يعرقمو عن دقة وتكامل األداء بالقدر 

  (3). ممكنة  التحمل بأنو القدرة عمى مقاومة التعب ألي نشاط ألطول فترة Datchnof، يعرف (2) المطموب

:  أنواع التحمل - 6-2-1

: يمكن أن نقسم التحمل إلى نوعين      

: التحمل العام - 6-2-1-1

يكون الالعب قادرا عمى المعب خالل مدة المعب القانونية المحددة، دون صعوبات بدنية، وعميو  وىو أن     

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

                                                           

(
1

 .63-62، ص 1988 دار الفكر العربي، ،" األسس العالمية في تدريب كرة القدم :"حنفي محمد مختار ( 
)

2
( Taelman (R) :"Foot Ball Techniques Nouvelle D'entraînement", Edition Ampfora ,paris , 1990 , P25. 

(
3

، م1989، الجزء األول، جامعة بغداد، "موسوعة القياس واالختبارات في التربية البدنية والرياضية :"ريسان مجيد خريبط ( 
 .186ص
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: التحمل الخاص - 6-2-1-2

في األداء بصفات بدنية عالية وقدرات ميارية وخططية متقنة طوال مدة المباراة دون أن  ىو االستمرارية    

  (1).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 أىم 

الصفات البدنية لالعب كرة القدم الحديثة وىذا يعني أن الالعب يستطيع أن يجري بأقصى سرعة لو في أي 

  (2). وقت خالل المباراة

: أهمية التحمل - 6-2-2

يمعب التحمل دورا ىاما في مختمف الفعاليات الرياضية، وىو األساس في إعداد الرياضي بدنيا ولقد 

أظيرت البحوث العممية في ىذا المجال أىمية التحمل، 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 الفزيولوجية التي يعمل التحمل عمى تطويرىا، نجده كذلك 

  (3).ينمي الجانب النفسي لمرياضي وذلك في تطوير صفة اإلرادة في مواجية التعب

 

          

                                                           

(
1

 .98، مرجع سابق، ص"كرة القدم بين النظرية والتطبيق، اإلعداد البدني في كرة القدم:"طو إسماعيل وآخرون( 
(

2
  .516م ، ص1984، جامعة بغداد، العراق ،"التدريب في مجال التربية الرياضية :"بطرس رزق اهلل ( 

)
3
( Taelman (R) :"Foot Ball Techniques Nouvelle D'entraînement",OPCIT, P26. 
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: القوة - 6-3

أو التصويب عمى  تتطمب حركات العب كرة القدم أن يكون قويا، فالوثب لضرب الكرة بالرأس

. المرمى أو الكفاح الستخالص الكرة تتطمب مجيودا عضميا قويا وقوة دافعة 

التي تستطيع عضمة أو مجموعة  المقدرة أو التوتر" :من ىذا المنطمق يمكن تعريف القوة بأنيا

  (1)."عضمية أن تنتجيا ضد مقاومة في أقصى انقباض إرادي واحدا ليا 

: أنواع القوة - 6-3-1

يمكن أن نجد نوعين من القوة العامة ويقصد بيا قوة العضالت بشكل عام، والتي تشمل عضالت 

الساقين والبطن والظير والكتفين والصدر والرقبة ويمكن الحصول عمى ىذا النوع من القوة عن طريق 

يك مثل التمرينات األرضية وتمرينات بواسطة الكرة الطبية والتدريب الدائري، وبدون القوة ستتمرينات جمنا

. العامة يتعذر عمينا تدريب القوة الخاصة 

ن تنمية القوة  أما القوة الخاصة فيقصد بيا 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

فقوة السرعة تعتمد عمى قدرة الجياز العصبي والعضمي لمتغمب عمى المقاومات بأكثر سرعة ممكنة 

. الوثب والتصويب : وتتمثل في الحركات التي تستدعي القوة االنفجارية مثل 

  (2) .أما قوة التحمل فيي مقدرة الجسم عمى مقاومة التعب عند أداء مجيود يتميز بالقوة ولمدة زمنية طويمة

                                                           

(
1

. 167مرجع سابق، ص ،"التدريب الرياضي الحديث:"مفتي إبراىيم حماد( 
(

2
 .61،64،مرجع سابق ، ص" األسس العالمية في تدريب كرة القدم :"حنفي محمد مختار  (
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: أهمية القوة - 6-3-2

من المعروف انو كمما كانت العضالت قوية حمت الرياضي وقممت من إصابات المفاصل ، كما أن 

القوة تزيد من المدخرات الطاقوية مثل كرياتين الفوسفات والكميكوجين، 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 طبقا

 .لنوع األداء 

  السرعة والتحمل والرشاقة لذا فيي تشغل حيزا : البدنية األخرى مثل (الصفات)تسيم في تقدير العناصر

 .كبيرا في برامج التدريب الرياضي 

 (1).تعتبر محددا ىاما في تحقيق التفوق الرياضي في معظم الرياضات  

 : السرعة - 6-4

     يقصد بالسرعة قابمية الفرد لتحقيق عمل في اقل زمن ممكن، وتتوقف السرعة عند الرياضي عمى سالمة 

  (2).الجياز العصبي واأللياف العضمية والعوامل الوراثية والحالة البدنية

بأنيا بمفيوميا البسيط ىي القدرة عمى أداء حركة بدنية أو مجموعة حركات محددة :" ويعرفيا عمي فيمي بيك

  (3)."قل زمن ممكنأفي 

 

 

 
                                                           

(
1

 .167،مرجع سابق ، ص" التدريب الرياضي الحديث:"مفتي إبراىيم حماد( 
)

2
(Dornhorff  Martinhabil :"L'éducation Physique et sportif OPU" , Alger ,1993,P72. 

(
3

 .90،مرجع سابق ، ص" أسس إعداد العبي كرة القدم:"عمي فيمي بيك( 
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 :  أنواع السرعة - 6-4-1

: تنقسم السرعة إلى ثالثة أفواج وأشكال وىي 

  سرعة االنتقال ويقصد بيا سرعة التحرك من مكان إلى مكان آخر في أقصر زمن ممكن، إن العدد الكبير

  (1).من الحركات بأسموب وتكتيك جيدين زادت نسبة القوة القصوى

  والتي تتمثل في انقباض عضمة أو مجموعة عضمية ألداء حركة معينة في أقل  (األداء) سرعة الحركة

حركة ركل الكرة أو حركة التصويب نحو المرمى أو المجاورة بالكرة أو سرعة استالم : زمن ممكن مثل

 (2) .وتمرير الكرة أو سرعة المحاورة والتمرير

  سرعة االستجابة ويطمق عمييا أيضا سرعة رد الفعل ويقصد بيا سرعة التحرك ألداء حركة نتيجة ظيور

 (3) .موقف أو مثير معين

مثل سرعة بدء الحركة لمالقاة الكرة بعد تحرير الزميل أو سرعة تغير االتجاه نتيجة لتغير موقف 

. مفاجئ أثناء المباراة 

وخالصة القول فإن الالعب بحاجة إلى ىذه األنواع من السرعة، ألنيا تحدث باستمرار أثناء المباراة، 

فسرعة االنتقال يحتاجيا الالعب عند االنتقال من مكان إلى آخر في اقل زمن ممكن، أما سرعة االقتراب 

والقفز لضرب الكرة بالرأس، أما سرعة االستجابة فتتعمق بمقدرة الالعب عمى سرعة االستجابة لممواقف 

.  المتغيرة ألي مثير خارجي سواء كانت الكرة أو الالعب الخصم

                                                           

(
1

  .152م ، ص1987، عبد عمي نصيف ، دار الكتب لمطباعة والنشر ، بغداد ، "التعمم الحركي :"كورت ماينل (

(
2

اثر منياج عممي مقترح في مقياس كرة القدم عمى تطوير متوسط الصفات البدنية والميارية مقارنة مع المنيج :" احمد أسحن (
 .  47م ، ص1996، رسالة ماجستير غير منشورة ، المدرسة العميا لألساتذة ، التربية البدنية ن مستغانم ، "المقرر 

(
3

رسالة  ،"عمى تعمم الميارات األساسية بمدارس كرة القدم الجزائرية (فيديو)اثر الوسائل السمعية والبصرية :"بوداود عبد اليمين (
 .13ص م،1996دكتورا غير منشورة، الجزائر،
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ويمكن التدريب عمى السرعة عن طريق العدو السريع لمسافة قصيرة بتكرارات مختمفة، باإلضافة إلى 

سرعة أخذ المكان المناسب وسرعة تغيير المراكز وسرعة تنفيذ الواجبات الخططية كخمخمة الدفاع وخمق 

حراز األىداف  .  فرص التسديد وا 

 :أهمية السرعة - 6-4-2

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

:  الرشاقة - 6-5

الرشاقة بأنيا القدرة عمى التوافق الجيد لمحركات بكل أجزاء الجسم أو بجزء : "Mainel"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 الرشاقة - 6-5-1

: ىناك نوعين من الرشاقة     

. وىي نتيجة تعمم حركي متنوع أي تجده في مختمف األنشطة الرياضية : الرشاقة العامة

                                                           
 )

1
 (Edgarthil et Ant :"manuel de education sportif",OPCIT,P1157. 
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فيي القدرة عمى األداء الحركي المتنوع حسب التكتيك الخاص لنوع النشاط الممارس : أما الرشاقة الخاصة

 (1).وىي األساس في إتقان الميارات الخاصة بالمعبة

التصويب بالقدم : يمكن تنمية صفة الرشاقة باستخدام األداء العكسي لمتمرين مثل"  Matveiv"وحسب 

اآلخر، وكذلك المحاورة بيا والتغيير في سرعة وأداء حركات مركبة كتنطيط الكرة، التصويب، وتغيير الحدود 

المكانية إلجراء التمرين مثل تصغير مساحة المعب مع سرعة األداء المياري وتصعيب التمرين ببعض 

  (2).الحركات اإلضافية كأداء التصويب من الدحرجة األمامية والخمفية أو الدوران حول الشواخص

:  أهمية الرشاقة - 6-5-2

لمرشاقة أىمية جوىرية في األلعاب التي تعتمد عمى األداء المياري، والخططي، كما أنيا تمعب دورا 

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 الحركات المركبة، 

. والتي تتطمب من الالعب إعادة التوازن فورا في حالة فقدان توازنو كاالصطدام

ويمكن تمخيص أىمية الرشاقة في أنيا تسمح بتجنب الحوادث واإلصابات، واقتصاد في العمل 

الحركي والتحكم الدقيق في الميارات األساسية لمرياضي كما تساعد عمى سرعة تعمم الميارات الحركية 

تقانيا وبالتالي تطوير التكنيك   (3).وا 

 

                                                           

(
1

، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، "نظريات وطرق التربية البدنية :"محمود عوض بسيوني، فيصل ياسين الشاطئ( 
 .57ص  ،1983

(
2

 .159مرجع سابق، ص :طو إسماعيل وآخرون( 
)

3
( Weineck Jurgain :"Manuel D'entraînement", Edition Vigot , Paris ,1986,P24. 
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 :المرونة- 6-6

وىي القدرة عمى األداء الحركي بمدى واسع  ويسير، نتيجة إحالة العضالت واألسس العاممة عمى 

. تمك المفاصل لتحقيق المدى الالزم لألداء في كرة القدم 

 المرونة بأنيا قدرة الرياضي عمى أداء حركات بأكبر حرية في المفاصل "Feey و Harre"ويعرف 

 (1).بإرادتو أو تحت تأثير قوة خارجية مثل مساعدة زميل

:   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 

  (2).طريق قوى خارجية كالزميل واألدوات

.  ويمكن تنمية صفة المرونة عن طريق التدريب اليومي من خالل تمرينات األبطال

: أهمية المرونة - 6-6-2

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 
                                                           

)
1
( Corbeanjoel:"Foot Ball de L'école,Aux Association",Editon Revuee, P,S,Paris,1988,P13. 

)
2
(Dekkar Nour Edine et Aut :"Technique D'eveluation Physique des Athlètes" ,Imprimerie du Poin 

Sportif Alger,1990,P13.    
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فالرياضي الذي نادرا ما يصاب يمكن أن يحسن مستواه كما  أن حركاتو تكون أكثر حرية في المفاصل 

  (1).وبالتالي يكون أداءه المياري جيدا

 :  في كرة القدمطرق تنمية الصفات البدنية- 7

:  من أىم الطرق التي تسمح بتنمية وتطوير الصفات البدنية نجد

:  طريقة التدريب المستمر- 7-1

وتتميز ىذه الطريقة بأن التمرينات التي تؤدى بجيد متواصل، ومنظم وبدون راحة كأن يقوم الالعب 

بالجري لمسافة طويمة ولزمن طويل، وبسرعة متوسطة وتكون شدة الحمل في ىذا النوع من التدريب متوسطة 

  (2).وحجما كبيرا

.  وتيدف ىذه الطريقة خاصة إلى تنمية صفة التحمل 

: طريقة التدريب الفتري- 7-2

طريقة ىذا التدريب ىي أن يعطي حمال معينا ثم يعقب ذلك فترة راحة، ويكرر الحمل ثانية ثم فترة 

 ضربة في الدقيقة، أما فترة الراحة 180راحة وىكذا، 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 

  (3).الراحة ال تكون كاممة إطالقا

 

                                                           
)

1
(Tupin Bernard :"Préparation et Entraînement du Foot Balleur" , Edition Amphora , Paris ,1990,P57.    

)
2
( Weineck Jurgain : OPCIT,P97.   

(
3

 .223، مرجع سابق، ص"مدرب كرة القدم :"حنفي محمد مختار ( 
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: وينقسم التدريب الفتري إلى نوعين 

التدريب الفتري المرتفع الشدة ، ييدف إلى تحسين السرعة والقوة، والقوة المميزة بالسرعة، وفيو يرتفع نبض - 

. الدقيقة الواحدة ويكون حجم التحمل قميال نسبيا / ض180القمب إلى 

التدريب الفتري المنخفض الشدة، ييدف إلى تطوير التحمل وتحمل السرعة ومجموعة العضالت التي - 

 .د ويكون حجم الحمل أكبر قميال / ض160تعمل في الميارات المختمفة وفيو يرتفع نبض القمب إلى 

:  طريقة التدريب التكراري - 7-3

وتعتمد ىذه الطريقة عمى إعطاء الالعب حمل مرتفع الشدة، ثم أخذ فترة راحة حتى يعود الالعب إلى 

   (1).حالو الطبيعية ثم تكرار الحمل مرة أخرى وىكذا

 وتيدف ىذه الطريقة إلى تنمية السرعة والقوة، والقوة المميزة بالسرعة، الرشاقة، كما تعتمد ىذه 

.  الطريقة عند التنمية الميارية األساسية تحت ضغط الدافع 

:      طريقة التدريب المتغير - 7-4 

تتم ىذه الطريقة بحيث يتدرج الالعب في االرتفاع بسرعة وقوة التمرين، ثم يتدرج في اليبوط بيذه 

 مرات ويكون زمن الراحة بين كل 5م تكرار 10السرعة والقوة، فمما يجري الالعب بالكرة أو بدونيا مسافة 

. ثانية عمى الترتيب  ( 20 ، 15 ، 10)تكرار وآخر 

 

                                                           
)

1
( Dornhorff  Martinhabil :"L'éducation Physique et sportif OPU",OPCIT , P74. 
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وتيدف ىذه الطريقة إلى تنمية السرعة، إذا كانت المسافة قصيرة، وكمما كبرت المسافة يصبح ىدف 

التمرين تنمية تحمل السرعة، كما نستعمل ىذه الطريقة غالبا في تنمية القوة والصفات البدنية والميارية في آن 

  (1).واحد

: طريقة التدريب المحطات- 7-5

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، إذ 

. يعود الالعب لحالتو الطبيعية بعد كل تمرين وقبل االنتقال إلى التمرين الموالي 

 كذلك التمرين ال يكرر مرة أخرى ويتوقف حجم أو شدة التمرين عمى اليدف الذي يحدده المدرب من 

  (2).التمرين

 :  طريقة التدريب الدائري- 7-6

 تمرين موزعة في الممعب، أو قاعة تدريب بشكل دائري بحيث 12 إلى 8يقوم المدرب بوضع من 

يستطيع أن يتنقل الالعب من تمرين إلى آخر بطريقة سيمة ومنظمة، ويؤدى التدريب بأن يقوم الالعب بأداء 

.  تمرين واحد تمو اآلخر في مدة دقيقة لكل تمرين 

وتقدر الدورة الواحدة مجموعة وتكرار المجموعة ثالث مرات وتكون مدة الراحة بين كل دورة وأخرى 

. الدقيقة/ ض120حتى يصل نبض القمب إلى 

                                                           

(
1

 .167مرجع سابق، ص  :محمود عوض بسيوني ، فيصل ياسين الشاطئ( 
(

2
 .223، مرجع سابق، ص"مدرب كرة القدم :"حنفي محمد مختار ( 
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 دقيقة، والتدريب الدائري ال ينمي فقط العضالت وأيضا 30 إلى 10ويستغرق وقت التدريب من 

  (1).يطور الجياز الدوري لمتنفس باإلضافة إلى صفتي تحمل وتحمل القوة

: STRETCHINGطريقة - 7-7

استعممت ىذه الطريقة ألول مرة من قبل االسكندينافيين، وىي طريقة جديدة تعتمد عمى التقمص        

واالرتخاء وسحب العضمة المعينة، وتيدف إلى تحسين المرونة وتعتمد عمى تمرينات بسيطة وال تحتاج إلى  

  (2).أدوات

وتجدر اإلشارة إلى أن الطرق السالفة الذكر تعتبر من أىم طرق التدريب الحديث، وىذا ال يمنع 

، غير أن لكل (المنافسات)وجود طرق أخرى نذكر منيا طرق التدريب عن طريق المعب، وطريقة السباقات 

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

  

                                                           

(
1

 .230، ص المرجع نفسو،"مدرب كرة القدم :"حنفي محمد مختار( 
 )

2
( Tupin Bernard :"Préparation et Entraînement du Foot Balleur" , OPCIT , P58. 
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 :خالصـة

يعتبر التحضير بصفة عامة من أىم العوامل المساعدة في أداء الالعبين، وعمى المدرب الناجح 

االىتمام بتحضير الالعب بدنيا ، وينقسم التحضير البدني إلى التحضير العام والخاص، بيدف تطوير لياقة 

الالعب ألنيا من أىم العناصر المؤثرة عمى أدائو ومعرفة الطرق الالزمة لتنميتيا، والعناصر الخاصة بالعب 

. كرة القدم  من تحمل وسرعة وقوة، مرونة ورشاقة، ومعرفة كيفية تنميتيا 

وأيضا معرفة متى يستعمل طرق تدريب الصفات البدنية، وكيفية استخدام الحمل والراحة، وىذا حسب 

أىداف ومميزات كل طريقة من طرق التحضير البدني، وكذا تحضير الالعب من الناحية النفسية والنظرية، 

.     التقنية التكتيكية، وىذا ضمانا لألداء الجيد واألمثل لالعبين خالل المنافسات 

 

 

 

  



 

 كرة القدم: ثانيالفصل ال
 

 تمهيد 

 نبذة تاريخية عن كرة القدم في العالم .1

 .كرة القدم في الجزائر  .2

 .مدارس كرة القدم  .3

 . األساسية في كرة القدم هاراتالم .4

 .صفات العب كرة القدم  .5

 .طرق المعب في كرة القدم  .6

 خالصة 
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: تمهيـد

تعتبر كرة القدم من أكثر األلعاب الرياضية انتشارا وشعبية في العالم من حيث عدد الالعبين 

 .والمشاىدين وىي لعبة تتميز بسيولة الميارات النظرية وصعوبة تنفيذىا أثناء المنافسة

وىي من األلعاب القديمة وتاريخيا طويل حافظت فيو عمى حيويتيا وقدرتيا عمى استقطاب الجماىير 

باىتماميم ومارستيا الشعوب بشغف كبير وأعطوىا أىمية خاصة فجعموىا جزءا من منياج التدريب العسكري 

 .لما تتميز بو من روح المنافسة والنضال

   وقد تطرقنا في ىذا الفصل إلى التعريف بيذه المعبة وذكر نبذة تاريخية عن تطور كرة القدم في العالم  

والجزائر، كما ذكرنا بعض المدارس العريقة ليذه المعبة، والمبادئ األساسية والقوانين المنضمة ليا، وكذا 

. الصفات التي يتميز بيا العب كرة القدم، وطرق المعب في ىذه المعبة 
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: نبذة تاريخية عن كرة القدم - 1

نشأت ، تعتبر كرة القدم المعبة األكثر شيوعا في العالم، وىي األعظم في نضر الالعبين والمتفرجين

م، من قبل طمبة المدارس االنجميزية، وفي سنة 1175كرة القدم في بريطانيا، وأول من لعب الكرة كان عام 

بتحريم لعب الكرة في المدينة نضرا لالنزعاج الكبير  كما استمرت ىذه  (ادوار الثاني)م قام الممك 1334

نضرا لالنعكاس السمبي  (م1453-م1373)ورتشارد الثاني وىنري الخامس  (ادوار الثالث)النظرة من طرف 

. لتدريب القوات العسكرية

لعبت أول مرة في مدينة لندن بعشرين العب لكل فريق، وذلك في طريق طويل مفتوح من األمام 

يتون إ )ومغمق من الخمف، حيث حرمت الضربات الطويمة والمناوالت األمامية،كما لعبة مباراة أخرى في 

Eton)  م وسجل ىدفان في تمك المباراة5.5م،وعرضيا 110بنفس العدد من الالعبين في ساحة طوليا. 

 بحيث تم التعرف عمى ضربات اليدف والرمية الجانبية، م،1830بدا وضع بعض القوانين سنة

م والتي تعتبر 1848كما اخرج القانون المعروف بقواعد كمبرج عام  (haour)وأسس نظام التسمل قانون ىاور 

المعبة " :م أنشأت القوانين العشرة تحت عنوان1862الخطوة األولى لوضع قوانين كرة القدم، وفي عام 

عادة الالعب لمكرة إلى داخل الممعب بضربة باتجاه " األسيل حيث جاء فيو تحريم ضرب الكرة بكعب القدم  وا 

. خط الوسط حين خروجيا

م أسس اتحاد الكرة عمى أساس نفس القواعد وأول بطولة أجريت في العالم كانت 1863وفي عام 

م تأسس االتحاد 1863أين بدأ الحكام باستعمال الصفارة، وفي عام  (كأس اتحاد الكرة )م 1888عام 

.  فريق دانمركي وكانت رمية بكمتا اليدين15وأقيمت كأس البطولة بـ الدانمركي لكرة القدم،
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وذلك بمشاركة كل من فرنسا، ىولندا بمجيكا FIFA م تشكل االتحاد الدولي لكرة القدم 1904في عام 

  (1).م وفازت بيا1930سويسرا والدانمرك، وأول بطولة لكأس العالم أقيمت في االرغواي 

: محطات تاريخية لكرة القدم- 1-1

إن تطور كرة القدم في العالم موضوع ليس لو حدود، والتطور أصبح كمنافسة بين القارات الخمس  

واشتد صراع التطور بين القارتين األمريكية واألوربية السائدة في جميع المنافسات، وأصبح مقياس التطور في 

  (2).1930كرة القدم ىو منافسة كأس العالم، وبدأ تطور كرة القدم منذ أن بدأت منافسات الكأس العالمية سنة 

:  وفيما يمي التسمسل التاريخي لتطور كرة القدم 

 1863: أسس االتحاد البريطاني لكرة القدم. 

 1873:أول مقابمة دولية بين انجمترا واسكتمندا . 

 1904:تأسيس االتحاد الدولي لكرة القدم . 

 1930: أول كأس عالمية فازت بيا األرغواي . 

 1963:أول دورة باسم كأس العرب . 

 1998:فرق من 5 منتخب من بينيا 32 دورة كأس العالم في فرنسا وفازت بيا وألول مرة نظمت بـ 

 . إفريقيا

 

 

 
                                                           

(
1

  .09م، ص 1999، دار الفكر، بدون طبعة، لبنان، "اإلعداد الوظيفي لكرة القدم:" موفق مجيد المولى ( 

(
2

 .11ص ، 1988بدون طبعة،بيروت، مكتبة المعارف، ،"كرة القدم لعبة الماليين:"مختار سالم ( 
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:  كرة القدم في الجزائر – 2

تعد كرة القدم من بين أول الرياضات التي ظيرت، والتي اكتسبت شعبية كبيرة، وىذا بفضل الشيخ 

طميعة ( م أول فريق رياضي جزائري تحت اسم 1895، الذي أسس سنة"عمي رايس" ،"عمر بن محمود"

م، 1917  وظير فرع كرة القدم في ىذه الجمعية عام ) lakant garde vie grandin.الحياة في اليواء الكبير

" مولودية الجزائر"م تأسس أول فريق رسمي لكرة القدم يتمثل في عميد األندية الجزائرية  1921أوت 7وفي

  .م 1921 ىو أول نادي تأسس قبل سنة (CSC)غير أن ىناك من يقول أن النادي الرياضي لقسنطينة 

بعد تأسيس مولودية الجزائر تأسست عدة فرق أخرى منيا غالي معسكر االتحاد اإلسالمي لوىران 

 .واالتحاد الرياضي اإلسالمي لمبميدة واالتحاد اإلسالمي الرياضي لمجزائر 

ونظرا لحاجة الشعب الجزائري الماسة لكل قوى أبنائيا من أجل االنضمام والتكتل لصد االستعمار، 

فكانت كرة القدم أحد ىذه الوسائل المحققة لذلك، حيث كانت المقابالت تجمع الفرق الجزائرية مع فرق 

المعمرين، وبالتالي أصبحت فرق المعمرين ضعيفة نظرا لتزايد عدد األندية الجزائرية اإلسالمية التي تعمل 

مع ىذا تم تفطن السمطات الفرنسية إلى المقابالت التي تجري تعطي الفرصة  عمى زيادة وزرع الروح الوطنية،

م وقعت اشتباكات عنيفة بعد المقابمة التي 1956ألبناء الشعب التجمع والتظاىر بعد كل لقاء، حيث في سنة 

 التي عمى إثرىا اعتقل العديد )بولوغين حاليا وجين،أسانت (ورلي من أجمعت بين مولودية الجزائر وفريق 

م تجنبا لألضرار 1956 مارس 11من الجزائريين مما أدى بقيادة الثورة إلى تجميد النشاطات الرياضية في

 .التي تمحق بالجزائريين 

م الذي كان مشكال 1958 افري 18وقد عرفة الثورة التحريرية تكوين فريق جبية التحرير الوطنية في 

  في صفوف فريق سانت ايتيان،آنذاكمن أحسن الالعبين الجزائريين أمثال رشيد مخموفي الديكان يمعب 

...  زوبا، كريمو ابرير سوخان، كرمالي،
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 وكان ىذا الفريق يمثل الجزائر في مختمف المنافسات العربية والدولية، وقد عرفت كرة القدم الجزائرية 

محند "م وكان 1962بعـد االستقالل مرحمة أخرى، حيث تم تأسيس أول اتحادية جزائرية لكرة القدم سنة 

 رياضي يشكمون 110000أول رئيس ليا، ويبمغ عدد الممارسين ليذه المعبة في الجزائر أكثر من " معوش

.   رابطات جيوية 6 والية و48 جمعية رياضية ضمن 1410حوالي

م وفاز بيا فريق االتحاد 1963-1962وقد نظمت أول بطولة جزائرية لكرة القدم خالل الموسم 

م وفاز بيا فريق وفاق سطيف الذي مثل 1963الرياضي اإلسالمي لمجزائر، ونظمت كأس الجميورية سنة 

م كان أول لقاء لمفريق 1963الجزائر أحسن تمثيل في منافسات الكؤوس اإلفريقية وفي نفس السنة أي 

الوطني، وأول منافسة رسمية لمفريق الوطني مع الفريق الفرنسي خالل ألعاب البحر األبيض المتوسط لسنة 

  (1).م وحصولو عمى الميدالية الذىبية1975

م 1990، وفاز بكأس إفريقيا مرة واحدة بالجزائر لسنة 1980كما شارك في اولمبياد موسكو لسنة 

م، ودون ذلك لم 1986م، والثانية بالمكسيك سنة 1982وشارك في دورتين لكأس العالم األولى باسبانيا سنة

يحظى المنتخب الوطني بتتويجات كبيرة، حيث أقصيا من تصفيات كأس العالم الباقية رغم إنجابو لعدة 

م ظيرت 1982عاشور،طيير، فريحو،كركور، دراوي، وفي بداية الثمانينات  اللماس،: العبين أكفاء أمثال

عصاد، زيدان، مرزقان، سرباح،  ماجر، بمومي،: وجوه المعة مثمت الكرة الجزائرية أحسن تمثيل أمثال 

... .  بتروني

أما في التسعينات فقد ظير كل من صايب وتاسفاوت وآخرون، ىذا عن الفريق الوطني، أما عن 

األندية فقد برىنت عن وجود الكرة الجزائرية عمى المستوى اإلفريقي، والدليل عمى ذلك لعبيا لألدوار النيائية 

                                                           

(
1

معيد التربية  ،"دور الصحافة الرياضية المرئية في تطوير كرة القدم الجزائرية:"بمقاسم تمي،مزىود لوصيف،الجابري عيساني( 
 .47.46ص ،1997جوان مذكرة ليسانس، ، دالي إبراىيم البدنية والرياضية،
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أسيوية وكأس الكؤوس والحصول عمى الكأس لبعض  بالنسبة لكأس إفريقيا لألندية البطمة، وكأس األفرو

. مولودية الجزائر  أنديتنا العريقة أمثال شبيبة القبائل ووفاق سطيف،

: مدارس كرة الـقدم - 3

كل مدرسة تتميز عن األخرى بأنيا تتأثر تأثيرا مباشرا من الالعبين الذين يمارسونيا، وكذلك الشروط 

. االجتماعية واالقتصادية والجغرافية التي نشأ فييا 

:  في كرة القدم نميز المدارس التالية 

 .)النمسا،المجر، التشيك (مدرسة أوروبا الوسطى  .1

 .المدرسة الالتينية .2

  (1).مدرسة أمريكا الجنوبية .3

:  المهارات األساسية لكرة القدم- 4

ا األساسية المتعددة والتي تعتمد في إتقانيا عمى إتباع ميارتوكرة القدم كأي لعبة من األلعاب ليا 

.  األسموب السميم في طرق التـدريب

ويتوقف نجاح أي فريق وتقدمو إلى حد كبير عمى مدى إتقان أفراده لممبادئ األساسية لمعبة، إن 

فريق كرة القدم الناجح ىو الذي يستطيع كل فرد من أفراده أن يؤدي ضربات الكرة عمى اختالف أنواعيا بخفة 

ويستخدم ضرب  ورشاقة، ويقوم بالتمرير بدقة وبتوقيت سميم وبمختمف الطرق ، ويكتم الكرة بسيولة ويسر،

الكرة بالرأس في المكان والظروف المناسبين، ويحاور عند المزوم ويتعاون تعاونا تاما مع بقية أعضاء الفريق 

.  في عمل جماعي منسق
                                                           

(
1

  .  72، ص1980، دار النيضة العربية، بيروت، "سيكولوجية النمو:" عبدا لرحمان عيساوي ( 
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 وصحيح أن العب كرة القدم يختمف عن العب كرة السمة والطائرة من حيث تخصصو في القيام 

يمنع مطمقا أن يكون العب كرة القدم متقنا  بدور معين في الممعب سواء في الدفاع أو اليجوم، إال أن ىذا ال

.  لجميع المبادئ األساسية اتقانا تاما

وىذه الميارات األساسية لكرة القدم متعددة ومتنوعة، لذلك يجب عدم محاولة تعميميا في مدة قصيرة 

كما يجب االىتمام بيا دائما عن طريق تدريب الالعبين عمى ناحيتين أو أكثر في كل تمرين وقبل البدء 

. بالمعب

: يمي   األساسية لكرة القدم إلى ماالمياراتوتقسم 

  استقبال الكرة. 

  المحاورة بالكرة . 

  المياجمة . 

 رمية التماس . 

  ضرب الكرة . 

  لعب الكرة بالرأس . 

 (1). حراسة المرمي  

:  صفات العب كرة القدم- 5  

يحتاج العب كرة القدم إلى صفات خاصة، تالءم ىذه المعبة وتساعد عمى األداء الحركي الجيد في 

الميدان ومن ىذه الخصائص أو المتطمبات ىناك أربع متطمبات لالعب كرة القدم، وىي الفنية الخططية 
                                                           

(
1

، 1977 ،بيروت،  4، دار العام لممالين، ط"كرة القدم المبادئ األساسية لأللعاب اإلعدادية لكرة القدم:"حسن عبد الجواد( 
        .27.25ص
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والنفسية والبدنية والالعب الجيد ىو الذي يمتمك تكامل خططيا جيدا ومياريا عاليا والتعدادات النفسية ايجابية 

. مبنية عمى قابمية بدنية ممتازة والنقص الحاصل في إحدى تمك المتطمبات يمكن أن تعوض في متطمب آخر

حصائيات جمة في  سنركز في بحثنا ىذا عمى متطمبات المعبة البدنية اعتمادا عمى معمومات وا 

الميدان الكروي من خالل دراسات متعددة، تظير التغيرات الفزيولوجية المقاسة بدقة قبل المباراة والتمرينات 

.  أو أثنائيم أو بعدىم

يمكن تقويم المتطمبات البدنية لكرة القدم من خالل دراسة الصفات الحركية لالعبين وتحميميا خالل 

المباراة طبقا لمنشاطات المختمفة وطرق لعب الالعب لممباريات، فإن التحميل كان معتمدا عمى رصد مباريات 

  (1) .كثيرة لموصول لتمك الخصائص واإلحصائيات الميمة

:  الصفات البدنية- 5-1 

من مميزات كرة القدم أن ممارستيا في متناول الجميع ميما كان تكوينيم الجسماني، ولئن اعتقدنا 

بأن رياضيا مكتمل التكوين الجسماني قوي البنية،جيد التقنية،ذكي، ال تنقصو المعنويات ىو الالعب المثالي 

فال نندىش إذا شاىدنا مباراة ضمت وجيا لوجو العبين يختمفون من حيث الشكل واألسموب، لنتحقق من أن 

ترتكز دوما عمى الصفات البدنية، فقد يتفوق العب صغير الحجم نشيط ماكر يجيد  معاير االختيار ال

المراوغة عمى خصمو القوي الحازم الشريف المخدوع بحركات خصمو غير المتوقعة، وذلك ما يضيف صفة 

.  العالمية لكرة القدم 

ويتطمب السيطرة في الممعب عمى االرتكازات األرضية، ومعرفة تمرير ساق عند التوازن عمى ساق 

  (2).أخرى من أجل التقاط الكرة، والمحافظة عمييا وتوجيييا بتناسق عام وتام

                                                           

(
1

 9-10. مرجع سابق، ص: موفق مجيد المولى ( 

(
2

  .99،ص1998،دار البحار، لبنان، "كرة القدم المعبة الشعبية العالمية:"محمد رفعت( 
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: الصفات الفيزيولوجية- 5-2 

تتحدد االنجازات لكرة القدم الحديثة بالصفات الفنية والخططية والفزيولوجية وكذلك النفسية 

وترتبط ىذه الحقائق مع بعضيا وعن قرب شديد فال فائدة من الكفاءات الفنية لالعب إذا كانت  واالجتماعية،

المعرفة الخططية لو قميمة، وخالل لعبو كرة القدم ينفذ الالعب مجموعة من الحركات مصنفة ما بين الوقوف 

الكامل إلى الركض بالجيد األقصى، وىذا ما يجعل تغير الشدة وارد من وقت إلى آخر، وىذا السموك ىو 

 الذي يفصل بل يميز كرة القدم عن األلعاب األخرى فمتطمبات المعبة األكثر تعقيدا من أي لعبة فردية أخرى،

.                            وتحقق الظروف  المثالية فإن ىذه المتطمبات تكون قريبة لقابمية الالعب البدنية 

:  والتي يمكن أن تقسم إلى ما يمي  

  القابمية عمى األداء بشدة عالية. 

  القابمية عمى أداء الركض السريع. 

  خالل وضعية معينة)القدرة العالية (القابمية عمى إنتاج قوة . 

إن األساس في انجاز كرة القدم داخل محتوى تمك المفردات، يندرج ضمن مواصفات الجياز الدموي 

التنفسي، وكذلك العضالت المتداخمة مع الجياز العصبي ومن الميم أن نذكر أن الصفات تحدد عن طريق 

  (1).الصفات الحسية ولكن تحسين كفاءتيا

عن طريق التدريب وفي أغمب الحاالت، فإن الالعبين المتقدمين في كرة القدم يمتمكون قابمية عالية 

في بعض الصفات البدنية فقط، وليذا فإن نجاح الفريق يعتمد عمى اختيار إستراتيجية المعب التي توافق قوة 

.  الالعبين

                                                           

(
1

  .  62مرجع سابق ،ص: موفق مجيد المولى ( 
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:  الصفات النفسية- 5-3

وما يمتمكو من السمات تعتبر الصفات النفسية أحد الجوانب اليامة لتحديد خصائص العب كرة القدم 

: الشخصية ومن بين الصفات النفسية نذكر ما يمي 

 : التركيز- 5-3-1

تضيق االنتباه، وتثبيتو عمى مثير معين أو االحتفاظ باالنتباه عمى مثير " يعرف التركيز عمى أنو

المقدرة عمى االحتفاظ (: ، ويري البعض أن مصطمح التركيز يجب أن يقتصر عمى المعنى التالي"محدد

 . )مدى االنتباه : باالنتباه عمى مثير محدد لفترة من الزمن وغالبا ما تسمي ىذه الفترة بـ

:  االنتباه - 5-3-2 

يعني تركيز العقل عمى واحدة من بين العديد من الموضوعات الممكنة، أو تركيز العقل عمى فكرة 

معينة من بين العديد من األفكار، ويتضمن االنتباه االنسجام واالبتعاد عن بعض األشياء حتى يتمكن من 

التعامل بكفاءة مع بعض الموضوعات األخرى التي يركز عمييا الفرد انتباىو، وعكس االنتباه ىو حالة 

  (1).االضطراب والتشويش والتشتت الذىني

:  التصور العقمي- 5-3-3

وسيمة عقمية يمكن من خالليا تكوين تصورات الخبرات السابقة أو تصورات جديدة لم تحدث من قبل 

 ويطمق عمى ىذا النوع من التصورات العقمية الخريطة العقمية، بحيث كمما كانت ىذه ،لغرض اإلعداد لألداء

. الخريطة واضحة في عقل الالعب أمكن لمح إرسال إشارات واضحة لمجسم لتحديد ما ىو مطموب

 
                                                           

(
1

  .384،ص1990، معيد إعداد القادة، السعودية، " النفس الرياضةلمع:"يحي كاظم النقيب( 
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: الثقة بالنفس- 5-3-4

 ،ىي توقع النجاح، واألكثر أىمية االعتقاد في إمكانية التحسن، وال تتطمب بالضرورة تحقيق المكسب

  (1).فبالرغم من عدم تحقيق المكسب أو الفوز يمكن االحتفاظ بالثقة بالنفس وتوقع تحسن األداء

:  االسترخاء- 5-3-5

ىو الفرصة المتاحة لالعب إلعداد تعبئة طاقتو البدنية والعقمية واالنفعالية بعد القيام بنشاط، وتظير 

  (2).الالعب لالسترخاء بقدرتو عمى التحكم وسيطرتو عمى أعضاء جسمو المختمفة لمنع حدوث التوتر ميارات

:   طرق المعب في كرة القدم - 6

إن لعبة كرة القدم لعبة جماعية ولذلك فإن جميع قدرات الالعبين ومياراتيم الفنية تجتمع لتنتيي إلى 

غرض واحد ، وىو المصمحة العامة لمفريق، وال بد أن تناسب طريقة المعب لمفريق مع المياقة البدنية 

  . والمستوى الفني والكفاءة الفردية لجميع العبي الفريق

: طريقة الظهير الثالث -  6-1

م، لتنظيم دفاع الفريق ضد 1925ىذه الطريقة شائعة االستعمال بين الفرق وقد وضعتيا انجمترا عام 

اليجوم لمفريق المنافس، وىي طريقة دفاعية الغرض منيا ىو الحد من خطورة ىجوم الخصم والعمل  

األساسي لنجاح ىذه الطريقة ىو تنظيم العالقة بين المدافعين ألداء واجبيم كوحدة واحدة متكاممة إلمكان 

 . نجاح الفريق

                                                           

(
1

، القاىرة 1،دار الفكر العربي ، ط")التطبيقات في المجال الرياضي(تدريب الميارات النفسية:"أسامة كامل راتب ( 
  .299 ، 117ص ،ص2000،

)
2
( R-Tham:''pre'peration psychologique du sportif'', Vigot, Ed1, Paris, 1991, P72 . 
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 :  4-2-4طريقة - 6-2

م، ويجب عمى الفريق أن يتمتع بمياقة 1958وىي الطريقة التي نالت بيا البرازيل لكأس العالم سنة 

بدنية عالية وحسن التصرف في أداء الميارات المختمفة ألن ىذه الطريقة تتطمب التعاون بين اليجوم والدفاع، 

 واشتراك خط الوسط الذي يعمل عمى تحميل )الدفاع واليجوم (بحيث يزداد عدد الالعبين في كمتا الحالتين 

.  دفاع الخصم

:   M.Mطريقة متوسط الهجوم المتأخر- 6-3

وفي ىذه الطريقة يكون الجناحان ومتوسط اليجوم عمى خط واحد خمف ساعدي اليجوم المتقدمين 

إلى األمام، لميجوم بيما عمى قمب ىجوم الخصم، ويجب عمى متوسط اليجوم سرعة التمريرات المفاجئة 

  (1).وسرعة الجناحين لميروب من ظيري الخصم

       : 3-3-4طريقة - 6-4

وتمتاز ىذه الطريقة بأنيا طريقة دفاعية ىجومية وتعتمد أساسا عمى تحرك الالعبين وخاصة العبي 

خط الوسط، ومن الممكن لمظيير أن يشارك في عمميات اليجوم عمى فريق الخصم و كما أن ىذه الطريقة 

 .سيمة الدراسة وسيمة التدريب 

 :  4-3-3طريقة -6-5

وىي طريقة دفاعية ىجومية تستعمل لمتغمب عمى طريقة الظيير الثالث، وينتشر المعب بيا في روسيا 

وفرنسا، ويكون الفريق بيذه الطريقة في حالة ىجوم شديد عندما تتواجد الكرة مع خط اليجوم أو خط 

  (2).الوسط

                                                           

(
1

  .211ص مرجع سابق، ،"كرة القدم" :عمي خميفة العنشري وآخرون( 

)
2
(Alain Michel:''Foot .balle,les systémes de jeu'',2

eme
 edition,edition chiram,Paris,1998,P14. 
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: الطريقة الدفاعية االيطالية - 6-6

 بغرض سد )  Helinkou Hereaىيمينكو ىيريرا(وىي طريقة دفاعية بحتة وضعيا المدرب االيطالي        

  .  (1-4-2-3)المرمى أمام المياجمين 

 :الطريقة الشاممة - 6-7

.  وىي طريقة ىجومية ودفاعية في نفس الوقت حيث تعتمد عمى جميع الالعبين في اليجوم وفي الدفاع

  :الطريقة الهرمية- 6-8

م وقد سميت ىرمية ألن تشكيل الالعبين األساسين في أرض الممعب 1989        ظيرت في انجمترا سنة 

خمسة   حارس المرمى،اثنان دفاع،ثالثة خط الوسط،(يشبو ىرما قمتو حارس المرمى وقاعدتو خط اليجوم 

  (1).)مياجمين 

 

  

                                                           

(
1

، منشأة المعارف باإلسكندرية ،بدون طبعة، "تاريخ التربية البدنية في المجتمعين العربي والدولي :" حسن احمد الشافعي ( 
  .23م، ص1998مصر، 
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:   خالصـة

إن تطور لعبة كرة القدم لن يتوقف عند ىذا الحد سواء من حيث المعب أو من حيث القوانين التي     

وعموما فإن  ، تتحكم فييا، فنالحظ تغيير في بعض القوانين ولكنيا تتماشى مع الجيل الذي تم فيو ىذا التغير

  رياضة كرة القدم أصبحت أكثر شعبية في العالم وىذا ما جعل الدول تيتم أكثر بيا وحتى الشركات العالمية 

. أكثر من رياضة أخرى

من حيث طريقة  وفي األخير نستخمص بأن ىذه الرياضة لن يتوقف تطورىا، ولكنيا ستبقى في تطور مستمر

. المعب
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 :تمهيد

 والتمميذ والمدرب لالعب الخدمات أحسن تقديم اجل من واسعة خطوات الرياضي الطب خطا لقد

 يمكن كما العمر من األولى السنوات منذ بمستقبمو والتكين الرياضي اختيار بإمكان صبح أفقد واألستاذ

 من لموقاية األساسية التعميمات بإعطائو القيام ذلك إلى إضافة أنواعيا بشتى اإلصابات من وعالجو توجييو

 الوقاية وطرق ابيأسبا و أنواعيا وتحديد اإلصابات بين الفصل الرياضي لمطب كان كما ، الحوادث الرياضية

 وىاتو ) خطيرة ،شديدة متوسطة، خفيفة،(الرياضية  اإلصابات وأنواع أصناف حدد  حيث، منو والعالج

 . المعروفة العادية األمراض من اقل بصورة لكن البدنية النشاطات في ىي متكررة اإلصابات

 في تتشابو جميعا ولكنيا وقوانينيا، لعبيا وطرق لطبيعتيا تبعا أخرى إلى لعبة من اإلصابات تختمف

 ميدان في توجد الرياضة عالم في الرياضية باإلصابات المتعمقة الدراسات عكس عمى، اإلصابات من الكثير

 مؤكد وىذا الرياضة عالم في النمط نفس وعمى يحدث لما ةبيمشا إصابات بالثانوية البدنية والرياضية التربية

 . بيولوجيا

 البدنية التربية امتحان إجراء أثناء خاصة الرياضية، المنافسات أثناء حدة اإلصابات نسبة تزداد

 واألربطة المفاصل عمى ضغطا الرياضية الممارسة تشكل حيث العضمي الجياز والرياضية، إصابات

 منشآت ىناك تحضير جيد و تسخين مالئم لممنافسة و كذلك تكن لم إذا نسبتيا أيضا وتزداد والعضالت

 الفصل ىذا في الضوء نمقي فإننا ليذا. عاتقيم عمى الممقاة بالمسؤولية واعين وتالميذ مالئمة رياضية وأدوات

سعافا تصنيفيا، ، أعراضيا تعريفيا، : الرياضية اإلصابات عمى  الرياضية اإلصابات وكذلك ا األوليةتيوا 

 . الموضوع بجميع  جوانب اإللمام لنا يتسنى حتى والرياضية البدنية التربية بامتحان الخاصة لألنشطة

 



  اإلصابات الرياضية                                                          :الفصل الثالث

 

50 
 

      : الرياضية اإلصابة تعريف 1.

 مما داخمي أو خارجي مؤثر نتيجة الجسم أنسجة من مجموعة أو نسيج تأثير ىي الرياضية اإلصابة

 : يكون أن إما فيو األسباب باختالف المؤثر نوعية وتختمف النسيج ذلك وظيفة أو عمل تعطيل إلى يؤدي

 أداة  أو األرض أو بزميل كاالصطدام خارجية شدة إلى الالعب تعرض  أي ) :ميكانيكي (خارجي مؤثر

 . مستخدمة

 تمزق  مثل التسخين عدم أو الخاطئ الفني لألداء نتيجة بنفسو نفسو الالعب إصابة أي :ذاتي فني مؤثر

 . العدو عند الفخذ عضالت

 أو العضمي، اإلرىاق أو العضالت في الالكتيك حامض تراكم مثل ) :فيزيولوجي كيميائي(داخمي مؤثر 

 .العضمية التقمصات حدوث إلي يؤدي الذي الصوديوم نقص

: اإلصابات تصنيف  .2

 . درجات أربعة إلى اتيوشد ألنواعيا اإلصابات تصنف

  :خفيفة إصابات 1.2

 . مضاعفات أي تنتج عنيا ال التي البسيطة االلتواءات الجمدية، السحجات البسيطة، التقمصات الكدمات،

  طويمة فترة يدوم ال لحظي ألم :أعراضها . 

 (1).المباراة أو التدريب في االستمرار عن المعب تعوق ال :الشفاء  مدة  

 

                                                           

 173 .ص ، سابق  مرجع،والعالج الوقاية ، الرياضية اإلصابات في والالعب المدرب دور : العالء أبو السيد عبد( 1)
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 :متوسطة إصابات. 2.2

 المفصمية ، االلتواءات البسيطة العضمية التمزقات ، مضاعفات تصاحبيا ال التي الشديدة  الكدمات

 . الخفيفة والجروح والبسيطة الشديدة

  الحركة ميكانيكية في خفيف خمل ، بسيطة بدرجة ورم ، السابقة الدرجة عن نسبيا يستمر ألم :أعراضها 

  . الخفيفة التدريبات أو العادية الحياة في يظير ال ولكنو الرياضي في األداء

 خمسة حوالي بعد التشريحي الشفاء يتم بينما ، أيام عشرة حوالي الوظيفي الشفاء يستغرق  :الشفاء مدة 

  .يوما عشر

 :شديدة  إصابات.2.3 

 التمزقات ، العضمية وااللتيابات الدموي كالتجمع ، مضاعفات تصاحبيا التي الشديدة الكدمات

 الخفيفة التمزقات والمفاصل، لألربطة الجزئية التمزقات الجزئي، الخمع الكسور، العضمية الشديدة،

 . (مفصل الركبة)لمغضاريف

 ظروف في الحركة محدودية البشرة، لون في تغير يصحبو وقد الدرجة ممحوظ ورم ، شديد ألم :أعراضها - 

 . الحياة العادية

 مدة  وىي ، أسابيع وأربعة ثالثة بين ما تستغرق ما غالبا ولكنيا الطبيب لتقدير وفقا تقرر :الشفاء مدة - 

  (1).والتشريحي الوظيفي الشفاء في متضمنة

 

 
                                                           

 .175-174ص ص،  المرجع نفس: العالء أبو السيد عبد( 1)
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 : خطيرة   إصابات.2.4 

 لمرياضات بالنسبة الخطورة نسبة وتزداد والمرفق الكتف مفصل وخاصة الكامل الخمع الكامل، العضمي التمزق

 تمزق غضاريف الخ،.. السمة الطائرة، اليد، كرة الجمة، دفع : أساسية بصفة الذراعين فييا تستخدم التي

 . اليامة الداخمي الجسم بأنسجة والمصحوبة والشديدة المضاعفة الكسور الركبة،

 الكسور  إصابات في اإلصابة وقوع فور يظير شديد ورم ، األحيان غالب في محتمل غير ألم : أعراضها

 الحركة محدودية، األحيان غالب في العضو تشوه يبدو وقد الغضروف، وتمزق والخمع الشديدة والكدمات

 .  ( الفقري والعمود الرأس إصابات ) الفرعية واألعصاب بالمخ المرتبطة اإلصابات بعض شمل في

 كل تمثل قد والتي األخرى الظواىر بعض الخطيرة اإلصابات يصاحب ما غالبا :المصاحبة األعراض 

 الداخمي التريف العصبية، الصدمة : أمثمتيا ومن خاصة أعراض ليا اتيبذا قائمة إصابة مصاحبة منيا

  (1).والخارجي

  :في كرة القدمالرياضية  اإلصابات  أنواع.3

 :العظام  إصابات. .31

 منيا تتكون التي التمعظم مراكز تظير النمو عممية وخالل غضاريف شكل عمى العظام تكوين يتم

 أو البعض ببعضيا العظام أجزاء باتحاد ىذه العظمي النمو عممية تقف البموغ فترة وخالل المادة العظمية

 عددىا ويبمغ البالغ لمشخص لمعظام التام الشكل لتعطي العظمي جزء بباقي لمعظمة الجزء الطرفي اتحاد

 الجسم في األخرى األعضاء وبعض ) الشوكي والنخاع  المخ(لألنسجة والمساندة توفر الحماية عظم 208

 عن الدفاع عمى تعمل التي البيضاء الدم كريات بإنتاج الجسم مناعة في المساىمة التنفسي وكذلك كالجياز

                                                           

 . 176 ص ، نفس المرجع :العالء  أبو السيد عبد( 1)
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 ببعض العظام وترتبط الجسم، مناطق لمختمف الحركة وتوفير المرضية، عمى الجراثيم بالقضاء الجسم

 وتحتوي العظم مادة من متكونة والعظام بالحركة، الجسم أجزاء وتسمح لمختمف لالنحناء القابمة المفاصل

 السمحاق غشاء وتحت العظم داخل مجموعات في مرتبة وىي العظام قميمة وخاليا والفسفور الكالسيوم عمى

 ىيئة عمى وترسيبيا الدم من الكالسيوم جمع ىي الخاليا عظم وميمة كل سطح ويغطي جيدا يمتصق الذي

 متانتيا العظام وتمنح الماء في لمذوبان قابمة غير وىي أمالح الكالسيوم وكربونات الكالسيوم فوسفات

 : أنواع ثالثة ولمعظام ليا اإلنسان، يتعرض التي الشديدة والمقاومة الثقل وتمثل وصالبتيا

 القصبة أو الفخذ عظم : طويمة عظام . 

 األصابع وعظام العمود كفقرات : قصيرة عظام .  

 الكتف لوح عظام : مسطحة عظام. 

 :العظام كدم. .31.1

 تحت العظم فييا يكون التي الجسم من الرقيقة األماكن ىي لإلصابة تعرضا الجسم مناطق أكثر إن

 ) الكعب(والعقب  الساق عظمة من األمامي والجزء الوجو عظام من المكشوفة العظام مثل الجمد مباشرة،

 ) لمعظمة السطحية الطبقة (العظام سمحاق في الدموي التريف كمية عمى اإلصابة درجة وعموما تتوقف

 الضربات طريق عن أو مباشرة بطريقة حادة غير صمبة بأجسام االصطدام نتيجة تكون اإلصابة ما وغالبا

 . العنيفة

 :العالج 

 السمبية التحركات بعض عمل ثم البخاخ كموراثيل مثل موضعي مخدر استعمال . 
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 المثمجة فوق الكمادات استخدام مع اإلصابة منطقة وأسفل أعمى وسريع سطحي مسحي تدليك عمل يمكن 

 . مباشرة اإلصابة

 وشكل مكان حسب القطن من قطعة أو اإلسفنج من مفرغة حمقة بواسطة الكدمة مكان تغطية يجب 

 . اإلجابية الحركات بعض أداء عمى المصاب تشجيع مع المصابة، العظمة

 باستعمال وذلك اإلصابة، ىذه من الشفاء لسرعة العالجية الوسائل أفضل من فيو المائي العالج استعمال 

 .دقيقة عشرين إلى عشر خمسة لمدة المصاب لمجزء شمع حمام عمل مع والتحريك التدليك أسموب

:   الكسور.2.1. 3

 أو جزئين إلى العظم تجزؤ إلى يؤدى العظمي االتصال في تكتي أو قطع عن عبارة ىو الكسر 

 العظمة بجسم ارتطام أو المنافس، من أو ثقيمة بأداة كالضرب مباشرة قوى نتيجة عادة الكسور تحدث ،كثرأ

الوثب )  مرتفع مكان من السقوط حالة في كما انحنائيا أو العظمة كالتواء مباشرة غير قوى أو صمب،

  (1) .(الطويل

 لنقطة الرباط من قوي شد عنو يسفر المفاصل لبعض الشديد االلتواء نتيجة أحيانا الكسور تحدث كما

 نتيجة تحدث وقد العظام من قطعة معو صاحبا الرباط انفصال حدوث إلى يؤدي مما  بالعظام االندغام

  إندغاميا نقطة عمى العضمة وتر من قوي شد حدوث إلى يؤدي مما العضالت ألحد ومفاجئ قوي انقباض

  (2)  .العظام من قطعة معو وفاصال صاحبا الوتر ا بي ينفصل بدرجة بالعظام

 أثارىا تظير ال التي الزورقية العظمة كسر: مثل الكسور حاالت بعض تشخيص يصعب قد لإلشارة

 التشخيص منيا يظن قد المبدئية األشعة الحالة ىاتو في ألن أيام بضعة بعد تظير ولكن الحال في أشعة في

                                                           

 .78 ص ، 2000 ، مصر ، العربي الفكر دار ، المالعب إلصابات األولية اإلسعافات : رياض أسامة( 1)
 .214 ص ، (سابق مرجع)،  الرياضية اإلصابات في والالعب المدرب دور: العالء  أبو السيد عبد( 2)
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 أنسجة بعض تموت حيث ثالثة أو أسبوعين بعد أخرى أشعة عمل بعد باألربطة ولكن تمزق مجرد ىو

  (1).بوضوح الكسر يتضح إلييا الواصمة الدموية  الدورة لضعف نتيجة العظمة

 العنيفة، نجد الرياضات في النسبة تزداد حيث الرياضة ونوع السبب نوعية باختالف الكسور نوعية وتختمف

  (2).الطاولة تنس مثل األخرى الرياضات في تقل النسبة أن

 :التالية األنواع إلى الكسور وتصنف

 في بجرح مصاحب وغير اثنين عن المكسورة العظمة أجزاء عدد يزيد ال الذي الكسر ىو: البسيط الكسر 

  (3).الجمد

 اثنين عن المكسورة العظمة أجزاء عدد يزيد الذي الكسر ىو: المركب الكسر . 

 خطورة الكسور أنواع أكثر يعتبر لذلك الجمد، في بجرح المصحوب الكسر وىو: المضاعف الكسر 

 .الكسر مكان في والتياب تموث الحتمال حدوث

 أو  اورة،لمجا األعصاب أو الدموية األوعية عمى ضغط أو تمزق يسبب الذي الكسر وىو  المعقد الكسر

 استعجاليو الحاالت وىذه والركبة والمرفق اإلبط بمناطق وخاصة المفاصل، في بخمع مصحوبا يكون

 :يمي ما إلى ابيأسبا وتعود ،(4)ممكن وقت أسرع في استشارة الطبيب ويجب

 الفك  كسور إلى تؤدي المنافس من قوية ضربة باألرض، الشديد واالصطدام السقوط :مباشرة أسباب

 .المنافسين الالعبين بين تصادم المالكمة، في واألضالع

                                                           

   .27 ، ص2004 ، مصر ، 2الجديد في العالج واإلصابات الرياضية ، دار الفكر العربي ، ط : عبد العظيم العواد لي ( 1)

.  80مرجع سابق، ص ، أسامة رياض( 2)
 .49 ، ص 1995المرشد الصحي الرياضي ، دار اليدى ، عين مميمة ، الجزائر، : عمي مروشي  (3)
 .79، ص ، مرجع سابقأسامة رياض( 4)
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 لنقطة  الرباط من قوي شد إلى ذلك يؤدي المفاصل، لبعض شديد التواء نتيجة تحدث :مباشرة غير أسباب

 تحدث وقد المفصل، عظم من قطعة معو ساحبا الرباط انفصال حدوث إلى يؤدي مما بالعظم ارتباطو

 من قطعة معو ساحبا الوتر ابي ينفصل بدرجة بالعظام العضالت إلحدى ومفاجئ قوي نتيجة انقباض

 ...العضد عظم رأس كسر في مثل :العظم

السرعة   وسباق الطويل والوثب الجمة رمي في الخاصة الرياضة ممارسة خالل متكررة نسبيا والكسور

وذلك  والسفمية العموية األطراف مناطق ىي الكسور فييا تحدث التي المناطق وأغمب الطويل النصف وسباق

 :الكسور عالمات بين ومن الصمبة، الميدان أرض عمى السقوط أنواع مختمف إلى تعرضيا بسبب

 العظم في الكسر مكان لمس عند شديد ويكون المصابة بالمنطقة ألم . 

 اإلصابة حدوث من دقائق بعد ورم ظيور . 

 المكسورة العظمة اعوجاج نتيجة المصاب الطرف في اعوجاج يوجد األحيان بعض في . 

 المصاب العضو واستعمال تحريك عمى المصاب قدرة عدم . 

 الجرح من خارجا المكسورة العظمة طرف رؤية أحيانا يمكن المضاعفة الكسور حاالت في . 

 السفمي الجزء في الطبيعية غير الحركة أو اإلحساس أو الدموية الدورة تكون قد المعقدة الكسور حالة في 

 .المصاب من العضو

 :األولية اإلسعافات

 مكان عمى ضاغط رباط بوضع وذلك وجد إذا النزيف توقيف مع الضرر جية من المالبس قص أو نزع 

 .التموث من الجرح الجرح وحماية

 الركبة أو المرفق مثل المفاصل حول الكسور حاالت باستثناء المضاعفات لتفادي المعوجة الكسور َتقوم 

 .الكسر بمنطقة المحيطة واألعصاب الدموية األوعية لتمزق تحاشيا الفقري العمود أو كسور
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 مسبقا المحضرة الجبائر استخدام يمكن. 

 منطقة عمى مباشر ضغط أو الدموية الدورة في احتباس تسبب ال المثبتة واألربطة الجبيرة أن مراعاة يجب 

 قد ألنو المستشفى إلى وصولو عند عالجو في ذلك يؤخر ال حتى شراب أي لممريض يعطى ال الكسر ،

 .عام مخدر يعطى

 :المفاصل إصابات.3.2 

 األلعاب وخاصة في األلعاب لمختمف الممارسة أنواع كافة وفي الرياضي اللمجا في الحدوث شائعة

حول  أو داخمية كدمة حدوث إلى تؤدي المفصل في بضربة المباشرة اإلصابة إن ؛ التنافسية الرياضية

 ألياف تتمزق وقد المفاصل، إصابات في المعتادة األمور من ىو الرخوة واألنسجة األربطة وتمزق المفصل

  (1). ابي المتعمقة األربطة أو الكبسولة كميا

 تثبيت عمى وتساعد بينيما بالحركة تسمح التي المفاصل طريق عن البعض ببعضيا العظام تمتقي

 ىذه وتنقسم لوظيفتيا طبقا تختمف وىي ا،بي المحيطة والعضالت واألربطة الزاللي الغشاء ىاتين العظمتين

  : وىي أنواع إلى ثالثة المفاصل

  الميفية المفاصل Synarthroses .

 الغضروفية المفاصلAmphiarthroses .  

  السينوفية  المفاصلDiarthroses. 

 البعض ببعضيا ترتبط العظام ىذه أن إذ الجمجمة، في المسطحة العظام بين وتوجد :الميفية المفاصل -أ 

 .بينيا حركة ىناك وليس ليفية بواسطة أنسجة

                                                           

 .30 ص سابق، مرجع، العوادلي العظيم عبد( 1)
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 أن العظام تستطيع بواسطتيا بسيطة حركة تحدث انيأ حيث الفقرات بين  وتوجد :الغضروفية  المفاصل -ب 

 المفاصل ولبعض  -بينيا فيما فقرات-عظمتين بين الموجود الميفي الغضروف طبقة عمى تدور تنثني أو

 تعطي انيفإ تمزقيا عند ولكن بو، الموجودة الفراغات وملء المفصل توازن إلى إضافية تؤدي غضاريف

 .الركبة مفصل الحال في ىو كما معينة أعراضا

 بالمفصل يحيط الذي) الزاللي (السينوفي والغشاء الجسم مفاصل معظم  وىي:السينوفية المفاصل -ج 

 والورك، الكتف، حركة من واسع بمدى تتمتع المفاصل ىذه من والكثير ، تشحيمو .إلى  ويؤدي

)والركبة والمرفق، 1  والكتف والمرفق والركبة القدم مفاصل ىي لإلصابة عرضة المفاصل  وأكثر،(

 لممفصل الزاللية المحفظة داخل نزيف حدوث إلى المفاصل كدمات ما تؤدي وغالبا واألصابع، والمعصم

 شدة حسب ساعات أو دقائق بعدة اإلصابة عقب يظير ورم مفصمي فيحدث المفصل داخل انتفاخ مع

 ومدارىا وحجميا لمحركة بمقدار اإلحساس المفصل عمى ىذا الكاممة اإلرادية السيطرة ويفقد اإلصابة،

 .نجد المفاصل أضرار بين ومن

 :  Les entorses  (االلتواء)الممخ 1.2..3

 في شديد شد يسبب مما السريعة، والعودة لمحركة الطبيعية حدودىا عن المفصمية األوجو خروج ىو

 مدى لحدود متجاوز حركي أداء نتيجة األربطة، في كمي أو جزئي تقطع عنو ينتج األربطة المفصمية

  (2). المفصل لحركة الطبيعي مداىا في تتجاوز التي وااللتواءات الزائد، المد أو الثني كحركات المفصل

ألقل  شديد واأللم واضحا التورم يكون حيث والرسغ، الكاحل ىي اإلصابة ليذه تعرضا المفاصل أكثر إن

:  ومختمفة متعددة فيي الممخ عن الناتجة األضرار أما ،(3) حركة

                                                           

 .89 ص سابق، مرجع، مروشي عمي( 1)
 .244 سابق، ص العالء، مرجع أبو السيد عبد( 2)
 .99 ص سابق، مرجع ،رياض أسامة( 3)
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 الوتر أو كالعضمة لمنسيج ضرر عظمية، أضرار . 

 نوعين إلى الممخ تصنيف إلى يؤدي ما عصبي ضرر : 

 تعقيد أي بدون مصابو يشفى والذي (لألربطة خفيف تمدد )خفيف التواء  :البسيط الممخ . 

 االلتقاء لنقاط أو لألربطة تام بانقطاع ويأتي :الخطير  الممخ . 

: LES LUXATION  الخمع.3.2.2  

 جزئية بصورة المتمفصمة العظام تباعد عن عبارة وىو (الممخ) االلتواء من خطورة أكثر حادث ىو

 تمزق إلى يؤدي مما ، شديدة صدمة نتيجة ويحدث األطراف جميع من كمية بصورة أو أحد األطراف من

 بصورة األربطة تمزق أو الجزئي الخمع فيحدث بالمفصل، المحيطة والعضالت األربطة واألنسجة بعض

 أما ؛ الفك مفصل ثم المرفق ثم الكتف مفصل ىو لمخمع تعرضا المفاصل وأكثر الخمع الكامل؛ فيحدث شاممة

  (1). لممفصل المكونة العظيمات أحد في بكسر مصحوبة تكون الجسم فعادة أسفل مفاصل خمع

 :الخمع أعراض بين ومن

 واألنسجة واألربطة الميفية المحفظة تمزق نتيجة شديد ألم . 

 الدموي والنزيف ألزاللي السائل النسكاب نتيجة ورم . 

 واضحة بدرجة المصاب العضو تحريك عمى القدرة عدم . 

 (2). التخدر أو كالتنميل األعصاب عمى الضغط أعراض أو االحتقان، أو النبض فقدان  

 :العالج

 والورم األلم لتقميل المخموع المفصل عمى باردة كمادات وضع يمكن . 
                                                           

 .99 ص ، مرجع نفسو : رياض أسامة( 1)
  .100ص سابق، مرجع ،رياض أسامة( 2 )
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 المستشفى إلى نقمو ثم ، وسادة بوضع المصاب الطرف إراحة . 

 : المفصل  كدم.3.2.3

 الداخمي النزيف ويتراكم الزاللية المحفظة في داخمي نزيف غالبا ويحدث المفصل في كبير رض ىو

 وأكثر اإلصابات، اخطر من تعتبر بذلك وىي لالعب األدائية القدرة عمى مباشرا تأثيرا وتؤثر ، المفصل حول

 نتيجة وتحدث ، واألصابع المعصم و والكتف والمرفق والركبة القدم مفصل ىي عرضة لإلصابة المفاصل

 المحفظة داخل نزيف إلى حدوث تؤدي ما غالبا عنيفة، لضربات التعرض أو بأجسام صمبة المباشرة اإلصابة

 شدة حسب ساعات أو دقائق بعدة اإلصابة عقب يظير مفصمي ورم انتفاخو فيحدث مع لممفصل الزاللية 

      .اإلصابة

 :أعراضها  بين ومن

 طبيعي بشكل واستخدامو استعمالو عمى القدرة عدم مع بالمفصل حاد ألم . 

 التريف نتيجة مباشرة اإلصابة عقب واضح ورم ظيور . 

 المصابة المنطقة سخونة مع األزرق إلي الجمد لون تغير . 

 : العالج

 التريف كمية عمى السيطرة اجل من ساعة نصف لمدة الثمج الكمادات مثل التبريد وسائل استخدام 

 .ضاغط رباط عمل ،الورم كمية في والتحكم الداخمية واالنعكاسات

 (عالقة نستعمل الذراع إصابة عند)الراحة  أوضاع في المصاب المفصل وضع.  
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 الكمادات دقيقة بمعدل ( وبارد ساخن )المتبادلة  الكمادات تستعمل اإلصابة عمى ساعة 24 مرور بعد 

 سرعة في لممساىمة وذلك) مرات (6 -8 تعاد العممية نحو الباردة الكمادات ساعة الساخنة  ونصف

زالة و االنسكابات  االمتصاص  . الورم وا 

 الحمراء فوق األشعة جمسات أو الدافئة الحمامات مثل التدفئة وسائل نستعمل ساعة 36 مرور بعد  - 

 العاممة والعضالت األربطة لجميع الثابتة العضمية االنقباضات تمرينات أداء عمى الالعب تشجيع يجب

 . حول المفصل

 : واألوتار األربطة إصابات.3.3

 تربط التي ىي واألربطة بالعظم، العضمة يربط الذي المؤلؤي الرمادي المون ذو النسيج ىي األوتار

 . البعض ببعضيا العظام

  : األربطة تمزق.1.3.3

 لألربطة، مجاورة التيابات أو الخموي، االنحالل أعراض أو األيض أمراض مثل عوامل نتيجة تحدث

 . زائد حمل أو مزمنة رياضية كدمات نتيجة أن يحدث يمكن كما

 بعد مباشرة جيد وتدليك الدم سير تحسين عمينا يجب إذ األربطة ثبات عمى تؤثر العوامل ىذه كل

 إلى المجوء أو المصاب العضو تثبيت عمينا تفرض المالحظة واألعراض الزائد الحمل أول أعراض ظيور

 . حالة الخطورة في الجراحة 

:  األوتار تمزق2.3.3. 

 العظمة فقد تنفصل اليد، أصابع أوتار في : الحاالت بعض في يحدث قد ولكنو الحدوث قميل وىو

 .األصبع لضربة يتعرض عندما ىذا ويحدث األصبع، عظمة بقاعدة المتصل الوتر في يحدث كما الوتر عن
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 في الركبة صابونة وتر يتمزق فقد كبيرة، إصابة نتيجة الرئيسية األوتار في كامل تمزق يحدث وقد

 نتيجة أو خاطئة لقفزة نتيجة أو المباراة خالل عنيفة لدفعة نتيجة أو الكرة مع التعامل أثناء لكرة القدم مباراة

حساس شديد ألم يسبب مما عنيف مجيود بذل نتيجة الكاحل وتر ينفجر باألرضية، وقد لالرتطام  مع بالشد وا 

 . القدم بأصابع الدفع عمى القدرة عدم في تتمثل الوتر التي لوظيفة فقدان

:  األوتار تمدد3.3.3. 

 عالج ىنا ويتطمب الطاقة فوق قوي، أو زائد بتمديد القيام أثناء العضالت رباط تمدد عن عبارة

 خاصة شديد ألم في ويتمثل عاد غير حمل نتيجة تحدث األوتار تمدد إن وجد، إن الجرعة عالج جراحي مع

 األشعة بواسطة العالج ثم باردة كمادات وضع في يتمثل ىنا والعالج عضمي، بجيد القيام وأثناء الحركة عند

 . الحمراء تحت

:  األوتار التهاب4.3.3. 

 ويحدث المصاب بو يشعر ألم حدوث إلى ويؤدي صورىا أبسط في إصابة نتيجة االلتياب يحدث

 أو العادي غير التدريب أثناء أو عمييا، التعود لو يسبق لم لمن الرياضية التمرينات بعض مزاولة خاصة عند

 اإلصابة ىذه عن وتنتج صمب بجسم اإلصابة أثناء االلتياب يتبع كما ،الفيزيولوجية فوق الطاقة التدريب

 وعامة لموتر اورةلمجا األعضاء بالتياب أيضا االلتياب ىذا يتبع أن ويستطيع لخاليا األوتار، ثانوي موت

 كما عضمي، بجيد القيام أثناء يتحرك الذي الوتر جية في متمركز ألم : ىي األساسية لاللتيابات األعراض

 جدي دوائي عالج إلى باإلضافة تامة راحة في ىنا العالج ويتمثل االلتيابات، الميل بسبب أثناء األلم يستمر

 :اىم نوعان األوتار الطبيعي ،واللتياب بالعالج المتابعة مع
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 :  السينوفي الغشائي الوتر التهاب -أ 

 الوتر يمتيب حيث الزناد أصبع حالة في يحدث ما مثل سينوفي غشاء ليا التي األوتار في يحدث

 المعروف المرض في الرسغ ظير في أيضا يمتيب وكما اليد، براحة مروره في أثناء لو المغمف والغشاء

  (1) .(الداي كيرفان)

 المختمفة، لرياضاتيم ممارستيم خالل الرياضيين إجياد من السنيوفي الوتري االلتياب ىذا وينشأ

الوتر،  تحريك عند األلم ويزداد خشخشة بو وتوجد ومنتفخ، ألم مصدر المصاب الوتر أن الكشف نجد وعند

 العضمة في يحدث وما التجديف رياضة يمارس الذي لمرياضي الساعد أوتار في ما يحدث ذلك وأمثمة

 . ينئالعدا عند ام القدمبيإ ووتر الخمفية القصبية

 أو الجبائر أو البطانات بعض وضع مع الراحة ىي الحاالت ىذه لمثل والصحيح السميم والعالج

 لمضغط المتحممة الجسم نقاط عمى الضغط تخفيف أن كما الشفاء، سرعة عمى كثيرا التي تساعد السندات

 . سريع حدوث تحسن إلى يؤدي

   :المحيطي الوتر التهاب -ب 

 تتعرض المحيطة باألوتار فاألنسجة السينوفي، الغشاء من المحرومة األوتار في يحدث االلتياب ىذا

 فتفقد ،صابونة الركبة ووتر الكعب، وتر فيصاب سينوفي، غشاء وجود لعدم نظرا اإلصابة، بفعل لمتمزق

 ذلك مثال ،عمييا المستمر الضغط نتيجة ويحدث وظيفتيا، لتؤدي االنزالق ليا يبيح الذي الوسط الوتر األوتار

 . الكعب بوتر المحيطة األنسجة التياب يؤدي العدو عمى يتعود لم لمن العدو

 

                                                           

 .34 ص سابق، مرجعي، العوادل العظيم عبد( 1)
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 :  ليةالعض صاباتاإل.4.3 

 الدم، بوظائف الخاص وىو الدوري الجياز مثل الفيزيولوجية األجيزة من كبير عدد لمجسم إن

 الخاص العصبي والجياز اليضم بجياز الخاص اليضمي والجياز التنفس، بجياز الخاص التنفسي والجياز

 639 عمى البشري الجسم ويحتوي والعظام، العضالت من يتكون وىو الحركي وىناك الجياز باألعصاب،

 الداخمية الحرارة تنتج فالعضالت حياتنا، في ىام بدور العضالت وتقوم عادة المحم، نسميو ما وىو عضمة

 الحياة وتنتيي ونجري، ونتحرك نتكمم وتجعمنا الرئتين إلى اليواء وتضخ اليضمي، لمجياز الطعام وتحرك

 فترة في الحياة مدى عمى مرة مميون 2500 حوالي القمب ويخفق الخفقان، عن القمب عضمة تتوقف عندما

  (1)  (.سنة (70 متوسطة حياة

 العضالت من مختمفة أنواع اإلنسان وبجسم الجسم، وزن من( %50-45)حوالي  تكون والعضالت

 والجذع الرأس عضالت مثل بالعظام تتصل وىي بإرادتنا تحريكيا نستطيع إرادية، عضالت فبعضيا

 عندما واضحا ذلك يبدو الذراع، أو كالقدم منو جزء أو ككل الجسم فتحرك بالحركة لنا وىي تسمح واألطراف

 تصاب عندما أيضا ونالحظ العضو، فيتحرك األعصاب بواسطة العضالت فتنتبو العضو بالحركة المخ يأمر

 . المالبس  ارتداء أو المشي عمى قادرين غير أفراد فنجد العضالت بالشمل إحدى

 وعضالت القمب عضمة مثل بإرادتنا تحريكيا نستطيع ال التي وىي إرادية ال عضالت وىناك

 األوعية وعضالت الحاجز والحجاب التنفسي الجياز وعضالت األمعاء مثل وفةلمجاألجزاء ا المحيطة بجميع

.  الدموية 

                                                           

 .39 ص، سابق مرجعي، العوادل العظيم عبد( 1)
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 كيس يضميا البعض ببعضيا ممتصقة العضمية األلياف من مجموعة عن عبارة ىي عضمة أي إن

 التميفون سمك بوظيفة ويقوم الشوكي بالنخاع يصميا بعصب تتصل الجسم عضالت من وكل عضمة أكثر أو

 . االرتخاء أو باالنقباض سواء المخ أمر لتنفيذ لينبييا العضمة إلى المخ أمر الذي يحمل الكيرباء أو

 وثيقا اتصاال تتصل و المختمفة، حركاتو الجسم ابي يؤدي التي المحركة القوة ىي العضالت أن بما

 وىي ىا،أوتار خالل من وذلك مفصل من أكثر وربما المفاصل أحد بتحريك تأثيرىا ويؤدي المختمفة، بالعظام

 التوازن حفظ حركات في كما مستمرة بصورة وتنقبض الرياضيين عند خصوصا قوية بالتتابع وبدرجة تنقبض

 المخ، من عصبية إلشارات استجابة تنقبض كما العكسي الفعل رد من كجزء أيضا المشي وتنقبض خالل

 انقباض تتضمن المختمفة الحركات وجميع لمعضمة، المغذية األعصاب إلى ألشوكي خالل النخاع من وتنتقل

 .ليا المعاكسة العضالت ارتخاء الوقت نفس في ويقابميا ومتعاونة متجانسة العضالت بصورة من العديد

 :اإلصابات العضمية في كرة القدم. 4

 العضالت وتصاب المستمر بالتمرين أكثر وتزداد الكفاءة عالية دموية بدورة مزودة العضالتإن 

 الالعب إحداث خالل من أو العضمية األلياف بعض تمزق إلى تؤدي قد مباشرة إصابة خالل بكدمات من

 وىناك الحد، عن الزائد االستخدام أو ليا مستعدة أو جاىزة العضمة تكن لم مفاجئة لحركة بنفسو نتيجة إصابة

 الشائعة العضمية اإلصابات بين ومن اإلحماء، أو بالتسخين االىتمام عدم مثل لإلصابة  غير مباشرة أسباب

 : نجد في كرة القدم
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: التيبس 1.4. 

 لم رياضية نتيجة تمرينات يكون قد الحركي الجياز في األربطة و األوتار و العضالت في يحدث 

 عمييا لم يتعود لمجري تمرينات ممارسة أو الرياضة نوع أو المعبة نوع تغيير عند أو المصاب عمييا يتعود

  (1) .التيبس حدوث إلى تؤدي

 التمثيل عممية في خطأ حدوث عن تتكمم المطروحة فالنظريات تماما واضحة ليست التيبس أسباب

 ىذه عن الكشف يتم لم لألسف و التيس، يسبب الذي التمثيل نواتج بعض وجود إلى األمر كمو فيرجع

حمض  يدروجيناتبو و  أنزيم مثل األنزيمات بعض كمية في زيادة أثبتت الدراسات بعض ىذه إن  ،النواتج

 بعد أيام لعدة مرتفعا األنزيم ويظل المبنيك حمض إلى البيروفيك حمض يحول الذي وىو األنزيم الالكتيك

 لكن العضمة لتمك تقمص يحدث ال العضمة لمس فعند العضمة، مستوى عمى ألم يتمثل في التيبس ، والتمرين

 .العضمية الكتل من مجموعة معينة عمى يتمركز ألم يحدث

 :العالج

 التمرين من انتيائو فور مالبسو يغير و يغتسل أن الرياضي عمى يجب . 

 التيبس حاالت عالج في تفيد التدفئة . 

 لاللتياب مضادة عقاقير أي أو المائي األسبرين استعمال يمكن . 

 التوالي عمى ( المتضادة )الدافئة  الباردة الدافئة الكمادات أو الحمامات استخدام . 

 (2) .الكافور ماروخ أو نترجرين و زيت مثل الموضعية المراىم استخدام  

 
                                                           

 .52 ، ص (سابق مرجع) ، الرياضية واإلصابات العالج في الجديد : العوادلي العظيم عبد( 1)
 53.  صمرجع نفسو، : العوادلي العظيم عبد( 2)
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 :العضمي التقمص2.4. 

 كما لمعضمة المغذية الدموية بالدورة يتعمق سبب ىو العضمي التقمص لحدوث الرئيسى السبب إن

 الى الدموية الدورة انسياب دون تحول التي الضيقة األربطة أو الضاغطة، الجوارب عند ارتداء يحدث

  (1). عمييا يتعود لم التي العنيفة التمرينات تأدية أو العضالت إجياد ينشأ قد كما المختمفة األعضاء

 وقد الشأن ىذا في كبير دور الحرارة درجات اختالف تمعب حيث السباحة أثناء خاصة بصفة يحدث

 عدة إلى ويرجع العضمة في أالم يصحبو دقائق أو ثوان ولعدة مفاجئة وبصورة والراحة االسترخاء يحدث وقت

 العضمة تعرض (العضمة داخل الكيميائية العمميات بعض حدوث ومنيا حيوية وكيميائية فيزيولوجية عوامل

 . )مؤلم عضمي انقباض يولد مما لنقص األوكسجين

 تعرضا العضالت وأكثر العضمي التقمص حدوث إلى يؤدي كمييما أو األمالح أو الماء فقدان أن كما

 : ىي العضمي لإلصابة بالتقمص

 الساق سمانة عضمة.  

 األمشاط بين عضالت في القدم باطن . 

 الفخذية رؤوس أربع ذات العضمة. 

  الفخذ خمف عضالت. 

 البطن عضالت . 

 القدرة عدم مع شديد ألم التقمص ويصاحب أليافيا، بعض في أو كميا العضمة في التقمص يحث قد

 . كبيرة درجة إلى صمبة العضمة تصبح بينما ، تحريك المفصل عمى

                                                           

 .54 ص سابق، مرجع، العوادلي العظيم عبد(1)
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 : العالج

 الدورة تحسين محاولة وىو واحد، الحاالت جميع في اليدف ولكن األعراض، حسب خطواتو تختمف

  :التالية الخطوات إتباع يجب النتيجة ىذه مثل إلى لموصول و واستراحتيا، العضمة مد عمى الدموية والعمل

 الضيقة المالبس وخمع الراحة إلى المجوء المصاب عمى يجب . 

 عمييا ساخنة كمادات بوضع وذلك العضمة تدفئة عمى العمل . 

 درجة  45 من أعمى إلى الرجل رفع يجب ال الساق سمانة تقمص حالة في فمثال العضمة مد عمى العمل

 ال األرض عمى الساق رفع أن فالمفروض تماما خاطئ، أسموب فيذا (القدم مشط )الرجل لوش وثني

 في المندغمة والتوأمة لمساق الخمفية العضمة عمل نمغي ال حتى وذلك درجات عشر من يكون أكثر

 لمشخص ألم أو مجيود أي دون المتقمصة العضمة فك يتم الرجل لوش خفيف بثني وذلك الكعب،

   (1). المصاب

  انبساطيا بعد وذلك لمعضمة تدليك بإجراء ينصح : التدليك . 

 الممح  كمية تعويض دفبي الطبية الممح أقراص تعاطي أو الطعام، في الصوديوم كموريد كمية في زيادة

 .العرق مع المفقود

 : العضمي التمزق3.4. 

 وترجع أسباب الدموية باألوعية تمزق يصاحبيا وقد العضمية األلياف في تمزق عن عبارة ىو

 من طاقة أكبر بمجيود كالقيام لمعضالت العممي غير الرياضي التدريب أو الخاطئ االستعمال إلى التمزقات

وقد  بالعضالت، المرونة نقص أو متكرر أو مفاجئ شد نتيجة أو التمرين، قبل اإلحماء إىمال أو العضالت

                                                           

 51 . ص،سابق مرجع، العوادلي العظيم عبد( 1)
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مع  طرديا الفقدان ىذا ويتناسب ليا الحركية لمقدرة وفقدان اإلصابة مكان شديد ألم العضمي التمزق يصاحب

  (1) .اإلصابة حجم

 تحدث ما وغالبا العضمي االنقباض أثناء الشديدة لمكدمات كنتيجة العضالت في التمزق يحدث قد

 الكتف عضالت وكذا لمعضد األمامية والعضمة الساق وسمانة األمامية الفخذ عضمة في ذا السبببي اإلصابة

 دموي نزيف وحدوث اإلصابة لشدة وفقا متفاوتة بدرجات العضمة وألياف خيوط تمزق .كمو  ىذا عن وينتج

  (2).الدرجات متفاوت

 :العضمي التمزق أعراض بين ومن

 الدموي التريف نتيجة وكذا العضمة في التياب نتيجة الشديدة الحاالت في واضحا يبدو ورم.  

 اإلصابة لشدة وفقا متفاوتة بدرجات العضو حركة محدودية . 

 : وىي ودرجات أنواع العضمي    ولمتمزق

 .العضمة في لمدم سيالن يوجد وال العضمة ألياف تمدد: أولى درجة تمزق -أ 

 كدم يظير ساعات مرور وبعد دمويا دفقا فتكون العضمية األلياف بعض تمزق: ثانية درجة تمزق -ب 

  Ecchymose  (3) .صغير

 ال النوع ،ىذا  فيDéchirur partielle  لمعضالت الكامل غير بالتمزق يعرف ما أو :ثالثة درجة تمزق -ج 

في  التمزق ىذا يكون قد و اآلليات من العديد أي أجزائيا بعض تتمزق ولكن بالكامل العضالت تتمزق

 ميم  ورم يظير وليذا ليا الخارجي المحيط جية خارجيا، أو العضمة مركز في وداخال العضمة وسط

                                                           

 65. ص سابّق، مرجع ض،ريا أسامة( 1)

 288 . ص سابق، مرجع ،العالء أبو السيد عبد(2)
 .85 ص سابق، مرجع ،مروشي عمي( 3)
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Hématomeبالجميد   ممموءة مثانة وضع في اإلسراع يجب لذا ،التمزق ناحية عمى مبكرا كدما  ويولد

Vessiedeglaseمختص إلى  ثم الذىاب. 

وال  المصاب، العضو وظيفة في فقدان مع أكبر بألم مصحوبا عادة يكون :مركزها جهة العضمة تمزق- 1

 األنسجة في بإصابة مصحوبا كان إذا إال الميم اإلصابة، لعمق نظرا العضمة في ظاىرية إصابة تبدو

 .ليا اورةلمجو ا المحيطة

 بوجود مصحوبا يكون الخارجي محيطيا جية العضمة تمزق إن :الخارجي محيطها جهة العضمة تمزق- 2 

 يبدو وفيو المحيطة، األنسجة بين الفراغية المستويات خالل الجاذبية لقوانين طبقا يتجمع وىو تجمع دموي

 إصابات من النوع وىذا اإلصابة، مكان من سنتيمترات عدة بعد عمى مشاىدتو يمكن دموي وتجمع تمون عادة

 .سريعا الكاممة الشبو اتيبصور تعود الحركة لكن السابق، النوع من أقل بألم مصحوبا العضالت يكون

 :   Pture totale (رابعة تمزق درجة)لمعضالت الكامل التمزق -د 

 في بوضوح ويشاىد تام، وشمل شديدة بآالم يبدأ و لمرياضي، يحدث قد عضمي ضرر أخطر يعتبر

 عندئذ الطويمة، الرأس وىي رأسييا إحدى تنفصل حيث بالعضد الموجودة الرأسين ذات تمزق العضمة حالة

 غريب، كبروز العضد وسط في العضمة من الجزء ىذا بروز و بظيور مصحوبا يكون انقباض الكوع فإن

 أسفل مباشرة إصابة بفعل الرؤوس رباعية عضمة من األوسط الجزء يتمزق عندما أخرى إصابة مماثمة وىناك

 ما غالبا التي لمفخذ الخمفية لمعضمة تحدث السابقتين لإلصابتين ةبيمشا إصابة وىناك ،جية األمام من الفخذ

 :يميا م إلى العضمية األضرار ىذه أسباب وترجع، لمعدائين العنيفة بعض الحركات في تتمزق

 قوي انطالق الفراغ، في القذف مثل كبيرة شدة ذات سريعة عنيفة، حركة . 



  اإلصابات الرياضية                                                          :الفصل الثالث

 

71 
 

 (1)  .كافي غير بدني تحضير محضرة غير عضالت فييا، متحكم غير أو منتظرة غير حركة 

 :العالج

 وضع في المصابة العضمة وجعل اإلصابة حدوث من ساعة 48 خالل الفراش في بالراحة االىتمام يجب 

 .العضمي التوتر ارتخاء لتقميل

 دقيقة عشرين لمدة الثمج أو البارد الماء كمادات مع طويمة لفترات  الوقوف أو المشي عدم. 

 : اآلتي عمل يمكن اإلصابة لحظة من ساعة 48 بعد

 الدموية الدورة لتنشيط اليوم في مرات ثالث أو مرتين باردة ساخنة باردة  متضادة كمادات استخدام. 

 الورم لتقميل لألعمى المصاب الطرف  رفع يجب. 

  اإلصابة من يوم ثالث بعد تدريجيا لمعضالت المسكنة بالتمرينات البدء. 

 الكيربائي العالج:  

 الحمراء تحت أشعة . 

 الصوتية فوق موجات أشعة . 

 الميزر أشعة. 

 الماء تحت التدليك استخدام ويفضل المضادة، الكمادات أو برافين وزيت شمع حمام : المائي العالج. 

 االحتكاك مع العمق في يتدرج ثم األمر أول في سطحي : الطبي التدليك. 

 المحيط  جية أو العضالت بين فيما اإلصابة حاالت في أسابيع ثالثة إلى أسبوع بين ما  العالج فترة تمتد

في  اإلصابة أو الكامل التمزق حاالت في ونصف شير إلى شير حوالي من يمتد بينما لمعضمة، الخارجي

 .األولى الحاالت من أبطأ بدرجة شفاؤىا يكون والتي العضمة مركز
                                                           

 .43  ص،سابق مرجع ،العوادلي العظيم عبد( 1)
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 ومدى عضمية مرونة وأقصى عضمية وقوة كفاءة أقصى عمى بالحصول إال التام الشفاء عمى نحصل ال

 .اإلصابة لمكان اورةلمجا كامل لممفاصل حركي

 : اإلصابات أعراض.5

 إلى رجوعو قبل وعيو استرد الالعب أن من التأكد ويجب فوق، فما ثواني عشر لمدة الوعي فقدان 

 .الممعب

 لمحركة الطبيعي المد أثناء أو المصاب الجزء حركة بدون ألم . 

 األلم وجود بدون المصاب لمجزء الطبيعية الحركة فقدان . 

 يقافو مكانو من التأكد ويجب مستمرا أو بسيطا كان سواء الدموي التريف   الميدان إلى الالعب عودة قبل وا 

 الدموي التريف من عادة ينتج الذي التورم . 

 السميم بمثيمو العضو ذلك مناظرة خالل من ذلك معرفة ويمكن األعضاء أحد في التشوه . 

 ألم وجود من بالرغم المفصل ثبات عدم . 

 الحدوث وقت بشعوره الالعب سؤال ويمكن المصاب الجزء حركة أثناء صوت سماع. 

:  طرق وأهداف عالج اإلصابات الرياضية.6

: طرق عالج اإلصابات الرياضية.6.1

: تمر عممية عالج اإلصابات الرياضية بمرحمتين متزامنتين

:  المرحمة ألولى.1.1.6

الضغط،  الراحة، الثمج،)وتمثل المرحمة الحادة من اإلصابة ويستعمل فييا العالج األولي والتي تشمل 

.  ساعة من اإلصابة72لمدة  (الرفع
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من المبادئ اليامة التي جب عمى المدرس أو المدرب العمل بيا لمتدخل األولي عند حدوث اإلصابات ما 

: يمي 

 العمل عمى تخفيف التعب و األلم. 

 إيقاف أو تقميل التورم. 

 السيطرة عمى اإلصابة ومنع حدوث المضاعفات. 

 إعطاء الفرصة لمتشخيص السميم. 

وىذه المبادئ يتبعيا المدرس مع الطالب أو المدرب مع الالعب لحين نقمو إلى الطبيب المختص 

: وبعد أن يقوم المدرس بمعرفة طريقة حدوث اإلصابة يجب اتباع الخطوات التالية

  مرات في األربعة والعشرين 6-5 دقيقة من 30-20وضع الثمج أو الماء البارد عمى مكان اإلصابة من 

ساعة األولى من حدوث اإلصابة وال ننصح بوضع الثمج مباشرة عمى الجمد بدون كيس حتى ال يتعرض 

 .لمحروق فيجب وضع الثمج فوقيا

 ،ويجب عدم الربط بقوة  الضغط عمى مكان اإلصابة بواسطة رباط ضاغط مع وضع كيس الثمج أسفميا

 .فيؤثر بذلك عمى حركة الدم في الجزء المصاب ويؤدي إلى تورمو

  رفع العضو المصاب إلى أعمى من مستوى القمب وذلك لتسييل رجوع الدم والسوائل من المنطقة المصابة

 .لتجنب حدوث التورم

وتستخدم خالل ىذه المرحمة بعض األدوية الطبية التي تعمل عمى التخمص من األلم وااللتيابات 

المصاحبة لإلصابة الرياضية وتدعم في األساس  عممية العالج األولي، كما يستخدم خالل ىذه المرحمة 

وتبعا لنوع اإلصابات المشدات واألربطة لتثبيت المنطقة المصابة والمساعدة في عممية التئام االنسجة 

. الجبس المتضررة ويستعمل ليذا الغرض األربطة المطاطية البالستيك،
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  (1).في بعض الحاالت التي تكون فييا اإلصابات الرياضية حادة فإنو يمزم التدخل الجراحي

 : المرحمة الثانية.2.1.6

بعد اختفاء األلم والورم فإنو يتم استخدام العالجات الحرارية السطحية والعميقة بأنواعيا وذلك حسب 

نوع اإلصابة وشدتو وموقعيا في الجسم وما يالئميا من العالجات الحرارية وتشمل العالجات الحرارية 

:  السطحية ما يمي

 الحمامات الساخنة .

 الوسائد الساخنة .

 (أي استخدام الكمادات الساخنة ثم الباردة )العالج لحراري المقارن .

 األشعة تحت الحمراء  . 

: أما العالجات الحرارية العميقة تشمل 

 األمواج القصيرة .

 األمواج المجيرية .

 األمواج فوق الصوتية .

التمارين اإليزومترية وتمارين المستوى األول وتمارين في )وتستخدم في ىذه المرحمة أيضا التمارين العالجية 

  (2).(الماء

 
                                                           

، 2004، مركز الكتاب ،القاىرة،1موسوعة اإلصابات الرياضية واإلسعافات االولية، ط: عبد الرحمن عبد الحميد زاىر ( 1)
 .82ص

 .23، ص2007اإلصابات الرياضية ،االكادمية الرياضية العراقية ،بغداد، : سمعية خميل محمد( 2)
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: أهداف عالج اإلصابات الرياضية.2.6

: يؤدي عالج اإلصابات الرياضية إلى تحقيق جممة من األىداف أىميا

 إعادة بناء األنسجة المتضررة والتي أصابيا التمف .

 استعادة الوظائف الحيوية لألنسجة المصابة .

  (السرعة ،المداومة، المرونة)استعادة عناصر اإلنجاز الرياضي 

  يستغرق العالج فترة زمنية تتحدد عمى حسب شدة اإلصابة وطبيعة العضو المصاب ونوع العالج

المستخدم ،حيث يجب أن تستكمل مدة العالج من أجل ضمان تحقيق العودة لمواصمة النشاط الرياضي 

 .بمستوى جيد

قد تحتاج بعض اإلصابات إلى مدة أطول لتحقيق أىداف العالج وذلك في حاالت إىمال اإلسعاف 

األولي وعدم اإللتزام ببرامج العالج والتأىيل وىنا تجدر اإلشارة إلى أنو يجب عالج الالعب بشكل كامل حتى 

  (1). ال تتكرر اإلصابة مرة أخرى

 

  

                                                           

 .16ص ،1998 القاىرة، مركز الكتاب لمنشر، ،1ط سيكولوجية اإلصابة الرياضية،: محمد حسن عالوي( 1)
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   :خالصة

 التشويق في غاية متعة فييا والتنافس خاصة والرياضية البدنية والتربية عامة الرياضة ممارسة إن      حقا

 الرياضة فييا السن كبار وحتى ونشئوىا ابيشبا يزاول أن عمى تحرص العالم دول وكل ،واإلثارة والصراع

 وتتالعب الجماىير، مشاعر لو تزتي معين رياضي نشاط بممارسة دولة كل وتشتير… واأللعاب الرياضية

 النفس عن والترفيو الصحة منبع وىي، منيم البعض عند الضغط وترفع مبيأعصا وتشد م،بيم وقموتيبأفئد

 ناحية من الحركي الجياز عمى وكذا والقمبي التنفسي الجياز عمى التأثير مثل أخرى منافع متعددة وليا

 بالدور الرياضة لمممارسة كذلك ويعترف واألربطة المفاصل ومرونة وصيانة وحجم العضالت قوة تطوير

 الحركة لبعث األساسية النواة المدرسة تعد كما والنفسي والسموكي المستوى االجتماعي عمى اإليجابي

 أثناء الرياضيين أو الممارسين تصيب التي اإلصابات في متمثل السمبي لو جانبو شيء وككل لكنيا الرياضية

 والرياضية، البدنية التربة امتحان إجراء أثناء ثانوي الثالثة السنة وخاصة تالميذ المنافسات، أو التدريبات

 األنشطة أنواع لمختمف الممارسين من اليائل العدد مع قميل مقارنة اإلصابات عدد فان الحظ ولحسن

 . الرياضية 

 إلى فرد ومن المكان باختالف خرآ إلى نشاط من تختمف اإلصابات أن الفصل ىذا في واستخمصنا

   والكيميائية والذاتية الخارجية المؤثرات نتيجة اإلصابات والبيولوجية وتحدث الوراثية العوامل خر؛ باختالفآ

 والتقمص والكدم بالكسر والجمد والعضالت واألوتار والمفاصل واألربطة العظام وتصيب ،) الفيزيولوجية)

 أثناء اإلنسان التمميذ جسم أعضاء كافة تصيب اإلصابات التي من ذلك وغير والجروح والخمع والتمزق

دراكيا بشكل جيد  الفنية األخطاء المنافسة، فتجنب أو الممارسة  بكل )اإلحماء (لمعضمة مسبق تجييز معوا 

. ا المشكل ذما تعني الكممة، يعتبر الحل الوحيد ربما لمتخمص من ه
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 :تمهيد

دراسة فيو يدعم ما جاء في الجانب النظري، مكمال لمجانب النظري في أي  يعتبر الجانب الميداني 

ويثبت صحة أو خطأه، فعمى كل باحث القيام بجمع البيانات المتعمقة بموضوع دراستو، ثم يقوم بتبويبيا في 

جداول بيانية وتحميميا وتفسيرىا عمى ضوء ما جاء في الفرضيات وسنحاول في ىذا الفصل المزج بين 

النظري وما يطابقو ويخدمو في الجانب الميداني، بناء عمى ذلك، وبعد االنتياء من تحميل اإلجراءات 

المنيجية، الفرضيات المنيج، عينة الدراسة وأدوات جمع البيانات، ثم القيام بتفريغ البيانات التي تم الحصول 

عمييا عن طريق استمارات االستبيان في جداول بيانية ثم التعميق عمييا وتحميميا، وتقديم اقتراحات وحمول 

. مستقبمية ليا، عرضناىا عمى أساس الفرضيات المطروحة لمدراسة ونخرج في األخير بنتائج عامة
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 :الدراسة اإلستطالعية -1

تعد الدراسة االستطالعية الخطوة األولى التي تساعد  الباحث في إلقاء نظرة عامة لمعرفة مدى 

مالئمة ميدان الدراسة لإلجراءات البحث الميدانية والتأكد من صالحية األداء، وقد شممت الدراسة مجموعة 

 .من الخطوات

 .االتصال بإدارة الفريق لألخد التسييالت -

 .االتصال بمدرب الفريق وأخذ موافقتو -

 . العبين وجمعيا10توزيع االستمارات عمى  -

 .ترتيب األسئمة وتصحيح األخطاء -

 .توزيع اإلستمارات عمى العينة كاممة -

  : : المكانيوالمجال الزماني  

من المعروف منيجيا أن الباحث يحدد الفترة الزمنية التي ينزل بيا إلى الميدان وفي الدراسة الحالية 

  . أكتوبر01 سبتمبر إلى 24قامت مجموعة البحث بتوزيع االستمارات إلى الالعبين  ابتداء من 

في كرة القدم لفريق شباب أتمتيك تاسوست، المنتمية U19  العب صنف 25وقع اختيارنا عمى

. لحظيرة القسم الوالئي

: المنهج المستخدم -2

يعتبر اختيار منيج الدراسة مرحمة ىامة في عممية البحث العممي، اذ يحدد كيفية جمع البيانات  

والمعمومات حول الموضوع المدروس، لذلك فان المنيج لو عالقة مباشرة بموضوع الدراسة وبإشكالية البحث، 

إذ أن طبيعة الموضوع ىي التي تحدد نوع المنيج الذي يجب استعمالو، فالباحث يجد نفسو مجبرا عمى اتباع 
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منيج معين حسب طبيعة اإلشكالية، التي طرحيا، والتي تفرض المنيج الضروري والمالئم لدراستو، وعميو 

فإننا نجد البحوث العممية قد تستعمل منيج واحدا كما أن ىناك من يمجا إلى استعمال أكثر من منيج حسب 

. ظاىرة موضوع الدراسة

 وانطالقا من مجموع دراستنا المتمثمة في الوقوف عمى عالقة التحضير البدني باإلصابات العضمية 

يعتبر طريقة لوصف الظاىرة " ، فقد اعتمدنا المنيج الوصفي الذيU19لدى العبي كرة القدم صنف 

خضاعيا  المدروسة وتصويرىا كميا عن طريق جمع معمومات مقننة عن المشكمة وتصنيفيا وتحميميا وا 

ومن مميزات ىذا المنيج أن الدراسة تكون عن طريق العينة وتكشف عن العالقة السببية بين متغيرين  لمدراسة

 (1) ".أو أكثر

 باالستمارة كأداة ضرورية وىامة لوصف موضوع بحثنا وجمع دراسة وسوف نستعين في ىذا ال

. المعمومات المتعمقة بو

: مجتمع وعينة الدراسة- 3

 عند تعرضنا إلى الطريقة اإلحصائية ومراحل البحث العممي تبين انو عند تصميم التجربة عمى 

ذا كان المجتمع اإلحصائي مكونا من مجموعة صغيرة من  الباحث تعريف المجتمع اإلحصائي تعريفا دقيقا، وا 

األفراد أو العناصر التي يمكن دراستيا وتناوليا جميعا بالبحث عندما يتم مسح شامل لكافة عناصر المجتمع، 

 (2) .ويشار لممجتمع اإلحصائي في ىذه الحالة بأنو مجتمع محدود

 

                                                           

(
1

 .48،ص1983، دار الشروق العربي، جدة، السعودية،2البحث العممي ومناىجو وتقنياتو،ط: محمد زيان عمر (
(

2
 115،ص 2006، دار الميسرة، عمان،1مناىج البحث العممي،ط: فريد كامل، أبو زينة وآخرون (
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: أدوات الدراسة-4

: ستمارةاال-4-1

 اعتمدنا في إجراء البحث عمى االستمارة االستبيانية التي تحتوي عمى كل ما يتعمق بعناصر 

الموضوع فاالستبيان يعرف بأنو مجموعة من األسئمة المرتبة حول موضوع معين يتم وضعيا في استمارة 

ترسل إلى األشخاص المعنيين تمييدا لمحصول عمى أجوبة األسئمة الواردة فييا واألسموب المثالي أن يمأل 

االستبيان في حضور الباحث الن المجيب قد يفيد الباحث أكثر مما يتوقع فيمفت نظره إلى جل الثغرات 

. ليتداركيا في الحال

: األساليب اإلحصائية- 5

: القاعدة الثالثية التالية  عمى باإلعتماد اعتمدنا في بحثنا عمى النسب المئوية عند تحميل النتائـج

س
م

ع


100 

 .  (النسبة المئوية)نسبة اإلجابات: س

.  عدد التكرارات: ع

. مجموع العينة:  م

 



 

 عرض وتحليل ومناقشة النتائج: خامسالفصل ال

 
عرض وتحليل النتائج   .1
 مناقشة النتائج  .2

اإلستنتاج العام   .3

اإلقتراحات والتوصيات   .4
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: عرض وتحميل النتائج -1

. عالقة التحضير البدني العام باإلصابات الرياضية العضمية لالعبي كرة القدم: المحور األول

؟  المدرب بمرحمة التحضير البدني العام ما مدى اىتمام: السؤال األول

 . المدرب بمرحمة التحضير البدني العام قمنا بطرح ىذا التساؤل لمعرفة مدى اىتمام:الغرض

 . المدرب بمرحمة التحضير البدني العاميمثل مدى اهتمام :01الجدول رقم 

 

  تكرار من مجموع التكرارات أي23تبين لنا أن  (01)من خالل تحميل ومناقشة نتائج الجدول رقم 

من الالعبين يعتبرون أن المدرب ييتم بمرحمة التحضير البدني العام بشكل كبير بينما أفراد العينة %92نسبة 

 يعتبرون أن المدرب ييتم بمرحمة التحضير البدني العام بشكل متوسط،%08 تكرار أي نسبة 02المتبقية 

.  وىذا ما يوضح أن لمتحضير البدني العام أىمية كبيرة عند المدربين

يمكننا أن نستنتج من مناقشتنا وتحميل نتائج الجدول أن المدرب ييتم بمرحمة التحضير البدني العام   

. بشكل كبير 

 

0%

8%

92%

يمثل مدى اهتمام المدرب : 01شكل رقم 
.  بمرحمة التحضير البدني العام

قليل

متوسط

كبير

النسبة المئوية عدد التكرارات نوع اإلجابة 

 00% 00قميل 

 %08 02متوسط 

 %92 23كبير 

 %100 25المجموع 
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84%

16%

يبين مدى تأثير الحمولة : 02شكل رقم 
المناسبة في مرحمة التحضير البدني العام 

عمى اإلصابات العضمية 

إيجابي 

سلبي

 ما ىو تأثير الحمولة المناسبة في مرحمة التحضير البدني العام عمى اإلصابات العضمية ؟: السؤال الثاني

مدى تأثير الحمولة المناسبة في مرحمة التحضير البدني العام عمى قمنا بطرح ىذا التساؤل لمعرفة : الغرض

 .اإلصابات العضمية

 تأثير الحمولة المناسبة في مرحمة التحضير البدني العام عمى اإلصابات يبين مدى :02الجدول رقم 

 .العضمية

  

 

 تكرار من مجموع التكرارات أي 21تبين لنا أن  (02) من خالل تحميل ومناقشة نتائج الجدول رقم 

تأثير الحمولة المناسبة في مرحمة التحضير البدني العام عمى  من الالعبين يعتبرون أن %84نسبة 

تأثير  يعتبرون أن %16 تكرار أي نسبة 04بينما أفراد العينة المتبقية اإلصابات العضمية ىو تأثير ايجابي 

الحمولة المناسبة في مرحمة التحضير البدني العام عمى اإلصابات العضمية ىو تأثير سمبي، وىذا راجع الى 

.  أن الحمولة المناسبة تساىم في تطوير الصفات البدينة األساسية

تأثير الحمولة المناسبة ليا تأثير ايجابي عمى يمكننا أن نستنتج من مناقشتنا وتحميل نتائج الجدول أن 

 .اإلصابات العضمية في مرحمة التحضير البدني العام

  

النسبة المئوية عدد التكرارات نوع اإلجابة 

 % 84 21إيجابي  

 %16 04سمبي 

 %100 25المجموع 



           عرض وتحميل ومناقشة النتائج                     :              الفصل الخامس
 

86 
 

92%

8%

يبين مدى مساهمة التحضير : 03شكل رقم 
البدني العام في تطوير الصفات البدنية 

األساسية

نعم 

ال

ىل يساىم التحضير البدني العام في تطوير الصفات البدنية األساسية ؟ : السؤال الثالث

 مساىمة التحضير البدني العام في تطوير الصفات البدنية قمنا بطرح ىذا التساؤل لمعرفة مدى: الغرض

األساسية  

 .مدى مساهمة التحضير البدني العام في تطوير الصفات البدنية األساسيةيبين  :03جدول رقم 

 

 ةالنسبة المؤويعدد التكرارات نوع اإلجابة 

 %92 23نعم 

 %08 02ال 

 %100 25المجموع 

 

 تكرار من مجموع التكرارات أي 23تبين لنا أن  (03)من خالل تحميل ومناقشة نتائج الجدول رقم 

 من الالعبين يعتبرون أن التحضير البدني العام يساىم في تطوير الصفات البدنية األساسية %92نسبة 

 يعتبرون أن التحضير البدني العام ال يساىم في تطوير %08 تكرار أي نسبة 02بينما أفراد العينة المتبقية 

 .الصفات البدنية األساسية

التحضير البدني العام يساىم في تطوير يمكننا أن نستنتج من مناقشتنا وتحميل نتائج الجدول أن 

 .الصفات البدنية األساسية
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80%

20%

يبين مدى مشاركة الالعبين : 04شكل رقم 
في حصص التحضير البدني العام في بداية 

. الموسم

نعم 

ال

 ىل تشارك في حصص التحضير البدني العام في بداية الموسم ؟: السؤال الرابع

مدى مشاركة الالعبين في حصص التحضير البدني العام في بداية قمنا بطرح التساؤل لمعرفة : الغرض

الموسم ؟ 

 .مدى مشاركة الالعبين في حصص التحضير البدني العام في بداية الموسميبين  :04الجدول رقم 

 

 ةالنسبة المؤويعدد التكرارات نوع اإلجابة 

 %80 20نعم 

 %20 05ال 

 %100 25المجموع 

 

 تكرار من مجموع التكرارات أي 20تبين لنا أن  (04) من خالل تحميل ومناقشة نتائج الجدول رقم  

 من الالعبين يشاركون في حصص التحضير البدني العام في بداية الموسم بينما أفراد العينة %80نسبة 

من الالعبين ال يشاركون في حصص التحضير البدني العام في بداية % 20 تكرار أي نسبة 05المتبقية 

. لى رغبة الالعبين في أداء موسم ممتازإالموسم، وىذا راجع 

يمكننا أن نستنتج من مناقشتنا وتحميل نتائج الجدول أن أغمب الالعبين يشاركون في حصص   

 .التحضير البدني العام في بداية الموسم
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32%

68%

يبين مع من يكون التحضير : 05شكل رقم 
.  البدني الجيد

مع مدرب الفريق 

مع محضر بدني

كالعب كرة قدم كيف يكون التحضير البدني الجيد ؟ : السؤال الخامس

. قمنا بطرح ىذا التساؤل لمعرفة مع من يكون التحضير البدني الجيد: الغرض

 .يبين مع من يكون التحضير البدني الجيد :05الجدول رقم 

 

 ةالنسبة المؤويعدد التكرارات نوع اإلجابة 

 %32 08مع مدرب الفريق 

 %68 17مع محضر بدني 

 %100 25المجموع 

 

 تكرار من مجموع التكرارات أي 17تبين لنا أن  (05)  من خالل تحميل ومناقشة نتائج الجدول رقم 

 من الالعبين يعتبرون أن  التحضير البدني الجيد يكون مع محضر بدني بينما أفراد العينة %68نسبة 

 من الالعبين يعتبرون أن التحضير البدني الجيد يكون مع مدرب الفريق، %32 تكرار أي نسبة 08المتبقية 

.  وذلك ألن المحضر البدني لو كم كبير من المعارف في ىذا التخصص

 .التحضير البدني الجيد يكون مع محضر بدنييمكننا أن نستنتج من مناقشتنا وتحميل نتائج الجدول أن 
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76%

24%

يبين إذا كان التحضير البدني : 06شكل رقم 
.  العام يجنب الالعب من اإلصابة

نعم

ال

 ىل التحضير البدني العام يجنب الالعب من االصابة؟: السؤال السادس

.  التحضير البدني العام يجنب الالعب من اإلصابةقمنا بطرح ىذا التساؤل لمعرفة ما إذا كان: الغرض

 . التحضير البدني العام يجنب الالعب من اإلصابة يبين ما إذا كان:06الجدول رقم 

 

النسبة المئوية عدد التكرارات نوع اإلجابة 

 %76 19نعم 

 %24 06ال 

 %100 25المجموع 

 

 تكرار من مجموع التكرارات أي 19تبين لنا أن  (06)من خالل تحميل ومناقشة نتائج الجدول رقم 

 من الالعبين يعتبرون أن  التحضير البدني العام يجنب الالعب من اإلصابة بينما أفراد العينة %76نسبة 

 من الالعبين يعتبرون أن التحضير البدني العام ال يجنب الالعب من %24 تكرار أي نسبة 06المتبقية 

اإلصابة، وىذا راجع إلى أن التحضير البدني العام يساىم في تطوير الصفات البدنية األساسية وىذا ما 

. يحمي الالعب من اإلصابة، وكذلك تدرج الالعب في األصناف الشبانية جانب ميم لتفادي اإلصابات

 أن التحضير البدني العام يجنب 06يمكننا أن نستنتج من مناقشتنا وتحميل نتائج الجدول رقم 

. الالعب من اإلصابة
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28%

72%

يبين عدد الالعبين الذين : 07شكل رقم 
تعرضوا إلصابات عضمية خالل الموسم 

الرياضي

نعم

ال

 ىل تعرضت إلصابة عضمية أثناء موسمك الرياضي؟: السؤال السابع

قمنا بطرح ىذا التساؤل لمعرفة عدد الالعبين الذين تعرضوا إلصابات عضمية خالل الموسم : الغرض

. الرياضي 

. يبين عدد الالعبين الذين تعرضوا إلصابات عضمية خالل الموسم الرياضي :07الجدول رقم 

 

 ةالنسبة المؤويعدد التكرارات نوع اإلجابة 

 %28 07نعم 

 %72 18ال 

 %100 25المجموع 

 

 تكرار من مجموع التكرارات أي 18تبين لنا أن  (07) من خالل تحميل ومناقشة نتائج الجدول رقم 

 من الالعبين لم يتعرضوا الصابات عضمية اثناء موسميم الرياضي عمى غرار أفراد العينة %72نسبة 

 من الالعبين تعرضوا إلصابات عضمية خالل الموسم الرياضي، وقد يعود %28 تكرار أي نسبة 07المتبقية 

. ذلك لعدم اإلحماء الجيد قبل التدريبات وىذا مع تغير المناخ، وأيضا الغيابات عن التدريبات

 أن أغمب الالعبين لم يتعرضوا 07يمكننا أن نستنتج من مناقشتنا وتحميل نتائج الجدول رقم 

.  إلصابات عضمية خالل الموسم الرياضي
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100%

0%

يبين إذا كان المدرب يطبق : 08شكل رقم 
.  برنامج لمرحمة التحضير البدني العام

نعم

ال

ىل يطبق المدرب برنامج لمرحمة التحضير البدني العام ؟ : السؤال الثامن

. المدرب يطبق برنامج لمرحمة التحضير البدني العامقمنا بطرح ىذا التساؤل لمعرفة ما إذا كان : الغرض

. يبين ما إذا كان المدرب يطبق برنامج لمرحمة التحضير البدني العام :08الجدول رقم 

 

 ةالنسبة المؤويعدد التكرارات نوع اإلجابة 

 %100 25نعم 

 %00 00ال 

 %100 25المجموع 

 

 تكرار من مجموع التكرارات أي 25تبين لنا أن  (08)من خالل تحميل ومناقشة نتائج الجدول رقم   

 من الالعبين يؤكدون أن المدرب يطبق برنامج لمرحمة التحضير البدني العام، وىذا راجع لمدور %100نسبة 

.  الكبير الذي يمعبو التحضير البدني العام في التدريب الرياضي الحديث

.  أن المدرب ميتم بمرحمة التحضير البدني العام ويطبق برنامج ليا08نستنتج من خالل الجدول رقم 
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20%

80%

يبين مدى غياب الالعبين : 09شكل رقم 
في الحصص التدريبية في مرحمة التحضير 

.البدني العام

نعم 

ال

ىل تتغيب عن الحصص التدريبية في مرحمة التحضير البدني العام؟  : السؤال التاسع

قمنا بطرح ىذا التساؤل لمعرفة مدى غياب الالعبين في الحصص التدريبية في مرحمة التحضير : الغرض

. البدني العام 

. يبين مدى غياب الالعبين في الحصص التدريبية في مرحمة التحضير البدني العام :09الجدول رقم 

 

 ةالنسبة المؤويعدد التكرارات نوع اإلجابة 

 %20 05نعم 

 %80 20ال 

 %100 25المجموع 

 

 تكرار من مجموع التكرارات أي 20تبين لنا أن  (09)من خالل تحميل ومناقشة نتائج الجدول رقم 

 من الالعبين ال يتغيبون عن الحصص التدريبية في مرحمة التحضير البدني العام بينما أفراد %80نسبة 

 يتغيبون عن الحصص التدريبية في مرحمة التحضير البدني العام، %20 تكرار أي نسبة 05العينة المتبقية 

 .قد يكون راجع لخالفات شخصية مع المدرب أو الحمل الزائد أثناء التدريب

 أن أغمب الالعبين ال يتغيبون عن الحصص التدريبية في مرحمة 09نستنتج من خالل الجدول رقم 

. التحضير البدني العام
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76%

24%

يبين ما إذا كانت هناك : 10شكل رقم 
عالقة لمتحضير البدني العام باإلصابات 

العضمية  

نعم

ال

 ىل لمتحضير البدني العام عالقة باإلصابات العضمية ؟: السؤال العاشر

ذا كانت ىناك عالقة لمتحضير البدني العام باإلصابات إما قمنا بطرح ىذا التساؤل لمعرفة : الغرض

 العضمية؟

 .ذا كانت هناك عالقة لمتحضير البدني العام باإلصابات العضميةإما يبين  :10الجدول رقم 

 

 ةالنسبة المؤويعدد التكرارات نوع اإلجابة 

 %76 19نعم 

 %24 06ال 

 %100 25المجموع 

 

 تكرار من مجموع التكرارات أي 19تبين لنا أن  (10) من خالل تحميل ومناقشة نتائج الجدول رقم  

 من الالعبين يعتبرون أن التحضير البدني العام لو عالقة باإلصابات العضمية بينما أفراد العينة %76نسبة 

 يعتبرون أن التحضير البدني العام ليس لو عالقة باإلصابات العضمية، %24 تكرار أي نسبة 06المتبقية 

وىذا راجع إلى أن التحضير البدني العام يساىم في تطوير الصفات البدنية األساسية وتجنب اإلصابات 

.  خالل التدريبات والمنافسات

 أن التحضير البدني العام لو عالقة 10يمكننا أن نستنتج من مناقشتنا وتحميل نتائج الجدول رقم   

باإلصابات العضمية 
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0%

12%

88%

يمثل مدى اهتمام المدرب : 11شكل رقم 
.بمرحمة التحضير البدني الخاص

قليل

متوسط

كبير

. عالقة التحضير البدني الخاص باإلصابات الرياضية العضمية لالعبي كرة القدم: المحور الثاني

؟  المدرب بمرحمة التحضير البدني الخاص ما مدى اىتمام: السؤال الحادي عشر

 . المدرب بمرحمة التحضير البدني الخاص قمنا بطرح ىذا التساؤل لمعرفة مدى اىتمام:الغرض

.  المدرب بمرحمة التحضير البدني الخاصيمثل مدى اهتمام :11الجدول رقم 

 

النسبة المئوية عدد التكرارات نوع اإلجابة 

 %00 00قميل 

 %12 03متوسط 

 %88 22كبير 

 %100 25المجموع 

 

 تكرار من مجموع التكرارات أي 22تبين لنا أن  (11) من خالل تحميل ومناقشة نتائج الجدول رقم  

 من الالعبين يعتبرون أن المدرب ييتم بمرحمة التحضير البدني العام بشكل كبير بينما أفراد %88نسبة 

من الالعبين يعتبرون أن المدرب ييتم بمرحمة التحضير البدني العام %12 تكرار أي نسبة 03العينة المتبقية 

بشكل متوسط، وىذا راجع إلى الدور الكبير الذي يمعبو التحضير البدني الخاص في التدريب الرياضي 

. وخاصة من حيث تطوير الصفات الميارية والخططية 

يمكننا أن نستنتج من مناقشتنا وتحميل نتائج الجدول أن المدرب ييتم بمرحمة التحضير البدني 

. الخاص بشكل كبير
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64%

36%

يبين مدى تأثير الحمولة : 12شكل رقم 
المناسبة في مرحمة التحضير البدني الخاص 

.  العضميةعمى اإلصابات

إيجابي

سلبي

ما ىو تأثير الحمولة المناسبة في مرحمة التحضير البدني الخاص عمى اإلصابات : السؤال الثاني عشر 

 العضمية ؟

مدى تأثير الحمولة المناسبة في مرحمة التحضير البدني الخاص قمنا بطرح ىذا التساؤل لمعرفة : الغرض

 عمى اإلصابات العضمية ؟

 تأثير الحمولة المناسبة في مرحمة التحضير البدني الخاص عمى اإلصابات يبين مدى :12الجدول رقم 

  .العضمية

النسبة المئوية عدد التكرارات نوع اإلجابة 

 % 64 16إيجابي  

 %36 09سمبي 

 %100 25المجموع 

 

 تكرار من مجموع التكرارات أي 16تبين لنا أن  (12) من خالل تحميل ومناقشة نتائج الجدول رقم  

تأثير الحمولة المناسبة في مرحمة التحضير البدني الخاص عمى  من الالعبين يعتبرون أن %64نسبة 

تأثير  يعتبرون أن %36 تكرار أي نسبة 09بينما أفراد العينة المتبقية اإلصابات العضمية ىو تأثير ايجابي 

الحمولة المناسبة في مرحمة التحضير البدني الخاص عمى اإلصابات العضمية ىو تأثير سمبي، وىذا راجع 

. إلى نقص في درجة الحمولة

تأثير الحمولة المناسبة ليا تأثير ايجابي عمى يمكننا أن نستنتج من مناقشتنا وتحميل نتائج الجدول أن 

. اإلصابات العضمية في مرحمة التحضير البدني الخاص
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24%

76%

يبين مدى مساهمة التحضير : 13شكل رقم 
البدني الخاص في تطوير الصفات البدنية 

.  األساسية

نعم

ال  

ىل يساىم التحضير البدني الخاص في تطوير الصفات البدنية األساسية ؟ : السؤال الثالث عشر

 مساىمة التحضير البدني الخاص في تطوير الصفات البدنية قمنا بطرح ىذا التساؤل لمعرفة مدى: الغرض

. األساسية

 .مدى مساهمة التحضير البدني الخاص في تطوير الصفات البدنية األساسيةيبين  :13جدول رقم 

 

 ةالنسبة المؤويعدد التكرارات نوع اإلجابة 

 %24 06نعم 

 %76 19ال 

 %100 25المجموع 

 

 تكرار من مجموع التكرارات أي 19تبين لنا أن  (13)من خالل تحميل ومناقشة نتائج الجدول رقم 

من الالعبين يعتبرون أن التحضير البدني الخاص ال يساىم في تطوير الصفات البدنية % 76نسبة 

يعتبرون أن التحضير البدني الخاص يساىم % 24 تكرار أي نسبة 06األساسية بينما أفراد العينة المتبقية 

في تطوير الصفات البدنية األساسية، وىذا راجع ألن التحضير البدني الخاص ييتم بالصفات البدنية 

. الخاصة

التحضير البدني الخاص ال يساىم في يمكننا أن نستنتج من مناقشتنا وتحميل نتائج الجدول أن   

. تطوير الصفات البدنية األساسية
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96%

4%

يبين مدى مشاركة الالعبين : 14شكل رقم 
في حصص التحضير البدني الخاص في 

.  بداية الموسم

نعم

ال

 ىل تشارك في حصص التحضير البدني الخاص في بداية الموسم ؟: السؤال الرابع عشر

مدى مشاركة الالعبين في حصص التحضير البدني الخاص في بداية قمنا بطرح التساؤل لمعرفة : الغرض

الموسم ؟ 

 .مدى مشاركة الالعبين في حصص التحضير البدني الخاص في بداية الموسميبين  :14الجدول رقم 

 

 

 

 تكرار من مجموع التكرارات أي 24تبين لنا أن  (14) من خالل تحميل ومناقشة نتائج الجدول رقم  

من الالعبين يشاركون في حصص التحضير البدني الخاص في بداية الموسم بينما أفراد العينة % 96نسبة 

من الالعبين ال يشاركون في حصص التحضير البدني الخاص في بداية % 04 تكرار أي نسبة 01المتبقية 

. الموسم، وىذا راجع إلى رغبة الالعبين في تطوير الجانب المياري والخططي

يمكننا أن نستنتج من مناقشتنا وتحميل نتائج الجدول أن أغمب الالعبين يشاركون في حصص   

. التحضير البدني الخاص في بداية الموسم

  

 ةالنسبة المؤويعدد التكرارات نوع اإلجابة 

 %96 24نعم 

 %04 01ال 

 %100 25المجموع 
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44%

56%

يبين ما إذا كان التحضير : 15شكل رقم 
.البدني الخاص يجنب الالعب من اإلصابة

نعم

ال

 ىل التحضير البدني الخاص يجنب الالعب من اإلصابة؟: السؤال الخامس عشر

.  التحضير البدني الخاص يجنب الالعب من اإلصابةقمنا بطرح ىذا التساؤل لمعرفة ما إذا كان: الغرض

 . التحضير البدني الخاص يجنب الالعب من اإلصابةيبين ما إذا كان: 15الجدول رقم 

 

 

 

 تكرار من مجموع التكرارات أي 14تبين لنا أن  (15)من خالل تحميل ومناقشة نتائج الجدول رقم   

من الالعبين يعتبرون أن  التحضير البدني الخاص ال يجنب الالعب من اإلصابة بينما أفراد % 56نسبة 

من الالعبين يعتبرون أن التحضير البدني العام يجنب الالعب من % 44 تكرار أي نسبة 11العينة المتبقية 

.  اإلصابة، وىذا راجع إلى أن التحضير البدني الخاص يطور الصفات البدنية الخاصة

 أن التحضير البدني الخاص ال يجنب 15يمكننا أن نستنتج من مناقشتنا وتحميل نتائج الجدول رقم 

. الالعب من اإلصابة

 

 

  

النسبة المئوية عدد التكرارات نوع اإلجابة 

 %44 11نعم 

 %56 14ال 

 %100 25المجموع 
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0%
0%

100%

يمثل نوعية األرضية التي : 16شكل رقم 
.يتمرن عميها الفريق

عشب طبيعي

عشب اصطناعي

رملية

 ما ىي نوعية األرضية التي يتمرن عمييا الفريق ؟: السؤال السادس عشر

. نوعية األرضية التي يتمرن عمييا الفريققمنا بطرح ىذا التساؤل لمعرفة : الغرض

. نوعية األرضية التي يتمرن عميها الفريقيمثل : 16الجدول رقم 

 

النسبة المئوية عدد التكرارات نوع اإلجابة 

 %00 00عشب طبيعي 

 %00 00عشب اصطناعي 

 %100 25رممية 

 %100 25المجموع 

 

 تكرار من مجموع التكرارات أي 25تبين لنا أن  (16)  من خالل تحميل ومناقشة نتائج الجدول رقم 

. من الالعبين يتدربون عمى أرضية رممية% 100نسبة 

.  أن الفريق يتدرب عمى أرضية رممية16يمكننا أن نستنتج من مناقشتنا وتحميل نتائج الجدول رقم 
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100%

0%

يبين إذا كانت نوعية : 17شكل رقم 
.  األرضية عائق يسبب اإلصابات لالعبين

نعم

ال

 ىل ترى أن نوعية األرضية عائق يسبب اإلصابات ؟: السؤال السابع عشر

. قمنا بطرح ىذا التساؤل لمعرفة إذا كانت نوعية األرضية عائق يسبب اإلصابات لالعبين: الغرض

 .يبين إذا كانت نوعية األرضية عائق يسبب اإلصابات لالعبين :17الجدول رقم 

 

 

 

 تكرار من مجموع التكرارات أي 25تبين لنا أن  (17) من خالل تحميل ومناقشة نتائج الجدول رقم  

 من الالعبين يؤكدون أن نوعية األرضية عائق يسبب اإلصابات لالعبين، وىذا راجع إلى سوء %100نسبة 

. أرضية الميدان

 أن نوعية األرضية عائق يسبب 17يمكننا أن نستنتج من مناقشتنا وتحميل نتائج الجدول رقم 

. اإلصابات لالعبين

 

 

 

  

 ةالنسبة المؤويعدد التكرارات نوع اإلجابة 

 %100 25نعم 

 %00 00ال 

 %100 25المجموع 
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100%

0%

يبين ما إذا كان المدرب : 18شكل رقم 
يطبق برنامج لمرحمة التحضير البدني 

.   الخاص

نعم

ال

ىل يطبق المدرب برنامج لمرحمة التحضير البدني الخاص ؟ : السؤال الثامن عشر

. المدرب يطبق برنامج لمرحمة التحضير البدني الخاص قمنا بطرح ىذا التساؤل لمعرفة ما إذا كان : الغرض

. يبين ما إذا كان المدرب يطبق برنامج لمرحمة التحضير البدني الخاص :18الجدول رقم 

 

 ةالنسبة المؤويعدد التكرارات نوع اإلجابة 

 %100 25نعم 

 %00 00ال 

 %100 25المجموع 

 

 تكرار من مجموع التكرارات أي 25تبين لنا أن  (18) من خالل تحميل ومناقشة نتائج الجدول رقم  

 من الالعبين يؤكدون أن المدرب يطبق برنامج لمرحمة التحضير البدني الخاص، وىذا راجع %100نسبة 

.  الدور الكبير الذي تمعبو ىذه المرحمة في التدريب الحديث

 أن المدرب يطبق برنامج لمرحمة 18يمكننا أن نستنتج من مناقشتنا وتحميل نتائج الجدول رقم 

. التحضير البدني الخاص
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4%

96%

يبين مدى غياب الالعبين : 19شكل رقم 
في الحصص التدريبية في مرحمة التحضير 

.  البدني

نعم   

ال

ىل تتغيب عن الحصص التدريبية في مرحمة التحضير البدني الخاص ؟  : السؤال التاسع عشر

قمنا بطرح ىذا التساؤل لمعرفة مدى غياب الالعبين في الحصص التدريبية في مرحمة التحضير : الغرض

. البدني الخاص 

 .يبين مدى غياب الالعبين في الحصص التدريبية في مرحمة التحضير البدني الخاص :19الجدول رقم 

 

 ةالنسبة المؤويعدد التكرارات نوع اإلجابة 

 %04 01نعم 

 %96 24ال 

 %100 25المجموع 

 

 تكرار من مجموع التكرارات أي 24تبين لنا أن  (19)من خالل تحميل ومناقشة نتائج الجدول رقم 

 من الالعبين ال يتغيبون عن الحصص التدريبية في مرحمة التحضير البدني الخاص بينما أفراد %96نسبة 

 يتغيبون عن الحصص التدريبية في مرحمة التحضير البدني %04 تكرار أي نسبة 01العينة المتبقية 

. الخاص، وىذا راجع لمرغبة في تطوير الصفات البدنية الخاصة ليذه المعبة 

 أن أغمب الالعبين يشاركون في 19يمكننا أن نستنتج من مناقشتنا وتحميل نتائج الجدول رقم 

. حصص التحضير البدني الخاص
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36%

64%

يبين ما إذا كانت هناك : 20شكل رقم 
عالقة لمتحضير البدني الخاص باإلصابات 

. العضمية

نعم

ال 

 ىل لمتحضير البدني الخاص عالقة باإلصابات العضمية ؟: السؤال العشرون

ذا كانت ىناك عالقة لمتحضير البدني الخاص باإلصابات إما قمنا بطرح ىذا التساؤل لمعرفة : الغرض

 العضمية ؟

 .ذا كانت هناك عالقة لمتحضير البدني الخاص باإلصابات العضميةإما يبين  :20الجدول رقم 

 

النسبة المؤوي عدد التكرارات نوع اإلجابة 

 %36 09نعم 

 %64 16ال 

 %100 25المجموع 

 

 تكرار من مجموع التكرارات أي 16تبين لنا أن  (20) من خالل تحميل ومناقشة نتائج الجدول رقم  

 من الالعبين يعتبرون أن التحضير البدني الخاص ليس لو عالقة باإلصابات العضمية بينما %64نسبة 

 يعتبرون أن التحضير البدني الخاص لو عالقة بالتحضير %36 تكرار أي نسبة 09أفراد العينة المتبقية 

. البدني الخاص، ألن التحضير البدني الخاص ينمي الصفات البدنية الخاصة 

 أن التحضير البدني الخاص ليس لو 20يمكننا أن نستنتج من مناقشتنا وتحميل نتائج الجدول رقم 

. عالقة باإلصابات العضمية
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 :مناقشة النتائج -2

: مناقشة النتائج في ضوء الفرضية الجزئية األولى - أ

ىناك عالقة بين التحضير : من خالل النتائج المتحصل عمييا ، نثبت صحة الفرضية الجزئية القائمة  

.  البدني العام واإلصابات الرياضية العضمية لالعبي كرة القدم

: مناقشة النتائج في ضوء الفرضية الجزئية الثانية - ب

:   من خالل عرض وتحميل الجداول والنتائج المتحصل عمييا ، نثبت صحة الفرضية الجزئية القائمة

. ىناك عالقة بين التحضير البدني العام واإلصابات الرياضية العضمية لالعبي كرة القدم
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 :االستنتاج العام -3

من خالل ما قدمناه في الجزء التطبيقي من طرح أسئمة االستبيان وكذا سرد تحميميا التي كانت في   

مجمل نتائجيا تؤكد أن التحضير البدني العام يمعب دورا ىاما في تفادي اإلصابات ، وكان ىذا نابع من 

أجوبة الالعبين عمى األسئمة، وعميو اتضح لنا أنو ىناك عالقة بين التحضير البدني العام واإلصابات 

. الرياضية العضمية

إال أن ىذا ال ينطبق كميا عمى التحضير البدني الخاص حيث أن ىذا األخير يركز عمى تطوير 

. الصفات البدنية الخاصة بكرة القدم ويخفف من درجة الحمولة العالية

 بين التحضير البدني واإلصابات الرياضية ارتباطيةوعمى العموم يمكن التأكيد عمى أن ىناك عالقة 

العضمية وبدرجة عالية في مرحمة اإلعداد العام مع تسجيل ضعف العالقة كمما انتقمنا إلى التحضير البدني 

. الخاص
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: التوصيات واالقتراحات -4

بعد عرض ما تقدم في بحثنا من جانب نظري وجانب تطبيقي، والتي أوضحت نتائجيا وتبين أن   

: لمتحضير البدني العام عالقة باإلصابات الرياضية العضمية،   نقدم بعض التوصيات واالقتراحات

 . توفير العتاد الرياضي الالزم و جميع المنشآت والمرافق الرياضية أثناء مرحمة التحضير البدني -1

 .اإلشراف عمى عممية التسخين لالعبين قبل بدء أي تمرين -2

 .الالعبينتوفير طاقم طبي لمتدخل السريع أثناء إصابة بعض  -3

 .إعطاء أىمية جد كبيرة لمرحمة التحضير البدني من طرف الالعبين والمدربين -4

 .إعطاء محاضرات عن كيفية الوقاية من اإلصابات -5

 .االىتمام بشدة البرنامج التدريبي وحسب المنيج  -6

 ".كرة القدم" توفير الوسائل الرياضية الالزمة لمممارسة الفعمية لنشاط رياضي  -7

 .إتباع الطرق العممية في التحضير البدني -8
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 :خاتمة

من خالل ىذه الدراسة التي سعت إلى إبراز أىمية التحضير البدني في كرة القدم وعالقتو باإلصابات 

الرياضية والتي وضحناىا من خالل اإلطار النظري لمدراسة تم التوصل إلى أن التحضير البدني لو عالقة 

باإلصابات الرياضية العضمية عند العبي كرة القدم وخصوصا مرحمة التحضير البدني العام، حيث يعتبر 

 . التحضير البدني من أىم العوامل المساعدة في تجنب اإلصابات الرياضية



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  ة المصادرائمق
 المراجعو
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 جامعة الصدٌق بن ٌحٌى جٌجل

  و االجتماعٌةاإلنسانٌةكلٌة العلوم 

 قسم علوم و تقنٌات النشاطات البدنٌة و الرٌاضٌة

تدرٌب رٌاضً تنافسًتخصص   

 
 

 

 

 

                                                                                                  :   إعداد
     :    إشراف االستاذ    

   
قهلوز مراد                بولخراشف شمس الدٌن                                                       

  بومطرق أسامة

  شكري أسامة                                                                          

 

 
  م2018  /  2017

 حول استمارة استطالع المحكمٌن
موضوع التحضٌر البدنً وعالقته 
بالإلصابات الرٌاضٌة العضلٌة عند 

 العبً كرة القدم

 



 

 بيان بأسماء األساترة المحكميه

 

 

 التوقيع إسم األستاذ

 عيسات كمال/1

 

 

 

 سي الطاهر حسه/2

 

 

 

 بولحليب مبروك/3

 

 

 

 آيت وازومحند واعمر/4

 

 

 

 



 ممخص الدراسة
 

: ممخص الدراسة

 .U19التحضير البدني وعالقته باإلصابات الرياضية العضمية عند العبي كرة القدم صنف  :عنوان الدراسة

إن كان هناك عالقة بين التحضير البدني واإلصابات  يكمن هدف دراستنا في معرفة :هدف الدراسة

 .U19الرياضية العضمية عند العبي كرة القدم صنف 

 هل هناك عالقة بين التحضير البدني واإلصابات الرياضية العضمية عند العبي كرة القدم :إشكالية الدراسة

 ؟ U19صنف 

:  التساؤالت الجزئية

  ؟ هناك عالقة بين التحضير البدني العام واإلصابات الرياضية العضمية عند العبي كرة القدمهل

  ؟ هناك عالقة بين التحضير البدني الخاص واإلصابات الرياضية العضمية عند العبي كرة القدمهل

: فرضيات الدراسة

 :الفرضية الرئيسية

 هناك عالقة بين التحضير البدني واإلصابات الرياضية العضمية عند العبي كرة القدم . 

: الفرضيات الجزئية

 هناك عالقة بين التحضير البدني العام واإلصابات الرياضية العضمية عند العبي كرة القدم. 

 هناك عالقة بين التحضير البدني الخاص واإلصابات الرياضية العضمية عند العبي كرة القدم. 

.  اعتمدنا عمى المنهج الوصفي وذلك لمالئمته لطبيعة الدراسة:المنهج المستخدم في الدراسة



 ممخص الدراسة
 

نادي شباب أتميتيك تاسوست بمدية األمير عبد  ل U19 صنفلقدمق كرة اي تمثل في العبي فر:مجتمع البحث

. القادر والية جيجل

. العب 25 تم اختيار العينة بطريقة قصدية وتتمثل في :عينة الدراسة

. القدماعتمدنا في الدراسة الميدانية عل باستمارة استبيان موجهة إلى العبي كرة :أدوات الدراسة

. اعتمدنا عمى النسب المئوية:صائيةالطرق واألساليب اإلح

:   توصمت الدراسة إلى:نتائج الدراسة

 التحضير البدني العام له عالقة باإلصابات الرياضية العضميةن إ .

 التحضير البدني الخاص له عالقة جزئية باإلصابات الرياضية العضميةن إ. 

 إن التحضير البدني له عالقة باإلصابات الرياضية العضمية. 

 


