
 

 -جيجل–جامعة محمد الصديق بن يحي 

 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 
 

 عنوان  المذكرة

 

 اإلصابات الرياضية وعالقتها بمناصب المعب لدى العبي كرة اليد صنف اكابر

 

 2021- 2020: السنة الجامعية

 :البإعداد الط

 باخة نبيل  -

 

 :إشراف األستاذ 

 أيت وازو محند أوعمر -

  

 مذكرة مكممة لنيل شهادة الماستر في عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
 تحضير بدني رياضي : تخصص

 - جيجل  –دراسة ميدانية لفريق المبيك الميمية 



 

شكره شكرا جزيال على ما منحني من قوة وصبر إلتمام هذا العمل نالحمد هلل و 
.واالنتهاء من مذكرتي هذه . 

أتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان بالجميل إلى استاذي الفاضل/ أيت وازو    
محند واعمر لما قدمه من جهد وافر وعون صادق وتوجيهات علمية أساسية كانت 

.الطريق الصحيح والسليم إليالذي اضاء  النبراس  

تقنيات  و أساتذة قسم علوم كل  كما أتقدم بكل الشكر واالمتنان والتقدير إلى    
-بجامعة جيجل-البدنية والرياضية نشاطات ال . 

بالشكر الجزيل إلى كل من كان له يد العون من قريب أو بعيد اتقدم  االخيروفي    
.ولو بالكلمة الطيبة   

 .ائما لما يحبه وعلمنا ما يقربنا إليه ويرضاهوفقنا اهلل د

 أ



 

 إلى وتعلمً تربٌتً أجل من الجهٌد الجهد بدال اللذٌن الكرٌمٌن الوالدين إلى

والعملٌة العلمٌة لمسٌرتً بإخالص لمعاٌنتها إكراما العزٌزة زوجتي  

 ٌاسٌن العزٌز ابنً إلى. 

 عائلتً أفراد وكل واخواتً أخوانً إلى. 

 الصعاب متحدٌن العلم لواء رفعوا الذٌن إلى. 

 الكثٌر وعلمنً لً الطرٌق مهد من كل إلى. 

 جهدي ثمرة أهدي جمٌعا هؤالء إلى. 

 عقلً ونسٌهم قلمً دكرهم من كل إلى. 

 

 

 

 

 

 ب



 

  المحتويات قائمة



 قائمة المحتويات
 

ت  
 

 

 الصفحة العنوان
 أ الشكر والعرفان

 ب اإلهداء
 ت قائمة المحتويات 

 ح قائمة الجداول
 د قائمة االشكال
 ر قائمة المالحق

 1 مقدمة 
 الفصل التمهيدي: مدخل عام لمدراسة

 4 الدراسة. إشكالية-1
 5 الدراسة. فرضيات -2
 5 الدراسة. أهمية-3
 6 اختيار موضوع الدراسة أسباب-4
 6 .الدراسة أهداف-5
 7 الدراسة. مفاهيم-6
 9 السابقة والمشابهة. الدراسات-7
 17 التعقيب عمى الدراسات السابقة -8

 الجانب النظري
 الفصل األول: اإلصابات الرياضية وأنواعها.

 20 تمهيد
 21 إصابة الرياضية. تعريف- 1-1
 22 اإلصابة الرياضية. تقسيمات-1-2
 25 الفسيولوجية التي تحدث عند اإلصابة  التغيرات-1-3
 27 العامة لإلصابات الرياضية  األعراض- 1-4
 27 االصابات الرياضية. تشخيص- 1-5
 29 االصابات الرياضية. مضاعفات- 1-6
 29 الموسمي لإلصابات الرياضية التوزيع-1-7



 قائمة المحتويات
 

ث  
 

 31 العامة لإلصابات الرياضية األسباب- 1-8
 34 االصابة الرياضية سيكولوجية- 1-9
 38 من االصابات الرياضية الوقاية-10 –1
 39 الالعب ما بعد االصابة الرياضية تأهيل- 1-11
 39 العالج الطبيعي ماهية-1-12
 40 في كرة اليد الشائعة االصابات-1-13
 55 خالصة 

 في كرة اليد المعب الثاني: مناصبالفصل 
 57 تمهيد 

 58 المعب في كرة اليد مراكز-2-1
 58 الفنية لكرة اليد حسب مناصب المعب. المهارات-2-2
 62 .الجماعي وتقسيم المهام التنسيق-2-3
 66 المميزة لكل مركز. المهارات-2-4
 67 أهمية مراكز المعب.-2-5

 68 خالصة 
 الفصل الثالث: كرة اليد ومتطمباتها

 70 تمهيد
 71 كرة اليد  لعبة-3-1
 72 األداء في كرة اليد متطمبات-3-2
 72 الفيسيولوجية ألداء كرة اليد  المتطمبات-3-2-1
 73 البدنية  المتطمبات-3-2-2
 91 النفسية  المتطمبات-3-2-3
 92 المهارية لالعبي كرة اليد  المتطمبات-3-2-4
 93 الدفاعية المهارية المتطمبات-3-2-5
 94 الهجومية المهارية المتطمبات-3-2-6
 96 الخططية الضرورية لكرة اليد  المتطمبات-3-2-7
 96 الخاصة لمعب الحديث في كرة اليد المميزات-3-2-8

 99 خالصة 
 الجانب التطبيقي



 قائمة المحتويات
 

ج  
 

 الفصل الرابع: اإلجراءات المنهجية لمدراسة
 102 تمهيد 

 103 االستطالعية  الدراسة-4-1
 103 الدراسة  منهج-4-2
 104 وعينة الدراسة مجتمع-4-3
 105 الدراسة  تقنيات-4-4
 105  االستمارة-4-4-1
 105  المقابمة-4-4-2
 106  وتباث االستبيان صدق-4-5
 106  الدراسة متغيرات-4-6
 107  الدراسة مجاالت-4-7
 107 اإلحصائية لمدراسة األساليب-4-8
 108 البحث صعوبات-4-9

 109 خالصة
 الخامس: عرض وتحميل ومناقشة النتائج الفصل

 111 تمهيد
 112 وتحميل نتائج الدراسة  عرض-5-1
 152 وتحميل نتائج الدراسة في ضوء الفرضيات  مناقشة-5-2
 152 الفرضية األولى. في ضوء وتحميل نتائج مناقشة-5-2-1
 157 الفرضية الثانية.في ضوء وتحميل نتائج  مناقشة-5-2-2

 161 خالصة 
 162 االستنتاج العام

 164 الفرضيات المستقبمية 
 166 خاتمة 

 168 قائمة المصادر والمراجع 
 / مالحق 

 ممخص الدراسة
 



 قائمة الجداول
 

ح  
 

 الصفحة العنوان الرقم
 23 تصنيف اإلصابات تبعا لشدتها 1-1
 24 تدرج اإلصابة األكثر حدوثا على مستوى األنسجة  1-2
 66 المهارات والوسائل المستخدمة في كل مركز 2-1
للصفات الفسيولوجية والبدنية لالعبي كرة اليد نتائج األعداد التقييمية  3-1

  BRIKCI  1994المستوى العالي حسب ال
73 

 89 حجم اللياقة البدنية العامة والخاصة خالل موسم التدريب  3-2
 BAYER 1993 90 نشاط الالعبين في كرة اليد أثناء مباراة للقسم األول أكابر 3-3
 95 بها الالعبون خالل مباراة في كرة اليد  مختلف األفعال الحركية التي يقوم 3-4
سبانيا حول ثمان مقابالت من  3-5 نتائج الدراسة اإلحصائية بين فريقي فرنسا وا 

 .2006بطولة االتحاد األوروبي لكرة اليد 
98 

 112 الفئة العمرية لالعبين. 5-1
 113 العمر التدريبي لالعبين. 5-2
 114 مناصب اللعب  5-3
 115 نسبة الالعبين المتعرضين لإلصابة الرياضية  5-4
 116 -إصابة عضلية -نوع اإلصابة الرياضية  5-5
 117 -إصابة العظام –نوع اإلصابة الرياضية  5-5-1
 118 -إصابة المفاصل –نوع اإلصابة الرياضية  5-5-2
 119 -األربطة واألوتار –نوع اإلصابة الرياضية  5-5-3
 120 اإلصابة الرياضية. درجة 5-6
 121 أماكن اإلصابة الرياضية  5-7
 122 أماكن اإلصابة الرياضية في المفاصل  5-8
 123 أماكن اإلصابة الرياضية في العضاالت  5-9
 124 أماكن اإلصابة الرياضية في األربطة واألوتار. 5-10
 125 أماكن اإلصابة الرياضية  في العظام. 5-11
 126 األسباب المؤدية لحدوث اإلصابات الرياضية  5-12
 127 مرحلة التعرض لإلصابة الرياضية  5-13
 128 الخوف والقلق عند التعرض لإلصابة الرياضية  5-14
 129 الثقة بالنفس عند التعرض لإلصابة الرياضية  5-15



 قائمة الجداول
 

خ  
 

 130 الكاملةتوفر الوجبة الغذائية  5-16
 131 الوجبة الغذائية الكاملة  إقتصار 5-17
 132 نسب المتعرضين لإلصابة الرياضية حسب مناصب اللعب. 5-18
 133 درجة اإلصابة الرياضية حسب مناصب اللعب. 5-19
 134 نوع اإلصابة الرياضية حسب مناصب اللعب. 5-20
 135 مكان اإلصابة الرياضية حسب مناصب اللعب 5-21
 137 حسب مناصب اللعب. -المفاصل –نوع اإلصابة الرياضية  5-22
 138 وأماكن تواجدها حسب مناصب اللعب -العضالت–نوع اإلصابة الرياضية  5-23
وأماكن تواجدها حسب مناصب  -األربطة واألوتار –نوع اإلصابة الرياضة  5-24

 اللعب.
139 

 140 تواجدها حسب مناصب اللعب.وأماكن  -العظام–نوع اإلصابة الرياضية  5-25
 143 األسباب المؤدية لحدوث اإلصابات الرياضية حسب مناصب اللعب. 5-26
 145 التعرض لإلصابة الرياضية في الموسم الرياضي حسب مناصب اللعب. 5-27
التعرض لإلصابة الرياضية حسب مناصب  عندالشعور بالخوف والقلق  5-28

 اللعب.
146 

 147 الثقة بالنفس عند التعرض لإلصابة الرياضية حسب مناصب اللعب.فقدان  5-29
 148 حسب مناصب اللعب. الكاملة توفر الوجبة الغذائية 5-30
 149 الوجبة الغذائية الكاملة حسب مناصب اللعب. اقتصار 5-31
 



 قائمة األشكال
 

 د
 

 الصفحة العنوان الرقم
 26 أهم التغيرات الفسيولوجية التي تحدث عند اإلصابة الرياضية  1-1
أهمية االستجابة الصحيحة من طرف الالعب فالتشخيص السليم لإلصابة  1-2

 الرياضية.
28 

 35 أسباب اإلصابة النفسية الرياضية ونتائجها. 1-3
 63 مراكز اللعب في كرة اليد. 2-1
 65 مراكز اللعب األساسية في كرة اليد. 2-2
 112 الفئة العمرية لالعبين. 5-1
 113 العمر التدريبي لالعبين. 5-2
 114 مناصب اللعب  5-3
 115 نسبة الالعبين المتعرضين لإلصابة الرياضية  5-4
 116 -إصابة عضلية -الرياضية نوع اإلصابة  5-5
 117 -العظامإصابة –نوع اإلصابة الرياضية  5-5-1
 118 -إصابة المفاصل–نوع اإلصابة الرياضية  5-5-2
 119 -األربطة واألوتار –نوع اإلصابة الرياضية  5-5-3
 120 درجة اإلصابة الرياضية. 5-6
 121 أماكن اإلصابة الرياضية  5-7
 122 أماكن اإلصابة الرياضية في المفاصل  5-8
 123  اكن اإلصابة الرياضية في العضالتأم 5-9
 124 أماكن اإلصابة الرياضية في األربطة واألوتار 5-10
 125 .العظامأماكن اإلصابة الرياضية  في  5-11
 126 األسباب المؤدية لحدوث اإلصابات الرياضية  5-12
 127 التعرض لإلصابة الرياضية  مرحلة 5-13
 128 الخوف والقلق عند التعرض لإلصابة الرياضية  5-14
 129 الثقة بالنفس عند التعرض لإلصابة الرياضية  5-15
 130 الكاملةتوفر الوجبة الغذائية  5-16
 131 الغذائية الكاملة  اقتصار الوجبة 5-17
 132 مناصب اللعب. نسب المتعرضين لإلصابة الرياضية حسب 5-18
 133 درجة اإلصابة الرياضية حسب مناصب اللعب. 5-19



 قائمة األشكال
 

 ذ
 

 134 نوع اإلصابة الرياضية حسب مناصب اللعب. 5-20
 136 مكان اإلصابة الرياضية حسب مناصب اللعب 5-21
 137 حسب مناصب اللعب. -المفاصل –نوع اإلصابة الرياضية  5-22
 138 وأماكن تواجدها حسب مناصب اللعب -العضالت –نوع اإلصابة الرياضية  5-23
وأماكن تواجدها حسب مناصب  -األربطة واألوتار–نوع اإلصابة الرياضة  5-24

 اللعب.
139 

 140 وأماكن تواجدها حسب مناصب اللعب. -العظام–نوع اإلصابة الرياضية  5-25
 144 مناصب اللعب. األسباب المؤدية لحدوث اإلصابات الرياضية حسب 5-26
 145 التعرض لإلصابة الرياضية في الموسم الرياضي حسب مناصب اللعب. 5-27
التعرض لإلصابة الرياضية حسب مناصب  عند الشعور بالخوف والقلق 5-28

 اللعب.
146 

 147 فقدان الثقة بالنفس عند التعرض لإلصابة الرياضية حسب مناصب اللعب. 5-29
 148 حسب مناصب اللعب. الكاملة الغذائيةتوفر الوجبة  5-30
 149 الوجبة الغذائية الكاملة حسب مناصب اللعب. اقتصار 5-31
 



 قائمة المالحق

 

ر  
 

 

 عنوان الملحق الرقم
 استمارة تحكيمية  10
 األساتذة المحكمين 10
 spss برنامج باستخدام اإلحصائية المعالجة نتائج  10
 -جيجل– الميمية ألمبيك بفريق الميدانية الدراسة إجراء لتسهيل إدارية وثيقة 10
 



 

 مقدمة



 مقدمة
 

1 
 

، وانما نتيجة استخدام ارتجالياإن التقدم الحاصل بمختلف الرياضات وفي معظم دول العالم  لم يكن 
 أثرهماالوسائل العلمية الحديثة في مجال التخطيط والتدريب الرياضي الحديث وكان للتطور والتقدم العلمي 

احتكاك وتالحم كبير بين الالعبين لما تتطلبه من لياقة بدنية  ذاتالك، فكرة اليد بصفتها رياضة الفعال لذ
تفرض على المدرب الرياضي  همية كبيرة،ذات أ وذهنيةتكتيكية وصفات نفسية عالية ومهارات تقنية و 

ميز غناء عن بعضها وبالرغم مما تتو االستجميع جوانب التحضير دون التقصير ألى أهمية كبيرة إ إعطاء
ثارة والصراع من أ المستويات العالية كل  إلىجل تحقيق النتائج والوصول به لعبة كرة اليد من تشويق وا 

 الرياضية. واإلصاباتداء مدى االعتناء بالجسم وصيانته من أخطاء األهدا مقرون ب

ن التقييم الطبي عام، وعلى سبيل المثال نجد أفهناك عالقة وثيقة للطب الرياضي بالتدريب الرياضي ال    
سب نالعامة لفريقه وبالتالي اختيار أ الفسيولوجي يسهل للمدرب المؤهل االطالع على مستوى اللياقة البدنية

في خطط التجريب العام  رايةالطب الرياضي للمدرب  أخصائيلك يقدم العناصر الجاهزة للمباريات، كذ
ومدى توقيتات تطبيقها لكل العب من حيث الجرعة التدريبية لكل منهم حسب مراكز لعبهم في كل 

الحالية والسابقة على  باتاإلصاثر التغذية ونوعية التدريب الالزم وأتدريب، ورأيه في مواعيد الراحة و 
العناصر الجاهزة بية للمساعدة في اختيار أكفأ شورة الطوالم بالرأيداء كل العب، ودلك باإلسهام مستوى أ

البدني ودراسات تأقلم الجهاز  اإلرهاقالطبية الخاصة بتجنب  اإلرشادات أيضالتمثيل الفريق، ويشمل دلك 
  .(1)الدوري والتنفسي والجهاز العضلي مع المجهودات التي يبدلها كل العب حسب منصب لعبه

اكز وتختلف ه المر وتتنوع واجبات الالعبين في هذ سيةأسان فعالية كرة اليد تلعب بمراكز لعب أ وبما
يز أثناء ا يتطلب من المدربين التركاالختالف في الجهد المبذول وهذ لىإا ذدى هأخر أ إلىمن مركز 
ريبية حسب مراكز التد األحماله المراكز ومتطلباتها، لكي يتمكنوا من تقليل على هذ التدريبيةالعملية 

العوائق  إحدىالمتكررة التي تكون  اإلصاباتاللعب المختلفة ومن تم حماية الالعبين من الوقع في 
 المستويات العليا . إلىالمسببة في تحقيق النتائج المرجوة والوصول 

ن الجسم الرياضية وأماك اإلصاباتف على أنواع ا المنطلق جاءت فكرة الدراسة لمحاولة التعر ومن هذ    
سباب حدوثها بين العبي كرة اليد وعالقتها بمناصب اللعب لمراعاة درجة وحدة األكثر عرضة لها وأ

فريق القسم الثاني للبطولة الوطنية  أكابرلدى  إليهاالرياضية للتخفيف منها وقلة التعرض  اإلصابة

                                                           
 .12-11، ص 2002 ، 1ط  ، ، مركز الكتاب للنشر، القاهرةبات المالعباألولية لإلصا اإلسعافاتأسامة رياض:   ( 1)
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ستوى كرة اليد على المستوى ه الدراسة على تطوير وتقدم مة حتى يمكن االستفادة من نتائج هذالجزائري
 المستوى العالي. إلىالوطني والوصول بها 

الدراسة، فرضيات  إشكاليةا الموضوع تم بناء فصل تمهيدي تضمن : في هذوقصد الخوض 
الدراسة، أهمية الدراسة، أهداف الدراسة، أسباب اختيار موضوع الدراسة، مفاهيم الدراسة، الدراسات 

  الجانب النظري والدي يحتوي على ثالثة فصول وهي: بابين هما: إلىهده الدراسة  مالسابقة، تم قمنا بتقسي

  اإلصابات:تمهيد، تعريف  إلىالرياضية حيث تطرقنا فيه  اإلصاباتبعنوان  :األولالفصل 
العلماء وخصائصها من تقسيمات لشدة ودرجة الخطورة والتغيرات  الرياضية حسب مختلف تعاريف
الناتجة عنها ومضعفاتها كما تم  واألعراضتشخيصها  ،اإلصابةالفسيولوجية التي تحدث عند 

الرياضية  اإلصابةالمؤدية لحدوث  واألسبابالتوزيع الموسمي لإلصابة حسب مراحله  إلى اإلشارة
 .اإلصابةوفي الختام الوقاية وتأهيل الالعب بعد 

 :ولقد استهل هدا الفصل بالتعرف مناصب اللعب في كرة اليد  إلىوالدي خصص  الفصل الثاني
المهارات الفنية لكرة اليد حسب مناصب اللعب  التنسيق  مناصب اللعب في كرة اليد،على 

المهارات  إلىوأخيرا تم التطرق  ،مناصب اللعب ء وتوزيع المهام حسبالجماعي وتقسيم الفضا
 أهمية مراكز اللعب في كرة اليد. ذكرالمميزة لكل مركز، مع 

  في هده الرياضة من  األداءكرة اليد بتعريفها ومتطلبات  متطلبات إلىخصص :الثالثالفصل
الخططية الضرورية لكرة  الدفاعية والهجومية وكدا المهارية النفسية، البدنية، الناحية الفسيولوجية،

 اليد، المميزات الخاصة للعب الحديث في كرة اليد المهارات الفنية لكرة اليد حسب مناصب اللعب.

 فصلين هما: إلىما الجانب التطبيقي والدي بدوره قسمناه أ

 :المنهجية للدراسة الميدانية حيث شملت :تمهيد، الدراسة  اإلجراءاتتحت عنوان  الفصل الرابع
مجالت  ،تقنيات الدراسة، متغيرات الدراسةاالستطالعية، مجتمع وعينة الدراسة، منهج الدراسة، 

 للدراسة. اإلحصائيالدراسة، وأسلوب التحليل 
  :وتحليل  وشمل عرض وتفسير :مناقشة نتائج الدراسةبعنوان عرض وتحليل و جاء الفصل الخامس

 .الفرضيات نتائج الدراسة في ضوء
توصلنا  األخيرعرض وتفسير وتحليل نتائج الدراسة في ضوء الدراسات السابقة والمشابهة، وفي 

 والتوصيات، والفرضيات المستقبلية.االقتراحات  إلى
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 اإلشكالية: -1

إف التطور الكبير الذي تشيده الرياضة العالمية وكذا المستويات والنتائج التي ما فتئ يحققيا 
المسخرة في الرياضيوف في كؿ مناسبة دولية وقارية لنتاج فعمي ومنطقي الرتباط الرياضة بجممة العموـ 

 سبيؿ تقدميا وبروزىا.

تباع األساليب الحديثة في العالج وتوفر األجيزة  عمى الرغـ مف التقدـ في مختمؼ العموـ الطبية وا 
والمتخصصيف في المجاالت الوقائية والعالجية، لكف اإلصابات الرياضية ال زالت في تزايد وتشكؿ خطورة 

 .(1) شاطاتاب والنعمى مستوى أداء الرياضييف في مختمؼ األلع

فالمنافسة الرياضية الحديثة باتت مشروطة بدقة التحكـ التقني واالتفاؽ العممي في الوسائؿ والطرؽ 
التي تضمف بموغ األىداؼ بأقصى درجة ممكنة، فمعبة كرة اليد واحدة مف األلعاب التي شممتيا حركة 

و مف عناصر التشويؽ ومتعة لممارسييا النيوض والتطور العممي وأخذت باالنتشار السريع بما تمتاز ب
وتعتبر كرة اليد مف األلعاب الجماعية الحديثة التي وصمت إلى مستوى متقدـ نتيجة االىتماـ المتزايد بيا 

 مف قبؿ أغمب بمداف العالـ. 

ونتيجة لطبيعة كرة اليد بما تتطمبو مف خشونة وعنؼ أحياًنا نتيجة لالحتكاؾ المستمر بيف  
أعطى ضرورة تمتع الالعب بجسـ متكامؿ وسميـ واالىتماـ بصحة الالعبيف األمر الذي أدى الالعبيف، 

إلى زيادة االىتماـ في اآلونة األخيرة بالدراسات والبحوث العممية الطبية في المجاؿ الرياضي عامة وكرة 
( أف الطب 1988اليد خاصة وىذه ناتجة عف زيادة ممارسي لعبة كرة اليد في العالـ، ويرى عمار قبع )

الرياضي أصبح اليـو حقيقة عممية ممموسة تعتمد عمى العالج والوقاية أساسا، وتيدؼ إلى واجبات اختيار 
القة الرياضي المناسب لمرياضة المناسبة وذلؾ بإجراء فحوص طبية تأىيمية عامة وخاصة تمؾ التي ليا ع

 .(2) بالمعبة

ت لكرة اليد أنو ىناؾ ىاجس اإلصابات الرياضية رغـ ذلؾ نالحظ مف خالؿ متابعة بعض المباريا 
يتبع الالعبيف ويحرميـ مف المعب طواؿ الموسـ بمياقة بدنية عالية تسمح ليـ بالرفع مف مستوى قدراتيـ 

                                                           
 .8، ص 2008سميعة خميؿ محمد: إصابات الرياضييف ووسائؿ العالج والتأىيؿ، كمية التربية الرياضية، جامعة بغداد،  (1)
 .11، ص 1988دار الكتب، جامعة الموصؿ، العراؽ، عمار عبد الرحماف قبع: الطب الرياضي،  (2)
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البدنية والتقنية والخططية والنفسية لذلؾ تعتبر زيادة معدؿ اإلصابات وتكرار حدوثيا ظاىرة خطيرة تستحؽ 
 معف العميؽ وعميو نطرح التساؤؿ التالي:الدراسة الجادة والت

 ىؿ لإلصابات الرياضية عالقة بمناصب المعب لدى العبي كرة اليد صنؼ أكابر؟

 ومف خالؿ ىذا التساؤؿ قمنا بطرح التساؤالت الفرعية:

 ىؿ ىناؾ عالقة بيف نوع اإلصابات الرياضية ومناصب المعب لدى العبي كرة اليد؟ -
 المؤدية إلى حدوث اإلصابات الرياضية ومناصب المعب؟  ىؿ ىناؾ عالقة بيف األسباب -

 :الفرضيات   2-  

 وقصد اإلجابة عف التساؤؿ الرئيسي والتساؤالت الفرعية قمنا بصياغة الفرضيات التالية:

 الفرضية الرئيسية: 2-1

 لإلصابات الرياضية عالقة بمناصب المعب لدى العبي كرة اليد صنؼ أكابر. 

 الجزئية: الفرضيات 2-2    

 ىناؾ عالقة بيف نوع اإلصابات الرياضية ومناصب المعب لدى العبي كرة اليد. -
ىناؾ عالقة بيف األسباب المؤدية إلى حدوث اإلصابات الرياضية و مناصب المعب لدى العبي  -

 كرة اليد.

 أهمية الدراسة: 3-

صابات الرياضية لدى تكمف أىمية البحث كونو يبيف أىـ األسباب المؤدية لإلأهمية عممية:  3-1
لى أكثر المواقع  العبي كرة اليد عمى الصعيد المحمي، والتعرؼ عمى أنواع اإلصابات األكثر شيوعا وا 

المباريات حسب مختمؼ تعرضا لإلصابة الرياضية وكذلؾ إلى وقت حدوث اإلصابة في التدريب أو 
ف كؿ عمى حدا بما يسمى مما يسمح لممدرب والطاقـ الطبي مف متابعة الالعبي ،مناصب المعب

المراقبة والمتابعة الطبية الفردية التي تسمح بإعادة التأىيؿ الحركي بعد اإلصابة الرياضية وفؽ مبادئ 
 وأسس عممية.
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 أهمية عممية:  3-2

قامة   تتمثؿ في توعية المدربيف والطاقـ التدريبي ككؿ بخطورة اإلصابات الرياضية، وضرورة توفير وا 
والمتابعة ليـ فيما يتعمؽ بالتخطيط، التدريب، العممية التدريبية مف جية واإلصابات فرص التكويف 

الرياضية واإلسعافات األولية مف جية أخرى وكذلؾ توعية المسؤوليف بضرورة توفير اإلمكانيات واألدوات 
نشاء المالعب وفؽ معايير األمف والسالمة في إطار الحد، والوقاية م ف اإلصابات الرياضية الالزمة وا 

 الرياضية.

 أسباب اختيار الموضوع:4- 

تعتبر كرة اليد مف الرياضات الجماعية التي تحتؿ مكانة مرموقة عمى الساحة الدولية أو الوطنية لما 
تزيد مف الميوؿ لممارستيا كونيا رياضة ذات احتكاؾ كبير وىذا ما تتمتع بو مف ميارات فنية رائعة 

الرياضية سواًء في الحصص التدريبية أو المنافسات الودية والرسمية ومنو يعرض الالعبيف إلى اإلصابة 
 األسباب التي أدت إلى اختيار ىذا الموضوع ىي:

 أسباب ذاتية: 4-1

 تحفيز الباحثيف لالىتماـ أكثر بموضوع اإلصابات الرياضية في كرة اليد. -
 الميؿ الكبير إلى دراسة مثؿ ىذه المواضيع والتعمؽ فييا. -

 باب موضوعية:أس 4-2

 تزايد نسبة اإلصابات الرياضية في كرة اليد. -
 تأثر الحالة البدنية والنفسية لالعبيف جراء اإلصابات الرياضية. -
 تأثر مستوى األداء لدى الالعبيف المصابيف خاصة بعد العودة مف اإلصابة. -
 قمة األطباء المختصيف في الطب الرياضي عمى الساحة المحمية والوطنية. -

 أهداف الدراسة:5- 

المعب  بمناصبتسعى ىذه الدراسة إلى تحقيؽ ىدؼ رئيسي يتمثؿ في اإلصابات الرياضية وعالقتيا 
 لدى العبي كرة اليد صنؼ أكابر، وقد اندرج عف ىذا اليدؼ ثالثة أىداؼ فرعية ىي: 
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أنواع اإلصابات الرياضية وتحديد أكثر أجزاء وأماكف الجسـ تعرًضا لإلصابة الرياضية  معرفة -
 لدى العبي كرة اليد حسب مناصب المعب.

 التعرؼ عمى أىـ األسباب المؤدية لإلصابات الرياضية لدى العبي كرة اليد صنؼ أكابر. -
 يد حسب مناصب المعب.التعرؼ عمى المتابعة الصحية والعناية التي يتالقيا العبي كرة ال -

 مفاهيم الدراسة: 6 -

 اإلصابة الرياضية:  6-1

والمفعوؿ مصاب  فيو مصيب’ وصوابا إصابة’ فعؿ/أصاب مف يصيب أصاب: لغة: 6-1-1
 .لممتعدي

بأنيا تأثر نسيج أو مجموعة مف أنسجة  يعرفيا عبدالرحمف عبد الحميد زاىر،اصطالحا:  6-1-2
الجسـ نتيجة مؤثر خارجي أو داخمي مما يؤدي إلى تعطيؿ عمؿ أو وظيفة النسيج وتنقسـ ىذه 

 :(1)المؤثرات إلى

أي تعرض الالعب إلى شدة خارجية كاالصطداـ بزميؿ أو األرض أو أداة  مؤثر خارجي: -
 مستخدمة.

 أي إصابة الالعب نفسو نتيجة األداء الفني الخاطئ. مؤثر ذاتي: -
تراكـ حمض الالكتيؾ في العضالت أو اإلرىاؽ العضمي أو قمة مقدار الماء  مؤثر داخمي: -

 واألمالح. 

 إجرائيا: 6-1-3

حادث يقع لمرياضي عامة ورياضي كرة اليد بصفة خاصة، سواء كاف ذلؾ في التدريب أو في  
 د أسباب حدوثيا وشدتيا تبعا لنوعيا وموقعيا في جسـ الرياضي.المنافسة الرياضية تتعد

 

 

 
                                                           

سعافاتيا األولية،موسوعة اإلصاب (1)  .12ص، 2004 ،1طمركز الكتاب لمنشر والتوزيع، القاىرة،  ات الرياضية وا 
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 مناصب المعب: 6-2

 إصطالحا: 6-2-1

بتأدية واجباتيـ الخططية سواء  االماكف التي يتخذىا الالعبوف في الممعب ومف خالليا يقوموف ىي
 .اليجومية أوالدفاعية 

البناء المتكامؿ لالعبي الفريؽ حيث  ويعرؼ منصب المعب بانو الموقع الدي يحدد دور الالعب في
 يقـو مف خاللو بتنفيذ واجباتو الدفاعية واليجومية في اطار الخطط الموضوعة

(1). 

 إجرائيا: 6-2-2

 )الظيير( الخمفي ،الجناح االيسر حارس المرمى الجناح االيمف كاالتي: اليد مناصب المعب في كرة تحدد
 الالعب الموزع، الالعب المحوري)العب الدائرة(.االيسر،  )الظيير( االيمف الخمفي

 كرة اليد: -6-3

اليد رياضة يتبارى فييا فريقاف في ممعب دو أرضية اصطناعية مزروعة عمى لغة: كرة  6-3-1
األيدي  جانبيو مرمياف، والفكرة في كرة اليد ىي محاولة إيداع الكرة في مرمى الخصـ ودلؾ باستخداـ

العبيف، يتواجد أثناء  07باستخداـ الرجميف إال لحارس المرمى يتكوف كؿ فريؽ مف  حيث ال يسمح
 .(1)المباريات الرسمية حكـ ساحة ومساعديف رئيسييف عمى جوانب الممعب 

 اصطالحا: 6-3-2

األلعاب الجماعية، يعدىا الكثير لعبة مشتقة مف كرة  ىي مف أحدث" يعرفيا أحمد صبحي قبالف:
القدـ، وىي لعبة السرعة واإلثارة معا، تجمع بيف الجري، القفز، استالـ الكرة تمريرىا في أقؿ وقت 
ممكف تحتاج ممارستيا إلى لياقة بدنية عالية وقوة جسمانية، تجرى مسابقاتيا في الصاالت المغمقة أو 

 .(2) ي اليواءفي المالعب المفتوحة ف
 

 

                                                           
 .526ص ، 2011األردف ، ،عمي حسف أبو جاموس: المعجـ العربي ، دار اسامة لمنشر (( 1
     .15، ص 2012مكتبة المجتمع العربي، عماف،  ، (اصابات ،تدريبات ،رة اليد )ميارة ، تجريبقبالف ؾ كاحمد صبحي  (( 2



 لمدراسةمدخل عام ....................................................الفصل التمهيدي:.

 

9 
 

 إجرائيا: 6-3-3 

 7ىي لعبة جماعية يحدد الفائز فييا تبعا لعدد األىداؼ المسجمة في مرمى الخصـ، تمعب بػ  
ـ، بشوطيف، كؿ شوط مدتو 20ـ، عرضو 40العبيف فوؽ الميداف لكؿ فريؽ، في ممعب مستطيؿ طولو 

 د.10د، راحة بيف الشوطيف 30

تعتمد عمى الميارات اليجومية والدفاعية وتتميز باالحتكاؾ القوي بيف الالعبيف وىذا مف شأنو توليد 
 إصابات رياضية جديدة أو تكرار إصابة سابقة.

  صنف األكابر: – 6-4

" ىي مرحمة مف مراحؿ عمر اإلنساف وىي مرحمة النضج مذكوراحمد عمي "يعرفيا  :اصطالحا 6-4-1
وىي ربيع العمر حيث أف الكبار لدييـ خبرات طويمة كما لدييـ جائرة موسعة مف الشخصية  واكتماؿ

 .(1)واألدوار االجتماعية العالقات والمسؤوليات

 إجرائيا: 6-4-2

 .سنة حتى سف االعتزاؿ والدي يحظى بشعبية كبيرة في كرة اليد 21ىو الصنؼ الذي يتجاوز أعمارىـ 

 لسابقة و المشابهة: الدراسات ا  -7

تعتبرا لدراسات المشابية الموجو األساسي لمبحث فمف خالليا نستطيع الوقوؼ عمى النتائج التي 
 تفيدنا في بحثنا ىدا وعميو تـ االعتماد في ىده الدراسة عمى الدراسات المشابية التالية:

 -2013/  2012 -دراسة ما هور باشا صبيرة: رسالة دكتورة  -1 -7

 : مؤشرات التطور المرفولوجي والبدني لالعبي كرة اليد الشباب حسب مراكز المعبعنوان الدراسة

: ىدفت الدراسة إلى تسميط الضوء عمى مدى االختالفات المرفولوجية والبدنية بيف العبي هدف الدراسة
 (1)سنة( حسب مراكز المعب.17-15كرة اليد )

ىو المممح النموذجي لمتطور المرفولوجي والبدني  ام : طرحت الباحثة اإلشكالية التالية:إشكالية الدراسة
 سنة(حسب مراكز المعب17-15لالعبي كرة اليد)

                                                           
 .101، ص1978 : منيج تعميـ الكبار، دار الفكر العربي، مصر،مذكورحمد عمي أ (1)
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 وجود خصوصية مورفولوجية وبدنية مرتبطة بمراكز المعب إمكانية: افترضت الباحثة فرضية الدراسة

العب كرة اليد ضمف الفئة السنية  335:اجرت الباحثة الدراسة عمى عينة مكونة مف  عينة الدراسة
 ( سنة مأخوذة مف مختمؼ مناطؽ الوطف. 15-17)

 : توصمت الباحثة الى:اهم نتائج الدراسة

 االفقي، سجؿ العبو مركز الظيير الخمفي احسف النتائج عمى مستوى اختبارات االرتقاء العمودي  
 الكرة والمرونة ونتائج متوسطة الى تحت المتوسطة في اختبارات السرعة في اختبار رمي

 الالعبوف في مركز الموزع جيدوف في اختبارات السرعة 

  اظير حراس المرمى احسف النتائج في اختبار المداومة و االدنى في االرتقاء العمودي واالفقي
 ونتائج متوسطة في بقية االختبارات.

 :2006/2007وبي عيسى: رسالة ماجستيردراسة موه -2 - 7     

أثناء  إجراء امتحاف التربية  التالميذ اإلصابات الرياضية التي يتعرض ليا: عنوان الدراسة -
 .(1)البدنية والرياضية عند تالميذ الطور الثانوي

 :إشكالية الدراسة -
 تمحورت حوؿ عدة تساؤالت وىي:

الرياضية لدى تالميذ أثناء اجراء امتحاف التربية ىؿ توجد عالقة بيف سوء التسخيف و اإلصابات 
 البدنية والرياضية

ىؿ توجد عالقة بيف عدـ صالحية أرضية الميداف مراكز اإلجراء واإلصابات الرياضية أثناء 
 إجراء امتحاف التربية البدنية والرياضية

 صابات الرياضيةىؿ توجد عالقة بيف عدـ حضور التالميذ حصة التربية البدنية والرياضية واإل
 :الدراسة ياتضفر  -

 وتمثمت فيما يمي:

                                                           
رسالة مكممة لنيؿ  امتحاف التربية البدنية والرياضية،موىوبي عيسى: اإلصابات الرياضية التي يتعرض ليا التالميذ إثناء إجراء  (1)

 .2008-2007شيادة الماجستير، جامعة برج بوعريريج،
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توجد عالقة بيف سوء التسخيف واإلصابات الرياضية لدى التالميذ أثناء إجراء امتحاف التربية  -
 البدنية والرياضية

صابات  - اثناء احراء امتحاف  التالميذتوجد عالقة بيف عدـ صالحية أرضية مراكز اإلجراء وا 
 والرياضيةالتربية البدنية 

صابتيـ أثناء إجراء  ميذ حصة التربية البدنية والرياضيةضور التالتوجد عالقة بيف عدـ ح - وا 
 امتحاف التربية البدنية والرياضية

 الهدف من الدراسة: -
 التالميذ أثناء إجراء امتحاف التربية البدنية  محاولة التعرؼ عمى أنواع اإلصابات التي يتعرض ليا

 والرياضية
  محاولة معرفة األماكف المعرضة لإلصابة عند التالميذ أثناء إجراء امتحاف التربية البدنية

 والرياضية
  معرفة المنافسة الرياضية التي يتعرض مف خالليا التالميذ لإلصابة أكثر مف غيرىا أثناء إجراء

 امتحاف التربية البدنية والرياضية.
 منهج الدراسة: -

 ي.تـ استخداـ المنيج الوصف
 عينة الدراسة: -

 تمميذ. 120تكونت عينة الدراسة مف 
استخدمت الدراسة عدة أدوات في قياس مدى صحة ىده الفرضيات وتتمثؿ  تقنيات الدراسة: -

 في المالحظة، المقابمة، االستبياف
 ميداني عمى النسب المئوية ومعامؿ بيرسوفدت الدراسة في شقيا الاعتم األساليب اإلحصائية: -
 نتائج الدراسة: أهم -

 توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

 اغمب اإلصابات التي يتعرض ليا التالميذ أثناء إجراء امتحاف التربية البدنية والرياضية ىي 
 .وش والتشنجات وااللتواءالجروح والخد 

 األماكف المعرضة بكثرة لإلصابات عند التالميذ ىي الكاحؿ والركبة والفخذ. 
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 الرياضية التي مف خالليا يتعرض التالميذ لإلصابة أكثر ىي منافسة سباؽ النصؼ  المنافسة
 الطويؿ خاصة اإلناث وكذلؾ منافسة الوثب الطويؿ

  أما عف إقباؿ التالميذ عمى ممارسة حصة التربية البدنية والرياضية فقد بينت النتائج إلى أنيا
ود الى أف نقطة مادة التربية البدنية ليست بالمستوى المقبوؿ والسبب حسب رأي األساتذة يع

 والرياضية خالؿ الموسـ الدراسي ال تحتسب مع نقطة البكالوريا الرياضية.
 

 -2014/2015 -دراسة داود سفيان: مذكرة لنيل شهادة الماستر -7-3
عالقة التحضير البدني في الوقاية مف اإلصابات الرياضية لدى العبي كرة : عنوان الدراسة -

 .(1) -صنؼ أكابر –القدـ 
 :إشكالية الدراسة -

 انطمقت الدراسة مف التساؤؿ الرئيسي الذي مفاده:
ىؿ التحضير البدني عالقة في الوقاية مف اإلصابات الرياضية لدى العبي كرة القدـ صنؼ 

 .أكابر
 :فروض الدراسة -

 وتمثمت فيما يمي:
 :الفرضية الرئيسية -

 .العبي كرة القدـنقص التحضير البدني يؤدي إلى إصابة 
 الفرضيات الفرعية: -
 .إف اإلعداد البدني الجيد يخفؼ مف اإلصابات الرياضية التي يتعرض ليا العب كرة القدـ 
 اغمب اإلصابات الرياضية عند العبي كرة القدـ راجعة إلى نقص اإلعداد البدني. 
 إف توفر الوسائؿ المادية في األندية يقمؿ مف إصابة الالعبيف. 
  التخطيط البرنامج التدريبي السنوي والشيري يؤدي إلى حدوث اإلصابةسوء. 

 

                                                           
دراسة ميدانية لنادي  ، -صنؼ أكابر –عالقة التحضير البدني الوقاية مف اإلصابات الرياضية لدى العبة كرة القدـ  داود سفياف: (1)

  البويرة ،رياضي نخبوي، جامعة امحند اولحاجالجيوي الثاني ،دراسة مكممة لنيؿ شيادة الماستر، تخص تدريب  اغبالونجـ بئر 
2014-2015. 
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 الهدف من الدراسة: -
 عمى ما يمي: ا البحث إلى التعرؼذييدؼ ى
 العالقة الموجودة بيف التحضير البدني والوقاية مف اإلصابات الرياضية 
 عمى أىـ اإلصابات الرياضية وأسبابيا وأماكف حدوثيا عند العبي كرة القدـ  التعرؼ

 .صنؼ أكابر وكيفية الوقاية منيا
 منهج الدراسة: -

 تماشيا مع طبيعة الدراسة اتبع المنيج الوصفي.
 عينة الدراسة: -

 العب في كرة القدـ لنادي نجـ بئر غبالو.24تكونت عينة الدراسة مف 
 : تقنيات الدراسة -

 .استعمؿ االستبياف الموجو لالعبيف
 األساليب اإلحصائية: -

االنحراؼ المعياري ومعامؿ االرتباط  ميداني عمى المتوسط الحسابي،دت الدراسة في شقيا الاعتم
 لبيرسوف.

 أهم نتائج الدراسة: -
 اإلعداد البدني المبني عمى أسس عممية يقمؿ مف اإلصابات 
 اإلصابات اإلعداد البدني الجيد يقمؿ مف 
 .اإلعداد البدني ميـ لتحقيؽ النتائج االيجابية 

 2015/2016دراسة قادة بن سمطان أيوب: مذكرة ماستر  -4- 7     

: دراسة تحميمية لإلصابات الرياضية في كرة القدـ لدى العبي اندية والية عيف عنوان الدراسة -   
 .(1)الدفمة

 :إشكالية الدراسة -

 انطمقت الدراسة مف التساؤؿ الرئيسي الذي مفاده:
                                                           

دراسة مكممة لنيؿ  ،ى لالعبي أندية والية عيف الدفمةدراسة تحميمية لإلصابات الرياضية في كرة القدـ لد قادة بف سمطاف أيوب:  (1)
 .2016-2015،  تدريب رياضي تنافسي، جامعة عيف الدفمةشيادة الماستر، تخصص 



 لمدراسةمدخل عام ....................................................الفصل التمهيدي:.

 

14 
 

 ماىي اإلصابات الرياضية الشائعة في كرة القدـ لدى العبي أندية والية عيف الدفمة

 :فروض الدراسة -

 وتمثمت فيما يمي:

 :الفرضية الرئيسية -

 الدفمةتعتبر إصابات الجياز العضمي ىي األكثر شيوعا بيف العبي كرة القدـ ألندية والية عيف 

 الفرضيات الفرعية: -

 ىناؾ عدة عوامؿ تسبب اإلصابات بيف العبي كرة القدـ لوالية عيف الدفمة. 
 في األندية التي كانت محور الدراسة اإلصابات بيف العبي كرة القدـ تختمؼ أنواع. 
  يعتبر مفصؿ الركبة مف أكثر أجزاء الجسـ عرضة لإلصابة عند العبي أندية كرة القدـ لوالية

 .عيف الدفمة

 الهدف من الدراسة: -

 اإلصابة في كرة القدـ وأسباب يتجو ىدؼ البحث إلى معرفة أنواع. 
 أجزاء الجسـ عرضة لإلصابة في رياضة كرة القدـ. معرفة أكثر 

 منهج الدراسة: -

 تـ استخداـ المنيج الوصفي.

 عينة الدراسة: -

 أندية مختمفة. 6العب مف  48تكونت عينة الدراسة مف 

 موجو لالعبيف. استخدمت في ىده الدراسة االستبياف الدراسة:تقنيات  -

 األساليب اإلحصائية: -

 .2ميداني عمى النسب المئوية ومعامؿ كادت الدراسة في شقيا الاعتم
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 أهم نتائج الدراسة: -

 توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

 الرياضة الممارسة سواء كانت جماعية او  ىناؾ عالقة ارتباطيو معنوية بيف أنواع اإلصابات ونوع
 فردية.

  ىناؾ عالقة ارتباطيو معنوية بيف األماكف األكثر عرضة لإلصابات الرياضية ونوع التخصص
 الرياضي حيث تختمؼ أماكف اإلصابة باختالؼ التخصص الرياضي.

 -2016/2017 -دراسة صاحبي محمد أمين: مذكرة لنيل شهادة الماستر - 5 -7

الكسور( ومدى تأثيرىا عمى األداء  ،الكاحؿ ،التواء ،التمزؽ ،أسباب اإلصابات)الركبة الدراسة: عنوان -
 .(1) -إتحاد الشاوية عمى العبيدراسة ميدانية  -المراوغة(لدى العبي كرة القدـ ،الميارى)التسديد

 إشكالية الدراسة:

 انطمقت الدراسة مف التساؤؿ الرئيسي الذي مفاده:

 -صنؼ أشباؿ–ماىي أسباب اإلصابات وما مدى تأثيرىا عمى مستوى األداء المياري لالعبي كرة القدـ 

 فروض الدراسة:

 وتمثمت فيما يمي:

 الفرضية الرئيسية:

 تؤثر اإلصابات الرياضية عمى مستوى األداء المياري لالعبي كرة القدـ صنؼ اشباؿ.

 الفرضيات الفرعية:

  البعد عف التدريب والمنافسة بسبب اإلصابة يقمؿ مف المياقة البدنية ويؤثر سمبا عمى األداء
 .المياري

                                                           
صاحبي محمد أميف: أسباب اإلصابات )الركبة، التمزؽ، االلتواء، الكاحؿ، الكسور( ومدى تأثيرىا عمى األداء المياري ) التسديد   (1)

دراسة مكممة لنيؿ شيادة الماستر في عمـو  ،بي كرة القدـ نادي اتحاد الشاويةدراسة ميدانية لالع –المراوغة ( لدى العبي كرة القدـ 
 .2017-2016 وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية ، تخصص تحضير وتدريب بدني، جامعة العربي بف مييدي،
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 لمياري اإلصابة أو تكرار اإلصابة لو تأثير في تدني مستوى األداء الخوؼ مف 
 كماؿ عممية التأىيؿ عدـ االستشفاء مف اإلصابة يؤثر سمبا عمى  واستعادة التوافؽ الحركي وا 

 .األداء المياري
 داخمية  التواء الكاحؿ( إلى عوامؿ، التمزقات، اإلصابات الرياضية )الكسور تنسب أسباب

 وخارجية.

 الهدف من الدراسة: -

يتجو ىدؼ البحث غمى التعرؼ عف بعض اإلصابات التي يتعرض ليا العب كرة القدـ وتسميط الضوء 
 ومردوده أثناء المنافسةعمى مدى تأثيرىا عمى أداءه 

 منهج الدراسة: -

 تـ استخداـ المنيج الوصفي.

 عينة الدراسة: -

 العب كرة القدـ لفريؽ إتحاد الشاوية. 25تكونت عينة الدراسة مف

 استخدمت في ىده الدراسة االستبيافالدراسة:تقنيات  -

 األساليب اإلحصائية: -

 المئوية ومعامؿ بيرسوف.ميداني عمى النسب دت الدراسة في شقيا الاعتم

 أهم نتائج الدراسة: -

 توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

 صنؼ أشباؿ–الرياضية عمى مستوى األداء المياري لالعبي كرة القدـ  تؤثر اإلصابات- 
 ويؤثر سمبا عمى األداء  البعد عف التدريب والمنافسة بسبب اإلصابة يقمؿ مف المياقة البدنية

 .المياري
 مستوى األداء المياري. تأثير في تدني مف اإلصابة وتكرار اإلصابة لو الخوؼ 
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 كماؿ عممية التأىيؿ واستعادة التوافؽ الحركي يؤثر سمبا عمى  عدـ االستشفاء مف اإلصابة وا 
 األداء المياري.

 االلتواء الكاحؿ( تنسب إلى عوامؿ داخمية وعوامؿ ، الركبة، أسباب اإلصابات الرياضية ) الكسور
 رجية.خا
  العوامؿ البدنية تؤثر بنسبة كبيرة مقارنة مع العوامؿ النفسية في حدوث اإلصابات عند العبي كرة

 القدـ.
 الرياضية لدى  اإلحماء الغير كاؼ والتدريب الزائد العامالف الرئيسياف في حدوث اإلصابات

 العبي كرة القدـ صنؼ األشباؿ.

 عمى الدراسات السابقة: قيبالتع -8

البدييي والمعروؼ اف الدراسة العممية والبحث العممي عمى وجو الخصوص يتسـ بطابعو مف 
التراكمي، فما مف دراسة او بحث اال وجاءت بعده دراسات وبحوث عديدة قد تناولت ىده المواضيع 
 بالشرح والتحميؿ، ومف خالؿ االطالع عمى الدراسات السابقة والمشابية لموضوعنا "االصابات الرياضية
وعالقتيا بمناصب المعب لدى العبي كرة اليد " صنؼ اكابر وجد اف كؿ الدراسات اعتمدت عمى المنيج 

 .اختبارات ومقاييس ،دوات مختمفة متمثمة في االستبيافالوصفي بأ

 .دوات البحثالفرضيات، تحديد المنيج، تحديد أ ضبط في:ه الدراسات وقد أفادت ىذ
 



 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 الجانب النظري



 

 الفصل األول:

 اإلصابات الریاضیة وأنواعها 
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 تمهيد:

 التي اإلصابات الریاضیة أنواع عمى لضوءا یمقى حیث قصوى أىمیة الریاضیة اإلصابات لعمـ 
 عمى تساعد التي المختمفة والطرؽ والوسائؿ اإلصابة ودرجة الریاضیة األنشطة كافة في الالعب تصیب
 وعالجیة إسعافیة وسائؿ مف یتبع أف یجب وما عمى أسبابيا بالتعرؼ وذلؾ اإلصابات، حوادث مف التقمیؿ
 بعد اتخاذىا یمکف التي اإلجراءات وضع في یتعداه بؿ فقط ذلؾ عمى وال یقتصر اإلصابة حدوث عند

 األداء البدني مستوى ىبوط إلى تؤدي والتي األساسیة المعوقات مف اإلصابة وتعتبر حدوث اإلصابة
 حسب الریاضیة وتعریؼ اإلصابة شرح عمى الفصؿ ىذا في الضوء نسمط أف عمینا وجب لذا والمياري،

 حالتو إلى الالعب السترجاع أىمیتو ومدى التشخیص، الوقایة والعالج وأىمیة المختمفة، ودرجاتيا شدتيا
 الشائعة الریاضیة اإلصابات مختمؼ عمى التعرؼ یتـ كما بعد الشفاء، التدریب إلى والعودة الطبیعیة
 .مباشر غیر أو مباشر احتكاؾ ذات جماعیة أو فردیة سواء الریاضة ممیزات وخصوصیات حسب
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 :الرياضية اإلصابة تعريف -11-

 وغالبا المختمفة الریاضي جسـ وأعضاء أنسجة لعمؿ خارجي مؤثر إعاقة أو تعطیؿ ىي اإلصابة 
 ووـر  کدـ مثؿ وظیفیة )فسیولوجیة( تغیرات غالبا عنو ینتج مما وشدیدا، مفاجئا المؤثر ىذا یکوف ما

 .(1)المفصؿ لمعضمة أو الحركي العمؿ تشریحیة تحد مف وتغیرات الجمد لوف تغیرات مع اإلصابة مكاف

 تؤدي خارجیة أو داخمیة لمؤثرات المختمفة الجسـ أنسجة تعرض ىي  محمد خميل سميعة وتعرفيا 
 .(2)النسیج وظیفة ذلؾ أو یعطؿ عمؿ مما اإلصابة مكاف في وفسیولوجیة تشریحیة تغیرات إحداث إلى

 تعني وأعضاء الجسـ وأنيا أنسجة لسالمة تعطیؿ بأنيا : توفیؽ الحمید عبد فراج كذلؾ یعرفيا كما 
 سواء خارجي تأثیر ألي في األنسجة بتيتؾ مصاحب غیر أو مصاحبا التمؼ ىذا کافسوء  إعاقة أو تمؼ
 . (3)أو كیمیائیا عضویا أو میكانیكیا التأثیر ىذا كاف

  :إلى المؤثرات تقسیـ ویمکف 

 األرض أو أو بزمیمو الالعب کاصطداـ خارجیة شدة إلى الالعب تعرض أي خارجي مؤثر 
 .الریاضة مف النوع ذلؾ في المستعممة باألدوات

أیة  اإلحماء أو عدـ أو الخاطئ الفني األداء نتیجة بنفسو نفسو الالعب إصابة أي ذاتي مؤثر 
 .أخرى أسباب

الماء  فقداف أو العضمي اإلرىاؽ أو العضالت في المبنیؾ حامض تراكـ مثؿ داخمي مؤثر 
 .(4)واألمالح

 الخاطئة الحركة تؤدي ما ونادرا المختمفة الجسـ وأنسجة أعضاء سالمة تعطیؿ ىي فاإلصابة إذف 
 .(5)اإلصابة إلى حوادث

                                                           
صابات الریاضي الطب :ریاض أسامة( 1)  .22 ص ، 1998 القاىرة، ،الفكر العربيدار  المالعب، وا 
 .5ص  ، 2004 بغداد، الریاضیة، العراقیة األکادیمیة الریاضیة، اإلصابات :محمد خمیؿ سمیعة( 2)
اإلسكندریة، مصر،  والنشر، الطباعة لدنیا الوفاء دار لمریاضییف، البدني والمجيود العضمیة اإلصابة كیمیاء:توفیؽ الحمید عبد فراج( 3)
 .18 ص ، 2004 ، 1ط
 .86-85، ص 2008األردف،  عماف، دجمة، دار الریاضي، الطب وأساسیات مبادئ :جوكؿ عمي بزاز( 4)
 .01، ص 2008، 1القاىرة، ط والتوزیع، لمنشر الفجر دار عالجيا، وطرؽ الریاضیة اإلصابات :محمد رسمي إقباؿ(5)
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 :الرياضية اإلصابة تقسيمات -1-2

صابات عامة اإلصابات تقسـ طبیة مدارس عدة توجد   تسيؿ إلى عدة مدارس خاصة المالعب وا 
 :یمي ما ذلؾ ومف العالج، وتنفیذ التشخیص شرح

 :اإلصابة شدة حسب تقسيمات -1-2-1

 :البسيطة اإلصابات -1-2-1-1

 الكفاءة في نقصاف إلى أیضا تؤدي ال كما كبیرةینتج عنيا تيتكات ال التي اإلصابات تمؾ ىي 
 مثؿ بعض اإلصابات منيا ونذكر 90%حوالي  نسبتيا وتبمغ لمشخص الریاضیة الكفاءة أو العامة
 المفاصؿ(. في أربطة الخفیؼ )التمزؽ والممخ العضمي والشد والسحجات العضمي التقمص

 :المتوسطة اإلصابات - 2-1-2-1

 یتسبب التي الریاضیة مف الكفاءة نقصاف إلى تؤدي کما الجسـ عمى تأثیرات عنيا ینتج التي ىي 
  .بکسور مصاب غیر التمزؽ مثؿ 9% بمغت نسبتيا الوقت مف لفترة النشاط مزاولة عمى القدرة نقص عنيا

 :الشديدة اإلصابات-1-2-1-3

 المستشفى  إلى النقؿ إسعافيا إلى وتحتاج العامة الصحة عمى حاد تأثیر عنيا ینتج التي ىي 
 عنيا ینتج وقد الریاضي مزاولة النشاط عمى القدرة بعدىا المصاب یفقد وأحیانا لعالجيا طویال وقتا وتأخذ
 .(1)بخمع أو بکسور والتمزؽ المصحوب والخمع الکسر مثؿ العاـ النشاط عمى یؤثر عجز

  (2)لکؿ منيا: الالزمةاإلجراءات  وکذلؾ لمشدة تبعا اإلصابات تصنیؼ أدناه الجدوؿ ویبیف 

 

 

 

                                                           
 .6سابؽ، ص  مرجع محمد، رسمي إقباؿ  (1)
 .20سابؽ، ص  مرجع محمد، خمیؿ سمیعة  (2)
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 .لشدتها تبعا اإلصابات تصنيف (: يبين1-1) رقم جدول

 اإلجراءات الالزمة إزاءها أعراضها تصنيف اإلصابة
 

 الخفیفة
 .اإلنجاز یتأثر ال -1
 .التدریب بعد ألـ -2
 .اإلصابة منطقة في خفیؼ تصمب -3
 .المنطقة لوف یتغیر ال -4

 .التدریب فترات تقمیؿ -1
المنطقة  الجيد عمى تخفیؼ -2

 .المصابة
 .األولي والعالج الراحة -3
 لموصوؿ إلى التدریجي التمریف -4

 .تاـ بشكؿ األنشطة
 .اإلنجاز عمى تؤثر -1 المتوسطة

 .الفعالیة وبعد قبؿ ألـ -2
 .قمیال تمیف اإلصابة منطقة -3
 .خفیؼ توـر -4
 المصابة. المنطقة لوف في طفیؼ تغیر-5

 المنطقة المصابة.إراحة  -1
عدـ إجياد المنطقة المصابة  -2

 وتحاشي تمرینيا
 األولي العالج مع الراحة -3
 لألنشطة التدریجي الرجوع   -4

 .تاـ بشكؿ
 وبعد وبعد وأثناءمستمر قبؿ  ألـ -1 الشدیدة

 التمریف.
 .األلـ شدة بسبب االنجاز یتأثر -2
 .األلـ لشدة الیومیة األنشطة تتأثر -3
4- .  توـر
 .الموف في واضح تغیر -5
 .األلـ بسبب الطبیعیة الحالة تتأثر -6

 األنشطةمشاركة عف  التوقؼ-1
 الریاضیة بشكؿ تاـ.

 .مراجعة الطبیب -2

 

 

 



 الفصل األول:.......................................................... اإلصابات الرياضية وأنواعها

 

24 
 

 :اإلصابة درجة حسب تقسيمات - 2-2-1

 :األولى الدرجة إصابة 1-2-2-1

  المباراة مف تكممة تمنعو أو الالعب تعیؽ والتي الخطورة حیث مف البسیطة اإلصابات بيا یقصد     
 .العضمیة والرضوض والتقمصات السحجات مثؿ اإلصابات مف %90-80حوالي  وتشمؿ

 :الثانية الدرجة إصابات 1-2-2-2

 مف لفترة حوالي الریاضي األداء عف الالعب تعیؽ والتي الشدة متوسطة اإلصابات بيا یقصد 
 األربطة بالمفاصؿ. وتمزؽ العضمي التمزؽ مثؿ %8حوالي  غالبا ألسبوعیف،وتمثؿ أسبوع

 :الثالثة الدرجة إصابات  3-2-2-1

 األداء الریاضي في االستمرار عف تماما الالعب تعیؽ والتي الخطورة شدیدة اإلصابات بيا یقصد     
ف وىي شير، عف تقؿ ال لمدة  .بأنواعيا الکسور مثؿ خطیرة إال أنيا  %2 -1مف  الحدوث قمیمة کانت وا 

 .الریاضیة اإلصابة درجة وتقسیمات أنواع الموالي الجدوؿ ویبیف

 األنسجة. مستوى عمى حدوثا األکثر اإلصابة تدرج (  يمثل2 -1) رقم جدول

 المرض النسيجي العالمات األعراض التدرج
 التيابیة تغیرات موضعیة بسیطة أالـ الجيد بعد األلـ  1
عند بدایة  األلـ واختفاءالـ في البدایة  2

 اإلحماءالفعالیة مع 
 وتعود لمظيور بعد الفعالیة

 

 الجيد  مع موضعي ألـ
 الختبارعند  البسیطكي  الحر
 

  النسیج المصاب التياب
 مع شموؿ التراكیب قد

 تكوف التصاقات. 

 مستمرة  وتتفاقـ مع أي  أالـ 3
 فعالیة وبالتالي توقفيا.

 الـ موضعي،فقداف الحركة
 ربما تمؼ العضمة.      

 واسعة، التيابیة تغیرات
 التيابیة ندبة وتکویف

 یكوف تقمصا. وقد
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 مغمقة(: أو الجروح )مفتوحة نوع حسب تقسيمات -3 2-1-

 والحروؽ الجروح مثؿ مفتوحة إصابات. 
 المصحوبة اإلصابات غیر مف وغیرىا والخمع العضمي، والرضوض التمزؽ مثؿ مغمقة إصابات 

 خارجي. نزیؼ أو بجرح

 : اإلصابة عند تحدث التي الفسيولوجية التغيرات -3- 1

األوعیة  الرابطة، األعصاب األنسجة العضمیة، اآلتیة )األلیاؼ التراكیب تتحطـ اإلصابة عند 
 إصابة الجسـ بحدوث اليدـ، ولتعریؼ عممیة نتیجة الخمویة الفضالت تطرح الدمویة، وغیرىا( ولذا

 .خارجا بطرحيا منيا والتخمص المخمفات ىذه رفع بعممیة ولغرض البدء

 ما غالبا وولكنالمصابة ) المنطقة توـر یحدث مما الدمویة األوعیة تمزؽ نتیجة نزؼ اإلصابة یرافؽ 
 النزؼ(، وتدعى وتوقؼ األوعیة الممزقة غمؽ عمى تعمؿ التخثرمیكانیكیة  ألف وذلؾ األمد قصیر یكوف
 تتجاوز أکبر مساحة عمى ضغطا التوـر الدموي( ویولد ىذا والخمویة )بالتوـر الدمویة المخمفات كتمة

 عدة تحصؿ نفسو الوقت والغثیاف ... وفي كالخدر خارجیة یحدث استجابات قد مما اإلصابة منطقة
ألـ  شکؿ عمى ذلؾ لیفسر لمدماغ اإلیعازات بإرساؿ المنطقة المصابة في تقوـ األعصاب حیث تغیرات

 ترافؽ عف ذلؾ اإلصابة(، فضال معالجة تتـ بو الشعور عند حیث لممنطقة المصابة حمایة األلـ ویعد)
 عمؿ في تثبیط یحدث نفس الوقت وفي فیيا التشنجات یسبب مما العضالت بعض تقمصات في اإلصابة
                           .(1)العضمیة وتحدید حركتيا القوة انخفاض إلى یؤدي مما أخرى عضالت

 عدة تحدث الدموي حیث الوـر مف التخمص أجؿ مف تحدث أخرى حسیة استجابات ىناؾ أف كما 
 بالتحرؾ البیضاء الدمویة ىذا لمخالیا یسمح مما بيا والمحیطة المصابة المنطقة في األوعیة في تغیرات

 األوعیة في التغیرات ىذه اکتساب الشفاء، مف أجؿ ضروري وىذا المخمفات اللتياـ المصابة المنطقة إلى
 في الدـ جریاف مف تقمؿ ألنيا الداخمیة وخاصة الجسـ األخرى إلى أجيزة بالنسبة إیجابیة تعد ال الدمویة
مف  القریبة الخالیا في األوكسجیف یقؿ وبذلؾ الممزقة األوعیة الدـ في جریاف تبعا لقمة الطرفیة المناطؽ

 استمرار وعند مف المطموب، أقؿ القریبة باألكسجیفتجيیز الخالیا  أف اإلصابة( إذ منطقة اإلصابة )خارج

                                                           
 .22ص ،2008جامعة بغداد ،  ،لریاضییف ووسائؿ العالج والتأىیؿسمیعة خمیؿ محمد: إصابات ا   (1)
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 األوكسجیف قمة الثانویة( بسبب یسمى )باإلصابة ما ویحدث ستموت الخالیا ىذه فإف طویمة لفترة ذلؾ
 .(1)المنطقة المصابة تزداد مساحة وبذلؾ أخرى أنسجة تيدیـ في یتسبب وىذا

 التغيرات الفسيولوجية التي تحدث عند اإلصابة الرياضية( يوضح أهم 1-1شكل تخطيطي رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .18-17ص ،2004 سمیعة خمیؿ محمد : اإلصابات الریاضیة ، جامعة بغداد،   (1)

 إصابة رياضية

تحطـ األنسجة الرابطة والعضالت واألعصاب واألوعیة 
 الدمویة في المنطقة المصابة

تنبیو األعصاب الحسیة القریبة مف 
 منطقة اإلصابة 

تشكیؿ فضالت وبقایا 
 خمویة

نزیؼ دموي نتیجة تمزؽ األوعیة 
 الدمویة

 إرساؿ إشارات عصبیة إلى المخ

 ترجمة اإلصابات عمى شكؿ ألـ

تحفیز كریات الدـ البیضاء عمى 
 اليجرة نحو المنطقة المصابة

 تغیرات في األوعیة الدمویة

 استجابة حسیة

 ظيور وـر مكاف اإلصابة

 تحفیز آلیة التخثر الدموي

تجمع البقایا والفضالت الخمویة وـر نتیجة 
 والسوائؿ بیف الخمویة

 خمفاتمتوقؼ النزیؼ والقضاء عمى ال
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 :الرياضية لإلصابات العامة األعراض -1-4

 بعض أف تتضمف یمکف التي األعراض یمي وفیما األعراض مف مجموعة مف إصابة أي تخموا ال    
 :اإلصابات الریاضیة معظـ منيا

 توجد استجابة ال أو طبیعیة، بطریقة الخارجیة لممؤثرات المصاب یستجیب ال أي الوعي، فقداف 
 .ثواني عشرة لمدة اإلطالؽ عمى

 األعصاب( إصابات تنمؿ)مظاىر خدر عصبیة أعراض. 
 أو األلـ الحالتیف عند أو الطبیعي المدى ضمف والحركة السكوف أثناء المصاب الجزء في األلـ 

 .الطبیعي إیجابیا وسمبیا المدى في المفصؿ تحرؾ عند أو اإلصابة مكاف عمى الضغط عند
 مكاففي  تشوه حدوث مع الخارجي أو الداخمي الدموي النزؼ نتیجة اإلصابة مكاف في توـر 

 .الطبیعي مكانيا مف المصابة األنسجة إزاحة أو التوـر نتیجة اإلصابة
 الحركة المشي أو عمى القدرة عدـ أو اإلصابة، حركة مكاف تحدد أو التحرؾ، عمى القدرة عدـ 

 المفاصؿ(. إصابات عند الجسـ )خاصة وزف تحمؿ وعدـ الطبیعیة
 أصوات عند سماع الكسور( أو حالة في خاصة طبیعیة غیر المصاب)حركة الجزء ثبات عدـ 

 . (1)في الخمع كما مكانو مف العظـ خروج

 : الرياضية اإلصابات تشخيص -5  1-

 مف ولکؿ الطب الریاضي ألىمیة اليرمیة القمة عمى تستمر الریاضیة اإلصابات تشخیص عممیة إف     
 الریاضیة اإلصابات طبیعة بقدر تفيـ إذ أنفسيـ، الریاضییف وحتى ومدربیف معالجیف مف بذلؾ عالقة لو

 وقایتيا. و منيا الحمایة عمى العمؿ یمکف

 اإلصابات عالج یتـ بواسطتيا التي الخطوات مف لسمسمة األولى الخطوة ىي التشخیص عممیة إف    
 التخاذ الميمة الرئیسیة تقدـ األسس عممیة التشخیص خالؿ مف تستسقى التي المعمومات إف الریاضیة،
 بالنسبة الزاویة حجر ىي التشخیص وعممیة التأىیؿ، إعادة مف عممیات یتبعيا وما الطبي بالعالج القرارات

 .(2)الطب الریاضيالریاضییف وأخصائي  لممعالجیف

                                                           
 .24-23سابؽ، ص مرجع محمد، خمیؿ سمیعة( 1)
 .21ص ،2002 ،1، الدار العممیة الدولیة لمنشر والتوزیع ، عماف، طمعياات الریاضیة وكیفیة التعامؿ فریؽ كمونة : موسوعة اإلصاب   (2)
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 التشخیص مف األعراض ثـ انطالقا باإلصابة یتعمؽ ما بکؿ االستجابة بسرعة الریاضي یتمیز حیث    
عادة العالج إلى وصوال  بعض وىناؾ البدنیة، العودة لممارسة األنشطة إلى منو سعیا وذلؾ التأىیؿ وا 

 االستمرار في منيـ رغبة الریاضیة اإلصابةیتجاىموف  فتجدىـ الصحیح بالشكؿ یستجیبوف ال الریاضییف
 الحالة مف وتحوليا لإلصابةینتج عنو تكرار  مما التدریبعف  االنقطاع وعدـ األنشطة تمؾ ممارسة في

 . الحالة المزمنة إلى الحادة

 السمیـ مف أجؿ التشخیص الالعب طرؼ مف الصحیحة االستجابة أىمیة مدى یوضح التالي والمخطط   
 .الریاضیة لإلصابة

 في التشخيص الالعب طرف من الصحيحة االستجابة أهمية ( يوضح2 -1رقم )  تخطيطي شكل
 .الرياضية لإلصابة السميم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إصابة رياضية

 (yرياضي ) (xرياضي )

استجابة صحیحة عدـ 
 تجاىؿ اإلصابة

 خاطئة استجابة 
 تجاىؿ اإلصابة

 تشخیص سمیـ

 عالج صحیح

كؿ شعودة لممشاركة ب
 جید

التوقف التام عن 

 الممارسة

 إصابة مزمنة

 تكرار اإلصابة

 عالج خاطئ

خاطئ تشخیص  
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 :المرضية اإلصابة مضاعفات -1-6

 العالج یتـ تقدیـ لـ إف الریاضیة اإلصابات جراء مف تحدث قد التي المضاعفات بعض نوجز 
 :یمي فیما والصحیح المباشر

 :مزمنة إصابات -1-  6-1

 المتكرر المناسب مثؿ الخمع العالج ليا یتوافر لـ إذا مزمنة إصابات إلى العادیة اإلصابة تتحوؿ قد 
 .القدـ كرة في المرمى حراس لدى الكتؼ لمفصؿ

 :المستديمة العاهات - 2-6-1

 .الطبي العالج تنفیذ أو توقیت في خطأ حدث ما إذا وذلؾ 

 :بدنية تشوهات -  3-6-1

 تعویضیة تدریباتبدوف وجود  معینة مف الریاضات بطریقة مكثفة  أنواع ممارسة جراء مف وتنتج 
 لألطراؼ البدني والضعؼ مثؿ النحافة الریاضات لكؿ العممیة غیر لمممارسة كنتیجة أو المدرب، مف

 .القدـ كرة العبي العمیا لدى

 لالعب: االفتراضي الرياضي بالعمر قصر -1-6-4

 أىمیة المالعب وتتضح ىنا في كبطؿ تواجده زمف اختصار إلى الالعب إصابة یؤدي تكرار 
 .(1)الالعب بالمالعب لزمف تواجد االفتراضیة اإلطالة في اإلصابات مف والعالجي الوقائي الجانب

 : لإلصابات الموسمي التوزيع  -1-7

 الحیاة في التي تحدث تمؾ عف تختمؼ الریاضي المجاؿ في تحدث التي اإلصابات غالبیة تعتبر 
 تعتبر التي اإلصابات مف ىناؾ العدید ولکف الصناعیة، الحیاة في تحدث التي تمؾ عف وكذلؾ العامة

 .معینة بریاضة مرتبطة إصابات أي أنيا لعبة أخرى في حدوثيا النادر ومف معینة لمعبة متخصصة

                                                           
صابات المالعب، مرجع سابؽ،  (1)  .15ص أسامة ریاض :الطب الریاضي وا 
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 تحمؿ عف قدرة تزید قوة إلى الجسـ مف جزء أو الجسـ تعرض ناتج ىيذكرنا  كما اإلصابة وتعتبر 
 الریاضي الموسـ إصابات أثناء الموسـ أوؿ إصابات إلى تقسیميا یمکف المالعب إصابات فإف الجسـ،
 حدوثيا: وأسباب اإلصابة نوعیة المتخصص یصنؼ حسب والتصنیؼ الموسـ آخر إصابات وأیضا

 : الموسم أول إصابات- 1-7-1

 بإصابات ما یسمى وىو الریاضیة باإلصابات تمتمئ الطویمة الراحة فترة تمي التي المنافسة فترة إف 
 إلى ویعودوف طویمة راحة عمى فترة حصوليـ عقب الریاضییف أف تمؾ في العممي والسبب الموسـ أوؿ

 ذلؾ عمى ویترتب واألربطة المفاصؿ مع قمة مرونة نسبي عضمي وضعؼ استرخاء حالة في المالعب
 مما ممحوظة زیادة الالعب وزف زیادة جانب إلى البدنیة ولیاقتو والحركیةالمياریة  الالعب كفاءة ىبوط
اإلصابات  معدؿ زیادة عمى یساعد مما الجسـ وزف لثقؿ نتیجة الالعب عند الفعؿ رد عمى تأخیر یساعد
 مدار عمى التدریب ومراحمو فترات توزیع وأسموب التدریب لبرامج العممي بالتخطیط االىتماـ یجب لذلؾ
 الالعبیف بیف الفردیة الفروؽ مع مراعاة التدریب جرعات تقنیف وضرورة الالعبیف أوزاف ومتابعة السنة
تباع  بفترات االىتماـ زاد کمما و الالعبیف، آثار التدریب عمى ومالحظة التدریب في التدرج أسموب وا 
 الموسـ.بدایة  في اإلصابات قمت كمما اإلعداد

  :یمي ما في الموسـ أوؿ إصابات أسباب نوجز أف ویمكننا 

 وقبؿ المباراة الموسـ وأثناء الموسـ بدایة في الالعبیف عمى الطبي بالکشؼ االىتماـ عدـ -1
 جيد أي عف بذؿ نيائیا یتوقؼ فالالعب السابؽ، الموسـ نيایة في بالراحة اإلیجابیة االىتماـ عدـ -2

 في الكفاءة مستوى یقمؿ مف مما المفاصؿ في مرونة وعدـ العضالت في ضعفا یسبب مما
 .العمؿ

 التي ونوعیات األغذیة كمیات نفس تناوؿ في فترة الراحة  في نظرا الستمراره الالعب وزف زیادة -3
 الجياز سیما وال المختمفة األجيزة عمى العبء یزید مما التدریب العنیؼ أثناء یتناوليا كاف

 .لإلصابة الالعب یعرض مما والمفصمي العضمي
 الجيد. بذؿ في التدرج عدـ -4
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 :الموسم ء أثنا إصابات -1-7-2

 بأي یطیح الممکف أف مف حدوثيا معدؿ أف حتى کبیرة بصورة المنافسات أثناء اإلصابات تزداد 
 (1)األمف الریاضي برامج وعدـ مراعاة الموسـ بدایة في السیئ لإلعداد وذلؾ المؤخرة في وجعمو فریؽ

 :الرياضية لإلصابات العامة األسباب -1-8

 عف إصابات تختمؼ الفردیة األلعاب فإصابات الریاضة، نوع باختالؼ اإلصابة نوع تختمؼ 
 عنيا المباشر االحتكاؾذات  األلعاب في وكذلؾ النساء في منيا الرجاؿ في تختمؼ کما الجماعیة األلعاب

 المعبة في األداء طبیعة باختالؼاإلصابة  تختمؼ كما ،االحتكاؾ ىذا مثؿ فیيا لیس التي األلعاب في
 مستوى وكمما زاد وىكذا، العموي الطرؼ مف إصابات أكثر كرة القدـ في السفمي الطرؼ إصابات فمثال

 كمما حیث البدنیة الالعب لكفاءة تبعا تختمؼ اإلصابة أف اإلصابة، كما حدوث احتماؿكمما زاد  المنافسة
 .(2)اإلصابة احتمالیة في ميما دورا الریاضیة والثقافیة النفسیة الحالة إصابتو وتمعب احتمالیة زادت  قمت

 :الریاضیة اإلصابات أسباب أىـ یأتي وفیما 

 :عممي غير التدريب -1-8-1

 :یمي بما اإلصابة حدوث في ساىـ عممي غیر بأسموب التدریب تـ ما إذا 

 البدنية المياقة عناصر عدم التكامل في تدريبات تنمية: 
 عمى حساب اآلخر منيا االىتماـ بجزء وعدـ البدنیة المیاقة عناصر كافة بتنمیة االىتماـ یجب
 البدنیة عناصر المیاقة كافة بتنمیة االىتماـ یمـز لذلؾ إصابات، حدوث في ذلؾ یتسبب ال حتى
 والخططیة.المياریة  والمیاقة الخاصة البدنیة المیاقة عمیيا تبنى كقاعدة العامة

 لالعب العضمية المجموعات تدريبات في والتوافق التنسيق عدم : 
 األداءالوقت أثناء  نفس في بعمميا تقـو والتي والمثبتة والباسطة القابضة العضمیة فالمجموعات

 األداء العضمیة تتطمبيا طبیعة المجموعات تدریب في التکامؿ عدـ وأیضا الریاضي، الحركي
ىماؿ  .إصابتيا یسبب قد مما أخرى عضمیة مجموعات وا 

 
                                                           

 .29-28-27ص مرجع سابؽ، إقباؿ رسمي محمد،  (1)
 .88ص مرجع سابؽ، بزاز عمي كوجؿ،  (2)
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 التدريبي البرنامج تخطيط سوء: 
 األسبوع التدریبي في التدریبیة الوحدة داخؿ حتى أو أسبوعیا أو شيریا أو سنویا برنامجا كاف سواء
 الیـو في یکوف التدریب مستواه، والمفروض أف مف % 100العب  حمؿ أقصى فإف المباراة، یـو

 إذا أما الحاالت، في بعض الراحة یفضؿ وقد مستواه مف  %  30-20خفیفا   لممباراة السابؽ
 تخطیط في خطأ حدث ما إذا كذلؾ .لإلصابة یتعرض فإنو الیـو ىذا في عنیؼ تدریب تدرب
 إصابة یسبب قد فإنو ذاتيا التدریبیة الوحدة والحمؿ التدریبي( داخؿ )الشدة التدریب حمؿ وتنفیذ

 .(1)تناسبا عكسیا الحمؿ وحجـ شدة المفضؿ تناسب مف أنو حیث الالعب
 والمناسب الكافي باإلحماء االهتمام عدم: 

 التدرج مع مراعاة الجو وبطبیعة ليـ، والمناسب المباراة أو التدریب ألداء الكافي باإلحماء ویقصد
 الالعب تيیئة ىي اإلحماء اإلصابات وعممیة لحدوث تجنبا مراحمو اختالؼ عمى التدریب في
 والمختارة ،والتكرار والشدة في الحجـ المتغیرةالتمارینات  مف مجموعة طریؽ عف ونفسیا بدنیا

 المنافسة بدء مثؿ بكفاءة لمعمؿ الفسیولوجیة الجسـ درجة استعداد رفع عمى وتعمؿ ،دقیقا اختیارا
 درجة رفع عمى یعمؿ حیث النتائج أفؿ لتحقیؽ المجيود المبذوؿ شدة تتناسب مع والتي مباشرة
 الدمویة والدورة القمب إعداد عمى یعمؿ العضالت كما عمؿ كفاءة مف یزید الجسـ مما حرارة

 .(2)اإلصابةحدوث  دوف والتنفسیة المقبؿ
 :المنافسة مستوى -1-8-2

 طبیعة الریاضیة أو المنافسة وعنؼ شدة في الریاضیة البدنیة اإلصابات بعض عوامؿ تمكف قد     
 كنتیجة الالعبیف تنتاب بعض التي االستثارة شدة إلى باإلضافة بصالبتيا تتمیز التي الریاضیة المالعب
 والمعنویة المادیة والبواعث الحوافز بمزید مف الرتباط ذلؾ وسیمة بأیة الفوز ومحاولة فیيا المغالى لمدافعیة

 .(3)المتنوعة لالعبیف
 

 النخبویة لإلصابة،فإصابات المنافسات الالعبیف تعرض احتماؿ زاد كمما التنافس مستوى زادا كمما إذا    
 مستوى أف كما المحمیة األقساـ الثانیة في أو األولى الدرجة منافسات بإصابات مقارنة وأشد أكثر تکوف

 .لمخسارة فیيا مجاؿ ال التي المصیریة المباریات في عنو یختمؼ الودیة المباریات في التنافس
                                                           

صابات المالعب   (1)  .26-25-24ص ،1998 ،1ط دار الفكر العربي،القاىرة، ،أسامة ریاض : الطب الریاضي وا 
 .327، ص 2005 ،1ط ،التدریب الریاضي، دار وائؿ لمنشرالخواجا: مبادئ  إبراىیـميند حسیف البشناوي، احمد   (2)

 .14، ص1998 ،1ط محمد حسف عالوي : سیكولوجیة اإلصابة الریاضیة، مركز الكتاب لمنشر، القاىرة،  (3)
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 الطبية: واالختبارات الفحوص بنتائج التقيد عدم -1-8-3
 المدرب عمى كؿ النتائج وتعرض الطبیة واالختبارات لمفحوص الالعبیف کؿ یخضع المباراة إجراء قبؿ   

 مدى عمى الوقوؼ قصد النفسي وذلؾ األخصائي إلى باإلضافة الریاضي، الطب وأخصائي المؤىؿ
 یکونوف الذیف المؤىمیف غیر الالعبیف تفادي مشاركةبذلؾ  لیتـ الجید لألداء ونفسیا بدنیا الالعبیف استعداد
 إقحاميـ. تـ لو فیما لإلصابات عرضة

واإلداري  الالعب المدرب تجاه مسؤولیاتو تتضح ما بفریؽ الخاصة الرعایة الطبیب تولي عند   
 المسؤولیة ىذه بحدود العالج الموضوع تحت الالعب إخطار الضروري ومف الفریؽ عف معو والمسؤولیف

 اإلداري الفریؽ عف لممسؤولیف فقط ذؾ یكوف أف طبیة ویجوز مينیة أسرار أي إفشاء بعدـ اإلقرار مع
 المباریات أو المسابقات في مشاركتو مكانیة لتتضح إ البدنیة لالعب المیاقة تحدید ویيدؼ المدرب
 والمحدد الموضوعي رأیو یقدـ أف الطبیب عمى یجب المجاؿ ىذا وفي غرض آخر ألي ولیس التنافسیة
 .(1)التدریب و المنافسة في الالعب لالشتراؾ لیاقة مدى عف قدر اإلمكاف بوضوح

 :الرياضية الروح مخالفة -1-8-4
 في تسعى الریاضة نبیمة لألىداؼ مخالفة وىي اإلصابات، أسباب مف الریاضیة الروح مخالفة تعد     

 النفسي والشحف أف الحماس حیث المجتمع، وفالح العامة الحیاة عمى أثرىا لیمتد النفوس في تأصیميا
 إلى الالعب توجیو ومحالة الجميور اإلعالـ أو وسائؿ طرؼ مف حتى أو المدرب طرؼ مف فیو المبالغ
 المنافس إصابة إلى إلى تؤدي قد التي األسباب المنافس مف لتخویؼ المعب ء أثنا والخشونة العنؼ تعمد
 .نفسو الالعب أو
 :الرياضية والقوانين الفنية المواصفات مخالفة -1-8-5
 ومخالفة تمؾ القوانیف لریاضتو، أدائو سالمة وتأمیف الالعب حمایة ىي الریاضیة القوانیف ىدؼ     

 قدمو وکتـ الخمؼ، العب مف مياجمة أو قناعو خمع عند مبارزة العب کمياجمة إصابات لحدوث تؤدي
 مخالفة أف کما ،الریاضات في كؿ مخالفة القوانیف إلى ذلؾ ویمتد القدـ، کرة في وغیرىا بخشونة

 .احتماؿ إصابتيـ الالعبیف تسبب لمالبس والقانونیة الفنیة المواصفات
 :األمن شروط ومخالفتها الرياضية المستمزمات سوء -1-8-6
 واألحذیة مواصفات المالبس كذلؾ الریاضة، فیيا تمارس التي واألماكف المالعب حالة بيا یقصد     

 .الممارسة الریاضة لنوع المالئمة
                                                           

 .146، ص1999، 1إماـ محمد حسف النجمي: الطب الریاضي الطبیعي، مركز الكتاب لمنشر، ط أسامة ریاض،  (1)
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 :األمف وشروط بقوانیف اإلخالؿ مظاىر أىـ
 والمعدات الریاضیة األجيزة نوعیة رداءة. 
 والمسابقات لمتدریبات وغیرىا المعب ومیادیف والمعدات األجيزة إعداد سوء 
 متياعدـ مالئ أو الریاضي یمارسيا التي المعبة خصائص مع الریاضیة المالبس تطابؽ عدـ 

 .المحیطة المناخیة لمظروؼ
 المناسب غیر الحذاء . 
 الریاضات أنواع في الالزمة الدفاعیة األجيزة استخداـ عدـ. 

 :البيئية الجوية والظروف العوامل مراعاة عدم  -1-8-7

 وفي البیئات المختمفة قاسیة مناخیة ظروؼ في والتدریب الریاضیة األلعاب ممارسة خالؿ مف 
 لألماكف الكافي عدـ التأقمـ وكذلؾالریاح(  والثموج، األمطار الرطوبة، الحرارة، شدیدة البرودة، )شدیدة
 أداء طریقة عمى تؤثر التي مف العوامؿ ذلؾ وغیر البحر، سطح مستوى عف والمنخفضة المرتفعة
 التوافؽ وفقداف الریاضي عند مبكر إجياد ویسبب الجسمیة األجيزة عمى إضافیا جيدا یشكؿ مما الالعب،
 .(1)اإلصابةاحتماؿ حدوث  مف ویزید العصبي العضمي

 : لممنشطات الالعبين استخدام -1-8-8

 مجاؿ في والنفسیة لمفرد البدنیة الکفاءة لرفع الصناعیة الوسائؿ مختمؼ استخداـ ىي المنشطات    
 .(2)ضرر صحي حدوث إلى یؤدي قد مما الریاضي التدریب أو المنافسات

 :سيكولوجية االصابة الرياضية – 9-1 

 التدریب والمنافسة الریاضیة عممیات غضوف في أو الریاضیة الممارسة أثناء سوءا الفرد یتعرض قد 
 .النفسیة اإلصابة عمیو نطمؽ أف یمکف ما عنيا ینتج التي المواقؼ لبعض

 

 

                                                           
 .16-15ص ،2008محمد:إصابات الریاضییف ووسائؿ العالج والتأىیؿ، مرجع سابؽ،  سمیعة خمیؿ  (1)

 .187ص أسامة ریاض، إماـ محمد حسف النجمي، مرجع سابؽ،  (2)
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 الرياضة: في النفسية اإلصابة مفهوم - 1-9-1 

 مرتبط معیف حادث أو لخبرة نفسیة نتیجة صدمة عف عبارة بأنيا "عالوي حسف محمد" یعرفيا 
 النفسیة في الخصائص بعض التغیرات تحدث ولكنيا بدنیة إصابة عف تسفر قد والتي الریاضي بالمجاؿ

 ىبوط وبالتالي الریاضي بالنسبة لمفرد والسموؾ والدافعیة االنفعالیة الحالة تغیر في أثرىا ویتضح لمفرد
 .(1)الریاضیة عف الممارسة النيائي انقطاعو األحیاف بعض وفي الریاضي مستواه

 لبعض النفسیة كنتیجة لمصدمات یتعرضوف قد الذیف الالعبیف بعض ىناؾ أف فیو الشؾ مما 
 ىناؾ أف کما .البدنیة باإلصابة المباشر ارتباطيا دوف والصعاب و المخاطر ببعض تيددىـ التي المواقؼ
 التي المواقؼ لبعض کنتیجة النفسیة الصدمات ىذه لمثؿ یتعرضوف الذیف قد اآلخریف الالعبیف بعض
اإلصابة  فإف .الریاضیة الممارسة أثناء وغیرىا والتمزقات الكسور كالجروح، البدنیةاإلصابات  عنيا ینتج

 والتي الالعب الریاضي لدى النفسیة الصدمة نشأة عمى المساعدة العوامؿ مف عامال تکوف قد البدنیة
 مستواه سابؽ إلى العودة حتى یمکف لالعب النفسي والتأىیؿ النفسیة الرعایة إلى األولى بالدرجة تحتاج

جباره الالعب النفسیة عمى لمصدمة السمبي التأثیر مف بدال الریاضي الممارسة  عف االمتناع عمى وا 
 یاضیة.ر ال

 ونتائجها. الرياضية النفسية اإلصابة أسباب ( يوضح3-1رقم ) تخطيط شكل

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .20-19-17صمحمد حسف عالوي، مرجع سابؽ،   (1)

 اإلصابة النفسیة الریاضیة

 البدنیة باإلصابةقد ال ترتبط  قد تكوف نتیجة إصابة بدنیة

 حدوث تغیرات في الخصائص النفسیة لالعب

 امتناع الالعب عف الممارسة الریاضیة ینتج عنيا ىبوط المستوى الریاضي لالعب 
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 : الرياضية لإلصابة النفسية المظاهر  -1-9-2

'' Murphyمورؼ  ( و''شیف1995'' )Danisدانش  '' و ''Petitpasمف ''بتیتباس  كؿ أشار 
 المصاب الریاضي عمى الالعب تؤثر قد التي النفسیة المظاىر مف العدید وجود إلى وغیرىـ( 1995)

 یمي: ما المتعددة النفسیة المظاىر ىذه ببف ومف

 الهوية: فقد 

 في الریاضي واالشتراؾ التدریب عف ینقطع سوؼ بأنو المصاب الریاضي الالعب یدرؾ عندما 
 عمیيا یحصؿ کاف التي والمادیة المعنویة لممزایا فقده مف العوامؿ بيذه یرتبط قد وما الریاضیة المنافسات

 قد الذي األمر وىو ىویتو، فقد قد بأنو قد یشعر أي نفسو عمى وغالیا عزیزا فقد جزءا بأنو یشعر قد فإنو
 .(1)لذاتو وتقریره لنفسو مفيومو عمى واضحة بصورة یؤثر

 والقمق الخوف: 

 التي تؤثر النفسیة الظواىر أىـ مف أنو أساس عمى إلیو وینظر اليامة، االنفعاالت أحد القمؽ یعتبر 
ف الریاضییف، أداء عمى  سمبیة بصورة الجيد، أو مف المزید لبذؿ یدفعيـ إیجابیا یکوف قد التأثیر ىذا وا 

 .(2)تعوؽ األداء

 والقمؽ وتدور الخوؼ مف بمستویات یشعر فإنو ریاضیة بإصابة الریاضي الالعب یصاب فعندما 
 الریاضي التدریب في اشتراكوعدـ  فترة استمرار حالة وفي شفائو، إمكانیة عدـ عف سمبیة أفكار ذىنو في

 القمؽ سواء والقمؽ بالخوؼ المرتبطة لألفكار بمثابة حقال خصبا تکوف الفترة ىذه فإف الریاضیة والمنافسات
 .المعرفي القمؽ أو البدني

 التي المواقؼ اليرب مف محاولة إلى الریاضي بالفرد تدفع التوتر حاالت مف حالة الخوؼ ویتضمف 
 االبتعاد محاولة إلى الفرد سمبیة یسعى جاذبیة ذات المواقؼ ىذه تصبح وبذلؾ الخوؼ، استثارة إلى تؤدي
 .لميرب منيا المعاذیر واختالؼ ليا التصدي عدـ أو عنيا،

 

                                                           
 .32 -30 سابؽ، ص مرجع عالوي، حسف محمد( 1)
 .339-338سابؽ،  مرجع الریاضة، نفس عمـ راتب، كامؿ أسامة(2)



 الفصل األول:.......................................................... اإلصابات الرياضية وأنواعها

 

37 
 

 اإلصابة مع التكيف سوء مظاهر : 
 مع اإلصابة التكیؼ سوء عمى الدالة المظاىر بعض المصاب الریاضي الالعب عمى تظير قد

 :یمي كما أعراضيا تمخیص یمكف والتي الریاضیة
 المباالة عدـ وأحیانا العمیؽ والحزف واالرتباؾ بالغضب الشعور. 
 في واالشتراؾ التدریب الستئناؼ عودتو وموعد شفائو موعد عف بالسؤاؿ الدائـ االنشغاؿ 

 المنافسات.
 الحالیة إصابتو مف شفائو حالة في أخرى مرة یصاب قد أنو في التفکیر. 
 في  وخاصة المنافسات في االشتراؾ عف أو فریقو عف البتعاده بالذنب بالشعور إحساسو

 .لفریقو اليزائـ بعض حدوث حالة
 المعاونة أو لممساعدة الجيد مف المزید بذؿ دوف لو المعالج الفریؽ عمى التاـ االعتماد. 

 بالنفس الثقة نقص: 
 یعرفوف ىذه الحقیقة، النفس في الثقة ذو والریاضیوف الریاضة، جزءا مف والفشؿ النجاح یعتبر 

 في النفس الثقة تعوزىـ الذیف الریاضییف ولکف الواقعیة، مف كبیر بقدر معيا ویتعامموف
 في ینعكس ذلؾ ثـ ومف خوفيـ، یسيؿ أنيـ لدرجة فیيا مبالغ كبیرة بدرجة الفشؿ مف یخافوف

 .(1)سموكيـ وأدائيـ
 الالعب لذاتو  تقدیر في ونقص بالنفس الثقة نقص باستجابات الریاضیة اإلصابة ترتبط

 الدافعیة. مستوى في ىبوط بالتالي و وقدراتو،
 األلم إدراك: 

عمیو  إذ یجب لممصاب التحدي مف نوع تفرض واقعة حقیقة لإلصابة المصاحب األلـ یعتبر  
 .وتجاوزه األلـ مقاومة

 یرتبطبقدر ما اإلصابة بشدة كبیرة بدرجة یرتبط ال المصاب الریاضي بو یشعر الذي األلـ إف   
 .(2)بالنسبة لو األلـ ومعنى لمفيـو بانعكاس

 
                                                           

 .339 -338سابؽ، ص  مرجع راتب، أسامة كامؿ( 1)
 .68، ص2005  ، 1 ط والعالج''، القاىرة، الریاضیة ''الوقایة اإلصابة :الدیف جالؿ عمي(2)
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 الرياضية: اإلصابات من الوقاية -1-11

 حتى الریاضیة ومسبباتيا اإلصابات خصائص عمى بالتعرؼ الریاضیة اإلصابات مف الوقایة تتـ 
 الریاضة أنواع مف نوع وأف لكؿ مختمفة األلعاب في اإلصابات حدوث نسبة أف حدوثيا،عمما تفادي یمكف

 تنظیـ عمى كبیر لحد االحتماالت ىذه اإلصابة، وتتوقؼ لحدوث ضئیمة أو کبیرة احتماالت توجد الریاضة
 بعض إتباع مف البد الریاضیة اإلصابات مف لموقایة و في المنافسات، أو التدریبات أثناء الوقائیة السبؿ

 :یأتي فیما تمخیصيا یمکف التي خطر اإلصابة إلبعاد التعمیمات

 الفسیولوجیة وفقا لمقابمیة و النشاط لنوع المالئمة التدریبیة الطرؽ واستخداـ التدریب في اإلفراط عدـ -
 .البدنیة وقدراتو لممتدرب

 .اإلرىاؽ وتجنب والراحة لمتدریب الالزمة والفترات اختیار -
 . أخرى أسباب أي أو اإلصابة بسبب الطویؿ االنقطاع وعدـ التدریب في االستمرار -
 .منع اإلصابة في كبیر بشکؿ یسيـ مما البدني المجيود لطبیعة وكافي مالئـ بشكؿ اإلحماء أداء -
تباعو  المعبة بقوانیف التقید -  التي األسباب الریاضي ویبعد یحمي ذلؾ ألف بدقة المدرب تعمیمات ا 

 .اإلصابة إلى تؤدي
 .والنفسیة البدنیة المیاقة تطویر -

 عمى العضالت تأثیرىا طریؽ عف وذلؾ لإلصابة، التعرض مخاطر مف تقمؿ البدنیة المیاقة إف 
 التدریب فترة طیمة مف المشاركة الالعب یمکف الذي العاـ التحمؿ زیادة وکذلؾ والمفاصؿ واألربطة
 عمى تأثیر مف ليا لما اإلصابة منع في دور کبیر ليا لالعب النفسیة المیاقة کذلؾ تعب، بدوف والمنافسة
 إلى لمصوؿ الریاضي لممجيود اإلعداد مف البد لذلؾ الممارس،النشاط  لنوع واستجابة العصبي، الجياز
في  لممشارکة بدنیا الالعب یؤىؿ ال المنخفض البدنیة المیاقة مستوى ألف لمیاقة البدنیة األمثؿ المستوى

 .فعاؿ الجيد بشکؿ

 لتحسیف لیس وسیمة المياري التدریب فإف لذلؾ األماف، توفیر في کبیرة أىمیة الميارة: لمميارة إتقاف -
نما فقط األداء  تقدیر عمى القدرة مف وتزید والعصبي البدني التحکـ مف تزید فيي اإلصابة لمنع وا 

 . عمى تالفیيا ثـ العمؿ أخطار مف یرافقيا وما المختمفة الحرکیة المواقؼ
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 النشاط مع نوع والمتوافؽ المتوازف الغذائي النظاـ الكافیة... الراحة مع متوازف غذائي نظاـ إتباع -
 التدریب. مف الستعادة الشفاء الالعب یساعد ألنو اإلصابة حدوث منع في تأثیره لو الممارس

 واألجيزة المستخدمة األدوات صیانة وضرورة لالستعماؿ، والصالحة اآلمنة األدوات استخداـ -
 التقمیؿ یمکف لنوع الریاضة وبذلؾ المناسبة األحذیة اختیار یجب األرضیة كانت وميما باستمرار،

 .اإلصابات أخطار مف
 واالعتناء بالصحة الشخصیة الریاضیة بالتدریبات البدء قبؿ ودقیقة شاممة طبیة فحوصا إجراء -

 المنشطات. تناوؿ عف واالمتناع

 :الرياضية اإلصابة بعد ما الالعب تأهيل -1-11

 استعادة عمى یعمؿ الذيالنوع  وىو الحدیث الریاضي الطب فروع أحد بالتمارینات التأىیؿ عمـ یعتبر
 .بالمالعب وجوده فترة اإلصابة، وبذلؾ تمتد نتیجة مداریة حرکیة قدرة مف یفقده قد ما الالعب

 تحدد والتي ضوء الفحوصات الطبیة فعمى التخصصات، مف كثیر تتعاوف ولتأىیؿ الالعب بعد اإلصابة
 ىذه مقدمة في الطبیعي والعالجالریاضي  في الطب أخصائي أف نجد المطموبة التخصصات نوعیة

  .التأىیؿ فریؽ ضمف عنيا غنى ال التي التخصصات

بعد  الالعب لتأىیؿ  الطبیعي والعالج الریاضي الطب دور عمى الضوء إللقاء وجیزة برىة ونقؼ 
 .(1)اإلصابة

 :الطبيعي العالج ماهية -1-12

 األجيزة في مجاؿ التكنولوجي والتطور بالتقدـ ارتبطت الطبیعي العالج مجاؿ یشيدىا كبیرة طفرة 
 السیطرة محاولة مف وراء ذلؾ واليدؼ المجاؿ ىذا في العاممیف أسعدت والمتنوعة المتعددة والمعدات
عادة وتأىیمو حمایتو كذلؾ األمراض المزمنة، عالج في والمساعدة الریاضي آالـ عمى والقضاء  تأىیمو وا 

عداده الریاضیة اإلصابات مف  .(2)الجراحةلبعد  وا 

                                                           
 .111سابؽ، ص مرجع  ریاض، أسامة( 1)
 .7، ص 2004المعارؼ،  منشأة ومبادئ، أسس الطبیعي العالج :رشدي عادؿ محمد( 2)
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 کثیر في بمختمؼ تخصصاتيا والعمـو الطبیة األعضاء وظائؼ بعمـ الميتمیف مف أظير كثیرا ولقد 
 في ىاما دورا تمعب والتي الحیویة أجيزة الجسـ عمى وأثرىا المقننة التمرینات مزاولة أىمیة أبحاثيـ مف
 الذي الحركي، لمجياز العصبي العضمي التوافؽ عمى المياري والمحافظة وأدائو الریاضیة الالعب حیاة
 في األداء الریاضي. األساس ىو

 العالجي البرنامج الحركي لرسـ العممي التطبیؽ أف نجد العالجیة التمرینات فوائد ثمرة نجني حتى 
 الذي اإلحساس فيو لمتعمیـ، وقابمیتو تعمیـ المصاب وكیفیة اإلصابة، ومتطمبات الالعب الحتیاجات طبقا

 .ليدفنا الوصوؿ بو نضمف

 :اليد كرة في الشائعة اإلصابات -1-13

 :یمي ما أىميا المالعب إصابات مف خاصة بنوعیات الید كرة ریاضة تشتير 

 :الركبة إصابات -1-13-1

 واحد أیضا الجسـ البشري،وىو في تعقیدا واألكثر األكبر المفصؿ بأنو یوصؼ ما عادة الركبة مفصؿ إف
 مف واحد یكوف بيذا وىو المجاؿ الریاضي في خصوصا لإلصابات تعرضا الجسمیة المناطؽ أكبر مف

  .لإلصابات والتشخیص التقییـ الصعبة المراكز

 بدني كبیرة وحمؿ ضغطیة لقوى معرضا یكوف وليذا العظاـ، أطوؿ بیف یفصؿ الركبة ومفصؿ 
البسیطة  أو الشدیدة اإلصاباتعمى  الحصوؿ في بارزا مكانا یحتؿ وبيذا الریاضي، األداء خالؿ شدید

 .(1)المتكرر

 :الركبة كدم -1-13-1-1

 .المفصؿ عمى مباشرة صدمة نتیجة أو المفصؿ عمى المباشر السقوط عف الركبة كدـ ینتج 

 :الركبة أعراض كدم-أ    

 :التالیة النقاط في الركبة كدـ أعراض تتمخص 

                                                           
  ، 2002، 1عماف، ط،  والتوزیع لمنشر العممیة الدولیة الدار ،الریاضیة وكیفیة التعامؿ معيا اإلصابات موسوعة: كمونة فریؽ  (1)

 . 235 ص
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 .بالمفصؿ السوائؿ تراكـ نتیجة شدید ألـ -
 .المفصؿ تجویؼ في دموي نزیؼ -
 .(1)الرضفي الزاللي أماـ الكیس التياب الركبة كدـ عف ینشأ أف یمكف -

 :الركبة كدم عالج  -ب -  

 :التالیة الخطوات وفؽ الركبة كدـ عالج یتـ 

 الراحة. إلى والركوف الركبة مفصؿ عمى باردة كمادات عمؿ -
 وال تستعمؿ اإلصابة شدة حسب عمى ساعة 48 أو ساعة 24 حوالي الحركي النشاط مف الحد -

 .ساعة 48 بعد إلى نيائیا التمرینات أو التدلیؾ أو الموضعیة الحرارة
 .المصاب المفصؿ عمى ضاغط رباط عمؿ -
 .(2)كالر ىیمو مرىـ مثؿ الطبیة بالمراىـ الكدـ تدلیؾ -

 :الركبة التواء -1-13-1-2

 واألربطة الركبة تثبت مفصؿ التي السبعة األربطة مف أكثر أو رباط في كامؿ أو جزئي تمزؽ أو تمدد ىو
 .(3)اإلصابة لمیكانیكیة تبعا األربطة في التمزؽ ویحدث الخاصة،

 :الركبة التواء أسباب-أ  

 أف األربطة أو عمى الواقع العبء زیادة إلى أدت لممفصؿ عادیة غیر حركة عف ناتج الركبة التواء
 لذلؾ ونتیجة وىنا بالطبع العادیة غیر الحركة تمؾ عف الناتج العبء ليذا تتصدى أف حاولت األربطة
 وىذه مختمفة، بدرجات تمؾ الحركات في اشتركت التي األربطة إصابة إلى الحركة ىذه تؤدي سوؼ
 ذلؾ سواء دوراف لممفصؿ، العادي غیر المد التقریب ،التبعید اتجاه أي مف تكوف أف الممكف مف الحركة
 .(4)السابقة معا الحاالت معظـ أو احتكاؾ تزحزح أو الخمؼ، أو لألماـ أو لمخارج أو لمداخؿ

 
                                                           

 .206سابؽ، ص  مرجع الدیف، جالؿ عمي  (1)
صابات الریاضي التدلیؾ :العالـ زینب  (2)  .145، ص 1995، 4القاىرة، ط العربي، الفكر دار ، المالعب وا 
 .88ص ،2008 سمیعة خمیؿ محمد، مرجع سابؽ، (3)
 .266ص، 1995، 2محمد عادؿ رشدي: عمـ إصابة الریاضییف، مؤسسة شباب الجامعة ، اإلسكندریة، ط  (4)
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 :الركبة التواء تصنيف -ب  

 :ىي درجات ثالثة إلى شدتيا حسب الركبة االلتواءات تصنؼ

 األربطة. و األلیاؼ بعض في تمزؽ أو األربطة تمدد األولى: الدرجة من الركبة التواء 
 العضمیة األلیاؼ مف كبیر عدد تمزؽالثانية:  الدرجة من الركبة التواء. 
 األربطة في كامؿ تمزؽ الثالثة: الدرجة من الركبة التواء. 

 :الركبة التواء أعراض-ج  

 اللتواء الركبة المصاحبة األعراض فإف وعموما اإلصابة، درجة حسب الركبة التواء أعراض تختمؼ 
 كالتالي: تكوف

 األولى الدرجة: 
 .الداخؿ في المفصؿ لیونة مع بسیط تیبس -
 أكثر. تتأثر ال الحركي ومستواه المفصؿ قوة -
 .قمیؿ توـر -
 الثانية الدرجة: 
 .الساؽ تمطیة عمى القدرة وعدـ معتدؿ تیبس -
 .عمیيا مقاومة وضع عمى القدرة عدـ -
 .الساؽ ثبات عدـ -
 .المفصؿ ضعؼ مع الداخؿ في المفصؿ طوؿ عمى ـالأ یحدث وقد قمیؿ توـر -
 الثالثة الدرجة: 
 .المفصؿ داخؿ ولیونة موضعي ألـ -
 ما(. اتجاه الركبة تتجو ة )قدبلمرك الداخمي الجزء في الثبات فقداف -
 .قمیؿ إلى معتدؿ توـر -
 عدـ القدرة عمى الحركة بشكؿ طبیعي. -
 فقداف التوازف عند الحركة. -
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 فصؿ األربطة بسبب الجمد )ىذا تحت والشظیة الفخذ عظـ بیف الركبة داخؿ فتحة مالحظة یمكف -
 .(1)مفصولیف( جزأیف إلى لمعظمتیف

 :الركبة التواء إسعاف- د   

 :التالیة الخطوات بإتباع الركبة إسعاؼ یتـ

 الكاممة الراحة. 
 اإلصابة مكاف حقف. 
 اإلصابة مكاف في ضغوط عمؿ. 
 البدایة في خاصة باردة كمادات استخداـ. 
 بعد فیما ساخنة كمادات استخداـ. 
 المصاب لمعضو تثبیت أي یستخدـ ال. 

 .(2)خطورة اإلصابة درجة حسب فیكوف الركبة التواء عالج أما

 :الركبة لمفصل التأهيمية التمارين- ه  

 :ىي اإلصابة بعد الركبة لمفصؿ التأىیمیة التماریف أىداؼ أىـ مف 

 الشفاء فترة تعجیؿ عمى یعمؿ الذي اإلصابة، منطقة إلى الدـ وصوؿ تحسیف. 
 العضمة في الضمور تالقي عمى العمؿ. 
 المفصؿ حركة تحسیف عمى العمؿ. 

 عودة مف أجؿ الوسائؿ جمیع واستخداـ الالعب ولیاقة قوة عمى لمبقاء الحاجة بأمس أننا حیث 
 والبدء والوسائؿ وبكؿ الطرؽ مباشرة العمؿ عمینا یجب ولذلؾ ممكف، وقت وبأقصر الممعب، إلى الریاضي
 مكاف مف االلـ یزوؿ أف العممیة فبمجرد تستوجب ال اإلصابة كانت إذا وباألخص التأىیمیة بالتماریف

                                                           
 .183مرجع سابؽ، ص سمیعة خمیؿ محمد،  (1)
 .183نفسو، ص مرجع (2)
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 ال العمـو عمى الفترة وىذه ثانیة الممعب إلى الریاضي لتأىیؿ ،التأىیمیة بالتماریف المباشرة عمینا اإلصابة
 .(1)ساعة 48عف  تقؿ

 :اليد كرة في واألصابع اليد إصابات -1-13-2

 باستعماؿ الكرة یتخمميا مسؾ الید،حیث كرة لریاضة الالعب ممارسة عند الیدیف إصابات مف العدید تحدث
 خصمو، أو نفسو أجزاء جسـ الالعب وثقؿ ضغط ولتحمؿ األرض، عمى لمسقوط تتعرض الیدیف،كما

 :الید كرة العب إصابات وأشير أىـ ىو ومایمي

 الالعب بید الزورقي العظمة كسر. 
 لالعب الید سممیات كسر. 
 األصابع عظیمات مفصؿ خمع. 
 (2)لألصابع العضالت الباسطة أوتار إندغاـ في تمرقي خمع. 

 :اليد رسغ إصابات -1-13-2-1

 وتتمیز والبالغیف، األطفاؿ لدى الریاضي المجاؿ في الشائعة اإلصابات مف الید رسغ إصابات 
 المقابؿ في لكف نحو صحیح، عمى تشخیصيا یصعب مما خطیرة وغیر خفیفة بأعراض الرسغ إصابات

 .عالجيا إىماؿ تـ لـ فیما خطیرة عواقبيا أف نجد

 :الرسغ التواء 1-13-2-1-1

 بكثرة استعماؿ الیدیف تتطمب التي الریاضات أنواع في وخاصة الحدوث شائعة إصابة الرسغ التواء 
 أف یمكف أنيا كما مداه الطبیعي، عف الزائدة الرسغ مفصؿ حركة إلى غالبا اإلصابة ىذه سبب ویرجع
 .ثقیؿ جسـ نتیجة أو الید أو ظير الید راح عمى السقوط مثؿ مباشرة غیر إلصابة نتیجة تحدث

 :وشدید ومتوسط خفیؼ إلى شدتو حسب الید رسغ التواء یصنؼ 

 األربطة في طفیؼ تمدد وىو :الخفيف االلتواء. 
 جزئي تمزؽ  :المتوسط االلتواء. 

                                                           
 .2002، 2بنغازي، ط ،الكتب الوطنیة دار ،الریاضییف إصابات :یوسؼ الميشيش فتحي محمد، رحمة إبراىیـ( 1)
 .240، ص 1999، 1القاىرة، ط لمنشر، الكتاب مركز الید، وكرة الریاضي الطب :ریاض أسامة  (2)
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 لألربطة كمي تمزؽ وىو :الشديد االلتواء. 

 تحریؾ  عمى أسابیع( والعمؿ 4-3لمدة ) ضاغط برباط المفصؿ بتثبیت الرسغ التواء عالج ویتـ 
 .التیبس لحدوث تفادیا األصابع

 .الطبیعي مكانيا مف الرسغ عظاـ خروج وىو :اليد رسغ خمع-1-13-2-1-2

 :التالیة النقاط في الرسغ خمع أعراض تتمثؿ :الرسغ خمع أعراض-أ  

 توـر أو نتوء شكؿ عمى ویبرز األصابع، مفاصؿ أو الید جانب تشوه. 
 الحركة مجاؿ فقداف مع الرسغ منطقة في ولیونة والتياب ألـ. 

 :اآلتیة الخطوات إتباع یتوجب الرسغ خمع لعالج :الرسغ خمع عالج-ب 

 الذراع ورفع الرسغ تثبیت. 
 التشخیص لتأكد أشعة. 
 ( أسابیع.10-6الرسغ ) تجبیر ثـ إلى مكانو المخموع العظـ بإعادةلجراحیة ا غیر المعالجة تمت 
 الجراحیة یتطمب مما مستقر غیر العظـ یبقى الشدید التمزؽ حالة في. 
 (1)تأىیؿ الرسغ إعادة. 

 :اليد رسغ كسر -13-1-1-3 -2

 یصیب تشخیص عادة الید رسغ مفصؿ في والكسر الید رسغ إصابات أىـ مف الكسر یعتبر 
 یصعب مف األحیاف كثیر في السبب واضح، وليذا غیر والوـر األألـ یكووف أف یمكف حیث أعراضو
 .المطموب والعالج الدواء یعد ولـ خاطئا تشخیص

 العظـ الزورقي  وىذا كسر عند یحدث كما الكسر، الشعاعي التصویر في ىذا یظير ال وكذلؾ 
 لمعاینة اختصاصي عف طبیب البحث اإلصابات ىذه لمثؿ یتعرضوف الذیف الریاضییف مف یتطمب السبب

 .الكسور ىذه مثؿ ومعالجة

 

                                                           
 . 140-139زینب العالـ، مرجع سابؽ، ص (1)
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 اليد رسغ إصابة بعد التأهيمية التمارين: 
 األداء فیيا، بقوة تمتاز التي التماریف الید،تمؾ رسغ إصابة بعد التأىیمیة التماریف أىـ مف إف

 قوة ومرونة تطویر یتطمب لمحركة،وذلؾ مدى ألبعد المصاب العضو تحریؾ محاولة وكذلؾ
 البد مف إجراء العممیة، حیث أیاـ خمسة بعد ةالتأىیمی بالتماریف نبدأ أف وینصح المصاب، العضو

 :ىي التماریف والساعد،وىذه واألصابع لمرسغ تماریف مف إجراء
 .الرسغ لمفصؿ الحركي لممدى تمریف -
 .(1)ىناؾ آالـ یكوف أف دوف بشرط العضمیة بالتقویة القیاـ -

 :الكتف مفصل إصابات -13-1-3

 كما الكتؼ المستمرة وحركة المستمرة التدریبات نتیجة تحصؿ أف ممكف الكتؼ مفصؿ إصابات إف 
 مفصؿ إصابات المجاؿ الریاضي،وتعد في عمیيا المتعارؼ اإلصابات مف والقذؼ،وىي الرمي فعالیات
 مف كتؼال اعتبار یمكف وكذلؾ المتكررة، عف الحركات الناتجة المفرط االستخداـ إصابات سیما وال الكتؼ

 في التشریحیة لمصعوبة األحیاف بعض في اإلصابات ىذه تشخیص مثؿ نتیجة وذلؾ الحادة، اإلصابات
 الطرؽ بوجود وحتى الكتؼ مفصؿ بيا یقـو التي المتعددة الكتؼ ولموظائؼ مفصؿ وتكویف بناء

 .الریاضي الطب في مجاؿ الحدیثة التشخیصیة

 مف بعد اإلصابة  وذلؾ التأىیؿ لعممیة بالنسبة وباألخص المفاصؿ أصعب مف الكتؼ مفصؿ ویعتبر
 مجتمعة العوامؿ ىذه كؿ ىذا المفصؿ  بناء في واألربطة واألوتار العضالت مف مجموعة اشتراؾ حیث
 .بالقصیر لیس وقت إلى التأىیؿ فترة أف تطوؿ وممكف سيمة لیست المفصؿ إصابة تأىیؿ تجعؿ

 :الكتؼ ليا یتعرض أف یمكف التي الریاضیة اإلصابات أىـ یمي وفیما 

 :الكتف مفصل خمع -1-13-3-1

 وكذلؾ خمع رأس الكتؼ مفصؿ في یتـ الذي الخمع ىو مفصؿ في الحادة اإلصابات أىـ مف إف 
 .(2)اإلصابات الشائعة مف ویعتبر الوحشي، أو األنسي الرأس سواء الترقوة عظـ

                                                           
 .  116 -112-111إبراىیـ رحمة محمد، فتحي الميشيش یوسؼ، مرجع سابؽ، ص  (1)
 .71إبراىیـ رحمة محمد، محمد فتحي الميشيش، مرجع سابؽ، ص (2)
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 :الكتف مفصل عظام كسور -1-13-3-2

 ىذه لوح الكتؼ، عظـ ،الترقوة العضد،عظـ عظـ ىي الكتؼ لفصؿ المكونة العظاـ أىـ مف إف 
 .الكتؼ مفصؿ تكوف مجتمعة العظاـ

 :منيا كؿ شدة لدرجة طبقا اإلصابات مف أنواع ثالثة إلى الكتؼ إصابات وتنقسـ 

 باألربطة بسیطةتمزقات  تحدث اإلصابات مف البسیط النوع ىذا في :البسيطة الكتف مفصل إصابات
 .الید كرة في الحدوث شائع وىو الكتؼ، بعظاـ الترقوة تربط التي

 الكتؼ في أربطة كاممة تمزقات تحدث اإلصابات مف النوع ىذا في  :الشدة المتوسطة الكتف إصابات
 الید. كرة في شائعة أیضا وبصورة وتحدث الظير، لوح وعظمة الساعد عظمة براس الترقوة تربط التي

 كرة في وشائعة متكررة بصورة تحدث التي اإلصابات مف الخطر النوع ىو :الشديدة الكتف إصابات
 .(1)الید

 الكتف: مفصل تمزق -1-13-3-3

 لمعضمة فقط وأحیانا لمعضمة التمزؽ یكوف الكتؼ،حیث لمفصؿ الشائعة اإلصابات مف أیضا وىو   
 األلـ طیاتيا في تحمؿ وىي إصابات الكتؼ لمفصؿ الرقیقة األنسجة تصیب إصابات وأوتارىا،وىناؾ
 المفصؿ. محفظة داخؿ في الداخمي الشدید،والنزؼ

  :الكتف مفصل كدم - 4 -3 - 13 -1

 في تشترؾ لممفصؿ وال الخارجي السطح عمى الكدـ وبكوف الشائعة، الكتفیة اإلصابات أنواع أحد وىو   
 بو اإلصابة استمرارمع  مزمف كدـ إلى الكدـ تطور ویمكف قمیال، إال العضمیة األربطة الكدمات ىذه

 والذي العضد بعظـ واتصاليا لوح الكتؼ عضمة أربطة یصیب الذي الضرر ىي الكدـ تكرر مضاعفات
 .بالغا ألما یسبب

                                                           
 .27-25-23، ص طب الریاضي وكرة الید، مرجع سابؽأسامة ریاض، ال  (1)
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 ىناؾ فإف الصحیة المبكرة، الرعایة وألىمیة الجسـ مف المنطقة ىذه تعقید وبسبب اإلصابة، تقییـ وبعد    
 التقییـ مف عمیيا تحصؿ والنتائج التي مختص، طبیب بواسطة تقیـ أف یجب الكتؼ إصابات مف الكثیر
 .(1)لمعالج الالـز واحد ومستوى طریقة تقرر

 المرفق )الكوع(: مفصل إصابات -4 - 13 -1

 لمحركات وىوالمتعددة  التكرارات خالؿ في وذلؾ اإلصابات، إلى المرفؽ مفصؿ یتعرض أف یمكف   
 التمزقات الید وسببو تكرارا كرة في جدا شائعا ویعتبر المرفؽ، عظـ في العضمیة اإلندغامات التياب
 كبار الالعبیف في العمر التأكد بفعؿ إلیو یضاؼ السف، صغار لالعبیف العضالت نيایات في الدقیقة
 .السف

 :المرفق مفصل خمع  - 1 – 4- 13 -1

 مف عظـ الزند راس ینفصؿ عندما یحدث وىو ،الریاضي الوسط في الشائعة اإلصابات مف الخمع      
 غیر أو مباشرة ونتیجة إلصابة العضد عظـ في الموجودة القمة مف الكعبرة عظـ وكذلؾ الكعبرة، منطقة
 الساعد عظمتا انزالؽ الوضعیة تسيؿ ىذه حیث انثناء، حالة في والمرفؽ الید عمى السقوط مثؿ مباشرة،
 .(2)عظـ العضد خمؼ

 :المرفق مفصل التهاب -1-13-4-2

 نتیجة تحدث اإلصابة أنيا أسباب أىـ ومف المرفؽ، مفصؿ عظـ في العضمیة اإلندغامات التياب وىو   
 إعداد أو تجيیز أي دوف المفاجئة العنیفة بالحركات القیاـ نتیجة یحدث كما لممفصؿ، الخاطئ االستخداـ

 إحماء. أي ودوف لمعضمة مسبؽ

 بمفصؿ العضالت المحیطة في ینتشر ألـ لمخارج، ولفيا الید مد عند بالمرفؽ ألـ أعراضو بیف ومف   
 .لمرفؽ عضالت عمى والضغط والمس الفحص عند لأللـ زیادة المرفؽ،

 عشر تسعة عشر إلى خمسة مف ( راحةاإلحماءلمعضمة ) مسبؽ تجيیز مع الفنیة األخطاء تجنب :العالج
 .شفاء بدوف األلـ استمر ما إذا الجراحي التدخؿ ویجب یوما،

                                                           
 .266-265 فریؽ كمونة، مرجع سابؽ، ص (1)

 .103إبراىیـ رحمة محمد، محمد فتحي الميشيش یوسؼ، مرجع سابؽ، ص   (2)
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 :المرفق مفصل تمزق -13-4-3 -1

 مما والدفع، العبي الرمي عند التمزؽ ىذا العضد،ویحدث لعظـ األنسجة أو الوحشیة المقمة تمزؽ وىو   
 بالعظـ اتصاليـ نقطة في الحركة خاصة في المشتركة العضالت أللیاؼ أضرارحدوث  إلى ذلؾ یؤدي
 .وـر وكذلؾ وجود المصابة، المنطقة لمس عند ألـ :أعراضيا ومف

 .(1)المصاب الجزء استخداـ وعدـ راحةطویؿ  مفعوؿ ذات مخدرة موضوعیة حقف :العالج

 :والساق الكاحلو  القدم إصابات -13-5 -1

 في العالیة تستند البنایة مثؿ ومثمو اإلنساف، جسـ عمیو یقؼ الذي األساس تؤلؼ والساؽ القدـ إف    
 متكاممة األجزاءىذه  تكوف عندما المتیف أساسو عمى یعتمد كذلؾ المتیف، القوي أساسيا عمى وقوفيا
 والصحة. التكویف

 :والكاحل القدم إصابات -5-1- 13 -1

 الریاضیوف الریاضي ویعاني الوسط في جدا شائعة والكاحؿ القدـ تصیب التي الریاضیة اإلصابات إف  
 میكانیكیة حیث مف ىذه اإلصابات وتختمؼ السفمیة األطراؼ مف المنطقة بيذه اإلصابات كثرة مف

 .(2)والضرر الذي تسببو اإلصابة

 :القدم إصابات -1-13-5-1-1

 مف االجيادات الناتجة الصدمات مف لمعدید امتصاصيا بسبب عددیة إصابات إلى القدـ تتعرض    
 .(3)والقفز  الركض حركات تسببيا التي

 بسبب القوى القدـ إصابات وتتطور الدینامیكي، االنتقاؿ أثناء الجسـ وزف ویوزع یستمـ والقدـ     
 المشي في فعالیات وخاصة والحوض الكاحؿ إصابات مف التقمیؿ في كبیرة أىمیة ولمقدـ المتكررة،
 والقفز. والركض

 
                                                           

 .221محمد عادؿ رشدي، مرجع سابؽ، ص   (1)

 .223-217فریؽ كمونة، مرجع سابؽ، ص  (2)
 .232، ص2004سمیعة محمد خمیؿ، مرجع سابؽ،   (3)
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 القدم إصابات تصنيف: 
موقع  وتغییر األربطة، جياد، العضمي العظاـ،اإلجياد كسور وتشمؿ :الحادة القدم إصابات -

 شدیدة عند لصدمة التعرض عند أـ الطبیعیة الفمسجیة الحدود أكثر األنسجة تتيدد عندما المفصؿ
 .آخر بالعب االصطداـ عند أو القدـ عمى جسمو وبثقؿ بشدة الریاضي نزوؿ

 ىذه أسباب تكوف ما وغالبا الحادة، اإلصابات مف شیوعا أكثر وىي :المزمنة القدم إصابات -
القوة والمرونة(  في الداخمیة نقص العوامؿ وخارجیة،وتشمؿ داخمیة بعوامؿ مرتبطة اإلصابات
 النساء حیث تتعرض الریاضي بجنس المتعمقة األسباب التشریحیة،كذلؾ التشوىات عند وخاصة
 انتظاـ عدـ التغذیة مع سوء ولدیيف بشدة یتدربف المواتي وخاصة أكبر بنسبة اإلجياد لكسور

 عند في كسرىا( وخاصة ویتسبب العظاـ كثافة قمة یسبب قد منتظـ غیر فالحیض  الحیض)
 متكررة. تماریف أو إجياد إلى التعرض

 ردیئة الصنع،كذلؾ الریاضي أحذیة عف والمتسببة القدـ أمراض فتشمؿ الخارجیة العوامؿ أما    
 في أقداميـ خطرة لكسور معرضوف فيـ الریاضي، عمیيا یتدرب التي الصمبة األسطح
 .(1)وسیقانيـ

 :ىي أنواع ثالثة إلى الشدة حیث مف الید كرة ریاضة في القدـ إصابات وتنقسـ 
 العضمیة رواألوتا باألربطة ویسببيا تمزقات میكروسكوبیة بسیطة  :البسيطة القدم إصابات 

أو  تدریبو لإلصابة،ویتابع المصاحب الحادث الریاضي یتذكر ال وقد بالقدـ، المحیطة
عف   جدا بسیط وعجز قصیرة، مدتو تكوف الذي األلـ خالؿ مف أعراضيا تظير مباراتو،حیث

 الجانب المصاب ننفي خاصة الشدة متوسط األلـ وجود مع طبیعیة نجدىا بالممس القدـ المشي،
 الفحص. عند طبیعیة والشظیة القصبة مع العكسیة الكاحؿ وحركة منيا
 یحیط بالقدـ طبي بالستر وكذلؾ وقوعيا، عند كمور رش أو بالثمج اإلصابة عالج عممیة وتتـ  

 یمارس الریاضي بعدىا أیاـ، ثمانیة إلى ثالثة لمدة الركبة قبؿ ما حتى الجانبیف مف والساؽ
 الیوـ التالي مف الدمویة الدورة لزیادة ومراىـ  االلتياب ضد األدویة استعماؿ مع ریاضتو،
 .الطبیعي بالعالج القیاـ وبعدىا لإلصابة

 الوحشي الجاني الرباط خاصة األربطة في جزئي قطع یسببيا: الشدة متوسطة القدم إصابات -
( ومف االنسي الداخمي الداخمي )الرباط القدـ لباطف الدالي الرباط في قطع أو القدـ بخارج

                                                           
 .535، ص2004سمیعة محمد خمیؿ، مرجع سابؽ، (1)
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 لمكاحؿمتوسطة  الحركة حریة الوقوؼ، عمى القدرة وعدـ طویمة ولمدة مباشر حاد إعراضيا ألـ
  .الفحص عند والشظیة القصبة مع عكسیة

 القدـ بزاویة تكوف أف عمى یوما 20 لمدة والساؽ لمقدـ جبس عمؿ طریؽ عف عالجيا ویجب    
 والعودة مف الجبس الخروج بعد الطبیعي والعالج االلتياب مضادات استعماؿ مع درجة 90 قدرىا
 .الجبس خمع مف أیاـ ثمانیة بعد الخفیؼ المشي إلى

 ومباشر وقوي حاد ألـ یظير ومف إعراضيا باألربطة، كامؿ قطع یسببيا :الشديدة القدم إصابات -
استحالة عف كامؿ وعجز  ونزیؼ داخمي توـر المصابة، القدـ عمى الوقوؼ تكممة المباراة و 

 ویجب الكسور بالعظاـ، بعض اإلصابة یصاحب وقد جدا حاد ألـ ینتج والممس الفحص كبیر،عند
 لمدة جبس في قدـ المصاب وضع ثـ اإلصابة، مف أیاـ ثمانیة خالؿ الجراحي بالتدخؿ عالجيا
 .(1)الشير الرابع في الخفیؼ لممشي یعود وبعدىا المتوسط في یوما أربعیف

 الساؽ وصمو ألسفؿ خالؿ مف اتجاىیف في الكاحؿ مفصؿ یحمؿ :الكاحل إصابات -1-13-5-1-2
 االنثناء بحركات یسمح ولألسفؿ،وثانیا فيو لألعمى بسیطة بحركة یسمح معمؽ مفصؿ أوال فيو القدـ، مع

 بواسطة ببعضيما ویتصال ،الشظیة نيایة عظمة أسفميا القصبة عظمة نيایة مف الكاحؿ ویتكوف والدوراف،
 .(2)العقبى الشظى الرباط

صابات      ا  مف   الالعب تعوؽ والتي والشدیدة الید كرة في الشائعة اإلصابات مف الكاحؿ و 
 یمي: ما نذكر الكاحؿ مفصؿ إصابة بیف ومف طویمة، ولمدة الممارسة

 الكاحل: التواء -1-13-5-1-2-1     

 لالعب مشكمة كبیرة الكاحؿ،ویشكؿ مفصؿ مف الریاضیة اإلصابات أبشع مف الكاحؿ التواء یعد  
 مرة الممعب النزوؿ إلى قبؿ التاـ الشفاء مكسب المصاب یكوف أف یجب والمدرب،ألف المصاب
الو   أخرى،  مف درجات وىناؾ ثالث اإلصابات، مف كغیرىا لیست وىي المزمنة اإلصابة حدثت ا 
 :الكاحؿ التواء

 المنطقة. عمى الضغط ألـ مع بسیط وتوـر بسیط ألـ بوجود وتتمیز :البسيطة الدرجة -     

                                                           
(1)  

 .589-587-585رياض، الطب الرياضي وكرة اليد، صأسامة 
 .293ص ،2004 ،2عبد العظیـ العواد لي : الجدید في العالجات واإلصابات الریاضیة، دار الفكر العربي، القاىرة، مصر، ط  (2)
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شدید  ألـ مع الكاحؿ جمیع یشمؿ شدید توـر مع األربطة مف جزء یتمزؽ إذ :الثانية الدرجة - 
 ( أیاـ بعد4-3المنطقة ) تموف یحدث األحیاف بعض المصابة،وفي المنطقة عمى الضغط عند

 .اإلصابة
 یؤدي الى عدـ استقرار المفصؿ مما القدـ، جمیع وتوـر األربطة جمیع تمزؽ :الثالثة الدرجة

 .الكسور یصاحب

 الكاحل: التواء من والوقاية العالج -    

 الجزئي أو والتمزؽ المزمف أو الخفیؼ االلتواء اإلصابة،فينا نوع حسب یختمؼ قد العالج    
 مقدرتيا العضمیة،مما ویضعؼ القدـ، ثبات عدـ إلى یؤدي اإلصابة ليذه الناقص فالعالج التاـ،
 التواء مف الوقایةوتكوف  المشي، أبسطيا ومف الیومیة األنشطة أداء عمى القدـ عجز إلى یؤدي

 :بػػػػػػػػػػػ الكاحمي
 األخیمیس لوتر التمطیة تماریف استخداـ. 
 والساؽ الكاحؿ القدـ، لعضالت التقویة تماریف استخداـ. 
 المناسبة لمعبة المناسبة األحذیة ارتداء. 
 (1)تكرار اإلصابة لمنع أو حدوث بمنع الرباط استخداـ. 

 :الكاحل مفصل كسور -1-13-5-1-2-2
في الكسور(  )التصدعات الصغیرة الكسور ىي الكاحؿ مفصؿ في تحدث التي الكسور أىـ مف

اف  وىي الساؽ الكاحؿ بعظاـ مفصؿ تربط التي العظاـ أطراؼ في تقع عادة الكاحؿ مفصؿ كسور و 
 معظـ في ونالحظ ،الشظیةلعظـ  التشریحي الجانب في عادة الكسور وتقع ،والشظیة القصبة عظاـ

 إعطاء یجب وعمیو اآلخر، بعضيا بالبعض إصابات عدة بیف ارتباط وجود الكاحؿ مفصؿ إصابات
 .(2)التأىیمیة التماریف بإجراء القیاـ ویجب لمعالج الكافي الوقت
 
 
 

                                                           
(1) 

 .648-646بزاز علي جوكل، مرجع سابق، ص  
 .156-155إبراىیـ رحمة محمد، محمد فتحي الميشيش یوسؼ، مرجع سابؽ، ص   (2)
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 :الساق إصابات-2- 5 -1-13   

 وتشترؾ یحدث اإلصابة، مما عالیة إجيادات إلى السفمي الطرؼ مف األسفؿ الجزء یتعرض
صابات األنشطة في الحركة ألداء القوة تولید في واألنسجة العضالت ا   متنوعة الساؽ الریاضیة، و 

 :منيا البعض ونذكر
 :الساق عضالت تمزق -1- 2- 5 -13 -1

 (٪75-٪25)  بنسبة تتمزؽ حیث درجات، ویشمؿ العضمة في كمي أو جزئي تمزؽ أو تمدد ىي
 المقدرة وعدـ العضمةاستعماؿ  صعوبة ساعة، 24 خالؿ المصابة المنطقة لوف وتغیر شدید ألـ مع

 .األصابع رؤوس عمى الوقوؼ عمى
،عدـ تشوه مع شدید ألـ التاـ مع التمزؽ الثالثة: الدرجة  في أي العضمة استخداـ إمكانیة ووـر

 األرض القدـ عمى وتثبیت السریع اإلحماء،التوقؼ اإلصابة،نقص إلى المؤدیة األسباب ومف حركة
 .القدیمة واإلصابة

 والعالج اإلسعاف: 
 والرفع والضغط التبرید. 
 وااللتياب األلـ لتخفیؼ األدویة استخداـ. 
 بعد  القوة ثـ المرونة تماریف نستخدـ التبرید إلى إضافة الثانیة الدرجة إصابة حالة في

 .اإلصابة مف األوؿ األسبوع
 تماریف  استعماؿ ضروریة،وبعدىا الجراحیة العممیة الثالثة الدرجة مف اإلصابة حالة في

 .(1)الریاضي التأىیؿ إعادة
 :الساق كدم -13-5-2-2 -1
 غشاء العظـ، وىو والسمحاؽ الجمد ىرس إلى یؤدي لمساؽ،مما األمامي الوجو عمى ضرب أي
 األلـ مضاعفتيا استمرار ومف العاـ، العالج مف أكثر لمعالج تحتاج وال جدا مؤلمة اإلصابة وتكوف
 .التياب العظـ إلى یؤدي وكذلؾ المنطقة، عمى الضغط عند خاصة طویمة لفترة

 
 

                                                           
 .208-207-205سمیعة محمد خمیؿ، مرجع سابؽ، ص    (1)



 الفصل األول:.......................................................... اإلصابات الرياضية وأنواعها

 

54 
 

 :الساق تشنج -3 -1-13-5-2
وقد یكوف  ،وغیر إرادي قوي تقمص ویكوف المفاجئة الحركات عند وتحدث جدا، شائعة إصابة

لعبة كرة  في الحالة خاصة ىذه وتحدث ألـ، وجود مع مؤلمة تقمصات تحدث بحیث متقطعا أو مستمرا
 :إلى یعزى التشنجات سبب ىذه وأف سریع وانطالؽ سریع توافؽ إلى تحتاج التي الید واأللعاب
 التدرب انتظاـ سوء. 
 واألمالح الماء قمة. 
 اعتیادیة وغیر مفاجئة حركات. 
 واالنبساط التقمص بیف التوافؽ عدـ. 
 ب القیاـ یجب اإلصابة ولعالج: 
 اإلصابة منطقة تدفئة. 
 لعدـ  وذلؾ ربطيا ثـ ومف وببطء التقمص اتجاه عكس الساؽ لعضمة التدریجي السحب

 .التقمص حالة إلى العضمة رجوع

 :الساق كسور -1-13-5-2-4        

 نوعیف أشكاؿ، ویوجد عدة عمى الكسر ویكوف مباشرة، غیر أو مباشرة خارجیة شدة نتیجة تحدث 
 ىما: الكسور مف

 الجمد خارج إلى العظـ یخرج ال الذي الكسر وىو :البسيط الكسر. 
 الجمد خارج إلى العظـ یخرج الذي الكسر وىو :المركب أو المضاعف الكسر. 

 مع المنطقة المنطقة وتشوه تموف المنطقة، المصابة،توـر المنطقة في مفاجئ ألـ حدوث :الكسور عالمات
 ما الكسر) وىذا منطقة في منطقة  الكسر خارج الضغط عند الحركة،اختالؼ عند غریب صوت سماع
 والكسر(. العظمي الكدـ بیف یفرؽ

 :یمي بما نقـو أولیة إسعافات إلى باإلضافة 

 المستشفى إلى المصاب وصوؿ لحیف المصابة المنطقة تثبیت. 
 شعاعي  فحص أخذ. 
 المفتوح(. والرد المغمؽ الرد )الرد مف نوعیف عاـ،وىناؾ تخدیر تحت ویكوف الكسر رد 
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 التمفزیونیة  األشعة جياز بواسطة االعتیادي وضعو إلى الكسر إرجاع أي :المغمؽ الرد
 .الیدیف وبواسطة
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 :خالصة

 شبح یيدد أصبحت الریاضیة اإلصابة أف لوحظ ذكره السابؽ الفصؿ إلى التطرؽ خالؿ مف 
 اإلصابة إلى حدوث المؤدیة األسباب معرفة یجب وعمیو المنافسات، أو التدریب في سواء الالعبیف
 وقایة مف بالریاضي النواحي الطبیة الخاصة كافة بدراسة وىذا حدوثيا مف والتقمیؿ لمحد الریاضیة
 البدنیة تدریباتو مزاولة  لمریاضي وبالتالي یمكف لممالعب، العودة حتى وتأىیؿ وعالج وتشخیص
 مختمؼ في الشائعة الریاضیة اإلصابات عمى أنواع التعرؼ تـ ،كما تردد أو خوؼ دوف والخططیة
 الید خاصة. كرة ریاضة وفي والتخصصات الریاضات

 



 

 الفصل الثاني:

مناصب اللعب في كرة الید    
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 تمهيد:

بالرغم من ان كرة اليد الحديثة تتطلب ان يشارك جميع الالعبين في الهجوم والدفاع خالل المباراة 
اال انه يجب ان يكون هناك تنظيم وتنسيق بين مهام كل العب خالل األداء وبهذا يتم توزيع الالعبين الى 

لعبة وجماليتها من حيث عدد مراكز معينة تبعا للمتطلبات البدنية والمهارية لكل العب لتحقيق اهداف ال
اهمال أي واحد منها، فكل واحد يخدم  ال يمكنالالعبين وعليه يبنى فريق كرة اليد من ثالثة خطوط 

 .هجوم ( –وسط  -االخر ويكون حلقة مترابطة من ) دفاع
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 مراكز اللعب في كرة اليد: -2-1

عب لمن طريقة ال انطالقاالل المباراة خعب الاللكل مركز لعب في كرة اليد واجبات محددة يؤديها 
والخطط المستخدمة وتساعد عملية تحديد المراكز اللعب في تحديد المهام والواجبات الملقاة على عاتق  

من الى حد كبير كل العب في الفريق فمهما زادت واتسعت هده المهام والواجبات فإن تحديد المراكز يض
فغن تحديد مراكز  الى دلك وباإلضافةوتنفيد الخطط المختلفة من الملعب، أداء المهام  عدم التعارض في

توزيع المهام  المختلفة وانفي تغطية جوانب الملعب  والتنظيمهة أخرى التنسيق اللعب يضمن من ج
وتوفير واألداء في صورة مراكز لها متطلبات األداء الخاصة بها امرا مازال حيويا ومهما لتكامل األداء 

  . (1)في كرة اليد هدالج

 المهارات الفنية لكرة اليد حسب مناصب اللعب: -2-2

 :(2) عدة مراكز لعب إلىهناك أربعة مناطق لعب مقسمة 

 المهارات األساسية للمدافع: 2-2-1

تتطلب إجادة ممارسة رياضة كرة اليد مهارات أساسية فالمدافع الجيد هو الذي يمكن أن يتصدى  
جديدة للمهاجم بما في ذلك االستعداد البدني للتصادم معه إليقافه ثم يبدأ بسرعة في تكوين هجمة 

والتحرك في ذلك إلصابات عضلية ومفصلية متنوعة حيث أن المدافع في دائمة لألمام والخلف  ويتعرض
دفاع رجل لرجل عند العودة من الهجوم، وفي الحركة بالجنب وغير ذلك من الحركات يلزم  وبالميل وفي
 أن يتقنها.

كما يقوم المدافع بتشتيت الكرة من المنافس سواء تم ذلك بقطع الكرة بالحركة السريعة أو بضرب  
العصبي، كما أن الالعب المدافع عن الكرة باليد مما يحتاج إلى قوة عضلية وسرعة التوافق العضلي 

ويعني هذا أن الدفاع يستخدم يديه   مرماه في كرة اليد من واجبه إقامة حائط للصد وذلك لتوقيف الكرة
 إلغالق الزاوية وهذا ما يعرض الحتماالت اصطدام الكرة به بقوة وسرعة قد تحدث بعض اإلصابات.

 

                                                           
 .35ص ،2006إبراهيم حماد، التدريب الرياضي الحديث، دار الفكر العربي، القاهرة،  مفتي     (1)
 .40ص ،2006، 1دار المؤلف للنشر و الطباعة والتوزيع ، القاهرة ، ط لرياضة خطوة خطوة ، عادل خير اهلل:ا    (2)
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 ، وكسوراليدين واألصابع والعضالت والمفاصلحيث أن المدافع يتعرض بدرجة كبيرة إلصابات 
صابات الركبة المتنوعة  .(1)األنف واألسنان وا 

 المهارات األساسية لحارس المرمى: 2-2-2

تنقسم المهارات األساسية لحارس المرمى إلى المهارات األساسية للدفاع ثم المهارات األساسية 
 للهجوم.

تشمل المهارات األساسية لحارس المرمى في الدفاع ضد الكرة، وتحركات حارس المرمى داخل 
تصوراتهم الخططية وخاصة المهاجم الحائز على الكرة  المهاجمين ومعرفةمرماه إلى مراقبة تحركات 

باإلضافة إلى تحركات زمالئه المدافعين حتى يتمكن من التوقع الصحيح لتوقيت ومكان اتجاه 
مما يسهم في سرعة استجابته باحتالل المكان المناسب واتخاذ وضع االستعداد الصحيح  صويبات،الت

ولذلك يجب على حارس المرمى ضرورة التركيز على  مبكرا للتصدي للكرات المصوبة على المرمى،
  .(2) التحرك في اتجاه خط سير الكرة

 فيه إلصابات في اليدين والقدمين، الدفاع ضد الكرة يشمل الدفاع ضد الكرات العالية ويتعرض
حيث يقفز عاليا ليحاول صد الكرة وفيه يتعرض حارس المرمى الحتماالت إصابة الفخذ  الركبة، ومفصل
أغلب تمريرات حارس المرمى من و  ،عند السقوط على الركبة تكثر إصابتها المتنوعة ، وكذلكالداخلية

 (3).بأنواعها المختلفةف حارس المرمى الكتف تزداد نسبة اإلصابات بكت

 المهارات األساسية للمهاجم: 2-2-3

تعتمد المهارات األساسية للمهاجم في كرة اليد على الطاقة الحيوية الهوائية في أغلب األداء الذي  
يتخلل التدريب والمباريات ولذلك يلزم اختيارهم على أسس االختبارات الفسيولوجية المعروفة عالميا بقياس 

استهالك أكسجين وكلما زاد االستهالك أثناء المجهود كلما كان مهاجم أفضل من حيث كفاءة أقصى 
 الجهاز الدوري التنفسي وبالتالي من حيث لياقته البدنية في الملعب.

                                                           
 .66-65 ، صالطب الرياضي وكرة اليد، مرجع سابق ،أسامة رياض  (1)
 ،1999 ،1ط ،اب للنشر، القاهرةمركز الكت ،، حارس المرمى في كرة اليدعماد الدين عباس أبو زيد واخرون، درويشكمال   (2)
 .49ص
 .67-66، ص، مرجع سابقالطب الرياضي وكرة اليد ،رياضسامة أ  (3)
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وتعتمد مهارات المهاجم على الحرس وتغيير االتجاه، والتوقف المفاجئ، والخداع لتحريك الخصم  
داع بدون كرة أو بالكرة وسواء كان الخداع بسيط أو مركب، كما تشمل في المكان الخاطئ سواء خ

همال التدريب المهاري يؤدي إلى  المهارات األساسية للمهاجم االستحواذ على الكرة، تنطيطها وتمريرها وا 
 تعرض المهاجم لحدوث إصابات متنوعة.

 المهارات األساسية لالعب البناء الخلفي: 2-2-4

الخلفي)يقصد به الالعب الذي يبني الهجمات( أبعد العب عن مرمى الفريق  يعتبر العب البناء 
هذا اللعب األساسي هو التصويب على المرمى لتسجيل أهداف أو إجراء فرصة مناسبة  المنافس وعمل
 تحركه إلى الجانب ولألمام تزداد فيه نسبة إصابات الكتف واألصابع والكوع )المرفق(. لزمالئه ويغلب

لجهات لى أو من تحت الحوض أو مع االبناء الخلفي على التصويب من أع ب العبويتم تدري
 المختلفة، أو من الوقوف أو بعد عمل خطوات.

زيادة نسبة إصابات الكتف لالعب البناء الخلفي تأتي من أن معظم تصويبه للمرمى يكون من  
الكتف و  الرسغ، الكوعومفصل  أربطة ،، عضالتأعلى )فوق الكتف( وباستخدام األصابع، اليد، العضد

 حيث تزداد فيهم نسبة اإلصابة.

كما أن التصويب بالقفز ألعلى يترتب عليه تحميل زائد على مفصل الركبة والقدم وزيادة نسبة 
 .(1)اإلصابات بهم

 المهارات األساسية لالعب الدائرة: 2-2-5

هم دوره األساسي في الملعب لفهم طبيعة إصابات المالعب الخاصة بالعب الدائرة ينبغي أن نف 
 يلي:ما والذي يشتمل بصفة رئيسية على 

 تغيير االتجاه، الحركة بخطوات سريعة.، التمريرحجز الخصم ، 
 .التصويب 

                                                           
 .70، ص ، مرجع سابقأسامة رياض، الطب الرياضي وكرة اليد  (1)
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علما بأن تحركات العب الدائرة تكون بين المدافعين قرب الستة أمتار وظهره للمرمى ليجد مكانا  
خاليا بين المدافعين للتصويب متعرضا للخشونة المتعمدة ولذلك تزداد في العبي الدائرة نسبة اإلصابات 

يقوم الالعب بعمل بلف العضلية والمفصلية بأنواعها المختلفة، كما تزداد فيه نسبة إصابات الوجه حيث 
منثنيا ألسفل للتصويب سواء بالذراع أو  المدافع والقفزسريع لمواجهة المرمى محتفظا بالكرة بعيدا عن 

 مالصق ويتمالرسغ الذي تزداد احتماالت إصابتهم إذا ما جوبهت التصويبة بصد مباشر من مدافع 
ن الطيران واستخدام الدحرجة عند النزول التصويب بسرعة من القفز للداخل،أومن السقوط للداخل، أو م

وتعرض الالعب لإلصابات المتنوعة، والتصويب عكس اتجاها ليد الرامية سواء كان القفز من للداخل أو 
من اللف للخلف أو مع اللف والسقوط للداخل أو التصويب من الطيران بالرجل اليمنى باللف ما يعرضه 

 إلصابات كرة اليد المتنوعة.

ريبات اكتساب العب الدائرة لتلك المهارات إلى تعرضه للمزيد من اإلصابات الشائعة في وتؤدي تد
مالعب كرة اليد والتي يلزمها وقائيا أن يكون التدريب علمي وعلى مستوى عالي وقاية لالعب من 

 .(1)اإلصابات

 المهارات األساسية لالعب الخلفي: 2-2-6

الالعب الخلفي يمتاز بمردود بدني عالي وعادة يخلق الخطر عن طريق اللعب من بعيد مهما تكن  
تنقالته خاصة عند التقاطع وهذا جراء االندفاع في لحظة نحو المرمى وباستقباله للكرة مستغال المسافة 

كذلك قادرا على  وهو يسارا وبينالمدافعينوالزمن الكافية للقذف سواء باالرتكاز أو االرتقاء يمينا أو 
ه مما استغالل قدراته وقوة خطورته أمام المرمى للقذف أو التمرير لالعب الدائرة أو لالعب القريب من

 .(2)والتهديفيسمح له من فتح فراغ للقذف 

 المهارات األساسية لالعب الجناح: 2-2-7

عادة ما  ر االتجاه والخداع،يتحرك العب الجناح موازيا غالبا للستة أمتار،ويعتمد على لجرس وتغيي 
يستلم الكرة بالهواء وأثناء تغيير االتجاه مما يستدعي توفر توافق عضلي عصب عالي لديه مع سرعة 

 ومرونة وقوة عضلية نسيبة.

                                                           
 .72-71الرياضي وكرة اليد، مرجع سابق، ص  الطب أسامة رياض،  (1)

(2)
 Jean –Paul martinet, handball, p 397. 
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في الجناح أداء التصويب بدرجة عالية سواء كان من القفز للداخل أو من الطيران أو عكس  يتطلب    
الجهة التجاه اليد الرامية مما يعرض مفاصل الركبة والحوض والكتف والرسغ والمرفق لمزيد من 

 اإلصابات.

 ويلزم ،كما أن تعرض الجناح للدحرجة ما بعد التصويب تزيد من نسبة اإلصابات العضلية لديه 
أيضا التدريب على التصويب بخط منحني وتصويب الكرة المسقطة خلف حارس المرمى، والتدريب السليم 

 على تدحرج الجسم بعد التصويب وقاية له من اإلصابات.

ومما سبق من مهارات يعكسها األداء السليم لرياضة كرة اليد نرى أن اكتساب هذه المهارات وأدائها  
ريات يعطي إصابات المالعب الخاصة بكرة اليد الطابع المميز لها من زيادة نسبة في الملعب في المبا

صابات مفاصل المرفق والرسغ، إصابات الوجه وكسر األنف واألسنان، صابات اليدين  وا  والركبة والقدم وا 
 .(1)العضلية المتنوعة الترقوة واإلصاباتوكسر 

 التنسيق الجماعي وتقسيم المهام: 2-3

كل المهام الضرورية لقلب موازين القوى والهجوم، ا كان الالعبون مطالبون باحترام مبادئ الدفاع إذ     
 واحد. طرف العبال يتم تنفيذها من 

شخاص موجهين نحو نفس الهدف وبالتالي يقومون بنفس العمل بل الفريق ليس مجرد مجموعة أ    
ا طبق على مستوى الفريق وبالتالي إذم للمهام يالفريق يعرف بتنظيمه الخاص ألدوار اللعب وهناك تقسي

 كانت المهام )الواجبات( الفردية يجب ان تتوافق مع مبادئ اللعب الجماعي.

 فان مهام كل العب يمكن ان تكون مختلفة ضمن العمل الجماعي.

 تقسيم الفضاء: 2-3-1

باحتالل اكبر مساحة ممكنة لربح المعركة يجب احتالل الميدان التقسيم الجيد لفضاء اللعب يسمح 
 واحتالل الفضاء من اهم معايير مستوى اللعب.

 

                                                           
(1)  Jean –Paul martinet, handball, p 397. 
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 :مراكز اللعب 
لتقاسم المهام المختلفة في فضاء اللعب ،الالعبون يحتلون مراكز ،هده المراكز ترتبط بوظائف 
خاصة يمكن تعريف مركز اللعب بالموقع الدي يحتله الالعب داخل الميدان  والشكل االتي 

 .ز اللعب في الهجوم )ألنه في الدفاع لها تسمية أخرى(يوضح مراك

 في الهجوم الخاطف
       جناح ايمن. خلفي 
  .      محوري موزع 
 خلفي ايسر  . جناح ايسر 

 في الهجوم المنظم 
 .جناح ايمن  

 .خلفي ايمن 
 محوري .             موزع .      
 . خلفي ايسر     

 جناح ايسر .             
 .(1): يوضح مراكز اللعب في كرة اليد(1-2)الشكل رقم                

العبين خلفيين  3ادن يوجد تقسيم للفضاء في العمق فهناك  ،تمييز مراكز امامية وأخرى خلفية يمكن     
العبين اماميين ،يمكن أيضا تمييز مراكز اللعب وفق موقع الالعب جانبيا مما يؤدي الى ظهور  3و 

 .ا يتخصص الالعبون بمركز لعب محدد، لدالك غالبا مممركز ) التسديد مثال(التقنيات الخاصة لكل 

 :اليمين على المرمىمن اليسار الى عموما نجد 

 الجناح االيسر. 
 )الخلفي اليسر) الى الخلف وقليال الى الوسط. 
  المحوري ) يتحرك على طول المنطقة (الالعب. 
 (تأخراع او صانع األلعاب ) في الوسط واألكثر وز الم. 
 الخلفي األيمن.  
 الجناح األيمن. 

 

                                                           
(1) Dubert rand, l’evalution physiologique des athlètes, comite olympique, algérienne, 2006, p35. 
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 قطاعات اللعب: 
منصب اللعب يحدد قطاعا معينا للعب وبالتالي فان الملعب مقسم جانبيا الى أروقة )ممرات(  

الالعبين من تغيير القطاعات اثناء  ال يمنعبشكل مميز لكن هدا  لكل العب رواق يتدخل فيه
اللعب )تقاطع ، دخول الجناح الى المنطقة الوسطى مثال(. لكن بتغيير المنصب يحصل الالعب 

 .(1)ام جديدةعلى مه
 : التشكيالت 

يتم اختيارها على أساس إمكانيات  هي حلول محددة مسبقا لتنظيم الفريق جماعيا في الفضاء،   
المنافس، فمثال العب نشيط يقطع غالبا وخصائص الفريق وأيضا على أساس إمكانيات الفريق 

لكن ان كان الفريق  الكرات يمكن ان يلعب بشكل متقدم عن بقية الدفاع لتعطيل تحريك الكرة
يملك العبين يجيدان التسديد من بعيد يجبران الفريق المدافع على اتخاد وضعية بالعبين متقدمين 

 لمنعهما من التسديد. الالعبين قصد التدخل بشكل سريع واعاقة هدين
ي مراحل الهجوم والدفاع الجغرافي لوضعيات االعبين في الفضاء ف عالتشكيل هو التوزي 

  (6-0، يسمى التشكيل على أساس ترتيب الالعبين من منتصف الملعب الى المرمى)نالمنظمي
اليوغسالفيين اللدين استحدثوها ( الن 1-2-3(، وتسمى )1-2-3( ،)3-3( ، )2-4( ،)1-5) 

 ( 0-6فين يتحدثون عن )، لكن التسميات تغيرت مؤخرا فاصبح العديد من المؤلسموها كدلك
(5-1...) 

يمكن للتشكيل الدفاعي ان يوجه اكثر اما نحو استرجاع الكرة او حماية المرمى، فمثال وضع    
( يضعف الخط الدفاعي الخلفي ويوفر 3-3عدد كبير من الالعبين المتقدمين مثل التشكيل )

 ادنى حماية للمرمى لكن يوفر فرصة اكبر السترجاع الكرة.
( يعطي اكبر حماية للمرمى 0-6على خط واحد مثل )بالمقابل بقاء عدد اكبر من الالعبين   

دن على التوجه التكتيكي المطلوب الكرة. فاختيار التشكيل يعتمد الكن يوفر فرصا اقل السترجاع 
و نقص هل الالعبين المهاجمين متفوقين او منهزمين في النتيجة، هل هم في حلة تفوق ا)

 ..(.و نهايته.عددي، هل اللعب في بدايته أ

                                                           
(1) Marsault Christelle, ufrSTPS, Strasbourg cours de deu GHB, 2006, p14. 
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ولوية في الهجوم المنظم هي اإلحاطة بالدفاع وفتح اللعب جانبيا وفي الشيء في الهجوم االنفس 
 .(1)العمق

( مراكز لعب ال يمكن االستغناء عنها لتحقيق هدا المبدأ مهما كانت التغيرات في قطاع 4ربع )وهناك أ  
 هده المراكز البد ان تكون مشغولة) الالعبين الخلفين والجناحين( ،اللعب

 
 
 

 
 
 
 

 يوضح مراكز اللعب األساسية في كرة اليد        :(2-2)الشكل رقم                      

 توزيع المهام: 2-3-2

العب واحد ال يمكنه منفردا تنفيد مجموع المهام المطلوبة لدالك يوجد تقسيم لألدوار، نظام اللعب هو    
 .الدي يحدد العالقة الموجودة بين العبي الفريق الواحد وهو الدي يحدد مسؤولية كل العب تجاه الفريق

  )و على مساحة أفي الدفاع يتوزع الالعبون اما على العبي الفريق المنافس ) دفاع رجل لرجل
اقبة يجب تغطيتها) دفاع المنطقة(،حاليا األنظمة الدفاعية صارت مختلطة على المدافعين مر 

 خصم مباشر وتغطية قطاع معين.
  في الهجوم يمكن تحديد نظامين للعب: الحركة السريعة للكرة وحركة الالعبين هنا أيضا نادرة هي

 الحاالت التي ال يجمع فيها بين النظامين.

 :هناك عالقة وثيقة بين نظام اللعب الدفاعي والهجومي  

  لالعبيندفاع رجل لرجل يجب ان يقابله تحريك سريع. 
 دفاع المنطقة يجب ان يقابله التحريك السريع للكرة. 

  

                                                           
(1) MARSAULT, 2006, p15. 

 شبه المنحرف الهجومي

 لإلحاطة بالمرمى
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ن نالحظ ان التشكيالت ونظام اللعب مفهومان مختلفان ويكمالن بعضهما. كل فريق يجب يمكن أ
تشكيل وكل نظام لعب يشكل معوقات مختلفة  ان يكون له تشكيل ونظام لعب في الدفاع والهجوم. وكل

 والقدرة على التغيير بسرعة تجبر الخصم على التأقلم.

 المهارات المميزة لكل مركز: 2-4

يمكن القول ان لكل مركز مميزات مهارية خاصة تجعل منه يحتل منصب ما في خط من خطوط    
 :(1)الملعب بكرة او بدونها والجدول التالي يوضح بعض منها

 االتجاهات الخططية الوسائل الفنية التدخالت الصفة الغالبة المنطقة
 .منع التصويب - الدفاع - مدافع

 .استرجاع الكرات -
 .ابعاد الكرات -

 مهارات الدفاع -
 التمريرات الطولية -
)المراوغة والهجومات  -

 .المعاكسة(

التوضع في األماكن 
 .المناسبة

العب 
 الوسط

 توجيه - التحضير -
 المساعدة والمساندة -
 احباط -

 تمرير -
 اخماد -
 المراوغة -

الكرات الحاسمة  توجيه
 .والفاصلة

 
 مهاجم

 
 الختام -

التصويب عن قرب  - 
 .وعن بعد

للمناولة  التحضير -
 .االخيرة

 واحد الفتح، المراوغة، -
 اثنين،

 +  األخيرة التمريرة -
 التصويب.

 
 .االتجاه نحو الهدف

    

 .المهارات والوسائل المستخدمة في كل مركز (:1- 2) الجدول  

 

 

                                                           
 ألساتذةعبد القادر بومسجر: تحديد السمات الشخصية لدى العبي كرة القدم حسب مراكزهم ،مدكرة ماجستير المدرسة العليا   (1)

 . 63ص ،1996 التربية البدنية والرياضية ، مستغانم ،الجزائر،
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 أهمية مراكز اللعب: 2-5

  يعتمد تكامل أداء فريق كرة اليد وظهوره كوحدة واحدة خالل المباراة على مدى اجادة الالعبين
 تنفيد واجبات المراكز التي يشغلونها.

  من طريقة  المباراة انطالقاان لكل مركز من مراكز اللعب واجبات محددة يؤديها الالعب خالل
 الخطط المستخدمة.و  اللعب

  يضمن وجود واجبات لكل مركز من مراكز اللعب عدم التعارض في أداء المهام وتنفيد خطط
 اللعب.

 بتنسيق وتنظيم دون  يضمن تغطيتهم لمساحات الملعب ان اجادة العبي الفريق لمراكز اللعب
ي بناء وتطور وانهاء الهجوم او في القيام و أخرى قد تكون دات أهمية فاهمال مساحة أ

 بالواجبات الدفاعية عند الدفاع.
  العبين فيظل توزيع المهام واألداء بين العبي الفريق امرا هاما  7نظرا لكون الفريق يتكون من

 وحيويا لضمان اإلنتاجية الجماعية لهدا العدد من الالعبين وتوفير الجهد.
  زيادة  إلىالبدني والمهاري  اإلعدادمية والدفاعية وكدلك طرق لقد أدى تطور خطط اللعب الهجو

 األداء الحركي المطلوب تنفيذه من جانب الالعبين في كل مركز من مراكز اللعب المختلفة. مدى
  لقد اتبثت نتائج العديد من الدراسات على مدى العشرين سنة األخيرة ان المدى واألداء  الحركي

 ازال في ازدياد. لمراكز اللعب قد ازداد وم
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 خالصة:

أصبحت كرة اليد الحديثة مختلفة بكل االختالف عن سابقتها من حيث مستوى طريقة وخطط اللعب       
لدالك اصبح تسمية المراكز له أهمية خاصة في المستوى العالي حيث الالعب الجيد المميز والمفضل 

لكن تبقى كل منطقة لعب لها خصائصها والطرق عند المدربين هو منة يستطيع ان يشغل عدة مراكز 
 .التي تمارس فيها اللعبة نتيجة التدريب والمنافسة المتكررة حسب متطلبات مركزها

 

 



 

 الفصل الثالث:

كرة الید ومتطلباتها   
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 تمهيد:

وهي واحدة من األلعاب الجماعية التي ، كرة اليد رياضة سريعة ومثيرة يلعبها الرجال والنساء 
 هذهلما تتميز به  ،مكانتها وشعبيتها بين مختلف األلعاب األخرى الفردية كانت أو الجماعيةحافظت 

 اهتمامأو البدني ودرجة إثارة عالية كفيلة أن تجدب  المهارياللعبة من مستوى رفيع سواء على الصعيد 
 الماليين من الممارسين والمشاهدين.

ضة كرة اليد من جميع يانظرة شاملة على مختلف متطلبات األداء في ر  نلقيفي هذا الفصل  
سواء من الناحية الدفاعية أو الهجومية حسب مختلف مناصب  البدنية والمهارية، الفسيولوجية، الجوانب

كذا الجانب النفسي لما له من أهمية كبيرة خصوصا لخاصة للعب الحديث في كرة اليد و اللعب والمميزات ا
 .انفعاالتمباشر مما يولد عدة تصادمات تخلف  واحتكاك كون لعبة كرة اليد رياضة تتميز بخشونة
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 كرة اليد: لعبة 3-1

من  ، بها حديثا واالهتمامتعتبر لعبة كرة اليد من األلعاب الجماعية التي توجهت إليها األنظار  
من هو قائم بعملية حيث عملية تعليم مهاراتها وتذليل العقبات التي تواجهها في عملية التعليم و مساعدة 

وأن الغرض ، ني أسرع لعبة جماعية في العالموكرة اليد هي ثا ، بنفسه والمتعلم معا االرتقاءالتعليم على 
وأغلب فترات المباراة يكون اللعب حول منطقة المرمى ويقل في وسط  ، من المباراة هو تسجيل األهداف

 والفريق الفائز هو الفريق الذي يسجل أكبر عدد من األهداف في الزمن المحدد للمباراة.، الملعب

" أن رياضة كرة اليد تتسم بالمالحظة 1997كمال عبد الحميد "،"محمد حسن عالوي" كما يشير 
الدائم للتصرف في كل الموافق التي تتطلب التغيير المستمر لألحداث  واالستعدادالمستمرة والتركيز 

والطموح من ، في المواقف المتغيرة دائما االشتراكوالمقيد باإلضافة إلى  الحر الفردية والجماعية واللعب
 .(1)بمثابة مجال حيوي للغاية، األداءوالعمل على رفع مستوى ، فوزأجل تحقيق ال

 قراراتال اذواتخعلى النفس وتحمل المسؤولية  االعتمادممتازة تساعد على تربية الالعبين على  
الالعبين السمات الخلقية واإلرادية كما تعتبر كرة اليد  اكتسابكما تعمل على ، السريعة أثناء المباريات
الفريق يعمل من أجل  أفراداألفراد على التفكير والتصرف الجماعي فكل فرد من وسيلة ناجحة لتربية 

 .(2)الجماعة

" هي رياضة جماعية تتميز بإجراء حركات مثل الجري السريع القفز Thierry N)")1988ويشير  
تمارس  ، الرياضات التي يدخل في نطاقها تعاقب فترات ذات شدة عالية وتعتبر من ، الخالتصويب ...

حيث يهاجم الالعبون في منطقة الخصم ، العبين زائد حارس المرمى داخل ملعب محدد المقاييس 6بستة 
الكرة  استرجاعبواسطة الكرة من أجل تسجيل الهدف كما يقوم المدافعون بصد تصعيد الكرة بغية محاولة 

يعتبر الفريق  ، القانون العام احترامأو الدفاع عن المرمى حيث تمارس هذه اللعبة باأليدي في إطار 
حيث  ، كما أن اللعبة تسير من طرف حكمين، المسجل ألكبر عدد من األهداف هو الرابح في المباراة

 .(3)معاكس اتجاهون توضع كل منهما في يك

                                                           
 36.ص، 1997،ة رالقاه، دار الفكر العربي، الممارسة التطبيقية في كرة اليد: كمال عبد الحميد ،عالويمحمد حسن  (1)
 .78ص ،2004اإلسكندرية،  ،المكتبة المصرية، مركز التحكم في االلعاب الجماعية :عماد ابو القاسم، محمد حسن، زكي محمد (2)

(3)
Thierry N, Les Fondements pédagogique et Techniques du hand-ball, Ed Amphora, Paris, 1988, 

p.16. 
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 د:متطلبات األداء في كرة الي 3-2

 المتطلبات الفسيولوجية ألداء كرة اليد: 3-2-1

م أهداف التدريب المخطط طبقا لألسس أهللمستويات الرياضية العالية من  يعد الوصول بالالعبين 
إذ يتوقف مستوى األداء في كرة اليد بجوانبه المختلفة على التخطيط الدقيق لعملية ، والمبادئ العلمية

إذ يتأثر مستوى األداء في كرة اليد ، به ألعلى المستويات واالرتقاء األداءالتدريب الرياضي لتطوير 
 .(1)ه من عوامل فسيولوجية ومرفولوجيةبمجموعة من العوامل البيولوجية بما تتضمن

يحتاج الالعب عند ممارسته لرياضة كرة اليد إلى طاقة كيميائية حيوية تظهر في الملعب على  
وللطاقة المميزة لمجهود الالعب في كرة اليد صورتين أساسيتين هما الطاقة الحيوية  ، هيئة مجهود بدني

 المبارياتوهي الطاقة الناتجة عند بداية المجهود في التدريب أو ، ) في غياب األكسجين( الالهوائية
عتمد على وجود وت، ولفترة وجيزة زمنيا ثم يليها مباشرة الطاقة الهوائية وتستمر باقي التدريب والمباريات

 .(2)خطواتها الكيميائية في الجسم الستكمالاألكسجين 

يجب على الالعب ان يكون قادرا على إنتاج الطاقة من أجل مواصلة   Bayer,c(1993)حسب 
والتقليل من التأثيرات السلبية الناتجة من فقدان التوازن الفسيولوجي  ،الحمولة المرتفعة للمنافسة في كرة اليد

تتطلب المنافسة في كرة اليد قدرات هوائية جيدة نظرا ألن مختلف فترات اللعب تتميز ، عند بذل الجهد
حيث يتعين على فريق كرة ، ثا10بمراحل متقطعة تتخللها مراحل راحة في غالب األحيان تكون أقل من 

 . (3)بدنية جيدة للقدرات الالهوائية  ن يتكون من العبين يتمتعون بلياقةاليد أ

العضلي  قوالتواف، كما تعتبر كفاءة الجهاز الدوري التنفسي والقوة العضلية العصبية لالعب والسرعة 
ى كفاءة في الطاقة إلالعصبي هي من أهم المتطلبات الفسيولوجية في العب كرة اليد حيث يحتاج اللعب 

كرة اليد من رياضات الجلد الدوري التنفسي وتأتي هنا  أن باعتبارالحيوية الهوائية وبدرجة كبيرة نسبيا 

                                                           
 17.ص ،1999، ةرالقاه ،مركز الكتاب للنشر، االسس الفسيولوجية لتدريب كرة اليد: كمال درويش واخرون (1)
 89.ص، مرجع سابق، الطب الرياضي في كرة اليد، اسامة رياض (2)

Bayer, C, Formation du joueur, Ed Vigot, Paris, 1993, p 314.
(3) 
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أكسوجيني  استهالكتحديد أقصى  استهالكتحديد أقصى  اختبارالفسيولوجية خاصة  االختبارات أهمية
 . (1)نسبيةاسب لرياضة كرة اليد بصورة منلالعب لتوضح لنا الالعب ال

 فيجب على المدرب إعطاء أهمية كبيرة إلى هذا الجانب حتى يتسنى له التدريب وفق أسس علمية.

( يوضح نتائج األعداد التقييمية للصفات الفسيولوجية والبدنية لالعبي كرة اليد أكابر 1-3جدول رقم )
 .(2)(Brikci، 1994المستوى العالي حسب )

 المستوى
 ختباراإل

تحت 
 المتوسط

حسن  حسن كافي متوسط
 جدا

 COOPER <2806 2806- 2929 2930- 3170 3171- 3294   >3294كوبر

VO2max) <49 49-52  53- 56 57-62 >62 

 41> 4.1-4.2  4.39 -4.21 4.4 -4.5 4.5< متر)ثا( 30

 34> 34-35.0 35.1-36.8 36.9 -37.8 37.8< متر )ثا(200×2

 62.6< .62-59.4 59.03 -53.0 52.9 -49.6 49.6> القفز العمودي

 الثالثي القفز
(Décasaut)m 

<24.7 24.7-25.7 25.8- 27.5    27.6-28.6 >28.6 

من  قذف الكرة
 الثبات

<31.0 31.0- 33.6    33.7-38.8 38.8-41.4 >41.4 

الكرة قذف 
 )م( باالنطالق

<33.8 33.8- 36.4 36.5-41.4 41.5- 44.0 >44 

Triangle >11.2 11.2- 10.6 10.5- 9.4  9.3-8.7 <8.7 
 

 المتطلبات البدنية: 3-2-2

فقد أصبحت الصفات ، اللعب متمتعا بلياقة بدنية عاليةكما كانت كرة اليد الحديثة تتطلب أن يكون  
الشهرية ، األسبوعية ، الضرورية لالعب كرة اليد أحد الجوانب الهامة في خطة التدريب اليوميةالبدنية 

                                                           
 80.ص ، مرجع سابق، أسامة رياض (1)

Brikci A. E, Aspect physiologique de Handball, FAHB, Alger, 1994,p 21.
 (2) 
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والقاعدة  ،فكرة اليد الحديثة تتصف بالسرعة في اللعب والمهارة في األداء الفني والخططي، والسنوية
المباشر على مستوى األداء حيث يرجع لها األثر  ، األساسية في ذلك هو تنمية وتطوير الصفات البدنية

لذلك فإن التدريب لتنمية وتطوير الصفات البدنية ، والخططي لالعب خاصة أثناء المباريات المهاري
األساسية والتدريبات الخططية وبذلك ترتبط اللياقة البدنية يكون أيضا من خالل التدريب على المهارات 

 والخططي للعبة. لالعبي كرة اليد باألداء المهاري

د البدني العام وصفات في كرة اليد صفات بدنية لإلعدا ألداء الالعبوتتضمن المتطلبات البدنية  
حيث يهدف اإلعداد البدني العام إلى تنمية الصفات البدنية العامة التي  بدنية لإلعداد البدني الخاص.

بينما يهدف لإلعداد البدني ، يمكن على أساسها بناء وتطوير الصفات البدنية الخاصة بلعبة كرة اليد
لالعب القدرات وتزيد ا ، لألداء في لعبة كرة اليدإلى تنمية الصفات البدنية الخاصة الضرورية  ،الخاص
 (1).في جميع فترات التدريبوثيقا  ارتباطاعلى أن يكون مرتبط باإلعداد البدني العام ، والخططية المهارية

والتمرينات المخططة التي يضعها المدرب ويتدرب عليها  اإلجراءاتويقصد باإلعداد البدني كل 
وبدونها ال  ، والخططي المهاري األداءبمستوى  لالرتقاءلينمي ويطور الصفات البدنية الضرورية ، الالعب

المطلوب منه وفقا لمتطلبات  ، والخططي بالكرة أو بدونها يستطيع العب كرة اليد أن يقوم باألداء المهاري
 ويمكن حصر المتطلبات البدنية الضرورية لكرة اليد فيما يلي:، اللعبة

 .(2)الرشاقة –المرونة  -السرعة -القوة -التحمل

 حيث يتم توضيح الصفات البدنية كل حدا:

 القوة: 3-2-2-1

 تعريف القوة العضلية:- 

تنتجها  انالعضلية بأنها" المقدرة أو التوتر التي تستطيع عضلة او مجموعة عضلية تعرف القوة  
 . (3)واحد لها" إرادي انقباضفي أقصى  ضد مقاومة

                                                           
 29-30.ص، مرجع سابق، كمال عبد الحميد،  محمد حسن عالوي(1)
 الكتاب للنشر  مركز -نظريات، تطبيقات -سامي محمد علي: االسس الفسيولوجية لتدريب كرة اليد، ، عماد الدين عباس أبو زيد (2)

 22.ص، 1،1998ط ،ةرالقاه
 167.ص، 2001، القاهرة، دار الفكر العربي، التدريب الرياضي الحديث :مفتي أبراهيم حماد (3)
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إنتاج أقصى  القوة العضلية بأنها قدرة العضلة او المجموعة العضلية على ويعرف نوالن ثاكستون
 . (1)قوة ممكنة ضد مقاومة

أن القوة العضلية أهم صفة بدنية وقدرة فسيولوجية وعنصر حركي  1999ويشير بسطويسي أحمد 
 (2)فعاليات الرياضية على حد السواء البين الصفات البدنية ولذلك ينظر إلها المدربون كمفتاح للتقدم لكل 

 أهمية القوة العضلية:- 

تعتبر عملية تدريب القوة من أهم عناصر اللياقة البدنية التي يجب على الالعب في كرة اليد أن 
 : (3)بهذه الصفة نظرا لألهمية التاليةيكون على قدر كافي 

  الرياضات و تتفاوت نسبة مساهمتها تسهم في إنجاز أي نوع من أنواع الجهد البدني في كافة
 طبق لنوع األداء.

  لهذا فهي ، السرعة والتحمل والرشاقة لمث األخرىتسهم في تقدير العناصر)الصفات( البدنية
 تشغل حيزا كبيرا في برامج التدريب الرياضي.

 .تعتبر محددا هاما في تحقيق التفوق الرياضي 
  المنافس بطريقة قانونية خالل المواقف التي  مقاومةوالقدرة على تكسب الالعب الثقة في النفس

كما في حالة السقوط على األرض  ، تصادفه أثناء اللعب وكذلك تجنب اإلصابة وخاصة الخطيرة
 المستمر بالمنافس. االحتكاكأو 

 المختلفة لتطبيق القوة: األنواع-

 : (4)التاليةة يمكن أن نالحظ األشكال من خالل األنواع المختلفة لتطبيق القو 

 مجموعة من العضالت نجد: أوعندما تطبق القوة بجزء من العضلة  -

 القوة الموضوعية 
 القوة العامة 

                                                           
 83.ص، 2003، القاهرة، دار الفكر العربي، البدنيةفسيولوجيا اللياقة  :أحمد نصر الدين، ابو عالء عبد الفتاح(1)
 19.ص، 1999 ،1دار الفكر العربي، القاهرة، ط ،التدريب الرياضي ونظريات : أسسأحمد يبسطو يس (2)
 57.ص، 2004،  القاهرة، دار الفكر العربي، كرة اليد للجميع :منير جرجس(3)

(4) 
Weineck J. manuel d'entraînement, Ed Vigot, Paris, 1997, p 223. 
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 :بالنظر إلى التخصص الرياضي الممارس -

 .القوة العامة 
 .القوة الخاصة 

 :على حسب نوع العمل العضلي -

 .القوة الحركية 
 .القوة الثابتة 

 :إلى األشكال الرئيسية لألفعال الحركية بالنظر -

 .القوة القصوى 
 .قوة السرعة 
 .تحمل القوة 

 :على حسب وزن الجسم - 

 .القوة النسبية 
 .القوة المطلقة 

 المحددة لمستوى تطور صفة القوة: العوامل البيولوجية- 

 :(1)التالية إن تطور صفة القوة أثناء عملية التقلص العضلي اإلرادي يرتكز على العوامل

 .عدد األلياف العضلية المستعملة 
 .القدرة التناسقية للجسم 
 .عدد الوحدات الحركية العاملة في وقت واحد 
 .مقطع وحجم العضلة المطبقة للعمل 
 .حجم التناسق البيئي في العضالت 

 

                                                           

Thomas R et Autre, Les Aptitudes motrices, Ed Vigot, Paris, 1989, p 99-101.
 (1) 
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 األنواع الرئيسية للقوة العضلية:- 

 التالية: يمكن تقسيم القوة العضلية إلى األنواع الثالثة

 القوة العضلية العظمى )القصوى(: -أ          

 .(1)اإلرادي االنقباضنتاجها من خالل وهي أقصى قوة يمكن للعضلة إ            

 خصائصها: -    

 العضلي الحادث خاللها ناتجا عن أكبر عدد ممكن من األلياف العضلية  االنقباض يكون
 المستشارة في العضلة أو المجموعة العضلية.

  العضلي تتسم بالبطء الشديد أو الثبات. االنقباضسرعة 
  ثانية. 10 -ثا  01العضلي يتراوح بين: االنقباض استمرارزمن 

 عضلية(:القوم المميزة بالسرعة )القدرة ال-ب         

 . (2)وهي المظهر السريع للقوة العضلية والذي يدمج كال من السرعة والقوة في حركة        

 خصائصها: - 

 ويقل  ، العضليةكون ناتجا عن عدد كبير جدا من األلياف العضلي الحادث خاللها ي االنقباض
 عن العدد الذي ينقبض عادة في القوة العضلية القصوى.

  إذ تنقبض العضلة أو المجموعة العضلية ، العضلي تتسم بالزيادة المفرطة االنقباضسرعة
 بأقصى سرعة لها.

 العضلي ما بين جزء من الثانية إلى ثانية واحدة. االنقباض زمن يتراوح 

 (:ةالمستمر تحمل القوة )القوة  -ج

 . (3)في إخراج القوة أمام مقاومات لفترة طويلة االستمرارالمقدرة على هي      

                                                           
 169.ص، 2001،  مرجع سابق، مفتي إبراهيم حماد (1)
 169.ص، نفس المرجع (2)
 170.ص  ، 2000 ،مرجع سابق، مفتي إبراهيم حماد(3)
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 خصائصها: -

 لعدد ويقل عن ذلك ا، العضلي الحادث يكون ناتجا عن عدد قليل من األلياف العضلية االنقباض
 المميزة بالسرعة. المنقبض عادة في حالة القوة

  العضلي تتسم بالتوسط. االنقباضسرعة 
 ثانية إلى عدد كبير من الدقائق. 40العضلي يكون مستمرا ولزمن يتراوح ما بين  االنقباض 

 السرعة: 3-2-2-2

 تعريف السرعة:- 

على وظيفة الجهاز الحركي  باالعتماداألفعال الحركية في أقل وقت ممكن  تنفيذوهي القدرة على 
 . (1)وقدرة العضالت على تطوير القوة

السرعة بأنها "القدرة  على تحريك أطراف الجسم أو أجزاء من روافع  (1980يعرف فرانك ديك )
 . (2)"الجسم او الجسم ككل في أقل زمن ممكن

 أهمية السرعة في كرة اليد:-

بل إن ، تعتبر السرعة من العوامل الحاسمة التي تؤثر بشكل مباشر ومستمر على نتيجة المباراة
 : (3)أي تطور نسمع عنه في اللعب غالبا ما يكون عامل السرعة ويرجع إلى 

  البدني في الرياضات المختلفة. األداءكون السرعة مكون هام للعديد من جوانب 
 .تعتبر السرعة أحد عوامل نجاح العديد من المهارات الحركية 
  لعامل السرعة والحد الفاصل في ترجيح احد  المباراة يكونكل المواقف الهجومية والدفاعية طوال

 الالعبين على غيره.
  الموقف المناسب وتلبية المدافع  اتخاذعمليات التمرير وقطع الكرة في اللحظة المناسبة وسرعة

يتطلب قدرا كبيرا من سرعة رد الفعل وقدرة  المرمىمع تصويبة المهاجم وخاصة بالنسبة لحارس 
 .االستجابةالجهاز العصبي في 

                                                           
(1) 

Weineck J, OP, CT, 1997, P 260. 
 164.ص، سابق مرجع، أحمد نصر الدين، ابو عال عبد الفتاح(2)
 58.ص،  2004 ،مرجع سابق، منير جرجس(3)
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 األشكال المختلفة للسرعة:-

 يمكن تقسيم األشكال المختلفة للسرعة إلى قسمين:

 البسيطة للسرعة: األشكال -أ

 :وهي تتكون من ثالث مستويات. سرعة رد الفعل 
 :مباشرة إلشارة أو وضعية محددة سواء في البداية أو  استجابةوهي  سرعة رد الفعل البسيطة

أثناء التنافس ويعبر عنها الزمن المحصور ما بين لحظة ظهور المثير وحد معروف من قبل 
 .في السباحة أو صفارة حكم...( انطالق) إشارة  االستجابةوبين لحظة 

 :المتكررة والفجائية المتميزة بالتغيرات  الرياضياتوهي متداولة أكثر في  سرعة رد الفعل المركب
الزمن المحصور بين ظهور مثير للتميز  عنهاويعبر ، في وضعيات المنافسة وأثناء أداء الحركات

 (.الخالتزحلق....، الرياضات القتالية ، ألحدهما فقط )األلعاب  الجماعية واالستجابةبينهما 
 :له من خالل عزل  االستجابةظهور مثيرو  ويعبر الزمان المحصور بين سرعة الفعل المنعكس

 . (1)قرار في الفعل المطلوب القيام بهال واتخاذالتفكير 
 :زمن أقل في قصوى بسرعة واحدة مهارة أو حركة إنجاز بأنها تعرف سرعة الحركة الوحيدة 

 . (2)والوثب(  التصويب الجلة، دفع) ممكن
 :ممكن زمن أقل في واحدة لمرة حركية مهارة من أكثر إنجاز بأنها تعرف سرعة الحركة المركبة 

 . (3)كرة القدم والسلة واليد( في والتمرير االستالم  القفز،)
  ومتماثلة متجانسة حركات تكرار عن عبارة هي )سرعة النبض(: المتشابهةسرعة تكرار الحركات 

 . (4)السباحة(، الدراجات، التجديف، )العدو ضعيفة مقاومة ضد ممكنة سرعة أقصى في

 المركبة للسرعة: األشكال -ب

 تتمثل األشكال المركبة للسرعة في النقاط التالية:        

 :وهي القدرة على دفع مقاومة مع سرعة قصوى في مدة زمنية محددة. قوة السرعة 
                                                           

(1)
.Weineck J, OP, CIT, 1997, p 294. 

 204.ص ، مرجع سابق، مفتي إبراهيم حماد (2)
 204. ص، نفس المرجع (3)
 .204ص ،مرجع سابق، مفتي إبراهيم حماد  (4)
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 :وهي القدرة على مداومة السرعة الناتجة من التعب من خالل تقلص أقصى في  سرعة التحمل
 إنجاز الحركات المتقطعة مع مقاومة مدعمة.

 :وهي القدرة على مداومة السرعة الناتجة من التعب خالل سرعة التقلص  سرعة التحمل القصوى
 . (1)األقصى في إنجاز الحركات المتواصلة

 :(2)السرعة تدريب أجلالتوجيهات المنهجية من  -

 األولىصفة السرعة يجب أن ينطلق في المراحل العمرية  تدريب وتطوير. 
 مكانة كبيرة في التدريب التقني والتكتيكي. بأخذسرعة رد الفعل المعقد  اكتساب 
  الراحة. التدريبية وحالةتدريب السرعة يجب أن يتم في أجواء تحفيزية وفي بداية الحصة 
 إلى حدوث التعب أثناء تدريب السرعة. االعتباربعين  األخذ 
 .تدريب السرعة أو قوة السرعة يجب أن يكون متناسب مع الحمولة والراحة 
  من أجل تفادي أخطار اإلصابات يجب أن ينطلق تدريب السرعة بعملية إحماء جيدة متناسبة

 وطويلة.
 .تنويع التمرينات وتغييرها قبل أن يمل الالعب 
 العضلي والحركات الخفيفة. االسترخاءجب أن تتم من خالل فترات الراحة ي 

 التحمل: 3-2-2-3

 التحمل: تعريف -

 أداءالمجموعة العضلية على  أو'قدرة العضلة  ( التحمل العضلي بأنه1988) يعرف "ثاكستون"
 .(3)ألطول فترة زمنية" ياأليزو متر  االنقباضأو المحافظة على  ،ضد مقاومة لفترة من الوقت انقباضات

 . (4)مدة ممكنة ولنسبة معينة للعمل المنجزهو الصعوبة في الحفاظ ألطول       

                                                           
Weineck J, OP, CIT, 1997, p 294. 

(1)
 

(2) 
IDEM, p 344. 

 141.ص، مرجع سابق، أبو عال عبد الفتاح (3)
( 4 ) 

Marini F.J et Autre, Les épreuves d'effort en physiologie. Epreuves et mesures du potentiel 

anaérobie, Travaux et recherches en EPS N° 7.INSEP, Paris, 1984, p 95. 
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 في األداء بفاعلية دون هبوط في  االستمراركما يعرف التحمل بأنه "مقدرة الفرد الرياضي على 
 . (1)كفاءته"

 أهمية التحمل في كرة اليد: -

ال شك أن لعبة كرة اليد من األلعاب التي تتطلب من الالعب مجهودا كبيرا وعمال متواصال طوال 
وال بد لالعب ان يستمر في بذل الجهد دون  ، الدفاع بدون توقف أوفترة وجوده بالملعب سواء في الهجوم 

بحيث يختم المباراة وهو ويرتفع بمستواه مادام مستمرا في اللعب  وكفاءتهوأن يزيد من كفاحه  فترات راحة
كما يسهم التحمل في إكساب عناصر اللياقة البدنية  ، تقل بأي حال من األحوال عن بدايتها في حالة ال

 . (2)األخرى

فممارسة أي نشاط تنافسي أو ، كما أن تطوير قدرة التحمل تلعب دورا هاما في أغلب الرياضات
ة التحمل وهذا من أجل مواصلة ومتابعة النشاط الممارس قدرا كافيا من صف بامتالكتدريبي ال يكون إال 

 (3):فالتوجه نحو تدريب صفة التحمل يعمل على ، في ظرف عادي

  تحسين قدرات التفوق البدنية وهذا ما ينعكس على تأدية المنافسة في وضع يسمح بتفادي التعب
 جيدة. أوضاعومواصلة بذل الجهد في 

  السريع  واالسترجاعمما يسمح بإزالة المواد السامة الناتجة من التعب ، االسترجاعتطوير قدرة
 للمركبات الطاقوية.

 مما يجعل الرياضيين األكثر تدريبا عن أخطار اإلصابات بزيادة ، مستوى اإلصابات انخفاض
 مرونة العضالت واألوتار.

 يتدربون على التحمل  فبالنسبة لالعبين الذين، تحسين قدرة الجسم على مقاومة الحمولة البدنية
ذات حمولة بدنية كبيرة ومرتفعة الشدة وهذا ما يمكنهم ، يمتلكون مقاومة كبيرة للمجهودات البدنية

 من الناحية النفسية على زيادة التحفيز ومواصلة العمل.
 فتدريب التحمل يعمل على إزالة المواد المسببة ، التقليل من األخطاء التكتيكية الناتجة من التعب

 القرارات الصائبة في المنافسة. واتخاذوهذا ما يسهل سير العمل التكتيكي ، تعبلل
                                                           

 147.ص، 2001،مرجع سابق، مفتي إبراهيم حماد (1)
 .61ص ، 2004،  مرجع سابق، منير جرجس (2)

Weineck J, OP, CIT, 1997, p 110.
(3) 
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 .التقليل من األخطاء التقنية مما يجعل الرياضي أكثر يقظة وسرعة في األداء أثناء المنافسة 
 و تقوية مناعة ، (الخ...السعال، الزكام، ضمان صحة جيدة ومتوازنة بتفادي األمراض )التسمم

 مستوى اللياقة البدنية. وانخفاض ، يؤدي إلى التقليل من الغيابات التدريبية والتنافسيةمما ، الجسم

 : (1)(.1992Weineck.Jتصنيف مختلف أشكال التحمل حسب ) -

 بمراعاة عمل العضالت: 
 .التحمل الموضعي 
 .التحمل العام 
 على حسب التخصص الرياضي: 
 .التحمل الخاص 
 .التحمل العام 
 المركبات الطاقوية:لى بالنظر إ 
 .التحمل الهوائي 
 .التحمل الالهوائي 
 بالنظر إلى مدة الجهد المبذول: 
 .التحمل القصير المدى 
 .التحمل المتوسط المدى 
 .التحمل الطويل المدى 
 :على حسب األشكال الرئيسية الحركية 
 .تحمل القوة 
 .تحمل السرعة 
 على حسب نوعية العمل: 
 .عمل التحمل الثابت 
 المتحرك. عمل التحمل 

 

                                                           

Weineck J, OP, CIT, 1997, p 250.
(1) 
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 أنواع التحمل: -

 يقسم التحمل كما يلي:

 :التحمل العام 

والذي له عالقة باألداء الخاص في ، في األداء البدني بفاعلية االستمراروهو مقدرة الرياضي على 
 .(1)الرياضة التخصصية

 :التحمل الخاص 

األحمال البدنية التخصصية بفاعلية ودون ظهور هبوط  أداءفي  االستمراروهو مقدرة الالعب على 
 . (2)في مستوى األداء

أنواع طبقا لمتطلبات الجهد البدني والحركي في كل رياضة من الرياضات  إلىينقسم التحمل الخاص 
 : (3)والتي تختلف من رياضة ألخرى إلى

وفاعلية لفترات طويلة دون ة بكفاءة تكرارات المهارات الحركي استمرارهو المقدرة على  تحمل األداء: -أ
 هبوط مستوى كفاءة األداء.

وهو المقدرة على أداء الحركات المتماثلة أو غير المتماثلة وتكرارها بكفاءة وفاعلية  تحمل السرعة: -ب
 لفترات طويلة بسرعات عالية دونما هبوط مستوى كفاءة األداء.

القصوى وتحمل السرعة األقل من القصوى وتحمل يمكن تقسيم تحمل السرعة إلى تحمل السرعة 
 السرعة المتوسطة.

 

 

 
                                                           

 148.ص ،  مرجع سابق، مفتي إبراهيم حماد (1)
 148. ص، نفس المرجع (2)
 149. ص، نفس المرجع (3)
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 وينقسم إلى: تحمل نظم إنتاج الطاقة: -

 :التحمل الهوائي 

في األداء بفاعلية دونما هبوط مستوى األداء في الرياضة  االستمراريعرف بأنه" المقدرة على 
 . (1)األكسجين" باستخدامالتخصصية 

 :التحمل الالهوائي 

في األداء بفاعلية دونما هبوط مستوى األداء في الرياضة  االستمرار"المقدرة على  بأنه يعرف
 . (2)األكسجين" استخدامالتخصصية بدون 

 المرونة: 3-2-2-4

 تعريف المرونة: -

بحركات ذات زاوية  ، عن طريق قوة خارجية أو، ها الرياضي بنفسهذهي القدرة والخاصية التي ينف
 .(3)مجموعة من المفاصل ة أين تتدخلتمددي

 (4)"كفاءة الفرد على أداء حركة ألوسع مدى" وكذلك تعرف بأنها. 
 (5)وتعرف بقدرة الحركة الفسيولوجية للمفصل او لمجموعة من المفاصل. 

 أهمية المرونة: -

تعتبر المرونة من العناصر األساسية في الصفات البدنية التي تسمح بإنجاز الحركات الرياضية  
 : (6)بصفة جيدة ومتحكم فيها من حيث الكم والكيف وتتمثل أهمية المرونة في العناصر التالية

  الحركات الرياضية. تأديةالزيادة الكمية والنوعية في 

                                                           
(1)

McArdele W.D et Autre, Physiologie de l'activité physique Energie, Nutrition et performance, Ed    

Vigot, Paris, 1989, p 137. 
(2) 

IDEM.p 137. 
(3) 

Weineck J, OP, CIT, 1997, p 363. 
 .194ص، مرجع سابق، مفتي إبراهيم حماد (4)
 119.ص، 1999،  القاهرة، مركز الكتاب للنشر، اليدالطب الرياضي وكرة  :أسامة رياض (5)

(6) 
OP, CIT, 1997, p 365. 
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 الواضحة والعقالنية في عوامل التفوق التقني والتناسق الحركي وكذلك في آليات التعلم  الزيادة
 الحركي.

 .التحسين المهم والمالحظ في الصفات البدنية األخرى كالقوة والسرعة والمداومة 
  العضلي. واالسترخاءالوقاية من اإلصابات وهذا من خالل زيادة مرونة العضالت وقدرات التمديد 
  بعد تطبيق تمرينات بدنية ذات شدة عالية كالقوة والسرعة. االسترجاعوتحسين عمليات تطوير 
  المهم في الطاقة والتقليل من زمن العمل. االقتصادتسهم في 
 .تعمل على التقليل من العمل العضلي 

 أنواع المرونة: -

 : (1)التالية التقسيماتتتمثل أنواع المرونة في 

 المرونة العامة والخاصة: -

    العمود ( مفاصل ؛الفخذمفصل ، تتمثل في مرونة المفاصل األساسية )مفصل الكتف المرونة العامة: -أ

 هي المدى الذي تصل إليه المفاصل المشاركة في الحركة. :المرونة الخاصة -ب

 : (2)المرونة اإليجابية والسلبية -

   ما يمكن وصوله في المفصل عن طريق تقلص العضالت القابضة أقصىهي  المرونة اإليجابية: -أ
 وتمديد العضالت الباسطة.

ها الرياضي من خالل ذوهي درجة التمديد المتوصل غليه في المفصل والتي ينف المرونة السلبية: -ب
 العضالت الباسطة. سترخاءاو أوزان...( ويرتبط هذا بتمديد ، قوة خارجية ) مع شخص آخر

 : (3)إلى م: وتنقسوالديناميكيةالمرونة الثابتة  -

 المدى الذي يصل فيه المفصل في الحركة تم الثبات فيه. المرونة الثابتة: -أ

                                                           
(1) 

Weineck J, OP, CIT, 1997, p 363. 
 195.ص ، مرجع سابق، مفتي إبراهيم حماد (2)
 195.ص ، مرجع سابق، مفتي إبراهيم حماد (3)
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 حركة تتصف بالسرعة القصوى. تنفيذالمدى الذي يصل إليه المفصل أثناء  المرونة المتحركة: -ب

 : (1)تتمثل هذه العوامل في النقاط التالية العوامل التشريحية والفسيولوجية المؤثرة على المرونة: -

 :حيث تحدد حركة المفصل وراثيا من حيث شكل العظام والمساحة المفصلية. نوعية المفاصل 
 :تأثر الكتلة العضلية على صفة المرونة في المفاصل حيث كلما حجم العضالت  الكتلة العضلية

 األثقال.مثل: رياضة رفع  محدودةكبير كانت صفة المرونة 
 :ويظهر ذلك في المحافظة على بقاء عظام المفاصل متماسكة في  مرونة األحزمة واألربطة

 مكانها وهذا عند القيام بعمليات التمديد والشد العضلي.
 :يؤثر كل من العمر والجنس على صفة المرونة حيث يتمتع األطفال بمرونة  العمر والجنس

كما يتمتع اإلناث بمرونة ، لدى البالغين كلما تقدم السن هاانخفاضعالية عن البالغين وتزداد نسبة 
 ومطاطية أكثر من الذكور بشكل عام.

 :المرونة من عوامل الحرارة الداخلية والخارجية حيث يجب أن تكون العضالت  رتتأث اإلحماء
 على قدر كافي من عملية اإلحماء.

 :وهذا عند ممارسة تمرينات القوة حيث يدخل الماء في الخاليا العضلية مما يؤدي  التعب العضلي
 مما يؤثر على المرونة المفصلية العضلية.، إلى زيادة حجم العضلة وتيبسها

 اإلعداد البدني في كرة اليد: 3-2-2-1

يات ومن اإلعداد البدني هو أحد األركان المهمة في عملية تهيئة الالعب للمشاركة في المبار 
خالله يمكن تحقيق كثير من األهداف التربوية التي يمكن غرسها في نفوس وسلوك اللعب ويعرف بأنه" 

 األداءالنشاط الحركي الذي يعمل على إكساب الالعب عناصر اللياقة البدنية الشاملة التي تمكنه من 
غيرة التي تعتمد على األجهزة الحركي للنشاط الرياضي بصورة متكاملة والتي تظهر في كمية الحركة المت

 . (2)الحيوية والعضلية والعوامل النفسية المختلفة

النجاح في إظهار النشاط الحركي في صورة متكاملة كما يعتبر اإلعداد البدني من أهم مقومات 
ي رياضي للقيام بأي نوع من أنواع زمة أللما له من تأثير فعال على تنمية الصفات والعناصر البدنية الال

                                                           
)1(

Weineck J, OP, CIT, 1997, p 365-368. 
 208-209.ص، 1998، دار المطبوعات والنشر،  جامعة القاهرة، كرة اليد والعناصر االساسية حمد عربي عودة:أ (2)
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كما يعد اإلعداد البدني من أهم أركان التدريب التي نعتمد عليها في تنمية الالعب سواء  ، النشاط الحركي
 . (1)كان مبتدئا أم متقدما 

أن الالعب غير المعد بدنيا بأعلى مستوى يظهر عليه التعب ويتسبب عن  1990ويؤكد منير جرجس
على العكس الالعب المعد بدنيا  انعدامهذلك فقد الكرة بكثرة باإلضافة إلى ضعف التفكير الخططي أو 

 داء المهاريفإنه ينهي المباراة كما بدأها مع السيطرة على الكرة والتفكير السليم خالل مختلف األ
 . (2)والخططي

إلى أنه يمكن إيجاز أهمية اإلعداد البني في أنه يعمل على  2003عبد الحق  فيشير عصام
رفع اللياقة الحركية بزيادة مستوى ، تطوير اللياقة الوظيفية للفرد ويرفع من كفاءة الجسم للقيام بوظائفه

تطوير  ،بتنمية اإلدراك السليم والتفكير المنطقيتطوير القدرات العقلية ، األداء في األنشطة المختلفة
 انقطاعوالمحافظة على حالة الفرد التدريبية وخاصة البدنية عند ، سمات الفرد الشخصية واإلرادية

 التدريب.

ويرتبط اإلعداد البدني بنوع النشاط الرياضي الممارس والذي يقرر درجة الحاجة إلى هذه التهيئة 
 داد البدني إلى:البدنية ولذا يقسم اإلع

 اإلعداد البدني العام: 3-2-2-1-1

هو العمل على رفع مستوى الفرد بدنيا وحركيا بصورة عامة متكاملة بالتنمية الشاملة المتزنة 
 . (3)لجميع قدرات الفرد البدنية والحركية

فقد أصبحت أيضا  ، لما كانت لعبة كرة اليد الحديثة تتطلب أن يكون الالعب متمتعا بلياقة بدنية
كما تتصف كرة  ، التدريبيةاللياقة البدنية ضرورية لالعب كرة اليد إذ تمثل جانبا مهما من إعداد البرامج 

اليد الحديثة بالسرعة في اللعب والمهارة في األداء الفني والخططي لذا فإن من الضروري تنمية الصفات 

                                                           
 33.ص ، 1993،مكتبة النهضة المصرية، ةرالقاه، داء الحركيفي األ الحديثة العلمية سساأل :حسين قادوس ،صالح السيد (1)
 43.ص،  1990،دار الفكر العربي، القاهرة، كرة اليد للجميع :منير جرجس (2)
 152.ص  مرجع سابق،، عصام عبد الخالق (3)
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  سيما الوالخططي  اشر في تحسين مستوى األداء المهاريإذ يرجع لها األثر المب، البدنية لالعب وتطويرها
 . (1)أثناء المباريات

 متر 3300متوسط المسافة التي يقطعها العب كرة اليد في المباراة  أنفي دراسة ألمانية وجد  
في حين يقطع المدافع األيمن ، متر في المتوسط 3208اللعب البناء للهجمات )مدافع أيسر(  ويقطع
 . (2)متر 2775ومتوسط المسافة التي يقطعها العب الدائرة تبلغ ، متر 3920البناء 

 التحمل، السرعة ويهدف اإلعداد البدني العام إلى إكساب الالعب اللياقة البدنية التي هي القوة
وبصورة متزنة وشاملة وبحجم مناسب لالعب وقدراته البدنية والهدف األساسي من  ،المرونة والرشاقة

 التدريب.عملية 

 اإلعداد البدني الخاص: 3-2-2-1-2

ويهدف اإلعداد البدني الخاص لالعبي كرة اليد إلى تنمية الصفات البدنية الخاصة والضروري 
يكون مرتبطا باإلعداد البدني  أنوالخططية على  لألداء في لعبة كرة اليد وتزويد الالعب بالقدرات المهارية

ا ويرتبط التدريب في هذا اإلعداد على المهارات والخطط بالتدريب ريب كلهوثيقا في مدة التد ارتباطاالعام 
والغرض العام مما سبق هو زيادة كفاءة الجهازين الدوري والتنفسي ، لتنمية الصفات البدنية وتطويرها

والجهاز العضلي العصبي لالعب ليحسن مستوى أدائه العام فيما يسمى ب )البناء البدني( وهو أساس 
 . (3)السيما للناشئين منهمومهم و 

وله ، إن الصراع حول السيادة في نوعي اللياقة البدنية "العامة والخاصة" يكون دائما ومستمرا
ة العامة السيادة شبه ففي بداية الموسم يكون للياقة البدني، معدالت تتسم بالتغير من فترة إلى أخرى

حيث يكون ، في النقصان التدريجي عندما تقترب من فترة المنافسات تأخذغير أن هذه السيادة ، الكاملة
 للياقة البدنية الخاصة السيادة والجدول اآلتي يوضح ذلك:

 

 
                                                           

 .21ص،  1999،ةرالقاه، مركز الكتاب للنشر، االسس الفسيولوجية لتدريب كرة اليد :عماد الدين ابو زيد واخرون ،كمال درويش(1)
 84.ص ، 1999، الطب الرياضي وكرة اليد، أسامة رياض (2)
 23.صمرجع سابق،  ، عماد الدين ابو زيد واخرون، كمال درويش  (3)
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 .( يوضح حجم اللياقة البدنية العامة والخاصة خالل موسم التدريب2-3جدول رقم )

 البدني لإلعداد المئوية النسبة التدريبية الفترة
 الخاص العام

 اإلعدادية الفترة 
 األولى المرحلة 
 الثانية المرحلة 

 المنافسات فترة 
 اإلنتقالية الفترة 

 
%67-70 
%40-20 

%30-20 
%70-60 

 
%30-24 
%70-60 
%80-70 
%40-30 

 

فإن هناك مسلمات أساسية تحكم عالقتهما مع من خالل  ، وبرغم هذا الصراع بين نوعي اللياقة  
فاللياقة البدنية العامة هي األساس الذي تبنى عليه اللياقة ، اإلعداد العام والخاص أثناء موسم التدريب

كما أن يمثل الدعامة األساسية لحسن أداء المهارات األساسية لرياضة كرة اليد وكذلك ، البدنية الخاصة
 عب.الخطط وطرق الل

علمية اللياقة البدنية بالمهارات الحركية الرياضية لكرة اليد يعتبر أمرا أقرته الدراسات ال وارتباط
فالواقع العملي يشير إلى أنه ال تخلو ، المهارات يتطلب قدرات بدنية إلنجازها فأداء، والبحوث الميدانية

وجد أن ، لكرة اليد للقسم األول في فرنسا.وفي دراسة أجريت أثناء مباراة (1)مهارة من مكون بدني أو أكثر
الخصائص  استخراجومن خاللها تم  ،ثانية 12فترات اللعب مقدرة ب  دقيقة وبمتوسط 48معدل اللعب بلغ

 :(2)مواليالتالية والمدونة في الجدول ال

 

 

 

 

                                                           
 56-57.ص، 2001، مركز الكتاب للنشر، رباعية كرة اليد الحديثة :محمد صبحي حسنين ،  عبد الحميد إسماعيل (1)

(2) 
Bayer C, Formation du joueur, Ed Vigot, Paris, 1993, p 313. 
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  Bayer )1993نشاط الالعبين في كرة اليد أثناء مباراة للقسم األول أكابر حسب ) :(3-3)رقم جدول 

 العددو المسافة ةالمبارا حركات
 متر4151  بدون و بالكرة بالجري التنقل
 متر4114 بالكرة الجري مع التنقل
 متر383 بسرعة التنقل
 متر3127 متوسط بجري التنقل
 متر604 ضعيف بجري التنقل
 متر37 بالكرة بالجري التنقل
 متر11 بالكرة و بسرعة بالجري التنقل
 متر26 متوسطة بوتيرة بالكرة بالجري التنقل

 44 االنطالق
 190 الريتم تغيير
 279 االتجاه تغيير
 16 القفز

 90 االستقبال
 19 التنطيط مراحل
 8,8 المرمى في القذف

 

الالعب في كرة اليد يجب أن يتكيف مع ظروف ومواقف اللعب المختلفة من الناحية الحركية 
 وتحليل ، النفسيمع عدم إهمال الجانب ، اقتصاديةبمعنى الحصول على إنجاز حركي هادف وبطريقة 

في كرة اليد يستلزم من الالعب توقع األداء  مباراة والتفوقمواقف اللعب وخططه لكل العب ولكل 
و أطرة على السريان الحركي للمهارة والتي قد تحتاج أيضا لخبرة سابقة للسي، واإلنجاز الحركي للمنافس

ويستخدم الالعب فيما سبق مناورات الخداع لتغيير القدرات الحركية طبقا إلحساسه  ، األداء المركب
 . (1)تناسب وقدراته البدنيةوخبراته الذاتية مع شدة حمل ت

                                                           
 .71ص، مرجع سابق، أسامة رياض (1)
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 المتطلبات النفسية في كرة اليد: 3-2-3

يعتمد الوصول بالالعبين للمستويات الرياضية العالية وتحقيق اإلنجازات في كرة اليد على عدة 
عوامل من اإلعداد أولها اإلعداد البدني والذي يشتمل على واجبات عامة وخاصة لتنمية الصفات البدنية 

ثانيها اإلعداد المهاري الذي يشتمل على المهارات األساسية في كرة اليد سواء بالكرة أو و  ،الضرورية
هذه القدرات  استخدامثم اإلعداد الخططي يتضمن فعالية وتحسين  ، سواء الدفاعية أو الهجومية، بدونها

م الهائل للتطبيقات في التنافس والتقدومع الزيادة المستمرة  ، بما يتناسب وقانون لعبة كرة اليد الجديد
أن هذه األنواع الثالثة من اإلعداد ال تكفي لضمان وصول الالعبين للمستويات  اتضح ،الخططية

 الرياضية العالية وتحقيق الفوز في المباريات وخاصة في ظل التقدم الهائل والحديث للجوانب المهارية
وزيادة ، من الطاقة البدنية والفسولوجية قدر عظيم استنفارإذ يتطلب من الالعبين ، والخططية لكرة اليد
ولقد تبين أن الالعب الذي ال يمتلك قدرا كافيا من السمات الشخصية مثل ، واالنفعاليالتحمل  النفسي 

العمليات العقلية العليا مثل التفكير  استخداموكذلك القدرة على ، الشجاعة والمثابرة والثقة بالنفس...إلخ
ك تحت ظروف التنافس الصعبة والصراع ال يمكنه الوصول إلى اإلنجاز الرياضي والتذكر والتخيل واإلدرا

حيزا عند التخطيط للمباريات أال وهو  يأخذأصبح  اإلعدادوكل ذلك أظهر نوعا جديدا من  ، المتوقع
 اإلعداد النفسي.

األهمية هذا النوع من اإلعداد يؤدي دورا هاما وحيويا في التعجيل بنمو الصفات النفسية ذات 
ويساعد  حيث يمكنهم من تنظيم حالتهم النفسية في الظروف الحرجة من المباراة، بالنسبة لالعبي كرة اليد

 . (1)مرتفعة الشدةالالعبين على التكيف لألحمال التدريبية 

اإلعداد النفسي عملية موضوعية ذات مردود تطبيقي في الرياضات المختلفة ألي من المستويات 
ب أو األخصائي النفسي لهذا المستوى هو الذي يقرر مهام اإلعداد النفسي وألي درجة وعلى وتحديد المدر 

 تنحصر واجبات اإلعداد النفسي لالعبي وفرق كرة اليد فيما يلي: هذا

  ولتجنب ذلك من الالعبين ، العصبية االنفعاالتحاد بالخصم نتيجة  احتكاكإمكانية حدوث   
 زمام األمور. وامتالكيستخدم األساليب النفسية الهادفة لتهدئة  أنعلى الفرد 

                                                           
 مركز الكتاب للنشر،  -نظريات، تطبيقات  -االعداد النفسي في كرة اليد،، الرحمان درويشكمال الدين عبد ، محمد حسن عالوي (1)
 99-100.ص ،2006، 
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 أو رغبات الالعبين في الفريق الواحد الذي يقتضي من المدرب واألخصائي  اهتمامات تعارض
واحد لصالح  اتجاهالنفسي توجيه أساليبهم التربوية لكيفية كبح جناح هذه الرغبات وتوجيهها في 

 الفريق.
  ولتحييد هذه الخاصية  ،والبدائل االختياراتقرار في مواقف اللعب المتعددة  ذاتخاصعوبة أو تعذر

الوسيلة المناسبة  باستخدامفإن األخصائي النفسي عليه أن ينمي صفة الحسم في الالعبين 
 بما يقول. واقتناعهوالمعتمدة على تكرار بعض العبارات أو الكلمات والمؤثرات النفسية 

 على السرعة الخاطفة في التصرف نحو مجموعة من األهداف المتحركة )كلها أو  التدريب
 الزمالء في الفريق(.-المنافسين-بعضها( مثل )الكرة

 إذ يجب أن يدرب الالعب في نفسه كيفية ، سرعة رد الفعل العالية تجاه مواقف اللعب المختلفة
 تنمية سرعة رد الفعل.

  (1)الواجب التكتيكي ذلك احتاجيب إذا ضرورة تدريب الالعب على عدم التصو . 
 .تحسين القدرة على تنظيم الحالة النفسية في الظروف الصعبة من التنافس 
  مثالية أثناء التدريب والمباريات. انفعاليةتكوين وبناء حالة 
 (2)تكوين مناخ نفسي إيجابي في الفريق بين الالعبين. 

 المتطلبات المهارية لالعبي كرة اليد: 3-2-4

تتضمن المتطلبات المهارية في كرة اليد المهارات األساسية للعبة جميعها سواء كانت الكرة أو من 
وتعني كل التحركات الضرورية والهادفة التي يقوم بها الالعب وتؤدي في إطار قانوني لعبة كرة ، دونها

ذه المتطلبات المهارية ويمكن تنمية ه، المباراة أوالتدريب  اليد للوصول إلى أفضل النتائج في أثناء
الدقة  إلىوتطويرها من خالل التخطيط الجيد لبرامج اإلعداد المهاري الذي يهدف إلى وصول الالعب 

واإلتقان والتكامل في أداء المهارات األساسية للعبة كرة اليد جميعها بحيث يكون أداء الالعب بصورة آلية 
 . (3)متقنة تحت أي ظرف من الظروف

 

                                                           
 184-185.ص، 1991، دار الفكر العربي، ةرالقاه، االعداد النفسي للرياضيين :عزة محمود كاشف (1)
 103.ص،  مرجع سابق، كمال الدين عبد الرحمان درويش، محمد حسن عالوي  (2)
 35.ص،  1،2007ط ، العراق، دجلة دار ،فلسجة التدريب الرياضي في كرة اليد :بزاز علي جوكل (3)
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 بات المهارية الدفاعية:المتطل 3-2-5

وتبدأ مرحلة  ، الدفاع في كرة اليد هو الجناح الثاني المكمل لنجاح الفريق وال يقل أهمية عن الهجوم
الدفاع منذ اللحظة التي يفقد فيها الفريق الكرة فينقلب الفريق المهاجم مدافعا وبالتالي يصبح الفريق المدافع 

 مهاجما.

فالتفاعل الديناميكي المستمر والدائم طوال شوطي المباراة يجعل من الصعب في بعض لحظات 
نما يرتبط  ، المباراة تحديد أي مهاجما وأيهما مدافعا إذا كان الدفاع ال يرتبط بمكان التواجد في الملعب وا 

لذا يجب أن ، فريقوال شك أن الخطأ في الدفاع يعني تسجيل إصابة في مرمى ال ، بلحظة فقدان الكرة
وفسحة طويلة من زمن التدريبات. وقد يحتاج  االهتمامتولى المهارات والعمليات الدفاعية قدرا كبيرا من 

ثم تطور فاهتم بجسم الالعب مع ، بالكرة وحدها االهتمامالدفاع وغلى وقت قريب يركز واجباته نحو 
 . (1)الكرة

فالمدافع الجيد هو الذي يمكن أن  ، أساسيةفنية وتتطلب إجادة ممارسة رياضة كرة اليد مهارات 
ثم يبدأ بسرعة في تكوين هجمة  إليقافهالبدني للتصادم معه  االستعداديتصدى للمهاجم بما في ذلك 

ويمتاز المدافع بالحركة الدائمة لألمام والخلف والحركة بالميل وفي دفاع رجل لرجل عند العودة  ، جديدة
من الهجوم وفي الحركة الجانبية وغير ذلك من الحركات التي يجب أن يتقنها المدافع ويشمل ذلك أيضا 

 . (2)أن يجيد التصادم البدني وعادة ما يكون التصادم مع المهاجم بالجسم واليدين

 المتطلبات المهارية الهجومية: 3-2-6

تختلف كرة اليد في طبيعتها كلعبة جماعية عن العديد من األلعاب الجماعية األخرى من حيث 
الدفاع والهجوم المتواصل دون توقف طوال زمن  المتبادل بين عملياتسرعة إيقاعها والتتابع الديناميكي 

 . (3)المرمى ويندر في وسط الملعبشوطي المباراة يكون اللعب فيه حول منطقة 

لذا فإن طبيعة األداء في كرة اليد تعتمد على درجة كفاءة الالعب ألداء المهارات األساسية 
وتوظيف تلك المهارات أثناء القيام بالعمل الخططي وتختلف طبيعة األداء في  ، الهجومية بالكرة أو بدونها

                                                           
 307.ص، 2008،  1ط، الهجوم والدفاع في كرة اليد :جالل كمال سالم ، خالد حمودة (1)
 71.ص، 1981، القاهرة، )م.د(،اليد  كرة فيالمهارات الفنية : شاكر فرهود (2)
 21.ص، مرجع سابق،  جالل كمال سالم،  خالد حمودة (3)
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وترجع عمليات التغيير في ، ة أو بدونها إلى الجري والتوقفكرة اليد وتتنوع ما بين العدو السريع بالكر 
األداء الخططي إلى طبيعة سير المباراة حيث تخضع رياضة كرة اليد للمواقف الحركية المختلفة بحيث ال 
توجد ظروف ثابتة لألداء المهاري واألداء الخططي تبعا إلمكانيات الفريق المنافس وقدراته المهارية 

 طية.والبدنية والخط

  األعلىالكرة من األسفل ومن  استقبالتتضمن المهارات األساسية للمهاجم في كرة اليد إجادة 
مع التدريب على  والتصويب على المرمى من الزوايا جميعها بما في ذلك طرائف الدخول العالية.

ومن ثم  لفالذراع للخ وتشكل المهارات الالزمة للمهاجم تدريب على طريقة لف، التصويب مع الخداع
جراء الحجز القانوني للخصم  ،التصويب المتحرك وتسقيط الكرة  األماميأو  األماميالحجز  بطريقةوا 
 .(1)وما إلى ذلك من المهارات األخرى، الحاجز لالعب

 حصر المتطلبات المهارية الهجومية والدفاعية لكرة اليد: -

 حيث نذكر منها مايلي:       

  العمل الهجومي بكرة اليد في بناء الهجمات الخاصة في كرة اليد. : أساسواالستقبالالتمرير 
 .طبطبة )تنطيط( الكرة: فهي مهارة ضرورية في بعض الحاالت والمواقف الخاصة في كرة اليد 
  التصويب: فيحوي على أنواع وأساليب مختلفة سواء من الثبات أو الحركة وتكون التحركات

 أو طويلة. ، يةأو عرض، الهجومية: أمامية أو مائلة
 .الخداع: بالكرة أو بدونها فيكون بسيطا أو مركبا 
 .الحجز والمتابعة: سواء حجز المهاجم أو حجز المدافع والتدرج في المتابعة 
 الذي يبني عليه أي شكل من أشكال الدفاع على خط واحد أو أكثر من  األساسفردي: هو  دفاع

 خط.
 تناغم في العمل الجماعي أو عمل الفريق ككل.التحركات الدفاعية: هي أساس التناسق وال 
 عليها  بالتدريوالرميات الحرة وهي مهارات البد من  ، الحاالت الخاصة: تشمل رميات الجزاء

تقانها.  وا 

                                                           
 .22ص،  2008 ،1ط، اليد كرةاالداء الخططي الهجومي قبل وبعد الوقت المستقطع وعالقته بنتائج مباريات  :طارق محمد رحاب( 1)
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 من محاولة جادة إلظهار الفردية -الهجوم الخاطف-الهجوم الخاطف: لما يحتويه هذا الهدف
   الحارس والالعب المستحوذ على الكرة الكرة والتصويب على المرمى بعد التمرير من الستالم

 . (1)وتنفيذهكل مركز من مراكز اللعب في أسلوب بدء الهجوم الخاطف  اختالففضال عن 

 . (2)مختلف األفعال الحركية التي يقوم بها الالعبون خالل مباراة في كرة اليد

 ( يبين مختلف األفعال الحركية التي يقوم بها الالعبون خالل مباراة في كرة اليد.4-3) جدول رقم

 
 الباحثين
 الحركات

Gallet 
 (2001) 

 الشوط االول

Gross Georges 
(1990) 

 مباراة كاملة

Hamouda 
 (1981) 
 مباراة كاملة

   14 القوي االندفاع
   4 التنطيط مع التجاوز
   16 تنطيط بدون التجاوز
  44  االنطالق

  190  الوتيرة تغيير
  272  االتجاه تغيير
 26-24 79  القفز

  90  الكرة استقبال
 102 177 43 التمرير
 12 8.8 12 القذف

 

 

 

 

 

                                                           
 37-38.ص، مرجع سابق، بزاز علي جوكل( 1)

)2(
Gros Georges B, observation et entraînement en sport collectifs, INSEP Publications, Paris, 1990, 

p20. 
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 المتطلبات الخططية الضرورية لكرة اليد: 3-2-7

 واالقتصاديةفإننا نعني التحركات والمناورات الهادفة ، عندما نتكلم عن خطط اللعب في كرة اليد
ويمكن ، بغرض تحقيق التفوق والفوز على الفريق المنافس ، التي يقوم بها العبي الفريق أثناء الهجوم

 حصر المتطلبات الخططية فيما يلي:

 المتطلبات الخططية الهجومية وتتضمن:-1

 .خطط هجومية فردية 
 .خطط هجومية جماعية 
 هجومية للفريق. خطط 
 .خطط هجومية للحاالت الخاصة 

 الدفاعية وتتضمن: المتطلبات الخططية-2

 .خطط دفاعية فردية 
 .خطط دفاعية جماعية 
 .خطط دفاعية للفريق 
 (1)خطط دفاعية للحاالت الخاصة . 

الدفاعية والهجومية سواء فردية أو  بكل المتطلبات الخططية االهتماموعليه فعلى المدرب ضرورة 
جماعية حتى يتسنى لالعب التمتع بالنضج التكتيكي للتأقلم مع مختلف أنظمة اللعب حسب متطلبات 

 لعبة كرة اليد وظروف المنافسات.

 في كرة اليد: المميزات الخاصة للعب الحديث 3-2-8

ريقة التدريب في تحضير في الهجوم وفي الدفاع وط ، ونشيط وعنيف ، هو لعب هجومي سريع
بها بشدة  االهتمامولذلك يجب  ، اللعب نولى أهمية كبر قصد تنمية وتطوير القاعدة البدنية كشرط أساسي

 الحركات التقنية والتكتيكية الفردية منها والجماعية لالعبين بشكل جيد. الستعمالعالية 

                                                           
 26.ص، مرجع سابق، سامي محمد علي، عماد الدين عباس أبو زيد(1)
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لرجل( ، الجسم في اللعب )رجل باستعمالإن مميزات اللعب الحديث تتسم بكونها رياضة بحته وذلك 
وهناك ميل في تفضيل بعض الالعبين ذو البنية الصلبة والقامة الطويلة بكونهم يمتازون بتحضير بدني 

 جيد ولهم مستوى تكتيكي ثمين يؤهلهم لنيل مناصب هامة في الفريق.

 المميزات الرياضية للمستويات العالية عند العبي كرة اليد: 3-2-8-1

 إن من أهم المميزات التي يجب أن تتوفر في العب كرة اليد وهي كما يلي:         

 أكتاف عريضة.، بنية عضلية جيدة 
 .جاهزية في الساعدين والذراعين معا تربطهم عالقة ممتازة في قوة الخطف 
  كلغ.90، سم 190إمكانية وجود قيمة متوسطة من حيث القامة والوزن تنحصر بين 
  هي القيمة التي تمثل العالقة بين الكتلة العضلية والشحم.%10نسبة 
  واسع للذراعين. انفراجكقاعدة عامة يجب أن يكون الالعبين الخلفيين ذو 
 للقدرات  رأكب باستغاللتسمح ، والهجوم ، فهم اللعب بسرعة وبمرونة جماعيا في الدفاع إن سهولة

 الفردية لالعبين.
 الكبير لالعبين أثناء كل األحداث التي تدور في المباراة في الهجوم وفي الدفاع وكذا  التركيز

 .(1)ء الهجمات المعاكسةأثنا

 المنافسات والبطوالت في كرة اليد: 3-2-8-2

وال يتأسس ذلك على  ، إن المنافسة الرياضية ما هي إال نشاط يحاول فيه الرياضي إحراز الفوز
، سمعة النادي، بل أيضا على الدوافع االجتماعية مثل رفع شأن الفريق ، ضي فحسبالدوافع الذاتية للريا

 . (2)صول إلى أعلى المستويات الرياضيةإذ أن ذلك يعد من أهم القوى التي تحفز الرياضي للو ، الوطن

يمكنه من  الالعبين لمنافسة ما على ضوء ما يملك المدرب من محكمات اختيارغالبا ما يتم 
مكانهم القيام ، الحكم على مستوى أداء العبيهخاللها  وقد يكون محك ، الواجبات الملقاة عليهم بتنفيذوا 
هو مستوى أداء الالعب لمباراة سابقة أو خالل أدائه في الفترات التدريبية التي تسبق المنافسة  االختبار

إذا ما توفرت لديه ونظرا ألن البدنية والمهارية المناسبة  االختبارات واستخدام، وخاصة التدريب األخير
الهدف الرئيسي من التدريب الرياضي هو الوصول بالالعب إلى أعلى مستوى أداء ممكن في نوع النشاط 

                                                           
)1(

 Manfred muller,de la spécialisation en handall,office des publications universitaires,alger,1978,p9. 
 15.ص، 1،1997ط ،دار الفكر العربي، القاهرة،  واالسس الفسيولوجيةالتدريب الرياضي ، ابو العالء احمد عبد الفتاح( 2)
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متابعة مدى التقدم  استمرارفقد أصبح لزاما على المدرب ، في المنافسات لالشتراكالذي يمارسه بما يؤهله 
أو إدخال تعديالت  الستمراروالسلبية  اإليجابيةنواحي الذي يحرزه الالعب وذلك بغرض التعرف على ال

 .(1)ومستوى الالعبين  يتالءمعلى البرنامج بما 

  حسب ثمان  2006دراسة مقارنة بين الفريق الفرنسي واإلسباني من بطولة اإلتحاد األوروبي
فكانت السيطرة  مقابالت حيث تميزت هذه البطولة بالسرعة في اللعب والخشونة من حين آلخر.

إلى الفريق الفرنسي المتوج بهذه البطولة وكانت هذه السيطرة فرضت من طرف الدفاع بالضغط 
الفرنسي على الالعبين الخلفيين فكانت الفعالية في الهجوم في غالب األحيان إلى الفريق 

 : (2)الموضح حسب الجدول اآلتي

سبانيا حول ثمان مقابالت من  ( يوضح نتائج دراسة إحصائية بين فريق5-3جدول رقم ) فرنسا وا 
 .2006بطولة اإلتحاد األوروبي لكرة اليد

 إسبانيا فرنسا
 :459/243الهجمات عدد /األهداف عدد

 100/53 أو57/30 المقابالت /لمعدلا
 :481/255الهجمات عدد/األهداف عدد

 100/53أو60/31.8 المقابالت /المعدل
 :426/243القذافات عدد /األهداف عدد

 100/57أو:53/30المقابالت/ المعدل
 :426/243القذافات عدد /األهداف عدد

 100/62أو60/31.8: المقابالت/ المعدل
 :97مهيكل هجوم في الخلفيين أهداف :106مهيكل هجوم في الخلفيين أهداف
 :35مهيكل هجوم في األجنحة أهداف :37مهيكل هجوم في األجنحة أهداف
 :43مهيكل هجوم في المحوري الالعب أهداف :23مهيكل فيهجوم المحوري الالعب أهداف
 هجوم في للخلفيين أمتار 6  خط على أهداف
 10مهيكل:

هجوم  في للخلفيين أمتار 6 خط على أهداف
 8مهيكل:

هجوم  في لألجنحة أمتار 6 خط على أهداف
 7مهيكل:

هجوم  في لألجنحة أمتار 6 خط على أهداف
 5مهيكل:

 28.8المتلقاة  األهداف معدل 24  المتلقاة األهداف معدل
 

                                                           
 356.ص، مرجع سابق، عباس ابو زيد ،عماد الدين (1)

)2(
Jean-Paul Martinet, Jean-lucpagés, Handball, éditions vigot , Paris ، 2007, p401-403. 
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 خالصة:

الفسيولوجية والمهارية والنفسية الالزمة ، في هذا الفصل تم التطرق إلى مختلف المتطلبات البدنية 
دون التقصير في احد من متطلباتها األساسية وهذا من ، لرياضة كرة اليد ومدى ترابطها ببعضها البعض

للمستوى العالي وهذا عن طريق مالحظة المدرب لمردود الالعبين أجل تطوير هذه الرياضة والوصول بها 
حتى يتم التخطيط المنهجي وفق أسس علمية مع متابعة كل العب على ، خالل التدريبات والمنافسات

حدا خصوصا من الناحية الصحية وعند تعرضه لإلصابة الرياضية يجب تشخيصها ومعالجتها الفورية 
تباع نصائح الطبيب حتى ت  تم العودة للتدريب والمنافسات.وا 

 



 

 الجانب التطبیقي
 



 

 الفصل الرابع:
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 تمهيد:

ن التطرق للجانب النظري وحده إذ أ ،الجوانب التي تبنى عليها الدراسةحد يعد الجانب التطبيقي أ
ليس كافيا بل يجب اخضاع كل من متغيرات الدراسة اإلصابات الرياضية ،مراكز اللعب للدراسة 

 الميدانية.

ا الفصل سيتم التطرق لمختلف المراحل والجوانب العلمية والمنهجية المتبعة في الدراسة في هذ
المجاالت ، األدوات، المجتمع وعينة الدراسة، بالمنهج التعريف ،من وصف للدراسة االستطالعية

 وانهاء باألساليب المستخدمة لمعالجة البيانات.، الزمانية والمكانية
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 الدراسة االستطالعية:  -4-1

هي عبارة عن دراسة أولية يقوم بها الباحث على عينة قبل قيامه ببحثه بهدف اختيار أساليب 
، ويعرفها )ناصر ثابت( بأنها تلك البحوث التي تتناول موضوعات جديدة لم يتطرق (1)البحث وأدواته 

لباحث كثيرا من أبعادها أو حتى يجهل ا إليها أي باحث من قبل وال تتوفر عنها بيانات أو معلومات
 .(2) وجوانبها

حيث يقوم الباحث قبل الدراسة الميدانية بدراسة استطالعية الهدف منها التقرب من أفراد العينة  
لكرة اليد والمدرب  والطاقم الفني واإلداري والمتمثل في بحثنا هذا في العبي أكابر فريق المبيك الميلية

والطاقم الفني واإلداري المشكل لهذا الفريق قصد الحصول على التسهيالت الالزمة إلجراء الدراسة 
 الميدانية وتوزيع استمارات االستبيان على الالعبين.

 منهج الدراسة: -4-2

إن الحاجة إلى الدراسات والبحوث هي اليوم أشد منها في أي وقت مضى، وأن موضوع البحث 
 لمي يقوم أساسا على طلب المعرفة والوصول إليها باالستناد على مجموعة من األساليب والمناهج.الع

إن المنهج في البحث العلمي يعني مجموعة من القواعد واألسس التي يتم وضعها من أجل  
 ": إنه الطريقة التي يتبعها الباحثذنيباتالوصول إلى الحقيقة يقول "عمار بوحوش" و"محمد محمود 

هدف الذي يود في دراسته للمشكلة الكتشاف الحقيقة، ومنهج الدراسة يختلف باختالف المواضيع وال
 .(3) الباحث التوصل إليه

وعلى هذا األساس ولتحقيق أهداف هذه الدراسة أستخدم المنهج الوصفي ويعرف بأنه استقصاء  
بين عناصرها وضبطها كميا عن ظاهرة من الظواهر قصد تشخيص وكشف جوانبها وتحديد العالقات 

 .(4) دقيقةإخضاعها إلى دراسة علمية  قصد جمع المعلومات وتصنيفها ثم تحليلها وبالتالي

 
                                                           

 .79، ص 1984 ،1ط، الهيئة العامة للمطابع، األميرية، القاهرة، فس والتربية، مجمع اللغة العربيمعجم علم الن (1)
 .74، ص 1984 ،1ط مكتبة الفالح الكويتية،  على الدراسة الميدانية، ناصر ثابت، أضواء (2)
 . 79، ص 1955: مناهج البحث العلمي وطرق البحث، ذنيباتعمار بوحوش، محمود  (3)
، 1998بوحوش: البحث العلمي والخطوات المنهجية إلعداد البحوث االجتماعية، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية،  عمار (4)

 .18ص



 اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية .............................الفصل الرابع  ................

 

104 
 

 مجتمع وعينة الدراسة: -4-3

 الدراسة: مجتمع -4-3-1    

البحث هو جميع المفردات التي تتوافر عليها الخصائص المطلوب دراستها وقد يتكون  مجتمع 
يكون مجتمع البحث  أالمجتمع البحث من أفراد أو جماعات أو منظمات وفي كل األحوال ينبغي 

 .(1) مبهًما

 بــ الميلية صنف أكابر حيث قدر ويتمثل في هذه الدراسة في عدد العبي كرة اليد لفريق أولمبيك
 (.2019/ 2018العب )حسب إحصائيات  20

 الدراسة: عينة-4-3-2        

هي مجتمع الدراسة التي تجمع منه البيانات الميدانية وهي تعتبر جزء من الكل، بمعنى أنه  
عليها الدراسة، فالعينة إذن هي  تؤخذ بمجموعة من أفراد المجتمع على أن تكون ممثلة للمجتمع لتجرى

جزء معين أو نسبة معينة من أفراد المجتمع األصل، ثم تعمم نتائج الدراسة على المجتمع كله، 
، وعينة الدراسة الحالية (2)ووحدات العينة قد تكون أشخاصا كما قد تكون شوارع أو مدنا أو غير ذلك 

الميلية  العب لفريق أولمبيك 20ل حيث تشملهي عينة غير احتمالية قصدية عن طريق المسح الشام
لكرة اليد الدي ينشط في القسم الثاني والذين يتدربون على مستوى بلدية الميلية في القاعة المتعددة 

 الرياضات.

 اختيار العينة:  مبررات -4-3-2-1        

أكابر على مستوى بعد القيام بالدراسة االستطالعية وجد أنه يوجد فريق واحد في كرة اليد صنف  
 قام الباحث وبحكم معرفة الطاقم الفني واالداري المكون لهدا الفريق  وسهولة التواصل معهم، الوالية،

 العبي هذا الفريق.  على هبإجراء دراست

 

 
                                                           

 .153، ص 2008 ،1ط ، مجموعة النيل العربية، مصر،الدليل الشامل في البحث العلمي مبروكة عمر محيرق: (1)
 .81، ص 2004الجتماعية، دار الكتاب الحديث، مصر، رشيد زرواتي: منهجية البحث العلمي في العلوم ا (2)
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 الدراسة:  تقنيات -4-4
 االستمارةفي هده الدراسة تم استخدام تقنيتين إحداهما رئيسية واألخرى مساعدة لها وهما 

 والمقابلة

هي نموذج يضم مجموعة أسئلة توجه إلى أفراد من أجل الحصول على  : االستمارة -4-1-   4
معلومات حول موضوع أو مشكلة أو موقف ويتم تنفيذ االستمارة إما عن طريق المقابلة الشخصية أو 

سؤال  19 ، حيث تشتمل استمارة الدراسة الحالية على (1)أن ترسل إلى المبحوثين عن طريق البريد 
 .محاور 3زعة على مو 

 المحور األول:

 (.3الى السؤال رقم  1وتظمن ثالثة أسئلة)من السؤال رقم  محور البيانات الشخصية،وكان بعنوان :  

 المحور الثاني:

الى  4أسئلة ) من السؤال  08كان بعنوان عالقة اإلصابات الرياضية بمناصب اللعب وشمل على 
 (.11السؤال 

 المحور الثالث:

أسئلة  08بعنوان عالقة بين األسباب المؤدية الى حدوث اإلصابات ومناصب اللعب وشمل على كان 
 (.19الى السؤال  12)من السؤال 

 : المقابلة -4-2-       4

يحاول فيه الفرد القائم بالمقابلة أن يستشير  هي تفاعل لفظي يتم عن طريق موقف مواجهة 
معلومات أو آراء أو معتقدات شخص آخر أو أشخاص آخرين للحصول على بعض البيانات 

   (2)الموضوعية. 

 

 
                                                           

 .108رشيد زرواتي: منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعية، ص  (1)
 .108ص ،المرجع السابقنفس  (2)
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 :صدق وتباث االستبيان - 4-5

 :صدق المحكمين -   

 ما أوضحتهعلى المراجع العلمية كالكتب والمقاالت وعلى  اعتماداقمنا بتحديد أسئلة االستبيان         
عبارة سؤال في استبيان موجهه الى العبي كرة  19الدراسات السابقة ، ومن خالل كل دلك تم وضع 
 . - /وسطمجموعة شرق –اليد لفريق المبيك الميلية الناشط في القسم الثاني 

على محكمين لهم الخبرة والتخصص في  حكيميةتم عرض االستبيان في صورته األولية في استمارة ت
مجال التدريب الرياضي التنافسي والتحضير البني، كما لهم تجارب في مجال البحث العلمي، وفي 
األخير تم القيام ببعض التعديالت التي اقترحها المحكمين مع اإلبقاء على جميع األسئلة حيث وصلت 

 ، وبالتالي يمكننا القول ان أداة البحث تتسم بالصدق.٪90 نسبة الموافقة على أسئلة االستبيان حوالي

العامل الثاني بعد الصدق في عملية تقنين االختبارات وهو يعني ان  بمثابةالثبات  : يعتبرالثبات -   
 يكون االختبار على درجة عالية من الدقة واالتقان فيما وضع لقياسه، للتحقق من ثبات االستبيان

حيث قسمت أسئلة االستبيان الى أسئلة دات ارقام فردية  (،spss) استخدمنا برنامج الحزم اإلحصائية
وهو معامل  0.89بلغ  حيث نباخكرو الفا  تم بعد دلك تم حساب معامل ارقام زوجيةوأخرى دات 

من  ومقبولةعالية تباث قوي االمر الدي يسمح باستعمال هدا االستبيان كأداة لجمع البيانات بدرجة 
  التباث.

 الدراسة: متغيرات -4-6

 المستقل: المتغير-4-6-1

 : اإلصابات الرياضيةوتمثل في هده الدراسة في  

 التابع: المتغير-4-6-2    

 . كرة اليدفي  للعب مناصب ا: ه الدراسة فيذوتمثل في ه        
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 حيث يتم تقسيمها إلى مجالين: الدراسة: مجاالت -4-7 

وقد تمثل في هذه الدراسة في فريق ألمبيك الميلية لكرة اليد الذي ينشط  المكاني: المجال-4-7-1    
 ، والدي يتدرب في القاعة المتعددة الرياضات وسط /القسم الوطني الثاني مجموعة شرقفي حظيرة 

 .-بريجة الطاهر -

 الزمني: المجال-4-7-2    

المشرف االستاد  االتفاق مع  بعد :النظريشقها حيث تم االنطالق  في الدراسة الحالية  في  
، حيث ها بمناصب اللعب حوالي شهر جانفيالرياضية وعالقت حول عنوان المذكرة: اإلصابات

 موضوع الدراسة لبناء الفصول النظرية.راجع والمؤلفات التي لها عالقة بتم جمع الم
فقد تم اعداد االستمارة  كتقنية رئيسية في حوالي شهر مارس وتم جمع  :الشق الميدانياما 

شهر أواخر راج النهائي للمدكرة  فكان في حوالي  خالبيانات من الميدان بعد تحكيمها ، اما اال
 .جوان

 للدراسة: يةالتحليل اإلحصائ ساليبا-4-8 

المعالجة اإلحصائية باستعمال  إلىالنتائج المتحصل عليها في شكلها الكمي،  إخضاعلقد تم 
وهدا عن طريق تشفير قصد تحليلها  ، ( (spssحزمة البرامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية  

خضاعهامتغير من مجموع أسئلة االستبيان ،  19العبارات في برنامج اكسل بمجموع   : إلى وا 
  وهدا لمعرفة لتحليل البيانات الشخصية لمجتمع الدراسة.: المئويةالنسب 
  الهدف منه حساب تباث االستبيان.كرو نباخمعامل الفا : 
 الختبار صدق االتساق الداخلي بين كل فقرة من الفقرات معامال االرتباط بيرسون :

 والمحور الي تنتمي اليه.
  الدرجات من بعضها واقترابها من المتوسط  : توضح مدى تقاربالحسابيةالمتوسطات

 الحسابي.
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 صعوبات البحث: – 4-9   

     منها أي عمل جاد  ال يخلولقد واجه الباحث في انجاز بحثه العديد من الصعوبات التي        

 الباحث فيما يلي: وقد لخصها         

 :الصعوبات المتعلقة بالمادة العلمية 
 المراجع التي تدرس الظاهرة في المجال الرياضي وخاصة كرة اليد قلة -
 فقر المكتبة وقلة الدراسات الجزائرية لهد النوع من الدراسات -

  :الصعوبات المتعلقة باألفراد 
 عدم التعاون من طرف بعض افراد المجتمع. -
 المبالغة في سرية المعلومات من طرف بعض أعضاء إدارة الفريق. -

 :الصعوبات المتعلقة بالوقت 
 قصر الوقت المخصص ال نجاز الدراسة. -
 قصر مدة إعارة الكتب وتحديد عددها. -
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 :خالصة

تضمن هدا الفصل عرضا مفصال لإلجراءات المنهجية المتبعة في الدراسة بدءا بالدراسة  
خطوة منهجية ، يليها التعريف بالمنهج، ومجتمع الدراسة كما تم فيه تحديد  أولاالستطالعية التي تعد 

األساليب اإلحصائية  إلىإضافة  ،متغيرات الدراسة ومجالت الدراسة أدوات الدراسة وخصائصها وكدا
 الدراسة. أهدافالمستعملة لتحليل البيانات والتي من خاللها سيتم عرض وتفسير النتائج لتحقيق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الفصل الخامس: 

 عرض وتحلیل ومناقشة النتائج 
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 تمهيد: 

إنه من المعروف أن البحوث العلمية تفرض ضرورة عرض وتحليل النتائج المتوصل إليها، وهذا 
والتشابهات التي قد يصل إليها أي بحث علمي وذلك إلزالة اإلبهام  االختالفاتمن أجل توضيح 

والغموض عن النتائج المسجلة خالل هذه الدراسة كي ال تبقى مجرد أرقام، بل تحويلها إلى بيانات تسهل 
قراءتها، ولهذا نقوم في هذا الفصل بدراسة تحليلية لهذه النتائج في جداول ورسومات بيانية لتوضيح 

 الواقعة نتيجة هذه الدراسة. التغيرات
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 :عرض وتحليل النتائج -5-1

 العمرية لالعبين. الفئة يمثل :1-5جدول رقم

 %النسبة التكرار السن
 65 13 سنة 20أقل من  

 15 3 سنة 30سنة إلى 20من 
 20 4 سنة فما فوق 30من 

 100 20 المجموع
 

نتائج الجدول أعاله يتبين لنا أن غالبية سن الالعبين المشكلين لفريق أكابر ألمبيك من خالل 
-20في حين بلغت نسبة الذين يتراوح سنهم بين ) %65 سنة وذلك بنسبة 20أقل من  لكرة اليد الميلية
 .%15سنة  (30

 لالعبين. الفئة العمريةمثل ي: 1-5الشكل رقم
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 يمثل العمر التدريبي لالعبين.  :2-5جدول رقم

 %النسبة التكرار يبالعمر التدري
 10 02 سنة 01

 20 4 سنوات 02-05
 70 14 سنوات 5أكثر من 

 100 20 المجموع
 

المشكلين للفريق لديهم عمر  خالل مناقشة نتائج الجدول أعاله نالحظ أن غالبية الالعبينمن 
سنة  بيكانت نسبة الذين لديهم عمر تدريفي حين  %70قدرها وذلك بنسبة سنوات  5ي أكثر من بتدري

 .%10واحدة هي 

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

 يمثل العمر التدريبي لالعبين. :2-5شكل رقم
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 يمثل مناصب اللعب. :3-5جدول رقم

 %النسبة التكرار المنصب
 25 5 العب وسط
 20 4 العب خلفي
 20 4 العب محوري
 20 4 العب جناح
 15 3 حارس مرمى
 100 20 المجموع

 

ما يالحظ من الجدول أعاله أن الفريق يظم عدد من الالعبين بشكل متساوي تقريبا في جميع 
لحساسية وذلك  %25قدرت النسبة ب العبين، وقد  05الفريق يظم  حيث  ، ما عدا خط الوسطالمناصب

وهو الحد  %15حراس مرمى بنسبة  03هذا المنصب وكثرة اإلصابات، بالمقابل نجد الفريق يتكون من 
 فريق كرة اليد. فياألقصى لعدد الحراس 

 .اللعبيمثل مناصب  :3-5شكل رقم 
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 المتعرضين لإلصابة الرياضية. يمثل نسب : 4-5جدول رقم

 %النسبة التكرار الرياضيةاإلصابة 
 100 20 نعم
 00 00 ال

 100 20 المجموع
 

وهذا  %100من خالل الجدول نالحظ أن العبو كرة اليد قد تعرضوا إلى إصابة رياضية بنسبة 
في الدفاع أو الهجوم مما يؤدي إلى التعرض  تتميز بالخشونة واالحتكاك سواء من طبيعة كرة اليد التي

 لإلصابة. 

 المتعرضين لإلصابة الرياضية. يمثل نسب :4-5رقمشكل 
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 -إصابة عضلية–يمثل نوع اإلصابة الرياضية  :5-5جدول رقم 

 %النسبة التكرار إصابة عضلية
 20 4 تمزق
 10 2 شد
 0 0 كدم
 0 0 تشنج

 70 16 عدم اإلصابة
 100 20 المجموع

 

بنسبة  عضلية وذلكإلى إصابة  االالعبين لم يتعرضو  غالبيةمن خالل نتائج الجدول نالحظ أن 
 إلى اتعرضو  الديننسبة  أماللكسر،  اتعرضو  %10إلى إصابة ملخ، و اتعرضو  %20، في حين 70%

 .%00 بــــــــــــــفقدرت إصابة عضلية من نوع كدم أو تشنج 

 . - إصابة عضلية-الرياضية  يمثل نوع اإلصابة :5-5شكل رقم 
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 .-العظام-نوع اإلصابة الرياضية  يمثل :1-5-5الجدول 

 %النسبة التكرار إصابة العظام
 15 3 ملخ
 15 3 كسر

 70 14 عدم اإلصابة
 100 20 المجموع

  

، في %70إلى إصابات العظام وذلك بنسبة  انالحظ من خالل الجدول أن أغلبية الالعبين لم يتعرضو    
وهي متساوية مع نسبة  %15بـ )ملخ( إلصابة العظام من نوع  او ضنسبة الالعبين الذين تعر  قدرتحين 

 إلصابة العظام من نوع كسر. االعبين الذين تعرضو لا

 .-العظام-نوع اإلصابة الرياضية يمثل :1-5-5شكل رقم 
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 .-المفاصل –اإلصابة الرياضية  نوع يمثل :2-5-5جدول رقم

 %النسبة التكرار إصابة المفاصل
 15 3 التواء
 15 3 التهاب
 0 0 الخلع

 70 14 عدم التعرض اإلصابة
 100 20 المجموع

 

، %70المفاصل وذلك بنسبة  إصابةإلى  يتعرضونالحظ من نتائج الجدول أنه غالبية الالعبين لم     
نفس النسبة مع التواء وهي  %15ـــــــ المفاصل ب اللتهاب افي حين بلغت نسبة الالعبين الذين تعرضو 

 معدومة.  نت نسبتهاأما إصابة الخلع فكا ،المفاصل

 .-المفاصل –اإلصابة الرياضية  نوعيمثل  :2-5-5الشكل 
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 .-ة واألوتارطاألرب-اإلصابة الرياضية  نوعيمثل  :3-5-5الجدول 

 %النسبة التكرار إصابات األربطة واألوتار
 10 2 تمزق
 5 1 الجروح

 85 17 عدم اإلصابة
 100 20 المجموع

 

بنسبة  واألوتار وذلكة طإلصابة األرب انالحظ من نتائج الجدول أن أغلبية الالعبين لم يتعرضو 
 ا، أما نسبة اللذين تعرضو %10 ـب ة واألوتارطلتمزق في األرب افي حين بلغت نسبة الذين تعرضو  ،85%

 .%5 فقدرت بـللجروح 

 .-االربطة واالوتار -نوع اإلصابة الرياضية يمثل: 3-5-5الشكل رقم 
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 يمثل درجة اإلصابة الرياضية. :6-5الجدول رقم

 %النسبة التكرار درجة اإلصابة الرياضية
 25 5 خفيفة
 50 10 متوسطة
 25 5 خطيرة 

 

 ي، ف%50متوسطة بلغت  إلصابة االذين تعرضو الالعبين نسبة من نتائج الجدول نالحظ أن 
في حالة اإلصابة  % 25كما بلغت نفس النسبة  ،%25إلصابة خطيرة  احين كانت نسبة الذين تعرضو 

 .الخفيفة

 يمثل درجة اإلصابة الرياضية.: 6-5شكل رقم
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 يمثل األماكن األكثر عرضة لإلصابة الرياضية. :7-5جدول رقم 

 %النسبة التكرار األماكن األكثر عرضة لإلصابة الرياضية
 2.2 2 العضد
 2.2 2 الساعد
 8.8 8 اليد

 1.1 1 الصدر
 14.3 13 الكتف

 4.4 4 الحوض 
 2.2 2 الفخد
 9.9 9 الساق
 16.5 15 الركبة
 16.5 15 الكاحل
 7.7 7 القدم
 14.3 13 المرفق
 100 91 المجموع

من خالل نتائج الجدول نالحظ أن األماكن األكثر عرضة لإلصابة الرياضية في كرة اليد هي 
في حين كانت إصابة  ،%14,3يليها إصابة الكتف والمرفق بنسبة  ،%16,5وذلك بنسبة الركبة والكاحل 
 .%2,2أقل اإلصابات حدوثا وذلك بنسبة  والفخذالعضد والساعد 

 الرياضية. صابةلإل األكثر عرضة األماكن يمثل :7-5الشكل رقم
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 أماكن اإلصابة الرياضية في المفاصل. يمثل : 8-5الجدول رقم 

اإلصابة الرياضية في أماكن 
 %النسبة التكرار المفاصل

 4.3 1 الرأس
 26.1 6 رسخ اليد
 26.1 6 الركبة
 30.4 7 الكاحل
 13.1 3 المرفق
 100 23 المجموع

 

هي من خالل نتائج الجدول يالحظ أن األماكن األكثر عرضة لإلصابة الرياضية في المفاصل 
وقد بلغت  ، %26,1بــــــالرسخ والركبة في حين بلغت نسبة إصابة  % 30,4ـ الكاحل وذلك بنسبة تقدر ب

نشاط   لطبيعة وذلك %4,3أما إصابة الرأس فقد كانت الحصاد األضعف بنسبة  ، % 13إصابة المرفق 
 كرة اليد.

 أماكن اإلصابة الرياضية في المفاصل. يمثل :8-5الشكل رقم

 

4% 

26% 

26% 

31% 

13% 

 أماكن اإلصابة الرياضية في المفاصل

 الرأس

 رسخ اليد

 الركبة

 الكاحل

 المرفق



.مناقشة وتحليل نتائج الدراسة.......................................................الفصل الخامس:  
 

123 
 

 الرياضية في العضالت.يمثل أماكن اإلصابة  :9-5الجدول رقم

أماكن اإلصابة الرياضية في 
 %النسبة التكرار العضالت

 20 4 الساعد
 20 4 الفخذ
 50 10 الكاحل
 10 2 الرقبة
 0 0 العضد
 0 0 الظهر
 0 0 الصدر
 100 20 المجموع

 

، في %50يالحظ من الجدول أن أماكن اإلصابة الرياضية في العضالت هي الكاحل بنسبة 
اإلصابات  باق، %10بلغت  فقد إصابة الرقبة أما ،%20والساعد  الفخذإصابة  من كلنسبة حين بلغت 

 كانت نسبتها معدومة.والصدر  ،الظهر، العضد

 .يمثل أماكن اإلصابة الرياضية في العضالت :9-5الشكل رقم
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 ة واألوتار.طأماكن اإلصابة الرياضية في األرب يمثل :10-5الجدول رقم 

أماكن اإلصابة الرياضية في 
 %النسبة التكرار األربطة واألوتار

 25 5 المرفق
 35 7 الركبة
 40 8 الكاحل
 100 23 المجموع

 

تار هي الكاحل بنسبة و ة واألبطما يالحظ من خالل الجدول أن أماكن اإلصابة الرياضية في األر 
 . %25المرفق، في حين بلغت نسبة %35، تليها إصابة الرقبة بنسبة 40%

 األوتار.االربطة و  مثل أماكن اإلصابة الرياضية فيي :10-5الشكل رقم
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  في العظام: الرياضية أماكن اإلصابة يمثل :11-5الجدول رقم

أماكن اإلصابة الرياضية في 
 %النسبة التكرار العظام

 5 1 الساعد
 35 7 اليد
 5 1 الفخد
 35 7 القدم
 20 4 الساق

 

والقدم بنسبة  الفخذمن خالل نتائج الجدول يالحظ أن أماكن اإلصابة في العظام تخص كل من 
وهذا راجع  %20ــــ بت فقدر  قأما إصابة السا ،%5بنسبة  والفخذالساعد إصابة  قدرت، في حين 35%

 لطبيعة نشاط كرة اليد واألعضاء األكثر استخداما. 

 في العظام.الرياضية  أماكن اإلصابة يمثل   :11-5الشكل
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 حدوث اإلصابات الرياضة. ىالمؤدية إليمثل األسباب  :12-5الجدول رقم

 %النسبة التكرار األسباب المؤذية إلى حدوث اإلصابات الرياضية
 22.5 18 نقص مستوى اللياقة البدنية

 22.5 18 باإلحماء الكاف والمناسب االهتمامعدم 
 17.5 14 المباشر بالخصم االحتكاك

 2.5 2 مخالفة الروح الرياضية
 1.3 1 المنشطات استخدام

 6.3 5 عدم مالئمة مكان التدريب
 1.3 1 نظام المنافسة

العودة إلى التدريب قبل التأهيل المناسب من إصابة 
 سابقة

14 17.5 

 8.8 7 نوعية المنصب
 100 80 المجموع

على نتائج الجدول يالحظ أن األسباب المؤدية إلى حدوث اإلصابات  االطالعمن خالل 
باإلحماء الكاف والمناسب  االهتمامالرياضية في كرة اليد تتمثل في نقص مستوى اللياقة  البدنية، وعدم 

العودة إلى التدريب قبل التأهيل  المناسب  كذألك، بدرجة أقل نجد من بين األسباب  %22,5وذلك بنسبة 
المنشطات فكان من  استخدام، أما عامل %17,5المباشر بالخصم بنسبة  واالحتكاكمن إصابة سابقة، 

بين األسباب التي يؤدي إلى حدوث اإلصابات الرياضية بدرجة ضعيفة جدا أي بنسبة ضئيلة تساوي 
 افسة.نظام المن  المسجلة في نفس النسبةوهي  1,3%

  األسباب المؤدية إلى حدوث اإلصابات الرياضية. يمثل :12-5الشكل 
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 مرحلة التعرض لإلصابة الرياضية. يمثل  :13-5الجدول رقم

مرحلة التعرض لإلصابة 
 %النسبة التكرار الرياضية

 25 5 المرحلة التحضيرية
 65 13 مرحلة المنافسات

 10 2 االنتقاليةالمرحلة 
 100 23 المجموع

 

نالحظ من خالل الجدول أن المرحلة التي يتعرض فيها الالعبين بكثرة لإلصابة هي مرحلة 
، أما المرحلة االنتقالية %25، في حين بلغت نسبة المرحلة التحضيرية %65نافسات وذلك بنسبة مال

 .%10 اإلصابات فيهابــــــــــ نسبة فقدرت

 .الرياضية مرحلة التعرض لإلصابة يمثل :13-5الشكل رقم 
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 الخوف والقلق عند التعرض لإلصابة الرياضية. درجة  يمثل :14-5الجدول رقم 

درجة الخوف والقلق عند 
 %النسبة التكرار التعرض لإلصابة

 85 17 نعم
 15 3 ال

 100 20 المجموع
 

الالعبين ينتابهم الخوف والقلق عند التعرض لإلصابة  غالبيةالجدول يالحظ أن من نتائج 
 .%15، في حين بلغت نسبة اللذين ال ينتابهم الخوف والقلق%85الرياضية وذلك بنسبة 

 الخوف والقلق عند التعرض لإلصابة الرياضية. درجة يمثل :14-5الشكل رقم 
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 الرياضية.الثقة بالنفس عند التعرض لإلصابة  يمثل :15-5الجدول رقم 

الثقة بالنفس عند التعرض 
 %النسبة التكرار لإلصابة

 35 7 نعم
 65 13 ال

 100 20 المجموع
 

الالعبين ال يفقدون الثقة بالنفس عند تعرضهم  غالبيةمن خالل نتائج الجدول أعاله يالحظ أن 
بالنفس عند التعرض لإلصابة ، أما الذين يفتقدون الثقة %65ــــــــلإلصابة الرياضية حيث قدرت نسبهم ب

 .%35الرياضية بلغت النسبة 

 الثقة بالنفس عند التعرض لإلصابة الرياضية. يمثل :15-5الشكل رقم 
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  .الكاملة الغذائيةالوجبة  توفر يمثل :16-5الجدول رقم 

 %النسبة التكرار الوجبة الغذائية 
 55 11 نعم
 45 9 ال

 100 20 المجموع
 

في حين قدرت نسبة  %55الكاملة كانت بنسبة  الغذائيةمن نتائج الجدول يالحظ أن توفر الوجبة 
 .%45ـــــــكاملة ب غذائيةعدم توفر وجبة 

 . الكاملة الغذائيةالوجبة  توفر يمثل  :16-5الشكل رقم 
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 الكاملة . الغذائية اقتصار الوجبة يبين:17-5الجدول رقم

 %النسبة التكرار الكاملة تقتصرالوجبة الغذائية 
 50 10 الحصص التدريبية

 50 10 المنافسات
 100 20 المجموع

 

 %50الكاملة تقتصر على الحصص التدريبية بنسبة  الغذائيةمن خالل الجدول نالحظ أن الوجبة 
 .%50 كما أنها تقتصر على المنافسات بنفس النسبة أي

 الكاملة. الغذائيةالوجبة  اقتصار يبين :17-5الشكل رقم 
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 .مناصب اللعب حسبالرياضية  لإلصابة ينمتعرضلل النسب المئوية نيبي :18-5الجدول رقم 

 اإلصابة الرياضية
 مناصب اللعب

العب  المجموع
 %الدائرة 

العب 
 %خلفي 

العب 
 % جناح

العب 
 %محوري 

حارس 
 % مرمى

 20 3 4 4 4 5 عدد الالعبين
 100 100 100 100 100 100 نسبة اإلجابة

  

كلهم إلى إصابة رياضية بنسبة  انالحظ أن العبو كرة اليد قد تعرضو  (18-5)من خالل الجدول رقم    
في الدفاع  أو الهجوم مما يؤدي  سوآءا، وهذا من طبيعة كرة اليد التي تتميز بالخشونة واالحتكاك 100%

 إلى التعرض لإلصابة.

 لإلصابة الرياضية حسب مناصب اللعب. ينللمتعرض المئويةالنسب  نيبي :18-5الشكل رقم 
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 يبين درجة اإلصابة الرياضية حسب مناصب اللعب. :19-5الجدول رقم

 اإلصابة الرياضيةدرجة 
 مناصب اللعب

العب 
 %الدائرة 

العب 
 %خلفي 

العب 
 % جناح

العب 
 %محوري 

حارس 
 % مرمى

 6.67 22.22 8.00 26.92 0 خفيفة
 93.33 55.56 56.00 50 47.37 متوسطة
 6.67 33.33 28.00 26.92 47.37 خطيرة

 

إلى درجات متنوعة من  اأن العبو كرة اليد يتعرضو  (19-5)يتضح من خالل الجدول رقم 
اإلصابة  الرياضية حسب مناصب اللعب، تأتي في المرتبة األولى اإلصابة المتوسطة عند حراس المرمى 

ثم العبو الخلف  ،% 55,37، والعبو المحور بنسبة %56يليها العبو الجناح بنسبة  % 93,33بنسبة 
في المرتبة الثانية   ،مع تسجيل فروق ذات داللة إحصائية % 47,37، والعبو الدائرة بنسبة %50بنسبة 

دون وجود فروق ذات داللة إحصائية، ثم  %47,37و% 6,67نسب تتراوح ما بين بخطيرة ال اإلصابة
والعبي  % 22,22لالعبين الخلفيين والعبي المحور بنسبة   % 26.92تليها اإلصابة الخفيفة بنسبة 

وتنعدم عند العبو الدائرة بتسجيل فروق ذات داللة  %6,67، تم حراس المرمى بنسبة %8الجناح بنسبة 
 إحصائية.

 .حسب مناصب اللعب الرياضية درجة اإلصابة يبين :19-5الشكل رقم 
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 .حسب مناصب اللعب ن نوع اإلصابة الرياضيةيبي :20-5الجدول رقم

 مناصب اللعب نوع اإلصابة الرياضية
 % حارس مرمى %العب محوري  % العب جناح %العب خلفي  %العب الدائرة 

إصابات 
 عضلية

 60.00 72.22 68.00 61.54 63.16 تمزق
 40.00 22.22 0 15.38 15.79 كدم
 6.67 27.78 40 42.31 21.05 تشنج

إصابات 
 العظام

 13.33 33.33 24.00 34.62 31.58 ملخ
 86.67 50.00 56.00 53.85 52.63 كسر

 التهاب
 المفاصل

 73.00 66.67 60.00 76.92 73.68 التواء
 20.00 11.11 36.00 19.23 31.58 التهاب

إصابات 
األربطة 
 واألوتار

 13.33 61.11 16.00 15.38 36.84 خلع
 46.67 50.00 60.00 69.23 73.68 تمزق
 60.00 38.89 48 23.08 42.11 جروح

اإلصابات نوع اإلصابة الرياضية حسب مناصب اللعب عند العبو كرة اليد،  (20-5)يوضح الجدول رقم
( بدون %42.31-%6,67) بـ ثم التشنج %(22, 72- %60)بين ما العضلية تتمثل في التمزق بنسب 
ـ والملخ ب (%86.67-%50أما إصابة العظام جاء الكسر بنسب ) وجود فروق ذات داللة إحصائية.

 (%76,92-%66,67) بينما بنسب  االلتواءفي حين إصابة المفاصل يأتي . % 34,62- 13.33%
-%46,67) تمثلت في التمزق بنسبة واألوتار طإصابة األرب، دون وجود فروق ذات داللة إحصائية

 داللة إحصائية. تدون وجود فروق ذا (%60-%23,08) نما بيوالجروح بنسب تتراوح  (73,68%
 نوع اإلصابة الرياضية حسب مناصب اللعب. يبين: (20-5) شكل رقم
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 .اإلصابة الرياضية حسب مناصب اللعب نكاميبين أ :21-5الجدول رقم 

 اإلصابة الرياضيةمكان 
 مناصب اللعب

العب الدائرة 
% 

العب خلفي 
% 

 العب جناح
% 

العب 
 %محوري 

 حارس مرمى
% 

 13.33 5.56 4 15.38 5.26 الدراع
 13.33 0 0 3.85 0 الساعد
 26.67 38.89 44.00 30.77 36.84 اليد

 0 0 0 0 5.26 الصدر
 46.67 55.56 52.00 65.38 42.11 الكتف
 6.67 11.11 8 3.85 15.79 الحوض
 0 11.11 0 3.85 10.53 الفخد
 6.67 11.11 24 15.38 15.79 الساق
 60 50 68 73.08 73.68 الركبة
 60 50 68 73.08 57.89 الكاحل
 26.67 22.22 4 4 5.26 القدم
 46.67 33.33 48 42.31 31.58 المرفق
 2 1 1 3 3 غير ذلك

 

الخاص بأماكن إصابة الالعبين حسب مختلف مناصب اللعب،  (21-5)رقم  يتضح من الجدول
 ةإصاب تليها، (% 77,78 و %61,54 )نما بيأن إصابة الركبة قد جاءت بالترتيب األول بنسب تتراوح 

 %65,32  -%42.11إصابة الكتف بنسب تتراوح ما بين تليها بعد ذلك ،%73,08و %50 بـــــــــ الكاحل
-26.67%)نما بيوتليها إصابة اليد بنسب تتراوح  (% 46.67- %31.58بـــــــ )ثم تليها إصابة المرفق 

-  %4) ثم إصابة القدم بنسب تتراوح بين( % 24 -%6.67( وكذلك تليها إصابة الساق بـــــ )44%
 نما بيي إصابة الفخذ بنسب تتراوح ، ثم تأت(%15,76و %3,85) بــــتليها إصابة الحوض  (%26,67و
فروق ذات داللة إحصائية، بينما توجد  كورة أعاله الذبالنسبة لإلصابات الم( %11,11و  3,85%)

 ىعند باقي مناصب اللعب األخر  %0عند العبو الدائرة ونسبة  %5,26جاءت إصابة الصدر بنسبة 
وتنعدم لدى مختلف  نالخلفييلدى الالعبين  %3,85المرمى و سعند حرا%6,67إصابة الساعد بنسبة 
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جاء الالعب الخلفي  الذراعفهناك وجود فروق ذات داللة إحصائية، أما إصابة  األخرىمناصب اللعب 
 يليه الالعب المحور بنسبة % 13,33يليه حارس المرمى بنسبة  %15,38نسبة ببالترتيب األول 

لة إذ هناك فروق ذات دال %4، وأخير العب الجناح بنسبة %5,26ثم العب الدائرة بنسبة  ،5,56%
 إحصائية.

 حسب مناصب اللعب. اإلصابة الرياضيةأماكن  يبين :21-5الشكل رقم
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 .حسب مناصب اللعب نوع اإلصابة )المفاصل( وأماكن تواجدها ن: يبي22-5الجدول رقم 

 اإلصابة الرياضية
 مناصب اللعب

العب الدائرة 
% 

العب خلفي 
% 

 العب جناح
% 

العب 
 %محوري 

 حارس مرمى
% 

 إصابات
 المفاصل

 0 0 0 7.69 5.26 الرأس
 0 0 4 3.85 15.79 الفخذ
 46.67 46.67 20 30.77 42.11 الكتف
 20 20 52 34.62 36.84 رسخ اليد
 46.67 46.67 56 34.62 63.16 الركبة
 53.33 53.33 72 65.38 68.42 الكاحل
 13.42 13.33 20 34.62 15.79 المرفق
 ،الخاص بنوع اإلصابة الرياضية واألماكن األكثر تعرضا لإلصابة (22-5)يتضح من الجدول رقم 

تتراوح ما بين  ةثر األماكن تعرضا لها هي مفصل الكاحل بنسبكة المفاصل كانت أببالنسبة إلصا
صابة الكتف بنسبة تتراوح ما بين %63.16و %34.62( يلها إصابة الركبة بـ )%72و 53.33%) ( وا 
ثم تليها إصابة المرفق بنسب تتراوح (%52و %20)ها إصابة رسخ اليد بـ يتل( كذلك %46.67و 20%)

 الفخذ( وأخيرا إصابة %16.67و %5.26الرأس بـ ) وكذلك إصابة(  %34.62و %13.33 )ما بين
( بين مختلف مناصب اللعب مع عدم وجود فروق ذات داللة %15.79و%3.85بنسب ما بين )

 إحصائية.
 اإلصابة الرياضية )المفاصل( وأماكن تواجدها حسب مناصب اللعب.نوع  :22-5الشكل رقم
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 )العضالت( وأماكن تواجدها حسب مناصب اللعب. الرياضية يبين نوع اإلصابة: 23-5رقم الجدول 

 اإلصابة الرياضيةنوع 
 مناصب اللعب

 العب جناح %العب خلفي  %العب الدائرة 
% 

 حارس مرمى %العب محوري 
% 

إصابات 
 عضلية

 0 11.11 4 0 0 الساعد
 13.33 11.11 12 0 15.79 العضد
 26.67 5.56 32 38.46 15.79 الظهر
 13.33 0 0 3.85 5.26 الصدر
 46.67 33.33 20 19.23 26.32 الفخذ
 0 33.33 20 26.92 31.58 الساق
 20 11.11 4.00 11.54 10.53 الّرقبة

 الرياضية لإلصابةأكثر األماكن تعرضا فاإلصابات العضلية  وعنديتضح من خالل هذا الجدول 
بنسب تتراوح مابين  قتليها إصابة الساو  % 46.67و %19.23بنسب تتراوح ما بين  الفخذهي إصابة 

ثم إصابة الرقبة  ،%38.46و %5.56تليها إصابة الكتف بنسب تتراوح ما بين  ،%33.33و 20%
، ثم كذلك إصابة الصدر %15.79و %11.11تليها إصابة العضد بنسب  %20و %4بنسب ما بين 
، %11.11إلى  %4، وفي األخير إصابة الساعد بنسب قّدرت بـ %13.33و %3.85بنسب ما بين 

 فسجل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مختلف مناصب اللعب.

 تواجدها حسب مناصب اللعب.)العضالت( وأماكن الرياضية اإلصابة يمثل نوع : 23-5الشكل 

 
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

 %حارس مرمى  %العب محور  %العب جناح  %العب خلفي  %العب الدائرة 

 الساعد

 العضد

 الظهر

 الصدر

 الفخد

 الساق

 الرقبة



.مناقشة وتحليل نتائج الدراسة.......................................................الفصل الخامس:  
 

139 
 

ة واألوتار( وأماكن تواجدها حسب مناصب بين نوع اإلصابة الرياضية )األربط: ي24-5الجدول رقم 
 اللعب

 اإلصابة الرياضيةنوع 
 مناصب اللعب

العب الدائرة 
% 

العب خلفي 
% 

 العب جناح
% 

العب 
 %محوري 

 حارس مرمى
% 

إصابات 
األربعة 
 واألوتار

 13.33 5.56 16 19.23 5.26 المرفق
 53.33 66.67 48 42.31 73.68 الركبة
 26.67 27.78 58 42.3 47.37 الكاحل
ة واألوتار فاحتلت الرتبة األولى إصابة الركبة بنسب طفي إصابات األرب (24-5)يتضح من الجدول رقم 

، وفي األخير (%47.37و %26.67 )تليها إصابة الكاحل بـ (%73.68إلى  %48 )تتراوح ما بين
مع تسجيل عدم وجود فروق ذات داللة  ،(%19.23إلى  %5.26إصابة المرفق بنسب ما بين )

 إحصائية بين مختلف مناصب اللعب في كرة اليد.

تواجدها حسب مناصب  نوأماك واألوتار(ة األربط)الرياضية مثل نوع اإلصابة ي :24-5الشكل رقم 
 اللعب.
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 .اإلصابة الرياضية )العظام( وأماكن تواجدها حسب مناصب اللعبيبين نوع : 25-5الجدول رقم 

 اإلصابة الرياضيةنوع 
 مناصب اللعب

العب الدائرة 
% 

العب خلفي 
% 

 العب جناح
% 

العب 
 %محوري 

 حارس مرمى
% 

إصابات 
 العظام

 13.33 0 4 11.54 15.79 الساعد
 46.67 50 56.00 65.38 42.11 اليد
 13.33 5.56 12 0 15.79 الفخذ
 13.33 33.33 16 11.54 15.79 الساق
 13.33 38.89 16 19.23 15.79 القدم
في إصابة العظام جاءت في المرتبة األولى إصابة اليد بنسب تتراوح ما  (25-5)يتبين من الجدول رقم 

ثم تليها إصابة الساق بنسب ما  ،%38.89و %13.33، تليها إصابة القدم بـ %65.38-42.11بين 
وأخيرا إصابة الساعد بنسب  ،%15.79و %5.56بـ  الفخذ( وتتبعها إصابة %33.33و 11.54بين )

( مع عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مختلف مناصب العب %15.79- %4)تتراوح ما بين 
 عند العبو كرة اليد.

 يبين نوع اإلصابة الرياضية )العظام( وأماكن تواجدها حسب مناصب اللعب. :25-5الشكل رقم 
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  اللعب. الرياضية ومناصبهناك عالقة بين نوع اإلصابات ولى: نص الفرضية األ 

هناك عالقة بين نوع اإلصابات 
 الرياضية حسب مناصب اللعب

  

1 Correlation de person  هناك عالقة بين نوع اإلصابات
 sig + الرياضية حسب مناصب اللعب

20 N 

0.728++ Correlation de person التعرض لإلصابة الرياضية 
0.00 sig 

20 N 

0.976++ Correlation de person إصابة عضلية 
0.001 sig 

6 N 

0.474 Correlation de person  العظامإصابة 
0.420 sig 

5 N 

0.454 Correlation de person إصابة المفاصل 
0.390 sig 

6 N 

0.999 Correlation de person إصابة األربطة واألوتار 
0.032 sig 

3 N 

0.400 Correlation de person درجة اإلصابة الرياضية 
0.251 sig 

12 N 

0.400 Correlation de person  األماكن األكثر عرضة لإلصابة
 sig 0.199 الرياضية

20 N 

0.832++ Correlation de person أماكن اإلصابة في المفاصل 
0.000 sig 
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19 N 

0.866++ Correlation de person  أماكن اإلصابة الرياضية في
 sig 0.000 العضالت

19 N 

0.556++ Correlation de person  أماكن اإلصابة الرياضية في
 sig 0.135 الربطة واألوتار

19 N 

0.551++ Correlation de person  أماكن اإلصابة الرياضية في
 sig 0.053 العظام

19 N 

 

قوية بين اإلصابة العضلية ومناصب  ارتباطيةمن خالل نتائج الجدول نالحظ أّنه هناك عالقة 
ة واألوتار ط، كما سجل وجود عالقة قوية بين إصابة األرب++0.976بـ  االرتباطاللعب حيث قّدر معامل 

 ".1و هو قريب من "  +0.999بـ  نلبيرسو  االرتباطومناصب اللعب حيث قّدر معامل 

بين التعرض لإلصابة الرياضية ومناصب اللعب حيث قدر معامل  ارتباطيةكما سجل وجود عالقة 
بـ في حين قّدر معامل إرتباط إصابة العظام حسب مناصب اللعب   ++0.728بــ  نلبيرسو  االرتباط
 وهي قيمة متوسطة. 0.454بـ  االرتباطأّما إصابة المفاصل فقدر معامل  0.474

أماكن اإلصابة الّرياضية في  قوي بين ارتباطفيما يخص أماكن اإلصابة الرياضية سجل معامل 
، 0.866و ++0.832على الترتيب بـ المفاصل، والعضالت حسب مناصب اللعب المختلفة بقيم قّدرت 

ة واألوتار، وكذلك طبين أماكن اإلصابة الرياضية في األرب نلبيرسو  االرتباطيمة معامل في حين كانت ق
 .++0.551و ++0.556العظام متوسطة حيث قدت على التوالي بـ 
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 .حسب مناصب اللعب يبين األسباب المؤدية لحدوث اإلصابة الرياضية: 26-5الجدول رقم 

إلصابة أسباب التعرض ل
 الرياضية

 اللعبمناصب 
العب الدائرة 

% 
العب خلفي 

% 
العب 

 % جناح
العب 
 %محوري 

 حارس مرمى
% 

 66.67 44.44 32 38.46 57.89 نقص مستوى اللياقة البدنية
باإلحماء الكاف  االهتمامعدم 

 40 61.11 60.00 38.46 57.89 والمناسب

 40 66.67 48.00 69.23 73.68 المباشر بالخصم االحتكاك
 0 0 1 1 0 الرياضية مخالفة الروح

 0 0 1 1 0 المنشطات استخدام
 0 16.67 20.00 11.54 21 عدم مالئمة مكان التدريب

 6.67 11.11 8.00 11.54 5.26 نظام المنافسة
العودة إلى التدريب قبل 

التأهيل المناسب من إصابة 
 سابقة

31.58 38.46 20.00 44.44 40 

 20 33.33 36.00 19 21 نوعية المنصب
 

كرة اليد حسب  لدى العبومن الجدول أعاله أّن األسباب المؤدية لحدوث اإلصابة الرياضية  يتضح
-%40)المباشر بالخصم بالمرتبة األولى بنسب تتراوح ما بين  االحتكاكمناصب اللعب تمثلت في 

ثم نقص مستوى اللياقة  (%61.11-%40 )باإلحماء الكاف بنسب االهتماموبعدها عدم ( 73.68%
والعودة إلى التدريب من إصابة سابقة قبل التأهيل المناسب  ،(%44.44-%20)البدنية بنسب بين 

( يتبعها %36-%19.00( وبعدها نوعية المنصب بنسب تتراوح ما بين )%44.44 -%20بنسب بين )
 -%5.26نافسة بـ )( ثم يليها نظام الم%20-%11.54عدم مالئمة مكان التدريب بنسب ما بين )

عدم تسجيل فروق ذات داللة ب( و %1) بنسبةالمنشطات  واستخدام( ثم مخالفة الروح الرياضية 11.54%
 إحصائية حسب مختلف مناصب اللعب.
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 يبين األسباب المؤدية لحدوث اإلصابة الرياضية حسب مناصب اللعب. :26-5الشكل رقم 
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 يبين التعرض لإلصابة الرياضية في الموسم الّرياضي حسب مناصب اللعب. :27-5الجدول رقم 

إلصابة مراحل التعرض ل
 الرياضية

 مناصب اللعب
العب الدائرة 

% 
العب خلفي 

% 
 العب جناح

% 
العب 
 %محوري 

 حارس مرمى
% 

 26.67 33.33 16 11.54 26.32 المرحلة التحضيرية
 00 5.56 20 00 10.53 االنتقاليةالمرحلة 

 80 77.78 72 92.31 89.47 مرحلة المنافسة
 

يتضح من الجدول أعاله الخاص بإصابات العبو كرة اليد في الموسم الرياضي أّن إصابات 
 ةتليها المرحل ،(%92.31-%72ية محصورة بين )مئو احتلت المرتبة األولى بنسبة المنافسات 

، حيث جاءت في الترتيب االنتقالية( وفي األخير المرحلة %33.33-%11.54التحضيرية بنسب )
والعبوا المحور بنسبة  %10.53بعدها العبوا الدائرة بنسبة  %20األول إصابة العبوا الجناح بنسبة 

أّما الالعبين الخلفيين وحراس المرمى فانعدمت عندهم اإلصابة مع وجود فروق ذات داللة  5.56%
 إحصائية.

ية للتعرض لإلصابة الرياضية في الموسم الّرياضي حسب مناصب مئو النسب ال :27-5الشكل رقم 
 اللعب.
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يوضح الشعور بالخوف والقلق بعد التعرض لإلصابة الرياضية حسب مناصب  :28-5الجدول رقم 
 اللعب.

 الشعور بالخوف والقلق
 مناصب اللعب

العب الدائرة 
% 

العب خلفي 
% 

 العب جناح
% 

العب 
 %محوري 

 مرمىحارس 
% 

 100 77.78 88 84.62 94.74 نعم
 00 22.22 12 15.38 5.26 ال

 
يتضح من خالل الجدول أّن الشعور بالخوف والقلق بعد التعرض لإلصابة الّرياضية له نسب 

 دون وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مناصب اللعب. (%100-%77.78) تتراوح ما بين

 بالخوف والقلق بعد التعرض لإلصابة الرياضية حسب مناصب اللعب.يمثل الشعور  :28-5الشكل رقم 
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 يوضح فقدان الثقة بالنفس عند التعرض لإلصابة الرياضية حسب مناصب اللعب. :29-5الجدول رقم 

 فقدان الثقة بالنفس
 مناصب اللعب

العب الدائرة 
% 

العب خلفي 
% 

 العب جناح
% 

العب 
 %محوري 

 حارس مرمى
% 

 26.67 38.89 36 30.77 26.32 نعم
 73.33 61.11 64 69.23 73.68 ال

 

يتضح من خالل الجدول أعاله أّن العبو كرة اليد حسب مناصب اللعب ال يفقدن الثقة بالنفس 
عكس نظائرهم فيفقدوا الثقة بالنفس بنسب تتراوح ما بين ( %73.68-%61.11بنسب تتراوح ما بين )

 تسجيل فروق ذات داللة إحصائية.( مع عدم 38.89%-26.32%)

 يمثل فقدان الثقة بالنفس عند التعرض لإلصابة الرياضية حسب مناصب اللعب. :29-5الشكل رقم 
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 يبين توفر الوجبة الغذائية الكاملة حسب مناصب اللعب. :30-5الجدول رقم 

توفر الوجبة الغذائية 
 الكاملة

 مناصب اللعب
العب الدائرة 

% 
العب خلفي 

% 
 العب جناح

% 
العب 
 %محوري 

 حارس مرمى
% 

 86.67 66.67 76 76.92 73.68 نعم
 13.33 33.33 24 23.08 26.32 ال

 

يتضح من خالل الجدول أّن الوجبة الغذائية الكاملة تتوفر عند العبو كرة اليد حسب مختلف 
 إحصائية.( دون تسجيل فروق ذات داللة %86.67- %66.67) مناصب اللعب بنسب قدرت بـ

 حسب مناصب اللعب. الكاملة الوجبة الغذائية توفر يبين :30-5الشكل رقم 
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 الوجبة الغذائية الكاملة حسب مناصب اللعب. اقتصار يبين :31-5الجدول رقم 

 الوجبة الغذائية تقتصر
 مناصب اللعب

العب الدائرة 
% 

العب خلفي 
% 

 العب جناح
% 

العب 
 %محوري 

 حارس مرمى
% 

 0 0 0 15.38 5.26 الحصص التدريبية
 100 100 100 84.62 94.74 المنافسات

 

من خالل الجدول أعاله يالحظ أّن الوجبة الغذائية الكاملة عند العبو كرة اليد حسب مختلف 
( والحصص %100و %84.62مناصب اللعب تقتصر على المنافسات فقط بنسب تتراوح ما بين )

 %0وانعدمت النسبة أي  %15.38والالعبين الخلفيين بنسبة  %5.26الدائرة بنسبة التدريبية عند العبي 
 عند العبي الجناح والعبي المحور وكذا حراس المرمى.

 الوجبة الغذائية الكاملة حسب مختلف مناصب اللعب.رقتصاإ يبين  :31-5الشكل رقم 
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  عالقة بين األسباب المؤدية إلى حدوث اإلصابات الرياضية  كاهن الثانية:نّص الفرضية
 ومناصب اللعب.

هناك عالقة بين األسباب المؤدية 
إلى حدوث اإلصابات حسب 

 مناصب اللعب

هناك عالقة بين األسباب المؤدية  
إلى حدوث اإلصابات حسب 

 مناصب اللعب
0.757++ Correlation de person  مرحلة التعرض لإلصابة

 sig 0.05 ضيةالريا

12 N 

0.716++ Correlation de person  الخوف والقلق عند التعرض
 sig 0.001 لإلصابة الرياضية

19 N 

0.554+ Correlation de person فقدان الثقة بالنفس 
0.011 sig 

20 N 

0.988 Correlation de person توفر الوجبة الغذائية الكاملة 
0.428 sig 

20 N 

0.855++ Correlation de person  قتصارها توفر الوجبة الغذائية وا 
على المنافسات أو الحصص 

 التدريبية

0.002 sig 

16 N 

0.385 Correlation de person  األسباب المؤدية إلى حدوث
 sig 0.094 اإلصابات الرياضية

20 N 

 

عالقة ارتباطية قوية بين مراحل التعرض لإلصابة الرياضية  من خالل الجدول يتضح لنا وجود
 .++0.755بـ  االرتباطحسب مناصب اللعب حيث قدرت قيمة معامل 

 الرياضية حسب  قوية بين الخوف والقلق عند التعرض لإلصابة ارتباطية وجود عالقة
 .++0.716 االرتباطمناصب اللعب حيث قدرت قيمة معامل 
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قوية بين توفر الوجبة الغذائية الكاملة حسب مناصب اللعب حيث قدرت  ارتباطيهوجود عالقة  -
 .0.988بـ  االرتباطقيمة معامل 

 حساب الدرجة الكلية لمعامل االرتباط لبيرسون: 

نوع 
اإلصابات 
ومناصب 
 اللعب

الدرجة 
 الكلية

  

𝟎. 𝟖𝟗𝟔++ 1 Correlation de person 

 sig 0 0.000 الدرجة الكلية

20 20 N 

1 𝟎. 𝟖𝟗𝟔++ Correlation de person 
هناك عالقة بين نوع إصابات 

 ومناصب اللعب
0.000 0.000 sig 

20 20 N 

𝟎. 𝟒𝟒𝟗+ 𝟎. 𝟕𝟗𝟒++ Correlation de person  هناك عالقة بين األسباب
المؤدية إلى حدوث اإلصابات 
 الرياضية ومناصب اللعب

0.047 0.000 sig 

20 20 N 

 

يتضح وجود عالقة ارتباطية موجبة بين  لبيرسون االرتباطمن خالل جدول الدرجة الكلية لمعامل 
.𝟎بـ  االرتباطمعامل نوع اإلصابات ومناصب اللعب حيث قدرت قيمة  من جهة أخرى نالحظ  .++𝟖𝟗𝟔

بين األسباب المؤدية لحدوث اإلصابات الرياضية ومناصب اللعب حيث قدرت قيمة  ارتباطيةوجود عالقة 
بين األسباب المؤدية لحدوث اإلصابات  ارتباطية، كما نسجل وجود عالقة ++𝟎𝟕𝟗𝟒بـ  االرتباطمعامل 

.𝟎بـ  االرتباطونوع اإلصابات الرياضية حيث قدرت قيمة معامل  𝟒𝟒𝟗+. 
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 نتائج الدراسة في ضوء الفرضيات: مناقشة وتحليل - 5-2

بين اإلصابات الرياضية ومناصب  مفادها هناك عالقة ي: والتضوء الفرضية األولى في-5-2-1   
 .اللعب لدى العبي كرة اليد

اإلصابات الرياضية  بأنواعالخاصة  (11، 10، 9، 8، 6،7، 5، 4ول رقم )يتضح من الجدا
التي اظهرتها النتائج ، حيث ان اكثر األماكن عرضة  واألماكن األكثر عرضة لإلصابة الرياضية

، الفخذ تليها إصابة الساق الحوض ،إلصابة الرياضية هي إصابة الركبة، الكاحل ،الكتف ،اليد، المرفقل
، اللعب، اما عند إصابات الدراع ن اإلصابة بين مختلف مناصبوالقدم مع عدم وجود اختالف في مكا

الساعد الصدر فجاءت بنسب قليلة مع اختالف نسب تعرض أماكن الجسم لإلصابة الرياضية باختالف 
 مناصب اللعب.

وعليه فارتفاع إصابات الركبة راجع لطبيعة كرة اليد التي تتسم باالحتكاك المباشر والتنقل واالنتقال 
واألخرى  ،يفتين متعاكستين تقريباهما الحركة الواسعة من جري ولفبسرعة، حيث يقوم مفصل الركبة بوظ

الرياضية القوية  هي حمل  وزن الجسم ، ورغم مثانة تركيب مفصل الركبة اال ان تعرضه للحركات
 . (1)المتنوعة في رياضة كرة اليد قد تؤدي الى حدوث العديد من اإلصابات به

فهي تحدث نتيجة العبء المتزايد  ،الساق ، الفخذ والحوض(ما إصابات الطرف السفلي ) الكاحل أ
على هده المفاصل بسبب الحركات القوية المستمرة والمفاجئة التي يقوم بها الالعب نتيجة لطبيعة كرة اليد 

 االمر الدي يؤدي الى حدوث اإلصابات فيها.

قية اإلصابات األخرى يعود ويرى الباحثون بان ارتفاع إصابات اليد بالنسبة لالعبي كرة اليد عن ب
الدي يجعلها  األمرو  المنافسات ة فترة األداء سواء في  التدريب أطبيعة اللعبة في استخدام اليد طيل إلى
أنواع متعددة من  إلىاليد تتعرض  أن إلى (1992") يشير "محمد عادل رشدي ، عرضة لإلصابة أكثر

االحتكاك  أناإلصابات، وهد وضع طبيعي الشتراك اليد بشكل مباشر في معظم األنشطة الرياضية ، كما 
تشترك في األنشطة الرياضية  واألصابعاليد  أنعلى  اإلحصائياتبالمنافس يعرض اليد لإلصابة وتدل 

 .(2) % 99.99بنسبة 

                                                           
 .209-208أسامة رياض، مرجع سابق، ص   (1)
 .16، ص1992محمد عادل رشدي: علم إصابات الرياضيين، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، مصر،   (2)
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جل  أنالعبي كرة اليد حسب أماكن تواجدها ومن خالل النتائج اتضح  صابة المفاصل لدىوا  
انه هناك بعض التفاوت  إالنفس اإلصابات الرياضية  إلى االالعبين وباختالف مناصب اللعب قد تعرضو 

قد جاءت   إصابة مفصل الكاحل أنالبسيط  في األماكن األكثر عرضة لإلصابة الرياضية  حيث لوحظ 
مفصل رسخ اليد والمرفق ، بنسب قليلة جدا  وكذلكيليه مفصل الركبة ومفصل الكتف بالترتيب األول 

األماكن تعرضا  أكثر) الرقبة ( والفخذ كل هده األماكن في كرة اليد تعتبر من الرأسجاءت إصابة مفصل 
 .إلصابة المفاصل

ا راجع لطبيعة إصابة الطرف العلوي والطرف السفلي قد لقيت نفس النصيب وهد آنويرى الباحثون 
 األداء في كرة اليد.

  الفخذ قد جاءت في الترتيب األول ما إصابة العضالت عند  العبي  كرة اليد فإصابة عضالتأ
بينما عضالت الساق بالمرتبة الثانية واحتلت عضالت الكتف المرتبة الرابعة ، حيث هده اإلصابات تعتبر 

قبة ، العضد ،الصدر ،والساعد بدرجة اقل دون تسجيل في لعبة كرة اليد ، وتليها إصابات الر  شائعة 
 فروق.

ات الكثيرة االنتشار ( تعتبر إصابة العضالت من اإلصاب1998الرحمان قبع )عمار عبدكر يذ    
 .(1)اإلنسانالعضالت هي األداة األساسية في حركة جسم  أن إلىويرجع دلك والحدوث بين الرياضيين 

  ارتفاع إصابات عضالت الفخذ لدى العبي كرة اليد شائعة الحدوث كما يشير  أنحسب النتائج يتبين     
و في الفخذ ودلك ينتج من االحتكاك أتكثر وتنتشر إصابة العضالت  (1992محمد عادل رشدي )

والبعض ناتج من السقوط وفي حاالت أخرى تنتج اإلصابات في العضالت من  ،المباشر ماالصطدا
 .(2)الضغط الناتج من ممارسة النشاط الرياضي أوالعبء 

الضغط الواقع على تلك العضالت نتيجة  إلىوارتفاع إصابات الساق بين العبي كرة اليد يعود      
يزيد العبء الواقع على عضالت الساق  الذي األمر المبذولوالهبوط والى الجهد  لألعلىالجري والوثب 

  الضغط المستمر عليها  إلىالساق مما يؤدي  قد تصاب نتيجة لضربة ويؤكد محمد عادل رشدي
 .(3)والعصب األوردةحدوث ضغط على  إلىيؤدي  اويالحظ ظهور ورم في مكان اإلصابة مم

                                                           
 .198، ص 1998عمار عبد الرحمان قبع: الطب الرياضي، دار الكتاب للنشر، جامعة الموصل، بغداد،   (1)
 236، ص1992محمد عادل رشدي: علم إصابات الرياضيين، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، مصر،   (2)
 .88محمد عادل رشدي، مرجع سابق، ص   (3)
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حركية  تلحاالفهي راجعة لعمل مفصل الكتف  (1999يرى أسامة رياض )ما إصابة الكتف أ
 إلىدلك  عالصدر فيرج ةبالنسبة إلصاب أما. (1)الكرة تصويب وقذفواسعة وضغط عضلي عنيف عند 

والكتفين والدي يؤثر بشكل كبير على المنطقة  الذراعينيتطلب استخدام   الذيطبيعة النشاط الممارس 
التغيرات  أن( 19991حياة عياد وصفاء الدين )الصدرية لالعب نتيجة لميكانيكية الشد ،تشير 

الظهر هي ضعف وامتداد بالعضالت الناصبة للعمود الفقري مصحوبا  رالتشريحية المصاحبة الستدا
 .(2)بقصر وانقباض بعضالت الصدر

إصابات في الرقبة والعضد والساعد ودلك نتيجة طبيعة ممارسة كرة اليد التي تعتمد فيما ظهرت 
 إلىفهي تحتاج  وكذلكوالتي يحدث فيها احتكاك مستمر بين الالعبين  على استخدام الطرف العلوي

ميكانيكية اإلصابة الرياضية  إن( 1987مختار سالم)مجهود كبير مما قد يعرضها لإلصابة ، يوضح 
على طبيعة أسباب حدوثها وفقا لما يقوم  به الالعب  من حركات حسب نوع اللعبة  التي يمارسها تتوقف 
 .(3)لمنصب وشكل الحركة التي يقوم بهاوحسب ا

 قد تبين انه هناك اختالف في نوع ومكان اإلصابة حسب مناصب اللعب في كرة اليد.   

الركبة جاءت في المرتبة  وأوتار أربطة، فإصابة لدى العبي كرة اليد واألوتار األربطةما إصابة أ     
 .األول تلتها إصابة الكاحل والساق

القدم  أن إلىللكاحل عند العبي كرة اليد يعود  واألوتار آن ارتفاع إصابات األربطةويرى الباحثون     
مفصل الكاحل  أن إلى( 1991يشير محمد هندي) ،متعتبر القاعدة األساسية التي يرتكز عليها الجس

طبيعة المجهودات التي  إلى، ومن جهة أخرى (4)تحيط به من كل جانب لتثبيته وأوتارليفية  أربطةتحفظه 
 مناصب اللعب . على اختالف يتطلبها كل منصب

( 1998أسامة رياض ) يذكر،  واألوتار األربطةوبدلك فان الحركات الشديدة والمفاجئة تسبب هده 
المحيطة  األربطةتمزق  إلىالمفاصل التي تتعرض للملخ والتي  تؤدي  ثرأكيعد مفصل الكاحل من 

                                                           
 .261، ص1998 ،1ط القاهرة،د، مركز الكتاب للنشر، أسامة رياض: الطب الرياضي وكرة الي  (1)
 ،1991حياة عباد روفائيل وصفاء الدين الخربوطلي: اللياقة القوامية والتدليك الرياضي، منشاة المعارف، االسكندرية، مصر   (2)
 .84ص
 .139ص ،1987 مختار سالم: اصابات المالعب ، دار المريخ للنشر ،الرياض المملكة، العربية السعودية ،  (3)
 .139ص ،1992مصر، ،الجامعة، اإلسكندريةمؤسسة شباب  الرياضي،محمد فتحي هندي: علم التشريح   (4)



.مناقشة وتحليل نتائج الدراسة.......................................................الفصل الخامس:  
 

155 
 

بالمفصل نتيجة التواء مفاجئ للمفصل او نتيجة لحركة عنيفة في اتجاه معين بسبب قوة خارجية اكبر من 
 .(1)قدرة المفصل على تحملها

يقوم بوظيفتين  الذيمفصل الركبة  إلىالركبة يعود  وأوتار أربطةلك فان ارتفاع إصابات كذ
اإلصابة  أن( 1999يؤكد أسامة رياض ) متعاكستين هما الحركة الواسعة ، وحمل وزن الجسم ، 

 إلىاإلصابات في مفصل الركبة وأكثرها شيوعا عند العبي كرة اليد وهدا راجع  أهمالغضروفية تعد من 
 .(2)حركات رياضية قوية متنوعة مما تعرضه لإلصابة إلىتعرض مفصل الركبة 

طبيعة المرفق كونه من المفاصل المعقدة التي تعمل كوحدة واحدة  إلىإلصابات المرفق فيعود  ةبالنسب    
جاب  ويذكر اإلصابة ، إلىوالدي يسمح بحركات متعددة ، وان التعرض لقوى خارجية مباشرة تؤدي 

من  أكثر( الالعبون الدين يحاولون ضرب الكرة باستخدام حركة الرسخ 1999ومارشال هوفمان)  ميركن
 .(3)عرضة لإلصابة المرفق أكثراستخدام كامل الجزء العلوي من اليد 

لهده اإلصابة  ، لكن  اإصابة العظام لدى العبي كرة اليد اتضح انه كل الالعبين تعرضو  أنكما 
أسامة رياض   فيذكر، إصابة عظام اليد شائعة جدا  أنهناك تفاوت طفيف في مكان اإلصابة حيث 

( تحدث العديد من إصابات اليدين عند ممارسة الالعب لرياضة كرة اليد حيث يتخللها مسك 1999)
غط وثقل أجزاء  جسم الالعب نفسه الكرة باستعمال اليدين كما تتعرض للسقوط على األرض ولتحمل ض

، ويالحظ شيوع هدا النوع من اإلصابات ادا ما اليديد ورسخ كسر سلميات ال إلىمما يؤدي  ،و خصمهأ
الحداء غير مناسبين  أوو ادا كانت األرض بالقدمين أ قواميهكان الالعب يعاني  أصال من تشوهات 

له  األدائيفيؤدي حركات اكبر من المستوى  عند انخفاض مستوى اللياقة البدنية لالعب ، كذلك،
 ، الساق والساعد فهي راجعة طبيعة األداء في رياضة كرة اليد.إصابات الفخذ أما. (4)فيصاب

 إلىفان اإلصابة العضلية راجعة  أنواع اإلصابات الرياضية حسب مختلف مناصب اللعب ، ماأ    
يقومون  الذيود العضلي العنيف كثيرا ما يحدث لالعبين نظرا للمجه الذيالتمزق العضلي بالدرجة األولى 

                                                           
 .78ص ،1998أسامة رياض :الطب الرياضي واصابات المالعب، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  (1)
 .209، ص1999، 1القاهرة، طللنشر، أسامة رياض: الطب الرياضي وكرة اليد، مركز الكتاب   (2)
الطب الرياضي ،ترجمة محمد قدري بكري وثريا نافع ، مركز الكتاب للنشر،  إلىجاب ميركن ومارشال هوفمان: دليلك   (3)

 .133ص   ،1999القاهرة،
 .285-240ص سابق،مرجع  اليد،أسامة رياض، الطب الرياضي وكرة   (4)
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التدريب الرياضي الغير علمي للعضالت كالقيام   أواالستعمال الخاطئ  إلىوترجع أسباب التمزقات به  
 .(1)بمجهود اكبر من طاقة العضالت

الكاف وهو مؤلم جدا ، وكدم  اإلحماءالعضلي القوي وعدم  اإلجهاد إلىوالتشنج العضلي راجع 
االحتكاك  إلىن اإلصابات المباشرة وهدا راجع وهو م أنواع الكدمات لكثرة انتشارها ، أهمالعضالت من 

. وهو يختلف باختالف مناصب (2)على األرض مما يؤدي لحدوث اإلصابة أوواالصطدام بين الالعبين 
    اللعب.

العضالت  أن إلىإصابات العضالت كثيرة االنتشار والحدوث بين الرياضيين ويرجع دلك  أنحيث 
 المنفذة لمتطلبات األداء الرياضي. ةهي األداة الرئيسي

ملخ ) كدم( العظام كان بالدرجة األولى وهو يحدث في كرة اليد عادة  أنيتضح  ومن إصابة العظام
فقدان  بأنهاصطدام جزء معين من الجسم بشيء خارجي ، والكسر يعرف  أوبسبب الصدمة المباشرة 

نتيجة المرض  أوالسحب الشديد  أوالسحق  أو استمرارية العظم الطبيعية نتيجة لشدة خارجية كالضغط
 العظم.وقد يكون الكسر نتيجة إصابة مباشرة على 

ما إصابات المفاصل فهي من اإلصابات الشائعة في كرة اليد وهي تعيق حركة الرياضي عن انجاز أ     
 إلىالمفصل نتيجة شدة خارجية مما يؤدي  أربطة إصابةالملخ هو  أوواللوي  مهامه الحركية بنجاح ،

حركة عنيفة في  آووالسبب هنا التواء المفصل الخارجي  أكثر آوكلي لرباط  أوتمزق جزئي  أوتمطي 
 .(3)بسبب قوة خارجية اكبر من قدرة المفصل على تحملها وهدا على حسب مناصب اللعب  اتجاه معين 

تختلف باختالف مناصب اللعب والخلع هو تغيير مكان  نسبتها أنصابة المفصل بالخلع يتضح وا       
 إلى االندفاع المفصل إلىالعظم في منطقة المفصل. وهو ينتج قوة كبيرة وعادة تكون خارجية تجبر  رأس

فتتميز بإصابة التمزق وهو نتيجة جهد عضلي  واألوتار األربطة أما. (4)خارج مكانه الطبيعي المحدد
 .عنيف اكبر من تحمل العضلة

                                                           
 .26-25أسامة رياض، مرجع سابق، ص  (1)
 .110-107بزاز علي جوكل، مرجع سابق ، ص  (2)
 .132-119نفس المرجع، ص   (3)
 .138ص فريق كمونة، مرجع سابق،  (4)
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اإلصابات  إلىالمرتبة األولى عادت  أنبالنسبة لدرجة اإلصابة الرياضية وتصنيفها حيث يتبين 
 الخفيفة. اإلصابةالشديدة وفي األخير  ةالمتوسطة تلتها اإلصاب

اإلصابة المتوسطة، هي التي ينتج عنها تأثيرات على الجسم  آن (2008رسمي محمد) إقبال كريذ    
من  القدرة على مزاولة النشاط لفترة نقصان من الكفاءة الرياضية التي يتسبب عنها نقص إلىكما تؤدي 

 .(1)الوقت

 الهجوم. أواألداء في كرة اليد واالحتكاك المباشر سواء في الدفاع  اإلصابة لطبيعةوتحدث  

    بدرجة كبيرةااللتحام الجسدي كون كرة اليد تتميز باالحتكاك و  ترجع إلىاإلصابة الشديدة  أما    
 واإلصابةالمستشفى.  إلىالنقل  إسعافها إلىمما ينتج عنها تأثير حاد على الصحة العامة وتحتاج  (2)جدا

الخفيفة يتعرض لها العبي كرة اليد وال تنتج عنها تهتكات كبيرة تعيق الالعب على األداء الرياضي  
 وتختلف درجات اإلصابة الرياضية باختالف مناصب اللعب في كرة اليد.

 الفرضية األولى تحققت. آنالدراسة يتضح من خالل نتائج    

 الثانية:في ضوء الفرضية    5-2-2   

عالقة بين األسباب المؤدية الى حدوث اإلصابات  كهنا»الفرضية الثانية التي مفادها فيما يخص 
 الرياضية حسب مناصب اللعب لدى العبي كرة اليد".

الخاصة باألسباب المؤدية لحدوث  (18 ،17، 16، 15، 14، 12) اآلتيةيتضح من الجداول 
إصابات مرحلة  أنراحل قد اتضح فإصابات العبو كرة اليد في مختلف المالرياضية، اإلصابات 

 المنافسات قد احتلت المرتبة األولى تلتها المرحلة التحضيرية وفي األخير المرحلة االنتقالية.

باب أهمها التدريب بشكل عدة أس إلىكثرة اإلصابات في مرحلة المنافسات تعود   أنيرى الباحثون 
  من قابلية الالعبين أكثر، وسوء التخطيط للبرنامج التدريبي واالستمرار بالتدريب في شدة عالية غير علمي

من  طبيعة كرة اليد وما تتطلبه أنكما  الحمل الزائد مما يعرض الالعب لإلصابة ، إلىيؤدي  الذي األمر
أطول  لمنافسات( تكون فترة ا1998) وآخرونكمال درويش ، يشير احتكاك وعنف مع الالعب الخصم

                                                           
 .6صسابق، مرجع  ،رسمي محمد إقبال  (1)
 .176ص خالد حمودة وجالل كمال سالم ، مرجع سابق،  (2)
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 الذيصبي والنفسي الضغط الع إلىفترات الموسم، حيث يكون فيها المجهود والحمل مرتفع باإلضافة 
 وتختلف درجة التأثير باختالف مناصب اللعب.،  (1) يصاحبهما دائما

  عدم التخطيط بشكل علمي لهده المرحلة  إلىما إصابات الالعبين في الفترة التحضيرية فيرجع أ
والتي تعتبر من المراحل المهمة في التدريب وتهيئة الالعبين ، والتي تتطلب التدريب وفق برنامج علمي 

( 1998) وآخرونكمال درويش  يذكرالالعبين ،  إعدادبنظر االعتبار التدرج بالشدة في  أخدينسليم 
حالة التدريبية لالعب ، والعمل فترات الموسم والتي يتم فيها بناء ال أهمتعتبر الفترة اإلعدادية واحدة من 

 .(2)الحيوية وعضالته استعدادا للمباريات أجهزتهعلى تطوير 

 االختالف كان في المرحلة االنتقالية بين مختلف مناصب اللعب.

عليهم كل  أثرتكل الالعبين  أنواألسباب العامة الكامنة وراء حدوث اإلصابة الرياضية حيث 
االحتكاك المباشر بالخصم له  آنالتعرض لإلصابة الرياضية بحيث لوحظ  إلىبهم  إلىاألسباب مما أدى 

 اثر كبير على الالعبين.

األسباب ناتجة عن اللعب الخشن واالحتكاك لدى العبي كرة اليد يرجع الى  أنويرى الباحثون 
ستمر والضرب طبيعة لعبة كرة اليد حيث تعتبر من األلعاب الجماعية التنافسية التي تمتاز باالحتكاك الم

 والعنف بين الالعبين.

كرة اليد من األلعاب الجماعية التنافسية التي تتميز  (1996) عبد الكافي الحمروني يذكر
للحصول على الكرة ظهرت  نتيجة االحتكاك المستمر والمتبادلن  و باالحتكاك المستمر بين المتنافسي

 .(3)الكثير من اإلصابات المرتبطة بهده اللعبة

كثيرا من الالعبين ال كاف، الغير  اإلحماءارتفاع نسبة إصابات العبي كرة اليد نتيجة  كذلك
 .اإلحماءولكن ليس بالشكل المطلوب من  اإلحماءيعيرون أهمية لعملية 

                                                           
 .369كمال درويش واخرون، مرجع سابق، ص  (1)
 .365، صنفس المرجع   (2)
 البدنية،رسالة ماجيستر، كلية التربية  ،افات القوامية والقياسات الجسميةعالقة بعض االنحر  عبد الكاف عبد العزيز الحمروني،  (3)

 .1996 جامعة الفتح،
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تهيئة الالعب بدنيا ونفسيا عن طريق مجموعة من  اإلحماءالباحثون فان عملية  أراءفحسب       
حجم والشدة والتكرار والمختارة اختيارا دقيقا وتعمل على رفع درجة استعداد الجسم التمرينات المتغيرة في ال
الوقاية  إلىالعلمي الجيد يؤدي  اإلحماء أن (2003أسامة رياض ). ويشير (1)الفسيولوجية للعمل بكفاءة

 .(2)قمة االستعداد واللياقة البدنية في التدريب والمنافسات إلىإصابات المالعب  والوصول بالرياضي من 

 أنفنقص مستوى اللياقة البدنية له اثر كبير مما يسبب التعرض لإلصابة الرياضية بحيث يجب  كذلك    
كمال عبد الحفيظ إسماعيل ومحمد  ويذكريتم التخطيط بشكل علمي بتكامل كل القدرات المختلفة ، 

اللياقة البدنية في كرة اليد تعني في مفهومها العام كفاءة البدن في أداء ( 2001حسنين ) صبحي
نفسية ،كما تعني تكامل  آوخططية  أومهارية  أومتطلبات اللعبة وممارستها ،سواء كانت هده بدنية 

 يجب التكامل في تدريب عناصر اللياقة البدنية ويجب االهتمام بتنمية وكذلك.  (3)مكونات الصفات البدنية
دلك في  باللياقة البدنية  وعدم االهتمام بجزء منها على حساب األخرى حتى ال يتسب كافة عناصر

 حدوث اإلصابات.

ارتفاع اإلصابات عند العبي كرة اليد من جراء العودة للتدريب من إصابة سابقة  أنويرى الباحثون      
جهل المدربين باألسباب العامة لإلصابات الرياضية وفي كرة اليد بصفة  إلىيرجع المناسب، قبل التأهيل 

تتحول  أنتكرار اإلصابة وممكن   إلىخاصة، الن اشتراك الالعب مع عدم التأكد من شفاءه سوف يؤدي 
الالعب وهو مصاب بإصابة لم يتأكد  إشراك( عدم 1999أسامة رياض)إصابة مزمنة ، ويؤكد  إلى

 .(4)تحويلها إلصابة مزمنة أو، الن دلك قد يعرضه لتكرار اإلصابة  شفاءه منها نهائيا

ال تكون هناك عوائق في  أنبالنسبة لعدم مالئمة أرضية الملعب لممارسة كرة اليد يجب  آما     
عدم استوائها مما يعرض الالعبين لإلصابة ، وتعتبر مخالفة الروح الرياضية من أسباب  أواألرضية 

على الحياة  أثرهانبيلة تسعى الرياضة في تأصيلها في النفوس ليمتد  أهدافاإلصابات وهي مخالفة 
 إلىدي استخدام االحدية الغير مناسبة يؤ  أنوعلى الرياضيين خاصة وفق قوانين اللعبة ، كما  العامة ،

                                                           
،  2005،  1مهند حسين البشتاوي، أحمد ابراهيم الخواجا: مبادئ التدريب الرياضي، دار وائل للنشر ، جامعة القدس، ط  (1)
 .367ص
 .335، ص2003، 1ى، دار الفكر العربي، القاهرة، طأسامة رياض: الطب الرياضي والعاب القو   (2)
 .56ص كمال عبد الحميد اسماعيل ومحمد صبحي حسانين، مرجع سابق،  (3)
 .201أسامة رياض، مرجع سابق، ص  (4)



.مناقشة وتحليل نتائج الدراسة.......................................................الفصل الخامس:  
 

160 
 

 الرأيالطب الرياضي بإبداء  أخصائي إلىيرجع اختيارها  فاألحذيةتشوهات غير خلقية تصيب القدم ، 
 .  (1)الفني لالعب والمدرب

، حيث افساتمقتصرة على المن أنهاكاملة غير  غذائيةمعظم الالعبين تتوفر لديهم وجبة  أنوقد تبين     
في غذائية كاملة وفق أسس علمية سوءا وتوفير وجبات  الغذائيةيجب االعتناء بالالعبين من الناحية 

الرياضيين تلعب دورا  تغذية أن (2008محمود حمدي احمد) ويذكر، الحصص التدريبية أوالمنافسات 
لقد اتبثت الدراسات  .واستعادة الحالة الطبيعية للجسم هبوط مستوى األداء الرياضي أوأساسيا في ارتفاع 
ثالثة أيام تستهلك المخزون من جليكوجين  أوالتدريبات العنيفة المكثفة لمدة يومين  أنية واألبحاث  العلم

العضالت فادا لم تعوض هده الكمية يحدث نقص في كمية المخزون من الجليكوجين في العضالت ، 
ارتفاع نسبة حدوث  إلىالمباريات وهدا بالتالي يؤدي  أثناءظهور حاالت التعب العضلي  إلىويؤدي 

 .  (2)اإلصابات الرياضية
في غضون عمليات التدريب والمنافسة  أوالممارسة الرياضية  أثناءوقد يتعرض الالعب سواء 

فعندما يصاب النفسية، اإلصابة نطلق عليه  آن نما يمكالرياضية لبعض المواقف التي ينتج عنها 
الالعب الرياضي بإصابة رياضية فانه يشعر بمستويات من الخوف والقلق وتدور في دهنه أفكار سيئة 

 شفاءه.عن عدم إمكانية 
الظواهر النفسية التي  أهمعلى أساس انه من  إليهوينظر  اعتبر القلق احد االنفعاالت الهامة ،

بصورة  أويكون إيجابيا يدفعهم لبدل المزيد من الجهد ،تؤثر على أداء الرياضيين ، وان هدا التأثير قد 
  .(3)سلبية تعوق األداء

 ه الحقيقة  ثقة في النفس يعرفون هذوالرياضيون دوي ال ،ر النجاح والفشل جزءا من الرياضةيعتب    
لدين تعوزهم الثقة في النفس يخافون من الفشل ا، ولكن الرياضيين ملون معها بقدر كبير من الواقعيةويتعا

(4)تم ينعكس دلك على سلوكهم وادائهمومن  يسهل خوفهم أنهمبدرجة كبيرة مبالغ فيها لدرجة 
مما يؤدي  .

 للشعور باإلحباط النفسي .

 

                                                           
 .197-194ص  أسامة رياض، مرجع سابق، ( 1)
 .355سابق، ص محمود حمدي احمد، مرجع   (2)
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 خالصة:

بمراكز اللعب في كرة اليد  االهتمامعلى ضرورة  التأكيدمن خالل النتائج المتوصل إليها يمكن 
 للتدريب. طيطوبخصوصيات كل مركز مع مراعاة هده الخصوصيات أثناء التخ

ليست بالنهائية وال يمكن تعميمها على  النتائج المتحصل عليها أن إلىتجدر اإلشارة  األخيروفي 
البحث في هدا الموضوع يبقى  لجميع فرق كرة اليد نطرأ العتماد الباحث على عينة قصديه، لدا فمجا

أو في رياضات أخرى من  –كرة اليد –مفتوح على احتماالت أخرى جديدة في نفس النشاط  الرياضي 
 زاوية طرح جديدة وعلى عينة وفئة عمرية جديدة وعلى اختالف الصنف والجنس.

وبخصوصيات  لكن يؤمل أن يتم العمل بالنتائج المتوصل إليها من خالل االهتمام بمراكز اللعب
 أثناء التخطيط للتدريب. لمهارية والدفاعية والهجومية ...كل مركز ومتطلباته البدنية وا
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 :تنتاج العاماالس

من خالل عرض النتائج وتحليلها باستخدام االساليب االحصائية وبعد مناقشتها تم التوصل الى النتائج 

 التالية:

  0.728 ++بلغ وجود عالقة بين التعرض لإلصابة الرياضية ومناصب اللعب بمعامل ارتباط 

   0.976 ++بمعامل ارتباط بلغاإلصابة العضلية ومناصب اللعب وجود عالقة بين 

  0.474وجود عالقة بين اصابة العظام ومناصب اللعب بمعامل ارتباط بلغ 

  0.434 ومناصب اللعب بمعامل ارتباط بلغ المفاصلوجود عالقة بين اصابة 

  0.999 ومناصب اللعب بمعامل ارتباط بلغ االربطة واالوتاروجود عالقة بين اصابة 

  0.359اللعب بمعامل ارتباط بلغ ومناصبالرياضية درجة االصابة وجود عالقة بين 

  اللعب بمعامل ارتباط  ومناصب الرياضيةاالماكن االكثر عرضة لإلصابة وجود عالقة بين

 .0.350بلغ

  بلغ  اللعب بمعامل ارتباط ومناصب-المفاصل – الرياضية االصابةاماكن  فيوجود عالقة 
++0.732. 

  بلغ اللعب بمعامل ارتباط ومناصب-العضالت –وجود عالقة في اماكن االصابة الرياضية 
       ++  0.806. 

  اللعب بمعامل ارتباط  ومناصب-واالوتاراالربطة  –وجود عالقة في اماكن االصابة الرياضية

 .0.356بلغ 

  اللعب بمعامل ارتباط بلغ  ومناصب-العظام –وجود عالقة في اماكن االصابة الرياضية

0.451. 
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  بين االسباب المؤدية الى حدوث االصابات الرياضية ومناصب اللعب بمعامل وجود عالقة

 .0.385بلغ ارتباط 

  وجود عالقة بين مرحلة التعرض لإلصابة الرياضية ومناصب اللعب بمعامل ارتباط بلغ
++0.747. 

  وجود عالقة بين الشعور بالخوف والقلق عند التعرض لإلصابة الرياضية ومناصب اللعب

 .0.716++بمعامل ارتباط بلغ 

  وجود عالقة بين فقدان الثقة بالنفس عند التعرض لإلصابة الرياضية ومناصب اللعب بمعامل

 .0.554+ارتباط بلغ 

 0.428 بلغارتباط الو جبة الغذائية الكاملة ومناصب اللعب بمعامل  توفر وجود عالقة بين. 

  0.705++الو جبة الغذائية الكاملة ومناصب اللعب بمعامل ارتباط بل اقتصاروجود عالقة بين. 

  0.896 ++ومناصب اللعب بمعامل ارتباط بلغ االصابة الرياضية بين نوعوجود عالقة. 

  اللعب بمعامل ارتباط  ومناصبالرياضية المؤدية الى حدوث االصابة  بين االسبابوجود عالقة

 .0.794++  بلغ

 مناصب اللعب الى حدوثها حسب  االسباب المؤديةو نوع االصابة الرياضية  وجود عالقة بين

 0.449+بمعامل ارتباط بلغ 
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من خالل تفسير ومناقشة نتائج الدراسة التي تخص االصابات الرياضية وعالقتها بمناصب اللعب 
عند العبي كرة اليد، ومن اجل النهوض برياضة كرة اليد على المستوى الوطني من الناحية العلمية يلجا 

 الى تقديم بعض الفرضيات المستقبلية والمتمثلة كاالتي: الباحث
 .االهتمام بالفحص الطبي الشامل والدوري للحفاظ على صحة الالعبين 
  عدم اشراك الالعب في التدريب والمنافسات دون الشفاء التام من االصابة الرياضية حتى ال

 تصبح مزمنة.
 طبيعة اللعبة ومناصب اللعب. االهتمام بتنمية عناصر اللياقة البدنية كافة حسب 
  رياضية كاملة وفق اسس علمية اثناء التدريب والمنافسات غذائيةتوفير وجبة 
  ضرورة اجراء دورات وملتقيات حول الطب الرياضي للمدربين لالطالع ومواكبة التقدم العلمي في

 مجال علم االصابات من اجل وقاية االعبين من االصابة الرياضية.

  االصابة الرياضية تشخيصا دقيقا. ضرورة تشخيص 

  على مدربي كرة اليد كافة االهتمام بمراكز اللعب المختلفة كل حسب طبيعة أدائه وبخصوصية
 هده المراكز اثناء التخطيط للتدريب.

  على االندية الرياضية والمدربين االستفادة من البحوث التي تجرى على العبي كرة اليد
   والرياضات كافة.

  اللعب وانواع االصابات الرياضية واسباب  مختلف مراكزاليها في الدراسة بين  المتوصلالعالقة
  حدوثها تستدعي االهتمام بهده العالقة ومعرفة خصوصيات كل مركز من هده المراكز.

 تستهدف متغيرات اكثر. التوسع في اجراء دراسات مشابهة على عينات اكبر مستقبال    

  واالستفادة من خبرات الدول المتطورة في جانب المجال التدريبي إقامة الدورات التكوينية
 والصحي.

  التعود على التشخيص والتحليل العلمي للمواقف والظروف واألجواء المختلفة للمنافسات وما يرتبط
   بها.

  توفير الوسائل والمرافق االساسية للعمل في احسن الظروف من جهة وتوفير مبدا االمن والسالمة
         اخرى. من جهة



 

ة ـــــــــــــاتمخ   



 خاتمة
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تعتبر كرة اليد من األلعاب الجماعية الحديثة والتي وصلت الى مستوى متقدم نتيجة لالهتمام 
كما انها حظيت بنصيب وافر من الدراسة والبحث العلمي والتي  العالم،قبل اغلب بلدان  منبها المتزايد 

النفسية والدهنية  الصحية، الحركية، البدنية،كان هدفها االرتقاء بمستوى الالعبين من كافة جميع النواحي 
القاعدة  سالمتهم هوتخطيط عملية التدريب والعمل على تشخيص حالة الالعبين والحفاظ على  وأصبح

 لتحقيق النتائج المطلوبة. الوصول بالالعبيني تعمل على األساسية الت

لإلصابة الرياضية واهمية اكتشافها المبكر والمعلومات األولية التي تفيد في التنبؤ  أصبحولقد 
 تنفيذفيمكنهم دلك من االستمرار في  الرياضي،بحدوثها من األهمية بمكان لبعض العاملين في المجال 

وعلى هدا فقد قام الباحث بدراسة لتسليط الضوء على كرة  تنفيذها، ما يعيقحدوث برامجهم التدريبية دون 
واألماكن األكثر عرضة لها وماهي األسباب الكامنة وراء  الشائعةاليد لمعرفة أنواع اإلصابات الرياضية 

 حدوث اإلصابة الرياضية بين مختلف مناصب اللعب.

وتفسير النتائج ان أنواع اإلصابات الرياضية الشائعة في كرة اليد  خالل تحليل ومناقشةواتضح من 
إصابة اليد التي هي مشترك  باستثناء اللعب،واألماكن األكثر تعرضا لإلصابة تختلف باختالف مناصب 

تختلف واألسباب المؤدية لحدوث اإلصابات الرياضية  اللعب،صب امنب تتعلقبين جميع الالعبين وال
 لدى العبي كرة اليد. اللعبمناصب  باختالف
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 - جيجل –جامعة محمد الصديق بن يحيى 

 كمية العموم االنسانية و االجتماعية
 قسم عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية                               

 
 : استمارة تحكيمية

  مقدمة الى المحكمين ، أساتذة وخبراء في قسم عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية()

 إعداد الطالب :                                                                 إشراف االستاد:

 عمرواايت وازو محند  -باخة نبيل                                                                   -

      ر ت البدنية والرياضية ، تخصص تحضيافي إطار إعداد مدكرة لنيل شهادة الماستر في عمو م وتقنيات النشاط
 – صنف اكابر –اإلصابات الرياضية وعالقتها بمناصب المعب لدى العبي كرة اليد بدني بعنوان :

 الطالب الباحث االستفادة من خبراتكم العممية والتكرم في ابداء الراي في : ويأمل

 .مدى مناسبة محاور االستبيان لتحقيق اهداف البحث -

 .العبارات المدرجة تحت كل محور -

 .طريقة صياغة العبارات ) هل هي مفهومة ام بحاجة الى تعديل( -

 .اقتراحات أخرى -

 نشكر سيادتكم عمى حسن تعاونكم بإثراء هدا البحث بآرائكم البناءة لكم منا فائق االحترام والتقدير

 

 

 

 

 



 
1 

الشخصية:البيانات المحور األول:   

            سنة  30اكثر من   -     سنة             30ال  20من   -سنة              20اقل من   - :العمرية ةالفئ -1

سنوات 05اكثر من  -   سنوات        5الى 2من   -           سنة        01 -العمر التدريبي: -2   

تلعب فيه: الذيماهو المنصب  -3  

العب جناح             حارس مرمى           العب محوري   العب خلفي              العب وسط                

ومناصب اللعب لدى العبي كرة اليد : هناك عالقة بين نوع اإلصابات الرياضيةالثانيالمحور   

؟إصابة رياضية إلىهل تعرضت    -4  

      نعم                                            ال

عن:عبارة  التي تعرضت لها هل اإلصابة الرياضية -5  

  تمزق                كدم               شد            تشنج عضلية:إصابة 

 

كسر                    ملخ  العظام:إصابة   

 

   خلع      التواء              التهاب              :المفاصل إصابة

 

تمزق                    جروح   : واألوتار األربطةإصابة    

 

ماهي درجة اإلصابة الرياضية ؟ -6  
 

متوسطة                        خطيرة                        خفيفة  

 

؟ماهي األماكن األكثر عرضة لإلصابة الرياضية -7  

 

الصدر                    اليد                              الساعد                    العضد     

 

الساق                 الفخذ             الحوض                       الكتف          

 

    المرفق       القدم                           الكاحل                  الركبة          

 

 

 

 



 
2 

ماهي أماكن اإلصابة الرياضية في المفاصل التي تعرضت لها؟ -8  
 

رسخ اليد                         الفخذ                 الرأس  

 

  المرفق         الكاحل                         الركبة  

 

تعرضت لها؟ العضالت التيماهي أماكن اإلصابة الرياضية في    -9  
 

الصدر              الظهر                العضد              الساعد         

 

  الرقبة          الكاحل                            الفخذ

 

      ؟التي تعرضت لها واألوتارماهي أماكن اإلصابة الرياضية في االربطة    -10
 

الكاحل               الركبة                     المرفق      

 

التي تعرضت لها؟ في العظامماهي أماكن اإلصابة الرياضية  -11  
 

القدم                      الساق                                الفخذ                 اليد            الساعد        

عالقة بين االسباب المؤدية الى حدوث اإلصابات ومناصب اللعب لدى العبي كرة  هناك: الثالثالمحور 
                                                                      اليد

الرياضية؟حدوث اإلصابات  إلىماهي األسباب المؤدية  - 12  

       نقص مستوى اللياقة البدنية

     التدريب او المباراة ألداءالكاف والمناسب  باإلحماءعدم االهتمام 

     حتكاك المباشر بالخصماال

         مخالفة الروح الرياضية

           استخدام المنشطات

  مالئمة مكان التدريب عدم

         نظام المنافسة

   المناسب من إصابة سابقة التأهيلالتدريب قبل  إلىالعودة 

       تلعب فيه الذينوعية المنصب 



 
3 

؟كيف تعرضت لإلصابة الرياضية -13  

................................................................................................ 

الرياضية؟في أي مرحلة تعرضت لإلصابة    -14  

        المرحلة التحضيرية

    مرحلة المنافسات

     المرحلة االنتقالية

 

والقلق؟عند تعرضك لإلصابة الرياضية هل ينتابك الخوف  -15  

     نعم                                 ال

بالنفس؟عند اإلصابة هل تفقد الثقة  -16  

ال                نعم                 

؟كاملة غذائيةهل لديكم وجبة  -17  

ال                     نعم           

على:الوجبة الغذائية الكاملة تقتصر  -18  

المنافسات                              الحصص التدريبية                       

حسب رأيك هل هناك أسباب أخرى لحدوث اإلصابات الرياضية لدى العبي كرة اليد؟ -19  

......................................................................................................................................................  
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 الرقم  االسم والمقب الدرجة العممية التخصص مكان العمل االمضاء
  قهموز مراد استاد محاضر "ب" تربوي جيجل 

10 
  بولحميب مبروك استاد محاضر "أ" تربوي جيجل 

20 

  قبايمي ليميا استادة محاضرة"أ" تدريب رياضي جيجل 
20 

  بمفريطس ياسين (  LMD  ) دكتورة تدريب رياضي جيجل 
20 

جلجي    عيسات كمال استاد محاضر "أ" تدريب رياضي 
20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المحكمين األساتذةقائمة   

2020/2021السنة الجامعية   



30 :قم الملحق ر  
 

 
 نتائج معامل االرتباط للفرضية األولى :

 

 هناك عالقة بين نوع اإلصابات الرياضية ومناصب اللعب 

هناك عالقة بين نوع اإلصابات 

 الرياضية ومناصب اللعب

Corrélation de Pearson 1 

Sig. (bilatérale)  

N 20 

A_04 Corrélation de Pearson ,728
**
 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 20 

Corrélation de Pearson ,976 إصابة عضلية
**
 

Sig. (bilatérale) ,001 

N 6 

 Corrélation de Pearson ,474 إصابة العظام

Sig. (bilatérale) ,420 

N 5 

 Corrélation de Pearson ,434 إصابة المفاصل

Sig. (bilatérale) ,390 

N 6 

Corrélation de Pearson ,999 إصابة االربطة واألوتار
*
 

Sig. (bilatérale) ,032 

N 3 

 Corrélation de Pearson ,359 درجة اإلصابة الرياضية

Sig. (bilatérale) ,251 

N 12 

Q_07 Corrélation de Pearson ,300 

Sig. (bilatérale) ,199 

N 20 

Q_08 Corrélation de Pearson ,732
**
 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 19 

Q_09 Corrélation de Pearson ,806
**
 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 19 

Q_10 Corrélation de Pearson ,356 

Sig. (bilatérale) ,135 

N 19 

Q_11 Corrélation de Pearson ,451 

Sig. (bilatérale) ,053 

N 19 

 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

c. Calcul impossible, car au moins une des variables est une constante. 



30 :قم الملحق ر  
 

 

 نتائج معامل االرتباط للفرضية الثانية :
 

 

اإلصابات  االسباب المؤدية الى حدوث هناك عالقة بين

 الرياضية ومناصب اللعب

االسباب المؤدية الى  هناك عالقة بين ن

للعبومناصب احدوث االصابات الرياضية   

Corrélation de Pearson 1 

Sig. (bilatérale)  

N 20 

A_14 Corrélation de Pearson ,747
**
 

Sig. (bilatérale) ,005 

N 12 

A_15 Corrélation de Pearson ,716
**
 

Sig. (bilatérale) ,001 

N 19 

A_16 Corrélation de Pearson ,554
*
 

Sig. (bilatérale) ,011 

N 20 

A_17 Corrélation de Pearson ,188 

Sig. (bilatérale) ,428 

N 20 

A_18 Corrélation de Pearson ,705
**
 

Sig. (bilatérale) ,002 

N 16 

Q_12 Corrélation de Pearson ,385 

Sig. (bilatérale) ,094 

N 20 

 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

c. Calcul impossible, car au moins une des variables est une constante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 :قم الملحق ر  
 

 نتائج معامل االرتباط الكلي :

 

 الدرجة الكلية 

ع هناك عالقة بين نو

اإلصابات الرياضية ومناصب 

 اللعب

هناك عالقة بين نوع 

اإلصابات الرياضية ومناصب 

 اللعب

Corrélation de Pearson 1 ,896 الدرجة الكلية
**
 ,794

**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 

N 20 20 20 

هناك عالقة بين نوع اإلصابات الرياضية ومناصب 

 اللعب

Corrélation de Pearson ,896
**
 1 ,449

*
 

Sig. (bilatérale) ,000  ,047 

N 20 20 20 

هناك عالقة بين نوع اإلصابات الرياضية ومناصب 

 اللعب

Corrélation de Pearson ,794
**
 ,449

*
 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,047  

N 20 20 20 

 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
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 ملخص الدراسة:

 

ي كرة اليد هدفت الدراسة الى التعرف على االصابات الرياضية وعالقتها بمناصب اللعب لدى العب     

ب ومناص وبغرض االجابة على السؤال المطروح المتمثل في : هل هناك عالقة بين االصابات الرياضية

لرياضية ات ، وقد افترضنا انه  توجد عالقة بين االصابا -صنف اكابر  –اللعب لدى العبي كرة اليد 

موضوع يعة الومناصب اللعب لدى العبي كرة اليد واعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي المالئم لطب

ي وطني الثانال المنتمي الى حضيرة القسم -المبيك الميلية -العب يمثلون فريق 20على عينة تكونت من  

ن ملتأكد تبيان كأداة للبحث بعد ا، واستخدمنا االسالمجموعة الشرقية، اختيرت بالطريقة المقصودة

 صالحيتها ومالئمتها للدراسة.

 وبعد المعالجة االحصائية توصلنا الى:   

 توجد عالقة بين االصابات الرياضية ومناصب اللعب لدى العبي كرة اليد. 

   عبي التوجد عالقة بين االسباب المؤدية الى حدوث االصابات الرياضية ومناصب اللعب لدى

  .كرة اليد

 :الباحث في نهاية الدراسة بمايلي وصىأ        

 هة هذة كل حسب طبيعة ادائه وبخصوصيعلى مدربي كرة اليد االهتمام بمراكز اللعب المختلف 

 اثناء التخطيط للتدريب. المراكز

 الرياضة ليد وعلى االندية الرياضية والمدربين االستفادة من البحوث التي تجرى على العبة كرة ا

 كافة.

 

     

 



 

This studyattempts to identify sports injuries and their relationship with playing 

positions of handball players. 

The main question to be asked here is: Is there a relationship between sports 

injuries and playing positions of handball players (senior category)?In order to 

answer this question,we have assumed that there is a relationship between sports 

injuries and positions playing with handball players. 

In fact, we relied in our study on the descriptive approach appropriate to the nature 

of the topic on a sample of twenty players representing the Olympic El-Milia team 

- who are active in the second national division of the Eastern group. They were 

chosen in the intended way, we used the questionnaire as a tool for research after 

verifying its validity and suitability for study. After statistical processing, we 

arrived at:  

- There is a relationship between sports injuries and playing positions for 

handball players. 

- There is a relationship between the causes of sports injuries and the playing 

positions of handball players. 

At the end of the study, the researcher recommended: 

- Handball coaches should pay attention to the different playing centers, each 

according to the nature of his performance and the specificity of these centers 

while planning training.  

- Sports clubs and coaches should benefit from the research conducted on 

handball players and sports in general. 


