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 مقدمة 

 
 أ

 
           مقدمة           

 الدعامة ىو اإلنساف كيعترب ،كالتكنولوجي العلمي التطور ؾباؿ يف معتربة خطوات العادل خطى لقد
 على الًتكيز خبلؿ من كذلك البشرم ماؿ الرأس يف باىظة أمواال تستثمر اؼبتقدمة فالدكؿ التطور، ؽبذا األساسية

 .كالرقي التقدـ من اؼبزيد ؽبا وبقق دبا الًتبوية اؼبناىج لتطوير اؼبستمر كالتخطيط التعليمية اؼبؤسسات
 الواعية التعليمية اؼبؤسسات خبلؿ من إال يتم ال ؾبتمعو يف اهبابيا يؤثر الصاحل الذم الفرد تنشئة إف

 من حسنة تكيف حالة يف الفرد تضع فهي العامة الًتبية من مهم جزء البدنية الًتبية كتعترب ؾبتمعاهتا، بقضايا
 ككذلك كاالجتماعية اػبلقية الناحية من فوائدىا إذل باإلضافة،  ةكالنفسي كالعقلية اعبسمية صحتو تنمية خبلؿ

 الذكاء كالتحصيل معدالت من الرفع يف اؼبوجهة البدنية األنشطة أنبية على الدراسات كل أكدت فلقد ،التعليمية
 .التلميذ عند لدراسيا

 الًتبوم اؼبنهاج ضمن التعليمية الوحدات أىم كأحد الطبيعية مكانتها تأخذ البدنية األنشطة بدأت لقد 
 البلزمة الظركؼ كافة توفَت على تعمل منها اؼبتقدمة خاصة الدكؿ معظم قبد لذلك التعليمية، اؼبراحل يف كافة ك

 أىم الثانوية اؼبرحلة كتعترب اجملاؿ، ىذا يف ـبتصُت أساتذة تكوين إذل إلضافةبا رياضية كىياكل عتاد من لذلك
 انعطاؼ نقطة اؼبرحلة ىذه إذ تشكل خبصوصيتها، تتميز اليت اؼبراىقة فًتة مع تتصادؼ باعتبارىاتدريسية  مرحلة
 بالتلميذ االىتماـ كجب فإنو لذلك فيما بعد شخصيتو طبيعة كبَتة بدرجة ستحدد اليت كىي الفرد حياة يف ىامة

  .اؼبرحلة ىذه خبلؿ
األىداؼ  من صبلة إذل بالوصوؿ يسمح فبا النشاطات ببعض التبلميذ كالرياضية البدنية الًتبية أستاذ يوجو

النشاط  ذلك إقباز أجل من طاقاتو أقصى لبذؿ كامل استعداد على التلميذ كاف إذا إال ربقيقها يبكن ال اليت
 التلميذ يتجو أف إذل اإلشارة هبب ىنا ك كبَتة، لديو االقباز دافعية تكوف أف هبب أم منو اؼبطلوب النحو كعلى
 فبا هبعلو الكبَت البدين االندفاع طابع عليها يغلب اليت التنافسية البدنية باألنشطة القياـ إذل الفًتة ىذه خبلؿ
 .الرياضية لئلصابات عرضة

بتشخيص  ألنو ذاتو حبد قائما علما الرياضية اإلصابات علم كيعد مهم، جانب الرياضية اإلصابات سبثل
 .اغبد منها كبالتارل أسباهبا معرفة ىو ذلك من كاألىم عبلجها طرؽ كربديد حدكثها غبظة الرياضية اإلصابة

 ىذا العلم كيرتبط نشاطو، فبارسة إذل عودتو كسرعة التلميذ شفاء تضمن اليت قباعة األكثر العبلجية الطرؽ
 التدريب االجتماع كعلم كعلم النفس كعلم الطب قبد العلـو ىذه بُت كمن هبا كيتأثر عليها يؤثر أخرل علـو بعدة

 العلمي التطور لعب كلقد األخرل، العلـو من ذلك كغَت اغبيوية كالكيمياء اغبركة كعلم اغبيوية كاؼبيكانيك الرياضي
 اعبراحي اجملاؿ يف خاصة الرياضية اإلصابات خطر من التقليل يف كبَت دكر الرياضي البيوطيب اجملاؿ يف اغباصل

 الرياضية اإلصابات ذبنب أجل من كتضافرت اعبهود اؼبستعصية، اغباالت من للعديد كثَتة حلوال كجد الذم
 مثل عن الناذبة النفسية اآلثار من اغبد مقابل ـبتلف اؽبيئات تنفقو ما على ناىيك اؼبيداف ألرضية اعبيدة كالتهيئة



 مقدمة 

 
ب  

 أردنا فإننا اإلقباز كدافعية الرياضية اتاإلصاب من كل دراسة لثبوت أنبية كنظرا سبق فبا كانطبلقا اإلصابات، ىذه
 تبلميذ عند كالرياضية البدنية الًتبية حصة يف اإلقباز دافعية على اإلصابات الرياضية تأثَت على الضوء نسلط أف

 .ةالثانوي اؼبرحلة
 :كىي رئيسية أقساـ ثبلثة إذل الدراسة تقسيم مت كقد

ربديد  اؼبوضوع، اختيار أسباب البحث،كأىداؼ  أنبية كالفرضيات، الدراسة إشكالية كضم :التمهيدي الفصل *
 .اؼبشاهبة الدراسات اؼبفاىيم، ك اؼبصطلحات

 :ىي فصوؿ أربعة إذل كقسم النظرم اعبانب :الذم يبثلالباب األول-1
 :جزئُت كضم الرياضية اإلصابات موضوعالباحث  فيو تناكؿ :األول الفصل -
 ؽبا اؼبؤدية العامة كاألسباب الرياضية اإلصابة تعريف فيو كتناكؿ :الرياضية لئلصابات عاـ مدخل*
 كاعبهاز العظمياعبهاز  .تشخيصها طرؽ ك كمضاعفاهتا الرياضية لئلصابات الرئيسية األعراض إذل باإلضافة*

 .كالقدـ كالرأس اليد كرسغ كالكتف الركبة من كل إصابات أيضا فيو تناكؿ كما اؼبفصلي
 :أجزاء ثبلثة كضم الدافعية، موضوع فيو تناكؿ :الثاني الفصل -
 .للدافعية عاـ مدخل*
 قياسها طرؽ إذل باإلضافة ؽبا اؼبفسرة النظرية كاألطر كأنواعها اإلقباز دافعية تعريف فيو كتناكؿ :اإلقباز دافعية*

 .تنميتها برامج كأىم
 الرياضي، كاألداء للتعلم االستعداد مفهـو فيو كتناكؿ اؼبدرس: الوسط يف الرياضية ك البدنية األنشطة فبارسة دكافع*

 فبارسة كبو التبلميذ دافعية تنمية طرؽ إذل باإلضافة كالرياضية البدنية الًتبية غبصة بالنسبة الدافعية دراسة كأنبية
 .اؼبدرسي الرياضي النشاط

  :كالرياضية البدنية الًتبية حصة موضوع فيو تناكؿ :الثالث الفصل -
 كدكافع امكوناهت كذلك الًتبوية اأىدافه إذل باإلضافة ،اككاجباهت كالرياضية الًتبية البدنية حصة تعريف كضم*

 .البدين النشاط فبارسة
  :كضم الثانوية اؼبرحلة يف اؼبراىقة موضوع فيو تناكؿ :الرابع الفصل -
 اؼبراىق. كحاجات اؼبراىقة خصائص كذلك كمراحلها كأنواعها، اؼبراىقة فيتعر *
 الذم يضم فصلُت: الذم يبثل اعبانب التطبيقيالباب الثاني: -2
 : اإلجراءات اؼبنهجية للدراسة.الفصل الخامس-
 كتفسَت النتائج للدراسة اؼبيدانية. مت فيو عرض كربليلالفصل السادس: -
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 / اإلشكالية:1

 تتميز فًتة اؼبراىقة جبملة من اػبصائص أنبها أف حركة التلميذ يف ىذه الفًتة تصبح أكثر توافقا كإنسجاما
كيزداد نشاطو كقوتو، كما أنو يسعى اذل ربقيق الفوز كالتميز يف األداء أثناء اؼبنافسات الرياضية كذبده يبيل كثَتا اذل 
فبارسة األنشطة البدنية اليت يغلب عليها طابع اإلثارة كاإلندفاع البدين الكبَت فبا يزيد من فرص حدكث اإلصابات 

 الرياضية لديو.
طبيقية أف اؼبصاب الوبتاج اذل العبلج كإعادة التأىيل الطيب كالبدين فحسب. بل لقد أظهرت اػبربات الت

 وبتاج كذلك اذل التأىيل النفسي حىت يتمكن من العودة اذل اؼبستول الذم كاف عليو قبل اإلصابة .
على الرغم من أف البحوث العلمية يف ؾباؿ سيكولوجية اإلصابة الرياضية ترتبط بالعديد من الصعوبات 
إال أف ىناؾ بعض الباحثُت يف علم النفس الرياضي إىتموا هبذا اجملاؿ البحثي كقاموا بإجراء بعض الدراسات 
كالتجارب للكشف عن أسباب حدكث ىذه األصابات، كربديد اإلستجابات النفسية لئلصابة الرياضية، كإقًتاح 

صابة الرياضية، ككذلك طرؽ الرعاية النفسية بعض الوسائل كاألساليب اليت يبكن هبا مواجهة اؼبظاىر النفسية لئل
 .1لبلعبُت يف فًتات العبلج كالتأىيل

لقد دلت اإلحصائيات إذل التزايد اؼبستمر يف عدد اإلصابات الرياضية نظرا لكثرة عدد اؼبمارسُت 
ودات جبارة لؤلنشطة الرياضية كيف ـبتلف اجملاالت، إضافة اذل إرتفاع مستول التنافس كما يرتبط بو من بذؿ ؾبه

يف سبيل ربقيق الفوز ، كدل تقتصر اإلصابات الرياضية على الرياضة النخبوية رفيعة اؼبستول بل لقد زاد إنتشارىا يف 
من ثبلثة أرباع مليوف إصابة  ما يقرب اذل حدكث" bergandiاألكساط اؼبدرسية، حيث أشار بَت جاندم "

على مستول اؼبدارس كالثانويات كاعبامعات بالواليات اؼبتحدة بدنية رياضية بُت اؼبمارسُت لرياضة اؼبنافسات 
 .2األمريكية كل عاـ

يسعى أستاذ الًتبية البدنية ك الرياضية جاىدا للقضاء على العراقيل اليت يبكن أف ربدث لو أثناء حصة 
يز جبملة من اػبصائص أنبها حيث أف اؼبراىقة يف ىذه القًتة تتم ،الًتبية البدنية كالرياضية خاصة يف اؼبرحلة الثانوية

 أف حركة التلميذ خبلؿ ىذه اؼبرحلة تصبح أكثر توافقا كانسجاما كيزداد نشاطو كقوتو.
 كذبده يبيل كثَتا إذل فبارسة  ،كما أنو يسعى إذل ربقيق الفوز كالتميز يف األداء أثناء اؼبنافسات الرياضية

ندفاع البدين الكبَت فبا يزيد من فرص حدكث األنشطة البدنية اليت يغلب عليها طابع اإلثارة كاال
كتعترب دافعية اإلقباز من أىم اؼبواضيع اليت هبب أف يتطرؽ إليها أستاذ الًتبية البدنية  اإلصابات الرياضية لديو.

 فاألداء ال ،ؼبعرفة دكافع فبارسة التبلميذ للنشاط الرياضي حىت يتسٌت لو أف يستعملها يف تطوير أدائهم كبو األفضل
 

 09ص:1998مركز الكتاب للنشر، القاىرة، ،1.ؿبمد حسن عبلكم، سيكولوجية اإلصابة الرياضية ط1
 12.نفس اؼبرجع السابق ،ص:2
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يكوف مثمرا إال إذا كاف يرضي الدكافع لدل الفرد حيث وبدث يف بعض األحياف أف يتعرض أحد التبلميذ أثناء 
ء األنشطة البدنية كالرياضية لفًتة زمنية معينة قصد اؼبعاعبة كبعد اغبصة إلصابة رياضية ذبربه على التوقف عن أدا

انقضاء تلك الفًتة يعود ذلك التلميذ بكل قدراتو البدنية اليت تؤىلو ألداء األنشطة البدنية كالسؤاؿ اؼبطركح ىنا : 
 ىل تتغَت دافعية اإلقباز الرياضي ؽبذا التلميذ بعد اإلصابة؟

 ياغة تساؤؿ الدراسة على النحو التارل:ك بناءا على ذلك فانو مت ص
ىل توثر اإلصابات الرياضية على دافعية اإلنجاز في حصة التربية البدنية والرياضية لدى تالميذ المرحلة 

 الثانوية ؟
 ليو: اكمنو يبكن صياغة التساؤالت الفرعية الت

 ىل يوثر سبب اإلصابة على دافعية اإلقباز ؟ -1
 اإلصابة على دافعية اإلقباز؟ىل يوثر اػبوؼ من تكرار  -2
 ىل لئلصابات الرياضية دكر يف التقليل من مستول أداء ىؤالء التبلميذ؟ -3
        ىل تلعب نوع اإلصابة الرياضية دكر يف زبفيض الرغبة بتحقيق النجاح كذبنب الفشل لدل التبلميذ ؟ -4

 / الفرضيات:2
 لفرضية العامة:ا -

 االقباز يف حصة الًتبية البدنية كالرياضية لدل تبلميذ اؼبرحلة الثانوية.توثر اإلصابات الرياضية على دافعية 
 الفرضيات الجزئية: -
 يوثر سبب اإلصابة على دافعية اإلقباز.   -1
 يوثر اػبوؼ من تكرار اإلصابة على دافعية اإلقباز.  -2
 لئلصابات الرياضية دكر يف التقليل من مستول أداء ىؤالء التبلميذ.  -3
  اإلصابة الرياضية دكر يف زبفيض الرغبة بتحقيق النجاح كذبنب الفشل لدل التبلميذ.تلعب نوع -4     

 / أسباب اختيار الموضوع:3 
 كقلة الوعي دبخاطرىا. ؼبدرسيةكثرة اإلصابات الرياضية يف أكساطنا ا -
 البفاض مستول دافعية اإلقباز الرياضي عند التبلميذ الذين تعرضوا إلصابة رياضية. -
 اإلىتماـ بالتأىيل النفسي عند إعادة تأىيل الرياضي.قلة  -

 /أىمية البحث:4
 يبكن تلخيص أنبية البحث يف النقاط التالية:

 إبراز دكر األسس النفسية للنشاط البدين الرياضي. -1
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 إظهار مدل تأثَت اإلصابات الرياضية على اعبانب النفسي عند التبلميذ. -2
 ذ اؼبرحلة الثانوية.إبراز أنبية دافعية اإلقباز عند تبلمي -3
 احملافضة على الصحة النفسية للتبلميذ. -4

 / أىداف البحث:5
ربديد تأثَت اإلصابات الرياضية على دافعية اإلقباز عند تبلميذ اؼبرحلة الثانوية أثناء حصة الًتبية  -1

 البدنية كالرياضية.
 التبلميذ.معاعبة اؼبخاكؼ من التعرض لئلصابات الرياضية اليت تظهر عند بعض  -2
 متها.نضركرة االىتماـ بدافعية اإلقباز الرياضي عند التبلميذ الذين تعرضوا لئلصابة كالعمل على ت -3
ربديد طبيعة العبلقة بُت اإلصابات الرياضية كدافعية اإلقباز عند تبلميذ اؼبرحلة الثانوية إثناء حصة  -4

 الًتبية البدنية كالرياضية.
 عن اإلصابات الرياضية. التوعية باإلثار النفسية الناذبة -5

 / شرح المصطلحات وتحديد المفاىيم:6
 اإلصابات الرياضية: -

 :ن بُت ىذه التعريفاتملقد كردت عدة تعريفات لئلصابات الرياضية ك 
) تعرض أنسجة اعبسم اؼبختلفة ؼبؤثرات خارجية  :اليت عرفت اإلصابة الرياضية على أهنا" سمعية محمد خليل" 

يف مكاف اإلصابة فبا يعطل عمل أك كظيفة ذلك  أك داخلية تودم إذل أحداث تغَتات تشروبية أك فسيولوجية
 3النسيج(.

كما يبكن تعريفها كمايلي: ) ىي نقص أك توقف تاـ عن األداء الوظيفي لنسيج أك عضو ما من اعبسم  نتيجة 
 خارجي أك داخلي ، كيرافق ىذا كلو بأعراض كمضاعفات تتوقف درجة خطورهتا على حسب شدة تعرضو ؼبؤثر

 اؼبؤثر كطبيعة النسيج أك اعبسم اؼبصاب (.

 من ىذه التعريفات:دافعية االنجاز : -
 :"ورايـم"تعريف      

) دافعية االقباز ىي رغبة أك ميل الفرد كفبارسة القول كاؼبكافحة أك اجملاىدة ألداء اؼبهاـ الصعبة  
 .4بشكل جيد كبسرعة كلما أمكن ذلك(

 
 
 
 :05ص  2007.ظبعية خليل ؿبمد، اإلصابات الرياضية، األكاديبية الرياضية العراقية، بغداد، 3
 :88لئلقباز،دار غريب للطباعة كالنشر،القاىرة،ص.عبد اللطيف ؿبمد حليفة ،الدافعية 4
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 التربية البدنية و الرياضية: -

 : "كست ك بوتشر"تعريف  ٠
الًتبية البدنية ىي العملية اليت هتدؼ إذل ربسن األداء اإلنساين دبن خبلؿ كسيط ىو األنشطة البدنية اؼبختارة )

 .5(لتحقيق ذلك
 :المراىقة   

 "تعريف أحمد زكي صالح":
) ىي اؼبرحلة النمائية أك الطور الذم يبر فيو الناشئ كىو الفرد الغَت ناضج جسميا كإنفعاليا  كعقليا 

 .6كإجتماعيا كبو بدئ النضج اعبسمي كالعقلي كاإلجتماعي(
 ات المشابهة:ـ/ الدراس7
 دراسة األولى:ـال

"اإلصابات الرياضية اليت ( بدراسة : 2007قاـ موىويب عيسى يف مذكرة ماجستَت جامعة اعبزائر )
 يتعرض ؽبا التبلميذ أثناء إجراء امتحاف الًتبية البدنية ك الرياضية"

صابات دراسة ميدانية على مستول ثانويات برج بوعريريج. كسبثلت أىداؼ الدراسة يف التعرؼ على أنواع اإل
لرياضية كمعرفة األماكن اؼبعرضة لئلصابة الرياضية اليت يتعرض ؽبا التبلميذ أثناء إجراء إختبار الًتبية البدنية كا

 تلميذ( 120الرياضية .حيث إستعمل الباحث اؼبنهج الوصفي على عينة قوامها )
 .كسبثلت نتائج ىذه الدراسة يف :

 خذػالتبلميذ ىي الكاحل كالركبة كالف داألماكن اؼبعرضة لئلصابة عن -
 كااللتواءاتنجات أغلب اإلصابات اليت يتعرض ؽبا التبلميذ ىي اػبدكش كالتش -

 ة الثانية:ـدراسـال
( بدراسة حوؿ "اإلصابات اليت تواجو طلبة الًتبية البدنية كالرياضية 1986قاـ بو داكد عبد اليمُت )

 جبامعة اعبزائر" 
 كأسفرت الدراسة:

مث الرضوض كيليها  ،الكسور ،اػبدكش ،التمزقات ،التشنجات، االلتواءأف أىم اإلصابات الرياضية ىي  -
 اػبلع.

 
 

 :36،ص 2001دار الفكرالعريب،القاىرة،،3الفلسفة(،ط-التاريخ-.أمُت أنور اػبورل،أصوؿ الًتبية البدنية كالرياضية )اؼبدخل4
 :193،ص1973، مكتبة النهضة اؼبصرية،1.أضبد زكي صاحل، علم النفس الًتبوم،ط5
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 الدراسة الثالثة:
 ( بإجراء دراسة ؼبعرفة أسباب كنوع اإلصابات مع كضع برنامج لتقوًن اإلصابات ككذلك  1972قاـ دافيد )

بعض  -التدريب اػبطأ  -طرؽ العبلج، حيث سبثلت العينة يف أربع مستويات ألداء التكنيك اػبطأ 
 اؼبيكانيكية ككذلك األسباب البيئية كارتفاع كالبفاض درجات اغبرارة. -األسباب
 التقلص العضلي ضمن اإلصابات اليت حددت. لتهاب العضبلت كاألكتار، إ كانت إصابات التمزؽ، -
صممت هبا كافة البيانات كاؼبعلومات   استمارةتيب كاؼببلحظة باإلضافة اذل  الباحث الفيديو استخداـ -

الشخصية ،كموعد حدكث اإلصابة ،كمت تشخيص اإلصابة بواسطة  مركز طبة رياضي كمن مث كضع 
 برامج كنصائح خاصة.

 الدراسة الرابعة:
 400( دراسة للتعرؼ على أنواع ك أسباب اإلصابات الرياضية  حيث مشلت العينة 1980أجرل دينيس )

 08سنة خضعن لربنامج تدرييب يف التحمل لبعض عناصر اللياقة البدنية كؼبدة 29-18ارىن بُتسيدة تًتاكح أعم
أسابيع كمت حصر اإلصابات اليت تعرضن إليها خبلؿ فًتة التدريب ، كما مت قياس بعض عناصر اللياقة البدنية قبل 

 بداية الربنامج التدرييب كقد توصلت نتائج الدراسة اذل:
 حدكث بعض اإلصابات -
مستول اللياقة  البفاض اتضحكانت إصابة اؼبخ الثالثة يف الًتتيب بالنسبة اذل اإلصابات احملددة كما  -

 البدنية لدل اؼبصابُت من غَت اؼبصابُت.
 الدراسة الخامسة:

( لنيل شهادة اؼباجستَت يف نظرية ك منهجية الًتبية البدنية ك الرياضية 2000دراسة كماؿ بو عجناؽ )
 ع التبلميذ اؼبراىقُت كمدل إقباؽبم على فبارسة الًتبية البدنية ك الرياضية يف مرحلة التعليم الثانوم. بعنواف : دكاف

 كقد خلص الباحث اذل ربديد أربع دكافع كىي:
 دافع اللياقة البدنية كالصحية -
 كاػبلقي االجتماعيالدافع  -
 الدافع النفسي كالعقلي -
 دافع التشجيع اػبارجي -

 الدراسة السادسة:
( لنيل شهادة اؼباجستَت يف نظرية ك منهجية الًتبية البدنية ك الرياضية بعنواف: 2001اؿ )صبدراسة مرازقة 

أنبية استثارة الدافعية من خبلؿ فبارسة الًتبية البدنية ك الرياضية كعبلقتها بالتفوؽ الدراسي لدل طبلب اؼبرحلة 
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 الثانوية.
 

 الدراسة السابعة:
( لنيل شهادة اؼباجستَت يف نظرية ك منهجية الًتبية البدنية كالرياضية 2005)دراسة عبد السبلـ ؿبمد 

بعنواف: مبط شخصية أستاذ الًتبية البدنية ك الرياضية كعبلقتها بدافع اإلقباز لدل تبلميذ مرحلة التعليم الثانوم 
 .كقد خلص الباحث اذل  :

 اإلقباز لدل التبلميذ. كجود عبلقة ذات داللة إحصائية بُت شخصية األستاذ كدافعية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجانب النظري
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

              األولصل  ـالف

 اإلصابات الرياضية
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 :تمهيد

 اعبسم أجزاء من جزء أك منطقة فكل عامة، الرياضية اؼبمارسة ميداف يف كثَتة الرياضية اإلصابات تعترب
 تعريفها خبلؿ من الرياضية باإلصابات يتعلق ما كل توضيح سنحاكؿ الفصل ىذا خبلؿ فمن معرضة لئلصابات،

 إذل باإلضافة مضاعفاهتا، حدكث منع ككيفية منها كالوقاية كعبلجها كأعراضها تشخيصها كأسباهبا كطرؽ كأنواعها
 مفهـو كذلك كتوضيح الرياضية، اإلصابات من كالوقاية اغبد يف نفسو كالبلعب من اؼبدرب كل دكر توضيح

 .الرياضية اإلصابات لكل باإلسعاؼ كالقواعد اػباصة األكلية اإلسعافات
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 :الرياضية اإلصابة تعريف  1-
 إذل يؤدم فبا داخلي أك خارجي مؤثر نتيجة اعبسم أنسجة ؾبموعة أك نسيج تأثَت ىي الرياضية اإلصابة

 :إذل اؼبؤثرات ىذه كتنقسم النسيج، ذلك كظيفة عمل أك تعطيل
 .مستخدمة أداة أك األرض أك بزميل كاالصطداـ خارجية شدة إذل البلعب تعرض أم :خارجي مؤثر  -أ

 .اإلضباء عدـ أك اػباطئ الفٍت لؤلداء نتيجة نفسو مع البلعب إصابة أم :ذاتي مؤثر  -ب
 .  1مبلحكاأل اؼباء مقدار قلة أك العضلي اإلرىاؽ أك العضبلت يف تيكػاللك ضبض تراكم مثل :داخلي مؤثر  -ج

 .نفسية إصابة أك بدنية، إصابة تكوف قد الرياضية اإلصابات أف مراعاة علينا كينبغي
 اإلصابة البدنية:  -

 أداة اللعب ارتطاـ أك منافس، بآخر العب اصطداـ مثل مقصود غَت أك عارض حادث نتيجة ربدث قد
أداء  أثناء أك مثبل، اعبمباز يف كما األداء أثناء فجأة البلعب سقوط أك منافس، العب جبسم مثبل اؽبوكي كعصا
 كالعنف الرياضي العدكاف لعمليات نتيجة ربدث كقد لتوازنو البلعب كفقد اليد كرة أك القدـ كرة يف حركية مهارة

  .الرياضية أثناء اؼبنافسات

 اإلصابة النفسية:  -
 كلكنها بدنية إصابة عن تسفر ال قد أك تسفر قد كاليت صدمة الرياضي عن عبارة ىي النفسية اإلصابة

 كالسلوؾ كالدافعية االنفعالية اغبالة تغيَت يف أثرىا للفرد كيتضح النفسية اػبصائص يف التغَتات بعض ربدث
 . 2الرياضية اؼبمارسة عن النهائي انقطاعو األحياف كيف بعض الرياضي مستواه ىبوط كبالتارل الرياضي للفرد بالنسبة

  :المختلفة اإلصابات تصنيفات  2-
 شرح لتسهيل عدة مدارس إذل خاصة اؼببلعب كإصابات عامة اإلصابات تقسم طبية مدراس عدة توجد

 :يلي ما ذلك كمن العبلج كتنفيذ التشخيص
 :اإلصابة شدة حسب تقسيمات 1-2- 

 يف التمزؽ( اػبفيف كاؼبلخ العضلي كالشد كالسجحات العضلي التقلص مثل :بسيطة تقسيمات -2-1-1
 )اؼبفاصل أربطة

 .بكسور مصاحب الغَت التمزؽ مثل :الشدة متوسطة صاباتإ 2-1-2-
 .خبلع أك بكسور اؼبصحوب كالتمزؽ كاػبلع الكسر مثل :شديدة إصابات  -ج

  :   ( مغلقة أو مفتوحة) الجروح نوع حسب تقسيمات  2-2-

 
 .14 ص ، 1998 رة،هالقا للنشر، الكتاب مركز الرياضية، اإلصابة سيكولوجية :العبلكم حسن ؿبمد 1 .
 (.17، 16ص )، اؼبرجع نفس :العبلكم حسن ؿبمد 2 .



اإلصابات الرياضية الفصل األول:                          الجانب النظري                         

 
23 

 .اغبركؽ أك اعبركح مثل مفتوحة إصابات  -أ
 نزيف أك جبرح اؼبصحوبة اإلصابات من كغَتىا كاػبلع كالرضوض، العضلي التمزؽ مثل مغلقة إصابات -ب

 .داخلي 
  :اإلصابة درجة حسب تقسيمات  3-2-

 من سبنعو أك البلعب تعيق ال اليت ك اػبطورة حيث من البسيطة اإلصابات هبا كيقصد :األولى الدرجة إصابة - أ
 العضلية كالتقلصات كالرضوض السجحات مثل اإلصابات من 70 % إذل 90 %حوارل كتشمل اؼبباراة تكملة

لفًتة  الرياضي األداء عن البلعب تعيق كاليت الشدة اؼبتوسطة اإلصابات هبا كيقصد :الثانية الدرجة إصابات -ب
 .باؼبفاصل األربطة كسبزؽ العضلي التمزؽ مثل  08 % حوارل غالبا كسبثل ألسبوعُت، أسبوع من حوارل

يف  االستمرار عن سباما البلعب تعيق كاليت اػبطورة شديدة اإلصابات هبا كيقصد :الثالثة الدرجة إصابات - ج
 ثل:م بأنواعها الكسور مثل خطَتة أهنا إال  02 %قليلة كانت كإف كىي شهر، عن تقل ال مدة الرياضي األداء
  1.بأنواعو الغضركيف االنزالؽ , الرقبة غضركؼ إصابات ,اػبلع

  :السبب حسب تقسيمات   4-2-

  النوع سبثل كىي متوقعة غَت حادثة نتيجة أك عنيف دبجهود القياـ نتيجة اؼبلعب يف مباشرة أك أكلية إصابة  -أ
 .الرئيسي لئلصابات

 .األكلية لئلصابة اػباطئ العبلج أثناء أك أكلية إصابة نتيجة كتسبب تابعة إصابة - ب
 :الرياضي المجال في لإلصابات العامة األسباب  3-

 :يلي ؼبا اإلصابة حدكث يف ساىم علمي غَت بأسلوب التدريب مت ما إذا :العلمي غير التدريب 1-3-
 اللياقة عناصر كافة بتنمية االىتماـ هبب :البدنية اللياقة عناصر تنمية تدريبات في التكامل عدم -أ

 القدـ كرة ففي إصابات، حدكث يف ذلك يتسبب ال حىت اآلخر حساب على منها االىتماـ جبزء كعدـ البدنية
 الذباىات تغيَت أم عند لئلصابة البلعب يعرض قد فإنو الرشاقة كأنبل بتدريبات السرعة اؼبدرب اىتم إذا مثبل

 اػباصة عليها تبٌت كقاعدة العامة البدنية اللياقة عناصر كافة بتنمية االىتماـ يلـز لذلك مفاجئة، بصورة جسمو
 2 .اػبططية كاللياقة اؼبهارية كاللياقة

 القابضة العضلية فاجملموعات :لالعب العضلية المجموعات تدريبات في والتوافق التنسيق عدم -ب
 تدريب يف التكامل عدـ كأيضا للرياضي، اغبركي األداء أثناء الوقت نفس يف بعملها تقـو كاليت كاؼبثبتة كالباسطة

  3االىتماـ مثل إصابتها يسبب فبا أخرل عضلية ؾبموعات كإنباؿ األداء طبيعة تتطلبها اليت العضلية اجملموعات
 
 22 ص ، 1998 رة،هالقا العريب، الفكر دار اؼببلعب، كإصابات الرياضي الطب رياض، أسامة.1
 (23، 22) ص السابق، اؼبرجع رياض، أسامة.2
 11 ص ، 1999 ، اعبديدة مصر رة،ھالقا للنشر، الكتاب مركز الطبيعي، كالعبلج الرياضي الطب النجمي، ؿبمد حسن إماـ رياض، أسامة.3
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 كإنباؿ القدـ كرة لبلعب ( فخذية رؤكس أربعة ذات العضلة) كالوحشية األمامية الفخذ عضبلت بتدريب
 .1 العضلية بالتمزقات لئلصابة عرضة أكثر هبعلها فبا (الضامة)اؼبقربة اإلنسية العضبلت تدريبات

 داخل حىت أك أسبوعيا أك شهريا أك سنويا برناؾبا كاف سواء :التدريبي البرنامج تخطيط سوء - ج
  أف كاؼبفركض مستواه، من % 100 العب ضبل أقصى فإف اؼبباراة، يـو التدرييب األسبوع يف التدريبية الوحدة
 إذا أما اغباالت، بعض يف الراحة يفضل كقد مستواه، من % 30 السابق للمباراة خفيفا اليـو  يف التدريب يكوف
 ضبل كتنفيذ زبطيط يف خطأ حدث ما إذا كذلك لئلصابة، يتعرض فإنو اليـو ىذا يف عنيفا تدريبا البلعب تدرب

   .2بالبلع إصابة يسبب قد فإنو ذاهتا التدريبية الوحدة داخل)الشدة كاغبمل التدرييب (  التدريب
 اؼبباراة أك التدريب أداء الكايف باإلضباء كيقصد :والمناسب الكافي باإلحماء االىتمام عدم  -د
  .إصابات غبدكث ذبنبا مراحلو اختبلؼ على التدرج مراعاة مع كبطبيعة اعبو ؽبم كاؼبناسب

 اشًتاؾ ذبنب لبلعبُت اؼبدرب قبل من الدقيقة اؼببلحظة :بدقة لالعب المدرب مالحظة عدم  -ه
 األداء كطبيعة كالنفسية الصحية اغبالة دببلحظة كننصح اؼبباريات، يف أك التدريب يف ؼبريضاأك  اؼبصاب البلعب

 إصابة يتسبب كتكراره األداء، يف فٍت خطأ ىناؾ يكوف قد ألنو طبيعي، غَت أـ ىو طبيعي كىل لبلعب الفٍت 
  3.البلعب

 يف الظهَتة كقت التدريب فمثبل البلعب، إصابة ذلك يسبب قد :التدريب مواعيد اختيار سوء  -و
 حدكث يسبب فبا كاألمبلح السوائل من كبَتة كمية البلعب يفقد أك مشس بضربة يصيب البلعب قد الصيف

 مواسم يف ذلك كعكس صيفا اؼبساء يف أك الباكر الصباح يف البلعبُت يفضل تدريب كلذلك عضلية، تقلصات
 .4الشتاء

 نبيلة ألىداؼ ـبالفة كىي اإلصابات، أسباب من الرياضية الركح ـبالفة تعد :الرياضية الروح مخالفة  2-3-
 :  ذلك كيسبب اجملتمع كفبلح العامة اغبياة على أثرىا ليمتد النفوس يف تأصيلها يف الرياضةتسعى 

 اؼبدرب يوجو حيث القدـ كرة ؾباؿ يف خاصة اؼبدرب أك األعبلـ من كاف سواء اػباطئ النفسي التوجيو  -أ
عن  إلبعاده اؼبتميز منافسو أك نفسو البلعب إصابة يسبب قد فبا اؼبنافس إلرىاب اؼبتعمدة كاػبشونة العبيو للعنف

 5.كفنيا مهاريا لتقدمو االستمرار

 .منافسيو إصابة أك إصابتو يسبب قد فبا فيو كاؼببالغ لو لزـك ال الذم النفسي كالشحن اغبماس - ب
 
 
 (25، 24) ص ، 1998 رة،هالقا العريب، الفكر دار اؼببلعب، كإصابات الرياضي الطب رياض، أسامة.  1
 193 ص مرجع سابق، النجمي، ؿبمد حسن إماـ رياض، أسامة. 2
 .194ص ،نفس اؼبرجع، النجمي ؿبمد حسن إماـ رياض، أسامة . 3
 .193ص ،  مرجع سابق ، رياض أسامة.  4
 .26ص اؼبرجع، نفس ، رياض، أسامة .  5
 



اإلصابات الرياضية الفصل األول:                          الجانب النظري                         

 
25 

 :الرياضية والقوانين الفنية المواصفات مخالفة  3-3-
 إذل تؤدم القوانُت تلك كـبالفة أدائو لرياضتو، سبلمة كتأمُت البلعب ضباية ىي الرياضية القوانُت ىدؼ

 كرة يف كغَتىا خبشونة قدمو اػبلف، ككتم من العب مهاصبة أك قناعو خلع عند مبارزة العب كمهاصبة حدكث
 كالقانونية الفنية أف اؼبواصفات كما الرياضات، كل يف القوانُت ـبالفة إذل ذلك كيبتد الرياضية، كاألدكات القدـ

 1.إصابتهم احتماؿ سبب البلعبُت ؼببلبس

 :لالعبي الفسيولوجية واالختبارات الفحوص بنتائج األخذ عدم  4-3-
 بتقييم خاصة كاالختبارات الفحوص بنتائج األخذ الوطنية خاصة كالفرؽ عامة الفرؽ انتقاء عند هبب

 أخصائي مع ليتعاكف اؼبؤىل اؼبدرب على تعرض أف على الرياضي الطب دبراكز ذبرم كاليت فسيولوجيا البلعبُت
 كىناؾ البدنية، كاللياقة اؼبهارة من حيث فنيا كالبلئق اعباىز الفريق أك البلعب اختبار يف الرياضي الطب

 يف لبلشًتاؾ فسيولوجيا كطبيا البلئق غَت البلعب اختيار من نتجت اليت كاإلصابات اغبوادث من العديد 
 2 .اؼبباريات

  :المالئمة غير الرياضية األدوات استخدام  5-3-
 يف كالسبلح التنس مضرب القدـ، كرة مثل رياضتو ؾباؿ يف البلعب يستخدمها اليت األدكات ىنا نقصد

 فاستخداـ الرياضي، نشاطو يف اؼبستخدمة كاألدكات البلعب عمر بُت تناسب ىناؾ يكوف أف فيجب اؼببارزة،
 3.كاإلصابات الطبية األضرار من العديد عنو ينتج جسيم فٍت خطأ الكبار ألدكات الناشئ

  :الملعب أرض و المستخدمة األحذية  6-3-
 يف األستاتيكية كالتشوىات الوظيفية التشوىات كتشمل اػبلقية غَت القدـ تشوىات معظم إذل ىنا كنشَت

 كأرض اؼبناسبة فاألحذية قدـ كل يناسب دبا رياضة لكل اؼبناسبة األحذية اختيار سوء من تنتج الرياضي اجملاؿ
 الرياضي الطب أخصائي فيو يشارؾ االختيار ىذا أف إذل ىنا كنشَت البلعب، لقدـ دائمة ضباية تشكل اؼبلعب
 4.كاؼبدرب لبلعب الفٍت الرأم بإبداء

  :للمنشطات الالعبين استخدام  7-3-
 من للعديد يعرضهم "كظيفي" فيزيولوجي إجهاد إذل ايقانون احملرمة للمنشطات البلعبُت استخداـ يؤدم

 على هبب كذلك الفيزيولوجية، لقدراهتم مبلئم غَت "صناعي" طبيعي غَت جهد سيبذلوف هنمأل اإلصابات
  : حيث من العب كل إصابات بو تدكف دفًت عمل كاؼبدرب الرياضي الطب أخصائي

          .5صيف أك شتاء موسم أم يف مغطاة، مفتوحة، مبلعب :اإلصابة حدكث مكاف  -
 
 .198ص ،مرجع سابق النجمي، ؿبمد حسن إماـ رياض، أسامة. 1
 194ص ،، مرجع سابق رياض، أسامة. 2
 28ص اؼبرجع، نفس ، رياض، أسامة. 3
 195،صمرجع سابق ، النجمي، ؿبمد حسن إماـ. 4
 199، مرجع سابق،ص النجمي، ؿبمد حسن إماـ رياض، أسامة. 5



اإلصابات الرياضية الفصل األول:                          الجانب النظري                         

 
26 

 .اؼبباراة هناية يف اؼبباراة، خبلؿ اإلضباء، خبلؿ : اإلصابة غبظة -
 .)عصيب ضغط عضلي، إجهاد(اإلصابة كقت البدنية البلعب حالة  -

 .)هنائي صعبة، مباراة سهلة، مباراة( البلعب فيها أصيب اليت البطولة مستول - 
 التشخيص عند الدفًت ىذا من لبلستفادة كذلك البلعب، إصابة إذل أدت اليت للحركة تفصيلي كصف-

 1.كالعبلج كاؼبتابعة

  :اإلصابات أنواع -4
  :الصدمة 1-4 

 اإلصابات صبيع تصحب كالتنفسي الدكرم اغبيوية األجهزة يف ىبوط حالة ىي الصدمة :تعريف  1-1-4
 :اؼبفاجئة كمنها

 .كالكسور أدل يصاحبها اليت اؼبفاجئة اإلصابات - أ
 .خارجيا أك داخليا كاف سواء الشديد النزيف حاالت يف كما الدـ من كبَتة كميات فقد نتيجة صدمة - ب
 2.الشديدة اؼبعوية النزالت اغبركؽ، حاالت :اآلتية اغباالت يف كما اعبسم من كثَتة سوائل فقداف نتيجة - ج

 :الصدمة أعراض 2-1-4 
 .كسكوف طبوؿ يف اؼبصاب رقدة  -

 .اعبسم حرارة درجة ىبوط - 
  .كمنديا باردا كجلده شاحبا يكوف اؼبصاب لوف - 
 .كضعيف سريع نبض - 
  .3منتظم كغَت سطحي تنفس - 

 :الصدمة عالج 3-1-4 
 مستول عن الرأس خفض مع ظهره على مستلقيا بوضعو كذلك اؽبواء، متجدد مكاف يف برفق اؼبصاب يوضع  -أ

 .للمخ الوصوؿ من الدـ ليمكن الرأس مستول من أعلى كالرجلُت اعبسم
 .مروبا كضعا بوضعو اؼبصاب اعبزء سند - ب
  .الصدر أك الرقبة حوؿ الضاغطة األربطة أك اؼببلبس زبفيف  -ج
 .األمر لـز إذا اصطناعي تنفس عمل أك األكسجُت استنشاؽ - د
 4.الدموية الدكرة لتنشيط اؼبصاب تدفئة يلـز اعبسم حرارة درجة ؽببوط نظرا -ق

 
 200السابق،ص اؼبرجع النجمي، ؿبمد حسن إماـ رياض، أسامة. 1
 198ص اؼبرجع، نفس النجمي ، ؿبمد حسن إماـ رياض، أسامة. 2
 64 ص )د،ت(اإلسكندرية ، اؼبعارؼ منشأة إسعاؼ، طبيعي عبلج كقاية اؼببلعب إصابات ركفائيل، عياد حياة. 3
 67، نفس اؼبرجع،ص ركفائيل عياد حياة. 4
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  اؼبشركبات اؼبصاب يعطى اإلغماء كزكاؿ اؼبعدة يف جركح أك داخلي نزيف كجود عدـ من التأكد عند - ك

 الساخنة كالشام
 1:العضلي الجهاز إصابات 2-4 

 كاعبلد اؼبختلفة اعبسم كأعضاء األنسجة ىرس ىو (الكدـ: الرض )) الكدمات) الرضوض 1-2-4 
  .خارجي دبؤثر مباشرة إصابة إلصابتها نتيجة كاؼبفاصل كالعظاـ الصلبة أك كالعضبلت

 إصابة الكدـ ك اإلصابة، مكاف الدـ ببلزما لسائل ارتشاح ك داخلي نزيف ك كـر ك أدل الكدـ يصاحب ما كغالبا
 يف الكدـ خطورة كتزداد صلبة، أدكات هبا تستعمل اليت أك مباشرة تنافسية احتكاكات يف اليت الرياضات يف تكثر

   : 1اآلتية اغباالت

 .اإلصابة مكاف إذل اؼبوجهة الضربة كشدة قوة -أ
 .لئلصابة اؼبعرض اعبزء أك اؼبساحة اتساع - ب

   :الكدمات درجات 2-2-4 
 بعد البلعب بو يشعر قد كإمبا حدكثو غبظة بو يشعر ال كقد األداء يف البلعب يستمر كفيو بسيط، كدـ -أ

 .اؼبباراة
 كارتفاع كاألدل الوـر مثل حدكثو غبظة بأعراضو كيشعر األداء، يف يستمر ال البلعب أف لدرجة شديد كدـ، - ب

 .اؼبصاب اعبزء حرارة درجة

 2:الكدمات أنواع 3-2-4 

 كدـ نوعاف، كىناؾ الرياضي، األداء يف االستمرار عن البلعب يعيق ال عموما اعبلد كدـ إف :الجلد كدم - أ
  .الشديد اعبلد ككدـ البسيط اعبلد

 يبنع قد كألنو الرياضيُت، بُت انتشاره لزيادة الكدمات أنواع أىم من العضبلت كدـ يعد : العضالت كدم -ب
 .أخرل ناحية من وػػرياضت مزاكلة يف من االستمرار البلعب

 الوـر مثل اإلصابة مكاف الفسيولوجية التغَتات من العديد فيو كوبدث اؼبباشرة، اإلصابات من العضبلت ككدـ
 . كغَتىا اعبلد لوف كتغَت كالنزيف الداخلي

 غَت "اؼبكشوفة" مباشرة اعبلد ربت اؼبوجودة العظاـ يصيب كىو مباشرة، إصابة نتيجة وبدث  :العظام كدم - ج
 اليد رسغ ك األصابع كعظاـ كالزند الكعربة عظمة كخاصة الساعد كعظاـ القصبة، عظمة مثل اؼبكسوة بالعضبلت

 .بالركبة الرضفة القدـ كعظمة ككجو
  أكثر كمن مباشرة، إلصابة نتيجة وبدث األخرل الكدـ أنواع من كغَته اؼبفاصل كدـ  :المفاصل كدم -د
 
 

 34ص ، مرجع سابق  رياض،ا أسامة 1 .

 41ص اؼبرجع، نفس رياض، أسامة 2 .
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    .القدـ كرة لبلعيب كخاصة الركبة كمفصل القدـ، مفصل الكدـ هبا اليت وبدث اؼبفاصل 
  :الكدمات حدوث إلى تؤدي التي األسباب 4-2-4

 .الرأس أك الكوع ؼبؤخرة اآلخر البلعب جسم من الصلبة باألجزاء االصطداـ - أ
 .الكاراتيو ك اؼببلكمة رياضة يف وبدث كما آلخر العب من اؼبباشرة الضربات - ب
 .الثقيلة الكرات أك األحذية أك التنس كمضرب اللعب ففي اؼبستخدمة باألدكات الضرب أك االصطداـ - ج
 .طبيعي مانع أم أك جبهاز التعثر أك السقوط - د

  :الكدمات لحدوث المصاحبة األعراض 5-2-4 
 اليت كالصبغة اعبلد يف اضبرار وبدث عليو كما اػبفيف الضغط عند يزداد اإلصابة موضع يف أدل الكدمة يصاحب

 الثالث أك الثاين اليـو بعد األزرؽ كالبنفسجي اللونُت إذل مث األضبر اللوف إذل الكدمة لوف كيتحوؿ اعبلد، ربت
 بسيط أدل مع اعبسم من اعبزء اؼبصاب ربريك لبلعب كيبكن الدـ، يف اؼبوجودة اؽبيموجلوبُت مادة لوف لتغَت نتيجة

 1.الكدمة لشدة تبعا اإلطبلؽ على أدل بدكف أك

  :للكدمة األولية اإلسعافات  6-2-4

 اعبركح حاالت يف كما األكلية باإلسعافات القياـ هبب الشديدة للكدمة مصاحب جرح كجود حالة يف - أ
 .للكدمة األكلية اإلسعافات تكمل مث الدموم النزيف لوقف

 15 فًتة كيثبتها ضاغط برباط كيثبتها مساحتها كل تغطي حبيث الكدمة موضع فوؽ باردة كمادة ضع -ب
 الكدمة موضع فوؽ خفيفا رباطا ضع بعدىا مث دقيقة

  :العضلي التمزق أو الشد  3-4

  :العضلي الشد تعريف 1-3-4 
 بشدة للعضلة اؼبرنة اؼبكونة للعضلة اؼبكونة اؼبرنة العضلية األلياؼ يف استطالة عن عبارة ىو العضلي الشد   

 الشد العضلية، كيسمى األلياؼ يف سبزؽ أك طبيعية غَت استطالة إذل يؤدم فبا العضلية اؼبركنة مقدار تتجاكز
 2.شيوعا الرياضية اإلصابات أكثر من كىو العضلي بالتمزؽ األحياف بعض يف العضلي

 :العضلي الشد حدوث إلى تؤدي التي األسباب  2-3-4
 .الرياضي باجملهود القياـ قبل الكايف العضلي اإلضباء عدـ  -أ

 البدين اجملهود بعمل تقـو اليت األعضاء جملموعة اإلضباء إنباؿ يتم حُت اللعبة لطبيعة اؼبناسب غَت اإلضباء - ب

 .الرئيسي
 .اؼبتقابلة العضلية اجملموعة بُت التوازف كعدـ العضبلت ضعف -ج
 
 35 ص السابق، اؼبرجع رياض، أسامة .1
 40 ص اؼبرجع، نفس رياض، أسامة.2
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 لشدة تبعا حدتو زبتلف بأدل العضلي الشد يتسم    :العضلي الشد لحدوث المصاحبة األعراض 3-3-4
 حالة يف كوبدث اؼبصابة اؼبنطقة على اػبفيف الضغط عند األدل ىذا يزداد كما العضلة، يف التمزؽكدرجة  اإلصابة
 .اؼبصابة اؼبنطقة ربريك يف كصعوبة انتفاخ بسيط اغبادة اإلصابة

 .اإلصابة حدة حيث من درجات ثبلثة إذل العضلي الشد ينقسم :العضلي الشد أنواع  4-3-4
  :األولى الدرجة على عضلي شد - أ

 العضلية األلياؼ جزئي يف سبزؽ إذل كتؤدم بسيطة العضلية األلياؼ يف االستطالة تكوف عندما كوبدث
 وبدث كما ال عليو اػبفيف الضغط عند يزداد الشد موضع يف بأدل كيتميز العضلية، كالقوة االتصاؿ فقد بدكف
 .العضلية القوة يف ملحوظ نقص

  :الثانية الدرجة من عضلي شد  -ب
 األلياؼ يف جزئي مت مبزؽ كفيها اغبدة متوسطة اإلصابة عن الناشئة العضلية اإلطالة تكوف عندما كوبدث

 مع األكذل من الدرجة العضلي الشد يف كما اؼبصاحبة األعراض كتكوف األلياؼ ىذه بُت دموم كنزيف العضلية
  .اؼبصاب اعبزء ربريك كصعوبة األدل حدة زيادة

 سبزؽ كوبدث شديدة اإلصابة عن الناشئة العضلية االستطالة فيو كتكوف :الثالثة الدرجة من العضلي الشد - ج
 بأدل مصحوبا العضلي الشد من النوع ىذا كيكوف العضلي، االتصاؿ فقد إذل يؤدم فبا العضلية يف األلياؼ كلي
 فقد وبدث كما بالنظر األحياف بعض يف مبلحظتو يبكن اعبلد ربت دموم كنزيف اإلصابة منطقة يف حاد

 1.اؼبصابة يف اؼبنطقة العضلية للقوة ملحوظ

   :العضلي للشد األولية اإلسعافات 5-3-4 
 األطراؼ إصابة حالة يف الظهر على االستلقاء ىو اؼبثارل كالوضع مؤدل كغَت مناسب كضع يف اؼبصاب ضع -

 .العليا األطراؼ إصابة حالة يف اؼبعتدؿ اعبلوس أك اعبذع، السفلى أك
 دقيقة 15 ؼبدة بإحكاـ ضاغط برباط الكمادة تثبت العضلة، من اؼبصاب اعبزء على باردة كمادات ضع- 

 ررػػػػػػك اغبركة، لتقليل منها القريب كاؼبفصل لةػػػػػػػػالعض من اؼبصاب اعبزء على الرباط أعد كضع بعدىا
 .اليـو مرتُت يف الباردة الكمادة داـػػػػػػػػػاستخ

 اؼبصاب لبلعب عكازين استخداـ هبب الثالثة أك الثانية الدرجة من السفلى األطراؼ يف العضلي الشد حالة يف
 .ضاغط برباط اعبذع جبانب الذراع تثبيت فيجب العليا األطراؼ إصابة حالة يف أما اؼبستشفى، لبلنتقاؿ إذل

البلعب  عبلج دبواصلة عملو يلـز ما يف الطبيب الستشارة كذلك صحي مركز أقرب إذل اؼبصاب البلعب ينقل -
 2اؼبصاب

 
 41 ص اؼبرجع، نفس رياض، أسامة .1
 9ص ، 2004 رة،هالقا للنشر، الكتاب األكلية،مركزھاإسعافات ك الرياضية اإلصابات ّر، موسوعةهزا اغبميد عبد الرضباف عبد.2
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  :العضلي (المعص) التقلص -4

 بتقلصات اإلحساس إذل عنيفة عضلية بأعماؿ يقوموف الذين الرياضيُت غَت أك الرياضيوف يتعرض قد
 وبدث كقد دقائق، بعض أك يطوؿ ثواين لبضع يقتصر قد لوقت تستمر العضبلت بعض أك عضلة يف مؤؼبة

 لنقص العضلة مدة تعرض طوؿ العضلي التقلص أسباب كمن اغبار، اعبو يف التدريب أثناء العضلي التقلص
 العضلة الكيميائية داخل التغَتات بعض بسبب أك طويلة ؼبدة عضلي دبجهود القياـ عند وبدث كما األككسجُت،

 نتيجة العرؽ باألمبلح احململ اؼباء من كميات فقد أك العضلية الليفة داخل الصوديـو عنصر من كميات كبقاء
 خارجها، إذل اػبلية من اؼباء فقد يف الزيادة نتيجة األظبوزم الضغط كيزداد باػبلية السوائل مستول فينخفض

 الرجل، ظبانة عضبلت يف التقلص كوبدث التقلص حدكث يف نقصها يتسبب الذم باألمبلح احململ اؼباء كيكوف
 ىذه إذل كيتعرض البطن، عضبلت اػبلفية، السمانة عضبلت الفخذية، رؤكس األربع ذات العضلة باطن القدـ،

  .كالطويلة اؼبتوسطة العيب اؼبسافات اإلصابة
  :والعالج اإلسعاف 1-4-4 

 :العبلج باقي مع يتبع ك ارزبائها فرد ك اؼبتقلصة العضلة إطالة على العمل هبب
 ميثاف  فلور بواسطة "كالفرد الرش" بطريقة الفورم العبلج .العضلي التقلص من األدل لتخفيف

 .للعضو تدليك يعمل حدكثو من فًتة بعد -
  1 .اؼبتقلصة العضلة إطالة لغرض حرة حركات بعمل التدرج -

 :الكسور 5-4 
  :الكسر تعريف 1-5-4 

 أك  )عنف خارجي( شديدة خارجية لقوة نتيجة أكثر أك جزئُت إذل بعضها عن العظمة انفصاؿ" ىو الكسر
أك  آخر العب بقدـ القصبة اصطداـ أك الساعد، على بقوة غليظة بعصا الضرب مثل صلب جبسم االصطداـ

 كىناؾ ،"اػبصم بقدـ أك باألرض أك اؼبرمى بعارضة القدـ كرة العب اصطداـ أك كبسرعة كبقوة تقليدية بأداة
  ."العظمة استمرارية يف انفصاؿ" بأنو للكسر تعريف آخر

 :ثبلثة أنواع إذل الكسور تنقسم :الكسور أنواع 2-5-4 

 غَت كسر كىو عظمهم لليونة نظرا العمر صغار الناشئُت الرياضيُت عند عادة وبدث :األخضر الغصن كسر - أ
 .شرخ( أك كامل )شعر

 جبرح مصاحب كغَت اثنتُت، عن اؼبكسورة العظمة ءاأجز  عدد يزيد ال الذم الكسر كىو :البسيط الكسر  -ب
 2.اعبلد يف

 
 112 ص 2004 اإلسكندرية، كالنشر، الطباعة لدنيا الوفاء دار للرياضيُت، البدين هودكاجمل العضلية اإلصابة كيمياء توفيق، اغبميد عبد فراج1
 95 صمرجع سابق ، ركفائيل ،. عياد حياة .2
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  يف جبرح مصاحب كغَت اثنتُت عن اؼبكسورة العظاـ قطع فيو تزيد الذم الكسر كىو :المركب الكسر - ج
 .اعبلد

 خطورة الكسور أنواع أكثر يعترب كلذلك اعبلد، يف جبرح مصحوب كسر أم كىو :المضاعف الكسر - د
 .الكسر مكاف يف كالتهاب حدكث تلوث الحتماؿ

 أك اجملاكرة األعصاب أك الدموية األكعية على ضغط أك سبزؽ يسبب الذم الكسر كىو :المعقد الكسر  -و
 استشارة هبب استعجاليو اغباالت كىذه كالركبة، اؼبرفق اإلبط، مناطق يف خاصة اؼبفاصل يف خبلع يكوف مصحوبا

 .فبكن كقت يف أسرع الطبيب
  :المالعب في الكسور تشخيص طرق 3-5-4 

 .اؼبصابة باؼبنطقة أدل كجود - 
 .اإلصابة حدكث من دقائق بعد كـر ظهور  -

 .اؼبكسورة العظمة اعوجاج نتيجة اؼبصاب بالطرؼ اعوجاج يوجد األحياف بعض يف - 
 .اؼبصاب العضو استعماؿ أك ربريك اؼبصاب مقدرة عدـ  -
 .اعبرح من خارجا اؼبكسورة العظمة طرؼ رؤية أحيانا يبكن اؼبضاعفة الكسور حاالت يف  -
 من السفلي اعبزء يف طبيعية غَت اغبركة أك اإلحساس أك الدموية الدكرة تكوف قد اؼبضاعفة الكسور حاالت يف  -

  .اؼبصاب العضو

 كلكن طقطقة يسمع األحياف بعض كيف خشنُت سطحُت احتكاؾ بوجود اؼبسعف وبس الكسر طريف ربرؾ إذا - 
 1.األدل شدة من اإلغماء إذل يقضي أك األنسجة يف سبزقا يسبب قد إذ الكشف ىذا إذل اؼبسعف يلجأ أف ال هبب

 .العظم فوؽ مباشرة ضربة عند الكسر ينتج :الكسور حدوث أسباب 4-5-4 
  :يأيت ما الرياضة فبارسة أثناء الكسر حدكث إذل تؤدم اليت األسباب أىم كمن

 .السلة كرة أك اعبمباز ألعاب يف األعلى القفز حالة يف كما مرتفع مكاف فوؽ من الوقوع  -أ
 .القدـ كرة يف كالقائم السكواش كمضرب الرياضة أثناء اؼبستخدمة األداة من قوية ضربة حدكث - ب
 .العارل القفز أثناء البعض فوؽ بعضهم كقوعهم أك بقوة البلعبُت تصادـ - ج

  :كىي الكسور بإسعاؼ القياـ عند اآلتية العامة النقاط مراعاة هبب :الكسور إسعاف  5-5-4

  .عند القوة أك العنف استخداـ ذبنب كهبب بالكسر اؼبصاب معاملة يف اغبذر التزاـ هبب اؼببدأ حيث من  -أ
 2.كبَتة كعناية برفق يتم الكسر بل إسعاؼ

 
 
 55 ص ، 1998 رة،ھالقا العريب، الفكر دار اؼببلعب، كإصابات الرياضي الطب رياض، أسامة.1
 81 ص ، 2002 رة،ھالقا العريب، الفكر دار البلعب، لئلصابات األكلية اإلسعافات رياض، أسامة .2
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 للطبيب ذلك كيًتؾ الكسر إصبلح ذبنب اؼبسعف كعلى عليها كجد اليت اغبالة يف الكسر على احملافظة - ب
 .اؼبختص

 التنفس كسرعة النبض ك الضغط يعود حىت اإلصابة مكاف يف كاعبراحية العصبية الصدمة عبلج يف البدء - ج
 .الطبيعي معدؽبا إذل اعبسم كدرجة حرارة

 كسرعة كالنبض الضغط يعود حىت اإلصابة، أعلى مكاف على بالضغط كذلك كجد، إف النزيف إيقاؼ - د
 .الطبيعي معدؽبا إذل اعبسم كدرجة حرارة التنفس

 صلبة نقالة على بطنو أك ظهره على راقدا فورا اؼبصاب ينقل كالفخذ اغبوض كعظاـ الفقرم العمود كسور يف  -ق
 .مستشفى إذل أقرب

 .جبَتة بعمل اؼبصاب العضو تثبيت  -ك
 ملح ؿبلوؿ إعطائو كيبكن األدل، مسكنات إذل باإلضافة الشام مثل دافئة سوائل كإعطاؤه اؼبصاب تدفئة - ر

 .كجلوكوز
 يبكن ما بأسرع اؼبستشفى إذل اؼبصاب نقل  -ح

 :االلتواء  6-4 
 شد يسبب دبا السريعة كالعودة للحركة الطبيعية حدكدىا عن اؼبفصلية األكجو خركج ىو  :تعريفو 1-6-4 

  . 1األربطة يف الكلي أك اعبزئي التقطع عنو ينتج اؼبفصلية يف األربطة شديد
 .حركة ألقل شديد كاألدل كاضحا التوـر يكوف حيث كالرسغ الكاحل ىي اإلصابة ؽبذه تعرضا اؼبفاصل أكثر إف

 برباط اؼبفصل يربط اؼبصاب، اؼبفصل حوؿ البارد باؼباء اؼببلل القماش من قطعة توضع  :اإلسعاف  2-6-4
 2 .اؼبستشفى إذل اؼبصاب كينقل األعلى إذل اؼبفصل يرفع التوـر يقلل ضاغط حىت

 كاؼبلخ  األقل على مرة ملخ لو وبدث دل العبا أف النادر من أك شيوعا اؼببلعب إصابات أكثر من :الملخ  4-7
 على إثر سقوط كوبدث معُت، اذباه يف عنيفة حركة نتيجة كليا أك جزئيا سبزقها أك اؼبفصل أربطة مط عن عبارة
 مفصل القدـ ىي للملخ تعرضا اؼبفاصل كأكثر مفاجئ، انثناء أك اعبرم أك اؼبشي أثناء التعثر أك األطراؼ أحد

 اليد كرسغ
 :يلي ما للملخ عرضة األربطة أكثر كمن

 .القدـ ؼبفصل الوحشي اػبارجي الرباط -
 .القدـ دبفصل األمامي الشظي القصيب الرباط - 
 .الركبة دبفصل األنسي اعبانيب الرباط  -
 
 

 98 ص ، مرجع سابق، رّ هزا اغبميد عبد الرضباف عبد 1 .

   102 ص ، مرجع سابق ، رياض أسامة 2 .
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 .اليد دبفصل الزندم الكعربم الرباط  -
 .الكتف دبفصل كمي األخر الًتقوم الرباط  -

  :الملخ عالمات 1-7-4 

 .اؼبفصل حوؿ كاألنسجة األربطة لتمزؽ نتيجة حاد أدل  -
 عدـ يسبب فبا اؼبلخ سببت اليت اغبركة اذباه نفس يف أم الرباط يف شدا ربدث حركة عمل عند شديد أدل  -

 .مضادة حركة ربركو عندما األدل يزكؿ كما حرة، حركة اؼبفصل على ربريك القدرة
 .اجملاكرة العظاـ على كليس اؼبصاب الرباط على الضغط عند أدل  -
  1.زرقة مع اؼبصاب اعبزء حوؿ الدموم لبلرتشاح كنتيجة اؼبفصل يف الزالرل السائل زيادة نتيجة كـر -

  :اإلسعاف  2-7-4

 .اؼبصاب اؼبفصل كإراحة اؼبلعب عن البلعب إبعاد - 
 .اإلصابة شدة حسب ساعة نصف أك ثلث ؼبدة باردة كمادات عمل - 
 يف اؼبفصل يكوف أف كيبلحظ الدموية، الدكرة يبنع أال مراعاة مع قطن قطعة حوؿ ضاغط برباط اؼبفصل تثبيت - 

 .اؼبلخ اذباه عكس قليبل كضع منحرؼ .
 .ساعة 48 إذل تصل الشديد اؼبلخ حالة كيف ساعة 24 مدة عليو الواقع الثقل من اؼبفصل راحة  -
                                                                    .2األدل درجة حسب مسكنا اؼبصاب إعطاء  -

  : الخلع 8-4
 الوضع، ىذا يف كبقائها الطبيعي مكاهنا عن بعيدة للمفصل اؼبكونة العظاـ إحدل انتقاؿ أك خركج ىو 

 سبزؽ احملفظة ذلك كيسبب مباشرة غَت أك مباشرة إلصابة نتيجة ذلك اؼبفصل، عظاـ بُت التشروبية العبلقة تغَت أم
 :للخلع تعرضا اؼبفاصل كأكثر كشرايُت، كأعصاب كأكتار عضبلت من باؼبفصل احمليطة األنسجة كتلف الليفية

 .اإلهباـ اؼبرفق، الكتف،
  :الخلع وأعراض عالمات 1-8-4 

 .الكسر أدل من شديد أدل  -
 اؼبفص ربريك على سباما القدرة فقد  -
 .اؼبفصل شكل يف كتغَت تشوه  -
 .اػبلع كدرجة التشوه مبلحظة فيها يصعب حبيث درجتو تبلغ كقد بسرعة، شديد كـر  -
 3.بوضوح اػبلع تبُت األشعة صور  -

 
 99 ص ،مرجع سابق  رياض، أسامة 1 .

 95 ص ، مرجع سابق ركفائيل، عياد حياة .2
 44 ص ، مرجع سابق رياض ، أسامة .3
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 ىناؾ .1التجويف ضمن كلكن الطبيعي مكاهنا من العظمتُت إحدل خركج يتم كفيو :الخلع أنواع  2-8-4
                                        :كىي اؼبفصلي اػبلع من أنواع ثبلثة

 :جزئي مفصلي خلع -  أ 
 عن جزئيا عجزا يسبب النوع كىذا للمفصل، الزالرل كالغشاء اؼبثبتة األربطة يف بسيط سبزؽ فيو كيتم اؼبفصلي

                                           .اإلصابة كقت ربريك اؼبفصل
                فيو كوبدث الطبيعي مكاهنا من العظمتُت إحدل خركج يتم النوع ىذا كيف  :كامل مفصلي خلع - ب

 داخل  كنزيف الدموية لؤلكعية هتتك وبدث كما اؼبفصلي التجويف ينتج كقد اؼبفصلية كاألربطة الزالرل الغشاء سبزؽ
                                                   .اؼبفصلي التجويف

                                       تكوف عندما كوبدؽ اؼبفصلي اػبلع أنواع أخطر كىو :بكسر مصحوب مفصلي خلع -ج
 إصابة ربدث كقد للمفصل اؼبكونتُت العظمتُت إحدل يف بكسر مصحوبا اػبلع يكوف كفيو شديدة اؼبسببة الضربة

 2.اؼبفصل من القريبة األعصاب أك لؤلكعية الدموية

 ألحد قوية ضربة نتيجة اإلصابة ىذه ربدث :المفصلي الخلع حدوث إلى تؤدي التي األسباب  3-8-4 
  :األسباب أىم كمن لكلتيهما، أك للمفصل العظمتُت اؼبكونتُت

 .باألرض البلعب جسم أطراؼ أحد يصطدـ عندما أك عارل ارتفاع فوؽ من األرض على الوقوع - 
 األرض على مثبتة تكوف عندما الركبة مفصل حوؿ كالدكراف اعبسم ؼبفصل الصحيحة غَت كاألكضاع اغبركات - 

  3.األماـ إذل االندفاع مع كللخارج للوراء الكتف ربريك أك للكرة اػباطئ أك اإلمساؾ
  :المفصلي للخلع األولية اإلسعافات  4-8-4

 اػبلع مضاعفة إذل تؤدم أف يبكن اغبركة أف كحيث اغبدكد أضيق إذل اؼبصاب البلعب ربريك من قلل  -أ
 .الكسر منطقة من القريبة األعصاب أك الدموية األكعية على الضغط زيادة أك أك الكسر اؼبفصلي

 يوضع كجودىا عدـ حالة كيف اؼبناسبة، اعببَتة بواسطة العلوم الطرؼ تثبيت كيتم اؼبصاب، الطرؼ ثبت - ب
 اؼبناسبة اعببَتة يف اؼبصاب كضع يتم السفلي الطرؼ إصابة حالة كيف ضاغط، برباط كلفها اعبذع الساعد جبانب

 .السليمة األخرل باألطراؼ اؼبصاب تثبيت الطرؼ أك
 .اعببَتة تثبيت قبل جيدا كثبتها اؼبفصلي اػبلع منطقة فوؽ باردة كمادة ضع  -ج
 4.العبلج ؼبواصلة مستشفى أك طوارئ قسم أقرب إذل نقالة فوؽ اؼبصاب البلعب أنقل - د

  :المائي الجلدي االنتفاخ  9-4

 
 95 ص مرجع سابق ، ركفائيل، عياد حياة. 1
 100 ص ،مرجع سابق  رياض، أسامة. 2
 96 ص ،، اؼبرجع السابق ركفائيل  عياد حياة. 3
 (108، 107)ص، مرجع سابق ، رّ هزا اغبميد عبد الرضباف عبد. 4
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 العليا اعبلد طبقات انفصاؿ إذل يؤدم فبا خشن بسطح باستمرار اعبلد احتكاؾ عن ينتج :األعراض 1-9-4
 .الدموية األكعية يف ترشيح مع بينهما سائل كظهور الطبقات السفلى عن
  .عليو مباشرة حركة دكف يًتؾ مث معقم بسائل اإلصابة حدكث مكاف ينظف : العالج  4-9-2

  :السجحات 10-4
 سطح على شديد الحتكاؾ تعرضها نتيجة اعبلد من العليا العضبلت سبزؽ عن عبارة :األعراض  1-10-4

  .قدـ  زميل أك خشن
 اإلصابة فوؽ الشاش على معقم سائل يوضع، مث البارد باؼباء اإلصابة مكاف غسل يتم :العالج  2-10-4

  1.ذلك بعد برباط ربطها ك معقمة شاشة عليها توضع مث من األكساخ لتطهَتىا
 :الجروح  11-4

 من الدـ خركج كاف فإذا اعبلد، كخاصة الرخوة األنسجة يف انفصاؿ أك انقطاع ىو اعبركح :تعريف  1-11-4
 .نزيفا يسمى ملحوظة دبقادير اػبارج إذل الدـ كتدفق كبَتة الثغرة كانت إذا أما إدماء، يعترب ثغرة صغَتة

  :منها أقساـ عدة إذل اعبركح تنقسم :الجروح أنواع  2-11-4

 .بسيطة سطحية جلدية تسلخات كىي :السجحات -أ
 .اػبارجية اعبلد طبقات يف وبدث :سطحي جرح -  ب
 . للجلد متساكيتُت حافتُت بوجود كيتميز اعبلد يشق كفيو :قطعي جرح  -ج
 انتظاـ بعدـ النوع ىذا كيتميز مرتفع، سطح من السقوط أك صلب جبسم االصطداـ من كينشأ :رضي جرح  - د

 .لبللتهابات تعرضو ككثرة منو الناتج النزيف حافتيو كقلة
كعمقها  الفتحة بضيق اعبرح كيتميز اؼبكسور اؼببارزة سبلح مثل اؼبدببة اآلالت من وبدث :وخزي جرح  -ق

 .االلتهاب إذل تعرض إذا أك الداخلية لؤلحشاء كصل ما إذا كبَتة كخطورتو
كبُت  بينو كاؼبسافة كاذباىو كسرعتو اؼبقذكؼ نوع باختبلؼ طبيعتها كزبتلف الرماية رياضة يف :الناري الجرح  -ك

 .اعبسم
 هتتك من يسببو ؼبا اغبياة على اػبطورة شديد كىو اعبسم ذبويف إذل اعبلد ىبًتؽ ما كىو :نافذ جرح - ز

 .2كتارىبها اإلصابة حدكث كيفية معرفة اعبرح نوع يف تشخيص كيساعد .باألحشاء الداخلية
  :الجرح حدوث إلى تؤدي التي األسباب 3-11-4-

 . اؼبلعب بأرض اعبلد احتكاؾ يسبب فبا باندفاع األرض على الوقوع -أ 
 
 
 

 66مرجع سابق، ص ، رياض، أسامة .1
 191ص اؼبرجع، تفس رياض، أسامة .2
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 يف الكرة ضرب أك القدـ كرة يف بالقائم كاالصطداـ اللعبة يف اؼبستخدمة لؤلدكات اػباطئ التعرض - ب
 .السكواتش

 .بو االحتكاؾ أثناء اػبصم البلعب قبل من اؼبباشرة الضربات -ج
  .الضيقة األحذية كاستخداـ اللعبة مع يتناسب ال الذم الرياضي اللباس - د

 :المالعب في للجروح األولية اإلسعافات - 4-11-4 

 ضاغط برباط ربطو مث عليو كالضغط اعبرح على معقم شاش بوضع اعبرح مع كجد إف الدموم النزيف إيقاؼ -أ
 .قطن فوؽ قطعة

( أك سافلوف) مثل مطهر اعبرح على يوضع مصاحب نزيف كجود عدـ حالة يف - ب  معقم شاش مث ميكرك كرـك
 .شاش قطن كرباط مث
 .كرباط كعيار مطهر اعبرح على يوضع كالسجحات البسيطة اعبركح حاالت يف - ج
 إليو ينقل مستوصف أقر يف أك اؼبلعب يف أمكن إذا التيتانوس مرض ضد حقنة اؼبصاب إعطاء يفضل - د

 .اؼبصاب
 3 .اؼبصاب عبلج استكماؿ كيفية يف الطبيب يستشار -ق

  :الرياضية اإلصابات مضاعفات بعض 5- 

 .اؼبناسب العبلج ؽبا يتوافر دل إذا مزمنة إصابات إذل العادية اإلصابة تتحوؿ قد :مزمنة إصابات   1-5-
 .الطيب العبلج تنفيذ أك توقيت يف خطأ حدث ما إذا كذلك :المستديمة العاىات  2-5-
 من تعويضية تدريبات كجود بدكف مكثفة بطريقة اليد كرة فبارسة جراء من تنتج :بدنية تشوىات  3-5-

 .الرياضة لتك علمية الغَت للممارسة أك كنتيجة اؼبدرب
 كبطل تواجده زمن اختصار إذل البلعب إصابة تكرار يؤدم :لالعب االفتراضي الرياضي العمر قصر  4-5-

  البلعب تواجد لزمن اإلطالة االفًتاضية يف اإلصابات من كالعبلجي الوقائي اعبانب أنبية ىنا كتتضح يف اؼببلعب
 2.باؼبلعب

 اإلجراءات بازباذ اؼببلعب إصابات مضاعفات حدكث منع يبكن : المضاعفات حدوث منع كيفية -6
  :التالية

 يتسبب ال حىت اؼبستشفى إذل اؼبلعب من شديدة بإصابة اؼبصاب البلعب نقل أثناء الكافية االحتياطات ازباذ -أ
 1.مضاعفات حدكث يف نقلو اػباطئ

 
 

 85 ص ، مرجع سابق، رّ هزا اغبميد عبد الرضباف عبد 1 .

 67 ص ،، مرجع سابق  رياض أسامة 2 .
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 192 ص اؼبرجع، تفس رياض، أسامة.  3
 حيث األنسجة يف بتلف اؼبصحوبة اإلصابات إسعاؼ يف التدليك أك الساخنة التطبيقات استخداـ منع - ب

 ؼبمارسة البلعب عودة تأخر يف السيئ مردكده لو فبا اإلصابة مكاف يف الداخلي النزيف إذل زيادة ذلك يؤدم
 .الرياضي نشاطو

 على بشدة الضغط يف الرباط يستخدـ فعندما الضاغط، الرباط استخداـ عند كاغبذر اغبرص توخي هبب -ج
 الطرؼ من الوحشي باعبزء الدموية الدكرة كعلى اعبلد على السيئ التأثَت إذل بالرباط يؤدم فإف ذلك األنسجة
 فورا الضاغط الرباط نزع هبب ذلك حدكث كعند التخدير، أك بالتنميل كإحساس باعبلد فيحدث ازرقاؽ اؼبصاب
 بطريقة ربطو كإعادة

 .األعراض صبيع اختفاء بعد صحيحة
 .شفائو سباـ من التأكد بعد إال اؼبلعب إذل العودة من كحبـز البلعب منع - د
 زبتفي عندما كذلك اإلصابة حدكث كقت من أياـ طبسة ؼبدة الساخنة اغبرارية التطبيقات استخداـ منع  -ق

 االلتهاب مظاىر
  .بااللتئاـ اؼبصابة األنسجة كتبدأ

 يفقد ال حىت البلعب جسم أجزاء بقية تغطية هبب اؼبصاب الطرؼ على األكلية اإلسعافات تطبيق أثناء  -ك
 ارزبائي كضعو يف خاصة اؼبصاب كاعبزء عامة اعبسم أجزاء على احملافظة يف اغبرص توخي حرارتو كهبب اعبسم
 .مريح

 مكاف على جسمو كزف كربميل خاطئة بطريقة اؼبشي من البلعب يبنع السفلى باألطراؼ اإلصابة عند - ر
 .الصحيحة اؼبشي طريقة على للمحافظة العكازات تستخدـ بل شديدة، إذا كانت اإلصابة
 :اإلصابة ومظاىر أعراض 7-

 على استجابة أم توجد  أك طبيعية( سوية)غَت غَت بطريقة اؼبصاب البلعب يستجيب ال عندما :الوعي فقداف -أ
 إذل عودة البلعب إمكانية لتحديدأسئلة بسيطة كمعركفة  على اإلجابة هبب ثواف عشر من أكثر ؼبدة اإلطبلؽ

 .اؼبلعب
 التحرؾ على القدرة عدـ أك حبرقاف اإلحساس أك التنميل أك التخدير مثل :عصبية إصابة أعراض كجود - ب

 .األعصاب إصابة من مظاىر كغَتىا
 . خطَتة إصابة كجود على عادة ينبو :الواضح الشديد الوـر حدكث -ج
 .سلبيا أك اهبابيا الطبيعي اغبركة مدل يف :اؼبفصل ربريك عند شديد أدل كجود - د
 1.خارجي أك داخلي :نزيف مظاىر كجود -ق

 
 105 ،ص 1999 ، اعبديدة مصر رة،ھالقا للنشر، الكتاب مركز الطبيعي، كالعبلج الرياضي الطب النجمي، ؿبمد حسن إماـ رياض، أسامة 1 - .
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 األولية اإلسعافات 8-
 مسبقا عليها اؼبتفق اؼبفاىيم من جملموعة تطبيق ىي األكلية اإلسعافات: األولية اإلسعافات مفهوم 1-8- 

 إذل اللحظة تلك أثناء نفسو اؼبكاف يف اؼبتوفرة كالتجهيزات اؼبواد باستخداـ اؼبفاجئة اإلصابات كاألمراض لعبلج
  .اؼبستشفى إذل اؼبصاب نقل أك الطبيب اؼبختص كصوؿ حُت

  :يلي ما إذل األكلية اإلسعافات هتدؼ :األولية اإلسعافات أىداف 2-8-

 اػبطرة اإلصابات أك القلب ؼبرضى األكرل اإلسعاؼ حالة يف وبدث كما اؼبريض أك اؼبصاب حياة على احملافظة -أ

 .القلب تنشيط إعادة أحيانا كمفتوحة نظيفة التنفسية اجملارم على كاحملافظة النزيف من التقليل بواسطة
 .اإلصابة مكاف يف اؼبمكن العبلج إعطاء طريق عن اؼبريض أك اؼبصاب حالة تدىور منع -ب
 .ذلك تستدعي حالتو كانت إذا اؼبستشفى إذل الصحيحة بالطرؽ اؼبصاب نقل   -ج
 .الطبيعية حالتو السًتداد اؼبصاب معنويات رفع  -د
 .األنسجة كالتهاب األدل من اغبد   -ق

 .الوـر انتشار من اغبد   -ك
 .اإلصابة تسببها قد اليت اؼبضاعفات من اغبد -ر

  :األولية اإلسعافات في المستخدمة الوسائل 3-8-

 .الباردة التطبيقات - أ
 .الضاغطة األربطة - ب
 .اؼبصاب الطرؼ رفع - ج
 .اؼبصاب البلعب نقل عند اإلصابة ؼبكاف احملكم التثبيت - د
 .التامة الراحة -ق

  :المالعب في األولية لإلسعافات عامة قواعد 4-8- 

 .فحصو كيبكنك اؼبصاب اعبزء رؤية من لتتمكن اؼببلبس قص أك أنزع - أ
 اعبرح كضباية النزيف إليقاؼ اعبرح مكاف على ضاغط رباط يربط مضاعف كسر من نزيف كجود حالة يف - ب

  .من التلوث
يف  أك الركبة أك اؼبرفق مثل اؼبفاصل حوؿ الكسور حاالت باستثناء اؼبضاعفات لتفادم اؼبعوجة الكسور كتقـو -ج

 مبلحظة من البد كما الكسر، دبنطقة احمليطة كاألعصاب الدموية األكعية لتمزؽ رباشيا الفقرم العمود كسور
 1.مضاعف كسر إذل بسيط كسر من يتحوؿ ال حىت الكسر فوؽ كضباية اعبلد

 
 

 255 ص ، مرجع سابق  ، رّ هزا اغبميد عبد الرضباف عبد 1 .
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 .للتجهيز السابقة كالعبلقات اعببائر استخداـ يبكن - د
 كؾببلت، جرائد اػبشبية، كاأللواح احمليطة بالبيئة موجود شيء أم استخداـ يبكن اعببائر توفر عدـ حالة يف -ق

 أك كالعقاؿ الفًتة استخداـ فيمكن للعبلقات بالنسبة أما النخيل، سعف أك اؼبقول، الكرتوف من جبائر مصنوعة
 صدر أك اؼبصابة، للساؽ كجبَتة السليمة الساؽ تستخدـ أف يبكنك اغباالت أسوء كيف اؼبصاب نفسو، مبلبس
 .لذراعو اؼبكسورة كجبَتة اؼبصاب

 .اؼبصاب العضو لتثبيت اؼبعركفة القواعد حسب اعببَتة تضع  -ك
 .أسفلو كمفصل الكسر أعلى مفصل اعببَتة تثبت أف هبب - ر

 منطقة على مباشر ضغط أك الدموية، الدكرة يف احتباس تسبب ال ؽبا اؼبثبتة كاألربطة اعببَتة أف مراعاة هبب - ح
 .الكسر

 أكال الصدمة معاعبة هبب اغبالة ىذه كيف بالصدمة يصاب كردبا أدل، حالة يف اؼبصاب أف مبلحظة من البد  -ط
 .الصدمة زكاؿ بعد ما إذل بالكسر كتًتؾ العناية

 ـبدر يعطى قد ألنو اؼبستشفى إذل الوصوؿ عند عبلجو يؤخر ال حىت طعاـ أك شراب أم للمريض يعطى ال -م
 1.عاـ

  .المالعب إصابات من العالج في األساسية القواعد 5-8- 
  :معو الحوار وأىمية لالعب النفسية الحالة  -أ

 سليما كاف ما إذا لو يقدـ ما نفسي يباثل باىتماـ أصيب ما إذا وبض أف هبب رياضي كل أف الشك
 بسيطة كملحوظات بالتشخيص ككذلك تعريفو اؼبصاب للرياضي تفصيليا اغبالة لشرح اغبوار أنبية إذل ىنا كنشَت

 الناحية من يبارسها اليت الرياضة يف نوع اؼبصاب الرياضي مناقشة هبب كما العبلج لنوع اختيارنا سبب عن
 رياضتو فيو يبارس الذم بالوسط نفسيا كؿبتك قريب اؼبعاجل بأف ثقة ليزداد اؼببلعب يف متابعتو كيفضل النفسية

 : منها عدة أسباب كلذلك صنوفو بشىت العبلج الطيب اذباه الزائدة اؼبصاب الرياضي حساسية إذل أيضا نشَت كما
 لياقتو على يؤثر قد العبلج أف النفسي كإحساس اللعب كالشدة اغبمل حيث من الرياضي التدريب كمية كثافة
 فإحداث عبلجهم عند إغفاؽبا هبب ال اإلعبلمية اليت الشهرة من جبانب يتمتعوف عامة الرياضيُت أف كما البدنية
 2.كنتائجو العبلج سَت على اؼبعاجل تؤثر الطبيب كبُت بينو ثقتو كفقداف اؼبصاب لبلعب نفسي إحباط

  :المصاب لالعب المفروضة الراحة مدة احترام أىميو  -  ب
 
 
 107،106 ،صمرجع سابق  النجمي، ؿبمد حسن إماـ رياض، أسامة .1
 81 ص ، 2002 رة،ھالقا العريب، الفكر دار البلعب، لئلصابات األكلية اإلسعافات رياض، أسامة .2
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 هبا ينصح اليت اؼبدة يف شفائو إلسباـ طبيا كاؼبفركضة لو البلزمة الراحة اؼبصاب البلعب يأخذ أف هبب
 ابتعاده إذل تؤدم قد جسيمة طبية أضرار كمضاعفات إذل ذلك يؤدم فسوؼ كإال للمبلعب العودة قبل إلزاميا
  .كاعتزالو هنائيا

  :الموضعية الحقن  -ج
 : ما يلي مع مراعاة كزمنها اإلصابة لنوع طبقا كتستخدـ فنيا عليها كمدرب متخصص طبيب يلـز الستخدامها

حالة  يف أيضا سبنع كما هبا ثانوية سبزقات أك تليف وبدث ال حىت العضلية األكتار يف اؼبوضعية اغبقن إعطاء منع *
  .كمشتقاتو الكورتيزكف حقن ىي اؼبوضعية اغبقن كأشهر ، لبلعب اغبادة اإلصابات

إذل  ربتاج اغبقن ىذه أف حيث اؼبلعب أرض يف أك اؼببلبس خلع غرؼ يف لبلعب اؼبوضعية اغبقن إعطاء منع *
  . مضاعفات غبدكث منعا خاص طيب تعقيم

  :الطبية بالعقاقير العالج  - د
 تفاديا لآلثار العقاقَت من اإلمكاف قدر الشدة متوسطة جرعة اؼبصاب البلعب إعطاء مراعاة هبب

 كاألقول للرياضي األسرع العبلج كيفضل الدكائية اعبرعة كمية تراعى اغبيوية للمضادات كبالنسبة احملتملة، اعبانبية
 1 .اعبانبية األعراض خطر تفادم مع

  :واألربطة بالتثبيت العالج  -ه

 .كالقدـ كالركبة الكتف ،كإصابات الضلوع كسور إصابات يف كيستخدـ :اؼبطاط الضاغط الرباط  –
أعراض  أم ؽبا كليس حديثا استعماؽبا أعيد كقديبة بسيطة كىي للتثبيت كطريقة كيستخدـ :العريض الببلسًت  –

 .القدـ دبفصل البسيطة اإلصابات يف الطريقة ىذه استخدامات كأىم الدموية الدكرة على جانبية

 ىنا كنشَت كاؼبتوسطة الشديدة كاإلصابات للكسور التقليدم التثبيت يف األكذل بالدرجة كيستخدـ  :اعببس  –
 إلصاباتو بالنسبة أنبيتو يلـز لذا ، اؼبصاب البلعب لدل مرغوب غَت اعببس آف إذل ىنا كنشَت الشديدة كاؼبتوسطة

 .غَت األجزاء يف للعضبلت  )إيزكمًتية( الطوؿ ثابتة تدريبات عمل يلـز اعببس باستخداـ عبلج الرياضي كإثناء,
 من اؼبعاجل الطبيب يتأكد حىت اعببس يف صغَت شباؾ بعمل كننصح كسرعتها كميتها يف أف تتدرج على اؼبصابة
 .اعببس ربت طراؼلؤل كاغبركي العصيب اعبهاز سبلمة مدل باختيار ننصح ،كما كالدكرة الدموية اعبلد سبلمة

  :والتأىيل التدليك- و
 بدنية لياقة إذل أعلى للوصوؿ ، لبلعب ككمعد اؼببلعب إلصابات كقائي كعبلج اؼبختلفة بأنواعو التدليك يدخل

 تدخل كذلك كاعببس اعبراحية، العمليات بعد يف أك الرياضي اجملهود أثار كإلزالة اليد، كرة يف

 2.البدنية كلياقتو كفاءتو البلعب الستعادة اػباص التأىيل ؾباؿ يف اؼبتخصصة الرياضية التدريبات

 
 

 08 ص ،، مرجع سابق  رياض أسامة 1 .

 10 ص ،نفس اؼبرجع رياض ، أسامة 1 .
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  :الطبيعي العالج-  ر
 الطيب اإلشراؼ ربت كذلك اؼبصاب البلعب تأىيل يف كىاما أساسيا دكرا الطبيعي العبلج يلعب

 انتهاء إما ليقدر ثانية الرياضي الطب أخصائي إذل اؼبصاب عودة هبب الطبيعي العبلج كبانتهاء اؼبتخصص،
 األشعة :يلي ما منها نذكر الطبيعي العبلج كطرؽ أنواع كزبتلف آخر، عبلجي نوع على اؼبريض أك كضع العبلج
 كأجهزة ، كاؼبًتدد اؼبستمر الكهربائي كالتيار كالصوتية، ةػرياداالر  كاؼبوجات البنفسجية، كفوؽ كربت اغبمراء القصَتة
 العضبلت تنبيو كأجهزة كالساخنة، الثلجية كالكمدات كالساكنا، الطبية، السمع اؼبائي كضبامات العبلج

 1 .اإلصابة بعد البدنية للياقتو استعادتو ؾباؿ يف البلعب لتأىيل اؼبتخصصة الرياضية كالتدريبات كاألعصاب،
  :الميكانيكي الشد  -ح

 سواء الفقرات عضوية( )الغَت اؼبيكانيكية الفقرم العمود إصابات يف العبلج من النوع ىذا كيستخدـ
  .اػباصة اغباالت بعض يف طراؼاأل شد يف أيضا يستخدـ كما القطنية، أك العنقية

  :المغناطيسي والعالج بالوخز العالج  -ط
 :مثل اإلصابات أنواع بعض لعبلج متخصصُت أطباء بواسطة كيستخدـ
 الرياضيُت بُت التدخُت ؼبقاكمة أيضا كيستخدـ العضلية اآلالـ كإزالة كالكتف كالكوع، كالركبة القدـ إصابات

 .معُت كبطريقة معينة يف أماكن بالوخز
  :الفوري الجراحي التدخل-  ي

 الشديدة بعد اإلصابات خاصة فرصة أقرب يف تفنيده فيجب فنيا اعبراحي التدخل إجراء تقرر ما إذا
 أكربا يف الرياضي اؼبتقدمة الطب مراكز يف اآلف كأصبحت طويلة ؼبدة اعببس يف قديبا توضع كانت كاليت باؼبفاصل
 اعببس قبل كضع اؼبمزقة الربطة ػبياطة اإلصابة من األكؿ األسبوع خبلؿ الفورم اعبراحي للتدخل زبضع كأمريكا

 للرياضي اإلصابة أنواع من نوع بكل اػباص الطبيعي للعبلج تأىيلي برنامج عمل مع كنصف شهر ؼبدة
  .2للمفصل اغبركية كاللياقة الكفاءة حيث من عليو كاف كما للمبلعب بعده يعود

  :الحديث الطبي التشخيص وسائل استخدام -  ك
 هبوز فبل العادم للفرد ذلك جاز حيث إذا فقط اإلكلينيكية بالفحوص الرياضي الطب ؾباؿ يف يكتفي ال

 أساس السليم أف التشخيص كاؼبعركؼ ، كدكلتو لفريقو اؽبامة كاؼبباريات اؼببلعب تنتظره الذم للرياضي
 اعبديدة اؼبستخدمة الطرؽ من العديد اغبديث الطيب التشخيص كسائل بند ربت كيندرج الناجح العبلج

  3.اؼبتقدمة الرياضي الطب دبراكز
 
 (11، 10السابق ،) اؼبرجع ، رياض أسامة .1
 86 ص ، مرجع سابق  النجمي ، ؿبمد حسن إماـ رياض، أسامة .2
 186 ص ،مرجع  نفس النجمي ، ؿبمد حسن إماـ رياض، أسامة .3
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  :الرياضية اإلصابات من الوقاية ووسائل طرق 9-

 يصادفها اليت ستعجاالتاإل عليو تفرضها اؼبيداف يف فعالية لديو يكوف أف هبب اؼبيداف طبيب :الطبيب  1-9-
 للمدرب كيفر ، مستول أعلى أكمل يف كللرياضي للتدريبات الدقيق التتبع يضمن أف هبب كما أرض الواقع يف

 مكامل عمل كلتحقيق ، الرياضية التدريبات أثناء يوميا تصادفو اليت اؼبشاكل هبا يواجو اليت الثقافة الطبية مصادر
  .1 اؼبيداف أرض فوؽ بفاعلية الطبيب هبب حضور عارل مستول ذك

  :المنافسة أو التدريب أثناء اتخاذىا الواجب االحتياطات  2-9-

 الضركرية االحتياطات اتبعنا بعض إذا ذبنبها نستطيع اغبوادث من الكثَت إف
  :واألوتار بالعضالت المتعلقة  – أ

 .الصيف يف حصة كل قبل كالكامل الضركرم التسخُت  -
 .الربد كقت يف التسخُت أثناء الرياضية البذلة لبس  -
( يف لًت 2 إذل 1.5 ) كالكامل الصحيح التميو  -  اليـو
 .التدريب أثناء مستمرة بصفة التمديدات استعماؿ  -
 .  اعبيدة  نيةيالربكت التغذية  -
 :الصحية بالمراقبة المتعلقة  – ب
 .كالواقيات اغباميات استعماؿ 

 .لؤلسناف الدائمة اؼبراقبة  -
 .2.)سنوات 5 كل التطعيم  (التيتانوس ضد الدائم التلقيح  -
 :بالنظافة المتعلقة – ج

 .كافية ؼبدة بالنـو ( منافسة أك للقول)تدريب الصحيح االسًتجاع - 
 .الكحوؿ أنواع صبيع كتعاطي التدخُت ذبنب  -
 :العمل بعد– د

 . ساخن ضباـ أخذ  -
 .كاػبارجي( )الداخلي للباس كلي تغيَت  -
 :المالبس وصيانة باختيار المتعلقة - ه

 . 3كذبفيفها اعبوارب ، الداخلية اؼببلبس غسل - 
  

 11 ص ،، مرجع سابق  رياض أسامة 1 .

 88 ص النجمي ، ؿبمد حسن إماـ رياض، أسامة 2 .

 191 ص، ،مرجع سابق  رياض ، أسامة 3 .
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 . النيلوف من اؼبصنوعة كاعبوارب الداخلية اؼببلبس لبس تفادم -
 :باألرجل المتعلقة  -و

 .كاألكساخ اعبراثيم نقل لتفادم التغيَت أماكن يف حافية بأرجل اؼبشي منع  -
 . األرجل أظافر تقليم  -
 .كنظيفة جديدة حالة يف اليومي العادم للمشي كجوارب الرياضة جوارب ضبل  -
 :القدم مستوى على–  ر

 . اؼبنافسة أثناء اللفافات استعماؿ  -
 .1االلتواءات من للتقليل التمفصلي كالثبات للعضبلت الدائمة اؼبراقبة  -

 اغبد يف اؼبدرب دكر تلخيص يبكن :الرياضية اإلصابات من والوقاية الحد في المدرب دور  -10
 :يلي ما يف الرياضية اإلصابات من كالوقاية

  االستفادة لو يضمن ذلك أف إذ :حدوثها وتجنب الرياضية لإلصابات العامة األسباب معرفة -10-1
 . األداء يف عالية بفعالية هنايتو كحىت الرياضي اؼبوسم بداية من ككفاءتو قدرات البلعب من

 الشامل الدوري الطبي الكشف إجراء بدون اللعب أو التدريب في الالعب إشراك عدم -10-2
 أعضاء مشل قد الدكرم الطيب الكشف أف من اؼبدرب يتأكد أف كهبب اؼبوسم بداية قبل كخاصة :الرياضي

 .اؼبتخصصة الرياضي الطب يف مراكز ذلك كيتم البلعب جسم كأجهزة
 إجبار أف :األداء لهذا وذىنيا وبدنيا نفسيا مستعد غير وىو األداء على الالعب إجبار عدم -10-3

 عرضة هبعلو كبالتارل ضعيفة كالعصيب العقلي الًتكيز على قدرتو هبعل مستعد غَت كىو األداء على البلعب
 .لئلصابة

 وىو إشراكو عدم يجب وأيضا لإلصابة يعرضو ذلك ألن مريض وىو الالعب إشراك عدم -10-4
 .مزمنة إلصابة ربوؽبا أك اإلصابة لتكرار يعرضو قد ذلك ألف هنائيا منها شفاءه يتأكد دل بإصابة  :مصاب

 كاؼبواد كالربكتينات :البناءة الغذائية عناصره بمختلف ونوعا كما للرياضي المناسب الغداء توفير -10-5
 اؼبتمثلة باغبيوية اعبسم سبد اليت كاؼبواد كالدىوف كالسكريات (الكربوىيدرات)كالنشويات بالطاقة، اعبسم د سباليت
  . كاػبضركات الطازجة كالفواكو األمبلح كالفيتامينات يف

  ) :المهاري والمستوى والجنس العمر حيث من (الجماعية األلعاب في الفريق تجانس مراعاة -10-6
 جهد بذؿ حملاكلة ؽبم مثَتا يكوف قد العوامل ىذه من أم يف اؼبتجانسُت غَت اإلفراد بعض كجود ألف

 2. إصابتهم إذل يؤدم فبا مستول أقراهنم جملاراة طاقتهم من أكرب

 
 64،65 ،صاؼبرجع السابق  رياض ، أسامة.1
 193صنفس اؼبرجع ، رياض، أسامة.2
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  :اإلصابة لتجنب باإلحماء االىتمام -10-7
 العصبية اإلشارات كصوؿ سرعة من يزيد كما كظيفيا اعبسم أجهزة كربضَت ذبهيز على يساعد حيث

 لتؤدم اؼبفاصل كفاءة إذل زيادة يؤدم كىذا فيها العضلية النغمة كوبسن كاستجابتها تلبيتها سرعة من كيزيد إليها
 . اإلصابات تقل كبالتارل أفضل بصورة اغبركة
  :الحديث العلمي التدريب تطبيق -10-8

 . لبلعبُت اإلصابات يسبب كالذم البدين اإلعياء يسبب الذم التدريب يف اؼبقنن غَت اإلفراط ذبنب
  :لالعبين الكافية الراحة 10-9

 اإلهبابية كالراحة االسًتخاء أرل باإلضافة يوميا ساعات كتسع شبانية بُت تًتاكح لفًتة النـو يف تتمثل كاليت
 . البلعب باؼببلحظة الدقيقة ذلك من التأكد اؼبدرب كعلبل ، التدريبية الوحدة داخل كآخر سبرين كل بُت
  :دوليا المحرمة للمنشطات الالعب استعمال عدم من التأكد المدرب على -10-10

 العصيب جبهازه كخاصة بصحتو، يضر فبا الطبيعية قدراتو حدكد من أكرب جهدا يبذؿ البلعب ذبعل ألهنا
 .لئلصابة عرضة أكثر يكوف كبالتارل العضلي، ك

  :الرياضية باإلصابات اإللمام  -10-11
 اليت الرياضة يف كالسبلمة األمن بقواعد كاإلؼباـ حدكثها غبظة اؼبختلفة اإلصابات حياؿ السليم كالتصرؼ

 1 .عليها كيشرؼ يدرهبا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (32، 31)ص النجمي ، ؿبمد حسن إماـ رياض، أسامة.1
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 :األول الفصل خالصة

 إذل باإلضافة العبلج كطرؽ كأعراضها كأنواعها الرياضية اإلصابات تعريف إذل الفصل ىذا يف تطرقنا لقد
 سواء البلعبُت معظم إليها يتعرض اليت الرياضي اإلصابات عبلج يف استعماؽبا يبكن اليت القواعد األساسية أىم

 قبل تستعمل أف يبكن اليت ككسائل طرؽ أىم إذل تطرقنا كما الرياضية اؼبنافسات التدريبات أك يف كانت
 لبلعبُت الرياضي كاؼبستول الصحي اعبانب على تؤثر ال حىت اإلصابات الرياضية لتجنب كذلك ، التدريبات

 كذلك اؼبلعب داخل اإلصابة كقوع فور كاؼبدرب الطبيب هبا اليت يقـو األكلية اإلسعافات قواعد أىم لذلك إضافة
 . البلعبُت على بالسلب تعود ال حىت خطورهتا من للحد
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 اإلنجاز دافعية :الثاني الفصل
 

 .تمهيد 1- 
 .للدافعية عام مدخل 2- 
 .اإلنجاز دافعية  3-
 .المدرسي الوسط في والرياضية البدنية األنشطة ممارسة دوافع  4-
  .خالصة  5-
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 :تمهيد

 يف الباحثُت اىتماـ ؿبور كانت كاليت اإلنسانية الدكافع منظومة يف اؼبهمة الركائز أحد اإلقباز دافعية سبثل
 القرف من الثاين النصف بداية كتعد,الصناعي النفس كعلم االجتماعي النفس كعلم الًتبوم علم النفس ؾباؿ

 اليت الدراسات اتسمت التاريخ ىذا قبل أف إذ,عاـ بشكل الدافعية موضوع دراسة يف ربوؿ ىامة نقطة العشرين
 الدراسات ىذه أصبحت التاريخ ىذا بعد لكن أخرل مفاىيم كبُت بينو الدقة كاػبلط بعدـ اؼبوضوع ىذا تناكلت

 . النظرم إطاره ضمن كضعو مت كما كعناصره اؼبفهـو ىذا ربديد أبعاد إذل أدت كاليت ككضوحا دقة أكثر
 األخرل االجتماعية الدكافع بباقي مقارنة الدراسات من األكرب النصيب تلقى اإلقباز دافعية موضوع إف

 من أساسيا مكونا باعتبارىا اإلقباز لدافعية مفهوما قدـ من أكؿ ىو )مورام ىنرم ( النفس األمريكي عادل كيعد
 .الشخصية مكونات
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 :للدافعية عام مدخل 1- 

 البلتينية الكلمة يف جذكر ؽبا ((mover )) . يتحرؾ أك يدفع تعٍت كاليت :الدافعية تعريف 1-1- 
MOTIVATION  النفس علم دافعية كلمة. 

 يوجد ال ذلك رغم أنو إال الدافعية كمفهـو الدافع مفهـو بُت التفريق الباحثُت من البعض حاكؿ كلقد
 الدافعية ؼبصطلح كمرادؼ الدافع مصطلح الباحثُت أغلب كيستخدـ, بينهما الفصل يربر موضوع ما اآلف حىت

 .نفسو الشيء نقصد فإننا اؼبفهومُت ىذين من ألم عند استخدامنا فإنو ىذا من كانطبلقا
 1 :التعريفات ىذه أىم يلي كفيما ـبتلفة نظرية توجهات ؾباؽبا يف عكست للدافعية تعريفات عدة كردت لقد -

 إذل كتدفعو السلوؾ تثَت داخلي كتوتر استثارة حالة عن عبارة ىي :(P.T.YOUNG)  يونج تعريف -
  .معُت ىدؼ ربقيق

 كل يف تأثَتا سبارس كعامة كمركبة كمتغَتة ثابتة خاصية ىي (A.H.MASLOW): ماسلو تعريف -
 .اغبي الكائن أحواؿ

 مصدر كيوجهها كمركبة ؿبددة ؼبنبهات إنفعارل تشريط ىي الدافعية ( STAATS): ستاتس تعريف-
  التدعيم

 تنتظم مفضلة أك مرغوبة ألىداؼ معرفية سبثيبلت عن عبارة ىو الدافع    (J.KAGAN ): كاجان تعريف-
 .عاـ بشكل اؼبفاىيم سبثيل كتشبو) ىرمي أك (متدرج بشكل
 بطاقة الفرد سبد اليت االستثارة أك التيقظ كظيفة ك نبا حسيُت غبدثُت أثر ىي الدافعية  HEBB: ىب تعريف
 .اغبركة

 النشاط كذبدد التكامل إعادة ىو الدافع : (D.MCCLELLAND ) وآخرون ماكليالند تعريف-
 .الوجداين اؼبوقف يف التغَت عن الناتج

 فطرم أساس لو يكوف قد نسبيا ثابت شخصي استعداد ىو الدافع: (FEATHER) فيذر تعريف -
  عنها االبتعاد أك اؼبنبهات كبو لبلقًتاب اؼببكرة .التعلم  عمليات ؿبصلة أك نتائج كلكنو

كبو  توجهو ك الفرد سلوؾ تثَت الداخلي التوازف عدـ من حالة :أهنا على الدافعية تعريف يبكن سبق ما خبلؿ من
 .لديو التوتر زبفيض ك حاجاتو إشباع إذل يؤدم معُت ىدؼ ربقيق

 
 
 

 
 (69، 68)  ،ص 2000 ، رةھ،القا النشر ك للطباعة غريب دار لئلقباز، ،الدافعية خليفة ؿبمد اللطيف عبد1 .
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 :اإلنجاز دافعية 2-
 :اإلنجاز دافعية تعريف 1-2- 

 :يلي ما منها بالذكر نخص اإلنجاز لدافعية تعريفات عدة وردت لقد
 القول كفبارسة العقبات على للتغلب الفرد ميل أك رغبة ىي اإلقباز دافعية MURRAY: موراي تعريف -

 .ذلك أمكن كلما كبسرعة جيد بشكل .الصعبة اؼبهاـ ألداء اجملاىدة أك كاؼبكافحة
دافعية االقباز ىي األداء يف ضوء مستول ؿبدد من االمتياز ك التفوؽ أك ببساطة ىي تعريف ماكيالند: -

 .الرغبة يف النجاح
استعداد ثابت نسبيا يف الشخصية وبدد مدل سعي الفرد ك مثابرتو يف سبيل  ىيتعريف اتيكسون: -

 ربقيق أك بلوغ قباح يًتتب عليو نوع من اإلشباع كذلك يف ضوء مستول ؿبدد من االمتياز. 
 تعريف فرجسون: -

 فيو ك اؼبختلفة اؼبفاىيم يف اؼبستويات أعلى على للحصوؿ االمتياز أجل من النضاؿ ىي االقباز دافعية

 1 .اؽبدؼ ربقيق كبو مباشرة تتجو الدافعية كأف الفشل أك األداء بالنجاح يتميز

 :الفتاح عبد فاروق تعريف-
 العقبات على التغلب ك صعبة أعماؿ اقباز ك النجاح إذل للسعي اؼبستمرة الرغبة ىي االقباز دافعية

 األداء من مستول كبأفضل الوقت ك اعبهد من فبكن .قدر  بأقل ك بكفاءة

 كجهد كقت بأقل لؤلعماؿ اؼبتميز األداء يف الرغبة أهنا على  االقباز دافعية تعريف يبكن سبق ما خبلؿ من
 2.فبكنُت

 :االنجاز دافعية انواع  2-2-
  :نبا لئلقباز الدافعية من أساسياف نوعاف بُت ) سميث شارلز و فجروف ميز (
 :الذاتية االنجاز دافعية  -

  .االقباز مواقف يف الشخصية أك اؼبعايَت تطبيق هبا كيقصد

 :االجتماعية االنجاز دافعية  -
 كيبكن باآلخرين الفرد أداء مقارنة ،أم االجتماعية اؼبقارنة على تعتمد اليت التفوؽ معايَت تطبيق كتتضمن

على  كسيطر سيادة أكثر أليهما كفقا زبتلف قوهتما لكن ك اؼبوقف نفس يف النوعُت ىذين كل من يعمل أف
 . 3اؼبوقف

 
 69 السابق،ص خليفة، اؼبرجع ؿبمد اللطيف عبد. 1
 88 ،ص اؼبرجع نفس خليفة، ؿبمد اللطيف عبد. 2
 23 ص ، 1998 رة،ھالقا للنشر، الكتاب مركز ،(كتطبيقات نظريات) الدافعية شليب، ًنھابرا ، أمينةھيبا حسُت مصطفى. 3
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 اإلقباز دافعية تتبعها ما غالبا فإنو اؼبوقف على كسيطرة أكرب كزف ؽبا الذاتية دافعية االقباز كانت فإذا
  . صحيح العكس ك االجتماعية

 :اإلنجاز لدافعية المفسرة النظرية األطر 3-2- 
 :يلي ما منها بالذكر زبص اإلقباز دافعية تفسَت حاكلت نظريات عدة كضعت لقد

 (:)القيمةالتوقع منحنى ضوء في لإلنجاز الدافعية  1-3-2-
 (توؼباف) قدمها اليت التوقع نظرية ىي اغبارل بالسياؽ ارتباطا أكثرىا كلكن التوقع نظريات من العديد ىناؾ

 أك اػبارجية ك الداخلية اؽباديات خبلؿ من يتحدد السلوؾ أف إذل فيها أشار اليت ك ؾباؿ الدافعية يف

  ىي اؼبتغَتات من أنواع ثبلث بُت التفاعل ؿبصلة أك دالة ىو معُت فعل ألداء أف اؼبيل (توؼباف) أكضح كما البيئة

  . معُت ىدؼ ربقيق يف الرغبة أك اغباجة يف كيتمثل :الدافعي المتغير
  . اؽبدؼ موضوع إذل يدم سوؼ معُت موقف يف ما فعل بأف االعتقاد : التوقع متغير
  .للفرد بالنسبة اؽبدؼ قيمة أك :الباعث متغير
التوقعات  كانت كلما عاـ كبشكل اؼبنشود اؽبدؼ ربقيق كبو كيوجو السلوؾ يستثار اؼبتغَتات ىذه خبلؿ كمن

 العكس ك االقباز كبو اؼبوجو السلوؾ استثارة شدة قلت كلما كؿبدكدة ضئيلة االقباز بقيمة اؼبرتبطة
 1.صحيح

  .اإلطار ىذا خبلؿ من كضعنا نظريتُت أىم  )أتيكسون(  كنظرية  )ماكليالند( نظرية من كل كتعد
 :ماكيالند نظرية -

 فقد لئلقباز باغباجة اؼبتعة أك السعادة غبالة تفسَته ضوء يف لئلقباز للدافعية  )ماكيالند( تصور يقـو
 فإذا نتائج من للفرد وبققو كما االهبابية كاألحداث السابقة اؽباديات بُت ارتباطا ىناؾ إذل ماكيبلند كآخركف أشار

 حدث إذا أما اؼبنجزة السلوكيات يف كاالهنماؾ لؤلداء يبيل فانو للفرد بالنسبة اهبابية األكليةاالقباز  مواقف كانت
 2. الفشل لتحاشي دافعا عنو ينشأ سوؼ ذلك فإف السلبية بعض اػبربات كتكونت الفشل من نوع

 اليت كالسلوكيات اؼبهاـ بعمل األفراد يقـو سوؼ مبلئمة ظركؼ ظل يف أنو إذل تشَت ببساطة )ماكليالند (كنظرية
 بأقصى يعمل سوؼ الفرد فإف كاالقباز الكفاح لتدعيم ىاديا -مثبل– اؼبنافسة موقف كاف فإذا قبل، دعمت  من

 2. اؼبوقف ىذا .يف كيتفاىن طاقتو

 :أتيكسون نظرية - 
 ىذه أىم كمن )ماكليالند (نظرية عن يبيزىا اليت اؼببلمح من بعدد لئلقباز الدافعية  )تيكسونفيا  (نظرية اتسمت

 
 
 95 ،صمرجع سابق  ،لئلقباز خليفة، الدافعية ؿبمد اللطيف عبد .1
 107 ،صاؼبرجع ،نفس لئلقباز الدافعية خليفة، ؿبمد اللطيف عبد.2
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 ؼبواقف اؼبركبة االجتماعية للمتغَتات التجريبية اؼبعاعبة على تركيزا ك معمليا توجها أكثر) اتيكسون ( اؼببلمح أف
 كعلم الشخصية نظرية من كل ضوء يف نظريتو أسس بأنو اتيكسون سبيز كما ،ماكيالند اليت تناكؽبا اغبياة

 ذلك يف متبعا) القيمة) التوقع منحٌت يف لئلقباز الدافعية نظرية اتيكسونككضع  التجرييب، النفس
  1.الفشل من اػبوؼ ك لئلقباز اغباجة بُت الصراع دكر افًتض ك  )ليفن كورت (ك   )تولمان (من كل توجهات

  :السببي العزو نظرية ضوء في لإلنجاز الدافعية 2-3-2-
 اإلنساف أف يرل إذ ىيدر األؼباين االجتماعي النفس عادل إذل السبيب العزك لنظرية األساسية اػبلفية ترجع 

 ىو الفرد سلوؾ كأف حدكثها سبب يف مفكر كامبا السلوكية النظريات يف اغباؿ ىو كما مستجيبا لؤلحداث ليس
 بالعزك يقوموف األفراد أف ىيدر يفًتض ك عليها وبصل اليت النتيجة ليست ك سلوكو القادـ على يؤثر الذم

 الفرد إدراؾ أف إذ إليو أدت اليت بالظركؼ السلوؾ لربط ؿباكلة عن ىو عبارة عندىم الفشل أك النجاح ألسباب
 نتائجهم أسباب حوؿ األفراد معتقدات أف ىيدر كيعتقد البيئة اعبزء من ذلك على السيطرة يف يساعده للسبب

 األسباب يرجعوف األفراد أف إذل كأشار توقعاهتم تفسَت عند االعتبار بعُت تؤخذ أف هبب حقيقة تكن دل كلو حىت
 2 (.كالقدرة اعبهد مثل (هبم تتعلق داخلية إذل عوامل أك العمل كصعوبة اغبظ مثل )بيئة( خارجية عوامل إذل إما

 ) ثابتة غَت ( كالتبديل للتغيَت قابلة كىي ) خارجية ( بو مرتبطة ليست عوامل عن ناتج فشلو بأف الفرد فاعتقاد
 3.يقل اؼبستقبل يف للنجاح توقع الفرد فإف

  :المعرفي التنافر نظرية ضوء في لإلنجاز الدافعية 3-3-2-

 إذل النظرية ىذه كتشَت القيمة – التوقع منحٌت إذل امتدادا ) فستنجر ليون( قدمها اليت اؼبعريف التنافر نظرية سبثل
 منا لكل أف كما ) سلوكنا كضركب كأىدافنا كنكرىو، كببو ما ( بذاتو معرفة تتضمن معرفية عناصر لكل منا أف

 حبيث آخر عنصر مع العناصر ىذه من عنصر تنافر فإذا حولنا من العادل هبا يسَت اليت معرفة بالطريقة عناصر
 ىذه كتفًتض .منو التخلص ضركرة عليو يبلي الذم التوتر حدث اآلخر غياب أحدنبا منطقيا كجود يقضي

معتقداتو  انسق كبُت معتقداتو نسق أك معارفو بُت االتساؽ لتحقيق الفرد على ضغوطا ىناؾ أف النظرية
 :نبا أساسيُت مصدرين ىناؾ أف إذل ) فسيتنجر( كأشار  كسلوكو

 . القرار ازباذ بعد ما آثار -
 . 4كاالذباىات للمعتقدات اؼبضاد السلوؾ أثار -
 
 
 109،110سابق،ص اؼبرجع ،خليفة،  ؿبمد اللطيف عبد .1
 74 ،ص 2003 رة،ھالقا اؼبصرية، هضةالن مكتبة التعلم، ك الدافعية زايد، ؿبمد نبيل .2
 146 ص ،مرجع سابقخليفة،  ؿبمد اللطيف عبد .2
 41 ص ،مرجع سابقشليب، ًنھابرا ، أمينةھيبا حسُت مصطفى.4
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 قرارا ازبذ الفرد ألف نظرا سلوكو كبُت الفرد يتبناىا اليت كاؼبعتقدات االذباىات بُت االتساؽ عدـ ينشأ فقد
 يعمل فقد لئلقباز اؼبضاد السلوؾ بآثار يتعلق فيما أما كقيمو، اذباىاتو على اؼبًتتبة بالنتائج أك معرفة تركم دكف

 أنبية ك قيمة يعطيو فهو اغبقيقة، يف عنو يرضى ال أنو من الرغم على كربل أنبية كيعطيو عمل معُت يف الشخص
 كتوصف كالسلوؾ القيم بُت االتساؽ عدـ ينشأ ىنا كمن مادم كسب على كرائو من مثبل اغبصوؿ يريد ألنو

 1 .اؼبعريف التنافر حاالت من حالة ىذه بأهنا االتساؽ عدـ أشكاؿ

 :االنجاز دافعية تنمية برامج  4-2-
 ؿباكر أربعة يتضمن برناؾبا  )ماكليالند(  صمم:)ماكليالند( نظر وجهة من االنجاز دافعية تنمية 1-4-2- 

  :ىي االقباز لتنمية دافعية أساسية
 االقباز بدافعية التعريف -
 الذات دراسة -
 اؽبدؼ ربديد -
 اؼبساعدة ك التدعيم -
 بالسعر اؼبرتبط كالسلوؾ كاؼبشاعر التفكَت من شبكي نظاـ ىي االقباز دافعية فإ :االنجاز بدافعية التعريف -

 على اؼبشاركُت بتدريب كيستهلو الشبكي النظاـ ذلك بتكوين برناؾبو كينطلق يف ماكليالند يبدأ ك االمتياز كبو
 متعددة بأشكاؿ ذلك كيتم اإلقبازية اؼبفاىيم إطار يف التفكَت كتدريبهم على االقباز دافعية مفهـو على التعرؼ

 يقوموف مث اؼبوضوع تفهم اختبار بطاقات على قصصا أف يكتبوا اؼبشاركُت من التدريب على القائم يطلب أف منها
 لغة ىي جديدة لغة كاكتساب اإلقبازية األفكار على معايشة يساعدىم فبا اإلقبازية اؼبفاىيم ضوء يف بتصحيحها

 عن اؼبسؤكؿ ؽبم يقدـ حيث اؼبنجز الشخص خصائص على التعرؼ يف مرة ألكؿ اؼبشاركوف يبدأ كىنا .االقباز
  2:التالية اػبصائص تعريفا يتضمن الربنامج

 الذات مع التنافس-
 .اآلخرين مع التنافس-
 .طويل عمل يف االستغراؽ-
 اؼبتميز الفردم االقباز -
 بدقة يستوعب أف اؼبشارؾ يستطيع ما بقدر): كاآليت قبازماإل بالتفكَت اػباص اؼبدخل (ماكليالند كيصيغ .

  كل على التدريب كيهدؼ ,لديو االقبازم الدافع كيقوم ينمو ما بقدر قبازماإل الشبكي النظاـ ككضوح مفاىيم
 

 146 ص ، ،مرجع سابق خليفة ؿبمد اللطيف عبد 1 .

 195 ص ، 2006 عماف، الفكر، دار العاطفي، الذكاء ك الدافعية شريف، سليم عمور، أميمة الصايف، اغبكيم عبد رياش، أبو حسُت 2 .
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 يعٍت ما.كىو يف حياتو عليو تدرب ما تطبيق على القدرة الفرد إكساب إذل اإلقبازم كالسلوؾ اإلقبازم التفكَت من
  التدريب أثر انتقاؿ

 :الذات دراسة  -
 كؼبا يتعلق بالفرد ما بينها من يكن كدل اؼبشارؾ عند االقباز دافعية تنمية ؿباكلة حوؿ اغبديث سبحور لقد

 من ترؾ بد فبل, الفرد لدل كالسلوكي الفكرم اؼبستويُت على تعديل أك تغيَت إحداث ؿباكلة ىو اؽبدؼ كاف
 تتأثر دافعية أف يبكن ككيف كقيمو كبأىدافو كبعملو حبياتو اػباصة اغبقائق يستبصر لكي الربنامج يف لو الفرصة
  .اغبقائق هباتو لديو االقباز

 :الهدف تحديد  -
 القائموف على يعمل حبيث ؽبا العملي التطبيق أك االقبازية الشبكة على التدريب دبثابة اؼبدخل ىذا يعد 

ذلك  كيتم إليها الوصوؿ يريدكف اليت األىداؼ صياغة على كمساعدهتم اؼبشاركُت اىتماـ استثارة على الربنامج
كاؼبطلوب  اؼبرغوبة االستجابات ربديد يف بذلك اؼبشارؾ فيبدأ صغَتة أىداؼ إذل وبللو عاـ ىدؼ كضع على حبثو

 .تعديلها أك عنها التخلي كاؼبطلوب مرغوبة الغَت كاالستجابات تنميتها
  :والمساعدة التدعيم  -

السلوؾ  تعديل إذل يهدؼ موقف أم بناء يف حاسم دكر لو األفراد بُت التفاعل أف )ماكليالند(يرل
االنفعالية  الصيغة بأنو يعرؼ الدافع أف كخباصة اؼبعرفية اػبربة عن تنفصل ال االنفعالية اػبربة أف يوضح حيث

 اؼبدرب كبُت كبينهم أنفسهم اؼبشاركُت بُت اؼبتبادؿ التفاعل أف على )ماكليالند( يؤكد ىنا كمن بو اؼبرتبطة للشبكة
 زبلي بالطبع يتطلب تغيَت إحداث ىو اؽبدؼ أف )ماكليالند( أشار كقد التدريب يف أثره إغفاؿ يبكن ال يعد أمرا

 دكر كيربز التغيَت يعطل معوقا قلق من ذلك يصاحب كما كالسلوؾ التفكَت من قائمة أساليب من عما اعتاده الفرد
 1 .التغيَت ىذا عن الناجم القلق زبفيف يف العبلقة الصادقة ئدف

 :)الشولر( نظر وجهة من االنجاز دافعية تنمية 2-4-2-
 يف سواء للربنامج الرئيسية اعبوانب يف )ماكليالند( مع السيكولوجية الًتبية ؾباؿ يف عملوا فبن كثَتا يتفق

 دافعية برامج بناء يف )الشولر( كضعها اليت األسس نعرض ىؤالء كمن الربنامج ؿبتول يف أك األساس النظرم
 .االقباز

  :كىي الدافعية تنمية يف تعتمد إجرائية خطوات ست يف األسس تلك  )الشولر( يلخص
 2.كاآلف هبرم ما يف اؼبشاركُت انتباه ركز - 

 

 
 195 ص ،اؼبرجع السابق ، شريف، سليم عمور، أميمة الصايف، اغبكيم عبد رياش، أبو حسُت 1 .
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 .جديدين كسلوؾ كانفعاالت جديدة ألفكار كمتكاملة مركزة خربات قدـ  -
 .تعلمها يبكن مفاىيم يف اػبربة عناصر بتقدًن كذلك اػبربات ؽبذه معٌت استخبلص على اؼبشاركُت ساعد  -

 أك الذات عن كمفاىيمهم كأىدافهم قيمهم كبُت اػبربات تلك بُت العبلقة إدراؾ على اؼبشاركُت ساعد - 
 .اآلخرين

 .عمليا اػبربة كفبارسة عليها بالتدريب اعبديدين كالسلوؾ األفكار تثبيت على اعمل  -
من  جزءا تصبح أم كسلوكهم كمشاعرىم أفكارىم نسيج يف ستدخل فإهنا اػبربة تلك اؼبشاركوف يتمثل أف بعد - 

 1 .شخصياهتم

 :اإلنجاز دافعية قياس طرق 5-2- 
 اإلسقاطية اؼبقاييس نبا رئيسيُت قسمُت إذل تنقسم اإلقباز دافعية قياس يف استخدمت اليت اؼبقاييس أف تبُت

 .كاؼبقاييس اؼبوضوعية
  :اإلسقاطية المقاييس 1-5-2- 

 اختبار من بعضها اشتقاؽ مت صور أربعة من مكوف اإلقباز دافعية لقياس اختبار بإعداد كزمبلؤه ماكليالند قاـ
  (.t.a.t) ىذا كيف لئلقباز الدافع لقياس بتصميمو ماكليالند فقاـ اآلخر البعض أما موراي أعده تفهم الذم

 اؼببحوث أماـ ثانية عشرين ؼبدة شاشة على الصور من صورة كل عرض يتم اؼبوضوع االختبار
 :ىي كاألسئلة, صورة لكل بالنسبة أسئلة تغطي قصة اؼببحوث كتابة من الباحث يطلب مث

 من ىم األشخاص؟ -
 الذم أدل إذل اؼبوقف ؟ ما   -
 ما ؿبور التفكَت؟ كما اؼبطلوب عملو؟ كمن الذم يقـو هبذا العمل؟   -
 ماذا وبدث ؟كما الذم هبب عملو ؟  - -
 مث يقـو اؼببحوث باإلجابة على ىذه األسئلة األربعة بالنسبة لكل صورة كيستكمل عناصر القصة الواحدة -
إجراء االختبار كلو يف حالة استخداـ الصور األربعة حوارل يف مادة ال تزيد عن أربعة دقائق كيستغرؽ  -

عشرين دقيقة ,كيرتبط ىذا االختبار أساسا بالتخيل اإلبداعي كيتم ربليل القصص أك نواتج اػبياؿ لنوع 
 معُت من احملتول يف ضوء ما يبكن أف يشَت إذل الدافع لئلقباز.

إلقباز للنقد الشديد إذ يرل البعض أف ىذه الطرؽ كلقد تعرضت ىذه الطرؽ اإلسقاطية يف قياس دافعية ا -
ليست دبقاييس على اإلطبلؽ كلكنها عبارة عن كصف النفعاالت اؼببحوث ,كما شككوا يف درجة 

 . 2ثباهتا لذلك فقد اذبو نفر كبَت من الباحثُت كبو التفكَت يف تصميم مقاييس أكثر موضوعية لقياس 
 199 ص السابق، اؼبرجع الدافعية كالذكاء العاطفي، شريف، سليم عمور، أميمة الصايف، اغبكيم عبد رياش، أبو حسُت.1
  97 ،ص مرجع سابق  لئلقباز، الدافعية ، خليفة ؿبمد اللطيف عبد .2
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 .الدافعية
 :الموضوعية المقاييس  2-5-2-
 لدل لئلقباز الدافع لقياس أعد بعضها لئلقباز الدافعية لقياس اؼبوضوعية اؼبقاييس بإعداد الباحثوف قاـ

 اؼبيل عن )مهربيان( مقياس مثل الكبار لدل لئلقباز الدافع لقياس أعد كبعضها, (وينر)مثل مقياس األطفاؿ
 1.)ىومانز( مقياس ( ك لن( كمقياس لئلقباز

 :المدرسي الوسط في والرياضية البدنية األنشطة ممارسة دوافع 3-
 اجتماعية دكافع دبثابة داخلية أك منها خارجية كانت سواء كالرياضية البدنية األنشطة فبارسة دكافع تعترب

 عن البحث إذل وبتاج األمر كاف كإف, صغره منذ حىت للفرد كإكساهبا تعلمها يبكن حيث من اجملتمع مكتسبة
 ىذا أداء يف يستمر الفرد ىذا كؼباذا األخرل األنشطة باقي دكف النشاط ؽبذا ما فرد إذل اختيار تؤدم اليت األسباب
 عن اإلجابة يبكن ال األمر حقيقة كيف آخر نشاط أداء عن يكاد أك ينقطع بينما األنشطة األخرل دكف النشاط

 ىذه بُت كمن عاـ بشكل الرياضي باألداء اؼبرتبطة اؼبهمة العوامل بعض ربليل الرجوع إذل دكمبا التساؤؿ ىذا مثل
 للتعلم االستعداد عامل قبد العوامل

 :الرياضي واألداء للتعلم االستعداد 1-3-
 أف مبلحظة يبكن ك التدريب ك للتعلم القابلية حيث من الفرد عليها يكوف اليت اغبالة يعٍت االستعداد

 اػباصة الرياضية اؼبهارات لتعلم االستعداد أمت على الفرد يكن دل إذا قيمتها تفقد تنمية الدافعية طرؽ ك كسائل
  .النفسي االستعداد البدين االستعداد نبا بعدين ذك مفهـو ىو كمفهـو االستعداد معُت رياضي بنشاط

 :البدني االستعداد  1-1-3-
 عملية بأنو تعريفو يبكن الذم النضج مفهـو إذل نشَت أف اؼبهم فمن البدين االستعداد عن نتحدث عندما

 فيو للفرد دخل كال األنثوية باػبلية الذكرية اػبلية بارباد كذلك اغبياة بدء منذ معُت بشكل داخلي تتابع كمبو تطور
 كسابقة كالزمة ضركرية كىي عقلية تغَتات ككذلك كعضوية فيزيولوجية تشروبية العمليات تغَتات ىذه كتشمل

 التكويٍت اإلطار اغبدكد يضع فهو تعلم عملية لكل أساسي شرط فالنضج تعلم معُت أك خربة أم الكتساب
 موركثة سلوكية أمباط توجد أنو ذلك ،كمعٌت التعلم وبدث لكي يف داخلو أثرىا للممارسة يكوف الذم الفطرم

 إذا إال اػبارجية البيئة يف اؼبختلفة اؼبثَتات كجود رغم استعداد للعمل على ليست األمباط ىذه كتكوف الفرد لدل
 يستطيع ال فإنو درب مهما الطفل أف حبقيقة ذلك توضيح كيبكن هبا اػباصة اؼبناسبة األعضاء ىذه نضجت

 2.األداء من ىذا يبكنو معُت مستول إذل كالعضلي العصيب مبوه كصل إذا إال اؼبشي
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 اػباص البدين االستعداد االعتبار بعُت األخذ اؼبهم فمن العاـ البدين االستعداد عن نتحدث كعندما
 الفرد أف على دالتاف صفتاف فهاتاف قوتو كزيادة اعبسم زيادة عند فمثبل معُت، نشاط رياضي إليو وبتاج الذم

 اذبهوا قد الباحثُت أف قبد األخَتة اآلكنة يف فإنو لذلك. كىكذا القول ألعاب الرمي يف مسابقات ؼبمارسة مستعد
 السليم باالختيار يسمح كأساس رياضي ككضعوىا نشاط لكل كالبدنية اعبسمية اؼبواصفات ربديد إذل

  1.للرياضيُت
 :النفسي االستعداد  2-1-3-

 اؼبمارسة يف الناشئ استمرار لضماف يكفي ال كحده البدين النضج أف إليو االنتباه نلفت أف هبب ما
 النشاط فبارسة على لئلقباؿ يؤىلو الذم النفسي النضج الناشئ وبقق أف أيضا من األنبية كلكن كالتدريب
 ينصح لذلك اؼبنافسة، يف االشًتاؾ كاحتماؿ التدريب عملية عن الناتج البدين كالنفسي العبء كربمل الرياضي

 فمن النفسي كالنضج بالنمو باالىتماـ يواكب أف هبب البدين النضج كالنمو إذل يوجو الذم االىتماـ قدر بأف
  الرغبة الناشئ لدل يكوف أف هبب اؼبثاؿ سبيل فعلى اػباصة بالناشئ كاالذباىات االنفعاالت نتفهم أف األنبية

 2 .الرياضي بالنشاط اػباصة النفسية اؼبتطلبات ؼبواجهة النفسية كالتهيئة الدافع كيبتلك الرياضية اؼبهارات تنمية يف
 اعبرأة تتطلب اليت األنشطة بعض ىناؾ أف قبد فمثبل النفسية خبصائصو رياضي نشاط كل كيتميز

 فبارسة يريد الذم الفرد أف ىنا قولو نود كما كالًتكيز االنتباه تتطلب أخرل أنشطة أف ىناؾ حُت يف, كاالندفاع
 للخصائص امتبلكو عن ناىيك النشاط بذلك اػباصة النفسية اػبصائص يبتلك عليو أف هبب معُت رياضي نشاط

 كاالستعداد الفشل كتقبل التحمل على القدرة مثل كالرياضية األنشطة البدنية كل سبيز اليت العامة النفسية
 3 .كاعبهد بالوقت للتضحية

 :والرياضية البدنية التربية لحصة الدافعية دراسة أىمية 2-3- 

 :يف تساعد أهنا باعتبار كالرياضية البدنية الًتبية لحصةل الدافعية دراسة أنبية تظهر -
 أف يفضل الذم  )باؼبدر ( اؼبدرس  اختيار أك يبارسو الذم الرياضي النشاط من معُت لنوع التلميذ اختيار -

 يطلق كاليت اؽبامة الدافعية كظائف أحد يبثل كىذا آخر فريق دكف رياضي لفريق االنضماـ أك معو النشاط يبارس
 .الرياضية اؼبمارسة كبو اذباه اعبهد معرفة عليها

 4. الفركؽ التدريبات خبلؿ أك الرياضية الًتبية حصة أثناء التلميذ يبذلو اف اؼبتوقع اعبهد مقدارمعرفة  -

 
 
 100 ص السابق، اؼبرجع ، خليفة ؿبمد اللطيف عبد. 1
 41 ص ، 1990 رة،ھالقا العريب، الفكر دار ،(اؼبريب – البلعب – اؼبدرب)الرياضي النشاط يف التفوؽ دكافع راتب، كامل أسامة. 2
 41 ص اؼبرجع نفس راتب، كامل أسامة. 3
 رة،ھالعريب،القا الفكر دارضية مدرسية ،الريا كاألنشطة للطفل اغبركي النشاط توجو يف كالدافعية النمو خليفة، بور  عبد ھيمإبرا راتب، كامل أسامة . 4
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 للفرؽ تدريب جرعات أك الرياضية الًتبية حصة حضور على يواظبوف بعض التبلميذ اف حيث الفردية
 كىذا منو اؽبدؼ قيمة التدريب أك .اغبصة يفقد فبا كفاعلية بإهبابية ال يشاركوف األمر يف حقيقة كلكن الرياضية

 .الرياضية اؼبمارسة كبو اعبهد شدة معرفة عليها اليت يطلق ك اؽبامة كظائف الدافعية احد يبثل
 مثل اغبصة خارج اك داخل للرياضة فبارستو دكف ربوؿ اليت اؼبشكبلت بعض مواجهة على التلميذ مقدرة  -

 الدافعية كظائف احد يبثل ىذا ك الرياضية اؼبمارسة يف االنتظاـ كاؼبدرسية  الواجبات اقباز بُت صعوبة التوفيق
 1 .الرياضية اؼبمارسة كبو اؼبثابرة عليها اليت يطلق ك اؽبامة
  :الرياضي النشاط ممارسة نحو التلميذ دوافع تحليل 3- 

 كقد دافع من أكثر إلشباع الرياضة يبارس قد الفرد أف كما الرياضي للنشاط اؼبمارسة دكافع تتعدد
 النفسية بالعوامل يرتبط ما منها متعددة بعوامل تتأثر أهنا للتلميذ الرياضي النشاط فبارسة ربليل دافع نتائج أظهرت

 االستحساف على كاغبصوؿ كالفوز النجاح ربقيق كاإلثارة، التحدم خربة تكوين األصدقاء، باؼبتعة، الشعور مثل
 اؼبساندة الرياضي، اؼبريب تعامل أسلوب اللعب، يف اؼبشاركة دبقدار ترتبط أخرل موقفية عوامل كىناؾ االجتماعي
 ترتبط عوامل ىناؾ ككذلك كاألدكات اإلمكانات توفر مدل الفريق، سباسك ركح اآلخرين، كتشجيع االجتماعية

  .اعبديدة اؼبهارات كاكتساب كالبدنية اؼبهارية القدرات بتطوير
  :الرياضي البدين النشاط يف اؼبشاركة لدكافع الرئيسة الفئات أىم يلي كفيما

 .) الرياضي اؼبريب اعبمهور، األصدقاء، اآلباء، (االجتماعي االستحساف - 
 .)اعبمهور أماـ اؼبنافسة اؼبنافسة، متعة ،اعبماعية، الفردية  ( اؼبنافسة - 
 .)اغبركي األداء يف التفوؽ ، اعبديدة اغبركية اؼبهارات تعلم خبلؿ من(  الذايت التحكم ك السيطرة - 
 .)اؼببكر العمر يف األسرة توجيهات من مستمدة سلوكية عادة(  اغبياة أسلوب - 
 .) اآلخرين تقييم من اػبوؼ ( الفشل من اػبوؼ - 
 .)اعبيد اعبسماين ،اؼبظهر بالصحة الشعور ( الصحة ك البدنية اللياقة - 
 .) اؼبنافسة الفرؽ مع عبلقات ، الشهرة الزمبلء، مع عبلقات ( االجتماعية كالعبلقات األصدقاء - 
 .)شخصية أىداؼ إقباز التدريب، يف اإلقباز اؽبامة، اؼبسابقات يف االشًتاؾ ( اإلقباز ك النجاح - 
 .) الرياضي اؼبريب اعبمهور، األصدقاء، من ( كالتقدير االعًتاؼ  -
 .2) كاؽبدكء كالراحة االنفعاالت بتفريغ الشعور ( التوتر من التخلص -
 
 
 
 
 139 ص السابق، اؼبرجع ، ضية مدرسيةالريا كاألنشطة للطفل اغبركي النشاط توجو يف كالدافعية النمو خليفة، بور  عبد ھيمإبرا راتب، كامل أسامة. 1
 141 ص ،نفس لبمرجع ، ضية مدرسيةالريا كاألنشطة للطفل اغبركي النشاط توجو يف كالدافعية النمو خليفة، بور  عبد ھيمإبرا راتب، كامل أسامة. 2
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 التدريب، برنامج إعداد يف اؼبدرب مساعدة فردم، تدريب برنامج عمل( النفس على كاالعتماد االستقبللية  -
 .)الفردية الفركؽ إظهار

 )كاالندماج كاؼبتعة اإلثارة مثل االهبابية االنفعالية اؼبشاعر تدعيم إذل يؤدياف كالتحدم فاؼبنافسة ( كاؼبتعة اإلثارة - 
 كجعل للشخصية اإلهبابية اعبوانب تدعيم كالقدرات، اؼبهارات كاكتساب النجاح ربقيق( االجتماعية اؼبكانة - 

 .) اآلخرين قبل من باألنبية كالشعور باحًتاـ اآلخرين يتعاملوف
 الشعور اؼبهارية، ك البدنية القدرات كبو أفضل إحساس بالثقة، الشعور زيادة ( بالنفس كالثقة الذايت الوعي - 

 .)كبو الذات أفضل
 .1) الرياضي التفوؽ درجات اعبوائز، السفر، ( اؼبادية اؼبكافئة  -

 البواعث من كل إذل اإلشارة ينبغي فانو كالرياضية البدنية لؤلنشطة التبلميذ فبارسة دكافع ربليل سياؽ كيف
 فبارستو أثناء لذاتو التلميذ يعطيها اليت اؼبكافآت ىي الداخلية بالبواعث كيقصد اػبارجية الداخلية كالبواعث

 اؼبتعة بدافع كالرياضية البدنية الًتبية دركس على يقبلوف التبلميذ بعض أف قبد فإننا. لذلك الرياضي، للنشاط
  الذايت كالرضى كاإلثارة

 نظَت اآلخرين من عليها اغبصوؿ التلميذ يأمل اليت اػبارجية اؼبكافآت هبا فيقصد اػبارجية البواعث أما
 معظم أف حيث البواعث من النوعُت ىذين بُت ككطيدة عبلقة كتوجد كالرياضية البدنية األنشطة يف اشًتاكو
 2.النوعُت كبل على اغبصوؿ كالرياضية البدنية األنشطة يبارسوف التبلميذ

  :المدرسي الرياضي النشاط ممارسة نحو التالميذ دافعية تنمية طرق 4-3- 
 : نبا رئيسيتُت فئتُت ربت صبيعا أهنا إال للتبلميذ الرياضية اؼبمارسة دكافع تعدد من بالرغم

 . باالستمتاع الشعور إذل التبلميذ حاجة - 
 .التقدير ك بالقيمة الشعور إذل التبلميذ حاجة  -

 االستمتاع، ك اإلثارة إذل اغباجة من معُت مستول من فرد لكل أف االستمتاع بالشعور  التلميذ حباجة كيقصد
 من أكرب اإلثارة تكوف عندما أما بالضيق يشعر الفرد فإف اؼبستول ىذا ربت اإلثارة ىذه تكوف كعندما

 .كالقلق اػبوؼ مثل سلبية بانفعاالت تصاحب فإهنا اؼبفركض اؼبستول
 حبيث الرياضي للنشاط فبارستو يف للتلميذ التاـ االندماج فيها وبدث اليت اغبالة أهنا اؼبثلى اإلثارة حالة إذل كينظر
 3.اخل...... كالقلق السلبية االنفعاالت عن كيبتعد كاؼبتعة اإلثارة ك كالسعادة االهبابية باالنفعاالت يشعر
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 إذل حباجة آخر فرد أم مثل مثلو التلميذ أف هبا فيقصد كالتقدير بالقيمة الشعور إذل التلميذ حاجة أما
 تتعدد حيث الرياضية األنشطة فبارسة ؾباؿ كيف قيمة ذك شخص بأنو وبس كاف النجاح وبقق كأف بكفاءة الشعور
 .1 الفشل دبعٌت كاػبسارة النجاح دبعٌت اؼبكسب يفسر التلميذ فإف اؼبنافسة مواقف

 زمبلئو بُت منو اؼبطلوبة اؼبهارات أك الواجبات ك اؼبهاـ ربقيق يف التلميذ ينجح عندما ذلك ضوء كعلى
 يف كهبد كالكفاءة بالقيمة الشعور لديو يدعم ذلك فإف اؼبدرسية الرياضية الفرؽ تدريب أك اغبصة يف التبلميذ
 كيف الرياضي النشاط فبارسة على إقبالو يزيد مث كمن بالقيمة الشعور إذل اغباجة إلشباع فرصة الرياضية اؼبمارسة

 كأنو القيمة بعدـ الشعور لديو يدعم ذلك فإف منو اؼبطلوبة اؼبهارات أك اؼبهاـ ربقيق يستطيع ال عندما اؼبقابل
 وباكؿ فإنو 2درسيةاؼب الرياضية الفرؽ يف التدريب أثناء أك اغبصة يف الفشل خربات تتكرر كعندما نفسو كيلـو فاشل
 تقديره على سليب تأثَت ؽبا سلبية خربة لو سبثل أهنا دبا الرياضي النشاط فبارسة أم الفشل خربات تكرار ذبنب
 2.لذاتو كقيمتو

  :التلميذ عند لالستمتاع مصدرا الرياضة جعل في والرياضية البدنية التربية مدرس دور 1-4-3- 
 بُت كمن لبلستمتاع مصدرا الرياضية اؼبمارسة ذبعل اليت القواعد من جبملة يتقيد أف اؼبدرس على هبب

  :يلي ما ذكر يبكن القواعد ىذه أىم
 :التلميذ قدرات األداء كاجبات تتحدل أف هبب  -

 عليو هبب فإنو البدنية القدرات تطوير أك اغبركية اؼبهارات تعلم إذل كرائها من يهدؼ كاجبات اؼبدرس يقدـ عندما
 عنده يثَت فبا التلميذ قدرات تتحدل صعوبة بدرجة الواجبات ىذه تكوف أف االعتبار بعُت يأخذ أف

 بكثَت أكرب صعوبتها درجة تكوف اليت الواجبات إعطاء اإلمكاف قدر كيتجنب اؽبدؼ ربقيق كبو الدافعية
 . الفشل خربات تراكم شكل على تظهر سلبية أثار من ؽبا ؼبا كذلك التلميذ قدرات من
 أىم أحد الرياضي النشاط يف للتلميذ االهبابية اؼبشاركة تعترب :الرياضي النشاط يف للتلميذ االهبابية اؼبشاركة  -

 التخطيط يريد عندما الرياضية ك البدنية الًتبية مدرس فإف لذلك السلبية االنفعاالت تفريغ ك االستمتاع مصادر
 أف هبب ىنا ك التلميذ مع بو القياـ اؼبراد النشاط كمية   :نبا أساسيتُت نقطتُت يراعي أف عليو هبب للحصة
 من فبكن قدر أكرب ربقيق أجل من اغبصة كقت استثمار للتلميذ البدنية القدرات مع الكمية ىذه تتناسب
  3. للتلميذ الفعالة اؼبشاركة

 األنشطة بفائدة للتبلميذ اؼبستمرة التوعية أف فيو الشك فبا :الرياضي البدين النشاط لفائدة التبلميذ توعية  -
 نشر طريق عن التوعية ىذه كتتم ،اؼبدرسية الرياضية األنشطة فبارسة كبو الدافعية تنمية على تعمل كالرياضية البدنية

 
 149 ص ،السابق  اؼبرجع خليفة ، بور  عبد ھيمإبرا راتب، كامل أسامة 1 .
 149 ص ،،نفس اؼبرجع خليفة بور  عبد ھيمإبرا راتب، كامل أسامة 2 .
 147 ص ،نفس اؼبرجع  خليفة ، بور  عبد ھيمإبرا راتب، كامل أسامة 3 .
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 الشخصية تنمية يف مسانبتها ككذلك كالعقلية اعبسمية الصحة على الرياضية فوائد إبراز خبلؿ من الرياضية الثقافة
 .الذات كربقيق

 فناء – اؼبلعب )اؼبمارسة لبيئة اعبيد إلعداد :الرياضي النشاط التلميذ فيو يبارس الذم للوسط اعبيد اإلعداد -
 كمن الرياضية، باؼبمارسة االستمتاع خربة لتوفَت اإلهبابية اؼبصادر أحد يبثل (اخل..... كجدت إف الصاالتاؼبدرسة 

 :يلي ما البدين النشاط التلميذ فيها يبارس اليت للبيئة اعبيد اإلعداد أمثلة
  .اغبصة مكاف أك للملعب الواضح التخطيط

 توفَت األدكات اؼبناسبة لنجاح اغبصة ك اليت تناسب التلميذ.  -
 سبلمة األدكات ك تعدد ألواهنا قدر اإلمكاف.  -

 تنظيم كضع األجهزة ك األدكات داخل اؼبلعب أك الفناء أك الصالة.  -
 خلو مكاف اؼبمارسة من العوائق اغبديدية أك الربكزات اإلظبنتية أك أم عوائق أخرل.  -
ك بعيدا عن مصادر الكهرباء عد أماكن اؼبمارسة  بقدر اإلمكاف عن األعمدة اػبرسانية أك أعمدة اإلنارة ب   -

  الضارة.
  اغبصة.اإلضاءة اعبيدة ؼبكاف اؼبمارسة داخل  -
 نظافة اؼبكاف كخلوه من اغبصى.  -
 مكاف اؼبمارسة متجدد اؽبواء كصحي. -

 مًت على األقل عن أم عائق مع أنبية االستعانة  5أف يكوف خط هناية اؼبسابقات ك خاصة العدك بعيدا  -
 تقريبا لبلصطداـ هبا. دبرتبة اإلسفنج ظبك مًت -
) حيث أف ذلك  اؼبدرسةهبب أف تتاح للتلميذ فرصة التكيف مع بيئة اؼبمارسة ( داخل أك خارج  ىذا ك -

يكسب التلميذ اؼبزيد من الثقة كيقلل من مصادر القلق كالتوتر كيوفر لو خربة االستمتاع ىذا كيبكن للمريب 
د لبيئة اؼبمارسة لتحقيق اؼبزيد من االستمتاع لكل تلميذ عند الرياضي أف يبتكر كوبسن كيزيد من اإلعداد اعبي

 كعليو أف يوفر كل األماف كالبعد عن اإلصابات اؼبتوقعة كسبلمة التبلميذ. اؼبدرسي فبارستو للنشاط الرياضي
 القدكة اغبسنة أحد مصادر تنمية الدافعية للتلميذ كبو أداء أف يكوف األستاذ قدكة يف إظهار االستمتاع:   -

القدكة كأحد  االًتبية البدنية كالرياضية على أهن حصةاألنشطة البدنية كالرياضية حيث أف التبلميذ ينظركف إذل 
 أف تتوفر فيو الشركط التالية:ؼبدرس أىم مصادر االستمتاع فبا يستوجب على ا

 1أف يكوف ذا مظهر جيد.  -

 
 147 ص ، السابق اؼبرجع خليفة ، بور  عبد ھيمإبرا راتب، كامل أسامة 1.
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  . باغبصة االىتماـ يظهر أف -
  . التبلميذ أماـ عالية خلقية قيم يظهر أف -
  . لئلصابة مصدر أك خطورة مصدر يكوف أف دكف الرياضية ألنشطتهم فبارستهم يف التبلميذ يشارؾ أف -
  . اغبصة فًتات طواؿ اؼبرح ك االبتسامة يظهر أف

 :العقاب أنواع من كنوع البدين النشاط استعماؿ ذبنب - 
 الرياضي البدين النشاط يستخدـ أف أما اإلثارة، ك للمتعة مصدر أنواعو بكل البدين النشاط يكوف أف األصل

  مقبوؿ غَت فذلك -معينة بدنية سبرينات أداء أك اؼبلعب حوؿ باعبرم اؼبتأخر التلميذ هبرب كأف للعقاب كمصدر
 كبَتة بدرجة كيسهم الرياضي البدين النشاط فبارسة حوؿ سلبية نظرة التبلميذ ىؤالء يكسب أنو كوف

 .معينة تعليمات إعطاء أجل من لديهم الدافعية تدين يف
  :التلميذ عند الذات لتقدير مصدرا الرياضة جعل في والرياضية البدنية التربية المدرس دور 2-4-3-
 عند الذات لتقدير مصدرا الرياضية اؼبمارسة ذبعل اليت القواعد من جبملة يتقيد أف اؼبدرس على هبب

  :يلي ما ذكر يبكن القواعد ىذه أىم بُت كمن التلميذ
 :الرياضي النشاط فبارسة أثناء للتلميذ النجاح خربات توفَت  -

 بتعزيز تسمح اليت الطرؽ أىم من الرياضي النشاط فبارسة أثناء للتبلميذ النجاح خربات توفَت عملية تعترب
 حبيث اغبركية اؼبهارات تلقينهم عند التبلميذ بُت الفردية الفركؽ مبدأ مراعاة ذلك كيتطلب بالقيمة التبلميذ شعور
 تتوافق أنشطة بإعطائو لو يسمح فبا تلميذ كل لقدرات الدقيق التحديد كالرياضية البدنية الًتبية أستاذ على هبب

 لديو، الرياضي االقباز دافعية تنمية كبالتارل كالتقدير بالقيمة الشعور لديو يعزز فبا إقبازىا عكيستطي قدراتو مع
 خربات لديو يعزز فبا إقبازىا عن يعجز ألنو التلميذ قدرات تتجاكز اليت األنشطة أك اؼبهاـ إعطاء اؼبريب كيتجنب

 .كالرياضية البدنية األنشطة فبارستو كبو دافعيتو من كوبط الفشل
 اؼبهارية: تعترب دكافع التلميذ كبو على معدالت التقدـ لقدراتو البدنية كإعطاء الفرصة للتلميذ للتعرؼ  -

 الرياضية األنشطة فبارسة كبو كتوجهو سلوكو تثَت اليت الدكافع أىم من كالرياضية البدنية قدراتو تطوير
 خبلؿ من أحرزكه الذم التقدـ مدل على للتعرؼ للتبلميذ الفرصة اؼبريب يتيح أف األنبية من فإنو لذلكاؼبدرسية 
 1.فبارستهم

 األنشطة فبارسة كبو الدافعية تنمية إذل يؤدم أف شأنو من إليها كصل اليت البدنية للقدرات التلميذ إدراؾ إف
 . مستمر ربسن يف أدائو مستول أف عرؼ إذا خاصة الرياضية

 :للتلميذ كالعقاب التهديد كذبنب كالثناء التشجيع تقدًن  -
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 النشاط فبارسة على ؾبرب كال مضطر غَت كالتلميذ االجتماعية الدكافع من الرياضي النشاط فبارسة دكافع تعترب 
 كعندما الذات كتقدير بالقيمة الشعور لديو تشبع اجتماعية دكافع إلشباع الرياضي النشاط يبارس كلكنو الرياضي

 األسباب أحد التبلميذ مع الرياضي اؼبريب تعامل أسلوب كيعترب اؼبمارسة، كبو الدافع يفقد فإنو ذلك يفقد
 تظهر كىنا أنفسهم كبو سلبية اذباىات تكوين أك كالتقدير بالقيمة شعورىم خبلؽبا من يتحقق اليت اؽبامة

 كاغبركية اؼبهارية الواجبات بنجاح وبقق عندما خاصة التلميذ سلوؾ على كالثناء التشجيع أسلوب استخداـ أنبية
 .إقبازىا منو اؼبطلوب

 اهبابية خربات سبثل اليت اؼبتنوعة الًتبوية اؼبوقف الرياضي اؼبريب يهيئ أف ضركرة على ىنا نؤكد ردبا بل
 أسلوب استخداـ الرياضي اؼبريب يتجنب أف األنبية من فإنو اؼبقابل كيف كالثناء التشجيع التلميذ عليها يستحق

 هبعل ذلك ألف اؼبنافسة موقف أك كالرياضية اغبركية للمهارات التعليمي اؼبوقف يف كالتخويف التهديد
 ذاتو كبو سلبية مفاىيم تكوين كالنتيجة كالفشل اػبوؼ دافع من كتزيد كالتوتر بالقلق تتميز الرياضية اؼبمارسة خربة

 كالعقاب التهديد أسلوب استخداـ على يصركف اؼبدرسُت بعض اف يبلحظ عندما سوءا األمر كيزداد كقدراتو
 كالنجاح اعبهد من اؼبزيد بذؿ كبو التبلميذ لدل الدافعية لزيادة األفضل األسلوب ىو ذلك أف منهم ظنا كالسخرية

 .األداء يف
 :التبلميذ لدل القيادة مهارات تنمية - 

 كتقدير بالقيمة الشعور لديهم كتنمي للتبلميذ إكساهبا يبكن اليت االجتماعية اؼبهارات أىم بُت من
 التبلميذ من ؾبموعة يقود كي للتلميذ فرصة إعطاء خبلؿ من ذلك يتحقق أف كيبكن القيادة مهارات قبد الذات

 األنشطة فبارسة كبو دافعو بذلك فيزداد قيمة كذا مهم شخص بأنو الشعور لديو ينمي فبا ما لنشاط تأديتها أثناء
 1 .كالرياضية البدنية
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 :الثاني الفصل خالصة

 :التالية النتائج استخبلص يبكن سبق ما خبلؿ من
 .معُت ىدؼ ربقيق كبو كتوجهو السلوؾ تثَت اليت الداخلي التوازف عدـ حالة عن عبارة الدافعية  -
 .بالسلوؾ مرتبطة أخرل مفاىيم مع الدافعية مفهـو األحياف من الكثَت يف يتداخل  -
 .شيوعا األكثر التصنيف اؼبنشأ كفق التصنيف يعد  -
 على كاحملافظة البلزمة السلوؾ شدة ربديد إذل باإلضافة كتوجيهو السلوؾ استثارة يف الدافعية كظائف تتمثل  -

 .اؽبدؼ يتحقق حىت ديبومتو
 نظرية ك اإلنسانية كالنظرية اؼبعرفية النظرية أنبها الدافعية تفسَت حاكلت اليت النظرية األطر من العديد كضعت  -

 .النفسي التحليل
 أهنا على كتعرؼ األخرل األنواع بباقي مقارنة بأنبيتها كتتميز اؼبنشأ االجتماعية الدكافع من اإلقباز دافعية تعترب  -

 .فبكنُت ككقت جهد بأقل لؤلعماؿ اؼبتميز األداء يف الرغبة
 األخَت النوع ىذا كيعد اؼبوضوعية اؼبقاييس أك االسقاطية اؼبقاييس طريق عن لئلقباز الدافعية قياس يبكن  -

 .األكؿ بالنوع مقارنة كثباتا صدقا األكثر
 .تنميتها كضركرة اؼبدرسية الرياضية األنشطة فبارسة أثناء التبلميذ عند اإلقباز دافعية أنبية ظهور  -
 .اؼبدرسي الرياضي النشاط فبارسة دكافع تتعدد  -
 كالرياضية البدنية األنشطة فبارسة كبو االقباز دافعية بتنمية تسمح اليت الطرؽ من العديد ىناؾ  -
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 :تمهيد     
 كل كبُت بينها اؼبتبادؿ التأثَت يف أنبيتها كتتجلى اؼبنهج، مكونات من ىاما مكونا التدريس طرؽ تشكل

 كأساليب كأنشطتو التعليمية، كمواده كؿبتواه، ألىدافو اؼبناسبة طرقو موضوع فلكل األخرل، اؼبناىج مكونات من
 ككعي اؼبنهج بأىداؼ ككعي دراية على يكوف إف كالرياضية البدنية الًتبية مدرس على ينبغي كلذلك تقويبو،

 طرائق ـبتلف امتبلؾ على نفسو كيوطن ىن حصة أىداؼ صياغة من يتمكن كي كؿبتواه اؼبنهج بأىداؼ
 اؼبهارات كاكتساب اؼبعارؼ، استيعاب من اؼبتعلمُت لتمكُت كاجدىا انسبها كىبتار كحديثها، قديبها التدريس
 البدنية الًتبية حصة تعريف إذل الفصل بداية يف تطرقنا حيث كعرضو، شرحو كباكؿ ما كىذا .أىدافو كربقيق

 يف أيضا تطرقنا كما تعليمي، كآخر تربوم ىو ما فمنها كشرحها، أىدافو ذكر مع كاجباتو أىم عرضنا مث كالرياضية
 دكافع على التعرؼ من كسبكننا كالرياضية، البدنية الًتبية حصة مكونات كشرح كعرض تشخيص إذل الفصل ىذا

 .مباشرة غَت كأخرل مباشرة دكافع فمنها البدين، النشاط فبارسة
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 :والرياضية البدنية التربية حصة تعريف  1-
 العربية كاللغة األخرل اؼبواد شاف اشأهن األكاديبية اؼبواد باقي مثل مادة كالرياضية البدنية الًتبية حصة عدت

 اؼبعارؼ من العديد ككذا حركية كمهارات خبربات التبلميذ كيبد فبرف اكوهن يف يكمن ااختبلفه أف إال غَتىا، ك
 جسم كتكوين علمية دبعلومات أيضا سبدىم كما كاجتماعية، نفسية صحية، جوانب تغطي اليت كاؼبعلومات

  1.الغرض ؽبذا اؼبكونُت اؼبربيُت طرؼ من تربوم إشراؼ ربت ىذا يتم ك اإلنساف،

 أمنية تدابَت ازباذ ـبتلفة، بدنية سبارين طريق عن اإلنساف عبسم بتوجيهها كالرياضية البدنية الًتبية عرفت
 البدنية الًتبية حصة أف ىذا يعٍت كاػبلقية، النفسية االجتماعية، اعبوانب تنمي تربوية كسائل إشراؾ مع كصحية

 األطوار شىت يف كمتزف شامل مبو لتضمن اغبصة  مستول على األىداؼ بواسطتها ربقق كمادة كالرياضية
 2 .زمنية مساحة لتغطية حصة ليست كإهنا اؼبواىب كاكتشاؼ للمنافسة فرصة فتعطي الدراسية،

 النشاطات يف أساسي دكر كؽبا الدكرة لتكوين أساسية كحدة كالرياضية البدنية الًتبية حصة تعترب كما
 خاصة أىداؼ حسب ـبتارا . موضوعها كيكوف

 أساليب على عتمدت إذا يفه الدراسي، اؼبنهاج يف كحدة أصغر يى كالرياضية البدنية الًتبية حصة فأ كدبا
 3.باؼبنهاج مدعمة كؿبتول كأىداؼ كطرؽ

 :البدنية التربية حصة واجبات  2-

 :أنبها كاجبات كالرياضية البدنية الًتبية غبصة
 .السليم البدين كالبناء الصحة، البدين، القواـ على اغبفاظ على التبلميذ مساعدة  -
 .كاػبارج الداخل يف ؼبمارستها صحية أسس خلق ك اغبركية، كاػبربات اؼبهارات تكامل على اؼبساعدة  -
 .كالرشاقة اؼبركنة التحمل، السرعة، القدرة، :البدنية الصفات تنمية  -
 .اغبركة ك السكوف حاليت يف اعبسم يف التحكم  -
 .البيوميكانيكي الفيزيولوجي، البيولوجي، منشأىا أصوؽبا، البدنية، اغبركة أساس معرفة  -
 .ذاتو حد يف اعبسم حوؿ معارؼ اكتساب  -
 .السلوؾ تسوية ك اإلدارية السمات ك اؼبعنوية الصفات تقوية  -
 4 .الرياضي للنشاط اؼبنتظمة اؼبمارسة على اعبسم تعويد  -
 

 94 ص 1992 اعبامعية،مصر، اؼبطبوعات ديواف ،2 الرياضية،ط ك البدنية الًتبية طرؽ ك الشاطئ،نظريات ياسُت فيصل بسيوين، عوض مد.ؿب1
 مذكرة الثانوم، التعليم مرحلة يف الرياضية ك البدنية الًتبية حصة اثراء يف دكره ك التعليمي االتصاؿ بوعبلـ، عمريوم ؼبُت، عركش نبيل، زياش .2

 30 ص ، 2005 اعبزائر، جامعة ر،  ت معهد  ليسانس،
 49 ص)د ت ( اإلسكندرية ،)د ط(اؼبعارؼ منشأة الرياضية، ك البدنية الًتبية تدريس يف اؼبرشد كتاب ،ضبص حسن ؿبمد .3
 94 ،صمرجع سابق الشاطئ، ياسُت فيصل بسيوين، عوض ؿبمد .4
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  :والرياضية البدنية التربية حصة أىداف 3-
 البدنية الًتبية دركس من الرئيسي كاؽبدؼ يتحقق، أف هبب هبا خاص ىدؼ البدنية الًتبية يف حصة لكل

  :جوانب لثبلث تبعا يكوف التلميذ مبو أف دبا ك متزنة، ك متكاملة تنمية يف التلميذ مساعدة ىو الرياضية ك
 .األشياء حقيقة :التكيفاؼبتبادؿ،  التفاعل: اآلخرين عالم , الذات معرفة ا:النا

 1.التلميذ شخصية يف االختبلؿ وبدث اعبوانب ىذه بُت االتصاؿ قل إذا

 اعبوانب ىذه نراعي لذا كاجملتمع، للتلميذ متزف قواـ تكوين نستطيع اعبوانب ىذه بُت موازنة بوجود
  .كالرياضية البدنية الًتبية حصة ىدؼ رسم أثناء اكمتطلباهت

 :أف هبب الرياضية ك البدنية الًتبية حصة
 .)اعبوانب كل (بأكملو الفرد على ؤثرت - 
 .كاألخبلقي الفكرم البدين، النمو على باؼبساعدة متزنة شخصية يف اؼبسانبة - 
 .اجملتمع يف االندماج إعادة - 
  .2اؼبنتظمة كاؼبمارسة النظاـ على التلميذ تعويد - 

 :المتوسط التعليم مرحلة في والرياضية البدنية التربية لحصة التربوية األىداف  1-3-
 األمد طويلة أىداؼ أم لتحقيقها طويبل كقتا كالرياضية البدنية الًتبية غبصة الًتبوية األىداؼ تتطلب

 :مثل كالشمولية بالعمومية تتميز سنوات لعدة تدـك كقد
 .اآلخرين أطماع من كطنو عن كالدفاع كطاعتو، باهلل اإليباف على شئالن تربية - 
 جديد كقيم اذباىات كبناء معينة دبسؤكليات القياـ على تساعد كمهارات عادات الفرد إكساب - 
 فهي اسًتاتيجيات، تعد أمدىا لطوؿ نظرا فيها كيبحث منها، كاالستفادة الًتبية على يقدـ حبيث الفرد تربية -

  3.بكاملها الًتبوية العملية توجو

 اغبصة كاجب الف كاعية، بطريقة هاكيوجه ،اؽب ىبطط كالرياضية البدنية الًتبية حصة يف الًتبوم اعبانب
 خلقية صفات التبلميذ نفوس يف تزرع أف هبب لذا يكفي ال ىذا منها، االستفادة طريقة بل اؼبعارؼ، تلقُت ليس

 )اعبماعية الركح (الزمبلء مساعدة االنضباط الرأم، حرية األمانة، الشجاعة، :مثل اجملتمع سَت مع متوافقة سامية
 4.باجملتمع هتتم اليت القضايا ككل نتائجها دراستو ذباه التلميذ لدل باؼبسؤكلية اإلحساس رفع شيء أىم ك

 
 
 94 السابق،ص الشاطئ،اؼبرجع ياسُت فيصل بسيوين، عوض ؿبمد1

 30 ص ، 2004 مصر، ،2 ط للنشر، الكتاب مركز الرياضية، الًتبية يف التدريس طرؽ فصيم، رمزم نيللي، سعد ؿبمود دھنا 2 .

 65 ص اؼبرجع، نفس فصيم، رمزم نيللي، سعد ؿبمود دھنا 3 .

 ص ، 1996 اإلسكندرية ،)د ت(، )د ف(األساسي التعليم مرحلة يف الرياضية ك البدنية الًتبية حصة تنفيذ ك تطوير أساليب عزمي، سعيد ؿبمد 4 .
145 
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 قائدىا ىو اؼبعلم يكوف كاؼبتعلم، اؼبعلم بُت كطيدة عبلقة بإنشاء الًتبوية األىداؼ ىذه ربقيق يتم
 العقلية كالقدرات النفسية الصفات دبراعاة توصيلها اؼبراد للمعارؼ توصيلو كمدل صحيحة توصيل طريقة باختياره
 .للتلميذ العمرم باؼبدل اؼبرتبطة

 :منها شىت حركية أىداؼ تتضمن :حركية حسية أىداف 1-1-3 
  اخل.....كشرح مسك جرم، تنظيم، ،رسبري تسديد، :كاألفعاؿ اغبركات تقليد:  المحاكاة
 .اخل....كإرساؿ استبلـ رمي، تكرير متابعة، تأدية، كتعليمات بتوجيهات حبركة القياـ:  اليدوية المعالجة

 قذؼ عرض، معاعبة، يظهر أرائو يبدم كالدقة، االنضباط من عاؿ مستول إذل باألداء الوصوؿ: مراقبة  الدقة
  .اخل...ربليل ربرؾ،

 ، استحداث ربط، تكوين، تصميم ابتكار رد، كاألفعاؿ، اغبركات ؾبموعة بُت التوفيق تعٍت:  تطويروال الترابط
  .اخل...تقييم ك إبداع

 .السَتة إدراؾ عناصر تنمية - 
 .حركية فنية مهارات إكساب - 
 1 .التلميذ صحة ربسُت  -

 :معرفية أىداف 2-1-3-

 كالتفكَت اؼبهارات كتنمية عقلي مبو عٍتي تفه كعقلية، ذىنية معطيات على تؤكد أىداؼ تضمنت
 التطبيق االستيعاب، بالفهم، خاص منها تبقى كما كاغبفظ، بالتذكر خاص األكؿ أىداؼ ستة إذل متفقس

 كالتقوًن الًتكيب التحليل،
 أك ؽبا اؼبتضمنة كاألفكار استخدامها ك معلومات، من يعرض ال ما إدراؾ مدل ىو :كاالستيعاب الفهم مستول
 .االستنتاج على كالقدرة يدرسو ما تتخلل عبارات يتنبأ أك يفسر يًتجم،

 .معها يتأقلم أم .جديدة مواقف يف ادرسه اليت كاؼبفاىيم العبلقات تطبيق :التطبيق مستول - 
 هبزئها اليت عناصرىا بُت اؼبوجودة العبلقة كإهباد للحصة، اؼبختلفة اؼبشاكل ربليل على القدرة :التحليل مستول  -
  2.حل إذل يوصل فهذا التحليل، خبلؿ من

 :تعليمية أىداف 2-3- 

 كجوب ىذا فيعٍت كالرياضية، البدنية الًتبية غبصة عاـ تعليمي ىدؼ للتبلميذ اعبسمانية القدرة رفع إف
  :التالية اعبزئية األىداؼ ربقيق

 
 
 ليسانس مذكرة الثانوم، التعليم مرحلة يف الرياضية ك البدنية الًتبية حصة اثراء يف دكره ك التعليمي االتصاؿ بوعبلـ، عمريوم ؼبُت، عركش نبيل، زياش.1

 30 ص ، 2005 اعبزائر، جامعة ر، ب ت معهد
 32:ص ، اؼبرجع بوعبلـ،نفس عمريوم أمُت، عركش نبيل، زياش .2
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 .كالتحمل الرشاقة اؼبركنة، السرعة، القوة، :كىي البدنية الصفات تنمية  -
 .كاؼبشي الرمي التسلق، اعبرم، الوثب، :مثل األساسية اؼبهارات تنمية - 
 اخل...اعبمباز القول، العاب مثل األساسية بالرياضات اػباصة اؼبهارات تنمية - 
 3.كصبالية صحية نظرية، رياضية، معارؼ التلميذ إكساب  -

 اف أجل من كالرياضية البدنية الًتبية غبصة األكؿ التعليمي اؽبدؼ كىي أساسي كاجب األىداؼ ىذه
 اؼبنافسات يكثر أف األستاذ على هبب الذكر سالفة األىداؼ حيث من تقدمو كمدل مستواه على التلميذ يتعرؼ

 1 .كاؼبسابقات

 :الرياضية و البدنية التربية حصة مكونات 4- 
 ربقق اليت ك الًتبوية، اؼبؤسسة داخل الدراسي الربنامج يف كحدة اصغر كالرياضية البدنية الًتبية حصة عدت

 متوقف اؼبوسم خبلؿ الدراسية اػبطة كقباح الدراسي، العاـ خبلؿ كالرياضية البدنية الًتبية ؼبنهاج اؼبتكامل البناء
 .اغبصة كتنفيذ إعداد ربضَت، حسن على

  .كتنظيمها كترتيبها كؿبتوياتو للحصة السليم بالتخطيط مباشرا ارتباطا التعليم نتائج ربقيق كيرتبط

 الذم ىو احملتويات اختيار يف اؼبدرس كقباح اؼبناسبة الرياضية كالتمارين البدنية األنشطة ىبتار الذم ىو اؼبدرس
 3 .الطريقة احملتول، اؽبدؼ، :التالية العناصر بُت الربط يكمن ىنا ك اؼبنهاج، أىداؼ ربقيق مدل وبدد

 رئيسية أجزاء ثبلثة إذل اغبصة يقسم الذم ىو اغبديثة اؼبدارس معظم يف بو كاؼبعموؿ اعبديد التقسيم إف
 كل(تربوية كبكيفية نفسيا فيزيولوجيا، اؼبنظمة الرياضة األنشطة ك كاألنشطة اؼبتباينة التمرينات على وبتوم حيث
 4 (.مباشرا اتصاال األخرل باألجزاء متصل جزء

 باعبزء اػباصة التمارين يف اغبمل لرفع كهتيئتها العضبلت إضباء يف الرئيسي باعبزء متصل التمهيدم فاعبزء
 نشاط أكجو على الثبلثي التقييم ىذا حسب اغبصة وبتوم ك يليو، الذم للجزء سبهيدا يعترب جزء فكل الرئيسي

 .اغبصة متطلبات حسب كـبتلفة كثَتة
  :التمهيدي الجزء 1-4

 تسخُت الدموية الدكرة تنشيط خبلؿ من للتبلميذ النفسي ك الفيزيولوجي ك البدين التحضَت ىدفو
 سهولة على الًتكيز مع اػبارجي اعبو حالة مراعاة مع كاحد أف يف التبلميذ لدل العصيب اعبهاز كربضَت العضبلت

 كىذا استغبلؽبا اؼبدرس على كهبب د، 10 إذل 5 بُت ما تًتاكح مدتو ك التحضَت، ك اؼبؤدل النشاط كبساطة
 1 .غبصةا صفة على متوقف

 
 124 :ص ، 2004 مصر، ،2 ط للنشر، الكتاب مركز الرياضية، الًتبية يف التدريس طرؽ فصيم، رمزم نيللي، سعد ؿبمود دھنا. 1
 124 :ص السابق، اؼبرجع ، اػبورل أنور أمُت. 2
 113 ص ، 1998 مصر ،)د ط(العريب الفكر دار للًتبية، التدريس طرؽ ك جھمنا :فرح اضبد عنليات. 3
 80 ص ،)د ت( اإلسكندرية)د ط(اؼبعارؼ، منشأة الرياضية، ك البدنية الًتبية تدريس يف اؼبرشد كتاب :ضبص حسن ؿبمد. 4
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  :باليد األخذ 1-4- 1
  :كالتمرينات اإلضباء، اإلدارية، اإلجراءات على كتشتمل

 كالسبلمة األماف عامل ذلك يف يراعى ك اؼبيداف إذل األقساـ من التبلميذ اصطحاب :اإلدارية اإلجراءات  -
 احد إصابة ألم يؤدم الذم الفردم اؼبزاج أك االندفاع عدـ ك النظاـ كذلك ك النهائية األقساـ عند خاصة

 1.التبلميذ

 الوقت، لتوفَت كسريعة سهلة طرؽ كاستخداـ التنظيم عنصر ذلك يف يراعى ك :الحضور وتسجيل االصطفاف  -
 .باألظباء التبلميذ على اؼبدرس نداء أك مرقمة عبلمات على التبلميذ كقوؼ أك اؼبتسلسلة األرقاـ باستخداـ كذلك

  :العمل في البداية 2-1-4 
 مع العمل يف اؼبتدرجة الزيادة مراعاة مع كاؼبنافسة اإلثارة بالتشويق تتسم أف هبب لذا اغبصة كاجهة تعترب

 اإلصابات كقوع من للتقليل البيوميكانيكية كالعمليات كاؼبفاصل كاألربطة كالعضلي الدكرم اعبهاز هتيئة إذل التدفئة
 النشاط لنوع التمهيدية أك الًتكوبية اؼبشوقة عبماعية األلعاب الوثب اعبرم، :استخداـ كيفضل العضلية كالتقلصات

 2 .(تطبيقي تعليمي)

 أك احملتول شاملة سبرينات كأيضا ،(انتشار صف،) األكذل الدركس يف خاصة النظامية التمرينات إذل إضافة
 ؿبددة أىداؼ التمارين ىذه صبيع خبلؿ من كوبقق .ذلك يف األجهزة استخداـ كذلك يبكن أك بسيطة العاب

  .الرياضي التكتيك تعليم اغبركية، القدرات تنمية قبل، من

  كحسن األستاذ لقدرة راجع كىذا معُت نظاـ اغبصة من اعبزاء ؽبذا كليس الفصل أداء مستول وبدد كفيو
 . 3الصفات كربسُت البدنية، كالتمرينات اؼبهارات تدريس يتم فيو ك. .زبطيطو

 د30ك20 بُت ما تًتاكح مدتو: الرئيسي الجزء 2-4 -  
 جديدة تقنيات كتعليم اغبركية اؼبهارات كتنمية ( الرشاقة اؼبركنة، التحمل، السرعة، القوة، )البدنيةتنمية اؼبهارات 

 :على اعبزء ىذا وبتوم ك اإلمكانيات اغبركي كتطوير
 . التدريس يف فنية كسائل استخداـ - 

 . اؼبؤدل النشاط حوؿ اؼبناقشة تشجيع - 
 4بالنشاط اػباصة القواعد تأطَت - 
  :التعليمي النشاط 1-2-4    

 
 
 149 ص ، 2002 مصر الفنية، االشعاع مكتبة البدنية، ك اغبركية الًتبية تدريب أساسيات :عبده أبو السيد حسن.1
 124 :ص مرجع، نفس اػبورل، أنور أمُت .2
 80 ص ،)د ت( اإلسكندرية ،)د ط( اؼبعارؼ منشأة الرياضية، ك البدنية الًتبية تدريس يف اؼبرشد كتاب :ضبص حسن ؿبمد. 3
 149 :ص ، 2002 مصر الفنية، اإلشعاع مكتبة البدنية، ك اغبركية الًتبية تدريب أساسيات :عبده أبو السيد حسن.4
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 ذلك يف بالتبلميذ اؼبتفوقُت االستعانة يبكن ك تطبيقها ك اؼبتعلقة للمهارة مبوذج بتقدًناؼبدرس  يقـو كىنا
  . بعناية الوقت صبيع كاستغبلؿ تدريبها، كطرؽ كتقييمها شرحها كطرؽ اؼبهارة بتحليل ذلك ك.

  :التطبيقي النشاط 2-2-4 
 تكرار على مع الًتكيز اؼبتاحة األجهزة كاستغبلؿ اعبيد األداء بفرض ؾبموعات إذل التبلميذ كتقسيم نظيمت

   .اأثنائه ك اغبصة خارج األداء كتكرار كتطبيق كالرياضية البدنية الًتبية على التبلميذ كربفيز األداء

 مبلحظتهم جانب إذل ألدائو معُت عمل ربت كضعهم ك التبلميذ مراقبة اؼبدرس على هبب كىنا
 يف اؼبكتسبة اؼبهارات لتطبيق كذلك ؾبموعات إذل تقسيمهم خبلؿ من اؼبرتكبة كتصحيح األخطاء كتوجيههم
 أداء كسلبيات اهبابيات كربديد اؼبطلوب اؽبدؼ ربقيق أجل من التقوًن بعملية قياـ األستاذ مع التنافسية اؼبباريات
 كصبباز سباحة من األنشطة يف التنوع للتبلميذ تعطي اليت كالتمرينات اؼبهارات اختيار يف األنسب كمن . التبلميذ
  .اعبماعية كاأللعاب القولألعاب  كاللياقة، التوافق سبرينات كبعض

  :الختامي الجزء 3-4 
 كيهدؼ ىذا القادـ اغبصة عن كالتحدث للحصة مصغر بتلخيص األستاذ يقـو كفيو د، 5 حوارل مدتو

 سبرينات  باستخداـ للدركس العودة كربضَت (، الطبيعية للحالة اغبيوية)العودة كاألجهزة اعبسم هتدئة إذل اعبزء
 

 االغتساؿ ذلك كبعد الرياضية الشعارات بعض ترديد أك التحية بأداء اعبزء ىذا كينتهي مروبة، كألعاب مهدئة
 1.الدراسة إلسباـ األقساـ كالذىاب إذل

 :البدني النشاط ممارسة دوافع 5- 
 كمن كؾباالهتا، الرياضية األنشطة أنواع لتعدد نظرا اؼبركب بالطابع البدين بالنشاط اؼبرتبطة اؼبمارسة تتميز

 ذلك كأنبية اؼبختلفة الرياضية األنشطة فبارسة على الطلبة ربفز اليت الدكافع ألىم اؼبريب معرفة األنبية القصول
 .فيو يعيش الذم اجملتمع أك للفرد الرياضي بالنسبة
 :إذل الدكافع  روديك يقسم

  :مباشرة دوافع 1-5 

  . اؼبستخدـ العضلي النشاط بسبب كاإلشباع بالرضي اإلحساس -
 . الذاتية اغبركات كمهارات كصباؿ رشاقة بسبب اعبمالية اؼبتعة -
 .كاعبرأة الشجاعة تتطلب بصعوبة تتم كاليت التدريبات تلك على التغلب ؿباكلة -

 2.الرياضي للنشاط بالنسبة ىاما ركنا تعترب اليت اؼبباريات أك اؼبنافسات يف الشًتاؾا -

 
 1999 الرياضية، ك البدنية الًتبية دھمع اعبزائر، جامعة العلمية، الًتبية دركس1

 23 :ص ، 1990 مصر العريب الفكر دار الرياضية، الًتبية برنامج بناء أسس اػبورل، أنور أمُت اغبماضبي، ؿبمد 2 .

.  
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  :مباشرة غير دوافع 2-5 

  .الرياضة فبارسة طريق عن كالصحة القوة إذل الوصوؿ ؿباكلة -
  . اؼبنتج اعبدم العمل إذل االستعداد إذل اؼبمارسة طريق عن السعي -
 .1الرياضية اؼبمارسة بو تقـو الذم االجتماعي بالدكر الوعي -

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 188 :ص ، 1975 اؼبعارؼ،مصر، ،دار4 ط الرياضي، ك الًتبوم النفس علم عبلكم، ؿبمد جبلؿ، سعد 1
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 :الثالث الفصل خالصة
طريقة  أف نستخلص كالرياضية، البدنية الًتبية تدريس طرؽ حوؿ يدكر كالذم البحث موضوع إذل تطرقنا خبلؿ من

 عديدة طرؽ ىناؾ كانت كإذا معينة، أىداؼ لتحقيق اؼبعلم يتبعها خطوات ؾبموعة سول ليست التدريس
 طبيعة كعن البشرية، الطبيعة عن العصور عرب اؼبربُت أفكار إذل األصل يف يرجع ذلك فاف مشهورة للتدريس،

 ىناؾ إف :نقوؿ هبعلنا ما كىذا التعليم، ماىية عن النفس علماء إليو توصل ما إذل أيضا يرجع ذاهتا، فبا اؼبعرفة
 يف تصب موضوعية كأىداؼ أنبية لو كالرياضية البدنية الًتبية حصة كاف التدريس كنفسية لطرائق تربوية جذكر

 سبكنا حيث حبثنا خبلؿ إليو تطرقنا ما كىذا الرياضية، اؼبهارات كاكتساب النتائج ربقيق أفضل اجل من الصميم
 حصة أىداؼ ـبتلف على تعرفنا كما التلميذ، ذباه كاجباتو كمعرفة كالرياضية الًتبية البدنية حصة على التعرؼ من

 مباشرة غَت كأخرل مباشرة دكافع فمنها كالرياضي، البدين النشاط فبارسة على دكافع كذلك كالتعرؼ البدنية الًتبية
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 الرابع:المراىقةالجانب النظري                                                          الفصل 

 

 :المراىقة مفهوم  1-
  :لغة -

 حد بلغ أم اغبلم من قرب دبعٌت الغبلـ رىق نقوؿ اغبلم من االقًتاب العربية اللغة يف اؼبراىقة كلمة تعٍت
 .اغبلم قارب الذم الفىت ىو اؼبراىق إف الرجل أم

 ال اللغوم اؼبعٌت كىذا للمراىق، االنفعالية اغبالة إذل يشَت ىذا كلعل كالزيادة، الطغياف اؼبراىق كلمة كتعٍت
 1 .للمراىق السيكولوجي اؼبعٌت كثَتا عن ىبتلف

 : ااصطالح -
 فيها وبدث كالنمو التحوؿ من معقدة فًتة بأهنا كتتسم الشباب إذل الطفولة من االنتقاؿ مرحلة ىي

 الراشدين ؾبتمع يف عضوا الصغَت الطفل تقلب كاضحة كذىنية كنفسية عضوية  تغيَتات
 النضج إذل ينمو كمعناه : Adolescere البلتيٍت الفعل من مشتقة adolescence  مراىق ككلمة 

 2 .الرشد كبداية اؼبتأخرة الطفولة فًتة هناية بُت تقع اليت الشخص حياة من الفًتة كىي

 تربوية، اجتماعية ككجدانية، تعريفية، بيولوجية، عملية اؼبراىقة "اعبحماين العارل عبد" الدكتور كيعرفها
 3 .كية متطوريدينام

 عملية هبذا فهي بالرشد تنتهي ك البلوغ من تبدأ مرحلة إهنا " السيد البهي فؤاد" الدكتور يعرفها كما
 4 .هناياهتا يف كاجتماعية بدايتها عضوية يف بيولوجية

 ىؤالء بُت من كالتعريف بالشرح اؼبراىقة مصطلح اختبلفهم على العلماء من العديد كذلك تناكؿ كقد
 كانت فلقد كبَتا اىتماما اؼبرحلة ىذه أكلو الذين األكائل العلماء احد يعترب الذم "ستانلي ىوؿ" أيضا قبد

 أف يرل "ىوؿ" فكاف لئلنساف الثانية الوالدة يعتربه الذم البلوغ عن "ركسو"اؼبفاىيم  من مستمدة حوؽبا مفاىيمو
 ؼبا الرشد مرحلة إذل كتقوده الطفل حياة من كالعشرين اػبامسة حىت سن تستمر اليت الزمنية الفًتة ىي اؼبراىقة
 5 .كمسؤكليات متطلبات من ربملو

 إذل الطفولة من الفرد انتقاؿ مرحلة ىي اؼبراىقة إف القوؿ يبكننا للعلماء السابقة التعاريف خبلؿ من
 الفرد يصبح عندما كتنتهي سنة 12 حوارل أم اعبنسُت لدل البلوغ من تبدأ الفرد حياة من فًتة ىامة كىي الرشد
 كاالقتصادم االجتماعي كاحمليط اعبنس كحسب اعبغرافية الناطق حسب زبتلف كىي 21إذل  19 حوارل يف راشد
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 كيصاحب كالفيزيولوجية اعبسمية النواحي يف كالسريعة الكبَتة التحوالت ؾبموعة من فيها كربدث كالثقايف
 بعض إذل األحياف غالب يف تؤدم اليت كالنفسية االجتماعية غالبا األزمات يصاحبها كبَتة انفعالية أثار ذلك

 .اؼبراىق حياة يف االضطرابات
  :المراىقة أنواع 2- 

اعبسمية  ظركفو حسب اؼبراىقة من خاص نوع فرد فلملل اؼبراىقة من نوع ىناؾ ليست انو الواقع
كمن  أخرل إذل جغرافية بيئة كمن أخر إذل فرد من زبتلف فاؼبراىقة للطبيعة، استعداده كحسب كاؼبادية كاالجتماعية

 .اؼبتحضر اجملتمع يف عنها زبتلف ككذلك سبللة، إذل سبللة
 كاألغبلؿ القيود من الكثَت يفرض الذم اجملتمع يف زبتلف كما الريف يف عنها اؼبدينة اجملتمع يف زبتلف كذلك

 كالدافع اغباجات إشباع كفرص كالنشاط العمل فرص للمراىق يتيح اليت اغبر اجملتمع يف عنها اؼبراىق النشاط على
 .اؼبختلفة

 اجملتمعات يف انو) االجتماعية األنثركبولوجيا (علماء من كىي " مد مارجريت " أجرهتا اليت ألحباث دلت فقد
 األحباث أسفرت فقد اؼبتحضرة اجملتمعات يف إما مباشرة الرجولة مرحلة إذل الطفولة مرحلة من الطفل ينتقل البدائية

 1.ـبتلفة أشكاال تتخذ اؼبراىقة أف على

 : يلي فيما زبليصا يبكن للمراىقة عامة أمباط أربعة ىناؾ إف " مغاريوس صامويل " كيرل
  :المكيفة المراىقة  1-2-

  اغبادة االنفعالية التوترات من زبلو كتكاد العاطفي االستقرار إذل سبيل كاليت نسبيا اؽبادئة اؼبراىقة كىي
 يشرؼ كال معو كتوافقو لو اجملتمع بتقدير اؼبراىق يشعر كما طيبة عبلقة بو باحمليطُت اؼبراىق عبلقة تكوف ما كغالبا
  .االعتداؿ إذل سبيل ىنا اؼبراىقة إف أم السلبية االذباىات أك اػبياؿ أك اليقظة األحبلـ يف الشكل ىذا يف اؼبراىق

  :المنطوية نسحابيةاإل المراىقة  2-2-
 االجتماعي التوافق كعدـ بالنقص كالشعور كاػبجل كالًتدد السلبية كالعزلة االنطواء إذل سبيل مكتئبة صور كىي

 كما كاألخبلقية الركحية القيم يف كالتأمل الديٍت التفكَت أك حياتو مشكبلت كحل نفسو إذل اؼبراىقة كؾببلت
 كاػبياالت األكىاـ حد اغباالت بعض يف اليقظة أحبلـ كتصل اليقظة كأحبلـ اؽبواجس يف االستغراؽ يف يشرؼ
 2 .يقرأىا اليت الركايات أشخاص كبُت نفسو بُت اؼبراىقة الطابق كاذل اؼبرضية
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  :المتمردة العدوانية المراىقة 3-2- 
 كما اػبارجي اجملتمع أك اؼبدرسة  سلطة أك الوالدين سلطة كاف سواء السلطة على متمردا ثائرا كيكوف

 اجملموعة ىذه عند العدكاين كالسلوؾ كالتدخُت، سلوكهم يف كؾباراهتم بالرجاؿ كالتشبو ذاتو توكيد إذل اؼبراىق يبيل
 كأحبلـ باألكىاـ يتعلق قد الثالث النوع ىذا من اؼبراىقُت كبعض العناد صورة يتخذ مباشرة غَت بصورة يكوف قد

 2 .سبق فبا اقل بصورة لكن اليقظة

  :المنحرفة المراىقة  -2-4
 السابقتاف الصورتاف كانت فإذا كالعدكاين اؼبنسحب للشكلُت اؼبتطرفة الصورة سبثل النوع ىذا كحاالت

 االكببلؿ قبد حيث الرابع شكل يف البادية الصورة إذل خطورتو يف يصل ال االكبراؼ مدل أف إال متوافقة، غَت
 أك اعبريبة عداد يف أحيانا البعض كيدخلها اجملتمع تركع بتصرفات اؼبرىق يقـو كحيث النفسي كاالهنيار اػبلقي
  .1العقلي كاؼبرض النفسي اؼبرض

 :المراىقة مرحلة خصائص  3-
 حياتو، يف البشرم اعبنس هبا يبر اليت اؼبراحل باقي عن كسبيزىا ربدىا خصائص عدة اؼبراىقة ؼبرحلة

 .كاالنفعالية كاالجتماعية كالنفسية كالعقلية اعبسمية اػبصائص إذل العنصر ىذا يف كسنتطرؽ
  :الجسمية الخصائص 1-3-

 كبو خطوة يعترب الذم اعبسم نضج على دليل كجسيمة فيزيولوجية عضوية تغَتات اؼبراىق عند تظهر
 السنوات يف اعبسمي النمو فيزداد كاضح بشمل الفيزيولوجية الناحية تأثَت كيظهر عاـ بوجو الفرد شخصية اكتماؿ
 تنمو إذ اؼبتأخرة الطفولة بو تتصف الذم اؽبادئ النمو من طويلة فًتة عقبة كتأيت مذىلة بسرعة اؼبراىقة من األكذل
 يطلق أخرل فبيزات ظهور اعبسمي النمو كيصاحب التناسل يف كظائفها أداء على قادرة كتصبح اعبنسية الغدد
 بعض كحدكث الصوت كخشونة اإلبط كربت اغبانة فوؽ الشعر كنمو الثانوية اعبنسية الصفات إصبلح عليها

 من النخامية الغدد إفراز يزداد اؼبرحلة ىذه يف انو إذ اؽبرمونات يف اؼبتمثلة الصماء الغدد إفرازات" يف التغَتات
 اؼبنبعثة اؽبرمونات

 يف عنو البنات عند اعبسمي النمو يسرع كما موسيةيالت ك الصنوبرية الغدد يف ظهور وبدث بينما للجنس
 العضلي العصيب التوافق يف اضطراب وبدث منتظم غَت السريع النمو كىذا كنصف عاـ أك عامُت بفارؽ البنُت
 2.كاػبفة الرشاقة فتقتل

 : يلي دبا التشروبية الناحية من األنثوم عن الذكرم اعبنس كىبتلف
  :الذكري الجنس  1-1-3-
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 عنده العضلي النسيج ككمية اؼبرأة من أكثر كالنوعية كاإلشكاؿ اغبجم حيث من الرجل العظاـ تكوف
 اعبنسي النضج عبلمات تظهر اعبنسية الغدد إفرازات كبتأثَت أكثر اغبيوية سعتو تكوف كبذلك الدىن من أكثر

 ىرمونية اضطرابات ظهور كانسجامو اعبسم اتزاف الصدر اتساع كالذقن الشارب يف الشعر ككبو اؼبنوم كالشريط
 إذف القامة كزيادة كالنفس كاإليقاع الطبع على كيؤثر النـو على القدرة كعدـ الشهية فقداف يسبب فبا اؽبضم عند

 الكبد الرئتُت، القلب، العظمي اؽبيكل فيو دبا اغبجم حيث من تقريبا األجهزة كل مستول على تضاعف وبدث
 .اػبامسة السنة يف مبوىا يكتمل اليت العصبية األجهزة ك الدماغ باستثناء ىذا التناسلية كالغدد العضدية الغدة ك

  :األنثوي الجنس  2-1-3-
 كيتوقف سنة 14 البويضات بفرز يقوماف الذين اؼببيضُت عن عبارة ىي كاليت اعبنسية الغدد بنمو يتميز

 كبيئية، ككراثية09 بُت ما فًتة يف مرة ألكؿ الفتاة عند لطمث كوبدث - فيزيولوجية سبللة العوامل على السن ىذا
 كذلك ك اغبوض يف العظاـ كنمو الثانوية الصفات عليها يصطلح أخرل فبيزات مظاىر على كيطلق

 ؼبدة سنة كل سم 01 حوارل متوسط بشكل القامة زيادة أما كالثديُت، اؼبهبل الرحم أخرل أعضاء مبو
 2.اعبذع مستول على سنوات ثبلث

تتميز فًتة اؼبراىقة بنمو القدرات العقلية كنضجها حيث يسَت النمو العقلي الخصائص العقلية:  -3-2
 من العاـ اذل اػباص، كتسَت اغبياة العقلية من البسيط اذل اؼبعقد أم من ؾبرد اإلدراؾ اغبسي كاغبركي اذل أدراؾ 

درة العقلية العامة ككذلك تتضح العبلقات اؼبعقدة كاؼبعاين اجملردة ففي مرحلة اؼبراىقة ينمو الذكاء العاـ كيسمى الق
 اإلستعدادات كالتفكَت كالتذكَت كالتخيل.

كمن أبرز خصائص النشاط العقلي يف فًتة اؼبراىقة ايضا أنو يأخذ يف البلورة كالًتكيز حوؿ نوع معُت من 
ا  يصبح النشاط كاف يتجو اؼبراىق كبو الدراسة العلمية األدبية بدال من تنوع نشاطو ك إختبلؼ إىتمامو  كم

اؼبراىق قادرا على تركيز إىتمامو ؼبدة طويلة ، كيف ىذه اؼبرحلة أيضا يصبح خياؿ اؼبراىق خياال ؾبردا. أم مبنيا 
 على إستخداـ الصورة اللفظية كعلى اؼبعاين كاؼبعاين اجملردة.

حياتو  : تعترب ىذه اؼبرحلة من أصعب اؼبراحل اليت يبر هبا اعبنس البشرم يفالخصائص النفسية -3-3
خصوصا من الناحية النفسية ،ففيها يواجو اؼبراىق صعوبات نفسية قوية يتأرجح من حاالت اذل أخرل كيهل اذل 
التفكَت يف اؼبشاكل احمليطة بو فهو يرل نفسو كبَتا كيقحم نفسو يف أحاديث الكبار لكن ىناؾ من يرفضونو ألهنم 

 1فسية بعدة خصائص أنبها:يعتربكنو صغَتا كتتميز ىذه اؼبرحلة من الناحية الن

للذكور ، كىذا اإلحساس يتحوؿ اذل األـ ك معانات  17لئلناث كسن  15القلق كالشعور بالوحدة من سن  -
 من خبلؿ الرغبة يف اإلستقبللية كاغبركة.
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 حديث الصداقة كالعبلقات مع األخرين يدخل اؼبراىق يف ؾباؿ العاطفة اغبقيقية.ظهور مفهـو  -
 ظهور اإلعجاب باألراء كاألفكار الفلسفية كالسياسية خاصة لدل الذكور. -
 ظهور األزمة األصلية الشبانية  يف مواجهة اغبقيقة ك اإلبتعاد على التخيبلت . -
 يف الذكاء كالكفاءات اػباصة بتوثيق اؼبصاحل اؼبهنية اغبرفية كاإلجتماعية. ظهور اإلختبلؼ -

كمن خبلؿ كل ىذا يتجو اؼبراىق اذل زبصص رياضي على األخص األلعاب اعبماعية كألعاب القول الذم 
رة يصبح من ىواياتو ميوالتو كىو ما يساعده على للوصوؿ اذل اؼبستويات العالية خاص ة أذا كانت لديو القد

 1على العطاء كيبتلك اغبماس كاإلرادة كلكن ىذا هبب أف يتوافق مع دراستو.

 اغبياة اإلجتماعية يف مرحلة اؼبراىقة تتميز باإلتساع كالشموؿ كالتباين الخصائص اإلجتماعية:  -3-4

عية كالتمايز كخاصة يف إيطار األسرة كاؼبدرسة ،حيث يتأثر النمو اإلجتماعي للمراىق بالبيئة اإلجتما
  يف يؤثر كميوؿ اذباىات كعرؼ كعادات تقاليد ثقافة من االجتماعية البيئة يفكاألسرية اليت يعيش فيها، فما يوجد 

 .كذبعل سلوكو كتوجو اؼبراىق

 أف هبب ال كما قاصرا طفبل يعد دل أنو يشعر ألنو صعبة أك سهلة عملية بو احمليطُت كمع نفسو مع تكيفو عملية
 حل على كتساعده اؼبراىق بيد تأخذ اليت ىي اؼبستنَتة كاألسرة ككصايتها األسرة لرقابة سلوكو ىبضع كال وباسب
  1الكبار من كغَتىم ؼبدرسُتكا اآلباء نصح يتقبل إف البد لذلك ؿبدكدة تزاؿ ال تصورىا مهما خربتو كاف اؼبشاكل

 يعصي فنجده كيقًتب أنانيتو من كىبفف ككاجباتو حقوقو كيدرؾ االجتماعي نشاطو دائرة تتسع كما
 بو احمليطة الواقعية اغبياة من يسخر كما سيطرهتا من يتحرر حىت األسرة يف القائمة السلطة كيتعدل األكامر
 اؼبراىق يتميز كما الرشد من اقًتب كلما الواقع من بالتدرج يؤمن لكونو هبا يؤمن اليت العالية اؼبثل عن ليبعدىا

 عدكانيا سلوكا تعصبو يتخذ كقد إليها ينسي اليت األقراف اعبماعة كمعايَت آلرائو متعصبا باعتباره كاؼبنافسة بالتعصب
 2 .كربصيلهم ألعاهبم يف لزمبلئو أحيانا منافستو طريق عن يكوف ؼبكانتو اؼبراىق كتأكيد البلذع كالنقد

 كاالنسحاب باػبجل فيتسموف العزلة إذل يبيلوف الرفقاء اختبار جانب ربقيق يف يفشلوف الذين كاؼبراىقُت
 :التالية النقاط يف للمراىق االجتماعية اػبصائص إهباد يبكن عامة بصفة ك اعبماعات من

 اؼبنزؿ من النفور ذلك يسبب كقد أحيانا عليهم سلطتو كفرض كالكبار اؼبنزؿ السلطة من التحرر إذل اؼبيل  -
 .السلبية االكبرافات بعض ظهور احتماؿ مع بديلة أخرل عبلقات بإهباد التعويض يف كالرغبة

 بالوالء ؽبا يدين اليت اؼبراىق اذباه يف فبتازا مركزا الشلة ىذه كسبثل اعبنس نفس من للشلة االنتباه إذل اؼبيل ازدياد  -
 2.األكرل

 .األقل على تقليدىم يف الكبار اؼبشاركة إذل كيبيل الصغار ك الكبار سلوؾ بُت تصرفاتو يف يتقلب  -
 .جديدة كمهارات خربات كاكتساب دبكانتها كالشعور منضمة صباعات يف االشًتاؾ إذل اغباجة  -
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 .مكانو على يصل حىت نفسو كبو الفرد عليها يرتكز كاف اليت الفردية األنانية من التخلص  -
 كمساعدتو كسبلـ امن من اؼبرحلة ىذه يف لو توفَتىا هبب مطلب عدة إذل حباجة اؼبراىق إف لنا يتضح سبق كفبا

 السليم النمو العملية يف يساعده الذم اغبركي النشاط إذل بتوجيو كذلك إمامو تقف اليت الصعوبات لتجاكز
 اغبياة يف بو يقتدم الذم العلى اؼبثل اؼبراىق لدل باعتباره اؼبعلم هبا يقـو اؼبهمة كىذه قدراتو عن كإشراكو
 1.كخارجو القسم داخل بسلوكو يتأثر فهو كبالتارل

 :االنفعالية الخصائص  5-3-
 أحاسيس أخر إذل حُت من يساكره كما كاالندفاع بالعنف االنفعالية الناحية من اؼبراىق حياة سبتاز

 فهنالك حياتو تسود اليت االنفعالية االضطرابات ىذه بواعث تقسيم يف الباحثوف اختلف كلقد القلق أك بالضيق
  .باؼبراىق احمليطة البيئية العوامل إذل يرجعها من كىناؾ الغدد إفرازات التغَتات إذل يرجعها

 كتغَت الكبار كتصرفات األطفاؿ سلوؾ بُت سلوكو ربوؿ يف متجليا للمراىق االنفعارل ثبات عدـ كيبلحظ
 كاالنطوائية كاؼبيوؿ اػبجل عليو يظهر كقد كاالكتئاب كاالنشراح كاػبوؼ كالشجاعة كالكره اغبب يب شعوره

 اؼبرحلة ىذه البداية يف بالنفس الثقة عدـ نتيجة كالًتدد اؼبفاجئة اعبسمية التغَتات نتيجة الذات حوؿ كالتمركز
 زبيل على يساعده كما الواقع يف ربقيقها يستطيع ال اليت الرغبات بتحقيق للمراىق يسمح فبا خصبا اػبياؿ يكوف

  2 .ي كاقع غَت إذل الواقع عادل من فينتقل أحيانا النفسي القلق كينتابو اليقظة أحبلـ يف اؼبراىق كيستغرؽ مستقبلو

 يف أساسية يراىا اليت اغباجيات من ؾبموعة ربقيق بوجوب شعور اغبالة ىذه يف يولد :المراىق حاجات 4- 
  :التارل النحو على اغباجات ىذه عرض كيبكن اليومية حياتو

 باألمن الشعور إذل كاغباجة اعبسمية كالصحة اعبسمي األمن إذل اغباجة كتتضمن :األمن إلى الحاجة  1-4-
 .الشخصية اؼبشكبلت حل يف اؼبساعدة إذل كاغباجة الدكافع إشباع من اغبرماف عند اغبماية إذل كاغباجة الداخلي

 إذل االنتماء ك األصدقاء إذل كاغباجة االجتماعي التقبل إذل اغباجة كتتضمن :القبول حب إلى الحاجة 2-4- 
 كإنتاجية فعالية أكثر اؼبراىق هبعل إف شانو من كىذا لآلخرين االستعداد كاذل الشعبية إذل كاغباجة اعبماعات

 .صباعتو لصاحل
 كالقيمة اؼبركز إذل كاغباجة , الرفاؽ صباعة إذل االنتماء إذل اغباجة كتتضمن :الذات مكانة إلى الحاجة 3-4- 
 النجاح إذل كاغباجة التقبل ككذا اآلخرين من كاالعًتاؼ اؼبعاملة يف بالعدالة الشعور إذل كاغباجة االجتماعية
 كاغباجة كتقليدىم اآلخرين ضباية إذل اغباجة قائد إتباع إذل اغباجة ىناؾ إف كما كالقيادة كاالمتبلؾ االجتماعي

 .3اللـو ذبنب إذل اغباجة إذل إضافة االجتماعية كاؼبكانة كاؼباؿ كاؼبلبس اؼبظهر يف الزمبلء مع اؼبساكاة إذل
 
 
 170 ،ص 1964 بَتكت، كالنشر، للطباعة العربية دار ، النفس علم معادل ، عيسوم الرضباف عبد.1

 160 ص ، 1981 رة،ھالقا الوحدة، مؤسسة مطابع قة،ھكاؼبرا الطفولة النفس علم ـبوؿ، سليماف مالك 2 .

 ص ، 1986 رة،ھالقا اؼبعارؼ، دار الًتبوم، النفس علم عبلكم، حسن ؿبمد 3 .
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 كالسلوؾ الفكر قاعدة كتوسيع التفكَت إذل اغباجة كيتضمن :واالبتكار العقلي النمو إلى الحاجة 4-4-
 كالتقدـ النجاح إذل كاغباجة العمل طريق عن الذات كإشباع كالتنوع اعبديدة اػبربات اكتشاؼ إذل كاغباجة
 إذل اغباجة ككذا للقدرات كالنمو اؼبعلومات إذل اغباجة اإلثارة كراء كالسعي النفس عن التعبَت إذل اغباجة الدراسي
 .كاألسرم فهميلا ك الًتبوم العبلجي كاإلرشاد التوجيو

 ،فوسيلة اؼبنزؿ أك اؼبدرسة يف كانت سواء الطبيعية االجتماعية اغبياة ىذه تشبو :االنتماء إلى الحاجة 5-4- 
 يشعر اعبماعة يف عضو ىو كإمبا دبفرده، ليس انو التلميذ يشعر أف "رضواف الفتاح أبو" حسب اغباجة ىذه إرضاء

 من اؼبعلم ىبرجو أف ىي للتلميذ تقع اليت العقوبات أقصى من كاف كلذلك غَته كبُت بينو جيدة ةعبلق بوجود فيو
 1 .اعبماعي العمل فرصة إعطاءىم ىو التبلميذ اذباه اؼبدرس فواجب نشاطهم، عن كيعزلو زمبلءه بُت

 :المراىقة مشاكل 5- 
  :الجنسية المشاكل 1-5-

 اليت اؼبشكبلت أىم من يعتربه عاـ بوجو اعبنسية األمور ككبو اآلخر اعبنس كبو سوية اذباىات تكوف أف
 عن يعرب إف يريد كانو اعبنسي نضجو كاكتمل كبَت بأنو يشعر فاؼبراىق النمو من اؼبرحلة ىذه يف اؼبراىق تواجو
 .حاجاتو كبُت بينو يقف اؼبوارد يف فالقصور بالواقع يصطدـ أنو إال بالزكاج، نفسو يف اعباؿبة اعبنسية دكافعو

 كأف اؼبشاكل، ىذه طبيعة للمراىق توضح كاف اؼبناقشة ك اغبوار طريقة استعماؿ ينبغي األزمات ىذه على كللقضاء
 إطار يف السليمة كاألخبلقية الدينية الًتبية طريق عن كذلك اعبنسية األمور يف حراـ ىو كما حبلؿ ىو ما لو نبُت

 2 .اإلسبلمية الشريعة

  :الذاتي االستقالل 2-5-
 عليو طرا دبا تعرؼ ال األسرية فالبيئة تغيَت من عليو طرأ ما إف قليبل السن بو يتقدـ عندما اؼبراىق يدرؾ

 على كالديو قبل من مساعدة كل اؼبراىق كيفسر ذاتيتو لو من كفرد كحقوقو رجولتو تقرر كال بو تأبو كال نضج من
 االعًتاض كيأخذ شأنو، من كالتقليل معاملتو إساءة التدخل ىذا من اؼبقصود كاف اػباصة األمور يف تدخل أهنا

 3 :أنبها متعددة إشكاال الوالدين سلوؾ على
 إضافة اؼبكبوتة، حرية عن للتعبَت منفذا فيها وبد قد أخرل بيئات إذل اللجوء أك االستقرار كعدـ السلبية ك العناد

 

 

 

 

 40 ص ، 1986 بَتكت، الؿ،ھاؿ منشورات سيكولوجية، نفسية موسوعة سبيل يف غالب، مصطفى. 1
 32 ص السابق، اؼبرجع إظباعيل، الدين عماد ؿبمد .2
 43ص ، اؼبرجع نفس غالب، مصطفى.3
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 هبعلو الذم اؼبارل عجزه ىو النفسي استقراره كعدـ اؼبراىق اضطراب على تعمل أسباب عدة فهناؾ ذلك إذل
 1 .اغبالة اؼبيسورم بزمبلئو نفسو قارف ما إذا بالعائلة مرتبطا

  :اآلخرين مع االجتماعية العالقة 3-5-
 يف دكرىا تلعب عاـ بشكل حياتو غي هبم يتصل فبن غَتىم أك الرفاؽ كجبماعة بأصدقائو اؼبراىق عبلقات

 .صباعتو بُت ك بينو يقـو ما فمثبل اؼبراىق أزمات
 احملافظة من سبكنو كيفية يف ىبتار ذبعلو موافقة يواجو فقد بالتمرد الشعور يف كرغبتو ذاتيتو ترضى ال قد

 اعبماعة لفكرة التاـ اػبضوع أك الكلي االعتماد من التخلص كيفية كذلك ك إزاء أك تسلط دكف هبم عبلقتو على
 كاالضطرابات النفسية األزمات من الكثَت عليها يًتتب قد اؼبوافقة فهذه الصغَت الطفل ذلك يعد دل انو حيث عنو
 .االجتماعي كسلوكو عبلقاتو يف

 :التالية اؼبظاىر كتأخذ الذات كبو عواطف بتكوين اؼبرحلة ىذه تتميز :الذات نحو الحساسية 4-5
 2 .كالكبلـ اعبلوس بطريقة ك باؽبنداـ كالعناية بالنفس، االعتداد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 41ص ، 1986 بَتكت، الؿ،ھاؿ منشورات سيكولوجية، نفسية موسوعة سبيل يف غالب، مصطفى.1
32 ص السابق، اؼبرجع إظباعيل، الدين عماد ؿبمد.2



 

 

 

 :النظري الجانب خالصة

 اإلقباز دافعية على الرياضية اإلصابات تأثَت حوؿ حبثنا موضوع من النظرم اعبانب يف تطرقنا خبلؿ من
 األكؿ الفصل يف التعرؼ خبلؽبا من استطعنا فصوؿ أربعة حوؿ سبحور كالذم كالرياضية البدنية الًتبية حصة يف

 أما منها الوقاية ككسائل كطرؽ حدكثها منع ككيفية إليها تؤدم اليت كاألسباب الرياضية اإلصابات مفهـو على
 يف كالرياضية البدنية األنشطة فبارسة دكافع كـبتلف اإلقباز لدافعية اغبقيقي اؼبفهـو إذل فيو تطرقنا الثاين الفصل
 تسمح اليت الطرؽ من العديد فهناؾ اؼبدرسية الرياضة فبارسة أثناء التبلميذ عند تنميتها فيجب ،اؼبدرسي الوسط

 اؼبدرسية. كالرياضية البدنية األنشطة فبارسة كبو بتنميتها
 كدكافع كأىدافو التلميذ، ذباه كاجباتو كمعرفة كالرياضية البدنية الًتبية حصة على التعرؼ من سبكنا كذلك

 ـبتلف لتطوير مناسبة مرحلة تعترب اليت اؼبراىقة فًتة يف كىذا مباشرة، كالغَت اؼبباشرة كالرياضية البدنية الًتبية فبارسة
 من ىبفف أف اؼبراىق يستطيع الرياضة فبارسة فبفضل اؼبختلفة، الرياضية اؼبهارات كتعلم كاغبركية البدنية الصفات

 ؼبواصلة هتدؼ كالرياضية البدنية فالًتبية مطاؿبو عن كيعرب طاقاتو وبرر أف يستطيع أنو كما الداخلية، الضغوطات
 .النواحي صبيع من اؼبراىق تربية
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 :المتبع المنهج -1
يعد إختيار اؼبنهج خطوة أساسية يف البحث العلمي كىو األساس السليم للحصوؿ على معلومات ك  

بيانات دقيقة ، من خبلؿ إستخداـ ؾبموعة من األدكات لتجميع البيانات كربليلها كالتوصل اذل النتائج اليت 
 تساعد يف اإلجابة على تلك التساؤالت.

 دراستنا طبيعةكمن اؼبعركؼ أف ربديد اؼبنهج يكوف كفق طبيعة الدراسة اليت هبريها الباحث، كإنطبلقا من 
 العبلقات كمدل كإهباد كتفسَتىا دقيقا كصفا الظاىرة بوصف لنا تسمح كبيانات معلومات ذبميع تتطلب اليت

ألنو اؼبنهج اؼبناسب الذم وبقق أىداؼ ىذه الدراسة "كيقـو على  الوصفي اؼبنهجإستخدمنا  .عناصرىا بُت التأثَت
دراسة الظواىر كما ىي يف الواقع كالتعبَت عنها بشكل كمي أك كيفي دبا يوضح حجم الظاىرة كدرجة إرتباطها 

 .1بالظواىر األخرل أك بوصف الظاىرة كتوضيح خصائصها"
ـ أيضا على توصيف العبلقة القائمة بُت متغَتم كال يقـو ىذا اؼبنهج على كصف الظاىرة فقط إمبا يقو 
 الدراسة كذالك للوصوؿ اذل كصف علمي دقيق ؽبذه الضاىرة.  

 كالنفسية الًتبوية البحوث ؾباؿ يف استخداما البحث طرؽ أكثر من اإلحصائية البحوث كتعد
 العبلقات كعن بالفعل القائمة كاألساليب الظركؼ على قيمة ذات كحقائق سبدنا دبعلومات فهي كاالجتماعية

 .اؼبختلفة الظواىر بُت القائمة
 :الدراسة متغيرات تحديد  2-

 الرياضية اإلصابات :المستقل المتغير  1-2-
 .الثانوم الطور لتبلميذ الرياضية ك البدنية الًتبية غبصة االقباز دافعية :التابع المتغير  2-2-

 :الدراسة حدود  -3
 :. المجال الزماني3-1

 اؼبوسمكيقصد بو الزمن اؼبستغرؽ يف إقباز ىذا البحث فقد أجريت ىذه الدراسة يف الثبلثي الثاين من  
 مام( –أفريل  –مارس  -فيفرم  -)جانفي 2015/2016الدراسي

 . المجال المكاني:3-2
 :كىي ،ثانويات دائرة زريبة الوادم كالية بسكرة على الدراسة ىذه كزعت 

 بلدية زريبة الوادم.مكيبادم  الشهيد ثانوية -
 بلدية زريبة الوادم.اإلخوة خضراكم ثانوية  -
 بلدية خنقة سيدم ناجيالشيخ عاشور بن ؿبمد   .ثانوية -
 اإلخوة بن ناجي بلدية الفيض.ثانوية -
 ؼبزيرعة بلدية الشهداء اإلخوة جبابرة  .ثانوية -
 101 ص ، 2000 رة،ھللنشر،القا الكتاب اإلحصائي،مركز التحليل ك العلمي البحث طرؽ باىي، اغبفيظ،حسُت عبد ؿبمد إخبلص1 .

 . المجال البشري:3-3
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 .الثانوية للمرحلة النهائية األقساـ تبلميذ كيبثل ؾبتمع البحث كاؼبتمثل يف
 :اإلحصائي المجتمع  -4

 دائرة زريبة الوادم كالية بسكرة ثانويات كل ىو اإلحصائي كاجملتمع
 :الدراسة مجتمع.  4-1

 الذين لدائرة زريبة الوادم كالية بسكرة ةالثانوي اؼبرحلة يف النهائية األقساـ تبلميذ يشمل دراستنا ؾبتمع
 .إلصابة رياضية كتعرضوا ؽبم سبق

 1:الدراسة عينة تحديد  -5 

تستخدـ اؼبعاينة لغرض إختيار مفردات من اجملتمع كإخضاعها للعمل اإلحصائي، حبيث تكوف النتائج 
 عليها من معطيات العينة صاغبة لتمثيل اجملتمع . اؼبتحصل

  ىو كرائها من الرئيسي اؽبدؼككاف  لدائرة زريبة الوادم ثانوياتطبسة  إذل االستطبلعية دراستنا قادتنا
 .ككل الدراسة اؼبرجوة من األىداؼ بتحقيق لنا تسمح اليت اؼببلئمة البحث أدكات اختيار العينة ك ربديد
 :العينة عناصر اختيار  6-

 تعرضوا ك ؽبم سبق الذين التبلميذ تضم ك مقصود بشكل ـبتارة عينة ىي ىذه دراستنا يف العينة
 فيو حدث الذم الوسط ك اعبنس عاملي االعتبار بعُت نأخذ دل ىذه االختيار عملية ك يف رياضية، إلصابات

  التبلميذ عند دافعية اإلقباز على الرياضية اإلصابات تأثَت مدل حوؿ دراستنا تتمحور أف لكوف الرياضية اإلصابة
 .الرياضية اإلصابة فيو الذم حدثت الوسط ك جنسهم عن النظر بغض

تتوفر فيهم مواصفات العينة احملددة سلفا، كقد  تلميذ 85 إحصاء مت االستطبلعية الدراسة خبلؿ كمن
 مت تقسيمهم على النحو التارل:

 .أفراد العينةتلميذ سبثل  75تضم مجموعة أولى : -
تبلميذ شاركوا يف عملية ربديد اػبصائص السيكومًتية ألداة البحث) إختبار صدؽ 10تضم مجموعة ثانية : -

 كثبات أداة البحث(.
منها لعدـ ربقيقها شركط اإلجابة  3إستبانة ، كبعد فحصها مت إستبعاد 73. كعند توزيع اإلستبانة مت إسًتداد  

 إستبانة صاغبة للتحليل .70 الصحيحة .فشكلت لدينا 
 :المعلومات جمع أدوات 7-

 إعتمدنا يف ىذا البحث على الطرؽ التالية يف صبع اؼبعلومات:
 البيانات األولية: 7-1

  أحدنبا استبيانُت تصميم يف سبثلت كاليت البحث أداة بتحديد اؼبشرؼ األستاذ مع التشاكر بعد قمنا
 

 25.ص2006البحث العلمي إلعداد الرسائل اعبامعية،مؤسسة الوراؽ .عماف.األردف. مركاف عبد اجمليد إبراىيم.أسس .1
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 على توزيعو مت ك لؤلساتذة موجو آخر ك تلميذ 75 ب اؼبقدرة الدراسة عينة ككزع على للتبلميذ موجو

 إستبانة لؤلساتذة. 12فيما أسًتجعت .النهائية األقساـ على يشرفوف أستاذ 13
كمن مث تفريغها كربليلها بإستخداـ اإلختبارات اإلحصائية اؼبناسبة هبدؼ الوصوؿ اذل دالالت ذات قيمة 

 اإلحصائي. SPSSكمؤشرات تدعم موضوع البحث .كذلك بإستخداـ برنامج  
 البيانات الثانوية: 7-2

ائل اعبامعية كاؼبقاالت مت اغبصوؿ عليها من خبلؿ مراجعة الكتب كاؼبنشورات الورقية كاإللكًتكنية ،كالرس
كالتقارير اؼبتعلقة باؼبوضوع قيد البحث كالدراسة. كاؽبدؼ من خبلؿ اللجوء اذل اؼبصادر الثانوية يف ىذا البحث 
ىو التعرؼ على األسس كالطرؽ العلمية السليمة يف كتابة الدراسات ككذلك أخذ تصور عاـ عن أخر 

 ارل.اؼبستجدات اليت حدثت كربدث يف ؾباؿ حبثنا اغب
 :للتالميذ الموجو االستبيان  7-1 

 : ىي أساسية ؿباكر كفق بناؤه مت ك ( 23 إذل 1 ) من مرقمة عبارة (23 )على وبتوم
  :األول المحور 7-1-1
 :الرياضيةك  البدنية الًتبية حصة أثناء اإلقباز دافعية على الرياضية اإلصابة تأثَت -

 اإلصابة سبب تأثَت بوجود تقر اليت اعبزئية الفرضية احملور ىذا كيوافق.سبعة إذل كاحد من كيضم العبارات 
 .الرياضية ك البدنية الًتبية حصة أثناء رياضية إلصابات تعرضوا كأف ؽبم سبق الذين إقباز التبلميذ دافعية على

  :الثاني المحور 7-1-2
 :الرياضية ك البدنية الًتبية حصة أثناء اإلقباز دافعية على يؤثر الرياضية اإلصابة تكرا من اػبوؼ -

اػبوؼ  تأثَت بوجود تقر اليت اعبزئية الفرضية احملور ىذا كيوافق. عشر اثنت إذل شبانية من العبارات كيضم 
 الًتبية حصة أثناء رياضية إلصابات تعرضوا كأف ؽبم سبق الذين التبلميذ إقباز دافعية على اإلصابة تكرار من

 .ك الرياضي البدنية
 
  :الثالث المحور 7-1-3
 :كالرياضية البدنية  الًتبية حصة أثناء التبلميذ أداء مستول من التقليل يف دكر ؽبا الرياضية اإلصابات -

تأثَت  بوجود تقر اليت. اعبزئية الفرضية احملور ىذا كيوافق .عشر شبانية إذل عشر ثبلثة من العبارات كيضم 
 الًتبية حصة أثناء رياضية إلصابات تعرضوا كأف ؽبم سبق الذين التبلميذ أداء مستول على الرياضية لئلصابات

 .الرياض البدنية ك
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  :الرابع المحور  -7-1-4
 كيضم :الرياضية ك البدنية حصة الًتبية أثناء النجاح ربقيق يف الرغبة زبفيض يف دكر الرياضية اإلصابات تلعب -

 نوع تأثَت بوجود تقر اعبزئية اليت الفرضية احملور ىذا كيوافق .كالعشركف الثالث إذل عشر التاسع من العبارات
 .النجاح ربقيق يف الرغبة زبفيض على الرياضية اإلصابات

 :لألساتذة الموجو االستبيان  2-7
 : ىي أساسية ؿباكر كفق بناؤه مت ك ( 21 إذل 01 ) من مرقمة عبارة (21 )على وبتوم

 :تقر اليت اعبزئية الفرضية احملور ىذا كيوافق .(06اذل  01)من العبارات يضم :األول المحور 7-2-1
 أثناء رياضية إلصابات تعرضوا كأف ؽبم سبق الذين التبلميذ إقباز دافعية على اإلصابة تأثَت سبب بوجود -

 .كالرياضية البدنية الًتبية حصة
 :تقر اليت اعبزئية الفرضية احملور ىذا كيوافق (12اذل  07)من العبارات يضم :الثاني المحور 7-2-2
 إلصابات تعرضوا كأف ؽبم سبق الذين التبلميذ إقباز دافعية على اإلصابة تكرار من تأثَت اػبوؼ بوجود  -

 الرياضية ك الًتبية البدنية حصة أثناء رياضية
 :تقر اليت (17اذل  13)من العبارات يضم :الثالث المحور 7-2-3
 رياضية إلصابات تعرضوا كأف ؽبم سبق الذين أداء التبلميذ مستول على الرياضية لئلصابات تأثَت بوجود  -

 .كالرياضية البدنية الًتبية حصة أثناء
 :تقر اليت اعبزئية الفرضية احملور ىذا كيوافق . 21 إذل 18 من العبارات يضم :الرابع المحور 7-2-4
 .النجاح ربقيق يف الرغبة زبفيض على الرياضية اإلصابات تأثَت نوع بوجود  -
 صدق وثبات اإلستبيان: -8
 الصدق:-8-1

يقصد بصدؽ األداة قدرة اإلستبانة على قياس اؼبتغَتات اليت صممت لقياسها، كللتحقق من صدؽ 
اإلستبانة اؼبستخدمة يف البحث ىناؾ عدة طرؽ يبكن اإلستعانة هبا إلثبات صدؽ اإلستبانة نذكر أنبها على 

 النحو التارل:
 الصدق الظاىري : -8-1-1

كيعتمد ىذا النوع من الصدؽ على رؤية الباحث اذل األداة من خبلؿ مظهرىا العاـ كاغبكم عليها بكوف 
 1أهنا تقيس أك ال تقيس ما كضعت من أجلو.

 
 .46.ص2000.عبد اجمليد قدم .أسس البحث العلمي ،دار األحباث للنشر ،اعبزائر 1
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 صدق المحتوى أو المضمون:  8-1-2
كيعتمد ىذا النوع من الصدؽ على ربليل عناصر األداة ربليبل منطقيا لتحديد كضائف كل عنصر منها 
كمدل تبلئمة للمواقف اليت يقيسها، كعادة ما يتم ربديد صدؽ احملتول ألم أداة عن طريق اللجوء اذل حكم 

 اػبرباء كاؼبختصُت يف اجملاؿ الذم يضم الظاىرة اؼبراد دراستها.
ة األداة كإبداء رأيهم فيها من حيث مدل مناسبة العبارات للمحتول كالنظر يف مدل كفاية كذلك لدراس

أداة البحث من حيث عدد العبارات كمشوليتها كتنوع ؿبتواىا كتقوًن مستول الصياغة اللغوية ،كاإلخراج ،أك أية 
 ا يراه احملكم الزما.مبلحظات أخرل يركهنا مناسبة فيما يتعلق بالتعديل أك التغيَت اك اغبذؼ كفق م

 1الصدق الذاتي: 8-1-3

 كيقصد بو الصدؽ الداخلي لؤلداة عن طريق حساب اعبذر الًتبيعي ؼبعامل ثبات لؤلداة
 كقد مت حساب الصدؽ الذايت لئلستبيانُت حبساب معاملي الثبات:

 الصدق الذاتي لإلستبيان الموجو للتالميذ:
 0.72معامل الثبات لإلستبيان=

 0.84   =       0.72معامل الثبات        =               =    معامل الصدق الذاتي
 الصدق الذاتي لإلستبيان المجو لألساتذة:

 0.67معامل الثبات لإليتبيان=
 0.81=             0.62معامل الصدق الذاتي    =      معامل الثبات       =          

 الثبات: -8-2
 كيقصد بو مدل اغبصوؿ على النتائج نفسها لو كرر البحث يف ظركؼ مشاهبة بإستخداـ األداة نفسها 

 كىذا ما إعتمدناه من أجل الربىاف على ثبات اإلستبيانُت.
 ثبات اإلستبيان الموجو للتالميذ: 8-2-1

تبلميذ مث إعادة تطبيقو على نفس العينة كيف نفس الشركط كمع  10على عينة قوامها  مت تطبيق اإلستبياف
 فارؽ زمٍت قدره أسبوع كاحد كظبحت لنا النتائج احملصل عليها حبساب معامل اإلرتباط بَتسوف لئلستبياف 
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 كما ىو موضح يف اعبدكؿ التارل:  ككل

 معامل اإلرتباط بيرسون أداة البحث
 0.74 المحور األول
 0.67 المحور الثاني
 0.76 المحور الثالث
 0.73 المحور الرابع
 0.72 اإلستبيان ككل

 
 ثبات اإلستبيان الموجو لألساتذة: 8-2-2

أساتذة مث إعادة تطبيقو على نفس العينة كيف نفس الشركط كمع  7على عينة قوامها  مت تطبيق اإلستبياف
 فارؽ زمٍت قدره أسبوع كاحد كظبحت لنا النتائج احملصل عليها حبساب معامل اإلرتباط بَتسوف لئلستبياف 

 ككل كما ىو موضح يف اعبدكؿ التارل:
 

 معامل اإلرتباط بيرسون أداة البحث
 0.63 المحور األول
 072 المحور الثاني
 0.67 المحور الثالث
 0.68 المحور الرابع
 0.67 اإلستبيان ككل
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 :اإلحصائية ألساليبا -9

إف إثبات تأثَت اإلصابات الرياضية على دافعية اإلقباز غبصة الًتبية البدنية كالرياضية عند التبلميذ الذين 
سبق ؽبم كتعرضوا إلصابات رياضية ال يتم عن طريق مناقشة كربليل األراء، كإمبا يتم عن طريق إثبات العبلقة 

 بلؿ اإلستبيانُت اذل قيم عددية ذات داللة إحصائية.إحصائيا ، أم كيف لنا أف كبوؿ النتائج احملصل عليها من خ
( الذم إستطعنا SPSSكىذا مادفعنا اذل اإلعتماد على برنامج اغبزمة اإلحصائية للعلـو اإلجتماعية )

 من خبللو ربديد األدكات اإلحصائية التالية:
 *معامل اإلرتباط بيرسون

 )إختبار فروق التكرارات(  2*أختبار كا
 المئوية*النسب 

 

   

 

 



  

 

 

 

 

 الفصل السادس
 

 تحليل وتفسير نتائج
 الدراسة الميدانية

 



  

 

 

الفصل السادس :تحليل وتفسير  
 نتائج الدراسة الميدانية

 تمهيد

 تحليل وتفسير نتائج التساؤالت الفرعية -1
 تحليل وتفسير نتائج التساؤل األول  1-1
 تحليل وتفسير نتائج التساؤل الثاني 1-2
 تحليل وتفسير نتائج التساؤل الثالث 1-3
 تحليل وتفسير نتائج التساؤل الرابع 1-4

 وتفسير نتائج التساؤل العامتحليل  -2
 خالصة الدراسة  -3
 اإلقتراحات والتوصيات   -4
 خاتمة  -5
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 .تمهيد -
 :األول بالمحور الخاص االستبيان عبارات نتائج وتفسير تحليل يضم -
 : بالتالميذ الخاص االستبيان عبارات يبين جدول -

 العبارة العبارة رقم
 ؟ إلصابة تعرضت أف ك لك سبق ىل 01
 ؟ لئلصابة فيو تعرضت الذم اؼبمارس الرياضي النشاط نوع ىو ما 02
 : ؿ نتيجة كاف لئلصابة تعرضك 03
 ؟ اؼببالغ النفسي الشحن ك اغبماس نتيجة كاف لئلصابة تعرضك ىل 04
 ؟ التمرين لصعوبة نتيجة كاف لئلصابة تعرضك 05
 بسبب كاف لئلصابة تعرضك 06
 ؟ لئلصابة تعرضك يف سبب كاف اللعبة يف خربتك نقص أف ترل ىل 07

 

 : باألساتذة الخاص االستبيان عبارات يبين جدول -
 العبارة العبارة رقم

 ؟أكثر إلصابة التبلميذ فيو يتعرض الذم الرياضي النشاط ىو ما رأيك يف 01

 ؟الرياضية اإلصابات يف الكفاءة عامل يساىم أف يبكن ىل 02

 ؟رياضية إلصابة التبلميذ لتعرض سبب اػباطئة التدريب طريقة أف تعتقد ىل 03

 – التػدريب كقػت سوء اختيار – الكايف باإلضباء االىتماـ عدـ : إذل راجع ىو فهل نعم اعبواب كاف إذا +3
 .األستاذ طرؼ من اؼبتابعة انعداـ

 ؟رياضية إلصابة التبلميذ لتعرض سبب اؼبيداف أرضية سوء 04

 ؟رياضية إلصابة التبلميذ تعرض يف اغبذاء ك اللباس نوعية تساىم 05
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 :تمهيد -
حصػة  يف التبلميػذ إقبػاز دافعيػة علػى يػؤثر الرياضػة اإلصػابة سػبب" أف القائلػة الفرضػية مػن التحقػق بصػدد

 مػع ربليلهػا كاألسػاتذة، للتبلميػذ اؼبوجػو االسػتبياف أسػئلة نتػائج بعرض الفصل ىذا يف قمنا "كالرياضية البدنية الًتبية
 .ؽبا مفسرة نتائج إذل كالوصوؿ
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 :التالميذ/1
 .اإلقباز دافعية على يؤثر اإلصابة سبب :األول المحور نتائج -

 .سبعة إذل كاحد من األسئلة يضم
 .لئلصابة تعرضت كأف لك سبق ىل :األول السؤال -
 .فعبل إلصابة تعرض قد اؼبستجوب أف على يدؿ مدخلي سؤاؿ :منو الغرض -
 مػن (01) العبػارة لنتػائج اإلحصػائية اؼبعاعبػة خػبلؿ مػن عليهػا اؼبتحصػل القػيم يبػُت (1) رقـم الجـدول -

 :االستبياف

 التكرار اإلجابة
 النسبة المئوية

% 
 درجة الحرية مستوى الداللة

 (2)كا
 المحسوبة

( 2)كا
 المجدولة

 100 70 نعم

 00 00 ال 3.84 35 01 0.05

 100 70 المجموع

 
 :(01رقم ) الجدول نتائج تحليل -

 رياضػية إلصػابة تعرضػوا كأف ؽبػم سػبق العينػة أفػراد مػن % 100 نسػبة أف نبلحظ اعبدكؿ ىذا خبلؿ من
 .فعبل

 :اإلحصائي القرار -
 (35) ػػػػػػب اؼبقػدرة احملسػوبة  (2)كػا قيمػة أف لوجدنا اجملدكلة (2ك)كا احملسوبة(2)كا قيميت بُت اؼبقارنة عند

 ( 3.84ػػػػػ)ب اؼبقػدرة ك ( 0.05 الداللػة مسػتول ك 01 حريػة درجػة عنػد ) اجملدكلػة   (2)كاقيمػة مػن أكػرب كانت
 .فعبل إلصابة تعرضوا قد اؼبستجوبُت التبلميذ صبيع أف على يدؿ فبا
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 .إلصابة؟ فيو تعرضت الذم اؼبمارس الرياضي النشاط نوع ىو ما :الثاني السؤال -
 .أكثر لئلصابة التبلميذ فيو يتعرض الذم الرياضي النشاط نوع معرفة :منو الغرض -
 مػن (02) العبػارة لنتػائج اإلحصػائية اؼبعاعبػة خػبلؿ مػن عليهػا اؼبتحصػل القػيم يبػُت( 02) مرقـ الجـدول -

 :االستبياف

 درجة الحرية مستوى الداللة % النسبة المئوية التكرار بةااإلج
 (2)كا

 المحسوبة
 (2)كا

 المجدولة
 80 56 الجماعي

 20 14 الفردي 3.84 25.5 01 0.05
 100 70 المجموع

 
 :( 02 ) رقم الجدول نتائج تحليل -

 يف رياضػية إلصػابة تعرضػوا قػد يػركف العينػة أفػراد مػن % 80 نسػبة أف نبلحػظ اعبػدكؿ ىػذا خػبلؿ مػن
 الرياضػي النشػاط يف إلصػابة تعرضػوا قػد العينػة أفػراد مػن % 20 نسػبة تبقػى حػُت يف الرياضػي اعبمػاعي، النشػاط
 . الفردم

 :اإلحصائي القرار -
 ػػػػػب اؼبقػدرة احملسػوبة( 2)كػا قيمػة أف لوجػدنا اجملدكلػة( 2)كػا ك احملسػوبة (2)كػا قيمػيت بػُت اؼبقارنػة عنػد

 ػػػػػب اؼبقػدرة ك ( 0.05 الداللػة مسػتول ك 01 حريػة درجػة عند ) اجملدكلة( 2)كا من قيمة أكرب كانت( 25.5)2
 الرياضػي النشػاط خػبلؿ أصػيبوا الػذين التبلميػذ إجابػات لصػاحل إحصػائية داللػة ىنػاؾ أف علػى يػدؿ فبػا( 3.84)

 . اعبماعي
 : التفسير -

 مثػل)اؼبباشػر البػدين باالحتكػاؾ لتميزىػا كذلػك اعبماعيػة الرياضػات يف تػزداد الرياضػية اإلصػابات نسػبة إف
 القفز ، اعبلة دفع ) احتكاؾ فيها ليس اليت الرياضات يف نسبتها تقل بينما (... السلة ،كرة كرة اليد ، القدـ كرة

 ........(الطويل
 اؼبنطقػي فمػن الرياضػية اإلصػابات كنسػبة نػوع يف كبػَت بشػكل يػؤثر الرياضػي النشاط نوع أف القوؿ يبكننا

 .التبلميذ بُت البدين االتصاؿ فيها تزداد اليت الرياضية األنشطة يف الرياضية تزداد اإلصابات أف
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 ؟ ؿ نتيجة كاف لئلصابة تعرضك :الثالث السؤال -
     ك شػدة البدنيػة، الكفػاءة نقػص النفسػي، الضػغط اإلضبػاء، نقػص مػن كػل كػاف مػا إذا معرفػة : منػو الغـرض -

 . لئلصابة التعرض يف اؼبنافسة سبب عنف
 مػن (03) العبػارة لنتػائج اإلحصػائية اؼبعاعبػة خػبلؿ مػن عليهػا اؼبتحصػل القػيم يبػُت(: 03) رقـم الجـدول -

 االستبياف

 النسبة التكرار اإلجابة
 % المئوية

 مستوى
( 2)كا درجةالحرية الداللة

 المحسوبة
 (2)كا

 المجدولة
 38.58 27 اإلحماء نقص

0.05 03 10.67 7.81 

 15.71 11 النفسي الضغط
 الكفاءة نقص

 15.71 11 البدنية

 عنف و شدة
 30 21 المنافسة

 100 70 المجموع
 

 (:03الجدول رقم )  نتائج تحليل -
% مػػن أفػراد العينػػة يػػركف بػػأف نقػػص اإلضبػػاء سػػبب يف  38.58مػن خػػبلؿ ىػػذا اعبػػدكؿ نبلحػػظ أف نسػػبة 

% من أفراد العينة أصيبوا بسبب شدة ك عنف اؼبنافسػة أمػا بػاقي النسػبة فػَتكف أف   30تعرضهم لئلصابة بينما قبد 
 الضغط النفسي كنقص الكفاءة البدنية سبب يف تعرضهم إلصابة أثناء حصة الًتبية البدنية ك الرياضية .كل من 

 القرار اإلحصائي: -
اجملدكلػة ) عنػد   (2)كػالوجػدناىا أكػرب مػن قيمػة  ( 10.67) ػػػػػاحملسػوبة كاؼبقػدرة ب  (2)كػاعنػد مبلحظػة 

فبػػػا يػػػػدؿ علػػػى أنػػػػو توجػػػد داللػػػػة إحصػػػػائية  ( 7.81) ػػػػػػػػػ( ك اؼبقػػػدرة ب 0.05ك مسػػػتول الداللػػػػة  01درجػػػة حريػػػػة 
إلجابػػات التبلميػػذ الػػذين يػػركف أف كػػل مػػن نقػػص اإلضبػػاء، الضػػغط النفسػػي، نقػػص الكفػػاءة البدنيػػة، شػػدة ك عنػػف 

 اؼبنافسة سبب يف التعرض لئلصابة أثناء حصة الًتبية البدنية ك الرياضية..
 التفسير : -

البحػػوث العلميػػة علػػى ضػػركرة اإلضبػػاء الرياضػػي كالػػذم يعػػد دخػػوال إذل قمػػة نقػػص اإلضبػػاء: تؤكػػد اغلػػب  -
 اإلعداد الفيسيولوجي لبلعب، يف سبيل تقليل إصابات اؼببلعب.

 كفاءة التبلميذ: كلما كانت لياقة التبلميذ منخفضة كلما كاف أكثر عرضة لئلصابة الرياضية.  -
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 ا زاد احتماؿ تعرض التبلميذ إلصابةشدة كعنف اؼبنافسة: كلما زاد مستول التنافس كلم -
الضػػغط النفسػػي: كلمػػا كػػاف اسػػتعداد التلميػػذ النفسػػي كالثقػػايف السػػليم يقلػػل مػػن احتماليػػة إصػػابتو نظػػرا  -

 إلف تفكَته حينئذ سيكوف سويا فبا يهيئ لو التصرؼ الصحيح يف اؼبلعب.
 اؼببالغ؟ النفسي الشحن ك للحماس نتيجة كاف لئلصابة تعرضك ىل :الرابع السؤال  -
 .لئلصابة التعرض يف سبب اؼببالغ النفسي كالشحن اغبماس كاف إذا ما معرفة :منو الغرض -
 مػن (04) العبػارة لنتػائج اإلحصػائية اؼبعاعبػة خػبلؿ مػن عليهػا اؼبتحصػل القػيم يبػُت(: 04) رقـم الجـدول -

 :االستبياف

 التكرار اإلجابة
 النسبة

 % المئوية
 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 (2)كا
 المحسوبة

 (2)كا
 المجدولة

 67.14 47 نعم
 32.86 23 ال 3.84 8.22 01 0.05

 100 70 المجموع
 
 :04 )رقم الجدول نتائج تحليل -

 النفسػي الشػحن ك اغبماس أف يركف العينة أفراد من %67.14 نسبة أف نبلحظ اعبدكؿ ىذا خبلؿ من
 .ذالك غَت ترل العينة أفراد من % 32.86 نسبة تبقى حُت يف ، إلصابة تعرضهم يف سبب كاف اؼببالغ

 :اإلحصائي القرار -
 ػػػػػػب اؼبقػدرة احملسػوبة  (2)كػا قيمػة أف لوجػدنا اجملدكلػة  (2)كػا ك احملسػوبة (2)كػا قيمػيت بػُت اؼبقارنػة عنػد

 ػػػػػػب كاؼبقػدرة ( 0.05 الداللػة مسػتول ك 01 حريػة درجػة عنػد ) اجملدكلػة (2)كػا مػن قيمػة أكػرب كانػت ( 8.22)
 النفسي كالشحن اغبماس أف يركف الذين التبلميذ إجابات لصاحل داللة إحصائية ىناؾ أف على يدؿ فبا ( 3.84)

 .الرياضية ك البدنية الًتبية أثناء حصة إلصابة تعرضهم يف سبب كاف اؼببالغ
 : التفسير -

 كاحملفػزات الػدكافع نتيجػة كىػذا التبلميػذ، إصػابة يف كبػَتة بنسػبة يػؤدم اؼببػالغ النفسػي كالشػحن اغبمػاس
 .الرياضية بالركح كالتحلي الظاىرة ىذه مكافحة كهبب.خاصة اػبارجي الوسط من اليت يتلقوىا فيها اؼببالغ
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 التمرين؟ لصعوبة نتيجة كاف لئلصابة تعرضك :الخامس السؤال -
 .لئلصابة التعرض يف سبب التمرين صعوبة كاف إذا ما معرفة : منو الغرض -
 مػن (05) العبػارة لنتػائج اإلحصػائية اؼبعاعبػة خػبلؿ مػن عليهػا اؼبتحصػل القػيم يبػُت (: 05)رقـم الجـدول -

 :االستبياف

 التكرار اإلجابة
 النسبة

 % المئوية
 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 (2)كا
 المحسوبة

 (2)كا
 المجدولة

 81.42 57 نعم
 18.58 13 ال 3.84 27.66 01 0.05

 100 70 المجموع
 

  (:05)رقم الجدول نتائج تحليل -
 كراء كػاف التمػرين صػعوبة أف يػركف العينػة أفػراد مػن %81.42 نسبة أف نبلحظ اعبدكؿ ىذا خبلؿ من 

 . ذالك غَت ترل العينة أفراد من %18.58 نسبة تبقى حُت ، يف إلصابة تعرضهم
 :اإلحصائي القرار -

 ػػػػب اؼبقػدرة احملسػوبة (2)كػا قيمػة أف لوجػدنا  ةاجملدكلػ (2)كػا ك احملسػوبة (2)كػا قيمػيت بػُت اؼبقارنػة عنػد
 ػػػػػب اؼبقػدرة ك ( 0.05 الداللػة مسػتول ك 01 حريػة درجػة عند ) اجملدكلة (2)كا من قيمة أكرب كانت( 27.66)
 سػبب كػاف التمرين صعوبة أف يركف الذين التبلميذ إجابات لصاحل داللة إحصائية ىناؾ أف على يدؿ فبا(3.84)

 .الرياضية البدنية ك الًتبية حصة أثناء إلصابة تعرضهم يف
 : التفسير -

 تأديتهػا أثنػاء للضػغط اعبسػم أعضػاء ربمػل ألهنػا عنهػا االبتعػاد كضػركرم خطػَتة تكػوف اغبركات بعض إف
 خوفػا إقبازىػا دافعية من تنقص كبالتارل اؼبطلوب النحو على هبا للقياـ األحياف بعض يف تردد التبلميذ نرل فلذلك

 .اإلصابة تكرار من
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 ؟بسبب كاف لئلصابة تعرضك :السادس السؤال -
 التعػرض يف سػبب الرياضػي اللبػاس الرياضػي، اغبػذاء األرضػية، سػوء مػن كػل كػاف إذا مػا معرفػة :منـو الغـرض -

 .لئلصابة
 مػن (06) العبػارة لنتػائج اإلحصػائية اؼبعاعبػة خػبلؿ مػن عليهػا اؼبتحصػل القػيم يبػُت (:06)رقـم الجـدول -

 :االستبياف

 النسبة التكرار اإلجابة
 % المئوية

 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

  (2)كا
 المحسوبة

 (2)كا
 المجدولة

 50 35 األرضية سوء

 28.57 20 الرياضي الحذاء 5.99 09.28 02 0.05
 21.43 15 الرياضي اللباس

 100 70 المجموع
 

 (:06)رقم الجدول  نتائج تحليل -
 كراء كػاف األرضػية سػوء أف يػركف العينػة أفػراد مػن % 50 نسػبة أف نبلحػظ اعبػدكؿ ىػذا خػبلؿ مػن

 اغبػذاء أف %21.43 ك %28.57 بنسػبة ك العينػة أفػراد مػن اآلخػر الػبعض يػرل حػُت كيف  إلصػابة تعرضػهم
 . إلصابة تعرضهم كراء كاف الرياضي اللباس ك الرياضي

 :اإلحصائي القرار -
 ػػػػػب اؼبقػدرة احملسػوبة (2)كػا قيمػة أف لوجػدنا اجملدكلػة (2)كػا ك احملسػوبة (2)كػا قيمػيت بػُت اؼبقارنػة عنػد

 ػػػػػػب اؼبقدرة ك ( 0.05 الداللة مستول ك 01 حرية درجة عند ) اجملدكلة  (2)كا من قيمة أكرب كانت( 27.66)
 األرضػية سػوء مػن كػل أف يػركف الػذين التبلميػذ إجابػات لصػاحل داللػة إحصػائية ىنػاؾ أف علػى يػدؿ فبػا( 3.84)

 .الرياضية ك البدنية الًتبية حصة أثناء إلصابة كراء تعرضهم كاف الرياضي اللباس ، الرياضي ،اغبذاء
 : التفسير -
سػببا  تكػوف أف يبكػن خاطئػة بطريقػة رشػها أك هبػا صػلبة أجساـ ككجود استوائها عدـ أك األرض يف عوائق كجود إف

 .الرياضية اإلصابات غبدكث رئيسيا
 مػنهم الػذكور خاصػة التبلميػذ ،فأغلبيػة الرياضػية ك البدنيػة الًتبيػة حبصػص البلمبػاالة ك االىتمػاـ عػدـ نتيجػة كىػذا

 يبارسػوف ذبػدىم لػذلك حاجػاهتم تشػبع بدنيػة بأنشػطة القيػاـ مػن سبكػنهم الػيت الفضػاءات عػن إذل البحػث يلجػأكف
 صاغبة أرضيات غَت على األنشطة تلك

 



 الفصل السادس :تحليل وتفسير النتائج                               الجانب التطبيقي         

 

107 

 لئلصابة؟ تعرضك يف سبب كاف اللعبة يف خربتك نقص أف ترل ىل :السابع السؤال -
 .لئلصابات التبلميذ تعرض يف سبب كاف اللعبة يف اػبربة نقص كاف إذا ما معرفة : منو الغرض -
 مػن( 07) العبػارة لنتػائج اإلحصػائية اؼبعاعبػة خػبلؿ مػن عليهػا اؼبتحصػل القػيم يبػُت: (07)رقـم الجـدول -

 : االستبياف

 التكرار اإلجابة
 النسبة

 % المئوية
 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 (2)كا
 المحسوبة

 (2)كا
 المجدولة

 75.71 53 نعم
 24.29 17 ال 3.84 18.51 01 0.05

 100 70 المجموع
 

 (:07)رقم الجدول نتائج تحليل -
 اللعػب يف خػربهتم نقػص أف يػركف العينػة أفػراد مػن %75.71 نسػبة أف نبلحػظ اعبػدكؿ ىػذا خػبلؿ مػن

 .ذالك غَت ترل العينة أفراد من %24.29 نسبة تبقى حُت يف ، تعرضهم إلصابة كراء كاف
 :اإلحصائي القرار -

 ػػػػػػب اؼبقػدرة احملسػوبة   (2)كاقيمػة أف لوجػدنا اجملدكلػة  (2)كػا ك احملسػوبة (2)كػا قيمػيت بػُت اؼبقارنػة عنػد
 ػػػػػػب اؼبقػدرة ك ( 0.05 الداللػة مسػتول ك 01 حريػة درجة عند ) اجملدكلة (2)كا من قيمة أكرب كانت( 18.51)
 اللعػب يف خػربهتم نقػص أف يػركف الػذين التبلميػذ إجابػات لصػاحل داللػة إحصػائية ىنػاؾ أف علػى يدؿ فبا( 3.84)

 .الرياضية ك البدنية حصة الًتبية أثناء إلصابة تعرضهم يف سبب كاف
 : التفسير -

 اؼبهػارات خاصػة كالتنفيػذ األداء سػرعة تتطلػب الػيت كاؼبهارات التكتيك متعددة النشاطات يف اإلصابات عدد زيادة
 .األداء يف اػبربة تتطلب اعبديدة اليت
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 األساتذة/2
 ؟.االقباز دافعية على يؤثر اإلصابة سبب : األول المحور نتائج -
 .ستة إذل كاحد من األسئلة يضم -
 ؟ أكثر إلصابة التبلميذ فيو يتعرض الذم الرياضي النشاط ىو ما رأيك يف :األول السؤال -
 .أكثر إلصابة أكثر التبلميذ فيو يتعرض الذم الرياضي النشاط نوع معرفة : منو الغرض -
 مػن (01) العبػارة لنتػائج اإلحصػائية اؼبعاعبػة خػبلؿ مػن عليهػا اؼبتحصػل القػيم يبػُت:(08)رقـم الجـدول -

 .االستبياف

 النسبة التكرار اإلجابة
 % المئوية

 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 (2)كا
 المحسوبة

 (2)كا
 المجدولة

 75 09 جماعي
 25 03 فردي 3.84 05 01 0.05

 100 12 المجموع
 

 (:08)رقم الجدول نتائج تحليل -
 الرياضي النشاط بأف يركف األساتذة ؾبموع من % 75 نسبة أف مبلحظة يبكن أعبله اعبدكؿ خبلؿ من

 .ذلك غَت اؼبتبقية النسبة ترل حُت يف اعبماعي النشاط ىو إلصابة أكثر فيو التبلميذ يتعرض الذم
 :اإلحصائي القرار -

 درجػة عنػد) اجملدكلػة (2)كػا قيمػة مػن أكػرب لوجػدناىا (05) ػػػػػب اؼبقػدرة ك احملسػوبة (2)كػا مبلحظػة عنػد
 إجابػات لصػاحل إحصػائية داللػة توجػد أنػو علػى يػدؿ فبا( 3.84) ػػػػب اؼبقدرة ك ( 01 كمستول داللة 0.05 حرية

 كذلػك اعبمػاعي النشػاط ىػو إلصػابة أكثػر التبلميػذ فيػو يتعػرض الػذم الرياضػي النشػاط بػأف يػركف الػذين األسػاتذة
 .الرياضية ك البدنية الًتبية حبصة قيامهم أثناء

 :التفسير -
 مثػل) اؼبباشػر البػدين باالحتكػاؾ لتميزىػا كذلػك اعبماعيػة الرياضػات يف تزداد الرياضية اإلصابات نسبة إف

 القفز ، اعبلة دفع ) احتكاؾ فيها ليس اليت الرياضات يف نسبتها تقل بينما (... السلة ،كرة كرة اليد ، القدـ كرة
 .الطويل(

 اؼبنطقػي فمػن الرياضػية اإلصػابات كنسػبة نػوع يف كبػَت بشػكل يػؤثر الرياضػي النشاط نوع أف القوؿ يبكننا
 .التبلميذ بُت البدين االتصاؿ فيها تزداد اليت الرياضية األنشطة يف الرياضية اإلصاباتتزداد  أف
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 ؟ الرياضية لئلصابات التعرض يف الكفاءة عامل يساىم أف يبكن ىل :الثاني السؤال -
 .للتبلميذ الرياضية اإلصابات يف يساىم الكفاءة عامل كاف ما إذا معرفة : منو الغرض -
 مػن (02) العبػارة لنتػائج اإلحصػائية اؼبعاعبػة خػبلؿ مػن عليهػا اؼبتحصػل القػيم يبػُت:(09)رقـم الجـدول -

  .االستبياف

 التكرار اإلجابة
 النسبة

 % المئوية
 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 (2)كا
 المحسوبة

 (2)كا
 المجدولة

 75 09 نعم
 25 03 ال 3.84 05 01 0.05

 100 12 المجموع
 
 (:09) رقم الجدول نتائج  تحليل -

 لو الكفاءة عامل بأف يركف األساتذة ؾبموع من % 75 نسبة أف مبلحظة يبكن أعبله اعبدكؿ خبلؿ من
 .ذلك غَت اؼبتبقية النسبة ترل حُت يف رياضية، إلصابات تعرض التبلميذ يف دكر
 :اإلحصائي القرار -

 حرية درجة عند) اجملدكلة (2)كا قيمة من أكرب لوجدناىا (05) ػػػػػب كاؼبقدرة احملسوبة (2)كا مبلحظة عند
 إجابػات لصػاحل إحصػائية داللػة توجػد أنػو علػى يػدؿ فبػا( 3.84) ػػػػػػػػب كاؼبقػدرة ( 01 كمسػتول داللػة 0.05
 حبصػة قيػامهم أثنػاء كذلػك رياضػية إلصػابات التبلميػذ تعػرض يف دكر لػو عامػل الكفػاءة بػأف يػركف الػذين األسػاتذة

 . الرياضية ك البدنية الًتبية
 : التفسير -

 رياضية إلصابات التبلميذ تعرض إذل يؤدم الرياضية ك البدنية الًتبية أساتذة بعض عند الكفاءة انعداـ إف
 . خاطئة فنية مواصفات كفق رياضية بأنشطة القياـ على التبلميذ بتدريب يقـو األستاذ كأف
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 ؟ رياضية إلصابة لتعرض سبب اػباطئة التدريب طريقة أف تعتقد ىل :الثالث السؤال -
 .رياضية إلصابة التبلميذ لتعرض سبب اػباطئة التدريب طريقة كانت ما إذا معرفة : منو الغرض -
 مػن (03) العبػارة لنتػائج اإلحصػائية اؼبعاعبػة خػبلؿ مػن عليهػا اؼبتحصػل القػيم يبػُت (: 10)رقـم الجـدول -

 .االستبياف

 التكرار اإلجابة
 النسبة

 % المئوية
 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 (2)كا
 المحسوبة

 (2)كا
 المجدولة

 100 12 نعم
 00 00 ال 3.84 12.5 01 0.05

 100 12 المجموع
 
 (:10)رقم الجدول نتائج تحليل -

 التػدريب طريقػة بػأف يػركف % 100 كبنسػبة األسػاتذة كػل أف مبلحظػة يبكػن أعػبله اعبػدكؿ خػبلؿ مػن
 . لئلصابة لتعرض التبلميذ سبب اػباطئة

 :اإلحصائي القرار -
 درجػة عنػد) اجملدكلػة (2)كػا قيمػة مػن أكػرب لوجػدناىا ( 12.5) ػػػػػب كاؼبقدرة احملسوبة (2)كا مبلحظة عند

 إجابػات لصػاحل إحصػائية داللػة توجػد أنو على يدؿ فبا( 3.84) ػػػػػػػب اؼبقدرة ك ( 01 كمستول داللة 0.05 حرية
 الًتبيػة حبصػة قيػامهم أثنػاء كذلػك لئلصػابة التبلميػذ لتعرض سبب اػباطئة التدريبطريقة  بأف يركف الذين األساتذة

 . الرياضية ك البدنية
 :التفسير -

 ينػتج فبػا طاقتػو مػن أكثػر جهػدا التلميػذ وبمػل كػأف مبلئػم غػَت التػدرييب الربنػامج يكػوف األحيػاف بعض يف
 .الرياضية اإلصابة التلميذ ػبطر تعرض عنو
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 إذل؟ راجع فهو نعم اعبواب كاف إذا :فرعي سؤال -
 المتابعـة انعػداـ ، التػدريب كقػت اختيػار ،سػوء الكػايف اإلضبػاء عػدـ مػن كػل كػاف مػا إذا معرفة : منو الغرض -

 .رياضية إلصابة التبلميذ تعرض يف يسانبوف طرؼ األستاذ من
 مػن (3)+العبػارة لنتػائج اإلحصػائية اؼبعاعبػة خػبلؿ مػن عليهػا اؼبتحصػل القػيم يبػُت (: 11) رقـم الجـدول -

 .االستبياف

 التكرار اإلجابة
 النسبة
 المئوية
% 

 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 (2)كا
 المحسوبة

 (2)كا
 المجدولة

 66 08 الكافي اإلحماء عدم

0.05 02 6.39 5.99 
 17 02 التدريب وقت اختيار سوء

 طرف من المتابعة انعدام
 17 02 األستاذ

 100 12 المجموع
 
 (:11)رقم الجدول نتائج تحليل -

 الكػايف اإلضبػاء عػدـ بػأف يػركف األسػاتذة مػن % 66 نسػبة أف مبلحظػة يبكػن أعػبله اعبػدكؿ خػبلؿ مػن
 اؼبتابعػة انعػداـ ك التػدريب كقػت اختيػار سػوء مػن كػل أف فػَتكف األساتذة بقية أما التبلميذ لئلصابة، لتعرض سبب

 .لئلصابة لتعرض التبلميذ األستاذ طرؼ من
 :اإلحصائي القرار -

 درجػة عنػد) اجملدكلػة (2)كػا قيمػة مػن أكػرب لوجػدناىا( 6.39) ػػػػػػػػب كاؼبقػدرة احملسوبة (2)كا مبلحظة عند
 إجابػات لصػاحل إحصػائية داللة توجد أنو على يدؿ فبا( 5.99) ػػػػػػػػػب اؼبقدرة ك ( 01 كمستول داللة 0.05 حرية

 حبصػة قيػامهم أثنػاء كذلػك لئلصابة التبلميذ تعرض أسباب أكثر من الكايفاإلضباء  عدـ بأف يركف الذين األساتذة
 . الرياضية ك البدنية الًتبية

 :التفسير -
 كفػاءة زيػادة يف دكر لػو ؼبػا الرياضػية اإلصػابات اغلػب يف رئيسػيا سػببا يعػد اإلضبػاء كفايػة عػدـ إف

 .العصيب االنعكاسي الفعل رد كسرعة كمطاطية اؼبفاصل العضبلت
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 رياضية؟ إلصابة التبلميذ لتعرض سبب اؼبيداف أرضية سوء ىل :الرابع السؤال -
 .رياضية إلصابة التبلميذ لتعرض سبب اؼبيداف أرضية سوء كاف ما إذا معرفة :منو الغرض -
 مػن( 04) العبػارة لنتػائج اإلحصػائية اؼبعاعبػة خػبلؿ مػن عليهػا اؼبتحصػل القػيم يبػُت (: 12م )رقـ الجـدول -

 .االستبياف

 التكرار اإلجابة
 النسبة

 % المئوية
 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 (2)كا
 المحسوبة

 (2)كا
 المجدولة

 100 12 نعم
 00 00 ال 3.84 12.5 01 0.05

 100 12 المجموع
 

 (:12)رقم الجدول نتائج تحليل -
 اؼبيػداف أرضػية سوء بأف يركف % 100 كبنسبة األساتذة كل أف مبلحظة يبكن أعبله اعبدكؿ خبلؿ من

 .لئلصابة لتعرض التبلميذ سبب
 :اإلحصائي القرار -

 درجػة عنػد) اجملدكلػة (2)كػا قيمػة مػن أكػرب لوجػدناىا( 12.5ػػػػػػػ)ب اؼبقػدرة ك احملسوبة (2)كا مبلحظة عند
 إجابات لصاحل إحصائية داللة توجد أنو على يدؿ فبا ( 3.84) ػػػػػػػػػب اؼبقدرة ك ( 01 كمستول داللة 0.05 حرية

 الًتبيػة حبصػة قيػامهم أثنػاء كذلػك لئلصػابة التبلميػذ لتعػرض سػبب اؼبيػداف سػوء أرضػية بػأف يػركف الػذين األسػاتذة
 . الرياضية ك البدنية

 :التفسير -
 أف يبكػن خاطئػة بطريقػة رشػها أك هبػا صػلبة أجسػاـ ككجػود اسػتوائها عػدـ أك األرض يف عوائػق كجػود إف

 .الرياضية اإلصابات غبدكث سببا رئيسيا تكوف
 الػذكور خاصػة التبلميػذ ،فأغلبيػة كالرياضػية البدنيػة الًتبيػة حبصػص كالبلمبػاالة االىتمػاـ عػدـ نتيجػة كىػذا

 ذبػدىم لػذلك حاجػاهتم تشػبع بدنيػة بأنشػطة القيػاـ مػن سبكػنهم الػيت الفضػاءات عػن إذل البحػث كفؤ يلجػ مػنهم
 .صاغبة غَت أرضيات على األنشطة تلك يبارسوف
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 الرياضية؟ لئلصابات التبلميذ تعرض يف الرياضي كاغبذاء اللباس نوعية يساىم ىل :الخامس السؤال -
 .الرياضية لئلصابات التبلميذ تعرض يف دكر الرياضي كاغبذاء اللباس نوعية كانت ما إذا معرفة :منو الغرض -
 مػن ( 05) العبػارة لنتػائج اإلحصػائية اؼبعاعبػة خػبلؿ مػن عليهػا اؼبتحصػل القػيم يبػُت(: 13) رقـم الجـدول -

 .االستبياف

 التكرار اإلجابة
 النسبة

 % المئوية
 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 (2)كا
 المحسوبة

 (2)كا
 المجدولة

 83 10 نعم
 17 02 ال 3.84 9.8 01 0.05

 100 12 المجموع
 

 (:13)رقم الجدول نتائج تحليل -
 ك اللبػاس نوعيػة بػأف يػركف األسػاتذة ؾبموع من % 83 نسبة أف مبلحظة يبكن أعبله اعبدكؿ خبلؿ من

 .ذلك غَت اؼبتبقية النسبة ترل حُت يف رياضية، إلصابات التبلميذ تعرض يف دكر لو الرياضي اغبذاء
 :اإلحصائي القرار -

 درجػة عنػد) اجملدكلػة  (2)كػا قيمػة مػن أكػرب لوجػدناىا( 9.8) ػػػػػػػب اؼبقػدرة ك احملسوبة (2)كا مبلحظة عند
 إجابػات لصػاحل إحصػائية داللػة توجػد أنػو علػى يػدؿ فبػا(3.84) ػػػػػػػػب اؼبقدرة ك ( 01 داللة كمستول 0.05 حرية

 أثنػاء كذلػك رياضػية إلصػابات التبلميػذ تعرض يف دكر لو الرياضي اغبذاء ك اللباس نوعية بأف يركف الذين األساتذة
 . كالرياضية البدنية الًتبية حبصة قيامهم

 :التفسير -
 إذل بالتلميد يؤدم ،فبا الفقر نتيجة مبلئمة الرياضية األحذية ك اؼببلبس توفَت تستطيع ال األسر أغلب إف

 .إصابتو يف تساىم كبالتارل الرياضة لتلك مناسب غَت حذاء أك لباس استعماؿ
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 التبلميذ؟ لدل اإلصابة حدكث يف سبب اؼبناخية الظركؼ ك العوامل مراعاة عدـ رأيك يف :السادس السؤال -
 .التبلميذ لدل اإلصابة حدكث يف سبب اؼبناخية الظركؼ ك العوامل كاف ما إذا معرفة :منو الغرض -
 مػن ( 06) العبػارة لنتػائج اإلحصػائية اؼبعاعبػة خػبلؿ مػن عليهػا اؼبتحصػل القػيم يبػُت(: 14)مرقـ الجـدول -

 .االستبياف

 التكرار اإلجابة
 النسبة

 % المئوية
 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 (2)كا
 المحسوبة

 (2)كا
 المجدولة

 83 10 نعم
 17 02 ال 3.84 9.8 01 0.05

 100 12 المجموع
 
 (:14)رقم الجدول ل نتائجتحلي -

 مراعػاة عػدـ بػأف يػركف األسػاتذة ؾبمػوع مػن % 83 نسػبة أف مبلحظػة يبكػن أعػبله اعبػدكؿ خػبلؿ مػن
 .ذلك غَت اؼبتبقية النسبة ترل حُت يف رياضية، إلصابات التبلميذ تعرض يف دكر لو الظركؼ اؼبناخية ك العوامل

 :   اإلحصائي القرار -
 درجػة عنػد) اجملدكلػة (2)كػا قيمػة مػن أكػرب لوجػدناىا ( 9.8) ػػػػػػػػب اؼبقدرة ك احملسوبة (2)كا مبلحظة عند

 إجابػات لصػاحل إحصػائية داللػة توجد أنو على يدؿ فبا( 3.84) ػػػػػػػػب اؼبقدرة ك ( 01 كمستول داللة 0.05 حرية
 رياضػية إلصػابات التبلميػذ تعػرض يف دكر لػو اؼبناخيػة الظػركؼ ك العوامػل عػدـ مراعػاة بػأف يػركف الػذين األسػاتذة

 . الرياضية ك الًتبية البدنية حبصة قيامهم أثناء كذلك
 :التفسير -
 الرياضية  اإلصابة ػبطر التبلميذ يعرض مبلئمة غَت مناخية ظركؼ كسط اؼبباريات من العديد إجراء إف
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 األول المحور من المستخلصة النتائج 
  كذلك رياضية إلصابات تعرضوا ك ؽبم سبق الذين التبلميذ إقباز دافعية على يؤثر اإلصابة سبب -

 :كوف يف التأثَت ىذا يظهر ك الرياضية ك البدنية الًتبية حصة أثناء
 اعبماعية الرياضات يف تزداد الرياضية اإلصابات نسبة. 
 رياضية إلصابات التبلميذ تعرض إذل يؤدم الرياضية ك البدنية الًتبية أستاذ كفاءة انعداـ 
 للتبلميذ دائمة ضباية تشكل اعبيدة اؼبيداف أرضية ك اؼبناسبة األحذية. 
 رياضية إلصابات التبلميذ تعرض إذل يؤدم الكايف اإلضباء عدـ. 
 رياضية إلصابات التبلميذ تعرض يف سبب اؼبناخية الظركؼ ك العوامل مراعاة عدـ. 
 إصابتو إذل يؤدكف التلميذ خربة نقص ك التمرين صعوبة ك اؼببالغ النفسي الشحن ك اغبماس. 
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 تمهيد: -
 .الثاني بالمحور الخاص االستبيان:عبارات نتائج وتفسير تحليل يضم -
 :بالتالميذ الخاص االستبيان عبارات يضم جدول -

 العبارة العبارة رقم
 ؟ لئلصابة تعرضك يف سبب كاف اللعبة يف خربتك نقص اف ترل ىل 08
 ؟ الرياضية ك البدنية الًتبية حصة أثناء رياضية إصابة إذل التعرض من اػبوؼ ينتابٍت 09
 ؟ التنافسي الطابع عليها يغلب اليت األلعاب يف للمشاركة األستاذ يستدعيٍت عندما أتردد 10
 ؟ اػبصم مع االحتكاؾ أذبنب التنافسية اعبماعية باأللعاب قيامي أثناء 11
 ؟ اؼبمارسة أثناء ضباسك من التقليل إذل يضطرؾ اإلصابة تكرار من خوفك 12

 : باألساتذة الخاص االستبيان عبارات يبين جدول -
 العبارة العبارة رقم

 : فعلهم ردة تكوف التنافسية األلعاب يف للمشاركة التبلميذ ىؤالء استدعائك حاؿ يف 07
 ؟اػبصم مع االحتكاؾ يتجنبوف أهنم تبلحظ اؼبنافسة أثناء 08
 اسػتعدادىم ك ضباسػهم مػن التقليػل إذل يضػطركف أهنػم تبلحظ أف لك يبكن التنافس أثناء 09

 ؟اإلصابة تكرار من اعبهد خوفا لبذؿ
 ك البدنيػة الًتبيػة حصػة أثنػاء لئلصػابة التعػرض مػن اػبػوؼ ينتػاهبم التبلميػذ أف تػرل ىػل 10

 ؟الرياضية
 اؼبيوؿ – االصابة تكرار من اػبوؼ :إذل الرياضية اؼبنافسة عن التبلميذ عزكؼ سبب يعود 11

 ؟آخر سبب – لنوع الرياضة
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 :تمهيد -
التبلميػذ  إقبػاز دافعيػة علػى يػؤثر الرياضػة اإلصػابة تكػرار مػن اػبوؼ" أف القائلة الفرضية من التحقق بصدد

 مع للتبلميذ كاألساتذة، اؼبوجو االستبياف أسئلة نتائج بعرض الفصل ىذا يف قمنا "كالرياضية البدنية الًتبية حصة يف
 ؽبا مفسرة نتائج إذل كالوصوؿ ربليلها
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 التالميذ/1
 اإلقباز دافعية على يؤثر اإلصابة تكرار من اػبوؼ كاف ما إذا معرفة :الثاني المحور نتائج -
 . عشر اثنت إذل شبانية من األسئلة يضم -
 .كالرياضية البدنية الًتبية حصة أثناء إلصابة التعرض من اػبوؼ ينتابك ىل: الثامن السؤال -
 .رياضية إلصابة التعرض من خوؼ ىناؾ كاف ما إذا معرفة :منو الغرض -
 مػن (08) العبػارة لنتػائج اإلحصػائية اؼبعاعبػة خػبلؿ مػن عليهػا اؼبتحصػل القػيم يبػُت (: 15)رقـم الجـدول -

 :االستبياف

 التكرار اإلجابة
 النسبة

 % المئوية
 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 (2)كا
 المحسوبة

 (2)كا
 المجدولة

 82.86 58 نعم
 17.14 12 ال 3.84 30.22 01 0.05

 100 70 المجموع
  

 (:15)رقم الجدول نتائج تحليل -
 التعرض من اػبوؼ ينتاهبم بأنو يركف العينة أفراد من %82.86 نسبة أف نبلحظ اعبدكؿ ىذا خبلؿ من

 يػركف ال العينػة أفػراد من فقط %17.14 نسبة أف قبد ،بينما الرياضية ك البدنية الًتبية حصة أثناء رياضية إلصابة
 .ذلك

 :اإلحصائي القرار -
 ػػػػػػػػػب اؼبقػدرة احملسػوبة (2)كػا قيمػة أف لوجػدنا اجملدكلػة (2)كػا ك احملسػوبة (2)كػا قيمػيت بػُت اؼبقارنػة عنػد

 ػػػػػػػب اؼبقػدرة ك ( 0.05 الداللػة مسػتول ك 01 حرية درجة عند ) اجملدكلة (2)كا قيمة من أكرب كانت( 30.22)
 العػرض مػن اػبػوؼ ينتػاهبم بأنػو يػركف الػذين التبلميػذ إلجابػات إحصػائية داللػة ىنػاؾ أف علػى يػدؿ فبػا( 3.84)

 . ك الرياضية البدنية الًتبية حصة أثناء رياضية إلصابة
 :التفسير -

 تلػك تكػرار مػن بػاػبوؼ إحسػاس لػديهم يتولػد رياضػية إلصػابة تعرضػوا ك ؽبػم سػبق الػذين التبلميػذ  -
 معاعبتػو تػتم دل إف كارثيػة نتػائج إذل دمؤ يػ أف يبكػن الػذم ك بػالتطور يبػدأ الػذم اإلحسػاس ،ىػذا اإلصػابات

 .الصحيح النحو على
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 ىػذه خػبلؿ مػن يهمنػا كال للفػرد، اإلصػابة شػدة حسػب ذلػك ك آخػر إذل فػرد مػن اؼبخػاكؼ درجػات زبتلػف  -
 .كجودىا إثبات يهمنا ما بقدر اؼبخاكؼ تلك مقدار ربديد العبارة

 الطػابع عليهػا يغلػب الػيت األلعػاب يف للمشػاركة األسػتاذ يسػتدعيك عنػدما تػًتدد ىػل:التاسـع السـؤال -
 .التنافسي؟

 يغلػب الػيت األلعػاب يف للمشػاركة األسػتاذ طػرؼ مػن اسػتدعائهم عنػد التبلميػذ فعػل ردة معرفػة :منـو الغـرض -
 .التنافسي الطابع عليها

 مػن (09) العبػارة لنتػائج اإلحصػائية اؼبعاعبػة خػبلؿ مػن عليهػا اؼبتحصػل القػيم يبػُت(: 16رقـم ) الجـدول -
 :االستبياف

 التكرار اإلجابة
 النسبة

 % المئوية
 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 (2)كا
 المحسوبة

 (2)كا
 المجدولة

 71.43 50 نعم
 28.57 20 ال 3.84 12.85 01 0.05

 100 70 المجموع
 
 (:16)رقم الجدول نتائج تحليل -

 عنػدما يػًتددكف بػأهنم يػركف العينػة أفػراد مػن،  %71.43 نسػبة أف نبلحػظ اعبػدكؿ ىػذا خػبلؿ مػن
 غػَت تػرل اؼبتبقيػة النسػبة تػرل حػُت يف التنافسػي، الطابع عليها يغلب اليت األلعاب يف للمشاركة األستاذ يستدعيهم

 .ذلك
 :اإلحصائي القرار -

 ػػػػػػب اؼبقػدرة احملسػوبة (2)كػا قيمػة أف لوجػدنا اجملدكلػة (2)كػا ك احملسػوبة (2)كػا قيمػيت بػُت اؼبقارنػة عنػد
 ػػػػػػػػب اؼبقػدرة ك ( 0.05 الداللػة مستول ك 01 حرية درجة عند ) اجملدكلة (2)كا قيمة من أكرب كانت( 12.85)
 عنػدما يػًتددكف بػأهنم يػركف الػذين التبلميػذ إجابػات لصػاحل إحصػائية داللػة ىنػاؾ أف علػى يػدؿ فبػا( 3.84)

 .التنافسي الطابع عليها يغلب اليت اعبماعية األلعاب يف للمشاركة األستاذ يستدعيهم
 : التفسير -

 ك الفوز معٌت فيها يتعاظم ك البدين االندفاع فيها يكثر ك البدنية لتحاماتإلا فيها تكثر التنافسية األلعاب
 .شاركوا لو فيما الرياضية لئلصابات عرضة أكثر بأهنم التبلميذ ىؤالء وبس ،لذلك اػبسارة
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 اػبصم؟ مع االحتكاؾ أذبنب التنافسية اعبماعية باأللعاب قيامي أثناء :العاشر السؤال -
 .التنافسية اعبماعية األلعاب أثناء اػبصم مع احتكاؾ ىناؾ كاف ما إذا معرفة :منو الغرض -
 مػن ( 10) العبػارة لنتػائج اإلحصػائية اؼبعاعبػة خػبلؿ مػن عليهػا اؼبتحصػل القػيم يبػُت(: 17)رقـم الجـدول -

 :االستبياف

 التكرار اإلجابة
 النسبة

 % المئوية
 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 (2)كا
 المحسوبة

 (2)كا
 المجدولة

 67.14 47 نعم
 32.86 23 ال 3.84 8.22 01 0.05

 100 70 المجموع
 
 (:17)رقم الجدول نتائج تحليل -

 مع االحتكاؾ يتجنبوف بأهنم يركف العينة أفراد من،  %67.14 نسبة أف نبلحظ اعبدكؿ ىذا خبلؿ من
 .ذلك غَت اؼبتبقية النسبة ترل حُت يف التنافسية اعبماعية قيامهم باأللعاب أثناء اػبصم

 :اإلحصائي القرار -
 درجػة عنػد ) اجملدكلػة (2)كا قيمة من أكرب لوجدناىا ( 8.22) ػػػػػب كاؼبقدرة احملسوبة (2)كا مبلحظة عند

 لصػاحل إحصػائية داللػة توجػد أنػو علػى يػدؿ فبػا( 3.84) ػػػػػػػػػب اؼبقػدرة ك ( 0.05 مسػتول الداللػة ك 01 حريػة
 يف التنافسػية اعبماعيػة باأللعػاب قيػامهم أثنػاء اػبصػم مػع االحتكػاؾ بػأهنم يتجنبػوف يػركف الػذين التبلميػذ إجابػات

 .الرياضية ك البدنية الًتبية حصة
 :التفسير -

 حيػث األلعػاب ىػذه دبثػل قيػامهم أثنػاء حػذرا أكثػر ذبعلهػم رياضػية إلصػابة التعػرض مػن التبلميػذ ـبػاكؼ
 .اػبصم مع االحتكاؾيتجنبوف  ذبدىم
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 اؼبمارسة؟ أثناء ضباسك من التقليل إذل يضطرؾ اإلصابة تكرار من خوفك :عشر الحادي السؤال -
 .اؼبمارسة أثناء اغبماس من يقلل اإلصابة تكرار من اػبوؼ كاف ما إذا معرفة :منو الغرض -
 مػن (11) العبػارة لنتػائج اإلحصػائية اؼبعاعبػة خػبلؿ مػن عليهػا اؼبتحصػل القػيم يبػُت(: 18) رقـم الجـدول -

 :االستبياف

 التكرار اإلجابة
 النسبة

 % المئوية
 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 (2)كا
 المحسوبة

 (2)كا
 المجدولة

 65.71 46 نعم
 34.29 24 ال 3.84 6.91 01 0.05

 100 70 المجموع
  

 (:18) رقم الجدول نتائج تحليل -
 تكػرار مػن خػوفهم بػأف يػركف العينػة أفػراد مػن،  %65.71نسػبة أف نبلحػظ اعبػدكؿ ىػذا خػبلؿ مػن

 .ذلك عكس ترل،  %34.29 ب اؼبقدرة ك اؼبتبقية النسبة بينما اؼبمارسة، ضباسهم أثناء من يقلل اإلصابة
 :اإلحصائي القرار -

 درجػة عنػد ) اجملدكلػة (2)كا قيمة من أكرب لوجدناىا ( 6.91) ػػػػػب كاؼبقدرة احملسوبة (2)كا مبلحظة عند
 لصػاحل إحصػائية داللػة توجػد أنػو علػى يػدؿ فبػا( 3.84) ػػػػػػػب اؼبقػدرة ك ( 0.05 مسػتول الداللػة ك 01 حريػة

 حصػة يف اؼبمارسػة أثناء ضباسهم من للتقليل يضطرىم اإلصابة تكرار من بأف اػبوؼ يركف الذين التبلميذ إجابات
 .الرياضية ك البدنية الًتبية

 : التفسير -
 خوفػو إذل يػؤدم فبػا التبلميػذ نفسػية يف سػليب انطبػاع يػًتؾ منهػا الشػفاء بعػد حػىت لئلصػابة التعػرض إف

 .الرياضية ك البدنية الًتبية حصة فبارسة يف من ضباسو ينقص كبالتارل
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 ؟ إلصابة تعرضت بعدما أكثر حذرا أصبحت :عشر الثاني السؤال -
 .لئلصابة تعرضهم بعد التبلميذ قبل من حذر ىنالك كاف ما إذا معرفة :منو الغرض -
 مػن( 12)  العبػارة لنتػائج اإلحصػائية اؼبعاعبػة خػبلؿ مػن عليهػا اؼبتحصػل القػيم يبػُت ( 19 ) رقـم الجـدول -

 :االستبياف

 التكرار اإلجابة
 النسبة

 % المئوية
 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 (2)كا
 المحسوبة

 (2)كا
 المجدولة

 80 56 نعم
 20 14 ال 3.84 25.5 01 0.05

 100 70 المجموع
 
 (:19)رقم الجدول نتائج تحليل -

 تعرضوا أف بعد أكثر حذرين أصبحوا قد العينة أفراد من % 80 نسبة أف نبلحظ اعبدكؿ ىذا خبلؿ من
 .ذلك عكس ترل العينة أفراد من % 20 نسبة حُت تبقى يف إلصابة،

 :اإلحصائي القرار -
 ػػػػػػػب اؼبقػدرة احملسػوبة (2)كػا قيمػة أف لوجػدنا اجملدكلػة (2)كػا ك احملسػوبة (2)كػا قيمػيت بػُت اؼبقارنػة عنػد

 ػػػػػػػػب اؼبقػدرة ك ( 0.05 الداللػة مسػتول ك 01 حريػة درجػة عنػد ) اجملدكلػة (2)كػا مػن قيمػة أكػرب كانػت( 25.5)
 تعرضػوا أف بعػد حػذرين أصػبحوا الػذين التبلميػذ إجابػات لصػاحل داللػة إحصػائية ىنػاؾ أف علػى يػدؿ فبػا( 3.84)

 .الرياضية ك البدنية الًتبية حصة أثناء إلصابة
 :التفسير -

 أداء عنػد حػذره أخػذ إذل بالتلميػذ يػؤدم فبػا كػاػبوؼ نفسػية اضػطرابات زبلػف الرياضػية اإلصػابات إف
 .النشاطات الرياضية بعض
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 األساتذة /2
 .االقباز دافعية على يؤثر اإلصابة تكرار من اػبوؼ :الثاني المحور نتائج -
 .عشر احد إذل سبعة من األسئلة يضم -
 فعلهم؟ ردة تكوف التنافسية األلعاب يف للمشاركة التبلميذ ىؤالء استدعائك حاؿ يف :السابع السؤال -
 .التنافسية األلعاب يف للمشاركة استدعائهم عند التبلميذ فعل ردة معرفة :منو الغرض -
 مػن ( 07) العبػارة لنتػائج اإلحصػائية اؼبعاعبػة خػبلؿ مػن عليهػا اؼبتحصػل القػيم يبػُت(: 20) رقـم الجـدول -

 .االستبياف

 التكرار اإلجابة
 النسبة

 % المئوية
 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 (2)كا
 المحسوبة

 (2)كا
 المجدولة

 25 03 االستجابة
 75 09 التردد 3.84 05 01 0.05

 100 12 المجموع
 

 (:20)رقم الجدول نتائج تحليل -
 مػن التبلميػذ تػردد الحظػوا األساتذة ؾبموع من % 75 نسبة أف مبلحظة يبكن أعبله اعبدكؿ خبلؿ من

 .استدعائهم عند التبلميذ استجابة أكدكا قد % 25 نسبة تبقى ترل حُت يف التنافسية، يف األلعاب اؼبشاركة
 :اإلحصائي القرار -

 حريػة درجػة عنػد)اجملدكلػة (2)كػا قيمة من أكرب لوجدناىا ( 5ػػػػػػػػ)ب اؼبقدرة ك احملسوبة (2)كا مبلحظة عند
 إجابػات لصػاحل إحصػائية داللػة توجػد أنػو علػى يػدؿ فبػا( 3.84) ػػػػػػػب اؼبقػدرة ك ( 01 كمسػتول داللػة 0.05
 كذلػك التنافسػية األلعػاب يف للمشػاركة اسػتدعائهم عنػد الػًتدد تكػوف فعػل التبلميػذ ردة بػأف يػركف الػذين األسػاتذة

 . الرياضية ك البدنية الًتبية حبصة قيامهم أثناء
 :التفسير -

 معٌت فيها كيتعاظم البدين االندفاع فيها كيكثر البدنية االلتحامات فيها تكثر التنافسية األلعاب
 .شاركوا لو فيما الرياضية لئلصابات عرضة أكثر بأهنم التبلميذ ىؤالء ،لذلك وبس كاػبسارة الفوز
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 اػبصم؟ مع االحتكاؾ يتجنبوف أهنم تبلحظ اؼبنافسة أثناء :الثامن السؤال -
 .اػبصم مع لبلحتكاؾ التبلميذ طرؼ من ذبنب ىناؾ كاف ما إذا معرفة :منو الغرض -
 مػن( 08)  العبػارة لنتػائج اإلحصػائية اؼبعاعبػة خػبلؿ مػن عليهػا اؼبتحصػل القػيم يبػُت (: 21)رقـم الجـدول -

 .االستبياف

 التكرار اإلجابة
 النسبة

 % المئوية
 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 (2)كا
 المحسوبة

 (2)كا
 المجدولة

 75 09 نعم
 25 03 ال 3.84 05 01 0.05

 100 12 المجموع
 

 (21)رقم الجدول نتائج تحليل -
 التبلميػذ ذبنب الحظوا قد األساتذة ؾبموع من % 75 نسبة أف مبلحظة يبكن أعبله اعبدكؿ خبلؿ من

 .ذلك غَت النسبة باقي ترل حُت يف مع اػبصم، لبلحتكاؾ
 :اإلحصائي القرار -

 حريػة درجػة عنػد) اجملدكلػة (2)كػا قيمػة مػن أكػرب لوجدناىا( 5ػػػػػ)ب اؼبقدرة ك احملسوبة (2)كا مبلحظة عند
 إجابػات لصػاحل إحصػائية داللػة توجػد أنػو علػى يػدؿ فبػا( 3.84) ػػػػػػب اؼبقػدرة ك ( 01 كمسػتول داللػة 0.05
 الًتبيػة حبصػة قيػامهم عنػد كذلػك اؼبنافسػة أثنػاء اػبصػم مػع االحتكػاؾ التبلميػذ يتجنبػوف بػأف يػركف الػذين األسػاتذة

 . الرياضية ك البدنية
 :التفسير -

 حيػث األلعػاب ىػذه دبثػل قيػامهم أثنػاء حػذرا أكثػر ذبعلهػم رياضػية إلصػابة التعػرض مػن التبلميػذ ـبػاكؼ
 .اػبصم مع يتجنبوف االحتكاؾ ذبدىم
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 اسػتعدادىم ك ضباسػهم مػن التقليػل إذل يضػطركف أهنػم تبلحػظ أف لػك يبكػن التنػافس أثنػاء :التاسـع السـؤال -
 ؟ اإلصابة تكرار خوفا من اعبهد لبذؿ

 .اإلصابة من خوفا اعبهد لبذؿ استعدادىم ك غبماسهم التبلميذ من تقليل ىناؾ كاف إذا معرفة :منو الغرض -
 مػن( 09)  العبػارة لنتػائج اإلحصػائية اؼبعاعبػة خػبلؿ مػن عليهػا اؼبتحصػل القػيم يبػُت (:22)رقـم الجـدول -

 .االستبياف

 التكرار اإلجابة
 النسبة

 % المئوية
 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 (2)كا
 المحسوبة

 (2)كا
 المجدولة

 75 09 نعم
 25 03 ال 3.84 05 01 0.05

 100 12 المجموع
  

 (:22)رقم الجدول نتائج تحليل -
 التبلميػذ بػأف يػركف األسػاتذة ؾبمػوع مػن % 75 نسػبة أف مبلحظػة يبكػن أعػبله اعبػدكؿ خػبلؿ مػن

 .ذلك غَت اؼبتبقية النسبة ترل حُت يف اعبهد، لبذؿ استعدادىم ك ضباسهم من التقليل إذل يضطركف
 :اإلحصائي القرار -

 درجػة عنػد) اجملدكلػة (2)كػا قيمػة مػن أكػرب لوجػدناىا ( 5) ػػػػػػػػػب اؼبقػدرة ك احملسػوبة (2)كػا مبلحظػة عنػد
 إجابات لصاحل إحصائية داللة توجد أنو على يدؿ فبا( 3.84) ػػػػػػػػػ ب اؼبقدرة ك ( 01 كمستول داللة 0.05 حرية

 قيامهم أثناء كذلك اعبهد لبذؿ استعدادىم ك ضباسهم من التقليل إذل يضطركف التبلميذ بأف يركف الذين األساتذة
 . الرياضية ك البدنية الًتبية حبصة

 :التفسير -
 خوفػو إذل يػؤدم فبػا التبلميػذ نفسػية يف سػليب انطبػاع يػًتؾ منهػا الشػفاء بعػد حػىت لئلصػابة التعػرض إف

 .الرياضية ك البدنية الًتبية حصة فبارسة يف ضباسو من ينقص كبالتارل
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  كالرياضية البدنية الًتبية حصة أثناء لئلصابة التعرض من اػبوؼ ينتاهبم التبلميذ أف ترل ىل :العاشر السؤال -
 البدنيػة الًتبيػة حصػة أثنػاء لئلصػابة التعػرض مػن اػبػوؼ ينتػاهبم التبلميػذ كػاف إذا مػا معرفػة :منـو الغـرض -

 .كالرياضية
 مػن ( 10) العبػارة لنتػائج اإلحصػائية اؼبعاعبػة خػبلؿ مػن عليهػا اؼبتحصػل القػيم يبػُت (: 23) رقـم الجـدول -

 .االستبياف

 التكرار اإلجابة
 النسبة

 % المئوية
 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 (2)كا
 المحسوبة

 (2)كا
 المجدولة

 83 10 نعم
 17 02 ال 3.84 12.8 01 0.05

 100 12 المجموع
 

 (:23)رقم الجدولنتائج   تحليل -
 ينتػاهبم التبلميػذ بػأف يػركف األسػاتذة ؾبمػوع من % 83 نسبة أف مبلحظة يبكن أعبله اعبدكؿ خبلؿ من

 .ذلك غَت اؼبتبقية النسبة ترل حُت يف ، الرياضية ك البدنية الًتبية حصة أثناء التعرض لئلصابة من اػبوؼ
 :اإلحصائي القرار -

 درجػة عنػد) اجملدكلػة (2)كػا قيمة من أكرب لوجدناىا( 12.8) ػػػػػػػب اؼبقدرة ك احملسوبة (2)كا مبلحظة عند
 إجابػات لصػاحل إحصػائية داللػة توجد أنو على يدؿ فبا( 3.84) ػػػػػػػػب اؼبقدرة ك ( 01 كمستول داللة 0.05 حرية

 ك البدنيػة الًتبيػة حبصػة قيػامهم أثنػاء كذلػك لئلصػابة التعػرض مػن اػبػوؼ التبلميذ ينتػاهبم بأف يركف الذين األساتذة
 . الرياضية

 :التفسير -
 أداء عنػد حػذره أخػذ إذل بالتلميػذ يػؤدم فبػا كػاػبوؼ نفسػية اضػطرابات زبلػف الرياضػية اإلصػابات إف

 .النشاطات الرياضية بعض
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 إذل؟ الرياضية اؼبنافسة عن التبلميذ عزكؼ سبب يعود :عشر الحادي سؤال -
 آخـر، سػبب – الرياضػة لنػوع اؼبيػوؿ – اإلصػابة تكػرار مػن اػبػوؼ :مػن كػل كػاف مػا إذا معرفػة :منـو الغـرض -

 .رياضية إلصابة التبلميذ يف تعرض يسانبوف
 مػن ( 11) العبػارة لنتػائج اإلحصػائية اؼبعاعبػة خػبلؿ مػن عليهػا اؼبتحصػل القػيم يبػُت (:24) رقـم الجـدول -

 .االستبياف

 التكرار اإلجابة
 النسبة

 % المئوية
 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 (2)كا
 المحسوبة

 (2)كا
 المجدولة

 تكرار من الخوف
 اإلصابة

09 75 

 8.3 01 الرياضة لنوع الميول 5.99 15.07 02 0.05
 16.66 02 آخر سبب

 100 12 المجموع
 

 (:24)رقم الجدول نتائج تحليل -
 التبلميػذ عػزكؼ سػبب بػأف يػركف األسػاتذة مػن % 75 نسبة أف مبلحظة يبكن أعبله اعبدكؿ خبلؿ من

 .أخرل ألساب تعود أهنا فَتكف األساتذة بقية أما اإلصابة، من تكرار اػبوؼ بسبب كاف
 :اإلحصائي القرار -

 درجػة عنػد) اجملدكلػة (2)كػا قيمة من أكرب لوجدناىا( 15.7) ػػػػػػػب اؼبقدرة ك احملسوبة (2)كا مبلحظة عند
 إجابػات لصػاحل إحصػائية داللػة توجد أنو على يدؿ فبا( 5.99) ػػػػػػػػب اؼبقدرة ك ( 01 كمستول داللة 0.05 حرية

 حبصػة قيػامهم أثنػاء كذلػك اإلصػابة تكرار من اػبوؼ بسبب كاف التبلميذ سبب عزكؼ بأف يركف الذين األساتذة
 . الرياضية ك البدنية الًتبية

 مػن اػبػوؼ إذل بػو تػؤدم مػا لفػًتة اؼبمارسػة عػن كتبعػده مػا، لسبب رياضية بإصابة التلميذ إصابة إف :التفسير -
 .الرياضية ك البدنية الًتبية حصة فبارسة عن اإلصابة كعزكفو تلك تكرار
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 الثاني المحور من المستخلصة النتائج: 
 كذلػك إلصػابات رياضػية تعرضػوا ك ؽبػم سػبق الػذين التبلميػذ إقباز دافعية على يؤثر اإلصابة تكرار من اػبوؼ -

 :يف التأثَت ىذا كيتجسد الرياضية ك البدنية الًتبية حصة أثناء
 اإلصابة تكرار من التبلميذ خوؼ. 
 التنافسية األلعاب يف للمشاركة استدعائهم عند التبلميذ تردد. 
 إصابتهم تكرار من خوفا اػبصم مع االحتكاؾ التبلميذ ذبنب. 
 -اعبهد لبذؿ استعدادىم ك ضباسهم من للتقليل التبلميذ يضطر اإلصابة تكرار من اػبوؼ 
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 .األداء مستول من التقليل يف الرياضية اإلصابات دكر :المحور الثالث -
 .تمهيد -
 .الثاين باحملور اػباص االستبياف عبارات نتائج كتفسَت ربليل يضم -
 :بالتالميذ الخاص االستبيان عبارات يضم جدول -

 العبارة العبارة رقم

 ؟الرياضية ك البدنية الًتبية حصة يف حبماس كاجباتك أداء على تقبل عموما 13

 ؟اإلصابة قبل كاف أدائي أف أرل 14

 اإلصابة؟ بعد اآلف ىو كيف 15

 ؟لئلصابة التعرض من أخاؼ الصعبة اغبركات ببعض القياـ األستاذ مٍت يطلب عندما 16

 ؟اغبارل أدائي على أثرت الرياضية اإلصابة أف اعتقد 17

 ؟أدائي أحسن أف بإمكاين اإلصابة من بالرغم 18

 
 باألساتذة الخاص االستبيان عبارات يضم جدول -

 العبارة العبارة رقم

 للممارسػة عػاد ك منهػا شػفي ك رياضػية إلصػابة اؼبوسػم ىػذا خػبلؿ تعػرض تلميػذ عنػدؾ يوجػد ىػل 12
 ؟الرياضية ك األنشطة البدنية

 ؟اإلصابة قبل أدائو كاف فكيف ، نعم اعبواب كاف أذا -

 ؟اإلصابة بعد اآلف ىو كيف 13

على  هبا يقـو ال أنو مبلحظة لك يبكن فهل الصعبة الرياضية اغبركات ببعض القياـ منهم تطلب عندما 14
 ؟اؼبطلوب النحو

حصػة  أثنػاء حبماس كاجباهتم يؤدكف رياضية إلصابات تعرضوا كأف ؽبم سبق الذين التبلميذ أف ذبد ىل 15
 ؟الرياضية ك البدنية الًتبية

 ؟اإلصابة من بالرغم أدائهم ربسُت بإمكاهنم أف تعتقد ىل 16
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 :سبهيد -
 قمنػا "التبلميػذ أداء مسػتول مػن التقليػل يف الرياضػية اإلصابة دكر " أف القائلة الفرضية من التحقق بصدد

 .مفسرة ؽبا نتائج إذل كالوصوؿ ربليلها مع كاألساتذة، للتبلميذ اؼبوجو االستبياف أسئلة نتائج بعرض الفصل يف ىذا
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 التالميذ/1
 :الثالث المحور نتائجتحليل وتفسير -
 .عشر الثامن إذل عشر الثالث من األسئلة يضم -
 ؟كالرياضية البدنية الًتبية حصة يف حبماس كاجباتك أداء على تقبل عموما :عشر الثالث السؤال -
 البدنيػة الًتبيػة حصػة يف حبمػاس كاجبػاهتم أداء علػى التبلميػذ إقبػاؿ ىنػاؾ كػاف مػا إذا معرفػة :منـو الغـرض  -

 .كالرياضية
 مػن (13) العبػارة لنتػائج اإلحصػائية اؼبعاعبػة خػبلؿ مػن عليهػا اؼبتحصػل القػيم يبػُت(: 25) رقـم الجـدول -

 :االستبياف

 التكرار اإلجابة
 النسبة

 % المئوية
 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 (2)كا
 المحسوبة

 (2)كا
 المجدولة

 68.57 48 نعم
 31.34 22 ال 3.84 9.65 01 0.05

 100 70 المجموع
 
 (:25) رقم الجدول نتائج تحليل -

 كاجباهتم أداء على يقبلوف بأهنم يركف العينة أفراد من%68.57 نسبة أف نبلحظ اعبدكؿ ىذا خبلؿ من
 .ذلك ترل ال العينة من %31.43 نسبة أف حُت يف الرياضية ك البدنية حصة الًتبية أثناء حبماس

 :اإلحصائي القرار -
 عنػد) (2)كػا اجملدكلػة قيمػة مػن أكػرب لوجػدناىا ( 9.56) ػػػػػػػػػػب اؼبقػدرة ك (2)كػا احملسػوبة مبلحظػة عنػد

 لصػاحل إحصػائية داللة توجد أنو على يدؿ فبا( 3.84) ػػػػػػػػػػب اؼبقدرة ك ( 0.05 مستول الداللة ك 01 حرية درجة
 .كالرياضية البدنية الًتبية حصة أثناء حبماس كاجباهتم أداء على أهنم يقبلوف يركف الذين التبلميذ إجابات

 : التفسير -
 خػبلؿ البدنيػة لقػدراهتم نظػرا حبمػاس كالرياضػية البدنيػة الًتبيػة حصػة فبارسػة علػى التبلميػذ إقبػاؿ ىنػاؾ- 

 .مرحلة اؼبراىقة
 بالرضػا كنشػعرىم ذكاهتػم ربقيػق مػن سبكػنهم حيػث اسػتمتاع مصػدر كالرياضػية البدنيػة األنشػطة تعتػرب- 

 .حبماس كاجباهتم أداء على مقبلُت قبدىم غرابة أف فبل ،لذلك
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 اإلصابة؟ قبل كاف أدائك أف ترل ىل :عشر الرابع السؤال -
 .لئلصابة تعرضهم قبل التبلميذ ىؤالء أداء مستول معرفة :منو الغرض -
 مػن ( 14) العبػارة لنتػائج اإلحصػائية اؼبعاعبػة خػبلؿ مػن عليهػا اؼبتحصػل القػيم يبػُت(  26 ) رقـم الجـدول -

 :االستبياف

 التكرار اإلجابة
 النسبة

 % المئوية
 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 (2)كا
 المحسوبة

 (2)كا
 المجدولة

 50 35 ممتاز

0.05 03 26.1 7.81 
 20 14 جيد

 21.42 15 متوسط
 8.58 06 ضعيف

 100 70 المجموع
 
 (:26)رقم الجدول نتائج تحليل -

 نسبتو ما يبثلوف اإلصابة قبل فبتاز كاف أدائهم أف يركف الذين التبلميذ أف نبلحظ اعبدكؿ ىذا خبلؿ من
 كػاف اإلصػابة قبػل أدائهػم أف يػركف العينػة أفػراد مػن% 8.58 نسػبة أف حػُت يف العينػة أفػراد مػن ؾبمػوع % 50

 .ضعيف
 :اإلحصائي القرار -

 درجة عند)  (2)كا اجملدكلة قيمة من أكرب لوجدناىا( 26.1) ػػػػػػب اؼبقدرة ك (2)كا احملسوبة مبلحظة عند
 لصػاحل إحصػائية داللػة توجػد أنػو علػى يػدؿ فبػا( 7.81) ػػػػػػػب اؼبقػدرة ك ( 0.05 مسػتول الداللػة ك 01 حريػة

 .اإلصابة قبل فبتاز أدائهم كاف بأف يركف الذين التبلميذ إجابات
 :التفسير -

 اؼبراىقة مرحلة خبلؿ أنو بكوف النتيجة ىذه نفسر فبا اإلصابة قبل فبتاز كاف التبلميذ معظم أداء مستول
 التوافػق ميػزة تطػور بفضػل تناسػقا أكثػر حركاتػو تصػبح ك العضػلية كتلتػو تزداد حبيث للتلميذ القدرات البدنية تتطور

 اؼبهػارات تعلػم يف سػرعتو مػن يزيػد فبػا العقليػة قدراتػو تتطػور أيضػا اؼبرحلػة ىػذه خػبلؿ أنو لديو كما العضلي العصيب
 .إتقاهنا ك اغبركية
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 اإلصابة؟ بعد اآلن ىو كيف :عشر الخامس السؤال -
 .لإلصابة تعرضهم بعد التالميذ ىؤالء أداء مستوى معرفة :منو الغرض -
 مػن( 15)  العبػارة لنتػائج اإلحصػائية اؼبعاعبػة خػبلؿ مػن عليهػا اؼبتحصػل القػيم يبػُت(: 27) رقـم الجـدول -

 :االستبياف

 التكرار اإلجابة
 النسبة

 % المئوية
 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 (2)كا
 المحسوبة

 (2)كا
 المجدولة

 12.86 09 ممتاز

0.05 03 12.97 7.81 
 18.57 13 جيد

 27.14 19 متوسط
 41.43 29 ضعيف

 100 70 المجموع
 
 (:27)رقم الجدول نتائج تحليل -

 %12.86 نسػبتو مػا يبثلوف فبتاز بقي أدائهم أف يركف الذين التبلميذ أف نبلحظ اعبدكؿ ىذا خبلؿ من
 .ضعيف أصبح اإلصابة بعد أدائهم أف يركف العينة أفراد من% 41.43 نسبة أف حُت يف أفراد العينة ؾبموع من
 :اإلحصائي القرار -

 عنػد )  اجملدكلػة  (2)كػا قيمػة مػن أكػرب لوجػدناىا( 12.97) ػػػػػػب اؼبقػدرة ك احملسػوبة (2)كػا مبلحظػة عند
 لصػاحل إحصائية داللة توجد أنو على يدؿ فبا ( 7.81) ػػػػػػب اؼبقدرة ك ( 0.05 مستول الداللة ك 01 حرية درجة

 .اإلصابة بعد ضعيف أصبح أدائهم قد بأف يركف الذين التبلميذ إجابات
 : التفسير -

 اغبقيقي البدين التأىيل إلعادة ىبضعوا دل لكوهنم اإلصابة بعد ضعيف أصبح التبلميذ معظم أداء مستول
 .ينخفض أدائهم مستول جعلت اليت اإلصابات تلك آثار من يزالوف يعانوف ال ،لذلك
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 التعػرض مػن زبػاؼ ىػل الصػعبة اغبركػات بػبعض القيػاـ األسػتاذ منػك يطلػب عنػدما :عشـر السـادس السـؤال -
 ؟ لئلصابة

 .الصعبة الرياضية اغبركات ببعض القياـ عند إلصابة التعرض من خوؼ ىناؾ كاف ما إذا معرفة :منو الغرض -
 مػن( 16)  العبػارة لنتػائج اإلحصػائية اؼبعاعبػة خػبلؿ مػن عليهػا اؼبتحصػل القػيم يبػُت(: 28) رقـم الجـدول -

 :االستبياف

 التكرار اإلجابة
 النسبة

 % المئوية
 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 (2)كا
 المحسوبة

 (2)كا
 المجدولة

 68.57 48 نعم
 31.34 22 ال 3.84 9.65 01 0.05

 100 70 المجموع
 
 (:28) رقم الجدول نتائج تحليل -

 التعػرض مػن ىبػافوف بػأهنم يػركف العينػة أفػراد مػن% 68.57 نسػبة أف نبلحػظ اعبػدكؿ ىػذا خػبلؿ مػن
 31.34نسبة أف حُت يف الصعبة الرياضية اغبركات ببعض القياـ األستاذ منهم يطلب رياضية عندما إلصابات

 .ذلك ترل ال العينة من % 
 :اإلحصائي القرار -

 درجة عند ) (2)كا اجملدكلة قيمة من أكرب لوجدناىا( 9.56) ػػػػػػب اؼبقدرة ك (2)كا احملسوبة مبلحظة عند
 لصػاحل إحصػائية داللػة توجػد أنػو علػى يػدؿ فبػا ( 3.84ػػػػػػػػ)ب اؼبقػدرة ك ( 0.05 مسػتول الداللػة ك 01 حريػة

 بػبعض القيػاـ األسػتاذ مػنهم يطلػب عنػدما رياضػية إلصػابات التعرض من أهنم ىبافوف يركف الذين التبلميذ إجابات
 .الصعبة الرياضية اغبركات

 :التفسير -
 هبعلهػم الػذم الصػعب األداء ىػذا دبثػل القيػاـ مػن يبػنعهم رياضػية إلصػابات التعػرض مػن التبلميػذ خػوؼ

 .رياضية إلصاباتعرضة  أكثر
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 ؟ اغبارل أدائك على أثرت الرياضية اإلصابة أف تعتقد ىل :عشر السابع السؤال -
 .التبلميذ ؽبؤالء اغبارل األداء على الرياضية لئلصابات تأثَت ىنالك كاف ما إذا معرفة :منو الغرض -
 مػن ( 17) العبػارة لنتػائج اإلحصػائية اؼبعاعبػة خػبلؿ مػن عليهػا اؼبتحصػل القػيم يبػُت(: 29) رقـم الجـدول -

 : االستبياف

 التكرار اإلجابة
 النسبة

 % المئوية
 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 (2)كا
 المحسوبة

 (2)كا
 المجدولة

 74.29 52 نعم
 25.71 18 ال 3.84 16.51 01 0.05

 100 70 المجموع
 
 (:29)رقم الجدول نتائج تحليل -

 أثػرت قػد الرياضػية اإلصػابات بػأف يػركف العينػة أفػراد مػن %74.29 نسػبة أف نبلحػظ اعبدكؿ خبلؿ من
 .ذلك ترل ال اؼبتبقية %25.71 نسبة أف حُت اغبارل يف أدائهم على

 :اإلحصائي القرار -
 عنػد ) اجملدكلػة  (2)كػا قيمػة مػن أكػرب لوجػدناىا( 16.51)1 ػػػػػب اؼبقدرة ك (2)كا احملسوبة مبلحظة عند

 لصػاحل إحصائية داللة توجد أنو على يدؿ فبا ( 3.84) ػػػػػػب اؼبقدرة ك ( 0.05 الداللةمستول  ك 01 حرية درجة
 .الرياضية ك البدنية الًتبية حصة أثناء أدائهم على أثرت قد الرياضية بأف اإلصابات يركف الذين التبلميذ إجابات

 :التفسير -
 اػبػوؼ أف بكػوف النتيجػة ىػذه تفسػَت يبكػن ك للتبلميػذ اغبارل األداء على الرياضية لئلصابات تأثَت ىناؾ

 اؼبتميز باألداء القياـ كبو توجهو ك السلوؾ تثَت اليت الداخلية النفسية اغبالة على أثر قد رياضية التعرض إلصابة من
 .لديهم اإلقباز دافعية على أثرت قد الرياضية أف اإلصابات ،أم
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 أدائك؟ ربسُت بإمكانك ىل اإلصابة من بالرغم :عشر الثامن السؤال -
 .اإلصابة بعد أدائهم ربسُت باستطاعتهم التبلميذ ىؤالء كاف إذا معرفة :منو الغرض -
 مػن ( 18) العبػارة لنتػائج اإلحصػائية اؼبعاعبػة خػبلؿ مػن عليهػا اؼبتحصػل القػيم يبػُت (: 30) رقـم الجـدول -

 : االستبياف

 التكرار اإلجابة
 النسبة

 % المئوية
 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 (2)كا
 المحسوبة

 (2)كا
 المجدولة

 72.86 51 نعم
 27.14 19 ال 3.84 14.62 01 0.05

 100 70 المجموع
 
 (:30) رقم الجدول نتائج تحليل -

 ربسػُت علػى قػادركف بػأهنم يػركف العينػة أفػراد مػن % 72.86 نسػبة أف نبلحػظ اعبػدكؿ ىػذا خػبلؿ مػن
 . ذلك ترل ال %27.14 نسبة حُت أف يف اغبارل أدائهم

 :اإلحصائي القرار -
 عنػد ) اجملدكلػة ( 2ة )كػاقيمػ مػن أكػرب لوجػدناىا( 14.62) ػػػػػب اؼبقػدرة ك (2)كػا احملسػوبة مبلحظػة عنػد

 لصػاحل إحصػائية داللػة توجػد أنػو علػى يدؿ فبا( 3.84) ػػػػػػب اؼبقدرة ك ( 0.05 مستول الداللة ك 01 حرية درجة
 . األفضل كبو مستواىم ربسُت على بأهنم قادركف يركف الذين التبلميذ إجابات

 :التفسير -
 ىػذه تفسػَت ،كيبكػن أدائهػم ربسػُت علػى القػدرة ؽبػم رياضية إلصابة تعرضوا أف ك ؽبم سبق الذين التبلميذ

 كخاصػة مسػتواىم لتحسػُت تػؤىلهم نفسػية ك بدنيػة قػدرات يبتلكػوف بػأهنم وبسوف التبلميذ أف ىؤالء بكوف النتيجة
 .األحياف بعض يف فيها مبالغ ىذه اؼبخاكؼ أف يدركوف عندما
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 ؟ىل يوجد عندؾ تلميذ تعرض عندؾ إلصابة رياضية ىذا اؼبوسم كشفي منها  :السؤال الثامن عشر
 يوجد أحد التبلميذ تعرضوا لئلصابة ىذا اؼبوسم كشفيو منها.معرفة ما إذا كاف :الغرض منو 

( مػػن 13اؼبتحصػػل عليهػػا مػػن خػػبلؿ اؼبعاعبػػة اإلحصػػائية لنتػػائج  العبػػارة رقػػم)يبػػُت القػػيم :(31الجــدول رقــم )
 اإلستبياف:

 التكرار اإلجابة
 النسبة

 % المئوية
 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 (2)كا
 المحسوبة

 (2)كا
 المجدولة

 75 09 نعم
 25 03 ال 3.84 5 01 0.05

 100 12 المجموع
 

 (:31)رقم الجدول تحليل -
فبػن كاجهػوا إصػابات رياضػية يف صػفوؼ  األسػاتذة مػن % 75 نسبة أف نبلحظ أعبله اعبدكؿ خبلؿ من

 التبلميذ ىذا اؼبوسم  كسايركىا حىت شفيت .
 :اإلحصائي القرار -

 درجػة عنػد)اجملدكلػة (2)كػا قيمػة مػن أكػرب أهنػا لوجػدنا 05 ب اؼبقػدرة ك احملسػوبة (2)كػا مبلحظػة عنػد
 األسػاتذة إلجابػات إحصػائية داللػة كجود على يدؿ فبا 3.84 ب اؼبقدرة ك ( 0.05 كمستول الداللة 01 حرية
 سايركا إصابات يف صفوؼ التبلميذ ىذا اؼبوسم حىت شفيت  الذين

 :التفسير -
حػىت يشػفى منهػا  اؼبمارسػة عػن االبتعػاد إذل اؼبصػاب بالتلميػذ تػؤدم قد خطورهتا كمستول اإلصابة نوع إف
 .الرياضية ك البدنية الًتبية حصة إقباز دافعية يف نقص إذل درجتها حسب الرياضية اإلصابة تؤدمكيبكن أف 
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 اإلصابة؟ قبل أداؤه كاف كيف ، نعم اعبواب كاف إذا :فرعي سؤال -
 .لئلصابة تعرضهم قبل التبلميذ ىؤالء أداء معرفة :منو الغرض -
 مػن +( 12) العبػارة لنتػائج اإلحصػائية اؼبعاعبػة خػبلؿ مػن عليهػا اؼبتحصػل القػيم يبػُت(: 32)رقـم الجـدول -

 .االستبياف

 التكرار اإلجابة
 النسبة

 % المئوية
 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 (2)كا
 المحسوبة

 (2)كا
 المجدولة

 50 06 ممتاز

0.05 03 10.87 7.81 
 25 03 جيد

 16.66 02 متوسط
 8.33 01 ضعيف

 100 12 المجموع
 
 (:32)رقم الجدول تحليل -

 فبتػاز كػاف اإلصػابة قبػل التبلميػذ أداء أف رأكا األسػاتذة مػن % 50 نسػبة أف نبلحػظ أعػبله خػبلؿ مػن
 .ضعيف كاف التبلميذ أداء أف رأكا األساتذةمن  %  8.33 نسبة كانت بينما

 :اإلحصائي القرار -
 عنػد )اجملدكلػة (2)كػا قيمػة مػن أكػرب لوجػدناىا( 10.87) ػػػػػػػب تقػدر الػيت ك احملسوبة (2)كا مبلحظة عند

 إلجابػات إحصػائية داللػة كجػود علػى يػدؿ فبػا( 7.81) ػػػػػػػػػػب اؼبقػدرة ك (03حريػة ك درجػة 0.05 داللػة مسػتول
 .الرياضية ك البدنية الًتبية حصة أثناء فبتاز كاف قبل اإلصابة التبلميذ أداء أف رأكا الذين األساتذة

 :التفسير -
 اؼبراىقة مرحلة خبلؿ أنو بكوف النتيجة ىذه نفسر فبا اإلصابة قبل فبتاز كاف التبلميذ معظم أداء مستول

 التوافػق ميػزة تطػور بفضػل تناسػقا أكثػر حركاتػو تصػبح ك العضػلية كتلتػو تػزداد حبيػث للتلميػذ البدنيػة تتطورالقػدرات
 اؼبهػارات تعلػم يف سػرعتو مػن يزيػد فبػا العقليػة قدراتػو تتطػور أيضػا اؼبرحلة ىذه خبلؿ أنو كما لديو العصيب العضلي

 .ك إتقاهنا اغبركية
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 اإلصابة؟ بعد اآلف ىو كيف :عشر الثالث السؤال -
 اإلصابة من عودهتم بعد التبلميذ ىؤالء أداء معرفة :منو الغرض -
 مػن ( 13)  العبػارة لنتػائج اإلحصػائية اؼبعاعبػة خػبلؿ مػن عليهػا اؼبتحصػل القػيم يبػُت ( 33 ) رقـم الجـدول -

 . االستبياف

 التكرار اإلجابة
 النسبة

 % المئوية
 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 (2)كا
 المحسوبة

 (2)كا
 المجدولة

 8.33 01 ممتاز

0.05 03 13.53 7.81 
 16.66 02 جيد

 16.66 02 متوسط
 58.33 07 ضعيف

 100 12 المجموع
 
 (:33)رقم الجدول تحليل -

 أصػبح اإلصػابة بعػد التبلميػذ أداء أف رأكا األسػاتذة مػن %58.33 نسػبة أف نبلحػظ أعػبله خػبلؿ مػن
 .فبتاز كاف التبلميذ أداء أف رأكا األساتذة من%   8.33 نسبة كانت بينما ضعيفا

 :اإلحصائي القرار -
 عنػد اجملدكلػة  (2)كػا قيمػة مػن أكرب لوجدناىا ( 13.53) ػػػػػػػب تقدر اليت ك احملسوبة (2)كا مبلحظة عند

 إلجابػات إحصػائية داللػة كجػود علػى يػدؿ فبػا( 7.81) ػػػػػػػػب اؼبقػدرة ك(  03 حريػة ك درجػة 0.05 داللػة مسػتول
 .الرياضية ك البدنية الًتبية حصة أثناء ضعيفا أصبح بعد اإلصابة التبلميذ أداء أف رأكا الذين األساتذة

 :التفسير -
 اغبقيقي البدين التأىيل إلعادة ىبضعوا دل لكوهنم اإلصابة بعد ضعيف أصبح التبلميذ معظم أداء مستول

 .ينخفض أدائهم مستول جعلت اليت اإلصابات تلك آثار من يزالوف يعانوف ال ،لذلك
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 أهنػم مبلحظة لك يبكن ىل الصعبة الرياضية اغبركات ببعض القياـ منهم تطلب عندما :عشر الرابع السؤال -
 اؼبطلوب؟ النحو على يقوموف هبا ال

 .اؼبطلوب النحو على الصعبة باغبركات يقوموف التبلميذ كاف إذا ما معرفة :منو الغرض -
 مػن ( 14)  العبػارة لنتػائج اإلحصػائية اؼبعاعبػة خػبلؿ مػن عليهػا اؼبتحصػل القػيم يبػُت(: 34رقـم ) الجـدول -

 . االستبياف

 التكرار اإلجابة
 النسبة

 % المئوية
 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 (2)كا
 المحسوبة

 (2)كا
 المجدولة

 66.66 08 نعم

0.05 01 9.68 5.99 
 25 03 ال

 8.33 01 أحيانا
 100 12 المجموع

 
 (:34)رقم الجدول تحليل -

 اغبركػات بػأداء يقومػوف التبلميػذ أف يػركف األسػاتذة مػن % 66.66نسػبة أف نبلحػظ أعػبله خػبلؿ مػن
 .هبا بالقياـ يًتددكف أك يرفضوف التبلميذ أف يركف األساتذة من النسبة باقي اؼبطلوب أما النحو على الصعبة

 :اإلحصائي القرار -
 عنػد) اجملدكلػة (2)كػا قيمػة مػن أكػرب لوجػدناىا( 9.68) ػػػػػػػػػب تقػدر الػيت ك احملسػوبة (2)كػا مبلحظػة عنػد

 إلجابػات إحصػائية داللػة كجػود علػى يػدؿ فبػا ( 5.99) ػػػػػػػػػػػػػب اؼبقػدرة ك (03 درجة حرية ك 0.05 داللة مستول
 ك البدنيػة الًتبيػة حصػة أثنػاء اؼبطلػوب النحػو علػى الصػعبة بػأداء اغبركػات يقومػوف التبلميذ أف يركف الذين األساتذة
 .الرياضية

 : التفسير -
 هبعلهػم الػذم الصػعب األداء ىػذا دبثػل القيػاـ مػن يبػنعهم رياضػية إلصػابات التعػرض مػن التبلميػذ خػوؼ

 .رياضية عرضة إلصابات أكثر
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 كاجبػاهتم يػؤدكف رياضػية إلصػابات تعرضػوا كأف ؽبػم سبق الذين التبلميذ أف ترل ىل :عشر الخامس السؤال -
 كالرياضية؟ البدنية الًتبية حصة حبماس أثناء

 حبمػاس كاجباهتم يؤدكف رياضية إلصابات تعرضوا كأف ؽبم سبق الذين التبلميذ كاف ما إذا معرفة :منو الغرض -
 .كالرياضية البدنية الًتبية أثناء حصة

 مػن( 15)  العبػارة لنتػائج اإلحصػائية اؼبعاعبػة خػبلؿ مػن عليهػا اؼبتحصػل القػيم يبػُت (: 35)رقـم الجـدول -
 .االستبياف

 التكرار اإلجابة
 النسبة

 % المئوية
 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 (2)كا
 المحسوبة

 (2)كا
 المجدولة

 41.66 05 نعم
 58.33 07 ال 3.84 0.8 01 0.05

 100 12 المجموع
 
 (:35)رقم الجدول تحليل -

 ؽبػم سػبق الػذين التبلميػذ أف يػركف األسػاتذة مػن % 58.33نسػبة أف نبلحػظ أعػبله اعبػدكؿ خػبلؿ مػن
 اؼبتبقيػة النسػبة أمػا. كالرياضػية البدنيػة الًتبيػة حصػة أثنػاء حبمػاس كاجبػاهتم يػؤدكف ال إلصػابات رياضػية تعرضػوا كأف

 .ذلك غَت رأت
 :اإلحصائي القرار -

 درجػة عنػد ) اجملدكلػة (2)كػا قيمػة مػن أقػل أهنػا لوجدنا ( 0.8) ػػػػػػب كاؼبقدرة احملسوبة (2)كا مبلحظة عند
 إلجابػات إحصػائية داللػة ذبػود ال أنػو علػى يػدؿ فبػا( 3.84) ػػػػػػػػػػب كاؼبقػدرة ( 0.05 كمسػتول الداللػة 01 حريػة

 أثنػاء حبمػاس كاجبػاهتم يػؤدكف رياضػية إلصػابات تعرضػوا أف ك ؽبػم سػبق الػذينالتبلميػذ  أف يػركف الػذين األسػاتذة
 .كالرياضية البدنية الًتبية حصة

  :التفسير -
 خػبلؿ البدنيػة لقػدراهتم نظػرا حبمػاس كالرياضػية البدنيػة الًتبيػة حصػة فبارسػة علػى التبلميػذ إقبػاؿ ىنػاؾ - 

 .مرحلة اؼبراىقة
 ، بالرضػا كنشػعرىم ذكاهتػم ربقيػق مػن سبكػنهم حيػث اسػتمتاع مصػدر الرياضية ك البدنية األنشطة تعترب - 

 .حبماس كاجباهتم أداء على مقبلُت قبدىم أف فبل غرابة لذلك
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 اإلصابة؟ من بالرغم أدائهم ربسُت بإمكاهنم أف تعتقد ىل :عشر السادس السؤال -
 بػالرغم أدائهػم ربسػُت بإمكػاهنم إلصػابات تعرضػوا كأف ؽبػم سػبق الػذين التبلميػذ كاف ما إذا معرفة :منو الغرض -

 .ذلك من
 مػن ( 16)  العبػارة لنتػائج اإلحصػائية اؼبعاعبػة خػبلؿ مػن عليهػا اؼبتحصػل القػيم يبػُت (: 36) رقـم الجـدول -

 .االستبياف

 التكرار اإلجابة
 النسبة

 % المئوية
 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 (2)كا
 المحسوبة

 (2)كا
 المجدولة

 83.33 10 نعم
 16.66 02 ال 3.84 9.8 01 0.05

 100 12 المجموع
 
 (:36)رقم الجدول تحليل -

 ؽبػم سػبق الػذين التبلميػذ أف يػركف األسػاتذة مػن % 83.33 نسػبة أف نبلحػظ أعػبله اعبػدكؿ خػبلؿ مػن
 اؼبتبقيػة النسػبة أمػا. الرياضػية ك البدنيػة الًتبيػة حصػة أثنػاء أدائهػم ربسػُت مػن سبكنػوا إلصػابات رياضػية تعرضػوا كأف

 .ذلك غَت رأت
 :اإلحصائي القرار -

 درجػة عنػد) اجملدكلػة (2)كػا قيمػة مػن أكػرب أهنػا لوجػدنا ( 9.8) ػػػػػب كاؼبقدرة احملسوبة (2)كا مبلحظة عند
 إلجابػات إحصػائية داللػة كجػود علػى يػدؿ فبػا( 3.84) ػػػػػػػػتب اؼبقػدرة ك (0.05كمسػتول الداللػة 01 حريػة

 كذلػك أدائهػم ربسػُت بإمكػاهنم رياضػية إلصػابات تعرضػوا كأف سػبق ؽبػم الػذين التبلميػذ أف يػركف الػذين األسػاتذة
 .كالرياضية البدنية الًتبية حصة أثناء

 :التفسير -
 ىػذه تفسػَت كيبكػن ، أدائهػم ربسػُت علػى القػدرة ؽبػم رياضػية إلصابة تعرضوا كأف ؽبم سبق الذين التبلميذ

 كخاصػة مسػتواىم لتحسػُت تػؤىلهم كنفسػية بدنيػة قػدرات يبتلكػوف بػأهنم وبسػوف التبلميػذ أف ىػؤالء بكػوف النتيجػة
 .األحياف بعض يف فيها مبالغ ىذه اؼبخاكؼ أف يدركوف عندما
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 الثالث المحور من المستخلصة النتائج : 
  أثناء كذلك رياضية إلصابات كتعرضوا ؽبم سبق الذين التبلميذ أداء على الرياضية اإلصابات تؤثر -

 :كوف يف التأثَت ىذا كيظهر كالرياضية البدنية الًتبية حصة
 اإلصابة بعد أدائهم مستول البفض التبلميذ ىؤالء أغلبية أف. 
 رياضية إلصابات عرضة أكثر ذبعلهم اليت الصعبة باغبركات القياـ يتجنبوف أهنم. 
 رياضية إلصابات التعرض من ـباكفهم رغم أدائهم لتحسُت التبلميذ ىؤالء يسعى. 
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 النجاح يف ربقيق الرغبة زبفيض يف دكر الرياضية اإلصابات تلعب :تحليل وتفسير نتائج المحور الرابع -
 .تمهيد  -  

 .الرابع باحملور اػباص االستبياف عبارات نتائج كتفسَت ربليل يضم -
 :بالتالميذ الخاص االستبيان عبارات يضم جدول -

 العبارة العبارة رقم

 كيف كانت إصابتك؟ 19

 كم كاف الزمن البلـز لتعفيك من اإلصابة؟ 20

 كيف مت تشخيص إصابتك؟ 21

 إين كاف موقع اإلصابة؟ 22

 ىل كانت ىناؾ أعراض مصاحبة لئلصابة؟ 23

 
 باألساتذة الخاص االستبيان عبارات يضم جدول -

 العبارة العبارة رقم

 الرياضية اؼبنتشرة بُت التبلميذ؟ ماىي أغلب اإلصابات 17

 كيف تتعامل مع التلميذ عندما يصاب؟ 18

 يف رأيك ىل اإلصابة تأدم بالتلميذ للعزكؼ عن فبارسة الرياضة؟ 19

 يف رأيك ىل أف اإلصابات الرياضية قد تتسبب بإعاقة تنفيذ مقرراتكم؟ 20
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 :تمهيد -
 "النجاح بتحقيق الرغبة زبفيض يف دكر تلعب الرياضية اإلصابة " أف القائلة الفرضية من التحقق بصدد

 إذل نتػائج كالوصػوؿ ربليلهػا مػع األسػاتذة، ك للتبلميػذ اؼبوجػو االسػتبياف أسػئلة نتػائج بعػرض الفصػل ىػذا يف قمنػا
 .ؽبا مفسرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الفصل السادس :تحليل وتفسير النتائج                               الجانب التطبيقي         

 

146 

 التالميذ /1
 .كالعشركف الثالث عشرإذل التاسع من األسئلة يضم:الرابع المحور نتائجتحليل وتفسير  -
 ؟إصابتك كانت كيف : عشر التاسع السؤال -
 .خطورهتا حيث من اإلصابة حالة معرفة : منو الغرض -
 مػن (19) العبػارة لنتػائج اإلحصػائية اؼبعاعبػة خػبلؿ مػن عليهػا اؼبتحصػل القػيم يبػُت (: 37) رقـم الجـدول -

 :االستبياف

 التكرار اإلجابة
 النسبة

 % المئوية
 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 (2)كا
 المحسوبة

 (2)كا
 المجدولة

 05.71 04 مزمنة
 94.29 66 مؤقتة 3.84 54.91 01 0.05

 100 70 المجموع
 
 (:37)رقم الجدول تحليل -

 مؤقتػة كانػت إصػابتهم بػأف يػركف العينػة أفػراد مػن %94.29 نسػبة أف نبلحػظ اعبػدكؿ ىػذا خػبلؿ مػن
 .مزمنة إصابتهم كانت %05.71 بينما

 :اإلحصائي القرار -
 ػػػػػػػػػب اؼبقػدرة احملسػوبة (2)كػا قيمػة أف لوجػدنا اجملدكلػة (2)كػا ك احملسػوبة (2)كػا قيمػيت بػُت اؼبقارنػة عنػد

 ػػػػػػػػػػػػب اؼبقػدرة ك ( 0.05 الداللػة مسػتول ك 01 حرية درجة عند ) اجملدكلة (2)كا من قيمة أكرب كانت(54.91)
 .مؤقتة إصابتهم كانت الذين التبلميذ إلجابات داللة إحصائية ىناؾ أف على يدؿ فبا ( 3.84)

 :التفسير -
 هبػب لػذا اؼبناسػب العػبلج ؽبػا يتػوفر دل إذا مزمنػة إصػابة إذل العاديػة اإلصػابة تتحػوؿ األحيػاف بعػض يف

 اك اؼبمارسػة كبػو التلميػذ دافعيػة إنقػاص إذل تػؤدم قػد خطػَتة مضاعفات ىناؾ تكوف ال حىت اإلصابة بعناية متابعة
 .النهائي عنها التوقف حىت
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 اإلصابة؟ من لتعافيك البلـز الزمن كاف كم :العشرون السؤال -
 .اإلصابة من للعودة استغرقت اليت الزمنية اؼبدة معرفة : منو الغرض -
 مػن (20) العبػارة لنتػائج اإلحصػائية اؼبعاعبػة خػبلؿ مػن عليهػا اؼبتحصػل القػيم يبػُت (: 38)رقـم الجـدول -

 :االستبياف

 التكرار اإلجابة
 النسبة

 % المئوية
 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 (2)كا
 المحسوبة

 (2)كا
 المجدولة

 44.14 33 أسبوع

0.05 02 7.04 5.99 
 21.43 15 أسبوعين

 من أكثر
 أسبوع

22 34.43 

 100 70 المجموع
 
 (:38)رقم الجدول تحليل -

 مػن لتعػافيهم أسػبوع اسػتغرقوا العينػة أفػراد مػن %44.14 نسػبة أف نبلحػظ اعبػدكؿ ىػذا خػبلؿ مػن
 . أسبوع من أكثر %34.43 كانت نسبة حُت يف اإلصابة،

 :اإلحصائي القرار -
 ػػػػػػػػب اؼبقػدرة احملسػوبة (2)كػا قيمػة أف لوجػدنا اجملدكلػة (2)كػا ك احملسػوبة (2)كػا قيمػيت بػُت اؼبقارنػة عنػد

 ػػػػػػػب اؼبقػدرة ك ( 0.05 الداللػة مسػتول ك 01 حريػة درجػة عنػد)اجملدكلػة (2)كػا قيمػةمػن  أكػرب كانػت ( 7.04)
 لتعػافيهم كاحػد أسػبوع اسػتغرقوا الػذين التبلميػذ إجابػات لصػاحل داللػة إحصػائية ىنػاؾ أف علػى يػدؿ فبػا ( 5.99)

 .اإلصابة من
 :التفسير -

 نػوع ك مكاهنػا ك اإلصػابة شػدة كفػق تتحػدد زمنيػة فػًتة التأىيػل ك العػبلج ك اإلصػابة مػن العػودة يسػتغرؽ
 بدافعية الرياضي النشاط ؼبواصلة العودة ربقيق أجل من احملددة فًتتو تستكمل أ هبب اؼبستخدمة حيث العبلجات

 التأىيػل إلعػادة أطػوؿ زمنيػة فػًتات ربتػاج الرياضػية اإلصػابات فػبعض.اإلصػابة مػن تكػرار اػبػوؼ لتجػاكز إقبػاز
 :يلي ما التأىيل اؼبناسب متطلبات كمن‘ اإلصابة لنوع اؼببلئم بالشكل
  كاملة مركنة - 1 .

 .اؼبصاب اعبزء يف الكاملة القوة عودة - 2
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 .األدل اختفاء - 3
 .النفسي االستعداد - 4

 ؟ إصابتك تشخيص مت كيف :العشرون و الواحد السؤال -
 .اإلصابة درجة تشخيص معرفة : منو الغرض -
 مػن (21) العبػارة لنتػائج اإلحصػائية اؼبعاعبػة خػبلؿ مػن عليهػا اؼبتحصػل القػيم يبػُت(: 39) رقـم الجـدول -

 : االستبياف

 التكرار اإلجابة
 النسبة

 % المئوية
 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 (2)كا
 المحسوبة

 (2)كا
 المجدولة

 10 07 خطيرة

0.05 02 12.35 5.99 
 21.42 15 متوسطة
 68.57 48 خفيفة

 100 70 المجموع
 
 (:39)رقم الجدول تحليل -

 متوسػطة، إصػابتهم درجػة كانػت العينػة أفػراد مػن % 68.57 نسػبة أف نبلحػظ اعبػدكؿ ىػذا خػبلؿ مػن
 .خطَتة  %   ة خفيف كانت % 21.42 بنسبة

 :اإلحصائي القرار -
 عنػد ) اجملدكلػة (2)كػا قيمػة مػن أكػرب كجػدناىا(  12.35ػػػػػػػ  )ب كاؼبقػدرة احملسػوبة (2)كػا مبلحظػة عنػد

 على تدؿ إحصائية داللة توجد أنو على يدؿ( .5.99) ػػػػػػب اؼبقدرة ك ( 0.05 مستول الداللة ك 01 حرية درجة
 .خفيفة إذل متوسطة شدهتا كانت ؽبا التبلميذ تعرض اليت اإلصابات معظم أف
 : التفسير -

 تػزداد حػدهتا ك اإلصػابة تتفػاقم ال حػىت اؼبصػاب العضػو تأىيػل كإعػادة كعبلجهػا الرياضػية اإلصػابة تشػخيص هبػب
 .األدل بشدة متأثرة اإلقباز دافعية كتنقص . الراضي النشاط فبارسة عن التوقف إذل تؤدم كبالتارل كخطورهتا
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 ؟ اإلصابة موقع كاف أين :العشرون و الثاني السؤال -
 .التبلميذ لدل حدكثا اإلصابة مواقع أكثر معرفة : منو الغرض -
 مػن (22) العبػارة لنتػائج اإلحصػائية اؼبعاعبػة خػبلؿ مػن عليهػا اؼبتحصػل القػيم يبػُت(: 40)رقـم الجـدول -

 : االستبياف

 التكرار اإلجابة
 النسبة

 % المئوية
 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 (2)كا
 المحسوبة

 (2)كا
 المجدولة

 7.14 05 الرأس

0.05 02 29.32 5.99 
 60 42 األرجل

 32.86 23 أماكن أخرى

 100 70 المجموع
 
 (:40)رقم الجدول تحليل -

 مسػتول علػى إصػابتهم مكػاف كػاف العينػة أفػراد مػن % 60 نسػبة أف نبلحػظ اعبػدكؿ ىػذا خػبلؿ مػن
 .الرأس مستول على %7.14 ك %32.86 ـبتلفة أماكن يف نسبة اإلصابة كانت بينما األرجل،

 :اإلحصائي القرار -
 درجػة عنػد)اجملدكلػة (2)كػا قيمػة مػن أكرب لوجدناىا( 29.32) ػػػػػػػب كاؼبقدرة احملسوبة (2)كا مبلحظة عند

 ربػدث الػيت الرياضػية اإلصابات معظم أف على يدؿ(  .5.99) ػػػػػػب كاؼبقدرة ( 0.05 الداللة ك مستول 01 حرية
 .الرياضية ك البدنية الًتبية حصة يف اؼبمارسة أثناء األرجل على مستو ربدث للتبلميذ

 :التفسير -
 كاستخداـ مباشر غَت أك مباشر لعنف كنتيجة األرجل مستول على تكوف الرياضية اإلصابات أغلب إف

 ك البدنيػة الًتبية حصة إلقباز التبلميذ لدافعية إنقاص إذل خطورهتا حسب تؤدم فقد زائدة، كفبارسة رياضية مفرط
 .الرياضية
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 ؟ لئلصابة مصاحبة أعراض ىناؾ كانت ىل :العشرون و الثالث السؤال -
 .لئلصابة تعرضهم بعد التبلميذ قبل من حذر ىنالك كاف ما إذا معرفة :منو الغرض -
 مػن (11) العبػارة لنتػائج اإلحصػائية اؼبعاعبػة خػبلؿ مػن عليهػا اؼبتحصػل القػيم يبػُت(: 41) رقـم الجـدول -

 : االستبياف

 التكرار اإلجابة
 النسبة

 % المئوية
 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 (2)كا
 المحسوبة

 (2)كا
 المجدولة

 22.85 16 نعم
 77.14 54 ال 3.84 20.62 01 0.05

 100 70 المجموع
 
 (:41)رقم الجدول تحليل -

 مصػاحبة أعػراض ؽبػم ربػدث دل العينػة أفػراد مػن %77.14 نسػبة أف نبلحػظ اعبػدكؿ ىػذا خػبلؿ مػن
 . األعراض بعض صاحبتهم %22.85 تبقى نسبة حُت يف لئلصابة،

 :اإلحصائي القرار -
 ػػػػػب اؼبقػدرة احملسػوبة (2)كػا قيمػة أف لوجػدنا اجملدكلػة (2)كػا ك احملسػوبة (2)كػا قيمػيت بػُت اؼبقارنػة عنػد

 ػػػػػب اؼبقػدرة ك ( 0.05 الداللة مستول ك 01 حرية درجة عند ) اجملدكلة (2)كا من قيمة أكرب كانت ( 20.62)
 .اإلصابة أعراض تصاحبهم دل الذين التبلميذ إجابات لصاحل داللة إحصائية ىناؾ أف على يدؿ فبا( 3.84)

 :التفسير -
 كلمػا خطػورة األعػراض تلػك تػزداد ك اؼبصػاب العضػو نػوع بػاختبلؼ الرياضػية اإلصػابة أعػراض زبتلػف

 شدة اإلصابة زادت
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 :األساتذة/2
 الرابع المحور نتائجتحليل وتفسير  -
 العشركف إذل عشر السابع من األسئلة -
 التبلميذ؟ بُت اؼبنتشرة اإلصابات أغلب ىي ما :عشر السابع السؤال -
 .التبلميذ بُت اؼبنتشرة اإلصابات اغلب معرفة :منو الغرض -
 مػن (19) العبػارة لنتػائج اإلحصػائية اؼبعاعبػة خػبلؿ مػن عليهػا اؼبتحصػل القػيم يبػُت (:42) رقـم الجـدول -

 . االستبياف

 النسبة التكرار اإلجابة
 % المئوية

 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 (2)كا
 المحسوبة

 (2)كـــــا
 المجدولة

 25 03 الجلد إصابات

0.05 03 08.4 7.81 

 الجهـاز إصـابات
 العضلي

01 8.33 

 الجهـاز إصـابات
 العظمي

02 16.66 

 الجهـاز إصـابات
 المفصلي

06 50 

 100 12 المجموع
 
 (:42)رقم الجدول تحليل -

 التبلميػذ بػُت اؼبنتشػرة اإلصػابات أغلػب أف يػركف األسػاتذة مػن % 50 نسبة أف نبلحظ أعبله خبلؿ من
 أمػا العظمػي كاعبهػاز اعبلػد إصػابات مػن كػل يف النسػب بػاقي تنحصػر بينمػا اؼبفصػلي إصػابات اعبهػاز يف تتمثػل

 .فقط%  08.33  فبنسبة العضلي اعبهاز إصابات
 :اإلحصائي القرار -

 عنػد) اجملدكلػة (2)كػا قيمػة مػن أكػرب لوجػدناىا( 8.4ػػػػػػػػػ)ب تقػدر الػيت ك احملسػوبة (2)كػا مبلحظػة عنػد
 إلجابػات إحصػائية داللػة كجػود علػى يػدؿ فبػا ( 7.81) ػػػػػػػػػب اؼبقدرة ك ( 03 حرية درجة ك 0.05 داللة مستول

 حصػة أثنػاء اؼبفصػلي اعبهػاز إصػابات يف تتمثػل التبلميػذ بػُت اؼبنتشػرة اإلصػابات أغلػب أف يػركف الػذين األسػاتذة
 .الرياضية ك البدنية الًتبية

 : التفسير -
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 اعبهاز إصابات الرياضية ك البدنية الًتبية حصة يف التبلميذ بُت شيوعا األكثر الرياضية اإلصابات بُت من
 إصػابات تليهػا مث.اعبماعيػة األلعػاب يف خاصػة وبػدث الػذم كالكاحػل الركبػة مفصػل يف االلتػواء اؼبفصػلي خاصػة

 .السقوط أك عن االحتكاكات الناذبة اعبلد
 يصاب؟ عندما التلميذ مع تتعامل كيف :عشر الثامن السؤال -
 .لئلصابة تعرضو عند التلميذ مع األستاذ تعامل كيفية معرفة : منو الغرض -
 مػن ( 20) العبػارة لنتػائج اإلحصػائية اؼبعاعبػة خػبلؿ مػن عليهػا اؼبتحصػل القػيم يبػُت (: 43) رقـم الجـدول -

 . االستبياف

 التكرار اإلجابة
 النسبة

 % المئوية
 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 (2)كا
 المحسوبة

 (2)كا
 المجدولة

 00 00 الخوف

0.05 02 24.67 5.99 
 25 03 القلق
 75 09 عادي

 100 12 المجموع
 
 (:43) رقم الجدول تحليل -

 كػاف يصػابوف الػذين التبلميػذ مػع تعػاملهم كػاف األسػاتذة مػن % 75 نسػبة أف نبلحػظ أعبله خبلؿ من
 .بقلق معهم تتعامل فهي النسبة اؼبتبقية أما عادية، بصفة

 :اإلحصائي القرار -
 عنػد) اجملدكلػة  (2)كػا قيمػة مػن أكػرب لوجػدناىا( 24.67) ػػػػػب تقدر اليت ك احملسوبة (2)كا مبلحظة عند

 إلجابػات إحصػائية داللػة كجػود علػى يػدؿ فبػا( 5.99) ػػػػػػب اؼبقػدرة ك ( 03 حريػة ك درجػة 0.05 داللػة مسػتول
 .الرياضية ك البدنية الًتبية حصة أثناء يصابوف الذين التبلميذ عادم مع بشكل يتعاملوف الذين األساتذة

 :التفسير -
 األكليػة اإلسػعافات ك العػبلج طػرؽ دبختلػف ملػم يكػوف أف كالرياضػية البدنيػة الًتبيػة أسػتاذ علػى هبػب

 صحيحة بطريقة معو للتعامل كىذا رياضية إلصابة التبلميذ أحد تعرض عند القلق ك ينتابو اػبوؼ ال حىت خاصة،
 غبصة إقبازه دافعية من تنقص كبالتارل اؼبمارسة عن العزكؼ إذل بالتلميذ تؤدم قد أم مضاعفات لتجنب ؿبًتفة ك

 .ك الرياضية البدنية الًتبية
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 ؟ الرياضة فبارسة عن العزكؼ إذل بالتلميذ تؤدم اإلصابة نوع ىل رأيك يف : عشر التاسع السؤال -
 .الرياضة فبارسة عن العزكؼ إذل بالتلميذ تؤدم اإلصابة نوع كاف ما إذا معرفة :منو الغرض -
 مػن ( 21) العبػارة لنتػائج اإلحصػائية اؼبعاعبػة خػبلؿ مػن عليهػا اؼبتحصػل القػيم يبػُت (: 44) رقـم الجـدول -

 .االستبياف

 التكرار اإلجابة
 النسبة

 % المئوية
 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 (2)كا
 المحسوبة

 (2)كا
 المجدولة

 75 09 نعم
 25 03 ال 3.84 05 01 0.05

 100 12 المجموع
 
 (:44)رقم الجدول تحليل -

 إذل بالتلميػذ تؤدم اإلصابة نوع أف يركف األساتذة من % 75 نسبة أف نبلحظ أعبله اعبدكؿ خبلؿ من
 .ذلك غَت ترل اؼبتبقية النسبة أما.الرياضة عن فبارسة العزكؼ

 :اإلحصائي القرار -
 درجػة عنػد)اجملدكلػة (2)كػا قيمػة مػن أكػرب أهنػا لوجػدنا 05 ب اؼبقػدرة ك احملسػوبة (2)كػا مبلحظػة عنػد

 األسػاتذة إلجابػات إحصػائية داللػة كجود على يدؿ فبا 3.84 ب اؼبقدرة ك ( 0.05 كمستول الداللة 01 حرية
 .الرياضة فبارسة عن العزكؼ إذل بالتلميذ اإلصابة تؤدم نوع أف يركف الذين

 :التفسير -
 اإلصػابة تػؤدم. اؼبمارسػة عػن االبتعػاد إذل اؼبصػاب بالتلميػذ تػؤدم خطورهتػا كمسػتول اإلصػابة نػوع إف

 .الرياضية ك البدنية الًتبية حصة إقباز دافعية يف نقص إذل درجتها حسب الرياضية
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 مقرراتكم؟ تنفيذ يف إعاقة سببت قد الرياضية اإلصابات أف ىل رأيك يف :العشرون السؤال -
 .األساتذة مقررات تنفيذ يف إعاقة تسبب الرياضية اإلصابات كانت ما إذا معرفة :منو الغرض -
 مػن ( 22) العبػارة لنتػائج اإلحصػائية اؼبعاعبػة خػبلؿ مػن عليهػا اؼبتحصػل القػيم يبػُت (: 45) رقـم الجـدول -

 .االستبياف

 التكرار اإلجابة
 النسبة

 % المئوية
 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 (2)كا
 المحسوبة

 (2)كا
 المجدولة

 66.66 07 نعم
 33.33 05 ال 3.84 0.8 01 0.05

 100 12 المجموع
 
 (:45)رقم الجدول تحليل -

 تسبب الرياضية اإلصابات أف يركف األساتذة من % 66.66 نسبة أف نبلحظ أعبله اعبدكؿ خبلؿ من
 .ذلك غَت ترل % 33.33 اؼبتبقية النسبة أما.تنفيذ مقرراهتم يف إعاقة

 :اإلحصائي القرار -
 درجػة عنػد) اجملدكلػة (2)كػا قيمػة مػن أقػل أهنػا لوجػدنا( 0.8) ػػػػػػب اؼبقػدرة ك احملسػوبة (2)كا مبلحظة عند

 إلجابػات إحصػائية داللػة كجػود عػدـ علػى يػدؿ فبػا( 3.84) ػػػػػػػب اؼبقػدرة ك ( 0.05 كمسػتول الداللػة 01 حريػة
 .مقرراهتم تنفيذ يف إعاقة تسبب الرياضية اإلصابات أف يركف الذين األساتذة

 :التفسير -
 اإلصػابات مثػل إليهػا يتعػرض قػد الػيت الصػعوبات مقاكمػة الرياضػية ك البدنيػة الًتبيػة أسػتاذ علػى هبػب

 .مقراراتو إعاقة إذل تؤدم األحياف بعض يف حيث معها، التعامل ككيفية ربدث للتبلميذ اليت الرياضية
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 الرابع المحور من المستخلصة النتائج: 
 خػبلؿ مػن الرياضػية ك البدنيػة الًتبيػة حصػة أثنػاء النجػاح بتحقيػق الرغبػة زبفػيض يف دكر يلعػب اإلصػابة نػوع -

  عرقلة
 : الرياضية ك البدنية الًتبية حصة إقباز

 اؼبفصلي اعبهاز إصابات يف تتمثل التبلميذ بُت اؼبنتشرة اإلصابات اغلب. 
 اإلصابة حدكث أماكن أكثر بُت من األرجل إصابات. 
 الرياضة فبارسة عن العزكؼ إذل بالتلميذ تؤدم اإلصابة نوع. 

 ربقيػق يف الرغبػة مػن زبفػيض يف دكر تلعب الرياضية اإلصابة نوع أف استخبلص يبكن سبق ما خبلؿ من
 أهنم كوف يف التأثَت ىذا يظهر ك رياضية إلصابات تعرضوا كأف ؽبم سبق الذين التبلميذ عند كذبنب الفشل النجاح

 .الرياضية لئلصابات التعرض من خوفا الرغبة تلك عن التخلي إذل يضطركف األحياف من كثَت يف
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 الخالصة: 
 يبكػن (لؤلسػاتذة اؼبوجػو االسػتبياف ك للتبلميػذ اؼبوجػو االسػتبياف) االسػتبيانُت نتػائج ربليػل خػبلؿ مػن
 :يلي ما استخبلص
 الفرضية بأف القوؿ يبكن األكذل اعبزئية كالفرضية اإلستبيانُت كبل يف األكؿ احملور نتائج بُت اؼبقارنة عند 
إقبػاز  دافعيػة علػى تػؤثر الرياضػية اإلصػابات سػبب أف علػى الفرضػية ىػذه تػنص حيػث ربققػت، قػد األكذل اعبزئيػة

 .كالرياضية البدنية الًتبية حبصة قيامهم أثناء رياضية إلصابات تعرضوا كأف ؽبم سبق الذين التبلميذ
 الفرضية بأف القوؿ يبكن الثانية اعبزئية كالفرضية االستبيانُت كبل يف الثاين احملور نتائج بُت اؼبقارنة عند  

دافعيػة  علػى يػؤثر الرياضػية اإلصػابة تكػرار مػن اػبػوؼ أف علػى الفرضػية ىػذه تػنص حيػث ربققت، قد الثانية اعبزئية
 .كالرياضية البدنية الًتبية حبصة قيامهم أثناء رياضية إلصابات تعرضوا كأف ؽبم سبق الذين التبلميذ إقباز

 الفرضية بأف القوؿ يبكن الثالثة اعبزئية كالفرضية االستبيانُت كبل يف الثالث احملور نتائج بُت اؼبقارنة عند  
 التنافس عند مستول على سلبا يؤثر الرياضية اإلصابة أف على الفرضية ىذه تنص حيث ربققت، قد الثالثة اعبزئية

 .رياضية إلصابات تعرضوا كأف ؽبم سبق الذين التبلميذ
 الفرضية بأف القوؿ يبكن الرابعة اعبزئية كالفرضية اإلستبيانُت كبل يف الرابع احملور نتائج بُت اؼبقارنة عند  
 زبفػيض الرغبػة يف دكر تلعػب الرياضػية اإلصػابة نػوع أف علػى الفرضػية ىػذه تػنص حيػث ربققػت، قػد الرابعػة اعبزئيػة

 .كالرياضية البدنية الًتبية حبصة قيامهم أثناء كذلك النجاح بتحقيق
 ربققػت قػد لدراسػتنا العامػة الفرضػية بػأف القػوؿ يبكػن فإنػو ربققػت كلهػا األربعػة اعبزئيػة الفرضػيات أف دبػا

الطػور  تبلميػذ عنػد الرياضػية ك البدنيػة الًتبية غبصة اإلقباز دافعية على الرياضية لئلصابات تأثَت ىناؾ أف ،أم أيضا
 .رياضية إلصابات تعرضوا كأف ؽبم سبق الذين الثانوم

  البدنية الًتبية غبصة اإلقباز دافعية على سلبا تؤثر الرياضية اإلصابات بأف القوؿ يبكن هنائية كخبلصة
 :التالية النقاط يف التأثَت ىذا كيظهر رياضية إلصابات تعرضوا كأف ؽبم سبق الذين التبلميذ عند كالرياضية

 اغبصة خبلؿ التبلميذ إقباز دافعية على يؤثر الرياضية اإلصابة سبب أف -
  .اغبصة خبلؿ التبلميذ إقباز دافعية على اإلصابة تكرار من اػبوؼ يؤثر -
 اغبصة أثناء أدائهم مستول من التخفيض على الرياضية اإلصابات تعمل -
  .الفشل كذبنب النجاح ربقيق يف رغبتهم من الرياضية اإلصابة نوع زبفض -
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 والتوصيات االقتراحات: 
 :التالية كالتوصيات االقًتاحات صياغة يبكننا فإنو الدراسة نتائج على بناءا

 -  عػن طريػق التوعيػة بػدكر ىاتػو  كالرياضػية البدنيػة األنشػطة فبارسػة كبػو التبلميػذ دكافػع تنميػةالعمػل علػى
 األخَتة يف تنمية الصحة اعبسمية كالعقلية كالنفسية للفرد.

  كذلػك مػن خػبلؿ تػوفَت كافػة الوسػائل الػيت تسػمح ؽبػا ببلػوغ  كالرياضية البدنية الًتبية حبصة االىتماـضركرة
 أىدافها الًتبوية.

  الثانوم التعليم مرحلة يف الرياضية ك البدنية الًتبية غبصة الساعي اغبجمالعمل على زيادة. 
 -كالرياضية البدنية الًتبية حصة إقباز دافعية تنمية العمل على . 
  كالرياضية البدنية الًتبية حصة أثناء ( تلميذ – أستاذ ) الًتبوية العبلقة ضركرة تنمية. 
  للتلميذ النفسية الصحة على الرياضية اإلصابات ـباطرضركرة التوعية. 
 كذلك بإخضػاعهم لػربامج  الرياضية لئلصابات التعرض ـباكؼ من يعانوف الذين بالتبلميذ اغبقيقي التكفل

 إعادة التأىيل النفسي.
 الرياضية اإلصابة بعد اؼب  التأىيل إعادةب ضركرة اإلىتماـ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تمةاـــــــــــــخ



  

 

 
 خاتمة: 

 سبثل أهنا باعتبار الثانوم التعليم مرحلة خبلؿ التلميذ حياة يف ىاـ دكر كالرياضية البدنية األنشطة تلعب
 الضغوط ىاتو كاىلو تثقل اليت النفسية كالضغوط السلبية االنفعاالت خبللو من يفرغ كمتنفسا كبَتا آمنا مبلذا

 أنو لكوف الفرد حياة يف ىامة انعطاؼ نقطة تعترب اليت اؼبراىقة مرحلة خبلؿ التغَتات اغباصلة عن الناذبة النفسية
 .شخصيتو اؼبستقبلية معادل ترسم خبلىا

 من التلميذ سبكن اليت كالرياضية البدنية األنشطة من ؾبموعة على كالرياضية البدنية الًتبية حصة كتشمل
 منو اؼبطلوبة لؤلعماؿ اؼبتميز األداء ربقيق يف دكما التلميذ يرغب اغبصة ىذه خبلؿ فمن حاجاتو النفسية، ربقيق
 ذلك يف النجاح كبز التلميذ ىذا يسعى كعندما (اإلقباز دافعية مفهـو بالضبط كىذا) فبكنُتكجهد  كقت بأقل
 أىدافها تبلغ أف كالرياضية البدنية الًتبية غبصة يبكن ال فإنو كبالتارل الذات، عن اؼبتعة كالرضا كبو يسعى فإنو

 .مرتفعة التبلميذ عند الرياضي دافعية اإلقباز تكن دل ما الًتبوية
 البدنية الًتبية غبصة اإلقباز دافعية على تؤثر الرياضية اإلصابات أف كجدنا ىذه دراستنا خبلؿ كمن

 كعلى سلوكهم على يظهر الذم التأثَت ىذا الرياضية، لئلصابات كتعرضوا ؽبم سبق الذين عند التبلميذ كالرياضية
 من فإنو لذلك الفشل، كذبنب النجاح ربقيق يف رغبتهم على كحىت عندىم مستول التنافس كعلى أدائهم

 االىتماـ ىذا يبتد أف هبب كإمبا اؼبستول رفيع النخبوم مستول على ليس فقط الظاىرة هبذه االىتماـ الضركرم
 .اؼبدرسية الرياضية األكساط ليشمل

 اؼبؤدية األسباب عن كالبحث الرياضية اإلصابات دبخاطر بالتوعية األكذل خطواتو تبدأ الذم االىتماـ ىذا
 ىو إبرازه إذل كنسعى الدراسة ىذه خبلؿ من كبن يهمنا ما لكن منها، كالعبلج الوقاية طرؽ كؿباكلة تطوير إليها

 .الرياضية اإلصابة بعد اؼب النفسي التأىيل االىتماـ بإعادة ضركرة
 كنفسية بدنية تغَتات لو ربدث الرياضية لئلصابة يتعرض عندما الرياضي أف مبلحظة يبكن أنو حيث

 اؽبامشية اعبوانب من أنو على إليو ينظر الذم النفسي التأىيل حساب على البدين بالتأىيل يتم االىتماـ ما ككثَتا
 بالنفس الثقة كنقص كالقلق اػبوؼ أك اؽبوية كفقد ) اإلصابة عن الناذبة النفسية إنباؽبا، فاؼبظاىر يبكن اليت

 أف على ناىيك النفسي التأىيل إعادة بطرؽ معاعبتها يتم دل ما كارثية نتائج تؤدم إذل أف شأهنا من (كغَتىا
 ىي تتطلب التنظيم كإعادة التقبل دبرحلة كتنتهي الرفض دبرحلة تبدأ اؼبصاب كاليت هبا يبر اليت النفسية االستجابات

 إذل مرحلة من السليم االنتقاؿ ضماف أجل من كذلك األخصائيُت النفسيُت طرؼ من كمتابعة رعاية األخرل
 .أخرل
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 :المصادر و المراجع قـائمة
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 2006 عماف، .الفكر، ،دار
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 1992 اعبامعية، مصر، .اؼبطبوعات ديواف
 ،(ط د)اؼبعػارؼ، منشػأة الرياضػية، ك البدنيػة الًتبيػة تػدريس يف اؼبرشػد كتػاب :ضبػص حسػن ؿبمػد -19
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 1996 اإلسكندرية ،)دط(،)دف(،األساسي
 مصػر للنشػر، الكتػاب مركػز الرياضػية، الًتبيػة منػاىج :زغلػوؿ سػعيد ؿبمػد ىرجػة، أبػو حلمػي مكػاـر -21

1999 
 مصػر العػريب الفكػر دار الرياضػية، الًتبيػة برنػامج بنػاء أسػس :اػبػورل أنػور أمػُت اغبمػاضبي، ؿبمػد -22

1990 
 للنشػر، الكتػاب مركػز الرياضػية، الًتبيػة يف التػدريس طػرؽ فصػيم، رمػزم نيللػي، سػعد ؿبمػود ناىػد -23

 2004.مصر ،2 ط
 1940 القاىرة، النهضة، مكتبة ، 01 ط الًتبوم، النمو النفس صاحل، علم زكي أضبد -24
 1977 مصر العلمية، البحوث دار الًتبوم، النفس هباكر، علم ؿبمد سعدية -25
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1973 
 1995 مصر، اعبامعية، اؼبعرؼ ،دار الطفل نفس علم ، الرضباف عبد عيسوم -28
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 1982 ، الكويت القلم، دار ، اؼبراىقة مرحلة يف النمو إظباعيل، الدين عماد ؿبمد -37
 1986 بَتكت، اؽببلؿ، منشورات سيكولوجية، نفسية موسوعة سبيل يف غالب، مصطفى -38
 2007العراقية، بغداد ظبعية خليل ؿبمد ،اإلصابات الرياضية ،األكاديبية الرياضية  -39
 للطفػل اغبركػي النشػاط توجػو يف كالدافعيػة النمػو خليفػة، بػور  عبػد ھييمإبػرا راتػب، كامػل أسػامة -40

 . 1999 رة،ھالعريب،القا الفكر دارضية مدرسية ،الريا كاألنشطة

 .2000عبد اجمليد قدم .أسس البحث العلمي ،دار األحباث للنشر ،اعبزائر  -41
مػػػػػػػػػػػركاف عبػػػػػػػػػػػد اجمليػػػػػػػػػػػد إبراىيم.أسػػػػػػػػػػػس البحػػػػػػػػػػػث العلمػػػػػػػػػػػي إلعػػػػػػػػػػػداد الرسػػػػػػػػػػػائل اعبامعية،مؤسسػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػوراؽ  -42

 .2006.عماف.األردف.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قــمالحــال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 ملخص الدراسة
 التربيية البدنية والرياضية لدى تالميذ المرحلة الثانوية.مدى تأثير اإلصابات الرياضية على دافعية اإلنجاز في حصة  عنوان الدراسة:
اإلصابات الرياضية على دافعية اإلقباز يف حصة الًتبيية البدنية كالرياضية لدل تبلميذ اؼبرحلة الثانوية ؟ىل تأثر :  مشكلة البحث  
البدنية كالرياضية لدل تبلميذ اؼبرحلة الثانوية. اإلصابات الرياضية على دافعية اإلقباز يف حصة الًتبييةتأثر   :الفرضية العامة  

 يوثر سبب اإلصابة على دافعية اإلقباز.  -1   : الفرضيات الجزئية
 يوثر اػبوؼ من تكرار اإلصابة على دافعية اإلقباز.  -2     
 لئلصابات الرياضية دكر يف التقليل من مستول أداء ىؤالء التبلميذ.  -3     
 تلعب نوع اإلصابة الرياضية دكر يف زبفيض الرغبة بتحقيق النجاح كذبنب الفشل لدل التبلميذ.  -4     

 إبراز دكر األسس النفسية للنشاط البدين الرياضي.  -1    :البحث ميةأه 
 إظهار مدل تأثَت اإلصابات الرياضية على اعبانب النفسي عند التبلميذ. -2                  
 إبراز أنبية دافعية اإلقباز عند تبلميذ اؼبرحلة الثانوية. -3                         
 .احملافضة على الصحة النفسية للتبلميذ.-4     

 البدنية كالرياضية.ربديد تأثَت اإلصابات الرياضية على دافعية اإلقباز عند تبلميذ اؼبرحلة الثانوية أثناء حصة الًتبية   -        1أىداف الدراسة:
 معاعبة اؼبخاكؼ من التعرض لئلصابات الرياضية اليت تظهر عند بعض التبلميذ.  -2     
 ضركرة االىتماـ بدافعية اإلقباز الرياضي عند التبلميذ الذين تعرضوا لئلصابة كالعمل على تنمتها. -3     
 اإلقباز عند تبلميذ اؼبرحلة الثانوية إثناء حصة الًتبية البدنية كالرياضية. ربديد طبيعة العبلقة بُت اإلصابات الرياضية كدافعية -4     
 التوعية باإلثار النفسية الناذبة عن اإلصابات الرياضية.-5     

 :  إتبعنا اؼبنهج الوصفي الذم يبلئم ىذا النوع من البحوث. المنهج
.لثانويات دائرة زريبة الوادم  كاؼبتمثل يف تبلميذ األقساـ النهائية للمرحلة الثانوية البحث ؾبتمع: تحديد المجتمع األصلي للبحث  

 أستاذايشرفوف على ىذه األقساـ.13.كتتوفر فيهم مواصفات العينة احملددةتلميذ  85كمن خبلؿ الدراسة االستطبلعية مت إحصاء  عـينة البحث :
 طريقة اختيار العينة: العينة القصدية . خصائص العينة: تبلميذ األقساـ النهائية الذين تعرضوا اذل إصابات رياضية .

.ككل إستبياف يضم أربع ؿباكر  ) إستبياف موجو اذل التبلميذ كإستبياف موجو اذل األساتذة ( :أدوات الدراسة  
 . ((*النسب اؼبئوية ،)إختبار فركؽ التكرارات(  2إختبار  كا*،*معامل اإلرتباط بَتسوف )): SPSS   : التقنيات اإلحصائية المستخدمة في الدراسةو األساليب 

 مجاالت الدراسة: المجال الزماني :بدأنا يف جانفي2016 كأكملنا يف 15 مام2016.،
  المجال المكاني : أجرم البحث يف 05 ثانويات دائرة زريبة الوادم.

  البدنية الًتبية غبصة اإلقباز دافعية على سلبا تؤثر الرياضية اإلصابات بأف القوؿ يبكن هنائية كخبلصة  : االستنتاج العام:
 :التالية النقاط يف التأثَت ىذا كيظهر رياضية إلصابات تعرضوا كأف ؽبم سبق الذين التبلميذ عند كالرياضية

 اغبصة خبلؿ التبلميذ إقباز دافعية على يؤثر الرياضية اإلصابة سبب أف -
  .اغبصة خبلؿ التبلميذ إقباز دافعية على اإلصابة تكرار من اػبوؼ يؤثر -
 اغبصة أثناء أدائهم مستول من التخفيض على الرياضية اإلصابات تعمل -
   .الفشل كذبنب النجاح ربقيق يف رغبتهم من الرياضية اإلصابة نوع زبفض -
 : والتوصيات تاالقتراحا 

 :التالية كالتوصيات االقًتاحات صياغة يبكننا فإنو الدراسة نتائج على بناءا
 -كالرياضػية عػن طريػق التوعيػة بػدكر ىاتػو األخػَتة يف تنميػة الصػحة اعبسػمية كالعقليػة  البدنيػة األنشػطة فبارسػة كبػو التبلميػذ دكافػع العمػل علػى  تنميػة

 كالنفسية للفرد.
 الوسائل اليت تسمح ؽبا ببلوغ أىدافها الًتبوية.كالرياضية كذلك من خبلؿ توفَت كافة  البدنية الًتبية حبصة ضركرة االىتماـ 
 الثانوم التعليم مرحلة يف الرياضية ك البدنية الًتبية غبصة الساعي العمل على زيادة اغبجم. 
 -كالرياضية البدنية الًتبية حصة إقباز دافعية تنمية العمل على . 
  كالرياضية البدنية الًتبية حصة أثناء ( تلميذ – أستاذ ) الًتبوية العبلقة ضركرة تنمية. 
 للتلميذ النفسية الصحة على الرياضية اإلصابات ضركرة التوعية ـباطر. 
 الرياضية كذلك بإخضاعهم لربامج إعادة التأىيل النفسي. لئلصابات التعرض ـباكؼ من يعانوف الذين بالتبلميذ اغبقيقي التكفل 



  

 

 .الرياضية اإلصابة بعد ؼبا التأىيل  بإعادة ضركرة اإلىتماـ


