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 مقـــدمة :-1
التطور الكبَت رياضة كرة القدـ من الرياضات األكثر انتشارا يف األوساط اجلماىَتية وذلك بفضل  اف  

 و يف السنوات األخَتة .توادللحوظ الذي شهد
كما أف ىذه الرياضة تتطلب حتضَتا جيدا على ادلستويات الثالثة التكتيكي ، التقٍت ، البدين وىذا ما 

ذلا أمر حتمي وضروري ، ألهنا أصبحت من الرياضات الشائعة اليت تتميز  ادلراقبة الطبيةجعل مرافقة 
حلماس الذي يغلب على مقابلتها باالندفاع البدين ، فطابع كرة القدـ جيعل كل من يرى تقنياهتا وحركاهتا وا

 يعجب بكل ىذا ويرغب يف ممارستها دوف أف يكوف ملما بتقنياهتا وقوانينها .
ىذه األخَتة تنجم عنها و لكن ىذا اجلهل بالقوانُت واألسس خيلق ما يسمى بادلمارسة اخلاطئة للرياضة ، 

ومن  أعرؽ األندية لكرة القدـُت يف كرب الرياضيأالعديد من اإلصابات الرياضية اخلطَتة اليت حتدث عند 
ضمن الوقاية والعالج لالعبُت من تيف رياضة كرة القدـ حىت  اف تفرض ادلراقبة الطبية نفسهاالضروري أف 

 2  إف الرياضة ذات ادلستويات العادلية ترتبط بشكل كبَت بعاملُت أساسيُت مها شبح اإلصابات الرياضية .
والبقاء عليها أصعب، ولقد شهدت  ، والوصوؿ إىل القمة صعبعامل الشدة وعامل الدواـ أو االستمرار 

احلركة الرياضية الوطنية تطورا كبَتا مما استدعى تطور بعض االختصاصات العلمية اجلديدة اليت تدرس كل 
بتطويرىا وادلتضرر األوؿ  اجلوانب ادلتعلقة بالرياضة أو الرياضي على وجو اخلصوص بصفة ادلعٌت األوؿ

 بعواقبها، فظهرت دراسات تتعلق بالناحية الفيزيولوجية وادلرفولوجية والتشرحيية.
أو  انتعاشا ملحوظا، وبالرغم من ذلك فإف الرياضيُتوموازاة مع ىذه اجلوانب شهدت ادلراقبة الطبية 

نقائص يف ىذا اجملاؿ خاصة يف ظل الالعبُت ادلمارسُت ألي نشاط بدين رياضي ال يزالوف يعانوف من عدة 
رياضة كرة القدـ باعتبارىا نشاط رياضي فيو كثَت من  رتواجد عدة مواىب يف مجيع الرياضات وخنص بالذك

 االحتكاكات بُت الالعبُت واليت تنتج عنها الكثَت من اإلصابات الرياضية
من الطب يف رياضة كرة القدـ وضرورة  ختصاصيبقي يطرح نفسو ىو إدخاؿ ىذا اإل وادلشكل الذي

ألنديتنا وفرقنا شيء مكلف ويكاد يكوف مستحيال بالنسبة للجهات ادلعنية يف بلدنا لنقص  امرافقته
 الوسائل ادلادية والبشرية  .

 ادلراقبة الطبيةلعبها تلذا بتطرقنا لدراسة ىذا ادلوضوع هندؼ إىل تسليط الضوء على األمهية وادلسامهة اليت 
يف حتسُت مردود الالعبُت ، وكذا أسباب غياب ادلتابعة الطبية الشاملة  ا عالج اإلصابات الرياضية ودورىيف

اخلاصة بالالعبُت ومستواىم الرياضي ، وىذا عن طريق البحث العلمي والدراسة ادليدانية قصد توفَت بعض 
بة خاصة وأهنا تفتقر ذلذا النوع من ادلعلومات للقارئ ولو بالشيء القليل ، وإضافة بعض ادلعلومات للمكت

ادلواضيع ، ولتحقيق ذلك قسمت الدراسة إىل جانبُت جانب نظري وجانب تطبيقي ، ففي اجلانب النظري 
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ويف الفصل الثاين إىل اإلصابات  ادلراقبة الطبية، حيث تطرقنا يف الفصل األوؿ إىل  لُتتطرقنا فيو إىل فص
فتطرقنا فيو إىل الطرؽ ادلنهجية للبحث وإىل عرض وحتليل النتائج، وىذا  الرياضية ، أما يف اجلانب التطبيقي

رغبة منا يف إضافة ما يفيد غَتنا وخاصة من األساتذة واإلداريُت لكي يضاعفوا اىتمامهم بأبناء رلتمعنا ، 
 فنرجو التوفيق من اهلل .

 :مشكلة البحث -2
 األحيافتؤدي يف بعض  اإلصابات أفضي،الحظنا من خالؿ اىتمامنا كمتتبعُت  يف رلاؿ ختصصنا الريا

عرقلة النهوض مبستوى الرياضة بصفة عامة والعب كرة القدـ بصفة خاصة ،ومن خالؿ اىتمامنا هبذا  إىل
ادلراقبة الطبية اليت قد تكوف شبو  إىلراجع  صاباتاإلاحد أسباب حدوث ىذه  أف إىلتوصلنا اجلانب 

يف األندية الرياضية لكرة القدـ وبالتايل فمشكلة حبثنا ديكن حصرىا يف  كرة القدـ أو منعدمة لدى العيب
 السؤاؿ التايل 2

 السؤال العام: 2-1
 كرة القدـ ؟نوادي  لرياضية ، ويف حتسُت مردود ا اإلصاباتادلراقبة الطبية يف التقليل من  واقعماىو  -

 األسئلة الفرعية : 2-:
 الرياضية ؟ اإلصاباتادلراقبة الطبية يف التقليل من  واقعماىو  -
 كرة القدـ ؟نوادي  ادلراقبة الطبية يف حتسُت مردود  واقعماىو  -

 أهداف البحث:-3
كثَتا ما يتعرض الرياضي بصفة عامة والعيب كرة القدـ بصفة خاصة إىل إصابات رياضية خالؿ ادلنافسات 

إىل العجز التاـ أو إبعاده كليا عن اللعب أو الوقوؼ عائقا  أو التحضَتات الرياضية، قد تؤدي بالالعب
 أمامو يف االحًتاؼ، وىذا ما يؤثر سلبا على مردود العيب كرة القدـ.

فاذلدؼ من حبثنا ىو التعريف ببعض اإلصابات اليت يتعرض ذلا العيب كرة القدـ ومسامهة ادلراقبة الطبية يف 
 الوقاية منها والعالج الالـز ذلا.

نرمي من خالؿ ىذا البحث إىل حتسُت مردود الالعبُت عن طريق العالج التأىيلي وتوعيتهم ودفعهم  كما
 إىل ادلتابعة الطبية الدورية بعد اإلصابة.

وكما هندؼ من خالؿ ىذه الدراسة إىل ملء الفراغ ادلوجود يف مكتباتنا، وتوفَت ادلصادر وادلوارد قصد 
 ت وكيفية الوقاية منها وطرؽ العالج.إطالع الطلبة والتعرؼ على اإلصابا

 الهدف العام:3-1
 كرة القدـنوادي  الرياضية وحتسُت مردود  اإلصاباتادلراقبة الطبية يف التقليل من  واقعالكشف عن  -
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 الفرعية: األهداف 3-2

 الرياضية  اإلصاباتادلراقبة الطبية يف التقليل من  واقعالتعرؼ على  -
 كرة القدـنواديادلراقبة الطبية يف حتسُت مردود  واقعالتعرؼ على  -

 فرضيات البحث: -4
 الفرض العام: 4-1

 ـكرة القدنوادي  حتسُت مردود الرياضية ،ويف  اإلصاباتبية دور اجيايب يف التقليل من للمراقبة الط -
 الفرضيات الفرعية: :-4

 الرياضية اإلصاباتللمراقبة الطبية دور اجيايب يف التقليل من  -
 كرة القدـ  نواديللمراقبة الطبية دور اجيايب يف حتسُت مردود  -

 أسباب اختيار الموضوع: -5
 يف العالج والوقاية من اإلصابات الرياضية. اودورى ادلراقبة الطبية أمهية -
 توفر ادلراجع والكتب اليت ختدـ موضوع حبثنا. -
 تضاعف اإلصابات.الرغبة يف تسليط الضوء على األسباب اليت تؤدي إىل حدوث  -
 قابلية ادلوضوع للدراسة وادلناقشة من مجيع جوانبو. -
 نقص الوعي والتوجيو والتوعية سواء للمدربُت أو الالعبُت. -
 تحديد المفاهيم والمصطلحات: -6
 التوجيو طريق واألدوية،ويتمعن الوسائل اللجوء إىل دوف مسبق عالج إجراء ىي: الطبية المراقبة -6-1

د. محداوي إبراىيم2 مذكرة )واإلصابات احلوادث يف عالجتناب الوقو  وادلدرب الطبيب متطرؼ واإلرشادات
 أمهية ألف ( .

 العالج: -6-2
ىو رلموعة اإلجراءات الطبية والقوانُت الصحية ادلوجهة لعالج مرض أو إصابة معينة، ويكوف العالج 

حسب نوع اإلصابة ودرجة خطورهتا، وبعد التشخيص قد جيد الطبيب أنو من الضروري إجراء إسعافات 
 فحوصات)عالجيأولية، وبإمكاف الالعب مواصلة اللعب أو إبعاده كلية عن اللعب ومتابعة برنامج طيب 

 (. 80،اجلزائر،ص 9191الرياضية،  اإلصابات من للوقاية الطبية
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 اإلصابة الرياضية: -6-3
عن كل ممارسة مهما كاف نوعها معرضة بصفة مباشرة أو غَت مباشرة إىل حوادث خمتلفة، بسبب االحتكاؾ 

 حيث توجد إصابات كثَتة يف ادليداف تكوف متفاوتة الكبَت واحليوية العظيمة اليت تتميز هبا كرة القدـ،
 . ( :9، ص9191إبراىيم البصري2 "الطب الرياضي"، دار احلرية، اخلطورة، بسيطة، متوسطة، وخطَتة)

 كرة القدم:  -6-4
لعبة مجاعية يهتم فيها بتسجيل أكرب عدد من األىداؼ يف شباؾ اخلصم واحملافظة على الشبكة نظيفة  ىي

 من األىداؼ وتلعب كرة القدـ بُت فريقُت يظم كل فريق إحدى عشر العبا، وتلعب كرة مستديرة مصنوعة 
ف دقيقة، ويتخلل من اجللد، وتدـو ادلباراة تسعوف دقيقة على شوطُت أي أف كل شوط بو مخس وأربعو 

ادلباراة وقت للراحة يدـو مخس عشرة دقيقة، وجتري ادلباراة بُت فريقُت يرتدياف ألبسة خمتلفة، وتتكوف ىذه 
، دار النفائس، لبناف، 9روحي مجيل2 "فن كرة القدـ"، طمن قميص وتباف وحذاء خاص باللعبة)األلبسة 
9101 ) . 

 الدراسات السابقة والمرتبطة: -7
ىذه البحوث تكتسي أمهية بالغة وذلا دور كبَت يف حياة الرياضيُت، ورغم ذلك فهي مهمشة إف مل إف مثل 

 نقل منعدمة ما عدا بعض الدراسات يف ىذا ادليداف مثال2
 عنوان الدراسة:

"أشبالالطب الرياضي في تحسين مردود العبي كرة اليد صنف  أهمية"  

اجلزائر سيدي عبد اهلل ـ.ت.ب.رجامعة 881:سنة    

 منهج الدراسة:

وزعت على  استبيا نيةالبحث فكانت عبارة عن استمارات  أداة إمااستخدـ منهج وصفي يف ىده الدراسة 
 العبُت ومدربُت .
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 النتائج المتحصل عليها:

الرياضية  اإلصاباتخمتصُت يف الوقاية وعالج  وأطباءػ معظم فرؽ كرة اليد ال حتتوي على قاعات للعالج 
قلة التوعية من طرفهم وبالتايل غياب متابعة طبية دورية وشاملة  أكدادلستوى ادلتدين للمدربُت  أف وأيضا

 للرياضيُت

عدـ وجود متابعة طبية إىل أدى األشباؿللفئات الصغرى وخاصة فئة  ةو الالمباالاؿ اإلمهػ   

والييت  أندية"   حبث مسحي اجري على كرة القدم  أنديةواقع المراقبة الطبية والصحية في ػ"
2 أكابرقسم ما بُت الرابطات جهة غربية صنف  إىلتيسمسيلت وتيارت ادلنتمية   

 طريقة الدراسة:

البحث فكانت عبارة عن استمارات استبيانية وزعت  أداة أمااستخدـ ادلنهج الوصفي يف ىذه الدراسة 
 على الالعبُت وادلدربُت

المتحصل عليها:النتائج   

وعدـ االىتماـ بالالمباالةمن طرؼ الالعبُت  أيضاػ ادلراقبة الطبية تعاين من نقص الفحوص الدورية وتقابل   

كرة   أنديةادلراقبة الطبية والصحية يعد عامال معيقا لنجاح واستمرار العمل الرياضي على مستوى  إمهاؿػ 
 القدـ

"سنة المراقبة الطبية لدى تالميذ الطور الثانوي أهمية" 2002    

الفحوصات الطبية و دورىا ودورىا الفعاؿ يف  أمهيةمبعهد الًتبية البدنية والرياضية قسنطينة حيث عاجلت 
 احلفاظ على سالمة وصحة التالميذ

 طريقة الدراسة:

البحث احلث فكانت عبارة عن استمارات استبيانية  أداة أماادلنهج الوصفي يف ىذه الدراسة  استخدـ
الطور الثانوي أساتذةوزعت على   
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 النتائج المتحصل عليها:

البالغة اليت يلعبها الطبيب ادلدرسي  األمهية ـ  

غياب ادلتابعة الصحية الدورية إىل أدىوالعيادات الطبية  األطباءغياب   

 الخالصة : -8

دراسة ىذا البحث يسمح لنا بإبراز مدى مسامهة ادلراقبة الطبية يف عالج اإلصابات الرياضية وحتسُت 
مردود العيب كرة القدـ، حيث تتناوؿ الدراسة العالقة اإلجيابية بُت الطب الرياضي وزيادة مردود العيب كرة 

العيب كرة القدـ، فهذه الدراسة القدـ باإلضافة إىل األسباب ادلؤدية إىل كثرة وتضاعف اإلصابات لدى 
تعطي نظرة عامة عن الطب الرياضي وأمهيتو ورلاالتو ودوره، وتزويد اإلطارات ادلعنية وادلختصة وكذا القراء 

بادلعلومات حوؿ خمتلف اإلصابات الرياضية وطرؽ عالجها، واألساليب الوقائية من اإلصابات وخاصة 
ة وجود وتعميم مراكز ادلراقبة الطبية وذلك للتكفل جبميع الالعبُت للمدربُت والالعبُت، وأيضا أمهية وضرور 

 ادلصابُت، وادلسامهة يف صحة وسالمة الالعبُت وحتسُت مردودىم ومستوى أدائهم.
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 تمهيد: -
إف ادلستوى الذي وصلت إليو النتائج احملصلة يف سلتلف البطوالت الدولية والعادلية ما ىو إال دليل قاطع على التطور 

والتقييمية للحالة البدنية والصحية، والتقييم احلقيقي ادللحوظ يف برامج التدريب، وكذا التطور الكبَت يف األجهزة القياسية 
للمستوى الرياضي كل ىذا ربقق وما زاؿ يف طريق التقدـ من خالؿ االعتناء و االىتماـ جبميع العلـو اليت ذلا عالقة 

رىا يف ربسُت بالرياضة وزليطو، وبذلك صلد أف كل األحباث اجلديدة يف صبيع العلـو اليت ذلا عالقة بالرياضة تشارؾ بدو 
النتائج ومن بُت ىذه العلـو صلد الطب الرياضي وىو االختصاص الذي يغطي العالج، ادلراقبة، الوقاية، وتوجيو الرياضي، 

 للحفاظ على اللياقة البدنية والصحية.
 
 علم الطب الرياضي: -1-1

ة خلدمة اجملاؿ الرياضي حىت أصبح يعترب الطب الرياضي فرع من العلـو الطبية احلديثة والذي تعددت فروعو التخصصي
 رلاال قائما بذاتو.

كما يقع على كاىل ادلتخصصوف يف رلاؿ الطب الرياضي مسؤولية الرعاية الطبية ادلتكاملة للممارسُت لألنشطة الرياضية، 
فحسب بل تتضمن  والرعاية الطبية للرياضيُت ال تتوقف عند حد تقدمي الرعاية العالجية لالعبُت ادلصابُت وإعادة تأىيلهم

 أيضا ازباذ اإلجراءات الوقائية من حدوث اإلصابات.
 من ىذا ادلنطق صلد أف رلاؿ الطب الرياضي يشتمل على اىتمامات متعددة منها:

 الطب الرياضي التقييمي: -1-1-1
وظيفية، يشتمل على اختبارات وفحوصات خاصة ربدد من خالذلا حالة الالعبُت من النواحي ادلختلفة )الصحية، ال

التشرػلية، النفسية( ومقارنتها دبا غلب أف يكونوا عليو وفقا دلتطلبات األنشطة الرياضية اليت ؽلارسها وذلك دلعرفة أوجو 
، 1991)مرقت السيد يوسف، النقص بُت حالة الالعبُت وما غلب أف ػلققوه من أىداؼ للوصوؿ للمستويات العالية.

 (13صفحة 
 الطب الرياضي التوجيهي:-1-1-2

ؼلتص ىذا الفرع بإجراء اختبارات سيكولوجية وقوامية ووظيفية ومن خالؿ ىذه االختبارات يتم توجيو الالعبُت وادلمارسُت 
 إذل الرياضات اليت تتناسب مع إمكانياهتم دبا ػلقق الوصوؿ على ادلستويات العالية.

 الطب الرياضي الوقائي:-1-1-3
ؼلتص ىذا النوع بالبحث يف التغَتات الفسيولوجية والوظيفية والتشرػلية والنفسية اليت ربدث لالعبُت يف سلتلف الظروؼ 

احلياتية سواء يف ادلالعب أو خارجها سواء كانت ىذه التغَتات سلبية أو اغلابية وبصدد التوجيهات الوقائية دبا غلب ازباذه 
 م وما غلب االبتعاد عنو.للحفاظ على صحة الالعبُت وسالمته
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 الطب الرياضي العالجي والتأهيلي: -1-1-4
 ؼلتص ىذا النوع بتقدمي اخلدمات الطبية العالجية لالعبُت ادلصابُت وفقا لطبيعة اإلصابات ومتطلباهتا.

ة دلمارسة كما ؼلتص بتحديد الربامج التأىيلية أثناء اإلصابة وبعد الشفاء منها وربديد الوقت ادلناسب لالعب للعود
 (11، صفحة 1991)مرقت السيد يوسف، األنشطة الرياضية وللمنافسات أيضا.

 مفهوم المراقبة الطبية:-1-2
، 1991 )إبراىيم البصري،ىي رلموعة من اإلجراءات ادلتخذة من أجل اجتناب ادلخاطر ومنع اإلصابات واحلوادث.

 (79صفحة 
ىي عبارة عن العالج النوعي حلاالت ادلرض أو العجز لالعبُت وزبتلف من حالة ألخرى وتشتمل على ادلتابعة الدورية 

 (373)هباد الدين سالمة، صفحة للحالة ورعايتها طواؿ فًتة العالج.
 االختصاصي يف الطب عليو أف يؤدي ادلهاـ التالية:مهام المراقبة الطبية والصحية: -1-3
 التخطيط لكيفية عالج الالعبُت يف ادلراحل التدريبية ادلختلفة. -
 التخطيط لكيفية تنظيم اخلدمات الصحية بادلالعب واألشراؼ عليها. -
 اإلشراؼ على البيئة يف ادلركب الرياضي. -
 بُت وربليل النتائج.القياـ بعمل الفحص الطيب الدوري الشامل لالع -
 اكتشاؼ األمراض ادلعدية وازباذ اإلجراءات الالزمة ضلو منعها. -
 (193-191)هباد الدين سالمة، الصفحات مراقبة وتقييد التغَتات الناذبة من خالؿ برنامج تدرييب. -
ييم التغَتات الناصبة بعد القياـ بنشاط رياضي معُت وغلرى نعٍت بو مراقبة وتقمفهوم الفحص الطبي الدوري:-1-4

 لالعبُت يف مرحلة تدريبية ويشمل جوانب متعددة.
  

 ويقـو بالفحص الطبيب ويتناوؿ الفحص اجلوانب التالية:
احلالة الصحية ادلاضية فيما يتعلق بأي أمراض سابقة أو تطعيم أو حوادث  التاريخ الصحي لالعبُت ويقصد بو دراسة -

 سابقة.
 الكشف عن صبيع أجهزة اجلسم وأجزائو. -
 السجالت الصحية: وىي تلك السجالت يدوف الطبيب فيها كل ما يتعلق باحلالة الصحية لالعبُت. -
 االختبارات النفسية، يقاس مستوى ذكاء الالعبُت وسلوكهم. -
 أهمية الفحص الطبي الدوري:-1-5

 الفحص الطيب الدوري لو أعلية بالغة السيما يف مرحلة الناشئُت ألف غالبيتهم دل تتح ذلم فرصة الفحص الطيب من قبل.
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 ومن فوائد ىذا الفحص أنو يؤدي إذل اكتشاؼ الكثَت من األمراض وادلعوقات اليت توجد عند الناشئُت دوف أف يشكو هبا.
ائد الكشف الطيب أف يشًتؾ ادلدرب اشًتاكا اغلابيا يف تسجيل ادلعلومات الصحية عن الالعبُت وأرىم، وكذلك من فو 

-187)هباد الدين سالمة، الصفحات وتتاح فرصة التعرؼ على اإلمكانيات الصحية واالجتماعية والفروؽ الفردية بينهم.
181-183) 
 إف الكشف الطيب لتقومي احلالة الصحية ىاـ وذلك لألسباب التالية:شف الطبي لتقويم الحالة الصحية:الك -1-6
 بعض األفراد ال ؽلارسوف أي نوع من التمرينات احملددة خلوفهم من خطر التعرض للمخاطر. -1
 بعض األفراد ال ؽلارسوف أي نوع من التمرينات لعدـ إجراء أي فحوص طبية. -3
 الطيب يساعد على ربديد احلالة الصحية الراىنة لألفراد.الكشف  -3
 البيانات وادلعلومات الطبية الناذبة من الفحص تستخدـ يف ربديد نوع التمرين. -1
الدـ وبنية الدىن ونسبة السكر والكلسًتوؿ وغَتىا نستخدـ حلث األفراد  القيم اخلاصة ببعض التحاليل مثل ضغط -5

 على االلتزاـ بالربنامج التدرييب.
التقومي الصحي لكل األفراد األصحاء وادلرضى ؽلثل القاعدة اليت ؽلكن مقارنتها بأي تغيَت جديد قد يطرأ على  -1

 الصحة.
الفحوص وذلك بسبب ازدياد معدالت النمو والنضج يف ىذه ادلرحلة  األطفاؿ والبالغوف يف أشد احلاجة إلجراء تلك -9

 من العمر.
إف التقومي الطيب يف غاية األعلية لكل األفراد يف األحواؿ العادية وقبل تنفيذ أي برنامج رياضي، إال أف الواقع أنو ال 

عديدة أعلها مستوى معيشة األفراد وادلغاالة يستطيع كل األفراد إجراءه وىم أيضا ال يستطيعوف ربمل نفقاتو نظرا لعوامل 
يف أسعاره، كما أف النظاـ احلكومي بالدولة غَت مستعد إلجرائو ولتنفيذ ىذه اخلدمة لتعطي تعداد السكاف أو حىت الغالبية 

 العظمى منهم.
رسة الرياضة غلب على األفراد واحلقيقة العلمية تؤكد أنو إذا أردنا األخذ بادلبادئ السليمة وبإتباع األسلوب العلمي يف شلا

 الفحص الطيب بواسطة ادلتخصصُت وذلك للحاالت التالية على وجو اخلصوص.
 األطفاؿ والناشئُت -1
 الرجاؿ فوؽ سن األربعُت  -3
 (39-31، الصفحات 3773)هباد الدين سالمة، السيدات فوؽ سن اخلمسُت. -3
 راد أو الذين يعانوف من سلاطرة زلددة.          صبيع األف -1
 مم أو ضغط الدـ  117صبيع األفراد الذين يعانوف من ارتفاع ضغط الدـ االنقباضي أكرب من  -5

 مم زئبق. 57االنبساطي أكرب من 
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 . %ملغراـ 317صبيع األفراد الذين يزيد كولسًتوؿ الدـ لديهم  -1
 صبيع األفراد ادلدخنُت. -9
 صبيع األفراد الذي يعانوف من مرض البوؿ السكري. -8
صبيع األفراد الذين يعانوف من انسداد الشرياف التاجي وبعض أو كل احلاالت السابقة قد يشتكوف من األعراض  -9

 التالية:
 آالـ يف الصدر وحوؿ البطن -1
 شحوب الوجو وزرقة يف الشفتُت -3
 ضيق يف التنفس " النفس القصَت ". -3
 الغثياف أو الكسل الشديد -1
 السعاؿ ادلصحوب بضيق التنفس  -5

وعلينا أف نالحظ أف األعراض السابقة غلب تفسَتىا يف اإلطار الطيب ومن خالؿ الفحوص ادلعملية واالكلينكية ادلناسبة، 
، صفحة 3773)هباد الدين سالمة، ألهنا قد تكوف عرضية أو مرضية وىي قد تعٍت اإلصابة بأمراض بسيطة أو خطَتة.

39) 
 للتقييم الطبي الفسيولوجي: ةاستمار  -1-7

 غلب أف يكوف لكل العب كرة قدـ استمارة خاصة بالتقييم الطيب الفسيولوجي واليت غلب أف 
 ربتوي على األقساـ التالية:

 قسم خاص بالفحص الطيب العاـ. -أ
 الفسيولوجيةقسم خاص بالفحوص الطبية  -ب
 قسم خاص بالفحوص اجلسدية اخلارجية "ادلرفولوجية". -جػ
 قسم خاص بالفحوص ادلعملية. -د
 (193)أسامة رياض، صفحة بيانات خاصة بدرجة اللياقة الطبية والبدنية لالعب. -ىػ
 الية:وتشتمل على البيانات التقسم الفحوص الطبية العامة: -1-7-1
 بيانات عامة: -1-7-1-1

 االسم، العمر، تاريخ ادليالد، العنواف، الوظيفة، وزف الالعب، رقم اذلاتف، الشكوى ادلرضية الرئيسية وأعراض أخرى
  

 التاريخ الطبي:-1-7-1-2
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الطيب السابق من أمراض وعمليات جراحية وإصابات وحوادث وحساسية لعقاقَت طبية معينة وأمراض استمرت  التاريخ
 (193)أسامة رياض، صفحة الرياضي. ىأكثر من أسبوع وأمراض سابقة تكوف قد أثرت على ادلستو 

 التاريخ الطبي العائلي: -1-7-1-3
 عن أمراض عائلية مثل الروماتيـز بأنواعو والسكر والضغط والصرع والزىري......إخل. ويشمل السؤاؿ 

 التاريخ الطبي والتدريب: -1-7-1-4
ويشمل معلومات عن تاريخ بدء شلارسة رياضة كرة القدـ والرياضات األخرى اليت ؽلارسها الالعب وتاريخ بدء شلارستها 

ياضية، عدد سنوات التدريب، التدريب يف العاـ األخَت، كمية وحدة التدريب درجة النجاح الرياضي "بطوالت" إصابات ر 
 يف األسبوع، نوع التدريب أي شكوى طبية أثناء التدريب أو بعد ادلباريات.

 العادات:-1-7-1-5
، األدوية، ادلنشطة.......  إخل.وتشمل األدوية اليت يستخدمها الالعب بإنتضاـ ساعات العمل، التدخُت، ساعات النـو

 الفحص الطبي العام:-1-7-1-6
 إذل: ةمساحة سطح اجلسم، الوزف، الطوؿ، النمو، ظلط اجلسم، السن البيولوجي باإلضاف  
 فحوصات العيون: -1-7-1-7

وتشتمل على قوة البصر، ادللتحمة، جحوظ العينُت، أخطاء األبصار، "طويل أو قصَت النظر أو 
........إخل".  االستحماتيـز

 وصات الجلد:فح-1-7-1-8
 وتشمل لوف اجللد، بقع ملونة، جروح سطحية، بقع جلدية، أمراض. 

 تتم بواسطة طبيب متخصص.فحوصات الفم واألسنان: -1-7-1-9
 فحوصات قياس وضغط الحسم الشرياني االنبساطي واالنقباضي. -1-7-1-11
 (191)أسامة رياض، صفحة الغدة الدرقية والغدد الليمفاوية.-1-7-1-11
وتشمل على فحوصات تفصيلية للقلب والصدر والبطن واجلهاز احلركي العظاـ الفحوصات المحلية: -1-7-2

وادلفاصل والعمود الفقري والغضاريف وتشوىات القواـ وفحوصات اجلهاز العصيب بوظائفو احلسية 
 وانعكاساتو وقياس القوة العضلية.

وتشمل زبطيط القلب ونتائجو يف الراحة أثناء اجملهود دبوجباتو ادلختلفة، وكذلك فحوصات تخطيط القلب: -1-7-3
 تفاصيل زبطيط لالعب كرة القدـ مع راحة عشر دقائق بعد اجملهود.

وتشتمل قياسات أقصى سعة تنفسية لالعب والسعة احليوية ادلقاسة وادلتوقعة فحوصات الوظائف التنفسية: -1-7-4
 نسبتها دلساحة اجلسم وقياس كمية أقصى زفَت.و 
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وتشتمل قياس حجم القلب ىي صور األشعة، ونسبتو دلساحة اجلسم فحوصات خاصة بحجم القلب :  -1-7-5
 ونسبتو أيضا ألقصى نبض أكسجُت.

وتشتمل زبطيط للعضالت اخللفية لعظم لوح الكتف وىي ىامة يف الالعبُت فحوصات تخطيط العضالت: -1-7-6
 (195)أسامة رياض، صفحة كتشاؼ أعراض مبكرة اخلاصة بتلك العضالت.ال 
 
 
وتتم فيو الفحوص اليت ذكرناىا سابقا لتقييم كفاءة اجلهاز الدوري قسم الفحوصات الطبية الفسيولوجية: -1-8

 (195)أسامة رياض، صفحة ثالثة شهور لالعبُت.التنفسي لالعب ىوائيا ويتم تكرار الفحوص الطبية الفسيولوجية كل 
وتشمل الطوؿ والوزف وطوؿ األطراؼ السفلى والعليا، درجة قسم الفحوص البدنية الخارجية )المورفولوجية(: -1-9

 تقوية ادلفاصل وكمية احلقوف ربت اجللد وأي قياسات إضافية أخرى.
 وتشمل الفحوص ادلخربية العامة مثل: المعملية: صقسم الفحو  -1-11
 فحوص الدم:-1-11-1
 صورة عامة للدـ "ىيموجلبُت". -
 عدد كرات الدـ البيضاء واحلمراء والتفصيل الطيب والنوعي.   -
 نسبة ىيموجلبُت الدـ. -
 مالحظات أخرى. -
 فحوص البول:-1-11-2
 نسبة الزالؿ إذا ما وجد -
 الفحص اجملري للبوؿ. -
 نسبة السكر إذا ما وجد -
 مالحظات أخرى. -
 الستبعاد وجود طفيليات اجلهاز اذلضمي.فحوص البراز:-1-11-3
مثل الفحوص النسيجية واليت تؤخذ فيها عينة من عضالت دلمارسة رياضة كرة فحوص معملية طبية أخرى:-1-11-4

 د وذلك من نوعية اآلليات الغالبة على تكوينو العضلي.القدـ، والنبوغ فيها من عدمو وتوفَت لوقت الدولة وادلدرب واالربا
 كما ذبري أيضا فحوص معملية أخرى لالعب أعلها:

 قياس نسبة حامض البنيكخي الدـ. -
 قياس نسبة احلقوف وكولسًتوؿ الدـ. -



 الفصل األول :                                                                        المراقبة الطبية
 

 
15 

 

 (199-191)أسامة رياض، الصفحات قياس قياسات أخرى. -
 : وتشمل مايلي:بيانات بدرجة الياقة البدنية لالعب كرة القدم -1-11

 بناءا على ما تقدـ من فحوص إكلينيكية ومعملية فإف الالعب:
 الئق للممارسة رياضة كرة القدـ. -1
 الئق دلمارسة أنواع أخرى من الرياضة. -3
 ربفظ على اللياقة الطبية لالعب. -3
 بية التقنية والمرض:فحوص خاصة بالمتابعة الط -1-12

وتشمل مالحظات ادلتابعة بيانات عن اجلسم والوزف والكشف العاـ وحالة الصدر والبطن والقلب واجلهاز احلركي وحجم 
القلب وزبطيط القلب واألحباث العامة واخلاصة وقياسات الوظائف التنفسية ودرجة لياقة الالعب وشكواه الطبية يف أخر 

 (199)أسامة رياض، صفحة جو.فحص لو وكذلك تشخيصو وعال
 المدرب والطب الرياضي: -1-13

والبدنية وبأقل إصابات شلكنة، غلب  من أجل الوصوؿ إذل أعلى مستوى تسمح بو قدرات الالعب من الناحية ادلهارية
على ادلدربُت اإلدلاـ الكايف بأسس ومبادئ الطب الرياضي، ىذا االحتياج أصبح ملحا يف الدوؿ النامية أكثر منو يف الدوؿ 

 ادلتقدمة، وذلك بسبب قلة وجود األطباء ادلتخصصُت يف ىذا اجملاؿ.
تلفة لعلـو الطب الرياضي الذي غلب أف تتوافر يف أي برنامج تعليمي يف ىذا ادلقاؿ سوؼ نتناوؿ فيو بالشرح اجلوانب ادلخ

إلعداد ادلدربُت مع الًتكيز مع أعلية العمل اجلماعي ما بُت األطباء، وأخصائي العالج الطبيعي وادلدربُت لصاحل رفع 
 مستوى كفاءة الالعب.

ادلدرب أف ال يكتفي فقط باخلربات وادلعلومات ويف ىذه األياـ اليت تزداد فيها درجة التخصص بشكل سريع، يفًتض على 
اليت تدور حوؿ العملية التدريبية ترؾ كل اخلربات األخرى ألفراد متخصص، ىذا النوع يف الواقع أمر غَت حقيقي وغَت 

كما   واقعي بالنسبة جملاؿ الطب الرياضي، خاصة يف الدوؿ النامية اليت تفتقر إذل العدد الكايف من األطباء وادلتخصصُت،
أنو غَت شلكن، ويف بعض األحياف يستحيل تنفيذه حىت يف الدوؿ ادلتقدمة، فدور ادلدرب اآلف مكمل لألدوار عليو اإلدلاـ 

 بادلعلومات األساسية يف كل علـو الطب الرياضي.
 ؟لماذا يجب على المدرب أن يلم بعلوم الطب الرياضيوالسؤاؿ اآلف: 

أغلب اخلربات تؤيد أف ادلدرب الذي يلم بادلعلومات األساسية يف رلاؿ الطب إلجابة على ىذا السؤاؿ نالحظ أف 
 الرياضي يصبح قادرا على:

فهم ادلشاكل احمليطة بالالعب، بعضها أف دل يكن أغلبها ذلا ارتباط بالناحية الطبية ىذا غلعل ادلدرب قادرا على ازباذ  -1
 اإلجراءات الضرورية والصحية يف الوقاية.
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أي تدىور للحالة الصحية لالعب، شلا سوؼ يساعد حتما على زيادة وتدعيم العالقة ما بُت ادلدرب ويف ذبنب 
والالعب، وعلى ىذا النقيض صلد أف ادلدرب غَت ادللم بعلـو الطب الرياضي من احملتمل أف يدفع الالعب إذل أكثر من 

 (95، صفحة 1995)عادؿ علي حسن، حدوده وقدراتو، شلا يؤدي إذل نتائج سلبية وعكسية.
 ازباذ قرار ربويل الالعب إذل الطبيب ادلتخصص يف الوقت ادلناسب. -3
تقدمي ادلساعدة الضرورية يف حالة عدـ تواجد أحد أفراد الفريق الطيب فوقت الطبيب مكلف وغلب استغاللو بالطريقة  -3

ة، العالج، والتأىيل، ومن الصعب تواجده يف كل فًتات التدريب أو ادلسابقات، ادلثالية، وواجبو األساسي ىو االستشار 
ىذا ما ػلدث واقعيا يف الدوؿ النامية اليت تعاين نقص شديد يف اخلدمات الطبية وليس عندىا العدد اإلضايف من األطباء 

 صحاء.للعناية باألمراض أو حىت الوقاية، فيما ذلك بالعناية باحلسابات الرياضيُت األ
 مساعدة الطبيب وأخصائي العالج الطبيعي يف وضع وإعداد الربنامج التأىيلي ادلناسب للرياضي. -1
 تقدمي اإلسعافات األولية بطريقة صحيحة وسليمة. -5
 فهم النواحي ادليكانيكية اليت تؤدي إذل حدوث اإلصابة بغرض ادلساعدة يف الوقاية من حدوثها. -1
 ة بسهولة وتقدمي النصيحة ادلناسبة حىت يتجنب الالعب خطر اإلصابة.اكتشاؼ األخطاء الفني -9
 التشاور مع الالعب يف كل األوقات خبصوص تأثَت التدريب على الصحة واألداء. -8

، حيث أشار ػكثر 1983وقد تبٌت ىذا االذباه ادلؤسبر الطيب الذي عقده االرباد الدورل أللعاب القوى يف مسكٍت يف عاـ 
لى أعلية إعداد ادلدرب الدور ادلناسب حىت يف التشخيص وعالج اإلصابات الرياضية، وخاصة يف الدوؿ من متحدث ع

النامية اليت تستطيع أف توفر العدد الكايف من األطباء وادلتخصصُت، مع الًتكيز على العمل اجلماعي ما بُت ادلدرب، 
ادلدرب يف ادلراحل ادلتأخرة من العالج باإلشراؼ على  والطبيب، والرياضي، كما أشاروا إذل الدور البارز الذي يؤديو

التدريبات اليت توصف لتأىيل اإلصابة واليت ربافظ على اللياقة لالعب، باإلضافة إذل مسؤوليتو يف اكتشاؼ اليت ربدث 
 (99، صفحة 1995ن، )عادؿ علي حسأثناء األداء وتساعده وبالتارل يف تقومي اإلصابات ادلختلفة.
 دور المدرب الرياضي والوقاية من اإلصابات الرياضية:

إذا كاف ادلدرب على علم ودراية باألسباب العامة لإلصابات الرياضية واليت سبق اإلشارة إليها، فإف دوره احلد والوقاية من 
اإلجراءات دلنع حدوثها، ويف ىذا التطبيق للمبدأ اإلصابات يكوف أمرا ميسورا، ألف معرفة سبب اإلصابة ذبعلو يأخذ 

 القائل بأف "الوقاية خَت من العالج".
 وؽلكن تلخيص دور ادلدرب يف الدور والوقاية من اإلصابات الرياضية فيمايلي:

 معرفة األسباب العامة لإلصابات الرياضية وتجنب حدوثها: -1
درات الالعب وكفائتة من بداية ادلوسم الرياضي وحىت هنايتو بفاعلية إذ أف ذلك يضمن لو االستفادة الكلية الكاملة من ق

 عالية يف األداء. 
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 عدم اشتراك الالعب في التدريب أو اللعب بدون إجراء الطب الدوري الشامل الرياضي: -2
 وخاصة قبل بداية كل موسم، وغلب أف يتأكد ادلدرب من أف الكشف الطيب الدوري قد مشل أعضاء وأجهزة جسم

الالعب بدءا من سالمة النظر والكشف احلقيقي على العينُت وأجهزتو احليوية كاجلهاز الدوري والقلب واجلهاز التنفسي 
والرئتُت وغَتعلا، ومنتهيا بالكشف على اجلهاز العصيب وسالمة األعصاب وسالمة اجلهاز العضلي والتوافق العضلي 

 صصة.العصيب، ويتم ذلك يف مراكز الطب الرياضي ادلتخ
 عدم إشراك الالعب وهو مريض: -3

ألف ذلك يعرضو لإلصابة وأيضا عدـ إشراكو وىو مصاب بإصابة دل يتأكد شفاؤه ومنها هنائيا، ألف ذلك قد يعرضو 
 لتكرار اإلصابة أو ربوذلا إلصابة مزمنة.

 عدم إجبار الالعب على األداء وهو غير مستعد نفسيا وبدنيا وذهنيا لهذا األداء: -4
أف إجبار الالعب على األداء وىو غَت مستعد غلعل قدرتو هنائيا، ألف ذلك قد يعرضو لتكرار اإلصابة أو ربويلها إذ 

 إلصابة.
 
 
 توفير الغذاء المناسب للرياضي كما ونوعا بمختلف عناصره الغذائية البناءة:   -5

الكربوىدرات( والسكريات والدىوف، وادلواد اليت سبد اجلسم كالربوتينات، وادلواد اليت سبد اجلسم بالطاقة، كالنشويات )
-137، الصفحات 1995)عادؿ علي حسن، باحليوية متمثلة يف األمالح والفيتامينات كالفواكو الطازجة واخلضروات.

131) 
 ادلدرب مراعاة مالءمة الغذاء وتكاملو ومناسبتو للعوامل اآلتية: وعلى

 نوع وطبيعة الرياضة اليت ؽلارسها الالعب. -أ
 اجلنس وادلرحلة النسبية وحالة الالعب الصحية. -ب
 حالة اجلو ومراعاة تعويض اجلسم دلا يفقده من سوائل بكمية كبَتة يف بعض الرياضات. -جػ
د التغذية دلمارسة النشاط حيث غلب أف يكوف تناوؿ الطعاـ قبل ادلهارة أو التدريب حبوارل مراعاة مناسبة مواعي -د

ساعتُت أو ثالث ساعات، حيث تزداد الدورة الدموية إذل ادلعدة واجلهاز اذلضمي بعد األكل مباشرة إلسباـ عملية اذلضم 
 األداء الرياضي شلا قد يعرض الالعب لإلصابة. وبالتارل يقل احلجم نسبيا يف العضالت اليت تقـو بالدور األساسي يف

حيث يساعد على ذبهيز وربضَت أجهزة اجلسم وظيفيا كما يزيد سرعة وصوؿ االهتمام باإلحماء لتجنب اإلصابات: -6
اإلشارات العصبية إليها ويزيد من سرعة تلبيتها واستجابتها وػلسن النغمة العضلية فيها، وىذا يؤدي إذل زيادة كفاءة 
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فاصل لتؤدي احلركة بصورة أفضل وبالتارل تقل اإلصابات، وعلى ادلدرب أف يراعي مالءمة اإلحصاء وطبيعة سبريناتو يف ادل
 احلرارة عنو  يف الربودة الشديدة حيث يزيد زمنو وؼلتلف أيضا طبيعة سبريناتو.

ب العياء البدين والذي يسبب ذبنب اإلفراط الغَت متقن يف التدريب الذي يسبتطبيق التدريب العلمي الحديث: -7
اإلصابات لالعبُت، ومن أعراض اإلفراط غَت ادلتقن يف التدريب، واليت غلب على ادلدرب إعادة النظر يف برنارلو التدرييب 

إذا ما الحظنا على العبيو، نقص الوزف وفقداف الشهية واألرؽ وقلة النـو وسهولة االستثارة العصبية والتهيج وكثرة األخطاء 
 األداء وسرعة النبض يف الراحة. يف
من حيث العمر واجلنس وادلستوى ادلهاري ألف وجود بعض األفراد غَت ادلتجانسُت يف أي من مراعاة تجانس الفريق: -8

)عادؿ ىذه العوامل قد يكوف مثَتا ذلم حملاولة بذؿ جهد أكرب من طاقتهم جملاراة مستوى أقراهنم شلا يؤدي إذل إصابتهم.
 (133-131، الصفحات 1995علي حسن، 

ساعات يوميا باإلضافة إذل االسًتخاء والراحة  9-8واليت سبثل يف النـو لفًتة تًتاوح ما بُت الراحة الكافية لالعبين:  -9
 بُت كل سبرين وأخر داخل الوحدة التدريبية وعلى ادلدرب التأكد من ذلك بادلالحظة الدقيقة لالعب.  ةاالغلابي

 الصحة الرياضية.-1-14
الصحة مفهـو نسيب من القيم االجتماعية لإلنساف، وقد عرفها العادل بركنز بأهنا حالة التوازف النسيب ماهي الصحة؟ 

تنتج من تكيف اجلسم مع العوامل الضارة اليت يتعرض ذلا، وأف تكيف اجلسم لوظائف اجلسم، وأف حالة التوازف ىذه 
 عملية إغلابية تقـو هبا قوى اجلسم للمحافظة على توازنو.

وقد جرت زلاوالت كثَتة ومتعددة لتعريف الصحة ولعلنا نذكر القوؿ والسائد "الصحة تاج فوؽ رؤوس األصحاء ال يراه 
 إذل مدى أعلية الصحة لإلنساف، ولكن ال يوضح أو ػلدد معناىا الدقيق وقد عرفت ىيئة إال ادلرضى"، وىذا التعريف يشَت

الصحة العادلية مفهـو الصحة على أنو "حالة السالمة والكفاية البدنية والعقلية واالجتماعية الكاملة وليست خلو الفرد من 
 ادلرض أو العجز".

يف ولكن من الواضح أنو يؤكد ارتباط اجلوانب البدنية والنفسية وقد اعترب ىذا التعريف دبثابة ىدؼ أكثر منو تعر 
 واالجتماعية يف اإلنساف.

ويف الواقع تعترب ىذه العناصر بالنسبة للصحة البدنية، العقلية االجتماعية، مثل عناصر الطيف الضوئي بالنسبة للضوء 
 تكامل الصحة. األبيض، دبعٌت أنو إذا نقص أي عنصر من ىذه العناصر ينتج عن ىذا عدـ

أما من جهة درجات الصحة فيمكن تصورىا على أهنا رلرد قياس طرفو العلوي الصحة ادلثالية والطرؼ السفلي النعداـ 
 (38)هباد الدين سالمة، صفحة الصحة، وبُت الطرؼ العلوي والطرؼ السفلي درجات متفاوتة من الصحة كمايلي:

وىي درجة التكامل البدين والنفسي واالجتماعي وىذا ادلستوى نادرا ما يتوفر ويعترب دبثابة ىدؼ الصحة المثالية: -1
 بعيد لربامج الصحة ادلدرسية والصحة العامة يف اجملتمع حملاولة العمل على ربقيقو.
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وادلؤثرات البدنية والنفسية واالجتماعية وتتوفر فيها طاقة اغلابية سبكن الفرد من مواجهة ادلشاكل الصحة االيجابية: -2
 دوف ظهور أي أعراض مرضية.

وفيها ال تتوفر طاقة اغلابية من الصحة، لذلك فإنو عند التعرض ألي مؤثرات ضارة يسقط الفرد السالمة المتوسطة: -3
 فريسة للمرض.

كن يف ىذه احلالة اكتشاؼ يف ىذا ادلستوى ال يشكو ادلريض من أعراض واضحة ولكن ؽلالمرض الغير الظاهر: -4
 ادلرض عن طريق التحاليل أو االختبارات الطبية ادلختلفة.

 يف ىذا ادلستوى يشكو ادلريض من أعراض وآالـ ػلس هبا وعالمات مرضية ظاىرة.المرض الظاهر: -5
صحتو اليت   يف ىذا ادلستوى تسود احلالة الصحية إذل حد كبَت ويصعب على ادلريض أف يستعيدمستوى االختصار: -6

 (39)هباد الدين سالمة، صفحة كاف يتمتع هبا من قبل.
وادلعلومات الصحية وأيضا إحساسهم بادلسؤولية ضلو  قالوعي الصحي تعبَت يقصد بو إدلاـ ادلواطنُت باحلقائالوعي الصحي:

 صحتهم وصحة غَتىم من ادلواطنُت.
 واذلدؼ الذي نريد الوصوؿ إليو نشر الوعي الصحي بُت ادلواطنُت ىو إغلاد رلتمع يكوف أفراده:

قد أدلوا بادلعلومات ادلتصلة بادلستوى الصحي يف رلتمعهم وأف يكونوا قد أدلوا بادلشكالت الصحية واألمراض ادلعدية  -1
 اذلا وأعراضها وطرؽ الوقاية منها ووسائل مكافحتها.اليت تنتشر يف رلتمعهم ومعدؿ اإلصابة هبا وأسباهبا وطرؽ انتق

قد فهموا وأيقنوا أف حل مشاكلهم الصحية واحملافظة على صحتهم وصحة رلتمعهم ىي مسؤوليتهم قبل أف تكوف  -3
مسؤوليات اجلهات احلكومية، فاإلنساف نفسو يعترب موطن للمرض نفسو أو لغَته، وإصابة فرد واحد دبرض معُت أو 

)هباد الدين سالمة، أي مرض يف اجملتمع أساسو أصال تصرؼ غَت صحي لفرد أو أكثر، واجملتمع الذي نريد.انتشار 
 (11صفحة 

 األهداف األساسية لعلم الصحة وطرق تحقيقها في األنشطة الرياضية: -1-15
تتكوف األىداؼ األساسية لعلم الصحة يف رلاالت األهداف األساسية لعلم الصحة في األنشطة الرياضية: -1

 األنشطة الرياضية شلا يلي:
 دراسة تأثَت سلتلف عوامل وظروؼ البيئة اخلارجية على ادلستوى الصحي والكفاءة البدنية للمدرب الرياضي. -
ادلثالية إلسباـ عمليات وضع القواعد الصحية وادلستويات ادلعيارية دلمارسي األنشطة الرياضية من أجل توفَت الظروؼ  -

 التدريب الرياضي، واالشًتاؾ يف ادلنافسات الرياضية على أثر ادلستويات.
الدراسة العلمية لوضع القواعد وادلستويات ادلعيارية الصعبة اخلاصة بالعوامل الطبيعية الالزمة لتقوية الصحة ورفع ادلستوى  -

 الصحي دلمارسي األنشطة الرياضية.
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تستخدـ طرؽ صحية سلتلفة لتحقيق األىداؼ هداف الصحية في مجاالت األنشطة الرياضية:طرق تحقيق األ -2
الصحية يف رلاالت األنشطة الرياضية، وذلك عن طريق الدراسات التجريبية وادلالحظة لعمليات التدريب الرياضي 

)أبو العال أضبد عبد الفتاح وكماؿ عبد احلميد وادلنافسات الرياضية وعلم االجتماع الرياضي وعلم الطب الرياضي.
  (57-19، الصفحات 3771إمساعيل، 

اذبهت الدراسات احلديثة يف علم الصحة يف رلاالت األنشطة الرياضية على دراسة اجلوانب الصحية اليت ترتبط بأنواع 
الصحة اليت ترتبط جبوانب علم االجتماع الرياضي بصفة األنشطة الرياضية اليت تتميز باالحتكاؾ بصفة عامة، ودراسة 

خاصة، حيث حققت ىذه الدراسات الوصوؿ إذل قواعد صحية تطبيقية، على سلتلف األفراد واجملتمعات الرياضية من 
خالؿ نظاـ إعداد الرياضيُت يف سلتلف رلاالت األنشطة الرياضية حيث يرتبط ظلو الصحة الرياضية وذلك من خالؿ نظاـ 
التدريب الرياضي وادلنافسات الرياضية، حيث تساعد اجلوانب الصحية على إصلاح إعداد الرياضيُت من خالؿ تنظيم اليـو 
صحيا واليت منها الصحة الشخصية والتخصيص والتغذية اخلاصة والوسائل الصحية الستعادة الشفاء وغَتىا من جوانب 

 علم الصحة يف رلاالت األنشطة الرياضية.
ب علم الصحة يف رلاالت األنشطة الرياضية عوامل ذلا أعليتها التنفيذية يف رلاالت التدريب الرياضي وادلنافسات إف جوان

الرياضية، ونظاـ العوامل االجتماعية والنفسية ادلرتبطة هبم عند إعداد الرياضيُت نظرا للتأثَت العميق للجوانب الصحية على 
ادلواصفات ادلثالية للجوانب التنفيذية للتدريب الرياضي، وادلنافسات الرياضية جسم الالعب، اليت قد ربقق الوصوؿ إذل 

 وعلم االجتماع الرياضي وعلم النفس الرياضي.
يضمن استخداـ األمثل للعوامل الصحية عند توجيو التدريب الرياضي والوصوؿ بالالعب على ادلستوى الصحي العارل، 

صل إليو الالعب خالؿ ادلوسم التدرييب )الفورمة الرياضية( كما يساعد على ويوفر لو االحتفاظ بأعلى مستوى رياضي ي
سرعة تكييفو للواجبات اخلارجية الصعبة اليت قد تصادفو عند األداء الرياضي يف ظروؼ خاصة، واليت قد يكوف منها 

تشار ذبارب أكثر اتساعا وعمقا يف األداء الرياضي يف اجلو احلار، أو األداء الرياضي فوؽ ادلرتفعات األمر الذي دعا إذل ان
رلاؿ الصحة يف األنشطة الرياضية من أجل تطبيق ادلبادئ الصحية ضد القوى الطبيعية يف الطبيعة لالنتفاع بتأثَتاهتا يف 
توجيو عمليات التدريب الرياضي وادلناقصات الرياضية، باعتبار أف ىذه ادلشكالت تدخل ربت نطاؽ البيئة اخلارجية 

 (51-57، الصفحات 3771)أبو العال أضبد عبد الفتاح وكماؿ عبد احلميد إمساعيل، .للرياضيُت
إف اعتبار الصحة مادة عملية يف رلاؿ األنشطة الرياضية من بُت ادلواد اذلامة يف إعداد وتأىيل العاملُت يف رلاؿ األنشطة 

َتين من ادلختصُت يف رلاؿ الصحة من أجل االىتماـ باألسس الصحية يف إعداد الرياضية، أمر دعا إذل ظهور الكث
 (51، صفحة 3771)أبو العال أضبد عبد الفتاح وكماؿ عبد احلميد إمساعيل، الرياضيُت.

بشكل جيد بإجراءات الصحة إف الصحة الفردية لالعب، تتطلب بالضرورة العناية الصحة الفردية للرياضي: -1-16
الفردية لالعب، وىو أمر يتطلب العناية بالنظافة باعتبارىا ضرورية ليكوف اإلنساف زلًتما مقبوال يف اجملتمع، وىي الزمة من 
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الوجهة الصحية، ألهنا تساعد اجللد بالدرجة األوذل، فالرواسب الدىنية واألمالح ادلتخلفة عن العرؽ والغبار، إذا تركت 
)أبو العال أضبد عبد الفتاح وكماؿ عبد احلميد جللد سدت مسامو فتعيقو، عن إفراز العرؽ وتسبب رائحة كريهة.على ا

 (399، صفحة 3771إمساعيل، 
تعٍت أيضا نظافة  والنظافة وسيلة ىامة للوقاية من عدوى األمراض ادلعدية، وال يعٍت بالنظافة اجلانب الظاىري للنظافة، بل

ادلأكل وادلشرب وادلالبس الداخلية وصبيع أعضاء اجلسم خصوصا األماكن الكثَتة التعرض للتلوث كالوجو واليدين 
واألظافر وسلارج اجلسم كالفم، واألسناف واألذنُت، واألنف، والعينُت وفتحو الشرج واألماكن كثَتة اإلفراز للعرؽ كاجللد 

 وثٍت الفخذين. والشعر والقدمُت واإلبطُت
فالالعب غَت ادلعتٍت بنظافتو الفردية ال يعتٍت بنظافة جسمو، كثَت التعرض لإلصابة بأمراض اجللد ادلعدية كالدمامل، 

والالعب الذي يهمل نظافة يديو ومأكلو ومشربو كثَت التعرض لإلصابة باألمراض ادلعوية ادلعدية كالتيفوئيد والدوستناريا، 
ادلثاؿ ىو مرض القذارة واإلعلاؿ، ألف جراثيمو توجد يف الرباز والبوؿ وتنتقل إذل الفرد عن طريق  فالتيفوئيد على سبيل

ادلأكوالت وادلشروبات واأليدي ادللوثة هبذه ادليكروبات، فالتيفوئيد مرض ال يصيب إال الذين ال يراعوف أصوؿ النظافة يف 
العناية بكل من اجللد واألسناف وذبويف الفم، والعينُت، مأكلهم ومشرهبم، فالنظافة الفردية لالعب بشكل عاـ ىي 

 واألذنُت واألنف والذراعُت والقدمُت.
 
 
 وتقـو على عدة دعائم وعناصر أساسية:مسؤولية أخصائي الطب الرياضي وتدريب وإعداد الالعبين: -5
 أوال: تقييم الحالة الصحية. -5-1

لة الرياضي الصحية وذلك عن طريق الكشف الطيب األورل وإجراء غلب االىتماـ حبااالختبارات الصحية للرياضيين:
االختبارات والفحوصات اخلاصة اليت ربدد بدقة احلالة العامة اليت يكوف عليها الرياضي يف سلتلف النواحي الصحية 

ؿ بالالعب والتشرػلية والبدنية والنفسية حيث أنو يف حالة وجود أي خلل يف ىذه االختبارات يصبح من الصعب الوصو 
 إذل ادلستويات العالية.

كذلك غلب االىتماـ بالكشف الطيب الدوري الشامل باستمرار قبل بداية ادلوسم الرياضي وأثناء شلارسة النشاط الرياضي 
للوقوؼ على مقدرتو لالستمرار يف أداء التدريبات الرياضية أيضا التأكد من عدـ وجود أمراض قد تؤثر على  

بالتارل على شلارستو للرياضة مثل احلمى الروماتزمية أمراض القلب واجلهاز التنفسي االلتهاب الكبدي، األجهزة احليوية و 
 (11، صفحة 1991)مرقت السيد يوسف، مرض الكلى، األوراـ )احلميدة، اخلبيثة(.

من اإلصابة من ادلمكن أف سبنع الالعب من بدؿ  إف فقداف الثقة بالنفس والفشل واخلوؼاالختبارات النفسية: -2
 أقصى رلهوداتو وإمكانياتو.
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شلا يزيد من خطر اإلصابة لذلك غلب إجراء االختبارات السيكولوجية بصفة مستمرة الكتشاؼ أي خلل يصعب معو 
 الوصوؿ بالالعب للمستوى الرياضي العارل.

عضلي فإنو ربدث داخل جسمو بعض التفاعالت  عند قياـ الرياضي دبجهوداالختبارات الفسيولوجية: -3
الفسيولوجية، وبناءا على ذلك فإف تقييم احلالة الفسيولوجية للرياضي بالطرؽ العلمية السليمة والعمل على ربسينها 

 :ةبالربامج التدريبية ادلتقنة لو أعلية كبَتة ويتم ذلك عن طريق االختبارات التالي
 ود بدين.قياس النبض عند بذؿ أقصى رله -1
 قياس النبض عند الراحة. -3
 قياس أقصى استهالؾ لألكسجُت -3
 قياس أقصى طاقة تنفسية -1

غلب إجػراء تقييػم احلػالة الفسيػولوجية للرياضيُت كل ستة أسابيع وذلك دلتابعة ادلقدرة الفسيولوجية للرياضيُت ملحوظة:
، 1991)مرقت السيد يوسف،  يتسبب يف حدوث اإلصابات.وبناءا عليها يتم وضع اجلرعات التدريبية ادلناسبة حىت ال

 (15صفحة 
يتم إجراء االختبارات التشرػلية للكشف عن أية اضلرافات أو تشوىات قوامية حيث االختبارات التشريحية والبدنية: -4

ألي جزء من أجزاء اجلسم، باإلضافة إذل أهنا تعوؽ القياـ باجملهود  يزداد معدؿ اإلصابات يف حاالت االضلرافات القوامية
واستعداد نوع  والرياضي، وأيضا قياس الطوؿ والوزف وقياس القوة العضلية وادلرونة والتحمل والرشاقة للتعرؼ على النم

 اجلسم للنشاط الرياضي حلماية الالعب من التعرض لإلصابات.
التغذية السليمة من العوامل اذلامة اليت غلب مراعاهتا للمحافظة على صحة الرياضيُت حيث تعترب :ةاالهتمام بالتغذي -5

أف تناوؿ وجبات متوازنة غذائيا باستمرار يؤدي إذل االحتفاظ دبستوى أداء عارل بينما نالحظ أف اإلفراط يف تناوؿ نوع 
ياضي لذلك غلب دراسة ىذه النوعيات الختبار واحد على حساب األنواع األخرى قد يؤثر سلبيا على مستوى األداء الر 

أفضل النوعيات الغذائية لكل رياضة على حدة غلب االحتفاظ دبستوى غذائي عارل حيث أنو يعمل على بناء أنسجة 
اجلسم وضبايتها كما ؽلد اجلسم بالوقود وذبدد ادلصادر ادلولدة للطاقة، وكذلك التغلب على العوامل اليت تؤدي لإلجهاد 

للطاقة لذلك  (11-15، الصفحات 1991)مرقت السيد يوسف، ب العضلي وسرعة التفاعالت كيميائية ادلولودة.والتع
 غلب على الرياضي تناوؿ الغذاء الذي يتناسب مع اجلهود ادلبذولة لنوع النشاط الرياضي وأيضا يناسب السن واجلنس.

تناوؿ ادلنشطات الصناعية دلا ذلا من تأثَت فسيولوجي ضار باجلسم، باإلضافة إذل أضرار جانبية توجيو الالعب لعدـ  -
خطَتة على مستقبل الرياضي حيث أهنا تساعد الالعب على بذؿ رلهود يزيد عن إمكانيات الالعب الفسيولوجية دلا قد 

 (11، صفحة 1991)مرقت السيد يوسف، يتسبب يف مضاعفات خطَتة قد يؤدي إذل الوفاة.
 ثانيا: توفير عوامل األمان الرياضي:
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من الضروري عند شلارسة النشاط الرياضي التأكد من التجهيزات وادلعدات ومدى فاعليتها لالستخداـ اجليد حيث  -1
 أهنا تلعب دورا رئيسيا يف ضباية الالعبُت وتقليل نسبة حدوث اإلصابات.

 اء ادلالبس اليت تتناسب مع نوع النشاط ادلمارس ودرجة حرارة اجلو )الطقس(ارتد -3
 ارتداء األحذية اليت تتناسب أيضا مع نوع النشاط الرياضي. -3
 سالمة ارض ادلالعب من احلفر واألحجار واف تكوف ارض ادللعب مناسبة لنوع النشاط ادلمارس. -4
 لتقليل شدة اإلصابة. تدريب الالعب على كيفية السقطات األرضية -5
 اليت تكفل األمانة واحلماية ذلم. توجيو الالعبُت إذل طاعة القوانُت -6

شلا الشك فيو أف الربنامج اجليد الذي يوضع ويبٌت على أسس علمية سليمة يلعب دورا ثالثا: االهتمام بالبرنامج التدريبي:
عوامل اخلطر، لذلك غلب على القائمُت بعملية التدريب االىتماـ حيويا يف رلاؿ األماف الرياضي وضباية الالعبُت وتقليل 

 بالنقاط اآلتية:
العمل على هتيئة أجهزة اجلسم ادلختلفة وإعدادىا لتتناسب مع طبيعة اجملهود الذي يقـو بو الالعب وذلك عن طريق  -

 اإلضباء اجليد العاـ واخلاص.
رفع كفاءهتا وكذلك تنمية العضالت وادلفاصل واألربطة هبدؼ الوصوؿ  العناية لتنمية أجهزة اجلسم احليوية والعمل على -

 إذل أقصى مستوي من الياقة البدنية.
)مرقت السيد يوسف، بالتكيف مع النشاط الرياضي. ةيراعي االلتزاـ دببدأ التدرج يف بذؿ اجلهد إلتاحة الفرصة لألجهز   -

 (19، صفحة 1991

االىتماـ بفًتة االستشفاء بعد اجملهود وبُت فًتات التدريب لكي تسمح لعودة أجهزة اجلسم  إذل ادلستوى الوظيفي  -
 وغلب أف تتناسب مع نوع اجملهود ادلبذوؿ ولياقة الالعب.

ادلمارسُت  إف شلارسة األنشطة الرياضية بأنواعها ادلختلفة ؽلكن أف تعرضالعوامل المسببة لإلصابات الرياضية: -1-17
حلدوث إصابات سلتلفة، وىناؾ عدة عوامل زبتلف بسببها نوع اإلصابة فمثال صلد أف عدـ التحكم يف ثقل اجلسم يشكل 

ضغطا على األربطة فيعرضها لإلصابة وأيضا إذا زادت على بعض أجزاء اجلسم ضغوطا كتحمل جهد حركي زائد عن 
 بة لإلصابات الرياضية مايلي:لإلصابة ومن العوامل ادلسب قدراتو فسوؼ يعرضها

عدـ كفاءة الدورة الدموية لتغطية احتياجات العضالت من الدـ يهدـ العمل العضلي كلو شلا قد يؤدي إذل زيادة فرصة  -
 تعرض الالعب لإلصابة.

 عدـ االىتماـ باإلعداد البدين الكايف وادلناسب عن طريق تقوية عضالت اجلسم وزيادة مقاومتو للتعب.  -
 دـ توفَت عناصر اللياقة البدنية تبعا لنوع النشاط ادلمارس.ع -
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عدـ توافق عمل اجملموعات العضلية العاملة، كتدريب رلموعات عضلية معينة وإعلاؿ تدريب رلموعات عضلية  -
 (18-19، الصفحات 1991)مرقت السيد يوسف، أخرى.

ادلمارس وأخطاء يف التكنيك قد يتسبب يف حدوث سبزؽ العضالت ورضوض داخلية تؤدي إذل  ىبوط يف مستوى األداء -
 إثارة األنسجة العضلية.

إجراء اختبار لألجهزة وادلعدات للتأكد من سالمتها قبل استخدامها واستبعاد األجهزة غَت الصاحلة لالستعماؿ واليت  -
 من شاهنا زيادة معدؿ اإلصابة.

داد البدين ادلنسب وذلك من خالؿ تقوية عضالت اجلسم وزيادة مقومتو للتعب واإلعداد البدين عامل االىتماـ باإلع -
 مؤثر يف الوقاية من اإلصابات.

االىتماـ بالتوافق العضلي العصيب يساعد على تقليل نسبة اإلصابات والوقاية من حدوثها وذلك نتيجة رفع ادلستوى  -
 زيادة كفاءة انقباضية العضالت مع أداء احلركات بأقل رلهود مبذوؿ.ادلهاري والبدين حيث يساعلوف يف 

 االمتناع عن تناوؿ ادلنشطات الصناعية. -
 بث األخالؽ الرياضية بُت الالعبُت واالبتعاد عن اللعب اخلشن واالبتعاد عن تعمد إصابة ادلنافس. -
، حيث إف ادلالبس غَت ادلناسبة من شاهنا زيادة معدؿ اختيار مالبس تتالءـ مع نوعية الرياضة وأيضا األحذية ادلناسبة -

 اإلصابة وكذلك ادلالبس الواقية.
 النشاط ادلمارس أثناء شلارسة األنشطة الرياضية. -
 تعاطي ادلمارسُت للمنشطات الصناعية من العوامل اليت تساىم يف حدوث اإلصابات الرياضية. -
الصغار ولذلك فالضغط الزائد على منطقة احلوض ومنطقة العمود الفقري التكلس الناقص للعظاـ عند ادلمارسُت  -

 سوؼ يؤدي إذل ارتفاع نسبة تعرضهم لإلصابة.
 عدـ االىتماـ باإلضباء الكايف لنوع النشاط ادلمارس. -
 عدـ االىتماـ بإجراء الفحوص الطبية واالختبارات الفسيولوجية للممارسُت. -
 فمثال غلب أف يتناسب شدة وحجم التحمل تناسبا عكسيا وإال تعرضت العضلة للتعب سوء زبطيط الربنامج التدرييب -

 (19-18، الصفحات 1991)مرقت السيد يوسف، وزيادة فرصة التعرض لإلصابة.
ىاـ، فهناؾ اثر ضار من إف الوقاية من اإلصابات ىدؼ العناصر األساسية للرقابة من اإلصابات الرياضية: -1-18

اإلصابة الرياضية كما أننا نبذؿ جهودا كبَتة البتكار طرؽ ووسائل للتأثَتات الناذبة عن اإلصابة الرياضية، فلو ازبذنا 
 اإلجراءات الوقائية من حدوث ىذه اإلصابات فاف ذلك قد يعود علينا بالكثَت لذلك غلب االىتماـ بالعناصر اآلتية:

 يب الشامل للرياضي قبل بدء ادلوسم وأثناءه للتأكد من سالمتو. إجراء الفحص الط -
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االىتماـ برفع ادلستوى ادلهاري ومستوى اللياقة البدنية لالعبُت حيث أف اطلفاضها يزيد من معدؿ اإلصابات ويقلل من  -
 ربكم الالعب يف ربركاتو.

 باإلضباء حيث انو ػلسن من القوة وسرعة احلركة ويزيد من مطاطية األنسجة. االىتماـ -
 ذبنب الشحن الذايت قبل ادلنافسة حيث يؤدي إذل التسرع يف بذؿ اجلهد باإلضافة إذل سرعة الشعور بالتعب واإلحباط. -
تعترب فًتة كافية للراحة وأيضا فًتات  وأخَتا االىتماـ بفًتات النـو والراحة واالسًتخاء فالنـو شبانية ساعات يف اليـو -

االسًتخاء بُت التدريب الشديد لو أعلية كبَتة حيث يساعد على ربسُت حالة عضالت الالعب وحفظها يف حالة نشيطة 
 (33، صفحة 1991)مرقت السيد يوسف، مستعدة ألداء اجملهود.

تتمثل القواعد الصحية لألنشطة الرياضية ادلختلفة يف جوانب متعددة يأيت الرياضية:القواعد الصحية لألنشطة  -1-19
 يف مقدمتها مايلي:

 يتحقق تنفيذ القواعد الصحية لألنشطة الرياضية من خالؿ الصحة العامة والصحة الشخصية -
الفنية اخلاصة بكل نوع من ربديد اختيار ادلالبس الرياضية اليت تستخدـ يف كل نشاط رياضي يف نطاؽ ادلواصفات  -

 أنواع األنشطة الرياضية بقواعد كل منها.
 تنظيم يـو العمل والتدريب والًتفيو وما إذل ذلك لالعيب كل نوع من أنواع األنشطة الرياضية. -
نشطة أو نظاـ التغذية وتوفيقاهتا لالعيب كل نوع من األنشطة الرياضية على مدار ادلوسم الرياضي سواء خالؿ الراحة ال -

 التدريب الرياضي أو التدريب التنافسي أو خالؿ كل يـو من أياـ ادلنافسات.
تنفيذ التدريب الرياضي يف نطاؽ نظريات التدريب طبقا لألسس العلمية اليت بنيت  على أساسها ودبا يتماشى مع  -

 األسس الفنية والنفسية لكل نوع من أنواع النشاط الرياضي. 
ات الرياضية اليت قد ربدث قبل التدريب الرياضي وأثنائو أو خالؿ ادلنافسات طبقا لنوع النشاط الوقاية من اإلصاب -

 (319، صفحة 3771)أبو العال أضبد عبد الفتاح وكماؿ عبد احلميد إمساعيل، الرياضي.

 الخالصة: -
الطب يف خدمة الرياضة، والرياضة تساىم بدورىا يف احلفاظ وتطوير صحة األفراد ادلمارسُت ذلا، فهناؾ عالقة وطيدة  إف

 بُت الرياضة والطب الرياضي.
وعلى ىذا فإف ادلراعاة والسالمة والوقاية تعترب مبدأ ىاما ألقصى درجة خالؿ التخطيط والتنفيذ للتدريب  

 بشكل عاـ  الرياضي، وقطاع كرة القدـ
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 تمهيد:

تعترب اإلصابات الرياضية كثَتة يف ميدان ادلمارسة الرياضية عامة، فكل منطقة أو جزء من أجزاء اجلسم 
خبلل  معرضة لئلصابات، فمن خبلل ىذا الفصل سنحاول توضيح كل ما يتعلق باإلصابات الرياضية من 

تعريفها وأنواعها وأسباهبا وطرق تشخيصها وأعراضها وعبلجها والوقاية منها وكيفية منع حدوث 
مضاعفاهتا، باإلضافة إىل توضيح دور كل من ادلدرب والبلعب نفسو يف احلد والوقاية من اإلصابات 

 اإلصابات الرياضية.الرياضية، وتوضيح كذلك مفهوم اإلسعافات األولية والقواعد اخلاصة باإلسعاف لكل 
 
 اإلصابات الرياضية : -2
اإلصابة الرياضية ىي تأثَت نسيج أو رلموعة أنسجة اجلسم نتيجة مؤثر :تعريف اإلصابة الرياضية -2-1

 خارجي أو داخلي شلا يؤدي إىل تعطيل عمل أو وظيفة ذلك النسيج، وتنقسم ىذه ادلؤثرات إىل:
 كاالصطدام بزميل أو األرض أو أداة مستخدمة .  ةخارجي أي تعرض البلعب إىل شدة مؤثر خارجي: -أ

 أي إصابة البلعب مع نفسو نتيجة لؤلداء الفٍت اخلاطئ أو عدم اإلضباء. مؤثر ذاتي: -ب
مثل تراكم ضبض البلكتيك يف العضبلت أو اإلرىاق العضلي أو قلة مقدار ادلاء  مؤثر داخلي : -ج

وينبغي علينا مراعاة أن اإلصابات الرياضية  (18، صفحة 4002)عبد الرضبن عبد احلميد زاىر، وادلبلح.
 قد تكون إصابة بدنية، أو إصابة نفسية.

قد ربدث نتيجة حادث عارض أو غَت مقصود مثل اصطدام العب بآخر منافس، أو  اإلصابة  البدنية:
ب منافس، أو سقوط البلعب فجأة أثناء األداء كما يف ارتطام أداة اللعب كعصا اذلوكي مثبل جبسم الع

اجلمباز مثبل، أو أثناء أداء مهارة حركية يف كرة القدم أو كرة اليد وفقد البلعب لتوازنو وقد ربدث نتيجة 
 لعمليات العدوان الرياضي والعنف أثناء ادلنافسات الرياضية.

نفسية نتيجة خلربة أو حادث معُت  Traumaاإلصابة النفسية ىي عبارة عن صدمة اإلصابة النفسية:
مرتب باجملال الرياضي واليت قد تسفر أو قد ال تسفر عن إصابة بدنية ولكنها ربدث بعض التغَتات يف 

والدافعية والسلوك بالنسبة للفرد الرياضي  ةاخلصائص النفسية للفرد ويتضح أثرىا يف تغيَت احلالة االنفعالي
)زلمد حسن ضي ويف بعض األحيان انقطاعو النهائي عن ادلمارسة الرياضية.وبالتايل ىبوط مستواه الريا

 (81-82، الصفحات 8991العبلوي، 

توجد عدة مدراس طبية تقسم اإلصابات عامة وإصابات تصنيفات اإلصابات المختلفة: -2-2
 وتنفيذ العبلج ومن ذلك ما يلي: ادلبلعب خاصة إىل عدة مدارس لتسهيل شرح التشخيص

 تقسيمات حسب شدة اإلصابة: -2-2-1
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مثل التقلص العضلي والسجحات والشد العضلي وادللخ اخلفيف )التمزق يف أربطة تقسيمات بسيطة:  -أ
 ادلفاصل(.

 مثل التمزق الغَت مصاحب بكسور. إصابات متوسطة الشدة: -ب
 ق ادلصحوب بكسور أو خبلع.مثل الكسر واخللع والتمز إصابات شديدة:  -ج
 تقسيمات حسب نوع الجروح )مفتوحة أو مغلقة(: -2-2-2
 إصابات مفتوحة مثل اجلروح أو احلروق. -أ

إصابات مغلقة مثل التمزق العضلي والرضوض، واخللع وغَتىا من اإلصابات ادلصحوبة جبرح أو  -ب
 نزيف خارجي.

 حسب درجة اإلصابة: تتقسيما -2-2-3
ويقصد هبا اإلصابات البسيطة من حيث اخلطورة واليت ال تعيق البلعب أو سبنعو إصابة الدرجة األولى: -أ

% من اإلصابات مثل السجحات والرضوض والتقلصات 90 -10من تكملة ادلباراة وتشمل حوايل 
 العضلية.

عب عن األداء ويقصد هبا اإلصابات ادلتوسطة الشدة واليت تعيق البلإصابات الدرجة الثانية: -ب
% مثل التمزق العضلي وسبزق األربطة 1الرياضي لفًتة حوايل من أسبوع ألسبوعُت، وسبثل غالبا حوايل 

 بادلفاصل.
ويقصد هبا اإلصابات شديدة اخلطورة واليت تعيق البلعب سباما عن االستمرار إصابات الدرجة الثالثة: -ج

% إال أهنا خطَتة مثل 4 -8انت قليلة احلدوث من الرياضي مدة ال تقل عن شهر، وىي وإن ك ءيف األدا
)أسامة رياض، االنزالق الغضرويف بأنواعو. –إصابات غضروف الرقبة  -اخللع –الكسور بأنواعها 

 (42-44، الصفحات 8991
 تقسيمات حسب السبب: -2-2-4
إصابة أولية أو مباشرة يف ادللعب نتيجة القيام دبجهود عنيف أو نتيجة حادثة غَت متوقعة وىي سبثل النوع -أ

 الرئيسي لئلصابات.
)أسامة رياض، إمام إصابة تابعة وتسبب نتيجة إصابة أولية أو أثناء العبلج اخلاطئ لئلصابة األولية. -ب

 (88، صفحة 8999، حسن زلمد النجمي
 األسباب العامة لإلصابات في المجال الرياضي: -2-3
 علمي ساىم يف حدوث اإلصابة إذا ما مت التدريب بأسلوب غَتالتدريب غير العلمي: -2-3-1
 يلي:دلا
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جيب االىتمام بتنمية كافة عناصر اللياقة  : عدم التكامل في تدريبات تنمية عناصر اللياقة البدنية -أ
البدنية وعدم االىتمام جبزء منها على حساب اآلخر حىت ال يتسبب ذلك يف حدوث إصابات ، ففي كرة 
القدم مثبل إذا اىتم ادلدرب بتدريبات السرعة وأمهل الرشاقة فإنو قد يعرض البلعب لئلصابة عند أي تغيَت 

لك يلزم االىتمام بتنمية كافة عناصر اللياقة البدنية العامة كقاعدة تبٌت الذباىات جسمو بصورة مفاجئة، لذ
 عليها اخلاصة واللياقة ادلهارية واللياقة اخلططية .

فاجملموعات العضلية القابضة  عدم التنسيق والتوافق في تدريبات المجموعات العضلية لالعب: -ب
أثناء األداء احلركي للرياضي، وأيضا عدم التكامل يف والباسطة وادلثبتة واليت تقوم بعملها يف نفس الوقت 

تدريب اجملموعات العضلية اليت تتطلبها طبيعة األداء، وإمهال رلموعات عضلية أخرى شلا يسبب إصابتها 
مثل االىتمام بتدريب عضبلت الفخذ األمامية والوحشية )العضلة ذات أربعة رؤوس فخذية( لبلعب كرة 

لعضبلت اإلنسية ادلقربة )الضامة( شلا جيعلها أكثر عرضة لئلصابة بالتمزقات القدم وإمهال تدريبات ا
 (42-42، الصفحات 8991)أسامة رياض، العضلية.

سواء كان برنارلا سنويا أو شهريا أو أسبوعيا أو حىت داخل الوحدة  سوء تخطيط البرنامج التدريبي: -ج
% من مستواه، وادلفروض أن يكون 800التدريبية يف األسبوع التدرييب يوم ادلباراة، فإن أقصى ضبل العب 

% من مستواه، وقد يفضل الراحة يف بعض احلاالت، 20 -40التدريب يف اليوم السابق للمباراة خفيفا 
تدرب البلعب تدريبا عنيفا يف ىذا اليوم فإنو يتعرض لئلصابة، كذلك إذا ما حدث خطأ يف أما إذا 

زبطيط وتنفيذ ضبل التدريب )الشدة واحلجم التدرييب( داخل الوحدة التدريبية ذاهتا فإنو قد يسبب إصابة 
 البلعب.

تدريب أو ادلباراة ويقصد باإلضباء الكايف أداء ال عدم االىتمام باإلحماء الكافي والمناسب: -د
 وادلناسب ذلم وبطبيعة اجلو مع مراعاة التدرج على اختبلف مراحلو ذبنبا حلدوث إصابات.

ادلبلحظة الدقيقة من قبل ادلدرب لبلعبُت ذبنب اشًتاك  عدم مالحظة المدرب لالعب بدقة: -ى
الصحية والنفسية وطبيعة البلعب ادلصاب أو ادلريض يف التدريب أو يف ادلباريات، وننصح دببلحظة احلالة 

لبلعب وىل ىو طبيعي أم غَت طبيعي، ألنو قد يكون ىناك خطأ فٍت يف األداء، وتكراره  األداء الفٍت
 (892-892، الصفحات 8991)أسامة رياض، يتسبب إصابة البلعب.

البلعب، فمثبل التدريب وقت الظهَتة يف قد يسبب ذلك إصابة  سوء اختيار مواعيد التدريب: -و
الصيف قد يصيب البلعب بضربة مشس أو يفقد البلعب كمية كبَتة من السوائل واألمبلح شلا يسبب 

ء صيفا وعكس حدوث تقلصات عضلية، ولذلك يفضل تدريب البلعبُت يف الصباح الباكر أو يف ادلسا
 ذلك يف مواسم الشتاء.
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تعد سلالفة الروح الرياضية من أسباب اإلصابات، وىي سلالفة  ة:مخالفة الروح الرياضي -2-3-2
ألىداف نبيلة تسعى الرياضة يف تأصيلها يف النفوس ليمتد أثرىا على احلياة العامة وفبلح اجملتمع ويسبب 

 ذلك:
التوجيو النفسي اخلاطئ سواء كان من األعبلم أو ادلدرب خاصة يف رلال كرة القدم حيث يوجو  -8

عبيو للعنف واخلشونة ادلتعمدة إلرىاب ادلنافس شلا قد يسبب إصابة البلعب نفسو أو منافسو ادلدرب ال
 ادلتميز إلبعاده عن االستمرار لتقدمو مهاريا وفنيا.

 احلماس والشحن النفسي الذي ال لزوم لو وادلبالغ فيو شلا قد يسبب إصابتو أو إصابة منافسيو. -4
 
ىدف القوانُت الرياضية ىي ضباية البلعب والقوانين الرياضية: مخالفة المواصفات الفنية -2-3-3

وتأمُت سبلمة أدائو لرياضتو، وسلالفة تلك القوانُت تؤدي إىل حدوث كمهاصبة العب مبارزة عند خلع 
قناعو أو مهاصبة العب من اخللف، وكتم قدمو خبشونة وغَتىا يف كرة القدم واألدوات الرياضية، وميتد ذلك 

القوانُت يف كل الرياضات، كما أن ادلواصفات الفنية والقانونية دلبلبس البلعبُت سبب احتمال  إىل سلالفة
 إصابتهم.

جيب عند انتقاء الفرق الفسيولوجية لالعبين: تعدم األخذ بنتائج الفحوص واالختبارا -2-3-4
ُت فسيولوجيا واليت عامة والفرق الوطنية خاصة األخذ بنتائج الفحوص واالختبارات خاصة بتقييم البلعب

ذبري دبراكز الطب الرياضي على أن تعرض على ادلدرب ادلؤىل ليتعاون مع أخصائي الطب الرياضي يف 
اختبار البلعب أو الفريق اجلاىز والبلئق فنيا من حيث ادلهارة واللياقة البدنية، وىناك العديد من احلوادث 

 فسيولوجيا وطبيا لبلشًتاك يف ادلباريات. واإلصابات اليت نتجت من اختيار البلعب غَت البلئق
نقصد ىنا األدوات اليت يستخدمها البلعب يف استخدام األدوات الرياضية غير المالئمة: -2-3-5

رلال رياضتو مثل كرة القدم، مضرب التنس والسبلح يف ادلبارزة، فيجب أن يكون ىناك تناسب بُت عمر 
اضي، فاستخدام الناشئ ألدوات الكبار خطأ طيب جسيم البلعب واألدوات ادلستخدمة يف نشاطو الري

 (41-41-42، الصفحات 8991)أسامة رياض، ينتج عنو العديد من األضرار الطبية واإلصابات.
ونشَت ىنا إىل معظم تشوىات القدم غَت اخللقية األحذية المستخدمة وأرض الملعب: -2-3-6

وتشمل التشوىات الوظيفية، والتشوىات األستاتيكية يف اجملال الرياضي تنتج من سوء اختيار األحذية 
ادلناسبة لكل رياضة دبا يناسب كل قدم، فاألحذية ادلناسبة وأرض ادللعب تشكل ضباية دائمة لقدم 

إبداء الرأي الفٍت لبلعب ختيار يشارك فيو أخصائي الطب الرياضي بالبلعب، ونشَت ىنا إىل أن ىذا اال
 (899، صفحة 8991)أسامة رياض، وادلدرب.
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يؤدي استخدام البلعبُت للمنشطات احملرمة قانونا إىل إجهاد استخدام الالعبين للمنشطات: -2-3-7
من اإلصابات، حيث أهنم سيبذلون جهد غَت طبيعي "صناعي" غَت فيزيولوجي "وظيفي" يعرضهم للعديد 

مبلئم لقدراهتم الفيزيولوجية، كذلك جيب على أخصائي الطب الرياضي وادلدرب عمل دفًت تدون بو 
 إصابات كل العب من حيث:

 مكان حدوث اإلصابة )مبلعب مفتوحة، مغطاة، يف أي موسم شتاء أو صيف(. -
 حلظة اإلصابة )خبلل اإلضباء، خبلل ادلباراة، يف هناية ادلباراة(. -
 حالة البلعب البدنية وقت اإلصابة )إجهاد عضلي، ضغط عصيب(. -
 مستوى البطولة اليت أصيب فيها البلعب )مباراة سهلة، مباراة صعبة، هنائي(. -
لبلستفادة من ىذا الدفًت عند التشخيص وصف تفصيلي للحركة اليت أدت إىل إصابة البلعب، وذلك  -

 (891، صفحة 8991)أسامة رياض، والعبلج وادلتابعة.
 بعض مضاعفات اإلصابات الرياضية:  -2-4
قد تتحول اإلصابة العادية إىل إصابات مزمنة إذا مل يتوافر ذلا العبلج إصابات مزمنة:  -2-4-1

 ادلناسب.
 وذلك إذا ما حدث خطأ يف توقيت أو تنفيذ العبلج الطيب. العاىات المستديمة: -2-4-2
تعويضية  تتنتج من جراء شلارسة كرة اليد بطريقة مكثفة بدون وجود تدريبا تشوىات بدنية: -2-4-3

 من ادلدرب أو كنتيجة للممارسة الغَت علمية لتك الرياضة.
يؤدي تكرار إصابة البلعب إىل اختصار زمن  عب:قصر العمر الرياضي االفتراضي لال -2-4-4

تواجده كبطل يف ادلبلعب وتتضح ىنا أمهية اجلانب الوقائي والعبلجي من اإلصابات يف اإلطالة االفًتاضية 
 (894، صفحة 8991)أسامة رياض، لزمن تواجد البلعب بادللعب.

ميكن منع حدوث مضاعفات إصابات ادلبلعب بازباذ  فات:كيفية منع حدوث المضاع  -2-5
 اإلجراءات التالية:

ازباذ االحتياطات الكافية أثناء نقل البلعب ادلصاب بإصابة شديدة من ادللعب إىل ادلستشفى حىت ال  -أ
 يتسبب نقلو اخلاطئ يف حدوث مضاعفات.

اإلصابات ادلصحوبة بتلف يف األنسجة منع استخدام التطبيقات الساخنة أو التدليك يف إسعاف  -ب
حيث يؤدي ذلك إىل زيادة النزيف الداخلي يف مكان اإلصابة شلا لو مردوده السيئ يف تأخر عودة البلعب 

 دلمارسة نشاطو الرياضي.
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 أعراض ومظاىر اإلصابة: -2-6
َت : عندما يستجيب البلعب ادلصاب بطريقة غَت سوية )غUnconsciousnessفقدان الوعي  -أ

طبيعية( أو عندما ال توجد أي استجابة على اإلطبلق دلدة أكثر من عشر ثوان جيب اإلجابة على الثبلثة 
 أسئلة السابقة لتحديد إمكانية عودة البلعب إىل ادللعب.

وجود أعراض إصابة عصبية مثل التخدير أو التنميل أو اإلحساس حبرقان أو عدم القدرة على التحرك  -ب
 ر إصابة األعصاب.وغَتىا من مظاى

 حدوث الورم الشديد الواضح ينبو عادة على وجود إصابة خطَتة . -ج
 وجود أمل شديد عند ربريك ادلفصل يف مدى احلركة الطبيعي اجيابيا أو سلبيا. -د
 وجود مظاىر نزيف داخلي أو خارجي. -ى
 اإلسعافات األولية: -2-7
ولية ىي تطبيق جملموعة من ادلفاىيم ادلتفق عليها اإلسعافات األ مفهوم اإلسعافات األولية: -2-7-1

مسبقا لعبلج اإلصابات واألمراض ادلفاجئة باستخدام ادلواد والتجهيزات ادلتوفرة يف ادلكان نفسو أثناء تلك 
 اللحظة إىل حُت وصول الطبيب ادلختص أو نقل ادلصاب إىل ادلستشفى.

 األولية إىل ما يلي:هتدف اإلسعافات  أىداف اإلسعافات األولية: -2-7-2
احملافظة على حياة ادلصاب أو ادلريض كما حيدث يف حالة اإلسعاف األويل دلرضى القلب أو  -8

اإلصابات اخلطرة بواسطة التقليل من النزيف واحملافظة على اجملاري التنفسية نظيفة ومفتوحة أحيانا إعادة 
 تنشيط القلب.

 عن طريق إعطاء العبلج ادلمكن يف مكان اإلصابة. منع تدىور حالة ادلصاب أو ادلريض -4
 نقل ادلصاب بالطرق الصحيحة إىل ادلستشفى إذا كانت حالتو تستدعي ذلك. -2
، صفحة 4002)عبد الرضبن عبد احلميد زاىر، رفع معنويات ادلصاب السًتداد حالتو الطبيعية. -2

422) 
  والتهاب األنسجة.احلد من األمل -2
 احلد من انتشار الورم. -2
 احلد من ادلضاعفات اليت قد تسببها اإلصابة. -1
 الوسائل المستخدمة في اإلسعافات األولية: -2-7-3
 التطبيقات الباردة. -أ

 األربطة الضاغطة. -ب
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 رفع الطرف ادلصاب. -ج
 التثبيت احملكم دلكان اإلصابة عند نقل البلعب ادلصاب. -د
 (801-802، الصفحات 8991)أسامة رياض، الراحة التامة. -ى
 قواعد عامة لإلسعافات األولية في المالعب: -2-7-4
 أنزع أو قص ادلبلبس لتتمكن من رؤية اجلزء ادلصاب وميكنك فحصو. -8
حالة وجود نزيف من كسر مضاعف يربط رباط ضاغط على مكان اجلرح إليقاف النزيف وضباية  يف -4

 اجلرح من التلوث.
وتقوم الكسور ادلعوجة لتفادي ادلضاعفات باستثناء حاالت الكسور حول ادلفاصل مثل ادلرفق أو  -2

احمليطة دبنطقة الكسر، كما الركبة أو يف كسور العمود الفقري رباشيا لتمزق األوعية الدموية واألعصاب 
)أسامة البد من مبلحظة وضباية اجللد فوق الكسر حىت ال يتحول من كسر بسيط إىل كسر مضاعف.

 (18، صفحة 8999رياض، إمام حسن زلمد النجمي، 
 تضع اجلبَتة حسب القواعد ادلعروفة لتثبيت العضو ادلصاب. -2
لمريض أي شراب أو طعام حىت ال يؤخر عبلجو عند الوصول إىل ادلستشفى ألنو قد يعطى ال يعطى ل -2

 (12-14، الصفحات 8999)أسامة رياض، إمام حسن زلمد النجمي، سلدر عام.
 القواعد األساسية في العالج من إصابات المالعب. -2-7-5
الشك أن كل رياضي جيب أن حيض إذا ما أصيب الحالة النفسية لالعب وأىمية الحوار معو:  -1

باىتمام نفسي مياثل ما يقدم لو إذا ما كان سليما ونشَت ىنا إىل أمهية احلوار لشرح احلالة تفصيليا للرياضي 
كما جيب مناقشة   ادلصاب وكذلك تعريفو بالتشخيص وملحوظات بسيطة عن سبب اختيارنا لنوع العبلج

الرياضي ادلصاب يف نوع الرياضة اليت ميارسها من الناحية النفسية ويفضل متابعتو يف ادلبلعب ليزداد ثقة 
بأن ادلعاجل قريب نفسيا وزلتك بالوسط الذي ميارس فيو رياضتو كما نشَت أيضا إىل حساسية الرياضي 

أسباب عدة منها : كثافة كمية التدريب الرياضي ادلصاب الزائدة اذباه العبلج الطيب بشىت صنوفو ولذلك 
من حيث احلمل والشدة وإحساس اللعب النفسي أن العبلج قد يؤثر على لياقتو البدنية كما أن الرياضيُت 

عامة يتمتعون جبانب من الشهرة اإلعبلمية اليت ال جيب إغفاذلا عند عبلجهم فإحداث إحباط نفسي 
)أسامة رياض، إمام وبُت الطبيب ادلعاجل تؤثر على سَت العبلج ونتائجولبلعب ادلصاب وفقدان ثقتو بينو 

 .(9-1، الصفحات 8999حسن زلمد النجمي، 



اإلصابات الرياضية                                                        :الثاني  فصل  ال  
 

 
34 

 

جيب أن يأخذ البلعب ادلصاب الراحة  أىمية احترام مدة الراحة المفروضة لالعب المصاب : -2
ائو يف ادلدة اليت ينصح هبا إلزاميا قبل العودة للمبلعب وإال فسوف البلزمة وادلفروضة لو طبيا إلسبام شف

 يؤدي ذلك إىل أضرار ومضاعفات طبية جسيمة قد تؤدي إىل ابتعاده هنائيا واعتزالو .
الستخدامها يلزم طبيب متخصص ومدرب عليها فنيا وتستخدم طبقا لنوع  : الحقن الموضعية- 3

 اإلصابة وزمنها مع مراعاة ما يلي : 
* منع إعطاء احلقن ادلوضعية يف األوتار العضلية حىت ال حيدث تليف أو سبزقات ثانوية هبا كما سبنع    

 قن الكورتيزون ومشتقاتو .أيضا يف حالة اإلصابات احلادة لبلعب ، وأشهر احلقن ادلوضعية ىي ح
* منع إعطاء احلقن ادلوضعية لبلعب يف غرف خلع ادلبلبس أو يف أرض ادللعب حيث أن ىذه احلقن   

 ربتاج إىل تعقيم طيب خاص منعا حلدوث مضاعفات .
إعطاء البلعب ادلصاب جرعة متوسطة الشدة قدر اإلمكان  ةجيب مراعا العالج بالعقاقير الطبية : -4

قَت تفاديا لآلثار اجلانبية احملتملة ، وبالنسبة للمضادات احليوية تراعى كمية اجلرعة الدوائية ويفضل من العقا
 العبلج األسرع واألقوى للرياضي مع تفادي خطر األعراض اجلانبية .

 العالج بالتثبيت واألربطة : -5
 ات الكتف والركبة والقدم .الرباط الضاغط ادلطاط : ويستخدم يف إصابات كسور الضلوع ،وإصاب –أ(    
وىي بسيطة وقدمية أعيد استعماذلا حديثا وليس ذلا تثبيت الببلسًت العريض : ويستخدم كطريقة لل –ب(   

  اإلصابات البسيطة دبفصل القدم أي أعراض جانبية على الدورة الدموية وأىم استخدامات ىذه الطريقة يف
التثبيت التقليدي للكسور واإلصابات الشديدة وادلتوسطة  اجلبس : ويستخدم بالدرجة األوىل يف –ج(   

ونشَت ىنا الشديدة وادلتوسطة ونشَت ىنا إىل آن اجلبس غَت مرغوب لدى البلعب ادلصاب ، لذا يلزم أمهيتو 
بالنسبة إلصاباتو ،وإثناء عبلج الرياضي باستخدام اجلبس يلزم عمل تدريبات ثابتة الطول )إيزومًتية( 

ألجزاء غَت ادلصابة على أن تتدرج يف كميتها وسرعتها وننصح بعمل شباك صغَت يف اجلبس للعضبلت يف ا
حىت يتأكد الطبيب ادلعاجل من سبلمة اجللد والدورة الدموية ،كما ننصح باختيار مدى سبلمة اجلهاز 

 .(88-80-9الصفحات  ،8991)أسامة رياض، ربت اجلبس  لؤلطرافعصيب واحلركي ال
يدخل التدليك بأنواعو ادلختلفة كعبلج وقائي إلصابات ادلبلعب وكمعد لبلعب  التدليك والتأىيل :- 6

، للوصول إىل أعلى لياقة بدنية يف كرة اليد ، وإلزالة أثار اجملهود الرياضي أو يف بعد العمليات اجلراحية ، 
البلعب كفاءتو  دلتخصصة يف رلال التأىيل اخلاص الستعادةواجلبس كذلك تدخل التدريبات الرياضية ا

 (812، صفحة 8991)أسامة رياض، ولياقتو البدنية 
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يلعب العبلج الطبيعي دورا أساسيا وىاما يف تأىيل البلعب ادلصاب وذلك ربت  العالج الطبيعي :- 7
العبلج الطبيعي جيب عودة ادلصاب إىل أخصائي الطب الرياضي  ءاإلشراف الطيب ادلتخصص ، وبانتها

ثانية ليقدر إما انتهاء العبلج أو وضع ادلريض على نوع عبلجي آخر ، وزبتلف أنواع وطرق العبلج 
والصوتية  اإلداريةالطبيعي نذكر منها ما يلي : األشعة القصَتة وربت احلمراء وفوق البنفسجية ، وادلوجات 

هربائي ادلستمر وادلًتدد ، وأجهزة العبلج ادلائي وضبامات السمع الطبية ، والساونا ، ، والتيار الك
والكمدات الثلجية والساخنة ، وأجهزة تنبيو العضبلت واألعصاب ، والتدريبات الرياضية ادلتخصصة 

 ولياقتو البدنية بعد اإلصابة . وستعداداتالتأىيل البلعب يف رلال 
ويستخدم ىذا النوع من العبلج يف إصابات العمود الفقري ادليكانيكية )الغَت  الشد الميكانيكي : -8

 يف بعض احلاالت اخلاصة األطراف عضوية( سواء الفقرات العنقية أو القطنية ، كما يستخدم أيضا يف شد
ويستخدم بواسطة أطباء متخصصُت لعبلج بعض أنواع  العالج بالوخز والعالج المغناطيسي : -9

العضلية ويستخدم أيضا دلقاومة  الم اإلصابات مثل : إصابات القدم والركبة والكوع ،و الكتف وإزالة اآل
إمام حسن زلمد النجمي،  )أسامة رياض،وخز يف أماكن معينة وبطريقة معُتالتدخُت بُت الرياضيُت بال

 .(898-890-819-811-22، الصفحات 8999
إذا ما تقرر إجراء التدخل اجلراحي فنيا فيجب تفنيده يف أقرب فرصة  التدخل الجراحي الفوري :- 11

خاصة بعد اإلصابات الشديدة بادلفاصل واليت كانت توضع قدميا يف اجلبس دلدة طويلة وأصبحت اآلن يف 
مراكز الطب الرياضي ادلتقدمة يف أوربا وأمريكا زبضع للتدخل اجلراحي الفوري خبلل األسبوع األول من 

ة خلياطة الربطة ادلمزقة قبل وضع اجلبس دلدة شهر ونصف مع عمل برنامج تأىيلي للعبلج الطبيعي اإلصاب
اخلاص بكل نوع من أنواع اإلصابة للرياضي يعود بعده للمبلعب كما كان عليو من حيث الكفاءة واللياقة 

 احلركية للمفصل .
الطب الرياضي بالفحوص  ال يكتفي يف رلال استخدام وسائل التشخيص الطبي الحديث :- 11

اإلكلينيكية فقط حيث إذا جاز ذلك للفرد العادي فبل جيوز للرياضي الذي تنتظره ادلبلعب وادلباريات 
اذلامة لفريقو ودولتو ، وادلعروف أن التشخيص السليم أساس العبلج الناجح ويندرج ربت بند وسائل 

)أسامة دمة دبراكز الطب الرياضي ادلتقدمةالتشخيص الطيب احلديث العديد من الطرق اجلديدة ادلستخ
 .(22-22، الصفحات 8999رياض، إمام حسن زلمد النجمي، 

 طرق ووسائل الوقاية من اإلصابات الرياضية :  -2-8
اليت  تاالاالستعجطبيب ادليدان جيب أن يكون لديو فعالية يف ادليدان تفرضها عليو الطبيب :  2-8-1

يصادفها يف أرض الواقع كما جيب أن يضمن التتبع الدقيق للتدريبات وللرياضي يف أكمل أعلى مستوى ، 
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ويفر للمدرب مصادر الثقافة الطبية اليت يواجو هبا ادلشاكل اليت تصادفو يوميا أثناء التدريبات الرياضية ، 
 بفاعلية فوق أرض ادليدان .ولتحقيق عمل مكامل ذو مستوى عايل جيب حضور الطبيب 

إن الكثَت من احلوادث نستطيع  االحتياطات الواجب إتحادىا أثناء التدريب أو المنافسة : 2-8-2
 ذبنبها إذا اتبعنا بعض االحتياطات الضرورية : 

 التسخُت الضروري والكامل قبل كل حصة يف الصيف . - المتعلقة بالعضالت واألوتار : –أ(    
 لبس البذلة الرياضية أثناء التسخُت يف وقت الربد.                 -                                          

 لًت يف اليوم(. 4إىل  8.2التمييو الصحيح والكامل ) -                                          
 مستمرة أثناء التدريب .استعمال التمديدات بصفة  -                                          
 التغذية الربوتنية اجليدة . -                                          

 استعمال احلاميات والواقيات . - المتعلقة بالمراقبة الصحية : –ب(    
 ادلراقبة الدائمة لؤلسنان . -                                     

 سنوات (. 2التلقيح الدائم  ضد التيتانوس)التطعيم كل  -                                    
 االسًتجاع الصحيح للقوى )تدريب أو منافسة ( بالنوم دلدة كافية. -       المتعلقة بالنظافة : –ج(   

 ذبنب التدخُت وتعاطي صبيع أنواع الكحول. -                                     
 أخذ ضبام ساخن. -                بعد العمل : –د(   

 للبدن. Marseilleاستعمال الصابون  -                                      
 تغيَت كلي للباس )الداخلي واخلارجي(. -                                      

 المتعلقة باختيار وصيانة المالبس : -ىـ(  
 غسل ادلبلبس الداخلية ، اجلوارب وذبفيفها باحلديد الساخن . -                                       
                                 .تفادي لبس ادلبلبس الداخلية واجلوارب ادلصنوعة من النيلون  -                                       

               ماكن التغيَت لتفادي نقل منع ادلشي بأرجل حافية يف أ -           المتعلقة باألرجل : -و(

                              .اجلراثيم                                       

 تقليم أظافر األرجل . -                                       
 ضبل جوارب الرياضة وجوارب للمشي العادي اليومي يف حالة  -                                     

 جديدة ونظيفة.                                        
 استعمال اللفافات أثناء ادلنافسة . -        على مستوى القدم :–ي( 
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التمفصلي للتقليل من ادلراقبة الدائمة للعضبلت والثبات  -                                    
 (222.، صفحة Jean Genety / elisabet brunet .guedj  ،8998)اإللتواءات

ميكن تلخيص دور ادلدرب يف احلد  دور المدرب في الحد والوقاية من اإلصابات الرياضية : -2-9
 والوقاية من اإلصابات الرياضية يف ما يلي : 

إذ أن ذلك يضمن لو  معرفة األسباب العامة لإلصابات الرياضية وتجنب حدوثها : 2-9-1
 الية عالية يف األداء االستفادة الكاملة من قدرات البلعب وكفاءتو من بداية ادلوسم الرياضي وحىت هنايتو بفع

عدم إشراك الالعب في التدريب أو اللعب بدون إجراء الكشف الطبي الدوري الشامل  2-9-2
وخاصة قبل بداية ادلوسم وجيب أن يتأكد ادلدرب من أن الكشف الطيب الدوري قد مشل  لرياضي :ا

 أعضاء وأجهزة جسم البلعب ويتم ذلك يف مراكز الطب الرياضي ادلتخصصة.
أن عدم إجبار الالعب على األداء وىو غير مستعد نفسيا وبدنيا وذىنيا لهذا األداء : 2-9-3

ء وىو غَت مستعد جيعل قدرتو على الًتكيز العقلي والعصيب ضعيفة وبالتايل جيعلو إجبار البلعب على األدا
 عرضة لئلصابة. 

عدم إشراك الالعب وىو مريض ألن ذلك يعرضو لإلصابة وأيضا يجب عدم إشراكو وىو  2-9-4
 بة مزمنة.أو ربوذلا إلصا ةبإصابة مل يتأكد شفاءه منها هنائيا ألن ذلك قد يعرضو لتكرار اإلصاب مصاب :

كالربوتينات   توفير الغداء المناسب للرياضي كما ونوعا بمختلف عناصره الغذائية البناءة : 2-9-5
وادلواد اليت سبد اجلسم بالطاقة ، كالنشويات )الكربوىيدرات( والسكريات والدىون وادلواد اليت سبد اجلسم 

 ة واخلضروات .باحليوية ادلتمثلة يف األمبلح والفيتامينات كالفواكو الطازج
مراعاة تجانس الفريق )في األلعاب الجماعية( من حيث العمر والجنس والمستوى  2-9-6

، ألن وجود بعض اإلفراد غَت ادلتجانسُت يف أي من ىذه العوامل قد يكون مثَتا ذلم حملاولة بذل  المهاري
 جهد أكرب من طاقتهم جملاراة مستوى أقراهنم شلا يؤدي إىل إصابتهم .

حيث يساعد على ذبهيز وربضَت أجهزة اجلسم وظيفيا   االىتمام باإلحماء لتجنب اإلصابة : 2-9-7
كما يزيد من سرعة وصول اإلشارات العصبية إليها ويزيد من سرعة تلبيتها واستجابتها وحيسن النغمة 

 اإلصابات . بصورة أفضل وبالتايل تقل ةالعضلية فيها وىذا يؤدي إىل زيادة كفاءة ادلفاصل لتؤدي احلرك
ذبنب اإلفراط غَت ادلقنن يف التدريب الذي يسبب اإلعياء  تطبيق التدريب العلمي الحديث : 2-9-8

 البدين والذي يسبب اإلصابات لبلعبُت .



اإلصابات الرياضية                                                        :الثاني  فصل  ال  
 

 
38 

 

لفًتة تًتاوح بُت شبانية وتسع ساعات يوميا  مواليت تتمثل يف النو  الراحة الكافية لالعبين : 2-9-9
باإلضافة أيل االسًتخاء والراحة اإلجيابية بُت كل سبرين وآخر داخل الوحدة التدريبية ، وعلبل ادلدرب التأكد 

 . بمن ذلك بادلبلحظة الدقيقة البلع
ذبعل  ألهنا على المدرب التأكد من عدم استعمال الالعب للمنشطات المحرمة دوليا : 2-9-11

البلعب يبذل جهدا أكرب من حدود قدراتو الطبيعية شلا يضر بصحتو ، وخاصة جبهازه العصيب و العضلي ، 
 وبالتايل يكون أكثر عرضة لئلصابة.

والتصرف السليم حيال اإلصابات ادلختلفة  حلظة حدوثها  اإللمام باإلصابات الرياضية : 2-9-11
)أسامة رياض، إمام حسن زلمد ياضة اليت يدرهبا ويشرف عليها واإلدلام بقواعد األمن والسبلمة يف الر 

 (24-28، الصفحات 8999النجمي، 
 
 
 
 

 خالصة : 
لقد تطرقنا يف ىذا الفصل إىل تعريف اإلصابات الرياضية وأنواعها وأعراضها وطرق العبلج باإلضافة إىل 

ميكن استعماذلا يف عبلج اإلصابات الرياضي اليت يتعرض إليها معظم البلعبُت أىم القواعد األساسية اليت 
سواء كانت يف التدريبات أو ادلنافسات الرياضية كما تطرقنا إىل أىم طرق ووسائل اليت ميكن أن تستعمل 
 قبل التدريبات ، وذلك لتجنب اإلصابات الرياضية حىت ال تؤثر على اجلانب الصحي وادلستوى الرياضي

لبلعبُت إضافة لذلك أىم قواعد اإلسعافات األولية اليت يقوم هبا الطبيب وادلدرب فور وقوع اإلصابة داخل 
 . ادللعب وذلك للحد من خطورهتا حىت ال تعود بالسلب على البلعبُت
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 تمهيد:
إن طبيعة ادلشكلة اليت يطرحها حبثنا تستوجب علينا التأكد من صحة أو عدم صحة الفرضيات اليت قدمناىا بداية دراستنا 

 ألن كل حبث يشرتط تأكيده ميدانيا. لذا وجب علينا القيام بدراسة ميدانية باإلضافة إىل الدراسة النظرية،
وللقيام بالبحث ادليداين وجب علينا القيام ببعض اإلجراءات اليت تساىم يف ضبط ادلوضوع وجعلو منهجيا وذو قيمة 

 علمية من خالل معاجلة كل حيثياتو من حيث الدراسة األولية واألسس العلمية للمنهج ادلتبع يف الدراسة.
 

 :الدراسة منهج -1
 الرياضية اإلصابات عالج يف الطبية ادلراقبة مسامهة إبراز اجل من وذلك دراستنا يف تناولناه الذي البحث ألمهية نظرا

 وحتليل وادلصطلحات ادلفاىيم لتوضيح "الوصفي المنهج" استخدام األمر علينا اقتضى القدم كرة العيب مردود وحتسٌن
 ظاىرة على ينص استقصاء كل بأنو "الوصفي ادلنهج ويعرف .االستبيان من انطالقا إليها ادلتوصل النتائج وإعطاء ادلتغًنات

 عن ىذا ويتم عناصرىا بٌن العالقة وحتديد جوانبها كشف تشخيصها، بقصد احلاضر الوقت يف ىي كما الظواىر من
 ."االستبيان ادلقابلة، ادلالحظة، ادلنهج ىذا أدوات وأىم االستنتاج، مث وحتليلها وتنظيمها البيانات مجع طريق

  :البحث وعينة مجتمع - 2
 ادليدانية البيانات منو جتمع الذي الدراسة رلتمع ىي " مفهومها أن صلد ميدانية دراسة أي يف مهم جزء ىي العينة باعتبار

 عليها لتجري للمجتمع شلثلة تكون أن على اجملتمع أفراد من رلموعة تؤخذ أنو مبعىن ، الكل من مهم جزء تعترب وىي ،
 "الدراسة

 والية يف القدم لكرة الثاين اجلهوي القسم من أندية مشلت حيث ، عشوائية بصورة الدراسة ذلذه العينة اختيار مت لقدو
 :على واشتملت ، مستغاًل

 فرق رياضية تنشط يف القسم اجلهوي الثاين لوالية مستغاًل موزعة كما يلي: 4العب من  88 -
 العب من فريق النادي الرياضي لبلدية فرناكة. 08♦   
 العب من فريق آفاق مزغران . 08♦   
 العب من فريق احتاد حاسي ماماش. 08♦   
 احتاد مستغاًل. العب من فريق 08♦   

 .القدم لكرة الثاين اجلهوي القسم من أخرى لفرق مدربٌن إىل باإلضافة الذكر السالفة الفرق على موزعٌن مدربا 20 -
 الفرق ىذه بٌن ادلستوى كشف أجل ومن الفرق هبذه االتصال لسهولة التوزيع ىذا مت ولقد

 : الدراسة مجاالت - 3
 اجلهوي القسم يف تنشط ألندية مستغاًل والية مستوى على ادليدانية دراستنا أجرينا لقد :المكاني المجال 3-1

 .نوادي 4 ىو النوادي عدد وكان الثاين،
 على2015 ماي غاية إىل2014ديسمرب بٌن ما ادلرتاوحة الفرتة يف الدراسة ىذه أصلزت :الزماني المجال 3-2

 :مرحلتٌن
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 ومتت مبوضوعنا عالقة ذلا اليت ادلراجع مجيع تفحصنا خالذلا من واليت النظري، واجلزء االستطالعية الدراسة إجراء مرحلة -
 . 2115 مارس غاية إىل 2014ديسمرب بٌن ما ادلرحلة ىذه
 وتفسًنىا، البيانات وحتليل اسرتجاعها مث وتوزيعها وأسئلتو االستبيان زلاور يف ومتثلت التطبيقي اجلانب إجراء مرحلة -

 . 2015 ماي غاية إىل 2015 مارس بٌن ما ادلرحلة ىذه ومتت
 % 12.8الثاين اما نسبة العينة فكانت  مدرب من اجلهوي 21العب و  81مشل :  المجال البشري 3 – 3
 :ضبط متغيرات الدراسة  -4
 :المتغير المستقل  4-1

ي إىل معرفة تأثًنه على متغًن ىو ادلتغًن الذي يفرتض الباحث أنو السبب أو أحد األسباب لنتيجة معينة ، ودراستو قد تؤد
 (58، صفحة 1984) ناصر ثابت، آخر 
 ادلراقبة الطبية".:  تحديد المتغير المستقل" 
 المتغير التابع:  4-0

يؤثر فيو ادلتغًن ادلستقل و ىو الذي تتوقف قيمتو على مفعول تأثًن قيم ادلتغًنات األخرى حيث أنو كلما أحدثت 
، صفحة 1999أسامة كامل راتب، -)زلمد حسن عالوي  تعديالت على قيم ادلتغًن ادلستقل  ستظهر على ادلتغًن التابع

219) 
 اإلصابات الرياضية وحتسٌن مردود العيب كرة القدم". التقليل من " : تحديد المتغير التابع 
 :الدراسة أدوات -5

 القدم كرة فرق على أجريناىا اليت ادليدانية دراستنا يف استخدمنا لقد
 و ادلصدر من مباشرة ادلستمدة اجلديدة ادلعلومات مجع على تساعد بكوهنا الطريقة ىذه متتاز :الستبيانا 5-1

 ادلعلومات جبمع اخلاص األسلوب ىذا أن إال الكتب، يف إجيادىا ديكن ال اليت و الباحث عليها يتحصل اليت ادلعلومات
                                                                                 وىي : البداية منذ دقيقة إجراءات يتطلب

                                     
                                                                                                     .االستبيان من اذلدف حتديد -
 . لالستبيان ادلخصص الوقت تنظيم و حتديد -
  .استجواهبا يتم اليت العينة اختبار -
 .سؤال لكل اخليارات من الكايف العدد وضع -
 .االستبيان ألىداف موجزة خالصة وضع -
 يتضمن االستبيان و البحث تثري اليت وادلالحظات األجوبة ليسجل بنفسو الباحث وجود يف ادلثايل األسلوب يتجلى و

 .دقة أكثر و بوفرة ادلعلومات جلمع كوسيلة نوعٌن
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 كذلك و ، األصلي مصدرىا من مباشرة ادلعلومات و البيانات جلمع علمية ووسيلة ، االستعمال شائعة تقنية كونو و
 لو مطروح سؤال فكل ، للفرضيات استجابة بالتايل و للمحاور استجابة ىي األسئلة و ، ادلدرب و لالعب مناسبا باعتباره
 بالفرضيات عالقة

 :التالية األسئلة على االعتماد يتم طبعا :األسئلة نوع* 
 ."ال" و "نعم" بـ تكون ما غالبا و مسبقا إجاباتو الباحث فيها حيدد األسئلة ىي :المغلقة األسئلة -
  "ال" أو "نعم" مقيدة فيو اإلجابة أي مغلقا يكون األول نصفٌن على النوع ىذا حيتوي :مفتوحة نصف األسئلة -
 .اخلاص برأيو لإلدالء للمستجوب احلرية فيو تكون الثاين النصف و

 مناسبا يراه الذي اجمليب خيتار  و متعددة بأجوبة  مضبوطة أسئلة وىي :األجوبة متعددة األسئلة -
 تعترب كما للمدربٌن، وجهت أسئلة5و لالعبٌن وجو سؤال 14 منها مفهوم قالب يف مصاغة سؤاال 19 تضمنت حيث

 عملية تسهل وىي "وإجيابياتو سلبياتو" جوانبو لنعرف معٌن مشكل حول للتحقيق طرق اصلح من االستبيانية االستمارة
  :يلي كما مقسمة اثنٌن زلورين االستمارة أسئلة مشلت وتقديرات،حيث إحصاءات إىل وحتويلها ادلعلومات مجع
 الرياضية االصابات من التقليل يف الطبية ادلراقبة دور" :األول المحور"  
 القدم كرة العيب مردود حتسٌن يف الطبية ادلراقبة دور" :الثاني المحور" 

 : االستبيانية لالستمارة العلمية األسس - 6
 ما وتقيس وداللة مصداقية ذات تكون أن البد وضعت اليت االستبيانية االستمارات وتوزيع وتطبيق استخدام يتم لكي

 : التالية العلمية واألسس الشروط مراعاة فينبغي أجلو، من وضعت
 : االختبار ثبات  6-1

 الظروف نفس ويف األفراد نفس االختبار يعطي أن ىو االختبار بثبات (ألبيك وفهمي خاطر زلمد امحد) من كل يقصد
 على االختبار مـحافظة ىو الثبات أن" فًنى(  75صفحة ،1999إبراىيم اجمليد عبد مروان .)ومعو فيو يتفق ما وىذا

 واستبعاد العلمي األساس على( وكذلك  69 صفحة ،1999  اذلادي عبد نبيل)."العينة  نفس على أعيد ما إذا نتائجو
 التجربة خالل والبعدية القبلية االستبيانية االستمارة توزيع بٌن ادلمتدة الزمنية الفرتة بٌن امتدت مؤثرة  أخرى متغًنات أي

 .أسبوعٌن دلدة االستطالعية
 درجة يعين االختبار ثبات أن " جاستمان و رايستون عن نقال (117 صفحة ،1995 حسانٌن صبحي زلمد)ويشًن
 على أعيد ما إذا النتائج نفس االختبار يعطي أن ىو" الثبات أن على (حسانٌن صبحي زلمد )ويؤكد،  يقيسو ما ثبات
 ."الظروف نفس يف و األفراد نفس

 االستبيانية االستمارات بتوزيع الباحث قام الغرض وذلذا.أسبوعٌن عن ادلدة تلك تقل ال أنو الباحثان الطالبان ويشًن      
 . اختبار بطريقة زلور لكل الثبات معامل حساب أجل من وىذا االستطالعية للدراسة

 مع اخلربة سنوات ونفس فقط (ذكور) اجلنس مراعاة خالل من وذلك التجانس قوة ضمان على الباحثان عمل كما
 الوقت نفس يف االستمارات توزيع فتم  ادلعيشية ،البيئة األبناء وعدد وزواج سكن من ادلعيشي ادلستوى نفس ذلم أن مراعاة
 االرتباط معامل باستخدام اإلحصائية النتائج عوجلت حيث والثانوي ادلتوسط للطورين والرياضية البدنية الرتبية أساتذة على

 .بًنسون
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 : االختبار صدق 6-2
 ومن( 146 صفحة ،1993 احلفيظ، عبد مقدم)  .اجلو من وضع الذي الغرض يؤدي الذي ادلدى بالصدق ويقصد

 الثبات،ويعين دلعامل الرتبيعي اجلذر حبساب يقاس والذي الذايت الصدق معامل استخدم االستبيانية االستمارة صدق اجل
 صدق من التأكد أجل من(  2003 فرحات، السيد .)أجلو من وضع الذي القياس صالحية مدى الصدق
 من خلصت اليت احلقيقية للدرجات بالنسبة التجريبية الدرجات صدق بأنو(  1979 السيد، البيهي فؤاد) ويشًن.االختبار
 .القياس أخطاء شوائب

 معامل قيم أن حيث الثبات دلعامل الرتبيعي اجلذر حبساب يقاس والذي الذايت الصدق معامل الباحث الطالب استخدم
 : متثل واليت االرتباط دلعامل اإلحصائية ادلعادلة باستخدام حيسب االختبارات ثبات

 :الموضوعية  6-3
 كمال) أحكام من الباحث يصدر فيما الشخصية العوامل إدخال وعدم والتعصب التحيز من التحرر بادلوضوعية يقصد

 وحساب االختبارات بتطبيق اخلاصة التعليمات وضوح هبا يقصد كما(  1997 حسنٌن، صبحي احلميد،زلمد عبد
 .اخلاصة والنتائج الدرجات

 وبعد  "بن خالد حاج ادلشرف األستاذ واستشارة ادلعهد من أساتذة بآراء أخذ بعد االستمارات توزيع مت فقد وعليو
 الباحثان الطالبان ويؤكد ادلالحق يف مبٌن ىو كما والوطنية احمللية منها سلتلفة مبكتبات ومصادر مراجع عدة على االطالع

 شرحا تلقوا( البحث عينة) ادلختربين أن خاصة وواضحة وسهلة مفهومة االستمارة يف ادلستخدمة العبارات رلموعة أن
 أن إىل االستمارة،باإلضافة ارجاع قبل ادلختربون أثارىا اليت التساؤالت كل على أجبنا كما ، االستمارة ألىداف شامال

 على أشرفا قد الباحثان أن كما للتأويل، قابلة غًن جيعلها ما وادلخترب،وىذا للمقيم بالنسبة غامضة غًن واضحة االستمارة
 التقييم عن ابتعدت ألهنا بادلوضوعية تتميز وزعناىا اليت االستمارات فإن وذلذا عمل فريق مبساعدة االستمارات توزيع
 الرتبية أساتذة لدى الضغوطات بعض مستوى من التقليل او التصعيد يف الطور شليزات فارق لتحديد ومناسبة فعالة الذايت
 .والرياضية البدنية

 
 :اإلحصائية الدراسات-7
 نتائج إىل عليها ادلتحصل ادلعلومات لتحويل الطرق أصلح من يعترب دراستنا يف استخدمناه الذي اإلحصائي ادلنهج إن

 الفصل من متكننا دقيقة نتائج يعطي الذي ادلؤوية النسبة قانون استخدمنا وقد وادلقارنة، التحليل يف توظيفها ديكن عددية
 :كاآليت ادلؤوية النسبة وقانون بينها،

    
 .ادلئوية النسبة ديثل س :حيث

 .التكرارات عدد ديثل ع        

 .العينة عدد ديثل ن        
 كاأليت :   2كا  ألعينة البحث ، وقانون  إجاباتوالذي ندرس بيو التطابق بٌن   2كا  ألوقانون 
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 مجموع ) تكرار واقعي _ تكرار متوقع(               
 _____________________________________  = 0كا     

 تكرار متوقع                             
 
 
    

 : البحث صعوبات -8

 وادلراجع ادلصادر قلة. 
 االستبيانية االستمارات اسرتجاع. 

 للبحث اذلادفة احملاور حتديد. 

 اخرى جهة من واخلاص جهة من العام اطارىا يف ادلشكلة حتديد . 

 النوادي والفرق . بٌن ما التنقل صعوبة 

 ادلذكرة وطباعة واحلسابات البيانات لتفريغ الوقت ضيق . 

 
 

  

إذن فلقد اىتم الطلبة الباحثون يف ىذا الفصل بإبراز ادلنهج واىم إجراءاتو ادليدانية  بداية من  الخالصة :
حتديد منهج البحث إىل العينة واجملتمع األصل وصوال إىل األساليب اإلحصائية واىم الصعوبات وذلك 

ويتجنب أخطائنا إديانا منا بأن  زلاسننارغبة منا بتوفًن قاعدة يبىن عليها البحث يف ادلستقبل فيأخذ من 
 الكمال هلل وتشجيعا منا للوصول إىل األحسن دائما .  
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 تمهيد :

تستدعي منهجية البحث العلمي عرض وحتليل النتائج اخلام ادلتحصل عليها وفق خطة دقيقة  
ومنطقية حىت يتسىن لنا استنباط احلقائق ومن ىدا ادلنطلق قام الطالب يف ىذا الفصل بعرض كامل النتائج 

 .يف جداول وحتليلها ومتثيلها بيانيا 

 االستبيان الخاص بالالعبين:
 ىل يتوفر فريقكم على طبيب؟ (:1السؤال رقم )

 التعرف على وجود طبيب يف الفريق. الغرض منه:
 يبني النتائج ادلتعلقة بإجابات الالعبني عن توفر فريقهم على طبيب. (:1جدول رقم )

 

 ةالنسبة ادلؤوي التكرارات اجلواب
 %44 23 نعم

 %64 84 ال

 %044 84 المجموع

المحسوبة 2كا  .0.0 

الجدولية 2كا  40.3 
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 ( : يمثل نتائج الفرق وتوفرها على طبيب11الشكل البياني رقم ) 

 عرض وتحليل:
ال بنن ن فننريقهم ال يتننوفر علننى ب:% مننن الالعبننني  جننابوا 06مننن خننالل اجلنندول يت نن  لنننا  ن نسننبة  

% إجابنة بننعم، منا يعن   ن فنريقهم يتنوفر علنى طبينب، وقكنننا القنول  ن وجنود نسنبة 06طبيب،  ما نسنبة 
و إىل عندم االىتمنام مرتفعة يف عدم توفر فريقهم على طبيب إمنا يرجع رمبا إىل نقص اجلاننب ادلنادي للفرينق  

نتناج خاةنة دلعرفنة تطنابق عيننة البحنث حنول  و ظهرتبصحة الالعبني وىو ما ينعكس سلبا على مردودىم.
ودرجنة  6060ال وعنند درجنة خطنورة ،اىرة توفر الفريق علنى طبينب النا كاننو حتتنوي علنى اجنابتني نعنم ظ

 .اىرة الالعبني يف ىذه الظ ر ي شلا يؤكد اختالفال يوجد تطابق بني اجابة الالعبني . 1احلرية 
 حني  ةبو ىل مت توجيهك إىل ؟(:2السؤال رقم )

 معرفة مدى اىتمام ادلدرب بصحة الالعب. الغرض منه:
 يبني نتائج إجابات الالعبني عن الطبيب الذي وجهوا إليو يف حال إةابتهم. (:2جدول رقم )
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 ةالنسبة ادلؤوي التكرارات اجلواب
 %7554 60 طبيب الفريق

 %62554 06 طبيب عام

 %34544 38 مختص

 %044 84 المجموع

المحسوبة 2كا  70.0 

الجدولية 2كا  9055 

 
 
 
 
 
 

 إصابتهم حال في هوجهوا إلي الذي الطبيب عن الالعبين إجابات نتائج( : يمثل 12البياني رقم )الشكل 

 عرض وتحليل:
مننن الالعبننني  جننابوا بنن  م وجهننوا إىل طبيننب عننام، يف % 62.55مننن خننالل اجلنندول يت نن  لنننا  ن نسننبة   

% فقننند مت تنننوجيههم إىل 57.55%  جنننابوا بننن  م وجهنننوا إىل سلنننتص،  منننا نسنننبة 35.55حنننني  ن نسنننبة 
إىل طبينب عنام ترجنع إىل  اطبيب الفريق، ومن ىنا قكن القول ب ن سبب ارتفاع نسبة الالعبنني النذين وجهنو 

 الرياضي وكذا نقص مراكز خاةة بالطب الرياضي للتكفل هبم. نقص وعدم توفر  خصائيني يف الطب
بعض اإلةابات ليسو بناخلطورة النا تتطلنب معاجلنة الطبينب،  و  ن الالعنب وقكن توضي  ذلك على  ن 

معرفنننة مننندى اىرةظنتننناج خاةنننة دلعرفنننة تطنننابق عيننننة البحنننث حنننول  هرتو ظبتحمنننل معاجلنننة إةنننابتو بنفسنننو.
وعنند  إجاباتطبينب الفرينق ، طبينب عنام ، سلنتص 3علنى  الا كانو حتتنوي اىتمام ادلدرب بصحة الالعب.

الالعبنني  ر يال يوجد تطنابق بنني اجابنة الالعبنني .شلنا يؤكند اخنتالف  2ودرجة احلرية  5...درجة خطورة 
 .اىرةظيف ىذه ال
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 بعد معاجلة إةابتك كيف كان مردودك  ثناء اللعب؟ (:3السؤال رقم )
 الطب الرياضي. ةمدى إجيابي معرفةالغرض منه:

  نتائج إجابات الالعبني عن حتسن مردود لعبهم  و تراجعو. يبني(:3جدول رقم )
ةالنسبة ادلؤوي التكرارات اجلواب  
 %07554 48 تحسن

 %35544 34 بقي على حاله

%47554 24 تراجع  

%044 84 المجموع  

المحسوبة 2كا  .0..3 

الجدولية 2كا  9055 

 
 
 
 
 
 
 
 

  قثل نتائج إجابات الالعبني عن حتسن مردود لعبهم  و تراجعو. (:13شكل بياني رقم )
 عرض وتحليل:      

% مننن الالعبننني تراجننع مننردود لعننبهم، يف حننني  ن 47.55نالحننم مننن خننالل اجلنندول  ن نسننبة  
يتحسننن % مننن الالعبننني   77.55% مننن الالعبننني مننردودىم بقنني علننى حالننو،  مننا نسننبة 35.55نسننبة 

كن التعب ر عن ذلك ب ن سنبب تراجنع منردود الالعبنني يعنود إىل عندم فاعلينة ادلعاجلنة منن طنرف شلمردودىم،و 
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الطبينب العننام الننذي وجهننوا إليننو، وعندم الدرايننة الكافيننة طجننم اإلةننابة منن طننرف الطبيننب العننام، وكننذا  ي ننا 
ةننة دلعرفننة تطننابق عينننة تنناج خان هننرتو ظعنندم تننوفر  خصننائيني ومراكننز خاةننة بالطننب الرياضنني لعالجهننم. 

إجابننات حتسننن ، بقنني  3الا كانننو حتتننوي علننى الطننب الرياضنني. ةمعرفننة منندى إجيابينناىرة ظننالبحننث حننول 
الالعبني .شلنننا إجابنننةال يوجننند تطنننابق بنننني  2ودرجنننة احلرينننة  5...وعنننند درجنننة خطنننورة علننى حالنننو ، تراجنننع 

 . اىرةظالالعبني يف ىذه ال ر ييؤكد اختالف 
 ىل عاودتك اإلةابة مباشرة بعد انتهاء فرتة النقاىة )الشفاء(؟ (:4) السؤال رقم
 معرفة مدى فاعلية الطب الرياضي.الغرض منه:

  إجابات الالعبني عن معاودهتم لإلةابة ذلم مباشرة بعد انتهاء فرتة النقاىة. يبني(:4جدول رقم )
 

ةالنسبة ادلؤوي التكرارات اجلواب  
%42554 28 نعم  

%57554 80 ال  

%044 84 المجموع  

المحسوبة 2كا  .070 

الجدولية 2كا  40.3 

 
 
 
 
 
 

  قثل إجابات الالعبني عن معاودهتم لإلةابة ذلم مباشرة بعد انتهاء فرتة النقاىة. (:4شكل بياني رقم )
 عرض وتحليل:
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 جنابوا بعندم معناودة اإلةنابة  % منن الالعبنني57.55من خالل ادلالحظة للجندول صلند  ن نسنبة  
% من الالعبني  جابوا مبعناودة اإلةنابة ذلنم 42.55ذلم مباشرة بعد انتهاء فرتة النقاىة )الشفاء(،  ما نسبة 

بعد انتهاء فرتة النقاىة، ويرجنع سنبب ارتفناع نسنبة الالعبنني النذين  جنابوا بعندم معناودة اإلةنابة ذلنم رمبنا إىل  
يهننا ليسننو بنناخلط رة وال تسننتلزم معاجلننة الطبيننب وإمنننا حتتنناج إىل الراحننة فقنن . إل اكننون اإلةننابة الننا تعرضننو 

الا كانننو معرفننة مندى فاعلينة الطنب الرياضنياىرة ظنةنة دلعرفنة تطننابق عيننة البحنث حنول ج خائنتنا هنرتو ظ
الالعبني إجابننةال يوجند تطننابق بنني  1ودرجنة احلريننة  5...ال وعننند درجنة خطننورة ،نعم إجنابتينحتتنوي علننى 

 . اىرةظالالعبني يف ىذه ال ر ي.شلا يؤكد اختالف 
 ىل ادلراقبة الطبية ادلفروضة عليكم كافية؟ (:5السؤال رقم )

 كافية  م ال.  معرفة ما إذا كانو ادلراقبة الطبية ادلفروضة على الالعبني الغرض منه:
 نتائج إجابات الالعبني عن ما إذا كانو ادلراقبة الطبية كافية ذلم. يبني(:5جدول رقم )

 النسبةالمؤوية التكرارات الجواب
 %32506 33 نعم

 %23506 04 ال

 %466 46 اجملموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قثل نتائج إجابات الالعبني عن ما إذا كانو ادلراقبة الطبية كافية ذلم. (:15شكل بياني رقم )

المحسوبة 2كا  90.5 

الجدولية 2كا  40.3 
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 عرض وتحليل:
%  ي نقنص ادلراقبنة 72.55ال ىني ب: النذين  جنابوا  نالحم من خالل اجلدول  ن نسبة الالعبني 

 جننابوا % مننن الالعبننني 27.55الطبيننة الرياضنني ادلفروضننة علننى الالعبننني وعنندم كفايتهننا، يف حننني  ن نسننبة 
بنعم،  ي  ن ادلراقبة الطبية الرياضية كافية ذلنم، ويرجنع ارتفناع نسنبة النذين  جنابوا بن ن ادلراقبنة الطبينة الرياضنية 
ادلفروضنننة علنننيهم ليسنننو كافينننة إىل عننندم تنننوفر الفرينننق علنننى طبينننب ، و ي نننا إىل عننندم حنننر  ادلننندرب علنننى 

عرفنة دلاىرة ظنرفنة تطنابق عيننة البحنث حنول دلع نتناج خاةنة هرتو ظالالعبني من خالل إجراء ادلراقبنة الطبينة.
ال وعنند ،لا كانو حتتوي على اجنابتني نعنم اكافية  م ال،  ما إذا كانو ادلراقبة الطبية ادلفروضة على الالعبني

الالعبنني يف ىنذه  ر يتقناربيوجد تطابق بني اجابنة الالعبنني .شلنا يؤكند  1ودرجة احلرية  5...درجة خطورة 
 . اىرةظال

 درب إرشاداتبات  و ادلنافسات ىل يقدم لكم م ثناء مزاولتكم التدري:(6السؤال رقم )
 ؟اإلةابةلتفادي 

 معرفة مدى دور ادلدرب يف التوعية.الغرض منه:
  إجابات الالعبني حول تقدمي ادلدر ذلم إرشادات خالل التدريبات  و ادلنافسات. يبني(:6جدول رقم )

 النسبةالمؤوية التكرارات الجواب

 %44530 00 نعم

 %44520 40 ال

 %466 46 اجملموع

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

المحسوبة 2كا  202. 

الجدولية 2كا  40.3 
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قثننننل إجابننننات الالعبننننني حننننول تقنننندمي ادلنننندر ذلننننم إرشننننادات خننننالل التنننندريبات  و  (:6شكككككل بيككككاني رقككككم )
  ادلنافسات.

 عرض وتحليل:
نعم،  ي  نو  ثنناء منزاولتهم ب: % من الالعبني  جابوا 87.5نسبة  من خالل اجلدول يت   لنا  ن 

ال،  ي ال يقندم ادلندرب ب: %  جنابوا 72.5التدريبات  و ادلنافسات يقدم ذلم ادلندرب إرشنادات،  منا نسنبة 
إرشادات، وقكن الداللة عن النسبة ادلرتفعة بن ن ىنذه اإلرشنادات تقتصنر علنى الننب االحتكناك منع اخلصنم 

ةنننة دلعرفنننة تطنننابق عيننننة البحنننث حنننول نتننناج خا هرتو ظاراة وكنننذلك اإل ننناء اجليننند قبنننل لعنننب ادلبننناراة.يف ادلبننن
ال وعنننند درجنننة خطنننورة ،نعنننم  إجنننابتنيالا كاننننو حتتنننوي علنننى ،معرفنننة مننندى دور ادلننندرب يف التوعينننةاىرة ظننن

عبننننني يف ىننننذه الال ر يالالعبني .شلننننا يؤكنننند اخننننتالف إجابننننةال يوجنننند تطننننابق بننننني  1ودرجننننة احلريننننة  5...
 . اىرةظال

 بعد اإلةابة ىل يشرتط عليك ادلدرب إجراء مراقبة طبية دورية؟ (:7السؤال رقم )
 التعرف على درجة الوعي وحر  ادلدرب على الالعبني. الغرض منه:

 ء مراقبة طبية دورية بعد اإلةابةإجابات الالعبني حول اشرتاط ادلدرب عليهم إجرا يبني(:7جدول رقم )
 

ةالنسبة ادلؤوي التكرارات اجلواب  

%53575 82 نعم  

%46525 22 ال  

%044 84 المجموع  
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 قثل إجابات الالعبني حول اشرتاط ادلدرب إجراء مراقبة طبية دورية بعد اإلةابة (:7كل بياني رقم )ش
 عرض وتحليل:

% من الالعبنني  جنابوا: نعنم،  ي  ننو بعند اإلةنابة 53.75من خالل اجلدول يت   لنا  ن نسبة  
ال،  ي  ننننو ال يشنننرتط ادلننندرب ب: %  جنننابوا 46.25يشنننرتط ادلننندرب إجنننراء مراقبنننة طبينننة دورينننة،  منننا نسنننبة 

راء مراقبنة طبينة دورينة والنسبة ادلرتفعنة لالعبنني النذين  جنابوا بن ن ادلندرب يشنرتط علنيهم إجن إجراء مراقبة دورية
تدل على درجة وعي ادلدرب مبخاطر اإلةابات وحرةهم الشديد على شفائهم التام من اإلةنابة منن  جنل 

التعرف اىرةظننةنة دلعرفنة تطننابق عيننة البحنث حنول نتناج خا هننرتو ظسنالمة ةنحتهم وحتسنني منردود لعبهم.
ال وعنننند درجنننة ،النننا كاننننو حتتنننوي علنننى اجنننابتني نعنننم  علنننى درجنننة النننوعي وحنننر  ادلننندرب علنننى الالعبنننني.

الالعبننني يف  ر يال يوجنند تطننابق بننني اجابننة الالعبننني .شلننا يؤكنند اخننتالف  1ودرجننة احلريننة  5...خطننورة 
 . اىرةظىذه ال

 ىل سبق لك وان است نفو اللعب قبل انتهاء فرتة النقاىة؟ (:8السؤال رقم )
 عب.التعرف على درجة وعي الال الغرض منه:

 إجابات الالعبني على استئنافهم للعب بعد انتهاء فرتة النقاىة )الشفاء(. يبني(:8جدول رقم )
 

ةالنسبة ادلؤوي التكرارات اجلواب  

المحسوبة 2كا  .09. 

الجدولية 2كا  40.3 
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%60525 84 نعم  

%38575 24 ال  

%44 66 رأي آخر  

%044 84 المجموع  

 

 

 

 

 

 

 

 
 قثل إجابات الالعبني على استئنافهم للعب بعد انتهاء فرتة النقاىة )الشفاء(. (:8شكل بياني رقم )

نعننم،  ي   ننم ب: % مننن الالعبننني  جننابوا 67.25: مننن خننالل اجلنندول يت نن  لنننا  ن نسننبة عككرض وتحليككل
 ال،  ي  ننوب: % منن الالعبنني  جنابوا 38.75سبق ذلم استئناف اللعب قبل انتهاء فنرتة النقاىنة،  منا نسنبة 

  يسنننبق ذلنننم اسنننتئناف اللعنننب قبنننل انتهننناء فنننرتة النقاىنننة، ويرجنننع ارتفننناع نسنننبة الالعبنننني النننذين  جنننابوا بننن  م 
است نفوا اللعب قبل انتهاء فرتة النقاىة )الشفاء( إىل عدم وعي الالعبنني طجنم اإلةنابات، واىل عندشلباالهتم 

باريننات  كثننر مننن سننالمة ةننحتهم بصننحتهم ووطننورة اإلةننابات وهتننورىم، وحرةننهم الشننديد علننى لعننب ادل
ةنة دلعرفنة ج خائنتنا هنرتو ظ.وواةة  ثنناء ادلبارينات القوينة ، باإلضنافة إىل عندم تنوعيتهم منن طنرف ادلندرب

نعنم  بناتإجا 3النا كاننو حتتنوي علنى التعرف على درجة وعني الالعنب، اىرة ظتطابق عينة البحث حول 
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المحسوبة 2كا  9055 

الجدولية 2كا  7.095 
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الالعبني .شلننا يؤكننند إجابننةال يوجنند تطننابق بنننني  2ودرجننة احلرينننة  5...وعننند درجنننة خطننورة  ، ر ي  خننرال،
 . اىرةظالالعبني يف ىذه ال ر ياختالف 

 منك ادلدرب اللعب؟ بيف حالة عدم وجود بديل لك و نو مصاب، ىل يطل (:19السؤال رقم )
 معرفة  ف لية ادلدرب.الغرض منه:

إجابنات الالعبنني حنول طلنب ادلندرب مننهم اللعنب يف حالنة عندم وجنود بنديل ذلنم  يبنني(:19جدول رقم )
 يف حال إةابتهم.
ةالنسبة ادلؤوي التكرارات اجلواب  
%55544 88 نعم  

%45544 20 ال  

%044 84 المجموع  

  

 
 
 
 

 

 
قثل إجابات الالعبني حول طلب ادلدرب منهم اللعب يف حالة عدم وجود بديل  (:19شكل بياني رقم )

 ذلم يف حال إةابتهم.
نعنم،  ي  ننو يف ب: % منن الالعبنني  جنابوا 55.55من خالل اجلدول يت   لننا  ن نسنبة عرض وتحليل: 

ال،  ي ال ب: % من الالعبنني  جنابوا 45.55حالة عدم وجود بديل يطلب منهم ادلدرب اللعب،  ما نسبة 
يطلب منهم ادلدرب اللعنب يف حالنة عندم وجنود بنديل، و النسنبة ادلرتفعنة لالعبنني النذين  جنابوا بن ن ادلندرب 

المحسوبة 2كا  .049 

الجدولية 2كا  40.3 
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يطلنننب مننننهم اللعنننب يف حالنننة عننندم وجنننود بنننديل ذلنننم تعكنننس حقيقنننة قلنننة وعننني ادلننندرب طجنننم اإلةنننابات 
ةننة دلعرفننة تطننابق عينننة البحننث ج خائنتننا هننرتو ظة الثانيننة. بالدرجننة اىلوىل ق قلننة التوعيننة مننن طرفننو بالدرجنن

 5...ال وعنننند درجنننة خطنننورة ،النننا كاننننو حتتنننوي علنننى اجنننابتني نعنننم  معرفنننة  ف نننلية ادلننندرب.اىرةظحنننول 
 . اىرةظالالعبني يف ىذه ال ر يال يوجد تطابق بني اجابة الالعبني .شلا يؤكد اختالف  1ودرجة احلرية 

 ىل شدة التدريب الزائد يف احلصص التدريبية تزيد من خطر تعرضهم لإلةابة؟ (:11السؤال رقم )
 معرفة خطر بعض التمارين على ةحة الالعبني.الغرض منه:

إجابننات الالعبننني عننن منناذا كانننو شنندة  ولننة التنندريب خننالل احلصننص التدريبيننة  يبننني(:11جككدول رقككم )
 تزيد من خطر تعرضهم لإلةابة.

 
ةالنسبة ادلؤوي التكرارات اجلواب  

 %70525 02 نعم

 %28575 32 ال

%044 84 المجموع  

 
 
 
 
 
 

قثل إجابات الالعبني عن ماذا كانو شدة  ولة التدريب خالل احلصص  (:11شكل بياني رقم )
 التدريبية تزيد من خطر تعرضهم لإلةابة.

المحسوبة 2كا  .0...73 

الجدولية 2كا  40.3 
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نعننم،  ي  ن ب: % مننن الالعبننني  جننابوا 68.75مننن خننالل اجلنندول يت نن  لنننا  ن نسننبة عككرض وتحليككل: 
% 37.25شنندة  ولننة التنندريب الزائنندة يف احلصننص التدريبيننة تزينند مننن خطننر التعننرض لإلةننابة،  مننا نسننبة 

ال،  ي  ن شنننندة  ولننننة التنننندريب الزائنننندة يف احلصننننص التدريبيننننة ال تزينننند مننننن خطننننر ب: منننن الالعبننننني  جننننابوا 
ضنهم لإلةننابة، وقكننن تفسنن ر النسننبة ادلرتفعننة علنى  ن ىننناك بعننض التمننارين تسنناىم يف حنندوث إةننابات تعر 

لالعبنني خاةنة الصنعبة منهنا والنا تتطلنب تسنخني جيند وكنذلك شندة التندريب العنل الالعبنني  كثنر عرضنة 
رين علننى معرفننة خطننر بعننض التمننااىرة ظننةننة دلعرفننة تطننابق عينننة البحننث حنول ج خائنتننا هرتو ظلإلةنابات.

ال يوجند  1ودرجنة احلرينة  5...ال وعنند درجنة خطنورة ،نعم إجابتينالا كانو حتتوي على ةحة الالعبني.
 . اىرةظالالعبني يف ىذه ال ر يالالعبني .شلا يؤكد اختالف إجابةتطابق بني 

 على ماذا يركز ادلدرب  ثناء ادلقابلة، رتبها حسب اىلف لية؟ (:11السؤال رقم )
 معرفة اذلدف الذي يركز عليو ادلدرب يف ادلقابلةالغرض منه:

إجابنننات الالعبنننني حنننول اشنننرتاط ادلننندرب علنننيهم إجنننراء مراقبنننة طبينننة دورينننة بعننند  يبنننني(:11جكككدول رقكككم )
 اإلةابة.

 التكرار
 الجواب

 المرتبة الثالثة المرتبة الثانية المرتبة األولى

 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار
 %43506 46 %40566 43 %20566 06 النتيجة

 %30566 36 %06566 84 %36566 40 اىلداء اجليد

 %03506 06 %30 36 %60 68 احلذر من اإلةابة

 %466 46 %466 46 %466 46 اجملموع

 

 

 

المحسوبة 2كا  90.9 

الجدولية 2كا  503. 
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قثل إجابات الالعبني حول اشرتاط ادلدرب عليهم إجراء مراقبة طبية دورية بعد  (:11شكل بياني رقم )

 اإلةابة.
 عرض وتحليل:

% مننن الالعبننني وضننعوا النتيجننة يف 75.55مننن خننالل اجلنندول نالحننم يف ادلرتبننة اىلوىل  ن نسننبة  
،  منا احلنذر منن اإلةنابة % من الالعبني وضعوا اىلداء اجليد يف ادلركز الثاين25.55ادلركز اىلول بينما نسبة 

% ، بينمنننا صلننند يف ادلرتبنننة الثانينننة  ن الالعبنننني وضنننعوا اىلداء اجليننند يف 55وضنننعوىا يف ادلركنننز الثالنننث بنسنننبة 
،ويف ادلركنننز الثالنننث  %25يلينننو يف ادلركنننز الثننناين احلنننذر منننن اإلةنننابة بنسنننبة  %65.55ادلركنننز اىلول بنسنننبة 

الثننة صلنند  ن الالعبننني وضننعوا يف ادلركننز اىلول احلننذر مننن اإلةننابة يف ادلرتبننة الث،  مننا%75.55النتيجننة بنسننبة 
، ق النتيجننننة يف ادلركننننز الثالننننث بنسننننبة  %25.55ويف ادلركننننز الثنننناين اىلداء اجلينننند بنسننننبة  %62.55بنسننننبة 

72.55% . 
ىنذا منا يعطيننا احلنق علنى القنول بن ن النتيجنة ىني العنصنر اىلول النذي يركنز علينو ادلندربون  ثنناء ادلقنابالت ق 
اىلداء اجليد يف ادلرتبة الثانية ، يلينو يف ادلرتبنة الثالثنة احلنذر منن اإلةنابة ، فهنذه النسنب تعكنس مندى اىتمنام 

ج خاةنننة دلعرفنننة تطنننابق عيننننة ئنتنننا هنننرتو ظبة.  ادلنندرب بالنتيجنننة ف نننال عنننن اىلداء اجليننند واحلنننذر منننن اإلةننا
النتيجنة، اتجابإالا كاننو حتتنوي علنى ،معرفة اذلدف الذي يركز علينو ادلندرب يف ادلقابلنةاىرة ظالبحث حول 

ال يوجنننند تطننننابق بننننني  4ودرجننننة احلريننننة  5...وعننننند درجننننة خطننننورة  ، اإلةننننابةاجلينننند ، احلننننذر مننننن  اىلداء
 .اىرةظالالعبني يف ىذه ال ر يالالعبني .شلا يؤكد اختالف إجابة
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 ىل يف ل ادلدرب عدم إدراجك يف ادلقابلة دلا يكون ىناك شك بإةابتك؟ (:12السؤال رقم )
 معرفة ما إذا كان ادلدرب يف ل إشراك الالعب وىو مصاب.الغرض منه:

 حول إدراج ادلدرب ذلم يف ادلقابلة وىم مصابون نتائج إجابات الالعبني يبني(:12جدول رقم )
 

ةالنسبة ادلؤوي التكرارات اجلواب  

%56525 80 نعم  

%43575 20 ال  

%044 84 المجموع  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 حول إدراج ادلدرب ذلم يف ادلقابلة وىم مصابون قثل نتائج إجابات الالعبني (:12شكل بياني رقم )
 عرض وتحليل:

نعننم،  ي  ن ادلنندرب يف ننل ب: % مننن الالعبننني  جننابوا 65مننن خننالل اجلنندول يت نن  لنننا  ن نسننبة  
ال،  ي  ن ادلننندرب ال يف نننل ب: %  جنننابوا 45إدراج الالعنننب دلنننا يكنننون ىنننناك شنننك يف إةنننابتو،  منننا نسنننبة 

تعكنس اىتمنام ادلندرب بالنتيجنة  ةيكنون ىنناك شنك يف إةنابتو، والنسنبة ادلرتفعن إدراج الالعب يف ادلقابلة دلل
معرفننة مننا إذا كننان اىرة ظننالبحننث حننول ج خاةننة دلعرفننة تطننابق عينننة ئنتننا هرتو ظ كثننر مننن سننالمة الالعننب.

ال وعننند درجننة خطنننورة ،نعم إجنننابتينالنننا كانننو حتتننوي علننى ادلنندرب يف ننل إشننراك الالعنننب وىننو مصنناب، 

المحسوبة 2كا  .02. 

الجدولية 2كا  40.3 
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الالعبننننني يف ىننننذه  ر يالالعبني .شلننننا يؤكنننند اخننننتالف إجابننننةال يوجنننند تطننننابق بننننني  1ودرجننننة احلريننننة  5...
 .اىرةظال

 يف بداية كل موسم ىل الرى لكم مراقبة طبية؟ (:13السؤال رقم )
 معرفة إن كانو الري مراقبة طبية لالعبني يف بداية كل موسم. الغرض منه:
 النتائج اخلاةة باستجواب الالعبني عن إجراء ادلراقبة الطبية ذلم يف بداية كل موسم. يبني(:13جدول رقم )

 

ةالنسبة ادلؤوي التكرارات اجلواب  
%6755 08 دائما  

%34544 38 أحيانا  

%44 66 نادرا  

%42554 63 أبدا  

%044 84 المجموع  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

(: يمثل النتائج الخاصة باستجواب الالعبين عن إجراء المراقبة الطبية لهم في 13بياني رقم ) شكل
 بداية كل موسم0

المحسوبة 2كا  20.4 

الجدولية 2كا  00.7 
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 عرض وتحليل:
،  ي اننو يف بداينة كنل موسنم ادائمنب: % منن الالعبنني  جنابوا 67.5من خالل اجلدول يت ن  لننا  ن نسنبة 

الالعبنني  جنابوا ب ننو  حياننا النري ذلنم مراقبنة طبينة يف بداينة   % من35.55الرى ذلم مراقبة طبية،  ما نسبة 
 بنندا،  ي ال الننرى ذلننم  ي مراقبننة طبيننة يف بدايننة  ب: % مننن الالعبننني  جننابوا 52.55كننل موسننم،  مننا نسننبة 

كننل موسننم، وقكننن القننول مننن خننالل ىننذه النتننائج إىل  ن ادلراقبننة الطبيننة لالعبننني مفروضننة علننى الفننر  طبقننا 
ةنة ج خائنتنا هنرتو ظتعلقة بذلك، فهي ال تعكس اىتمام ادلدربني بإجراء ادلراقبنة الطبينة لالعبني.للقوانني ادل

النا  معرفنة إن كاننو النري مراقبنة طبينة لالعبنني يف بداينة كنل موسنم، اىرة ظندلعرفة تطابق عينة البحث حول 
ال  3ودرجنة احلرينة  5...وعنند درجنة خطنورة   بندا، ننادرا ،   حياننادائمنا ،  إجابنات 4كانو حتتوي علنى
 . اىرةظالالعبني يف ىذه ال ر يالالعبني .شلا يؤكد اختالف إجابةيوجد تطابق بني 

 إذا  ةيب  حدكم  ثناء ادلباراة ىل يتم استبدالو بعد استشارة الطبيب؟ (:14السؤال رقم )
 التعرف على ما إذا كان ادلدرب جري تغي ر الالعب ادلصاب. الغرض منه:

النتائج اخلاةة بالالعبني عن إجابتهم حول ما إذا كان ادلندرب جينري تغين ر لالعنب  يبني(:14جدول رقم )
 إذا  ةيب.

ةالنسبة ادلؤوي التكرارات اجلواب  
%7255 04 نعم  

%2755 33 ال  

%044 84 المجموع  

 
 

 

 

 
 

المحسوبة 2كا  90.5 

الجدولية 2كا  40.3 
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قثنل النتنائج اخلاةنة بنالالعبني عنن إجنابتهم حنول منا إذا كنان ادلندرب جينري تغين ر  (:14شكل بياني رقكم )
 لالعب إذا  ةيب.

 عرض وتحليل:
نعننم،  ي  نننو إذا  ةننيب ب: الالعبننني  جننابوا  % مننن72.5مننن خننالل اجلنندول يت نن  لنننا  ن نسننبة  

ال،  ي ب: % منن الالعبنني  جنابوا 27.5 حدىم  ثناء ادلباراة يتم استبدالو بعد استشارة الطبينب،  منا نسنبة 
 نو إذا  ةيب  حدىم  ثناء ادلباراة ال ينتم اسنتبدالو، ومنن ىننا قكنننا القنول بن ن سنبب ارتفناع نسنبة الالعبنني 

ادلندرب جينري تغين ر عنند إةنابة العنب بعند استشنارة الطبينب رمبنا يعنود إىل إةنابة الالعنب  الذين  جابوا بن ن
ةنة دلعرفنة تطنابق عيننة البحنث حنول ج خائنتنا هنرتو ظإةابة بليغة شلا يستلزم عننو استشنارة الطبينب لتغي ره.

نعننم  إجنابتنيالننا كاننو حتتنوي علننى التعنرف علننى منا إذا كنان ادلنندرب جنري تغينن ر الالعنب ادلصناب، اىرة ظن
الالعبنني  ر يتقناربالالعبني .شلا يؤكند إجابةيوجد تطابق بني  1ودرجة احلرية  5...ال وعند درجة خطورة ،

 . اىرةظيف ىذه ال
 استنتاج االستبيان الخاص بالالعبين  1-1

ليلنننا ذلنننا وحت (0()8()2()3()4)يف اجلننندول  مننن خنننالل مالحظتنننا لنتنننائج االسننتبيان ادلوجهنننة لالعبننني
  ال حتتوى على طبينب حنىت وان وجند فهنو قكنن  ن يكنون إمنا طبينب عنام  و ات   لنا إن معظم الفر 

شلننرض علننى اىلرجنن  ، وىننذا راجننع رمبننا إىل نقننص اجلانننب ادلننادي  و عنندم االىتمننام بصننحة الالعبننني شلننا 
اىلخن ر يؤثر سلبا على مردود لعبهم وواةة حينما يصاب احدىم فهو قد يوجنو إىل طبينب عنام ، ىنذا 

ليسنننو لنننو الدراينننة الكافينننة باإلةنننابات الرياضنننية منننن اجنننل معاجلتهنننا  و قننند يتحمنننل الالعنننب مصننناريف 
عالجو بنفسو ، و ي ا قد تكون اإلةابة الا تعرض ذلا ليسو باخلطورة النا تتطلنب معاجلنة الطبينب ، 

الطبيننب العننام  و  شلننا يننؤدي إىل التنن ث ر سننلبا علننى مننردود لعبننو وخاةننة عننندما تكننون ادلعاجلننة مننن طننرف
طبينننب الفرينننق ليسنننو بالفعالينننة الالزمنننة  و ادلراقبنننة الطبينننة الرياضنننية النننا يفرضنننها الطبينننب ليسنننو كافينننة 
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بالقدر الا تتطلبو اإلةابة ، ولعل ىذا يعود إىل نقنص خن ة الطبينب وعندم درايتنو طجنم وننوع اإلةنابة 
 ، ىذا يساىم  و جيعل مردود الالعبني يرتاجع وال يتحسن .

ويف بعننض اىلحيننان قنند يسنناىم الالعننب نفسننو يف تراجننع مسننتوى  دائننو ومننردود لعبننو وخاةننة عننندما ال 
يلتننزم بنصننائ  الطبيننب ادلوجهننة لننو  و فننرتة النقاىننة الننا يفرضننها عليننو الطبيننب وىننذا مننا نشنناىده بشننكل  

و هتننوره ، كبنن ر مننن خننالل إجننراء االسننتبيان ، ورمبننا يعننود ذلننك إىل عنندم وعنني الالعننب طجننم اإلةننابة  
وعموما قكن  ن نقول بنان وجنوب وجنود  خصنائي يف  الطنب الرياضني لنذا كنل فرينق ضنرورة ملحنة وال 
زلالة منهنا ، وىنو منا عع علينو الالعبنون منن خنالل االسنتبيان وذلنك دلنا لنو منن فائندة تعنود علنى الفرينق 

هم مننننردود لعننننبعامنننة وعلننننى الالعبننننني بشنننكل خننننا  مننننن خنننالل ادلسننننا ة يف حتسننننني مسنننتوى  دائهننننم و 
 ث ر علننى مننردود ، وىننو مننا صقننق ةننحة فرضننيتا بننان للطننب الرياضنني تننواحلمايننة وافافظننة علننى ةننحتهم

 العيب كرة القدم 
 

تبننننني  ن ىننننناك تقصنننن ر مننننن جانننننب ادلنننندربني يف  داء دورىننننم  (46()4()4()2()0)اجلنننندول الل خننننمننننن و 
كنون بتجننب االحتكناك منع اخلصنم  ثنناء وخاةة جانب التوعية والتوجيو لالعبنني النذي وإن كنان فهنو قند ي

ادلباريات واللعب طيطة وحذر ، واإل اء اجليد قبل بداية ادلباراة وكذا قلة توعيتهم وإرشادىم لالعبني بندليل 
)الشننفاء( ، و ي ننا ادلغننامرة بإةننابتهم مننن  جننل حتقيننق النتيجننة يف اسننتئنافهم للعننب قبننل انتهنناء فننرتة النقاىننة 

االكنننرتاث بإةنننابة وسنننالمة الالعبنننني ، وكنننذا عننندم وعنننيهم وطنننر بعنننض التمنننارين الرياضنننية علنننى  ادلبننناراة دون
الالعبننني والزيننادة يف شنندة  ولننة التنندريب خننالل احلصننص التدريبيننة دون  ن يتخللهننا وقننو للراحننة ، وىنننذا 

يطننابق يعننود بالسننلب علننى ةننحة الالعبننني ويننؤدي إىل ت نناعف اإلةننابات لنندى العننيب كننرة القنندم ، وىننو ما
 ةحة فرضيتنا إذ ىي سليمة وزلققة.     

 ت    ن معظنم ادلندربني يهتمنون بالنتنائج  كثنر منن احلنذر منن  (48()42()43()44)اجلدول من خالل 
اإلةابة واىلداء اجليد وىو مايؤثر على سالمة الالعبني بدليل تف يل ادلندربني إلدراج الالعبنني يف ادلقابلنة دلنا 
يكننننون ىننننناك شننننك بإةننننابتهم ، باإلضننننافة إىل عنننندم تغينننن ر الالعبننننني حننننني إةننننابتهم خننننالل ادلبنننناراة إال بعنننند 

رة الطبيننب ، وعنندم قيننامهم طصننص لتمننارين اسننرتجاعية بعنند كننل مبنناراة عنندا اقتصننارىم علننى الننذىاب استشننا
 نام ادليناه ادلعدنينة  و إعطناء ينوم راحنة لالعبنني ، و ي ننا اقتصنارىم علنى إجنراء ادلراقبنة الطبينة لالعبنني سننوى 

بن ر رمبنا إىل اإل نال منن طنرف يف بداية ادلوسنم ، والنا تعتن  تقصن ر يف حنق الالعبنني ، وىنذا راجنع بشنكل ك
ادلننندربني وكنننذا عننندم االىتمنننام بصنننحة الالعبنننني واالىتمنننام  كثنننر بالنتيجنننة مانتننننج عننننو إ نننال للمتابعنننة الطبينننة 
 لالعبني وخاةة ادلتابعة الطبية الدورية ، وبالتايل فإن ىذا  يطابق ةحة فرضيتنا إذ ىي سليمة وزلققة .    
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 االستبيان الخاص بالمدربين:
 ىل لديكم قاعة خاةة بالعالج وادلتابعة الطبية؟ (:11سؤال رقم )ال

 التعرف على وجود قاعة للعالج يف الفريق. الغرض منه:
 إجابات ادلدربني حول وجود قاعة خاةة بالعالج وادلتابعة الطبية. يبني(:1جدول رقم )

ةالنسبة ادلؤوي التكرارات اجلواب  
%05 62 نعم  

%85 42 ال  

%044 24 المجموع  

 

 

 

 

 

 

 

 

 قثل إجابات ادلدربني حول وجود قاعة خاةة بالعالج وادلتابعة الطبية. (:1شكل بياني رقم )
منننن خنننالل اجلننندول نالحنننم  ن   لبينننة ادلننندربني  جنننابوا بعننندم تنننوفر  و وجنننود قاعنننة خاةنننة عكككرض وتحليكككل: 

%  جنننابوا بوجنننود قاعنننة للعنننالج وادلتابعنننة 75% ، يف حنننني  ن 85بنننالعالج وادلتابعنننة الطبينننة وذلنننك بنسنننبة 
نقنننص الفرينننق رمبنننا يعنننود إىل  الطبينننة يف الفرينننق، وقكنننن تفسننن ر جنننواب   لبينننة ادلننندربني بعننندم وجنننود قاعنننة يف

ادلتخصصنننننني يف رلنننننال الطنننننب الريننننناض، شلنننننا اسنننننتلزم عننننننو عننننندم وجنننننود قاعنننننات خاةنننننة بنننننالعالج وادلتابعنننننة 
التعننرف علننى وجننود قاعننة للعننالج يف اىرة ظننةننة دلعرفننة تطننابق عينننة البحننث حننول نتنناج خا هرتو ظالطبيننة.
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ال يوجند تطنابق  1ودرجنة احلرينة  5...ال وعنند درجنة خطنورة ،نعم إجنابتينالا كاننو حتتنوي علنى الفريق، 
 . اىرةظالالعبني يف ىذه ال ر يالالعبني .شلا يؤكد اختالف إجابةبني 

 ما ىي  سباب نقص ادلتابعة الطبية لالعبني؟ (:12السؤال رقم )
 معرفة سبب نقص ادلتابعة الطبية. الغرض منه:

  سباب نقص ادلتابعة الطبية.إجابات ادلدربني حول  يبني(:2جدول رقم )
ةالنسبة ادلؤوي التكرارات اجلواب  

%34 60 غياب التوجيه  

%24 68 نقص الجانب المادي  

%54 46 غياب المختصين  

%44 66 رأي آخر  

%044 24 المجموع  

 
 
 
 
 

 

 

 
 قثل إجابات ادلدربني حول  سباب نقص ادلتابعة الطبية. (:2شكل بياني رقم )
 ن  سنننباب نقنننص ب: % منننن ادلننندربني  جنننابوا 55منننن خنننالل اجلننندول يت ننن  لننننا  ن نسنننبة عكككرض وتحليكككل: 

 ينناب التوجيننو، ب: % مننن ادلنندربني  جننابوا 35ادلتابعنة الطبيننة لالعبننني ننناتج عننن  ينناب ادلختصننني،  منا نسننبة 

المحسوبة 2كا  .0.79 

الجدولية 2كا  00.7 
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نقننص اجلانننب ادلننادي، وداللننة ذلننك ىننو النننقص الكبنن ر للمختصننني ب:  جننابوا  % مننن ادلنندربني25 مننا نسننبة 
يف رلنننننال الطنننننب الرياضننننني واقتصنننننارىم علنننننى الطنننننب العنننننام، باإلضنننننافة إىل نقنننننص وعننننني الالعبنننننني و يننننناب 

الا معرفنة سنبب نقنص ادلتابعنة الطبينة،اىرة ظنةة دلعرفة تطابق عينة البحنث حنول ج خائنتا هرتو ظالتوجيو.
وعنننند إجاباتغيننناب التوجينننو ، نقنننص اجلاننننب ادلنننادي ،  يننناب ادلختصنننني ، ر ي  خنننر  4كاننننو حتتنننوي علنننى 

الالعبنني  ر يالالعبنني .شلنا يؤكند اخنتالف  إجابنةال يوجد تطابق بنني  3ودرجة احلرية  5...درجة خطورة 
 .اىرةظيف ىذه ال

 ما ىو سبب عدم تكفل الالعبني بإةابتهم؟ (:13لسؤال رقم )ا
 التعرف على  سباب عدم تكفل الالعبني بإةابتهم. الغرض منه:

 إجابات ادلدربني عن  سباب عدم تكفل الالعبني بإةابتهم. يبني(:13جدول رقم )
ةالنسبة ادلؤوي التكرارات اجلواب  

%25 60 عدم وجود طبيب مختص  

%35 62 عدم وجود مركز مختص  

%24 68 نقص الجانب المادي  

%24 68 ال مباالة  

%044 24 المجموع  

 
 

 

 

المحسوبة 2كا  .009 

الجدولية 2كا  00.7 
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 قثل إجابات ادلدربني عن  سباب عدم تكفل الالعبني بإةابتهم. (:3شكل بياني رقم )
 ن سنبب عندم تكفنل ب: دلندربني  جنابوا % منن ا35من خالل اجلدول يت ن  لننا  ن نسنبة عرض وتحليل: 

نقنص اجلاننب ب: % منن ادلندربني  جنابوا 25الالعبني بإةابتهم ناتج عن عدم وجود مركز سلتص،  ما نسنبة 
عندم وجنود ب: % منن ادلندربني  جنابوا 25الالمبناالة،  منا نسنبة ب: %  ي نا  جنابوا 25ذلك نسنبة ادلادي وك

الكبنن ر للمراكننز ادلختصننة واىلطبنناء ادلختصننني للعمننل علننى  طبيننب سلننتص، وقكننن توضنني  ذلننك، إىل النننقص
التكفننل هبننم،  و رمبننا إىل عنندم خطننورة بعننض اإلةننابات وكننذا إىل عنندم تننوجيههم واحلننر  علننيهم مننن طننرف 

ةنننة دلعرفنننة ج خائنتنننا هرتو ظادلننندرب، باإلضنننافة إىل عننندم مبننناالة بعنننض الالعبنننني طجنننم إةنننابتهم وهتنننورىم.
الا كانننو حتتننوي ،التعننرف علننى  سننباب عنندم تكفننل الالعبننني بإةننابتهمة اىر ظننتطننابق عينننة البحننث حننول 

وعننند ، مبنناالةي، ال عنندم وجننود طبيننب سلننتص ، عنندم وجننود مركننز سلننتص ، نقننص اجلانننب ادلنناداتإجاب4علننى
الالعبنني  ر يالالعبنني .شلنا يؤكند اخنتالف  إجابنةال يوجد تطابق بنني  3ودرجة احلرية  5...درجة خطورة 

 . اىرةظيف ىذه ال
 ىل يوجد مركز للطب الرياضي يف اجلزائر؟ (:14السؤال رقم )

 التعرف على وجود مركز خا  بالطب الرياضي يف اجلزائر. الغرض منه:
 إجابات ادلدربني حول وجود مركز للطب الرياضي يف اجلزائر. يبني(:14جدول رقم )

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

 ال مباالة نقص الجانب المادي عدم وجود مركز مختص عدم وجود طبٌب مختص



 عرض وتحليل نتائج البحث                               الفصل الثاني :                              
 

 
69 

 

 النسبةادلؤوية التكرارات اجلواب
%35 62 نعم  

%65 42 ال  

%044 24 المجموع  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 قثل إجابات ادلدربني حول وجود مركز للطب الرياضي يف اجلزائر. (:4شكل بياني رقم )
 عرض وتحليل:

 ننننو ال يوجننند مركنننز للطنننب ب: % منننن ادلننندربني  جنننابوا 65منننن خنننالل اجلننندول يت ننن  لننننا  ن نسنننبة  
يوجننند مركنننز للطنننب الرياضننني بننناجلزائر، ومنننن خنننالل ىنننذه ب: % ف جنننابوا 35الرياضننني يف اجلزائنننر،  منننا نسنننبة 

النتائج نقول ب ن عدم وجود مركز للطنب الرياضني يف اجلزائنر يعنود رمبنا إىل نقنص ادلختصنني يف ىنذا اجملنال و 
ةننة دلعرفننة تطننابق عينننة البحننث ج خائنتننا هرتو ظاكننز مننن طننرف اجلهننات ادلختصننة.إىل عنندم تننوف ر ىننذه ادلر 

نعم إجنابتينالنا كاننو حتتنوي علنى التعرف على وجود مركز خنا  بالطنب الرياضني يف اجلزائنر، اىرة ظحول 
 ر يالالعبني .شلنا يؤكند اخنتالف إجابنةال يوجند تطنابق بنني  1ودرجة احلرينة  5...ال وعند درجة خطورة ،

 .اىرةظالالعبني يف ىذه ال

المحسوبة 2كا  .070 

الجدولية 2كا  40.3 
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 ىل تفرض على الالعبني إجراء فحو  طبية رياضية يف بداية كل موسم؟ (:15السؤال رقم )
 الوقوف على اإلمكانات الصحية لالعبني. الغرض منه:

النتائج اخلاةة بفنرض إجنراء الفحوةنات الطبينة الرياضنية لالعبنني منن قبنل ادلندربني  يبني(:15جدول رقم )
 يف بداية كل موسم.

 
 ةالنسبة ادلؤوي التكرارات اجلواب
 %65 42 نعم

 %35 62 ال

 %044 24 المجموع

 
 

 
 

 
 
 
 
 

قثل النتائج اخلاةة بفرض إجراء الفحوةات الطبية الرياضية لالعبني من قبل  (:15شكل بياني رقم )
 ادلدربني يف بداية كل موسم.
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 عرض وتحليل:
نعنننم،  ي  ننننو يفنننرض علنننى ب: % منننن ادلننندربني  جنننابوا 65منننن خنننالل اجلننندول يت ننن  لننننا  ن نسنننبة  

 يفننرض علنننى الالعبننني إجنننراء ال،  ي الب: %  جنننابوا 35الالعبننني إجننراء فحنننو  طبيننة رياضنننية،  مننا نسننبة 
فحننو  طبيننة رياضننية، وبإمكاننننا تفسنن ر النسننبة ادلرتفعننة طننر  ادلنندرب علننى سننالمة الالعبننني، والتكفننل هبننم 

الوقنوف علننى اىرة ظنةنة دلعرفنة تطنابق عيننة البحننث حنول ج خائنتننا هرتو ظيف حنال وجنود العنب مصناب.
ودرجننة  5...ال وعننند درجننة خطننورة ،الننا كانننو حتتننوي علننى اجننابتني نعننم اإلمكانننات الصننحية لالعبني،

 .اىرةظالالعبني يف ىذه ال ر يال يوجد تطابق بني اجابة الالعبني .شلا يؤكد اختالف  1احلرية 
 استنتاج االستبيان الخاص بالمدربين : 2-1
زائنر تبنني  ننو ال يوجند مركنز للطنب عد إجراء االستبيان مع ادلدربني حول وجنود مركنز للطنب الرياضني يف اجلب

الرياضننني وىنننو يعتننن  سنننبب لننننقص ادلتابعنننة الطبينننة لالعبنننني وعننندم التكفنننل هبنننم باإلضنننافة إىل الننننقص الكبننن ر 
يف  ة، وكنذا نقنص اجلاننب ادلنادي و يناب التوجينو بدرجنة  قنل و الالمبناالللمختصني يف رلال الطب الرياضي

فمننا الحظننناه داخننل ىننذه  مننا نننتج عنننو عنندم تننوفر قاعننة خاةننة بننالعالج داخننل كننل فريننق ، بعننض اىلحيننان 
الفننر  ىننو  ن معظمهننا تتننوفر علننى شلننرض فقنن  ىننذا اىلخنن ر الننذي نالحننم ح ننوره إال خننالل ادلباريننات ويف 

د وىنننو منننايؤثر سنننلبا علنننى سنننالمة وةنننحة الالعبنننني ومنننردو ادلهنينننة،  وبعنننض اىلحينننان ال ص نننر نظنننرا الرتباطاتننن
لعبهم وواةة التكفل بإةنابتهم حنىت  ن بعنض الالعبنني يتحمنل عنالج إةنابتو بنفسنو، كمنا ن ىنناك بعنض 

وذلك بفرضهم إلجراء فحو  طبية على الالعبني سوى يف بداية ادلوسنم والنذي  ادلدربنيالتقص ر من طرف 
يننة وجننود مركننز جيمعننون علننى حتمىننو  نن ر كنناف ويعتنن  تقصنن ر يف حننق الالعبننني، كننل ىننذا جعننل ادلنندربني  

علنى ادلسنتوى اجلهنوي والنوالئي وذلنك للتكفنل لمينع الالعبنني ادلصنابني وىنذا بعند  للطب الرياضي وتعميمنو
منناراو  ن ىننناك نقننص كبنن ر دلراكننز الطننب الرياضنني يف اجلزائننر ، وىننو مايطننابق ةننحة فرضنني  إذ ىنني سننليمة 

 وزلققة .
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 ياتـــــــــائج بالفرضـــــــــــــــــــــــــــة النتــــــمقابل

 

الدراسة ادليدانية اليت قمنا هبا باستعمال هو  من خالل دراسة هذا ادلوضوع و اإلدلام النظري بكل متطلبات
مث حتليل النتائج اإلحصائية ادلستخلصة من التجربة االستطالعية و األساسية باستخدام أنسب ادلقاييس ن االستبيا

قلة التوعية وكذلك اهتمام ادلدريني بالنتائج ونقص القائلة "  الرئيسيةتوصلنا إىل أن الفرضية ،اإلحصائية احلديثة 
اجلزئية األوىل والثانية و الفرضيات مراكز ادلراقبة الطبية أدى إىل كثرة اإلصابات لدى العيب كرة القدم." قد حتققت 

 أن :القائلتان 

 يف التقليل من اإلصابات الرياضيةاجيايب الطبية دور للمراقبة  -1
 للمراقبة الطبية دور اجيايب يف حتسني مردود العيب كرة القدم  -2

وهذا ما يعود بالسلب على الرياضيني من اجلانب الصحي وذلك بتعرضهم إىل إصابات قد حتققتان أيضا ،  
 خاصة وأن رياضة كرة القدم تتميز باالحتكاك البدين والتنافس الشديد، أما من اجلانبو ، متنوعة ومتفاوتة اخلطورة

 الرياضي فيتمثل يف تدهور مستواهم الرياضي نظرا خلطورة اإلصابة وتكرارها وعدم وجود متابعة طبية دورية.
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 الخــــــــالصة العـــامــــة :

 

من خالل البحث النظري ، والدراسة ادليدانية الٍت قمنا هبا باستعمال االستبيان وجدنا ولألسف الشديد انو مل    
القدم ، وىذا راجع إىل غياب ادلختصُت أو رمبا إىل نقص تعطى أمهية ومكانة للطب الرياضي يف رياضة كرة 

اجلانب ادلادي ذلذه الفرق وىذا ما يعود بالسلب على الرياضيُت من اجلانب الصحي وذلك بتعرضهم إىل إصابات 
متنوعة ومتفاوتة اخلطورة ، خاصة وان رياضة كرة القدم تتميز باالحتكاك البدين والتنافس الشديد ، أما من 

الرياضي فيتمثل يف تدىور مستواىم الرياضي نظرا خلطورة اإلصابات وتكرارىا وعدم وجود متابعة طبية  اجلانب
دورية .كما اثر ذلك على عدم توفر ىذه الفرق على طبيب خمتص أو حىت على طبيب عام يقوم بإجراء ادلتابعة 

 أثناء إجراء ادلباريات ، وىذه ادلشكلة تعاين الطبية الدورية على الالعبُت ومراقبتهم أثناء وبعد التدريبات ، أو حىت
 منها رياضة كرة القدم .

ومن ناحية أخرى فان نقص التوعية وغياب التوجيو من طرف ادلدربُت لالعبُت أدى إىل عدم وجود متابعة      
ممارستهم  طبية دورية ، كما انو ال تعطى لالعبُت نصائح أو إرشادات وتوجيهات تقيهم من شبح اإلصابات أثناء

الرياضية .إضافة لذلك إمهاذلم لصحة الالعبُت واىتمامهم بتحقيق النتائج يف ادلباريات أكثر من احلذر من 
ومتابعتهم صحيا طوال ادلشوار  اإلصابات واألداء اجليد ، لذا فمن الواجب على ادلدربُت االىتمام بالالعبُت

 الرياضي ، حىت متارس ىذه الرياضة يف أحسن الظروف .

    

ويف األخَت نتمٌت أن جيد الالعبون االىتمام والعناية الكافية من طرف اجلهات ادلختصة والتخفيف من كمية     
ادلشاكل اليت يتخبطون فيها ، كما نتمٌت أن جتد اقًتاحاتنا األذان الصاغية والنية احلسنة لتجسيدىا على ارض 

 سبحانو أننا قد وفقنا يف ذلك.   الواقع خلدمة الرياضة والرياضيُت ، ونرجو من اهلل

 



 المصادر والمراجعق ائمة  

 

 
67 

 

  باللغة العربية قائمة ادلراجع
 ادلصادر: 

 القرآن الكرمي 
  الكتب
 . 1976إبراىيم البصري ،الطب الرياضي ، دار احلرية ، بغداد ،  -1
 .1984، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان ،يم عالم، كأس العامل لكرة القدمإبراى -2
 ،اقة البدنية، دار الفكر العريب، القاىرةيالل فسيولوجيا، محد عبد الفتاح ، أمحد نصر الدينأبو العالء أ -3

2004. 
مركز الكتاب للنشر ، 1ط، امة رياض ، إمام حسن زلمد النجمي، الطب الرياضي والعالج الطبيعيأس -4

 .1999، مصر اجلديدة ، القاىرة ،
لقاىرة، مصر ، ا، مركز الكتاب للنشر1سعافات اوأولية إلاابات ادلالعب، طأسامة رياض ، اإل -5

 .2002، اجلديدة
 .1998، القاىرة ، دار الفكر العريب1ادلالعب، ط، الطب الرياضي وإاابات أسامة رياض -6
 .1999، ، مركز الكتاب للنشر ،القاىرة1ط، أسامة رياض، الطب الرياضي وكرة اليد -7
 .1984، دار ادلاليني ، بريوت،1دم ، ط، كرة القحسن عبد اجلواد -8
 .  1986، بريوت ، ادلاليني لعلمدار ا، 2د اجلواد، كرة القدم ، طحسن عب -9

، ادلالعب وقاية إسعاف عالج طبيعي، منشأة ادلعارف، اإلسكندرية ، إااباتروفائيل عياذحياة  -10
 سنة )تاريخ(. بدون

، دار ىومو، 1رشيد زروايت، تدريبات على منهجية البحث العلمي يف العلوم االجتماعية، ط -11
2002. 

 .1986نقائض ، بريوت ، لبنان ، ، دار ال 1رومي مجيل ، كرة القدم ، ط -12
 .1979سامي الصفار ، دليل احلكم يف كرة القدم ، جامعة بغداد ،  -13
 .1982، والنشر، جامعة ادلوال، العراق ، دار الكتب للطباعة1سامي الصفار ، كرة القدم ، ج -14
،  1عادل علي حسن ، الرياضة والصحة عرض لبعض ادلشكالت الرياضية وطرق عالجها ، ط -15

 .1995ادلعارف ، اإلسكندرية ، منشأة 
، مركز الكتاب  1عبد الرمحان عبد احلميد زاىر ، موسوعة اإلاابات الرياضية وإسعافاهتا اوأولية ، ط -16

 .2004القاىرة للنشر ، 
 .1980، ، دار النهضة العربية، بريوت1ان عيسوي ، سيكولوجية النمو ، طعبد الرمح -17



 المصادر والمراجعق ائمة  

 

 
66 

 

 . 1987ية العربية الليبية ، ، اجلماىري علي خليفي وآخرون، كرة القدم -18
ؤسس شباب اجلامعة ، م1يف وقاية الالعب الوقاية والعالج، ط، دور ادلدرب عبده السيد أبو العالء -19

 .1985، للطباعة والنشر، اإلسكندرية، مصر
اء لدنيا ف، دار الو 1عضلية واجملهود البدين للرياضيني، ط، كيمياء اإلاابة الفراج عبد احلميد توفيق -20

 .2004 ،ة والنشر، اإلسكندريةالطباع
زيع ، الدار الدولية  للنشر والتو 1ط، ات الرياضية وكيفية التعامل معها، موسوعة اإلاابكمونوفريق   -21

 .2002، عمان ودار الثقافة للنشر والتوزيع
، دار الفكر العريب ،  3كمال عبد احلميد ، زلمد ابحي حسانني ، اللياقة البدنية ومكوناهتا ، ط -22

 .1998،  القاىرة
 .1973تشريح الرياضي الوظيفي ، دار ادلعارف ، مصر ،ال، عالويزلمد احلسن  -23
زلمد احلسن عالوي، أسامة كامل راتب، البحث العلمي يف الرتبية الرياضية وعلم النفس، دار الفكر  -24

 . 1999العريب، القاىرة،  
 .1998ر ، القاىرة ، ، مركز الكتاب لنش1عالوي، سيكولوجية اإلاابة الرياضية، طزلمد حسن  -25
 .1979، دار ادلعارف ، مصر ،  1زلمد حسن عالوي ، علم التدريب الرياضي ، ط -26
، مؤسسة شباب  1، ط الرياضينيعلم إاابات زلمد عادل رشدي ، موسوعة اإلاابات الرياضية  -27

 .1995اجلامعة ، طرابلس ، 
 1994، القاىرة، مصر،1طزلمد، أساسيات كرة القدم،  إبراىيم، مفيت زلمد عبده ااحل الوحش -28
زلمد عوض بسيوين، فيصل ياسني الشاطي، نظريات وطرق الرتبية ادلدنية ،ديوان ادلطبوعات  -29

 . 1992اجلامعية، 
مفيت إبراىيم زلمد ، اجلديد يف اإلعداد ادلهاري واخلططي لالعب كرة القدم، دار الفكر العريب،  -30

 .1999القاىرة، 
 .1999ي لكرة القدم، دار الفكر، بغداد ،موفق عبد ادلوىل ، اإلعداد الوظيف -31
 .1984مكتبة الفالح ، الكويت، ، 1ناار ثابت، أضواء على الدراسة ادليدانية، ط -32
مصطفى حسني باىر، طرق البحث العلمي والتحليل اإلحصائي يف  -إخالص زلمد عبد احلفيظ -33

 .  2000اجملاالت الرتبوية والنفسية والرياضية، مركز الكتاب للنشر القاىرة، 
 ادلذكرات : 

بلقاسم تلي وآخرون، دور الصحافة ادلرئية يف تطوير كرة القدم اجلزائرية، معهد الرتبية البدنية، دايل  -1
 . 1997سإبراىيم، مذكرة ليسانس، جوان، 



 المصادر والمراجعق ائمة  

 

 
67 

 

 
 
 

 ادلنشورات واجملالت : 
، بدون زائر، عني مليلةاذلدىد للطباعة والنشر والتوزيع، اجل ، دار1رابطة الوطنية لكرة القدم، دليل، طال -1

 تاريخ )السنة(.
 .1993، اجللسات الوطنية للرياضة، وزارة الشباب والرياضة، اجلزائر -2
 ، اجلزائر .18/06/1982، رللة الوحدة الرياضي، عدد خاص -3
 .1993،عات من ادلركز الوطينمطبو  -4

 قائمة ادلراجع بالغة الفرنسية : 
1- Abd Elkader touil , la arbitrage dant le foot ball ,modern ,edition 

la phonique , Alger,1993. 
2- Akramov , selction et préparation ,des jeun foot bal leur , édition 

OPU ,Alger,1985. 
3- Edgar Thill , manuel de leducateur sportif , édition vigot ,1989. 
4- Heipertz / bohmer ,médecine du sport ,édition ,paris , 1990 . 
5- Jacqueline rossout ,lumborso médecine du sport ,paris ,1994. 
6- Jean genety / Elisabeth brunet geudj ,traumatologie du sport en 

pratique médicale courant ,édition vigot ,1991.  
   
 
 

  
 



                                                                                  

 الدميقراطية الشعبية  اجلزائريةاجلمهورية 

 وزارة التعليم العايل و البحث العلمي

 معهد علوم وتقنيات االنشطة البدنية والرياضية 

  –مستغاًل  –جامعة عبد احلميد بن باديس 

 قسم التدريب الرياضي 

 رياضة وصحة 

 كرة القدم  درياستمارة استبيانية موجهة مل

 

ايديكم هذه االستمارة االستبيانية اليت تصبوا اىل اجناز مذكرة خترج لنيل شهادة املاسرت يف يسرين ان اضع بني 
 " ل م د " حتت عنوان :  نظاموصحة  رياضةختصص 

 

 " دراسة واقع الطب الرياضي في بعض النوادي الرياضية لكرة القدم ) الجهوي الثاني ( "     

 

 حتت اشراف الدكتور :                                 من اعداد الطالبان :                  

 بن خالد حاج                                                                              

 عموري زكرياء -
                                شاعة علي                -

 

 

  4102/  4102السنة اجلامعية : 



 المراقبة الطبية في التقليل من االصابات الرياضيةواقع المحور االول :  -1
 ال    -نعم                                  -على طبيب ؟         ميتوفر فريقكأ( ىل  -10

 طبيب عام -جابة بنعم ىل ىو:   يف حالة اإل ب(         

  الرياضييف الطب  ائىأخص -                                              
 طبيب الفريق  -: إىلىل مت توجيهك  أصبتحني -10

 طبيب عام  -                                          
 خمتص  -                                         

 حتسن  -أ( بعد معاجلة إصابتك ىل كان مردودك أثناء اللعب ؟  -10
 بقي على حالو  -                                                                 

 تراجع   -                                                                

؟ ىل ماذا يعود السبب إ  ب(            
...........................................................................:.............................. 

..................................................................................................... 
     

 ال   -نعم                  -:     (؟الشفاء ) بة مباشرة بعد انتهاء فرتة النقاىةىل عاودتك اإلصا -14
    ال     -نعم                       -:    ؟الطبية املفروضة عليكم كافيةىل املراقبة  -15
  : اإلصابةلتفادي  إرشاداتاملنافسات ىل يقدم لكم املدرب  أومزاولتكم التدريبات  أثناء أ( -16

 ال  -                نعم                -
 ؟ اداتاإلرشإذا كانت اإلجابة بنعم فيما تتمثل ىذه ب(      

 .......................................................................................................... 
 يشرتط عليك املدرب إجراء مراقبة طبية دورية؟ىل  اإلصابةبعد  -17

 ال  -نعم                                -
 ل انتهاء فرتة النقاىة )الشفاء( ؟استأنفت اللعب قب أنىل سبق لك و  -18

  رأي آخر -                        ال   -نعم                                -           
 املدرب على اللعب ؟ جود بديل لك وأنت مصاب ، ىل يطلب منك عدم و يف حالة  -19

 ال  -نعم                                -
 
 ولة التدريب الزائدة يف احلصص التدريبية تزيد من خطر تعرضكم لإلصابة ؟ىل شدة مح-01  

  .ال -نعم                                     -                                   
 رتبها حسب األفضلية؟ على ماذا يركز املدرب أثناء املقابلة  – 00

 احلذر من اإلصابة -األداء اجليد                          -النتيجة                      -           



 ىل يفضل املدرب عدم إدراجك يف املقابلة ملا يكون ىناك شك بإصابتك ؟ -00
 ال  -نعم                              -                                    

 لكم املراقبة الطبية ؟ية كل موسم ىل جترى يف بدا -00
   أبدا-را                      ناد -                        أحيانا -دائما                      -                

 إذا أصيب أحدكم أثناء املباراة ىل يتم استبدالو بعد استشارة الطبيب ؟ -04
 ال  -نعم                               -                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 كرة لقدمنوادي  تحسين مردود المراقبة الطبية في  واقع المحور الثاني :
 ال  -نعم                   -                    ىل لديكم قاعة خاصة بالعالج واملتابعة الطبية ؟ -10
 غياب التوجيو  -أسباب نقص املتابعة الطبية لالعبني؟  ما ىي  -10

 نقص اجلانب املادي  -                                                    
 غياب املختصني  -                                                   
 رأي أخر  -                                                  

 عدم وجود طبيب خمتص  -بإصابتهم؟  ماىو سبب عدم تكفل الالعبني -10
 عدم وجود مركز خمتص  -                                                   
 نقص اجلانب املادي   -                                                  

 المباالة  -                                                 
 ال    -نعم          -                     أ( ىل يوجد مركز للطب الرياضي يف اجلزائر؟   -14
 ب( إذا كانت اإلجابة بنعم فهل ىو كاف للتكفل جبميع الالعبني؟        

 ال       -نعم                  -                  
 راء فحوص طبية يف بداية املوسم؟ إج ىل تفرض على الالعبني -15

 ال -نعم                     -                         
   



Résumé de cette étude 

 

     Titre de cette étude :*  le rôle contrôle médical pour réduire les 

blessures sportives afin d’améliorer le rendement des joueurs de foot 

ball * cette étude vise à définir quelques blessures des joueurs de foot 

ball et la contribution du contrôle médical dans la protection et les 

soins nécessaires à la guérison . suite à cette recherche ; nous visons à 

améliorer le rendement des joueurs par le biais de la protection , la 

sensibilisation et la stimulation du suivi médical habituel après la 

blessure . L’objectif de cette est de trouver une fonction positive au 

contrôle médical pour diminuer les blessures sportives et perfectionner 

le rendement des joueurs  de Foot ball . En ce qui concerne le corpus 

sélectif , nous avons quatre vingt joueurs et vingt entraineurs qui 

s’activent en deuxième division régional dans la wilaya de 

Mostaganem . Ils ont été choisis d’une manière arbitraire tandis que 

l’outil  était de remplir une fiche de renseignement composé en deux 

parties , la première contient quatorze questions destinés aux joueurs 

et la seconde contient cinq questions destinées aux entraineurs . 

Suivant ces fiches de renseignement , nous avons analysé nous en tant 

qu’étudiant un manque total dans le control médical des joueurs , ceci 

se répercute sur leur amélioration et leur progression . Il y a un 

manque de sensibilisation de la part des entraineurs , ces problèmes 

restent un obstacle pour les joueurs dans la réalisation de leurs 

ambitions et de leurs professionnalisme . Nous concluons dans cette 

étude qu’il faut :  

- Mettre en place des centres spécialisés dans la médecine sportive 

et sa généralisation au niveau régional et national .  

- Il est nécessaire de prévoir un médecin au sein de chaque équipe 

, précisément lors des matchs et des entrainements . 



 ة:ـــــــــص الدراســـــــــــملخ

)الجهوي لكرة القدم بعض النوادي الرياضية في واقع الطب الرياضي دراسة "عنوان الدراسة -
  الثاني( 

يف  الطب الرياضياليت يتعرض هلا العبوا كرة القدم ومسامهة  اإلصاباتالتعريف ببعض  إىلوهتدف "
دود الالعبني عن طريق حتسني مر  إىلالوقاية منها والعالج الالزم هلا ،كما نرمي من خالل ىذا البحث 

،والفرض من الدراسة وجود دور  بةإىل املتابعة الطبية الدورية بعد اإلصاىيلي وتوعيتهم ودفعهم العالج التأ
عينة  أما ،الرياضية  ويف حتسني مردود العيب كرة القدم اإلصاباتاجيايب للمراقبة الطبية يف التقليل من 

مت  من فرق تنشط يف القسم اجلهوي الثاين لوالية مستغامن مدرب 08 العب 08البحث فشملت 
حمورين  إىلقسمت  استبيانيوانت عبارة عن استمارة يف حني أن أداة البحث ك اختيارىم بطريقة عشوائية

ومنو يستنتج الطلبة ، موجو للمدربني  أسئلة 5سؤال موجو لالعبني والثاين وحيوي  41اثنني األول وحيوي
الباحثون وجود نقص فادح يف املراقبة الطبية لالعبني ماديا وبشريا ما أثر بالسلب على حتسني وتطوير 

الذي نستنتجو من ىذه املشاكل ىو أهنا  ،والشيءمن طرف املدربني  ري للتوعيةالكبوالغياب مردودىم 
وبناء مردودىم  لية وخاصة االحرتاف كما تؤثر علىالالعبني يف حتقيق طموحاهتم املستقب أمامتقف عائق 

 على ما جاء يف ىذه الدراسة نوصي ب :

 طين اجلهويوتعميمها على املستوى الو ،خاصة بالطب الرياضي  توفري مراكز

 .إصابتهم .وخاصة يف التدريبات واملباريات ومتابعة الالعبني بعد  ،ضرورة تواجد طبيب داخل الفريق
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