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 الرايضية لصاابت ا لتجنب حصية سلواكت تكوين يف الراييض البدين النشاط مسامهة مد 

 "أأهراس أأ  سوق لولية الثانوي الطور تالميذ دل  ميدانية دراسة"

 

 أأهراس سوق جامعة                                                                                                  موىس بلبول . أأ 

 

 :امللخص

 دراسات عدة بينته ما وهذا والصحية ية العقلية،النفس الاجامتعية، الفرد حياة يف الراييض البدين النشاط يلعبه اذلي ادلور ينكر أأحد أأ  ل

 فالنشاط .والوسائل الطرق ىت وبش توايت املس أأع ى أأ  اىل به لالرتقاء فرد لك ويسعى لغةاب أأمهية أأ  هل خلري أأ  ا اجلانب ولعل تفيضة، مس

 احلديث التدريب أأساليب أأ  و طرق خالل من علهيا افظةوادل الصحية اجلوانب تطوير يف لالنتباه وملفت اجيايب  بشل سامه الراييض البدين

 الظروف امحلوةل، تو  مس بس هنا من ابلفرد حميطة أأولوايت أأ  عدة يراعى واذلي هنام التقليل أأو لصااباتلرايضة ا تفادي شأأأأهنا من اليت

 ...ابلتدريب،ملرتبطةا

 السلوك أأمناط أأ  لك هبا يقصد واليت الصحية السلواكت جند علهيا افظةوادل دمعها ع ى فرد لك يعمل اليت الهامة الصحية اجلوانب بني ومن

 السالمة حاةل مبعأ املثالية الصحة تكوين اىل تفيض سوف السلواكت هذه ولعل الفرد، عند الصحية الطاقات وتطوير تمنية اىل هتدف اليت

 تقوم سوف. (WHO) العاملية الصحة منظمة عرفهتا كام والعجز املرض من اخللو جمرد ولس املمةل، والاجامتعية والعقلية البدنية والكفاءة

 من وذكل أأيضاً  أأ  ابخلارج يكون أأن أأ  وميكن الثانوي يف الراييض البدين النشاط ميارسون ذلينا الثانوي الطور تالميذ يمووعة ع ى دراستنا

 .خاصة رايضية اصاابت معينة حصية سلواكت مت تبيان اس متارة اس مبلء وصفي مهنج خالل

 :املداخةل

حتسني  ويه مشرتكة، أأال غاية لتحقيق بيهنا فامي تشرتك اليت و احلديثة العلوم يف العرص هذا شهده اذلي العلمي يعترب التطور مقدمة:

 الراييض ، اللمجا شهده اذلي التطور العلمي البرشي، غري أأن  متعلمجا ا صالح و توجيه يف بدوره ليقوم وتطويره ابال نسان الظروف ادليطة

 الراييض الطب يعد ذلا الأخر  العلوم ابيق عن أأمهية قل ال العالجية املناجه املتطورة وأأحدث العلمية الأهجزة أأحدث اس تخدامه حيث من

 يف علهيم وادلافظة الالعبني بسالمة العناية هذه تظهر ومل لالعبني والسلواكت الصحية اليت قد تنجر عهنا، العامة يعتين ابلصحة هاما ميداان

 الرايضيون يتنافس أأن يقيض رصحي صم، ن.ق 776 لعام الأومل  ادلليل يف جاء فقد امليالد، أ الف الس نني قبل منذ فقط بل هذا عرصان

ال العصور احلديثة خالل الطب علوم يف التطور هذا من الرمغ وع ى بأأجساهمم، الأرضار عن البعد لك برشف وأأمانة بعيدين  أأن الاهامتم ا 

ال الوجود ا ىل ويربز ينضج مل اكمةل كوحدة اال نسان بكيان  التدريبات تأأثري اسةخاصة دلر  معاهد دول أأنشأأت عدة حيث القرن، هذا يف ا 

احليوية ومد  مسامههتا يف تكوين اجتاهات اجيابية للفرد الراييض حنو اجلوانب الصحية دليه وادلافظة  والأهجزة البرشي اجلسم ع ى الرايضية

تباع السلواكت الصحية املناس بة  . ع ى حصته من خالل ا 

 تقف اليت من اال صاابت وصيانته اجلسم ع ى ابدلافظة وثيقا ارتباط مرتبط الراييض النشاط يف العليا املس توايت ا ىل الوصول ولعل     

وذكل عن طريق السلواكت املتعلقة ابجلوانب الصحية اليت من شأأهنا ادلافظة ع ى مس تو  اثبت نسبيا   راييض تطور أأي وجه يف حاجزا

 ابلنشاط ترتبط من اال صاابت وأأمناط وأأنواعها أأشاكلها وهثا حتديدحد قبل اال صابة توقع ع ى القدرة ا ىل لوصولمن اللياقة البدنية وابلتايل ا

 للأس تاذ البد اكن التلميذ هو ابلثانوية التعلميية العملية حمور اكن من اال صابة، وملا الالعب وقاية ع ى العمل أأجل من املامرس الراييض

عداده به الاعتناء  من جمال أأي خيلو والصحي، فاملالحي أأنه ال والبييئ واملعريف والعلمي التكنولويج امليدان يف متعلمجوتطور ا يتناسب ملا وا 

الطبيعية  الظروف تأأثري حتت تقع اليت درجهتا، أأنواعها وشدة اختالف ع ى رايضية ا صاابت حدوث احامتل من النشاط الراييض جماالت

تباع السلواكت الصحية املتعلقة ابلتدريب،  مريل ارجيةوالظروف ادلاخلية واخل ( امليدان أأرضية طبيعة ، اجلوية )الأحوال واملمتثةل يف )عدم ا 

 البدين(. التحضري اللباس، التعب، التسخني، سوء

شاكلية وأأمهية ادلراسة:  ا 

لقد أأهمت العلامء بدراسة اجلوانب النفس ية للفرد بشلك ملفت لالنتباه يف النصف الثاين من القرن العرشين، الس امي دراسة السلواكت       

ىل أأبعد من ذكل عن طريق حماوةل تعديل الن ايمة عن الأفراد والبحث املعمق يف أأس باب ردود الأفعال وأأشاكل هذه السلواكت مث اذلهاب ا 

هذه السلواكت مبا يامتىش مع الظروف ادليطة والأهداف من تعديل هذه السلواكت، ولعل من ادلراسات اليت اكنت صعبة نوعا ما يف هذا 
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 اس تقرار وعدم وقلق عواطف فرتة انهأأ  فوصفها هول يت تدرس السلوك دل  املراهقني خاصة الرايضيني مهنم، فس تانيلاجلانب يه تكل ال

فرازات وزايدة مهنا احلريك  السلوك يف اضطراب ا ىل يؤدي مما فس يولوجية نفس ية واضطراابت صعوابت من به تمتزي ملا نظرا  ومهنا الغدد ا 

 فهم ولهذا متوازن المنو الغري نتيجة احلراكت يف والتوازن ادلقة وفقدان ، والأعصاب العضالت منو يف عةرس  عهنا ينتج مما الغدة الكظرية

 أأمر اجلزائر يف والرايضية البدنية الرتبية قانون من أأول بند عليه نص كام ، التالميذ حصة وسالمة أأمن حفي ع ى قادرين أأساتذة ا ىل حباجة

 سالمهتم. ع ى واحلفا  تصياهم اليت الأخطار من التالميذ وقاية ع ى يعمل ي اوجب ع ى الأس تاذ أأناذل 23/01/0000املؤرخ يف  00رمق 

 يه والرايضية البدنية ، فالرتبية ارتباط من ال ن يه كام الأايم من يوم يف تكن مل ، والصحة والرايضية البدنية الرتبية ممارسة بني فالعالقة     

 حماولته وعند الراييض النشاط ممارسة عند التلميذ حيافي عليه هدفا تكون أأن جيب الصحة أأن كام ، أأفضل حصية حياة أأجل من وس يةل

 . جيدة رايضية نتاجئ حتقيق

 حصة علهيا ترتكز الأساس ية اليت القاعدة تعترب للتلميذ البدنية احلاةل لأن جيدا بدنيا حتضريا التالميذ حتضري جيب النتاجئ هذه وال حراز    

 تطوير من متكنه اليت يه التلميذ لعضالت املنابع الطاقوية من فالرفع ، البدين النشاط ختدم اليت الوس يةل يه البدنية فاللياقة ، احلريك الأداء

 تؤدي قد أأخر  أأحيان ويف البساطة من الأحيان بعا يف تكون اليت اال صابة التلميذ من حامية مث ومن اجلهد لتحمل كبرية مياكنيكية طاقة

عاقة ا ىل ابةاال ص  . الفس يولوجية املؤثرات عن انهيك س يكولوجية تأأثريات من ابه وما يرتبط دامئة ا 

 تأأثري حتت تقع واليت وشدة درجهتا أأنواعها اختالف ع ى اال صاابت حدوث احامتل من الراييض النشاط جماالت من جمال أأي خيلو فال     

 تساعد اليت العملية هو التسخني أأن كام نعرف سوء التسخني يف املمتثةل اخلارجية والظروف ( امليدان أأرضية طبيعة ) الطبيعية الظروف

 النشاط متطلبات من فهو احلذاء خاصة املالبس، الرايضية وكذكل معينة، فعالية رايضية أأو حركة أأداء ع ى ونفس يا فس يولوجيا التلميذ

 الظاهرة هذه وانتشار التدخني وكذكل الرايضية، املنافسات يف شرتاكالا أأثناء اال صاابت من التلميذ حامية جسم ع ى يعمل فهو الراييض،

 الرايضية أأثناء املنافسة متاعب من هلم يسبب مما كبرية حبرية يدخنون فهم ذكور، اثنوي الثالثة الس نة تالميذ وخاصة الثانوية بني تالميذ

 اذلي النفيس التحضري انهيك عن خاص، بشلك التنفيس هازواجل  ادلموية والأوعية القلب هجاز مؤرشات ايففاض خالل من ذكل ويتضح

 تبعا أأخر  ا ىل منافسة من اال صاابت وختتلف التلميذ لها يتعرض أأن ميكن اليت الرايضية اال صاابت من للحد املرحةل هذه يف هام دور هل

ننا نتساءل: لكه هذا من وانطالقا وقوانيهنا، لعاها وطرق لطبيعهتا  فا 

 ؤدية حلدوث ا صاابت رايضية أأثناء حصة الرتبية البدنية والرايضية دل  تالميذ املرحةل الثانوية ؟ما يه الأس باب امل

 ولتسهيل اال جابة عيل هذا التساؤل ميكن جتزئة هذه اال شاكلية وبلورهتا ع ى النحو التايل :

هامل اال دارة للهيالك الرايضية والوسائل البيداغوجية يؤدي ا ىل حدوث اال صااب -0  ت الرايضية؟هل ا 

ىل وقوع ا صاابت الرايضية؟  -2  هل نقص السلواكت الصحية دل  التالميذ أأثناء حصة الرتبية البدنية والرايضية يؤدي ا 

ىل وقوع ا صاابت ؟هل عدم دراية الأساتذة ابلسلواك -3  ت الصحية يؤدي ا 

 الفرضيات: 

هامل اال دارة للهيالك الرايضية والوسائل البيداغوجية ا   -0  ىل حدوث ا صاابت رايضية.     يؤدي ا 

ىل حدوث  -2  اال صاابت الرايضية دل  التالميذ أأثناء حصة الرتبية البدنية والرايضية. يؤدي نقص السلواكت الصحية ا 

ىل  وقوع ا صاابت رايضية. -3  عدم وعي الأساتذة ابلسلواكت الصحية يؤدي ا 
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 أأس باب اختيار البحث:

هامل انطالقا من مالحظتنا لوجود ا صاابت ر ىل ا  ايضية أأثناء حصة الرتبية البدنية والرايضية يف املرحةل الثانوية واذلي قد يكون مرده ا 

السلوك الصحي اذلي جيب أأن يامتىش مع املتطلبات البدنية  جاءت فكرة القيام هبذا البحث عن السلوك الصحي ومد  مسامهته يف تفادي 

 طبيعهتا، أأعراضها، أأس باهبا وأأثرها ع ى املصاب.  اال صاابت الرايضية اليت قد حتدث وكيفية حدوهثا،

 أأهداف البحث: 

 التعرف ع ى بعا السلواكت الصحية دل  التالميذ أأثناء حصة الرتبية البدنية والرايضية. -0

 حماوةل التعرف ع ى أأنواع اال صاابت اليت يتعرض لها التالميذ يف حصة الرتبية البدنية والرايضية. -2

 ابت من وهجة نظر الأساتذة املرشفني والتالميذ املصابني.معرفة أأس باب اال صا -3

 معرفة دور أأس تاذ الرتبية البدنية والرايضية يف الوقاية والعالج من احلوادث واال صاابت الرايضية. -0

 ة واملنشأ ت الرايضية.حماوةل الكشف عن العجز اذلي تعانيه املؤسسات التعلميية يف الأساتذة املؤطرين ملادة الرتبية البدنية والرايضي -0

 أأمهية البحث: 

مهية تمكن أأمهية موضوع السلوك الصحي واال صاابت الرايضية اليت يتعرض لها تالميذ املرحةل الثانوية أأثناء حصة الرتبية البدنية والرايضية أأ 

ونظرا لالنعاكسات الاجيابية اليت قد  ابلغة لأنه مل حيا ابالهامتم يف ادلراسات العربية بشلك عام  واجلزائرية بشلك خاص، ومن هجة أأخر 

خيلفها السلوك الصحي قبل حدوث اال صابة ع ى حصة التالميذ، جاءت هذه ادلراسة لتتناول موضوع السلواكت الصحية واال صاابت  

سعافها وكيفية عالهجا.، الرايضية أأثناء حصة الرتبية البدنية والرايضية ومن اجل معرفة أأس باهبا  أأنواعها وطرق ا 

 ديد املفاهمي واملصطلحات:حت 

السلوك الصحي
85
: 

ن السلوك الصحي يقوم ع ى اال جراءات اليت يتخذها الفرد من أأجل التعرف املبكر ع ى حدوث الأمراض ومنع حدوهثا. وهذا يش متل       ا 

عادة الصحة اجلسدية.   ع ى أأمناط السلوك اليت تبدو مالمئة من أأجل احلفا  ع ى الصحة وتمنيهتا وا 

لسلوك الصحي هو مفهوم جامع لأمناط السلوك واملواقف القامئة ع ى الصحة واملرض وعـ ى اسـ تخدام اخلـدمات الطبيـة ويعـرف كـذكل ا     

ىل تمنية وتطوير الطاقات الصحية دل  الأفراد ع ى أأنه لك أأمناط السلوك اليت هتدف ا 
86
. 

عـ ى أأهنـا حـاةل مـن اال حسـاس اجلسـدي والنفيسـ والاجامتعـي التـام، ، اليت تعرفها 0000وتعرف منظمة الصحة العاملية الصحة يف عام      

رتاب مـن هـذه احلـاةل وليست جمرد غياب املرض. حيث ميثل هذا املفهوم حاةل مريالية، تقاس الصحة من خالهل مبقدار ما يس تطيع الفـرد الاقـ

 املثالية.

عاقة عضو من :اال صابة تعريف  حداث خلل يف أأنسجة أأو أأهجزة اجلسم أأو ا  أأعضائه ، فهيي أأي تلف سواء اكن هذا التلف مصاحبا أأو غـري  ا 

ية مصاحب لهتتك الأنسجة نتيجة لأي تأأخري خاريج سواء اكن هذا التأأثري )مياكنيكيا، عضواي، أأو كمييائيا(". وعادة ما حتدث اال صابة الرايضـ 

داءه الراييض.تأأثري سل  ع ى حصة وسالمة التلميذ أأو الطالب وأأ  تغريات فس يولوجية، ويكون لها
(87)

 

 :والرايضية البدنية الرتبية تعريف

ارس يه ذكل اجلانب املتاكمل من الرتبية اذلي يعمل ع ى تمنية الفرد وتكييفه جسامنيا وعقليا ووجدانيا عن طريق الرايضات اخملتارة واليت مت

حتت ا رشاف قيادة صاحلة لتحقيق أأ ى القمي اال نسانية.
 (88) 

                                                           
 .00،ص 1110، دمشق، جامةة دمشق، 4مر مجيل رضوان وكونراد ريشكة: السلوك الصحي واالجتاهات حنو الصحة دراسة مقارنة بني طالب سوريني وأملان، جملة الرتبية، الةدد سا(  85
 . 88، ص 1118، جامةة بابل، الةراق، 7، الةدد0دمازن عبد اهلادي أمحد وآخرون: السلوك الصحي واجتاهاته لدى الرياضيني، جملة علوم الرتبية الرياضية، اجملل(  86

 

.، ص، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، إقبال رمسي حممد سويدان:" اإلصابات الرياضية"، ط -

., صحسن مةوض: "تنظيم و ا دارة يف الرتبية الرياضية"، دار الفكر الةربي , القاهرة , حسن شلتوت ، -
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 :اجلانب النظري للمداخةل -0

 السلوك الصحي: .0.0

يف معظم املصادر واملراجع ال توجد تعاريف حمددة خاصة ابلسلوك الصحي، ولكن يف معظمها تأأي مضن تعاريف الرتبية الصحية، لأن      

ىل السلواكت الصحية السيئة وكيفية تفادهيا، و  هبذا تكون مركز اهامتم هذا الأخري هو حتديد السلوك الصحي املثايل واملالمئ مع اال شارة ا 

الرتبية الصحية تسعى لهدف عام وهو تعديل سلوك الفرد الصحي قدر اال ماكن للحصول ع ى حصة مريالية وابلتايل تكون كفاءة الفرد بعد هذا 

 يف أأع ى مس توايهتا مريال تزداد كفاءة وفعالية الفرد العمل، ادلراسة أأو الرايضة...

تو  بشلك أأساي معأ مفهوم السلوك الصحي وكيف أأنه خيتلف عن السلواكت اليت ولكن هذا ال مينع برسد بعا التعاريف اليت     

 يقوم هبا الفرد يف حياته اليومية ومهنا: 

" السلوك الصحي يرجع لأفعال الأفراد، اجملموعات واملنظامت فضال عن العوامل parkerson and other 0003تعريف بركريسون    

ها ببعضها ونتاجئ هذه الأفعال حيث يشمل هذا لكه التغري الاجامتعي، الوعي الس ياي والاجنازات ادلققة، ادلدد لهذه الأفعال، اليت تربط 

واذلي يؤكد فيه ع ى الأفراد  Gochmanوهذا التعريف مشابه من الناحية العملية لتعريف  حمس نة بذكل املهارات ومعززة لنوعية احلياة.

يف تعريفه ولكن أأيضًا ع ى احلاةل العقلية والعاطفية  parkersonعال أأو السلواكت فقط كام ذكر أأكرث حبيث ال يركز يف تعريفه ع ى الأف

)الشعورية( واليت ميكن أأن تعطي فكرة صادقة عن سلوك الفرد الصحي
89
. 

دوافع،  السلوك الصحي بأأنه خيص " أأولةك الأشخاص اذلين يمتزيون مريال بقناعات، توقعات، Gochman 0002-0000حيث يعرف      

درااكت ومعارف وخصائص خشصية تش متل ع ى حاالت عاطفية شعورية ومزيات وأأمناط سلوكية واحضة، أأفعال وعادات مرتبطة  قمي، ا 

بصيانة، اس تعادة وحتسني الصحة"
90
. 

مشاهدهتا بشلك يف تعريفه هذا ع ى أأشاكل وأأنواع السلوك الصحي اليت يقوم هبا الفرد خالل حياته واليت ميكن  Gochmanولقد اعمتد 

يف  Kasl and Cobbوا  لأهنا تعرب عن شعورية تظهر من حالل أأفعاهل، ولقد اكن اقرتاح هذه الأشاكل من السلوك الصحي من طرف 

ىل ثالثة أأشاكل يه 0000مقال مشرتك بيهنم  وقسمت ا 
91
: 

 السلوك الصحي الوقايئ: -0

ىل الوقاية أأو الاكتشاف املبكر للمرض يف حاةل  أأي فعل يقوم به الفرد يشعر من خالهل بأأنه يف احلاةل الصحية الطبيعية، هيدف من خالهل ا 

 عدم وجود أأعراض املرض.

 السلوك املريض: -2

 أأي فعل يقوم به الفرد يدرك من خالهل أأنه مريا مث احلاةل الصحية ومن مث يكتشف العالج أأو ادلواء املناسب.

 سلوك دور املرض: -3

جراءات طبية أأي فعل يقوم به الفرد يعترب نفسه م ن خالهل أأنه مريا من أأجل احلصول ع ى حاةل جيد. حبيث تتضمن هذه احلاةل ا 

ىل اال عفاء من بعا املسؤوليات املعتادة.  معاجلة، وبشلك عام تشمل الكريري من السلواكت املرتبطة ابملرض وتؤدي ا 

                                                           
89  )Glanz K and others.: health behavior and health eductionm,theory, research and practice,4ed, Jossey-Bass, San Francisco,2008, p12. 

 . 01نفس املرجع، ص  90)
 .01( نفس املرجع ، ص  91
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 تدرج اال صاابت الرايضية وتصنيفها:. 2 .0

 درجات اال صابـــة:

ّن املصطلحات جزيئ، لكّي، بس يط، تدّرج اال صاب      ة للمساعدة يف التقيمي واملعاجلة وحتديد درجة اال صابة، والتأأثريات املرتبطة بذكل، ا 

صاابت فـــــرط الاس تخدام )  Over Useشديد، تعرّب عن التغيريات احلاصةل يف الأنسجة املترّضرة جــراء اال صابة، ويس تخــدم تـــدّرج ا 

Trauma(.3-2-0لرخوة العضالت، الأواتر، الأربطة والغضاريف، وحسب ادلرجات من )ا ( يف الأنسجة 

ن  اس تخدام مريل هذا املقياس يف اال صاابت احلاّدة واملزمنة ميكّن الراييض واملدرب واملعاجل من معرفة العالقة بني اال صابة ونس بة ايففاض ا 

صابة وكام يأأي :مس تو  اال جناز، حيث حّددت العالمات والتغيريات النس يجية املرض   ية املرتبطة مع لّك تدّرج لال 

جدول : يبني العالمات والتغيريات النس يجية املرضية املرتبطة مع لك تدرج
 (1)

 

 أأنواع اال صاابت الرايضية الشائعة:

 اجلــــــروح: -0

يف اجلدل أأو الطبقة اليت حتت اجلدل و يسبب هذا القطع أأملا حادا كام يؤدي يف بعا يعرف اجلرح بأأنّه قطع أأو هتتك  تعريف اجلروح: -أأ 

 احلاالت ا ىل حدوث نزيف دموي نتيجة لهتتك الأوعية ادلموية يف منطقة اجلرح.

وعليه ميكن تقس مي  ختتلف أأنواع اجلروح تبعا لطبيعة اال صابة ونوع اجلسم الصلب اخلاريج املسبّب لهذا اجلرح أأنواع اجلــــــــروح : -ب

ىل :  اجلروح ا 

 جـــرح بــــريــــــري : حيدث يف أأصابع ومنطقة القدم عند اس تخدام الأحذية لفرتة طويلــــة.-0-ب

 اجلرح السطحي: هو عبارة عن تسلّخات بس يطة حتدث لطبقة اجلدل اخلارجية وتشمل مساحة صغرية من اجلدل. -2-ب

بوجود قطع يف اجلدل ذي حافتني مس تقميتني ومتساويتني وينتج عند التعرض للأجسام احلادة مريل:  اجلرح القطعي: ويمتزي هذا اجلرح-3-ب

جة العوارض اخلشبية املدببة، أأو قوامئ املرىم، أأو أأجزاء صور امللعب احلديدية، أأو قطع زجاج الزجاجات الفارغة املكسورة داخل امللعب نتي

 اال هامل.

فتحة صغرية يف اجلدل غري منتظمة احلواف معيقـة داخل اجلسم، ويصاحبه يف معظم الأحيان نزيف اجلرح الوخزي: ويمتزي بوجود -0-ب

 كســــــور.دمــــــوي، وينتج هذا اجلرح عن الوخز ابلأجسام املدببة مريل: نتوءات ابطن حــذاء كــــــــرة القــــــدم أأو س يف لعبة املبارزة امل 

ينتج اجلرح عن تعرض اجلسم ملالمسة جسم خاريج حاد أأو الاحتاكك مبواد صلبة ومن أأمه  رح:الأس باب اليت تؤدي ا ىل حدوث اجل -ج

 أأساب حدوث اجلرح أأثناء ممارسة الرايضة:

 الوقوع ع ى الأرض ابندفاع ممّا يسبّب احتاكك اجلدل بأأرض امللعب. -0

                                                           
 (.، ) ، ص ص ، القاهرة، ، شركة ناس للطباعة "إصابات الرياضيني ووسائل الةالج والتأهيل "ط :مسيةة خليل حممد - 

 املرض النس يجي العالمات الأعراض التدرج

 تغريات الهتابية.-   أأالم بس يطة وموضعية-   أأمل بعد اجلهد-   10

12 

- أأمل يف البداية واختفاء الأمل عند ابتداء  

الفعالية مع اال حامء ويعود للظهور بعد 

 الفعالية.

  - عا التحّدد احلريك أأمل موضعي مع ب

 البس يط وأأمل عند الاختبار.

الهتاب النس يج املصاب مع الرتاكيب - 

لتصاقات  اجملاورة وقد تتكون ا 

 نس يجية.

13 
ال الم مس مترة وتتفامق مع أأي فعالية  -

يقاف الفعالية. ىل ا   وابلتايل تؤّدي ا 

أأمل موضوعي، فقدان احلركة، -  

 الضعف، ورمبا تليف العضةل.

- هتابية واسعتغريات ال  

لتصاقات، -    تكوين ندب الهتابية ا 

نداثراي  وقد يتكون تلكّس أأو تغيريا ا 

 )سوفان(.
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 الرضابت املبارشة من قبل الاّلعب اخلصم أأثناء الاحتاكك به. -2

 اخلاطئ للأدوات املس تخدمة يف اللّعبة اكالصطدام ابلقامئ يف كرة القدم أأو برضب الكرة يف اال سكواش. التعّرض -3

اللباس الراييض اذلي ال يتناسب مع اللّعبة اكس تخدام الأحذية الضيقة. -0
(1)
 

 ا صاابت الألواح الكردوس ية:-2

ّما عدم منو  يه عبارة عن أألواح غرضوفية توجد قريبة من هناية العظام الطويةل، صابهتا تؤدي ا ىل حدوث ا  وهذه الألواح ذات مقاومة وا 

 العظام ابلّشلك الطبيعي أأو حدوث تشوه ابلّزوااي العظمية أأو عدم صالحية أأو سالمة املفصل.

 ا صاابت الغضاريف املفصلية:-3

واذلي يؤدي ا ىل حدوث اصطدام بني هناية  وحتدث اال صابة يف هذا اجلزء نتيجة الّشدة أأو التكرار الناجت من ممارسة النشاط الراييض

صابة املفاصل.  العظمتني املكونتني للمفصل ومهنا ا 

 ا صاابت املفاصل:-3-3-0

عاب تعد اال صاابت املفصلية الأكرث ش يوعا يف اجملال الراييض، وذكل بسبب احلركة اليت تقوم هبا، واال صاابت املفصلية شائعة احلدوث يف الأل

 رة القدم والسةل والطائرة واليد.امجلاعية خاصة مهنا ك

واملفصل هو التقاء عظمني أأو مجموعة عظام، وعادة ختلف رؤوس العظام املمتفصةل أأسطح غرضوفية المتصاص الصدمات ويبطن املفصل 

 حمفظة زاللية حتتوي سائل أأصفر يغذي املفصل ويسهل حركته.

 ت العامةل ع ى املفصل املارة عليه، واال صاابت املفصلية أأنواع:يغلّف املفصل من اخلارج حمفظة ليفية تتكون من أأواتر العضال

متطاط ومتّزق خفيف لبعا أأربطة املفاصل، نتيجة أأداء حريك متجاوز حلدود مد  املفصل بدرجة بس يطة، امللخ املفصيل-أأ  : عبارة عن ا 

لتواءات اليت تتجاوز يف مداها   أأقىص مد  طبيعي حلركة املفاصل.وحراكت الثين أأو املد الزائد وحمراكت التطويق، اال 

اخللع املفصيل: عبارة عن تباعد العظام املنفصةل بصورة جزئية من أأحد الأطراف أأو بصورة لكية من يميع الأطراف، أأو هو انفصال -ب

مترار احلراكت سطحي يف عظام املفصل عن الوضع الطبيعي، أأو انتقال مكوانت املفصل العظمية من ماكهنا داخل املفصل، وحيدث نتيجة اس  

ىل متّزق بعا أأربطة املفصل وادلفظة ادليطة به والأنسجة الّضامة الرابطة لتكل املكوانت، ممّ  ا يتسبب املؤدية للملخ ملد  أأكرب، ممّا يؤدي ا 

رتشاح داخيل ابملفصل والأنسجة ادليطة، ويصاحب تغري شلك املفصل ا 
92
. 

 

 أأنواع اخللع املفصيل: -0-ب

حد  العظمتني من ماكهنام الطبيعي ولكن مضن التجويف املفصيل ويمت فيه  Subluxation زيئخلع مفصيل ج -0-0-ب : وفيه يمت خروج ا 

 متّزق بس يط يف الأربطة املثبتة والغشاء الزاليل للمفصل، وهذا النوع يسبب جعزا جزئيا عن حتريك املفصل وقت اال صابة.

ع يمت خروج العظمتني من ماكهنا الطبيعي وحيدث فيه متزق الغشاء الزاليل : ويف هذا النو Dislocation خلع مفصيل اكمل -2-0-ب

 التجويف املفصيل. والأربطة املفصلية وقد ينتج التجويف املفصيل، كام  حيدث هتتّك للأوعية ادلموية ونزيف داخل

ث عندما تكون الرضبة املسبّبة : وهو أأخطر أأنواع اخللع املفصيل وحيد Dislocation Fractureخلع مفصيل مصحوب بكرس  -3-0-ب

صابــــة للأوعيـــــة ادلمــويــــة أأو الأعصاب القريبة  شديدة وفيه يكون اخللع مصحواب بكرس يف أأحد العظمتني املكونتني للمفصل وقــد حتدث ا 

 للمفصل.

 الأس باب اليت تؤدي ا ىل حدوث اخللع املفصيل: -2-ب

 أأو عندما يصطدم أأحد أأطراف جسم العب ابلأرض.الوقوع ع ى الأرض من فوق ارتفاع عايل  -

احلراكت والأوضاع الغري حصيحة ملفصل اجلسم، اكدلوران حول مفصل الركبة عندما تكون مريبتة ع ى الأرض أأو اال مساك اخلاطئ للكرة أأو  -

ىل الأمام حتريك الكتف للوراء وللخارج مع الاندفاع ا 
93
. 

                                                           
 (., ص ص ) ،م، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، " موسوعة اإلصابات وإسةافاتها األولية"، ط :عبد الرمحن عبد احلميد زاهر -

ص ,   ، ، القاهرة مةة للطباعة والنشر والتوزيع،  اإلسكندرية، مؤسسة شباب اجلا"دور املدرب والالعب يف اإلصابات الرياضية )الوقاية والةالج("، ط :السيد أبو الةلي ) 92

 .-ص

 .(، ، ص ص) ذكره مرجع سبق :عبد الرمحن عبد اجمليد زاهر) 93
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امة اليت تربط العظام مفصليا مع بعضها، ضمتزق الأربطة وادلافي الزاللية أأو يف الأنسجة اليه شد أأو  شد ومتزق الأربطة املفصلية: -د

وتسبب حتدد يف حركة املفصل الفس يولوجية ويصاحاها نزيف دموي يف املنطقة املصابة، وغالبا ما حتدث أأثناء املامرسة الرايضية، وحتدد 

 لأربطة.درجة متزق أأربطة املفصل بدرجة التّلف احلاصل يف ا

مة وختتلف شدة هذا النوع من اال صابة من شد أأو متّزق بس يط ا ىل شد أأو متّزق اكمل ابلأربطة املفصلية أأو ادلافي الزاللية والأنسجة الّضا

اليت تربط العظام ببعضها واذلي يكون فيه املفصل يف حاةل ثبات
94
. 

 الأجزاء العظمية السائبة يف املفصل:-ه

عاقة وظيفة املفصل، حيث تتدخل يف طبيعة حراكت املامرسة الرايضيةتسبب الأجزاء العظمية   ، وهذا ما يؤدي ا ىل السائبة يف املفصل ا 

لهتاب التأ لكي  ايففاض اللّياقة البدنية العامة واخلاصة للراييض، وقد يصاحب ذكل الهتاب تأ لكي لعظام املفصل املصاب، حيث أأن اال 

 ةل ويسبب وجود الأجسام العظمية السائبة يف ادلفظة الزاللية املفصلية.للمفاصل يسبب كسور رؤوس العظام املمتفص

املرونة املفصلية الزائدة:  -و  

ويه حركة املفاصل أأكرث من احلدود الفس يولوجية الطبيعية، وتعد حاةل مرضية، وقد تكون مطلوبة يف بعا الألعاب اليت تتطلب قـــــدرا 

 ك.عاليا من املرونـة مريل امجلناستــيـــ

وتعاجل هذه احلاةل بتقوية العضالت العامةل ع ى املفاصل لزايدة ثبات املفصل وحتديد حركة املفصل، وقد تتطلب بعا احلاالت الشديدة 

التدّخل اجلراالا. 
(1) 

 اجلانب التطبيقي لدلراسة: -0

ىل اس تخدام  طرق وأأدوات  علمية مناس بة ودقيقة، خاصة وانه حيتاج البحث امليداين يف اجملال الرايضة كبايق اجملاالت الاجامتعية الأخر  ا 

ننا لكام اكنت هذه الوسائل خمتارة ومس تخدمة بشلك فعال، لكام اكنت البياانت املتعلقة ابلظواهر املراد معاجلهتا حصيحة وبناًءا ع ى ما س ب ق فا 

 الأدوات والوسائل املس تعمةل فـي يمع س نتناول يف هذا الفصل مهنجية البحث، أأي عرض توضيح املهنج املناسب فـي ادلراسة، وكذكل

 البيانـات والأساليب اال حصائية املس تعمةل يف التحليل والتفسري.

 :البحث مهنج

شاكلية حل يالءم كونه الوصفي املهنج اس تخدامنا  حبثنا ا 

 جممتع البحث:

س تو  اثنوايت والية سوق أأهراس وتالميذ الثالثة يتكون جممتع دراستنا هذه من يميع أأساتذة الرتبية البدنية والرايضية املتواجدين ع ى م 

 اثنوي املتواجدين ع ى مس توي اثنوايت دائرة مداوروش .

أأسـ تاذ عـ ى مسـ تو  اثنـوايت واليـة سـوق اهـراس  00حيث هنـاك  2102-2100لقد حدد عدد أأفراد جممتع البحث ، حسب ا حصائيات 

 تلميذ. 013ـــــ وقدر عدد التالميذ الس نة الهنائية لثانوييت مداوروش بــ

 عينة البحث:  

أأسـ تاذ مـن واليـة  20تلميذ مـن تالميـذ  السـ نة الثالثـة اثنـوي و 001مت اختيار عينة ادلراسة ابلطريقة العشوائية فتكونت عينة ادلراسة من 

 .2100/2102سوق أأهراس للعام ادلراي 

 :حدود البحث

 ببعا اثنوايت والية سوق أأهراس.  أأس تاذ 20( و ةتلميذ 01، تلميذ  01 (تالميذ الس نة الثالثة اثنوي  001 :البرشي اجملال1-

ىل غاية  02/12/2102اجملال الزماين: من -2  .20/10/2102ا 

 :املاكين اجملال3-

  اثنوية اجملاهد عبد هللا بلهوشات مداوروش .

 اثنوية الشهيد عنرت السعيد مداوروش .

                                                           
 .، ص القاهرة ,، دار قتيبة للطباعة والنشر، " علم إصابات الرياضيني"، ط:حممد عادل رشدي ) 94

 ( ., ، ص ص)، دار الةملية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع،  عمان، وعة اإلصابات الرياضية وكيفية التةامل مةها"، ط" موس:رفيق كمونة  -

 (., ، ص ص) ، ، دار الفكر الةربي، القاهرة، مصر"اجلديد يف الةالج و اإلصابات الرياضية"،ط: عبد الةظيم الةوادلي -



 

044 

 

2702 نوفمبر  70مجلة اإلبداع الرياضي العدد  جامعة المسيلة  

 أأدوات البحث :

 جنبية.املصادر واملراجع العربية والأ  -

 اس امترة اس تطالع أأراء اخلرباء لتحكمي الاس تبيان املس تخدم. -

املساعد العمل فريق -   الاس تبيان املس تخدم. -
 
 

 : صدق وثبات أأدوات البحث 

ننا سوف حنصل ع ى نفس القمي. :ثبات الاس تبيان   ويعين أأنه يف حال تطبيق الأداة أأكرث من مرة ع ى نفس العينة ويف نفس الرشوط فا 

عادة تطبيقه ع ى نفس العينة ويف نفس الرشـوط مـع  0تلميذ س نة أأوىل اثنوي و 30 تطبيق الاس تبيان ع ى عينة صغرية قواهما مت أأساتذة مث ا 

 " فارق زمين قدره أأس بوع واحد و  حت لنا النتاجئ ادلصل علهيا حبساب معامل الارتباط بريسـون لالسـ تبيان وـلك وذكل كـام هـو مـو 

مث أأعيد الاختبار ع ى العينة ذاهتا بعـد مـرور أأسـ بوع وذكل   2012أأفريل  00املصادف  الثالاثء يوم وذكل الاس تطالعية بةالتجر  عينة ع ى

 .2012أأفريل 22يف 

 : وحتصلنا ع ى النتاجئ التالية

 قمية معامل الارتباط مفردات الاس تبيان

 1.000 اس تبيان التالميذ

 1.020 اسبيان الأساتذة

 لالس تبيان ) العينة الاس تطالعية( الثبات املمع جدول:  يو 

 : صدق الاس تبيان --02

 ويعمتد هذا النوع من الصدق ع ى حتليل عنارص الأداة حتليال منطقيا لتحديد وظائف لك عنرص مهنا ومد  تالمئه للمواقف اليت يقيسها ,

 الاختبار وفق اجلدول التايل : ثبات معامالت مهنج ع ى يعمتد انه أأي الاختبار ثبات الرتبيعي ملعامل اجلذر حبساب يقاس واذلي

 معامل الصدق    )    ر( معامل الثبات )ر( املتغريات

 1.01 1.000 اس تبيان التالميذ

 1.01 1.020 اس تبيان الأساتذة

 جدول: يو  معامل الصدق والثبات )التجربة الاس تطالعية(

 ط ملعاميل الثبات والصدق مرتفعة وهذا ما يؤكد أأن الاس تبيان يمتتع مبعياري ثبات و صدقمن خالل اجلدول نالحي أأن قمية معامل الارتبا

 . جيدين

 أأساليب التحليل واملعاينة اال حصائية : 

 لقد اعمتدان ع ى بعا تقنيات مهنج اال حصاء الراييض:

 معامل الارتباط " بريسون":  

( وال يلزم لوجود الارتباط أأن يكون لك تغري حيـدث  0-( وحده الأدىن )  0 ى )+يس تخدم يف قياس العالقة بني املتغريين مقياس حده الأع

ذا حتقـق يكـون دالةل عـ ى قـوة  يف أأحد الظاهرتني يصحبه تغيري يف الظاهرة الأخـر  أأو أأن يكـون التغـري فهيـا بنسـ بة واحـدة عـ ى أأن هـذا ا 

 الارتباط والعالقة بني الظاهرتني .

 تغريين أأو الظاهرتني غري اتم سواء اكن موجبا أأو سالب. وال يشرتط وجود ارتباط بني امل 

 اس تخراج النسب املةوية و متثيلها يف اجلداول كأداة متثيل بيانية واحدة ويه: 

 

 % 011القمية     أأ                         

 القمية    ب                        س    

 ( / أأ x  011و منه   س = )ب  
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 : تمتثل يف العدد اللكي للتالميذ / )ب( : عدد التكرارات.حيث   )أأ(     

 )س( : النسب املةوية ادلصل علهيا           
 

 عرض وحتليل نتاجئ الاس تبيان املوجه للأساتذة :

ىل نقص و تدهور الهيالك القاعدية و كذكل عدم تادلـــــــــــور الأول: وفر الوسائل  حدوث اال صاابت الرايضية دل  التالميذ راجع ا 

  البيداغوجية.

 حصة ت,ب,ر ؟ علهيا التالميذ اليت ميارس الرايضية املنشأ ت صالحية تر  ( كيف0س

معرفة رأأي الأس تاذ حول مد  صالحية املنشات الرايضية اليت  الهدف من السؤال:

 متارس علهيا احلصة

رافق و امل من الأساتذة و اليت تقر بعدم صالحية %00جند نس بة تقارب  التحليل:

 من أأراء%30نس بة  ،أأماالتجهزيات الرايضية لها دور ابرز و همم يف حدوث اال صاابت

 الأساتذة اذلين يرون أأن املرافق والتجهزيات الرايضية صاحلة نسبيا.

صاابت التالميذ؟3س  ( هل نوع امليدان اذلي ميارس عليه النشاط الراييض هل عالقة اب 

ذا اكنت هناك عالقة تربط بني امليدان اذلي ميارس فيه النشاط الراييض و اال صاابت.معرفة رأأي الأس   الهدف من السؤال:  تاذ حول ما ا 

جاابت الأساتذة اكنت تقر بوجود تكل العالقة ويه عالقة جد متينة و ذكل بنس بة  ن معظم ا  % من 32%، بيامن نس بة ما يقارب 00ا 

 يعترب سبب اكيف يف حدوث الأساتذة واليت  تر  أأن امليدان املامرس فيه الراييض ال

 وهو كام مو  يف ادلائرة النسبية أأعاله.اال صاابت، 

 

 

 

 حتدث اال صاابت نتيجة لزمن و طريقة اال حامء.ادلـــــــــور الثاين: 

 ما يه اغلب اال صاابت اليت ميكن أأن يتعرض لها التلميذ أأثناء ممارسة النشاط الراييض؟ (0س

 حتدث للتالميذ أأثناء اليت اال صاابت حول أأغلب ساتذةالأ  رأأي معرفة:السؤال  من الهدف

 ممارس هتم حلصة الرتبية البدنية والرايضية و عالقهتا بسلوك اال حامء.

صابة وتبني أأن أأكرث اال صاابت تكرار يه اخلدوش بنس بة  021 بلغت كــرار اال صاابت ا 

لتوا %02نس بة مث جند اجلروح ب  011% ، تلهيا الرضوض % 00، مث التش نجات بنس بة %00ءات بنس بة بيامن يف املرتبة الثالثة جند اال 

 .  % 01مث الكسور بنس بة   %00بنس بة , 

ىل  طريقة اال حامء يف حد  لهيا التالميذ تعود ا  ومن هنا نس تنتج أأنه و حسب أأراء الأساتذة أأن ارتفاع أأو نقص جحم اال صاابت اليت يتعرض ا 

 ذاهتا.

 

 ؟ن الطلبة يولون أأمهية لعملية اال حامء قبل الرشوع يف العمل الرئييس ( أأثناء القيام مبهامك هل الحظت أأ 0س

ىل مد  اهامتم التالميذ بعملية اال حامء قبل : الهدف من السؤال معرفة رأأي الأساتذة ا 

 الرشوع يف العمل الرئييس.

% من التالميذ ال يعطون أأمهية ابلغة لال حامء، رمبا  01ما نالحظه يف اجلدول أأن نس بة 

ىل يرجع  ىل الالمباالة أأو الرغبة يف الرشوع مبارشة ا  ذكل حسب وهجة نظر الأساتذة ا 

% 21العمل الرئييس وعدم اهامتمه ابحلصة وعدم ممارس هتم أأي نوع من الرايضة، مقابل 
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عداد دفبه لال حامء أأمهية يعطون ممن  .ةجيد نتاجئ وحتقيق اال صاابت من يئهتا  وظيفيا للعمل والوقايةتهو اجلسم أأهجزة ا 

 

 

س تاذ وعدم مراعاته للحاةل املرفولوجية والنفسيــــــــة للتلميذ سببا يف حدوث اال صاابت الرايضية. ادلور الثالث:    قةل الوعي الأمين للأ

جراء احلصة الرايضية أأثناء تغري الأحوال اجلوية  (0س  ؟هل تقوم اب 

جراء احلصة أأثناء  الأساتذة رأأي معرفة: السؤال  من الهدف  تغري الأحوال اجلوية.من ا 

جراء احلصة الرايضية أأثناء سوء  نّه هناكمن خالل النتاجئ املتحصل علهيا يف اجلدول أأعاله جند أأ  ماكنية ا  تقارب يف أأراء الأساتذة حول ا 

جراء احلصة همام اكنت ظروف املناخ01الأحوال اجلوية، حيث جند نس بة  ماكنية ا   % من ال راء اليت تر  ا 

 

 

 ؟تكوينك، هل تلقيت تكوينا خاصا يف اال سعافات الأولية ( خالل مدة 0س

ن اكن الأس تاذ يس تطيع الترصف عند حدوث اال صابة. الهدف من السؤال :  معرفة ا 

من العينة قد تلقوا تكوينا حول   %32من خالل اجلدول جند أأن نس بة 

الأولية من العينة مل يتلقوا تكوينا يف اال سعافات  % 00اال سعافات الأولية, ونس بة 

. 

من خالل اجلداول والتحاليل نس تنتج أأن نس بة كبرية من العينة مل يتلقوا تكوينا 

حول اال سعافات الأولية , والأساتذة اذلين تلقوا هذا التكوين يؤكدون أأن هذه 

 ادلروس اكنت نظرية فقط.

 للتالميذ؟ ما نوع الاختبارات املرحلية اليت تقومون هبا ملعرفة مس تو  اللياقة البدنية (01س 

 معرفة مس تو  اللياقة البدنية للك طالب حسب لك مرحةل دورية.الهدف من السؤال :

%، بيامن مجموعة  02جند أأّن أأغلب الطرق ملعرفة مس تو  اللّياقة  البدنية املعمتدة من قبل الأس تاذ تمتثل يف املقابالت و هذا ما متثهل النس بة 

ختبارات البدنية تسامه يف معرفة مس تو  اللياقة البدنية دل  التالميذ و هذا ما تظهره النس بة أأخر  من ال راء تر  أأن اس تخدام طريقة الا

% من ال راء اليت جتد أأن املنافسات بني الأقسام تساعد يف اكتشاف ومراقبة مد  تطور مس تو  اللياقة دل  02%، يف املقابل نس بة  32

 التالميذ 

 عدم مراعاة الشدة و امحلوةل يف التدريب سبب رئييس يف حدوث اال صابة؟ ( هل02س

 معرفة مد  مراعاة الأس تاذ حلجم الشدة و امحلوةل يف التدريب. الهدف من السؤال :
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% تر  011من خالل نتاجئ اجلدول أأعاله وجدان أأن لك اغلب أأراء الأساتذة بنس بة 

سبب رئييس يف حدوث اال صابة أأي عدم أأن عدم مراعاة الشدة وامحلوةل يف التدريب 

مراعاة الشدة وامحلوةل يكون سبب رئيس يا يف اال صابة الرايضية أأحياان، و يمت مراعاهتا 

 من خالل:

يل تكرار وزايدة اس تعادة الشفاء وارتفاع - الزايدة التدرجية يف أأحامل التدريب يؤدي ا 

 مس تو  اللياقة البدنية.

  حاةل التالميذ والفروق الفردية بيهنم. ضبط لك من امحلوةل و الشدة حسب-

عطاء وقت اكيف للراحة والاسرتجاع. -  ا 

 ( هل تقومون مبراقبة التالميذ قبل احلصة من انحية اللباس )أأحذية , مالبس (، الأظافر، اخلوامت ,.............؟03س

ن اكن الأس تاذ يراقب التالميذ من انحية بعا السلوالهدف من السؤال :    اكت الصحية.معرفة ا 

من الأساتذة يراقبون  %32% من الأساتذة اندرا ما يراقبون التالميذ من انحية اللباس أأثناء ممارسة النشاط البدين، ونس بة 02نس بة 

  من الأساتذة فقط اذلين يولون أأمهية ملراقبة التالميذ. %00التالميذ أأحياان، و

ن هذه املراقبة الضعيفة  لتالميذ فبل بداي  ة قد تؤدي ا ىل حدوث ا صاابتة احلصا 

 خالصة:

دراج       أأو التنافيس التكويين أأو وأأشاكلها بطابعها أأنواعها اختالف ع ى احلياة مراحل يميع يف وممارس هتا والرايضية البدنية الرتبية ا 

 لك يف للفرد كبرية ومنفعة قصو  يةمن أأمه  لها ملا اللمجا هذا يف واخملتصني القامئني من ا كثريبه ينادي اليت املواضيع بني من الرتوحيي،

ن متعاتلمجا ن فا ن معظمهم ، فهيا القضااي من العديد حول بعضهم اختلف ، وا   مجليع الرايضية الأنشطة هذه أأمهية ع ى يتفقون لكهم نقل مل ا 

 .متعلمجا رشاحئ

 والرايضية البدنية مادة الرتبية اعتبار ع ى لكها تنص ننيقوا الوصية الوزارة ، أأصدرت والتعلمي الرتبية قطاع يف احلاصةل التغريات اثر ع ى    

 حتقيق اجل من والرصاع ، واال اثرة التشويق يف غاية متعة فهيا والتنافس والرايضية البدنية الرتبية ممارسة , ا ن هممة مادة الرتبوي النظام يف

 أأخطاء وصيانته من ابجلسم الاعتناء مبد  مقرون املس توايت هذه ا ىل الوصول ، ولعل العالية املس توايت ا ىل والوصول النتاجئ املرضية

 .الرايضية واال صاابت الأداء

 تعرض التالميذ مد  لنا يبني والرايضية والتالميذ  البدنية الرتبية مادة للأساتذة املقدم الاس تبيان خالل من علهيا ادلصل النتاجئ أأن    

جراء أأثناء  : ييل ما النتاجئ هذه أأمه بني أأنواعها، ومن مبختلف الرايضية صاابتلال   والرايضية البدنية الرتبية حصة ا 

جراء أأثناء التالميذ لها يتعرض اليت اال صاابت اغلب-  -  والالتواء  واخلدوش والتش نجات ، اجلروح يه: والرايضية البدنية الرتبية حصة ا 

صابة يه التالميذ يتعرض خاللها من اليت الرايضية املنافسة  ات امجلاعية حيث يكرث الاحتاكك بني التالميذ .الرايض لال 

 . الغري صاحلة امليدان أأرضية ا ىل وكذكل ، اال حامء فرتة قرص ا يل الأوىل ابدلرجة تعود اال صابة أأس باب أأن الأساتذة ايمع -

 :فروض مس تقبلية

لهيا نتقدم ببعا الاقرتاحات والتوصيات ا ىل لك املعنيني  ىل وزارة الرتبية والتعلمي ع ى ضوء هذه النتاجئ املتوصل ا  ابلأمر من الهيةات العليا ا 

 .مث الأس تاذ وأأخري التلميذ

 رضورة توفري منشأ ت رايضية صاحلة ملامرسة النشاط الراييض علهيا والوسائل البيداغوجية املطابقة ملعايري الأمن والسالمة وكذكل

 صيانهتا عند الرضورة.

هامل اال صابة همام اكنت بس يطة وا ىل ممارسة النشاط الراييضعدم ا  كامل العالج قبل العودة ا   .لوقوف عند التشخيص الصحيح وا 

 عطاء بعا السلواكت الصحية حسب نوع النشاط املامرس واجلو ولفت الانتباه من طرف الأس تاذ لأمهية السلواكت يف التقليل من ا 

 اال صاابت للتالميذ.

 قامة دورات تكوينية يف اال سعافات الأولية نظر  ية وتطبيقية للأساتذة وكيفية توفري اجلو الأمن ملامرسة النشاط الريا 
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