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 :اإلشكالية
 يعترب النشاط الرياضي ذا مكانة ىامة داخل اجملتمعات احلديثة حيث يشكل جانبا صحيا وفكريا 

 .وبدنيا، وكذا نفسيا، شلا جيعلو حيضى بأمهية بالغة يف سياسة اجملتمعات
غري أن شلارسة أي نشاط رياضي خيضع لشروط من بينها إجراء الفحوص الطبية واليت تساعد على 

 .تفادي الكثري من األخطاء قد تؤدي إىل مضاعفات صحية تؤثر سلبا على ادلمارسني
وتربز أمهية ادلراقبة الطبية خاصة الفئة الصغرى الذين مل يسبق ذلم إجراء فحوصات طبية من قبل 

 .خلصوصية ىذه الفئة من الناحية التكوينية
 ولقد نصت القوانني واللوائح اليت تنظم كرة القدم يف بالدنا على إجبارية إجراء الفحوصات، حيث 

 من القوانني ادلنظمة لالحتادية اجلزائرية لكرة القدم على إلزامية إجراء كل العب 70تنص ادلادة رقم 
لفحوص صدرية وقلبية من أجل السماح لو باالخنراط يف النادي ودخول ادلنافسة لكن ادلالحظ أن ىذه 

 :الفحوصات تبقى غري كافية كوهنا تقام يف بداية ادلوسم، وىذا جعلنا نطرح التساؤل العام التايل

إلى أي مدى تعتبر غياب المراقبة الطبية والصحية عامل معيق لنجاح واستمرار العمل الرياضي - 
 .على مستوى األندية؟

 : ومن خالل ىذا التساؤل العام نطرح التساؤلني التاليني
 .ىل ادلراقبة الطبية يف األندية تعاين من نقص الفحوص الدورية؟: 1س
 .ما ىي أسباب إمهال ادلراقبة الطبية داخل األندية؟: 2س

 :أهداف البحث
 : هندف من خالل ىذا البحث إىل ما يلي

 تسليط الضوء على ادلراقبة الطبية وواقعها يف النوادي الرياضية. 
 إبراز أمهية الفحوصات الطبية. 
 إكساب الرياضيني ثقافة صحية.   
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 :فرضيات البحث
 :الفرضية الرئيسية

 . العمل الرياضي على مستوى األنديةر إمهال ادلراقبة الطبية والصحية عامال معيقا لنجاح واستمرا

 . ادلراقبة الطبية تعاين من نقص كبري يف الفحوص الدورية:الفرضية الجزئية األولى

 : ىناك سببان أساسيان إلمهال ادلراقبة الطبية:الفرضية الجزئية الثانية

 .( شبو طيب–أطباء )نقص ادلوارد البشرية : أوال

 .( وسائل طبية– سيارة إسعاف –عيادة )نقص اإلمكانيات ادلادية : ثانيا

 :أهمية البحث
 إثراء الرصيد العلمي والزيادة يف معارف الطلبة واألساتذة ادلشرفني. 
 أمهية ادلراقبة الطبية يف تطوير النشاط الرياضي. 

 :تحديد المفاهيم والمصطلحات
 :المراقبة الطبية

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

 

 

 :النشاط الرياضي
 ىو اكتساب ادلهارات احلركية الرياضية وادلعلومات وادلعارف ادلتصلة هبا، وتنمية اللياقة البدنية 

 .واحملافظة عليها من أجل مستوى صحي أفضل
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 :الدراسات السابقة
 إن حبثنا ىذا خيص اجلانب الطيب والصحي والوقائي لالعبني يف األندية الرياضية، وذلك الجتناب 

ادلخاطر وعدم الوقوع يف احلوادث واإلصابات، ويعين ىذا أنو لو أمهية بالغة وكبرية، إذ مل تلقى عناية 
 :واىتمام لذلك مل صلد دراسات مشاهبة أو سابقة إال قليال حيث نذكر منها

 أمهية الفحوصات الطبية الوقائية من " مذكرة لنيل شهادة ليسانس للطالب محداوي إبراىيم، حتت عنوان
، مبعهد الرتبية والبدنية باجلزائر، 1997، سنة "اإلصابات الرياضية لدى تالميذ الثانويات اجلزائرية

 .حيث عاجلت أمهية الفحوصات الطبية الوقائية من اإلصابات الرياضية

 :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

أهمية المراقبة الطبية لدى " مذكرة لنيل شهادة ليسانس للطالب سوفلي عيسى وآخرون، حتت عنوان
 ، حيث عاجلت أمهية الفحوصات متقن زلمد بن امحد عبد الغين،2015، سنة "تالميذ الطور الثانوي

 .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 -

 .غياب األطباء والعيادات الطبية أدى إىل غياب ادلتابعة الصحية الدورية -
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 استفدنا من خالل إطالعنا على ىذه ادلذكرة يف اجلانب النظري

 أهمية الطب الرياضي في " مذكرة لنيل شهادة ليسانس للطالب بامهي محزة وآخرون، حتت عنوان
، مبعهد الرتبية والبدنية والرياضية 2006، سنة "(صنف أشبال)تحسين مردود العبي كرة اليد 

 ".سيدي عبد اهلل"جبامعة اجلزائر 

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

 .وزعت على الالعبني وادلدربني

 :نتائج المتحصل عليها
معظم فرق كرة اليد ال حتتوي على قاعات للعالج وأطباء سلتصني يف الوقاية وعالج اإلصابات  -

الرياضية وأيضا أن ادلستوى ادلتدين للمدربني أكد قلة  التوعية من طرفهم وبالتايل غياب ادلتابعة 
 .الطبية الدورية والشاملة لرياضيني

 . وخاصة فئة األشبال أدى إىل عدم وجود متابعة طبيةىاإلمهال والالمباالة للفئات الصغر -
 .استفدنا من خالل إطالعنا على ىذه ادلذكرة يف اجلانب النظري

الواقع الصحي "مذكرة لنيل شهادة ليسانس للطالب بن زلمد زلمد عثمان وآخرون، حتت عنوان 
، مبعهد الرتبية والبدنية 2003، سنة "والوقائي أثناء ممارسة النشاط البدني والرياضي في الثانوي

 .دايل إبراىيم"والرياضية جامعة اجلزائر 

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

 .وزعت على التالميذ واألساتذة واإلداريني
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 :نتائج المتحصل عليها
فيما خيص التالميذ ىناك نقص كبري يف جانب التوعية األمنية، فاإلصابات تقع رلملها يف  -

 .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

 :نقد الدراسات

ادلنخرطني يف ادلدارس والثانويات وأعطاىم أمهية كبرية حيث انو مل لقد خص الباحث يف حبثو  -
 يتطرق إىل النوادي وىذا اذلدف الذي تقوم من اجلو األحباث 

 

 لقد ذكر الباحث يف ادلوضوع الذي تناولو جانب مهم وادلتمثل يف غياب األطباء والعيادات  -
 ةالطبية وىذا ضروري يف الدارس والثانويات وكذا األندي -

 
 على العمل وتأثريىا األندية اجلديد يف دراستنا متثل يف احلث على ادلراقبة الطبية يف أما -

وحتمية إنشاء مراكز  اإلصابات وتفادي الالعبنيالرياضي بصفة اجيابية والتحسني من مردود 
 طبية لكل ناد بوسائل جد متطورة
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 :تمهيد- 1
 لقد عرؼ اإلنساف منذ القدمي، القيمة اإلغلابية دلمارسة األنشطة الرياضية كعالج ووقاية من 

حناف "األمراض، وأحسن وسيلة للحفاظ على الصحة واللياقة والقدرة على أداء األعماؿ بكفاءة إذ تقوؿ 
أف النشاط البدين الرياضي يساعد على كشف وتشخيص حالة الفرد وعملية ": "عبد احلميد الرناين

 ".الكشف ىذه تساىم يف عالجو وختلص الفرد من التوتر والقلق ويعمل على ظلو الفرد من رتيع النواحي
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 :مفهوم النشاط الرياضي- 1-1
 النشاط الرياضي يعترب عامل ترويح، وىذا اذلدؼ الذي يرمي إىل اكتساب األفراد ادلهارات احلركية 

 على ادلراىق ةالرياضية مدى احلياة فضال عن ادلعلومات وادلعارؼ ادلتصلة هبا، ىذا الًتويح لو تأثَتاتو اإلغلايب
خاصة على مستوى الصحة النفسية والبهجة والسعادة واالستقرار االنفعايل، وينتج فرص االسًتخاء وإزالة 

التوتر ادلؤمل لو وبالتايل تشغل وقت فراغو والعمل على حتسُت أدائو وذلك بالتخلص من ادللل والضجر 
باإلضافة إىل ذلك يعمل النشاط الرياضي على دمج ادلراىق اجتماعيا وإتاحة فرصة ربط العالقات 

 االجتماعية مع زمالئو وبالتايل حتقيق التعاوف وادلشاركة والتكيف االجتماعي
 كما أف النشاط الرياضي يضمن للمراىق القياـ بواجباتو على أحسن حاؿ، ويضمن لو كذلك 

حتقيق عدة أىداؼ تتعلق باجلانب البدين والصحي الذي من خاللو يستطيع ادلراىق القياـ بواجباتو على 
أحسن حاؿ ويضمن لو لياقة بدنية شاملة، وامتالؾ مهارات حركية عالية، وىذا اجلانب النشاط الرياضي 
يعطي جسم ادلراىق قوة وحيوية وتعمل على تنشيط الدورة الدموية، ورتيع األجهزة احليوية لديو النشاط 

الرياضي يف اجلوانب العقلية والعرضية واخللقية واجلمالية كلها، عوامل جتعلها جوانب بالغة األعلية يف حياة 
ادلراىق وضرورية لو، والنشاط الرياضي لو أعلية للمراىق وذلك من خالؿ شعار العقل السليم يف اجلسم 

  .السليم
النشاط الرياضي على أنو وسيلة تربوية تتضمن شلارسات موجهة مير من " أمُت أنور اخلويل" ويعرؼ 

خالذلا إشباع حاجات الفرد، ودوافعو، وذلك من خالؿ هتيئة ادلرافق التعليمية اليت دتاثل ادلرافق اليت يتلقاىا 
  .الفرد يف حياتو اليومية

أنو ذلك اجلانب من الًتبية الذي يهتم ": "CLARK. W. HETHR EVINCTON" ويعرفها 
يف ادلقاـ األوؿ بتنظيم وقيادة الفرد من خالؿ أنشطة العضالت الكتساب التنمية والتكوين يف ادلستويات 

 االجتماعية والصحية، وإتاحة  الظروؼ ادلالئمة للنمو الطبيعي ويرتبط ذلك بقيادة تلك األنشطػة من

 .أجل استمرار العمليات الًتبوية دوف معوقات ذلا
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 :أىداف النشاط الرياضي- 1-2
 :أىداف التنمية البدنية- 1-2-1

 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 أعلها على 

اإلطالؽ، وتطلق عليو بعض ادلدارس البحثية ىدؼ التنمية العضوية ألنو يعمل على تطوير وحتسُت وظائف 
أعضاء اجلسم من خالؿ األنشطة البدنية احلركية، إنو من األىداؼ ادلقصورة على النشاط البدين الرياضي، 

وال يدعي علم أو نظاـ آخر أنو يستطيع أف يقدـ ذلك اإلسهاـ لبدف اإلنساف مبا يف ذلك الطب وىذا 
 .يسري على سائر ادلواد الًتبوية والتعليمية األخرى بادلدرسة أو خارجها كاألندية مثال

 وتتضمن ىذه التنمية البدنية والعضوية قيم بدنية وجسمية مهمة تصلح ألف تكوف أغراضو مالئمة 
 :ومهمة على ادلستويُت الًتبوي واالجتماعي وتشمل فيما يلي

 .اللياقة البدنية- 1
 .القواـ السليم اخلايل من العيوب واالضلرافات- 2
 .الًتكيب اجلسمي ادلتناسق واجلسم اجلميل- 3
 .السيطرة على البدانة والتحكم يف وزف اجلسم- 4

 :ىدف التنمية المعرفية- 1-2-2
 يتناوؿ ىدؼ التنمية ادلعرفية العالمة بُت شلارسة النشاط البدين الرياضي ويبُت القيم واخلربات 

 .وادلفاىيم ادلعرفية اليت ميكن اكتساهبا من خالؿ شلارسة ىذا النشاط الرياضي وحتكم أداءاتو بشكل عاـ
 ويهتم اذلدؼ ادلعريف بتنمية ادلعلومات وادلهارات ادلعرفية كالفهم والتطبيق والتحليل والًتكيب والتقدمي 

 :جلوانب معرفية يف جوىرىا رغم انتساهبا للنشاط الرياضي مثل
 .تاريخ الرياضة وسيطرة األبطاؿ- 
 

 .ادلصطلحات والتعبَتات الرياضية- 
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 .مواصفات األدوات واألجهزة والتسهيالت- 
 .قواعد اللعب ولوائح ادلنافسة- 
 .صحة طرؽ األداء الفٍت للمهارات وأساليبها- 
 .اخلطط واسًتاتيجيات ادلنافسة- 
 .الصحة الرياضية وادلنافسة- 
  .أظلاط التغذية وطرؽ ضبط اجلسم- 

 :ىدف التنمية النفسية- 1-2-3
 يعرب ىدؼ التنمية النفسية عن سلتلف القيم واخلصاؿ االنفعالية ادلقبولة اليت يكتسبها برامج النشاط 

البدين الرياضي للممارسُت لو حبيث ميكن إرتاؿ ىذا التأثَت يف تكوين الشخصية ادلتزنة لإلنساف واليت 
تتصف بالشموؿ والتكامل كما يؤثر النشاط البدين الرياضي على احلياة االنفعالية للفرد بتفاعلو إىل 

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

 :ألف من الرياضي لتأثَتات نفسية وىي كاآليت
 .اكتساب احلاجة إىل حتقيق أىداؼ عالية ألنفسهم ولغَتىم- 
الثقة بالنفس، االتزاف االنفعايل، التحكم يف )االتساـ مبستوى رفيع من الكيفيات النفسية ادلرغوبة مثل - 

 .النفس، اطلفاض التوتر، اطلفاض يف التغَتات العدوانية

 :ىدف التنمية الحركية- 1-2-4
 يشمل ىدؼ التنمية احلركية على عدد من القيم واخلربات وادلفاىيم اليت تشهد حركة اإلنساف 

وىي عمل حركي يتميز "  ادلهارة احلركية"بكيفياهتا وصف ىذه ادلفاىيم  (1)وتعمل على تطويرىا وارتقاء 
 .بدرجة عالية من الدقة وباصلاز ىدؼ زلقق
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فالنشاط البدين الرياضي يسعى دوما إىل الوصوؿ إىل أرفع مستويات ادلهارة احلركية مبختلف أنواعها          
 .لدى الفرد بشكل يسمح لو بالسيطرة ادلمكنة على حركاتو

 وحىت يتحقق ىذا اذلدؼ غلب أف يقدـ النشاط البدين الرياضي من خالؿ بررلة األنشطة احلركية 
 .وأظلاطها ومهاراهتا ادلتنوعة يف سبيل اكتساب

 .الكفاية اإلدراكية احلركية- 
 .الطاقة احلركة- 
 .ادلهارة احلركية- 

 : فاكتساب ادلهارات احلركية ذلا منفعة كثَتة وفوائد ذات أبعاد نذكر منها على سبيل ادلثاؿ
 .ادلهارة احلركية تنمي مفهـو الذات وتكسب الثقة بالنفس- 
 .ادلهارة احلركية تطور طاقة العمل وتساعد على اكتساب اللياقة البدنية- 
 .ادلهارة احلركية دتكن الفرد من الدفاع عن النفس وزيادة فرص األماف- 

 :ىدف التنمية االجتماعية- 1-2-5
 تعد التنمية االجتماعية عرب برامج النشاط البدين أحد األىداؼ ادلهمة الرئيسية فاألنشطة الرياضية 

تتسم بثراء ادلناخ االجتماعي والتفاعالت االجتماعية اليت من شأهنا إكساب ادلمارسة الرياضية والنشاط 
البدين عددا كبَتا من القيم واخلربات واخلصاؿ االجتماعية ادلرغوبة واليت تنمي اجلوانب االجتماعية يف 

شخصيتو وتساعده يف التطبيع والتنشئة االجتماعية والتكيف مع مقتضيات اجملتمع ونظمو ومعايَته 
الرياضي  اجلوانب واألىداؼ االجتماعية للنشاط (colbeyكوليب )االجتماعية واألخالقية وقد استعرض 

 :فيمايلي
 .الروح الرياضية- 
 .تقبل اآلخرين بعض الفروؽ- 
 .التعاوف على القيادة والتبعية- 
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 .التعاوف- 
 .متقنُت للطاقات- 
 .اكتساب ادلواطنة الصاحلة- 
 .التنمية االجتماعية- 
 .االنضباط الذايت- 

 :ىدف الترويح وأنشطة الفراغ- 1-2-6
 دتثل ادلمارسة الرياضية مكانة بارزة بُت الوسائل الًتوػلية الربيئة اذلادفة اليت تساىم يف حتقيق احلياة 

ادلتوازنة وىو اذلدؼ الذي يرمي إىل اكتساب الفرد ادلهارات احلركية الرياضية زيادة عن ادلعومات وادلعارؼ 
 .ادلتصلة هبا وكذلك إثارة االىتمامات باألنشطة الرياضية وبشكل اجتاىات إغلابية

 حبيث تصبح شلارسة األنشطة الرياضية نشاطا تروغليا بشمرة الفرد يف وقت فراغو شلا يعود عليو 
بالصحة اجليدة واالرتياح النفسي واالنسجاـ االجتماعي وتتمثل يف التأثَتات االغلابية للًتويج من خالؿ 

 :شلارسة النشاط البدين الرياضي فيمايلي
 الصحة واللياقة البدنية- 
 البهجة والسعادة واالستقرار االنفعايل- 
 حتقيق الذات وظلو الشخصية- 
 التوجو للحياة وواجباهتا بشكل أفضل- 
  .ظلو العالقات االجتماعية وتوطيد العالقات والصداقات- 

 :واجبات وخصائص النشاط البدني الرياضي- 1-3
 :واجبات النشاط الرياضي- 1-3-1

 : من أىم الواجبات اليت يتميز هبا النشاط الرياضي صلد ملخص ما يلي
 .تنمية الكفاءة الرياضية -
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 .تنمية ادلهارات الرياضية -

 .تنمية الكفاءة الذىنية والعقلية -

 .النمو االجتماعي -

 .التمتع بالنشاط البدين الًتوػلي واستثمار أوقات الفراغ -

 .شلارسة األنشطة ادلختلفة -

 .تنمية صفات القيادة الصاحلة -

 .التبعية السليمة بُت أفراد اجملتمع -

 .حتسُت احلالة الصحية دلواطنُت -

 .النمو الكامل لناحية البدنية وكأساس لزيادة اإلنتاج -

 .النمو الكامل للناحية البدنية وكأساس للدفاع عن الوطن -

 .تقدـ بادلستويات العالية -

 :خصائص النشاط البدني الرياضي- 1-3-2
 : يتميز النشاط البدين الرياضي بعدة خصائص متنوعة منها

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

 .خالؿ النشاط البدين الرياضي يلعب البدف وحركاتو الدور الرئيسي- 
 .أصبحت الصور اليت يتسم هبا النشاط البدين الرياضي ىو تدريب مث التنافس- 
 ػلتاج التدريب مث ادلنافسة الرياضية  أىم أركاف النشاط الرياضي إىل درجة كبَتة- 

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

 .درجة كبَتة من االنتباه والًتكيز
 ال يوجد أي نوع من أنواع نشاط اإلنساف من أثر واضح للفوز واذلزمية أو النجاح والفشل، ومػا - 

  .يرتبط كل منهم يف نواحي سلوكية معينة، بصورة واضحة مباشرة مثلما يظهره النشاط الرياضي
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يتميز النشاط الرياضي حبدوثو يف رتهور غفَت من ادلشاىدين األمر الذي ال ػلدث يف كثَت من فروع - 
 .احلياة

 فما كاف نالحظ، فإف النشاط الرياضي ػلتوي على مزايا عديدة ومفيدة تساعد الفرد على التكيف 
  .مع زليطو ورلتمعو، حيث يستطيع إخراج الكبت الداخلي من حاالت عالقة يف ذىنو

 :تأثير الممارسة البدنية الرياضية- 1-4
 :ممارسة النشاط الرياضي وأثره على الحالة المزاجية- 1-4-1

 يعٍت ادلزاج حالة الفرد، انفعالية أو قابلة لالنفعاؿ وأسلوب فيو، ولذلك فهو دائم ومستمر عكس 
احلالة ادلزاجية اليت تستمر عادة إال لفًتة قصَتة، ويف ىذا الصدد أجريت عدة حبوث لتتعرؼ على أثر شلارسة 

 PROFIL OF)النشاط الرياضي على احلالة ادليزاجية، واستخدمت غالبيتها مقياس احلالة ادليزاجية 

MOODSTATE)  أبعاد06 تقيس 56ويتكوف ىذا ادلقياس من . 
 التوتر والقلق واالكتئاب واحلزف، الغضب والعدواف، احليوية والنشاط، التعب والكسل، االضطراب 

 .واالرتكاب، وأىم ادلشاكل اليت قد يعاين منها الفرد الغَت ادلمارس للنشاط البدين الرياضي
 وأظهرت أىم النتائج أف شلارسة األنشطة اذلوائية مثل اجلري، ادلشي، والسباحة تؤثر على زيادة 

 السلبية وبالرغم من أف أغلبية البحوث ىاحليوية والنشاط لدى األفراد، مقابل اطلفاض األبعاد األخر
والدراسات اليت مت عرضها تعد وجهة نظر من حيث أهنا تؤدي إىل تغَتات اغلابية يف احلاالت ادلزاجية، فإف 

ىذه العالقة ال ترقى إىل السبب والنتيجة، وإظلا ما تزاؿ ألنواع من الفروض تتطلب ادلزيد من البحوث 
  .والدراسات

 : ممارسة النشاط البدني الرياضي على خفض القلق واالكتئاب- 1-4-2 
 يعد القلق النفسي أكثر األمراض النفسية شيوعا يف ىذا العصر الذي ميكن أف نطابق عليو ببساطة 

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

 .، وغالبا ما يبدأ عمر الشاب%12بنسبة  النساء والرجاؿ 
 طبيبا أمريكيا أف 1950 على عينة قوامها 1986" دمشاف"  وتشَت نتائج البحوث اليت قاـ هبا 

إىل توقع زيادة " دمشاف" منهم يصفوف استخداـ التمرينات الرياضية كعالج االكتئاب ويذىب  85%
 :شلارسة النشاط الرياضي كنوع من الوقاية من العالج يف رلاؿ الصحة النفسية لالعتبارات التالية

 .تزايد الوعي بأعلية أسلوب احلياة يف تطوير حياة الفرد إىل األفضل- 
رلاالت الصحة النفسية : تطور رلاالت جديدة تستخدـ التمرينات الرياضية كنوع من العالج مثل- 

 .والطب السلوكي
 زلددات استخداـ العالج التقليدي لبعض األمراض النفسية واحلاجة إىل استخداـ أساليب عالج 

 .حديثة مثل التمارين الرياضية

 :ممارسات النشاطات الرياضية وأثرىا على الحياة االجتماعية- 1-4-3
 يعترب االنفعاؿ بوجو عاـ مظهر لفقداف االستقرار والتوازف بُت الفرد وزليطو االجتماعي، كما أنو يف 

 .الوقت ذاتو وسيلة إلعادة التوازف
 وجتدر اإلشارة إىل أف األداء اإلكلينيكية ادلدنية تدعم فائدة التمرينات الرياضية بصفة عامة على 

االنفعاالت لكل من اجلنسُت ويف سلتلف مراحل العمر، حيث أف النشاط الرياضي يؤدي إىل زيادة مصادر 
 .االستمتاع، السعادة، الرضا، احلماس والتحدي: االنفعاالت االغلابية مثل

 التعرؼ على العالمة بُت انتظاـ األفراد يف شلارسة النشاط الرياضي 1987" كارتر"  لقد حاوؿ 
  :ىي أكثر استمتاع بالسعادة وأمكن تفسَت ذلك يف ضوء التغَتات اليت حسنت نتيجة شلارسة الرياضة ومنها

 .زيادة كفاية الذات واحلصوؿ على فرص أكثر لالتصاؿ االجتماعية- 
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 فوائد شلارسة الرياضة على الصحة النفسية من النواحي 1981سنة " فولكنيز" ولقد خلص كل من          
 :التالية

 .حتسُت اللياقة البدنية واليت تظهر يف إدراؾ التحكم والتمكن والذي يؤدي بدوه إىل السعادة- 
 . التمرينات اذلوائية مبثابة تدريب التغذية الرجعية احليوية- 

 :تأثير النشاط الرياضي على السمات الشخصية- 1-4-4
 يبُت تأثَت النشاط الرياضي على شخصية الفرد ومدى أعلية ىذه األخَتة يف ترقية السلوؾ اإلنساين، 

ومن ذلك أف بعض علماء النفس الرياضي يروف أف شلارسة الرياضة تؤدي إىل خفض السلوؾ العدواين 
االكتئاب، وأف : باعتبارىا وسيلة لتنفس الطاقة، وإهنا تساعد على التخلص من بعض األمراض النفسية مثل

 .تطوير اللياقة البدنية لو تأثَت أو يؤثر على حتسُت مفهـو وتقدير الذات لدى الفرد
 KOOPER)كوبر "  وقد أظهرت نتائج العديد من البحوث اليت أجريت يف البيئة األجنبية مثل 

 MORGANE)مرجاف "و  ( SETCURR 1977)، و  "(KANE 1967)وكاف  ". " (1987
 :أف ادلمارسُت وغَت ادلمارسُت توجد بينهم فروؽ تتمثل يف" (1980

 .الثقة يف النفس، ادلنافسة، اطلفاض ادلنافسة، االستقرار االنفعايل، ادلسؤولية- 
  . ادلقبوؿسإتاحة فرص االسًتخاء وإزالة التوتر والتنف- 

 :أىمية النشاط الرياضي ومكانتو- 1-5
 :األىمية التربوية للنشاط الرياضي والترويح- 1-5-1

 برغم أف الرياضة والًتويح يشمالف أنشطة تلقائية فقد أرتع العلماء على أف ىناؾ فوائد تربوية تعود 
 :على ادلشًتؾ ومن بُت ىذه الفوائد مايلي

 :تعلم مهارات وسلوك جديدة- 1-5-1-1 َ 
 رغم أف التأكيد يف النشاط الًتوػلي بالذات ليس على ادلتعلم ولكن على االستمتاع بالنشاط فإف 

 ىناؾ مهارات جديدة تكتسب وميكن استخدامها مستقبال ومن الواضح أف ادلهارات اجلديدة
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تنعكس يف سلوؾ جديد، على سبيل ادلثاؿ القراءة كنشاط تروػلي نكسب الشخص مهارات جديدة لغوية 
 .ضلوية اليت ميكن استخدامها يف احملادثة وادلكاتبة مستقبال

 :تقوية الذاكرة- 1-5-1-2
 ىناؾ كعينة يتعلمها الشخص أثناء نشاطو الرياضي والًتوػلي يكوف ذلا أثر فعاؿ يف الذاكرة على 

ادلخ ويتم اسًتجاع " سلازف"سبيل ادلثاؿ إذا اشًتؾ الشخص يف أدوار دتثيلية فإف حفظ اإللقاء جتد مكانا يف 
يف ادلخ عند احلاجة إليها فيما بعد االنتهاء من الدور التمثيلي وأثناء مدار احلياة " سلزهنا"ادلعلومة من 

  .العادية

 :تعلم حقائق المعلومات- 1-5-1-3
 ىناؾ معلومات حقيقية ػلتاجها الشخص سواء عادي أو خاص إىل التمكن منها على سبيل ادلثاؿ 

ادلسافة بُت نقطتُت أثناء رحلة ما، وإذا اشتمل الربنامج الًتوػلي رحلة بالطريق الصحراوي من القاىرة إىل 
 .اإلسكندرية فإف ادلعلومة يف ادلخ لتسًتيح عند احلاجة كما ذكر سابقا

 :اكتساب القيم- 1-5-1-4
 إف اكتساب معلومات وخربات عن طريق الرياضة والًتويح يساعد الشخص على اكتساب قيم  

  .جديدة اغلابية على سبيل ادلثاؿ تساعد على رحلة نبيلة الكتساب معلومات عن ىذا النهر
 ويف ىذا االكتساب ترى اكتساب القيمة ىذا النهر يف احلياة اليومية القيمة االقتصادية عند رؤية 

 القيمة السياسية يف توحيد مصر إىل –الناقالت التجارية القيمة االجتماعية عند رؤية رلتمع الناس حولو 
 . رلتمع واحد وىكذا، ويعودنا ىذا إىل مناقشة األعلية االجتماعية للرياضة والًتويح

 :األداء البدني للناشئين- 1-7
 تتحسن الوظائف الفسيولوجية عند الوصوؿ إىل مرحلة النضج الكامل وتستمر طواؿ فًتة الشباب 

 .وتشب لعدة سنوات حىت تبدأ يف اذلبوط مرة أخرى مع تقدـ العمر
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 وإذا نظرنا على األداء البدين للناشئُت فسوؼ نركز على بعض النقاط األساسية ذلذا األداء من 
 :خالؿ

 .القدرة احلركية- 
 .القوة- 
 .الوظيفة الرئوية- 
 .وظيفة اجلهاز الدوري- 
 .السعة اذلوائية- 
 .االقتصاد يف اجلري- 
 .ةالسعة الالىوائي- 
 .الضغط احلراري- 

 :القدرة الحركية- 1-7-1
 تزداد القدرة احلركية للبنُت والبنات خالؿ ذتانية عشر عاما األوىل من العمر على الرغم من أف 

البنات ميكن أف يثبنت عند سن البلوغ ويظهرف التحسن يف القدرات احلركية نتيجة تطور اجلهاز العصيب 
 .وقياـ الغدد الصماء بدورىا الفعلي يف إفراز اذلرمونات

 

ومن ادلالحظ أيضا أف البنات أقل يف القدرات احلركية من البنُت لعدة أسباب أعلها أف البنت مع           
سن البلوغ وبظهور إفراز اذلرموف االسًتوجُت يًتسب الدىن يف أجساـ البنات وخاصة اإلرداؼ وتلجأ 

معظم البنات إىل أسلوب احلياة اذلادئ الذي يتكيف مع طبيعة األنثى كما أف التقاليد االجتماعية تفرض 
على البنت التحوؿ من كوهنا طفلة مراىقة إىل أنثى ذلا سلوكياهتا وحتركاهتا أما البنوف يف مثل ىذا العمر فهم 

  .أكثر قدرة وحركة واستمرارا من البنات يف شلارسة الرياضة
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 :القوة- 1-7-2
 تتحسن القوة بزيادة حجم العضالت ولدى الناشئُت أف ذروة القوة تكوف يف سن العشرين لدى 

 سنة لدى الذكور وأسباب زيادة القوة يف ىذا العمر ترجع إىل نضج 30-20اإلناث بينما تكوف يف 
اجلهاز العصيب والغدد الصماء والتغَتات اذلرمونية ادلصاحبة واليت تساىم يف زيادة حجم العضالت واكتماؿ 
األعصاب احلركية للمجموعات العضلية ويالحظ أف زيادة عنصر القوة لدى الذكور واإلناث تكوف بدايتو 

 .حوايل سن الثانية عشر مث يستمر حىت اكتماؿ البلوغ

 :الوظيفة الرئوية- 1-7-3
 تعتػرب وظيفة الرئة مبرور الوقت ومػع تقػدـ العمر وتزايد حجم الرئتاف حىت يكتمل النمو  

والتغَتات اليت تطرأ عليها تكوف مرتبطة بالتغَتات يف التهوية الرئوية ورتيع الوظائف التنفسية اليت تتم من 
 .خالؿ اجلهاز التنفسي ويف غضوف التمرين البدين العايل الشدة أو التدريب األقصى

 والذي يعرب عنو وظيفيا بالكتلة ويؤدي إىل التهوية التنفسية القصوى يف الدقيقة واليت يطلق عليها 
(Mascaron espiratory ventilation)  ويرمز ذلا بالرمز(vamox)  ويقل ىذا ادلعدؿ مع تقدـ العمر

 9-6 لًت يف الدقيقة عند البنُت من سن 40وتشَت نتائج الدراسات للمؤلف أف السعة التنفسية القصوى 
 لًت يف الدقيقة لدى الشباب ادلكتملُت النضج 100-80سنوات مث تصل السعة التنفسية القصوى على 

 . سنة على أف البنات تكوف معدالهتم أقل من ذلك20-16من سن 

 :وظيفة الجهاز الدوري- 1-7-4
 دتر وظائف اجلهاز الدوري بتغَتات عديدة يف مراحل اجلهد العديدة ادلختلفة وتتأثر عملية األداء 

 . هبذه التغَتات وخاصة أثناء التمرين األقل من األقصى والتمرين األقصى
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 :التمرين األقل من األقصى
 يكوف ضغط وقت الراحة وأثناء التمرين األقل من األقصى لدى الناشئُت أكثر منهم لدى البالغُت 

وبتأثر ضغط الدـ لدى كل من الناشئُت والكبار من حيث يزداد أيضا ويرتبط ضغط الدـ حبجم اجلسم 
 .فاألفراد األضخم غالبا ما يعانوف من ضغط الدـ ادلرتفع بل عرضة ألمراض ضغط الدـ مقارنة بغَتىم
 ويؤثر التمرين األقل من األقصى من القدرة العظمى للفرد ليعمل القلب والدورة الدموية حيث يعترب 

بالدفع القليب للدـ والدفع القليب ىو زلصلة معدؿ ضربات القلب وحجم الضربة فإذا كاف معدؿ ضربات 
ؽ يكوف الدفع القليب غلب أف يزيد الدفع القليب / ملل دـ70 ضربة يف الدقيقة وحجم الضربة 70القلب 

للدـ ليغطي 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

 ونظرا لصغر حجم القلب لدى الناشئُت فإف حجم الضربة يكوف قليال وبالتايل يكوف معدؿ 
الضربات يزداد ليعوض صغر حجم الضربة ومع زيادة النضج واستمرار شلارسة التمرين بتحسُت عمل القلب 

ويستجيب للزيادة اليت قد حتدث يف حجمو ويف قوتو وبالتايل يقًتب عمل القلب لدى الناشئُت من 
 .البالغُت

 :التمرين األقصى
 يؤدي التدريب حبمل أقصى على زيادة معدؿ ضربات القلب لدى الناشئُت مث يقل تدرغليا مع 

 -200 يزيد أقصى معدؿ لضربات القلب لديهم وقد يصل إىل 10النمو واألطفاؿ حتت سن العشرة 
 قد يصل معدؿ ضربات القلب لديهم على حوايل 20 ضربة يف الدقيقة بينما الشباب يف سن 210
 . يف الدقيقة180-195

 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 ػلدث دلعدؿ ضربات القلب األقصى يصل 

 .  كل سنة0.5على حوايل 
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 :السعة الهوائية- 1-7-5
 السعة اذلوائية تستهدؼ وصوؿ األكسجُت الالـز للعضالت العاملة أثناء التدريب البدين ويلعب 

وزف اجلسم دورا يف ذلك فكلما قل وزف اجلسم زادت نسبة استهالؾ األكسجُت وتشَت دراسات متعددة 
يف ىذا اجملاؿ على أف أفضل عمر الناشئُت يصل فيو معدؿ استهالؾ األكسجُت إىل ذروتو يكوف ما بُت 

 . لدى اإلناث16-12 سنة لدى الذكور بينما يكوف 17-21

 :االقتصاد في الجري- 1-7-6
 توثر التغَتات الوظيفية لدى الناشئُت على السعة اذلوائية وبالتايل على السعة الالىوائية وبالتايل يف 

أداء الناشئُت للجري وتكوف الفًتة يف ىذا اجملاؿ الرتباط اجلري بوزف اجلسم أي مقارنة ثقل اجلسم وبالنظرة 
على متوسطات الكبار إىل أف ذلك ال يؤىلهم للجري بنفس مقدرة الكبار وباستمرار ظلو الصغار وخاصة 

يف اجلهاز احلركي صلد أف موسوع األداء يف اجلري يتحسن نتيجة الزيادة يف طوؿ العظاـ والعضالت وكذلك 
 :فبُت اجلري نفسو ويعتمد االقتصاد يف اجلري على العناصر التالية

 .تكرار اخلطوة وطوؿ اخلطوة يف اجلري- 
 .آليات اجلري وتوافق العضلي العصيب- 
 .مواد الطاقة ادلخزنة يف العضالت والدـ والكبد- 
 .نسبة مساحة سطح اجلسم لكتلة اجلسم- 
 .التغَتات يف تركيب اجلسم- 
 

 .االستجابات احلرارية للتمرين- 

 :السعة الالىوائية- 1-7-7
 ال يتمتع الناشؤوف بقدرة كاملة يف أداء األنشطة الالىوائية مقارنة بالكبار ويستطيع الناشؤوف 

  .واألطفاؿ حتمل زيادة تركيز الدـ مثل الكبار سواء يف العضالت أو الدـ
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 وأظهرت نتائج دراسات يف ىذا اجملاؿ أف األطفاؿ والناشئُت ال يستطيعوف حتقيق نفس نتائج 
الكبار واالختبارات اليت تقيس القدرات الالىوائية باستخداـ الدراجة األرجومًتية أو البساط ادلتحرؾ حيث 

 .الكبار على الصغار

 :الضغط الحراري- 1-7-8
 تشَت التجارب العلمية اليت أجريت على تأثَت التدريب يف اجلو احلار على كل من الكبار والصغار 

أف األطفاؿ أكثر عرضة لضربات احلرارة مقارنة بالكبار وأشارت أيضا إىل اطلفاض معدالت الطاقة عند 
  .التمرين يف اجلو احلار

 :أىمية النشاط بالنسبة لالعبين من الناحية الصحية- 1-8 َ 
ميكن استغالؿ النشاط الرياضي يف توجيو ادلعلومات وادلعارؼ الصحية من كوهنا رلرد معلومات إىل  

 سلوؾ صحي باإلضافة إىل أهنا تسعى إىل تنمية النواحي النفسية والبدنيػة واالجتماعػية والعقلػية 
 .وذلك على ىذا النحو

 ػلقق النشاط الرياضي من خالؿ شلارستو السرور والسعادة بصفة عامة والرضا وإشباع الرغبات 
وادليوؿ بصفة عامة وخاصة، ويتضح ذلك عندما يتعلم الفرد مهارة جديدة نافعة، ويشعر الفرد بالرضا 

والسعادة عند تسجيل ىدؼ معُت يف مباراة، وكل ذلك غلعل الفرد يشعر بالسعادة والسرور، وقد يعوضو 
ذلك عن بعض مظاىر الفشل اليت تقابلو يف حياتو وىذا بدوره يساعد على االتزاف النفسي واالستقرار 

 .الوجداين شلا يرفع وػلسن مستوى صحتو النفسية

 

 يسهم النشاط الرياضي من خالؿ شلارستو حتسُت وظائف أجهزة اجلسم مثل اجلهاز الدوري، 
اجلهاز النفسي، واجلهاز العصيب، واجلهاز العضلي وباقي أجهزة اجلسم، فتؤدي عملها بصورة أفضل ويؤدي 

 .ذلك إىل حتسُت الصحة البدنية

 ينمي النشاط الرياضي من خالؿ شلارستو ادلعارؼ وادلعلومات ادلتصلة بنوع الرياضة اليت ميارسها 
الفرد كدراسة تاريخ اللعبة ومهاراهتا األساسية وقانوهنا وطرؽ وخطط لعبها، كما تتيح فرص الزيارات 
 .والرحالت الرياضية الكثَت من الفرص اليت تساعد على تزويد وتنمية ادلعارؼ وادلعلومات بشكل عاـ
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 وتساعد مواقف اللعب ادلختلفة الفرد على تنمية قدراتو العقلية مثل التصرؼ السليم والتفكَت ادلنظم 
  .جتاه أسلوب وطريقة ادلنافس، كل ىذا وغَته يساعد على تنمية النواحي العقلية للفرد

 يسعى النشاط الرياضي من خالؿ شلارستو إىل إكساب الفرد أظلاط سلوكية زتيدة وخربات متعددة 
يف نواحي النظاـ والطاعة وكذلك اكتساب الصفات اخللقية الفاضلة كما تنمي العالقات االجتماعية الطيبة 

بُت األفراد شلا غلعلهم قادرين على تقبل ادلواقف الصعبة يف اللعب وخارج اللعبة بصدر رحب، ويكونوف 
قادرين على ضبط أنفسهم وكبح رتاحهم والتحلي بأنبل الصفات اخللقية يف أصعب ادلواقف وكل ذلك 

 .يساعد على تنمية النواحي االجتماعية
 ومن ذلك يتضح لنا أف األنشطة الرياضية تسعى من خالؿ برارلها ادلختلفة إىل تربية الفرد وإعداده 

 عن طريق ما توفره لو من فرص النشاط البدين، وىي بذلك تسعى إىل تكوين الفرد تكوينا متزنا 
  .من النواحي البدنية والعقلية واالجتماعية أي تسعى إىل ما فيو مصلحة الفرد واجملتمع

 :فوائد ممارسة النشاط الرياضي على اللياقة الصحية لدى الالعبين- 1-9
 :تحسين لياقة الجهاز الدوري التنفسي والصحة- 1

 : الفوائد ادلرتبط هبا ىي
 تقوية عضالت القلب. 

 اطلفاض معدؿ ضربات القلب. 

 نقص التحكم السمبثاوي للقلب. 

 زيادة األكسجُت للمخ. 

 نقص كثافة الربوتُت الدىٍت ادلسبب دلرض القلب. 

 تأجيل حدوث تصلب الشرايُت. 

 حتسن دور القلب. 

 مقاومة الضغط االنفعايل. 
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  (السكتة القلبية)تقليل سلاطر إصابة القلب ادلفاجئة. 

 نقص سلاطر ارتفاع الضغط. 

 زيادة كمية األكسجُت احململ بالدـ. 

 :من خالل: تحسين العظام- 2
 زيادة كثافة العظاـ. 

 نقص احتماؿ اإلصابة. 

 :البول السكري- 3
 نقص البوؿ السكري للبالغُت. 

 حتسُت نوعية احلياة لنمط البوؿ السكري.  

 :تحسين القوة والتحمل العضلي- 4
 : الفوائد ادلرتبطة بو ىي

 حتسُت كفاءة اجلسم، واطلفاض احتماؿ اإلصابة للعضالت. 

 نقص سلاطر آالـ أسفل الظهر. 

 حتسُت األداء. 

 استعادة الشفاء بسرعة بعد العمل الشاؽ. 

 حتسُت مقدرة اجلسم على مواجهة الطوارئ. 

 :تحسين المرونة- 5
 ادلزيد من كفاءة العمل. 

 نقص إصابة العضالت واحتماؿ إصابة ادلفاصل. 

 حتسُت األداء الرياضي. 

 :نقص التوتر العقلي- 6
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 التخلص من االكتئاب ونقص أعراض الضغط. 

 والقدرة على االستمتاع بالفراغ ،  .حتسُت عادات النـو

 التحسن يف العمل. 

 :فرص خبرات النجاح- 7
 حتسُت مفهـو الذات، ومعرفة القدرات الشخصية. 

 حتسُت اإلحساس بالسعادة واالستمتاع باحلياة. 

 :تحسين المظهر- 8
 حتسُت البناء اجلسماين وحتسُت القواـ. 

 التحكم يف نسبة الدىن. 

 :التفاعل االجتماعي- 9
 حتسُت نوعية احلياة وتقوية الروابط االجتماعية. 

 :السرطان- 10
 نقص سلاطر إصابة القولوف. 
 نقص سلاطر إصابة اجلهاز التناسلي والصدر.  

 :مقاومة التعب- 11
 ادلقدرة على االستمتاع بالفراغ. 
 حتسُت نوعية احلياة. 
 حتسُت ادلقدرة على مواجهة مثَتات الضغوط. 

 :نقص التأثيرات السلبية الناتجة عن التقدم في السن- 12
 حتسُت مقدرة وكفاءة اجلسم يف احلياة اليومية. 
 حتسُت الذاكرة القصَتة ادلدى. 
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 مقاومة األمراض. 
 ادلزيد من ادلرونة. 
 ادلزيد من االعتماد على النفس.     
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 :خالصة
 برزت أعلية ادلمارسة الرياضية كوسيلة من بُت الوسائل اليت ختص تنمية الكفاءة البدنية واحلركية، وما 

يتصل هبا من قيم صحية اليت تساىم يف تكوين الفرد الصاحل، وتكسبو لياقة بدنية تؤىلو للقياـ بواجباتو 
 .ومواجهة متطلبات احلياة 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، فالنشاط الرياضي يسعى دوما للوصوؿ إىل رفع مستويات ادلهارة احلركية مبختلف أنواعها لدى الفرد 

 .  بشكل يسمح لو بالسيطرة ادلمكنة على حركاتو ومهارتو، ومن مث على أدائو
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 :تمهيد
إف ادلستوى الذي وصلت إليو النتائج احملصلة يف سلتلف البطوالت الدولية والعادلية ما ىو إال دليل 

قاطع على التطور ادللحوظ يف برامج التدريب، وكذا التطور الكبَت يف األجهزة القياسية والتقييمية للحالة 
البدنية والصحية، والتقييم احلقيقي للمستوى الرياضي كل ىذا ربقق وما زاؿ يف طريق التقدـ من خالؿ 

االعتناء و االىتماـ جبميع العلـو اليت ذلا عالقة بالرياضة وزليطو، وبذلك صلد أف كل األحباث اجلديدة يف 
صبيع العلـو اليت ذلا عالقة بالرياضة تشارؾ بدورىا يف ربسُت النتائج ومن بُت ىذه العلـو صلد الطب 

الرياضي وىو االختصاص الذي يغطي العالج، ادلراقبة، الوقاية، وتوجيو الرياضي، للحفاظ على اللياقة 
 .البدنية والصحية
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 المراقبة الطبية : القسم األول

 

 :علم الطب الرياضي- 1
 يعترب الطب الرياضي فرع من العلـو الطبية احلديثة والذي تعددت فروعو التخصصية خلدمة اجملاؿ 

 .الرياضي حىت أصبح رلاال قائما بذاتو
 كما يقع على كاىل ادلتخصصوف يف رلاؿ الطب الرياضي مسؤولية الرعاية الطبية ادلتكاملة 

للممارسُت لألنشطة الرياضية، والرعاية الطبية للرياضيُت ال تتوقف عند حد تقدمي الرعاية العالجية لالعبُت 
 .ادلصابُت وإعادة تأىيلهم فحسب بل تتضمن أيضا ازباذ اإلجراءات الوقائية من حدوث اإلصابات

 : من ىذا ادلنطق صلد أف رلاؿ الطب الرياضي يشتمل على اىتمامات متعددة منها

 :الطب الرياضي التقييمي- 1-1
 يشتمل على اختبارات وفحوصات خاصة ربدد من خالذلا حالة الالعبُت من النواحي ادلختلفة 

ومقارنتها دبا غلب أف يكونوا عليو وفقا دلتطلبات األنشطة الرياضية  (الصحية، الوظيفية، التشرػلية، النفسية)
اليت ؽلارسها وذلك دلعرفة أوجو النقص بُت حالة الالعبُت وما غلب أف ػلققوه من أىداؼ للوصوؿ 

 . للمستويات العالية

 :الطب الرياضي التوجيهي- 1-2
ؼلتص ىذا الفرع بإجراء اختبارات سيكولوجية وقوامية ووظيفية ومن خالؿ ىذه االختبارات يتم  

توجيو الالعبُت وادلمارسُت إذل الرياضات اليت تتناسب مع إمكانياهتم دبا ػلقق الوصوؿ على ادلستويات 
 .العالية

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

 لالعبُت يف سلتلف الظروؼ احلياتية سواء يف ادلالعب أو خارجها سواء كانت ىذه التغَتات سلبية أو
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اغلابية وبصدد التوجيهات الوقائية دبا غلب ازباذه للحفاظ على صحة الالعبُت وسالمتهم وما غلب االبتعاد 
 .عنو

 :الطب الرياضي العالجي والتأهيلي- 1-4
 ؼلتص ىذا النوع بتقدمي اخلدمات الطبية العالجية لالعبُت ادلصابُت وفقا لطبيعة اإلصابات 

 .ومتطلباهتا
 كما ؼلتص بتحديد الربامج التأىيلية أثناء اإلصابة وبعد الشفاء منها وربديد الوقت ادلناسب 

 . لالعب للعودة دلمارسة األنشطة الرياضية وللمنافسات أيضا

 :مفهوم المراقبة الطبية- 2
 .  ىي رلموعة من اإلجراءات ادلتخذة من أجل اجتناب ادلخاطر ومنع اإلصابات واحلوادث

 ىي عبارة عن العالج النوعي حلاالت ادلرض أو العجز لالعبُت وزبتلف من حالة ألخرى وتشتمل 
  .على ادلتابعة الدورية للحالة ورعايتها طواؿ فًتة العالج

 :مهام المراقبة الطبية والصحية- 3
 : االختصاصي يف الطب عليو أف يؤدي ادلهاـ التالية

 .التخطيط لكيفية عالج الالعبُت يف ادلراحل التدريبية ادلختلفة- 
 .التخطيط لكيفية تنظيم اخلدمات الصحية بادلالعب واألشراؼ عليها- 
 .اإلشراؼ على البيئة يف ادلركب الرياضي- 
 .القياـ بعمل الفحص الطيب الدوري الشامل لالعبُت وربليل النتائج- 
 .اكتشاؼ األمراض ادلعدية وازباذ اإلجراءات الالزمة ضلو منعها- 
 . مراقبة وتقييد التغَتات الناذبة من خالؿ برنامج تدرييب- 
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 :مفهوم الفحص الطبي الدوري- 4
 نعٍت بو مراقبة وتقييم التغَتات الناصبة بعد القياـ بنشاط رياضي معُت وغلرى لالعبُت يف مرحلة 

 .تدريبية ويشمل جوانب متعددة
 : ويقـو بالفحص الطبيب ويتناوؿ الفحص اجلوانب التالية

التاريخ الصحي لالعبُت ويقصد بو دراسة احلالة الصحية ادلاضية فيما يتعلق بأي أمراض سابقة أو تطعيم - 
 .أو حوادث سابقة

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

 :أهمية الفحص الطبي الدوري- 5
 الفحص الطيب الدوري لو أعلية بالغة السيما يف مرحلة الناشئُت ألف غالبيتهم دل تتح ذلم فرصة 

 .الفحص الطيب من قبل
 ومن فوائد ىذا الفحص أنو يؤدي إذل اكتشاؼ الكثَت من األمراض وادلعوقات اليت توجد عند 

 .الناشئُت دوف أف يشكو هبا
 وكذلك من فوائد الكشف الطيب أف يشًتؾ ادلدرب اشًتاكا اغلابيا يف تسجيل ادلعلومات الصحية 

 . عن الالعبُت وأرىم، وتتاح فرصة التعرؼ على اإلمكانيات الصحية واالجتماعية والفروؽ الفردية بينهم

 :الكشف الطبي لتقويم الحالة الصحية- 6
 : إف الكشف الطيب لتقومي احلالة الصحية ىاـ وذلك لألسباب التالية

 .بعض األفراد ال ؽلارسوف أي نوع من التمرينات احملددة خلوفهم من خطر التعرض للمخاطر- 1
 .بعض األفراد ال ؽلارسوف أي نوع من التمرينات لعدـ إجراء أي فحوص طبية- 2

 .الكشف الطيب يساعد على ربديد احلالة الصحية الراىنة لألفراد- 3
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 .البيانات وادلعلومات الطبية الناذبة من الفحص تستخدـ يف ربديد نوع التمرين- 4
القيم اخلاصة ببعض التحاليل مثل ضغط الدـ وبنية الدىن ونسبة السكر والكلسًتوؿ وغَتىا نستخدـ - 5

 .حلث األفراد على االلتزاـ بالربنامج التدرييب
التقومي الصحي لكل األفراد األصحاء وادلرضى ؽلثل القاعدة اليت ؽلكن مقارنتها بأي تغيَت جديد قد - 6

 .يطرأ على الصحة
األطفاؿ والبالغوف يف أشد احلاجة إلجراء تلك الفحوص وذلك بسبب ازدياد معدالت النمو والنضج - 7

 .يف ىذه ادلرحلة من العمر
الكبار أيضا يف أشد احلاجة على تكرار تلك الفحوص وذلك لالكتشاؼ ادلبكر لبعض األمراض - 8

 .اخلطَتة مثل السرطاف وأمراض القلب وغَتىا
 .التشخيص ادلبكر ألي مرض يساعد على ازدياد فرص الشفاء منو- 9

 إف التقومي الطيب يف غاية األعلية لكل األفراد يف األحواؿ العادية وقبل تنفيذ أي برنامج رياضي، إال 
أف الواقع أنو ال يستطيع كل األفراد إجراءه وىم أيضا ال يستطيعوف ربمل نفقاتو نظرا لعوامل عديدة أعلها 

مستوى معيشة األفراد وادلغاالة يف أسعاره، كما أف النظاـ احلكومي بالدولة غَت مستعد إلجرائو ولتنفيذ ىذه 
 .اخلدمة لتعطي تعداد السكاف أو حىت الغالبية العظمى منهم

 واحلقيقة العلمية تؤكد أنو إذا أردنا األخذ بادلبادئ السليمة وبإتباع األسلوب العلمي يف شلارسة 
 .الرياضة غلب على األفراد الفحص الطيب بواسطة ادلتخصصُت وذلك للحاالت التالية على وجو اخلصوص

 األطفاؿ والناشئُت- 1
 الرجاؿ فوؽ سن األربعُت - 2
 . السيدات فوؽ سن اخلمسُت- 3
 .          صبيع األفراد أو الذين يعانوف من سلاطرة زلددة- 4
  مم أو ضغط الدـ 160صبيع األفراد الذين يعانوف من ارتفاع ضغط الدـ االنقباضي أكرب من - 5
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 . مم زئبق50االنبساطي أكرب من 
 . % ملغراـ240صبيع األفراد الذين يزيد كولسًتوؿ الدـ لديهم - 6
 .صبيع األفراد ادلدخنُت- 7
 .صبيع األفراد الذي يعانوف من مرض البوؿ السكري- 8
صبيع األفراد الذين يعانوف من انسداد الشرياف التاجي وبعض أو كل احلاالت السابقة قد يشتكوف من - 9

 :األعراض التالية

 آالـ يف الصدر وحوؿ البطن- 1
 شحوب الوجو وزرقة يف الشفتُت- 2
 ".النفس القصَت " ضيق يف التنفس - 3
 الغثياف أو الكسل الشديد- 4
 السعاؿ ادلصحوب بضيق التنفس - 5
 .آالـ يف الطرؼ السفلي خاصة يف الكاحل- 6
 ىبوط وخفقاف يف القلب- 7
 .زيادة معدؿ ضربات القلب- 8

 وعلينا أف نالحظ أف األعراض السابقة غلب تفسَتىا يف اإلطار الطيب ومن خالؿ الفحوص 
ادلعملية واالكلينكية ادلناسبة، ألهنا قد تكوف عرضية أو مرضية وىي قد تعٍت اإلصابة بأمراض بسيطة أو 

 . خطَتة

 : للتقييم الطبي الفسيولوجية استمار– 7
  غلب أف يكوف لكل العب كرة قدـ استمارة خاصة بالتقييم الطيب الفسيولوجي واليت غلب أف

 :ربتوي على األقساـ التالية
 .قسم خاص بالفحص الطيب العاـ- أ
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 قسم خاص بالفحوص الطبية الفسيولوجية- ب
 ".ادلرفولوجية"قسم خاص بالفحوص اجلسدية اخلارجية - جػ
 .قسم خاص بالفحوص ادلعملية- د
 . بيانات خاصة بدرجة اللياقة الطبية والبدنية لالعب- ىػ

 :قسم الفحوص الطبية العامة- 7-1
 : وتشتمل على البيانات التالية

 :بيانات عامة- 7-1-1
االسم، العمر، تاريخ ادليالد، العنواف، الوظيفة، وزف الالعب، رقم اذلاتف، الشكوى ادلرضية  

   الرئيسية وأعراض أخرى
 :التاريخ الطبي-  7-1-2

 التاريخ الطيب السابق من أمراض وعمليات جراحية وإصابات وحوادث وحساسية لعقاقَت طبية 
 . الرياضيىمعينة وأمراض استمرت أكثر من أسبوع وأمراض سابقة تكوف قد أثرت على ادلستو

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

 . إخل......والزىري

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

 إصابات رياضية، عدد سنوات " بطوالت"وتاريخ بدء شلارستها درجة النجاح الرياضي 
 

 

التدريب، التدريب يف العاـ األخَت، كمية وحدة التدريب يف األسبوع، نوع التدريب أي شكوى طبية أثناء 
 .التدريب أو بعد ادلباريات
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 :العادات- 7-1-5
 ،  وتشمل األدوية اليت يستخدمها الالعب بإنتضاـ ساعات العمل، التدخُت، ساعات النـو

 .إخل.......األدوية، ادلنشطة

 :الفحص الطبي العام- 7-1-6
 : إذلة  مساحة سطح اجلسم، الوزف، الطوؿ، النمو، ظلط اجلسم، السن البيولوجي باإلضاؼ

 :فحوصات العيون- 7-1-6-1
طويل أو قصَت النظر أو " وتشتمل على قوة البصر، ادللتحمة، جحوظ العينُت، أخطاء األبصار، 

 ".إخل........االستحماتيـز

 :فحوصات الجلد- 7-1-6-2
 .  وتشمل لوف اجللد، بقع ملونة، جروح سطحية، بقع جلدية، أمراض

 :فحوصات الفم واألسنان- 7-1-6-3
 . تتم بواسطة طبيب متخصص

 .فحوصات قياس وضغط الحسم الشرياني االنبساطي واالنقباضي- 7-1-6-4
  .الغدة الدرقية والغدد الليمفاوية- 7-1-6-5
 :الفحوصات المحلية- 7-2

 وتشمل على فحوصات تفصيلية للقلب والصدر والبطن واجلهاز احلركي العظاـ وادلفاصل والعمود 
الفقري والغضاريف وتشوىات القواـ وفحوصات اجلهاز العصيب بوظائفو احلسية وانعكاساتو وقياس القوة 

 .العضلية

 :فحوصات تخطيط القلب- 7-3
 وتشمل زبطيط القلب ونتائجو يف الراحة أثناء اجملهود دبوجباتو ادلختلفة، وكذلك تفاصيل زبطيط 

 .لالعب كرة القدـ مع راحة عشر دقائق بعد اجملهود
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 :فحوصات الوظائف التنفسية-7-4
 وتشتمل قياسات أقصى سعة تنفسية لالعب والسعة احليوية ادلقاسة وادلتوقعة ونسبتها دلساحة 

 .اجلسم وقياس كمية أقصى زفَت

 :فحوصات خاصة بحجم القلب- 7-5
 وتشتمل قياس حجم القلب ىي صور األشعة، ونسبتو دلساحة اجلسم ونسبتو أيضا ألقصى نبض 

 .أكسجُت

 :فحوصات تخطيط العضالت- 7-6
 وتشتمل زبطيط للعضالت اخللفية لعظم لوح الكتف وىي ىامة يف الالعبُت الكتشاؼ أعراض 

 . مبكرة اخلاصة بتلك العضالت

 :قسم الفحوصات الطبية الفسيولوجية- 7-7
 وتتم فيو الفحوص اليت ذكرناىا سابقا لتقييم كفاءة اجلهاز الدوري التنفسي لالعب ىوائيا ويتم 

 .تكرار الفحوص الطبية الفسيولوجية كل ثالثة شهور لالعبُت

 :(المورفولوجية)قسم الفحوص البدنية الخارجية - 8
 وتشمل الطوؿ والوزف وطوؿ األطراؼ السفلى والعليا، درجة تقوية ادلفاصل وكمية احلقوف ربت 

 .اجللد وأي قياسات إضافية أخرى

 : وتشمل الفحوص ادلخربية العامة مثل: المعمليةصقسم الفحو- 9

 :فحوص الدم- 9-1
 ".ىيموجلبُت"صورة عامة للدـ - 
 .  عدد كرات الدـ البيضاء واحلمراء والتفصيل الطيب والنوعي- 
 .نسبة ىيموجلبُت الدـ- 
 .مالحظات أخرى- 
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 :فحوص البول- 9-2
 نسبة الزالؿ إذا ما وجد- 
 .الفحص اجملري للبوؿ- 
 نسبة السكر إذا ما وجد- 
 .مالحظات أخرى- 

 :فحوص البراز- 9-3
 . الستبعاد وجود طفيليات اجلهاز اذلضمي

 :فحوص معملية طبية أخرى- 9-4
 مثل الفحوص النسيجية واليت تؤخذ فيها عينة من عضالت دلمارسة رياضة كرة القدـ، والنبوغ فيها 
 .من عدمو وتوفَت لوقت الدولة وادلدرب واالرباد وذلك من نوعية اآلليات الغالبة على تكوينو العضلي

 : كما ذبري أيضا فحوص معملية أخرى لالعب أعلها
 .قياس نسبة حامض البنيكخي الدـ- 
 .قياس نسبة احلقوف وكولسًتوؿ الدـ- 
 . قياس قياسات أخرى- 

 :وتشمل مايلي: بيانات بدرجة الياقة البدنية لالعب كرة القدم- 10

 : بناءا على ما تقدـ من فحوص إكلينيكية ومعملية فإف الالعب
 .الئق للممارسة رياضة كرة القدـ- 1
 .الئق دلمارسة أنواع أخرى من الرياضة- 2
 .ربفظ على اللياقة الطبية لالعب- 3
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وربدد بالضبط درجة لياقة الالعب البدنية " وقتيا أو هنائيا"عدـ اللياقة الطبية دلمارسة كرة القدـ - 4
نظاـ متبع يف "، بإمضاء طبيب االرباد واعتماد أمُت عاـ ارباد الطب الرياضي "جيدة، متوسطة، ضعيفة"

 ". االرباد العريب السعودي للطب الرياضي

 :فحوص خاصة بالمتابعة الطبية التقنية والمرض- 11
 وتشمل مالحظات ادلتابعة بيانات عن اجلسم والوزف والكشف العاـ وحالة الصدر والبطن والقلب 

واجلهاز احلركي وحجم القلب وزبطيط القلب واألحباث العامة واخلاصة وقياسات الوظائف التنفسية ودرجة 

 .  فحص لو وكذلك تشخيصو وعالجو لياقة الالعب وشكواه الطبية يف أخر

 :المدرب والطب الرياضي- 12
 من أجل الوصوؿ إذل أعلى مستوى تسمح بو قدرات الالعب من الناحية ادلهارية والبدنية وبأقل 

إصابات شلكنة، غلب على ادلدربُت اإلدلاـ الكايف بأسس ومبادئ الطب الرياضي، ىذا االحتياج أصبح 
ملحا يف الدوؿ النامية أكثر منو يف الدوؿ ادلتقدمة، وذلك بسبب قلة وجود األطباء ادلتخصصُت يف ىذا 

 .اجملاؿ
 يف ىذا ادلقاؿ سوؼ نتناوؿ فيو بالشرح اجلوانب ادلختلفة لعلـو الطب الرياضي الذي غلب أف 

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

 

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

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

 ؟لماذا يجب على المدرب أن يلم بعلوم الطب الرياضي:  والسؤاؿ اآلف

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

فهم ادلشاكل احمليطة بالالعب، بعضها أف دل يكن أغلبها ذلا ارتباط بالناحية الطبية ىذا غلعل ادلدرب - 1

 .قادرا على ازباذ اإلجراءات الضرورية والصحية يف الوقاية
 ويف ذبنب أي تدىور للحالة الصحية لالعب، شلا سوؼ يساعد حتما على زيادة وتدعيم العالقة 

ما بُت ادلدرب والالعب، وعلى ىذا النقيض صلد أف ادلدرب غَت ادللم بعلـو الطب الرياضي من احملتمل أف 
 . يدفع الالعب إذل أكثر من حدوده وقدراتو، شلا يؤدي إذل نتائج سلبية وعكسية

 .ازباذ قرار ربويل الالعب إذل الطبيب ادلتخصص يف الوقت ادلناسب- 2
تقدمي ادلساعدة الضرورية يف حالة عدـ تواجد أحد أفراد الفريق الطيب فوقت الطبيب مكلف وغلب - 3

استغاللو بالطريقة ادلثالية، وواجبو األساسي ىو االستشارة، العالج، والتأىيل، ومن الصعب تواجده يف كل 
فًتات التدريب أو ادلسابقات، ىذا ما ػلدث واقعيا يف الدوؿ النامية اليت تعاين نقص شديد يف اخلدمات 

الطبية وليس عندىا العدد اإلضايف من األطباء للعناية باألمراض أو حىت الوقاية، فيما ذلك بالعناية 
 .باحلسابات الرياضيُت األصحاء

ومن ادلالحظ أنو ؽلكن التغلب على نسبة كبَتة من ادلشاكل من ادلشاكل اليت تواجو الرياضي أثناء          
 الطبية األساسية دوف احلاجة ادلاسة إذل تدخل الطبيب تالتدريب عن طريق شخصا مؤىل ملما بادلعلوما

 .ادلستمر فإذا مت إعداد ادلدرب يف ىذه الناحية فسيكوف بال شك قادرا على أداء ىذا الدور بنجاح
 .مساعدة الطبيب وأخصائي العالج الطبيعي يف وضع وإعداد الربنامج التأىيلي ادلناسب للرياضي- 4
 .تقدمي اإلسعافات األولية بطريقة صحيحة وسليمة- 5
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 .فهم النواحي ادليكانيكية اليت تؤدي إذل حدوث اإلصابة بغرض ادلساعدة يف الوقاية من حدوثها- 6
 .اكتشاؼ األخطاء الفنية بسهولة وتقدمي النصيحة ادلناسبة حىت يتجنب الالعب خطر اإلصابة- 7
 .التشاور مع الالعب يف كل األوقات خبصوص تأثَت التدريب على الصحة واألداء- 8

 وقد تبٌت ىذا االذباه ادلؤسبر الطيب الذي عقده االرباد الدورل أللعاب القوى يف مسكٍت يف عاـ 
، حيث أشار ػكثر من متحدث على أعلية إعداد ادلدرب الدور ادلناسب حىت يف التشخيص 1983

وعالج اإلصابات الرياضية، وخاصة يف الدوؿ النامية اليت تستطيع أف توفر العدد الكايف من األطباء 

وادلتخصصُت، مع الًتكيز على العمل اجلماعي ما بُت ادلدرب، والطبيب، والرياضي، كما أشاروا إذل الدور 
البارز الذي يؤديو ادلدرب يف ادلراحل ادلتأخرة من العالج باإلشراؼ على التدريبات اليت توصف لتأىيل 
اإلصابة واليت ربافظ على اللياقة لالعب، باإلضافة إذل مسؤوليتو يف اكتشاؼ اليت ربدث أثناء األداء 

 .   وتساعده وبالتارل يف تقومي اإلصابات ادلختلفة

 :دور المدرب الرياضي والوقاية من اإلصابات الرياضية
 إذا كاف ادلدرب على علم ودراية باألسباب العامة لإلصابات الرياضية واليت سبق اإلشارة إليها، فإف 

دوره احلد والوقاية من اإلصابات يكوف أمرا ميسورا، ألف معرفة سبب اإلصابة ذبعلو يأخذ اإلجراءات دلنع 
 ".الوقاية خَت من العالج"حدوثها، ويف ىذا التطبيق للمبدأ القائل بأف 

 : وؽلكن تلخيص دور ادلدرب يف الدور والوقاية من اإلصابات الرياضية فيمايلي

 :معرفة األسباب العامة لإلصابات الرياضية وتجنب حدوثها- 1
 إذ أف ذلك يضمن لو االستفادة الكلية الكاملة من قدرات الالعب وكفائتة من بداية ادلوسم 

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

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

األعصاب وسالمة اجلهاز العضلي والتوافق العضلي العصيب، ويتم ذلك يف مراكز الطب الرياضي 
 .ادلتخصصة

 :عدم إشراك الالعب وهو مريض- 3
ألف ذلك يعرضو لإلصابة وأيضا عدـ إشراكو وىو مصاب بإصابة دل يتأكد شفاؤه ومنها هنائيا، 

 .ألف ذلك قد يعرضو لتكرار اإلصابة أو ربوذلا إلصابة مزمنة

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

 .اإلصابة أو ربويلها إلصابة

 :  توفير الغذاء المناسب للرياضي كما ونوعا بمختلف عناصره الغذائية البناءة- 5
والسكريات والدىوف،  (الكربوىدرات) كالربوتينات، وادلواد اليت سبد اجلسم بالطاقة، كالنشويات 

  .وادلواد اليت سبد اجلسم باحليوية متمثلة يف األمالح والفيتامينات كالفواكو الطازجة واخلضروات
 : وعلى ادلدرب مراعاة مالءمة الغذاء وتكاملو ومناسبتو للعوامل اآلتية

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

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

 :االهتمام باإلحماء لتجنب اإلصابات- 6
 حيث يساعد على ذبهيز وربضَت أجهزة اجلسم وظيفيا كما يزيد سرعة وصوؿ اإلشارات العصبية 

إليها ويزيد من سرعة تلبيتها واستجابتها وػلسن النغمة العضلية فيها، وىذا يؤدي إذل زيادة كفاءة ادلفاصل 
لتؤدي احلركة بصورة أفضل وبالتارل تقل اإلصابات، وعلى ادلدرب أف يراعي مالءمة اإلحصاء وطبيعة 

 .سبريناتو يف احلرارة عنو  يف الربودة الشديدة حيث يزيد زمنو وؼلتلف أيضا طبيعة سبريناتو

 :تطبيق التدريب العلمي الحديث- 7
 ذبنب اإلفراط الغَت متقن يف التدريب الذي يسبب العياء البدين والذي يسبب اإلصابات لالعبُت، 

ومن أعراض اإلفراط غَت ادلتقن يف التدريب، واليت غلب على ادلدرب إعادة النظر يف برنارلو التدرييب إذا ما 
الحظنا على العبيو، نقص الوزف وفقداف الشهية واألرؽ وقلة النـو وسهولة االستثارة العصبية والتهيج وكثرة 

 .األخطاء يف األداء وسرعة النبض يف الراحة

 :مراعاة تجانس الفريق- 8
 من حيث العمر واجلنس وادلستوى ادلهاري ألف وجود بعض األفراد غَت ادلتجانسُت يف أي من ىذه 

 .العوامل قد يكوف مثَتا ذلم حملاولة بذؿ جهد أكرب من طاقتهم جملاراة مستوى أقراهنم شلا يؤدي إذل إصابتهم

 :    الراحة الكافية لالعبين- 9
 ة ساعات يوميا باإلضافة إذل االسًتخاء والراحة االغلايب9-8 واليت سبثل يف النـو لفًتة تًتاوح ما بُت 

 . بُت كل سبرين وأخر داخل الوحدة التدريبية وعلى ادلدرب التأكد من ذلك بادلالحظة الدقيقة لالعب
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 .الصحة الرياضية: القسم الثاني
 :ماهي الصحة؟-1

 الصحة مفهـو نسيب من القيم االجتماعية لإلنساف، وقد عرفها العادل بركنز بأهنا حالة التوازف 
النسيب لوظائف اجلسم، وأف حالة التوازف ىذه تنتج من تكيف اجلسم مع العوامل الضارة اليت يتعرض ذلا، 

 .وأف تكيف اجلسم عملية إغلابية تقـو هبا قوى اجلسم للمحافظة على توازنو
الصحة تاج فوؽ " وقد جرت زلاوالت كثَتة ومتعددة لتعريف الصحة ولعلنا نذكر القوؿ والسائد 

، وىذا التعريف يشَت إذل مدى أعلية الصحة لإلنساف، ولكن ال يوضح "رؤوس األصحاء ال يراه إال ادلرضى
حالة السالمة والكفاية "أو ػلدد معناىا الدقيق وقد عرفت ىيئة الصحة العادلية مفهـو الصحة على أنو 

 ".البدنية والعقلية واالجتماعية الكاملة وليست خلو الفرد من ادلرض أو العجز
وقد اعترب ىذا التعريف دبثابة ىدؼ أكثر منو تعريف ولكن من الواضح أنو يؤكد ارتباط اجلوانب البدنية 

 .والنفسية واالجتماعية يف اإلنساف
 ويف الواقع تعترب ىذه العناصر بالنسبة للصحة البدنية، العقلية االجتماعية، مثل عناصر الطيف 

الضوئي بالنسبة للضوء األبيض، دبعٌت أنو إذا نقص أي عنصر من ىذه العناصر ينتج عن ىذا عدـ تكامل 
 .الصحة

 أما من جهة درجات الصحة فيمكن تصورىا على أهنا رلرد قياس طرفو العلوي الصحة ادلثالية 
والطرؼ السفلي النعداـ الصحة، وبُت الطرؼ العلوي والطرؼ السفلي درجات متفاوتة من الصحة كما 

  :يلي

 :الصحة المثالية- 1-1
 وىي درجة التكامل البدين والنفسي واالجتماعي وىذا ادلستوى نادرا ما يتوفر ويعترب دبثابة ىدؼ 

 .بعيد لربامج الصحة ادلدرسية والصحة العامة يف اجملتمع حملاولة العمل على ربقيقو
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 :الصحة االيجابية- 1-2
 وتتوفر فيها طاقة اغلابية سبكن الفرد من مواجهة ادلشاكل وادلؤثرات البدنية والنفسية واالجتماعية 

 .دوف ظهور أي أعراض مرضية

 :السالمة المتوسطة- 1-3
 وفيها ال تتوفر طاقة اغلابية من الصحة، لذلك فإنو عند التعرض ألي مؤثرات ضارة يسقط الفرد 

 .فريسة للمرض

 :المرض الغير الظاهر- 1-4
 يف ىذا ادلستوى ال يشكو ادلريض من أعراض واضحة ولكن ؽلكن يف ىذه احلالة اكتشاؼ ادلرض 

 .عن طريق التحاليل أو االختبارات الطبية ادلختلفة

 :المرض الظاهر- 1-5
 . يف ىذا ادلستوى يشكو ادلريض من أعراض وآالـ ػلس هبا وعالمات مرضية ظاىرة

 :مستوى االختصار- 1-6
 يف ىذا ادلستوى تسود احلالة الصحية إذل حد كبَت ويصعب على ادلريض أف يستعيد صحتو اليت 

 . كاف يتمتع هبا من قبل

 :الوعي الصحي-2
 وادلعلومات الصحية وأيضا إحساسهم ؽ الوعي الصحي تعبَت يقصد بو إدلاـ ادلواطنُت باحلقائ

 .بادلسؤولية ضلو صحتهم وصحة غَتىم من ادلواطنُت

 : واذلدؼ الذي نريد الوصوؿ إليو نشر الوعي الصحي بُت ادلواطنُت ىو إغلاد رلتمع يكوف أفراده
قد أدلوا بادلعلومات ادلتصلة بادلستوى الصحي يف رلتمعهم وأف يكونوا قد أدلوا بادلشكالت الصحية - 1

 واألمراض ادلعدية اليت تنتشر يف رلتمعهم ومعدؿ اإلصابة هبا وأسباهبا وطرؽ انتقاذلا وأعراضها وطرؽ 
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 .الوقاية منها ووسائل مكافحتها
قد فهموا وأيقنوا أف حل مشاكلهم الصحية واحملافظة على صحتهم وصحة رلتمعهم ىي مسؤوليتهم - 2

قبل أف تكوف مسؤوليات اجلهات احلكومية، فاإلنساف نفسو يعترب موطن للمرض نفسو أو لغَته، وإصابة 
فرد واحد دبرض معُت أو انتشار أي مرض يف اجملتمع أساسو أصال تصرؼ غَت صحي لفرد أو أكثر، 

 . واجملتمع الذي نريد

 :األهداف األساسية لعلم الصحة وطرق تحقيقها في األنشطة الرياضية-3

 :األهداف األساسية لعلم الصحة في األنشطة الرياضية- 3-1
 : تتكوف األىداؼ األساسية لعلم الصحة يف رلاالت األنشطة الرياضية شلا يلي

دراسة تأثَت سلتلف عوامل وظروؼ البيئة اخلارجية على ادلستوى الصحي والكفاءة البدنية للمدرب - 
 .الرياضي

وضع القواعد الصحية وادلستويات ادلعيارية دلمارسي األنشطة الرياضية من أجل توفَت الظروؼ ادلثالية - 
 .إلسباـ عمليات التدريب الرياضي، واالشًتاؾ يف ادلنافسات الرياضية على أثر ادلستويات

الدراسة العلمية لوضع القواعد وادلستويات ادلعيارية الصعبة اخلاصة بالعوامل الطبيعية الالزمة لتقوية - 
 .الصحة ورفع ادلستوى الصحي دلمارسي األنشطة الرياضية

 :طرق تحقيق األهداف الصحية في مجاالت األنشطة الرياضية- 3-2
 تستخدـ طرؽ صحية سلتلفة لتحقيق األىداؼ الصحية يف رلاالت األنشطة الرياضية، وذلك عن 

طريق الدراسات التجريبية وادلالحظة لعمليات التدريب الرياضي وادلنافسات الرياضية وعلم االجتماع 
  .الرياضي وعلم الطب الرياضي

 

اذبهت الدراسات احلديثة يف علم الصحة يف رلاالت األنشطة الرياضية على دراسة اجلوانب 
الصحية اليت ترتبط بأنواع األنشطة الرياضية اليت تتميز باالحتكاؾ بصفة عامة، ودراسة الصحة اليت ترتبط 
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جبوانب علم االجتماع الرياضي بصفة خاصة، حيث حققت ىذه الدراسات الوصوؿ إذل قواعد صحية 
تطبيقية، على سلتلف األفراد واجملتمعات الرياضية من خالؿ نظاـ إعداد الرياضيُت يف سلتلف رلاالت 

األنشطة الرياضية حيث يرتبط ظلو الصحة الرياضية وذلك من خالؿ نظاـ التدريب الرياضي وادلنافسات 
الرياضية، حيث تساعد اجلوانب الصحية على إصلاح إعداد الرياضيُت من خالؿ تنظيم اليـو صحيا واليت 

منها الصحة الشخصية والتخصيص والتغذية اخلاصة والوسائل الصحية الستعادة الشفاء وغَتىا من جوانب 
 .علم الصحة يف رلاالت األنشطة الرياضية

 إف جوانب علم الصحة يف رلاالت األنشطة الرياضية عوامل ذلا أعليتها التنفيذية يف رلاالت 
التدريب الرياضي وادلنافسات الرياضية، ونظاـ العوامل االجتماعية والنفسية ادلرتبطة هبم عند إعداد 

الرياضيُت نظرا للتأثَت العميق للجوانب الصحية على جسم الالعب، اليت قد ربقق الوصوؿ إذل ادلواصفات 
ادلثالية للجوانب التنفيذية للتدريب الرياضي، وادلنافسات الرياضية وعلم االجتماع الرياضي وعلم النفس 

 .الرياضي
 يضمن استخداـ األمثل للعوامل الصحية عند توجيو التدريب الرياضي والوصوؿ بالالعب على 

ادلستوى الصحي العارل، ويوفر لو االحتفاظ بأعلى مستوى رياضي يصل إليو الالعب خالؿ ادلوسم التدرييب 
كما يساعد على سرعة تكييفو للواجبات اخلارجية الصعبة اليت قد تصادفو عند األداء  (الفورمة الرياضية)

الرياضي يف ظروؼ خاصة، واليت قد يكوف منها األداء الرياضي يف اجلو احلار، أو األداء الرياضي فوؽ 
ادلرتفعات األمر الذي دعا إذل انتشار ذبارب أكثر اتساعا وعمقا يف رلاؿ الصحة يف األنشطة الرياضية من 
أجل تطبيق ادلبادئ الصحية ضد القوى الطبيعية يف الطبيعة لالنتفاع بتأثَتاهتا يف توجيو عمليات التدريب 

 . الرياضي وادلناقصات الرياضية، باعتبار أف ىذه ادلشكالت تدخل ربت نطاؽ البيئة اخلارجية للرياضيُت

إف اعتبار الصحة مادة عملية يف رلاؿ األنشطة الرياضية من بُت ادلواد اذلامة يف إعداد وتأىيل          
 العاملُت يف رلاؿ األنشطة الرياضية، أمر دعا إذل ظهور الكثَتين من ادلختصُت يف رلاؿ الصحة من أجل 

 . االىتماـ باألسس الصحية يف إعداد الرياضيُت
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 :الصحة الفردية للرياضي-4
إف الصحة الفردية لالعب، تتطلب بالضرورة العناية بشكل جيد بإجراءات الصحة الفردية لالعب،  

وىو أمر يتطلب العناية بالنظافة باعتبارىا ضرورية ليكوف اإلنساف زلًتما مقبوال يف اجملتمع، وىي الزمة من 
الوجهة الصحية، ألهنا تساعد اجللد بالدرجة األوذل، فالرواسب الدىنية واألمالح ادلتخلفة عن العرؽ 

  .والغبار، إذا تركت على اجللد سدت مسامو فتعيقو، عن إفراز العرؽ وتسبب رائحة كريهة
والنظافة وسيلة ىامة للوقاية من عدوى األمراض ادلعدية، وال يعٍت بالنظافة اجلانب الظاىري 

للنظافة، بل تعٍت أيضا نظافة ادلأكل وادلشرب وادلالبس الداخلية وصبيع أعضاء اجلسم خصوصا األماكن 
الكثَتة التعرض للتلوث كالوجو واليدين واألظافر وسلارج اجلسم كالفم، واألسناف واألذنُت، واألنف، والعينُت 

 .وفتحو الشرج واألماكن كثَتة اإلفراز للعرؽ كاجللد والشعر والقدمُت واإلبطُت وثٍت الفخذين
 فالالعب غَت ادلعتٍت بنظافتو الفردية ال يعتٍت بنظافة جسمو، كثَت التعرض لإلصابة بأمراض اجللد 

ادلعدية كالدمامل، والالعب الذي يهمل نظافة يديو ومأكلو ومشربو كثَت التعرض لإلصابة باألمراض ادلعوية 
ادلعدية كالتيفوئيد والدوستناريا، فالتيفوئيد على سبيل ادلثاؿ ىو مرض القذارة واإلعلاؿ، ألف جراثيمو توجد 

يف الرباز والبوؿ وتنتقل إذل الفرد عن طريق ادلأكوالت وادلشروبات واأليدي ادللوثة هبذه ادليكروبات، 
فالتيفوئيد مرض ال يصيب إال الذين ال يراعوف أصوؿ النظافة يف مأكلهم ومشرهبم، فالنظافة الفردية لالعب 

بشكل عاـ ىي العناية بكل من اجللد واألسناف وذبويف الفم، والعينُت، واألذنُت واألنف والذراعُت 
 .والقدمُت

 :العناية بالجلد-4-1

يعترب اجللد الذي يعمل بشكل جيد أساس للصحة الفردية لالعب وربسن مستواه الرياضي،  

فالعناية باجللد ذلا أعليتها الصحية بالنسبة لصحة الالعب وكفاءتو، حيث أف كثَت من األمراض اليت تظهر 
فمن ادلعروؼ أف اجللد يقـو بكثَت من الوظائف الفسيولوجية اليت يأيت . يف اجملاؿ الرياضي ترتبط حبالة اجللد

 .يف مقدمتها عزؿ الفضالت والتنفس وتنظيم درجة احلرارة واحملافظة على اجلسم كغطاء طبيعي والدفاع عنو
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  ويؤكد زلمد عامر أستاذ األمراض اجللدية بكلية الطب جامعة الزقازيق على أعلية اجللد يف احملافظة 
من ادلعروؼ أف الرياضة العنيفة ترفع من درجة حرارة اجلسم وإذا ما "على حرارة جسم اإلنساف بقولو 

خزنت ىذه احلرارة فإهنا تنمي األجهزة احليوية للجسم، فاحلرارة الزائدة غلب التخلص منها، وذلك عن 
طريق شبكة األوعية الدموية ادلوجودة يف اجللد اليت تتسع وسبتلئ بالدـ الدافئ قرب السطح الذي يفقد 

احلرارة للخارج، وىناؾ جهاز التكييف اخلاص باجلسم متمثال يف الغدد العرقية اليت تزيد من إفرازاهتا ونتيجة 
 . لتبخر العرؽ يرد اجلسم ويستعيد حرارتو الطبيعية

حيث تزداد إفرازات العرؽ اليت :  ويوضح ىارة أعلية االعتناء باجللد خالؿ التحميل الرياضي بقولو
تؤدي إذل األضرار باجللد بسبب احتواء العرؽ على أضباض تؤدي إذل تدمَت اجللدي الذي يعترب الغطاء 
الطبيعي للمحافظة على اجلسم، كما ربدث التهابات يف ادلناطق اليت يكوف فيها احتكاكات كثَتة واليت 
منها االحتكاؾ بادلالبس الرياضية أو األجهزة، األمر الذي يتطلب بالضرورة العناية باجللد بتنظيفو بعد 

التدريب ومعاجلة ادلناطق كثَتة االحتكاؾ اليت ؼلتلف أسلوب عالجها من نوع إذل أخر حيث يتطلب األمر 
 .أف تتم عملية عالج جلد اجلسم عن طريق الطبيب ادلتخصص

أنو عند عدـ العناية اجليدة باجللد، ؽلكن أف يؤثر ذلك على وظائف . أ.مينخ أ.ب. ويرى البتيف أ
الفسيولوجية اذلامة، وعادة ما يكوف اجللد الغَت النظيف سببا يف حدوث األمراض اجللدية ويعترب االستحماـ 

 ادلنتظم من األسس اذلامة للعناية باجللد، حيث االستحماـ بادلاء الساخن والصابوف والليفة دبا
 أياـ من خالؿ الدوش أو الصونة مع ضرورة استبداؿ ادلالبس 5 أياـ أو 4   ال يقل عن مرة كل من 

 فيجب أف  (الوجو، والرقبة، واألجزاء العليا)الداخلية، أما بالنسبة إلجراء اجلسم األكثر تعرضا للتلوث 
 .تغسل بالصابوف كل يـو يف الصباح وادلساء

 ودلا كاف جلد الالعب يتلوث بدرجة كبَتة عند أداء التدريبات البدنية لذلك غلب على الالعب أف 
بعد كل تدريب وكل مباراة، وىذا ليس فقط لتنظيف اجللد ولكن دلا لو من  (دوش)يستحم بادلاء الدافئ 

تأثَت على اجلهاز العصيب والدوري، كما يزيد من التمثيل الغذائي، مع مراعاة ضرورة ذبفيف اجلسم جيدا 
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بعد االستحماـ مث عمل تدليك خفيف للعضالت بشكل عاـ وللمجموعات العضلية الدقيقة بشكل 
 .خاص

 :وقاية الجلد من أمراض التقيحات
 إف وقاية اجللد البشري من التقيحات لو أعلية كبَتة لعناية باجلسم عند انتقاؿ ىذه األمراض إذل 

اجللد أو إذل الغدد الدىنية أو الغدد العرقية من خالؿ ادليكروبات ادلسؤولة عن ىذه األمراض، ويرجع 
السبب األساسي إذل ذلك ىو عدـ اتباع الفرد للصحة الشخصية الفردية واطلفاض مستوى نظافة اجللد 

وانعداـ الوقاية من ىذه العدوى من ادلالبس الضرورية للفرد وعدـ نظافة األدوات واألجهزة الرياضية 
  .وإمكانيات النظافة بادلنشآت الرياضية

 :وتنحصر وسائل الوقاية من أمراض تقيحات اجللد يف العديد من التوجيهات يأيت يف مقدمتها مايلي
 .غلب مراعاة القواعد الصحية للعناية باجلسم بكل دقة- 
غلب العناية بنظافة ادلالبس واألحذية واجلوارب واألدوات واألجهزة الرياضية ودورات ادلياه وأرضيات - 

 .احلمامات بادلنشآت الرياضية
 10% أو %2ؽلكن التخلص من التقيحات الصغَتة اليت تظهر على اجللد بواسطة زللوؿ اليود بًتكيز - 

 .من التوتيا اخلضراء
 ينصح بإجراء جلسات األشعة اليت منها األشعة فوؽ البنفسجية وعندما تكوف اإلصابة هبذه التقيحات - 

 .  كبَتة يفضل اخلضوع لعالج كامل لتخلص منها، وذلك ربت إشراؼ طبيب سلتص

 :العناية بالذراعين-4-2
 تتطلب الذراعاف اىتماما كبَتا، نظرا دلا ؽلكن أف يوجد عليها من ادليكروبات ادلرضية وبويضات 

 تًتاكم %90الديداف اليت ؽلكن أف تتنقل من الذراعُت إذل ادلواد الغذائية، وأف ىناؾ من ادليكروبات بنسبة 
ربت األظافر، شلا يستوجب بالضرورة مراعاة غسل الذراعُت بالصابوف بعد أداء سلتلف األعماؿ وقبل تناوؿ 

 .الطعاـ ومن األعلية دبكاف مراعاة ذلك بدقة خاصة بعد اخلروج من دورة ادلياه
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 لقد لوحظ أنو كلما كثر غسل الذراعُت، كانت ىناؾ درجة عالية من اإلحساس الطيب فهناؾ 
 10بعض التجارب العلمية، دلت نتائجها على أف نظافة جلد الذراعُت تقلل من ذبمع ادليكروبات خالؿ 

 .%10 دقيقة تقلل ذبمع ادليكروبات بنسبة 20دقائق بالنسبة للجلد ادللوث ودلدة 
كما تعترب العناية باليدين يف بعض الرياضات اخلاصة من أىم اجلوانب الصحية، فمثال لدى العيب 

اجلمباز، ورفع األثقاؿ، والتجديف كثَتا ما يظهر ذلم يف اليدين ما يسمى مسمار اجللد، وىي عبارة عن 
 يف ةثنايا جلدية ذبف، وىي تعترب ظاىرة فسيولوجية لألنسجة كنتيجة لطوؿ فًتة ضغط األدوات ادلستخدـ

بعض األنشطة الرياضية على ىذه األنسجة واألمر يتطلب ضرورة التخلص من ىذه الطبقات الزائدة من 
 :       اجللد بإتباع مايلي

 .ضرورة غسل اليدين بادلاء والصابوف جيدا قبل التدريب الرياضي- 
 .غلب بصفة ضرورية عند التدريب استخداـ وسائل للدفاع عن كف اليدين ضد مثل ىذه الثنايا اجللدية- 
 .يفضل استخداـ جلسرين أو غَت ذلك من أنواع الكرمي لتنعيم راحة اليد بعد التدريب الرياضي- 
 .ينصح بعمل ضباـ صودا لليدين بصورة منتظمة مرتُت يف األسبوع- 
 والصابوف جيدا مث ذبفيفها ووضع طبقة خفيفة من الكرمي دلدة ءينصح بغسل اليدين بعد التدريب بادلا- 

 .ساعة أو ساعتُت ويتم إزالة ىذه الطبقة بعد ذلك وذبفف اليدين جيدا

 :العناية بالقدمين-4-3
واليت سبنع -   غلب أف تتم عملية العناية بالقدمُت بانتظاـ، نظرا لزيادة نسبة إفراز القدمُت للعرؽ

والذي يؤدي إذل ظهور بعض االلتهابات احمللية وادلوضوعية وتسوء رائحتها، ويصبحاف - األحذية تبخره
وىو مرض جلدي يتسبب من عدوى بأحد الفطريات  (قدـ الرياضي)مكاننا مناسبا لعدوى تينيا القدمية 

اليت تتطفل على جللد وتعيش يف ثنياتو بُت األصابع وغَتىا من ادلناطق ادلعرضة للعرؽ والسخونة واالحتكاؾ 
كاألفخاذ واإلبطُت وخباصة عند البدينُت، األمر الذي يتطلب بالضرورة غسل القدمُت يوميا وبصفة خاصة 
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مساءا بادلاء والصابوف وذبفيفها جيدا، ويفضل تغيَت اجلوارب واحلذاء عند ظهور الكالو أو طبقات اجللد 
 .اجلافة مع مراعاة إزالتها يف احلاؿ بواسطة احمللوؿ أو البالسًت اخلاص بالكالو

 يظهر يف بعض األحياف بالنسبة للرياضيُت بعض األمراض الفطرية للقدمُت اليت منها الغطار البشري 
Epidemrnopph ytides كنتيجة للعدوى من شخص مريض والذي ينتقل لطبقة خاصة يف جلد 

القدمُت وبُت األصابع، وقد تأيت عدواه من أرضيات الصاالت الرياضية وأرضيات ضبامات السباحة 
وأرضيات األدواش أو من على البالجات وقد يظهر عند استخداـ اجلوارب واألحذية غَت النظيفة أو 

 . استخداـ جوارب وأحذية مصابُت هبذا ادلرض أو أي أدوات أخرى ذلؤالء ادلصابُت
 إف أوؿ عالمات ىذا ادلرض ىو احلكة بُت أصابع القدمُت وظهور القشف على اجللد كما تظهر 

بعض احلويصالت الصغَتة وتشققات واضبرار وبلل يف ادلناطق ادلصابة، لذلك عند ظهور ىذه العالمات 
 .يكوف من الضروري التوجو إذل الطبيب ادلختص إلتباع نظاـ معُت للعالج

 إف ذبنب اإلصابة من األمراض الفطرية للقدمُت يتطلب استخداـ ادلالبس الشخصية فقط وجوارب 
كما يستخدـ شبشب شخصي للحماـ وعدـ السَت بقدمُت عاريتُت واستخداـ أحذية  (الفوط)ومناشف 

 .غَت ضيقة، وضرورة غسل الرجلُت بادلاء والصابوف وذبفيفها وذبفيف ما بُت األصابع جيدا

 :العناية باألسنان وتجويف الفم-4-4
إنو دلن األعلية ضرورة العناية باألسناف وذبويف الفم من وجهة النظر الصحية السليمة ألف الفم  

ادلريض يؤدي إذل إتالؼ األسناف، ويكوف مصدرا للعدوى ومصدرا الختالؿ عمل اجلهاز اذلضمي واألمعاء 
فاألسناف اليت تؤدي وظائفها بشكل جيد، تعترب األساس للتغذية الطبيعية ودلا كانت أمراض األسناف والفم 

تؤثراف على الواجبات الوظيفية للمعدة وعمليات اذلضم، الذي يؤدي إذل تقليل وانعداـ الشهية لألكل، 

وبالتارل النقص يف الطاقة اليت تؤدي بدورىا إذل اطلفاض مستوى األداء الرياضي، األمر الذي يتطلب 
 .  العناية باألسناف وذبويف الفم عن طريق زيارة طبيب األسناف مرتُت على األقلةبالضرور
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 وتتخذ الصحة الفردية للعناية باألسناف وذبويف الفم من العديد من االىتماـ يأيت يف مقدمتها 
 :مايلي

ضرورة تنظيف األسناف يف الصباح وادلساء قبل النـو بفرشاة األسناف الشخصية لزمن قدره من دقيقة - 
 .واحدة إذل دقيقتُت يف كل مرة باستخداـ ادلعجوف ادلخصص لذلك

غلب أف يكوف حركة فرشاة األسناف يف اذباه رأسي فقط من اللثة إذل األسناف وليس بالعكس وليس يف - 
 .مستوى أفقي على األسناف واللثة

 .ضرورة ذبنب تناوؿ الطعاـ من األطباؽ الساخنة جدا إذل األطباؽ الباردة جدا بالتناوب - 
 . ضرورة تنظيف الفم بادلاء الدافئ بعد كل مرة من تناوؿ الطعاـ- 
 .غلب اللجوء إذل الطبيب األخصائي عند ظهور أوؿ شعور دبرض يف ذبويف الفم أو أدل يف األسناف- 
على فًتات متفاوتة دوف االنتظار بالشعور باآلالـ أو  (طبيب األسناف)غلب زيارة الطبيب ادلختص - 

 .ظهور ادلرض يف ذبويف الفم

 :العناية بالعينين-4-5
غلب العناية بالعينُت باعتبارعلا حاسة اإلبصار لإلنساف وضرورة عدـ إجهادعلا بالقراءة يف ضوء  

 .ضعيف أو يف وىج شديد كضوء الشمس أو باستمرار القراءة رغم شعور العُت بالتعب واإلجهاد
والعناية بنظافة العُت ىي من أىم العادات اليومية، إذ غلب غسلهما كل صباح مع ذبنب دعك          

 (فوطة)العُت أو دلكهما باليدين أو استخداـ منديل غَت نظيف وغلب أف ؼلصص لكل العب منشفة 
خاصة ال يستعملها سواه، وأف يناـ يف سرير خاص ولو وسادة خاصة ألف ادلناشف والوسائد ادلشًتكة تنقل 

العدوى بالرمد احلبييب والصديدي وإذا دخلت إذل العُت أتربة أو مواد غريبة فمن اخلطر زلاولة إخراجها 

 .بطرؼ منديل أو ما يشبو ذلك حيث تصاب العُت بقروح يف القرنية اليت تنتهي بفقد حدة اإلبصار
 وغلب على الالعبُت ربديد قوة بصرىم من خالؿ الطبيب ادلختص وينصح باستخداـ النظارات 

 .الطبية ادلخصصة للرياضيُت يف حالة ضعف البصر
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 :العناية باألذنين واألنف-4-6
 كثَتا ما يصاب الالعب بالزكاـ، إذ تنتقل العدوى إليو من شخص أخر مريض، ويساعد على 

انتشار العدوى بالزكاـ التواجد يف أماكن مزدضبة أو سيئة التهوية، وقد ؽلتد االلتهاب للجيوب األنفية فيزمن 
ادلرض أو ؽلتد إذل احللق أو اجلهاز التنفسي فيسبب كثَتا من ادلضاعفات، ودلا كانت األذف متصلة باحللق 

بواسطة قناة استاكيوس، فإف ذبويف األذف الوسطي يعترب امتدادا لتجويف احللق، وسبتد إليو عدواه، إذ 
يالحظ أف التهاب األذف الوسطى تتبع يف الغالب التهاب احللق، فتمتلئ األذف بالصديد، إف التهاب األذف 

الوسطي ادلزمن غلعل السمع ثقيال إلصابة اإلنساف بنقص يف حدة السمع بسبب ذبميع اإلفرازات السمعية 
 . يف قناة األذف اخلارجية

 :مسؤولية أخصائي الطب الرياضي وتدريب وإعداد الالعبين- 5
 :وتقـو على عدة دعائم وعناصر أساسية

 :تقييم الحالة الصحية- 5-1
 :االختبارات الصحية للرياضيين-5-1-1

  غلب االىتماـ حبالة الرياضي الصحية وذلك عن طريق الكشف الطيب األورل وإجراء االختبارات
والفحوصات اخلاصة اليت ربدد بدقة احلالة العامة اليت يكوف عليها الرياضي يف سلتلف النواحي الصحية 
والتشرػلية والبدنية والنفسية حيث أنو يف حالة وجود أي خلل يف ىذه االختبارات يصبح من الصعب 

 .الوصوؿ بالالعب إذل ادلستويات العالية
 كذلك غلب االىتماـ بالكشف الطيب الدوري الشامل باستمرار قبل بداية ادلوسم الرياضي وأثناء 

شلارسة النشاط الرياضي  للوقوؼ على مقدرتو لالستمرار يف أداء التدريبات الرياضية أيضا التأكد من عدـ 
وجود أمراض قد تؤثر على األجهزة احليوية وبالتارل على شلارستو للرياضة مثل احلمى الروماتزمية أمراض 

 .(احلميدة، اخلبيثة)القلب واجلهاز التنفسي االلتهاب الكبدي، مرض الكلى، األوراـ 
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 :االختبارات النفسية- 5-1-2
 إف فقداف الثقة بالنفس والفشل واخلوؼ من اإلصابة من ادلمكن أف سبنع الالعب من بدؿ أقصى 

 .رلهوداتو وإمكانياتو
 شلا يزيد من خطر اإلصابة لذلك غلب إجراء االختبارات السيكولوجية بصفة مستمرة الكتشاؼ 

 .أي خلل يصعب معو الوصوؿ بالالعب للمستوى الرياضي العارل

 :االختبارات الفسيولوجية- 5-1-3
 عند قياـ الرياضي دبجهود عضلي فإنو ربدث داخل جسمو بعض التفاعالت الفسيولوجية، وبناءا 

على ذلك فإف تقييم احلالة الفسيولوجية للرياضي بالطرؽ العلمية السليمة والعمل على ربسينها بالربامج 
 :ةالتدريبية ادلتقنة لو أعلية كبَتة ويتم ذلك عن طريق االختبارات التارل

 .قياس النبض عند بذؿ أقصى رلهود بدين- 1
 .قياس النبض عند الراحة- 2
 قياس أقصى استهالؾ لألكسجُت- 3
 قياس أقصى طاقة تنفسية- 4

 :ملحوظة
  غلب إجػراء تقييػم احلػالة الفسيػولوجية للرياضيُت كل ستة أسابيع وذلك دلتابعة ادلقدرة 

الفسيولوجية للرياضيُت وبناءا عليها يتم وضع اجلرعات التدريبية ادلناسبة حىت ال يتسبب يف حدوث 
 . اإلصابات

 :االختبارات التشريحية والبدنية- 5-1-4
 يتم إجراء االختبارات التشرػلية للكشف عن أية اضلرافات أو تشوىات قوامية حيث يزداد معدؿ 

اإلصابات يف حاالت االضلرافات القوامية ألي جزء من أجزاء اجلسم، باإلضافة إذل أهنا تعوؽ القياـ 
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باجملهود الرياضي، وأيضا قياس الطوؿ والوزف وقياس القوة العضلية وادلرونة والتحمل والرشاقة للتعرؼ على 
 . واستعداد نوع اجلسم للنشاط الرياضي حلماية الالعب من التعرض لإلصاباتوالنم

 :ةاالهتمام بالتغذي- 5-1-5
 تعترب التغذية السليمة من العوامل اذلامة اليت غلب مراعاهتا للمحافظة على صحة الرياضيُت حيث 

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

دراسة ىذه النوعيات الختبار أفضل النوعيات الغذائية لكل رياضة على حدة غلب االحتفاظ دبستوى 
غذائي عارل حيث أنو يعمل على بناء أنسجة اجلسم وضبايتها كما ؽلد اجلسم بالوقود وذبدد ادلصادر ادلولدة 

للطاقة، وكذلك التغلب على العوامل اليت تؤدي لإلجهاد والتعب العضلي وسرعة التفاعالت كيميائية 
للطاقة لذلك غلب على الرياضي تناوؿ الغذاء الذي يتناسب مع اجلهود ادلبذولة لنوع النشاط .ادلولودة

 .الرياضي وأيضا يناسب السن واجلنس
 .غلب احًتاـ مواعيد التغذية وعدـ تناوؿ الطعاـ قبل ادلباراة أو التدريبات بثالث ساعات- 
 تناوؿ كمية مناسبة من السوائل لتعويض ما يفقده اجلسم وخاصة عند ارتفاع درجة احلرارة والرطوبة - 

 إذل اإلجهاد السػريع وتزايد "وأثناء التدريبات ذات الشدة العالية، حيث أف نقص ادلاء واألمالح يؤدي 
 .احتماؿ اإلصابة

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

 . الالعب الفسيولوجية دلا قد يتسبب يف مضاعفات خطَتة قد يؤدي إذل الوفاة

 :توفير عوامل األمان الرياضي-5-2
من الضروري عند شلارسة النشاط الرياضي التأكد من التجهيزات وادلعدات ومدى فاعليتها لالستخداـ - 1

 .اجليد حيث أهنا تلعب دورا رئيسيا يف ضباية الالعبُت وتقليل نسبة حدوث اإلصابات



 الفصل الثاني                                                               المراقبة الطبية والصحية
 

 

55 
 

 (الطقس)ارتداء ادلالبس اليت تتناسب مع نوع النشاط ادلمارس ودرجة حرارة اجلو - 2
 .ارتداء األحذية اليت تتناسب أيضا مع نوع النشاط الرياضي- 3
 .سالمة ارض ادلالعب من احلفر واألحجار واف تكوف ارض ادللعب مناسبة لنوع النشاط ادلمارس- 4
 .تدريب الالعب على كيفية السقطات األرضية لتقليل شدة اإلصابة- 5
 .توجيو الالعبُت إذل طاعة القوانُت اليت تكفل األمانة واحلماية ذلم- 6

 :االهتمام بالبرنامج التدريبي-5-3
 شلا الشك فيو أف الربنامج اجليد الذي يوضع ويبٌت على أسس علمية سليمة يلعب دورا حيويا يف 

رلاؿ األماف الرياضي وضباية الالعبُت وتقليل عوامل اخلطر، لذلك غلب على القائمُت بعملية التدريب 
 :االىتماـ بالنقاط اآلتية

العمل على هتيئة أجهزة اجلسم ادلختلفة وإعدادىا لتتناسب مع طبيعة اجملهود الذي يقـو بو الالعب - 
 .وذلك عن طريق اإلضباء اجليد العاـ واخلاص

العناية لتنمية أجهزة اجلسم احليوية والعمل على رفع كفاءهتا وكذلك تنمية العضالت وادلفاصل واألربطة - 
 .هبدؼ الوصوؿ إذل أقصى مستوي من الياقة البدنية

 

 

مقاومة التعب واإلجهاد من العوامل ادلؤثرة يف ضباية الالعبُت حيث أف اإلجهاد يقلل من كفاءة وقدرة -  
 .الالعب على االستمرار يف التدريب

 .  بالتكيف مع النشاط الرياضيةيراعي االلتزاـ دببدأ التدرج يف بذؿ اجلهد إلتاحة الفرصة لألجهز-  

االىتماـ بفًتة االستشفاء بعد اجملهود وبُت فًتات التدريب لكي تسمح لعودة أجهزة اجلسم  إذل - 
 .ادلستوى الوظيفي وغلب أف تتناسب مع نوع اجملهود ادلبذوؿ ولياقة الالعب
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 :العوامل المسببة لإلصابات الرياضية-6

إف شلارسة األنشطة الرياضية بأنواعها ادلختلفة ؽلكن أف تعرض ادلمارسُت حلدوث إصابات سلتلفة، 
وىناؾ عدة عوامل زبتلف بسببها نوع اإلصابة فمثال صلد أف عدـ التحكم يف ثقل اجلسم يشكل ضغطا 

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

عدـ كفاءة الدورة الدموية لتغطية احتياجات العضالت من الدـ يهدـ العمل العضلي كلو شلا قد يؤدي - 

 .إذل زيادة فرصة تعرض الالعب لإلصابة
 .عدـ االىتماـ باإلعداد البدين الكايف وادلناسب عن طريق تقوية عضالت اجلسم وزيادة مقاومتو للتعب-  
 .عدـ توفَت عناصر اللياقة البدنية تبعا لنوع النشاط ادلمارس- 
عدـ توافق عمل اجملموعات العضلية العاملة، كتدريب رلموعات عضلية معينة وإعلاؿ تدريب رلموعات - 

 .عضلية أخرى
ىبوط يف مستوى األداء ادلمارس وأخطاء يف التكنيك قد يتسبب يف حدوث سبزؽ العضالت ورضوض - 

 .داخلية تؤدي إذل إثارة األنسجة العضلية

عدـ استخداـ أدوات الوقاية الكافية للعظاـ وادلفاصل والعضالت حسب نوع توفَت اخلدمة الطبية وكتابة - 
التقارير يف حالة اإلصابات اخلطَتة وأيضا تقرير الصالحية لعودة الالعبُت ادلصابُت للمالعب أو استبعادىم 

 .من ادلباراة عقب اإلصابة
توفَت الوجبات الغذائية ادلناسبة لنوع الرياضة شلا يساعد الالعب على تعويض ما يفقده من سعرات - 

 .حرارية و ادلساعدة على بناء جسم الالعب بناء سليم وإتباع العادات الغذائية الصحيحة

إجراء اختبار لألجهزة وادلعدات للتأكد من سالمتها قبل استخدامها واستبعاد األجهزة غَت الصاحلة - 
 .لالستعماؿ واليت من شاهنا زيادة معدؿ اإلصابة
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االىتماـ باإلعداد البدين ادلنسب وذلك من خالؿ تقوية عضالت اجلسم وزيادة مقومتو للتعب واإلعداد - 
 .البدين عامل مؤثر يف الوقاية من اإلصابات

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

 .رلهود مبذوؿ
 .االمتناع عن تناوؿ ادلنشطات الصناعية- 

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

 .زيادة معدؿ اإلصابة وكذلك ادلالبس الواقية
 .النشاط ادلمارس أثناء شلارسة األنشطة الرياضية- 
 .تعاطي ادلمارسُت للمنشطات الصناعية من العوامل اليت تساىم يف حدوث اإلصابات الرياضية- 
البناء التشرػلي غَت السوي للرياضي، فمثال طواؿ القامة ضليفي البنية أكثر تعرضا لإلصابة أسفل الظهر - 

 . إذل وجود بعض االضلرافات القوامية اليت تؤدي إذل حدوث اإلصابةةعن قصارى القامة، باإلضاؼ
التكلس الناقص للعظاـ عند ادلمارسُت الصغار ولذلك فالضغط الزائد على منطقة احلوض ومنطقة - 

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

 . العضلة للتعب وزيادة فرصة التعرض لإلصابة
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 :العناصر األساسية للرقابة من اإلصابات الرياضية-7
 إف الوقاية من اإلصابات ىدؼ ىاـ، فهناؾ اثر ضار من اإلصابة الرياضية كما أننا نبذؿ جهودا 

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

 . إجراء الفحص الطيب الشامل للرياضي قبل بدء ادلوسم وأثناءه للتأكد من سالمتو- 
االىتماـ برفع ادلستوى ادلهاري ومستوى اللياقة البدنية لالعبُت حيث أف اطلفاضها يزيد من معدؿ - 

 .اإلصابات ويقلل من ربكم الالعب يف ربركاتو
 .االىتماـ باإلضباء حيث انو ػلسن من القوة وسرعة احلركة ويزيد من مطاطية األنسجة- 
ذبنب الشحن الذايت قبل ادلنافسة حيث يؤدي إذل التسرع يف بذؿ اجلهد باإلضافة إذل سرعة الشعور - 

 .بالتعب واإلحباط
وأخَتا االىتماـ بفًتات النـو والراحة واالسًتخاء فالنـو شبانية ساعات يف اليـو تعترب فًتة كافية للراحة - 

وأيضا فًتات االسًتخاء بُت التدريب الشديد لو أعلية كبَتة حيث يساعد على ربسُت حالة عضالت 
  .الالعب وحفظها يف حالة نشيطة مستعدة ألداء اجملهود

 :القواعد الصحية لألنشطة الرياضية- 8
 : تتمثل القواعد الصحية لألنشطة الرياضية ادلختلفة يف جوانب متعددة يأيت يف مقدمتها مايلي

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

 .بكل نوع من أنواع األنشطة الرياضية بقواعد كل منها

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

 .الراحة النشطة أو التدريب الرياضي أو التدريب التنافسي أو خالؿ كل يـو من أياـ ادلنافسات
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اختيار أنسب األماكن وأفضل التوقيتات للخصائص ادلرتبطة بطبيعة ادلنشآت واألدوار الرياضية وطبيعة - 
 .التدريب الرياضي وادلنافسة

تنفيذ التدريب الرياضي يف نطاؽ نظريات التدريب طبقا لألسس العلمية اليت بنيت  على أساسها ودبا - 
 . يتماشى مع األسس الفنية والنفسية لكل نوع من أنواع النشاط الرياضي

الوقاية من اإلصابات الرياضية اليت قد ربدث قبل التدريب الرياضي وأثنائو أو خالؿ ادلنافسات طبقا - 
 . لنوع النشاط الرياضي

 :القواعد الصحية لالعب كرة القدم - 9
 تتمركز كرة القدـ ادلعاصرة بزيادة احلمل البدين والعصيب والنفسي الذي يؤدي إذل ارتفاع ادلتطلبات 

 .على جسم العب كرة القدـ وكل ذلك يتطلب سلتلف العوامل الصحية يف إعداد الالعب

 :تغذية العب كرة القدم- 9-1
 غلب أف تعطى تغذية العب كرة القدـ مقدار الطاقة اليت يفقدىا اجلسم حيث ػلتاج جسم 

 من وزف اجلسم يوميا ويف 1 سعرة حرارية لكل كلغ 67 سعرة حرارية إذل 63الالعب يف فًتة إعداد من 
 سعرة حرارية، ؽلكن 2000 سعرة حرارية إذل 1500أياـ ادلباريات أو ادلنافسات يفقد الالعب من 

 :االسًتشاد بتغذية العب كرة القدـ بادلقادير التالية
 .غ لكل كلغ من وزف اجلسم يف اليـو2.4 غ إذل 2.3من : الربوتُت- 
 . غ لكل كلغ من وزف اجلسم يف اليـو1.9 غ إذل 1.8من : الدىوف- 
 . غ لكل كلغ من وزف اجلسم يف اليـو10.0غ إذل 9.0الدىوف - 

 وغلب أف ؼلضع نظاـ تغذية العيب كرة القدـ لقواعد صحية عامة وكذلك حجم وطبيعة احتماؿ 

التدريب وادلنافسة حيث تكوف التغذية متنوعة تشتمل على اللنب ومنتجاهتا واللحـو والسمك والبيض 
 كلغ إذل 3واخلضروات والفواكو وغَتىا وال غلب أف تزيد حجم التغذية يف اليـو الواحد يف ادلتوسط عن 

 كيلوغرامات وغلب أف ربتوي وجبة التغذية قبل تدريب السعرات احلرارية عالية ذات حجم قليل 3.5
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وسهلة اذلضم ويتم توزيع الوجبات الغذائية تبعا لنظاـ اليـو العاـ لالعب كرة القدـ وال يسمح بتغيَت النظاـ 
الغذائي يف يـو ادلباريات أو ادلنافسات الرياضية يفضل أف تكوف عدد الوجبات الغذائية اليومية على أربع 
مرات على الضرورة أف تكوف الوجبات الغذائية اليت يتناوذلا الالعب بعد ادلباراة غنية بالكربوىيدرات مع 

 .ذبنب الوجبات الغذائية اليت ربتوي على الدىوف

 :المالبس الرياضية لالعب كرة القدم- 9-2
 تتكوف ادلالبس الرياضية لالعب كرة القدـ من فانلة ذات أكماـ طويلة وشورت وضرورة ارتداء 

 . مايوه أو واقي اخلصيتُت ربت الشورت حلماية األعضاء التناسلية
 وال يلف الساؽ بأي من األشرطة ادلطاطية الضاغطة مع ضرورة استخداـ واقي الساقُت العريض 

وؽلكن ارتداء بلوفر فوؽ الفانيلة، عند الضرورة حلماية جسم الالعب من الرياح يف الوقت الذي يتطلب 
ذلك طبقا لتوجيهات طبيب الطب الرياضي ويرتدي حارس ادلرمى فوؽ الفانيلة بلوفر خاصا حلماية 

الكتفُت من الصدمات كما غلب أف يستخدـ قفاز حارس ادلرمى عند إقامة أي من مباريات كرة القدـ ويف 
حالة التدريب يف الطقس البارد والرياح واألمطار ؽلكن أداء التدريب مع االرتداء بدلو التدريب طبقا 

لتعليمات ادلدرب كما ؽلكن ارتداء ادلالبس الواقية من الرياح مع ضرورة االنتظاـ بغسل  ادلالبس الرياضية 
 . ادلستخدمة بعد كل تدريب أو مباراة

 :حذاء العب كرة القدم- 9-3
  غلب أف يكوف حذاء العب كرة القدـ مناسب حلجم قدـ الالعب وخفيف الوزف وػلقق توفَت 

الراحة لقدـ الالعب عند استخدامو وؽلكن ارتداء حذاء كرة القدـ فوؽ اجلوارب قطنية أو صوفية ويفضل 
من قطن فوؽ القدـ مباشرة لقدرتو على امتصاص العرؽ ويلبس فوقو جورب من  (تقشَت)ارتداء جورب 

 .الصوؼ إذا لـز األمر، ؽلكن أف يؤدى التدريب على كرة القدـ يف ادلالعب ادلفتوحة أو داخل القاعات
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 :مالعب كرة القدم المفتوحة- 9-4
 يكوف ملعب كرة القدـ ادلفتوح مستطيل الشكل زلاط دبنطقة خالية من أي عوائق على مسافة 

 مًت خلف كل مرمى من ادلرميُت على األقل 2أربعة أمتار على كل جانب من جوانب ادللعب وعلى مسافة 
ويفضل أف تغطى أرضية ادللعب بالنجيلة من النوع ادلخصص لذلك أو من النجيلة الصناعية ذات 

 .ادلستويات ادلعيارية وتفضل ادلالعب ذات األرضية ادلغطاة بالنجيلة من اجلانب الصحي
درجة مئوية مع مركز ادللعب وتكوف اإلضاءة ° 27 يتم إضاءة ملعب كرة القدـ من األعلى بزاوية 

 وتكوف اإلضاءة 100 متفرج 10000 متفرج إذل 1500األفقية يف ادلالعب اليت تتسع لعدد من 
 متفرج فتكوف اإلضاءة 10000 أما يف حالة ما إذا كانت ادلدرجات تتسع لعدد أكثر من 50العمودية 
 متفرج 25000 ويف ادلدرجات اليت تتسع لعدد ادلشاىدين أكثر من 75 واإلضاءة العمودية 200األفقية 

  .100 واإلضاءة الرأسية 400وتكوف اإلضاءة األفقية 

 :صاالت تدريب كرة القدم المغلقة- 9-5
 تستخدـ الصاالت ادلغلقة لتدريب العيب كرة القدـ باإلضافة إذل إمكانية إقامة مباريات كرة القدـ 

ادلصغرة وعادة ما تغطى ىذه ادلالعب دبواد خشبية اليت منها الباركية أو دبواد صناعية اليت منها الًتتاف 
واالسًتوتورؼ وغَتىا وعادة ما تكوف الصاالت اليت يتم فيها تدريب كرة القدـ كمالعب مغلقة ماىي إال 

 .صاالت عامة لتدريب الرياضي

 :إصابات العب كرة القدم- 9-6
 : تتعدد إصابات العب كرة القدـ واليت يأيت يف مقدمتها لإلصابات التالية

 .التهاب مفصل الركبة ادلزمن- 
 .شد يف مفاصل القدـ ومفصل الركبة- 
 .كدمات وسبزقات العضلة اخللفية الفخذية- 
 .إصابة عظم القص- 
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إصابات حارس ادلرمى اليت من إصابات األصابع وادلرفقُت وغلب مراعاة الشروط الصحية دلالعب كرة - 
القدـ ادلفتوحة أو مالعب التدريب ادلغلقة باإلضافة إذل الظروؼ الصحية لتدريب الرياضي من جوانب 

 . ادلالبس واألحذية وزمن التدريب الرياضي وإتباع قواعد صحية
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 :الخالصة
 إف الطب يف خدمة الرياضة، والرياضة تساىم بدورىا يف احلفاظ وتطوير صحة األفراد ادلمارسُت 

 .ذلا، فهناؾ عالقة وطيدة بُت الرياضة والطب الرياضي
 وعلى ىذا فإف ادلراعاة والسالمة والوقاية تعترب مبدأ ىاما ألقصى درجة خالؿ التخطيط والتنفيذ 

 للتدريب الرياضي، وقطاع كرة القدـ بشكل عاـ 
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 منهجية البحث وإجراءاته الميدانية : الفصل األول
 :تمهيد- 1

 يعترب اجلانب ادليداٍل األكثر أمهية يف موضوع الدراسة فهو يدعم ما جاء يف اجلانب النظري، ويثبت 
صحة أو خطأه، فعلى كل باحث القيام جبمع البيانات ادلتعلقة مبوضوع دراستو، مث يقوم بتبويبها يف جداول 

بيانية وحتليلها وتفسًنىا على ضوء ما جاء يف الفرضيات وسنحاول يف ىذا الفصل ادلزج بٌن النظري وما 
يطابقو وخيدمو يف اجلانب ادليداٍل، بناء على ذلك، وبعد االنتهاء من حتليل اإلجراءات ادلنهجية، الفرضيات 

ادلنهج، عينة الدراسة وأدوات مجع البيانات، مث القيام بتفريغ البيانات اليت مت احلصول عليها عن طريق 
استمارات االستبيان يف جداول بيانية مث التعليق عليها وحتليلها، وتقدَل اقرتاحات وحلول مستقبلية ذلا، 

 .عرضناىا على أساس الفرضيات ادلطروحة للدراسة وطلرج يف األخًن بنتائج عامة
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 :منهج البحث- 2
يعترب اختيار منهج البحث مرحلة ىامة يف عملية البحث العلمي، اذ حيدد كيفية مجع البيانات  

وادلعلومات حول ادلوضوع ادلدروس، لذلك فان ادلنهج لو عالقة مباشرة مبوضوع الدراسة وبإشكالية البحث، 
إذ أن طبيعة ادلوضوع ىي اليت حتدد نوع ادلنهج الذي جيب استعمالو، فالباحث جيد نفسو رلربا على اتباع 
منهج معٌن حسب طبيعة اإلشكالية، اليت طرحها، واليت تفرض ادلنهج الضروري وادلالئم لدراستو، وعليو 
فإننا صلد البحوث العلمية قد تستعمل منهج واحدا كما أن ىناك من يلجا إىل استعمال أكثر من منهج 

 .حسب ظاىرة موضوع الدراسة
وانطالقا من رلموع دراستنا ادلتمثلة يف الوقوف على أمهية ادلراقبة الطبية والصحية لدى العيب كرة    

 يعترب طريقة لوصف الظاىرة ادلدروسة وتصويرىا كميا" القدم، فقد اعتمدنا ادلنهج الوصفي الذي

ومن شليزات ىذا ." عن طريق مجع معلومات مقننة عن ادلشكلة وتصنيفها وحتليلها وإخضاعها للدراسة
 ".ادلنهج أن الدراسة تكون عن طريق العينة وتكشف عن العالقة السببية بٌن متغًنين أو أكثر

 وسوف نستعٌن يف ىذا البحث باالستمارة كأداة ضرورية وىامة لوصف موضوع حبثنا ومجع 
 .ادلعلومات ادلتعلقة بو

 :أدوات البحث- 2-1
 :االستبيان- 2-1-1

 اعتمدنا يف إجراء البحث على االستمارة االستبيانية اليت حتتوي على كل ما يتعلق بعناصر ادلوضوع 
فاالستبيان يعرف بأنو رلموعة من األسئلة ادلرتبة حول موضوع معٌن يتم وضعها يف استمارة ترسل إىل 

األشخاص ادلعنيٌن دتهيدا للحصول على أجوبة األسئلة الواردة فيها واألسلوب ادلثايل أن ديأل االستبيان يف 

حضور الباحث الن اجمليب قد يفيد الباحث أكثر شلا يتوقع فيلفت نظره إىل جل الثغرات ليتداركها يف 
 .احلال
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 :إجراءات التطبيق الميداني- 2-1-2
بعد ضبط اجلانب النظري دلوضوع الدراسة توجهنا للجانب التطبيقي الذي قمنا فيو بضبط  

 9االستبيان اخلاص مبدريب فرق والية مستغاًل، ادلنتمية لبطولة القسم ما بٌن الرابطات، حيث وزعنا 
 .استمارات ألخذ ومعرفة آرائهم حول أمهية ادلراقبة الطبية والصحية لالعبٌن

بعد مجع االستبيان اخلاص بادلدربٌن قمنا جبمع البيانات ووضعها يف جداول مع التمثيل البياٍل ذلا، مث حللنا  
 .النتائج احملصل عليها

 :طريقة اإلحصاء-2-1-3 
 اعتمدنا يف حبثنا على ادلنهج اإلحصائي دلا لو من دور من خالل الطريقة اليت يستعملها الباحث 

 لرتمجة النتائج احملصل عليها، وقد اعتمدنا يف استخراج النسب ادلئوية عند حتليل النتائـج العديـدة على 

 :القاعدة الثالثية التالية

س
م

ع


100 

 . عدد التكرارات: ع.  (النسبة ادلئوية)نسبة اإلجابات: س
 رلموع العٌن:  م

 :مجتمع عينة البحث- 3
 ضبط المتغيرات ألفراد العينة-3-1

 لقد مت األخذ بعٌن االعتبار ضبط ادلتغًنات ألفراد العينة من حيث السن إذ ترتاوح أعمارىم ما بٌن 
 . سنة45 إىل 25

 كل أفراد العينة مدربٌن يف اختصاص كرة القدم: التخصص

 :الشهادات
 النسبة ادلئوية العدد نوع الشهادة

 %33.33 03 شهادة الليسانس يف الرتبية البدنية والرياضية
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 %22.22 02 تقين سامي

 %44.44 04 شهادة تدريب

 .جدول يمثل نوع الشهادات التي يحوزها المدربين
 األقدمية في التدريب

 النسبة ادلئوية العدد السنوات
 %22.22 02  سنوات5أقل من 

 %33.33 03  سنوات10 إىل 6من 

 %33.33 03  ستة15 إىل 11من 

 %33.33 01  سنة فما فوق16

 .جدول يبين سنوات األقدمية في التدريب بالنسبة ألفراد العينة

 :ىناك متغًنان: ضبط متغيرات البحث- 3-2

  :المتغير المستقل- أ
        وىو الذي يتم حبث أثره يف متغًن آخر، وديكن للباحث التحكم للكشف عن تبيان ىذا األثر 

 .ادلراقبة الطبية والصحية: باختالف قسم ذلك التغًن، ويتمثل يف حبثنا ىذا يف

  :المتغير التابع- ب
ىو ذلك ادلتغًن الذي يرغب يف الكشف عن تأثًن ادلتغًن ادلستقل عليو وادلتغًن التابع يف حبثنا ىذا 

 .استمرار العمل الرياضي على مستوى األندية: ىو

 :عينة البحث وكيفية اختيارها- 3-3
عند تعرضنا إىل الطريقة اإلحصائية ومراحل البحث العلمي تبٌن انو عند تصميم التجربة على  

الباحث تعريف اجملتمع اإلحصائي تعريفا دقيقا، وإذا كان اجملتمع اإلحصائي مكونا من رلموعة صغًنة من 

األفراد أو العناصر اليت ديكن دراستها وتناوذلا مجيعا بالبحث عندما يتم مسح شامل لكافة عناصر اجملتمع، 
 .ويشار للمجتمع اإلحصائي يف ىذه احلالة بأنو رلتمع زلدود
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 :مجاالت البحث- 4
 :المجال الزماني والمكاني- 4-1
  :المجال الزماني- أ

من ادلعروف منهجيا أن الباحث حيدد الفرتة الزمنية اليت ينزل هبا إىل ادليدان ويف الدراسة احلالية 
 . ماي10 أفريل إىل 25قامت رلموعة البحث بتوزيع االستمارات إىل ادلدربٌن ابتداء من 

 : المجال المكاني- ب

 ، ادلنتمية حلظًنة مستغاًل وداد ،مستغاًل  احتاد مدربٌن يف كرة القدم لفرق4وقع اختيارنا على 
 القسم اما بٌن الرابطات

 :حدود البحث- 5
 :المجال المكاني- أ

 :نادين يف والية مستغاًل مت إجراء البحث ادليداٍل على مستوى 
مستغاًل    احتاد- 

 مستغاًل   ووداد -

 :المجال الزماني- ب
 .م عن طريق البحث يف اجلانب النظري2015 قمنا باصلاز حبثنا ىذا بداية من شهر جانفي 

 . ماي م10 أفريل إىل 10أما فيما خيص اجلانب التطبيقي فقد دام شهر واحد ابتداء من 
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 .عرض ومناقشة نتائج االستبيان: الفصل الثاني
 :مناقشة االستبيان

هتدف ىذه الدراسة أو االستبيان ادلوجو إىل ادلدربٌن فيما خيص أمهية ادلراقبة الطبية لدى العيب كرة  
 .القدم صنف أصاغر

 حيث نود معرفة أسباب نقص ىذه ادلراقبة يف الفرق، وما ىو دور ىذه ادلراقبة الطبية، وما ىو مدى 
 .معرفة ووعي ادلدربٌن ادلسؤولٌن ألمهية البالغة للمراقبة الطبية

 ولذلك قدمنا وطرحنا أسئلة على ادلدربٌن قصد ادلعرفة واحلصول على معلومات مفيدة دلوضوع 
 :الدراسة، فقسمنا عملنا إىل زلورين على الشكل التايل

 :معلومات خاصة بالخدمات الصحية والمتابعة الصحية في الفرق: المحور األول
 لكي يتسىن لنا تسليط الضوء فيما خيص أىم اخلدمات الصحية وادلراقبة الطبية لالعب من كل 

ادلراقبة الطبية يف الفرق تعاٍل من " جوانبها يف الفريق واعتمادنا لكشف مدى صدق فرضيتنا األوىل القائلة
 "نقص كبًن يف الفحوص الدورية

 . اشتمل ىذا احملور على عدة أسئلة وجهت للمدربٌن وضلن يف إطار حتليلها

 ىل يتوفر ناديكم على عيادة طبية؟: السؤال األول

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

 :01الجدول رقم 

 النسبة المؤوي عدد التكرارات نوع اإلجابة رقم السؤال

 
1 

 % 11.11 01 نعم

 %88.88 08 ال
 %100 09 المجموع

 جدول يمثل تبيين ما إذا كانت األندية تتوفر على عيادة طبية
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  دائرة تبين ما إذا كانت األندية تتوفر على عيادة طبية01نموذج رقم 

 :التحليل
 أجابوا بعدم وجود عيادة طبية %88.88نالحظ أن نسبة  (01) من خالل نتائج اجلدول رقم 

 . أجابوا بوجود عيادة طبية يف فريقهم%11.11يف نواديهم، ونسبة 

 :االستنتاج
 . ما نستنتجو من خالل ىذه النتائج أن أغلبية النوادي ال تتوفر على عيادة طبية

 
 ىل وجود طبيب يف فريقكم ضروري؟: السؤال الثاني

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

 :02الجدول رقم 

 النسبة المؤوي عدد التكرارات نوع اإلجابة رقم السؤال

02 

 % 100 09 نعم

 %00 00 ال
 %100 09 المجموع

 جدول يبين مدى أهمية وجود طبيب في الفريق

11%

89%

نعم

ال
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 دائرة تبين مدى أهمية وجود طبيب في الفريق:  02نموذج رقم 

 :تحليل النتائج
 يؤكدون على ضرورة تواجد %100نالحظ أن مجيع أفراد العينة  (02) من خالل اجلدول رقم 

 .طبيب يف الفريق

 :االستنتاج
 . من خالل ىذه النتائج نستنتج أن تواجد طبيب يف الفريق أمر ضروري

 ىل يتواجد طبيب الفريق أو ادلمرض أثناء التدريبات؟: السؤال الثالث

 قمنا بطرح ىذا التساؤل دلعرفة ما إذا كان طبيب الفريق أو ادلمرض يتواجد أثناء التدريبات : الغرض

 :03جدول رقم 

 النسبة المؤوي عدد التكرارات نوع اإلجابة رقم السؤال

03 

 % 33.33 03 نعم

 %66.66 06 ال
 %100 09 المجموع

 جدول يبين ما إذا كان طبيب الفريق أو الممرض يحضرون أثناء التدريبات

100%

0%

نعم

ال
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 دائرة نسبية تمثل ما إذا كان طبيب الفريق أو الممرض يحضرون أثناء التدريبات: 03نموذج رقم 
 :تحليل النتائج

 من أفراد العينة يؤكدون على 6 ما ديثل %66.66 أن نسبة 03 نالحظ من خالل اجلدول رقم 
 من أفراد العينة يقرون على %33.33عدم تواجد الطبيب أو ادلمرض أثناء التدريبات يف حٌن أن نسبة 

 .تواجد الطبيب أو ادلمرض أثناء التدريبات

 : االستنتاج
 . أنو ىناك إمهال كبًن دلتابعة ومراقبة الالعبٌن أثناء التدريبات03 نستنتج من خالل اجلدول رقم 

 ىل يوجد عمل مشرتك بينكم وبٌن طبيب الفريق؟: السؤال الرابع

 .قمنا بطرح التساؤل دلعرفة ما إذا كان ىناك عمل مشرتك بٌن ادلدرب وطبيب الفريق: الغرض

 :04الجدول رقم 

 النسبة المؤوي عدد التكرارات نوع اإلجابة رقم السؤال

04 

 %00 00 نعم

 %100 09 ال
 %100 09 المجموع

 جدول يبين ما إذا كان هناك عمل مشترك بين المدرب وطبيب الفريق

33%

67%

نعم

ال
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 دائرة نسبية تمثل ما إذا كان هناك عمل مشترك بين المدرب وطبيب الفريق: 04نموذج رقم 

 :تحليل النتائج
  بقرون بانعدام %100 نالحظ أن مجيع أفراد العينة أي نسبة 04 من خالل اجلدول 

 .أي عمل بينهم وبٌن طبيب الفريق

 :االستنتاج

  انعدام أي تنسيق أو عمل بٌن ادلدرب وطبيب الفريق04  نستنتج من خالل اجلدول رقم 

 
 ىل تقام فحوص دورية لالعبيكم؟: السؤال الخامس

 .قمنا بطرح ىذا التساؤل دلعرفة ما إذا كانت تقام فحوص دورية ومستمرة لالعبٌن: الغرض

 :05الجدول رقم 

 النسبة المؤوي عدد التكرارات نوع اإلجابة رقم السؤال

05 

 %00 00 نعم

 %100 09 ال
 %100 09 المجموع

 .جدول يبين ما إذا كانت تقام فحوص دورية ومستمرة لالعبين

100%

0%

نعم

ال
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 .دائرة نسبية تمثل ما إذا كانت تقام فحوص دورية ومستمرة لالعبين: 05النموذج رقم 

 :تحليل النتائج
 يؤكدون على انعدام %100 أن مجيع أفراد العينة ما نسبتو 05 نالحظ من خالل اجلدول رقم 

 .الفحوص الدورية لالعبٌن

 االستنتاج
 . انعدام فحوص دورية مستمرة لالعبٌن05 نستنتج من خالل اجلدول رقم 

 
 .ىل تتوفر معلومات صحيحة كافية عن العبيكم: السؤال السادس

 .قمنا بطرح ىذا التساؤل دلعرفة ما إذا كانت ىناك معلومات صحيحة كافية متوفرة عن الالعبٌن: الغرض

 النسبة المؤوي عدد التكرارات نوع اإلجابة رقم السؤال

06 
 %11.11 01 نعم

 %88.88 08 ال
 %100 09 المجموع

 .جدول يبين ما إذا كانت المعلومات الصحيحة المتوفرة عن الالعبين كافية

 

100%

0%

نعم

ال
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 .دائرة نسبية تبين مدى توفر المعلومات الصحية عن الالعبين: 06نموذج رقم 

 :تحليل النتائج
 من أفراد العينة يؤكدون عن انعدام 08 واليت دتثل %88.88 أن نسبة  06 نالحظ اجلدول رقم 

 من أفراد العينة يؤكدون 01 واليت دتثل %11.11معلومات صحية كافية عن العبيهم، يف حٌن أن نسبة 
عن وجود معلومات صحية عن العبيهم وىي مدونة على شكل سجل ال حيتوي إىل على االسم والطول 

 .وبعض ادلعلومات غًن الكافية

 :االستنتاج
 . أن ادلدربٌن ال تتوافر لديهم معلومات صحية كافية عن العبيهم06    نستنتج من خالل اجلدول رقم 

 ىل تلقيتم مشاكل صحية خاصة بالعبيكم؟: السؤال السابع

 .قمنا بطرح ىذا التساؤل دلعرفة ما إذا كانت ىناك مشاكل صحية خاصة بالالعبٌن إعاقة ادلدربٌن: الغرض

 :07الجدول رقم 

 النسبة المؤوي عدد التكرارات نوع اإلجابة رقم السؤال

07 
 %77.77 07 نعم

 %22.22 02 ال
 %100 09 المجموع

 .جدول يبين منا إذا كانت هناك مشاكل صحية خاصة بالالعبين أعاقت عمل المدربين

11%

89%

نعم

ال
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دائرة نسبية تمثل ما إذا كانت هناك مشاكل صحية خاصة بالالعبين أعاقت عمل : 07نموذج رقم 

 المدربين

 :تحليل النتائج
 من أفراد العينة يؤكدون على 7 واليت دتثل %77.77 أن ما نسبة 07 من خالل اجلدول رقم 

أهنم صادفتهم مشاكل صحية خاصة بالالعبٌن وىذا راجع لعدم توفر معلومات صحية كافية عن العبيهم 
 . من ألفراد العينة مل تالقيهم مشاكل خاصة بالالعبٌن2 واليت دتثل %22.22يف حٌن أن نسبة 

 أن أغلبية ادلدربٌن اعرتضتهم مشاكل صحية خاصة 07نستنتج من خالل اجلدول رقم : االستنتاج

 .بالعبيهم

 
 ىل تلقيتم إصابات يف احلصص التدريبية؟: السؤال الثامن

 .قمنا بطرح ىذا التساؤل لنعلم ما إذا كان ىناك إصابات يف احلصص التدريبية: الغرض

 :08الجدول رقم 

 النسبة المؤوي عدد التكرارات نوع اإلجابة رقم السؤال

08 
 %55.55 05 نعم

 %44.44 04 ال
 %100 09 المجموع

 .جدول يبين ما إذا كانت هناك إصابات خالل الحصص التدريبية

78%

22%

نعم

ال
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 دائرة نسبية تمثل ما إذا كانت هناك إصابات خالل الحصص التدريبية: 08النموذج رقم 

 :تحليل النتائج
 ما ديثل من أفراد العينة يؤكدون على %55.55 أن نسبة 08 نالحظ من خالل اجلدول رقم 

وجود إصابات خالل احلصص التدريبية تتمثل غالبا يف دتزقات عضلية وإصابات أخرى وبدرجة أقل كسور 
 من أفراد العينة يقولون أهنم يتلقوا إصابات خالل احلصص 04 واليت دتثل %44.44يف حٌن أن نسبة 

 .التدريبية

 أن أفراد العينة انقسموا بٌن مؤيد لوجود إصابات أثناء 08نستنتج من خالل اجلدول رقم : االستنتاج

 .التدريب ومفند لذلك

 
 ىل تقومون بتوعية الالعبٌن عن سلاطر اإلصابات؟: السؤال التاسع

 .قمنا بطرح ىذا التساؤل دلعرفة ما إذا كان ادلدربون يقومون بتوعية الالعبٌن عن سلاطر اإلصابات: الغرض

 :09الجدول رقم 

 النسبة المؤوي عدد التكرارات نوع اإلجابة رقم السؤال

09 

 %100 09 نعم

 %00 00 ال
 %100 09 المجموع

 جدول يبين ما إذا كان المدرب يقوم بتوعية الالعب عن مخاطر اإلصابات

56%

44%
نعم

ال
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 .دائرة نسبية تمثل ما إذا كان المدرب يقوم بتوعية الالعبين عن مخاطر اإلصابات: 09النموذج رقم 
 : تحليل النتائج

 أي مجيع أفراد العينة يؤكدون على أهنم %100 أن نسبة 09نالحظ من خالل اجلدول رقم 
 .يقومون بتوعية الالعبٌن عن سلاطر اإلصابات

 أن ادلدربٌن مهتمون باحلالة الصحية لالعبيهم وذلك من 09نستنتج من خالل اجلدول رقم : االستنتاج

 .خالل توعيتهم وتنبيههم عن سلاطر اإلصابات

 ىل ىناك جتاوب من الالعبٌن لنصائح ادلقدمة من طرفكم؟: السؤال العاشر

 .قمنا بطرح ىذا التساؤل دلعرفة مدى جتاوب الالعبٌن للنصائح ادلقدمة من طرف ادلدربٌن: الغرض

 :10الجدول رقم 

 النسبة المؤوي عدد التكرارات نوع اإلجابة رقم السؤال

10 

 %77.77 07 نعم

 %22.22 02 ال
 %100 09 المجموع

 جدول يبين مدى تقيد الالعبين بالنصائح المقدمة من طرف المدربين

100%

0%

نعم

ال
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 دائرة نسبية تمثل مدى تقيد الالعبين بالنصائح المقدمة من طرف المدربين: 10النموذج رقم 

 :تحليل النتائج
 من أفراد العينة يرون أن 07 ما ديثل %77.77 أن نسبة 10 نالحظ من خالل اجلدول رقم 

 من أفراد العينة 02 ما ديثل %22.22 العبيهم  يتقيدون بالنصائح اليت يقدموىا ذلم يف حٌن أن نسبة
 .يرون أن العبيهم ال يتقيدون بالنصائح ادلوجهة ذلم

 :االستنتاج

 . أن أغلبية الالعبٌن يتقيدون بالنصائح اليت يقدمها ذلم مدربيهم10نستنتج من خالل اجلدول رقم 

 :نتيجة المحور األول
يتضح لنا أن ىناك نقص يف اخلدمات . 10، 9، 8، 7، 6، 5 تبعا نتائج حتاليل نتائج اجلداول 

الصحية وادلراقبة الدورية من كل جوانبها يف الفرق وكل ىذا أدى إىل غياب الفحوصات الطبية الدورية وىذا 
ادلراقبة الطبية يف األندية تعاٍل من نقص كبًن يف الفحوص : ما يتطابق مع فرضيتنا اجلزئية األوىل القائلة

 .الدورية

 .معلومات خاصة بالتجهيزات الطبية المتوفرة وأسباب غياب المختصين : المحور الثاني
إن تطرقنا ذلذا احملور كان بصدد التطرق ألىم التجهيزات الطبية ادلتوفرة وأسباب غياب ادلختصٌن 

 .يف الفرق

78%

22%

نعم

ال
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أساسيان إلهمال  اعتمادا منا لكشف مدى صدق فرضيتنا اجلزئية الثانية القائلة أن ىناك سببان 
 .المراقبة الطبية

 .(غياب األطباء شبو طيب)تقص ادلوارد البشرية - 
 .(....عدم وجود عبادة، الوسائل الطبية)نقص اإلمكانيات ادلادية - 

 ماىو سبب عدم تكفل الالعبٌن بإصاباهتم؟: السؤال الحادي عشر

 .قمنا بطرح ىذا التساؤل دلعرفة األسباب اليت تقف وراء عدم تكفل الالعبٌن بإصاباهتم: الغرض

 :11الجدول رقم 
 النسبة المئوية عدد التكرارات نوع اإلجابة رقم السؤال

11 

 11.11% 01 عدم وجود طبيب

 %22.22 02 انعدام مركز مختص
  % 33.33 03 عجز في الجانب المادي

 %33.33 03 الالمباالة

 .جدول يبين األسباب وراء عدم تكفل الالعبين بإصاباتهم

 
 دائرة نسبية نمثل األسباب التي تقف وراء عدم تكفل الالعبين بإصاباتهم: 11نموذج رقم 

 من أفراد العينة 01 واليت دتثل 11.11% أن نسبة 11 نالحظ من خالل اجلدول رقم :جتحليل النتائ

 واليت %22.22يرجعون سبب عدم تكفل الالعبٌن بإصاباهتم إىل عدم وجود طبيب يف حٌن أن نسبة 
 واليت دتثل %33.33 من أفراد العينة يرجعون السبب إىل انعدام مركز طيب سلتص كما أن نسبة 02دتثل 

11%

22%

34%

عدم وجود طبيب33%

انعدام مركز مختص

عجز في الجانب المادي

الالمباالة
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 واليت دتثل %33.33 من أفراد العينة يرجعون ذلك إىل عجز يف اجلانب ادلادي وبنفس النسبة أي 03
 . ىي وراء عدم تكفل الالعبٌن بإصاباهتمة أفراد العينة يقولون بأن الالمباال03

 أن العجز ادلادي والالمباالة ىي أكثر األسباب اليت تقف 11نستنتج من خالل اجلدول رقم : االستنتاج

 وراء عدم تكفل الالعبٌن بإصاباهتم 

 ىل رئيس الفريق مهتم بتوفًن وسائل ومستلزمات ادلراقبة الطبية؟:  عشريالسؤال الثان

 .قمنا بطرح ىذا السؤال دلعرفة مدى اىتمام رؤساء الفرق بتوفًن الوسائل وادلستلزمات الطبية: الغرض

 :12الجدول رقم 

 النسبة المؤوي عدد التكرارات نوع اإلجابة رقم السؤال 

12 

 %00 00 نعم

 %100 09 ال
 %100 09 المجموع

 .جدول يبين مدى تكفل رؤساء الفرق بتوفير الوسائل والمستلزمات الطبية

 
 دائرة نسبية تمثل مدى تكفل رؤساء الفرق بتوفير الوسائل والمستلزمات الطبية: 12النموذج رقم 

 :تحليل النتائج
 أي مجيع أفراد العينة يؤكدون على أن رؤساء %100 أن نسبة 12نالحظ من خالل اجلدول رقم       

 .الفرق ال يهتمون بتوفًن الوسائل وادلستلزمات الطبية

0%

100%

نعم

ال
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 :االستنتاج
 أن رؤساء الفرق ال يولون أي أمهية للمراقبة الطبية وذلك من 12 نستنتج من خالل اجلدول رقم 

 .خالل إمهاذلم أو عدم توفًنىم للوسائل وادلستلزمات الطبية

  ىل ترى من الضروري تعميم مراكز طبية رياضية؟:السؤال الثالث عشر

 .قمنا بطرح ىذا السؤال دلعرفة مدى اىتمام تعميم مراكز طبية رياضية: الغرض

 :13الجدول رقم

 النسبة المؤوي عدد التكرارات نوع اإلجابة رقم السؤال 

13 

 %100 09 نعم
 %00 00 ال

 %100 09 المجموع
 .جدول يبين أهمية تعميم مراكز طبية رياضية

 
 .دائرة نسبية تمثل مدى أهمية تعميم مراكز طبية رياضية: 13النموذج رقم

 :تحليل النتائج
 أي مجيع أفراد العينة يؤكدون على ضرورة %100 أن نسبة 13 نالحظ من خالل اجلدول رقم 

 .وأمهية تعميم ادلراكز الطبية الرياضية

 :االستنتاج
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 أن تعميم مراكز طبية رياضية على مستوى الوطن أمر ضروري 13 نستنتج من خالل اجلدول رقم 
 .ومهم جدا للفرق

  ىل للمراقبة الطبية أثر على النتائج اليت حيققها الفريق ؟:السؤال الرابع عشر

قمنا بطرح ىذا التساؤل دلعرفة مدى تأثًن ادلراقبة الطبية على النتائج اليت حتققها الفرق خالل : الغرض

 .ادلنافسات

 :14الجدول رقم 

 النسبة المؤوي عدد التكرارات نوع اإلجابة رقم السؤال

14 

 %100 09 نعم

 %00 00 ال
 %100 09 المجموع

 .جدول يبين تأثير المراقبة الطبيعة على النتائج التي يحققها الفريق

 
 دائرة نسبية تمثل مدى تأثير المراقبة الطبية على النتائج التي يحققها الفريق: 14نموذج رقم 

 :تحليل النتائج
 أي مجيع أفراد العينة يؤكدون على تأثًن %100 أن نسبة 14نالحظ من خالل اجلدول رقم  

 . ادلراقبة الطبية على النتائج اليت حيققها الفريق
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 أن ىناك تأثًن واسع للمراقبة الطبية على النتائج احملصل 14نستنتج من خالل اجلدول رقم : االستنتاج

 .عليها للفريق وذلك من خالل حتسٌن مردود الفريق

 بعد هناية ادلوسم ىل تقومون بتخصيص برامج ترفيهية صحية لالعبٌن ؟: السؤال الخامس عشر

 .قمنا بطرح ىذا التساؤل دلعرفة ما إذا كانت ىناك برامج ترفيهية صحية لالعبٌن بعد هناية ادلوسم: الغرض

 

 :15الجدول رقم 

 النسبة المؤوي عدد التكرارات نوع اإلجابة رقم السؤال

15 

 %00 00 نعم

 %100 09 ال
 %100 09 المجموع

 .جدول يبين ما إذا كانت هناك برامج ترفيهية صحية لالعبين بعد نهاية الموسم

 
دائرة نسبية تمثل ما إذا كانت هناك برامج ترفيهية صحية لالعبين بعد نهاية : 15نموذج رقم 

 .الموسم
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 :تحليل النتائج
 أي مجيع أفراد العينة يؤكدون على انعدام %100 أن نسبة 15 نالحظ من خالل اجلدول رقم 

 . ختصيص برامج ترفيهية صحية لالعبٌن بعد هناية ادلوسم

 :االستنتاج
 أنو ال توجد برامج ترفيهية صحية لالعبٌن بعد عمل وجهد 15 نستنتج من خالل اجلدول رقم 

 .خالل ادلوسم الرياضي

 :نتيجة المحور الثاني
، يتضح لنا جليا (13)، (12)، (11)، (4)، (3)، (2) من خالل عرض وحتليل نتائج اجلداول 

أن النقص الواضح للموارد البشرية لغياب األطباء وكذا الشبو الطيب، والعيادات الصحية اجملهزة وغًن اجملهزة، 
أن ىناك سببان أساسيان "أدى إىل إمهال ادلراقبة الطبية وىذا ما يتطابق مع فرضيتنا اجلزئية الثانية القائلة 

 ".إلمهال ادلراقبة الطبية
 .نقص ادلوارد البشرية -1
 .نقص ادلوارد ادلادية -2

 :استنتاجات
 جيب على األندية ان تعطي أمهية كبًنة للفحوص الدورية  -
 ضرورة تواجد الطبيب بصورة منتظمة سواء أثناء التدريبات أو ادلباريات  -
تلقي الالعبٌن مشاكل صحية شد عضلي نقص يف التأىيل عدم التحضًن اجليد وىذا ما يؤدي  -

 إىل إصابات  

      مناقشة النتائج بالفرضيات

بعد عرض وحتليل ومناقشة النتائج قام الطالبان الباحثان مبقارنتها مع فرضيات البحث   -

: ومت التوصل إىل ما يلي
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 الفرضية األولى -

 العمل الرياضي على مستوى رنفرض إمهال ادلراقبة الطبية والصحية عامال معيقا لنجاح واستمرا -
 .األندية

حتققت ىذه الفرضية بان إمهال ادلراقبة الطبية والصحية يعترب عامال خطًن وسليب حيث يعود  -
 بالسلب على صحة ولياقة الالعبٌن واستمرار العمل الرياضي على مستوى األندية 

 :الفرضية الثانية -

 .نفرض أن ادلراقبة الطبية تعاٍل من نقص كبًن يف الفحوص الدورية -

 تبٌن أن للفحوص الدورية أمهية بالغة يف تفادي اإلصابات  -

 :الفرضية الثالثة -

 :ىناك سببان أساسيان إلمهال ادلراقبة الطبية -

 .( شبو طيب–أطباء )نقص ادلوارد البشرية : أوال -

 ىذا عامل مهم يف األندية حيث تعاٍل من أطباء كفئ سلتصٌن يف اجملال  -

 .( وسائل طبية– سيارة إسعاف –عيادة )نقص اإلمكانيات ادلادية : ثانيا -

حتققت ىذه الفرضية حيث أن جل األندية ال تتوفر على وسائل وأجهزة متطورة تساعد اللعب  -
 على األداء اجليد وادلعاجلة السريعة للعودة بشكل جيد للمنافسة

 :الخالصة العامة
 من خالل ما قدمناه يف اجلزء التطبيقي من طرح أسئلة االستبيان وكذا سرد حتليلها اليت كانت يف 

رلمل نتائجها تؤكد اإلمهال ادلعطى للجانب الصحي لالعبٌن على مستوى الفرق، وكان ىذا نابع من 

أجوبة ادلدربٌن 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 ادلتعلقة بالالعب واليت تفيد ادلدرب يف أي مشكل صحي ديكن وقوعو
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 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 الالعبٌن وكثرة اإلصابات الرياضية خالل احلصة التدريبية
 كل ىذا أوصلنا إىل القول بأن الفرضيتان اللتان توقعنا وجودمها ىي زلققة نظرا لتطابقها مع الواقع 

 .ادلعاش، وكذا النتائج احملصل عليها واليت تبٌن ذلك جليا
أن غياب ادلراقبة الطبية والصحية عامل معيق : " وبذلك نصل إىل حتقيق فرضيتنا الرئيسية القائلة

 ".لنجاح واستمرار العمل الرياضي على مستوى األندية

 :التوصيات واالقتراحات
 بعد عرض ما تقدم يف حبثنا من جانب نظري وجانب تطبيقي وىذا األخًن الذي استهل على 

أسئلة االستبيان، واليت أوضحت نتائجها لإلمهال الكبًن وادللحوظ من جانب ادلسؤولٌن على مستوى 
األندية الرياضية، وباألخص مكان الدراسة وىي األندية ادلدروسة، حيث أوضحت النقص الكبًن يف 

االعتناء بصحة الالعب وبتوفًن أدٌل مستلزمات ادلراقبة والوقاية من اإلصابات خالل مزاولتهم للنشاط 
الرياضي داخل الفريق، وكل ىذا اإلمهال أدى إىل إمهال ادلراقبة الطبية واليت تتكتل يف غياب الفحوصات 

 .الدورية رغم أمهيتها
 ومنو نستخلص أن واقع ادلراقبة الطبية والصحية داخل األندية يف تدىور إىل حد كبًن، فعلى ضوء 

ما قلناه، وعلى أساس النتائج ادلتحصل عليها نتقدم هبذه االقرتاحات اليت نأمل أن تصل إىل ادلهتمٌن على 
 .صحة الالعبٌن داخل الفرق

 .وضع مرسوم يقضي بإجبارية الفحص الطيب الدوري لكل العب- 1 
تأليف طاقم طيب متكون من ذوي االختصاص يف الطب الرياضي خاص بكل فريق، للتدخل يف أي - 2

 .نوع من اإلصابات سواء أثناء التدريب أو ادلباراة
 .التكوين اجليد للمدربٌن- 3
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 .على القائمٌن على الفرق الرياضية مراعاة ادلالحظات اليت يبديها الطبيب بعد إجراء الكشف الطيب- 4
جتهيز العيادات الطبية باألدوات والوسائل الوقائية اخلاصة بالفحوص وادلراقبة الطبية، وكذا اإلصابات - 5

 .األولية
 .تنظيم تربصات خاصة بالتوعية بأسس وقواعد اإلسعافات األولية- 6
توفًن العتاد الرياضي الالزم وادلناسب دلمارسة رياضة سليمة لتفادي اإلصابات ومحاية ادلنشآت - 7

 .ومراقبتها، بتوفًن قواعد األمن للممارسٌن
 ".كرة القدم" توفًن الوسائل الرياضية الالزمة للممارسة الفعلية لنشاط رياضي - 8
االىتمام أكثر هبذه الفئات وإبعادىا عن التهميش بتوفًن مأطرين ذوي مستوى علمي كايف لتسيًن - 9

 .الفرق الرياضية ولتدريب ىذه الفرق
 . تنظيم ندوات خاصة بالتوعية بأسس وقواعد الوقاية من اإلصابات الرياضية واليت ختص فئة الالعبٌن- 10
فتح مراكز جهوية للطب الرياضي تستفيد منها مجيع الفرق واألصناف وإذا أمكن فتح مراكز والئية - 11

 .سلتصة يف رلال الطب الرياضي
إعطاء ميزانية أكرب ذلذه الفرق وختصيص جزء منها لتدعيم الطب الرياضي من أجل إعطائو أمهيتو - 12

 .اليت يستحقها
 

 
 

 



 -126-  

: خاتمــة
 من خالل البحث النظري والدراسة ادليدانية اليت قمنا هبا باستعمال االستبيان وجدنا لألسف 

فئة "الشديد أنو مل يعطي للطب الرياضي أمهية ومكانة يف رياضة كرة القدم ، خاصة يف الفئات الصغرى 
، وىذا راجع إىل نقص اجلانب ادلادي وادلايل ذلذه الفرق، وىذا ما يعود بالسلب على الرياضيني "األصاغر

من اجلانب الصحي وذلك بتعرضهم إىل إصابات متنوعة ومتفاوتة اخلطورة، خاصة وأن رياضة كرة القدم 
تتميز باالحتكاك البدين والتنافس الشديد، أما من اجلانب الرياضي فيتمثل يف تدىور مستواىم الرياضي 

. نظرا خلطورة اإلصابة وتكرارىا وعدم وجود متابعة طبية دورية

كما أن النقص يف اجلانب ادلادي وادلايل أدى إىل عدم توفر ىذه الفئات على طبيب خمتص أو 
حىت على طبيب عام يقوم بإجراء ادلتابعة الدورية على الالعبني ومراقبتهم أثناء وبعد التدريبات أو حىت أثناء 

. إجراء ادلباريات، وىذه مشكلة تعاين رياضة كرة القدم وخاصة الفئات الصغرى
من ناحية أخرى فإن نقص التوعية لدى ادلدربني وادلسريين ذلذه الفئات أيضا أدى إىل عدم وجود 

متابعة طبية دورية ذلذه الفئة من الرياضيني، كما أنو ال تقدم ذلم أي دروس نظرية مبدى أمهية الطب 
. الرياضي يف عالج إصابات الالعبني

إضافة إىل ذلك، فإن ىذه الفئة ال ختص باألمهية الكربى من طرف ادلشرفني عليها، حيث ال 
ختصص ذلم أي برامج ترفيهية وال فًتات نقاىة ختفف عليهم من عبأ ادلباراة أو اجملهودات الرياضية طوال 

السنة، ألن مههم الوحيد ىو إحراز النتائج اليت ترضيهم فقط، وىذا ىو لب اخلطأ، لذا فمن الواجب على 
ادلدربني وادلسريين االىتمام هبذه الفئات ومتابعتهم تقنيا وتكتيكيا، واألىم من ذلك متابعتهم صحيا طوال 

. ادلشوار الرياضي، حىت متارس ىذه الرياضة يف أحسن الظروف
ويف األخري نتمٌت أن جتد ىذه الفئة العناية الكافية من طرف ادلسؤولني والتخفيف من كمية 

. ادلشاكل اليت تتخبط فيها
كما نتمٌت أن جتد اقًتاحاتنا اآلذان الصاغية والنية احلسنة لتجسيدىا على أرض الواقع خلدمة 

. الرياضة والرياضيني
 ونرجو من اهلل تعاىل أننا قد وفقنا فيما حيب ويرضاه 



 جامعة عبدالحميد ابن باديس مستغانم
 

. أهمية المراقبة الطبية والصحية لدى العبي كرة القدم فئة أصاغر
ما بين الرابطات  المنتمية لحظيرة القسم  ( وداد مستغانم– احتاد مستغامن)دراسة ميدانية ألندية 

: إشــراف األستاذ:         إعداد الطلبة
ش - عاد دي  بن خالد-              م

يرمحمد - ش ب ل  ب
 

. تسلط الضوء على المراقبة الطبية وواقعها في النوادي الرياضية: هدف البحث
إلى أي مدى يعتبر غياب المراقبة الطبية والصحية عامال معيقا لنجاح واستمرار العمل الرياضي على : مشكلة البحث
. مستوى األندية

: فرضيات البحث
. إهمال المراقبة الطبية والصحية عامل معيق لنجاح واستمرار العمل الرياضي على مستوى األندية: الفرضية الرئيسية

. المراقبة الطبية تعاني من نقص كبير في الفحوص الدورية: الفرضية الجزئية األولى
نقص الموارد البشرية وكذلك نقص اإلمكانيات : هناك سببان أساسيان إلهمال المراقبة الطبية: الفرضية الجزئية الثانية

المادية 
: إجراءات الدراسة الميدانية

.  مدربين اختصاص كرة القدم09عينة مقصودة : العينة
مأجريت هذه الدراسة في والية : المجال المكاني-  غان ت س  م

. 2015 ماي10 أفريل وتم إعادة استرجاعها في 25تم توزيع استمارات االستبيان في : لمجال الزمانيا
يمثل المنهج الطريقة التي يسلكها الباحث في الدراسة، وبما أن المنهج يكون إتباعا لطبيعة الدراسة : المنهج المستخدم

. فإننا اعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي
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Abstrait 

 

Titre de l'étude: l'importance de la surveillance médicale et la santé chez les joueurs de football 

L'étude vise à la nécessité d'une surveillance médicale et des réalités dans les clubs de sport et de 

souligner l'importance des examens médicaux et donner aux athlètes une culture saine et le but de 

l'étude est dans la négligence de surveillance médicale et de la santé est un facteur entravant le 

succès et la durabilité des sports d'action au niveau du club et nous avons mis les variables aux 

membres de l'échantillon en termes d'âge, avec des âges entre 25 à 45 ans, tous les spécialistes dans 

le football quand nous étions à la façon statistique et des stades de la recherche scientifique et à 

notre questionnaire de dépendance La conclusion la plus importante représente la grande 

importance qu'il a joué la médecine du sport dans la réduction des blessures et nous sommes sortis 

de cette étude propositions bénéficient les clubs et les joueurs à l'avenir, y compris: 

- Développer décret Bajabbarah inspection périodique pour chaque joueur 

- Rédigé par une équipe médicale composée de spécialistes dans l'équipe de la médecine du sport à 

intervenir 

- Une bonne formation pour les formateurs 

- Traitement des cliniques médicales avec les outils et les moyens pour les examens préventifs et 

surveillance médicale 

- Organiser sensibilisation particulière des fondations et des règles de la Première Terpsat aide. 
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Abstract 

 

Title of the study: the importance of medical and health surveillance among soccer players 

The study is aimed at the need for medical surveillance and realities in sports clubs and to highlight 

the importance of medical examinations and give the athletes a healthy culture and purpose of the 

study is in the negligence of medical and health surveillance is a factor hampering the success and 

sustainability of action sports at club level and we have set the variables to members of the sample in 

terms of age, with ages between 25 to 45 years, all specialists in football When we were to the way 

statistical and stages of scientific research and our dependence questionnaire The most important 

conclusion represents the great importance it played sports medicine in reducing injuries and we 

came out of this study proposals benefit the clubs and the players in the future, including: 

- Develop decree Bajabbarah periodic inspection for each player 

- Written by a medical team composed of specialists in sports medicine team to intervene 

- Good training for trainers 

- Processing of medical clinics with the tools and means for preventive examinations and medical 

surveillance 

- Organize special awareness of the foundations and rules of First Aid Terpsat. 



 ملخص الدراسة

 

. كرة القدم و مدريب املراقبة الطبية والصحية لدى العيبأمهية: عنوان الدراسة   

 أمهية الفحوصات الطبية وإبرازهتدف الدراسة اىل ضرورة املراقبة الطبية وواقعها يف النوادي الرياضية 
 الرياضيني ثقافة صحية والغرض من الدراسة ميثل يف امهال املراقبة الطبية والصحية يعترب وإكساب

 ألفرادعامال معيقا لنجاح واستمرار العمل الرياضي على مستوى االندية ولقد قمنا بضبط املتغريات 
 سنة مجيعهم خمتصني يف كرة القدم فعند 45إىل  25العينة من حيث السن اذ ترتاوح اعمارهم مابني 

تعرضنا اىل الطريقة االحصائية ومراحل البحث العلمي واعتمادنا االستبيان اما اهم استنتاج فتمثل يف 
االمهية الكبرية اليت يلعبها الطب الرياضي يف التقليل من االصابات وخرجنا من هذه الدراسة 

:باقرتاحات تفيد االندية والالعبني يف املستقبل نذكر منها  

وضع مرسوم يقضي بإجبارية الفحص الدوري لكل العب -   

تأليف طاقم طيب متكون من ذوي االختصاص يف الطب الرياضي فريق للتدخل-   

التكوين اجليد للمدربني-   

جتهيز العيادات الطبية باألدوات والوسائل الوقائية اخلاصة بالفحوص واملراقبة الطبية-   

.تنظيم تربصات خاصة بالتوعية بأسس وقواعد اإلسعافات االولية-   


	page de garde
	الاهداء
	بقفق
	قائمة الأشكال
	قائمة الجداول
	sommaire
	chapitre 00
	chapitre 01
	chapitre 02
	pratique 2
	CONCLUSION
	résumé
	istibiane
	resémi
	bibliographie
	Abstract
	ملخص الدراسة



