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 برحمتك وأدخلني. ترضاه صالحا أعمل وأن والدي وعلى علي أنعمت التي نعمتك أشكر أن أوزعني رب": تعالى اهلل قال
 91 اآلية النمل سورة " الصالحين عبادك في  

  والمعرفة العلم درب نال أنار الذي القدير العلي اهلل شكرن
 لنا المتواصل النجاح ونسألو المتواضع العمل ىذا أداء نال ويسر

 .سالحا العلم من تخذإ من ولجميع
 المتواضع العمل ىذا إنجاز على ساعدنا من كل إلى الجزيل بالشكر نتقدم

 بتوجيهاتو علينا يبخل لم الذي ستاوتي المشرف الدكتور خاصة
 العمل ىذا إنجاز طيلة القيمة ونصائحو

 الدراسي، مشوارنا طيلة حرفا علمنا من كل إلى
 .الحياة أصول تعليمنا في وساىم

 

 .جزيال شكرا
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 أحمد اهلل عزوجل الذي أضاء طريقي وهدانا لهذا ونسأله

 وخير الثواب وخير العمل وخير العلم وخير الدعاء وخير المسألة خير
 المصطفى خير وحبيبي سيدي على والسالم والصالة الممات وخير الحياة

 األنام وخير
 

 حقها من يسير بجزء وفيت ما الدنيا كنوز لها قدمت لو التي أملك، إلى ما أغلى إلى
 قرة العزيزة واقتداء،والدتي رمزا ولألمل مثال للصبر زلت وما كنت من يا علي ،إليك

 .عمرك في اهلل أطال عيني
 

 الذي المروءة،إلى معاني أتقنت حتى علمني الذي كياني، إلى في وجال صال الذي إلى
 وثبتك عمرك في اهلل أطال السمه ذكر كل عند فخري العزيز أبي الحياة درب لي أنار

 .طاعته على
 

 باهلل معتز ,عبدالقادر :إخوتي الدراسة سنوات طوال والعون السند لي كانوا من إلى
 .جهاد باهلل معتصم والكتكوت الحبيبة، أختي الوحيدة عائلتي زهرة وإلى

 
 وزوجته. الوحيد خالي إلى حسام والصديق األخ إلى

 
 :األصدقاء كل إلى

 محمود,مصطفى عبدالوهاب، صدام، فتحي،زكريا،عزيز،محمد،
 الدين نور،يوسف،رضا،الوافي عبد،عبدو،جالل، الدين تقي

 .مذكرتي تسعهم ولم ذاكرتي وسعتهم الذين كل وإلى
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 إلى رمز الحنان وعنوان األمومة   ....

 إلى  التي غذتني من حنانها

 إلى  هبة الرب  وكمال  الود  وصفاء القلب

 إلى الحائرة دوما عني  ..   والمشتاقة دائما لي  ..   والحنونة أبدا علي   ..

الغالية أمي  

                                  إلى الذي ينقدح عزما ويتقد قوة ويتدفق حلما ، ويفيض كرما وينساب سماحة،  ويتلفظ حكما                                            
 أبي العزيز

إخوتي  إلي شركائي في عرش أمي وأبي  

و كل عائلة براهيمي   ل األهل واألقاربالى اعمامي وعماتي واخوالي وخاالتي    وإلى ك  

المذكرة خاصة المشرف الدكتور ستاوتي  الى من كان لي سندا في هذه  

 إلى كل معلمي و أساتذتي الكرام من االبتدائي إلى الجامعة ، أسمى معالي التقدير و االحترام

صدقاء إلى كل األ  

التربية البدنية و الرياضية وإلي كل طلبة معهد   
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 صفحة قائمة اجلداول  الرقم

 77 جدول ميثل صدق و ثبات االستبيان  10

ميثل ما إذا كانت األندية الرياضية تتوفر على عيادة طبيةجدول  17  76 

 78 جدول يبني مدى أمهية وجود طبيب يف الفريق 10

يبني ما إذا كان الطبيب يقوم باجراء فحص طيب لالعبجدول  14  81 

 87 جدول يبني مىت يتم اجراء الفحص الطيب 15

لالعب جدول يبني مدى علم ادارة الفريق بادلعلومات الصحية  16  84 

 86 جدول يبني كيف تدون ادلعلومات الصحية لالعب 17

جترى لالعبني يومياجدول يبني ما إذا كانت ادلراقبة الطبية  18  88 

تواجد طبيب أو شلرض فريق أثناء التدريب ضروري أنجدول يبني  19  91 

ت ىناك مشاكل صحية خاصة بالالعبنيجدول يبني ما إذا كان 01  97 

 94 جدول يبني مدى  امهية ادلراقبة الطبية 00

ضرورة ادلراقبة الطبية والفحوصات الدوريةجدول يبني  07  96 

 98 جدول يبني مدى جتاوب الالعبني للنصائح ادلقدمة من طرف ادلدرب 00

 011 جدول يدرس مدى تاىيل طبيب الفريق 04
جدول يبني ما اذا كانت عيادة النادي تتوفر على مجيع مستلزمات ووسائل ادلراقبة  05

 الطبية
017 

ثقافة الالعب حول ادلراقبة الطبيةجدول يبني   16  014 
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يبني أثر ادلراقبة الطبية  على نتائج الفريقجدول  17  016 

ضرورة تعميم ادلراكز الطبية الرياضيةجدول يبني  18  018 

 001 أين يتم التكفل بالالعب أثناء اصابتو داخل الفريق جدول يبني 19

أمهية ادلراقبة الطبية يف تفادي االصاباتجدول يبني  71  007 

كانت ىناك برامج صحية سلصصة لالعبني بعد هناية ادلوسم  مااذاجدول يبني  20  004 

ميثل بررلة الفحوصات الدورية والعادية اخلاصة بادلراقبة الطبية جدول 27  006 

مهام الطبيب الرياضي يف الفريقميثل جدول  20  007 

ل ما اذا كان الطبيب يسطر برامج غذائية للمحافضة على لياقة ميثجدول  24
 الالعب

008 

 009 جدول ميثل أسباب نقص ادلتابعة الطبية للالعبني                  25

أسباب نقص ادلتابعة الطبية لالعبني ميثلجدول  26  071 

 070 جدول ميثل ما اذا كانت خربة الطبيب كافية للتعامل مع مجيع االصابات 27

حدة االصابات اليت تصادف الطبيب يف النادي ميثلجدول  28  077 

امكانية التكفل بالكسورميثل جدول  29  070 

ل أنواع الكسور اليت تصيب الالعبنيميثجدول  01  074 
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 جدول ميثل األعمدة البيانية 
 

 

 77 على عيادة طبية أعمدة بيانية دتثل ما إذا كانت األندية تتوفر  10
 79 دتثل مدى أمهية وجود طبيب يف الفريقأعمدة بيانية  17

دتثل ما إذا كان الطبيب يقوم باجراء فحص طيب لالعبأعمدة بيانية  10  80 
 80 مىت يتم اجراء الفحص الطيبدتثل أعمدة بيانية  14
مدى علم ادارة الفريق بادلعلومات الصحية لالعبدتثل أعمدة بيانية  15  85 
ل الكيفية اليت تدون هبا ادلعلومات الصحية لالعبدتثأعمدة بيانية  16  87 
ل ما اذا كانت ادلراقبة الطبية لالعبني يوميااعمدة بيانية دتث 17  89 
ما اذا كان تواجد طبيب او شلرض الفريق ضروري أثناء التدريبدتثل أعمدة بيانية  18  90 
ما اذا كانت توجد مشاكل صحية خاصة بالالعبني دتثل أعمدة بيانية  19  90 
ادلراقبة الطبيةمدى أمهية دتثل أعمدة بيانية  01  95 
00  

ثل ما اذا كانت ىناك توعية لالعب عن ضرورة ادلراقبة الطبيةدتأعمدة بيانية   

97 

 99 ما اذا كان الالعب يتقبل النصائح الطبية ادلقدمة من طرف ادلدربأعمدة بيانية دتثل  07
بيانية دتثل مدى مؤىالت الطبأعمدة  00  010 
مستلزمات و وسائل ادلراقبة الطبيةدتثل أعمدة بيانية  04  010 
مدى ثقافة الالعبني حول ادلراقبة الطبيةدتثل أعمدة بيانية  05  

 

015 

تأثري ادلراقبة الطبية على نتائج الفريق دتثل أعمدة بيانية  06  017 
ة تعميم ادلراكز الطبيةضرور دتثل أعمدة بيانية  07  019 
التكفل الصحي بالالعبنيأين يتم دتثل أعمدة بيانية  08  000 
ية دتثل أمهية ادلراقبة الطبية يف تفادي االصاباتأعمدة بيان 09  000 
 005أعمدةبيانيةتمثلماذاكانتهناكبرامجصحيةمخصصةلالعبينبعدنهايةالموسم 71
بررلة الفحوصا الدورية والعادية اخلاصة بادلراقبة الطبيةدتثل أعمدة بيانية  70  006 
مهام الطبيب الرياضي يف الفريقدتثل أعمدة بيانية  77  007 
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70  

ما اذا كان الطبيب يسطر برامج غذائية للمحافضة على لياقة دتثل أعمدة بيانية 
 الالعب

008 

نقص ادلتابعة الطبية لالعبنيأسباب دتثل أعمدة بيانية  74  009 
ادلتكررة لالعبني أسباب االصاباتدتثل أعمدة بيانية  75  071 
ل ما اذا كانت خربة الطبيب كافية للتعامل مع مجيع االصاباتدتثأعمدة بيانية  76  070 
حدة ااالصابات اليت تصادف الطبيب يف الناديدتثل أعمدة بيانية  77  077 
ثل امكانية التكفل بالكسوردتأعمدة بيانية  78  070 
اليت تصيب الالعبنيأنواع الكسور دتثل أعمدة بيانية  79  074 
 075 أعمدة بيانية دتثل ما اذا كان اجلانب النفسي لو دور يف ختفيف أالم الالعب ادلصاب 01
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 زلتوى البحث 

 الصفحة                                                                                              ادلوضوع

 أ كلمة شكر 

 ب اإلىداء 

 قائمة احملتويات 

 د قائمة األشكال و اجلداول 

 التعريف بالبحث

 17 ادلقدمة 
 03 ةاالشكالي

 03 التساؤل العام 
 03 التساؤالت اجلزئية                         

            14                                                                                                 اىداف الدراسة
                         
 14 فرضيات الدراسة

 14 الفرضية العامة
 14 الفرضيات اجلزئية

 14 امهية البحث واحلاجة لو
 15 حتديد ادلفاىيم وادلصطلحات 

 16 ادلشاهبة الدراسات و البحوث 
 16 الدراسة األوىل
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 17 الدراسة الثانية 
 19 الدراسات السابقة نقد 

 -اجلانب النظري  -الباب األول 
  –ادلراقبة الطبية  –الفصل األول 

 23 دتهيد  

 24 حملة تارخيية حول الطب الرياضي -2

 24 الطب الرياضي يف اجلزائر -3

 25 (2:81 -2:73دلرحلة االبتدائية )ا -3-2

 25 (2:86 -2:82مرحلة التنمية ) -3-3

 26 (4::2 -2:97مرحلة التقهقر ) -3-4

 26 تعريف الطب الرياضي -4

 27 بيولوجيا الطب الرياضي -أ

 27 أنواع الطب الرياضي -5

 27 الطب الرياضي التوجيهي -5-2

 27 الطب الرياضي الوقائي-5-3

 27 الطب الرياضي العالجي -5-4

 28 الطب الرياضي التأىيلي -5-5

 28 بعض اجلوانب الطبية التطبيقية للطب الرياضي احلديث -6

 28 علم الطب الرياضيأىداف  -7
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 29 مهام الطب الرياضي -8

 29 فحص معقد -8-2

 29 فحص ديناميكي  -8-3

 29 فحص طيب معمق -أ  

 :2 الفحص الطيب على مراحل -ب

 91 الفحص الطيب ادلستمر -ج

 91 عالقة الطب الرياضي بالتدريب الرياضي -8

 91 أمهية إعداد ادلدرب يف علوم الطب الرياضي -1

 01 رلاالت الطب الرياضي -01

 00 واجبات الطب الرياضي -00

 33 ادلراقبة الطبية -23

 33 مفهوم ادلراقبة الطبية -23-2

 33 استمارة التقييم الطيب لالعب -23-3

 33 قسم الفحوص الطبية العامة والشاملة -أ

 34 الرعاية الطبية -23-4

 35 خالصة

 - اإلصابات الرياضية - الفصل الثاين

 76 دتهيد     
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 76 تعريف اإلصابة الرياضية  -7

 76 أعراضها -0

 77 تصنيف اإلصابات -4

 77 إصابات خفيفة -4-0

 77 إصابات متوسطة: -4-7

 77 إصابات شديدة -4-0

 78 ةإصابات خطري  -4-4

 78 أنواع اإلصابات الرياضية .5  

 78إصابات العظام-5-0

 79  كدم العظام  -5-0-0

 79 الكسور -5-0-7

 00 إصابات ادلفاصل-5-7

 07 ادلفاصل الليفية -أ

 07 ادلفاصل الغضروفية  -ب

 07 ادلفاصل السينوفية  -ج

 Les entorses: ( 07 ادللخ )االلتواء-5-7-0

 LES LUXATION 00:اخللع  -5-7-7

 00  كدم ادلفصل   -5-7-0
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 04 إصابات األربطة واألوتار  -5-0

 04 دتزق األربطة  -5-0-0

 05 دتزق األوتار -5-0-7

 05 دتدد األوتار -5-0-0

 05 التهاب األوتار-5-0-4

 05 التهاب الوتر الغشائي السينويف -أ

 06 التهاب الوتر احمليطي-ب

 06 إصابات العضالت  -5-4

 06  التيبس  -5-4-0

 07 التقلص العضلي -5-4-7

 08      التمزق العضلي  -5-4-3

  08                                                                                 درجة أوىلال من دتزق-أ

 08 دتزق درجة ثانية -ب

 08 دتزق درجة ثالثة-ج     

 08 )التمزق الكامل للعضالت )دتزق درجة رابعة -د

 41 إصابات اجللد  -6

 40 االنتفاخ اجللدي -6-0

 40 السحجات  -6-7
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 40 أنواع اجلروح  -6-0-0

 47 جرح بثرى  -أ 

 47 جرح سطحي-ب

 47 جرح قطعي -ج

 47 جرح رضي  -د

 47 جرح وخزي  -و

 47 ملخص حول أعراض اإلصابات -7

 40 خالصة

  – النشاط الرياضي - الفصل الثالث

 56 دتهيد

 57 مفهوم النشاط الرياضي-2

 58  الرياضيأىداف النشاط  -3

 58 أىداف التنمية البدنية -3-2

 58 ىدف التنمية ادلعرفية -3-3

 59 ىدف التنمية النفسية -3-4

 59 ىدف التنمية احلركية -3-5
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 :5 ىدف التنمية االجتماعية -3-6

 61 ىدف الًتويح وأنشطة الفراغ -3-7

 61 ات وخصائص النشاط البدين الرياضيواجب -4

 61 واجبات النشاط الرياضي -4-2

 62 ئص النشاط البدين الرياضيخصا -4-3
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 71  االقتصاد يف اجلري -8-7

 71 السعة الالىوائية -8-8

 71 الضغط احلراري -8-9
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 –اجلانب التطبيقي   -الباب الثاين 

 –ادليدانية  البحث و اإلجراءاتمنهجية  –الفصل األول 
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 الفهرس  
 

 ف 

 68                                                                                ادلتغري التابع-0-7-0
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 المقدمة:

احلديثة اليت دخلت عائلة الطب الواسعة بعد احلرب العادلية الثانية.  الطب الرياضي ىو أحد الفروع الطبية
ومن أىم اخلدمات الطبية اليت قدمها الطب الرياضي يف دوره التكويين ىو وضع أسس طبية دلراجعة الناحية 

 الصحية للمراكز والنوادي واإلشراف على العيب ادلالكمة وادلصارعة وكرة القدم  ... اخل .وذلك دلعرفة
 .أسباب اإلصابات الرياضية ومعدل أعمار الالعبني، حسب نوع اللعبة ومعدل السعة احليوية وغريىا

, ومسامهتهم يف ادلباريات. ولقد  فهو الذي يعتين بالرياضة والرياضيني , وكذلك حيدد حدود لياقتهم البدنية
ضية تسمح لكل شخص منا , ان التجارب الريا قيلة من قبل أحد ادلهتمني بالطب الرياضي السابقني

الشخص الرياضي ال يعرف حدود لياقتو البدنية ,  ء ادلعرفة الشخصية بذاتو. وغالبابكشف نفسو , و اجرا
معرفة ذلك  يفالطيبة نساعده ومدى خطورة استمرار الرياضة اجملهدة لو. لذلك ضلن بواسطة ىذه ادلراقبة 

دلعرفة مهارة الرياضي وحدود جدا ضرورية  ىذه الطبيةادلراقبة ف. عليووتنبيهو يف حالة وجود أي خطورة 
 (79)انطوان لويل، صفحة  و ادلباريات. اجتياز ادلسابقات الرياضية عنداخلطورة لديو 

لذلك فمن خالل دراستنا اردنا معرفة واقع ادلراقبة الطبية والفحوصات الطبية يف االندية الرياضية لكرة  
اىل ثالثة فصول ,الفصل االول ادلراقبة الطبية ,الفصل الثاين يف اجلانب النظري القدم , حيث تطرقنا 

نب التطبيقي فقد اعتمدنا على االصابات الرياضية ,الفصل الثالث فكان النشاط الرياضي .اما يف اجلا
ادلنهج الوصفي دلالئمتو دلوضوع الدراسة .حيث تكون رلتمع وعينة البحث من مخسة العبني اجريت 

العب كرة قدم من  54عليهم الدراسة االستطالعية اما العينة اليت اجريت عليها الدراسة  فتكونت من 
كما اعتمدنا على االستبيان    بعة اطباء يف ىذه النوادي .نوادي رياضية تابعة لوالية النعامة اضافة اىل ار  79

ة زلاور سؤال مقسمة اىل ثالث 07داة جلمع البيانات حيث كان  االستبيان ادلوجو لالعبني يتكون من أك
 اسئلة . 07طباء فيتكون من اما االستبيان اخلاص باأل

ادلراقبة الطبية تطبيق نقص كبري يف  فمن خالل ىذه الدراسة توصلنا اىل ان النوادي الرياضية تعاين من
 .والفحوصات الدورية شلا يؤدي ايل مشاكل صحية خاصة بالالعبني  
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 االشكالية:

خيتص الطب الرياضي كعلم طيب حديث ببحث وعالج التطورات والتغريات الوظيفية والتشرحيية           
ادلرضية ادلختلفة يف اجلسم كنتاج لنشاطو احلركي يف الظروف العادية وادلختلفة ، كما أنو يبحث أيضا 

)التجمي،  لعادي والرياضي للفرد.العالقات التطبيقية الوثيقة دلختلف الفروع الطبية بأداء وشلارسة النشاط ا
 (057، صفحة 0777

وحتديد لياقتو   الرياضي دلعرفة الرياضي بدنياب أمهيتو بشكل كبري يف مساعدة ادلدر حيث تربز         
ىذا الدور األساسي للطبيب الرياضي. إما  من ادلدربني جيهلون , وحتسينها بشكل متدرج. وكثريا يةنالبد

على دىم , أي يظنون أهنم قادرين دبفر  دبعرفتهمبو أو على األغلب حلب التملك الشخصي  هملعدم معرفت
 ادلراقبة والتدريب وأحيانا العالج دون احلاجة لشخص آخر

يرافق ذلك من انفعاالت ما و وإذا تتبعنا بدقة منافسة كرة القدم وما يبذلو الالعب خالذلا من جهد بدين 
الواقعة عليو،من  وعرفنا الضغوط  بدنياسلتلفة،وإذا اطلعنا على طريقة تدريب الالعب وإعداده و اصابات 

الالعب إعدادا ، ألحسسنا بأمهية إعداد وما ينتج عنها من اصابات  جراء حساسية اللعبة وأمهية ادلباراة
 يات والتغلب عليها وحتقيق النتائج ادلرجوة.،من أجل أن نستطيع رلاهبة كل السلبسليما 

فمن ىذا ادلنطلق اردنا تسليط الضوء على واقع ادلراقبة الطبية والفحوصات الدورية يف تفادي االصابات 
,حيث جيعلنا ىذا ادلوضوع نطرح  الرياضية عند العيب كرة القدم وذلك يف النوادي الرياضية بوالية النعامة

 التساؤل العام التايل:

 ؟ ة يف تفادي االصابات الرياضية لدى الالعبنيما ىو واقع ادلراقبة الطبية والفحوصات الدوري -

 ومن خالل التساؤل العام نطرح التساؤالت اجلزئية التالية:

 التساؤالت الجزئية:

 يتم تطبيق الفحوصات الدورية بشكل دائم يف النوادي الرياضية لكرة القدم ؟ىل -

 ؟ النوادي الرياضية ناتج عن امهال ادلراقبة الطبية ىل حدوث االصابات يف-
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 ؟ورية يف نتائج االندية الرياضية لمراقبة الطبية والفحوصات الدلىل ىناك فعالية  -

 اهداف الدراسة:

 انشاء اندية بالعبني مؤىلني دلمارسة الرياضة . 
 . زلاولة دراسة وحتليل واقع ادلراقبة الطبية يف االندية الرياضية 
 معرفة التأثري الذي تقوم بو الفحوصات الدورية يف نتائج  االندية الرياضية . 

 فرضيات الدراسة:

 الفرضية العامة:

 .يف النوادي الرياضية لكرة القدم مهملة ادلراقبة الطبية والفحوصات الدورية  -

 :الفرضيات الجزئية

 .لكرة القدميتم تطبيق الفحوصات الدورية بشكل دائم يف النوادي الرياضية  -

 يعد امهال ادلراقبة الطبية والفحوصات الدورية سبب يف حدوث االصابات الرياضية .  -

 ىناك فعالية للمراقبة الطبية والفحوصات الدورية يف نتائج االندية الرياضية . -

  :البحث والحاجة لهاهمية 

 : الجانب العلمي
 .اثراء الرصيد العلمي وزيادة ادلعارف لدى القارئ 
 . توفري ادلراجع اليت ختدم ىذا ادلوضوع 
 . معرفة احليثيات وادلعلومات ادلتعلقة بادلراقبة الطبية 
 . تزويد ادلكتبة هبذا النوع من البحوث العلمية 
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 الجانب العملي :

 الوفيات ادلفاجئة لالعبني ذوي ادلستوى العايل أثناء التدريب أو ادلنافسات.- 

 .أمهية ادلراقبة الطبية يف تطوير النشاط الرياضي-      

 احلد من تفاقم اصابات الالعبني. - 
 التنويو خبطورة االصابات الرياضية وامهية ادلراقبة الطبية يف التقليل منها وتفاديها.-      

 تحديد المفاهيم والمصطلحات :

 المراقبة الطبية:

 وىي رلموعة من اإلجراءات ادلتخذة من أجل اجتناب ادلخاطر ومنع اإلصابات واحلوادث. نظريا :  

وىي عبارة عن العالج النوعي حلاالت ادلرض أو العجز لالعبني وختتلف من حالة ألخرى وتشتمل على ادلتابعة الدورية 
 للحالة ورعايتها طوال فرتة العالج

ون اللجوء إىل الوسائل واألدوية، ويتم عن طريق التوجيو واإلرشادات من طرف ىي إجراء عالج مسبق د اجرائيا :        
 .   الطبيب وادلدرب الجتناب الوقوع يف احلوادث واإلصابات

 االصابات الرياضية: 

ىي عبارة عن تلف او اعاقة سواء كان ىذا التلف مصاحباً او غري مصاحب بتهتك باالنسجة نتيجة ألى : نظريا       
كميائياً( شلا قد ينتج عنو تغريات فسيولوجية مثل كدم وورم   -عضــوياً  -خارجي سواء كان ىذا التأثري )ميكانيكياً  تاثري

 . مكان االصابة مع تغري لون اجللد و الشكل التشرحيى

أو  عمل داخلي شلا يؤدي إىل تعطيل تأثري نسيج أو رلموعة من أنسجة اجلسم نتيجة مؤثر خارجي أو  : اجرائيا    
 األسباب . وظيفة ذلك النسيج وختتلف نوعية ادلؤثر باختالل
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 النشاط الرياضي:

النشاط الرياضي يعترب عامل ترويح، وىذا اذلدف الذي يرمي إىل اكتساب األفراد ادلهارات احلركية  نظريا :           

ىذا الرتويح لو تأثرياتو اإلجيابية على ادلراىق خاصة على  الرياضية مدى احلياة فضال عن ادلعلومات وادلعارف ادلتصلة هبا،
مستوى الصحة النفسية والبهجة والسعادة واالستقرار االنفعايل، وينتج فرص االسرتخاء وإزالة التوتر ادلؤمل لو وبالتايل تشغل 

النشاط الرياضي على  وقت فراغو والعمل على حتسني أدائو وذلك بالتخلص من ادللل والضجر باإلضافة إىل ذلك يعمل
دمج ادلراىق اجتماعيا وإتاحة فرصة ربط العالقات االجتماعية مع زمالئو وبالتايل حتقيق التعاون وادلشاركة والتكيف 

 االجتماعي

ذلك اجلانب من الرتبية الذي يهتم يف ادلقام األول بتنظيم وقيادة الفرد من خالل أنشطة ىو  إجرائيا : 
 . التنمية والتكوين يف ادلستويات االجتماعية والصحيةالعضالت الكتساب 

 المشابهة : و البحوث الدراسات 

إن حبثنا ىذا خيص اجلانب الطيب والصحي والوقائي لالعبني يف األندية الرياضية، وذلك الجتناب ادلخاطر وعدم  

 الوقوع يف احلوادث واإلصابات، ويعين ىذا أن لو أمهية بالغة وكبرية، 

تعترب الدراسات السابقة أساس و مصدر لكل باحث، فكل حبث ىو عبارة عن تكملة لبحوث أخرى و  حيث         
دتهيد لبحوث قادمة، وىذا ما صلده يف خصائص البحث العلمي أنو تكاملي البناء، فكل حبث ىو عبارة عن حلقة من 

أما فيما يتعلق هبذا ادلوضوع ديكن القول أن األحباث والدراسات اليت تطرقت إىل مثل  حلقات سلسلة البحث العلمي،
 ىذه ادلواضيع قليلة ، لكن ىناك بعض الدراسات ادلشاهبة واليت نوجزىا فيما يلي:

  الدراسة األولى: 
  مذكرة لنيل شهادة ليسانس للطالب محداوي إبراىيم، حتت عنوان" أمهية الفحوصات الطبية

، دبعهد الرتبية 7991ائية من اإلصابات الرياضية لدى تالميذ الثانويات اجلزائرية"، سنة الوق
 والبدنية باجلزائر، حيث عاجلت أمهية الفحوصات الطبية الوقائية من اإلصابات الرياضية.
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 طريقة الدراسة:

استخدم ادلنهج الوصفي يف ىذه الدراسة أما أداة البحث فكانت عبارة عن استمارات  

 استبيانية وزعت على األساتذة وادلدراء.

 نتائج المتحصل عليها:

 مضاعفات صحية للتالميذ سببو غياب الفحوصات الطبية. -
 استفدنا من خالل إطالعنا على ىذه ادلذكرة يف اجلانب النظري.

  الثانية:الدراسة  
  "أهمية المراقبة مذكرة لنيل شهادة ليسانس للطالب سوفلي عيسى وآخرون، حتت عنوان

، قسنطينة، دبعهد الرتبية والبدنية والرياضية 2002"، سنة الطبية لدى تالميذ الطور الثانوي

 حيث عاجلت أمهية الفحوصات الطبية ودورىا الفعال يف احلفاظ على سالمة وصحة التالميذ.

 طريقة الدراسة:

استخدم ادلنهج الوصفي يف ىذه الدراسة أما أداة البحث فكانت عبارة عن استمارات  

 استبيانية وزعت على األساتذة الطور الثانوي.

 نتائج المتحصل عليها:

 األمهية البالغة اليت يلعبها الطبيب ادلدرسي. -

 ة الدورية.غياب األطباء والعيادات الطبية أدى إىل غياب ادلتابعة الصحي -

 استفدنا من خالل إطالعنا على ىذه ادلذكرة يف اجلانب النظري
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 الدراسة الثالثة:

 " الواقع مذكرة لنيل شهادة ليسانس للطالب بن زلمد زلمد عثمان وآخرون، حتت عنوان
دبعهد  ،2002"، سنة الصحي والوقائي أثناء ممارسة النشاط البدني والرياضي في الثانوي

 .جامعة اجلزائر "دايل إبراىيمالرتبية والبدنية والرياضية 

 طريقة الدراسة:

استخدم ادلنهج الوصفي يف ىذه الدراسة أما أداة البحث فكانت عبارة عن استمارات  

 استبيانية وزعت على التالميذ واألساتذة واإلداريني.

 نتائج المتحصل عليها:

يف جانب التوعية األمنية، فاإلصابات تقع رلملها يف  فيما خيص التالميذ ىناك نقص كبري -
 الرياضات اجلماعية.

فيما خيص األساتذة واإلداريني استنتج أن أغلبية الثانويات ادلستجوبة ال حتتوي على عيادات  -
 وإن توفرت فال تقوم بالغرض الالزم.

 استفدنا من خالل إطالعنا على ىذه ادلذكرة يف اجلانب النظري
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 الدراسات السابقة: نقد     

       ولقد تناولتو من عدة الالعبني لقد تطرقت الدراسات السابقة السالفة الذكر إىل جوانب عديدة متعلقة بإصابة

أهمية الفحوصات الطبية الوقائية من اإلصابات " تطرقت إىل موضوع  الطالب محداوي ابراىيم جوانب، فدراسة 
حيث ركزت الدراسة على األسباب اليت تقف وراء غياب ادلراقبة الطبية  الجزائرية"الرياضية لدى تالميذ الثانويات 

أهمية المراقبة الطبية لدى تطرقت إىل موضوع "  الطالب سوفلي عيسى، أما دراسة لتالميذ الثانويات اجلزائرية
لفعال يف احلفاظ على سالمة أمهية الفحوصات الطبية ودورىا ا، حيث تناولوا يف ىذا ادلوضوع "تالميذ الطور الثانوي

الواقع الصحي والوقائي أثناء  مث الدراسة اليت قام هبا الطالب بن زلمد زلمد عثمان حتت عنوان "وصحة التالميذ.
 "ممارسة النشاط البدني والرياضي في الثانوي

من خالل ىذه  ناوقد استفاد جانب آخر،امهية ادلراقبة الطبية و الفحوصات الدورية من  ناوعلى ىذا األساس درس     
الدراسات يف معرفة مجيع العراقيل اليت واجهها الباحثون، وكذلك االستفادة منها وأخذ العربة من األخطاء اليت وقع فيها 
الباحثون وىذا ما يسمح لنا باإلدلام والربط بكل حيثيات ادلوضوع وضبط متغريات الدراسة، وقد أفادت ىذه الدراسات 

حتديد ادلنهج العلمي ي: الوصول إىل الصياغة النهائية إلشكالية الدراسة وكذا أدوات الدراسة وكذلك أيضا فيما يل
 ادلناسب ذلا واختيار العينة ادلناسبة للدراسة .
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 :تمهيد           

الطب الرياضي يفرض نفسو بصفة علم متعدد الفروع، إن الطب الرياضي والبيداغوجية يتداخالن وىذا التداخل  
وأمهية نظام التوازن والنظام احملرك يف اجلسم البشري ىي أقل من أمهية  جيعلهما يضمنان تأقلم منافعهما للمتطلبات ادلالية،

النبض للقلب ونظام سريان الدم وتظهر ىذه األمهية يف سلتلف أخطار احلوادث اليت ربصل يف أغلب األحيان بسبب 
 اجلهل وعدم الوعي.

 الصحة العادية واىل ربس ن وتنمية الطب والرياضة يتكامالن يف فائدة مشًتكة وىي الصحة اجليدة أو الرجوع إىل 
القدرة البدنية إىل أعلى مستوى يف سن متقدم والشيء الذي يهمنا ىو أن نفهمو ونعرف مبادئو القاعدية يف الطب 

 الرياضي .
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 لمحة تاريخية حول الطب الرياضي: -1

جدا، فقد ظهر الطب  إن ظهور الطب بصفة عامة أو الطب الرياضي بصفة خاصة يعود إىل العصور القددية 
 الرياضي قبل الرياضة نفسها.

" كان قد ظهر االىتمام بالطب الرياضي، ألن الرياضة قد نشأت قبل 6791فقبل ظهور األلعاب األودلبية " 
 ىذا التاريخ، ففي احلضارة اليونانية كان اليونانيون يعتربون الصحة ىي أمسى نعم اآلذلة، وكانوا يعطون النشاط البدين بالغ

 األمهية ألنو بالنسبة إليهم من أىم الشروط األساسية للصحة.

وقد كان للطب قداسة كبرية وذلك للوقاية من األمراض وعالجها، وبادلقارنة صلد أنو كانت ىناك حضارات  
يف  أخرى هتتم بالطب الرياضي مثل احلضارة الصينية، فمنذ آالف السن ن استعملوا اجلمباز للحفاظ على الصحة، كم أنو

مذىب اليوغا صلد العديد من التمارين اليت ذلا وظيفة عالجية، وقد اىتم رجال الدين واألطباء باستعمال التمارين البدنية 
ضد األمراض، وكثرية ىي الرسومات والبحوث اليت عثر عليها واليت تؤكد بصفة قوية أنو مت استعمال اجلمباز وكذا 

ادلشرق، وكذا الشأن بالنسبة لليوناني ن، فكان ميدان اجلمباز حيتوي على مسبح   االستحمام، فاحلمام كان لو دور كري يف
كبري جعل من أجل االستحمام اجلماعي، وعند الرومان كان االستحمام من العادات اليومية، لذلك كانت ىناك مسابح  

وذلك أثر انتشار األمراض ادلعدية كبرية وكثرية، أما يف القرون الوسطى فقد تغريت نظرة األوربي ن للحمامات واجلمباز، 
 "السيالن، السفلس" يف أوربا يف القرن الثامن عشر، فاخنفض عدد احلمامات اجلماعية وقل استعماذلا.

ظهر الطب الرياضي بصفة بارزة وذلك دبراقبة األطباء ادلختص ن يف الفرق  6791وخالل األلعاب األودلبية  
 (W.Heipertz/D.Bohmer/Ch.Heipertz- Hengs , 1990, p. 09 ) األودلبية.

 الطب الرياضي في الجزائر: -2

لقد مر الطب الرياضي يف اجلزائر بعدة مراحل وكان اذلدف آنذاك ىو تكييف االختصاص مع احلاجيات  
 ادلتزايدة للحركة الرياضية الوطنية وىذه ادلراحل ىي:
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 (: 1971 -1962االبتدائية ) المرحلة -2-1

 كانت مرحلة ورث فيها الطب الرياضي التنظيم القائم من طرف فرنسا والسيما النصوص القانونية اليت حددت: 

 شهادة طبية قبل إصدار الرخصة الرياضية. -

 جلنة طبية داخل اذلياكل الرياضية. -

 والتعليم العايل أشبر بإنشاء ادلركز الوطين للطب الرياضي.إن التنسيق ب ن الوزارات ادلكلفة بالصحة والرياضة  

 (:1975 -1971مرحلة التنمية ) -2-2

 مع وجود ادلركز الوطين للطب الرياضي بدأت فًتة دراسة تربز الطب الرياضي ونشاطات ادلركز : 

 وينية.قاعدة قانونية جدية للطب مت ربضريىا باإلضافة إىل مواصفات طبيب الرياضة وبرامج تك -

 ىو تاريخ تأسيس وإقامة ادلراقبة الطبية الرياضية. 6791 -

 6791وألول مرة مت التكفل بالفرق الوطنية بصفة منظمة من خالل ألعاب البحر األبيض ادلتوسط باجلزائر  
 وكذا التغطية الطبية ذلذه التظاىرة.

البدنية والرياضية، بن عكنون( كانت ربت عاتق  إن تدريس ادلواد ألساتذة الًتبية البدنية )ادلركز الوطين للًتبية 
 ادلركز الوطين للطب الرياضي.

يالحظ تطور وسائل الطب الرياضي، مت إعداد أول خطة لتطوير الطب الرياضي  6711إىل  6791ما ب ن  
 واليت تتضمن باخلصوص:

 .6711إصلاز العيادة األودلبية واليت بدأت العمل جزئيا يف جانفي  -

 تكوين العدد الالزم من ادلوظف ن بادلركز الوطين للطب الرياضي والذي ىو دبثابة مؤسسة جامعية.توظيف و  -

 .6791فتح تكوين األطباء ادلختص ن يف الرياضة عام  -

 التكفل الطيب بالرياضي ن وادلواىب الرياضية الشابة والفرق الرياضية يف اجلزائر واخلارج. -

 ا خالل التظاىرات الرياضية الكربى.ربقيق التغطيات الطبية بأكمله -
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 ادلساعدة الطبية وادلراقبة الصحية يف صبيع معاىد التكوين. -

 تعليم ادلواد الطبية الرياضية على مستوى معاىد التكوين العايل للرياضة.  -

 (:1993 -1986مرحلة التقهقر ) -2-3

نالحظ أن التحكم يف ادلادة والطاقة البشرية عرفت تراجعا واضحا جدا بالنسبة لنشاطات الطب الرياضي، بينما  
يف تقدم، ىذا التقهقر يعود إىل فتح ادلركز الوطين للطب الرياضي إىل عامة الناس بناء على أمر من وزارة الصحة حيمل 

 الوصاية اجلديدة ىي:

 ذبميد ودلدة ثالث سنوات أطروحة الدكتوراه يف العلوم الطبية. -

 سحب أولوية الرياضي. -

)اجللسات الوطنية للرياضة،  .غيري فعلي لقانون ادلركز الوطين للطب الرياضي، واعتباره مؤسسة استشفائية متخصصةت -
 (619،611، صفحة 6771

 تعريف الطب الرياضي: -3

الطب الرياضي ىو أحد التخصصات الطبية احلديثة وفيو يتم تطبيق سلتلف الفروع والفنون الطبية على النشاط  
البدين عامة وادلمارسة الرياضية خاصة، فهو يهتم بعودة الالعب بعد مرضو أو إصابتو بطال كما كان يف نفس درجة لياقتو 

 البدنية والفنية السابقة للمرض ولإلصابة.

وخيتص الطب الرياضي كعلم طيب حديث ببحث وعالج التطورات والتغريات الوظيفية والتشرحيية ادلرضية  
ادلختلفة يف اجلسم كنتاج لنشاطو احلركي يف الظروف العادية وادلختلفة، كما أنو يبحث أيضا العالقات التطبيقية الوثيقة 

، صفحة 6777)أسامة رياض، إمام حسن التجمي،  ياضي للفرددلختلف الفروع الطبية بأداء وشلارسة النشاط العادي والر 
611) 

كما أن الطب الرياضي  يهدف إىل االختيار والتوجيو وادلراقبة ومعاجلة الرياضي ن، ويقوم أيضا دبراقبة التأثريات  
وذلك بواسطة أجهزة حديثة كجهاز اللياقة البدنية، وجهاز التصوير التحليلي،  اليت تًتكها الرياضة على جسم الرياضي،

واليت ديكن بواسطتها أخذ فيلم الالعب أثناء التمرين وربليل حركاتو بالسرعة والبطء وعرضها لو، وتعليق ادلدرب والطبيب 
 ,Jacqueline Rossout) ة باللعبةعليها حىت يشغل احلركات اإلجيابية ويتجنب  احلركات السلبية وإجياد ذلا عالق

Lumbroso, p. 04).  
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 وديكننا أن نقسم الطب الرياضي احلديث إىل قسم ن رئيسي ن مها: 

 بيولوجيا الطب الرياضي: -أ
 وتشمل كافة العلوم الطبية الفسيولوجية والبيولوجية وادلرضية والعالجية والوقائية بطب الرياضة.  

 :إصابات المالعب والعالج الطبيعي -ب

وتشمل اجلوانب الوقائية والتشخيصية والعالجية )ما عدا إجراء التدخالت اجلراحية( وكذلك كافة اجلوانب  
)أسامة رياض، إمام حسن  فيما بعد اإلصابة سبهيدا لعودة الالعب إىل نفس مستواه كبطل وليس كفرد عادي. التأىيلية

  التجمي: ادلرجع نفسو(

 أنواع الطب الرياضي: -4

لقد امتدت خدمات الطب الرياضي وتشعبت وتعددت فروعو التخصصية خلدمة اجملال الرياضي حىت أصبحت  
 فروع الطب الرياضي رلاال شائعا بذاتو يقدم خدماتو يف ادليدان واحلق للرياضي ديكن ربديد أنواع الطب الرياضي كاآليت: 

 :الطب الرياضي التوجيهي -1-1

رحيية وادلورفولوجية والفيزيولوجية، وعن طريق االختبارات السيكولوجية يتم توجيو انطالقا من االختبارات التش 
الناشئ ن لأللعاب والرياضات اليت تتناسب مع إمكانياهتم، فيكون عمل ادلدرب وما يبذلو من جهد منصب على الالعب ن 

 ق أصول ادلستويات العالية.ذوي اإلمكانيات وادلواىب اخلاصة ادلتفقة مع متطلبات اللعب، واألنشطة كما حيق

 الطب الرياضي الوقائي:-4-2

ويبحث يف التغريات الفيزيولوجية والتشرحيية والنفسية واحليوية، السلبية منها واإلجيابية، اليت ربدث يف األنسجة،  
ا جيب رباشيو وحالة الالعب ن وسالمتهم البدنية والنفسية يف كافة ظروف حياهتم يف ادللعب وخارجو، ويعطي توجيهات دب

،وما جيب عملو للحفاظ على صحة الالعب ن وسالمتهم البدنية والنفسية يف ظل شلارسة النشاط وفيما بعده عند التقاعد 
واالعتزال، ولعل من أىم أىدافو إصدار تعليمات مدريب االختصاصات ادلختلفة، واليت تتضمن التمارين التعويضية 

 درجاهتا. الضرورية لكل زبصص، وذلك على اختالف

 الطب الرياضي العالجي: -4-3
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يؤدي خدماتو بالقيام بعملية عالج الالعب ن ادلصاب ن وذلك بالتعاون مع كل فروع طب العظام واجلراحة،  
 واألعصاب، والطب الطبيعي وفقا لطبيعة اإلصابات ومتطلباهتا.

 الطب الرياضي التأهيلي: -4-4

ثناء اإلصابة، ومدة الشفاء منها، وذلك للسماح لالعب بالعودة وخيتص بتحديد برنامج تدرييب للمصاب ن أ 
 (699، صفحة 6711) عبده السيد أبو العالء،  للمنافسة يف أحسن الظروف.

 

 بعض الجوانب الطبية التطبيقية للطب الرياضي الحديث: -5

 اخلدمات الطبية يف رلال الرياضي )يف ادللعب(. -

 اختبار(. 111االختبارات الطبية  الفسيولوجية والقياسات األنًتوبومًتية والنفسية للرياضي )يتعدى عددىا  -

 الوقاية والعالج من إصابات ادلالعب. -

 بطولة(. -منافسة –طبقا لنوع الرياضة وكمية اجملهود ادلبذول من الالعب )تدريب  تقدمي إرشادات التغذية الالزمة -

 إجراء العالج الطبيعي الالزم لتأىيل الالعب ما بعد اإلصابة. -

 مقاومة استخدام الرياضي ن للمنشطات ويتطلب ذلك معرفتها بأنواعها وطرق الكشف عنها وتاريخ وأنواع مقاومتها. -

ويل يف اإلصابات وأمراض العيون واألنف واألذن واحلنجرة والتفرقة ب ن القلب الرياضي وب ن أمراض طرق اإلسعاف األ -
القلب ادلختلفة، وحل ادلشاكل الطبية لبعض األمراض اجللدية والصدرية وإرشاد ادلسئول ن عن الفرق الرياضية لطرق 

 ومواعيد التطعيم الالزم قبل السفر إىل اخلارج.

ية اخلاصة بإعداد الالعب ن للمباريات يف أراضي مرتفعة عن سطح أو يف درجات احلرارة غري ادلناسبة )باردة ادلشاكل الطب -
 (96، صفحة 9119)أسامة رياض،  جدا أو مرتفعة جدا أو رطبة جدا(.

 أهداف علم الطب الرياضي: -6

لكفاءة البدنية والصحية والنفسية والعقلية واحملافظة على ىذا ادلستوى ألطول مدة الوصول بالرياضي ن إىل مستوى من ا -
 شلكنة.
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 توجيو الناشئ ن إىل األلعاب اليت تتناسب وإمكانيتهم بناء على فحوصات تشرحيية وقوامية ووظيفية وسيكولوجية. -

ظيفية والنفسية ومقارنتها دبا جيب أن يكون ربديد نواحي النقص وحالة الالعب ن من النواحي الصحية والتشرحيية والو  -
 عليو الفرد وفقا دلتطلبات اللعبة ويف ظل ادلراحل السنية ادلختلفة.

 توجيو الالعب ن دلا جيب عملو للحفاظ على صحة الالعب ن وسالمتهم البدنية والنفسية يف ظل شلارسة النشاط الرياضي. -

استخدام الوسائل العالجية ادلناسبة لعالج األمراض واإلصابات الرياضية بالتعاون مع فروع الطب ادلختلفة كالعظام،  -
 واجلراحة، واألعصاب، والعالج الطبيعي.

) عادل علي ربديد برامج تدريب ادلصاب ن أثناء اإلصابة وبعد الشفاء منها وحىت السماح لالعب بالعودة للمنافسات.  -
 ( 17-11، الصفحات 6771حسن، 

 مهام الطب الرياضي: -7

 ادلهام األساسية اليت يؤديها الطب الرياضي ىي: 

 االختبار والتوجيو وادلراقبة ومعاجلة الرياضي ن يف إطار منظم. -

 ية ادلمارسة.ربديد احلالة الصحية، التطور البدين، واحلالة والوظيفية لعضو  -

 مراقبة وتقييم التغريات الناذبة عن التدريب. -

تقييم اجلملة البدنية أثناء ادلنافسة، ومراقبة الرياضي ن تستدعي التنسيق ب ن ادلدرب والطبيب ادلختص، وىذا ألداء ادلهام  -
 ادلخصصة واحلصول على النتائج مث ادلراقبة ربت أشكال تتمثل فيما يلي:

  :فحص معقد -7-1

 ويتم ذبسيده بعد التحصل على معلومات بيولوجية طبية وفيزيولوجية.

  فحص ديناميكي: -7-2

 ويتشكل من ثالثة أنواع من الفحوص الطبية وىي:

 فحص طبي معمق: -أ    
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جيب تكراره ثالث مرات على األقل يف كل موسم، يتم إجراء ىذا الفحص خالل ادلرحلة التحضريية قبل  
 ادلوسم، وكذلك يعاد خالل ادلنافسة، وديكننا ىذا الفحص من تقييم:الدخول يف بداية 

 احلالة الصحية. -

 التطوير البدين. -

 احلالة الوظيفية والتكيف مع اجلهد البدين. -

 الفحص الطبي على مراحل: -ب

خالل  جيري ىنا الفحص أثناء الًتبصات اليت يقوم هبا الرياضي ن، كما جيب تنظيمو وتسطري عدد الفحوصات 
الًتبص، لكي تتناسب مع هناية وقت الًتبص، ويكون ىناك فحص هنائي، وىذا لتقييم اجلهد الذي بذل خالل الًتبص، 

 وكذلك احلالة اليت وصل إليها الرياضي خالل الًتبص.

 الفحص الطبي المستمر: -ج

دى، كما يسمح دبراقبة ويتم خالل مراحل التدريب، ومهمتو تتمثل يف تقييم اجلهد اللحظي واجلهد طويل ادل 
، صفحة  6771) مطبوعات من ادلركز الوطين للطب الرياضي ،  احلموالت والقيام بتصحيح سلطط ضبوالت التدريب.

17،11،19) 

 :عالقة الطب الرياضي بالتدريب الرياضي -8

ىناك عالقة وثيقة للطب الرياضي بالتدريب الرياضي العام، وعلى سبيل ادلثال صلد أن التقييم الطيب الفسيولوجي  
يسهل للمدرب ادلؤىل االطالع على مستوى اللياقة البدنية العامة لفريقو وبالتايل اختيار أنسب العناصر اجلاىزة 

أيو يف خطط التدريب العام ومدى توقتيات تطبيقها لكل للمباريات، كذلك يقدم أخصائي الطب الرياضي للمدرب ر 
العب من حيث اجلرعة التدريبية لكل منهم يف كل تدريب، ورأيو يف مواعيد الراحة والتغذية ونوعية التدريب الالزم وأثر 

يف اختيار اإلصابات احلالية والسابقة على مستوى أداء كل العب، وذلك باإلسهام بالرأي وادلشورة الطبية للمساعدة 
أكفأ العناصر اجلاىزة لتمثيل الفريق، ويشمل ذلك أيضا اإلرشادات الطبية اخلاصة بتجنب اإلرىاق البدين ودراسات تأقلم 

)أسامة رياض، وإمام حسن زلمد النجمي: نفس ادلرجع  اجلهاز الدوري والتنفسي واجلهاز العضلي مع رلهودات الالعب
      .(619السابق، صفحة 

 أهمية إعداد المدرب في علوم الطب الرياضي: -9
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نالحظ أن أغلب اخلربات تؤيد أن ادلدرب الذي يلم بادلعلومات األساسية يف رلال الطب الرياضي يصبح قادرا  
 على:

الطبية، ىذا جيعل ادلدرب قادرا على فهم ادلشاكل احمليطة بالالعب، وبعضها إن مل يكن أغلبها، ذلا ارتباط بالناحية  .6
ازباذ اإلجراءات الضرورية والصحيحة يف الوقاية ويف ذبنب أي تدىور للحالة الصحية لالعب، وعلى النقيض صلد أن 

ادلدرب غري ادللم بعلوم الطب الرياضي، من احملتمل أن يدفع الالعب إىل أكثر من حدوده وقدراتو، شلا يؤدي إىل نتائج 
 ية.سلبية وعكس

 ازباذ قرار ربويل الالعب إىل الطبيب ادلختص يف الوقت ادلناسب. .9
.تقدمي ادلساعدة الضرورية يف حالة تواجد أحد أفراد الفريق الطيب، فوقت الطبيب مكلف، وجيب استغاللو بالطريقة 1

 التدريب أو ادلسابقات.ادلثالية، وواجبو األساسي ىو االستشارة، والعالج، والتأىيل، ومن الصعب تواجده يف كل فًتات 

ايف ىذا ما حيدث واقعيا يف الدول النامية اليت تعاين من نقص شديد يف اخلدمات الطبية وليس عندىا العدد الك
ومن ادلالحظ أنو ديكن  ، أو حىت الوفاء، فما بالك بالعناية بإصابات الرياضي ن األصحاء،من األطباء للعناية باألمراض

التغلب على نسبة كبرية من ادلشاكل اليت تواجو الرياضي أثناء التدريب عن طريق شخص مؤىل ملم بادلعلومات الطبية 
األساسية دون احلاجة ادلاسة إىل تدخل الطبيب ادلستمر، فإذا مت إعداد ادلدرب يف ىذه الناحية فسيكون بال شك قادرا 

 جاح.على أداء ىذا الدور بن

 مساعدة الطبيب وأخصائي العالج الطبيعي يف وضع وإعداد الربنامج التأىيلي ادلناسب للرياضي. .1
 تقدمي اإلسعافات األولية بطريقة صحيحة ومناسبة. .1
 فهم النواحي ادليكانيكية اليت تؤدي إىل حدوث اإلصابة بغرض ادلساعدة يف الوقاية من حدوثها . .1
 قدمي النصيحة ادلناسبة حىت يتجنب الالعب خطر اإلصابة.اكتشاف األخطاء الفنية بسهولة وت .9
)عادل علي حسن ، نفس ادلرجع  ء.التشاور مع الالعب يف كل األوقات خبصوص تأثري التدريب على الصحة واألدا .1

 (99.91السابق، صفحة 
 مجاالت الطب الرياضي: -11

 باحث ومؤلف وطبيب " قسم رلاالت الطب الرياضي إىل أربعة أقسام وىي: قسم أرنست جو كل "  

 العالج الطيب. -6

 الفيسيولوجيا التطبيقية. -9

 اإلصابات الرياضية. -1
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 التأىيل. -1

 واجبات الطب الرياضي: -11

 * تنظيم وتنفيذ الفحوصات الطبية جلميع األفراد ادلمارس ن للًتبية البد نية والرياضية.

األسس الصحية لطرق ووسائل الًتبية البد نية والرياضية واستنباط طرق جديدة وتطوير طرق الفحص الطيب  * وضع
 للرياضي ن والتشخيص وعالج األمراض واإلصابات الرياضية.

كال * توفري مستوى عايل من التأثريات الصحية دلمارسة الًتبية البد نية والرياضية جلميع ادلمارس ن من سلتلف األعمار و 
 اجلنس ن.

 * ربديد الظروف ذات التأثريات السلبية على الصحة وكيفية ذبنبها لالستفادة بالتأثريات االجيابية.

 ويتحقق ذالك من خالل ادلهام التالية:

 * الفحص الطيب لألفراد ادلمارس ن للًتبية البد نية والرياضية.

 * العناية بصحة الرياضي ن ذوي ادلستوى العايل.

 االختبارات الفسيولوجية. *

 * الوقاية والعالج.

 * مراعاة الظروف الصحية يف أماكن شلارسة األنشطة الرياضية سواء يف التدريب أو ادلنافسة.

 * توفري الرعاية الطبية خالل ادلنافسات الرياضية.

 * توفري الرعاية الطبية لألنشطة الرياضية اجلماىريية.

 * عالج اإلصابات الرياضية.

 الدراسات العلمية. *

 * االستشارات الطبية الرياضية.

  (11، صفحة 9111) أبوالعأل عبد الفتاح،  * الرعاية الصحية للًتبية البد نية والرياضية للمواطن ن.
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 المراقبة الطبية: -12

 مفهوم المراقبة الطبية: -12-1

 وىي رلموعة من اإلجراءات ادلتخذة من أجل اجتناب ادلخاطر ومنع اإلصابات واحلوادث. -

ىي عبارة عن العالج النوعي حلاالت ادلرض أو العجز لالعب ن وزبتلف من حالة ألخرى وتشتمل على ادلتابعة الدورية  -
 (19، صفحة 6791اىيم البصري، ) إبر  للحالة ورعايتها طوال فًتة العالج.

 استمارة التقييم الطبي لالعب: -12-2

جيب أن يكون لكل العب استمارة للتقييم الطيب، وإذا ما أخذنا االستمارة ادلعتمدة فنيا يف االرباد العريب  
الرياضي يف الوطن  السعودي للطب الرياضي صلد أهنا منوذج قيم ورائد لتلك االستمارات ديكن تطبيقو باربادات الطب

العريب دلا ربتويو من بيانات ىامة والزمة للرعاية الطبية للرياضي، وربمل يف اخلارج شعار االرباد واسم ورقم الالعب وارباد 
 لعبتو األساسية وتقسم  داخليا إىل األقسام التالية:

 قسم خاص بالفحص الطيب العام والشامل. -أ

 الفسيولوجية.قسم خاص بالفحوص الطبية –ب 

 قسم خاص بالفحوص ادلورفولوجية اجلسدية. -ج

 قسم خاص بالفحوص ادلعملية. -د

 بيانات خاصة بدرجة اللياقة البدنية لالعب. -ى

 فحوص خاصة بادلتابعة الطبية التقييمية وادلرضية. -و

 قسم الفحوص الطبية العامة والشاملة: -أ

 التالية:وتشمل على أوراق الفحص العامة بالبيانات  

 بيانات عامة. -

 التاريخ الطيب. -
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 التاريخ الطيب العائلي. -

 التاريخ الرياضي والتدريب. -

 العادات. -

 الفحص العام. -

 الفحوصات احمللية. -

 فحوصات رسم القلب. -

 فحوصات الوظائف التنفسية. -

 (96 -91 -67 -61، الصفحات 9119)أسامة رياض: نفس ادلرجع السابق،  فحوصات خاصة حبجم القلب. -

 الرعاية الطبية: -12-3

جيب إجراء فحص طيب كامل يشمل تاريخ الالعب، سالمة األجهزة احليوية والدورية، باإلضافة إىل اختبار رسم القلب  -
دورية، مع متابعة تسجيل أي معلومات تتعلق بصحة ( وذلك قبل بداية كل موسم وبصفة Test stressأثناء احلركة )

 الالعب.

جيب أن تًتك القرارات النهائية واخلاصة باللياقة الصحية لالعب ويًتك قرار خروج أو استمرار الالعب يف ادلباراة بعد  -
أما الطبيب  إصابتو للمتخصص ن من األطباء، فادلدرب يطمح دائما يف الفوز بغض النظر عن حالة الالعب ومستقبلو،

 فهو ينظر بع ن الواجب إىل مثل ىذه احلاالت.

 عدم عودة الالعب ادلصاب لالشًتاك يف ادلباريات قبل شفائو من اإلصابة شفاء كامال وبعد موافقة الطبيب ادلعاجل. -

اء اإلسعافات جيب أيضا وجود أحد أعضاء الفريق الطيب أثناء ادلباراة أو ادلسابقة دلتابعة أي إصابة قد ربدث وإجر  -
 الالزمة حل ن عرض الالعب على الطبيب ادلتخصص.

 نشر الوعي الطيب الرياضي ب ن األطباء وادلدرب ن والالعب ن وأخصائيي العالج الطبيعي. -
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إنشاء مركز طيب رياضي منوذجي لتسهيل وعالج صبيع اإلصابات الرياضية والقيام بالبحوث الرياضية الطبية للوقوف  -
، صفحة 9111)عبد الرضبان عبد احلميد زاىر،  دوث وتكرار ىذه اإلصابات ووسائل الوقاية والعالج.على أسباب ح

11) 

 

 

 

 خالصة:

إن تطرقنا ذلذا الفصل من حبثنا ما ىو إال إشارة لألمهية اليت تسكن يف الطب الرياضي، وقد سبق وأن ذكرناىا،  
بو أكثر، ألنو مل يصل بعد إىل صبيع األوساط الرياضية يف بالدنا والعمل دببادئو وأسسو العلمية، يف وكذلك للتعريف 

احلفاظ وتوجيو أجيالنا الرياضية، ويف بعث احلركة الرياضية ووضعها على سكة التقدم احلقيقي، وذلك بتوفري ادلنشآت 
صلاح يف ادليدان الرياضي واشًتاكها يف رلتمع التعاون لرفع  والوسائل واألجهزة كي تبلغ ما بلغت إليو الدول األخرى، من

 مستوى الدولة اقتصاديا مث اجتماعيا.
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 تمهيد:     

واألستاذ فقد أصبح  والتلميذ وادلدرب لقد خطا الطب الرياضي خطوات واسعة من اجل تقدمي أحسن اخلدمات لالعب
وعالجو من اإلصابات بشىت  من العمر كما ديكن توجيهو منذ السنوات األوىل بإمكاف اختيار الرياضي والتكهن مبستقبلو

 الرياضية ؛ كما كاف للطب الرياضي بإعطائو التعليمات األساسية للوقاية من احلوادث أنواعها إضافة إىل ذلك القياـ
أصناؼ وأنواع اإلصابات  حيث حدد العالج منها ؛ ا وطرؽ الوقاية وبهالفصل بُت اإلصابات وحتديد أنواعها و أسبا

متكررة يف النشاطات البدنية لكن بصورة اقل من  ىي الرياضية )خفيفة ، متوسطة ، شديدة  خطَتة( وىاتو اإلصابات
تتشابو  ختتلف اإلصابات من لعبة إىل أخرى تبعا لطبيعتها وطرؽ لعبها وقوانينها ، ولكنها مجيعا األمراض العادية ادلعروفة.

عامل الرياضة توجد يف ميداف الًتبية  صابات ؛ عل  عك  الدراسات ادلتعلقة باإلصابات الرياضية يفمن اإل يف الكثَت
وعل  نف  النمط يف عامل الرياضة وىذا مؤكد بيولوجيا تزداد نسبة  ة دلا حيدثبهإصابات مشا امعةوالرياضية باجل البدنية

اجلهاز العضلي حيث تشكل ادلمارسة الرياضية ضغطا عل  إصابات إف ادلنافسات الرياضية،  اإلصابات حدة أثناء
أيضا إذا مل تكن ىناؾ منشآت وأدوات رياضية مالئمة وطلب واعُت  ادلفاصل واألربطة والعضالت وتزداد نسبتها

,  ذلذا فإننا نلقي الضوء يف ىذا الفصل عل  اإلصابات الرياضية : تعريفها ، أعراضها بادلسؤولية ادللقاة عل  عاتقهم 
                            جوانب ادلوضوع . اإلدلاـ جبميع األولية وكذلك اإلصابات الرياضية  حىت يتسٌت لنا  اتهتصنيفها، وإسعافا

 تعريف اإلصابة الرياضية : -2

عمػل  لداخلي شلا يؤدي إىل تعطي اإلصابة الرياضية ىي تأثَت نسيج أو رلموعة من أنسجة اجلسم نتيجة مؤثر خارجي أو 
 األسباب فهو إما أف يكوف: أو وظيفة ذلك النسيج وختتلف نوعية ادلؤثر باختالؿ

 مستخدمة. أي تعرض الالعب إىل شدة خارجية كاالصطداـ بزميل أو األرض أو أداة مؤثر خارجي )ميكانيكي(: -

عضػػالت  سػخُت مثػػل دتػػزؽأي إصػابة الالعػػب نفسػػو بنفسػػو نتيجػػة لػاداء الفػػٍت اخلػػاط  أو عػػدـ الت مؤؤؤثر ي ؤؤي ذاتؤؤي: -
 الفخذ عند العدو .

 مثل تراكم حامض الالكتيك يف العضالت أو اإلرىاؽ العضلي،أو نقص مؤثر داخلي )كيميائي ييزيولوجي(: -
 الصوديـو الذي يؤدي إيل حدوث التقلصات العضلية.

 أعراضها: -3

 وجيب التأكد من أف الالعب اسًتد وعيو قبل رجوعو إىل ادللعب فقداف الوعي دلدة عشر ثواين فما فوؽ، -
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 أمل بدوف حركة اجلزء ادلصاب أو أثناء ادلد الطبيعي للحركة . -

 فقداف احلركة الطبيعية للجزء ادلصاب بدوف وجود األمل . -

 عب إىل ادليداف .عودة الال النزيف الدموي سواء كاف بسيطا أو مستمرا وجيب التأكد من مكانو وإيقافو قبل -

 التوـر الذي ينتج عادة من النزيف الدموي . -

 التشوه يف أحد األعضاء وديكن معرفة ذلك من خالؿ مناظرة ذلك العضو مبثيلو السليم . -

 عدـ ثبات ادلفصل بالرغم من وجود أمل . -

 مساع صوت أثناء حركة اجلزء ادلصاب وديكن سؤاؿ الالعب بشعوره وقت احلدوث. -

 ا إىل أربعة درجات .تهتصنف اإلصابات ألنواعها وشد:تص يف اإلصابات -4

الكدمات ، التقلصات البسيطة ، السحجات اجللدية ، االلتواءات البسيطة اليت ال  :إصابات خفيفة -4-1
 عنها أي مضاعفات . تنتج

 أمل حلظي ال يدـو فًتة طويلة. أعراضها: -

 . (6891)عبد السيد أبو العالء ،  مرار يف التدريب أو ادلباراةال تعوؽ اللعب عن االست مدة الشفاء: -

االلتواء  الكدمات الشديدة اليت ال تصاحبها مضاعفات، التمزؽ العضلية البسيطة ،:إصابات متوسطة -4-2
 ادلفصلية الشديدة والبسيطة واجلروح اخلفيفة .

األداء  أمل يستمر نسبيا عن الدرجة السابقة، وـر بدرجة بسيطة، خلل خفيف يف ميكانيكية احلركة يف أعراضها: -
 الرياضي ولكنو ال يظهر يف احلياة العادية أو التدريبات اخلفيفة.

 .يستغرؽ الشفاء الوظيفي حوايل عشرة أياـ، بينما يتم الشفاء التشرحيي بعد حوايل مخسة عشر يوما مدة الشفاء: -
 (671، صفحة 6891)عبد السيد أبو العالء ، 

الكدمات الشديدة اليت تصاحبها مضاعفات ، كالتجمع الدموي وااللتهابات العضلية ،  :إصابات شديدة -4-3
اجلزئية لاربطة وادلفاصل ، التمزقات اخلفيفة للغضاريف  الشديدة ، الكسور، اخللع اجلزئي ، التمزقات التمزقات العضلية

                                           الركبة( . )مفصل
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العادية  أمل شديد ، وـر ملحوظ الدرجة وقد يصبحو تغَت يف لوف البشرة ، زلدودية احلركة يف ظروؼ احلياة: أعراضها -
. 

بيب ولكنها غالبا ما تستغرؽ ما بُت ثالثة وأربعة أسابيع، وىي مدة. متضمنة يف تقرر وفقا لتقدير الط: مدة الشفاء -
 .(671، صفحة 6891)عبد السيد أبو العالء ،  الشفاء الوظيفي والتشرحيي

اخللع الكامل وخاصة مفصل الكتف وادلرفق وتزداد نسبة اخلطورة  التمزؽ العضلي الكامل، :إصابات خطيرة -4-4
غضاريف  للرياضات اليت تستخدـ فيها الذراعُت بصفة أساسية: دفع اجللة، كرة اليد، الطائرة، السلة..اخل، دتزؽ بالنسبة

 الركبة، الكسور ادلضاعفة والشديدة وادلصحوبة بأنسجة اجلسم الداخلي اذلامة .

والكدمات  غَت زلتمل يف غالب األحياف، وـر شديد يظهر فور وقوع اإلصابة يف إصابات الكسور أمل :أعراضها -
يف بعض اإلصابات  الشديدة واخللع ودتزؽ الغضروؼ ، وقد يبدو تشوه العضو يف غالب األحياف؛ زلدودية احلركة شلل

 ادلرتبطة بادلخ واألعصاب الفرعية )إصابات الرأس والعمود الفقري( .

 غالبا ما يصاحب اإلصابات اخلطَتة بعض الظواىر األخرى واليت قد دتثل كل منها إصابة: عرا  المصابةةاأل -
)عبد السيد أبو   ا ذلا أعراض خاصة ومن أمثلتها : الصدمة العصبية ، النزيف الداخلي واخلارجيتهمصاحبة قائمة بذا

 .(671، صفحة 6891العالء ، 

 .أنواع اإلصابات الرياضية: 5  

 إصابات العظام :-5-1

العظمية وخالؿ  يتم تكوين العظاـ عل  شكل غضاريف وخالؿ عملية النمو تظهر مراكز التمعظم اليت تتكوف منها ادلادة
الطريف للعظمة بباقي جزء  فًتة البلوغ تقف عملية النمو العظمي ىذه باحتاد أجزاء العظاـ ببعضها البعض أو احتاد اجلزء

احلماية وادلساندة لانسجة )ادلخ  عظم توفر   809العظمي لتعطي الشك التاـ للعظاـ للشخص البالغ ويبلغ عددىا 
وكذلك ادلسامهة يف مناعة اجلسم بإنتاج كريات  والنخاع الشوكي ( وبعض األعضاء األخرى يف اجلسم كاجلهاز التنفسي

اجلراثيم ادلرضية ، وتوفَت احلركة دلختلف مناطق اجلسم ،  ل  الدفاع عن اجلسم بالقضاء عل الدـ البيضاء اليت تعمل ع
دلختلف أجزاء اجلسم باحلركة ، والعظاـ متكونة من مادة العظم  ادلفاصل القابلة لالضلناء وتسمح وترتبط العظاـ ببعض

رلموعات داخل العظم وحتت غشاء السمحاؽ الذي قليلة وىي مرتبة يف  وحتتوي عل  الكالسيـو والفسفور وخاليا العظاـ
ومهمة اخلاليا ىي مجع الكالسيـو من الدـ وترسيبها عل  ىيئة فوسفات الكالسيـو  يلتصق جيدا ويغطي سطح كل عظم
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الشديدة أمالح غَت قابلة للذوباف يف ادلاء ودتنح العظاـ متانتها وصالبتها ودتثل الثقل وادلقاومة  وىي وكربونات الكالسيـو
 اإلنساف ، وللعظاـ ثالثة أنواع : اليت يتعرض ذلا

 : عظم الفخذ والقصبة . عظام طويلة -

 : كفقرات العمود وعظاـ األصابع .عظام قصيرة  -

 .  : عظاـ لوح الكتف عظام مسطحة -

يكوف فيها إف أكثر مناطق اجلسم تعرضا لإلصابة ىي األماكن الرقيقة من اجلسم اليت  :كدم العظام -5-1-1
مباشرة ، مثل العظاـ ادلكشوفة من عظاـ الوجو واجلزء األمامي من عظمة الساؽ والعقب )الكعب(  العظم حتت اجللد

 تتوقف درجة اإلصابة عل  كمية النزيف الدموي يف مسحاؽ العظاـ )الطبقة السطحية للعظمة( وغالبا ما تكوف وعموما
                         مباشرة أو عن طريق الضربات العنيفة . حادة بطريقةاإلصابة نتيجة االصطداـ بأجساـ صلبة غَت 

                   

 :العالج-

 استعماؿ سلدر موضعي مثل كلوراثيل البخاخ مث عمل بعض التحركات السلبية . -

فوؽ اإلصابة  الكمادات ادلثلجة ديكن عمل تدليك مسحي سطحي وسريع أعل  وأسفل منطقة اإلصابة مع استخداـ -
 مباشرة .

العظمة ادلصابة  جيب تغطية مكاف الكدمة بواسطة حلقة مفرغة من اإلسفنج أو قطعة من القطن حسب مكاف وشكل -
 ، مع تشجيع ادلصاب عل  أداء بعض احلركات اإلجيابية .

باستعماؿ أسلوب  لكاستعماؿ العالج ادلائي فهو من أفضل الوسائل العالجية لسرعة الشفاء من ىذه اإلصابة، وذ -
 التدليك والتحريك مع عمل محاـ مشع للجزء ادلصاب دلدة مخسة عشر إىل عشرين دقيقة.

تك يف االتصاؿ العظمي يؤدى إىل جتزؤ العظم إىل جزأين أو تهالكسر ىو عبارة عن قطع أو  :الكسور -5-1-2
جبسم صلب، أو  حتدث الكسور عادة نتيجة قوى مباشرة كالضرب بأداة ثقيلة أو من ادلناف  ، أو ارتطاـ العظمة أكثر؛

) أسامة رياض،  قوى غَت مباشرة التواء العظمة أو اضلنائها كما يف حالة السقوط من مكاف مرتفع )الوثب. الطويل (
 .(79، صفحة 8000
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بالعظاـ  كما حتدث الكسور أحيانا نتيجة االلتواء الشديد لبعض ادلفاصل يسفر عنو شد قوي من الرباط لنقطة االندغاـ
ألحد  شلا يؤدي إىل حدوث انفصاؿ الرباط صاحبا معو قطعة من العظاـ وقد حتدث نتيجة انقباض قوي ومفاج 

ا. الوتر صاحبا بهطة إدغامها بالعظاـ بدرجة ينفصل العضالت شلا يؤدي إىل حدوث شد قوي من وتر العضلة عل  نق
لإلشارة قد يصعب تشخيص بعض  (861، صفحة 6891)عبد السيد أبو العالء ،  وفاصال معو قطعة من العظاـ،

يف  ولكن تظهر بعد بضعة أياـ ألفاحلاؿ  حاالت الكسور مثل :كسر العظمة الزورقية اليت ال تظهر أثارىا يف أشعة يف
عمل أشعة أخرى بعد أسبوعُت أو  ىاتو احلالة األشعة ادلبدئية قد يظن منها التشخيص ىو رلرد دتزؽ باألربطة ولكن بعد

)عبدالعظيم  ثالثة حيث دتوت بعض أنسجة العظمة نتيجة لضعف الدورة الدموية. الواصلة إليها يتضح الكسر بوضوح.
وختتلف نوعية الكسور باختالؼ نوعية السبب، ونوع الرياضة حيث تزداد النسبة يف  (87، صفحة 8001العواديل، 

أسامة ) الرياضات العنيفة مثل. كرة القدـ وادلصارعة...اخل صلد أف النسبة تقل يف الرياضات األخرى، مثل تن  الطاولة 
                                     . (90، صفحة 8000رياض، 

 وتصنف الكسور إىل األنواع التالية:

 ىو الكسر الذي ال يزيد عدد أجزاء العظمة ادلكسورة عن اثنُت وغَت مصاحب جبرح يف اجللد. :الكسر الةسيط -
  (18، صفحة 6881)علي مروشي، 

 ىو الكسر الذي يزيد عدد أجزاء العظمة ادلكسورة عن اثنُت . الكسر المركب: -

 وىو الكسر ادلصحوب جبرح يف اجللد ، لذلك يعترب أكثر أنواع الكسور خطورة الحتماؿ :الكسر المضاعف -
 حدوث تلوث والتهاب يف مكاف الكسر.

يكوف  اورة، أولمجوىو الكسر الذي يسبب دتزؽ أو ضغط عل  األوعية الدموية أو األعصاب ا :الكسر المعقد -
الطبيب يف أسرع  مصحوبا خبلع يف ادلفاصل، وخاصة مبناطق اإلبط وادلرفق والركبة وىذه احلاالت استعجاليو وجيب استشارة

 ا إىل ما يلي:بهوتعود أسبا  (78ة ، صفح8000) أسامة رياض،  وقت شلكن،

واألضالع يف  السقوط واالصطداـ الشديد باألرض ، ضربة قوية من ادلناف  تؤدي إىل كسور الفك أسةاب مةاشرة: -
 ادلالكمة ، تصادـ بُت الالعبُت) ادلنافسُت(.

ارتباطو  من الرباط لنقطة يؤدي ذلك إىل شد قوي حتدث نتيجة التواء شديد لبعض ادلفاصل، :أسةاب غير مةاشرة -
انقباض قوي ومفاج   نتيجة بالعظم شلا يؤدي إىل حدوث انفصاؿ الرباط ساحبا معو قطعة من عظم ادلفصل، وقد حتدث
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 يف رأس عظم العضد... ا الوتر ساحبا معو قطعة من العظم: مثل كسربهينفصل  إلحدى العضالت بالعظاـ بدرجة
وسباؽ النصف الطويل  ا متكررة خالؿ شلارسة الرياضة اخلاصة يف رمي اجللة والوثب الطويل وسباؽ السرعةوالكسور نسبي

 وأغلب ادلناطق اليت حتدث فيها الكسور ىي: 

بسبب تعرضها إىل سلتلف أنواع السقوط عل  أرض ادليداف الصلبة ، ومن بُت  مناطق األطراؼ العلوية والسفلية وذلك -
 عالمات الكسور:

 أمل بادلنطقة ادلصابة ويكوف شديد عند دل  مكاف الكسر يف العظم . -

 ظهور وـر بعد دقائق من حدوث اإلصابة . -

 يف بعض األحياف يوجد اعوجاج يف الطرؼ ادلصاب نتيجة اعوجاج العظمة ادلكسورة . -

 عدـ قدرة ادلصاب عل  حتريك واستعماؿ العضو ادلصاب . -

 يف حاالت الكسور ادلضاعفة ديكن أحيانا رؤية طرؼ العظمة ادلكسورة خارجا من اجلرح . -

العضو  يف حالة الكسور ادلعقدة قد تكوف الدورة الدموية أو اإلحساس أو احلركة غَت الطبيعية يف اجلزء السفلي من -
 ادلصاب.

 اإلسعايات األولية:

ومحاية  أو قص ادلالب  من جهة الضرر مع توقيف النزيف إذا وجد وذلك بوضع رباط ضاغط عل  مكاف اجلرح نزع -
 اجلرح من التلوث.

كسور العمود  تَقـو الكسور ادلعوجة لتفادي ادلضاعفات باستثناء حاالت الكسور حوؿ ادلفاصل مثل ادلرفق أو الركبة أو -
 واألعصاب احمليطة مبنطقة الكسر. الفقري حتاشيا لتمزؽ األوعية الدموية

مباشر عل  منطقة الكسر، ال  جيب مراعاة أف اجلبَتة واألربطة ادلثبتة ال تسبب احتباس يف الدورة الدموية أو ضغط  -
)زمالئو،   يعط  للمريض أي شراب حىت ال يؤخر ذلك يف عالجو عند وصولو إىل ادلستشف  ألنو قد يعط  سلدر عاـ.

  (668، صفحة 6891

يف  اؿ الرياضي ويف كافة أنواع ادلمارسة دلختلف األلعاب وخاصةلمجشائعة احلدوث يف ا:إصابات المفاصل-5-2
ادلفصل ودتزؽ  األلعاب الرياضية التنافسية ؛ إف اإلصابة ادلباشرة بضربة يف ادلفصل تؤدي إىل حدوث كدمة داخلية أو حوؿ

كلها أو األربطة ادلتعلقة  األربطة واألنسجة الرخوة ىو من األمور ادلعتادة يف إصابات ادلفاصل، وقد تتمزؽ ألياؼ الكبسولة
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باحلركة  بعضها البعض عن طريق ادلفاصل اليت تسمحبتلتقي العظاـ  .(10، صفحة 8001)عبدالعظيم العواديل، ا به
ا، وىي ختتلف طبقا لوظيفتها بهالعظمتُت الغشاء الزاليل واألربطة والعضالت احمليطة  بينهما وتساعد عل  تثبيت ىاتُت

 ثالثة أنواع وىي:                 وتنقسم ىذه ادلفاصل إىل

 ادلفاصل الليفية. -

 ادلفاصل الغضروفية. -

 ادلفاصل السينوفية. -

 توجد بُت العظاـ ادلسطحة يف اجلمجمة ، إذ أف ىذه العظاـ ترتبط ببعضها البعض بواسطةو  المفاصل الليفية: -أ
 أنسجة ليفية ولي  ىناؾ حركة بينها.

أو ةا حتدث حركة بسيطة بواسطتها تستطيع العظاـ أف تنثنينهوتوجد بُت الفقرات حيث أ المفاصل الغضرويية: -ب
تؤدي إىل  غضاريف إضافية ولبعض ادلفاصل -فقرات فيما بينها-ظمتُتتدور عل  طبقة الغضروؼ الليفي ادلوجود بُت ع

   يف مفصل الركبة. ا تعطي أعراضا معينة كما ىو احلاؿنهتوازف ادلفصل وملء الفراغات ادلوجودة بو ، ولكن عند دتزقها فإ
                                          

وىي معظم مفاصل اجلسم والغشاء السينويف )الزاليل( الذي حييط بادلفصل ويؤدي إىل.  المفاصل السي ويية: -ج
)علي مروشي،  تشحيمو ، والكثَت من ىذه ادلفاصل تتمتع مبدى واسع من حركة الكتف ، والورؾ ، وادلرفق ، والركبة

وأكثر ادلفاصل عرضة لإلصابة ىي مفاصل القدـ والركبة وادلرفق والكتف وادلعصم واألصابع ،  (98، صفحة 6881
 تؤدي كدمات ادلفاصل إىل حدوث نزيف داخل احملفظة الزاللية للمفصل مع انتفاخ داخل ادلفصل فيحدث وـر وغالبا ما

ىذا  السيطرة اإلرادية الكاملة عل مفصلي يظهر عقب اإلصابة بعدة دقائق أو ساعات حسب شدة اإلصابة ، ويفقد 
 ادلفصل اإلحساس مبقدار للحركة وحجمها ومدارىا ومن بُت أضرار ادلفاصل صلد:

 ) :Les entorses الملخ )االلتواء-5-2-1

ادلفصلية ينتج  ىو خروج األوجو ادلفصلية عن حدودىا الطبيعية للحركة والعودة السريعة ، شلا يسبب شد شديد يف األربطة
تقطع جزئي أو كلي يف األربطة ، نتيجة أداء حركي متجاوز حلدود مدى ادلفصل كحركات. الثٍت أو ادلد الزائد، عنو 

إف أكثر  (811، صفحة 6891)عبد السيد أبو العالء ،  وااللتواءات اليت تتجاوز يف مداىا الطبيعي حلركة ادلفصل
) أسامة رياض،  حركة، ادلفاصل تعرضا ذلذه اإلصابة ىي الكاحل والرسغ ، حيث يكوف التوـر واضحا واألمل شديد ألقل

 أما األضرار الناجتة عن ادللخ فهي متعددة وسلتلفة :   (88، صفحة 8000



 اإلصابات الرياضية                                                   الفصل الثاني           

 

 00 

 ضرر للنسيج كالعضلة أو الوتر . أضرار عظمية ، -

 ضرر عصيب ما يؤدي إىل تصنيف ادللخ إىل نوعُت: -

 : التواء خفيف )دتدد خفيف لاربطة( والذي يشف  مصابو بدوف أي تعقيد.  الملخ الةسيط -     

 : ويأيت بانقطاع تاـ لاربطة أو لنقاط االلتقاء . الملخ الخطير -     

 LES LUXATION: الخلع -5-2-2

األطراؼ أو  ىو حادث أكثر خطورة من االلتواء )ادللخ( وىو عبارة عن تباعد العظاـ ادلتمفصلة بصورة جزئية من أحد
واألنسجة والعضالت  بصورة كلية من مجيع األطراؼ وحيدث نتيجة صدمة شديدة ، شلا يؤدي إىل دتزؽ بعض األربطة

الكامل؛ وأكثر ادلفاصل تعرضا للخلع  بطة بصورة شاملة فيحدث اخللعاحمليطة بادلفصل، فيحدث اخللع اجلزئي أو دتزؽ األر 
فعادة تكوف مصحوبة بكسر يف أحد  ىو مفصل الكتف مث ادلرفق مث مفصل الفك، أما خلع مفاصل أسفل اجلسم

 ومن بُت أعراض اخللع: (88، صفحة 8000) أسامة رياض، العظيمات ادلكونة للمفصل. 

 أمل شديد نتيجة دتزؽ احملفظة الليفية واألربطة واألنسجة . -

 وـر نتيجة النسكاب السائل الزاليل والنزيف الدموي . -

 عدـ القدرة عل  حتريك العضو ادلصاب بدرجة واضحة . -

، صفحة 8000) أسامة رياض،  فقداف النبض أو االحتقاف، أو أعراض الضغط عل  األعصاب كالتنميل أو التخدر. -
88)  

 :العالج 

 ديكن وضع كمادات باردة عل  ادلفصل ادلخلوع لتقليل األمل والوـر . -

 إراحة الطرؼ ادلصاب بوضع وسادة ، مث نقلو إىل ادلستشف  . -

  كدم المفصل :  -5-2-3

وتؤثر تأثَتا  ىو رض كبَت يف ادلفصل وحيدث غالبا نزيف داخلي يف احملفظة الزاللية ويًتاكم النزيف الداخلي حوؿ ادلفصل ،
لإلصابة ىي مفصل  األدائية لالعب وىي بذلك تعترب من اخطر اإلصابات ، وأكثر ادلفاصل عرضة مباشرا عل  القدرة

صابع ، وحتدث نتيجة اإلصابة ادلباشرة بأجساـ صلبة أو التعرض لضربات القدـ والركبة وادلرفق والكتف و ادلعصم واأل
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فيحدث وـر مفصلي يظهر عقب  عنيفة ، غالبا ما تؤدي إىل حدوث نزيف داخل احملفظة الزاللية للمفصل مع انتفاخو
 اإلصابة بعدة دقائق أو ساعات حسب شدة اإلصابة .

 ومن بين أعراضها:

 أمل حاد بادلفصل مع عدـ القدرة عل  استعمالو واستخدامو بشكل طبيعي . -

 ظهور وـر واضح عقب اإلصابة مباشرة نتيجة النزيف . -

 تغَت لوف اجللد إيل األزرؽ مع سخونة ادلنطقة ادلصابة . -

 :العالج 

واالنعكاسات  كمية النزيف  استخداـ وسائل التربيد مثل الكمادات الثلج دلدة نصف ساعة من اجل السيطرة عل  -
 الداخلية والتحكم يف كمية الوـر ؛ عمل رباط ضاغط.

 وضع ادلفصل ادلصاب يف أوضاع الراحة )عند إصابة الذراع نستعمل عالقة( . -

ساعة عل  اإلصابة تستعمل الكمادات ادلتبادلة )ساخن وبارد( مبعدؿ دقيقة الكمادات الساخنة  )81(بعد مرور  -
واالنسكابات   مرات وذلك للمسامهة يف سرعة االمتصاص )9-1كمادات الباردة تعاد العملية ضلو ) ونصف ساعة ال
 وإزالة الوـر .

  ساعة نستعمل وسائل التدفئة مثل احلمامات الدافئة أو جلسات األشعة فوؽ احلمراء . 11بعد مرور  -

 ادلفصل . ة جلميع األربطة والعضالت العاملة حوؿجيب تشجيع الالعب عل  أداء دترينات االنقباضات العضلية الثابت -

 إصابات األربطة واألوتار : -5-3

 البعض . األوتار ىي النسيج ذو اللوف الرمادي اللؤلؤي الذي يربط العضلة بالعظم، واألربطة ىي اليت تربط العظاـ ببعضها

 : تمزق األربطة -5-3-1

حيدث  أو أعراض االضلالؿ اخللوي ، أو التهابات رلاورة لاربطة ، كما ديكن أف حتدث نتيجة عوامل مثل أمراض األيض
نتيجة كدمات رياضية مزمنة أو محل زائد .كل ىذه العوامل تؤثر عل  ثبات األربطة إذ جيب علينا حتسُت سَت الدـ 

تثبيت العضو ادلصاب أو أعراض احلمل الزائد واألعراض ادلالحظة تفرض علينا  وتدليك جيد مباشرة بعد ظهور أوؿ
 اخلطورة . اللجوء إىل اجلراحة يف حالة
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 تمزق األوتار :-5-3-2

تنفصل العظمة عن الوتر كما حيدث  وىو قليل احلدوث ولكنو قد حيدث يف بعض احلاالت : يف أوتار أصابع اليد ، فقد
.وقد حيدث دتزؽ كامل يف األوتار لضربة ةيف الوتر ادلتصل بقاعدة عظمة األصبع ، وحيدث ىذا عندما يتعرض األصبع
القدـ أثناء التعامل مع الكرة أو نتيجة لدفعة  الرئيسية نتيجة إصابة كبَتة ، فقد يتمزؽ وتر صابونة الركبة يف مباراة لكرة

يف ، وقد ينفجر وتر الكاحل نتيجة بذؿ رلهود عن عنيفة خالؿ ادلباراة أو نتيجة لقفزة خاطئة أو نتيجة لالرتطاـ باألرضية
 اليت تتمثل يف عدـ القدرة عل  الدفع بأصابع القدـ . شلا يسبب أمل شديد وإحساس بالشد مع فقداف لوظيفة الوتر

 تمدد األوتار: -5-3-3

مع عالج  عبارة عن دتدد رباط العضالت أثناء القياـ بتمديد زائد أو قوي ، فوؽ الطاقة ويتطلب ىنا عالج جراحي
أثناء القياـ جبهد  إف دتدد األوتار حتدث نتيجة محل غَت عاد ويتمثل يف أمل شديد خاصة عند احلركة و اجلرعة إف وجد ،

 عضلي ، والعالج ىنا يتمثل يف وضع كمادات باردة مث العالج بواسطة األشعة حتت احلمراء .

 التهاب األوتار:-5-3-4

عند مزاولة بعض  حيدث االلتهاب نتيجة إصابة يف أبسط صورىا ويؤدي إىل حدوث أمل يشعر بو ادلصاب وحيدث خاصة
الطاقة الفيزيولوجية، كما  التمرينات الرياضية دلن مل يسبق لو التعود عليها ، أو أثناء التدريب غَت العادي أو التدريب فوؽ

األوتار ، ويستطيع أف يتبع ىذا  نتج عن ىذه اإلصابة موت ثانوي خلاليايتبع االلتهاب أثناء اإلصابة جبسم صلب وت
لاللتهابات ىي : أمل متمركز يف جهة الوتر  اورة للوتر وعامة األعراض األساسيةلمجااللتهاب أيضا بالتهاب األعضاء ا

ويتمثل العالج ىنا يف راحة تامة بسبب االلتهابات ،  الذي يتحرؾ أثناء القياـ جبهد عضلي ، كما يستمر األمل أثناء الليل
 ،واللتهاب األوتار نوعاف مها: باإلضافة إىل عالج دوائي جدي مع ادلتابعة بالعالج الطبيعي

 : التهاب الوتر الغشائي السي ويي-أ

أثناء  حيدث يف األوتار اليت ذلا غشاء سينويف مثل ما حيدث يف حالة أصبع الزناد حيث يلتهب الوتر والغشاء ادلغلف لو يف
، 8001)عبدالعظيم العواديل،  مروره براحة اليد ، وكما يلتهب أيضا يف ظهر الرسغ يف ادلرض ادلعروؼ )الداي كَتفاف(.

وعند  وينشأ ىذا االلتهاب الوتري السنيويف من إجهاد الرياضيُت خالؿ شلارستهم لرياضتهم ادلختلفة ، (11صفحة 
 صلد أف الوتر ادلصاب مصدر أمل ومنتفخ ، وتوجد بو خشخشة ويزداد األمل عند حتريك الوتر،وأمثلة ذلك ما الكشف

القدـ عند  اـبهحيدث يف أوتار الساعد للرياضي الذي ديارس رياضة التجديف وما حيدث يف العضلة القصبية اخللفية ووتر إ
 مع وضع بعض البطانات أو اجلبائر أو السندات اليت ىذه احلاالت ىي الراحة والعالج السليم والصحيح دلثل العداءين .
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حتسن  تساعد كثَتا عل  سرعة الشفاء ، كما أف ختفيف الضغط عل  نقاط اجلسم ادلتحملة للضغط يؤدي إىل حدوث
 سريع .

باألوتار  فاألنسجة احمليطة ىذا االلتهاب حيدث يف األوتار احملرومة من الغشاء السينويف، :التهاب الوتر المحيطي-ب
الركبة، فتفقد األوتار  تتعرض للتمزؽ بفعل اإلصابة ، نظرا لعدـ وجود غشاء سينويف ، فيصاب وتر الكعب ، ووتر صابونة

الوتر الوسط الذي يبيح ذلا االنزالؽ لتؤدي وظيفتها ، وحيدث نتيجة الضغط ادلستمر عليها، مثاؿ ذلك العدو دلن مل يتعود 
 و يؤدي التهاب األنسجة احمليطة بوتر الكعب .عل  العد

 إصابات العضالت : -5-4

اللحم ،  عضلة وىو ما نسميو عادة 118إف اجلهاز احلركي يتكوف من العضالت والعظاـ ، وحيتوي اجلسم البشري عل   
وتضخ اذلواء إىل  ذلضمي ،وتقـو العضالت بدور ىاـ يف حياتنا ، فالعضالت تنتج احلرارة الداخلية وحترؾ الطعاـ للجهاز ا

. وخيفق القلب حوايل  الرئتُت وجتعلنا نتكلم ونتحرؾ وصلري ، وتنتهي احلياة عندما تتوقف عضلة القلب عن اخلفقاف ،
من  (18، صفحة 8001)عبدالعظيم العواديل،  سنة( 70مليوف مرة عل  مدى احلياة يف فًتة حياة متوسطة )  8100

% 50  -% 11سلتلفة من العضالت فبعضها والعضالت تكوف حوايل )  وزف اجلسم ، وجبسم اإلنساف أنوا ع
أيضا كجزء من رد الفعل العكسي كما تنقبض استجابة إلشارات عصبية من ادلخ، وأخرى لإلرادية .(عضالت إرادية ، 

تتضمن انقباض العديد من  النخاع الشوكي إىل األعصاب ادلغذية للعضلة ، ومجيع احلركات ادلختلفة من خالؿ وتنتقل 
والعضالت بدورىا مزودة  ارختاء العضالت ادلعاكسة ذلا. العضالت بصورة متجانسة ومتعاونة ويقابلها يف نف  الوقت 

تؤدي إىل  من خالؿ إصابة مباشرة  لعضالت بكدماتوتزداد أكثر بالتمرين ادلستمر وتصاب ا بدورة دموية عالية الكفاءة
حلركة مفاجئة مل تكن العضلة جاىزة أو  نتيجة  دتزؽ بعض األلياؼ العضلية أو من خالؿ إحداث الالعب إصابة بنفسو

،  عدـ االىتماـ بالتسخُت أو اإلمحاء مباشرة لإلصابة مثل أسباب غَت مستعدة ذلا أو االستخداـ الزائد عن احلد ،وىناؾ
 ومن بُت اإلصابات العضلية صلد :

 : التيةس -5-4-1

دترينات رياضية مل يتعود  التيب  الذي حيدث يف العضالت و األوتار و األربطة يف اجلهاز احلركي قد يكوف نتيجة      
يتعود عليها تؤدي إىل حدوث التيب .  عليها ادلصاب أو عند تغيَت نوع اللعبة أو نوع الرياضة أو شلارسة دترينات للجري مل

و أسباب التيب  ليست واضحة دتاما فالنظريات ادلطروحة تتكلم عن حدوث (18، صفحة 8001)عبدالعظيم العواديل، 
سف مل يتم الكشف كلو إىل وجود بعض نواتج التمثيل الذي يسبب التي  ، و لا خطأ يف عملية التمثيل فَتجع األمر

يدروجينات محض اللبنيك بهىذه الدراسات أثبتت زيادة يف كمية بعض األنزديات مثل أنزمي و  عن ىذه النواتج، إف بعض
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األنزمي الذي حيوؿ محض البَتوفيك إىل محض اللبنيك ويظل األنزمي مرتفعا لعدة أياـ بعد التمرين ,و  )الالكتيك( وىو
ستوى العضلة ، فعند دل  العضلة ال حيدث تقلص لتلك العضلة لكن حيدث أمل يتمركز عل  يف أمل عل  م التيب  يتمثل

 معينة من الكتل العضلية . رلموعة

 العالج:

 جيب عل  الرياضي أف يغتسل و يغَت مالبسو فور انتهائو من التمرين . -

 التدفئة تفيد يف عالج حاالت التيب  . -

 ديكن استعماؿ األسربين ادلائي أو أي عقاقَت مضادة لاللتهاب . -

 استخداـ احلمامات أو الكمادات الدافئة الباردة الدافئة )ادلتضادة( عل  التوايل . -

 .(11، صفحة 8001)عبدالعظيم العواديل،  استخداـ ادلراىم ادلوضعية مثل زيت و نًتجرين أو ماروخ الكافور -

 :التقلص العضلي -5-4-2

ارتداء  إف السبب الرئيسي حلدوث التقلص العضلي ىو سبب يتعلق بالدورة الدموية ادلغذية للعضلة كما حيدث عند
أو األربطة الضيقة اليت حتوؿ دوف انسياب الدورة الدموية إىل األعضاء ادلختلفة كما قد. ينشأ إجهاد  اجلوارب الضاغطة ،

حيدث بصفة   (11، صفحة 8001)عبدالعظيم العواديل،  العضالت أو تأدية التمرينات العنيفة اليت مل يتعود عليها،
وقت االسًتخاء والراحة  تلعب اختالؼ درجات احلرارة دور كبَت يف ىذا الشأف وقد حيدث خاصة أثناء السباحة حيث

فيزيولوجية وكيميائية حيوية ومنها  وبصورة مفاجئة ولعدة ثواف أو دقائق بصحبو أالـ يف العضلة ويرجع إىل عدة عوامل
شلا يولد انقباض عضلي مؤمل( .كما  األوكسجُت حدوث بعض العمليات الكيميائية داخل العضلة )تعرض العضلة لنقص

بالتقلص  أف فقداف ادلاء أو األمالح أو كليهما يؤدي إىل حدوث التقلص العضلي وأكثر العضالت تعرضا لإلصابة
 العضلي ىي:

 عضلة مسانة الساؽ . باطن القدـ يف عضالت بُت األمشاط . -

 العضلة ذات أربع رؤوس الفخذية . عضالت خلف الفخذ. -

 البطن  عضالت -

ادلفصل ،  قد حيث التقلص يف العضلة كلها أو يف بعض أليافها ، ويصاحب التقلص أمل شديد مع عدـ القدرة عل  حتريك
 بينما تصبح العضلة صلبة إىل درجة كبَتة .
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 العالج :

والعمل عل   ختتلف خطواتو حسب األعراض ، ولكن اذلدؼ يف مجيع احلاالت واحد ، وىو زلاولة حتسُت الدورة الدموية
 مد العضلة واسًتاحتها ، و للوصوؿ إىل مثل ىذه النتيجة جيب إتباع اخلطوات التالية:

 جيب عل  ادلصاب اللجوء إىل الراحة وخلع ادلالب  الضيقة . -

 العمل عل  تدفئة العضلة وذلك بوضع كمادات ساخنة عليها . -

وثٍت لوش الرجل  درجة 11ال جيب رفع الرجل إىل أعل  من العمل عل  مد العضلة فمثال يف حالة تقلص مسانة الساؽ  -
أكثر من عشر درجات وذلك  )مشط القدـ( فهذا أسلوب خاط ، دتاما فادلفروض أف رفع الساؽ عل  األرض ال يكوف

حىت ال نلغي عمل العضلة اخللفية للساؽ والتوأمة ادلندغمة يف الكعب،وذلك بثٍت خفيف لوش الرجل يتم فك العضلة 
 .(16، صفحة 8001)عبدالعظيم العواديل،  تقلصة دوف أي رلهود أو أمل للشخص ادلصابادل

 التدليك : ينصح بإجراء تدليك للعضلة وذلك بعد انبساطها . -

 ادللح ادلفقود مع العرؽ. دؼ تعويض كميةبهزيادة يف كمية كلوريد الصوديـو يف الطعاـ ، أو تعاطي أقراص ادللح الطبية  -
 .(11، صفحة 8000) أسامة رياض، 

 ىو عبارة عن دتزؽ يف األلياؼ العضلية وقد يصاحبها دتزؽ باألوعية الدموية وترجع    :التمزق العضلي  -5-4-3
طاقة  إىل االستعماؿ اخلاط  أو التدريب الرياضي غَت العلمي للعضالت كالقياـ مبجهود أكرب من أسباب التمزقات

يصاحب  العضالت أو إمهاؿ اإلمحاء قبل التمرين ، أو نتيجة شد مفاج  أو متكرر أو نقص ادلرونة بالعضالت ، وقد
)  اسب ىذا الفقداف طرديا مع حجم اإلصابةالتمزؽ العضلي أمل شديد مكاف اإلصابة وفقداف للقدرة احلركية ذلا ويتن

العضلي  قد حيدث التمزؽ يف العضالت كنتيجة للكدمات الشديدة أثناء االنقباض  (11، صفحة 8000أسامة رياض، 
امية للعضد وكذا عضالت السبب يف عضلة الفخذ األمامية ومسانة الساؽ والعضلة األم ذابهوغالبا ما حتدث اإلصابة 

 الكتف وينتج عن ىذا كلو. دتزؽ خيوط وألياؼ العضلة بدرجات متفاوتة وفقا لشدة اإلصابة وحدوث نزيف دموي
  .(899، صفحة 6891)عبد السيد أبو العالء ،  متفاوت الدرجات.

 ومن بين أعرا  التمزق العضلي:

 زلدودية حركة العضو بدرجات متفاوتة وفقا لشدة اإلصابة . -
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 وللتمزق العضلي أنواع ودرجات وهي :

 دتدد ألياؼ العضلة وال يوجد سيالف للدـ يف العضلة.: تمزق من الدرجة أولى-أ

 دتزؽ بعض األلياؼ العضلية فتكوف دفقا دمويا وبعد مرور ساعات يظهر كدـ صغَت. تمزق درجة ثانية: -ب
 . (91، صفحة 6881)علي مروشي، 

النوع ال تتمزؽ العضالت بالكامل  أو ما يعرؼ بالتمزؽ غَت الكامل )اجلزئي( للعضالت تمزق درجة ثالثة:-ج     
ولكن تتمزؽ بعض أجزائها أي العديد من اآلليات و قد يكوف ىذا التمزؽ يف وسط العضلة وداخال يف مركز العضلة أو 

مث ويولد كدما مبكرا عل  ناحية التمزؽ ؛ لذا جيب اإلسراع يف  خارجها ، جهة احمليط اخلارجي ذلا وذلذا يظهر وـر مهم
  الذىاب إىل سلتص. لوءة باجلليد مثوضع مثانة شل

تبدو إصابة  يكوف عادة مصحوبا بأمل أكرب مع فقداف يف وظيفة العضو ادلصاب ، وال مركزها: ييتمزق العضلة  -
                اورة ذلا.                          لمجظاىرية يف العضلة نظرا لعمق اإلصابة ، إال إذا كاف مصحوبا بإصابة يف األنسجة احمليطة وا

  :تمزق العضلة جهة محيطها الخارجي - 

 :)التمزق الكامل للعضالت )تمزق درجة رابعة -د

العضلة  يعترب أخطر ضرر عضلي قد حيدث للرياضي ، و يبدأ بآالـ شديدة وشلل تاـ ، ويشاىد بوضوح يف حالة دتزؽ
الكوع يكوف  ذات الرأسُت ادلوجودة بالعضد حيث تنفصل إحدى رأسيها وىي الرأس الطويلة، عندئذ فإف انقباض

شلاثلة أخرى عندما يتمزؽ  مصحوبا بظهور و بروز ىذا اجلزء من العضلة يف وسط العضد كربوز غريب ، وىناؾ إصابة
ة بهرة أسفل الفخذ من جهة األماـ ؛ وىناؾ إصابة مشااجلزء األوسط من عضلة رباعية الرؤوس بفعل إصابة مباش

)عبدالعظيم  احلركات العنيفة للعدائُت. لإلصابتُت السابقتُت حتدث للعضلة اخللفية للفخذ اليت غالبا ما تتمزؽ يف بعض
 .(11، صفحة 8001العواديل، 

 وترجع أسةاب هذه األضرار العضلية إلى مايلي:

 حركة عنيفة، سريعة ذات شدة كبَتة مثل القذؼ يف الفراغ، انطالؽ قوي . -

 حركة غَت منتظرة أو غَت متحكم فيها، عضالت غَت زلضرة حتضَت بدين غَت كايف. -
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 العالج:

لتقليل  يف وضع ارختاء جعل العضلة ادلصابة صابة و ساعة من حدوث اإل 19جيب االىتماـ بالراحة يف الفراش خالؿ  -
 التوتر العضلي.

 عدـ ادلشي أو الوقوؼ لفًتات طويلة مع كمادات ادلاء البارد أو الثلج دلدة عشرين دقيقة. -

 ساعة من حلظة اإلصابة ديكن عمل اآليت : 19بعد  -

 كمادات متضادة باردة ساخنة مرتُت أو ثالث مرات يف اليـو لتنشيط الدورة الدموية.  استخداـ -

- .  جيب رفع الطرؼ ادلصاب لاعل  لتقليل الوـر

 البدء بالتمرينات ادلسكنة للعضالت تدرجييا بعد ثالث يـو من اإلصابة. -

 العالج الكهربائي:  -

 * أشعة حتت احلمراء .

 . * أشعة موجات فوؽ الصوتية

 * أشعة الليزر.

 العالج ادلائي : محاـ مشع وزيت برافُت أو الكمادات ادلضادة ، ويفضل استخداـ التدليك حتت ادلاء. -

 التدليك الطيب : سطحي يف أوؿ األمر مث يتدرج يف العمق مع االحتكاؾ. -

اخلارجي للعضلة  عضالت أو جهة احمليطدتتد فًتة العالج ما بُت أسبوع إىل ثالثة أسابيع يف حاالت اإلصابة فيما بُت ال -
مركز العضلة واليت يكوف  ، بينما ديتد من حوايل شهر إىل شهر ونصف يف حاالت التمزؽ الكامل أو اإلصابة       يف

 شفاؤىا بدرجة أبطأ من احلاالت األوىل.

 ة ومدى حركي كاملال ضلصل عل  الشفاء التاـ إال باحلصوؿ عل  أقص  كفاءة وقوة عضلية وأقص  مرونة عضلي
 (96-71، الصفحات 6881)اخلويل،   اورة دلكاف اإلصابة.لمجللمفاصل ا

 إصابات الجلد : -6

كاأليت ةوىي من اإلصابات الشائعة يف الوسط ادلدرسي بُت التالميذ والتصرؼ معها يف وقتها يقلل من زيادة اإلصابة وىي
: 
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العليا  طبقات اجللد ينتج عن احتكاؾ اجللد باستمرار بسطح خشن شلا يؤدي إىل انفصاؿ: االنتفاخ الجلدي -6-1
 . عن السفل  وظهور سائل بينهما مع ترشيح يف األوعية الدموية

 تنظيف مكاف حدوث اإلصابة بسائل معقم مث يًتؾ دوف حركة مباشرة عليو . العالج :

 دتزؽ الطبقات العليا من اجللد نتيجة االنزالؽ عل  سطح خشن  أو التعرضىي عبارة عن :  السحجات -6-2
 لالحتكاؾ الشديد من قدـ زميل.

توضع  غسل مكاف اإلصابة بادلاء البارد مث وضع سائل معقم عل  شاش فوؽ اإلصابة لتطهَتىا من األوساخ مث العالج :
 عليها شاشة معقمة وربطها برباط بعد ذلك.

 تك يف اجللد أو الطبقة اليت حتت اجللد ويسبب ىذا القطع أدلا حاداتهعرؼ اجلرح بأنو قطع أو ي : الجروح -6-3
 تك األوعية الدموية يف منطقة اجلرح .تهكما يؤدي يف بعض احلاالت إىل حدوث نزيف دموي نتيجة 

 أمهها: ينتج نتيجة تعرض اجلسم دلالمسة جسم خارجي حاد أو االحتكاؾ مبواد صلبة ومن ومن أسةابه:

 الوقوع عل  ارض صلبة شلا يسبب احتكاؾ اجللد باألرض. -

 التعرض اخلاط  لادوات ادلستخدمة يف اللعبة. -

 اللباس الرياضي الذي ال يتناسب مع اللعبة كاستخداـ األحذية الضيقة. -

ختتلف حدتو  االمحرار ونزيف ومن أعراضو : يتميز اجلرح بوجود قطع يف اجللد ديكن مالحظتو ،تغَت يف لوف اجللد دييل إىل
 تبعا حلجم اجلرح ومنطقة اإلصابة و أمل يف منطقة اجلرح.

اجلرح  ختتلف أنواع اجلروح تبعا لطبيعة اإلصابة ونوع اجلسم الصلب اخلارجي ادلسبب ذلذا: أنواع الجروح -6-3-1
 وعليو ديكن تقسيم اجلروح إىل:

 استخداـ األحذية لفًتة طويلة. حيدث يف أصابع ومنطقة القدـ عند : جرح بثرى -أ

 عبارة عن تسلخات بسيطة حتدث لطبقة اجللد اخلارجية وتشمل مساحة صغَتة منو. :جرح سطحي-ب

 التعرض يتميز ىذا اجلرح بوجود قطع من اجللد ذي حافتُت مستقيمتُت ومتساويتُت وينتج عند : جرح قطعي -ج
 لاجساـ احلادة .
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يتميز بوجود حافتُت للجرح أو أكثر يف بعض األحياف وتكوف ىذه احلواؼ غَت متساوية أو منتظمة  : جرح رضي -د
 وينتج عن السقوط أو عند االحتكاؾ باخلصم أثناء اجلري أو التعرض لاجساـ خارجية حادة.

من  ىذا اجلرحيتميز بوجود فتحة صغَتة يف اجللد ويصاحبو يف معظم األحياف نزيف دموي وينتج  : جرح وخزي -و
األحذية يف شلارسة  الوخز باألجساـ ادلدببة مثل نتوءات باطن حذاء كرة القدـ كثَت من التالميذ اليـو يرتدوف ىذا النوع من

 الًتبية البدنية والرياضية أثناء احلصة أو ادلنافسة .

 وجود إصابات جترىجيب التأكد من عدـ وجود إصابات أخرى كاخللع أو الكسر ، ويف حالة عدـ  : اإلسعاف
 اإلسعافات التالية :

التأكد  تنظيف اجلرح بقطن مبلوؿ بادلاء مث ينظف مبطهر طيب)سافلوف ، سيتافلوف ،ميكروكرـو ، ديتوؿ سلفف( جيب -
. تؤدي إىل زيادة  من إزالة األتربة أو غَتىا من األجساـ العالقة يف اجلرح ،كما جيب عدـ حتريك حواؼ اجلرح بقوة ما

 .(97، صفحة 8001)عبد الرمحاف عبد احلميد زاىر،  رح.حدة اجل

اجلرح برباط  إيقاؼ النزيف إف وجد وذلك بوضع شاش معقم عل  اجلرح مث يوضع بعض القطن فوؽ الشاش ويتم لف -
 ضاغط بإحكاـ إليقاؼ النزيف و ينقل ادلصاب إىل اقرب مركز صحي.

 ملخص بول أعرا  اإلصابات: -7

 أمل حاد متمركز عل  مستوى اجلرح أو مكاف اإلصابة وذلك مهما كاف نوعها. -

 عدـ القدرة عل  حتريك العضو ادلصاب أو ادلشي حىت دلسافة قصَتة. -

 الشعور بأمل حاد أثناء زلاولة ادلصاب حتريك العضو ادلصاب. -

 ة.ارتفاع درجة احلرارة يف ادلنطقة ادلصاب -

 انتفاخ ادلنطقة ادلصابة و ظهور اللوف األزرؽ يف حالة النزيف الداخلي. -

 ظهور بعض االضطرابات كفقداف التوازف واإلغماء أحيانا يف حالة إصابة اجلهاز العصيب. -

 اإلغماء و صعوبة التنف  أو توقفو يف حالة االختناؽ. -

    (81، صفحة 8066)قي ،  اللوف األزرؽ يف مكاف اإلصابة يف حالة نزيف داخلي أو خارجي. سيالف الدـ أو ظهور -
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 خالصة: -8

و اذلامة وكما يقاؿ بشكل  إف التعرؼ عل  اإلصابات الرياضية و أسباب حدوثها ىو من ادلوضوعات األساسية     
الزاوية، فالتقسيم الواضح لطبيعة مرض ما و احلالة اليت يكوف عليها ادلصاب من سلتلف الزوايا و أكثرا حتديدا ىو حجز 

العوامل أو األس  اليت حتدد طريقة وقوع حوادث تلك اإلصابة، وىذا بالطبع يأيت نتيجة دلعرفة و حتليل األنشطة الرياضية 
و  و كل ىذه ادلعطيات جتعل ادلدرب  حريصا عل  وقاية الالعب مع الالعبُت داخل ادليداف   ادلدربليت جيريها ادلختلفة ا

التدخل السريع و إعطاء اإلسعاؼ الضروري للمصاب يف حالة وقوع حادث رياضي و الذي من شأنو التقليل من حدوث 
 مضاعفات لإلصابة و إزالة األمل، و اذلدؼ من كل ىذا إنقاذ حياة ادلصاب.       
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 :تمهيد

 لقد عرؼ اإلنساف منذ القدمي، القيمة اإلكتابية ظتمارسة األنشطة الرياضية كعالج ووقاية من األمراض، 
وأحسن وسيلة للحفاظ على الصحة واللياقة والقدرة على أداء األعماؿ بكفاءة إذ تقوؿ "حناف عبد اضتميد 

الرناين": "أف النشاط البدين الرياضي يساعد على كشف وتشخيص حالة الفرد وعملية الكشف ىذه تساىم يف 
) حناف عبد اضتميد الرناين،     واحي".عالجو وختلص الفرد من التوتر والقلق ويعمل على فتو الفرد من رتيع الن

 (192، صفحة 2000

 مفهوم النشاط الرياضي: -1

وىذا اعتدؼ الذي يرمي إىل اكتساب األفراد اظتهارات اضتركية  النشاط الرياضي يعترب عامل ترويح، 
الرياضية مدى اضتياة فضال عن اظتعلومات واظتعارؼ اظتتصلة هبا، ىذا الًتويح لو تأثَتاتو اإلكتابية على اظتراىق خاصة 

لة التوتر اظتؤمل لو على مستوى الصحة النفسية والبهجة والسعادة واالستقرار االنفعايل، وينتج فرص االسًتخاء وإزا
وبالتايل تشغل وقت فراغو والعمل على حتسُت أدائو وذلك بالتخلص من اظتلل والضجر باإلضافة إىل ذلك يعمل 

النشاط الرياضي على دمج اظتراىق اجتماعيا وإتاحة فرصة ربط العالقات االجتماعية مع زمالئو وبالتايل حتقيق 

 التعاوف واظتشاركة والتكيف االجتماعي

كما أف النشاط الرياضي يضمن للمراىق القياـ بواجباتو على أحسن حاؿ، ويضمن لو كذلك حتقيق  
عدة أىداؼ تتعلق باصتانب البدين والصحي الذي من خاللو يستطيع اظتراىق القياـ بواجباتو على أحسن حاؿ 

الرياضي يعطي جسم اظتراىق ويضمن لو لياقة بدنية شاملة، وامتالؾ مهارات حركية عالية، وىذا اصتانب النشاط 
قوة وحيوية وتعمل على تنشيط الدورة الدموية، ورتيع األجهزة اضتيوية لديو النشاط الرياضي يف اصتوانب العقلية 

والعرضية واطتلقية واصتمالية كلها، عوامل جتعلها جوانب بالغة األقتية يف حياة اظتراىق وضرورية لو، والنشاط 
، 1996) د. أنور خويل،   وذلك من خالؿ شعار العقل السليم يف اصتسم السليم. الرياضي لو أقتية للمراىق

 (28صفحة 

ويعرؼ "أمُت أنور اطتويل" النشاط الرياضي على أنو وسيلة تربوية تتضمن ؽتارسات موجهة مير من  
وذلك من خالؿ هتيئة اظترافق التعليمية اليت دتاثل اظترافق اليت يتلقاىا الفرد  خالعتا إشباع حاجات الفرد، ودوافعو،

  يف حياتو اليومية.
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": "أنو ذلك اصتانب من الًتبية CLARK. W. HETHR EVINCTONويعرفها " 
الذي يهتم يف اظتقاـ األوؿ بتنظيم وقيادة الفرد من خالؿ أنشطة العضالت الكتساب التنمية والتكوين يف 

 ظتستويات االجتماعية والصحية، وإتاحة  الظروؼ اظتالئمة للنمو الطبيعي ويرتبط ذلك بقيادة تلك األنشطػة من ا

-17، الصفحات 1990) أمُت أنور اطتويل، ػتمد زتامي ،  أجل استمرار العمليات الًتبوية دوف معوقات عتا.

18) 

 

 النشاط الرياضي: أىداف -2

 أىداف التنمية البدنية: -2-1

يعترب ىدؼ التنمية البدنية من إسهاـ النشاط الرياضي باالرتقاء باألداء الوظيفي لإلنساف وألنو يتصل  
بصحة الفرد ولياقتو البدنية، فهو من أىم أىداؼ النشاط البدين الرياضي، إف مل يكن أقتها على اإلطالؽ، وتطلق 

دارس البحثية ىدؼ التنمية العضوية ألنو يعمل على تطوير وحتسُت وظائف أعضاء اصتسم من عليو بعض اظت
خالؿ األنشطة البدنية اضتركية، إنو من األىداؼ اظتقصورة على النشاط البدين الرياضي، وال يدعي علم أو نظاـ 

على سائر اظتواد الًتبوية  آخر أنو يستطيع أف يقدـ ذلك اإلسهاـ لبدف اإلنساف مبا يف ذلك الطب وىذا يسري

 والتعليمية األخرى باظتدرسة أو خارجها كاألندية مثال.

وتتضمن ىذه التنمية البدنية والعضوية قيم بدنية وجسمية مهمة تصلح ألف تكوف أغراضو مالئمة  

 ومهمة على اظتستويُت الًتبوي واالجتماعي وتشمل فيما يلي:

 اللياقة البدنية. -1

 اطتايل من العيوب واالؿترافات. القواـ السليم -2

 الًتكيب اصتسمي اظتتناسق واصتسم اصتميل. -3

 (14، صفحة 1982) عصاـ عبد اطتالق،  السيطرة على البدانة والتحكم يف وزف اصتسم. -4
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 ىدف التنمية المعرفية: -2-2

يتناوؿ ىدؼ التنمية اظتعرفية العالمة بُت ؽتارسة النشاط البدين الرياضي ويبُت القيم واطتربات واظتفاىيم  

 اظتعرفية اليت ميكن اكتساهبا من خالؿ ؽتارسة ىذا النشاط الرياضي وحتكم أداءاتو بشكل عاـ.

يق والتحليل والًتكيب والتقدمي ويهتم اعتدؼ اظتعريف بتنمية اظتعلومات واظتهارات اظتعرفية كالفهم والتطب 

 صتوانب معرفية يف جوىرىا رغم انتساهبا للنشاط الرياضي مثل:

 تاريخ الرياضة وسيطرة األبطاؿ. -

 اظتصطلحات والتعبَتات الرياضية. -

 مواصفات األدوات واألجهزة والتسهيالت. -

 قواعد اللعب ولوائح اظتنافسة. -

 ساليبها.صحة طرؽ األداء الفٍت للمهارات وأ -

 ىدف التنمية النفسية: -2-3

يعرب ىدؼ التنمية النفسية عن ؼتتلف القيم واطتصاؿ االنفعالية اظتقبولة اليت يكتسبها برامج النشاط  
البدين الرياضي للممارسُت لو حبيث ميكن إرتاؿ ىذا التأثَت يف تكوين الشخصية اظتتزنة لإلنساف واليت تتصف 

 النشاط البدين الرياضي على اضتياة االنفعالية للفرد بتفاعلو إىل مستويات السلوؾ.بالشموؿ والتكامل كما يؤثر 

لقد أوضحت الدراسات اليت أجراىا رائد علم النفس الرياضي )أوجليفي ونيكو( على ستسة عشر ألف  

 من الرياضي لتأثَتات نفسية وىي كاآليت:

 اكتساب اضتاجة إىل حتقيق أىداؼ عالية ألنفسهم ولغَتىم. -

االتساـ مبستوى رفيع من الكيفيات النفسية اظترغوبة مثل )الثقة بالنفس، االتزاف االنفعايل، التحكم يف النفس،  -

 (15-14ابق، الصفحات )عصاـ عبد اطتالق: اظترجع الس اـتفاض التوتر، اـتفاض يف التغَتات العدوانية.

 ىدف التنمية الحركية: -2-4
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يشمل ىدؼ التنمية اضتركية على عدد من القيم واطتربات واظتفاىيم اليت تشهد حركة اإلنساف وتعمل  
وىي عمل حركي يتميز بدرجة عالية من   ( بكيفياهتا وصف ىذه اظتفاىيم "اظتهارة اضتركية"1على تطويرىا وارتقاء )

 الدقة وباؾتاز ىدؼ ػتقق.

وحىت يتحقق ىذا اعتدؼ كتب أف يقدـ النشاط البدين الرياضي من خالؿ برغتة األنشطة اضتركية  

 وأفتاطها ومهاراهتا اظتتنوعة يف سبيل اكتساب.

 الكفاية اإلدراكية اضتركية. -

 الطاقة اضتركة. -

 اظتهارة اضتركية. -

 فاكتساب اظتهارات اضتركية عتا منفعة كثَتة وفوائد ذات أبعاد نذكر منها على سبيل اظتثاؿ: 

 اظتهارة اضتركية تنمي مفهـو الذات وتكسب الثقة بالنفس. -

 اظتهارة اضتركية تطور طاقة العمل وتساعد على اكتساب اللياقة البدنية. -

 وزيادة فرص األماف. اظتهارة اضتركية دتكن الفرد من الدفاع عن النفس -

 ىدف التنمية االجتماعية: -2-5

تعد التنمية االجتماعية عرب برامج النشاط البدين أحد األىداؼ اظتهمة الرئيسية فاألنشطة الرياضية تتسم  
بثراء اظتناخ االجتماعي والتفاعالت االجتماعية اليت من شأهنا إكساب اظتمارسة الرياضية والنشاط البدين عددا  

من القيم واطتربات واطتصاؿ االجتماعية اظترغوبة واليت تنمي اصتوانب االجتماعية يف شخصيتو وتساعده يف  كبَتا
التطبيع والتنشئة االجتماعية والتكيف مع مقتضيات اجملتمع ونظمو ومعايَته االجتماعية واألخالقية وقد استعرض 

)عصاـ عبد اطتالق: اظترجع السابق،  اصتوانب واألىداؼ االجتماعية للنشاط الرياضي (colbey)كوليب 

 فيمايلي: .(18-17-16الصفحات 

 الروح الرياضية. -



 الفصل الثالث                                                              النشاط الرياضي 

 

 - 49 - 

 تقبل اآلخرين بعض الفروؽ. -

 التعاوف على القيادة والتبعية. -

 التعاوف. -

 

 

 

 ىدف الترويح وأنشطة الفراغ: -2-6

دتثل اظتمارسة الرياضية مكانة بارزة بُت الوسائل الًتولتية الربيئة اعتادفة اليت تساىم يف حتقيق اضتياة  
اظتتوازنة وىو اعتدؼ الذي يرمي إىل اكتساب الفرد اظتهارات اضتركية الرياضية زيادة عن اظتعومات واظتعارؼ اظتتصلة 

 ىتمامات باألنشطة الرياضية وبشكل اجتاىات إكتابية.هبا وكذلك إثارة اال

الفرد يف وقت فراغو ؽتا يعود عليو بالصحة  حبيث تصبح ؽتارسة األنشطة الرياضية نشاطا تروكتيا بشمرة 
اصتيدة واالرتياح النفسي واالنسجاـ االجتماعي وتتمثل يف التأثَتات االكتابية للًتويج من خالؿ ؽتارسة النشاط 

 البدين الرياضي فيمايلي:

 الصحة واللياقة البدنية -

 البهجة والسعادة واالستقرار االنفعايل -

 صيةحتقيق الذات وفتو الشخ -

 التوجو للحياة وواجباهتا بشكل أفضل -

-18)عصاـ عبد اطتالق: اظترجع السابق، الصفحات  فتو العالقات االجتماعية وتوطيد العالقات والصداقات. -

19) 
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 واجبات وخصائص النشاط البدني الرياضي: -3

 :واجبات النشاط الرياضي -3-1

 أىم الواجبات اليت يتميز هبا النشاط الرياضي ؾتد ملخص ما يلي: من 

 تنمية الكفاءة الرياضية. -
 تنمية اظتهارات الرياضية. -
 تنمية الكفاءة الذىنية والعقلية. -
 النمو االجتماعي. -
 التمتع بالنشاط البدين الًتولتي واستثمار أوقات الفراغ. -

 خصائص النشاط البدني الرياضي: -3-2

 النشاط البدين الرياضي بعدة خصائص متنوعة منها:يتميز  

 النشاط البدين الرياضي عبارة عن نشاط اجتماعي، وتعبَت عن تالقي كل متطلبات الفرد مبتطلبات اجملتمع -

 خالؿ النشاط البدين الرياضي يلعب البدف وحركاتو الدور الرئيسي. -

 ىو تدريب مث التنافس.أصبحت الصور اليت يتسم هبا النشاط البدين الرياضي  -

 لتتاج التدريب مث اظتنافسة الرياضية  أىم أركاف النشاط الرياضي إىل درجة كبَتة -

من اظتتطلبات واألعباء البدنية، ويؤثر اجملهود الكبَت على سَت العمليات النفسية للفرد ألهنا تتطلب درجة  

 كبَتة من االنتباه والًتكيز.

 اط اإلنساف من أثر واضح للفوز واعتزمية أو النجاح والفشل، ومػا ال يوجد أي نوع من أنواع نش -

)عصاـ عبد اطتالق:  يرتبط كل منهم يف نواحي سلوكية معينة، بصورة واضحة مباشرة مثلما يظهره النشاط الرياضي

  .اظترجع السابق(
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فإف النشاط الرياضي لتتوي على مزايا عديدة ومفيدة تساعد الفرد على التكيف مع  فما كاف نالحظ، 
)عصاـ عبد اطتالق: اظترجع  ػتيطو وغتتمعو، حيث يستطيع إخراج الكبت الداخلي من حاالت عالقة يف ذىنو.

 (12السابق، صفحة 

 تأثيرات الممارسة البدنية الرياضية: -4

 ممارسة النشاط الرياضي وأثره على الحالة المزاجية: -4-1

يعٍت اظتزاج حالة الفرد، انفعالية أو قابلة لالنفعاؿ وأسلوب فيو، ولذلك فهو دائم ومستمر عكس اضتالة  
ث لتتعرؼ على أثر ؽتارسة النشاط اظتزاجية اليت تستمر عادة إال لفًتة قصَتة، ويف ىذا الصدد أجريت عدة حبو 
 PROFIL OFالرياضي على اضتالة اظتيزاجية، واستخدمت غالبيتها مقياس اضتالة اظتيزاجية )

MOODSTATE أبعاد. 06تقيس  56( ويتكوف ىذا اظتقياس من 

يوية وأظهرت أىم النتائج أف ؽتارسة األنشطة اعتوائية مثل اصتري، اظتشي، والسباحة تؤثر على زيادة اضت 
والنشاط لدى األفراد، مقابل اـتفاض األبعاد األخرى السلبية وبالرغم من أف أغلبية البحوث والدراسات اليت مت 

عرضها تعد وجهة نظر من حيث أهنا تؤدي إىل تغَتات اكتابية يف اضتاالت اظتزاجية، فإف ىذه العالقة ال ترقى إىل 
أسامة راتب، -) وض تتطلب اظتزيد من البحوث والدراسات.السبب والنتيجة، وإفتا ما تزاؿ ألنواع من الفر 

  (23، صفحة ص 1977

 ممارسة النشاط البدني الرياضي على خفض القلق واالكتئاب:  -4-2 

القلق النفسي أكثر األمراض النفسية شيوعا يف ىذا العصر الذي ميكن أف نطابق عليو ببساطة  يعد 

 )عصر القلق(.

ولقد اىتم الباحثوف يف السنوات األخَتة مبعرفة التمرينات اليت تساعد على عالج القلق واالكتئاب،  
%، وىو أكثر انتشارا بُت النساء 60وأظهرت األحباث العلمية أف معدؿ انتشار االكتئاب بُت الناس حوايل 

 %، وغالبا ما يبدأ عمر الشاب.12بنسبة  والرجاؿ 



 الفصل الثالث                                                              النشاط الرياضي 

 

 - 52 - 

% 85طبيبا أمريكيا أف  1950على عينة قوامها  1986وتشَت نتائج البحوث اليت قاـ هبا " دمشاف"  
النشاط منهم يصفوف استخداـ التمرينات الرياضية كعالج االكتئاب ويذىب  "دمشاف" إىل توقع زيادة ؽتارسة 

 الرياضي كنوع من الوقاية من العالج يف غتاؿ الصحة النفسية 

 ممارسات النشاطات الرياضية وأثرىا على الحياة االجتماعية: -4-3

يعترب االنفعاؿ بوجو عاـ مظهر لفقداف االستقرار والتوازف بُت الفرد وػتيطو االجتماعي، كما أنو يف  

 الوقت ذاتو وسيلة إلعادة التوازف.

وجتدر اإلشارة إىل أف األداء اإلكلينيكية اظتدنية تدعم فائدة التمرينات الرياضية بصفة عامة على  
االنفعاالت لكل من اصتنسُت ويف ؼتتلف مراحل العمر، حيث أف النشاط الرياضي يؤدي إىل زيادة مصادر 

 االنفعاالت االكتابية مثل: االستمتاع، السعادة، الرضا، اضتماس والتحدي.

التعرؼ على العالمة بُت انتظاـ األفراد يف ؽتارسة النشاط الرياضي ىي  1987د حاوؿ " كارتر" لق 
) أسامة  أكثر استمتاع بالسعادة وأمكن تفسَت ذلك يف ضوء التغَتات اليت حسنت نتيجة ؽتارسة الرياضة ومنها

  (27.24رواتب: اظترجع السابق، صفحة 

 زيادة كفاية الذات واضتصوؿ على فرص أكثر لالتصاؿ االجتماعية. -

فوائد ؽتارسة الرياضة على الصحة النفسية من النواحي  1981ولقد طتص كل من " فولكنيز" سنة  

 التالية:

 حتسُت اللياقة البدنية واليت تظهر يف إدراؾ التحكم والتمكن والذي يؤدي بدوه إىل السعادة. -

 .(27-24)أسامة راتب: اظترجع السابق، الصفحات  التمرينات اعتوائية مبثابة تدريب التغذية الرجعية اضتيوية. -

 تأثير النشاط الرياضي على السمات الشخصية: -4-4

 ترقية السلوؾ اإلنساين، ومن يبُت تأثَت النشاط الرياضي على شخصية الفرد ومدى أقتية ىذه األخَتة يف 
ذلك أف بعض علماء النفس الرياضي يروف أف ؽتارسة الرياضة تؤدي إىل خفض السلوؾ العدواين باعتبارىا وسيلة 
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لتنفس الطاقة، وإهنا تساعد على التخلص من بعض األمراض النفسية مثل: االكتئاب، وأف تطوير اللياقة البدنية لو 

 مفهـو وتقدير الذات لدى الفرد.تأثَت أو يؤثر على حتسُت 

 KOOPERوقد أظهرت نتائج العديد من البحوث اليت أجريت يف البيئة األجنبية مثل " كوبر ) 
( و "مرجاف  SETCURR 1977( "، و )KANE 1967( ". " وكاف )1987

(MORGANE 1980:أف اظتمارسُت وغَت اظتمارسُت توجد بينهم فروؽ تتمثل يف ") 

 النفس، اظتنافسة، اـتفاض اظتنافسة، االستقرار االنفعايل، اظتسؤولية.الثقة يف  -

 .(43، صفحة ص 1997) أسامة كامل رواتب،  إتاحة فرص االسًتخاء وإزالة التوتر والتنفس اظتقبوؿ. -

 

 

 أىمية النشاط الرياضي ومكانتو: -5

 األىمية التربوية للنشاط الرياضي والترويح: -5-1

برغم أف الرياضة والًتويح يشمالف أنشطة تلقائية فقد أرتع العلماء على أف ىناؾ فوائد تربوية تعود على  

 اظتشًتؾ ومن بُت ىذه الفوائد مايلي:

 تعلم مهارات وسلوك جديدة: -5-1-1

ى اظتتعلم ولكن على االستمتاع بالنشاط فإف ىناؾ رغم أف التأكيد يف النشاط الًتولتي بالذات ليس عل 
مهارات جديدة تكتسب وميكن استخدامها مستقبال ومن الواضح أف اظتهارات اصتديدة تنعكس يف سلوؾ جديد، 

على سبيل اظتثاؿ القراءة كنشاط ترولتي نكسب الشخص مهارات جديدة لغوية ؿتوية اليت ميكن استخدامها يف 

 ستقبال.احملادثة واظتكاتبة م

 تقوية الذاكرة: -5-1-2
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ىناؾ كعينة يتعلمها الشخص أثناء نشاطو الرياضي والًتولتي يكوف عتا أثر فعاؿ يف الذاكرة على سبيل  
اظتثاؿ إذا اشًتؾ الشخص يف أدوار دتثيلية فإف حفظ اإللقاء جتد مكانا يف "ؼتازف" اظتخ ويتم اسًتجاع اظتعلومة من 

)حليم إبراىيم،  جة إليها فيما بعد االنتهاء من الدور التمثيلي وأثناء مدار اضتياة العادية."ؼتزهنا" يف اظتخ عند اضتا

 (1998ليلى السيد فرحات، 

 تعلم حقائق المعلومات: -5-1-3

لتتاجها الشخص سواء عادي أو خاص إىل التمكن منها على سبيل اظتثاؿ  ىناؾ معلومات حقيقية 
اظتسافة بُت نقطتُت أثناء رحلة ما، وإذا اشتمل الربنامج الًتولتي رحلة فإف اظتعلومة يف اظتخ تسًتيح عند اضتاجة كما 

 ذكر سابقا.

 اكتساب القيم: -5-1-4

 ح يساعد الشخص على اكتساب قيم إف اكتساب معلومات وخربات عن طريق الرياضة والًتوي 

)أسامة راتب: اظترجع  جديدة اكتابية على سبيل اظتثاؿ تساعد على رحلة نبيلة الكتساب معلومات عن ىذا النهر.

 .(71السابق، صفحة 

ويف ىذا االكتساب ترى اكتساب القيمة ىذا النهر يف اضتياة اليومية القيمة االقتصادية عند رؤية  
غتتمع واحد  القيمة السياسية يف توحيد  –الناقالت التجارية القيمة االجتماعية عند رؤية غتتمع الناس حولو 

 . وىكذا، ويعودنا ىذا إىل مناقشة األقتية االجتماعية للرياضة والًتويح

 :األىمية االجتماعية للرياضة والترويح -5-2

تقع األقتية االجتماعية للرياضة والًتويح للشخص يف أهنا حتقق غرضُت أساسيُت للمجتمع الذي يعيش  

 فيو ىذا الشخص.

 تثبيت القيم االجتماعية:  -5-2-1

 ميكن القوؿ أف ىناؾ نوعُت أساسيُت من القيم االجتماعية: 



 الفصل الثالث                                                              النشاط الرياضي 

 

 - 55 - 

 قيم أدائية -
 ) هباء الدين سالمة: اظترجع السابق.(     نهائيةقيم  -

 األىمية االقتصادية للرياضة والترويح: -5-3

تتوقف األقتية الرياضية والًتويح عموما على النظاـ االقتصادي اظتتبع يف اجملتمع تنظر اجملتمعات اليت  
اختصت االشًتاكية إىل الرياضة والًتويح على أهنا جزء من اطتدمات اليت كتب أف تقدمها إىل أفراده، وقد دتادت 

قدـ نظامها فوؽ النظاـ الرأشتايل بعض ىذه اجملتمعات يف أهنا جعلت من التقدـ الرياضي مظهر لت
(SHOWCASE وجاء ىذا على حسب توسيع القاعدة األساسية للرياضة والًتويح اليت تدعوا إىل توفَت )

دتويل وإمكانيات وزيادة عتذه األنشطة على اظتستوى احمللي أوال وعلى ىذا األساس ميكن بناء ىيكل رياضي قوي 

 ينتج العبُت دوليُت.

  

 

 األىمية األساسية للرياضة والترويح: -5-4

بأف الرياضة والًتويح حق  1978بدأ الفصل باقتباس من اصتمعية العمومية لألمم اظتتحدة يف عاـ  
صتميع اظتواطنُت وبالطبع يشمل ىذا اضتق األشخاص األسوياء واطتواص على حد سواء والًتويح على ثالث ػتاور  

 يلي: كما

 محليا: الرياضة والترويح -5-4-1

ىذه ىي اطتطوة األوىل والغرض منها توفَت التمويل واإلمكانيات والزيادة على النطاؽ احمللي لألشخاص  
السويُت واطتواص لالشًتاؾ يف أنشطة رياضية تروكتية تتفق مع ميوعتم وقدراهتم وىناؾ كما نوقش حتت األقتية 

 ظتنظمات العامػػة اليت االقتصادية ثالث سبل لتوفَت ىذه األنشطة سواء عن طريق ا

) أسامة رواتب:  تعتمد على التمويل الذايت أما السبيل الثالث فهو وسيط بُت التمويل العاـ والتمويل اطتاص.

 .( 74 - 73اظترجع السابق، الصفحات 



 الفصل الثالث                                                              النشاط الرياضي 

 

 - 56 - 

 الرياضة والترويح قوميا: -5-4-2

حتتاج الرياضة والًتويح إىل االىتماـ من اإلدارة اضتكومية اظتركزية يف نقطتُت ىامتُت األوىل: أقتية التشريع  
يف توفَت ىذه األنشطة يف اجملاؿ احمللي وثانيا أقتية التمويل والطرؽ اليت تستخدـ لتوفَت اظتاؿ وتوزيعو بطرؽ عادلة ما 

 ألنشطة الرياضية والًتولتية فعال.بُت اجملاالت احمللية اليت تقـو بتوفَت ا

 الرياضة والترويح دوليا: -5-4-3

ما من شك أف كل غتتمع يود أف يتباىى مبا وصل إليو وأىم سؤاؿ حاليا عند مناقشة الرياضة والًتويح  
على اجملاؿ الدويل ىل تكوف ىذه األنشطة الرياضية مظهر للتقدـ وذلك بالتأكيد على الرياضيُت ذوي أرقاـ 

اسية دولية أـ يكوف التأكيد على التكتالت التحتية األساسية؟ وىذا طبعو سؤاؿ فلسفي لتتاج إىل مناقشات قي
عدة على اظتستوى القومي، وىنا كتيء الدور اعتاـ لدعاة االىتماـ بالتكتالت التحتية األساسية، والفكرة وراء ىذه 

) أسامة  األرقاـ القياسية الدولية عمرىا قصَت. الدعوة ىي أنو بدوف قاعدة متسعة ومعدة إعدادا كامال فإف

 .(74رواتب: اظترجع السابق، صفحة 

 :ى النمو والتطوير الجسميتأثير النشاط الرياضي عل -6

 يؤثر النشاط الرياضي على مظهرين من مظاىر النمو والتطور قتا: 

 تأثير النشاط الرياضي على بناء الجسم وشكلو: -6-1

يؤدي النشاط الرياضي إىل وصوؿ اصتسم إىل الوزف اظتناسب، فهو يزيد اظتيل ؿتو النحافة، ويقلل من  
جبانب تأثَت عدة  ري للنمو الطبيعيالدىوف يف اصتسم، ومن جهة أخرى فإف النشاط الرياضي اظتناسب ىاـ وضرو 

 عناصر أخرى مثل الغذاء.

وميكننا مالحظة تأثَت النشاط الرياضي على بناء اصتسم من خالؿ مالحظة االختالؼ بُت العيب أنواع  
الرياضات اظتختلفة، فعلى سبيل اظتثاؿ ؾتد أف العيب كرة اظتاء أُقل وزنا ولديهم كميات أكثر من الدىوف من العيب 

% 20س وكرة السلة أقل يف نسبة الدىوف حبوايل معظم أنواع الرياضات األخرى، وؾتد أف العيب كرة القدـ والتن

 إف ىناؾ شكا يف دور الغذاء يف ىذه الفروؽ بل إف التفسَت اظتقبوؿ ىو الدور اضتيوي للتدريب الرياضي يف ذلك.
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 تأثير النشاط على نمو الهيكل العظمي: -6-2

نت نتائجها متباينة وقد إف الدراسات اليت تبحث يف العالقة بُت النشاط الرياضي والنمو اعتيكلي كا 
يرجع السبب يف ذلك إىل صعوبة التحكم يف اظتتغَتات اظتختلفة للظاىرة اظتبحوثة، وكذلك اختالؼ الطرؽ اظتتبعة 

عيب كرة القدـ قد حققوا تقدما يف فتو دى الدراسات أظهرت النتائج أف اليف الدراسة والعينات اظتختارة ويف إح

 .(119-118، الصفحات 1996) مفيت إبراىيم زتاد: ،  اعتيكل العظمي.

 األداء البدني للناشئين: -7

تتحسن الوظائف الفسيولوجية عند الوصوؿ إىل مرحلة النضج الكامل وتستمر طواؿ فًتة الشباب  

 وتشب لعدة سنوات حىت تبدأ يف اعتبوط مرة أخرى مع تقدـ العمر.

 وإذا نظرنا على األداء البدين للناشئُت فسوؼ نركز على بعض النقاط األساسية عتذا األداء من خالؿ: 
السعة القوة ، الوظيفة الرئوية ، وظيفة اصتهاز الدوري ، السعة اعتوائية ، االقتصاد يف اصتري ، ،  القدرة اضتركية

 الضغط اضتراري.،  الالىوائية

 القدرة الحركية: -7-1

تزداد القدرة اضتركية للبنُت والبنات خالؿ ذتانية عشر عاما األوىل من العمر على الرغم من أف البنات  
ميكن أف يثبنت عند سن البلوغ ويظهرف التحسن يف القدرات اضتركية نتيجة تطور اصتهاز العصيب وقياـ الغدد 

 الصماء بدورىا الفعلي يف إفراز اعترمونات.

البنات أقل يف القدرات اضتركية من البنُت لعدة أسباب أقتها أف البنت مع سن ومن اظتالحظ أيضا أف  
، 2002) هباء الدين إبراىيم سالمة،  البلوغ وبظهور إفراز اعترموف االسًتوجُت يًتسب الدىن يف أجساـ البنات.

 (190، 189صفحة 

 القوة: -7-2

يف سن العشرين لدى اإلناث بينما تكوف يف  ذروة القوة تكوف  بزيادة حجم العضالت وتتحسن القوة  
سنة لدى الذكور وأسباب زيادة القوة يف ىذا العمر ترجع إىل نضج اصتهاز العصيب والغدد الصماء  20-30
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عصاب اضتركية للمجموعات والتغَتات اعترمونية اظتصاحبة واليت تساىم يف زيادة حجم العضالت واكتماؿ األ
العضلية ويالحظ أف زيادة عنصر القوة لدى الذكور واإلناث تكوف بدايتو حوايل سن الثانية عشر مث يستمر حىت 

 اكتماؿ البلوغ.

 الوظيفة الرئوية: -7-3

 تعتػرب وظيفة الرئة مبرور الوقت ومػع تقػدـ العمر وتزايد حجم الرئتاف حىت يكتمل النمو  

اليت تطرأ عليها تكوف مرتبطة بالتغَتات يف التهوية الرئوية ورتيع الوظائف التنفسية اليت تتم من خالؿ والتغَتات 

 اصتهاز التنفسي ويف غضوف التمرين البدين العايل الشدة أو التدريب األقصى.

ليها والذي يعرب عنو وظيفيا بالكتلة ويؤدي إىل التهوية التنفسية القصوى يف الدقيقة واليت يطلق ع 
(Mascaron espiratory ventilation( ويرمز عتا بالرمز )vamoxويقل ىذا اظت ) عدؿ مع تقدـ

 .العمر

 

 وظيفة الجهاز الدوري: -7-4

دتر وظائف اصتهاز الدوري بتغَتات عديدة يف مراحل اصتهد العديدة اظتختلفة وتتأثر عملية األداء هبذه  

 األقصى والتمرين األقصى.التغَتات وخاصة أثناء التمرين األقل من 

 التمرين األقل من األقصى:

ثر ضغط الدـ لدى وبتأ رين األقل من األقصى لدى الرياضي يكوف ضغط وقت الراحة وأثناء التم 
الكبار من حيث يزداد أيضا ويرتبط ضغط الدـ حبجم اصتسم فاألفراد األضخم غالبا ما يعانوف من ضغط الدـ 

 الدـ مقارنة بغَتىم. اظترتفع بل عرضة ألمراض ضغط

ويؤثر التمرين األقل من األقصى من القدرة العظمى للفرد ليعمل القلب والدورة الدموية حيث يعترب  
بالدفع القليب للدـ والدفع القليب ىو ػتصلة معدؿ ضربات القلب وحجم الضربة فإذا كاف معدؿ ضربات القلب 

ف الدفع القليب كتب أف يزيد الدفع القليب للدـ ليغطي ملل دـ/ؽ يكو  70ضربة يف الدقيقة وحجم الضربة  70
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احتياج العضالت العاملة من مواد الطاقة الالزمة إلنتاجها ويؤدي التمرين البدين زيادة حجم الضربة من الدـ وىذا 

 يعجل من زيادة الدفع القليب للدـ يف الدقيقة.

 التمرين األقصى:

 .مث يقل ضربات القلب لدى الرياضيدة معدؿ يؤدي التدريب حبمل أقصى على زيا 

وتوضح نتائج الدراسات اليت أجريت يف ىذا اجملاؿ أف أقصى معدؿ الضربات القلب يقل قليال عن  
ضربة واحدة كل سنة ميالدية مبعٌت أخر فإف التناقص الذي لتدث ظتعدؿ ضربات القلب األقصى يصل على 

 .(192-191) هباء الدين سالمة: اظترجع السابق.، الصفحات  كل سنة.  0.5حوايل 

 السعة الهوائية: -7-5

السعة اعتوائية تستهدؼ وصوؿ األكسجُت الالـز للعضالت العاملة أثناء التدريب البدين ويلعب وزف  
اصتسم دورا يف ذلك فكلما قل وزف اصتسم زادت نسبة استهالؾ األكسجُت وتشَت دراسات متعددة يف ىذا اجملاؿ 

سنة لدى  21-17ف ما بُت على أف أفضل عمر الناشئُت يصل فيو معدؿ استهالؾ األكسجُت إىل ذروتو يكو 

 لدى اإلناث. 16-12الذكور بينما يكوف 

 االقتصاد في الجري: -7-6

ىوائية وبالتايل يف أداء على السعة اعتوائية وبالتايل على السعة الال الرياضُتالتغَتات الوظيفية لدى توثر  
للجري وتكوف الفًتة يف ىذا اجملاؿ الرتباط اصتري بوزف اصتسم أي مقارنة ثقل اصتسم وبالنظرة على  الرياضُت

متوسطات الكبار إىل أف ذلك ال يؤىلهم للجري بنفس مقدرة الكبار وباستمرار فتو الصغار وخاصة يف اصتهاز 
لك فبُت اصتري اـ والعضالت وكذاضتركي ؾتد أف موسوع األداء يف اصتري يتحسن نتيجة الزيادة يف طوؿ العظ

 نفسو. 

 السعة الالىوائية: -7-7
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الختبارات اليت تقيس ستطيعوف حتقيق  نتائج جيدة ي ا اجملاؿ أف الرياضُت أظهرت نتائج دراسات يف ىذ 
) هباء الدين سالمة: اظترجع السابق.،   .اط اظتتحرؾ القدرات الالىوائية باستخداـ الدراجة األرجومًتية أو البس

 .(193-192الصفحات 

 الضغط الحراري: -7-8

تشَت التجارب العلمية اليت أجريت على تأثَت التدريب يف اصتو اضتار على اـتفاض معدالت الطاقة عند  

 .(193) هباء الدين سالمة: اظترجع السابق.، صفحة  التمرين يف اصتو اضتار.

 أىمية النشاط بالنسبة لالعبين من الناحية الصحية: -8

ميكن استغالؿ النشاط الرياضي يف توجيو اظتعلومات واظتعارؼ الصحية من كوهنا غترد معلومات إىل  

 سلوؾ صحي باإلضافة إىل أهنا تسعى إىل تنمية النواحي النفسية والبدنيػة واالجتماعػية والعقلػية 

 وذلك على ىذا النحو.

فة عامة والرضا وإشباع الرغبات واظتيوؿ لتقق النشاط الرياضي من خالؿ ؽتارستو السرور والسعادة بص 
بصفة عامة وخاصة، ويتضح ذلك عندما يتعلم الفرد مهارة جديدة نافعة، ويشعر الفرد بالرضا والسعادة عند 
تسجيل ىدؼ معُت يف مباراة، وكل ذلك كتعل الفرد يشعر بالسعادة والسرور، وقد يعوضو ذلك عن بعض 

وىذا بدوره يساعد على االتزاف النفسي واالستقرار الوجداين ؽتا يرفع ولتسن مظاىر الفشل اليت تقابلو يف حياتو 

 مستوى صحتو النفسية.

ينمي النشاط الرياضي من خالؿ ؽتارستو اظتعارؼ واظتعلومات اظتتصلة بنوع الرياضة اليت ميارسها الفرد   
تتيح فرص الزيارات والرحالت الرياضية كدراسة تاريخ اللعبة ومهاراهتا األساسية وقانوهنا وطرؽ وخطط لعبها، كما 

 الكثَت من الفرص اليت تساعد على تزويد وتنمية اظتعارؼ واظتعلومات بشكل عاـ.

وتساعد مواقف اللعب اظتختلفة الفرد على تنمية قدراتو العقلية مثل التصرؼ السليم والتفكَت اظتنظم جتاه  
) هباء الدين سالمة، الصفحات  ية النواحي العقلية للفرد.أسلوب وطريقة اظتنافس، كل ىذا وغَته يساعد على تنم

36-37) 
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يسعى النشاط الرياضي من خالؿ ؽتارستو إىل إكساب الفرد أفتاط سلوكية زتيدة وخربات متعددة يف  
نواحي النظاـ والطاعة وكذلك اكتساب الصفات اطتلقية الفاضلة كما تنمي العالقات االجتماعية الطيبة بُت 

بصدر رحب، ويكونوف قادرين على  األفراد ؽتا كتعلهم قادرين على تقبل اظتواقف الصعبة يف اللعب وخارج اللعبة
ضبط أنفسهم وكبح رتاحهم والتحلي بأنبل الصفات اطتلقية يف أصعب اظتواقف وكل ذلك يساعد على تنمية 

 النواحي االجتماعية.

ومن ذلك يتضح لنا أف األنشطة الرياضية تسعى من خالؿ براغتها اظتختلفة إىل تربية الفرد وإعداده عن  

 فرص النشاط البدين، وىي بذلك تسعى إىل تكوين الفرد تكوينا متزنا  طريق ما توفره لو من

)هباء الدين سالمة: اظترجع  من النواحي البدنية والعقلية واالجتماعية أي تسعى إىل ما فيو مصلحة الفرد واجملتمع.

 السابق(

 فوائد ممارسة النشاط الرياضي على اللياقة الصحية لدى الالعبين: -9

 حتسُت لياقة اصتهاز الدوري التنفسي والصحة: -

 حتسُت العظاـ -

 البوؿ السكري -

 حتسُت القوة والتحمل العضلي -

 حتسُت اظترونة -

 نقص التوتر العقلي -

 فرص خربات النجاح -

 حتسُت اظتظهر -

 التفاعل االجتماعي -

 السرطاف -
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 مقاومة التعب -

 نقص التأثَتات السلبية الناجتة عن التقدـ يف السن -

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصة:

برزت أقتية اظتمارسة الرياضية كوسيلة من بُت الوسائل اليت ختص تنمية الكفاءة البدنية واضتركية، وما  
وتكسبو لياقة بدنية تؤىلو للقياـ بواجباتو ومواجهة  يتصل هبا من قيم صحية اليت تساىم يف تكوين الفرد الصاحل،

 متطلبات اضتياة والعمل مبا حتقق لو السعادة والصحة.

وال يدعي أي علم أو نظاـ آخر أنو يستطيع أف يقدـ ذلك اإلسهاـ لنب اإلنساف مبا يف ذلك الطب،  
ختلف أنواعها لدى الفرد بشكل يسمح فالنشاط الرياضي يسعى دوما للوصوؿ إىل رفع مستويات اظتهارة اضتركية مب

 لو بالسيطرة اظتمكنة على حركاتو ومهارتو، ومن مث على أدائو.  
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 تمهيد: -

ويعععععععع    ععععععع   Logos :يونعععععععصط حععععععع   مععععععع    أصععععععع إىل  (méthodologieيرجععععععع   مععععععع    :      ععععععع       
ويععععععع   odosيونععععععصط حعععععع   معععععع    : أصعععععع أيضععععععص إىل  (méthodeطريقعععععع  ؛ ويععععععط ح ويرجعععععع   معععععع     عععععع    

؛  ريقععععع  ؛ ععععع  حوعععععوو   عععععم ة و ععععع  ؛ قو؛ ععععع؛ ؛ ع   ععععع  ؛)وصععععع   إىل  ععععع؛  ؛ ويعععععط ح ويععععععر  ؛)    ععععع   جعععععص  أ  ععععع    :
    . 118، صعع ي  2002 ز و؛يت،  .:ة و عع  ؛)ر؛ عع  ؛)راعع؛ت ؛ عع  حوجععو ؛ ويق ععل و؛  يعع  ؛ ع  عع  هنععص  ععم أ

                            

يف حبثعععععو ، ويلص وعععععصة نعععععان و   عععععع   و   عععععو نعععععان      ععععع  ؛ ويعععععط حعععععع  ة و ععععع  ؛) عععععص   و؛  ععععععر  ؛ ععععع  حو؛جعععععو ؛ وص عععععط  
 ععععع  عععععع  ؛)ع و عععععص  ، ي ؛ ع ععععع    عععععم حمععععع    ص وحرح و عععععص وا ص ععععع ص وح    عععععص  ععععع  ؛جععععع  ؛ عععععو    نوص   عععععص  ؛)    ععععع 

  .  213، ص ي  1998  ع و ،  ثو؛يل  ؛ ظص رت ؛الجو ص    ؛)؛ و   و؛ واو    م

؛ وق  عععععع   عععععع  ؛صععععععصيلص  ؛يلععععععر؛ز ؛ر عععععع  ؛)ر؛اوعععععع  ؛  و عععععع  و؛  يوصععععععص  ؛ ؛و يعععععع  و و  ععععععص يف إن  عععععع؛  ؛ ؛ ؛ عععععع  ؛ ص  عععععع   ععععععو 
 ؛إلجر؛ء؛  حض    ؛خل و؛  ؛ وص    :  ذ؛ نان؛   وني يف ؛الن؛ي  ؛ ريصض    كرت ؛ ق؛م يلوالي  ؛  عص   
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 :يةاالستطالع الدراسة -1
 ؛ ويعط يف و   ع    أ ص ع خ عوت ن ع  ك عو ؛ ويعط  و عصء ؛جلعو رو ؛أل عص  مبثصيلع    ؛ال عو    ؛ ؛ ؛ ع  حعوعر

   مع  م  ووضعو و  او عص و  ع  و ص  ع   وأكع؛ حبثعو و عص   جتريلع    وص عط كع مي خ هلعص  ع  ،إذ ؛ ع  ع 
  ص وصع   )عرنع  حبث عص و عص   جتريلع  امع؛ ؛ وص عط هبعص وم   ع  يقع  ن ع  ؛ 83صع ي  ، 2000 سع  يلعص  ، 

  عذ؛   عم ويل عصء؛ ؛ط ع؛؛) ؛ ع ع  ؛ ؛ ؛ ع   عذ  حسعول و  يع؛   ص يف  عص    ؛)ويمع  ؛  وعص    اع   ضع صن صع؛ا ص و
 :    ص ؛هل؛  كصن   ؛ و    يل؛ ؛   ا  ص   ؛؛ن ؛) ؛ ؛ ؛   يف ؛)وصارت نقو 

  ؛هتص ز دم و خمص م ص و ؛إل مص   ؛جملو   ي؛ح؛ و  عرن  -
  ؛ ويط        ص؛خو -
  .يلص ويط ؛خلصص  ؛أل ؛ت ص؛  و ثوص     ؛ وأك؛ -
 ؛أل ص   ؛ط ؛؛) ؛ ويط إجر؛ء  ظرو   سوق   عرن  -
 ض صن ؛ سري ؛ س   ؛ ؛   ؛ ويط ا  ص رم  ؛   و  هبذ  ؛ ؛ ؛   ؛ال و      ألجع   عرنع  : صع؛  ؛ال عوو صن وثوصحعو  و

 ،    ح؛ي؛ ؛)وضو    ، و؛ ضوط ؛الجر؛   )وغري؛  ؛ ويط ، وا؛ أذمز  ؛ ؛ ؛   ؛ال و        م دمر ؛خل و؛  ؛ وص   : 

  يف ؛نشصء ؛ و ص حني ؛الوىل  وج   ؛ىل ال يب كرت ؛ ق؛م ؛ ص ؛ ثصن   ن وج   ؛ىل  ق؛ ار  ص رم  ؛  ص وصن خ ل  ذ  ؛ ؛ ؛ 
؛طوصء ؛  و؛ و ؛ ريصض   ، و؛  وصن  حعور؛ن    أ ؛ أ و؛  ؛)س  ؛هلص    و     ؛ و صنص  ؛)رحو   مبوضوع ؛ ويط ،   ط مت 

وإىل ة و ععع   عع  ؛أل عععصحذت و؛ ععع؛كصحرت ؛ ك عععني  إ عع؛؛ رص يف ؛ و؛؛يععع    عععم اععك   قعععا  ، ي حقععع؛مي  ص    ععوصذ ؛)شعععر  ،
   وو صن ؛ عص  ني يف  ق  ؛ ايل   ؛ و؛ن   و ؛ ريصض      م وجو ؛خلمو  يلغرض ؛ألخذ يلآ ؛    وحوج  صهت   ول ؛هلع؛  

 عص      ؛أل ئ   ، إىل جصنب ص صغو ص يلأ ع و     ع  و؛ضع  ، وكعذ؛  سع  حرح و عص ، و؛ وع؛   عذ  ؛ ع   ع   ع  أو؛خعر 
.و يلععععع؛ حغ ععععري وحأويعععع  ؛أل ععععئ   يلشععععك  يسعععع   ن   ععععص  ون أو حعق ععععب. مت حوزيعععع   ععععذ   2015إىل يل؛؛يعععع  ؛نريعععع  2015

 ؛ال و ص ؛  ؛ال وو صن     م ؛ ع    .

، ويلععع؛ ؛ و ريععل و؛ وي  عع     ععو ص ؛  ؛)سععاجع  مت ؛ مععول   ععم  ععصو 10إىل ؛نريعع   20واعع؛ ؛ وعع؛   ععذ  ؛ ع   عع   عع  
 ؛  وص  .
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 األساسية :الدراسة  -2

 :  بحثال منهج 2-1

 ن سعو ؛ وص عط زمي ع  ووع     ع   ع    يلع؛ون ونيكع ال  ص ع  ننياعو؛ إىل ؛ ووصع  حمصو ع  و ؛ قعص ل يف ؛ ويعط إن  
 يف ؛ ويعط  ع    ؛ يع و . 19، صع ي  1984  ؛يلع  حركع ،  صعر؛   و  اع  يلكع  خ و؛حعو و  ر؛  عو يلوووع 
 حبث عص  ع    ؛)شعك   ختوعص " :اعوهل  يف وآخعرون "  زيعز   عص"خلمعو  عص  عذ؛ و وأ ع؛؛ن ص ؛)شعك   عع و ط أيلععص  إطعص 
 و  وضعو  ص عع و    نظعر؛ و  أيلعص  عص     عح و عو عصو ط ونعل  ع     ع  أكثعر   ؛ عو ص ؛)عر؛  ؛)شعك   ختوعص  اع؛ و

  كشع  و ؛ ظعص رت    حشع أجع   ع  ؛ وصع   ؛)ع      عم  عذ    ؛ عو ص يف ؛ و ع؛نص  عول  عص   عم يل عصء؛
 .؛ قص ل ؛)وع ق  هبص

 :البحثمجتمع وعينة  -
 مجتمع البحث-2-2

 .يلوالي  ؛  عص    ال يب كرت ؛ ق؛م و؛طوصء ؛  و؛ و ؛ ريصض    كرت ؛ ق؛ميف   و ث   ذ؛ حبث ص ةو  

 : البحثعينة  -2-3
 : ةينالع نوع اختيار-2-4

و عع  كعع  نععص و ؛طوععصء  04و ؛ و و نعع 07 ؛خععان  ععط ت  قمععو   يقععيل ر   ععذ؛ حبث ععص    عع  ص و ععيلصخقعع؛ ا  ععص        
 .و ؛ يلع  ؛طوصء  ال ب 45ال وني    مو  ة وع ؛ ع    ؛)؛ و     07؛ىل  06   ؛خانص  شو؛  ص 

 متغيرات البحث: -3
 .)ر؛او  ؛  و   و؛  يوصص  ؛ ؛و ي و ؛  : المتغير المستقل-3-1-1
 . ؛الصصيلص  يف ؛  و؛ و ؛ ريصض    و:  المتغير التابع-3-2-1
 :البحث تمجاال -4
  عص قحق يع؛نر  ؛ ع  ؛أل ع؛؛  إىل   وصعول  صري حسع  مت ؛ ع  و ص ضع ؛  ر  خ عأ أو صعي   ع  ؛ ويقعل أجع   ع 
 ني:ةص  ي؛يلوي؛ ا  ص

 :الزماني المجال-4-1
 . ص   را  ي غص إىل  ريس  ا ر ي ؛يل؛    إيلو؛؛ء؛  ذ؛ حبث ص يف ؛ن  ق ص  ق؛ :؛  ظرو ؛جلصنب
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 اع ر أو؛خعر إىل  عص   اع ريع  هنص نمع ،   و اع ر  ع  أكثعر  ؛م نقع؛   قع؛ و و ؛جلصنعب أ عص:  قع؛ و و ؛جلصنعب
 . صو

 المكاني: المجال -4-2
؛ضعصن  ؛ىل اعوك   أخعر   كووعص  ،و ؛)ع ع؛  كووع     عص ؛)كووعص  خمو ع  يف يلويث عص ا  عص  قع؛ :؛  ظعرو ؛جلصنعب

 ؛النان   .
:  قعععع؛ ا  عععععص يلويث عععععص  ععععذ؛ يلواليععععع  ؛  عص ععععع    ععععم ؛الن؛يععععع  ؛ ريصضعععع    كعععععرت ؛ قععععع؛م اسعععع   عععععصيلني ؛ ر؛يل عععععص  ؛ صنععععب ؛ و و قععععع  

 و ؛جل وو ؛الول والي   ع ؛ت .
   SCM؛  ص و ؛ ريصض  ؛)شري    -
    JRCN ري  اوص  ؛  عص      -
    GCAS؛  ص و ؛ ريصض     و؛ت ؛ غص      -
    CRBAS؛  ص و ؛ ريصض  ؛هلصوو    -
  و و ي  ؛ عني ؛ م ر؛ء -
     ESASونص  ؛ عني ؛ م ر؛ء    -
    IRMإحص  ؛)شري    -
 
 :البحث أدوات -5

  :   م ؛ و ؛نص ؛ ويط  ذ؛ يف  ؛ن ص إىل ؛ وصول و    و ص   حس  هب؛ 

 :نيااالستب-5-1
 خطوات بناء االستبيان : -5-1-2

   م ث ث  حمصو  :  ؤ؛ل   قس   20؛ال وو صن ؛خلص  يلص   وني يوكون    
   يف ؛)ر؛او  ؛  و   و؛  يوصص  ؛ ؛و ي   ؛خ  ؛الن؛ي  ؛ ريصض   .؛ و  ؛الول : ؛  ق

 ؛  و    ؛خ  ؛الن؛ي  ؛ ريصض   . ؛ و  ؛ ثصط : ؛رصل ؛)ر؛او 
 ؛ و  ؛ ثص ط: نعص    ؛)ر؛او  ؛  و   يف نوص   ؛الن؛ي  ؛ ريصض   .

 ؛ ئ    . 10يوكون     ؛ال وو صن ؛خلص  يلصالطوصء
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 : نيااالستب يغتفر  يفيةك -6-1-3
 لريععط  عع     ععيب كععرت ؛ قعع؛م و؛طوععصء ؛  ععو؛ و وج عع  ؛ عع  ؛أل ععئ     ععم ؛إلجصيلععص  كعع  جب عع  ا  ععص أن يلععع؛

و؛خووعص   و  ؛)ئويع  ؛  سعو  يلص عو ر؛  ا  عص ي ؛إلجصيلعص   كع  ؛ وكعر؛ ؛   ع؛   ع  جع؛؛ول يف ووضعع ص ص صن ؛ال عوو
 2. 

 االسس العلمية لالداة:  6-2  
 صدق  وثبات االستبيان :

    وض   ص   صا   م ا؛ حو  يع (  ص؛ ق أ  و  ؛خو      ص ؛ ويط يف ؛)سو ؛م   ص؛ ق صن و ؛ال وو ص؛  إن
  87، ص ي  1990  ا س نصج  ، يلس و   أمح؛،  و   صا ؛)ر؛  أو  وأج
  لحق يف ص؛او  ؛  ير وق؛ وذ ك   أ صحذت03 ني؛ ك     ة و     م يلعرضو ا  ص ن ص؛ال وو ي يلووز  ؛ شروع و ا

 ؛   ص   اك و يف خر  أن  ىت  ةو و وي يلوع؛ ا  ص    ظص     و    ص   م يل صء؛ أج و،    وض  ؛ ذو ؛ غرض
  . ؤ؛ل 20   و م 
 ن س ي حوز  يلا ص ت ا  صني أ وو  ،ويلع؛ال وني  05م       صغريت   ط يل ل  ؛  ؛ ع       ن ص؛ال ووي  يلووز  ا  صي  

 ويلع؛ ذ ك ا  ص مبقص ن  ؛  وص   ؛)ويم      ص .     ؛ ع ن س   م صن ؛ال وو

, سب ؛)عص      Bellackو   صك؛    ص؛  وثوص  ؛ال وو صن ا  ص يلص و ؛؛م ص غ  ؛الح ص  يلص  سب ؛)ئوي  ونقص ل 
 ؛ وص    :

 

 

 

 ؛الح ص                              

 X 100  نسو  ؛الح ص  =

 ؛الح ص  +  ؛م ؛الح ص                         
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,  ط ا  ص يلاح ب ؛الجصيلص     وني   سو ويلني  80%يف  ذ؛ ؛  وع    ؛ وي    ,نسو  ؛الح ص  حكون ؛كثر    
 سب ؛جل؛ول ؛ال وو صن و ذ؛  ص يؤك؛ ص؛  وثوص     87.45%؛خل س  وكصن  نسو  ؛الح ص   ص      ط ا؛    :

 ؛)وض  ؛ نص  :

 

 

 . (: صدق وثبات االستبيان11جدول رقم )

محاور 
 االستبيان

عدم  االتفاق االسئلة
 االتفاق

النسبة 
 المئوية

النسبة 
 المئوية

النسبة 
 المئوية

 
 
 
 

المحور 
 االول

  01 10 10 10رقم:
 
 
 

08.08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.08 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 011 11 18 18رقم:

 011 11 18 10رقم:

 01 18 10 10رقم:

 01 10 10 18رقم:

 01 10 10 10رقم:

 01 10 10 14رقم:
 
 
 
 
 

المحور 
 الثاني

 

 

  011 11 18 10رقم:
 
 
 
 

04.8 

 011 11 18 10رقم:

 01 10 10 01رقم:

 01 18 10 00رقم:

 01 10 10 08رقم:

 01 10 10 00رقم:

 011 11 18 00رقم:

 011 11 18 08رقم:
 
 
 

المحور 
 الثالث

  01 10 10 00رقم:
 
 

08 
 011 11 18 04رقم:

 011 11 18 00رقم:

 01 10 10 00رقم:

 011 11 18 81رقم:
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 :يةاإلحصائ الدراسات-7
 . ²  ؛خووص و  ي ؛)ئو  ؛  سب      ص؛)ق نوص      وي      ص ؛ و ؛نص ؛     ؛إل مص    ؛ وق  إن

 ية:المئو  النسبة -7-1
 و؛  يس ن  ص،دمص ؛ ويط ام؛   ص؛)ق يل و    م نص صأ  ؛ وص ط و ؛  صيس ؛ وص   ؛إل مصء     ص و ؛يع أ ؛ت   

  وكر؛  ي ؛)ئو  ؛  سب أج   سص     و    ص؛)ع    ح   وض ي ؛ وكر؛   ص يع؛ ووز    م ؛ و ص ؛ ؛)قص ن          و  
 يف أر   هلص ؛  ي  ؛)ئو  ؛  سو  نو ر  % 100  ئ   يف ر يض و      ق ؛ ك   ؛جمل وع   م ؛ وكر؛ ؛  ،ح قس ني ع

   :ي ص  ن ؛ قصنون  ث يو و   ؛إل مص    ص؛ ع  

 111 ×ع س = 

 ص              

 .....    ؛  سو  ؛)ئوي س 
  ؛  ؛ وكر؛ ؛     ...... ع

 .....   ؛  ؛إلعصة   ع    ص

 : ²كا  يعاختبار كاف الترب -7-2
    :يص   حو ث   عص  و ص نو  

  322، ص ي  2001    ،    و؛ ؛جمل ؛ م ت /2ت م(  –مج )ت ش = ²كا
 : ط 

 : ة وع حكر؛ ؛   شص ؛ت.مج ت ش
 : ة وع حكر؛ ؛   وواع  مج ت م
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 صعوبات البحث : -8

 و أ ؛  ص كوريت يلمو ت حعرا  ؛ معويلص  و ؛)شصك     ة و   و؛ج وو و إال ؛ وص ط هبص يقوم أو جيري ص   ؛   أو إن -

 : ص ي   نذكر و؛ج و ص ؛   ؛ معويلص   ذ  يلني    و ؛ و؛؛ي      ووا   ذ؛

 . ؛)وضوع  ذ؛ يف ؛ سصيلق  ؛ ؛ ؛ ص  و ؛)ر؛ج  ا   -

 . ؛ وع؛ حبك  ؛   وني   م ؛ال وو صن حوزي  صعويل  -

 . ؛ال وو صن  ؛ اجصع يف طوي  وا  أخذ -

 حس    ط ب   ؛   ص ؛ عون ي؛ حق؛مي يف أطصل   ؛ ص ؛ ويط   ص صعب ؛ ذو  ؛يري  ؛ شوص  و ؛ ريصض    ؛ير -

 . ؛)   
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 :الخالصة

؛يلععععععر؛ز ؛ر عععععع  ؛)ر؛اوعععععع  ؛  و عععععع  و؛  يوصععععععص  ؛ ؛و يعععععع  و و  ععععععص يف ؛ وق  عععععع   عععععع  ؛صععععععصيلص  إن  عععععع؛  ؛ ؛ ؛ عععععع  ؛ ص  عععععع   ععععععو 
يووع عععععععص خ عععععععو؛   ععععععع؛ت ؛إلجعععععععر؛ء؛  حضععععععع      عععععععذ؛ نعععععععان؛   وعععععععني يف ؛الن؛يععععععع  ؛ ريصضععععععع    كعععععععرت ؛ قععععععع؛م يلواليععععععع  ؛  عص ععععععع  

 ؛ج  حث ني حبثو . ؛ وص ط   
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 عرض النتائج :  -1

 .المراقبة الطبية والفحوصات الدوريةالمحور االول:

 ىل ىناك عيادة طبية تشرف على النادي اخلاص بكم؟ السؤال األول:

 .تتوفر على عيادة طبية الرياضية قمنا بطرح ىذا التساؤل دلعرفة ما إذا كانت األندية  :الغرض

 جدول يمثل ما إذا كانت األندية الرياضية تتوفر على عيادة طبية :20الجدول رقم 

 النسبة ادلئوية التكرارات اإلجابة
عدد افراد 

 العينة
درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 2ك
 احملسوبة

 2ك
 اجلدولية

 الداللة

  %6.66 20 نعم
 

45 

 
 

01 

 
 

0.05 
 

 
 

33.8 

 
 

4..3 

 
 

 دالة
 %90.00 20 ال

 100% 24 اجملموع

.            

  عرض وتحليل الجدول:
الالعبني ادلستجوبني قد اجابوا بعدم توفر االندية الرياضية على عيادة طبية بنسبة نالحظ من خالل اجلدول ان اغلبية 

 .6.66%اما باقي ادلستجوبني فقد اجابوا بنعم بنسبة  %93.33
( عند مستوى 3..4اجلدولية ادلقدرة ب ) 2( اكرب من ك..44احملسوبة ادلقدرة ب ) 2وكذلك يتضح لنا ان نسبة ك

 .0.ودرجة  احلرية   0...الداللة 
الالعبني الذين اجابوا ( لصاحل 0.وبالتايل توجد فروق ذات داللة احصائية بني اجابات ادلستجوبني على السؤال رقم )

 ندية الرياضية على عيادات طبية.بال اي عدم توفر اال
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 .إذا كانت األندية الرياضية تتوفر على عيادة طبية اعمدة بيانية دتثل ما: 21الشكل رقم

 االستنتاج:
على عيادات طبية شلا يعين ان ىناك نقص كبري جدا يف ادلراقبة  نستنتج ان جل االندية الرياضية بوالية النعامة التتوفر

 الطبية والفحوصات الدورية اي ان العب كرة القدم اكثر عرضة لالصابة.
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 قكم ضروري؟ىل وجود طبيب يف فر : السؤال الثاني

 .قمنا بطرح ىذا التساؤل دلعرفة ما إذا كان تواجد طبيب يف الفريق ضروري :الغرض

 

                                   جدول يبين مدى أهمية وجود طبيب في الفريق :20الجدول رقم 

 التكرارات اإلجابة
النسبة 
 ادلئوية

عدد افراد 
 العينة

مستوى  درجة احلرية
 الداللة

 2ك
 احملسوبة

 2ك
 اجلدولية

 الداللة

 24 نعم
122

% 

 
 

30 

 
 

.0 

 
 

...0 

 
 

45 

 
 

4..3 

 
 

 دالة
 00% 22 ال

 45 اجملموع
%10

0 

 

  :عرض وتحليل الجدول

بنعم اي على ضرورة وجود طبيب يف الالعبني ادلستجوبني قد اجابوا ن االغلبية الساحقة من نالحظ من خالل اجلدول ا
 . 100%بنسبة الفريق 

( عند مستوى الداللة 3..4ادلقدرة ب ) اجلدولية 2( اكرب من ك45احملسوبة ادلقدرة ب ) 2وكذلك يتضح لنا ان نسبة ك
 .0.ودرجة  احلرية   0...

( لصاحل الالعبني الذين اجابوا 02بات ادلستجوبني على السؤال رقم )وبالتايل توجد فروق ذات داللة احصائية بني اجا
 .لو امهية كبرية جدا تواجد الطبيب يف الفريق اينعم ب

 

 
 



 عرض وتحليل النتائج                                                   الفصل الثاني         

 

 68 

 
 

 .اعمدة بيانية دتثل مدى أمهية وجود طبيب يف الفريق : 20 الشكل رقم

 

 االستنتاج:
ا وىذا نستنتج من خالل حتليل اجلدول ومن خالل اجابات ادلستجوبني ان وجود الطبيب يف الفريق لو امهية كبرية جد

الطبيب يف احلفاظ على سالمة الالعبني حيث ان الطبيب ىو الذي حيدد مدى  راجع اىل الدور ادلهم الذي يقوم بو
 . جاىزية الالعب خلوض ادلنافسة 
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 ؟هل يقوم الطبيب باجراء فحص طبي لالعب اثناء انتقاء الالعبين: السؤال الثالث

 فحص طيب لالعب ام ال. الطبيب يقوم باجراءقمنا بطرح ىذا التساؤل دلعرفة ما إذا كان  :الغرض

 

                     جدول يبين ما إذا كان الطبيب يقوم باجراء فحص طبي لالعب. :22جدول رقم 

 النسبة ادلئوية التكرارات اإلجابة
عدد افراد 

 العينة
مستوى  درجة احلرية

 الداللة
 2ك

 احملسوبة
 2ك

 اجلدولية
 الداللة

  100% 45 نعم
 
 

45 

 
 
 

02 

 
 
 

0.05 

 
 
 

0. 

 
 
 

0.00 

 
 
 

 دالة

 00% 22 ال

 00% 20 احيانا

 100% 45 اجملموع

 

  عرض وتحليل الجدول:
نالحظ من خالل اجلدول ان االغلبية الساحقة من الالعبني ادلستجوبني قد اجابوا بنعم اي ان الطبيب يقوم باجراء 

 .100%فحص طيب لالعب بنسبة 
الداللة  ( عند مستوى0.00اجلدولية ادلقدرة ب ) 2( اكرب من ك.0احملسوبة ادلقدرة ب ) 2كوكذلك يتضح لنا ان نسبة 

 .2.ودرجة  احلرية   0...
( لصاحل الالعبني الذين اجابوا 4.وبالتايل توجد فروق ذات داللة احصائية بني اجابات ادلستجوبني على السؤال رقم )

 .ان الطبيب يقوم باجراء فحص طيب لالعببنعم اي 
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 اعمدة بيانية دتثل ما إذا كان الطبيب يقوم باجراء فحص طيب لالعب . :20الشكل رقم 

 االستنتاج:
نستنتج من خالل حتليل اجلدول ومن خالل اجابات ادلستجوبني ان الطبيب يقوم باجراء فحص طيب لكل العب وذلك 

 نظرا المهية ادلراقبة الطبية والفحوصات الدورية.
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 ؟ادا كانت االجابة نعم مىت الرابع:السؤال 

 دلعرفة مىت يتم إجراء الفحص الطيب .قمنا بطرح التساؤل  :الغرض

 

  .                                            جدول يبين متى يتم اجراء الفحص الطبي :24الجدول رقم 

 النسبة ادلئوية التكرارات اإلجابة
عدد افراد 

 العينة
درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 2ك
 احملسوبة

 2ك
 اجلدولية

 الداللة

  88.88% 40 بداية ادلوسم
 
 

45 

 
 
 

02 

 
 
 

0.05 

 
 
 

24.42 

 
 
 

5.99 

 
 
 

 دالة

 11.11% 05 منتصف ادلوسم

 00% 00 هناية ادلوسم

 100% 45 اجملموع

 

  عرض وتحليل الجدول:
  88.88%اجراء الفحص الطيب يتم خالل بداية ادلوسم وىذا ما اكده افراد العينة بنسبة  نالحظ من خالل اجلدول ان

من رلموع العينة فقد كانت اجاباهتم ان الفحص الطيب يكون يف منتصف ادلوسم اما هناية ادلوسم فقد  11.11%اما 
 كانت النسبة منعدمة .

( عند مستوى 0.00اجلدولية ادلقدرة ب ) 2رب من ك( اك24.42احملسوبة ادلقدرة ب ) 2يتضح لنا ان نسبة ك كما
 .2.ودرجة  احلرية   0...الداللة 

الالعبني الذين اجابوا ( لصاحل 3.وبالتايل توجد فروق ذات داللة احصائية بني اجابات ادلستجوبني على السؤال رقم )
 .ان الفحص الطيب جيرى يف بداية ادلوسم فقط ايعلى بداية ادلوسم 

 
  

 



 عرض وتحليل النتائج                                                   الفصل الثاني         

 

 78 

 
 

 : اعمدة بيانية دتثل مىت يتم اجراء الفحص الطيب.22الشكل رقم 

 االستنتاج:
ادلراقبة الطبية والفحوصات ان وما تبينو االعمدة البيانية نستنتج من خالل حتليل اجلدول ومن خالل اجابات ادلستجوبني 

امهال الفحوصات الدورية حيث ينتج عنو إمهال   الدورية جترى يف بداية ادلوسم فقط وىذا ما يؤكد نقص ادلراقبة الطبية و
 كبري دلتابعة ومراقبة الالعبني أثناء التدريبات .
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 لدى إدارة الفريق كامل ادلعلومات الصحية عن الالعبني؟هل   السؤال الخامس:

 الالعبنيمدى علم ادارة الفريق بكامل ادلعلومات الصحية عن قمنا بطرح ىذا التساؤل دلعرفة : الغرض

 

            جدول يبين مدى علم ادارة الفريق بالمعلومات الصحية لالعب. :26الجدول رقم 

 النسبة ادلئوية التكرارات اإلجابة
عدد افراد 

 العينة
درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 2ك
 احملسوبة

 2ك
 اجلدولية

 الداللة

  88.88% 40 نعم
 

45 

 
 

01 

 
 

0.05 

 
 

27.22 

 
 

4..3 

 
 

 دالة
 11.11% 05 ال

 100% 45 اجملموع

 

  عرض وتحليل الجدول: 
ة ادلعلومات الصحية عن الالعبني وىذا ما اكدتو االجابة بنعم بنسبة ادارة الفريق دتلك كافنالحظ من خالل اجلدول ان 

 من االجابة بال . 11.11%مقارنة بنسبة  %88.88
( عند مستوى 3..4اجلدولية ادلقدرة ب ) 2( اكرب من ك22.22احملسوبة ادلقدرة ب ) 2كما يتضح لنا ان نسبة ك

 .0.ودرجة  احلرية   0...الداللة 
( لصاحل الالعبني الذين اجابوا 0.وبالتايل توجد فروق ذات داللة احصائية بني اجابات ادلستجوبني على السؤال رقم )

 . .صحية لالعبنيان ادارة الفريق دتلك كافة ادلعلومات ال على
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 مدى علم ادارة الفريق بادلعلومات الصحية لالعب . : اعمدة بيانية دتثل24الشكل رقم 

 االستنتاج:
نستنتج من خالل حتليل اجلدول وما تبينو االعمدة البيانية ان للمراقبة الطبية والفحوصات الدورية امهية كبرية يف النوادي 

ادارات ىذه النوادي دتلك كافة ادلعلومات الصحية لالعبني وتسعى اىل حتقيق الرعاية الصحية ذلك صلد ان كل الرياضية ل
 لالعبني .

 
 
 
 
 
 

 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

 ال نعم

 نعم

 ال



 عرض وتحليل النتائج                                                   الفصل الثاني         

 

 77 

 

 .إذا كانت نعم فهي مدونة على شكل: السؤال السادس

 .ساؤل دلعرفة كيف تدون ادلعلومات الصحية لالعبقمنا بطرح ىذا الت الغرض:

 

 . جدول يبين كيف تدون المعلومات الصحية لالعب :27الجدول رقم 

 النسبة ادلئوية التكرارات اإلجابة
عدد افراد 

 العينة
درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 2ك
 احملسوبة

 2ك
 اجلدولية

 الداللة

  75% 30 دفًت صحي
40 

 
01 

 
0.05 

 
10 

 
4..3 

 
 25% 10 سجل دالة

 100% 40 اجملموع

 

  :الجدولعرض وتحليل  

يف دفًت صحي وىذا من خالل كافة ادلعلومات الصحية عن الالعبني   تدوننالحظ من خالل اجلدول ان ادارة الفريق 
 على ان ادلعلومات الصحية تدون يف سجل. 25%اما باقي ادلستجوبني فاجابوا بنسبة  75%اجابات ادلستجوبني بنسبة 
( عند مستوى الداللة 3..4اجلدولية ادلقدرة ب ) 2( اكرب من ك.0احملسوبة ادلقدرة ب ) 2كما يتضح لنا ان نسبة ك

 .0.ودرجة  احلرية   0...
الالعبني الذين اجابوا ( لصاحل 2.وبالتايل توجد فروق ذات داللة احصائية بني اجابات ادلستجوبني على السؤال رقم )

 . .على شكل دفًت صحي كافة ادلعلومات الصحية لالعبني  تدونعلى ان ادارة الفريق 
 . 
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 .هبا ادلعلومات الصحية لالعب: اعمدة بيانية دتثل الكيفية اليت تدون 26الشكل رقم 

 االستنتاج:
أن تدوين ادلعلومات الصحية لالعبني من طرف األندية  وما تبينو األعمدة البيانية  2.رقم اجلدول من خالل نستنتج 

تكون يف دفًت صحي أي أن لكل العب دفًت صحي خاص بو حيمل كافة ادلعلومات الصحية وىذا دليل على أمهية ادلراقبة 
 الطبية . 
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 ؟راقبة الطبية جترى لالعبني يوميا ىل ادل : السؤال السابع
 .كانت ادلراقبة الطبية جترى لالعبني يوميا  التساؤل دلعرفة ما إذاقمنا بطرح ىذا :  الغرض     

 

 جدول يبين ما إذا كانت المراقبة الطبية تجرى لالعبين يوميا .:28الجدول رقم     
 

 النسبة ادلئوية التكرارات اإلجابة
عدد افراد 

 العينة
درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 2ك
 احملسوبة

 2ك
 اجلدولية

 الداللة

  00% 22 نعم
 

 
45 

 
 
 

02 

 
 
 

0.05 

 
 
 

25.2 

 
 
 

0.00 

 
 
 

 دالة

 60% 07 ال

 40% 18 احيانا

 100% 45 اجملموع

 

  عرض وتحليل الجدول:
اجابوا بالنفي اي ان ادلراقبة الطبية ال جترى لالعبني يوميا  60%نالحظ من خالل اجلدول ان اغلب ادلستجوبني وبنسبة 

 كما يوضح اجلدول ان النسبة كانت معدومة عند االجابة بنعم .  40%اما باقي االجابات فكانت احيانا بنسبة 
( عند مستوى 0.00اجلدولية ادلقدرة ب ) 2( اكرب من ك20.2احملسوبة ادلقدرة ب ) 2يتضح لنا ان نسبة ككذلك 
 .2.ودرجة  احلرية   0...الداللة 

( لصاحل ادلدربني والالعبني الذين 2.احصائية بني اجابات ادلستجوبني على السؤال رقم ) وبالتايل توجد فروق ذات داللة
 .ان ادلراقبة الطبية ال جترى يوميا لالعبني  اجابوا على
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 . اعمدة بيانية دتثل ما إذا كانت ادلراقبة الطبية جترى لالعبني يوميا :27الشكل رقم 

 

 االستنتاج:
ال جترى لالعبني يوميا دلراقبة الطبية والفحوصات الدورية انستنتج من خالل حتليل اجلدول وما تبينو االعمدة البيانية ان 

وجترى بشكل غري منظم وىذا ما يؤكد وجود هتاون والمباالة يف االندية الرياضية للمراقبة الطبية والفحوصات الدورية 
 انب الصحي .حيث يصبح الالعب عرضة لالمهال من اجل
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 الرياضية. نديةاهمال المراقبة الطبية داخل اال:المحور الثاني

 ىل تواجد طبيب أو شلرض فريق أثناء التدريب ضروري ؟: السؤال الثامن
 .ضروري تواجد الطبيب أو شلرض الفريق أثناء التدريب  : قمنا بطرح ىذا التساؤل لنعلم ما إذا كانالغرض     

  .          تواجد طبيب أو شلرض فريق أثناء التدريب ضروريان  جدول يبني  :29 الجدول رقم     

 النسبة ادلئوية التكرارات اإلجابة
عدد 
افراد 
 العينة

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 2ك
 احملسوبة

 2ك
 اجلدولية

 الداللة

  86.66% 09 نعم
 
 

45 

 
 
 

02 

 
 
 

0.05 

 
 
 

58.8 

 
 
 

0.00 

 
 
 

 دالة

 00% 22 ال

 13.33% 26 احيانا

 100% 24 اجملموع

 

  :عرض وتحليل الجدول

++ 
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 .: اعمدة بيانية دتثل ما إذا كان تواجد طبيب أو شلرض الفريق ضروري أثناء التدريب 28الشكل رقم 

 

 االستنتاج:
أو شلرض الفريق أمر ضروري أثناء التدريب شلا  نستنتج من خالل حتليل اجلدول وما تبينو االعمدة البيانية ان تواجد طبيب

جيعل الالعب حتت ادلراقبة الطبية الدائمة و ىذا ما يربز أمهية ادلراقبة الطبية و الفحوصات الدورية أثناء التدريب حيث 
 صابة .يكون الالعب حتت العناية الطبية الفورية من طرف طبيب أو شلرض الفريق ادلتواجد أثناء التدريب و أثناء اإل
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 ؟كم القيتم مشاكل صحية خاصة بىل  السؤال التاسع:
 .كانت ىناك مشاكل طبية خاصة بالالعبني  : قمنا بطرح ىذا التساؤل دلعرفة ما إذاالغرض     

 .ت هناك مشاكل صحية خاصة بالالعبينجدول يبين ما إذا كان :12الجدول رقم      

 النسبة ادلئوية التكرارات اإلجابة
افراد عدد 

 العينة
درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 2ك
 احملسوبة

 2ك
 اجلدولية

 الداللة

  55.55% 04 نعم
 

45 

 
 

01 

 
 

0.05 

 
 

0.54 

 
 

4..3 

 
 غري دالة

 
 44.44% 02 ال

 100% 24 اجملموع

 

  عرض وتحليل الجدول:
مشاكل ىناك  من رلموع الالعبني ادلستجوبني أجابوا بنعم اي أن  % 00.00نالحظ من خالل اجلدول ان نسبة 

مشاكل صحية متعلقة  لعينة فقد اجابوا بال اي ال توجدمن باقي ا % 33.33صحية خاصة بالالعبني أما نسبة 
 بالالعب .

مستوى  ( عند3..4اجلدولية ادلقدرة ب ) 2( اصغر من ك03..احملسوبة ادلقدرة ب ) 2كما يتضح لنا ان نسبة ك
 .0.ودرجة  احلرية   0...الداللة 
( لصاحل الالعبني الذين اجابوا 0.توجد فروق ذات داللة احصائية بني اجابات ادلستجوبني على السؤال رقم ) ال وبالتايل

 . ان ان ىناك مشاكل صحية متعلقة بالالعبني داخل األندية الرياضية  على
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 .اعمدة بيانية دتثل ما إذا كانت توجد مشاكل صحية خاصة بالالعبني  :29الشكل رقم 

 

 االستنتاج:
نستنتج من خالل حتليل اجلدول وما تبينو االعمدة البيانية أن ىناك مشاكل صحية خاصة بالالعبني وىذا ما يدل على 

 على الفريق للمراقبة الطبية و الفحوصات الدورية داخل األندية الرياضية  . اإلمهال الكبري من طرف ادلسؤولني
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 وىل ىذا ناتج عن إمهال ادلراقبة الطبية ؟ السؤال العاشر:
 مدى امهية ادلراقبة الطبية.قمنا بطرح ىذا التساؤل دلعرفة  الغرض:    

 .جدول يبين مدى  اهمية المراقبة الطبية :11الجدول رقم     

 النسبة ادلئوية التكرارات اإلجابة
عدد افراد 

 العينة
درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 2ك
 احملسوبة

 2ك
 اجلدولية

 الداللة

  77.77% 04 نعم
 

45 

 
 

01 

 
 

0.05 

 
 

13.88 

 
 

4..3 

 
 

 دالة
 22.22% 12 ال

 100% 45 اجملموع

 
 

  وتحليل الجدول:عرض 
ىناك أمهية كبرية من رلموع الالعبني ادلستجوبني أجابوا بنعم اي أن  % 22.22نالحظ من خالل اجلدول ان نسبة 

 ال توجد أمهية للمراقبة الطبية .من باقي العينة فقد اجابوا بال اي  % 22.22أما نسبة  للمراقبة الطبية 
( عند مستوى 3..4اجلدولية ادلقدرة ب ) 2 من ككرب( ا ...04احملسوبة ادلقدرة ب ) 2كما يتضح لنا ان نسبة ك

 .0.ودرجة  احلرية   0...الداللة 
( لصاحل الالعبني الذين اجابوا .0وبالتايل توجد فروق ذات داللة احصائية بني اجابات ادلستجوبني على السؤال رقم )

 احلفاظ على صحة الالعب .أن ادلراقبة الطبية ذلا أمهية كبرية يف على 
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 .: اعمدة بيانية دتثل مدى أمهية ادلراقبة الطبية 12الشكل رقم 

 

 االستنتاج:
نستنتج من خالل حتليل اجلدول وما تبينو االعمدة البيانية أن ىناك أمهية كبرية للمراقبة الطبية يف نظر الالعبني دلا توفره من 

 أمن و سالمة لصحتهم 
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 ىل ىناك توعية لالعب عن ضرورة ادلراقبة الطبية والفحوصات الدورية ؟: السؤال الحادي عشر

ما ادا كانت ىناك توعية لالعب عن ضرورة ادلراقبة الطبية  قمنا بطرح ىذا التساؤل دلعرفة: الغرض
 والفحوصات الدورية ؟

 ضرورة ادلراقبة الطبية والفحوصات الدورية جدول يبين  :10الجدول رقم          

 النسبة ادلئوية التكرارات اإلجابة
عدد افراد 

 العينة
درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 2ك
 احملسوبة

 2ك
 اجلدولية

 الداللة

  64.44% 29 نعم
 
 

45 

 
 
 

02 

 
 

 
0.05 

 
 
 

20.12 

 
 
 

0.00 

 
 
 

 دالة

 13.33% 06 ال

 22.22% 10 احيانا

 100% 24 اجملموع

 

  عرض وتحليل الجدول:
ضرورة التوعية الصحية اي  من رلموع الالعبني ادلستجوبني أجابوا بنعم  % 23.33نالحظ من خالل اجلدول ان نسبة 

فقد اجابوا بالنفي اما اجابة احيانا فقد كانت  % 04.44أما نسبة  عن امهية ادلراقبة الطبية والفحوصات الدوريةلالعب 
 من رلموع العينة. 22.22%بنسبة 

( عند مستوى 0.00اجلدولية ادلقدرة ب ) 2من ككرب ( ا 02..2احملسوبة ادلقدرة ب ) 2كما يتضح لنا ان نسبة ك
 .2.ودرجة  احلرية   0...الداللة 

الذين اقروا  ( لصاحل الالعبني 00ادلستجوبني على السؤال رقم )وبالتايل توجد فروق ذات داللة احصائية بني اجابات 
 لالعب عن امهية ادلراقبة الطبية  والفحوصات الدورية . على ضرورة التوعية الصحية
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: اعمدة بيانية دتثل ما اذا كانت ىناك توعية لالعب عن ضرورة ادلراقبة الطبية  11الشكل رقم 
 والفحوصات الدورية 

 

 االستنتاج:
نستنتج من خالل حتليل اجلدول وما تبينو االعمدة البيانية أن جل الالعبني حيبذون التوعية الصحية عن ضرورة ادلراقبة 

صحي ورقابة دائمة لصحتهم كما اهنا السبيل الوحيد لديهم يف احلفاظ الطبية والفحوصات الدورية دلا توفره من عالج 
 . على لياقتهم البدنية والرياضية
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 ؟ ىل ىناك جتاوب من الالعبني للنصائح ادلقدمة من طرف ادلدرب: السؤال الثاني عشر
     حول ادلراقبة الطبية  جتاوب الالعبني للنصائح ادلقدمة من طرف ادلدرب بطرح ىذا السؤال دلعرفة مدىقمنا الغرض:     

 المقدمة من طرف المدرب .تجاوب الالعبين للنصائح  جدول يبين مدى :10الجدول رقم 

 

  عرض وتحليل الجدول:
اي ان الالعب يتقبل من رلموع الالعبني ادلستجوبني أجابوا بنعم  %22.22نالحظ من خالل اجلدول ان نسبة 

من الالعبني فكانت باحيانا  اما االجابة بال فقد كانت  %22.22النصائح الطبية ادلقدمة من طرف ادلدرب اما نسبة 
 معدومة .

( عند مستوى 0.00اجلدولية ادلقدرة ب ) 2( اكرب من ك34.42احملسوبة ادلقدرة ب ) 2كما يتضح لنا ان نسبة ك
 .2.ودرجة  احلرية   0...الداللة 

يتقبلون ( لصاحل الالعبني الذين 02وبالتايل توجد فروق ذات داللة احصائية بني اجابات ادلستجوبني على السؤال رقم )
 النصائح الطبية ادلقدمة من طرف ادلدربني .

 
. 

 

 النسبة ادلئوية التكرارات اإلجابة
عدد افراد 

 العينة
درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 2ك
 احملسوبة

 2ك
 اجلدولية

 الداللة

  77.77% 04 نعم
 
 

45 

 
 
 

02 

 
 
 

0.05 

 
 
 

43.32 

 
 
 

0.00 

 
 
 

 دالة

 00% 22 ال

 22.22% 12 احيانا

 100% 24 اجملموع
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 اعمدة بيانية دتثل ما اذا كان الالعب يتقبل النصائح الطبية ادلقدمة من طرف ادلدرب : 10الشكل رقم 

 

 االستنتاج:
نستنتج من خالل حتليل اجلدول وما تبينو االعمدة البيانية أن جل الالعبني حيبذون التوعية الصحية عن ضرورة ادلراقبة 

اهنم يتقبلون كافة ادلعلومات الصحية ادلقدمة من طرف ادلدربني وىذا ما يوضح امهية الطبية والفحوصات الدورية كما 
 ادلراقبة الطبية والفحوصات الدورية .
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 ىل طبيب الفريق لديو مؤىالت كافية للتكفل بالالعبني ؟السؤال الثالث عشر:

 .دلعرفة مؤىالت الطبيب اتناء اصابة الالعبني : قمنا بطرح ىذا السؤالالغرض

                                          جدول يدرس مدى تاهيل طبيب الفريق . :  12الجدول رقم

  

 النسبة ادلئوية التكرارات اإلجابة
عدد افراد 

 العينة
درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 2ك
 احملسوبة

 2ك
 اجلدولية

 الداللة

  15.55% 27 نعم
 

45 

 
 

01 

 
 

0.05 

 
 

21.34 

 
 

4..3 

 
 

 دالة
 84.44% 08 ال

 100% 24 اجملموع

 

  عرض وتحليل الجدول:
ال ديلك ادلؤىالت الكافية للتكفل بالالعب ان طبيب الفريق  أي الاجابوا بجل الالعبني نالحظ من خالل اجلدول ان 

 .15.55%اما باقي الالعبني فقد اجابوا بنعم بنسبة   84.44%ادلصاب وذلك بنسبة 
( عند مستوى 3..4اجلدولية ادلقدرة ب ) 2( اكرب من ك20.34احملسوبة ادلقدرة ب ) 2كما يتضح لنا ان نسبة ك

 .0.ودرجة  احلرية   0...الداللة 
يرون ان ( لصاحل الالعبني الذين 04وبالتايل توجد فروق ذات داللة احصائية بني اجابات ادلستجوبني على السؤال رقم )

 الطبيب غري مؤىل للتكفل جبميع اصابات الالعبني .
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 : اعمدة بيانية دتثل مدى مؤىالت الطبيب 10الشكل رقم 

 االستنتاج:
طبيب الفريق غري مؤىل للتكفل نستنتج من خالل حتليل اجلدول وما تبينو االعمدة البيانية أن جل الالعبني يرون أن 

جبميع إصابات الالعبني نظرا لنقص ادلراقبة الطبية و الفحوصات الدورية اليت تثري مؤىالت و خربات طبيب الفريق حول 
 إصابات الالعبني . 

 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

 ال نعم

 نعم

 ال



 عرض وتحليل النتائج                                                   الفصل الثاني         

 

 888 

 ىل عيادة النادي تتوفر على مجيع مستلزمات  ووسائل ادلراقبة الطبية ؟ :السؤال الرابع عشر
ما ادا كانت عيادة النادي تتوفر على مجيع مستلزمات ووسائل ادلراقبة قمنا بطرح ىذا التساؤل دلعرفة : الغرض     

 الطبية.

جدول يبين ما ادا كانت عيادة النادي تتوفر على جميع مستلزمات ووسائل  :14رقم الجدول  

 المراقبة الطبية

 النسبة ادلئوية التكرارات اإلجابة
عدد افراد 

 العينة
درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 2ك
 احملسوبة

 2ك
 اجلدولية

 الداللة

  00% 22 نعم
 

45 

 
 

01 

 
 

0.05 

 
 

45 

 
 

4..3 

 
 

 دالة
 100% 24 ال

 100% 24 اجملموع

 
 

  :عرض وتحليل الجدول

كل الالعبني اجابوا بال أي ان النادي ال ديلك مجيع مستلزمات  و وسائل ادلراقبة الطبية نالحظ من خالل اجلدول ان  
 كما نالحظ أن النسبة منعدمة عند إجابات الالعبني بنعم .  % ..0بنسبة 
عند مستوى الداللة  (3..4اجلدولية ادلقدرة ب ) 2( اكرب من ك30احملسوبة ادلقدرة ب ) 2يتضح لنا ان نسبة ك حيث

 .0.ودرجة  احلرية   0...
( لصاحل الالعبني الذين يرون ان 03وبالتايل توجد فروق ذات داللة احصائية بني اجابات ادلستجوبني على السؤال رقم )

 النادي ال ديلك مجيع ادلستلزمات اخلاصة بادلراقبة الطبية و الفحوصات الدورية .
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 : اعمدة بيانية دتثل مستلزمات و وسائل ادلراقبة الطبية  12الشكل رقم 

 االستنتاج:
نستنتج من خالل حتليل اجلدول وما تبينو االعمدة البيانية أن كل الالعبني يرون أن النادي ال ديلك مجيع ادلستلزمات و 

النوادي الرياضية حيث ينعكس  الوسائل الطبية و ىذا ناتج عن إمهال و هتميش ادلراقبة الطبية و الفحوصات الدورية يف
 بالسلب على سالمة الالعبني .
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 ىل لدى الالعبني ثقافة صحية ؟ السؤال الخامس عشر:
 ادلراقبة الطبية.ثقافة الالعب حول قمنا بطرح ىذا التساؤل دلعرفة  الغرض:     

 جدول يبين ثقافة الالعب حول المراقبة الطبية. :16الجدول رقم      

 النسبة ادلئوية التكرارات اإلجابة
عدد افراد 

 العينة
درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 2ك
 احملسوبة

 2ك
 اجلدولية

 الداللة

  28.88% 10 نعم
 
 

45 

 
 
 

02 

 
 
 

0.05 

 
 
 

22.92 

 
 
 

0.00 

 
 
 

 دالة

 6.66% 20 ال

 64.44% 09 نوعا ما

 100% 45 اجملموع

 

  عرض وتحليل الجدول: 
من الالعبني لديهم ثقافة  زلدودة أي نوعا ما حول ادلراقبة الطبية أما  % 23.33نالحظ من خالل اجلدول ان نسبة 

ال ديلكون ثقافة صحية حول   % 2.22من الالعبني لديهم ثقافة صحية و باقي العينة بنسبة  % ....2نسبة 
 ادلوضوع 

( عند مستوى 0.00اجلدولية ادلقدرة ب ) 2( اكرب من ك22.02احملسوبة ادلقدرة ب ) 2حيث يتضح لنا ان نسبة ك
 .2.ودرجة  احلرية   0...الداللة 

لديهم ( لصاحل الالعبني الذين 03وبالتايل توجد فروق ذات داللة احصائية بني اجابات ادلستجوبني على السؤال رقم )
 ثقافة زلدودة حول ادلراقبة الطبية .
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 : اعمدة بيانية دتثل مدى ثقافة الالعبني حول ادلراقبة الطبية  14الشكل رقم 

 االستنتاج:
نستنتج من خالل حتليل اجلدول وما تبينو االعمدة البيانية أن الالعبني يف النوادي الرياضية ال ديلكون الثقافة الالزمة حول 

بادلراقبة الطبية حيث ينعكس عل الالعب غري مهتم أمهية  ادلراقبة الطبية و ىذا ناتج عن إمهاذلا يف الوسط الرياضي شلا جي
 عليو بالسلب يف مشواره الرياضي خاصة و حياتو العامة 
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 االندية الرياضية.نتائج : فعالية المراقبة الطبية والفحوصات الدورية في المحور الثالث      

 ىل للمراقبة الطبية أثر على نتائج الفريق ؟: السؤال السادس عشر
 قمنا بطرح ىذا التساؤل دلعرفة اثر ادلراقبة الطبية على نتائج الفريق.: الغرض     

 اثر المراقبة الطبية على نتائج الفريق جدول يبين :17الجدول رقم      
 

 النسبة ادلئوية التكرارات اإلجابة
عدد افراد 

 العينة
درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 2ك
 احملسوبة

 2ك
 اجلدولية

 الداللة

  42.22% 19 نعم
 
 

45 

 
 
 

02 

 
 
 

0.05 

 
 
 

4.26 

 
 
 

0.00 

 
 

 غري دالة
 20% 29 ال

 37.77% 17 احيانا

 100% 45 اجملموع

 

  :عرض وتحليل الجدول 

نالحظ من خالل اجلدول ان للمراقبة الطبية تأثري على نتائج الفريق و ذلك من خالل إجابات الالعبني بنعم بنسبة 
 % .2من الالعبني يرون بأهنا أحيانا ما تؤثر على النتائج أما باقي العينة و بنسبة  %42.22أما نسبة  32.22%

   فريون أهنا ال تؤثر على مردود الفريق .
( عند مستوى 0.00اجلدولية ادلقدرة ب ) 2من ك أصغر( 3.22احملسوبة ادلقدرة ب ) 2حيث يتضح لنا ان نسبة ك

 .2.جة  احلرية ودر   0...الداللة 
الذين يرون ( لصاحل الالعبني 02توجد فروق ذات داللة احصائية بني اجابات ادلستجوبني على السؤال رقم ) ال وبالتايل

 .بأن ادلراقبة الطبية تؤثر على نتائج الفريق 
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 اعمدة بيانية دتثل تأثري ادلراقبة الطبية على نتائج الفريق   : 16الشكل رقم 

 االستنتاج:
نستنتج من خالل حتليل اجلدول وما تبينو االعمدة البيانية و من خالل إجابات الالعبني يف النوادي الرياضية أن ادلراقبة 
الطبية تؤثر على نتائج الفريق نظرا ألمهيتها يف احلفاظ على لياقة الالعب اجليدة فعندما يكون الالعب بصحة جيدة تكون 

 نتائج الفريق جيدة .
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 ىل من الضروري تعميم مراكز طبية رياضية ؟: عشر سابعالسؤال ال
 .للتأكد من ضرورة تعميم ادلراكز الطبية الرياضية قمنا بطرح ىذا التساؤل: الغرض

 ضرورة تعميم المراكز الطبية الرياضية   جدول يبين :18الجدول رقم 

 

  :عرض وتحليل الجدول 

أما   % 02.22نالحظ من خالل اجلدول أن تعميم ادلراكز الطبية ضروري حيث أن نسبة الالعبني الذين أيدوا ذلك 
 . % 2.22باقي الالعبني فال يؤيدون ذلك حيث كانت نسبة إجاباهتم بال ب

عند مستوى  (3..4اجلدولية ادلقدرة ب ) 2(أكرب  من ك...30احملسوبة ادلقدرة ب ) 2حيث يتضح لنا ان نسبة ك
 .0.ودرجة  احلرية   0...الداللة 

بأن ( لصاحل الالعبني الذين يرون 02وبالتايل توجد فروق ذات داللة احصائية بني اجابات ادلستجوبني على السؤال رقم )
 تعميم ادلراكز الطبية ضروري .

 
 
 
 

 
 

 

 النسبة ادلئوية التكرارات اإلجابة
عدد افراد 

 العينة
درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 2ك
 احملسوبة

 2ك
 اجلدولية

 الداللة

  97.77% 22 نعم
 

30 

 
 

.0 

 
 

...0 

 
 

30... 

 
 

4..3 

 
 

 دالة
 2.22% 21 ال

 100% 24 اجملموع
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 : اعمدة بيانية دتثل ضرورة تعميم ادلراكز الطبية    17الشكل رقم 

  االستنتاج:
نستنتج من خالل حتليل اجلدول وما تبينو االعمدة البيانية و من خالل معظم إجابات الالعبني يف النوادي الرياضية أن 
تعميم ادلراكز الطبية ضروري و ذلك ألن ىذه ادلراكز تعمل على االىتمام اجليد بصحة الالعب وعالجو و إعادة تأىيلو 

 فهي تنعكس إجيابيا عليو  .
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 اين مت التكفل بالالعب أثناء إصابتو داخل الفريق ؟: عشر ثامنالسؤال ال
 يتم التكفل بالالعب أثناء إصابتو داخل الفريق. قمنا بطرح ىذا التساؤل دلعرفة اين: الغرض

 جدول يبين اين يتم التكفل بالالعب اثناء اصابته داخل الفريق. : 19الجدول رقم      

 
 

  عرض وتحليل الجدول: 
يتم التكفل هبم يف ادلؤسسات العمومية  100%و بنسبة نالحظ من خالل اجلدول أن األغلبية الساحقة من الالعبني 

 للصحة كما نرى أن النسبة منعدمة عند العيادات اخلاصة بالفريق .
ى الداللة ( عند مستو 3..4اجلدولية ادلقدرة ب ) 2(أكرب  من ك30احملسوبة ادلقدرة ب ) 2حيث يتضح لنا ان نسبة ك

 .0.ودرجة  احلرية   0...
يتم ( لصاحل الالعبني الذين .0وبالتايل توجد فروق ذات داللة احصائية بني اجابات ادلستجوبني على السؤال رقم )

 التكفل بإصاباهتم الرياضية  داخل ادلؤسسات العمومية للصحة .
 
 
 
 

 النسبة ادلئوية التكرارات اإلجابة
عدد افراد 

 العينة
درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 2ك
 احملسوبة

 2ك
 اجلدولية

 الداللة

  00% 22 عيادة الفريق
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 : اعمدة بيانية دتثل أين يتم التكفل الصحي بالالعبني  18الشكل رقم 

  االستنتاج:
نستنتج من خالل حتليل اجلدول وما تبينو االعمدة البيانية و من خالل كل إجابات الالعبني يف النوادي الرياضية أنو يتم 

ت خاصة بالفريق شلا يربىن التكفل بإصابات الالعب يف ادلؤسسات العمومية للصحة فقط وىذا ناتج عن عدم توفر عيادا
 على اإلمهال الكبري للنوادي الرياضية للجانب الطيب يف اجملال الرياضي  .
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 ىل إصابات الالعبني ناجتة عن عدم مراقبة صحة الالعبني ؟: عشرتاسع السؤال ال
 .قمنا بطرح هذا التساؤل لمعرفة اهمية المراقبة الطبية في تفادي االصابات الغرض:

 في تفادي االصاباتاهمية المراقبة الطبية  جدول يبين : 02الجدول رقم      

  
 
 

  عرض وتحليل الجدول: 
من الالعبني يرون بأن اإلصابات ناجتة عدم مراقبة صحتهم أما نسبة  % 22.22نسبة نالحظ من خالل اجلدول أن 

 من رلموع اإلجابات كانت بالنفي .  % 44.44
( عند مستوى الداللة 3..4ادلقدرة ب ) اجلدولية 2(أكرب  من ك0.احملسوبة ادلقدرة ب ) 2حيث يتضح لنا ان نسبة ك

 .0.ودرجة  احلرية   0...
يرون بأن ( لصاحل الالعبني الذين 00وبالتايل توجد فروق ذات داللة احصائية بني اجابات ادلستجوبني على السؤال رقم )

 اإلصابات الرياضية ناجتة عن إنعدام ادلراقبة الطبية .
 

  
 
 
 
 

 النسبة ادلئوية التكرارات اإلجابة
عدد افراد 

 العينة
درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 2ك
 احملسوبة

 2ك
 اجلدولية

 الداللة

  66.66% 02 نعم
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 اعمدة بيانية دتثل امهية ادلراقبة الطبية يف تفادي االصابات:  19الشكل رقم 

  االستنتاج:
نستنتج من خالل حتليل اجلدول وما تبينو االعمدة البيانية و من خالل كل إجابات الالعبني يف النوادي الرياضية أن 

الالعب مصاب و تقام لو ادلراقبة  للمراقبة الطبية و الفحوصات الدورية أمهية كبرية يف تفادي اإلصابات حيث عندما يكون
 الطبية دتنع مشاركتو يف ادلنافسة و ىذا ما حيميو من تفاقم اإلصابة.
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 بعد هناية ادلوسم ىل تقام برامج صحية لالعبني ؟ السؤال رقم عشرون:
قمنا بطرح هذا التساؤل لمعرفة ما ادا كانت هناك برامج صحية مخصصة لالعبين بعد نهاية  الغرض:

 الموسم.

 ا كانت هناك برامج صحية مخصصة لالعبين بعد نهاية الموسمما اذ جدول يبين :01الجدول رقم     

 

 
 

  :عرض وتحليل الجدول

من إجابات  % .3من خالل اجلدول أن بعد هناية ادلوسم أحيانا ما تقام برامج صحية لالعبني و ذلك بنسبة  نالحظ
 نفوا ذلك. % 22.22من الالعبني أجابوا بنعم وباقي العينة بنسبة  % 44.44الالعبني أما نسبة 

( عند مستوى الداللة 0.00رة ب )اجلدولية ادلقد 2(أصغر من ك0.2احملسوبة ادلقدرة ب ) 2كما يضح لنا ان نسبة ك
 .2.ودرجة  احلرية   0...

( لصاحل الالعبني الذين يرون .2وبالتايل ال توجد فروق ذات داللة احصائية بني اجابات ادلستجوبني على السؤال رقم )
 أنو أحيانا ما تقام برامج صحية لالعبني بعد هناية ادلوسم .
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 بيانية دتثل ما ادا كانت ىناك برامج صحية سلصصة لالعبني بعد هناية ادلوسم: اعمدة  02الشكل رقم 

  االستنتاج:
نستنتج من خالل حتليل اجلدول وما تبينو االعمدة البيانية و من خالل كل إجابات الالعبني يف النوادي الرياضية أنو 

وىذا ناتج عن إمهال و نقص ادلراقبة الطبية و أحيانا ما تكون ىناك برامج صحية سلصصة لالعبني بعد هناية ادلوسم 
 الفحوصات الدورية يف النوادي .
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 إستبيان موجه لألطباء 
 

 ىل ىناك بررلة للفحوصات الدورية و العادية اخلاصة بادلراقبة الطبية ؟  السؤال الواحد و العشرون : -

 يمثل برمجة الفحوصات الدورية و العادية الخاصة بالمراقبة الطبية   ( 00جدول ) 

 

 
 عرض وتحليل الجدول: 

نالحظ من خالل  اجلدول ان ىناك بررلة للفحوصات الدورية والعادية اخلاصة بادلراقبة الطبية وذلك من خالل اجابات   
 .100%كل االطباء يف النوادي الرياضية بنسبة 

 

 
 
 

  بررلة الفحوصات الدورية و العادية اخلاصة بادلراقبة الطبيةأعمدة بيانية دتثل : ( 01الشكل رقم ) 
 

                
 االستنتاج:

نستنتج من خالل اجلدول واالعمدة البيانية ان كل اطباء النوادي يربرلون للفحوصات الدورية والعادية اخلاصة بادلراقبة 
 الطبية نظرا المهيتها يف احلفاظ على سالمة الالعبني وما توفره من مردود جيد  لنتائج الفريق .
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 ما ىي مهام الطبيب الرياضي يف الفريق ؟ :  السؤال الثاني و العشرون  -

 مهام الطبيب الرياضي في الفريقيمثل (   00جدول)       

 

 
 عرض وتحليل الجدول: 

اما عالج االصابات  60%نالحظ من خالل  اجلدول ان مهام الطبيب الرياضي تقتصر على ادلراقبة وذلك بنسبة 
 وفيما خيص االنتقاء والتوجيو فكانت النسبة معدومة .  40%فبنسبة

 

 
 

 أعمدة بيانية دتثل مهام الطبيب الرياضي يف الفريق ( 00الشكل رقم )  
 

 االستنتاج:
نستنتج من خالل اجلدول واالعمدة البيانية ان مهام الطبيب تقتصر على ادلراقبة الطبية نظرا المهيتها و لطبيعة عملو فهو 

 ادلسؤول االول على عالج اصابات الالعبني.
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 :  ىل الطبيب يسطر برامج غذائية للمحافظة على لياقة الالعب؟ السؤال الثالث و العشرون -

 اذا كان الطبيب  يسطر برامج غذائية للمحافظة على لياقة الالعب ما (  يمثل 02جدول ) 

 النسبة ادلئوية التكرارات  نوع اإلجابة
 % 20 0. نعم
 % .. .. ال

 % 20 4. أحيانا 
 %  ..0  3. اجملموع

 
 عرض وتحليل الجدول :

 75%نالحظ من خالل اجلدول انو احيانا ما يسطر الطبيب برامج غذائية للمحافظة على لياقة الالعب وذلك بنسبة 
 فقد كانت لصاحل االجابة بنعم اما ال فكانت النسبة معدومة دتاما .25%من اجابات االطباء اما نسبة 

 

 
 

أعمدة بيانية دتثل ما اذا كان الطبيب  يسطر برامج غذائية للمحافظة على لياقة  ( 00الشكل رقم ) 
 الالعب

 االستنتاج :
من خالل النتائج نستنتج ان طبيب النادي يهمل جانب احملافظة على لياقة الالعب وىذا ينعكس بالسلب على  

 الالعب.
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 ية لالعبني؟ما ىي أسباب نقص ادلتابعة الطب :  السؤال الرابع و العشرون -

 أسباب نقص المتابعة الطبية لالعبين (  يمثل 04جدول رقم ) 

 النسبة ادلئوية التكرارات نوع اإلجابة
 %44.44 2. اجلانب ادلادي

 % .0 4. غياب ادلختصني
 %02.22  0. غياب التوجيو

 %  .. .. رأي أخر
 % ..0 2. اجملموع

 
 :عرض وتحليل الجدول

اما اجلانب  50%نالحظ من خالل اجلدول ان اسباب نقص ادلتابعة الطبية لالعبني ىو غياب ادلختصني وذلك بنسبة 
  فقد كانت لصاحل غياب التوجيو . 16.66%من اجابات االطباء اما نسبة  33.33%ادلادي فبنسبة 

 

 
 

 بيانية دتثل أسباب نقص ادلتابعة الطبية لالعبني أعمدة (02الشكل رقم )         
 االستنتاج:

نستنتج شلا سبق ان سبب نقص ادلتابعة الطبية لالعبني ىو غياب ادلختصني وىذا يؤدي اىل امهال ادلراقبة الطبية والفحوصات 
  الدورية .
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 ماىي أسباب اإلصابات ادلتكررة لالعبني ؟ السؤال الخامس و العشرون : -

 أسباب اإلصابات المتكررة لالعبين ( يمثل06رقم ) جدول   

 النسبة ادلئوية التكرارات نوع اإلجابة
التهاون يف إجراء 
 الفحوصات الطبية

.2  44.44  % 

 %  02.22 0. نقص خربة ادلدرب
 % 44.44 2. هتاون الالعب
 % 02.22 0. سوء ادليدان
 %  ..0 2. اجملموع 

 
 عرض وتحليل الجدول:

اسباب االصابات ادلتكررة لالعبني ىي التهاون يف اجراء الفحوصات الطبية وهتاون الالعبني نالحظ من خالل اجلدول ان 
 16.66%مث تليها نقص خربة ادلدرب وسوء ادليدان بنسبة   33.33%بنسبة 

 

 
 

 أعمدة بيانية دتثل أسباب اإلصابات ادلتكررة لالعبني (04الشكل رقم )   

  االستنتاج:
نستنتج من خالل حتليل اجلدول واالعمدة البيانية ان التهاون يف اجراء الفحوصات الطبية سبب من اسباب االصابات 

 ادلتكررة لالعبني وىذا دليل على امهية ادلراقبة الطبية يف تفادي االصابات .
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 : لديكم خربة كافية للتعامل مع مجيع اإلصابات؟  السؤال السادس و العشرون  -

 ما إذا كانت خبرة الطبيب  كافية للتعامل مع جميع اإلصابات ( يمثل07قم )جدول ر 

 النسبة ادلئوية التكرارات  نوع اإلجابة
 %  22.22 4. نعم
 % .. .. ال

 % 44.44 0. نوعا ما
 % ..0 3. اجملموع

 
 عرض وتحليل الجدول:  
اما   66.66%نالحظ من خالل اجلدول ان نسبة االطباء الذين  لديهم خربة كافية للتعامل مع مجيع االصابات ىي       

 اما نسبة النفي كانت معدومة . 33.33%نسبة الذين اجابوا بنوعا ما كانت 
 

 
 

 للتعامل مع مجيع اإلصابات أعمدة بيانية دتثل ما إذا كانت خربة الطبيب  كافية (06الشكل رقم )
 
 

 االستنتاج:
نستنتج من خالل حتليل اجلدول واالعمدة البيانية ان اطباء النوادي الرياضية ديلكون اخلربة الكافية للتعامل مع مجيع 

 االصابات الرياضية لكن ىذا غري كايف نظرا لنقص االمكانيات ادلادية والعيادات الطبية .
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 : إذا كانت اإلجابة نعم كيف كانت حدة ىذه اإلصابات ؟ السؤال السابع و العشرون -

 ( يمثل حدة اإلصابات التي تصادف الطبيب في النادي 08جدول رقم )

 النسبة ادلئوية التكرارات  نوع اإلجابة
 % 44.44  3. بسيطة
 % 44.44  3. متوسطة
 % 44.44  3. شديدة
 % ..0 02 اجملموع

 
 عرض وتحليل الجدول:

نالحظ من خالل اجلدول ان طبيب الفريق يصادف كل انواع االصابات باختالف حدهتا حيث ان كلها متساوية بنسبة 
 من رلموع االصابات .%33.33

 

 
 

 حدة اإلصابات اليت تصادف الطبيب يف النادي أعمدة بيانية دتثل (07الشكل رقم )         
 
 

 االستنتاج:
واالعمدة البيانية ان الطبيب يصادف كل انواع االصابات وباختالف حدهتا وىذا ناتج نستنتج من خالل حتليل اجلدول 

 عن عدم اجراء ادلراقبة الطبية الدائمة والفحوصات الدورية .
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 ؟  الطبيب يف ادللعب ىل يتكفل بعالج الكسور   : السؤال الثامن و العشرون -

 يمثل إمكانية التكفل بالكسور . (09جدول رقم )                  

 النسبة ادلئوية التكرارات  نوع اإلجابة
 %.. . نعم              

 %20 4. ال
 % 20 0. أحيانا
 % ..0 3. اجملموع

 
 :عرض وتحليل الجدول

باحيانا اما نسبة االجابة  75%نالحظ من خالل اجلدول ان نسبة عدم التكفل بكسور الالعبني أي االجابة بال ىي 
 .  25%من رلموع االجابات ىي 

 

 
 

 إمكانية التكفل بالكسورأعمدة بيانية دتثل  (08الشكل رقم ) 
 

 االستنتاج:
الالعبني يف االندية الرياضية  خالل حتليل اجلدول واالعمدة البيانية نستنتج انو اليتم التكفل بالكسور اليت يصاب هبا من

 .  النوادي الرياضيةوىذا ناتج عن امهال اجلانب الطيب وضعفو يف 
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 : ماىي أنواع الكسور اليت تصيب الالعبني؟ السؤال التاسع و العشرون -
 ( يمثل أنواع الكسور التي تصيب الالعبين 02جدول رقم )            

 النسبة ادلئوية التكرارات نوع اإلجابة
 % .. 3. كسر بسيط             

 % .2 0. كسر مركب
 % .. .. كسر مضاعف   
 % .. .. كسر معقد

 % ..0 0. اجملموع
 

 :عرض وتحليل الجدول
مث تليهم  20%اما الكسور ادلركبة فبنسبة  80%نالحظ من خالل اجلدول ان الالعب معرض للكسور البسيطة بنسبة

 الكسور ادلضاعفة وادلعقدة بنسبة معدومة .
 

 
 

  أنواع الكسور اليت تصيب الالعبني أعمدة بيانية دتثل( 09الشكل رقم )   

 
 االستنتاج :

نستنتج من خالل اجلدول واالعمدة  البيانية ان الكسور اليت تصيب الالعبني بكثرة ىي الكسور البسيطة ونظرا لبساطتها 
 التكفل هبا داخل االندية الرياضية وىذا راجع اىل امهال ادلراقبة الطبية والفحوصات الدورية . اليتم
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 : ىل اجلانب النفسي لو دور يف ختفيف أالم الالعب ادلصاب؟ السؤال الثالثون  -

 ( يمثل ما إذا كان الجانب النفسي له دور في تخفيف أالم الالعب المصاب 01جدول رقم )

 النسبة ادلئوية لتكراراتا نوع اإلجابة
 % ..0 3. نعم
 % .. .. ال

 % .. .. أحيانا 
 % ..0  3. اجملموع

 
 عرض وتحليل الجدول:

نالحظ من خالل اجلدول ان كل االطباء قد امجعوا على ان اجلانب النفسي لو دور يف التخفيف من االم ادلصاب وذللك 
 100%بنسبة 

 
 
 

 ما إذا كان اجلانب النفسي لو دور يف ختفيف أالم الالعب ادلصاب دتثلأعمدة بيانية  (02الشكل رقم )
 ص

 االستنتاج:
نستنتج من خالل النتائج السابقة ان للجانب النفسي دور يف ختفيف االصابة لكن ىذا راجع اىل مدى كفاءة الطبيب يف 

 اجلانب النفسي وكيفية تعاملو مع ادلصاب .
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 :االستنتاجات -0

االندية الرياضية بوالية النعامة التتوفر على عيادات طبية شلا يعين ان ىناك نقص كبري جدا يف ادلراقبة الطبية  -
 والفحوصات الدورية اي ان العب كرة القدم اكثر عرضة لالصابة.

وجود الطبيب يف الفريق لو امهية كبرية جدا وىذا راجع اىل الدور ادلهم الذي يقوم بو الطبيب يف احلفاظ على سالمة  -
 الالعبني                                                                                     

        راقبة الطبية والفحوصات الدورية.الطبيب يقوم باجراء فحص طيب لكل العب وذلك نظرا المهية ادل -

         ادلراقبة الطبية والفحوصات الدورية جترى يف بداية ادلوسم فقط وىذا ما يؤكد نقص ادلراقبة الطبية .  -
ادلراقبة الطبية والفحوصات الدورية ال جترى لالعبني يوميا وجترى بشكل غري منظم وىذا ما يؤكد وجود هتاون    -

 والمباالة يف االندية الرياضية .
 تواجد طبيب أو شلرض الفريق أمر ضروري أثناء التدريب شلا جيعل الالعب حتت ادلراقبة الطبية الدائمة . -
عبني وىذا ما يدل على اإلمهال الكبري من طرف ادلسؤولني على الفريق للمراقبة ىناك مشاكل صحية خاصة بالال -

 الطبية و الفحوصات الدورية .
                       .ىناك أمهية كبرية للمراقبة الطبية يف نظر الالعبني دلا توفره من أمن و سالمة لصحتهم -

إمهال و هتميش ادلراقبة  و الوسائل الطبية و ىذا ناتج عنكل الالعبني يرون أن النادي ال ديلك مجيع ادلستلزمات  -
 الطبية 

 ادلراقبة الطبية تؤثر على نتائج الفريق نظرا ألمهيتها يف احلفاظ على لياقة الالعب اجليدة . -
 تعميم ادلراكز الطبية ضروري و ذلك ألن ىذه ادلراكز تعمل على االىتمام اجليد بصحة الالعب . -
الالعب يف ادلؤسسات العمومية للصحة فقط وىذا ناتج عن عدم توفر عيادات خاصة بالفري يتم التكفل بإصابات  -

. 
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 مقارنة النتائج بالفرضيات  -0

 تحليل و مناقشة نتائج الفرضية األولى  0-1

الرياضية يتم تطبيق الفحوصات الدورية بشكل دائم يف النوادي  >>الفرضية األوىل اليت تنتمي إىل احملور األول و ىي  
الفحوصات الدورية ال تطبق بشكل دائم ادليدانية توصلنا إىل أن  فمن حيث  الدراسة التطبيقية و << .لكرة القدم

العتاد الطيب من  يف ( حيث توصلنا إىل أنو ىناك نقص..( إىل رقم )2.توضحو نتائج اجلداول من رقم )ما ىذا ومنظم و 
التدريب تثبت صحة الفرضية ، كما توصلنا عيادة و مستلزمات ادلراقبة الطبية كما أن الضرورة احلتمية لتواجد الطبيب أثناء 

إىل أن الفحوصات الدورية جترى يف بداية ادلوسم فقط و ال جترى يوميا لالعبني تؤكد كل التأكيد على صحة الفرضية 
ئج اليت كده دراسة كل من الطالب ابراىيم و سوفلي عيسى و بن زلمد عثمان حيث من خالل النتاوىذا ما تؤ  ادلقًتحة 

توصلوا اليها ديكننا القول بان الفحوصات الدورية ال تطبق بشكل دائم ,كما ان اجلانب النظري يف دراستنا يؤكد امهية 
ى اجلانب الرياضي حبيث يساىم بشكل فعال يف الطب الرياضي يف النوادي الرياضية دلا لو من انعكاسات اجيابية عل

 .احلفاظ على سالمة الالعبني 

 تحليل و مناقشة نتائج الفرضية الثانية  0-0

يعد امهال ادلراقبة الطبية والفحوصات الدورية سبب يف  >>ي     ليت تنتمي إىل احملور الثاين وىالفرضية الثانية ا      
 <<  حدوث االصابات الرياضية

النتائج ادلتحصل عليها من اإلستبيان ادلوجو توصلنا إىل أن ىناك إمهال كبري يف ادلراقبة الطبية و فمن خالل حتليل 
وجود مشاكل (  حيث تؤكد 02)اىل ( 0.و اجلداول رقم )نالفحوصات الدورية شلا حيدث إصابات لالعبني وىذا ما تبي

ثقافة الصحية لالعب شلا الصحية خاصة بالالعبني و عدم توعية الالعب عن ضرورة ادلراقبة الطبية و ىذا ما يؤثر على 
 يعرضو لإلصابة .

كما أن عدم كفاءة و تأىيل الطبيب للتكفل بالالعب يثبت إمهال ىذا اجلانب و خاصة يف عدم بررلتو للفحوصات 
كفل بالكسور و اإلصابات بأنواعها داخل عيادة النادي أو مركز خاص بإعادة التأىيل الرياضي و الدورية و العادية و الت

وىذا ما تؤكده دراسة كل من الطالب  .ليس ادلؤسسات العمومية للصحة و منو فإن الفرضية الثانية حتققت صحتها 
اليها ديكننا القول بان امهال ادلراقبة الطبية  ابراىيم و سوفلي عيسى و بن زلمد عثمان حيث من خالل النتائج اليت توصلوا

والفحوصات الدورية يعد من االسباب اليت قد تؤدي اىل تفاقم اصابة الالعبني ,فمن خالل اجلانب النظري لدراستنا 
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ىذا دور مهم يف احلفاظ على سالمة الالعب لكنو يف الواقع ال يتم اعطاء نستنج ان للمراقبة الطبية والفحوصات الدورية 
 اجلانب امهية كبرية بل يتم امهالو .ومن ىذا ديكننا القول بان الفرضية الثانية قد حتققت .

 تحليل و مناقشة نتائج الفرضية الثالثة  0-0

و ىي >> ىناك فعالية للمراقبة الطبية و الفحوصات الدورية يف األندية تنتمي للمحور الثالث الفرضية الثالثة اليت 
و الفحوصات الدورية أثر إجيايب فعال يف نتائج األندية  الطبية توصلنا من خالل الدراسة أنو للمراقبةالرياضية <<  حيث 

الرياضية كما تبني تعميم ادلراكز الطبية الرياضية كذلك لو أثر فعال يعتمد عليو يف عالج و مراقبة إصابات الالعبني وىذا 
 الرفع من ن ادلراقبة الطبية ذلا دور فعال يفب إجابات األطباء على أ( إىل جان.2( إىل )02ما تؤكده اجلداول من الرقم )

 .مستوى الالعبني وحتصيل نتائج جيدة خالل ادلنافسات 

وىذا ما تؤكده دراسة كل من الطالب ابراىيم و سوفلي عيسى و بن زلمد عثمان حيث من خالل النتائج اليت      
طبية والفحوصات الدورية فعالية يف االندية الرياضية كما يظهر ىذا يف اجلانب توصلوا اليها ديكننا القول بان للمراقبة ال

يف االندية الرياضية لكرة القدم  وذلك يف النظري حيث قمنا ضلن الطالبان بابراز فعالية ادلراقبة الطبية والفحوصات الدورية 
 الثة قد حتققت .الفصل االول وىو ادلراقبة الطبية ,ومنو ديكننا القول بان الفرضية الث

 التوصيات واالقتراحات: -2

 وضع مرسوم يقضي بإجبارية الفحص الطيب الدوري لكل العب. -0 

تأليف طاقم طيب متكون من ذوي االختصاص يف الطب الرياضي خاص بكل نادي ، للتدخل يف أي نوع من  -2

 اإلصابات سواء أثناء التدريب أو ادلباراة.

 التكوين اجليد للمدربني. -4

 على القائمني على الفرق الرياضية مراعاة ادلالحظات اليت يبديها الطبيب بعد إجراء الكشف الطيب. -3

 جتهيز العيادات الطبية باألدوات والوسائل الوقائية اخلاصة بالفحوص وادلراقبة الطبية ،  وكذا اإلصابات الرياضية . -0

 تنظيم تربصات خاصة بالتوعية يف اجلانب الطيب . -2

توفري العتاد الرياضي الالزم وادلناسب دلمارسة رياضة سليمة لتفادي اإلصابات ومحاية ادلنشآت ومراقبتها ، بتوفري  -2

 قواعد األمن للممارسني.
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 توفري الوسائل الرياضية الالزمة للممارسة الفعلية للنشاط الرياضي " كرة القدم " . -.

 الوقاية من اإلصابات الرياضية واليت ختص فئة الالعبني. تنظيم ندوات خاصة بالتوعية بأسس وقواعد  -0.

فتح مراكز جهوية للطب الرياضي تستفيد منها مجيع الفرق واألصناف وإذا أمكن فتح مراكز والئية سلتصة يف رلال  -.0

 الطب الرياضي.

 و أمهيتو اليت يستحقها.إعطاء ميزانية أكرب ذلذه الفرق وختصيص جزء منها لتدعيم الطب الرياضي من أجل إعطائ -02

 الخالصة العامة: 

من خالل ما قدمناه يف اجلزء التطبيقي من طرح أسئلة االستبيان وكذا سرد حتليلها اليت كانت يف رلمل               
وكان ىذا نابع من  نتائجها تؤكد اإلمهال ادلعطى للجانب الصحي لالعبني على مستوى النوادي الرياضية لوالية النعامة ،

أجوبة الالعبني واالطباء على األسئلة، فعلى ضوء ما جاء يف األجوبة، اتضح لنا أنو ال يوجد مراقبة طبية وإن وجدت فهي 
ال ترقى إىل اجلانب الوقائي أو العالجي البسيط والغياب ادللحوظ للمراقبة الطبية أدى إىل غياب ادلعلومات الصحية 

 يت تفيد ادلدرب يف أي مشكل صحي ديكن وقوعو.ادلتعلقة بالالعب وال

ومن خالل النتائج احملصل عليها سابقا يف احملاور واليت أكدت على األمهية اليت يلعبها الطب الرياضي وكذا  
غياب األطباء والعيادات الطبية أدى إىل غياب ادلتابعة الطبية الدورية ، وىذا ما أصلر عنو كثرة ادلضاعفات الصحية لدى 

 لالعبني وكثرة اإلصابات الرياضية خالل احلصة التدريبية.ا
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 ملخص الدراسة 

واقع املراقبة الطبية و الفحوصات الدورية يف تفادي اإلصابات الرياضية >>عنوان الدراسة / 
و هتدف هذه الدراسة إىل إبراز أمهية املراقبة الطبية و دورها يف اجلانب  <<لدى الالعبني

الرياضي ملا توفره لالعب من عالج، حيث انطلقنا يف دراستنا هذه من الفرض العام التايل وهو 
العينة اليت قمنا  اختيارو منه مت املراقبة الطبية و الفحوصات الدورية مهملة يف النوادي الرياضية 

أطباء  5نوادي رياضية بوالية النعامة إىل جانب  7العب كرة قدم من  54ها و هي بدراست
كما اعتمدنا املنهج الوصفي ملالئمته من هذه النوادي حيث مت اختيار العينة بطريقة مقصودة ،  

 لطبيعة املوضوع .

ة بوالية فمن خالل النتائج اليت توصلنا إليها نطرح أهم استنتاج وهو أن األندية الرياضي    
النعامة ال تتوفر على عيادات طبية مما يعين أن هناك نقص كبري جدا يف املراقبة الطبية و 
الفحوصات الدورية أي أن العب كرة القدم أكثر عرضة لإلصابة .إضافة إىل أن تواجد 

ا الطبيب أو ممرض أمر ضروري أثناء التدريب مما جيعل الالعب حتت املراقبة الطبية الدائمة ، كم
ميكننا أن نطرح أهم توصية وهي تعميم املراكز الطبية ضروري وذلك ألن هذه املراكز تعمل 

 على االهتمام اجليد بصحة الالعب .

 

 

 

 

 

 



Résumé 

Titre de l'étude /surveillance médical et des contrôles périodiques 

pour éviter les blessures sportives chez les joueurs. cette étude 

vise à mettre en évidence l'importance de la surveillance médicale 

et son rôle dans le côté sportif qu'ils ont fournis au joueur de 

traitement, où nous partons dans notre étude par l'imposition 

général  surveillance médicale et les contrôles périodiques  

négligés dans les clubs sportifs et il a été sélectionné échantillon 

que nous avons étudié : 45  joueur de football à partir de 7 clubs 

sportifs et 4 médecins au wilaya de naama  l'échantillon a été 

choisi intentionnellement, comme nous l'avons adopté une 

approche descriptive à la pertinence de la nature de l'objet. 

 Les résultats posent la conclusion la plus importante est que les 

clubs sportifs de naama  ne sont pas disponibles à des cliniques 

médicales, ce qui signifie qu'il ya un très grand manque de suivi 

médical et des contrôles périodiques donc les joueur de football 

plus sensibles et vulnérables aux blessures  ajoutez à cela la 

présence d'un médecin ou une infirmière est nécessaire lors de 

l'entraînement qui rend le joueur sous surveillance médicale 

constante, que nous devons nous poser la recommandation la plus 

importante qui circule centres médicaux nécessaires parce que ces 

centres travaillent pour la bonne santé des joueur. 
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