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البدنیة عند العبي كرة القدم ذوي المستوى العاليواإلصابات الریاضیة
لى مستواه الریاضي خالل المنافسةانعكاساتھا النفسیة عو

اعیةقواإلیعلوم وممارسات األنشطة البدنیة الریاضیةمخبرجمال ناصري
.ملخص

البدنیة عند العبي كرة القدم ذوي المستوى ویھدف موضوع بحثنا إلى دراسة اإلصابات الریاضیة
تتجلى أھمیتھ في إبراز دور المتابعة وانعكاساتھا النفسیة على مستواه الریاضي خالل المنافسةوالعالي

ذلك قصد التخفیف من عواقب اإلصابة البدنیة على البعد النفسي، حیث یرمي ھذا البحث والطبیة النفسیة،
العب كرة (ي الجزائري المصاب الحالة النفسیة التي یعیشھا الریاضوإلى دراسة العالقة بین الحالة البدنیة

أیضا محاولة إظھار واقع اإلصابة الریاضیة على البعد الریاضي ثم البعد النفسي من خالل و،)القدم
كذا االقتراب من حالة الصدمة النفسیة من خالل وسلوكات الریاضي المصاب،والتعرض لتصرفات

من میدان الریاضة، كذلك محاولة الخروج محاولة إثبات نظریة ما بعد اإلصابةوالتعرض لألعراض    
المحیط الریاضي بصفة عامة وبمجموعة من االقتراحات التي یمكن لھا أن تساعد المدرب بصفة خاصة

.في تكییف تعاملھم مع حالة الریاضي المصاب
حیث استعانة الباحث بالمنھج الوصفي التحلیلي الذي یتناسب مع طبیعة الموضوع المدروس قصد 

.ق في تناول اإلصابة البدنیة والریاضیةالتعم
أخصائیین نفسانیین،وفرد تضمنت العبین، مدربین100وجرت الدراسة على عینة قدرت بـ 

.المحضر البدني، وقد تم اختیار العینة بطریقة مقصودةو
:و من أھم النتائج المتوصل إلیھا

ره الدائم خوفا من فقدان توتووعي الریاضي المصاب بخطورة اإلصابة مما أدى إلى قلقھ-
.المھنيومستقبلھ الریاضي

.تقنیا مع عدم تقبلھ لإلصابةوتراجع مستوى العب كرة القدم المصاب فنیا، بدنیاونقص-
.عزلة الالعب المصاب مع عدم استقرار حالتھ النفسیة نتیجة الحركات العشوائیةواالنطواء-

.النوممشاھدة الكوابیس خالل كل فترات واألرق الدائم-

.الریاضي المصاب، اإلصابة البدنیة الریاضیة، الصدمة النفسیة: الكلمات الدالة
Summary.

The purpose of our research to the study of sports injuries Physical and
psychological. among professional soccer players and its impact on the level of
sports during the competition and its importance to highlight the role of
psychological medical care, and is designed to mitigate the consequences of
injuries to the psychological dimension, where the purpose of this research to
study the relationship between physical fitness and psychological condition of
the injured Algerian athlete (football player), and also try to show the reality of
sports injuries on the sporting dimension then the psychological dimension
through equity exposure and behaviors injured athlete, and as we approach the
event of exposure to trauma symptoms and try to prove the theory of post-
traumatic on the sports field and try a series of proposals that could help the
coach in particular and sport in general ocean conditioning in their relations with
the state of the injured athlete. When the researcher used the descriptive and
analytical approach that is related to the nature of the object studied in depth in
order to meet the physical and sports injury. And led the study sample was
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estimated at 100 individuals including players, coaches and specialists,
psychologists and physical record, and was selected sample unintentionally.

The most important results boil:
- Awareness of the severity of the injury of the injured athlete resulting in

permanent tension and concern for fear of losing future and professional sports ;
- And no drop in the level of football player injured technically, physically

and technically acceptable without injury ;
- Introversion and isolation injured player with unstable mental state due to

random movements ;
- Permanent insomnia and nightmares View all periods of sleep.

Keywords: The injured athlete, sports physical injuries, psychological trauma.

مقــدمــة 
التكلم عن اإلصابات الریاضیة عند الالعبین كأحد فروع الطب الریاضي الرئیسیة التي كانت بغرض 

الریاضیینوالریاضیةودنیةأقسام التربیة البوإیصال المعلومات للقاعدة العریضة من خالل طالب الكلیات
.األخصائیین في العالج النفسيوالمدربین، المساعدین الفنیینو

األوضاع والظروفوعلم اإلصابات الریاضیة یعتمد بدراسة الحركة الریاضیة في مختلف األوقاتو
تحدید أشكالھاوالجماعیة للوصول إلى القدرة على توقع اإلصابة قبل حدوثھا،والمتحركة الفردیةوالثابتة

.أنماطھاوأنواعھاو
الخلع المفصليوباستعراض األنواع الفنیة لتلك اإلصابات نجد أن األغلبیة كانت للكدمات العضلیة و

فكانت الكسور%25أما باقي النسبة %75تھتك العضالت، واألوتار العضلیة بنسبة  والتمزقاتو
%22من نسبة اإلصابة، و%61طراف السفلیة الغضاریف، حیث شكلت إصابات األوتمزقات األربطةو

.إلصابة الظھر%06وإلصابة الرأس،%11وإلصابات األطراف العلیا،
كما أن علم النفس یأخذ أھمیة كبیرة ألنھ یوجد ھناك نشاط جسمي،  خالص كما ال یوجد نشاط نفسي 

العب كرة القدم، فنشاطھ الجسميھذا ما نجده عندویرتبطان ارتباطا وثیقا،وغنما یتداخل النشاطانوفقط
اللعب تتأثر بمقدار وتصرفاتھ أثناء التدریبوكما أن سلوكھ. جھده البدني تؤثر فیھ عوامل نفسیة متعددةو

التحكیموخصوموإن ھذا لھ عالقة وثیقة بالعوامل األخرى من زمالءوالطاقة البدنیة التي یبذلھا،
.المتفرجینو

ما تتقارب المستویات بین الفرق فمن الممكن جدا ألن تؤدي مبادئ علم من خالل ھذا نجد أنھ عندو
.النفس الریاضي الدور الفعال في فوز الفریق

مثاال یقتدي بھ من نماذج النجاح في الحیاة، ھذه األخیرةونعتبر حالیا ریاضة المستوى العالي نموذجا
یة التي یجنیھا الریاضي من اندماجھ في إطار السیما االقتصادوبالنظر إلى القواعد الصحیة واالجتماعیةو

.التي سنتطرق إلیھا من خالل ھذه الدراسةوممارستھ
إن اإلصابة البدنیة عند الریاضي تختلف في أسباب حدوثھا كما تختلف أیضا في درجة خطورتھا مما 

تدخلھ یتوقف یعني االختالف أیضا في التعامل معھا وللطب الریاضي دور ھام في ھذا المجال، غیر أن
.على خطورة اإلصابة

بعد اإلصابة، وجد تصنیفا ثالثیا للمصابین من الناحیة وكما أن دراسة الحالة النفسیة لالعبین قبل
اإلصابات المخادعة، ھذا والنفسیة، یتمثل في ذوي اإلصابات غیر المقصودة أي اإلصابات النفسیة

ع اإلصابة بل یساعد حتى في استباق تنبؤ حدوثھا حسب التصنیف الثالثي ال یسمح فقط بالتعامل نفسیا م
األفراد، مادامت اإلصابة البدنیة عند الریاضي لھا وقع على البعد النفسي المرضي سواء كانت من جراء 

األثر الذي تتركھ على البعد النفسي للمصاب أو ما یعرف ما بعد واالعتداء، االصطدام أو كوارث،
.دمة النفسیةاإلصابة أو أكثر وضوح الص
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:من خالل ھذه المتغیرات یمكن طرح إشكال بحثنا على الشكل التاليو
ما ھي انعكاسات اإلصابات البدنیة الریاضیة من الناحیة النفسیة عند الریاضي الجزائري المصاب في 

.كرة القدم ذو المستوى العالي؟
:من خالل مشكلة البحث یمكن طرح التساؤالت التالیةو

تشخیص أعراض الصدمة النفسیة عند العب كرة القدم المصاب انطالقا من اإلصابة ھل یمكن - 
.البدنیة الریاضیة لدیھ

النفسیة ناتجة عن عدم التحضیر البدني السلیم لدى العبي كرة القدم ذوي وھل اإلصابات الریاضیة- 
.المستوى العالي 

امتصاص (لعدم وجود طبیب نفسي مختص اإلصابات البدنیة الریاضیة نتیجة وھل الصدمة النفسیة- 
.لدى العبي كرة القدم ذوي المستوى العالي ) درجة المنافسة

ما ھي خطوات اإلعداد النفسي المتبعة للحد من تفاقم الصدمة النفسیة من طرف االختصاصیین - 
.م في األندیة القسم الوطني األوللالعبین كرة القد
: كتاليأھـداف البحـثلھذا كانت 

الحالة النفسیة التي یعیشھا الریاضي الجزائري المصاب ودراسة العالقة ما بین اإلصابة البدنیة- 
) .العب كرة القدم(

محاولة إظھار واقع اإلصابة الریاضیة على البعد البدني ، ثم البعد النفسي من خالل التعرض - 
مة النفسیة من خالل التعرض كذا االقتراب من حالة الصدوسلوكات الریاضي المصاب ،وللتصرفات

. محاولة إثبات نظریة ما بعد اإلصابة من میدان الریاضة ولألعراض ،

المحیط ومحاولة الخروج بمجموعة من االقتراحات التي یمكن لھا أن تساعد المدرب بصفة خاصة- 
.الریاضي بصفة عامة في تكییف تعاملھم مع حالة الریاضي المصاب

.شرح المصطلحاتوتحدید المفاھیم. 2
یستفید منھا كما یخضع لھا وكل ریاضي كان یمارس ریاضة المستوى العالي:الریاضـي المصـاب-

یعاني من إصابة بدنیة خطیرة أو متوسطة أرغبتھ على مغادرة المیادین  لفترة ال تقل عن أربع أسابیع ، أو .
.سببت توقف مشواره الریاضي حسب ظنھ

كل تلف أو تشوه یظھر على الجسم الریاضي سواء على الجھاز :ریاضیـةاإلصابـة البدنیـة ال-
إن تكون قد حدثت .الحركي أو الجھاز الھیكلي أو المفصلي ، یؤدي إلى قلة أو انعدام الحركة لدى المصاب 

.في مضمون ریاضي كالتدریب أو المنافسة ال غیر 
الشخص نفسیا من إصابة بدنیة ناتجة عن كل حالة نفسیة مضطرة تنتج عن تأثر:الصدمـة النفسیـة-

تدخل خشن أو اعتراض أو حادث أو كارثة للصدمة النفسیة أعراض تظھر على شكل مواقف تصرفات ، 
.سلوكات ، أحاسیس تسیطر على المصاب بھا 

أیضا و،L’après coupتعرف ھذه الحالة في كتابات أنھا عامة نظریة ما بعد اإلصابة أي و
»ما بعد الصدمة باضطراب الشدة PTSD ».

. وسائل البحــثوالمنھـج. 3
، الذي یتناسب مع طبیعة الموضوع )العیادي(المنھج المتبع إلنجاز ھذا البحث ھو المنھج اإلكلینیكي 

أخرى وتحلیلیة–المدروس ، قصد التعمق في تناول اإلصابة البدنیة عند الریاضي ، بإتباع مقاربة نفسیة
.مرضیة–نفسیة 

ما وانطلقت الدراسة الببلیوغرافیة من اإلطالع على مجموعة من العناوین سواء في الطب الریاضي
عناوین أخرى خاصة ورفیع المستوى) العب كرة القدم ( جاء فیھ عن اإلصابات البدنیة عند الریاضي 

ت من جھة أخرى اإلصاباوبعلم النفس الریاضي التي تناولت خصوصیات الممارسة في التدریب، المنافسة
من جھة أخرى تعرضنا للصدمة النفسیة الناتجة عن اإلصابات البدنیة أو ما یعرف بنظریة ما بعد و،

.المرضي واإلصابة من باب علم النفس التحلیلي
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ھذه الدراسة الببلیوغرافیة سمحت لنا ببناء جسور بین مختلف ھذه المقاربات العلمیة التي ساعدتنا في 
كما سمحت . أساسیة، حول الصدمة النفسیة على الریاضي بصفة أكثر عمقا وعارف عامةمحاولة تطبیق م

المقابلة اللذان یمثالن الوسیلتان المطبقتان وكذا بناء االستبیانولنا أیضا بحصر مختلف جوانب اإلشكالیة
.في البحث 

. االستبیان. 1.3
من ومن مضمون البحث الذي تطرقنا إلیھھو عبارة عن استمارة استبیانیھ بھا مجموعة من األسئلة

خالل التساؤالت الموجودة في اإلشكالیة البحث باإلضافة إلى بعض األسئلة المقترحة من طرف المختصین
باإلضافة إلى ) اختیار جثمان ( یحتوي مضمون االستبیان على درجة الموافقة والمھتمین بھذا الموضوعو

تي تسمح للباحث بجمع أكبر عدد من المعلومات الخاصة بالظاھرة االقتراحات حسب السؤال المطروح ال
:  لقد تم بناء االستبیان بإتباع المراحل التالیة والتي یتناولھا،

. الخلفیة النظریة لالستبیان. 1.1.3
لقد تم بناء االستبیان استثناءا لمختلف المراجع العلمیة التي تناولھا في مختلف مراحل الدراسة 

:التي نذكر البعض منھاووغرافیاالببلی

.الریاضي ، إصابات العب كرة القدمأسامة راتب ضغوط التدریب احترافي - 

تأثیره على احتمال اإلصابة باضطرابات الشدة بعد والیازدي فاطمة التعرض للعنف اإلرھابي- 
. 2001السلوكات العدوانیة ولصدمةا

.محاور االستبیان. 2.1.3
: ال موزعة على محورین أساسیین ھماسؤ24على مجموعة من األسئلة عددھا احتوى االستبیان

الذي یحتوي على والخاص بالحالة النفسیة العامة بعد اإلصابة البدنیة في الریاضة:المحـور األول - 
ھذه األسئلة .التي تتعلق بمختلف جوانب الفرضیة األولى و)08إلى السؤال 01من السؤال ( أسئلة 08

أخرى غیر مباشرة تسمح لنا بالكشف عن حالة نفسیة ال تعبر عنھا إال والتي جاءت بعضھا مباشرة
:دارت ھذه األسئلة في محتواھا حول دفع اإلصابة على و.المشاعروالتصرفاتوالسلوكات

 العب كرة القدم ( ھویة الریاضي(.

صورة الجسم لدیھ.

النظرة المستقبلیة.

المثالیةوتصوراتھ الرمزیة.

 البعد الالكلینیكي المرضي لدیھاالجتماعي –البعد النفسي ،.

الثقة في النفس.

رؤیة الواقع.

االنفعاالت لدیھ .
ھذه األسئلة تخدم ) سؤال 16إلى 09من ( أسئلة 08تتكون ھي األخرى من :المحـور الثـاني - 

الفرضیة الجزئیة الثانیة الخاصة بالصدمة النفسیة ما بعد اإلصابة التي أحطنا فیھا بمجموعة معتبرة من 
محتواھا بالنسبة جاءت األسئلة حسب و،أعراض الصدمة النفسیة ، إلثباتھا عند الریاضي المصاب 

االنفراد –) peruieixonce(األحیاء –) Paramaide(السلوك الذھني :ض كالتاليلألعرا
)L’isolement( - الھلوسات)Hallucinations (– االنطواء)L’intravertirons (– المخاوف
)Phobies (–التماشي والتجنب)L’évitement (– الغرابة)L’étrangeté (– التكرار)Répétition
.)Fixation(التثبیت - )

ھذه األسئلة ) سؤال 24سؤال إلى 17من ( أسئلة 08ھذا اآلخر متكون من :المحـور الثالـث - 
التي أحطنا بھا بمجموعة من األسئلة محاولة إثبات أن التحضیر وجاءت لتخدمخ الفرضیة الجزئیة الثالثة

الجزائریة الذي یؤدي إلى ظھور عدم التحضیر الجید النفسي لریاضي العب كرة القدم و)عدم ( البدني 
Préparation(التحضیر البدني : جاءت األسئلة في محتواھا الجوانب التالیة و،اإلصابات لدیھ 



SPAPSAواإلیقاعیةاألنشطة البدنیة الریاضیة ةعلوم وممارسمخبر

44

physique (– التحضیر النفسي)préparation psychique (– اإلصابات النفسیة)les blessures
psychique (– اإلصابات البدنیة)les blessures physique(– الصدمات النفسیة)les

traumatismespsychologique.(
یتم تمدید االستبیان بطریقة مباشرة ، حیث اعتمدت الباحثة مقابلة أفراد العینة:طریقة تمریرة . 3.1.3

سھولة استرجاعھا ، باإلضافة إلى احتواء االستبیان وقراءة األسئلة معھم قصد التأكد على صحة فھمھاو
أخرى مفتوحة أین یفضل المستجوب اإلجابة لفظیا مما یستدعي تدوینھا مباشرة وغیر مباشرةعلى أسئلة 

.من طرف الباحث أین یتم المتابعة 
. المقـابلـة. 2.3

األصح استعماال في مثل ھذه المواضیع العلمیة حیث تسمح للباحث وتعد المقابلة من الوسائل األكثر
ھو ھدف علمي ة ، الھدف من استعمال المقابلة في ھذا البحث بطریقة معمقوبجمع المعلومات أكثر

ھدف الموضوع من أجل وتتم المقابلة عن طریق عرض خفیف لمحتوى.تشخیصي ال طبي عیادي
فمباشرة بعد طرح المحور األول یكون . الحوارواتجاه األسئلةوي معنىتحضیر المستجوب للغوص ف

مفتوحة من وحاور األخرى بنفس المراحل تكون األسئلة موجھةتكون الموالتسلسل في األفكار متتالیة
طرف الباحث لالعتماد على جمع المعلومات بالقدر الكافي لعلھا تساعده في كشف حقائق جدیدة مع 

.اإلیماءات المصاحبة لإلجابةواتالحركوالتركیز على المالمح
: طریقـة القیـام بالمقابلـة 

ھدف الموضوع من أجل تحضیر المستجوب للغوص وخفیف لمحتوىتتم المقابلة عن طریق عرض 
. الحوار واتجاه األسئلةوفي معنى

تكون المحاور األخرى بنفس وفمباشرة بعد طرح المحور األول یكون التسلسل في األفكار متتالیة
الكافي مفتوحة من طرف الباحث لالعتماد على جمع المعلومات بالقدروالمراحل تكون األسئلة موجھة

.اإلیماءات المصاحبة لإلجابةواتالحركولعلھا تساعده في كشف حقائق جدیدة مع التركیز على المالمح
.مناقشة النتائجوعرض تحلیل. 4

.األولىالفرضیة الجزئیة. 1.4
.یعیش الریاضي الجزائري المصاب بدنیا ، حالة عجز وظیفي ینعكس سلبیا على حالتھ النفسیة العامة

العب كرة ذوي مستوى .الصدمة النفسیة وما مدى قابلیة الریاضي المصاب إلصابتھ البدنیة: السؤال
عالي ؟

أخصائي علم النفس الریاضي لھذه األندیة الریاضیة حول مدى قابلیة وطرح نتائج أجوبة المدربین
.1رقم كما ھو موضح في الجدول صدمتھ النفسیةوإصابتھ البدنیةالریاضي المصاب

أخصائي علم النفس الریاضي لھذه األندیة الریاضیة حول مدى ونتائج أجوبة المدربین: 1رقم الجدول
.صدمتھ النفسیةوقابلیة الریاضي المصاب إصابتھ البدنیة

اإلصابة البدنیة لھا أثر ووقع مباشر على حالة العب كرة القدم الجزائري ذوي المستوى العالي، إال 
مباشرتا على حالتھ النفسیة بسبب العجز الذي سببتھ لھ اإلصابة ومن أھم النقاط الجوھریة أنھا  تنعكس 

:سنستدرجھا فیما یليوالتي استخرجت

.الدولیةوالمنافسات المحلیةوالتدریباتوقلق الالعب من عدم عودتھ غلى میادین كرة القدموخوف- 
. المصابالبدني لالعب والتقنيوتراجع مستوى الفنيونقص- 
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التدخالت البدنیة علیھ مع خوفھ من فقدان مستقبلھ وقلق وتوتر دائما عند تذكر حدوث اإلصابة- 
.المھني والریاضي

حدوث لھ صدمة نفسیة مع إمكانیة ومدى تقبلھاوحیرة دائمة حول مدى وعیھ بخطورة اإلصابة- 
.المھنيوفقدان مستقبلھ الریاضي

.منھ تتحقق الفرضیة األولىو
.الثانیةالفرضیة الجزئیة. 2.4

العب كرة القدم الجزائري ذوي المستوى العالي البعد یتعدى وقع اإلصابة البدنیة عند الریاضي
.البدني، إذ یمكن أن یؤدي إلى ظھور أعراض الصدمة النفسیة لدیھ

القدم ما طبیعة نوم الریاضي المصاب تحت وقع اإلصابة لدى الریاضي العب كرة : السؤال
؟الجزائریة ذوي المستوى العالي

على العبي كرة ) االكالینیكي(العیادي وطرح نتائج أجوبة المدربین األخصائیین علم النفس الریاضي
.2رقم كما ھو موضح في الجدول القدم تحت صدمة اإلصابة

) االكالینیكي(العیادي وطرح نتائج أجوبة المدربین األخصائیین علم النفس الریاضي:2رقم الجدول
.على العبي كرة القدم تحت صدمة اإلصابة

یمكن أن تتعدى البعد والعب كرة القدم الجزائري ذوي المستوى العالي یتأثر مباشرة باإلصابة البدنیة
ھذا من خالل قراءة النتائج المبینة في الجداول وقد تؤدي إلى ظھور أعراض الصدمة النفسیةوالبدني لدیھ

:السابقة بخصوص إثبات الفرضیة الثانیة 
مستقبلھ االنطواء بصفة غیر إرادیة  نتیجة القلق علىوبحیث الریاضي المصاب یحب العزلة- 

عدم قبول زیارة أصدقائھ لھ ھذا راجع إلى عدم تقبل أحادیثھم أو أن ھناك من یزعجھ بتذكره والریاضي
.اإلصابة

األسباب مع عدم استقرار حالتھ النفسیة من خالل تغیر أماكنھ یغضب الالعب المصاب ألتفھ - 
.حركاتھ العشوائیةوالمتكررة

.یتذكر حادثة اإلصابة خالل كل فترات نومھویرى كوابیس- 
زیارة األطباء وإرشادات الطبیب مع عدم إجراءوعدم تتبع الریاضي المصاب إلى نصائح- 

.)إجراء تحالیل الدم- )اإلصابات(الطب الریاضي - طب النفس( االختصاصیین 
.شدة اإلصابة كما أنھ یرفض تقبل اإلصابةواستعمال العالج التقلیدي لتخفیف من وقع- 
یتذكر الریاضي المصاب إصابتھ عند مشاھدة المنافسات في اختصاصھ مع أنھ یمیل إلى مشاھدة - 

.برامج ترفیھیة
.ةلثالثاالفرضیة الجزئیة. 3.4

قد تتعدى الصدمات والتحضیر النفسي یؤدي إلى ظھور اإلصابات النفسیةوالبدنينقص اإلعداد 
.النفسیة لدى العبي كرة القدم الجزائریة ذوي المستوى العالي

التقلیل من اإلصابات لالعب كرة والنفسي یعمل على رفع المعنویاتوھل تحضیر البدني:  السؤال
القدم الجزائري ذوي المستوى العالي؟
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اختصاصین النفسانیین لألندیة كرة القدم الجزائریة لألقسام الوطنیة ونتائج أجوبة المدربینطرح 
.3رقم كما ھو موضح في الجدول الثانيواألول

اختصاصین النفسانیین لألندیة كرة القدم الجزائریة وطرح نتائج أجوبة المدربین:3رقم الجدول
.الثانيولألقسام الوطنیة األول

الثاني یعتمد المدربونوالعب كرة القدم الجزائري ذوي المستوى العالي القسم الوطني األولإن 
النفسي لرفع معنویات الالعب خالل أطوار والمحضرون البدنییون إلى التحضیر البدنيوالمؤطرونو

كانت النتائج وھالنفسیة علیوالمنافسات اللذان یعتبران عامالن جوھریان في التقلیل من اإلصابات البدنیة
:في النقاط التالیة 

ة طبیب مختص في علم النفس الریاضي على مستوى األندیة الریاضیوعدم وجود محضر بدني- 
.لكرة القدم ذوي المستوى العالي

.متعددة علال الالعبین قبل بدایة دخولھ المقابالتوحاالت نفسیة كثیرة- 
بدنیة علمیة حدیثة للحصول على نتائج طبیة من أجل وعدم إخضاع الالعبین إلى برامج نفسیة- 

.الصدمات النفسیةوالبدنیةالتقلیل من اإلصاباتوتعدیل حالة النفسیة

االقتصادیة لالعب كرة القدم التي تؤثر على حالتھ ومحاولة معرفة مختلف الظروف االجتماعیة- 
.النفسیة لتفادي حدوث اإلصاباتوالبدنیة
عدم تناسبھا مع مستوى المنافسات التي تؤثر على حالتھ الصحیة وتحضیراتالونقص البرامج- 

عدم استقرارھا خالل وباإلضافة إلى نقص الحصص التدریبیة المؤطرة خالل األسبوع) نفسیة ، بدنیة (
. الموسم ریاضي 
:االستنتاج العام

الي ھو الثمرة التي نرجوه من من خالل كل ھذه النتائج یتبین لنا أن العب كرة القدم ذو المستوى الع
ھذه الدراسة في منظور االحتراف الحدیث إال أنھ یعاني من مشاكل اإلصابات اتي تمثل العاتق الوحید على 

الصدمات النفسیة التي تسبب لھ عجز على مختلف المستویات ومستقبلھ الریاضي منھا اإلصابات البدنیة
لنقاط التالیة نتیجة كانت اوحدیثة لتقلیل من ھذه اإلصاباتبدنیةوباإلضافة إلى عدم وجود برامج نفسیة

:ھذه الدراسة
تراجع مستواه الریاضي خالل التدریباتونقصوخوف العب كرة القدم من التكفل لنادیھ-

. الدولیةوالمنافسات المحلیةو

مستقبلھ توتر الدائم خوفا من فقدان ووعي الریاضي المصاب بخطورة اإلصابة مما أدى إلى قلقھ-
.المھنيوالریاضي

.التقني مع عدم تقبلھ اإلصابة وتراجع مستوى العب كرة القدم الفني البدنيونقص-
عزلة الالعب المصاب مع عدم استقرار حالتھ النفسیة نتیجة الحركات العشوائیة واالنطواء-
.مشاھدة الكوابیس خالل كل فترات النوم واألرق الدائم-

الطب الریاضي إن وجد مع استعمال وادات مختص علم النفس الریاضيإرشوعدم إتباع نصائح-
.العالج التقلیل لعلھا تخفف من شدة اإلصابة

)تحلیل الدم. الطب الریاضي .علم النفس الریاضي (عدم زیارة األطباء ذو االختصاص -
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القدم مختص في علم النفس الریاضي على مستوى األندیة الریاضیة لكرةوعدم وجود محضر بدني-
بدنیة علمیة حدیثة من أجل تعدیل حالتھ النفسیةوذوي المستوى العالي مع عدم وجود برامج نفسیة

.الصدمات النفسیةوالتقلیل من اإلصابات البدنیةو

عدم تناسبھا مع مستوى المنافسات مع نقص الحصص التدریبیة والتحضیراتونقص البرامج-
ا خالل موسم ریاضي عدم استقرارھوالمبرمجة خالل األسبوع

النفسیة لتفادي واالقتصادیة التي تؤثر على حالتھ البدنیةومحاولة تحسین الوضعیة االجتماعیة-
.حدوث اإلصابة

االحتراف الریاضي ظاھرة حدیثة جاءت نتیجة أولیات لخدمة المؤسسة الریاضیة بصفة عامة
القدم الجزائري ذوي المستوى العالي الالعب بصفة خاصة للدراسة وفھم متطلبات وحاجیات العب كرةو

النفسي من خالل تحقیق نتائج على المستویین واإلمكانیات مع رفع مستواه البدنيوبتوفیر جمیع الوسائل
عدم والبدنیةوالدولي إال أن ھناك صعوبات تعیق ھذا الالعب خاصة نقص البرامج النفسیةوالمحلي

اختصاصیون علم النفس الریاضي من أجل و.ن البدنیین النفسي من طرف المحضریوالتحضیر البدني
تقني بعد فھم العب كرة القدم وإعطاء مستوى فنيوالصدمات النفسیةوالتقلیل من االضطرابات البدنیة

.تفادي ھذه الصعوباتوذوي المستوى العالي إلعطاء نتائج أفضل
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