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 اإلهداء
* إلى من كلّله هللا بالهيبة و الوق ار، إلى من علّمني العطاء بدون  

 والدي العزيز......   من أحمل أسمه بكلّ افتخار  انتظار، إلى
بسمة الحياة و سّر    معنى الحّب و الحنان و التّف اني، إلى* إلى  

...  الوجود، إلى من كان دعاؤها سّر نجاحي و حنانها بلسم جراحي  
 أّمي الحبيبة.

  * إلى من عليهم أعتمد، إلى شمعة متّقدة تنير ظلمة حياتي
إلى من    إلى من بوجودهم أكتسب قّوة و محبّة ال حدود لها،،

 ...إخوتي  الحياةعرفت معهم معنى  
و طلبة    أساتذةدكاترة و    إلىو    األحباب  و  األصدق اءكل    إلى*  

 معهد التربية البدنية و الرياضية .

 مستغانم .–كل طاقم جامعة عبد الحميد ابن باديس    إلى*   

 .هذه المذكرة  إتمامكل من كان له يد العون في    إلى* 

 



 

 

 والتقدير الشكر
 هذا إلتمام عونه على ونشكره نعمه على كثيرا مداح هلل الحمد

 :  وبعد البحث،
            الجزيل بالشكر تقدمن أن بالجميل والعرف ان الوف اء واجب ايدعون

رياض    الدكتور األستاذ الرسالة هذه على المشرف الف اضل ناأستاذ  إلى
 العلمي  الصرح هذا بناء في الفضل له كان الذي ،علي الراوي  

 والتقدير  بالشكر تقدمن كما بها انعلي يبخل لم التي  القيمة وتوجيهاته
 لنا هممساعدت على للدكاترة "بنزيدان .دويلي .الناصر .بولوفة "

الدكاترة "بلق ادة   كذلك شكرنو  الرسالة هذه إنجاز نحو قدما  بالتقدم
  وتأطيرنا تكويننا في كبيرال ضلالف مله كان نالذي  .بندلة . بلباي "

 .الدراسة هذه إتمام في ومساعدتنا
 البدنية التربيةمعهد   و دكاترة    ألساتذة الجزيل بالشكر تقدمن -

 مستغانم .–بجامعة عبد الحميد ابن باديس  
 إتمام في بعيد أو قريب من ساهم من كل إلى بالشكر تقدمن -

 .الدراسة هذه
 التربية معهد   و طلبة  األساتذة نازمالئ إلى أيضا بالشكر تقدمن -

 .  مستغانم -عبد الحميد ابن باديس    جامعةب  البدنية
 

 

 



 

 

 مّلخص الّدراسة باللغة العربية :-

صابات مفصل الكتف لدى مصارعي األسباب الشائعة إل توصيف :عنوان الّدراسة-
 و طرق الوقاية منها .  دوو الج
تبيان أهمية التحضير البدني الصحيح في ندرة إصابة مفصل  :تهدف الّدراسة إلى-

براز فعالية المراقبة والمتابعة الطبية في التقليل وتحديد ،الكتف  دور وأهمية اإلحماء وا 
وكذا أهمية التوعية والمراقبة الطبية في الجانب  ،من حدوث إصابة مفصل الكتف

تقديم بعض المعلومات القاعدية في إطار صحة الالعب التي و كذلك  ،الوقائي
 يحتاجها طيلة مشواره الرياضي.

 لغياب و كذا ،هتمام بالتحضير البدني و اإلحماءنقص االهو أن  :سةالفرض من الّدرا-
   .دوو إصابة مفصل الكتف لدى مصارعي الجالمراقبة الطبية اثر في  حدوث لمتابعة و ا

 ( سنة 23– 19( مصارع  و هي تنتمي للفئة العمرية )26شملت ) عّينة الّدراسة
 غليزان . دو على مستوى واليةو (نوادي للج6من )( مدرب 15و )
 كيفية اختيار العينة :-
 تم اختيار العين بالطريقة المقصودة و من المصارعين المصابين في مفصل الكتف .-
(مصارعين بطريقة عشوائية من المصارعين المصابين في مفصل الكتف 5تم اخذ)-

 للتجربة االستطالعية .
دو لوالية و أندية الج المدربين الموجودين فيفقد تم اخذ كل  بينبالنسبة للمدر  أما-

 غليزان. 
  ( مدربين بالطريقة العشوائية للتجربة االستطالعية . 5تم اخذ )-

( مصارع 87( من المجتمع األصلي اّلذي يضّم )%29.88)الّنسبة :تمثل نسبة 
 دو على مستوى والية غليزان .و ( نوادي للج6) إلى ينتمون 

دو على مستوى أندية و كل مدربي الجأي  %100مثلون نسبة أما بالنسبة للمدربين في-
 والية غليزان .

و في ،يانية المقابالت الشخصية و االستمارات االستبفي تمثلت : األدوات المستخدمة -
 .جهاز إعالم آلي الوسائل اإلحصائية،



 

 

هو أن نقص اإلهتمام بالتحضير البدني واإلحماء ،وغياب  توصلنا إليه :أهم استنتاج-
حدوث إصابة  إلىالمتابعة والمراقبة الطبية تعتبر من بين األسباب الشائعة التي تؤدي 

 مفصل الكتف.
:ضرورة االهتمام بالتحضير البدني و اإلحماء والتوعية و توفير كل ما  أهم اقتراح-

ن اجل الوقاية و الحفاظ على الصحة العامة يتعلق بالمراقبة و المتابعة الطبية م
 للمصارع .

 : الكلمات المفتاحية-
: هي عبارة عن خلل يصيب عضو أو أكثر من الجسم مما يؤدي إلى  اإلصابة-

مما يحدث تغيرات تشريحية مثل الحد من  ,تعطيل هذا العضو بشكل مؤقت أو دائم 
وكذا إحداث تغيرات فيزيولوجية في الوظائف ,الحركة الطبيعية للمفصل و العضالت 

 .و تغيرات في لون الجلدالعضوية مكان حدوث اإلصابة مثل التمزق و النزيف 
هووو عبوووارة عووون ارتكووواز طرفوووي عظمتوووين أو أكثووور أو غضوووروفين ببعضوووهما  : المفصللل -

 .البعض وارتباطهما بواسطة أنسجة بينية أو غضروفية تحفظهما وتثبتهما 
يعتبر مفصل الكتف أحد أعظم التركيبات التشريحية في جسم اإلنسان ،  مفص  الكتف:-

وهووو شووديد متعوودد الجوانووب و االسووتعماالت و الحركووات بدرجووة منطقيووة رائعووة، و يعتبوور 
وهووو مفصوول بحكووم تكوينووه غيوور ،موون األنووواع المفصوولية التووي يطلووق عليهووا الكوورة والحووق 

س عظموووة العضووود فوووي مكانهوووا مسوووتقر وذلوووك لعووودم عموووق التجويوووف الوووذي تسوووكن فيوووه رأ
الطبيعوووي بلووووف الكتوووف، ولوووذا يكثووور وجوووود العضوووالت واألوتوووار واألربطوووة العضووولية التوووي 

 ه.تغطي
 "اللين الطريق"أو"اللطيفة الطريقة"تعني و يابانية تقليدية رياضة تعتبر الجودو :دوو الج

 التوازن  إخالل هو الهدف و ,متنافسين فردين بين التالحم و التماسك على تعتمد
 شل و األرض على طرحه ثم ,الفنية الحركات طريق عن عليه السيطرة و للخصم
 .محددة أحكام و قواعد ضمن به األذى إلحاق غير من حركاته

 
 



 

 

 ملخص الدراسة باللغة لفرنسية:

 Résumé de l’étude 

Titre de l’étude : Diagnostique des causes les plus répandues concernant  les lésions 

articulaires au niveau de l’épaule que peuvent contracter les judokas. 

L’étude vise à : démontrer l’importance de la préparation physique pour amenuiser  le 

risque d’accident articulaire de  l’épaule chez l’athlète, déterminer l’intérêt primordial 

de l’échauffement, mettre en évidence l’efficience du contrôle et du suivi médical pour 

réduire le risque d’accident  inhérent à la pratique de ce sport de combat ; Les cours 

pédagogiques de sensibilisation  préventive dispensés par le staff médical sont  aussi 

nécessaires  à la protection de l’athlète contre ses blessures très fréquentes chez les 

sportifs négligents ou mal  conseillés ; et autres instructions basiques entrant dans le 

cadre de la santé dont doit se munir l’athlète tout le long de son parcours sportif. 

L’objectif de cette étude : est de montrer que le non respect de la préparation physique 

adéquate, la négligence dans les exercices d’échauffements et l’absence de suivi et de 

contrôle médicaux  sérieux et réguliers   concourent forcément à la survenance de lésion 

au niveau de l’épaule chez le judoka. 

 Un premier  échantillon concerne 26 athlètes dans les catégories âgées entre 19 à 23 

ans et un autre touche 15 entraineurs choisis dans 6 clubs que compte la wilaya de 

Relizane. 

Comment s’est effectué le choix des échantillons : Le premier choix était ciblé car 

n’on a répertorié que des blessés à l’épaule, et parmi eux on a questionné 5 pour 

expérience exploratoire. 

Quant au choix des entraineurs, on les a tous ciblés, c'est-à-dire 15 et  on a questionné 5 

d’entre eux, choisis au hasard pour expérience exploratoire. 

L a proportion des sportifs concernés représente 29,88% d’un ensemble qui compte 87 

judokas  éparpillés sur les 6 clubs que compte le wilaya ; celle des entraineurs était de 

100%. 

Les moyens utilisés : ils consistent en des rencontres personnalisées, des 

questionnaires, des moyens statistiques et informatiques. 

Déduction majeure : toutes nos investigations aboutissent à un même diagnostique : 

que le manque d’intérêt que portent les sportif à la préparation physique et aux 

exercices d’échauffement et la carence de suivi et de contrôle médicaux sont considérés 

comme les causes les répandues qui peuvent provoquer les lésions articulaires de 

l’épaules chez le judoka. 



 

 

Suggestion majeure : La nécessité de cultiver l’intérêt à la préparation physique et à 

l’échauffement, et de sensibilisation préventive, et procurer tous les moyens matériels  

médicaux et humains pour assurer la santé de l’athlète. 

Mots clés :  

La blessure : c’est une sorte de défectuosité qui peut toucher un organe ou plusieurs 

dans l’organisme et qui contribue à une  déficience temporaire ou permanente ; ce qui 

induit à un changement anatomique comme l’arrêt de mobilité naturelle de l’articulation 

et des muscles, et autre changement  physiologique dans les fonctions organiques à 

l’endroit de la lésion comme la déchirure musculaire, l’hémorragie  ou ecchymose. 

L’articulation : C’est une sorte de soutènement entre deux ou plusieurs os à leurs 

extrémités, ou la jonction entre deux cartilages par le biais de tissus médians  ou 

cartilagineux pour les stabiliser et maintenir. 

L’articulation de l’épaule : elle est considérée  comme la plus délicate dans la 

constitution anatomique dans le corps humain, très sollicitée car multifonctionnelle. 

Fragile du fait que les os ne s’emboitent pas profondément  l’un dans l’autre pour 

permettre une rotation plus ample aux bras  ce qui fait que les risques de déboitements 

sont plus probables. C’est la multitude de muscles qui assurent la stabilité de 

l’articulation d’où les lésions musculaires sont donc trop fréquentes. 

Le judo : C’est un sport traditionnel japonais et veut dire la méthode douce. Elle repose 

sur  l‘étreinte de l’adversaire, dans le but  de lui faire perdre l’équilibre et de 

l’immobiliser au sol, sans lui porter préjudice, selon les règles de ce jeu. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 ملخص الدراسة ابللغة االجنليزية :
 

-the title : the men causes of shoulders in judos players  

This study show the importance of worning up in judo to avoir sholders dislocation . 

A warn up is a session which takes place prior physical activity  

This stady also shows the the importance of the cheting healthy condition time to time . 

Howe do we choose the informent we select 26 judos  players .from (19 to 23 ) years 

old . from  relizane .  

We selet from them 05(I . e ).29.88% .  

Or  trainers we choose  ( 15 ) trainers from  (06 ) gudos clubs in relizane i:e :100% .  

-the esploited  tools: personal conversation  ,questionnaire and   to do statistics 

acomputer .  

-the conclusion : the lack of worning up befor sport and  the absence of healthy 

checking  lead to the dislocation of sholders . 

-the solution :  

The importance of worning up and helth check . and injury  prevention .  

-the key words :  

-ingury : damage or harm doneto or suffered by a person .  

-showlder  joint : the most fliscible joint in the entire human body .   

Our showlder joint  is formed by the union of the humerus . the scapula .  

-dislocated showlders :the showlder joint is the most frequently dislocated  joint of the 

body . because it moves in several direction .  

-judo :the origin of that sport is japen , amethrod of dending oneself or fighting , 

withront the use of weapons .       
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 :المقدمة 

تفررراإلصابارررلرلاصاةانلسررركأصدفأرررثلص معرررتصظاررر صلررر وصتقنيلا  رررلاا صاةتقررر صنصت دررر  ص
نصابالرلاصاةانلسكأص(صت فصعرلال صتن صاةتورناصاةرت دلتك لصاةتتنير ص األعتللصاةتتانبكأ

نصة صتزلصاذهصاةتقنيلاصتتعتىصاةقرلتل  صيرلصع رلصاةور صص،ت صعتلكأصاةتتان صاةانلسل
صنصاةتتان صرافأصخلاأص.صاةانلسل

ع رروص تقرراإلصتتلاأررلصاةانلسررأصاةبتدكررأصعررلت صأررنابصظلدررلبصاةتررتان صظنصاةتدليأررلاص ةرر ص
نصة رتصتنارلص رلصتر صو رلانة فصونصوت اندليرلصص،اةقت رتصتر صابارلرلاصرأركوأصظنصخو را 

 ةرررر ص %43لانلسررررأصاةبتدكررررأصظارررر  صترررردث صترررر و ةرررر صظ ص ررررلصعمررررا صظ  صتتررررلا صة
 ترررلصظلبتررراصتااأرررأص رررلصتررر صص،رارررا صاةد ررراصعررر صدرررندصابارررلرأصنصترررتىصتمل اارررلص47%

نصظلرلاص،وياادكصوا ةتلدلصنصوتكتبنوصاةانألص ة صظ صابارلرأصاةانلسركأصت رلااصتاسركأص
 .(12،ص2012 اةغتاى،صألبكأصتتتتصةتمتلصاةعل لاصاةتتكلتلأصةلجثلزصاةعا لص

صتقرتل  ظنص،ناةانلسرل اةبرتدل اةدمرل  تر  تنترل تتناير  ابارلرلا ظ  اةتقران  نتر 
صاةترل اةانلسرلا يل خانال غ اال، ت  ظعل  ان اةانلسأ ظدناد رقإل يل ابالرلا

 اةررقإلصتلرلصانلسرأص رقسث  ت  ااوتاتث  ظن رقسث  ت  اة عب   اعتكلك تتول 
 اةدفأكأ ن اةبتدكأ اأتقتاتاته ن  ت لدلته ظيا  اةانلسل  بذل ظ تتول ص تنصاةتلصنصاةج

 يرل  ختلرف اةترلانرلا ن اةترتان  خر لصتننصاةجر تتلاأرأ يرل اةتبرذنل يلةجثرت ناةق لكأ،
 تختلفأ تق تثل يل نصتأ لا عا لا يل تتتلل تننصةلج اةعا ل األتاب وبكقأ نصمتته
 جأر  يرل اةتختلفرأ ناةتفلارل اةقسرلكأ اةتجرلتك   ليرأ ي ثرل نصتمرتاك تاالانرأ نمرره

صص.اة ع 

ع رروصصعرتصارذهصاةتفلارلصناررنصتفارلصاةكترفظرعلدرلصارذاصدانررتصتأرلكوصاةسرنبصعلرر صنيرلص
 ظلبتاصرقإلصاةتااألاصتللصو لةثل صوصظاتكأصاةق يأصب  صتتلاأأصاةتتاندلاصاةانلسكأ

ص.ص(11صصص2006 تعتت،صصنصاةت ل لصت صآللاصاةتثل صاةتفلالص

ص
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ناذاصتلصتؤ تهصرقإلصابعالالكلاصاةتنةكرأصبارلرلاصاةت عر صاةترلصظجانراصيرلصاكولةكرلص
نصتررررر صادرررررلصتبرررررازصص.(87،86صصص1998 ظأرررررلتأانلإل،صص1975،صنيادأرررررل1979ص-1971

ظاتكررأصتدررلنلصتفاررلصاةكتررفصةلرعرروص ندثررلصتعلنةررأصعلتكررأصجررلت صةلنيررن صعلرر صاألأرررل ص
تنصألدتكرأصن كرأصغل رزا صنصنصتارلاعلصاةجرصعرتنوصابارلرأصةرتىص ةر تؤتيصاةملالقأصاةتلص

نصرمرر لصكت رر صظ صكتلررلص أررثلتلصرأرركولصيررلصص،األأرر صاةنيلالكررأص  ررلاا صتأررتع صاةتااأررأ
يررررلص عررررتاتصصاررررتا صاةانلسرررركأصاةتتنخررررلاةانلسرررركأصنصبلررررن صاألعتلكررررأصت ررررت صاةتأررررتنكلاصا
 اةانلس   صنصتتانبث ص.ص

صكعتنيصعل ص صن صاةد انأ صاةتااأأ صمتل صيلألنل صاةرلب   صوان أ صاذا صيلصرعلدل ناأتقتلدل
ص صاةكتف صتفال صبإالرلا صخلص صاألنل صاةج،يال   صبانلسأ صاةللدل ناةفالأصصتننصن

ص23-19 اةقتانأ ص صاةرل صاةّللدلصيثنأدأ( صخلصصرلةّتااأصظّتل صيت صن صاةت تادكأ، صاعتنىصأ
 ،صاألّنلصةتدثجكأصاةرعوصنصابجاابااصاةت تادكأصنصاةّللدلصةقاإلصنصتعل لصيال  

صنصتدليمأصاةّدتلالج.

ص
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 : اإلشكالية-2
صةوبكقته ترقل آخا  ة  اختالص ت  يلصاألةقل صاة تلةكأصاةانلسكأص ابالرلا تختلف

 عل  ألبل تمل ا ةثل اةانلسكأ ابالرلا ظ  تتلاأته،ع و يناد   ن تتانره واقص ن 
صتنصاةج يانلسأ تاتنته،نص اةانلسل تأتنىص  ن ترلتالثل ةثل اةفاتكأ األةقل صب   ت ن
 ن ظتاالثل يل اةتقتتت اةف ايص اةقتنت رتللرأ تقت اةتل ن اةتتقتت ، األألأكأ تثلااتثل
 علتكأ رواقص تتانبثل نظ تقلكتثل واقص يل اةألك  ن اةج ت األألن   ترلد عل   ت لدثل
 اةترلما رل عتكلك تتت ز تننصيانلسأصاةج ال،اصتونص عأ  تترقأ تدثجكأ ن ظأ  ذاا
  ؤتي اةذي اةلق  وبكقأ  ة  ااج  اذا ن اةثجن  ظن اةتيلد يل أناب ،اةتالاع  صب  

ص. إلالرأةصاةتقاإل  ة  ظعكلدل
صظ صابالرلاصتعتتلأصاةعتنوصيلصظيص تنص،صنصاةجأ صيلصانلسأصاةجتدو أصت صنرتل

صصدجت ص ب ا  صاة ع صرافأ ص تقاإلصةثل صابالرلاصاةتل صظكلا صظ  صتفالصال  الرأ
ناذاصتلصتؤ تهصرقإلصابعالالكلاصاةتنةكأصبالرلاصاةت ع صاةتلصظجاناصيلص،اةكتفص
ص.(170 .ص1998 انلإل،صص1975،صنيادأل1979ص-1971اكولةكلص
تختلفررررأصترررر صصظدررررنادتنصصيررررلصن كررررأصغل ررررزا صص ةرررر صنصةكلررررا صتقرررراإلصتاررررلاعلصاةجررررند ررررااص

صاباررلرلاصاةانلسررركأصنخانارررلصيررلصتفارررلصاةكترررفصصي رررتصظلررلاصذةررركصاةتنسرررندصااتترررل 
ص،اةرلعلل صصيلصتعلنةأصتقايأصاألأرل صاةملالقأصةعتنوص الرلاصتفالصاةكتفصاةولةرل 

لاصاةانلسرركأصاةتررلصتررؤلاصيررلصنص كفكررأصت يررلصتلررلصاررذهصاباررلرصصظدررنادصتلرركصاباررلرلانص
 تأتنىصا دجلزصنت ت صاةانلسلصيلصن كأصغل زا ص.ص

ص:صن لصتم لأصرعوصتتول صابجلرأصعل صاةتألؤ اصاةتلةكأ
تلصالصاألأرل صاةملالقأصاةتلصتؤتيص ة ص الرأصتفالصاةكتفصن  فصصكت  صاةنيلكأص-

صتدثل.ص
ص:صصالتساؤالت الفرعية

صاةبتدلص ؤتيص ة ص الرأصتفالصاةكتفص؟اةتعس اصيلصالصد صصا اتتل ص-
صتؤتيص ة ص الرأصصتفالصاةكتفص؟صصرلبعتلبالصيلأصا اتتل ص-
صتفالصاةكتفص؟صتلرقأصاةوبكأصصالاصيلصعتنوص الرأالصةغكل صاةتاايرأصنصاةت-
صتفالصاةكتفص؟صاةوبكأصتناصيلصاةنيلكأصت ص الرأصالصةلتنعكأصنصاةتاايرأ-
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 أهداف الدراسة : -3

صتفالصاةكتفص.صدتا ص الرأص ة  ؤتيصاةاعكحصصاةتعس اصاةبتدلصص:صأوال-
صتفالصاةكتفص.صيلصاةنيلكأصت ص الرأصتعت تصتناصنظاتكأصابعتلب: صثانيا-
تفاررلصص اررلرأعررتنوصاةت ل ررلصترر صاةتاايرررأصنصاةتتلرقررأصاةوبكررأصيررلصص برراازصتنا :صثالثااا-

 صاةكتف.
صتفالصاةكتفص.ص الرأاةوبكأصتناصيلصاةعتصت صصةتاايرأةلتنعكأصنصا :صرابعا-
 فرضيات البحث : -4
 الفرضية العامة : -ا

صغكل صاةتتلرقأصنصاةتاايرأصاةوبكأصالاصيلرلةتعس اصاةبتدلصنصابعتلبصنصد صصا اتتل ص
ةتىصاةتنعكأصناةتاايرأصاةوبكأصيلصاةعتصت صابالرأصصنتناعتنوص الرأصتفالصاةكتفص

صتنص.صنصتالاعلصاةج
 الفرضيات الجزئية : -ب
صد صصا اتتل صرلةتعس اصاةبتدلص ؤتيص ة ص الرأصتفالصاةكتف.صص-
صيلأصا اتتل صرلبعتلبصص ؤتيص ة ص الرأصصتفالصاةكتفص.ص-
صغكل صاةتاايرأصنصاةتتلرقأصاةوبكأصصالاصيلصعتنوص الرلاصتفالصاةكتف.صص-
صفالصاةكتفص.ةلتنعكأصنصاةتاايرأصاةوبكأصتناصيلصاةنيلكأصت ص الرلاصتص-
 أهمية الدراسة و الحاجة إليها :-5

صبالرلاصصتفالصاةكتف األأرل صاةملالقأص تقايأ خ ل ت  ظات ته اةرعو ك تأ 
 ت صاذهص اةانلسل ةنيلكأ األألأكأصاةت نتلا  األب عل  اةقتل اجل ظدناعثلصت نص

  مف خ ل ت  نذةكصابالرأ، ت  ةلعت اة زتأ اةنألالل نتن  ف نعتل ته ابالرأ
 ابالرلاصتااأأ    اةاعكعأ، اةقلتكأ رلألألة   تقلةجتثل نتعلنةأ اةخلل د ل 

نظدتل ص نظدناد ظم لل نتعتت عتنلثل يبل ابالرأ ةتني  اةفااأ تتدح اةانلسكأ
  ننيل ته عتل ته جلظ ت  اةتتلا  اةانلسل رلةدمل  تاترو اةتل ابالرلا

صابالرأ. ت 
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رلةتتان صاةانلسلصاةعت وصناةتا  زصعل صاةت نكأصاةقسلكأصةثذاصرلبسليأص ة صا اتتل ص 
 سليأص ة صاذاصتزننتصاة اابصرلةتقلنتلاصاةكليكأصتفالصةلت ل لصت صعتنوصابالرلا،صاة

عنلصاألأرل صاةملالقأصبالرأصتفالصاةكتفصنصظدناعثلصصنصواقصاةنيلكأصتدثلصص سليأص
صيتحصاةتجللصبجاابصرعنوصنتااألاصيل اةتأت بلصنذةكصةلرعوصناةتنأ صص ة ص لصاذا

صظكلاصيلصاذاصاةتنسندصةتلصةهصت صظاتكأص ب ا صيلصاةتجللصاةانلسل.ص
 مصطلحات البحث :-6
الصعرلا صع صخللصكا  صعسنصظنصظكلاصت صاةجأ صتتلص ؤتيص ة ص:نظريااإلصابة -أ

ةعتصت صتتلصكعتوصتغ اااصتمانعكأصتللصاص،تاال صاةقسنصرم لصتؤياصظنتقو لصاذاص
ص(101.ص1995يلال ،ص صن ذاص عتاوصتغ اااص،اةقس ااةعا أصاةوبكقكأصةلتفالصنص

صي زننةنجكأصيلصاةن لالفصاةقسنكأصت ل صعتنوصابالرأصتللصاةتتزقصنصاةدزنف
ص.(78،صصص1995 اةزغبل،صنصتغ اااصيلصةن صاةجلتصنصغ اصذةكصص
الصظيصتلفصأنابص ل صاذاصاةتلفصتالع صظنصغ اصتالع صص: اإلصابة إجرائيا-ب

ص.نمت تاتلصك ن صاذاصاةتمل اصتفلجاللصبتثتكصاألدأجأصدت جأصأليصتمل اصخلاجلصصنعلت ص
 .صصصصصصصصصصصصصصصصصص(91صصص1995 اةقلة صز.،صص
ارررنصعررررلا صعررر صااتكرررلزصوايرررلصع تتررر  صظنصظكلررراصظنصغسررراني  صص: نظرياااا المفصااا -أ

 .برقسثتلصاةرقإلصنااترلوثتلصبناأوأصظدأجأصب دكأصظنصغسانيكأصتعف ثتلصنتلبتثتل
ص.(12،صصص1991 يتعل،صص
 رتلصعلر صت رلا صظنصااتكرلزصع تتر  صظنصظكلراصتر صع رل صاةثك رلصص:صالمفص  إجرائيا-ب

اةوننلأصعدتصاألواا صنيلصاةق ل صاةتأروعأصصاةق تل،صنك  صاذاصا اتكلزصيلصاةتفلارل
 عدتصاةعليلاصنيلصاةق ل صاة ا ا صعدتصظيصأوحصت صأونعثل.

ص تكن صتفالصاةكتفصت صاظ صعستصاةق  صاةكب اصناةتجننفصاةقدرلبلصمفص  الكتف:-أ
اةاغ ا،صنةثذاصاةتفلناصب  صعج صاظ صاةقستصاةكب اصنعفا صاةتجننفصاةتفاللصناتأرلدص

ص.اةتعف أصاةتفالكأصكقولصاةتفالصعا لتهصاةناأقأصاةتلصكتتلزصبثل
 .(75،71،65،صص،1998 عأ ،صص
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جأ صابدأل ص،صكقتباصظعتصظع  صاةتا  رلاصاةتمانعكأصيلصص:صمفص  الكتف إجرائيا-ب
نانصتتقتتصا أتقتل اصنصاةعا لاصبتاجأصتدو كأصااالقأ،صنصكقتباصت صاألدنادص

صاةتفالكأصاةز ةكأصاةتلصكول صعل ثلصاةكا صناةع صنانصتفالصرع  صتكنندهصغ اصتأت ا
 .(54،ص1999 اةقناتةل،ص

 اةوان "ظن"اةلوكفأ اةوان أ"تقدل ن كلرلدكأ ت ل تكأ انلسأ اةجنتنصتقتباص:نظريا دو و الج-ظ
 اةتناز ص  خ ل ان اةثت  ن، تتدليأ   يات   ب   اةت ع صن اةتتلأك عل  تقتتت "اةل  

 مل ن األاإل عل  واعه ل  اةفدكأصاةعا لا وان  ع  علكه اةأكوا  ن ةلخا 
 .تعتت  ظع ل  ن يناعت ست  ره األذى  ةعلق غ ا ت  عا لته

دررندصترر صاةتاررلاع  صنصذةرركصصظياررنصوان ررأصكلرلدكررأصتأررتحصبتجررلنزصص: إجرائيااادو و الجاا-ب
ص.(157صص1998 ظعتت،ص.يدكأصخلاأصبثلصبت دكلا

ص:صاختيار الموضوع أسباب-7
صيلبلكأصاةتنسندصةلتااأأص.ص-1
ت صخ لصتناكلاصاةرعنوصاةألر أصعل صظاتكأصتألكوصاةسنبصعل صتللصاذهص-2

صاةتااألاص.ص
صتنصةتختلفصابالرلاصنصخلاأصتفالصاةكتفص.صنصتقاإلصتالاعلصاةج-3
صص.كأصت ص الرلاصتفالصاةكتفالواقصاةنيلاةاغرأصيلصاةرعوصع صظأرل صنصاة-4
ةتىصتالاعلصصثلتدنصاةنيلكأصابالرأصةفاصا دترلهصت صخ لصتنسكحصظأرل ص-5

صص.تننصاةج
جلصيتحصاةتجللصةرعنوصتأت بلكأصظتنصت صنصنصانلسأصاةجصرعوصجت تصيلصابالرأ-6

ص تااأأصألر أصظنصتملبثأص.
 الدراسات المشابهة :-8
 : تمهيد-

 اةرعو توننا يل اةتألعت  اةقناتل ظا  ت  اةتملبثأ ن اةألر أ اةتااألا تقتبا
 جناد   مف  ة   اتل جت ت رعو ألي اة لعت  تتلل ظدثل ع و،ص ت تته نصاةقلتل
 اذه ت اةولةرل صاةرلعلل ص اأتفلت يت ن ، اةتااأأ اذه يلاةتمخنذ ص اةتناسك  ت  ظخاىص
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 اةرعو نتنجكه اةرعو ياسكلاصبدلب  كفكأ تدثل دذ ا جناد ، عت  يل اةتااألا
 اةتااأأ  جااب يلصتدثل  ذةك اأتفتدل ن ,اةرعو ةثذا اةد انأ اةخلفكأ رتللرأ ن لدا

صاةزتدكأ اة ان  سنب يل عجتثل تعت ت ن ،اةتدلأرأ اةق دأ اختكلا وان أ ن اةت تادكأ
 ناجثا اةتل اةاقنرلا عل  اةتقا  ن ، اةتأتختتأ األتا  دنعكأ ن ت لدكأاة ن

نصاةتلصدذ اصتدثلص اةعلةكأ اةتااأأ  جااب ظلدلب ا عترلا رق   ألخذالصاةألر    اةرلعل  
ص للص: تل
رتقثتصاةتابكأصص(2006،2005)أمين، ياهمي حمزة محمد  الباحثين زكور الطالبيندراسة -1

 .اةبتدكأصناةانلسكأصبتاةلص باااك ،صجلتقأصاةجزاالا
صيلصص:عنوان الدراسة - *صظاتكأصاةو صاةانلسلصيلصع جصابالرلاصاةانلسكأصنتناه

ص صتاتنتص عبلص ا صاة تصظمرلل*.تعأ 
ص ا ص:إشكالية البحث- صةتتلاألصانلسأ صاةوبكأ صغكل صاةتاايرأ األأرل صاةتلصت فصنااب

 اة ت.
 الفرضية العامة للبحث :-

  صد صصظنصغكل صاةتؤوان صاةاع   صيلصاةفاقصاةانلسكأصةكا صاة تص ؤتيص ة صص-
ص.ااتفلدصدأرأصابالرلاصاةانلسكأصناذاصتلص ؤلاصألرلصعل صتاتنتصنصتأتنىصاة عب  

ص:صصالجزئية للبحثالفرضيات -صص

ص اتتل صرلةتتلرقأصاةوبكأصةفلالت د صصاةنألاللصنصاةتنااتصاةتلةكأصظتىص ة صعت صا-
 األمرلل.

يلأصاةتنعكأصةتىصاةتتاب  صظلاصألرلصعل صاأتقتللصاةو صاةانلسلصيلصاةنيلكأصنصع جص-
 ابالرلاصاةانلسكأ.

 ة صعت صنجنتصتتلرقأص  صااتتل صاةتتاب  صرلةدتلالجصنا اتلةث صةلفاللاصاةاغاىصظتىص-
 وبكأصةثذهصاةفاللا.

 هدف الدراسة : -

 اةتقا صعل صاألأرل صاةتلصظتاص ة صغكل صاةتتلرقأصاةوبكأص.-
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ص.اةتدثجصاةنافلصيلصاذهصاةتااأأصاةرلعلل ص:صاأتخت صاةولةرل صالمنهج المستخدم-
ص لةتلةل: يات(ص65: لداصع دأصرعلث صتم لأصت ص عينة البحث -
 ا صاة تص ادفصظمرلل(صتنزعأصعل صخت صياقصانلسكأصنال:صص ع صاختالصص60ص-

 ن كأصاةتتكأ(،ص*مب رأصاة رلالل ن كأصت زيصنزن(،ص*دلتيص ا ص *اةدج صاةانلسلصاةبانايكأ
اة تصاألبكلا،صدلتيص ا صاة تصع  صاةبدكل صنا تعلتصاةانلسلصةبلتكأصاةت انأص اةجزاالاص

صاةقلاتأ(.
صاةألةفأصاةذ ا.صصتتاب  صتنزع  صعل صاةفاقصص05ص-ص
صكأصنزعاصعل صاة عب  ا أتتلاااصابأتبكلداةرلعلل صصاةولةرل صاأتخت :أداة البحث-

ص.ناةتتاب  
صاةدتلالجصاةتلةكأصناةتلصع  اص:داىصت صخ لصتااأتثتلصظدثتلصتنا ص ة صنتائج الدراسة-

ص:اةتلةكأصاةفاسكلاصاعأ
صظ صتق  صياقص ا صاة تص صتعتنيصعل صيلعلاصةلق جصنظورلبصتختا  صيلصاةنيلكأ-صص
ص.نع جصابالرلاصاةانلسكأص
اةتأتنىصاةتتتدلصةلتتاب  صظكتصيلأصاةتنعكأصت صوايث ،صنرلةتلةلصغكل صاةتتلرقأصص-ص

ص.بكأصاةتنانأصناةملتلأصةلانلس   اةو
صظتىص ة صعت صنجنتصتتلرقأصوبكأ.اباتللصةلفاللاصاةاغاىصنخلاأصيالأصاألمرللصص-
 أهم التوصيات : -
صتني اصيلعلاصةلق جصنصظورلبصتختا  صيلصع جصابالرلاصاةانلسكأص.-
صص.تكنن صاةتتاب  صنص ذاصا اتتل صرفالأصاألمرلل-
 .  فاصاةم خصرتاا رلةجلتقأ( 2007 ( الخالق عبد أحمد حجازي الطالب دراسة -2
 ت  اةللدكأ اةعل أ ةت ت ذ اةملالقأ ابالرلا ةرقإل تأعكأ تااأأ : البحث عنوان-

 . األألأل اةتقلك 



 
9 

صاةتقلك صمشكلة البحث : - صت  صاةللدكأ ص الرلاصاةعل أ صالصاألأرل صاةتلصت فصنااب تل
  األألأل

 : عل  اةتقا   ة  اةرعو  ثت  : البحث أهداف-
  فا رتعلي أ األألأل اةتقلك  ت  اةللدكأ اةعل أ ةت ت ذ م نعل ص األكلا ابالرلا -

 . اةم خ
 األألأل اةتقلك  ت  اةللدكأ اةعل أ ةت ت ذ ةإلالرأ تقاسل ص اةجأ  ظجزاب ظكلا -

 . اةم خ  فا رتعلي أ
 األألأل اةتقلك  ت  اةللدكأ اةعل أ ةت ت ذ ابالرلا عتنو  ة  تؤتي اةتل األأرل  -

ص.  اةم خص فا رتعلي أ
 اةرلعوصظ ص:صصاةولة صكفتاإل: البحث فرضيات-

  فا رتعلي أ األألأل اةتقلك  ت  اةللدكأ اةعل أ ةت ت ذ م نعل ص األكلا ابالرلا -
 لاص.اةأعجالصاةكتتلاصنص اةم خ

 األألأل اةتقلك  ت  اةللدكأ اةعل أ ةت ت ذ ةإلالرأ تقاسل ص اةجأ  ظجزاب ظكلا -
  اةم خصالصتفالصاة ت صنصاةا رأص.  فا رتعلي أ

 األألأل ةلتقلك  اةللدكأ اةعل أ ةت ت ذ ابالرلا عتنو  ة  تؤتي اةتل األأرل  -
 اةم خصالصاةتالت صنصا عتكلكصنص اتللصابعتلبص.  فا رتعلي أ

 . اةرعو ةوبكقأ ةتدلأبته اةنافل اةتدثج اةرلعو اةولة صصاأتخت  : البحث منهج-
 اةانف تتاا  ت  انلسكأ تابكأ تقل  ) 20 ( عتت اختكلا ت  : البحث عينة-

 اةم خ  فا رتعلي أ تا زص22صت  عل   عتاتي تتاأأ ) 20 ( كتللن ص ناةعسا
 ت  اةللدكأ اةعل أ ةت ت ذ ةإلالرأ تقاسل األكلا اةجأ  نظجزاب ابالرلا دأرأ ةعاا
 . األألأل اةتقلك 

 بإالرلا اةتالب   ت  تلت ذ  558  يناتثل عتتكه ع دأ رلختكلا اةرلعو يل  ل  -
ص ة  تؤتي اةتل األأرل  عل  ةلتقا  )٪ 28 ( يتاال تالنكأ بدأرأ تختلفأ انلسكأ
ص. األألأل اةتقلك  ت  اةللدكأ اةعل أ ةت ت ذ ابالرلا عتنو
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 : البيانات جمع أدوات-
 عل  ةلتقا  اةانلسكأ اةتابكأ ةتقل   الرلا عاا اأتتلا  اةرلعو اأتخت  -

 ت  اةللدكأ اةعل أ ةت ت ذ ةإلالرأ تقاسل اةجأ  ظجزاب نظكلاصم نعل ص األكلا ابالرلا
  األألأل اةتقلك 

 نتأنقص اةم خ  فا رتااكز اةتالب   ةلت ت ذ اأتبكل  اأتتلا  اةرلعو اأتخت  -
 اةعل أ ةت ت ذ ابالرلا عتنو  ة  تؤتي اةتل األأرل صعل  ةلتقا  ،ناةانلإل

 . األألأل اةتقلك  ت  اةللدكأ
 :  لل تل اأتدتلج ظت   نتدليمتثل اةدتلالج عاإل رقت : البحث نتائج أهم-

  فا رتعلي أ األألأل اةتقلك  ت  اةللدكأ اةعل أ ةت ت ذ م نعل ص ابالرلا ظكلا -
 :  لآلتل  لدا اةم خ

 %27.28 بدأرأ ا ةتناب ل  % 02.19 بدأرأ اةأعجلا ل  % 82.22 اةكتتلا .
 األألأل اةتقلك  ت  اةللدكأ اةعل أ ةت ت ذ ةإلالرأ تقاسل ص اةجأ  ظجزاب ظكلا -

 ل  % 27.2 اة ت  تفال ل  % 28 اة ت  نجه :تل لآل  لدا اةم خ  فا رتعلي أ
 .22.8% اةألق ل  % 20.1 اةا رأ

 األألأل اةتقلك  ت  اةللدكأ اةعل أ ةت ت ذ ابالرلا عتنو  ة  تؤتي اةتل األأرل  -
 :  لآلتل  لدا اةم خ  فا رتعلي أ
 ابعتلب  اتلل ل  % 8.72 تدلأ  اةغ ا اةفدلب ل  % 8.92 ا عتكلك ن اةتالت 

 %29.78 .بدأرأ اةزاالت اةعتل  ل  ، % 9.82 اةخلوئ اةفدل األتاب ل  % 8.28
 :  لل رتل  نال اةرعو دتلالج عده ظأفاا تل عتنت يل : البحث توصيات أهم-
 . ةلت ت ذ اةخلاجل اةدمل  ظلدلب  أقل  عابأ تناجت سانا  -
 . اةانلسكأ اةتابكأ تدثج ةتدف ذ ت ال  اةتتاأأ يدلب ك ن ص ظ   ج  -
 بتاكأ يبل اةملتلأ اةوبكأ اةفعنالا  جااب ن رلةتتاأأ وب   تناجت سانا  -

 .اةتنأ 
أقليلا ناعل انلسل تل  ف تنااا ع ت سانا  -  ةتقلتل ن ةلت ت ذ ظنةكأ نا 

 . اةانلسكأ اةتابكأ
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 .ابعتاتكأ خلاأ رلةتتاا  ناةأ تأ األت  عناتل تني ا -
  ت صجلتقأصعتل صاألات ) 2008 الرحاحلة وليد ، حالوه رامي ، مجلي ماجد )دراسة -3
 . اة نىص ظةقل   عبل ةتى اةملالقأ اةانلسكأ ابالرلا : الدراسة عنوان-
 ةتى اةانلسكأ ابالرلا ادتملا زنلت  يل اةتااأأ تم لأ تكت  : الدراسة مشكلة-

 تأتنىص ادخفلإل  ة   ؤتي تتل ذةك ،اة نىص ألةقل  اةتختلفأ ةألدناد اةتتلاأ  
 اةكل ان  يإ  ةذةك  سليأ ، اةقابل اةتأتنىص عل  خلاأ ن   دجلزاتث  ن اةانلس   

 اةجايص تلل اة نىص ظةقل  يقلةكلا  عتى تقتبا بتدكأ ظدموأ كتلاأن ص اةذ   األياات ت 
 ن اة تااا اذه ةتوننا  نأ لأ اةلقرأ اذه يقلةكلا تأتخت   تل ,نغ اال اةاتل ن

 ابالرلا ادتملا ت   زنت يت تل ذةك ظخاىص انلسكأ ظةقل  يل اةانلسكأ  ابدجلزاا
 . األخاىص األةقل  يل عت 
 : عل  اةتقا   ة  اةتااأأ اذه اتيا : الدراسة أهداف-
صاةفقلةكأ دند ن اةجد  ةتتغ ا ترقل اة نىص  عبل ةتى م نعل األكلا ابالرلا ظدناد -
 . ب دثل اةفانقص ن ) ،نل  تستلا ، اتل ( 
 ن اةجد  ةتتغ ا ترقل " اة نىص ظةقل   عبل ةتى " ةإلالرأ عاسأ ظكلا األجزاب -
 . ب دثتل اةفانقص ن ) نل  ، ،تستلا اتل ( اةفقلةكأ دند
 . ) اةتدليأأ ، اةتتان  ( ابالرأ عتنو نيا -
،صتستلا اتل،ىصاة نص ظةقل   عبل ةتى ابالرلا ةعتنو اةتؤتكأ األأرل  ظكلا -

 . نل 
 : اةرلعلن صظ صاةولرأصكفتاإل:فرضيات الدراسة -

 . اةنل  ل  اةاتل  ل ث  ةإلالرلا عاسأ األكلا ا  اةتستلا ألةقل  اةتتلاأ   -
 . اة نىص ظةقل   عبل ب   اةانلسكأ ابالرلا ادتملا يل علت  كم ل   اةجد  -
ص. ابعتلب ةقتلكلا اةكليل ا اتتل   نةن ص   اة نىص ظةقل   عبل -
  التتهتة اةتأح روان أ اةنافل اةتدثج اةرلعلن ص اةولرأصاأتخت  : الدراسة منهج-

 .اةتااأأ ظاتا  ن ةوبكقأ
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 اةرونةأ يل اةتملا    اة نىص ظةقل   عبل ت  اةتااأأ تجتت  تكن ص : الدراسة مجتمع-
 . ن عرأ  ع  ) 200 ( عتتا  اةرلةغ ن ةلقتن  اة نىص ألةقل صعما اةخلتأأ اةقابكأ

 يل اةتملا    اةانلس    ت  تجتنعأ عل  اةتااأأ ع دأ امتتلا : الدراسة عينة-
 يل األات  يل ظيكتا اةتل ن ةلقتن  اة نىص ألةقل  عماصاةخلتأأ اةقابكأ اةرونةأ
 . اةقمناالكأ رلةوان أ اختكلاا  ت   عرأ ن ع (98 عتتا  اةرلةغ ن  عتل تت دأ

 خلاأ اأتتلا  اةرلعلن ص اةولرأصاأتخت  اةتااأأ ظاتا  تع    ظجل ت  : الدراسة أداة-
 يل  علةكأص، لرلا تاجأ ال ن %81اةلرلاص تاجأ بلغا ع وصاةانلسكأ رلبالرلا
 .األرعلو ت  اةقت ت يل ناأتختاتثل بإعتاتال

 : الدراسة نتائج-
  .اةنل  ل  اةاتل  ل ث  ةإلالرلا عاسأ األكلا ا  اةتستلا ألةقل  اةتتلاأ   ظ  -
  .اة نىص ظةقل   عبل ب   اةانلسكأ ابالرلا ادتملا يل علت  كم ل   اةجد  ظ  -
 . ابعتلب ةقتلكلا اةكليل ا اتتل   نةن ص   اة نىص ظةقل   عبل ظ  -
 يتااتث  ت  تتدلأ    اة نىص ظةقل   عبل  تل لال اةتل اةتتانبكأ اةجاعلا ظ  -

 . اةبتدكأ ن اةفأ نةنجكأ
 أهم التوصيات : -
ص.اةتتاب   يبل ت  اةتااأأ بدتلالج ا اتتل  سانا  -
 . سانا صاة كل صرلبعتلبصاةكليلصيبلصاةتدليألاص- 
ص.اةتا رأ اةعا كأ ةلتثلااا اةفدل األتاب رأ تأ ا اتتل  -
رتقثتصاةتابكأصص(2008،2007)قليداني إبراهيم، عدة بغشام  الطالبان الباحثاندراسة  -4

صأصعبتصاةعت تصب صرلتك صرتأتغلد .اةبتدكأصناةانلسكأصبجلتق
 تنو،صنص الرأصتفالصاةكتفصةتىصتالاعلصاةج:صوصصعنوان الدراسة-
تفالصاةكتفصعدتصتالاعلصناةتلصتتعنااصعنل:صظأرل ص الرأص:صصإشكالية الدراسة-

يص الرأصتفالصاةكتفصيلصانلسأصالصاةنألاللصاةتتلعأصةتفلت تل ن،تنصنصانلسأصاةج
صتن.نصاةج
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 : أهداف الدراسة -
صاةتقا صعل صظكلاصاةتدلو صعاسأصةإلالرأص.-
 .  اةتقا صعل صظا صاألأرل صاةتلصتؤتيص ة ص الرأصتفالصاةكتف-
صاةتقا صعل صظا صاةنألاللصاةنيلالكأصت ص الرلاصتفالصاةكتفص.ص-
ص لداص تلص لل:ص:صفرضيات الدراسة-
صتن.نصلصاةزاالتصيلصاةتتان صاةانلسلصةلجأنبصظتابصاةعا أصنصد صصاةتثلا صن ذاصاةعتص-
اةتعس اصاةدفألصاةج تصيلصبتاكأصاةعاصصاةتتانبكأصنيبلصاةتدليأأصت صظا صاةنألاللصص-

الرأصتفالصاةكتفصرافأصخلاأ. صاةنيلالكأصةتفلتيصعتنوصابالرلاصرافأصعلتأصنا 
صنة تصاأتختتلصاةتدثجصاةنافلصةت تتهصةتنسندصاةتااأأص.ص:صالمنهج المستخدم-
(صتتا صةن كأصتأتغلد ص30(صتالادصن 30نتتللاصع دأصاةرعوصيلص ص:عينة البحث -

(صياقصانلسكأص ظيلقصيان صاةتا  صاةانلسل،صيان ص لأتنا،ص03روان أصعمناالكأصت ص 
صيان صاةعتلكأصاةتتدكأ(.

لعلل صا أتتلاااصا أتبكلدكأصصنزعاصعل صاةراةولةرل صصاأتقتلصصأداة البحث :-
صاةتالاع  صنصاةتتاب  .

صاةرلعلل ص ة صاةدتلالجصاةتلةكأص:صاةولةرل صت صخ لصتااأأصاةرعوصتنالص:نتائج الدراسة -
   صاةتالادصك ن صعاسأصةنيندصابالرأصظلدلبصاةتدليأأ.-
 د صصاةتعس اصصاةدفأل.-ص-
 ةك صةثلصوب  صخلصصرلةفان . لصاألدتكأصاةتلصظجاناصعل ثلصاةتااأأص-
   صظغل صاةتالاع  صكمقان صرلة ل صناةغس صظلدلبصاةثزنتأصيلصاةتدليألا.-
 أهم التوصيات : -
صاصنصاةتدليألاص.صل عولبصاةنياصاةكليلصةلتعس اصاةدفألصيبلصاةتتانر-
 ا اتتل صرلةتعس اصاةبتدلص.-
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 ، عبد السالم بوخلوة، يد لعبيديدراسة التي قام بها الطلبة: سمير خلو، السع -5
ص.أ،صيأ صابتاا صناةتأ  اصاةانلسلبجلتقأصتعتتصبنسكل صرلةتأ لص(2008،2007)

نتعأ  صتاتنتص أثل صاةو صاةانلسلصيلصع جصابالرلاصاةانلسكأصص:صالبحث عنوان
 . عبلص ا صاة ت ص

ناةتلصتتعنااصعنل:صظاتكأصاةو صاةانلسلصيلصع جصابالرلاصص:إشكالية الدراسة -
 اةانلسكأصناألأرل صاةتؤتكأص ة ص لا صابالرلاصةتىص عبلص ا صاة ت صاةجزاالانأ.

ص:نيتصجلباصعل صاةدعنصاةتلةلص:الفرضية العامة للدراسة -
يلأصاةتنعكأصن ذةكصااتتل صاةتتاب  صرلةدتلالجصند صصتااكزصاةو صاةانلسلصظتىص ة صص-صص

ص لا صابالرلاصةتىص عبلص ا صاة ت .
ص:صي لداصعل صاةم لصاةتلةل:صالفرضيات الجزئية-
 ةلو صاةانلسلصتناصيلصزنلت صتاتنتص عبلص ا صاة ت .-
 رلاصةتىص عبلص ا صاة ت .يلأصاةتنعكأصت صوا صاةتتاب  صظتىص ة صتسلعفصابال-
صااتتل صاةتتاب  صرلةدتلالجصدتجصعدهصعت صنجنتصتتلرقأصوبكأ.-
صتثت صاةتااأأص ة صاةتقا صعل :صصالدراسة:أهداف -
ص.ظاتكأصاةو صاةانلسلصيلصع جصابالرلاصاةانلسكأصص-
 األأرل صاةتؤتكأصبالرلاصتفالصاةكتفصنص كفكأصت ي ثلص.ص-
ص.ل صاةتدثجصاةنافلصيلصاذهصاةتااأأاةرلعلاةولةرل صاأتخت صصصالمنهج المستخدم:-
،صع وصمتلاصظدتكأصت صاة أ صت صاختكلاصاةق دأصرانا صعمناالكأصصص:عينة الدراسة -

ص ع صت صاةفاقصاةتلةكأص:صص20اةجثنيصاألنلصناةللدلصةن كأصنايلأصنصتتللاصيلص
صاةدلتيصاةانلسلصةبلتكأصاةت لان .صصص-
صلان صتنةنتكأصمرل صاةت -
صاةدلتيصاةانلسلصةبلتكأصأ تيصبنعزنزص-

صاةدلتيصاةانلسلصةبلتكأصت اا.ص-
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صت صتنزن صا أتتلاااصا أتبكلدكأصصعل صاة عب  صناةتتاب  .:صصأداة البحث-ص
 ي لداص لآلتل:ص: أهم النتائج المتوص  إليها -
   صيلأصاةتنعكأصت صوا صاةتتاب  صظتىص ة صتسلعفصابالرلا.ص-
 اةتتاب  صرلةدتلالجصدتجصعدهصعت صنجنتصتتلرقأصوبكأ.ص  صااتتل ص-
صد صصتااكزصاةو صاةانلسلصظتىص ة صعت صاةتكفلصبجتك صاة عب  صاةتالب  .-
 أهم التوصيات :-
صاةتا  زصعل صتنعكأصاة عب  صيبلصاةتتانرلاصنصاةتدليألاص.ص-ص
   دملبصتااكزصةلو صاةانلسلصةلتكفلصرلةانلس   صاةتالب  ص.-
 بجامعة المسيلة  2008/2009محمد بكير عبد القادر* *دراسة التي قام بها الطالب -6
صاة تصادفص: عنوان الدراسة - صعل صظتابص عبلص ا   الرلاصتفالصاةكتفصنصتمل اال

 . ظكلبا(
عنلصتلص ذاص لداصبالرلاصتفالصاةكتفصتمل اصعل صظتابص تتعناا:صصإشكالية الدراسة-

 .    عبلص ا صاة ت
ص.بالرلاصتفالصاةكتفصتمل اصعل صظتابص عبلص ا صاة تصالفرضية العامة:  
 : أهداف الدراسة -
اةتقانرررفصبررررقإلصابارررلرلاصاةترررلص تقررراإلصةثرررلص عبرررلص رررا صاة رررتص  ارررلرلاصتفارررلص-

 اةكتف(.
 تعأ  صظتابص عبلص ا صاة ت.-
تمرنااهصت تك صرقإلصاةتقلنتلاصاة لعتكأصيلص ولاصارعأصاة عر صاةترلصكعتلجثرلصو لرأص-

 اةانلسل.
اةتا  ررزصعلرر صاةت نكررأصاةقسررلكأصألابوررأصتفاررلصاةكتررفصترر صخرر لصا اتتررل صرلةتررتان ص-

 اةانلسلصاةتبدلصعل صظأ صعلتكأ.
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ت صاختكلاالصروان أصت انت صنصمتلاصل لأصياقصة عبلص اختيارها:عينة البحث و كيفية -
 ا صاة تصبن كأصاةتأ لأص تاجلصاةتأ لأص.صانةتبلصاةتأ لأص.صاتعلتصأ تيصعكأ ص(نص ل ص

صتتاب  ص.صص5 عرلصنصص42عتتصاةق دأص
ص.:صاةتدثجصاةنافلصاةتعل للصع صوان صا أتبكل صصالمنهج المستخدم-
 :أهم النتائج -
رلةتعس اصاةبتدلص ؤتيص ة ص الرأصتفالصاةكتفصنصاةتمل اصعل صظتابصعت صا اتتل ص-

صص. عبلص ا صاة ت
ص.اةتأخ  صاةأ ئص ؤتيص ة ص الرأصتفالصاةكتفص-
ص.ةتثلا صا أتاخلبصتناصيلصاةنيلكأصت ص الرلاصتفالصاةكتفص-
  : المشابهة و السابقة الدراسات التعليق على-8-1

صتدلنةتهصيلصخ لصاو دصاةولةرل صاةرلعلل ص ت  عل صاةتااألاصاةتملبثأصنصتعل لصتل
صب دثل صيكتل صا خت   صن صاةتملره صاأتخ صصظنجه صت  صاةتااأأصص،تعتناال صت  ص ذةك ن

 اةتجل ا يل ابالرلا تنسند تدلنةا اةعلةكأصةرعلدلصع وصظ صتق  صاذهصاةتااألا
  اةتتاأكأ لسأاةان ، اة نىص ظةقل ص، اة ت  ا  اة ت ،  ا  اةانلسأ، ألدناد اةتختلفأ

  غ اال ن اةجلتق    اةولرأ ،نتنصاةج
اةتلصتا  صظدعلبص اةملالقأ ابالرلا عل  اةتقا  عنل اتف اصجلصاذهصاةتااألاص-

نصرقإلصاةتااألاصا زاصاةانلسكلاصاةألةفأصاةذ اصنصظأرل صعتنلثلصعلتأص اةجأ صيل
 ن ،عل صاألأرل صت صع وصصغكل صاةو صنصاةجلد صاةدفألصنصد صصاةتأخ  صاةخلصص

 تعتو اةانلسكأصابالرلا ظ  اةرلعل  اةولرأصصجل ايتاإل يت ن ل،تدث اةنيلكأ واقص
ص .اةدمل  وبكقأ عأ  عل 
  اةرعنو ت  األدناد اذه ةتلل  التتهتة اةنافلصاةتدثج اةرلعل   اةولرأصظغل  اأتخت -
صتتللاصيلص:ص تختلفأ ع دلا اذهصاةتااألا يمتلا اةرعو ع دأ ظتل-
ياقص اةتتكأص.ص5تتاب  صت صص05 عرلصنصص60تااأأص ز ناصنصرلالص(ع دأصاةرعوص-

صت زننزنص.صا بكلاص.صع  صاةبدل ص.صنصاةقلاتأص(.ص
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ت ص%28تلت ذصكم لن صص855ص,تقل صتتاأأصابتتاالكأص20تااأأصعجلزيصع دأصاةرعوص -
ص.ص(اةتجتت صاألاللص.رتعلي أص فاصاةم خص

تااأأص تجت.ااتلص.نة تص(ع دأصاةرعوص انلسلصاةقل صاة نىصةلرونةأصاةقابكأصاةخلتأأص-
صعرلص.ص 98ظيكتأصرلألات صنص ل صعتتا صصاةتل
ص - صاةرعو ص(ع دأ صعت  صن ص يل تادل ص30تااأأ صن صياقصص30تالاد صل لأ تتا (ت 

ص اةتا  صاةانلسلص.ص لأتناص.صاةعتلكأصاةتتدكأص(بن كأصتأتغلد ص.ص
صاةجثنيصاألنلصنص- صاة أ  صاةرعوص ظدتكأ صع دأ ص( صاةأ   صعبت ص. ص أت اص.صأق ت تااأأ

ص صت  صتتكندأ صنايلأ صةن كأ صيص80اةللدل صت  ص. صاة ت  صمرل ص ع ص ا  ص. ص اةت لان  اق
صصاةت لان ص.صبنعزنزص.صت ااص(

ياقصةكا صاة تصةن كأصاةتأ لأص اةتاجلص.صا نةتبلص.ص3تااأأص تعتتصر  ا(ع دأصاةرعوص-
صتتاب  صةكا صاة تص.صصص5 عرلصنصص42اتعلتصأ تيصعكأ ص(نص ل صعتتصاةق دأص

 يل تتللا اةتل ن اةبكلدلا ةجت  ظتناا عل  تااألتث  يل اةرلعلن ص اةولرأصاعتتت ن -
صاةانلسكأ رلبالرلاصاةخلص ا أتبكل   اةق دلا ت  اةمخاكأ اةت لر ا  ذةك ن،
ص.اةتختلفأ

 األدموأ رلخت   تختلف ابالرلا ظ  جتكقثلصظأفاا ي ت اةتااألا دتلالج ظتل -
 ابالرلا ظكلاصظ  اةرلعلن ص اةولرأصاجح ن ،اةانلسكأ اةتتلاأأ ظتلك  ن اةانلسكأ

 تفال اةتناب خلاأ ا ةتناباا ن اةكتتلا م نعلصاةوا صاةقلنيصتللصتفالصاةكتفص
 يل اةأ تأ ن األت  مان  تني ا عت  تدثل عت ت صألأرل  ذةك ن،صاةجانح ن اةكلعل

 ن اةخلوئ اةفدل األتاب دلعكأ اةتتانبكأصت  األخولب  ذةك ن ،اةتجث زاا ن اةتدمآا
 راكلدأ اةألر أ اةرعنوصظغل  تنال ن ، اةبتدكأ اةلكليأ د ص ن ابعتلب  اتلل

ص اتلل تن ص ةلانلسل اةوبكأ ن اةاعكأ اةاعلكأ سانا  ن ,اةتجث زاا ن اةتدمآا
 ظي تتلاأأ يبل  ليل ن ج ت  عتلب ن يدل ظتاب ت  ,اةاعكح اةانلسل األتاب ةمان 
ص.انلسل دمل 

ص
ص
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 : نقد الدراسات السابقة-8-2
اتف اصاةتااأأصاةعلةكأصت صجتك صاةتااألاصصاةألر أصناةتملبثأااإلصاةتااألاصرقتصاأتق

صتتف صت ص،صابالرلاصاةانلسكأصفلصنصاةناص صاةتدثجااةألر أصناةتملبثأصيلصاأتخت  تل
نصاةجت اصص،تااأأص يل تادلصنصعت ص(نصتااأأص تعتتصر  ا(صعنلص الرلاصتفالصاةكتف

رلةذ اصظ ص لصاذهصاةتااألاصتواياصةإلالرلاصاةملالقأصيلصاةانلسلاصاةألةفأصاةذ اص
ظنصت صخ لصا يتااإلصنص، سليأص ة صتقايأصاألأرل صاةتؤتكأص ة صابالرأصرم لصعل ص

صخلاأصرلةتجث زصنصاة لعلاصنصاةتأخ  ص.صاةاةواقصاةنيلالكأص
 الرأصتفالصصل اةرلعلاةولةرل صتا صصظع هنبدلباصعل صتلصأب صصنعل صاذاصاألأل ص-

اةكتفصت صجلد صآخا،صنيتصاأتفلتصت صخ لصاذهصاةتااألاصيلصتقايأصجتك صاةقااي لص
ص صاةرلعلن ، صاةتلصصن ذةكصتعت تاةتلصناجثثل صاصاثناجاألخولب صتلصصةرلعل  اةولرأ ناذا

جت تصنصعلكهصص،لاصاةتنسندصنسروصتتغ اااصاةتااأأكأتحصةدلصرلبةتل صناةابوصر لصع لك
ص ة  ص ثت  صاةتااأأ ص الرأصصنعااصتنا فصاذه ص ة  صتؤتي صاةتل صاةملالقأ األأرل 

نصذةكصت صخ لصاأتو دصاةاظيصاةذيصيل ص،تفالصاةكتفصعدتصتالاعلصن كأصغل زا ص
اةرلعلل صيلصاةت تا صنص ذةكصاةتقا صعل صاةواقصاةنيلالكأصةتفلتيصعتنوصصاةولةرل صره

ا صنصذةكصت صخ لصتنزن صا أتتلاااصعل صاةتالاع  ص الرأصتفالصاةكتفصت صاةت ت
 اةتالب  صنصاةتتاب  ص.ص

صصالخالصة :

صصت صخ لصاةّتااألاصاةتملبثأصتتّ  صاةّولةرل صاةرلعلل صت صا أتفلت صت صتلكصاةرعنو
نصاةّتااألاصع وصمّ لاص ولااصد اّنلصةثتلصنصةتنسندصاةّتااأأصاةعلةكأ،ص تلصتّ صا أتفلت ص

ص صاةتت  ص لةتدثجكأابجااباا صاةرعنو صتلك صيل صأتختتأ صاةقّ دأ صاختكلا صظتنااص،، ن
ص،اةرعو صاةتواق صت  صتق  ص ة  تل صناجثأ صاةتل صصاةولرأصاةاقنرلا ص كفكأص،اةرلعل   ن

ا أتفلت صتدثلصيلصرعلدلصاذاصنص ذةكصا أتفلت صت صتناكلاصاذهصاةتااألاصةتلصةثلصت ص
 يلصاد صوان صاةرعوص.صظاتكأ
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 : تمهيد
مصاحب  "و تعني تلف أو إعاقة سواء كان entryكلمة اإلصابة مشتقة من الالتينية" 

أو غير مصاحب بتهتك األنسجة و ذلك نتيجة لمؤثر خارجي )ميكانيكي .عضوي 
فهي عبارة عن خلل يصيب عضو أو ،.كيميائي (و عادة ما يكون مفاجئا و شديدا 

مما يحدث ،أكثر من أعضاء الجسم مما يؤدي إلى تعطيله بشكل مؤقت أو دائم 
و كذلك إحداث تغيرات ،الت تغيرات تشريحية مثل الحد من حركة المفصل و العض

و من بين هذه اإلصابات  ،مثل التمزق و النزيف و تغيرات في لون الجلد فسيولوجية
مفصل الكتف فهو يعتبر من بين اكبر المفاصل في جسم اإلنسان و أكثرهم عرضة 

 لإلصابة .
ثم إلى ،وسنتطرق في هذا الفصل إلى تعريف اإلصابة عامة و إصابة مفصل الكتف 

مفصل الكتف ونبذة تشريحية له، ثم حركاته وأنواع اإلصابات التي يتعرض لها  تعريف
مع ذكر الفحص والتشخيص والعالج لكل إصابة، ثم إعادة التأهيل مع ذكر مراحله 

 ووسائله. 
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 تعريف اإلصابة : -1-1
تعرفها سمية خليل محمد على أنها *تعرض أنسجة الجسم المختلفة لمؤثرات خارجية 

مكان اإلصابة مما يعطل  فسيولوجيةأو داخلية تؤدي إلى إحداث تغيرات تشريحية أو 
 .(.05ص 2007)خليل،  عمل أو وظيفة ذلك النسيج

 ،تعطيل لسالمة أنسجة و أعضاء  الجسم "كما  يعرفها فراج عبد الحميد توفيق بأنها 
ا أو غير مصحوب بتهتك في و أنها تعني تلف أو إعاقة سواء كان التلف مصحوب

 (.18،ص2004توفيق، ) كيميائيعضوي.طرف مؤثر خارجي  ميكانيكي . من األنسجة
بات الرياضية نوعان إما بدنية وينبغي علينا مراعاة أن اإلصا اإلصابة :أنواع -1-2
 نفسية : أو 
تنجم نتيجة حادث غير مقصود مثل اصطدام العب بأخر :  اإلصابة البدنية-1-2-1

 ض أو أداء مهارة حركية  أو العدوان الرياضي . ر ألمنافس أو االرتطام با
أو حادث  ،صدمة نفسية نتيجة لخبرة خاطئةهي عبارة عن :  اإلصابة النفسية-1-2-2

يرات في الخصائص ولكنها تحدث بعض التغ،معين سواء نتجت عنه إصابة بدنية أوال 
 وبالتالي هبوط ،السلوكرها في تغير الحالة االنفعالية والدافعية و يتضح أثالنفسية للفرد و 

 .الممارسة عن لنهائيا و في بعض األحيان انقطاعهفي مستواه 
 ( 17-14.ص1998عالوي، )
 ،في المجال الرياضي تعتبر من اإلصابات المتعارف عليها:إصابة مفصل الكتف-1-3

و في بعض  ،حيث يمكن اعتبارها من اإلصابات الحادة و ذلك نتيجة التشخيص
المتعددة التي  األحيان للصعوبة التشريحية في بناء و تكوين هذا المفصل و للوظائف

حيث  ثناء التأهيل بعد اإلصابة و ذلك منأكما يعتبر من أصعب المفاصل  ،يقوم بها
       .األوتار و األربطة في بناء هذا المفصل اشتراك مجموعة من العضالت و

 .. (81،ص 2004)زاهر، 
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 : تعريف مفصل الكتف -1-4
الزاللية حرة الحركة في جسم اإلنسان، وهو مفصل معقد  المفاصلمفصل الكتف من 

 .وتحيط به و تحميه األربطة والعضالت المكونة له،التركيب من الناحية التشريحية 
 .(.125،ص1991)هندي،  

يعتبر مفصل الكتف أحد أعظم التركيبات التشريحية والبنائية في جسم اإلنسان، وهو 
شديد أو متعدد الجوانب واالستعماالت والحركات بدرجة منطقية رائعة، ويعتبر من 
األنواع المفصلية التي يطلق عليها الكرة والحق، وهو مفصل بحكم تكوينه غير مستقر 

الذي تسكن فيه رأس عظمة العضد في مكانها الطبيعي بلوح وذلك لعدم عمق التجويف 
الكتف، ولذلك توجد العضالت واألوتار واألربطة العضلية التي تغطيه، وهو المفصل 

      ..( 92-91،ص2004)العوادلي،  درجة360الوحيد الذي يسمح بالدوران بدرجة 
 نبذة تشريحية عن مفصل الكتف:  -1-5

وهو احد المفاصل الزاللية  )من نوع الكرة والحق( يتكون من تمفصل الرأس 
ويسمح هذا التكوين  ،الكبير لعظم العضد مع الحفرة الحقانية المسطحة والصغيرة نسبيا  

ن كبر رأس عظم العضد نسبة إلى صغر أالذراع ودورانه لجميع الجهات ، و بحركة 
وفي الوقت نفسه يقلل من  ،وتسطح الحفرة الحقانية يزيد من مجال حركة المفصل

ل من تحيط بالمفص (.Jlast, 1973 p 35.36) حدوث الخلع متانته ويزيد من إمكانية
العضد وبحافة الحفرة الحقانية اتصاال  رخوا  وغير  الخارج محفظة تتصل برأس عظم

 (27.ص1980)إبراهيم،  لويتدلى قسم من المحفظة أسفل المفصمشدود 
ع عظم العضد وهناك رباط كما يوجد رباطان رئيسيان يقومان بمهمة ربط عظم اللوح م

عظم اللوح وفوق المفصل مباشرة مما يعطيه تعزيزا  من األعلى ، وتؤدي  ىعلأ ثالث 
العضالت فضال  عن األربطة دورا  مهما  في تقويته حيث توجد إحدى عشرة عضلة 

 ..(37. ص1976)نزار، تحيط به من جهاته المختلفة 
 

 

http://www.sport.ta4a.us/health-science/anatomy/1256-joints.html
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 مفصل زاللي  الكتف(يوضح مفصل 02الشكل رقم : )

ذي  الرأس الطويل للعضلة

 الرأسين العضدية

 غمد زليلي
الربااااامط المسااااا عر  

 الك في العلوي

 الن وء الغرابي
 محفظة المفصل

 قلفة الحقمنية

 محفظة المفصل

 غمد العضد

 الحفرة  حت الشوكية

 شوكة الك ف

(يمثل مفصل الكتف 01) رقم:الشكل   
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 الحركات التي يقوم بها مفصل الكتف هي:: حركات مفصل الكتف -1-6
العضلة الصدرية : وتقوم بذلك العضالت اآلتية: قبض العضد إلى األمام -1-6-1

والعضلة ،العضوية  العظمى والعضلة الدالية )الجزء األمامي منها( والعضلة الغرابية
 العضدية ذات الرأسين.تحت اللوح وكذلك العضلة 

وتقوم بذلك العضالت اآلتية: العضلة المستديرة : بسط العضد إلى الخلف -1-6-2
والعضلة تحت الشوكة ،والعضلة العريضة الظهرية  ،الصغرى  ،العظمى والمستديرة

 والعضلة العضدية ذات الرؤوس الثالثة.،
ضلة فوق الشوكة )يبعد الع :بواسطة العضالت اآلتية :تبعيد العضد عن الجذع -1-6-3

درجة(، واأللياف الوسطى للعضلة الدالية )تكمل تبعيده إلى  30العضد عن الجذع بقدر
 .درجة( 90

: وتقوم به العضالت اآلتية: العضلة تحت اللوح ضم العضد وتقريبه من الجذع -1-6-4
مى والعضلة تحت الشوكة والعضلة المستديرة الصغرى والكبرى والعضلة الصدرية العظ

 .والعريضة الظهرية والعضلة الغرابية العضدية وذات الرأسين العضدية
العضلة الصدرية العظمى والعريضة :بواسطة العضالت اآلتيةاللف لإلنسية:  -1-6-5

 .الظهرية والمستديرة الكبرى والعضلة تحت اللوح
 العضلة تحت الشوكة والمستديرة:: وذلك بالعضالت اآلتيةاللف للوحشية -1-6-6

 .الكبرى والصغرى واأللياف الخلفية للعضلة الدالية
: وهو مجموع الحركات السابقة، وتتعاون العضالت التي تقوم بهذه الدوران -1-6-7

  .  .(96ص 2006)محمد إ.، ، الحركات في القيام بحركة الدوران
و يعود  ،إلصابات عديدة و متنوعة:يتعرض مفصل الكتف إصابات مفصل الكتف -1-7

)المهشهش، إلى الصعوبة التشريحية في بناء هذا المفصل  األحيانذلك في بعض 
 و هذه اإلصابات تتمثل في :(82-81،ص2002
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 إصابات الجلد واألنسجة الرخوة :-1-7-1

الجسم المختلفة ألن الجلد هو إن إصابات الجلد تختلف عن أية إصابة أخرى ألجزاء 
االلتهابات ، وعند تمزق  احد الدعامات القوية في الجسم لمنع دخول البكتريا وحدوث

نه يصبح في تماس مباشر مع المحيط الملوث ، ولهذا يجب إتباع األسس إالجلد ف
الصحيحة في عالج اإلصابات الجلدية ، ويمكن تقسيم إصابات الجلد إلى األنواع 

 اآلتية : 
 النفطات أو الفقاعات: -1-7-1-1

حتكاك الجلد بقوة واستمرار بالخصم أو البذلة  ولمدة قصيرة مما يؤدي إلى إ وتنتج من
فصال الطبقات العليا من الجلد عن الطبقات السفلى وظهور سائل بين هذه الطبقات ان

كما أكد ( .danial, 1998p 23-25)واألوعية اللمفاوية ،يترشح من األوعية الدموية 
       أن هناك القروح التي قد يصاب الجلد بها نتيجة لتكرار االحتكاك حسام الدين 

 ..(92،ص1998)حسام،   في نفس المنطقة
 عالج  النفطات : -

يجب المحافظة على االنتفاخ الجلدي المائي كما هو إن أمكن حيث نالحظ بعد فترة 
ورجوع الجلد إلى حالته الطبيعية أما إذا أراد  ،قصيرة امتصاص السائل مرة أخرى 

ومن ثمة فتح المنطقة ،الالعب التخلص منه بسرعة فيجب تعقيم المنطقة بسائل معقم 
)عمار،  . بمشرط معقم مع وضع مادة حافظة فوق منطقة النفطة لمنع حدوث االلتهاب

 .(104،ص1999
 :  السحجات 1-7-1-2

هناك إصابات عديدة قد تحدث للجلد ومنها السحجات وهي عبارة عن تمزق الطبقات 
االنزالق على سطح  أوالعليا من الجلد فقط التي يتعرض لها الالعب عند السقوط 

 ..(92،ص1998)حسام، خشن 
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 عالج السحجات : -
 االلتهاب . إزالة أي جسم غريب متعلق في المنطقة لمنع .1
 غسل المنطقة بالماء والصابون أو بمعقم . .2
 ..(104،ص1999)عمار، وضع قطعة شاش مع القليل من المضادات الحيوية  .3
 الجروح :  1-7-1-3

هو عبارة عن انفصال غير طبيعي في أنسجة الجسم مع حدوث قطع في الجلد ، هو 
 لتعرضه لشدة خارجية . وهناك عدة أنواع من الجروح وهي:فقدان استمرارية الجلد 

قطع الزجاج  أو ،ويحدث نتيجة التعرض آللة حادة كالموس والسكين: الجرح القطعي -
ويتميز بكون حافتي الجرح منتظمتين مع وجود نزف شديد في المنطقة لقطع عدد كبير 

 ..(108.ص1995)بسام، من األوعية الدموية  
ويحدث نتيجة اختراق الجلد بآلة حادة مدببة ، ويتميز بقلة الدم الجرح النافذ : -

المصاحب لإلصابة إال إذا أصاب عضوا  داخليا  أو أوعية دموية يتحول إلى جرح 
حد األحشاء الهامة مثل أفي وفاة المصاب ، خاصة إذا ثقب  خطير جدا  قد يتسبب

 .القلب والكبد والطحال كما يساعد عمق الجرح على سهولة تلوثه بالميكروبات 
وينتج من ارتطام الالعب بجسم غير حاد كالحجارة حيث يحدث تمزقا  : الجرح الرٌضي -

قل عادة في أا الجرح غير منتظمة مع حدوث نزف وتكون حوافي هذ ،في األنسجة
  .(111. ص1987)المختار،  حالة الجرح القطعي

 الجروح:عالج  -
يجب التأكد قبل البدء من عدم وجود إصابات أخرى كالخلع أو الكسر و غيرهما لدى 

 أهم القواعد األساسية للعالج هي: الالعب ومن
. نظف الجرح بقطن مبلول بالماء النظيف ثم بمطهر طبي مثل )سافلون .ديتول 1

 (  %50مخفف
 . التأكد من إزالة األتربة و غيرها كما يجب عدم تحريك حواف الجرح بقوة . 2
 .قم بإيقاف النزيف إن وجد و ذلك بوضع شاش معقم و لفه برباط ضاغط -3

 .(121،ص2015)عمران، 
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 : إصابات العضالت 1-7-2
مثال  في الكتف  ،في هذا البحث تم اخذ إصابات العضالت حسب منطقة اإلصابة

 لذلك لم  يتم اخذ إصابات العضالت  ،لترقوةاموجودة في العضد واللوح و الوالعضالت 
ت الموجودة في وعلى هذا األساس لم يتم شرح العضال،حسب العضالت المفردة 

 لي:يوهي من اإلصابات الواسعة االنتشار ويمكن تقسيمها كما حداالكتف كل على 
 كدمة العضالت :  1-7-2-1

عبارة عن هرس وتمزق األنسجة السطحية أو العميقة تحت الجلد )بين الجلد والعظم( 
ومن أسبابه )صدمة خارجية أو عنف خارجي كاالصطدام بجسم الالعب( ، يعد كدم 

وهو من اإلصابات المباشرة ، وقد  نتشارهااالت من أهم أنواع الكدمات لكثرة العض
 . .( 200،ص 2000)السيد،  تؤدي إلى تمزق بعض األلياف العضلية
 وتتميز باإلعراض والعالمات اآلتية :

 الم شديد في مكان اإلصابة .-
 نقباضها.إالعضلة المصابة سواء بسحبها أو  تحريكيزداد األلم إذا حاول المصاب -
   ألوعية لف يحدوث ورم في مكان اإلصابة يزداد طرديا  مع شدتها نتيجة النز -

 (130.ص1999)العوادلي ا.،  .الدموية
مع  نالحظ زيادة التورم تدريجيا  أثناء األربعة والعشرين ساعة األولى من اإلصابة-

 ارتفاع درجة حرارة الجزء المصاب.
يتغير لون الجلد من األزرق إلى األخضر ثم اللون األصفر ويعود اللون الطبيعي -

 .عند الشفاء التام 
 التشنج العضلي: 1-7-2-2

هو رد فعل عصبي مفاجئ يحدث تقلصا  شديدا  مؤلما  أكثر من شدة التقلص 
 .أو بعد إحماء العضلة دودة وذلك خالل ويستمر إلى ثوان أو دقائق معاالعتيادي، 
 .( 111، ص1987)إبراهيم ا.، 
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كبر من المعتاد نتيجة لرد فعل عصبي وقد يستمر أوالتشنج العضلي تقلص قوي جدا  و  
تشنج من الالعضلي وهو مؤلم جدا  ويعد  هاداالجخاصة بعد  ،دقائق معدودة إلىثواني 

  .(james ،1985 .p25) كثيرة الحدوث وأحيانا يكون سببها مجهوالاإلصابات 
 نستطيع أن نجمل أعراض التشنج العضلي في :أعراض التشنج :  -
 لم حاد مكان اإلصابة ، وأي جهد زائد يؤدي إلى تمزق العضلة .أ-
 ( 102ص 1999)محمد ر.، .ة عادة يضع المصاب يده على مكان األلم مباشر -
 عالج التشنج العضلي: -

يتم العالج بعد لف العضلة المتشنجة وعدم إجراء تدليك شديد لها ، الن ذلك من 
الممكن أن يؤدي إلى قطع العضلة ، والعالج هنا يتم عكس مختلف اإلصابات 

ابة ونعمل على سحب العضلة بقوة الرياضية حيث نعمل أوال على تدفئة العضلة المص
 .,(47، صarheim)ثم تثبت حتى ال يعود التشنج مرة أخرى ،بطئ بو 
 التمزق العضلي : 1-7-2-3

إن إصابة التمزق العضلي عبارة عن شد أو تمزق األلياف العضلية أو األوتار نتيجة 
ومن أسبابها التقلص العضلي غير  ،جهد عضلي عنيف اكبر من تحمل العضلة

االعتيادي الذي ينشأ من عدة عوامل منها عدم تناسق االنقباض بين مجموعتين من 
وكذلك تراكم النواتج الثانوية في العضلة والناتجة ،العضالت تعاكس بعضها في العمل 

عن التقلص العضلي ، الجهد العضلي الشديد بدرجة أكبر من قوة تحمل العضلة وعدم 
مطاطيتها بالدرجة التي تتطلبها طبيعة الحركات والمهارات التي يؤديها الالعب 

     ، كما أن التمزق العضلي يكون كليا  أو جزئيا  ويحدث والفقدان للماء واألمالح ،
غم وقد يكون أو العضلة نفسها أو في المد من أي جزء في العضلة سواء في المنشأ

، وهو ناتج عن عدم  (104،ص 2000)فرج، تمزقا  في الغالف الخارجي للعضلة 
 التكافؤ بين القوة والجهد الذي تتعرض له العضلة .

 هناك ثالث درجات من التمزق العضلي حسب شدتها ::درجات التمزق العضلي  -
 تمزق عدد قليل من األلياف العضلية. الدرجة األولى أو البسيطة وتشمل .1
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الدرجة الثانية أو المتوسطة وتشمل تمزق عدد كبير من األلياف العضلية مع بقاء  .2
 العضلة.استمرارية 

الدرجة الثالثة أو الشديدة وتشمل تمزق العضلة بالكامل أو انقطاع وترها وينفصل  .3
 .(200،ص 2000)مرفت،  لعظم والذي ينفصل معه وتر العضلةأحيانا جزء من ا

 عالمات وأعراض التمزق العضلي: -
عند حدوث التمزق العضلي بدرجاته كافة من الممكن ظهور إحدى أو جميع العالمات 

 واألعراض التالية وحسب شدة التمزق:
ويتوقف على شدة ،لم مفاجئ عند حدوث اإلصابة مباشرة أوقد يحدث  : األلم .1

ولكن في ،اإلصابة فقد تكون اإلصابة خالية من األلم عند حدوثها وبالدرجات كافة 
 جميع الدرجات يظهر األلم بعد فترة قصيرة .

 ،ف الداخلي حيث يتغير لون المنطقة إلى األحمر يتورم مكان اإلصابة نتيجة النز  .2
 م.األصفر بعد مرور عدة أيا و  األزرق  و
وتجمع دموي في منطقة لمصابة خاصة في اإلصابات الشديدة تشوه العضلة ا .3

 اإلصابة .
 ضعف مع تشنج العضلة. .4
الضغط على  أوعدم قدرة المصاب على تحمل األلم الشديد جراء لمس المنطقة  .5

 ( 65ص arheim ،1989) ةالمصاب ةالعضل
 :عالج التمزق العضلي  -
 و يكون العالج كاألتي ::الجزئيعالج التمزق -1

عمل كمادات باردة بالماء أو الثلج مع منع حركة العضو المصاب و بعد انتهاء األلم 
ثم القيام باالنقباضات العضلية الثابتة للعضلة ،يستخدم التدليك المسحي السطحي 

 المصابة و تحريك بقية المفاصل الستعادة القوة العضلية .
يعالج عن طريق الجراحة .ثم يتبع ذلك األسلوب بعد الشفاء :عالج التمزق الكلي -2

 .(195،ص2012)رزق، ببرنامج إعادة التأهيل بإشراف طبيب  
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 :إصابة المفصل و األربطة -1-7-3
 :االلتواء -1-7-3-1

مفصل أكثر األماكن التي يحصل فيها إصابة االلتواء في مفصل الكتف هي منطقة 
الكتف العضدي، إن األربطة والمحفظة حول مفصل الكتف العضدي قد تكون ليست 
ذات قيمة عالية في استقرار مفصل الكتف، ولهذا فإن حالة االلتواء في مفصل الكتف 
هي نادرة الحدوث إال إذا حصلت حالـة الخلع الجزئي أو الخلـع الكامل، وحين ذاك 

ل، وفي تقييم إصابات الكتف يستخدم المدرب ربما يحصل االلتواء في هذا المفص
 :الرياضي اإلجراءات والخطوات التالية

ضغط ،المشاهدة والمالحظة من قبل المدرب،التلمس لمكان اإلصابة،تاريخ اإلصابة -
 .مكان اإلصابة

وبعد تقييم اإلصابة، وبسبب تعقيد هذه المنطقة من الجسم وألهمية الرعاية الصحية 
هناك الكثير من إصابات الكتف يجب أن تقيم بواسطة طبيب مختص، المبكرة، فإن 

  ( 266-265)كمونة، ص والنتائج التي نحصل عليها تقرر طريقة ومستوى للعالج الالزم
يؤدي الرض في الجزء األمامي إلى حدوث ضرر  :ضرر العصب اإلبطي -1-7-3-2

العصب اإلبطي، وأيضا وقوع إصابة مباشرة فيما بين النتوء الغرابي ورأس عظم 
العصب وتكون األعراض ألما العضد، ومن الممكن أن تؤدي إلى حدوث رض لهذا 

ل اليد مما يؤدي إلى شعور الالعب المصاب بأن اليد شبه مشلولة، وقد يتصور مع تنم
 .ل فقطاك كسر بالكتف أو أن اليد بالتنملالعب المصاب أن هنا

وأيضا يصبح الالعب المصاب غير قادر على إبعاد الذراع وذلك في المرحلة األولى 
من اإلصابة، وفي حالة الرض البسيط يتم شفاء الالعب في فترة قصيرة جدا، ويشعر 

  .ب النتوء الغرابيالالعب المصاب بألم عند لمس منطقة الكتف األمامية بجان
في حالة عدم القدرة عل تحريك الذراع الناتجة من حدوث كدم حاد للعصب  :العالج -

 :احتمالينفإننا أمام موقفين أو .اإلبطي من وقت حدوث اإلصابة
 .إما باالنتظار حتى تعود الحركة الطبيعية للذراع المصاب-1
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والتي تتطلب إجراءات خاصـة، لذلك  إلبطيان هناك إصابة حقيقية للعصب أ-2
   ( 198-197،ص 1995)رشدي،  ننصح بالعرض على المتخصصين

 التهاب الكيس الزاللي:  -1-7-3-3
أكثر حاالت االلتهاب حدوثا بالنسبة للكتف هي التهاب الكيس الزاللي أسفل النتوء 

أسفل العضلة الدالية، ويكون موقعه بالتحديد االخرومي، حيث يمتد حتى يصل إلى 
بين النتوء االخرومي والعضلة الدالية ورأس عظم العضد، هذا االلتهاب منفصل في 

             ( 198-197،ص 1995)رشدي،  حد ذاته وال يرتبط بالمفصل العضدي الحقي
 :خلع مفصل الكتف -1-7-4

دو خاصة، ومن و ين الرياضيين  عامة و مصارعي الجالكتف هو شائع بخلع مفصل 
 :بين أنواع خلع مفصل الكتف ما يلي

 .يعد الخلع الداخلي األمامي للكتف هو األكثر شيوعا :الخلع األمامي -1-7-4-1
  :الفحص والتشخيص -
بالكتف )التجويف العنابي( بالمقارنة س عظمة العضد من تجويفها الطبيعياختفاء رأ·

 .اآلخر
يجب التأكد من سالمة النبض والجهاز الدوري والعصبي في الجهة المصابة الستبعاد ·

 .المضاعفات
 :الفحص باألشعة-

 .ويالحظ فيه خلع رأس عظمة العضد من التجويف العنابي
 :ويتم إرجاع الخلع كما يليالمصاب تحت التخدير العام،ويفضل أن يكون :العالج-
 .الجهة السفلى لمدة دقيقتينجذب الذراع إلى ·
جذب الذراع والساعد لمدة ثالث دقائق متتالية إلرجاع رأس عظم العضد في مكانه · 

  .الطبيعي
 .ضم الساعد ليلتصق تماما بالجنب لمدة ثالث دقائق أخرى · 
 .ضم الساعد على الصدر والمحافظة على هذا الوضع بتثبيته · 
ال·   .تحول إلى خلع متكرر راحة لمدة ثالث أسابيع كاملة وا 
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يصرح للرياضي أثناء فترة الراحة السابقة بالجري على أال يستخدم الكتف المصاب · 
 إال بعد مرور شهر ونصف من اإلصابة.

يمنع إرجاع الخلع في أرض الملعب أو بدون تخدير طبي عام منعا لحدوث · 
أسفل اإلبط  ويمكن استخدام طريقة الضغط على الساعد لألسفل  مضاعفات، و

      .لألعلى باليد األخرى إلرجاع الخلع بإرجاع رأس عظم العضد في تجويفها الطبيعي
    .(87،86ص  1998)أسامة، 

من اإلصابات األقل حدوثا بالنسبة  : الخلع الخلفي للكتفالخلع الخلفي -1-7-4-2
للرياضيين، وأهم العوامل التي تؤدي إلى هذا الخلع هو وجود قوة خارجية تؤثر على 

تنتقل  القوةالنهاية السفلـى لعظم العضد مع وجود الذراع في وضع انثناء لألمام، تلك 
ا يؤدي إلى دفع رأس عظم العضد خارج الحفرة العنابية إلى الجزء العلوي للذراع مم

وفي االتجاه الخلفي، وال تظهر عالمات تشوه في مفصل الكتف نتيجة لهذا الخلع، 
والمصاب يقاوم أي حركة للكتف، وعند لمس منطقة الكتف تشعر وكأنه ال توجد رأس 

طريق لمس عظم العضد في المنطقة األمامية من الكتف ويمكن اإلحساس بها عن 
  .المنطقة الخلفية للكتف ويظهر النتوء الغرابـي

يمكن تحديد األعراض في بداية اإلصابة، ذلك أنه خالل وقت قصير األعراض:  -
مما يؤدي إلى صعوبة التشخيص،  ،سوف يحدث ورم حول الكتف نتيجة لهذه اإلصابة

، وصورة أما حركة المفصل فتكون صعبة ومؤلمة نتيجة للتقلص العضلي الحادث
 األشعة ضرورية في تلك الحالة لتحديد موقع عظم العضد من الكتف.

إن إعادة الخلع مبكرا هام، وذلك عن طريق السحب لألمام والضغط على  العالج: -
رأس العضد لألمام أيضا، وفي العادة ينـزلق رأس العضد ويعود إلى مكانه، ويمكن 

ا إذا كان قد مضى وقت على حدوث استخدام هذه الطريقة مع تخدير المصاب موضعي
 .( 198-197،ص 1995)رشدي،  اإلصابة

الخلع السفلي لمفصل الكتف يحدث نتيجة دفع الذراع : الخلع السفلي -1-7-4-3
مباشرة في االتجاه الخارجي، مما يؤدي إلى دفع الجزء الوحشي للعنق التشريحي لعظم 
العضد ضد النتوء االخرومي، وذلك أن الرأس دفع للجهة الوحشية ضد الجزء السفلي 
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فرة العنابية، ورأس للمحفظة واألربطة، وتتمزق األربطة من الجزء السفلي لحافة الح
عظم العضد ينـزلق ليصبح في االتجاه الوحشي ولألسفل فوق الحافة السفلى للحفرة 

وينخفض الذراع لألسفل وللجانب والرأس منـزلق للجهة الوحشية، ويصبح  .العنابية
الخلع خلع تحت النتوء الغرابي، وعند الفحص تكون هناك صعوبة محتملة لتحديد هل 

 .العضد لألمام مؤقتا أم ال أم أنه قد تحرك مباشرة لألسفل حدث إن تحرك رأس
إن دراسة صورة األشعة بعناية من الممكن أن تحدد الوضع الصحيح لتحرك رأس 

 .مد، كذلك أية أضرار قد لحقت بالعظالعض
عند مد الذراع بقوة لألمام  دوو : ويحدث كثيرا في رياضة الجالخلع المتكرر -1-7-4-4

، أو عند تعلق يد المصارع  وجذبـها بواسطة الخصم في حركة عند مسك الخصم  
 .خاطئة فنيـا

  :الفحص والتشخيص -
 .مثل اإلصابة بخلع الكتف مع وجود تاريخ قديم لخلع الكتف·
في بعض األحيان يستطيع المصاب إرجاع الخلع بنفسه وبدون مساعدة الغير نظرا ·

 .لخبرته المتكررة
  :العالج-
إرجاع الخلع المتكرر مباشرة وبدون تخدير طبي عام بنفس الطريقة  في الملعب يمكن·

 .المتبعة والمشروحة في الخلع األمامي
 .التدخل الجراحي إذا ما تكرر الخلع بصورة دائمة· 

بصورة  %25فقط من المصابين لممارسة الرياضة منهم  %70وبعد الجراحة يعود 
مقبولة، أي أن هذا النوع من الجراحة يؤثر بصورة ملحوظة على األداء الرياضي فيما 

 .(269-263،ص 1999)أسامة، بعد 
 : خلع بمفصل عظم الترقوة مع عظم اللوح -1-7-4-5

مما .أو السقوط على اليد المنفردة .من بين أسباب هذا الخلع  السقوط على الكتف
 .يحدث تمزقا في األربطة بين عظم الترقوة وعظم اللوح
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 : األعراض-
  .ألم يسبب تحديد حركة المفصل المصاب بسبب قطع األربطة به

 : التشخيص -
بالتحسس اإلكلينيكي نجد حركة غير طبيعية في نـهاية عظم الترقوة عند التقائها بعظم ·

 . لألعلى ولألسفل تجاهيناو تحدث تلك الحركة في اللوح، 
الترقوة النسبي من التصاقها بعظم اللوح خالل حركة لف اليد للخارج  نسحابا·

 .درجة° 90ولألعلى أكثر من 
 .ألم عند الضغط على الطرف الخارجي من عظم الترقوة·
 .اإلصابةيطلب من المصاب وضع اليد على الكتف المقابل، فيحدث ألم مكان ·
 :العالج-
  .عمل رباط ضاغط مقوى برباط الصق على شكل حرف ثمانية·
 . عالج طبيعي بعد عدة أيام من إزالة الرباط الضاغط·
         اإلصابة أو في حالة فشل العالج الطبي والطبيعي تكررتتدخل جراحي إذا ·

 (184-183ص 2001)رياض ا.، 
 م:اإصابات العظ -1-7-5
 كدم العظام : -1-7-5-1

يصاب الجهاز العظمي بالكدم نتيجة لقوة الضربة العنيفة التي تؤدي  أنمن الممكن 
)حمدان، يحدث تحت السمحاق الخارجي للعظم تحت الجلد ،إلى نزيف دموي 

وتعد المناطق المكشوفة وغير المغطاة بالعضالت من أكثر المناطق   (101.ص1995
 .  ( 57ص 2002)علي،  كما هو الحال في عظام الكتف ،المعرضة لإلصابة

 أعراض كدم العظم : -
 خاصة عند الضغط عليها ..الم شديد مكان اإلصابة و 1
من السمحاق الخارجي وحدوث نزيف دموي  ورم مكان اإلصابة نتيجة لتمزق جزء.2

        حيث أن هذا السمحاق غني باألوعية الدموية و األعصاب  ،داخلي
 (111. ص1987)المختار، 
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 . تغير لون الجلد فوق مكان اإلصابة وقد يحصل نتيجة الشدة الخارجية . 3
 .حركة العظممن  حدالؤدي إلى ية المفصل إذا كان الكدم قريبا  من مكان منطق.4
 م العضو حسب نوعية وشدة اإلصابة . إعاقة الالعب عن االستمرار في استخدا5
(arheim ،1989 65ص ). 
 عالج الكدم :  -

أما الكدم الشديد يجب التأكد أوال من عدم وجود ،ال يحتاج الكدم البسيط إلى أي عالج 
ويوضع كيس من الثلج للتبريد ،كسر في العظم بأخذ صورة شعاعية للمنطقة المصابة 

إلزالة التورم وتخفيف األلم . ويربط برباط ضاغط للحد من التورم ورفع الجزء المصاب 
يام وحسب شدة الكدم أ لثالثةوا عطاء راحة تامة للمنطقة المصابة  ،فوق مستوى القلب

ه. العب ببعض التمرينات لحين شفاؤ يعطى مسكنات لآلالم ثم نقوم بتأهيل ال
(jackson ،1987 p 117) 
 :الكسور -1-7-5-2

المكونة لمفصل الكتف هي عظم العضد، عظم الترقوة، عظم لوح  إن من أهم العظام
الكتف، هذه العظام مجتمعة تكون مفصل الكتف، وفيما يلي نتناول تعرض كل عظم 

 :من العظام الثالثة إلصابة الكسر
 : كسر عظم الترقوة -1-7-5-2-1

اليد  عظمة الترقوة يكثر إصابتها عند السقوط على الكتف، وكذلك عند السقوط على
المنفردة، ومن النادر أن تحدث مضاعفات خطيرة لإلصابة بكسر الترقوة في هذه 

مزق إحدى شظايا العظام عندما تخترق أو ت حالة ولكن قد تحدث بعض المضاعفاتال
مما ينتج عنه نزيف  ،الشريان المار تحت الترقوة وهو الشريان الرئيسي للطرف العلوي 

ت أخرى كالتلف، أو إصابة للضفيرة العصبية دموي داخلي، أو قد تحدث مضاعفا
أللياف العضلية المحيطة لوقد تسبب بعض اإلصابات  العلوي، المغذية للطرف

 .( 92-91،ص2004)العوادلي،  .بالتمزق 
 .و سببه الوقوع على الكتف دو و الجكما أن كسر منتصف الترقوة هو النوع الشائع في 
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 : الفحص والتشخيص-
  .ألم عند تحريك الكتف·
 .تورم مع نزيف بالمنطقة منتصف الترقوة ) المنطقة المصابة (·
 .ألم حاد عند لمس المنطقة المصابة·
 :التشخيص باألشعة -

  .يظهر الكسر واضحا في األشعة في منتصف الترقوة غالبا
 :العالج-

شهر، ويعود لممارسة الرياضة  يوماحتى15رباط على شكل حرف ثمانية يستمر لمدة 
وفي حالة كسر الترقوة المضاعف أو إذا ما صاحبه إصابة ،بعد شهرين ونصف

 .(82ص 2002)أسامة،  لألعصاب ينصح بجراحة فورية
 كسر عظم العضد: -1-7-5-2-2

في كثير من األحيان يتعرض عظم العضد للكسر، وهذا الكسر غالبا ما يحدث في 
رأس عظم العضد و في الجزء أو القسم العلوي في جسم العظم، وكذلك في منتصف 
عظم العضد، وكما يتعرض القسـم السفلي من عظم العضد للكسر، وتحدث جميع هذه 

عامة في المصارعة مثل  الكسورنتيجة إصابة مباشرة، وتحصل مثل هذه  الكسور
 .دو التي تتميز بعاملي السرعة والقوةو رياضة الج

  :اإلصابةأهم أعراض -
 .الشعور بألم شديد بوضع الكسر وخصوصا عند تحريك العضو المصاب.
 .ظهور ورم في المنطقة المصابة نتيجة تمزق األوعية الدموية واألنسجة المصابة·
 .وجود تشوه في المنطقة المصابة·
 .فقدان للوظيفة بعدم المقدرة على تحريك المفصل·
 العالج : -
يتخذ أسلوبا خاصا بالنسبة لالعبين، حيث أن أي نوع من  الكسورإن عالج حاالت -

للرياضيين لدرجة أنه يؤثر على مستوى األداء تسبب مشاكل عديدة  الكسورهذه 
الحركي بعد الشفاء، وترجع األسباب إلى وجود العضو المصاب داخل جبيرة الجبس 
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الضيق ولفترات طويلة، مما يؤدي إلى ضعف وخمول الدورة الدموية، وبالتالي ضمور 
 .العضالت المحركة للعضو المصاب

أوتار العضو االنقباضات الثابتة لعضالت و يجب قيام المصاب بأداء تمرينات -
 .تنشيط الدورة الدمويةالمصاب بغرض زيادة 

بعد إزالة الجبس مباشرة ينصح باستعمال رباط ضاغط مكان الجبس لفترة قصيرة -
 .كدعامة مؤقتة لوقايته من الورم

 .يمكن استخدام التدليك المسحي السطحي والعميق إلزالة التراكمات بالعضالت-
تحريك العضو المصاب بواسطة الشخص المعالج إذا لم يستطع المصاب القيام -

 (82-81،ص2002)المهشهش، لوحده بهذا العمل، ثم إعطاء تمرينات بالمقاومة
  :كسر عظم لوح الكتف -1-7-5-2-3

نادرة الحدوث وذلك للموقع التشريحي المميز لهذه  الكسورمن  الكسورتعتبر هذه 
  .إلصابات المباشرةالعظمة الذي يحميها من ا

، وهو يحقق نتائج الكسورويعتبر العالج التحفظي هو العالج السائد في أغلب هذه 
 .(130.ص1999)العوادلي ا.،  ممتازة وسريعة

 : أنواع اإلصابات التي يتعرض لها مفصل الكتف حسب شدة اإلصابة  -1-8
 :تنقسم إصابات الكتف إلى ثالثة أنواع من اإلصابات طبقا لدرجة شدة كل منها

 :إصابات مفصل الكتف البسيطة -1-8-1
وفي هذا النوع البسيط من اإلصابات تحدث تمزقات بسيطة باألربطة التي تربط الترقوة 

 .دو و ف، وهو شائع الحدوث في رياضة الجالكتبعظام 
 :الفحص والتشخيص -

ال يوجد أي  ،ألم بالكتف عند رفع الذراع،عجز بسيط للكتف يشفى منه تماما بالعالج
 .يمكن تحريك الذراع المصاب بسهولة ،مناطق األلم محددة بمكان اإلصابة فقط،ورم
 .: تظهر صور األشعة طبيعية تماماالفحص باألشعة -
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 يتم كاألتي ::العالج-
المصاب في يوم، وتستخدم بعض المدارس طريقة تعليق يد 15راحة من أسبوع الى

ن كانت محدودة عقاقير ضد ،مراهم لتحسين الدورة الدموية استخدام، مع  رقبته وا 
وهذا النوع من اإلصابات يتم شفاؤه تماما بالراحة فقط لمدة .عالج طبيعي، االلتهاب
 .أسبوعين

 :إصابات مفصل الكتف متوسطة الشدة -1-8-2
طة الكتف التي تربط الترقوة وفي هذا النوع من اإلصابات تحدث تمزقات كاملة في أرب

 .دو و وبصورة شائعة في رياضة الج عظمة الساعد وعظمة لوح الظهر، وتحدث برأس
 :الفحص والتشخيص -
 .بمستوى أداء منخفض تماماالرياضي ال يستطيع تكملة المباراة أو سيكملها  -
 .تورم بسيط وشبه نزيف تحت الجلد مع ألم مصاحب لجميع حركات الكتف -
 .ألم عند تحريك يد المصاب ولكن يمكن تحمله و ألم مصاحب لتحريك أصابع اليد -
 .خلع بسيط في مكان الترقوة :الفحص باألشعة-
مطاط أو في رباط اليد يوما راحة للكتف في رباط ضاغط غير  20الى15منالعالج: -

 .معلقة بالعنق
 .يلزم المصاب بأداء تقلصات عضلية إرادية للطرف العلوي المصاب -
يوما مع مراهم 15الى 08عقاقير مضادة لاللتهاب بجرعات متوسطة الشدة من  -

 .موضعية
  . األلمإذا كانت اآلالم محددة بأماكن خاصة يحقن المصاب فيها بحقن حسب مدة  -
 :إصابات مفصل الكتف الشديدة -1-8-3

دو و صورة متكررة وشائعة في رياضة الجهو النوع الخطر من اإلصابات التي تحدث ب
 :، الذي يصاحبه في الغالب ما يلي

 .تام في عظم الترقوة خلعو  كسر الترقوة  مع تمزق تام بأربطة الكتف جميعا -
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 :الفحص والتشخيص-
 .حدوث اإلصابةتوقف النشاط الرياضي تماما فور  -
 .ألم شديد مصاحب ألي حركة للكتف المصاب -
 .تورم ونزيف بالكتف وتحت الترقوة المكسورة -
 .ألم بالكتف عند تحريك أصابع اليد -
 :يتم طبيا وفي المستشفى كاآلتي :العالج-
تدخل جراحي فوري لخياطة األربطة المتمزقة، وكلما كان التدخل الجراحي أسرع  -

 .تائج العالجكلما تحسنت ن
 .راحة لمدة شهر بعد العملية، مع وضع الكتف والساعد واليد في جبس  -
العودة للممارسة الرياضية بعد شهرين ونصف من العملية الجراحية مع عمل عالج  -

 ..(269-263،ص 1999)أسامة،   طبيعي تأهيلي
 :إعادة التأهيل لمفصل الكتف  – 1-9
 :األهداف العامة لهذه العملية -1-9-1
استرجاع قوة العضالت بصورة تسمح لالعب باالشتراك في المباريات، وتمنع  -

 .حدوث المضاعفات و تكرار اإلصابة
رفع قوة تحمل الالعب حتى يمكنه االشتراك المؤثر داخل الملعب بعد فترة قد تكون  -

 .طويلة من الراحة الضرورية التي تلي اإلصابة
تمرينات تقوية لألطراف و أجزاء الجذع غير المصابة عندما ال تسبب آالم أو  -

أضرار بمكان اإلصابة ولهذا البرنامج مرددوه الطيب في الحد من الفترة الزمنية التي 
 .يحتاجها الالعب للعودة إلى الملعب

البد من األخذ بعين االعتبار أنه عندما يستخدم االنقباض الساكن في التمرينات  -
العالجية، فإن جزء معين من ألياف العضلة هو الذي يعمل فقط وليست جميع أليافها، 

 المفاصلولذلك فخالل مراحل العالج والتأهيل المختلفة، و عندما تتحسن الحركة في 
فإنه يجب استعمال التمرينات المتحركة من أوضاع متعددة للوصول إلى تقوية العضلة 

  .كاملة

http://www.sport.ta4a.us/health-science/anatomy/1256-joints.html
http://www.sport.ta4a.us/health-science/anatomy/1256-joints.html
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و أثناء تأهيل الالعب المصاب البد من الحفاظ على قوة ومرونة العضالت القريبة من 
                            ..(116-115.ص1999)أسامة،  اإلصابة

 :التدليك الشقلبـي في الكتف -1-9-2
متلقي التدليك مستلقي على بطنه ويده مبعدة عموديا على جسمه، والمدلك واقف 
عموديا ويثبت الساعد بفخذيه ويضع يديه في مستوى مفصل المرفق )األصابع لجهة 

باتجاه الخنصر وكأنه يشقلب عضالت الكتف، واتجاه األسفل(، ويؤدي حركات دائرية 
 .حركات الشقلبة نحو مفصل الكتف، وبعد ذلك يضع يديه أفقيا ويكرر الحركات نفسها

على السرير  يضع المدلك رجله.كما يمكن أداء التدليك الشقلبـي و متلقي التدليك جالس
الشقلبـي في األجزاء: التدليك  المدلكة على الفخذ و يؤدي حركات ويضع ساعد اليد

وكثيرا ما يؤدى التدليك الشقلبـي في الرياضة .الظاهري ، الداخلي والجانبي من الكتف
أي )وق كتف المدلك من الجهة المعاكسةوالرياضي واقف، متلقي التدليك يضع يده ف

( ويضع المدلك يده )واألصابع إلى األعلى( في لعكسابيده اليمنى فوق الكتف اليسرى 
 الثلث العلوي من الساعد، ويؤدى التدليك الشقلبـي بحركات دائرية من األسفلمستوى 

                .(195ص 2001)الرزاق،  األعلى حتى مفصل الكتف إلى
 :مراحل التأهيل -3 -1-9   
 :قوم على ما يلييو :التأهيل أثناء اإلصابة 3-1 -1-9
إعطاء تمرينات عالجية تخصصية أو عالج كهربائي أو مائي بالكم والكيف الذي  -

 .يحدده الطبيب المعالج
 إعطاء تمرينات لألجزاء و األعضاء األخرى غير المصابة حتى ال تقل كفاءتها. -
تعد مرحلة التأهيل بعد اإلصابة من أهم المراحل في : التأهيل بعد اإلصابة 3-2 -1-9

مثل بقية عودة الالعب إلى الملعب  اإلصابات الرياضية، وهي التي تحددعالج 
زمالءه في الفريق، وهذه العملية تهدف إلى عودة الالعب في أسرع وقت ممكن مع 

المهاري لالعب الذي كان عليه قبل اإلصابة،  محاولة االحتفاظ بالمستوى البدني و
تد إلى ما بعده، وفيها تستخدم كافة وهي عملية مستمرة تبدأ أثناء العالج الطبي وتم

 .الوسائل واألساليب السابقة بحسب نوع اإلصابة لكي يعود إلى حالته الطبيعية
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 خـالصة :

من خالل ما تطرقنا إليه في هذا الفصل نستنتج أن إصابات مفصل الكتف كغيرها من 
آالمها  التي تحدث في جسم اإلنسان حيث تتشابه هذه األخيرة في،اإلصابات األخرى 

دو  بصفة خاصة ، و و على مصارعي الج ،و انعكاساتها على الرياضيين بصفة عامة
دو  في و صارعي الجو ذالك راجع ألن مفصل الكتف يلعب الدور الرئيسي لدى م

، لذلك فهو يحظى برعاية وعناية طبية جيدة ، حيث أن الطب أوجد ممارسة الرياضة
و إعادة تأهيله، ومن خالل كل العناصر عدة طرق لعالج هذا المفصل عند إصابته 

المذكورة في هذا الفصل نكون قد أعطينا نظرة عامة وشاملة عن إصابات مفصل 
الكتف، وخاصة العناصر:)إصابات مفصل الكتف، التشخيص و العالج و أنواع 

 إصابات  مفصل الكتف، إعادة التأهيل(.
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 : تمهيد
نشأته على انه رياضة  عتبر فن الجوجيستو أو أسلوب الدفاع عن النفس في أيامإ 

إذ كثيرا ما يسبب اإلصابة لمن يمارسه بإصابات جسمية و من فن ،المغامرين 
مارس حاليا و هي المعرفة حديثا و التي تو  ،دوو و استمدت مهارات رياضية الججوجيست

و قد عرفها كوزومي " بأنها رياضة الزمة لكل رجل يخطو في ،فن رفيع و متطور
هي شكل من أشكال المصارعة أو  ،ونوع من رياضات الدفاع عن النفس  الشارع فهي

و عرفتها دار المعارف الرياضية األلمانية بأنها "رياضة ،أسلوب القتال بدون سالح 
شعبية عامة تمارس من الطفولة إلى مرحلة متقدمة من العمر بغرض البناء الجسماني 

 .(78-77،ص2001)ابراهيم، المتكامل 
األهداف و آدابها و  دو من حيث التاريخ وو و تمحور هذا الفصل حول رياضة الج

العمرية من خصائص  كذلك خصائص المرحلةو  ؛متطلباتها و األحزمة والرتب
و هذا ألهمية  ،و كذا النمو العقلياالنفعالية ،اجتماعية ،الحركية  ،فيزيولوجية وجسمية

دو الكتساب الفرد الرياضي التقنيات و و ممارسة الج  الربط بين المرحلة العمرية
 دو .و فق المتطلبات الحديثة لرياضة الجنها و األساسية و إتقا
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 دو :و الجتعريف رياضة -2-1-1

لخفة و المرونة وعدم تعني ا و" و "دو " الج ودو كلمة يابانية تتألف من "جو الج
 دو هو "طريق حس عدمو إذن :الج ،أما بالنسبة ل دو " تعني الطريق ،المقاومة

اضية والفكرية المركزة باستعمال طرق التربية الريالمقاومة أو حس المرونة و التوازن " 
عمال قوة المنافس المبدأ نفسه بالنسبة لعدم المقاومة أي استو ،منازالتال على تخصص
 هد ممكن فهو نظام تدريبي للجسمقل جأ باستعمالوالتمكن منه  مراقبتهو  إلخالل بتوازنه

 (robert ،p 7-8) والنفس
 : الجودو عن تاريخية نبذة -2-1-2

 و الميالد قبل سنة 775 سنة عرفت "وجيتسوج " القديم اسمها ، تقليدية رياضة الجودو
 تنتهي ما غالبا كانت و الخطورة و بالخشونة يتميز كان و ،اللبقة التقنية تعني التي

 قامت الوقت ذلك من و، (57ص1998 )الشافعي ح.،المتنافسين  احد بمقتل المنافسة
 .وجيتسومن الج عديدة تقنيات بتطوير الجودو مدارس من العديد

 فوحد، العديدة للمدارس المختلفة النماذج بدمج 1830بعد ذلك قام الدكتور كانوا سنة 
 و الحركات جميع الغيا للجودو الفلسفية العقيدة على أفكاره في شدد و  القوانين

 نبال أكثر رياضة الجودو جاعال،وجيتسوالج من مأخوذة كانت التي الخطيرة الضربات
 و"وكان كود "ب يعرف ما طور إذ بذلك كانوا يكتف ولم، القوة قبل الذهن على تعتمد

 فيما نجح و، م 1882 عام"جودو"مدرسة أول فتح و، حاليا يمارس الذي النوع هو
 .طويلة لسنين الدولية االولمبية في اللجنة  عضوا أصبح أن في قدمه

 (michel ،2002 p-59) 
 الجزائر في الجودو تاريخ عن نبذة -2-1-3

 كانت لكن،الجودو بينها من رياضات عدة االستعمارية الفترة خالل الفرنسيون  دخلأ
 بعد لكن،حسبهم أمنية و سياسية ألسباب هذا و للجزائريين بالنسبة للممارسة ممنوعة

 ساهم فقد،لتعلم الشغوفين المواطنين من العديد يستهوي  بدا القتالي الفن هذا االستقالل
 في بقوا الذين الفرنسيين و الوطن ألرض العائدين للجودو الممارسين المغتربين من كل
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 إعطاء على االستعمار إبان السرية في الجودو مارست التي األقلية جانب إلى بالدنا
 .ببالدنا الرياضة لهذه حقيقي دفع
 التي القتالية الرياضات و للجودو الجزائرية االتحادية تأسست م 1963 سنة في و

 كانحيث ،المجموع إلى يكيدواأل نظمتإ ذلك بعد و الكاراتيه و والجود من كل تشمل
 حاليا أكثر من ليصبح1964 عام ممارس 3000 وقتها حوالي الجودو ممارسي عدد

 للجودو الدولية االتحادية في الجزائر انخرطت1965  سنة وفي ،ممارس 20000
 األلعاب منذ الجزائر تعتبر و  .للجودو الجزائرية االتحادية تأسست 1984 سنة وفي

 كما، قاريا الرياضة هذه عمالقة من 1978 عام بالدنا حتضنتهاا التي اإلفريقية
 ميداليتي همهاأ  و الدولي الصعيد على مشرفة جد نتائج فتكاكإ من مصارعونا استطاع

 2008 بكين العاب في البرونزية حداد و الفضية يخلف بن
 .(145.146ص 2005)يوسف، 

 آداب  و تقاليد رياضة الجودو:   -2-1-4 
 ضرورة احترام مكان التدريب. .1
 ضرورة االحتفاظ باألقدام نظيفة و تجنب ارتداء أحذية على البساط. .2
تأدية التحية عند دخول البساط أو الخروج منه كذلك عند اللعب مع الزميل و  .3

 اللجنة المنظمة للبطولة.
يجب أن يكون الجلوس على البساط أثناء التدريب و المسابقات في شكل موحد  .4

 جلوس تربيع(.،طبقا للعادات اليابانية )جلوس الجنود 
ه و يكن له بالوالء و ال يجب على الالعب أن يحترم مدربه و يطيع تعليمات .5

 الحكم. يعارض قرار
 (.لة التدريب )الجودوذبب االهتمامظافة الشخصية و منها االهتمام بالن .6
 عدم ارتداء خواتم أو ساعات حتى ال يتعرض المنافس لإلصابة. .7
 أن يكون البساط المعد للتمرين نظيفا باستمرار. .8
 يجب أن يلتزم الجمهور بالهدوء أثناء المباريات. .9
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فنون اللعبة كحركات الخنق و الكسر  ستعمالاعلى الالعب عدم التهور في  .10
 .(12، ص 2011)أخضر،  .أثناء التمرين

 تهدف رياضة الجودو إلى:أهداف رياضة الجودو: -2-1-5
الدفاع عن النفس بأقل جهد و أكبر قدر من المهارة العقلية و الحركية مما تكسب  .1

 و الشجاعة و سرعة البديهية و الذكاء.مزاوليها الجرأة 
االستخدام األمثل للقوة حيث يحاول الالعب تحقيق االنتصار على الخصم بأقل  .2

 قدر من القوة المبذولة لتحقيق الكفاءة القصوى للعقل و الجسم.
تنمية الجوانب البدنية حيث يعمل على تنمية كافة عضالت الجسم و كذلك  .3

 األجهزة الداخلية.
تنمية الجوانب النفسية لالعب حيث يكسبه الثقة بالنفس و تكوين شخصية قوية و  .4

 و الشعور بالذات.تنمية الشجاعة 
 .ي حيث يتم استغالل وقت الفراغ مما يعود على الفرد بالنفعحيعتبر نشاط تروي .5
المختلفة من البالغين و الشباب و ذوي  رهو رياضة الجميع أي لكل األعما .6

 في رفع مستوى اللياقة البدنية. ربدنية المختلفة مما يكون له أثاألحجام ال
لوكيات يحقق الكثير من العادات التربوية لما له من تقاليد و آداب عريقة و س .7

 و تنعكس على الجماعة. اجتماعية تؤثر على الفرد
ال يتطلب إمكانيات كبيرة و مكلفة فهو يحتاج إلى التدريب الخاص و البساط و  .8

 الهدوء  و قليلة التكاليف إذا ما قورنت برياضة أخرى.
لجسم ليستخدم الجودو جميع أجزاء الجسم لذلك يرتكز على التنمية اللياقة البدنية  .9

 . ةكله كوحدة واحدة متكامل
ر وضع المصارع  القدرة على تغيأعلى و أسفل و جودو القتالية من تنتج أوضاع ال .10

التدريب مما يجعل الالعب يفضل دائما التركيز على استعداد تام أثناء المنافسات و 
جل الفوز و تغيير وضعه بسرعة و أالفنية من لمقابلة الخصم و تركيز كل قواه 

 إتقان.
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، 2011)أخضر، حساب حركاته بدقة المباراة يزيد من تركيز الالعب و قلة زمن  .11
 (12ص 

 دو :و متطلبات رياضة الج-2-1-6
 من الناحية التشريحية : -2-1-6-1

بتداءا من عضالت الرقبة إلى إدو و ت في الجسم تستخدم في رياضة الججميع العضال
العضالت و أيضا جميع المفاصل التي ترتبط بتلك ،الكتف و الذراع إلى الفخذ والقدم 

دو فهناك مهارات تستخدم الذراع في الرمي و و ا لتنوع المهارات الحركية في الجونظر 
دو يستعمل جميع العضالت و و الرجل فذلك يجعل مصارع الج،أخرى تستخدم الجذع 

 .(145.146ص 2005)يوسف، األمامية و الخلفية أثناء أداء المهارة 
 من الناحية البدنية : -2-1-6-2

ن المهارة الواحدة دو و نظرا ألو مطلوبة في رياضة الججميع عناصر اللياقة البدنية 
فإنها تحتاج إلى صفات أساسية و ،تتطلب أكثر من عنصر ألجزاء الجسم المختلفة 

و ،مركبة مثل السرعة و القوة فبفضل التمارين الرياضية لمختلف الصفات البدنية 
بالتركيز على اإلحماء الجيد تتم عملية تأقلم األنسجة وأجهزة الجسم ألداء الحمل الذي 

 .( 103.ص1998)الفتاح، أو الحصة التدريبية  ،تتطلبه المنافسة
 من الناحية الوظيفية :-2-1-6-3

ضرورة معرفة مصدر الطاقة الذي تتطلبه زمن المباراة حيث تعتمد العضلة في إنتاج 
كريياتين فوسفات ،الفوسفات  3أساسية هي :ادينوزين العمل على أربعة مصادر 

الجليكوجين و الدهون و من خالل معرفة نظم إنتاج الطاقة يساعدنا على معرفة ،
 .(Lamb ،1984 ,p 99)و الخفيفة التمرينات ذات الشدة العالية و المتوسطة 

 من الناحية الحركية : -2-1-6-4
غلب أ طيب أن عمل العضالت الهيكلية في يوضح عبد العزيز النمر و ناريمان الخ

يكون وفقا لنظام الروافع من خالل وجود نقطة ارتكاز و ،غيرها دو و و الحركات لدى الج
 ،و يكون ذلك من خالل تأثير القوة،الدوران حول نقطة ثابتة تسمى نقطة االرتكاز 
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و المقاومة التي يجب التغلب عليها حيث في جسم اإلنسان يكون العظم هو الرافعة و  
 كه هو المقاومة المفصل هو نقطة االرتكاز بينما وزن الجسم الذي يجب تحري

 (145.146ص 2005)يوسف، 
 من الناحية المهارية : -2-1-6-5

يشير محمد حسن عالوي أن عملية اإلعداد المهاري تهدف إلى تعليم المهارات 
محاولة إتقانها حتى يمكن  الحركية التي تستخدمها الفرد في المنافسات الرياضية و

دو تعتمد على مهارات حركية تمتاز و و رياضة الج ،المستويات الرياضية ىعلأ تحقيق 
 (12ص1987)عالوي، بالخفة و المرونة و سرعة التنفيذ في نفس الوقت  

 : الحسية و العقلية من الناحية  -2-1-6-6
 الصعوبات غمار خوض في الجرأة هي الجودو ممارسة من اإلنسان ما يجنيه-
 . واحد أن في الخصم مراقبة و مراقبتها و النفس جماح كبح على القدرة -
 احتواء إلى محكم غير انفعالي فعل رد من المرور خالل من عدوانيته تسيير -

  االنفعاالت
 . المباشر مع الخصم  االحتكاك تقبل -
 . األرض على السقوط شدة على الصبر-
 بالهزيمة أو بالفوز سواء نتيجته و الصراع تقبل-
 . الخارجية رالمخاطو  العوائق لمواجهة الداخلية القوى  تنمية على يعمل فالجودو-
 النفس عن من ناحية الدفاع– 2-1-6-7

 ر،للمخاط نتعرض أحيانا و عقلية و مادية عوائق اليومية حياتنا في تصادفنا ما غالبا
 . أنفسنا عن الدفاع يعلمنا العقلية و الجسمية تربيته و تمارينه خالل من فالجودو لذلك

 جودوال األخالق علم قانون  -2-1-7
 الغير احترام هو و : األدب .
 عادل هو ما كل فعل وهو : الشجاعة .
 تزييف دون  تفكيره عن التعبير هو و : اإلخالص .
 للعهد الوفاء وهو : الشرف .
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 نفس عزة بدون  الذات على التكلم هو و : التواضع .

 للثقة خلق وهو : االحترام .
 .(Brousse ،2002  ,P-64) الغضب امتصاص على القدرة : النفس ضبط.
 : الجودو تقنيات  -2-1-8

 على التقنيات و الوقوف وضعية من الخلفية و األمامية التقنيات: نوعين بين نفرق 
 . األرض

 NAGE-WAZA : األعلى من األمامية التقنيات -2-1-8-1
 : من كل يتضمن و
  ASHI-WAZA : األرجل تقنيات-
 TE-WAZA : الكتف و الذراعين تقنيات-
 : KOSHI-WAZAالحوض  تقنيات-
 SUTEMI-WAZAاألعلى من الخلفية التقنيات -2-1-8-2
 :MAE SUTEMI-WAZAالمحور  في الخلفية التقنيات-
 :YOKOSUTEMI-WAZAالجانب لىع الخلفية التقنيات-
 : NE- WAZAاألرض على التقنيات-
 KATAME-WAZA :التحكم تقنيات-

        ، األرض على الكتفين و ظهره على منبطحا الخصم يكون  عندما تؤدى التقنية هذه
 بطنه. على منبطحا الخصم كان إذا النقاط وال تحتسب 
 : SHIME-WAZAالخنق  تقنيات- 2-1-8-3
 من االنسحاب على يرغمه مما للخصم التنفسي النظام على نضغط و نؤثر بها و

 المنافسة.
 :KANSETEU-WAZAالذراع  مسك تقنيات -2-1-8-4

 مرغما المرفق مستوى  على عليه والضغط الخصم ذراع في والتحكم ضبط على تعتمد
 .(michel ،2002 p-59) المنازلة من إياه على االنسحاب
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 دو و الج في المعتمدة الرتب و األحزمة -2-1-9
 األحزمة   لون  -2-1-9-1

 طريق عن فرنسا إلى إدخاله وتم م 1920 سنة انجلترا في اختراعه تم الحزام لون 
 : التالي التصاعدي التسلسل حسب لألحزمة الرسمية األلوان وتعد، البروفسور كاوايشي

 لونين إلى ضافةإ األسود  و البني , األزرق  , األخضر ,البرتقالي , األصفر ,األبيض
 8 إلى 6 مستوى  ألصحاب األحمر و األبيض اللون  هما و العالي بالمستوى  خاصين

 عريض لكنه ابيض حزام هناك،و دان 10 إلى 9 الدرجة لحاملي األحمر اللون  و دان
 سوى  عليه تحصل تمي لم دان 12 و 11بين ما الدرجة ألصحاب مخصص

 RIMET ،2002)و تقدير  شرف كوسام هذا و الرياضة هذه مؤسس هو و كانواو جيغور 
,P-199). 
 الدرجات و الرتب -2-1-9-2
 كيو رتب 2-1-9-2-1
 إلى كيو 01 لواحد الموافق األبيض اللون  بين المتراوح اللون  ذات األحزمة كل تشمل 

 : األتي الجدول يبينه كما كيو 06 لستة الموافق البني اللون 
 (62-61، ص 2007)عسران، 

 
 درجة الحزام لون الحزام إسم الرتبة

 كيو -6 أبيض روكيو
 كيو -5 أصفر جوكيو

 كيو -4 برتقالي بون كيو
 كيو -3 أخضر كيو يش

 كيو -2 أزرق  ني كيو
 كيو -1 بني أي كيو

 
 .الكيو(يمثل رتب  01جدول رقم ) 
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 الدرجات العليا :-2-1-9-2-2
 دان10 دان9 دان8 دان7 دان6 دان5 دان 4 دان3 دان2 دان1 الدرجة

شو   االسم
 دان

ني   
 دان

سان  
 دان

يون 
 دان

قو   
 دان

روكو 
 دان

سيشي 
 دان

اشي 
 دان

كيو 
 دان

جو 
 دان

 احمر ابيض و احمر اسود اللون 
 

 دو و (الدرجات العليا للج  02ول رقم )جد
 المنافسة: إجراء -2-1-10
 : في الجودو حكام مهمة تتمثل التحكيم: -2-1-10-1
 . ناجحة شبه أو ناجحة تحركات انجازهم عند للمتصارعين الفوز إعطاء-
 بتوقيف هذا و المصارعين سالمة ضمان و للمنازلة الحسن السير على الحفاظ-

 .الخطر عند المنازلة
 الضرورة أثناء عند العقوبات تطبيق المتنافسين و قبل من القوانين احترام على العمل-

      واقفا التحكيم يشرف على الوسط حكم حكام ثالث المنازلة يدير و الرسمية المنافسات
 و جالسين نجدهم الزاوية بحكما يسميان آخرين حكمين و المصارعين مع يتحرك و 

 حالة في التدخل الزوايا حكام بإمكان . الميدان زوايا من زاوية عند واحد كل متقابلين
 يخضع القرار مبدأ تحت األول القرار إلغاء على يتأخر ال الذي زميلهم مع اتفاقهم عدم

 حيث ( التاتامي ) الميدان حدود مراقبة الزاوية حكام مهام فمن لذلك باإلضافة،لألغلبية
 (RIMET ،2002,P-195)البساط  خارج المسجلة النقاط إلغاء يتم
 التحكيم: طاولة -2-1-10-2

 و الوزن  و الفئة حسب المصارعين بأسماء الخاصة المجموعات كل تسجيل  فيها يتم
 . التسخين بعملية للقيام المنازلة موعد اقتراب عند يليانهما اللذان و هؤالء مناداة

 . الممارسين بجميع الخاصة الوزن  بعملية القيام-
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 .األوزان و المجموعات حسب المنازالت إجراء ترتيب بعملية القيام-
 الجودو منافسة في العقوبات و األسبقية -2-1-11
 الوقوف وضعية في المصارعة عند األسبقية 2-1-11-1

 العالمة هي و ( HPPON) ايبون  على الحصول دوما كان الجودو منافسة في الهدف
 عالمات هناك ايبون  جانب إلى، مدتها انتهاء قبل لو و المنازلة تنتهي بها القصوى و

 :األسبقية و هي  تحدد أخرى 
 .نقاط ثالث تساوي  و 2008 سنة منذ التحكيم عن اختفت (KOKA) كوكا-
 .نقاط خمس تساوي  و (YUKO) يوكو-
 .نقاط بسبع األسبقية تمثل (WAZA ARI) اري  وزا-
 .نقاط عشر تساوي  و عالمة أعلى وهي ( IPPON) ايبون -
 تسجيل رغم عالمة أعلى على بالحصول المصارع اكتفاء هو الجودو رياضة يميز ما 

نقاط 7  وزاري  على تحصل لمصارع يمكن مثال , درجة تكون اقل نقاط لعدة الخصم
 تأخذ التعادل حالة في و.  طنقا 5يوكو  مرات3 سجل الذي منافسه على يفوز ان

 المتنافسين. حدأ عليها تحصل التي الدنيا العالمة االعتبار بعين
 .( 159، ص.  1998)الشافعي ح.،  
 : األرض على المصارعة عند األسبقية -2-1-11-2

 حركة على التحكم المصارعين احد يتمكن عندما الوضعية هذه في األسبقية تعطى
 باألرض ملتصقتين كتفيه و الظهر على منبطحا الخصم يكون  بينما فوقه وهو خصمه

 حالة في و الوسط حكم من إشارة بعد الوقت حتسابا يتم التي فقط الوضعية هاته في
 يتم ،البطن على االنبطاح من التمكن و الوضعية هذه من التخلص من المنافس تمكن

 :يلي فيما نراه كما معينة عالمة يوافق الذي األخير العدد حتسابا و الحساب توقيف
 ثانية 14 و5 بين ما (YOKU) يوكو-
 ثانية 19 و 15 بين ما (WAZA ARI) اري  وزا-
 ثانية 20 (IPPON) ايبون -
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 احد انسحاب بعد وذلك القانوني الوقت نهاية قبل ايبون  عالمة على الحصول يمكن
 تجبر للذراع مسك وأ الخنف لعملية التعرض عند تتم االنسحاب وعملية المتنافسين

 جسم على متتالية مرات ثالث اليد طريق عن بالضرب ذالك و لالستسالم الخاسر
 .المنازلة الوسط حكم ينهي فقط الحالة هاته في األرض ىعل أو الخصم
 .(51ص، 2008)مابد، 

 : العقوبات- 2-1-12
 القديم النظام عقوبات 2-1-12-1

 .للخصم KOKA عالمة إعطاء هي و ( SHIDO)شيدو : األولى العقوبة
 .للخصم YOKUعالمة إعطاء هي و (SHUI ) شوي  : الثانية العقوبة.
 .للخصم WAZA ARI عالمة تعطى (KEIKOKU ) كيكوكو: الثالثة العقوبة.
 المصارع تقصي HANSOUKU-MAKEماكي -هانسوكو : األخيرة و الرابعة العقوبة.

 للقانون. مخالفة أو خطيرة بحركات القيام بعد مباشرة
 الحالي النظام عقوبات -2-1-12-2
 عقوبة على اإلبقاء و(shido) شيدو بعقوبة كلها السابقة العقوبات تعويض تم لقد

 عند و شفوية عقوبة هناك’المصارعة رفض حالة في (hansouko make) هانسوكو ماكي
 احتساب ويتم.لكيلهما أو المصارعين ألحد شيدو عقوبة أول الرفض تعطى تكرار

 : كاألتي العقوبات
 .للخصم ( yoku) يوكو يساوي  : األول شيدو
 .للخصم (waza ari)وزراري  يساوي  : الثاني شيدو
 بعقوبة هانسوكو المصارع يقصى هنا و للخصم (ippon)ايبون  يساوي  : الثالث شيدو
 للقانون. مخالفة أو حركة رياضية غير لقطة رتكابا عند تعطى التي ماكي

 (سنة : 23-19خصائص المرحلة العمرية: )-2-2
تتميز هذه المرحلة كون أن المراهقين يحاولون و يحبذون أداء الحركات و الفعاليات 
التي تتطلب مستوى عالي نسبيا من القدرات البدنية و كذالك األنشطة التي تتطلب قدرا 

 (122،ص1996)إبراهيم د.،  الشجاعة و المثابرة و االعتماد على النفس من كبيرا
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يب من أجل الحصول علي مستوى ويظهر هذا في تطور االستعداد و التهيؤ للتدر 
و يقول "بسطويسي أحمد" أن هذه المرحلة تسمي بمرحلة المراهقة الثانية،حيث  ،عالي

ال النضج يصعب بداية و نهاية هذه المرحلة بصفة دقيقة و هو يعتبرها مرحلة "إكم
و رشد المراهق ليس جنسيا فقط بل ،الجنسي" و كذالك تعتبر مرحلة اكتمال نضج 

وارتداء ثوب ،وبذالك يبدأ المراهق بتغيير ثوب الطفولة ،و اجتماعيا ،و عقليا  ،جسميا
حيث تظهر  ، (122)حمد، صو االنسجام الحركي  ،و التوافق  ،و االستقرار،الرجولة 

لديه مرحلة اجتياز التناقض في التصرف الحركي و التقيد بمتطلبات المستوى سواء 
كان ذالك في التعليم أو التدريب. و من أهم المميزات الحركية لهذه المرحلة هو ميلها 

و هذا يظهر واضحا أو جليا في مراحل العمل  ،للجدية و االقتصاد في بذل الجهد
مال السرعة و القوة تتناسب جميعها مع هدف الحركة أسلوب و استع .فمجال الحركة

العمل الشخصي،كما يظهر أيضا الزيادة في الدقة الحركية و ثباتها في مختلف 
مجاالت العمل، ويقول عبد المقصود في هذه المرحلة يكون األفراد قادرين على تعلم 

 .( 248، ص1994)جسماني، التكنولوجيا الحركية الصعبة وأدائها عند التعلم 
و من خالل هذا يظهر لنا أن هذه المرحلة هي أحسن المراحل التي يمكن استثمارها 
لتعليم الحركات الجديدة و المعقدة لتنمية الصفات البدنية و المهارية لتحقيق نتائج 

 فعالة و جديدة خالل المشوار التدريبي.
 :الخصائص الفسيولوجية 2-2-1
ما يالحظ في هذه المرحلة هو ظهور الخصائص الجنسية األولية، ثم تتبعها الصفات  

التي تميز الشكل الخارجي، ويصاحب هذه التغيرات عدة أعراض وانفعاالت، كما 
تحدث تغيرات في األجهزة الداخلية كالقلب، فهو ينمو وتزداد نبضاته وخاصة عند 

عشر بحيث يختلف هذا الضغط عند الفتيان، ويزداد ضغط الدم في سن التاسع 
   ( 106ـ105)مجلة الممتاز ، ص الفتيات حسب الخصائص واالنفعاالت
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ويكون نمو القلب في هذه المرحلة بسرعة لتتماشى مع سرعة نمو الشرايين،وكذلك تنمو 
لبنات حيث ويتسع الصدر وتحدث بصفة مستمرة عند الذكور على عكس ا الرئتان،

 .( 254)درويش، صيتوقف نموهن تقريبا بسبب قلة ممارستهن للرياضة 
ـ  بالوظيفي لألجهزة الداخلية )القلوفي هذه المرحلة يصل األشخاص إلى تطورهم 

الدورة الدموية( بحيث يصبح تكيف اكبر وأفضل لها،كما يزداد حجم القلب وتصبح له 
القدرة على تمارين السرعة والقوة بشكل خاص،ولكنه ليزال ضعيفا في تمارين المطاولة 
السيما ركض المسافات الطويلة ويشمل النمو أيضا الجهاز العصبي فيتكامل النمو 

 .(21،ص 1987)راتب، العمل واالعتماد على النفس قدرة الفرد على   مع الفكري،
  : الخصائص الجسمية  2-2-2

في هذه المرحلة تكتمل عملية نمو الجسم نسبيا حيث ينخفض معدل الزيادة في  معظم 
حركي وهذا ما يؤكده كما ينضج الجهاز العصبي ال ،تغيرات الجسم كالطول و الوزن 

هيئة الجسم للفرد  اقتراب أي )  إن هذه المرحلة تتميز باكتمال نسبي للجسمالباهيفؤاد 
  .( 279)سيد، ص إلى صورة قريبة من الراشد 

األجهزة الدموية و العصبية ومختلف األجهزة الداخلية للنمو ،حيث ينخفض معدل  تتأثر
سم   170.5( ملم خالل السنة ،كما يقدر متوسط الطول 2-1النمو للطول من )

نستخلص أن تطور الجسم  ناهادة دور وظائف األجهزة الوظيفية ومن خالل ما ذكر وزي
فيجب تطوير بعض الصفات البدنية  يه،وعلحلةالمر في هذه  ونموه يكتمل بصورة كبيرة

،السرعة بما يتماشى واالختصاص،حسب اختصاص كل فرد هذا من  ،كالتحمل،القوة
جهة ومن جهة أخرى يجب مراعاة نوع التدريب وذلك للحفاظ على الصفات البدنية 

 .األخرى كالرشاقة والمرونة 
 : الخصائص  الحركية 2-2-3

في بذل الجهد العضلي   قتصاديةواتكون عملية أداء الحركة هادفة  في هذه المرحلة
،أي أن شكل الحركات يكون ثابتا يقول عبد المقصود: أن المستوى يبقى ثابتا لعدة 

 ( 248، ص 1985)المقصود، سنوات نسبيا طالما يبدأ الفرد في ممارسة الرياضة 
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حيث يستطيع الفرد في هذه المرحلة الوصول إلى أعلى المستويات الرياضية في معظم 
األنشطة الرياضية ،كما يمكن ممارسة التدريب الذي يتميز بالحمل األقصى نظرا 
الكتمال نمو األجهزة العضوية  الداخلية، كما يستطيع الفرد التدريب يوميا في هذه 

 .النهائي لدى الفرد الرياضي  المرحلة ويتحدد االتجاه أو التخصص
 (156، ص 1992)العالوي، 

لمهارات الحركية. مثلما ألنه فيها تصبح الحركات أكثر توافقا وانسجاما ويزداد إتقان ا
مثال كما يتمتع الشاب الرياضي في هذه المرحلة  الجودوعبد السالم في  يرى حامد

بالصحة الجيدة وقابلية  عالية عكس األفراد الذين ال يمارسون الرياضة حيث تتراجع 
المرونة بالنسبة  لغير الرياضيين أما الرشاقة فتكون مالزمة لهذه المرحلة وبدرجة 

 نسبية.
وفعالة في عملية التعلم ومن خالل هذا كله فان هذه المرحلة تعتبر مرحلة هامة 

والتقويم باالنجاز المهاري وزيادة قابلية الحركة المعقدة والتي تحتاج إلى قوة عالية ودقة 
في التوجيه بشكل سريع وصحيح ويضيف حامد عبد السالم "بأنها مرحلة تتميز بإتقان 

و المهارات الحركية،تصبح حركات المراهق أكثر توافقا و انسجاما و يزداد نشاطه 
قوته،وتزداد عنده سرعة رد الفعل و هو الزمن الذي يمضي بين المثير و االستجابة 

 لهذا المثير .              
 : الخصائص  االجتماعية 2-2-4  

تساع و الشمولية ألنها الدعامة ماعية في هذه المرحلة بنوع من اإلتتميز الحياة االجت
وهذا يحرر الفرد من قيود األسرة  ،ضجها األساسية لحياة اإلنسان من حيث اكتمالها ون

،وتأكيد حريته الشخصية تفاعل مع أنماط بيئته االجتماعية في مختلف النواحي 
رد من فكالتحدي لألفراد في بعض الميادين الكتساب الثقة والتجربة ،حيث يخرج ال

التفكير في  أل بعالم القيم والمثل العليا وبدالخارجي واالتصاعالمه الصغير إلى العالم 
حافظة واإلخالص مين مستقبله وذلك ليتعود على القيادة و المسؤولية ويجب المأكيفية ت

ه في حياته فقف التي تصاداك والسيطرة على المو باإلضافة إلى حب التمل في العمل
  . (378)المليحي، ص  اليومية
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  : الخصائص  االنفعالية 2-2-5
هذه المرحلة من حياة الفرد يرى "عبد المنعم المليحي "أن النمو االنفعالي يؤثر على في 

ألن الطاقة الحيوية النفسية في هذه ،باقي مظاهر النمو وكل الجوانب الشخصية
ثر هذا األخير المرحلة تبدأ باتخاذ ألوانا مختلفة وذلك بميوله إلى الجنس اآلخر كما يؤ 

ف  الشحنة االنفعالية وتقبل األمور بهدوء و رزانة وفي كما تخ،على سلوكه ونشاطه 
ة الفرد أن االنفعاالت الطويلة الحادة تؤثر على صح اهيبهذا المجال يرى "فؤاد ال

تجاهاته النفسية وعاداته المختلفة حيث تعرقل نموه وتطوره إوعلى نشاطه العقلي وعلى 
كما أنها تعد من بين المراحل ،( 279)سيد، ص ،لذا عليه التعود على ضبط نفسيته 

الهامة والعالية في حياة كل فرد من أفراد المجتمع ،ولذا يجب االهتمام بها و أخذها 
 خاصة وللمجتمع بصفة عامة. ةتكوين فرد صالح وناجح لنفسه بصفبعين االعتبار ل

             : النمو  العقلي -2-2-6
العقلية في هذه المرحلة يتأثر بها بإدراك الفرد العالم الخارجي  إن تطور العمليات

الفرد من المستوى  لنمو إلى التطور والذي يرتقي به،وبالنمو العام ،حيث يؤدي هذا ا
ويرتبط ذلك كله بتطوير قدرة الفرد على التأثير ،الحسن إلى المستوى المعنوي البعيد 
يصبح الشاب قادرا على فهم المفاهيم –وق وتيج" العقلي واالنتباه الطويل ،كما يقول"أرت

روض في التنبؤ فن موقف إلى آخر ويمكن استخدام الالمجردة ،كما يستطيع التعميم م
 .(374)زهران، ص بما يمكن أن يحدث

كما يضيف" فؤاد الباهي" تنمو عملية التذكر حيث يستطرد النمو بالتذكر حتى يبلغ 
،ويظل التذكر المعنوي في النمو طوال مرحلة المراهقة وترتبط عملية التذكر ذروته 

   (52،ص 1994)وتيج،  بقدرة الفرد على الفهم العميق واالنتباه المركز لما يتعلمه
لى ومن خالل ما سبق  تعتبر المرحلة العمرية بأنها مرحلة وصول العمليات العقلية إ

أقصى ذروتها من ناحية عمل الذاكرة واإلدراك ،وكذلك فهم المشكالت والبحث عن 
الحلول مما يجعل الفرد قادرا على تعلم حركات رياضية معقدة  وهامة والتي تتطلب 

 قدرات بدنية و عقلية ذات مستوى عالي.
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 :خالصة
المصارعين وذلك نوع من  أي بتجاوز القتالية، يسمح الرياضيات من دوو الج يعد

بتقنيات سريعة ،فهو نظام تدريبي للجسم والنفس ، وهو طريق وحس التوازن باستعمال 
طرق التربية البدنية والفكرية المركزة على تخصص المنازالت ،والمبدأ نفسه بالنسبة 

للمنازالت وهو عدم المقاومة ، أي استعمال قوة المنافس إلخالل بتوازنه ومراقبته 
دو بناء و الج رياضةمكن ،والهدف من ممارسة استعمال اقل جهد موتمكن منه ب

شخصية قوية ال تتأثر بمواقف معينة ، تنمية روح التعاون والمحبة بين األفراد وتهذيب 
و كانت الدراسة ،النفس في الضرورة وذلك من خالل التقنيات والطرق المحصل عليها 

هذه المرحلة باكتمال النمو العام  تتميز (سنة حيث23-19متعلقة بالمرحلة العمرية )
 ات، والمهارات الرياضية المعقدةللفرد، بحيث يحصل على سرعة اكتساب تعلم الحرك

وصعبة األداء التي تتطلب صفات بدنية عالية مثل:السرعة، والقوة، حيث تصبح لدى 
واحي الفرد قابلية التعلم السريع واالنجاز الجيد، وبالتالي سرعة التطور في جميع الن

الجسمية، العقلية، الفسيولوجية التي ال تقل أهمية وقيمة عن المؤشرات البدنية، وذلك 
 حسب األنشطة الرياضية والقدرة على األداء الرياضي.
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 مقدمة:

البرهنة  و كذا،إلتمام بحثنا العلمي يتوجب علينا اإلجابة على اإلشكالية المطروحة 
ستناد و يكون ذلك من خالل الدراسة الميدانية و اال،على صحة الفرضيات أو عدمها 

يثيات على الخلفية النظرية للموضوع  التي قام الطالبان الباحثان بمعالجة كل ح
تيارو مجتمع البحث و كيفية اخ،توضيح المنهج المستخدم الموضوع من حيث    

ائل الوسو كذا ،و توضيح األسس العلمية المستخدمة ،و مجاالت الدراسة ،العينة  
  .اإلحصائية
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 الدراسة االستطالعية:-1 -1
من أجل الّتعّرف على المعّوقات اّلتي يمكن أن ترافق عمل االستبيان ، و لضمان 

بهذه الّتجربة االستطالعية ألجل  البحثان الّسير الحسن لتجربة البحث، قاما الّطالبان
 معرفة:
  مع العّينة . مالءة محتوى االستبيان مدى 
 .  تحديد أنسب األسئلة ضمن المحاور المختارة 
 دق، الثبات و الموضوعية( المراد )الصصالحية االستبيان من خالل ضمان
 في بحثنا هذا حّتى يكون له ثقل علمي. ستعمالهاا
 ضبطتجنبها و من أجل  الباحثان معرفة أّهم الصعوبات اّلتي تواجه الّطالبان 

 أنجزت الّدراسة االستطالعية على مّمر الخطوات الّتالية:و قد  المتغّيرات.
في الوقوف على الصعوبات اّلتي قد تواجه توزيع  الباحثان شرع الّطالبان :أّوال -

 االستبيان ، فتّم األخذ باالعتبارات الّتالية: 
 البحث. وعضو مراجعة الّدراسات الّسابقة المرتبطة بم 
  الحالي.مراجعة اإلطار الّنظري للبحث 
  دو قبل البدء في و مع المدربين و مسيري النوادي للجاستخدام المقابلة الشخصية

 التجربة االستطالعية .
المحاور لعلمية الختبارات البحث)الّصدق(تّم انتقاء األسئلة و في إطار األسس ا :ثانيا -

 الخاصة باالستبيان من  :
لية لإلصابات الرياضية عند ( : *دراسة تحلي2002كتاب : سميعة خليل .محمد ) -أ

كلية التربية الرياضية *، مجلة التربية الرياضية ، الجزء الحادي عشر ، العدد األول ، 
 جامعة بغداد .

 محمد قدري بكرى و سهام السيد الغمرى "اإلصابات الرياضية و التأهيل- كتاب :-ب
 م.2012. جامعة حلوان .5البدني ط

من أطباء و دكاترة معهد التربية البدنية ،األخذ بآراء و إرشادات السادة الخبراء -ج
و نزع محور العالج ألنه من ،و كثرة األسئلة  ،حيث تمحورت حول طول االستبيان،
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و كذا تقسيم األسئلة إلى محاور تسهل على الممتحن فهمها و قد  ،اختصاص األطباء
 تم األخذ بكل هذه اإلرشادات .

االستمارات االستبيانية   ّثالثة تناول الّطالبان الباحثانو خالل الخطوة ال :ثالثا -
عشوائية مكــّونة من  عينة اختيارمن ثقلها العلمي، حيث تّم للّتجريب للّتأّكد 

دو بيلل و و "نادي الج نمصارعين مصابين في مفصل الكتف م (05)و (مدربين05)
كان و  ستبيانإلا استماراتعليهم  غليزان(حيث وزعتمر " )والية دو بالمطو نادي الج

توزيع االستمارات  على نفس  إعادة، و بعد أسبوع تّم 06/03/2017ذلك يوم االثنين 
 .13/03/2017 العّينة و في نفس الّظروف و الّتوقيت يوم االثنين

 الدراسة األساسية: -1-2
 : منهج البحث  -1-2-1
األســـباب الشـــائعة إلصـــابات  توصـــيفموضـــوع الدراســـة و المتمثـــل فـــي نظـــرا ألهميـــة  

لحــل مســتعملين بــذلك المــنهج "الوصــفي التحليلي"،مفصــل الكتــف و طــرق الوقايــة منهــا 
و إعطـاء النتـائج  ،لتوضـيح المفـاهيم والمصـطلحات وتحليـل المتغيـرات مشـكلة البحـث و

 المتوصل إليها انطالقا من االستبيان.
نـــوادي  6مـــدرب  ينتمــون  إلــى  15مصــارع و 87: تمثـــل فــي  البحععثمجتمعع  -1-2-2

 .اإلجمالي للمصارعين و المدربين دو على مستوى والية غليزان وهو العددو للج
 عينة البحث وكيفية اختيارها: -1-2-3

للوصول إلى نتائج أكثر دقة وموضوعية ومطابقة للواقع قمنا باختيار عينة بحثنا 
المصارعين المصابين في مفصل الكتف و كان عددهم بطريقة مقصودة وشملت 

دو و د اإلجمالي للمصارعين ألندية الجمن العد %29.88مصارع يمثلون نسبة 26
 التالي: لوالية غليزان  و موزعين حسب الجدول
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 عدد المصابين  العدد اإلجمالي  النادي 
 05 17 نادي غليزان 
 04 13 نادي واريزن 

 03 12 نادي عمي موسى 
 04 16 نادي المطمر 

 06 15 نادي يلل 
 04 14 نادي وادي رهيو 
 (يمثل توزي  المصارعين على النوادي  03جدول رقم :)                    

 . %100مدرب يمثلون نسبة  15المدربين فتمثل عددهم في  إلىما بالنسبة أ-
 المجموع الكلي الجودومدربي  السن
 %33.33 05 35إلى25من
 %46.66 07 45إلى35من
 %20 03 فما فوق  45من

 %100 15 المجموع 
 دو .و ( يبين السن بالنسبة لمدربي الج04الجدول رقم

 متغيرات البحث : -1-2-4
:األسباب الشائعة.المتغير المستقل-ا  

  إصابات مفصل الكتف.المتغير التابع:-ب
 الّضبط اإلجرائي لمتغيرات البحث: -1-2-5

ها من جهة و عزل بقّية الميدانية تتطّلب ضبط المتغّيرات قصد الّتحّكم في إّن الّدراسة
)أسامة كمال راتب(": من جهة أخرى، بحيث يذكر)محّمد حسن عالوي(و المتغيرات

يصعب على الباحث أن يتعّرف على المتسّببات الحقيقية للّنتائج بدون ممارسة الباحث 
 إلجراءات الّضبط الّصحيحة".
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على استبعاد كل المتغّيرات اّلتي قد  الباحثان الّطالبان داالعتبارات عم و ألجل هذه
تؤّثر بشكل مباشر أو غير مباشر على نتائج البحث بحيث كان الّضبط على الّنحو 

 الّتالي:
 على تطبيق االستبيان على جميع أفراد العّينة في جميع  الباحثان اعتمد الّطالبان

  .النوادي
 سنة. (23 – 19)صارعين الهواة للفئة العمرية تّم استبعاد كل الم 
  عدم التدخل في إجابات المصارعين و أن تكون اإلجابات فردية مع المساعدة في

  .الشرح
 بعد عرضها على  باالستبيان موضوعيا األسئلة و المحاور الخاصة  ختياراّم ت

  .الكتب و البحوث السابقة  االعتماد علىالمحكمين و 
مجاالت البحث : --1-2-6  
ف و تمثل في المصارعين المصابين في مفصل الكت: المجال البشري -1-2-6-1

من العدد اإلجمالي %29.88مصارع يمثلون نسبة   26المتمثل عددهم في 
من مصارعي النوادي  %001مصارع يمثلون نسبة  87و المتمثل في  ،للمصارعين
دو على مستوى والية غليزان.و الستة للج  

إلى  ماي  2016تمتد المدة الزمنية للبحث  من: سبتمبر المجال الزمني: -1-2-6-2
ويمكن حصر هذا المجال من خالل الجدول التالي :  2017  

 نهاية العمل  بداية العمل  نوع العمل 
 مارس  30 أكتوبر 02 الدراسة النظرية 

 فيفري  28 نوفمبر  06 تحكيم االستمارات 
 مارس  13 مارس  06 التجربة االستطالعية 

 فريل أ 01 مارس  16 الدراسة الميدانية 
 ماي  01  ريلأف 05 التدوين و النسخ 

 ( يبين المدة الزمنية للعمل. 05جدول رقم  ) 
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ى مســـتوى واليـــة غليـــزان لقـــد أجرينـــا دراســـتنا الميدانيـــة علـــ المجعععال المكعععاني:-1-2-6-3
ـــاطق ال 06وكـــان عـــدد األنديـــة هـــو دو  )أكـــابر(و ألنديـــة الجـــ ـــل. مطمـــر. بالمن تاليـــة )يل

 ن (ارهيو . عمي موسى . واريز  غليزان . وادي
 ىتنا الميدانية التي أجريناها علفي دراس ستخدمناالقد  :أدوات البحث -1-2-7

دو لوالية غليزان على:و المصابين و المدربين ألندية الج المصارعين  
زيع لوقت المناسب لتو من خالل مالحظة ميادين العمل و التطلع على ا :المالحظة -ا

افسات  .و أوقات بداية و نهاية التدريب و المن،فضاء العمل  ستغاللوا ،االستمارات   
ع المدربين بإجراء مقابالت م قبل الشروع في العمل قام الطالبان الباحثان :المقابلة -ب

عمل و كذا مكان ال ،ظرة أولية على عينة البحثخذ نأو ،جل تسهيل مهمة العمل أمن 
ل الكتف دية إلى إصابة مفصالتعرف على نظرة المدربين حول األسباب الشائعة المؤ و 

أسباب . العديد من من بين  
تم وضع مجموعة من األسئلة على شكل محاور توزع على المصارعين  : االستبيان -ج

حيث تم تحكيمها من قبل أكثر من سبعة خبراء في معهد التربية البدنية ،و المدربين 
 حيث تم األخذ بآرائهم و المتمثلة في :،من أطباء و دكاترة 

 طول االستبيان من خالل كثرة األسئلة.-1
 جل توضيح مراحله للعينة .أاور من يجب تقسيم االستبيان إلى مح-2
 للممتحن .  ستعمال كلمات سهلة واضحة و متداولةإ-3
 نزع محور العالج ألنه خاص باألطباء . -4
ات على توزيع االستمارات يجب أن يكون من الميدان و ذلك بتوزيع االستمار -5

و تجهيزها للتوزيع  ،حيث تم  تعديل استمارة االستبيان،المصارعين و المدربين فقط
 حسب توصيات السادة الخبراء  و ذلك على النحو التالي :

  و  ،عتمد الطالبان الباحثان على األسئلة المغلقة و النصف مفتوحةإ  :األسئلةنوع
ئلة االستمارة خمسة  حيث شملت أساألسئلة متعددة اإلجابات . تخدامتم اس كذلك

 كما يلي:  محاور مقسمة
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: "معلومات عن المصارع و اإلصابة بالنسبة الستمارة المصارعين و األول المحور-
 للمدربين بالنسبة لالستمارة الموجهة للمدربين .معلومات شخصية 

 .كانت أسئلته حول التحضير البدني : المحور الثاني-
 اإلحماء بما فيه العام و الخاص .: الثالث المحور-
 كان حول المراقبة و المتابعة الطبية  :المحور الراب -
 الوقاية من خالل التوعية و المراقبة الطبية .: المحور الخامس -
 األسس العلمية لالختبارات المستخدمة :-1-2-8
قمنا بحساب الثبات بطريقة إعادة االستبيان على عينة ثبات االختبار : -1-2-8-1

أيام بين التطبيق  08مدربين بفاصل زمني قدره   05مصارعين و  05مكونة من 
امل و بما أن معامل االرتباط هو معامل الثبات تحصلنا على مع ، األول و الثاني

 ستبيان .قوي أي ثبات جيد اإل ارتباطوهذا الرقم يدل على ، 0.86باط ر=االرت
ستخدم الطالبان الباحثان الصدق الذاتي ألنه يعبر عن إ: صدق االختبار -1-2-8-2

فيما لو طبق  ،الصدق الداخلي لالستبيان في مدى الدقة و االتساق و استقرار النتائج
حيث قمنا بحساب الصدق حسب  ،على عينة من األفراد في مناسبتين مختلفتين 

 القانون التالي :
لتربيعي للثبات .و منه تحصلنا على درجة عالية من الصدق و االجذر الصدق الذاتي=

 .(115،ص2004)جواد،  .0.92المقدرة ب
 التحيز  تفق الطالبان الباحثان على تفاديلتحقيق الموضوعية ا: الموضوعية-1-2-8-3

و كذلك عدم إدخال  العوامل الشخصية للمختبر كآرائه و ميوله ،أو التعصب 
 هي.عين و المدربين كما حيث قمنا بأخذ إجابات المصار ،الشخصية 

االختبار تعني  فموضوعيةالموضوعي يقل فيه التقدير الذاتي للمحكمين،  ختباراإل-
في طريقة تقويم أداء المختبرين مهما اختلف المحكمون،  ختالفاأو عدم وجود  قلة

حيث كانت ،فكلما قل التباين بين المحكمين دل ذلك على أن االختبار موضوعي 
تعليمات االختبار ومحتويات االستبيان واضحة ومفهومة، وكلما تحقق الثبات تحققت 

 .الموضوعية
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 اسات اإلحصائية:الدر  -1-2-9
بصورة واضحة  االستمارةلكي يتسنى لنا التعليق وتحليل نتائج   :النسبة المئوية-ا

وهذا عن طريق تحويل النتائج ،بأسلوب التحليل اإلحصائي  باالستعانةوسهلة قمنا 
وهذا عن طريق ،نسب مئوية  شكلالمتحصل عليها من خالل اإلستمارة إلى أرقام على 

 .إتباع القاعدة الثالثية 
 . (84،ص1999)التكريتي،      100(× الجزء / الكل )النسبة المئوية =  المعروفة بـ: 

( كمعالجة 2كما تم كذلك استخدام قيمة مربع كاي )كـا :2اختبار حسن المطابقة كا-ب
 للحصول على نتائج البحث : إحصائية

 (115،ص2004)جواد، 

 
في الثبات و  ستخدامهاجل أدام االرتباط البسيط لبارسون من تم استخاالرتباط :-ج

 الصدق 
                                 .  (115،ص2004)جواد،       س .مج ع( )مج -ن مج )س.ع(       ر =

 ]  ²)مج ع( - ²ن مج ع[     ²] )مج س(- ²ن مج س[
 صعوبات البحث : -1-2-10
 به المحيطة الظروف جميع في التحكم تتطلب صعبة عملية يعتبر بالبحث القيام إن

 سرد سنحاول هذا بحثنا في ونحن البحوث كل في كثيرة ،والصعوبات علمية بطريقة
 .إجرائه أثناء ناصادف التي الصعوبات بعض

 .دو بالوالية نظرا لبعد المسافة و نوادي الج إلى التنقل في صعوبة-
  دو و لتعامل مع بعض مديري النوادي للجصعوبة ا -
 في ضبط موعد توزيع االستمارات بسبب انشغال المدير أو المدرب صعوبة -
 أو وجود المنافسات . 
 .يجيدون الكتابة و القراءة  المصارعين البعض -
 تخوف بعض مديري النوادي من الختم في طلب تسهيل المهمة .-

 
 = 2كـا

 2المتوقع(  –مج )المشاهدة 
 المتوقع
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  : خالصة
تضمن هذا الفصل منهجية البحث ومختلف اإلجراءات الميدانية في التجربة 

لعينة وكيفية او منهج البحث  على اشتملاإلستطالعية والتجربة األساسية ،حيث 
الوسائل  ختيارامجاالت البحث واألدوات المستعملة مع  إلىقنا ر تطاختيارها ، وبعدها 

 اإلحصاية المناسبة لهذا البحث.
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 عرض وحتليل ومناقشة النتائج       
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 تمهيد :
تفسيرها تحليل الّنتائج، و كذا مناقشتها و جية البحث المعتمدة تتطّلب عرض و إّن منه

ليكسب البحث العلمي قيمته و قّوته العلمية، إّن جمع  للبرهنة على فروض البحث
الّدرجات الخام المتحّصل عليها من الّدراسة األساسية في هذا البحث ليس لها مدلول 

على هذا األساس صّحة الفروض المصاغة أو نفيها، و أو معنى بغرض الحكم على 
المتحّصل عليها باستخدام  في هذا الفصل معالجة الّنتائج الخام الباحثان تناول الّطالبان

و  ،مجموعة من الوسائل اإلحصائية ألجل عرضها في الجداول ثّم تحليلها و مناقشتها
أّهم  ستخالصابياني للّتوضيح أكثر و هذا بغرض كذلك االعتماد على الّتمثيل ال

 االستنتاجات.
قنا إلى نحاول في هذا الفصل الربط بين الجانب النظري والجانب التطبيقي، وفيه تطر 

عرض وتحليل نتائج الدراسة أوال الخاصة بالمصارعين ثم المدربين و تطرقنا إلى 
تفسير النتائج المتحصل علها وبعدها مناقشة نتائج الدراسة  في ضوء الفرضيات 

 المطروحة وخالصة عامة واقتراحات.
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 تحليل و مناقشة النتائج : 
 عرض و تحليل و تفسير نتائج المصارعين  -2-1
 عرض و تحليل نتائج المحور األول الخاص باإلصابة   -2-1-1
 ما هي عدد سنوات الخبرة لديك ؟  :السؤال األول -
 دو لدى المصارع . و عرفة عدد سنوات ممارسة رياضة الجم: الغرض من السؤال -

 المصارعين .يبين سنوات الممارسة لدى  : 06الجدول رقم 
 النسبة المئوية  التكرار اإلجابة 

 %09.52 02 سنوات 05قل من أ
 %19.04 04 سنوات 10الى 05من 
 %71.42 15 سنوات  10من  أكثر

 %100 21 المجموع:
 

 
 
 

كانت سنوات الخبرة لديهم % 9.52 نالحظ من خالل الجدول أن نسبة :تحليل النتائج 
 %71.42سنوات و نسبة  10الى5كانت مابين %19.04سنوات بينما 05قل من أ

  .سنوات 10فسنوات الخبرة لديهم كانت أكثر من 
 دو .و مصارعين لديهم خبرة في رياضة الجأن أغلبية ال نستنتج.
 

يبين سنوات االممارسة  لدى المصارعين (03: )الشكل رقم 

سنوات 5اقل من

10الى 5من 

10اكثر من 
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 في مشوارك الرياضي؟ . تعرضت إلصابة في مفصل الكتف هل :السؤال الثاني -
 المصارعين في مفصل الكتف .التأكد من إصابة :الغرض من السؤال -
 يوضح إصابة المصارعين في مفصل الكتف . :07الجدول رقم -

 النسبة المئوية  التكرار اإلجابة 
 %100 21 نعم 
 %00 00 ال

 %100 21 المجموع :
 

 
 
 

من المصارعين أجابوا  %100من خالل الجدول نالحظ  أن نسبة  :تحليل النتائج 
 .بأنهم مصابين في مفصل الكتف 

 أن عينة البحث تتكون كلها من المصارعين المصابين في مفصل الكتف . نستنتج
 
 
 
 

 

يوضح اصابة المصارعين في مفصل الكتف  ( 04:)الشكل رقم 

ف المصارعين المصابين في مفصل الكت

لكتف المصارعين غير المصابين في مفصل ا
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  أصبت أثناء المنافسة أو التدريب:03السؤال رقم -
 إذا كانت اإلصابة أثناء المنافسة أو التدريب  معرفة ماالغرض من السؤال :-
 يبين عدد اإلصابات بين المنافسة و التدريب :08الجدول رقم -

 ج2كا م 2كا د.ح مستوى د النسبة التكرار اإلجابة 

  %42.86 09 منافسة 
 
 0.005 

01 2.70 3.095 

 57.14 12 تدريب

 %100 21 المجموع :
 

 
 

ين أصيبوا من المصارع%42.86من خالل نتائج الجدول نالحظ نسبة تحليل النتائج: 
أي أن أغلبية .من المصارعين أصيبوا أثناء التدريب  %57.14أثناء المنافسة و نسبة

المحسوبة  2و كذلك نالحظ أن كا .المصارعين أصيبوا أثناء التدريب مقارنة بالمنافسة
و هذا عند مستوى الداللة 2.70 المقدرة ب: ولية الجد 2كا اكبر من 3.095و المقدرة
يدل على وجود فرق دال إحصائيا للفرق بين المنافسة  وهذا ما .1يةدرجة الحر و 0.05

 و التدريب .
 . أن أغلبية المصارعين أصيبوا في المنافسة و لكن ليس بكثير عن التدريب  نستنتج 
 
 

يبين عدد االصابات بين المنافسة و التدريب ( 05:)الشكل رقم 

منافسة 

تدريب
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 . حدد نوع اإلصابة التي تعرضت لها في مفصل الكتف:04السؤال رقم -
  اإلصابات التي تعرض لها المصارع في مفصل الكتف معرفة نوع :الغرض من السؤال-
  .اإلصابات التي تعرض لها المصارعون في مفصل الكتف يوضح نوع:9الجدول رقم-

 م2كا ج2كا د.ح  مستوى د  النسبة  التكرار  اإلصابة 
 7.57 5.63 7                                                                        0.05 %19.04 04 خدوش
 %00 00 جروح

 %14.28 03 تمزقات
 %09.52 02 تشنجات
 %19.04 04 التواء 
 %23.80 05 خلع 

 %09.52 02 رضوض
 %04.76 01 كسور

 %100 21 المجموع :
 

 
من المصارعين مصابين  23.80من خالل الجدول نالحظ أن نسبة :تحليل النتائج 

.ثم التمزقات %19.04االلتواء بنسبة هي اكبر نسبة ثم تليها الخدوش و  بالخلع و
أما فيما  ،%09.52و بعدها التشنجات و الرضوض بنفس النسبة ،%14.28سبة بن

كبر أ (7.57)م2أن كاو نالحظ كذلك .يخص اإلصابة بالجروح فلم نسجل آية إصابة
 . 7و درجة الحرية  0.05وذلك عند مستوى الداللة  (5.63)ج2من كا
  .إحصائية بين اإلصابات في مفصل الكتف الق دوجود فر  نستنتج

المصارعين في مفصل الكتف التي يوضح  نوع االصابات ( 06: )شكل رقم 

خذوش

جروح 

تمزقات

تشنجات 

التواء 

خلع 
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  ما هي درجة خطورة اإلصابة :05السؤال رقم -
 مدى درجة خطورة اإلصابة لدى المصارع معرفةالغرض من السؤال :-
 يوضح درجة خطورة اإلصابة لدى المصارع .(10الجدول رقم :)-

درجة 
 اإلصابة 

 ج2كا م2كا د.ح  م الداللة  النسبة  التكرار 

 4.63 5.42 02 0.05 %23.80 05 خفيفة 
 %57.14 12 متوسطة 
 %19.04 04 شديدة 

 %100 21 المجموع :
 

 
 

للمصارعين  أن أغلبية اإلصابات كانت متوسطة نالحظ من خالل الجدول:تحليل النتائج
ثم اإلصابات  % 23.80وثاني نسبة كانت لإلصابات الخفيفة ب ،%57.14بنسبة 

(و كاج 5.42.كما نالحظ وجود فرق دال إحصائيا بين كام )%19.04الشديدة بنسبة 
،وهذا ما يؤكد الفرق بين درجات 02ودرجة الحرية 0.05(عند مستوى الداللة 4.69)
 . إلصابةا

 دو أصيبوا بإصابات متوسطة الشدة .و أن معظم مصارعي الج  نستنتج
 
 

يوضح درجة خطورة االصابةلدى المصارع  (07: )الشكل رقم 

خفيفة 

متوسطة 

شديدة 
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 هل تكررت اإلصابة في مفصل الكتف ؟:06السؤال رقم -
 معرفة ما إذا كانت اإلصابة تكررت في مفصل الكتف  :الغرض من السؤال -
  يوضح تكرار اإلصابة في مفصل الكتف(11الجدول رقم :)-

 النسبة المئوية  التكرار اإلجابة 
 %66.66 14 نعم 
 %33.34 07 ال

 %100 21 المجموع :
 

 
 

أجابوا "بنعم" أي تكررت  %66.66نالحظ من خالل الجدول أن نسبة :تحليل النتائج 
أجابوا ب:"ال "أي لم تتكرر لديهم  %33.34لديهم اإلصابة في مفصل الكتف مقابل 

 .اإلصابة في مفصل الكتف 
 أغلبية المصارعين تكررت لديهم اإلصابة في مفصل الكتف .أن  نستنتج 
 
 
 
 
 
 
 

يوضح تكرار االصابة في مفصل الكتف ( 08: )الشكل رقم 

نعم 

ال
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 تفسير نتائج المحور األول :-2-1-2
 10المصارعين لديهم أكثر من  أغلبية(نالحظ أن  06من خالل نتائج الجدول رقم ) -

للخبرة في الممارسة .حيث تؤكد فاطمة عويد  كتسابهماوهذا ما يدل على  ،سنوات 
على أن اإلصابات الرياضية تنقص بزيادة العمر التدريبي و يعود ذلك لتطور األجهزة 

خصوصا إذا كان هذا التطور متناسق مع جميع صفات  ،زيادة القوة العضليةو الهيكلية 
من خالل خبرة مصارعي و  ( 75.ص 2005)عويد،  اللياقة البدنية التي يمتلكها الالعب

و هذا ما  ،البحث يمكنهم اإلجابة على أسئلة استمارتنا بكل ارتياح و موضوعية
 يطمئننا من حيث صدق إجابتهم .

في بحثنا هذا تم اختيار عينة البحث من المصارعين المصابين في مفصل الكتف و -
و"  "boyd2003حيث يؤكد كل من العالمين" ( 07هذا ما تؤكده نتائج الجدول رقم ) 

kammer1999  أن مفصل الكتف يعتبر من أكثر مفاصل الطرف العلوي عرضة"
ن زوايا حركته كثيرة و متعددة أبر المحور األساسي لعمل الذراع و لإلصابة كون انه يعت

فهي تدخل في الشد و  ،وتدخل في جميع أنواع  الحركات  التي يقوم بها  الرياضي
الدفع و التوازن و كثرة هذه الحركات تعرض المفصل لإلصابة أكثر من غيره من 

 .(122.ص2007/2006)شريط، و أكثر إصاباته الخلع و االلتواء و الكسور ،المفاصل 
(نالحظ أن اإلصابات لدي المصارعين كانت في  08من خالل الجدول رقم ) -

ابات و يعزو الطالبان الباحثان ذلك إلى أن اإلص،التدريب و ليس بكثير عن المنافسة 
و حسب رأي" سميعة خليل"  ،و التدريب على حد سواءأممكن حدوثها في المنافسة 

راعى الشروط العلمية و الفنية خالل يتعرض الالعب  لإلصابات الرياضية عندما ال ت
 .(123.ص2004)سميعة، المنافسة و التدريب 

( احتل خلع الكتف المرتبة األولى في إصابات  09من خالل الجدول رقم ) -
و يعزو الطالبان الباحثان ذلك إلى كون مفصل ،المصارعين ثم االلتواء و الخدوش 

و بما أن تركيبته تدل على كبر ،الكتف  زاللي واسع الحركة و في جميع االتجاهات 
رأس عظمة العضد مقارنة بالحفرة الحقانية يجعله أكثر عرضة لإلصابة و خاصة خلع 

 الكتف الذي هو شائع بين المصارعين . 
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 وضح أن معظم اإلصابات كانت متوسطة و يرى ( ي 10من خالل الجدول  رقم ) -
الباحثان أن اإلصابات الرياضية بمستوياتها الشديدة والمتوسطة و الخفيفة  الطالبان

شد و أبة فكلما زاد االحتكاك مع الخصم أو األداة كانت اإلصا،ترتبط بنوعية النشاط 
الخطيرة التي يؤكد "سليمان "أن اإلصابات الرياضية تختلف في درجة حدتها فمنها 

تؤدي إلى حرمان الالعب من العودة إلى المالعب و بعضها البسيط الذي يستدعي 
 .(137،ص1998)احمد، االلتزام بالعالج و بنظام تدريب معين طالت أو قصرت مدته 

تكررت اإلصابة لديهم في  %66.66( لدينا نسبة  11من خالل الجدول رقم ) -
ر اإلصابة المسجل ربما سببه عدم الباحثان تكرا الطالبان و يعزو،مفصل الكتف 

و كذا  ،أو عدم وجود الطاقم الطبي في الفريق،مدة النقاهة من قبل المصارع  حتراما
و بما أن أغلبية المصارعين مصابين بخلع ،ؤولين بصحة المصارعين سعدم مباالة الم

الكتف فقد أكد كل من الطبيب "بندلة عمر "والطبيبة "بلباي "إلى أن خلع الكتف يعتبر 
إذا لم يتم العالج عن طريق طبيب مختص  %60من بين اإلصابات المتكررة بنسبة 

بة فيرى الطالبان و احترام مدة النقاهة .أما النسبة المتبقية الذين لم تتكرر لديهم اإلصا
 متوسطة.الباحثان أن إصاباتهم كانت إصابات خفيفة إلى 
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 عرض و تحليل نتائج المحور الثاني الخاص بالتحضير البدني . -2-1-3
هل  لديكم كل اإلمكانات المادية و البشرية التي تسمح بإجراء  :01السؤال رقم -

 التحضير البدني الجيد؟.
معرفة ما إذا كان للمصارعين اإلمكانات التي تسمح بالتحضير :الغرض من السؤال -

 .البدني الجيد 
 . البدني الجيدكانات المادية و البشرية للتحضير يبين مدى توفر اإلم (12الجدول رقم :)-

 النسبة المئوية  التكرار اإلجابة 
 %09.53 02 نعم 
 %90.47 19 ال

 %100 21 المجموع :
 

 
   

أجمابوا بمم:"ال" أي  %90.47( أن نسمبة21نالحظ من خالل الجدول رقمم): تحليل النتائج 
أن معظمممممم نممممموادي المصمممممارعة  ال تمتلمممممك اإلمكانيمممممات الماديمممممة والبشمممممرية التمممممي تسممممممح 

أجمابوا بمم:"نعم" أي أن نمواديهم تملمك كافمة  %09.53بالتحضير البدني  الجيد، أما نسمبة
 الوسائل المادية والبشرية التي تسمح لهم بالتحضير البدني  الجيد.

دو ال تمتلك كافة الوسائل المادية والبشرية التي و أن أغلبية النوادي الرياضية للجنستنتج 
 .تسمح بالتحضير الجيد

يبين مدى توفر االمكانات المادية و البشرية للتحضير البدني الجيد( 09:)الشكل رقم 

نعم 

ال
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 بعد المرحلة االنتقاليةالتحضير البدني توظيف كيف يتم  :02السؤال رقم -
التحضمير البمدني فمي البرنمامج التدريممبي بعمد  توظيمفمعرفمة كيفيمة  :الغرض من السؤؤال -

 .المرحلة االنتقالية
 . البرنامج التدريبي بعد المرحلة االنتقالية توظيفيبين  (13الجدول رقم :)-

 النسبة  التكرار اإلجابة 
 %95.23 20 تحضير بدني عام 

 %4.76 01 تحضير بدني خاص 
 %00 00 شيء اخر 
 %100 21 المجموع :

 

 
 

أجابوا باستخدام التحضير %95.23نالحظ من خالل الجدول أن نسبة :تحليل النتائج 
 .أجابوا باستخدام التحضير البدني الخاص %4.76البدني العام مقابل 

 بالتحضير البدني العام .  الموسم التدريبي دو يبدؤون و أن معظم أندية الج نستنتج
 
 
 
 
 
 

البرنامج التدريبي بعد المرحلة االنتقالية توظيف يبين ( 10:)شكل رقم 

تحضير بدني عام 

تحضير بدني خاص 

شيء اخر 
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عالقة بإصابة مفصل  هتمام بمرحلة  التحضير البدني لهنقص اال هل:03السؤال رقم-
 الكتف؟ .

معرفة إذا كان نقص االهتمام بالتحضير البدني له عالقة بإصابة :الغرض من السؤال -
  .مفصل الكتف

البدني و إصابة مفصل يوضح عالقة نقص االهتمام بالتحضير (14الجدول رقم :)-
  .الكتف
 النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة
 %100 21 نعم 
 %00 00 ال

 %100 21 المجموع :
 

 
 

من المصارعين أجابوا  %100من خالل الجدول نالحظ أن نسبة :تحليل النتائج 
ب"نعم" أي توجد عالقة بين نقص االهتمام بمرحلة التحضير البدني و إصابة مفصل 

 .الكتف 
أن كل المصارعين يرون أن نقص االهتمام بمرحلة التحضير البدني له عالقة  نستنتج 

 بإصابة مفصل الكتف .
 

يوضح عالقة نقص االهتمام بالتحضير البدني و اصابة مفصل الكتف( 11: )شكل رقم 

نعم 

ال
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الجسم بدنيا و لتحضير البدني المبرمجة كافية  لتهيئة هل حصص ا :04السؤال رقم -
  خاصة مفصل الكتف؟ 

 و الكتف  لجسمكفاية حصص التحضير البدني لتهيئة ا معرفة:الغرض من السؤال -
يوضح إذا كانت حصص التحضير البدني كافية لتهيئة الجسم بدنيا ( 15الجدول رقم :)-

  .الكتفمفصل و خاصة 
 النسبة  التكرار  اإلجابة
 %38.09 08 نعم 
 %14.28 03 ال 

 %47.61 10 نوعا ما 
 %100 21 المجموع :

 

 
 

من المصارعين  %38.09من خالل عرض النتائج نالحظ أن نسبة  :تحليل النتائج 
أجابوا بكفاية حصص التحضير البدني في تهيئة الجسم و مفصل الكتف بينما نسبة 

كانت إجابتهم ب"نوعا  %47.61أجابوا بعدم كفاية هذه الحصص ونسبة  14.28%
 وقات أخرى .ما "أي أن هذه الحصص تكون كافية في بعض الفترات وغير كافية في أ

على أن حصص التحضير البدني غالبا ما تكون كافية لتهيئة الجسم بدنيا و  نستنتج 
 خاصة مفصل الكتف .

 

ا و خاصة يوضح اذا كانت حصص التحضير البدني كافية لتهيئة الجسم بدني( 12: )الشكل رقم 
مفصل الكتف 

نعم 

ال

نوعا ما 
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 تفسير نتائج المحور الثاني :-2-1-4
(نالحظ أن أغلبية المصارعين أجابوا بعدم وجود  12من خالل نتائج الجدول رقم ) -

و هذا ما يعتبره ،اإلمكانات المادية و البشرية التي تسمح بالتحضير البدني الجيد 
اإلصابة الن قيام المصارعين  حتمالان الباحثان بأنه سبب قد يزيد من الطالبا

بالتحضير البدني الجيد يستلزم توفر عدة جوانب منها ما هو متعلق بالمصارع و كذا 
 المدرب و منها ما هو متعلق بالوسائل و اإلمكانات المادية و البشرية .

( نالحظ أن أغلبية المصارعين أجابوا باستخدام التحضير 13من خالل الجدول رقم )-
دو لديهم فكرة حول و ن الباحثان ذلك إلى أن مدربي الجام و يعزوا الطالباالبدني الع

و السبب يعود لما له من الفائدة التي تعود  ،أهمية التحضير البدني في بداية الموسم
حيث كلما كان التحضير ،على المصارع فيما يخص أدائه طوال الموسم التدريبي 

د هذا من جانب و من جانب أخر يقلل من البدني جيد كان مستوى اللياقة البدنية جي
   احتمال حدوث اإلصابة من خالل تقوية العضالت و تهيئة الجسم للعمل والمفاصل

 و غير ذلك .
(نالحظ أن كل المصارعين أجابوا على وجود عالقة  14من خالل الجدول رقم ) -

عدم  بين اإلصابة و نقص االهتمام بالتحضير البدني حيث أكد "محمد بكير "أن
االهتمام بمرحلة التحضير البدني يؤدي إلى إصابة مفصل الكتف و هذا راجع ألهمية 

 .(72،ص2008/2009)بكير، التحضير البدني في إعادة تهيئة المصارعين 
(نالحظ أن أغلبية المصارعين غير متأكدين من كفاية  15من خالل الجدول رقم ) -

حيث ،وهذا ما يعتبر من بين أسباب حدوث اإلصابات ،حصص التحضير البدني 
يؤكد كل من "محمد قدرى و سهام السيد "إلى أن قصور التحضير البدني و عدم 

سم الرياضي يعرض الالعب ية بالمو مناسبته للمتطلبات البدنية للمرحلة الزمنية التدريب
وأكد كذلك أن الخطأ في تنفيذ البرامج و تطبيق النواحي التنفيذية خالل  ،لإلصابة 

.                     التدريب أو المنافسات يترتب عليها أحيانا بعض اإلصابات 
 .(30-29.ص 2012)الغمرى ح.، 
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  باإلحماءعرض و تحليل نتائج المحور الثالث الخاص -2-1-5
في رأيك هل لإلحماء  عالقة بمختلف اإلصابات التي يتعرض لها  :01السؤال رقم -

 مفصل الكتف ؟.
  معرفة إذا كان لإلحماء عالقة بمختلف إصابات مفصل الكتف:الغرض من السؤال -
 . مفصل الكتفيوضح عالقة اإلحماء بإصابة ( 16الجدول رقم:)-

 النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة
 %95.23 20 نعم 
 %4.76 01 ال

 %100 21 المجموع :
 

 
 

 %95.24من خالل عرض النتائج المدونة في الجدول نالحظ أن نسبة  تحليل النتائج :
أجممممابوا ب"نعممممم "بمعنممممى توجممممد عالقممممة بممممين اإلحممممماء و إصممممابة مفصممممل الكتممممف .بينممممما 

ب"ال"أي ال توجد عالقة لإلحماء  و مختلف اإلصابات التي يتعرض  أجابوا 04.76%
 لها مفصل الكتف .

دو  و صممابات التممي يتعممرض لهمما مصممارعي الجممأن لإلحممماء  عالقممة بمختلممف اإل نسؤؤتنتج 
 أثناء الحصة التدريبية. المرحلة ته اجع لعدم التركيز على هاوذلك ر 

 

يوضح عالقة االحماء باصابة مفصل الكتف ( 13:)الشكل رقم 

نعم 

ال
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 اإلحماء الخاص  لمفصل الكتف ؟. هل يعطى الوقت الكافي أثناء :02السؤال رقم -
  معرفة كفاية وقت اإلحماء  الخاص بالنسبة لمفصل الكتف:الغرض من السؤال -
  يوضح مدى كفاية وقت اإلحماء  الخاص بالنسبة لمفصل الكتف (17الجدول رقم :)-

 النسبة المئوية  التكرار اإلجابة 
 %23.81 05 نعم 
 %76.19 16 ال

 %100 21 المجموع :
 

 
 

كانت إجابتهم ب"نعم "أي %23.81من خالل نتائج الجدول تبين نسبة  :تحليل النتائج 
يعطى الوقت الكافي لمفصل الكتف أثناء اإلحماء الخاص في الحصة التدريبية .بينما 

الخاص يعطى الوقت الكافي أثناء اإلحماءأجابوا ب"ال" وجهة نظرهم انه ال  76.19%
 .لمفصل الكتف و هذا ما يدل على إهمال هذه المرحلة من اإلحماء  في التدريبات 

 انه ال تعطى المدة الزمنية الكافية لمفصل الكتف أثناء اإلحماء الخاص  . نستنتج 
 
 
 

يوضح مدى كفاية وقت االحماء  الخاص بالنسبة لمفصل الكتف ( 14: )الشكل رقم 

نعم 

ال
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 هل  نقص التركيز في اإلحماء  يؤدي إلى إصابة مفصل الكتف ؟. :03السؤال رقم -
إذا كان نقص التركيز في اإلحماء يؤدي إلصابة مفصل  معرفة:الغرض من السؤال -

  .الكتف
يوضح العالقة بين نقص التركيز في اإلحماء و إصابة مفصل  (18:)الجدول رقم -

  .الكتف
 النسبة المئوية  التكرار اإلجابة 

 %90.48 19 نعم 
 %09.52 02 ال

 %100 21 المجموع :
 

 
 

من المصارعين كانت  %90.48نالحظ من خالل الجدول أن نسبة  :تحليل النتائج 
إجابتهم ب"نعم "بمعنى في نظرهم أن نقص التركيز في اإلحماء يؤدي إلى إصابة 

يرون أن نقص التركيز في اإلحماء ليس له  %09.52بينما نسبة  ،مفصل الكتف
 .عالقة بإصابة مفصل الكتف 

دي إلى إصابة مفصل الكتف حسب وجهة أن نقص التركيز في اإلحماء يؤ  نستنتج 
 نظر أغلبية المصارعين .

يوضح العالقة بين نقص التركيز في االحماء و اصابة مفصل الكتف( 15: )الشكل رقم 

نعم 

ال
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هل المدة الزمنية المخصصة لإلحماء  كافية لتحضير مفصل الكتف  :04السؤال رقم -
 لتفادي اإلصابة؟. 

معرفة إذا كانت المدة الزمنية المخصصة لإلحماء كافية لتفادي الغرض من السؤال :-
 إصابة مفصل الكتف .

يوضح ما إذا كانت المدة الزمنية المخصصة لإلحماء كافية ( 19الجدول رقم : )-
 . لتفادي إصابة مفصل الكتف

 النسبة المئوية  التكرار اإلجابة 
 %19.04 04 نعم 
 %80.96 17 ال

 %100 21 المجموع :
 

 
 

أجابوا ب"نعم " أي أن  % 19.04من خالل الجدول نالحظ أن نسبة  :تحليل النتائج 
 %80.96ونسبة ،المدة الزمنية المخصصة لإلحماء كافية لتفادي إصابة مفصل الكتف

أجابوا ب"ال"في رأيهم المدة الزمنية المخصصة لإلحماء غير كافية لتفادي اإلصابة 
 .عامة و إصابة مفصل الكتف خاصة 

 كافية لتفادي إصابة مفصل الكتف  الزمنية المخصصة لإلحماء غيرأن المدة  نستنتج 
 

فصل يوضح اذا كانت المدة الزمنية المخصصة لالحماء كافية لتفادي اصابة م( 16:)الشكل رقم 
الكتف 

نعم 

ال 
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هل إهمال التدرج في زيادة المجهود البدني أثناء اإلحماء يؤدي إلى  :05السؤال رقم -
 إصابة مفصل الكتف.؟

 اإلحماء أثناء التدرج في المجهود البدني معرفة ما إذا كان إهمال:الغرض من السؤال-
 الكتف . يؤدي إلى إصابة مفصل

يوضح العالقة بين إهمال  التدرج في زيادة المجهود البدني أثناء ( 20الجدول رقم :)-
  اإلحماء و إصابة مفصل الكتف.

 النسبة المئوية  التكرار اإلجابة 
 %85.72 18 نعم 
 %14.28 03 ال

 %100 21 المجموع :
 

 
 

أجابوا ب"نعم "ما  %85.72من خالل نتائج الجدول نالحظ أن نسبة  تحليل النتائج :
إهمال التدرج في زيادة المجهود البدني أثناء اإلحماء يؤدي إلى إصابة  أنيجسد 

يرون عدم وجود عالقة بين إهمال التدرج في  %14.28ونالحظ نسبة  ،مفصل الكتف
 زيادة المجهود أثناء اإلحماء و إصابة مفصل الكتف .

أن إهمال التدرج في زيادة المجهود البدني أثناء اإلحماء يؤدي إلى إصابة  نستنتج 
 مفصل الكتف .

و يوضح العالقة بين اهمال التدرج في زيادةالمجهود البدني اثناء االحماء( 17:)الشكل رقم 
اصابة مفصل الكتف 

نعم 

ال
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 تفسير نتائج المحور الثالث :-2-1-6
عالقة بين  ن أغلبية المصارعين أجابوا بوجود(نالحظ أ 16من خالل الجدول رقم ) -

 تهيئة هو اإلحماء حيث يؤكد ذلك الصفار"أن الغرض من،اء و اإلصابة اإلحم
و ذلك بإيصال الدم الكافي للعضالت و زيادة ،عضالت و مفاصل الجسم للعمل 

       مرونة مفاصل الالعب و بذلك يتمكن من أداء الحركات و الواجبات المطلوبة 
 (51،ص 1981)سامي، و الصعبة دون إصابة 

( نالحظ أن أغلبية المصارعين أجابوا بعدم كفاية  17من خالل الجدول رقم ) -
ن الباحثان إلى إهمال هذه المرحلة او يعود ذلك حسب رأي الطالب ،التسخين الخاص

من طرف المدرب لما لديها من أهمية و هذا ما يعتبره الطالبان الباحثان سبب من بين 
ضعف اإلحماء " أن 2002أسباب حدوث اإلصابات الرياضية حيث يؤكد ذلك "محمد 

     الخاص بكل نشاط و عدم الدقة في أداء التكنيك المهاري يؤدي إلى اإلصابة 
كما أكد "أسامة رياض" أن من بين األسباب العامة  .(35،ص 2002)محمد س.، 

هتمام لإلصابات الرياضية يعود إلى عدم االهتمام بتخطيط البرنامج التدريبي و عدم اال
 باإلحماء الكافي .

(نالحظ أن أغلبية المصارعين أجابوا بان نقص التركيز  18من خالل الجدول رقم ) -
" بان نقص helz1998في اإلحماء يؤدي إلى إصابة مفصل الكتف حيث يؤكد ذلك "

مما يؤدي  ،التركيز في اإلحماء يؤدي إلى ضعف سرعة رد الفعل االنعكاسي العصبي
حيث يعتبر سبب رئيسي  ،إلى نقص في زيادة كفاءة العضالت و مطاطية المفاصل

 غلب اإلصابات التي يتعرض لها الالعب.أ في 
(نالحظ أن أغلبية المصارعين أجابوا بعدم كفاية المدة  19من خالل الجدول رقم ) -

ه الطالبان المخصصة لإلحماء و هذا يدل على عدم االهتمام بهذه المرحلة و يرا 
ويؤكد ذلك "الصفار " حيث يقول أن نقص ،الباحثان انه سبب يؤدي إلى اإلصابة 
كافيا  ستعداداا الداخلية و الخارجية غير مستعدةاإلحماء يؤدي إلى جعل أجهزة الجسم 

 .لتقبل الجهد الذي سيقع عليها أثناء التمرين 
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و تحدث اإلصابة عندما يحاول الالعب تحميل الجسم جهدا غير مستعد في األصل 
لتقبله فتصاب األربطة و العضالت و العظام بإصابات تختلف حسب الشدة الواقعة 

 .(122.ص2007/2006)شريط، عليها 
(نالحظ أن أغلبية المصارعين كانت إجابتهم بان إهمال  20من خالل الجدول رقم ) -

ويعزو الطالبان  ،التدرج في زيادة المجهود البدني أثناء اإلحماء يؤدي إلى اإلصابة
جل أمراعاة الحمل أثناء اإلحماء من  الباحثان ذلك حسب رأي المصارعين إلى أهمية

معظم اإلصابات الرياضية  تفادي اإلصابات الرياضية .و تؤكد ذلك "سميعة خليل " أن
ترتبط بدرجة عالية من الخطورة ناتج عن زيادة الحمل بشكل غير متدرج مما يعرض 

 .(51،ص 1981)سامي، الالعب لإلصابة 
وكذلك يمكن القول أن بعض التمارين تتطلب أداء أسرع و شدة اكبر في وقت لم يصل 

و هذا ما يساهم في حدوث اإلصابات الرياضية و التي ،الجسم إلى اإلحماء الجيد 
المجهود البدني من اجل تفادي ثم التدرج في زيادة ،تتطلب القيام باإلحماء الجيد 

 اقته البدنية .و الحفاظ على صحة المصارع و لي،ذلك
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 عرض و تحليل نتائج المحور الرابع الخاص بالمراقبة الطبية .-2-1-7
 هل يتوفر ناديكم على قاعة للعالج ؟. :01السؤال رقم -
 دو. و للج معرفة إذا كانت توجد قاعة للعالج في النوادي الرياضية: الغرض من السؤال -
 دو .و للعالج في النوادي الرياضية للج قاعة يوضح إذا كانت توجد( 21الجدول رقم:)-

 النسبة المئوية  التكرار اإلجابة 
 %00 00 نعم 
 %100 21 ال

 %100 21 المجموع :
 

 
 
 

من المصارعين  %100من خالل عرض نتائج الجدول نالحظ نسبة  تحليل النتائج :
 أجابوا ب"ال"معناه عدم وجود قاعة للعالج في ناديهم . 

دو لوالية غليزان ال توجد بها قاعة للعالج .و هذا ما يعتبره و أن كل نوادي الج نستنتج 
 الطالبان الباحثان من بين األسباب التي تؤدي إلى غياب المراقبة و المتابعة الطبية .

 
 
 
 
 

يوضح اذا كانت توجد قاعة للعالج في النوادي الرياضية ( 18: )شكل رقم 
للجودو 

نعم 

ال
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 هل يتوفر فريقكم على طبيب ؟. :02السؤال رقم -
 . معرف إذا كان يوجد طبيب في الفريق: الغرض من السؤال -
 يوضح إذا كان يوجد طبيب في الفريق. (22الجدول رقم: )-

 النسبة المئوية  التكرار اإلجابة 
 %00 00 نعم 
 %100 21 ال

 %100 21 المجموع :
 

 
 

من المصارعين أجابوا بعدم وجود  %100توضح نتائج الجدول نسبة  تحليل النتائج :
 .طبيب في الفريق

وهذا ما يؤدي حسب ،دو لوالية  غليزان ال يتواجد بها طبيب و أن كل أندية الج نستنتج
 رأي الطالبان الباحثان إلى قلة المراقبة الطبية و تفاقم اإلصابات الرياضية .

 
 
 
 
 
 
 

يوضح اذا كان يوجد طبيب في الفريق ( 19: )شكل رقم 

نعم 

ال
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 في بداية كل موسم هل تجرى لكم المراقبة الطبية ؟. :03السؤال رقم -
للمصارعين في بداية معرفة إذا كانت تجرى المراقبة الطبية الغرض من السؤال : -

 الموسم .
 يوضح إذا كانت تجرى المراقبة الطبية للمصارعين في بداية الموسم  (23الجدول رقم:)-

 النسبة المئوية  التكرار اإلجابة 
 %09.52 02 نعم 
 %90.48 19 ال

 %100 21 المجموع :
 

 
 

أجابوا ب"نعم "أي تجرى لهم  %09.52تعرض نتائج الجدول نسبة  :تحليل النتائج 
كانت إجابتهم ب"ال" بمعنى ال  %90.48بينما نسبة  ،المراقبة الطبية في بداية الموسم

 .تجرى لهم المراقبة الطبية في بداية الموسم 
دو ال يقومون بإجراء المراقبة الطبية و ن أغلبية أندية والية غليزان للجأ نستنتج 

 حدوث اإلصابة . حتمالاي بداية الموسم وهذا ما يزيد من للمصارعين ف
 
 
 
 

اية يوضح اذا كانت تجرى المراقبة الطبية للمصارعين في بد( 20: )الشكل رقم 
الموسم 

نعم 

ال
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 هل  تقام لكم فحوصات دورية خالل الموسم التدريبي ؟.     :04السؤال رقم -
معرفة إذا كانت تجرى  فحوصات دورية للمصارعين خالل : الغرض من السؤال -

 الموسم التدريبي.
تجرى الفحوصات الدورية للمصارعين خالل يوضح إذا كانت  (24الجدول رقم:)-

 الموسم التدريبي.

 النسبة المئوية  التكرار اإلجابة 
 %00 00 نعم 
 %100 21 ال

 %00 00 أحيانا 
 %100 21 المجموع :

 

 
 

من المصارعين أجابوا ب"ال"  %100من خالل الجدول نالحظ أن نسبة :تحليل النتائج 
ل هذا يتضح لنا الدورية خالل الموسم التدريبي من خالأي ال تجرى لهم الفحوصات 

دو لوالية غليزان ال يقومون بإجراء الفحوصات الدورية للمصارعين  و أن كل نوادي الج
 .خالل الموسم التدريبي

 هذا ما يكون سبب في تفاقم اإلصابات البسيطة والخفيفة  غير الظاهرة . أن نستنتج 
 
 

يوضح اذا كانت تجرى الفحوصات الدورية للمصارعين خالل الموسم ( 21: )الشكل رقم 
التدريبي 

نعم 

ال

احيانا 
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 ؟.لطبية يؤدي إلى إصابة مفصل الكتفاالهتمام بالمراقبة انقص هل  :05السؤال رقم-
معرفة إذا كان نقص االهتمام بالمراقبة الطبية يؤدي إلى إصابة : الغرض من السؤال -

 . مفصل الكتف
عالقتها بإصابة مفصل هتمام بالمراقبة الطبية و وضح نقص االي (25) الجدول رقم:-

 .الكتف 
 النسبة المئوية  التكرار اإلجابة 

 %95.23 20 نعم 
 %04.76 01 ال

 %100 21 المجموع :
 

 
أجابوا ب"نعم  %95.23من خالل نتائج الجدول نالحظ نسبة  :تحليل النتائج 

"فإجاباتهم تؤكد على أن نقص االهتمام بالمراقبة الطبية تؤدي إلى إصابة مفصل 
م بالمراقبة بين نقص االهتما نه ال توجد عالقةأترى  %04.76بينما نسبة ،الكتف 

 الكتف . الطبية و إصابة مفصل
أن نقص االهتمام بالمراقبة الطبية من قبل المدرب أو المصارع يؤدي إلى  نستنتج

 اإلصابة بصفة عامة و إصابة مفصل الكتف على وجه الخصوص .
 

صل يوضح نقص االهتمام بالمراقبة الطبية و عالقتها باصابة مف( 22:)شكل رقم 
الكتف 

نعم 

ال
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 بعد إصابتك هل تم توجيهك إلجراء الفحوصات الطبية ؟. :06السؤال رقم -
معرفة إذا كان يتم توجيه المصارعين بعد اإلصابة إلجراء : الغرض من السؤال -

 . الفحوصات الطبية
يوضح إذا كان يتم توجيه المصارعين بعد اإلصابة إلجراء ( 26الجدول رقم:)-

 الفحوصات الطبية .

 النسبة المئوية  التكرار اإلجابة 
 %52.38 11 نعم 
 %47.62 10 ال

 %100 21 المجموع :
 
 

 
من المصارعين أجابوا ب"نعم  %52.38نتائج الجدول تبين أن نسبة  :تحليل النتائج 

أجابوا  %47.62"أي يتم توجيههم إلجراء الفحوصات الطبية بعد اإلصابة .و نسبة 
ب"ال" أي ال يتم توجيههم إلجراء الفحوصات الطبية بعد اإلصابة ومن خالل تقارب 

 .عدد اإلجابات 
انه يتم توجيه المصارعين إلجراء الفحوصات الطبية أو عكس ذلك حسب شدة  نستنتج

اإلصابة فإذا كانت اإلصابة شديدة يتم توجيه المصارعين إلجراء الفحوصات الطبية 
 و إذا كانت خفيفة يتم اتخاذ اإلجراءات العالجية من قبل المدرب .،

ات اذا كان يتم توجيه المصارعين بعد االصابة الجراء الفحوص( 23: )الشكل رقم 
الطبية 

نعم 

ال 
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 تفسير نتائج المحور الرابع :-2-1-8
دو ال و الحظ أن كل النوادي الرياضية للج(ن 21دول رقم ) من خالل نتائج الج-

يؤدي حسب رأي الطالبان الباحثان إلى نقص  تحتوي على قاعة للعالج و هذا ما
و ربما ،و كذا التشخيص الفوري لإلصابة أثناء حدوثها ،المراقبة و المتابعة الطبية 

الرياضي أو عدم انعدام هذه القاعات يعود إلى نقص المتخصصين في مجال الطب 
و يرى الطالبان الباحثان أن ،توفر الجانب المادي الذي حال دون وجود قاعة للعالج 

 وث اإلصابات الرياضية و تفاقمها عدم تواجد قاعات للعالج يعتبر من بين أسباب حد
(الذي يوضح عدم تواجد طبيب في جميع النوادي و  22من خالل الجدول رقم ) -

نقص الجانب المادي والى قلة االهتمام بصحة المصارعين مما هذا راجع ربما إلى 
و نقص  ،يؤدي إلى خطر زيادة اإلصابة و خاصة اإلصابات التي تظهر أنها خفيفة

هذا االهتمام و غياب األطباء قد يؤدي بالمصارعين إلى تحمل مصاريف عالجه 
 بنفسه .

اء الفحوصات الطبية (نالحظ عدم القيام بإجر  23من خالل نتائج الجدول رقم ) -
للمصارعين في بداية الموسم التدريبي وهذا ما نعتبره من بين األسباب المؤدية 

ن المراقبة الطبية في بداية الموسم تظهر أل ،لإلصابات و خاصة إصابة مفصل الكتف
اإلصابات الباطنية لبعض المصارعين وان كانت خفيفة و مدى تأثيرها على صحة 

و كذلك تشخيص اإلصابات النفسية التي من الممكن أثناء   ،رسةالمصارع أثناء المما
حدوث  احتمالو هذا ما يزيد كذلك من ،الممارسة أن تتحول إلى إصابات بدنية 

" أن عدم األخذ بنتائج الفحوصات الطبية و 1999حيث أكد "أسامة رياض ، اإلصابة
ية غير المالئمة تعتبر من االختبارات الفيزيولوجية لالعبين و استخدام األدوات الرياض

  (116،ص 2002)أسامة، .ن أسباب حدوث اإلصابات الرياضيةبي
نه ال تقام الفحوصات الدورية للمصارعين أ اتضح(  24من خالل الجدول رقم ) -

فمن خالل عدم وجود قاعة للعالج و غياب الطبيب و عدم ،ريبي خالل الموسم التد
أدى إلى غياب المتابعة الطبية  اكل هذ،القيام بالمراقبة الطبية في بداية الموسم 

 .للمصارعين خالل الموسم
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ا همال هذه اإلصابات مصارعين يصابون أثناء التدريب أوالمنافسة و حيث أن معظم ال
بسبب غياب المراقبة الدورية ممكن أن تؤدي إلى  أو تصنيفها على أنها إصابات خفيفة

و يؤكد ذلك "محمد قدرى "على أن عدم تنفيذ الكشف الطبي الدوري و  ،إصابات بدنية
جل إتباع الحالة الصحية أن يخضع له الالعب دوريا وذلك من الشامل و الذي يجب أ

  .(30،ص2012)السيد، تفادي اإلصابة لالعامة للمصارع 
(يتضح أن أغلبية المصارعين لديهم وعي بأهمية  25من خالل نتائج الجدول رقم ) -

و هذا ،و أن نقص االهتمام بها يؤدي إلى إصابة مفصل الكتف ،المراقبة الطبية 
الوعي راجع لكون أغلبية المصارعين لديهم خبرة و كذلك هم مصابون في مفصل 

 مام بالمراقبة الطبية معناه عدم االهتمام بصحة المصارع .الكتف ونقص االهت
عدم بة تقريبا متكافئة بين التوجيه و (نالحظ إجا 26من خالل نتائج  الجدول رقم ) -

 الباحثان ذلك إلى أن الذين تم توجيههم إلى الطبيب كانتو يعزو الطالبان  ،التوجيه
توجد قاعة للعالج و ال طبيب نه ال أ بما وم ،من متوسطة إلى شديدة  إصاباتهم 

غلب األحيان إلى أ المصارعين فانه يتم توجيههم في  مختص بالنادي و حسب رأي
أو  ،طبيب عام أو ممرض على األرجح و هذا األخير ليس لديه دراية بعلم اإلصابات

ربما يعود السبب إلى عدم مباالة بعض المصارعين  بحجم إصاباتهم و تهورهم و هذا 
 لى تفاقم اإلصابة لدي المصارع .كله يؤدي إ
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 بالتوعية و المتابعة الطبية الخاص عرض و تحليل نتائج المحور الخامس -2-1-9
هل  يتحدث معكم المدرب عن المسببات التي تؤدي إلى اإلصابة و  :01السؤال رقم -

 خاصة مفصل الكتف ؟
المصارعين عن مسببات معرفة إذا كان المدرب يتحدث مع :الغرض من السؤال-

 . اإلصابة وخاصة مفصل الكتف
يوضح إذا كان المدرب يتحدث مع المصارعين عن مسببات ( 27الجدول رقم:)-

 اإلصابة و خاصة مفصل الكتف .

 النسبة المئوية  التكرار اإلجابة 
 %38.09 08 نعم 
 %14.28 03 ال

 %47.62 10 أحيانا 
 %100 21 المجموع :

 

أجابوا ب"نعم  %38.09من خالل مالحظة نتائج الجدول توجد نسبة :تحليل النتائج 
بينما  ،"بمعني يتحدث معهم المدرب عن مسببات اإلصابة و خاصة مفصل الكتف

من المصارعين أجابوا ب"ال" بمعنى ال يتحدث معهم المدرب  %14.28توجد نسبة 
أجابوا ب"أحيانا " أي في بعض األوقات  %47.62ونسبة  ،عن مسببات اإلصابة

 يتحدث معهم المدرب عن مسببات اإلصابة .

وضح اذا كان المدرب يتحدث مع المصارعين عن مسببات االصابة و ( 24: )لشكل رقم ا

خاصة مفصل الكتف

نعم 

ال

احيانا 
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أن المدربين في بعض األحيان يتحدثون مع المصارعين عن مسببات  نستنتج 
 اإلصابة و خاصة مفصل الكتف و ذلك حسب ما يتطلبه الوضع .

ي الوقاية من إصابات مفصل في رأيك هل للمراقبة الطبية دور ف :02السؤال رقم -
 الكتف ؟.

معرفة رأي المصارع حول دور المراقبة الطبية في الوقاية من الغرض من السؤال : -
 . إصابات مفصل الكتف

يوضح رأي المصارع في دور المراقبة الطبية في الوقاية من ( 28الجدول رقم:)-
 إصابات مفصل الكتف .

 النسبة المئوية  التكرار اإلجابة 
 %100 21 نعم 
 %00 00 ال

 %100 21 المجموع :
 

 
 

من المصارعين أجابوا  %100من خالل النتائج نالحظ أن نسبة  :تحليل النتائج 
 ب"نعم " أي للمراقبة الطبية دور في الوقاية من إصابات مفصل الكتف . 

من ة الطبية في الوقاية أن كل المصارعين لديهم وعي حول أهمية المراقب نستنتج
 عامة و إصابة مفصل الكتف خاصة .ة اإلصاب

ن يوضح راي المصارع في دور المراقبة الطبية في الوقاية م( 25: )الشكل رقم 
اصابات مفصل الكتف 

نعم 

ال
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هل مزاولة التدريب بالقدر المطلوب و تحت إشراف المدرب تقلل من  :03السؤال رقم -
 حدوث إصابة مفصل الكتف ؟.                 

معرفة أهمية المدرب و االنتظام في التدريب في التقليل من إصابة :الغرض من السؤال -
 . مفصل الكتف

يبين  أهمية المدرب و االنتظام في التدريب في التقليل من إصابة ( 29الجدول رقم :)- 
 .  مفصل الكتف

 النسبة المئوية  التكرار اإلجابة 
 %100 21 نعم 
 %00 00 ال

 %100 21 المجموع :
 

 
 

من المصارعين يرون أن  %100من خالل عرض النتائج تبين نسبة :تحليل النتائج 
 للمدرب و االنتظام في التدريب أهمية في التقليل من حدوث إصابة مفصل الكتف . 

أن كل المصارعين يفضلون مزاولة التدريب بوجود المدرب من خالل إعطاء  نستنتج
 التوجيهات التي تتعلق بنظام التدريب .

 
 
 

يبين اهمية المدرب و االنتظام في التدريب في التقليل من( 26:)الشكل رقم 
اصابة مفصل الكتف 

نعم 

ال
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جل تفادي ألممنوح للشفاء من قبل الطبيب من تحترمون الوقت ا هل :04السؤال رقم -
  تكرار اإلصابة بمفصل الكتف؟ .                 

معرفة إذا كان المصارع يحترم المدة الممنوحة للشفاء من قبل :الغرض من السؤال -
 الطبيب .

للشفاء من قبل يوضح إذا كان المصارع يحترم المدة الممنوحة  (30الجدول رقم : )-
  .الطبيب
 النسبة المئوية  التكرار اإلجابة 

 %100 21 نعم 
 %00 00 ال

 %100 21 المجموع :
 

 
 

من المصارعين أجابوا  %100من خالل نتائج الجدول نالحظ نسبة :تحليل النتائج 
 .ب"نعم" بمعني أن جل المصارعين يحترمون المدة الممنوحة للشفاء من قبل الطبيب 

أن كل المصارعين يحترمون المدة الممنوحة للنقاهة من قبل الطبيب و هذا ما  نستنتج
 يدل على وعي المصارعين بأهمية الوقت الكافي للشفاء .

 
 
 

يوضح اذا كان المصارع يحترم المدة الممنوحة للشفاء من ( 27:)الشكل رقم 
قبل الطبيب 

نعم

ال



جتحليل ومناقشة النتائ عرض و                                    الفصل الثاني                 
 

 
99 

ية و التربوية من قبل المدرب هل يتم تخصيص جلسات للتوعية النفس :05السؤال رقم -
 إصابة مفصل الكتف؟ .جل العمل على تفادي اإلصابات الرياضية و خاصة أمن 

معرفة إذا كان المدرب يخصص وقت للتوعية من اجل تفادي :الغرض من السؤال -
 اإلصابات الرياضية .

إذا كان المدرب يخصص وقت للتوعية النفسية و التربوية  يبين ( 31الجدول  رقم :)- 
 من اجل تفادي اإلصابات و خاصة مفصل الكتف. 

 النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة
 %28.57 06 نعم 
 %14.28 03 ال

 %57.15 12  أحيانا
 %100 21 المجموع :

 

 
من المصارعين أجابوا  %28.57من خالل نتائج الجدول نالحظ نسبة  :تحليل النتائج 

 %14.28ب"نعم "بمعنى يقوم المدرب بعقد جلسات للتوعية حول اإلصابات.و نسبة 
كانت  %57.15كانت إجابتهم ب"ال"أي ال يتم عقد جلسات للتوعية .بينما نسبة 

توعية المصارعين  لات نه في بعض األوقات فقط يتم عقد جلسأبتهم ب"أحيانا "أي إجا
انه في بعض األحيان يتم عقد جلسات للتوعية النفسية و التربوية من قبل  نستنتج

 المدرب لتفادي اإلصابات و خاصة إصابة مفصل الكتف .

ية يبين اذا كان المدرب يخصص وقت للتوعية النفسية و التربو( 28:)الشكل رقم 
لتفادي االصابات الرياضية و خاصة مفصل الكتف 

نعم 

ال

احيانا  
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 تفسير نتائج المحور الخامس : -2-1-10
(كانت أغلبية إجابة المصارعين في بعض األحيان  27من خالل الجدول رقم ) -

ك وحسب رأي الطالبان الباحثان  فان ذلاإلصابة.عهم المدرب عن مسببات يتحدث م
اإلصابة  صارع والذي يعطيه فكرة شاملة عنالم ىيؤدي إلى نقص الجانب النظري لد

و عدم كفاية ذلك يؤدي إلى اإلصابة .حيث تؤكد "سميعة خليل "بان علم النفس من ،
أهم العلوم النفسية التي يستمد منها علم التدريب الكثير من المعلومات التي توصل 

من ،الواجبات التي تسعى عملية التدريب الرياضي لتحقيقها و المدرب إلى األهداف 
و ذلك يتم عن ،ليا في نوع النشاط الممارس اجل الوصول بالالعب إلى مستويات ع

طريق الحالة النفسية لالعب الن إثارة أو خمول الالعب مرتبط بتوعيته مما قد يسبب 
   (123.ص2004)سميعة،  حدوث اإلصابة

(نالحظ أن كل المصارعين أجابوا بأهمية المراقبة  28من خالل نتائج الجدول رقم ) -
لباحثان ذلك إلى وعي او يعزو الطالبان ،الطبية في الوقاية من إصابة مفصل الكتف 

يجابيات المراقبة الطبية و المتمثلة في التشخيص األولي للحالة الصحية إالمصارعين ب
و كذا الكشف عن مدى النقاهة من اإلصابات المسبقة إلى جانب الكشف  ،للمصارع

و الحاالت النفسية ،عن األمراض الداخلية التي ممكن أن تؤدي إلى إصابات ظاهرية 
ن للمراقبة ألذلك يثمن الطالبان الباحثان ب،التي ممكن أن تتطور إلى إصابات بدنية 

 إصابة مفصل الكتف خاصة .الطبية دور في الوقاية من اإلصابة عامة و 
( يتضح أن كل المصارعين يؤيدون أن التدريب بالقدر  29من خالل الجدول رقم  ) -

و يعزو  ،المطلوب و تحت إشراف المدرب يقلل من حدوث إصابة مفصل الكتف
الطالبان الباحثان ذلك إلى أن المصارع ليس لديه العلم بمراحل التدريب و الحمل و ما 

و كذلك المجموعة يجب أن تكون تحت  ،صحته و مشواره الرياضي هو ايجابي على
ا بكل عناصر التدريب الذي يجب أن يكون ملم،إشراف رئيس واحد و هو المدرب 

شروط العلمية من الشدة و ن مزاولة التدريب دون الوالنفسي والفيزيولوجي أل البدني
"أن  ةا تؤكده "حياو هذا م،عرض المصارع إلى إصابات مختلفة غير ذلك تالحمل و 
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هناك صراع مستمر و دائم بين الرياضيين من جهة و حجم و شدة الحمل من جهة 
 .( 14-13،ص1996)جوهر،  أخرى 

المصارعين للمدة الممنوحة  حتراما( يوضح مدى  30ل  الجدول رقم ) من خال-
و يعزو ،جل الشفاء التام أو عدم تكرار اإلصابة ألنقاهة من قبل الطبيب  و ذلك من ل

الرياضيات ذات االحتكاك دو من بين و ن الباحثان ذلك إلى أن رياضة الجالطالبا
و التي ،المباشر بين المصارعين و تتميز بمسكات في معظمها مسكات دائرية سريعة 
خلع  ينتج عنها إصابة مفصل الكتف و أكثر هذه اإلصابات حسب نتائج البحث هي

خلع الكتف عبارة  أنو حسب رأي كل من الدكتور "بندلة " و الدكتورة "بلباي " ،الكتف
عن إصابة متكررة إذا لم يتم  األخذ بنصائح الطبيب و المدة الالزمة للشفاء حتى يتم 

 العودة إلى التدريب .
( نالحظ انه أحيانا يتم عقد جلسات للتوعية حيث أن  31من خالل الجدول رقم ) -

قلة هذه الجلسات يعتبرها الطالبان الباحثان من بين األسباب التي تؤدي إلى إصابة 
الالعب حيث يرى "التكريتي و آخرون " أن قلة برامج التوجيه النفسي و التربوي تؤدي 

طريق و يكون حل هذه المشكالت عن ،إلى إصابة الالعب أو خصمه بعدة إصابات
منهاجه التدريبي دون مدربين يهتم بتنفيذ مفردات غلب الأالمعالجة النفسية لالعبين ف

في علم النفس لتشخيص الحاالت التي من  ختصاصاالأصحاب  استشارةالرجوع إلى 
 الن كثيرا ما تتحول اإلصابة النفسية إلى إصابة بدنية،الممكن أن تؤدي إلى اإلصابات

 . (87،ص 2000)ياسين، 
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 نتائج االستبيان الخاص بالمصارعين : -2-1-11
 أغلبية المصارعين أصيبوا في التدريب . -1
 . الخدوشإصابة خلع الكتف المرتبة األولى ثم االلتواء و  حتلتإ-2
 المصارعين.إن اإلصابات المتوسطة الشدة هي األكثر حدوثا عند -3
 .معظم المصارعين لديهم إصابات متكررة في مفصل الكتف -4
 عدم توفر اإلمكانات المادية و البشرية التي تسمح بالتحضير البدني الجيد . -5
 حصص التحضير البدني المبرمجة غير كافية لتهيئة الجسم .-6
 توجد عالقة بين اإلحماء و مختلف إصابات مفصل الكتف .-7
 عدم كفاية الوقت المخصص لإلحماء  و إهمال التدرج في زيادة المجهود البدني-8

 يؤدي إلى إصابة مفصل الكتف .
 دو لوالية غليزان . و ب و قاعة للعالج في كل أندية الجعدم وجود طبي-9

 غياب المراقبة و المتابعة الطبية للمصارعين خالل الموسم التدريبي. -10
 نقص االهتمام بالمراقبة الطبية و بصحة المصارع .-11
  مفصل الكتف . للمراقبة الطبية دور في الوقاية من إصابات-12
  .اف المدرب يقلل من حدوث اإلصابةمزاولة التدريب بالقدر المطلوب و تحت إشر -13
جل تفادي أب للتوعية النفسية والتربوية من قلة عقد الجلسات من قبل المدر -14

 اإلصابة و خاصة مفصل الكتف  .
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 عرض و تحليل و تفسير نتائج المدربين :  -2-2
 : بالمدربيننتائج المحور األول الخاص تحليل عرض و -2-2-1
 مستوى التدريبي ؟الهو  ما: السؤال األول -
 مستوى التدريبي للمدربين.المعرفة : الغرض من السؤال -

 مستوى التدريبي للمدربين .اليوضح  : 32الجدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار اإلجابة
 %00 00 مستشار
 %00 00 ليسانس
 %00 00 خبير
 %100 10 مدرب
 %100 10 : المجموع

 

 
 

 أن أيأجابوا بمدرب   %100 نالحظ من خالل الجدول أن نسبة:  النتائج تحليل
 .دو لديهم مستوى تدريبي و مدربي الج

 لديهم شهادة في اإلختصاص .دو و أن مدربي الج نستنتج
 
 

مستوى التدريبي للمدربين الن ييب: 29شكل رقم 

مستشار

ليسانس

خبير

مدرب
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 هو عدد سنوات مشوارك التدريبي ؟  ما : السؤال الثاني
 . الخبرة للمدربينمعرفة سنوات  : السؤال الغرض من

 . الخبرة للمدربينيبين سنوات   : 33الجدول رقم 
 النسبة المئوية  التكرار اإلجابة 
 %30 03 سنوات 05اقل من 

 %00 00 سنوات 10الى 05من 
 %70 07 سنوات  10من  أكثر

 %100 10 المجموع:
 

 
 

سنوات 5 كانت اقل من%30 أن نسبة 02رقم ظ من خالل الجدول نالح:النتائج  تحليل
لديهم   ينالمدربسنوات .و هذا ما يبين أن أغلبية  10كانت أكثر من  %70و نسبة ،

 دو .جو خبرة في تدريب رياضة ال
 .دوو في تدريب رياضة الج لديهم خبرةدو و م مدربي الجأن معظ نستنتج

 
 
 
 

.  يبين سنوات الخبرة للمدربين:  30شكل رقم 

سنوات 5اقل من 

سنوات 10الى 5من 

سنوات 10اكثر من 
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  التحضير البدنيب الخاص الثاني عرض وتحليل نتائج المحور-2-2-2
 ؟ االنتقاليةالتحضير البدني بعد المرحلة  توظيفكيف يتم  : األولالسؤال -
 .االنتقاليةالتحضير البدني بعد المرحلة  توظيف كيفية معرفة  : غرض من السؤاللا-

 .االنتقاليةالتحضير البدني بعد المرحلة  توظيفح ضيو  :  34الجدول رقم 
 النسبة المئوية  التكرار اإلجابة

 %100 10 تحضير بدني عام 
 %00 00 تحضير بدني خاص 

 %00 00  أخر شيء
 %100 10 المجموع:

 

 
 

 وا باستخدامجابأ % 100نسبة  أن 03نالحظ من خالل الجدول رقم  : تحليل النتائج
  بعد المرحلة االنتقالية . تحضير البدني العامال

 الموسم الرياضي. في بداية بالتحضير البدني العام يبدؤون دو و أن مدربي الج نستنتج
 
 
 
 

ية التحضير البدني بعد المرحلة اإلنتقالفيظيوضح تو:31شكل رقم 

تحضير بدني عام 

تحضير بدني خاص 

شيئ اخر 
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 لبدني لتفادي إصابات مفصل الكتف ماهي المدة المناسبة في التحضير ا : السؤال الثاني
معرفة المدة المناسبة في التحضير البدني لتفادي إصابات مفصل  : الغرض من السؤال-

 الكتف.
يبين المدة المناسبة في التحضير البدني لتفادي إصابات مفصل  : 35جدول رقم -

 الكتف.
 النسبة المئوية  التكرار اإلجابة

 %00 00 أسبوعين 
 %00 00 شهر 

 %20 02 شهر ونصف 
 %80 08 شهرين 
 %100 10 المجموع:

 

 
 

 شهرينأجابوا ب % 80نسبة  35رقم  الجدولنالحظ من خالل  : النتائج  التحليل
المدربين يرون أن هذه المدة مناسبة لتفادي  أن أيأجابوا بشهر ونصف  %20نسبة و 

 إصابة مفصل الكتف .
من أن المدة المناسبة في التحضير البدني لتجنب إصابات مفصل الكتف هي  نستنتج

 .شهر  ونصف إلى شهرين حسب رأي المدربين 

ادي يبين المدة المناسبة في التحضير البدني لتف: 32شكل رقم 
.إصابات مفصل الكتف

اسبوعين 

شهر

شهر ونصف 

شهرين 
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 إلىهل نقص التدرج في زيادة مجهود أثناء التحضير البدني تؤدي  : السؤال الثالث
 إصابة مفصل الكتف ؟

نقص التدرج في زيادة مجهود أثناء التحضير  إذا كان معرفة  : الغرض من السؤل
 إصابة مفصل الكتف . إلىالبدني يؤدي 

نقص التدرج في زيادة مجهود أثناء التحضير البدني إذا كان  يوضح  : 36جدول رقم 
 إصابة مفصل الكتف. إلىيؤدي 

 النسبة المئوية  التكرار اإلجابة 
 %80 08 نعم 
 %20 02 ال

 %100 10 المجموع :
 

 
أي أن أجابوا بم: "نعم"  %80أن نسبة (36)نالحظ من الجدول رقم   :النتائج   التحليل

إصابة مفصل الكتف ،  إلىنقص التدرج في زيادة مجهود أثناء التحضير البدني يؤدي 
نقص التدرج في زيادة مجهود أثناء التحضير  نأأي أجابوا بم: "ال"  %20أما نسبة 

 إصابة مفصل الكتف. إلىالبدني ال يؤدي 
ي تؤدي أن نقص التدرج في زيادة مجهود أثناء التحضير البدني من أسباب الت نستنتج

 حسب وجهة نظر المدربين .إصابة مفصل الكتف  إلى

ير نقص التدرج في زيادة مجهود أثناء التحضيوضح اذا كان : 33شكل رقم 
.البدني يؤدي الى إصابة مفصل الكتف

نعم

ال
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 هل ترون أن إصابة مفصل الكتف لها عالقة بمرحلة التحضير البدني ؟  : السؤال الرابع
معرفة إذا كانت إصابة مفصل الكتف لها عالقة بمرحلة التحضير  : الغرض من السؤل

 .البدني 
 يبين مدى عالقة التحضير البدني بإصابة مفصل الكتف . : 37جدول رقم 
 النسبة المئوية  التكرار اإلجابة 

 %90 09 نعم 
 %10 01 ال

 %100 10 المجموع :
 

 
بم: "ال" هذا يعني  أجابت % 10نسبة  أن 37نالحظ في الجدول رقم   : النتائج تحليل
 %90أما نسبة  .مفصل الكتف ليست لها عالقة بمرحلة التحضير البدني إصابة أن

مفصل الكتف لها عالقة بمرحلة التحضير  إصابةأن  أي في رأيهمبم:"نعم" أجابت
 البدني .
 إصابة مفصل الكتف .بعالقة  التحضير البدني لهأن  نستنتج

 
 
 
 

يبين مدى عالقة التحضير البدني باصابة مفصل الكتف: 34شكل رقم 

نعم 

ال



جتحليل ومناقشة النتائ عرض و                                    الفصل الثاني                 
 

 
109 

 المصارعين أثناء التحضير البدني الفردية بين  الفرو قاتهل تراعون  : السؤال الخامس
الفردية أثناء التحضير  قاتالفرو معرفة إذا كان المدربين يراعون   : الغرض من السؤال

 البدني.
 الفردية أثناء التحضير البدني  للفرو قاتالمدربين  ةمراعامدى يوضح  : 38جدول رقم 

 

  
حيانا أجابت  بم: "أ  %20أن نسبة 38نالحظ من خالل الجدول رقم : النتائج   تحليل

الفردية أثناء التحضير  الفرو قاتيراعون  غالبا مادو و "هذا يعني أن المدربين الج
الفردية أثناء  الفرو قات يراعون المدربين  أنبم:"نعم" أي  أجابوا %80البدني ، و نسبة 
  .التحضير البدني

 الفردية أثناء التحضير البدني. الفرو قاتدو يراعون و مدربي الج أغلبيةأن  نستنتج
 

المدربين للفروقات الفردية أثناء ةمراعامدى يوضح : 35شكل رقم 
.التحضير البدني 

نعم

ال

أحيانا

 النسبة المئوية  التكرار اإلجابة 
 %80 08 نعم 
 %00 00 ال

 %20 02 أحيانا 
 %100 10  : المجموع
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 : التحضير البدني الثانيتفسير نتائج المحور -2-2-3
لديهم مستوى لتدريب  المدربين أغلبية(نالحظ أن  32من خالل نتائج الجدول رقم ) -

دو بطريقة علمية ، حيث يوضح عبد و يؤكد بتدريب الج ، وهذا ما دوو رياضة الج
قادرين على القيام بوظائفهم اللجماعات أو ا تدريب بأنه:)عملية تزويد األفرادللالجليل 
 .(87، ص2000)محمد ع.، وكفاء(.  بفعالية

ذي لديهم خبرة في تدريب دو الو اختيار عينة البحث من مدربي الج في بحثنا هذا تم -
وكلما كان المدرب ،  ( 33دو و هذا ما تؤكده نتائج الجدول رقم ) جو رياضة ال

أفضل ن ات العلمية الحديثة كلما كامتخصصا في مجال الدراسة ولديه خبرة باالتجاه
 (56،ص2001)تشارني،    أي أن يكون للمدرب خبرة علمية وتطبيقية ببرامج التدريب

البدء يفضلون  الجودوأن كل مدربي  نالحظ (43من خالل نتائج الجدول رقم ) -
الفائدة التي تعود على الالعب فيما يخص أداؤه طوال  هسبببالتحضير البدني العام، و 

 الموسم، حيث كلما كان التحضير البدني العام جيد كلما كان أداء الالعب أفضل هذا
تكوين اإلصابة ،ومن جهة أخرى  حدوث حتمالامن جانب، ومن جانب آخر يقلل من 

كما يهدف التحضير البدني إلى تطوير القدرات الوظيفية  البنية الجسمية للرياضي،
 ( المهارات البدنية ) القوة ، السرعة ، التحمل ، المرونة و الرشاقة للجسم، و تطوير

 .       لتحضير البدني للرياضيينل كبير اهتمامالرياضة المعاصرة  تتطلبكما ،
  . (65ص 1995)حسن، 

(نالحظ أن إصابة مفصل الكتف من بين أسبابها  36من خالل الجدول رقم )  -
فتنظيم ، صاباتلإليؤدي  ،مما نقص التدرج في زيادة المجهود أثناء التحضير البدني 

 ب بعيدا عنيوالتدر  ابعةعلى المت لجسم حتى يكون قادراالوقت والتدريب مهم جدا 
 .(82ص2002)أسامة، خاصة إصابة مفصل الكتف   اإلصابات
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(نالحظ أن مرحلة التحضير البدني له عالقة بإصابة  37من خالل الجدول رقم )  -
لتأدية بعض الحركات المركبة في ألداء تدريبات صعبة أو معقدة   مفصل الكتف ،و

التحضير المنافسة بدون في المشاركة  أنتدريب كاٍف ، كما اليكون يجب ان  دوو ج
 .(116،ص 2002)أسامة،  اإلصابةالالزم بالقدر المطلوب تؤدي إلى حدوث البدني 

الفردية  الفرو قاتنالحظ أن معظم المدربين يراعون ( 38 من خالل الجدول رقم ) -
عات متكافئة من العمل بمجمو  إلىوهذا راجع ،بين المصارعين أثناء التحضير البدني 

وتعد الفروق الفردية ركيزة أساسية في تحديد المستويات  ،حيث القدرة البدنية والوزن 
 .(65ص 1995)حسن،  ة الراهنة والمستقبلية لألفرادالعقلية و األدائي
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 الخاص باإلحماء  الثالث نتائج المحورتحليل عرض و -2-2-4
 هل يركز المصارعون على اإلحماء الجيد أثناء الحصص التدريبية؟ : السؤال األول

على اإلحماء الجيد أثناء الحصص  ينتركيز المصارع مدى معرفة : الغرض من السؤال
 التدريبية.
على اإلحماء الجيد أثناء الحصص  ينيوضح مدى تركيز المصارع : 39جدول رقم 
 التدريبية.
 النسبة المئوية  التكرار اإلجابة 

 %30 03 نعم 
 %70 07 ال

 %100 10 المجموع :
 

 
 

جابوا بم:"نعم" أي أ %30( أن نسبة 39نالحظ من خالل الجدول رقم ):النتائج  تحليل
 70ونسبة دو يركزون على اإلحماء الجيد أثناء الحصص التدريبية.و أن مصارعي الج

 ال أي أن مصارعيهم ال يهتمون باإلحماء الجيد. "ب اأجابو %
أثناء الحصة الجيد يركزون على اإلحماء  الدو و أن أغلبية المصارعين الج نستنتج

 .حدوث اإلصابات مما يؤدي إلى  التدريبية ، 
 

يوضح مدى تركيز المصارعون على اإلحماء الجيد أثناء : 36شكل رقم 
الحصص التدريبية

نعم

ال
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داء البدني والمهاري لمصارعي تأثير في األله هل لإلحماء غير الكافي  : السؤال الثاني
 دو؟و الج

داء البدني معرفة ما إذا كان اإلحماء غير الكافي له تأثير في األ: الغرض من السؤال
 دو.و والمهاري لمصارعي الج

داء البدني والمهاري في األ يرتأثغير الكافي حماء كان لإل إذايوضح  : 40 جدول رقم
 دو.و لمصارعي الج

 النسبة المئوية  التكرار اإلجابة 
 %100 10 نعم 
 %00 00 ال

 %100 10 المجموع :
 

 
جابوا بم:"نعم"، أي أ %100( أن نسبة40نالحظ من خالل الجدول رقم) :النتائج تحليل

داء البدني والمهاري تأثيره في األغير الكافي له اإلحماء  أندو يعتبرون و أن مدربي الج
 دو. و لمصارعي الج

  نلمصارعيلداء البدني والمهاري غير الكافي له اثر سلبي في األاإلحماء أن نستنتج 

ني حماء غير الكافي تأثير في األداء البداذا كان لإليوضح : 37شكل رقم 
.دوووالمهاري لمصارعي الج

نعم

ال



جتحليل ومناقشة النتائ عرض و                                    الفصل الثاني                 
 

 
114 

الالعبين بأهمية اإلحماء قبل المنافسات تكون سبب في  هتماما هل قلة  : السؤال الثالث
 اإلصابة ؟

الالعبين بأهمية اإلحماء قبل  اهتمامكانت قلة معرفة ما إذا  : الغرض من السؤال
 المنافسات تكون سبب في اإلصابة.

اهتمام الالعبين بأهمية اإلحماء قبل المنافسات تكون إذا كان قلة  يبين : 41 جدول رقم
 سبب في اإلصابة.

 النسبة المئوية  التكرار اإلجابة 
 %100 10 نعم 
 %00 00 ال

 %100 10 المجموع :
 

 
أجابوا بم:"نعم" أي أن  %100( أن نسبة41نالحظ من خالل الجدول رقم): النتائج تحليل

اهتمام الالعبين بأهمية اإلحماء قبل المنافسات تكون دو يعتبرون أن قلة و مدربي الج
 سبب في اإلصابة.

دو و ل المنافسات يعرض مصارعي الجقب الجيد اإلحماءباإلهتمام  قلة أن  نستنتج
 مفصل الكتف.عامة و إصابة صابة إلل

قلة اهتمام الالعبين بأهمية اإلحماء قبل يبين اذا كان : 38شكل رقم 
.تكون سبب في االصابةالمنافسات 

نعم

ال
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 هي المدة المناسبة لعملية اإلحماء؟ في رأيكم ما : السؤال الرابع
 معرفة المدة المناسبة لعملية اإلحماء. : الغرض من السؤال

 يبين المدة المناسبة لعملية اإلحماء . : 42 جدول رقم

د" هي المدة 15أجابوا بان " %30ل نالحظ نسبة و : من خالل الجد تحليل  النتائج
 ،د"20هي " لإلحماءن المدة المناسبة أأجابوا ب %30حماء  و نفس النسبة المناسبة لإل
كانت  %20بة د"و نفس النس25ن المدة المناسبة هي "أأجابوا ب %20بينما نسبة 

في  لإلحماءن المدة المناسبة و ل المناخ أي تكو و تمحورت ح إجابتهم ب "شيء أخر
 وليةالجد2كبرمن كاأ (5.60)المحسوبة 2كا أنكما نالحظ رأيهم حسب المناخ .

اللة و هذا ما يوضح وجودة د0.05و مستوى الداللة  05عند درجة الحرية  (3.85)

.يبين المدة المناسبة لعملية اإلحماء : 39شكل رقم 

د05

د10

د15

د20

25

شئ اخر

 مدة اإلحماء 
 ج2كا م2كا د.ح  م الداللة  النسبة  التكرار 

 3.85 5.60 05 0.05 %00 00 د05
 %00 00 د10
 %30 03 د15
 %30 03 د20
 %20 02 د25

 %20 02 شيء أخر
 %100 10 المجموع:
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 إحصائية للفرق في المدة المناسبة.
 بين المدربين  لإلحماءوجود تفاوت في المدة المناسبة : نستنتج

 هل كثرة المصارعين تكون سبب في نقص اإلحماء؟ : السؤال الخامس
 كانت كثرة المصارعين تكون سبب في نقص اإلحماء. إذامعرفة ما  : الغرض من السؤال

 يبين نقص اإلحماء وعالقته بكثرة المصارعين . : 43جدول رقم 
 النسبة المئوية  التكرار اإلجابة 

 %100 10 نعم 
 %00 00 ال

 %100 10 المجموع :
 

 
 أن أيأجابوا بم:"نعم  %100( أن نسبة43نالحظ من خالل الجدول رقم): النتائج تحليل

 كثرة المصارعين .  إلىن سبب نقص اإلحماء راجع أ في نظرهمدو و مدربي الج
و بالتالي التعرض أن كثرة المصارعين في القاعة يؤدي نقص اإلحماء  نستنتج

 .لإلصابة 
 

.يبين نقص اإلحماء وعالقته بكثرة المصارعين : 40جدول رقم 

نعم 

ال
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 :تفسير نتائج المحور الثالث -2-2-5

مهتمين باإلحماء غير  (نالحظ أن أغلبية المصارعين  39من خالل الجدول رقم )  -
أن عملية  حيث ، حدوث اإلصابة احتماليزيد من أثناء الحصص التدريبية،و هذا ما 

اإلحماء لها تأثير إيجابي وتساعد على تهيئة الرياضي بدنيا ونفسيا لتحمل الجهد 
نعمل على اإلقالل من حدوث اإلصابة وحتى نمنع حدوثها، وفي دراسة  هذاوب،العالي 

أجريت على الحيوانات وجد بأن تأثير الجهد الشديد على العضلة التي تعرضت 
لإلحماء والتسخين بواسطة تمارين اإلطالة تكون نسبة حصول اإلصابة فيها أقل من 

يقلل مستوى الشد الناتج  حماءاإلفحماء ، وعليه اإلالعضلة الباردة أو التي لم يجر لها 
)جريدة الوطن القطرية، حدوث اإلصابة  تفاديعن الجهد الخارجي مما يؤدي إلى 

 .(5،ص19/04/2013
سلبي على  انعكاسغير الكافي له (نالحظ أن اإلحماء  40رقم )  من خالل الجدول -

وهناك بعض اإلثباتات بأن إجراء اإلحماء الخاص باللعبة  األداء البدني والمهاري ،
يعمل على تحسين المهارات األساسية والضرورية مع تنشيط التوافق العصبي العضلي 

ألن الرياضة تحتاج إلى دقة كبيرة في الحركات ،وتنظيمه بدرجة عالية لدى الرياضي 
الجيد المتكامل، باإلضافة  وهذا ال يتم إال بإجراء اإلحماء ،يصاحبها التوقيت السليم

على زيادة  ويساعدلرياضي الثقة التامة ل اإلحماءلذلك فإنه خالل الجهد العالي يعطي 
)جريدة الوطن لخوف من حدوث اإلصابة بسبب االحتكاك أو السقوط ا دون شدة األداء 

 .(7،ص19/04/2013القطرية، 
 من بين أسباب أن(نالحظ أن أغلبية المدربين تؤكد  41من خالل الجدول رقم )  -

اإلحماء، حيث يؤكد ذلك  بأهميةالالعبين  اهتمامقلة  هوإصابة مفصل الكتف 
"helz1998ن نقص التركيز في اإلحماء يؤدي إلى ضعف سرعة رد الفعل أ" ب
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مما يؤدي إلى نقص في زيادة كفاءة العضالت و مطاطية ،االنعكاسي العصبي 
 .المفاصل 

بين  لإلحماءالمناسبة  بوجود تفاوت في المدة (نالحظ 42من خالل الجدول رقم )  -
،حيث يؤكد األستاذ الدكتور رياض علي الراوي أن المدة المناسبة دو و مدربي الج

المناخ والقدرة البدنية يفيا ،وتختلف حسب لإلحماء تتماشى مع تهيئة الجسم وظ
  للمصارع ،ويؤكد على أن اإلحماء الجيد هو القدرة للوصول إلى مرحلة التعرق.

اإلحماء تكون في كثرة  أسباب نقص(نالحظ من بين  43من خالل الجدول رقم )  -
د. بشير محمد الحاراتي أن سوء توزيع المصارعين في القاعة الرياضية،حيث يؤكد 

ي في كثرة عددهم ، أو عدد المشاهدين في أماكن التدريبات تكون الرياضيين والتماد
 .سببا من أسباب  نقص اإلحماء واإلصابات الرياضية
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 : الرابع الخاص بالمراقبة الطبيةالمحور  نتائج تحليلعرض و  -2-2-6

 ؟ديكم على قاعة للعالج هل يتوفر نا: السؤال األول
 .معرفة ما إذا كان النادي يتوفر على قاعة للعالج  : الغرض من السؤال

 دو.و في النوادي الرياضية للجيوضح ما إذا كانت توجد قاعة للعالج  : 44جدول رقم 
 النسبة المئوية  التكرار اإلجابة 

 %00 00 نعم 
 %100 10 ال

 %100 10 المجموع :
 

 
ال ب:من المدربين  أجابوا  %100من خالل الجدول يتضح لنا أن نسبة  : النتائج تحليل

ويمكننا القول أن وجود نسبة مرتفعة في عدم ،بأن ناديهم ال يتوفر على قاعة للعالج 
الجانب المادي للفريق أو  إنما يرجع ربما إلى نقص  ،توفر فريقهم على قاعة للعالج 

 .إلى عدم االهتمام بصحة الالعبين 
مممما الطبيممة  والمراقبممة المتابعممةيممؤدي إلممى غيمماب   تواجممد قاعممة للعممالج عممدم أن جنسؤؤتنت
 إصابات مفصل الكتف . إلىدو و الج مصارعي يعرض

 

يوضح إذا كانت توجد قاعة للعالج في النوادي الرياضية :41شكل رقم 
.للجيدو

نعم

ال
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 هل يتوفر فريقكم على طبيب؟ : السؤال الثاني
 معرفة إذا كان الفريق يتوفر على طبيب. : الغرض من السؤال

 .الفريقيوجد طبيب في يوضح إذا كان  : 45رقم  جدول
 

 النسبة المئوية  التكرار اإلجابة 
 %00 00 نعم 
 %100 10 ال

 %100 10 المجموع :
 

 
 

 واجابأمن المدربين  %100يتضح لنا أن نسبة  عرض النتائجمن خالل : النتائج تحليل
 عدم تواجد طبيب في الفريق.ب

مفصل  إصابةإلى و ذلك ما يؤدي  على طبيب ادي الجودو ال تتوفرو كل ن أن نستنتج
 الكتف 

 

يوضح اذا كان يوجد طبيب في الفريق : 42شكل رقم

نعم 

ال
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 في بداية الموسم التدريبي؟ بينلالعهل تقومون بإجراء المراقبة الطبية  : السؤال الثالث
 في بداية الموسم الالعبينمعرفة ما إذا كانت تجرى المراقبة الطبية  : الغرض من السؤال

في بداية الموسم  الالعبينالمراقبة الطبية إذا كانت تجرى يوضح : 46جدول رقم
 التدريبي.
 النسبة المئوية  التكرار اإلجابة 

 %30 03 نعم 
 %70 07 ال

 %100 10 المجموع :
 

 
أن  أي" الأجابوا بم:" %70( أن نسبة46نالحظ من خالل الجدول رقم) : النتائج تحليل
الطبية لالعبين في بداية الموسم،  المراقبة بإجراءال يقومون  دو و مدربي الج أغلبية

 يقومون بإجراء المراقبة الطبية . %30بينما نسبة 

 المراقبة الطبية لالعبين في بداية الموسم. أغلبية المدربين ال يقومون بإجراء أننستنتج 

 

لموسم يوضح إذا كانت تجرى المراقبة الطبية لالعبين في بداية ا:43شكل رقم
.التدريبي

نعم

ال
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 ما رأيك في المراقبة والمتابعة الطبية المفروضة على الالعبين ؟: السؤال الرابع
المراقبة والمتابعة الطبية المفروضة على  مدى كفايةمعرفة  : الغرض من السؤال

 الالعبين.
 المراقبة والمتابعة الطبية المفروضة على الالعبين. مدى كفاية  يوضح : 47جدول رقم 

 

 
أجابوا بم: أن المراقبة  %20( أن نسبة47نالحظ من خالل الجدول رقم): النتائج تحليل

أجابوا بأن المراقبة والمتابعة الطبية المفروضة  %80والمتابعة الطبية كافية ، أما نسبة 
.وهذا ما يزيد من احتمال حدوث وتفاقم اإلصابة وخاصة كافيةغير على الالعبين 
 مفصل الكتف.

 .المفروضة  على مصارعي الجودو غير كافية  المراقبة والمتابعة الطبيةأن : نستنتج

ة على يوضح مدى كفاية المراقبة والمتابعة الطبية المفروض:44شكل رقم 
.الالعبين

كافية 

غير كافية

شيئ اخر

 النسبة المئوية  التكرار اإلجابة 
 %20 02 كافية 

 %80 08 غير كافية 
 %00 00  أخر شيء

 %100 10  : المجموع
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 إذا كانت غير كافية ما سبب نقصها؟ : الخامس السؤال
 معرفة سبب نقص المراقبة والمتابعة الطبية.: الغرض من السؤال

 سبب نقص المراقبة والمتابعة الطبية. يوضح : 48جدول رقم

 

 
سبب  أنأجابوا بم:  %30( أن نسبة48نالحظ من خالل الجدول رقم): النتائج تحليل

كانت   %80أما نسبة  ،غياب المختصين إلىنقص المراقبة والمتابعة الطبية راجع 
نه من بين أسباب نقص المراقبة أوهذا يؤكد ،ي دالجانب المانقص إجابتهم حول 

 والمتابعة الطبية .
ثم  الجانب الماديراجع إلى نقص   نقص المراقبة والمتابعة الطبية سبب أن نستنتج

 حسب رأي المدربين. المختصين

.يو ضح سبب نقص المراقبة والمتابعة الطبية: 45شكل رقم

غياب المختصين

الجانب المادي

شئ اخر

 النسبة المئوية  التكرار اإلجابة 
 %30 03 غياب المختصين
 %70 07 الجانب المادي 

 %00 00  أخر شيء
 %100 10  : المجموع
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ن كانت بسيطة هل تجبرون المصارع لإلجراء  : السؤال السادس عند اإلصابة وا 
 الطبية ؟الفحوصات 

دو يجبرون المصارع لإلجراء و معرفة ما إذا كان مدربي الج : الغرض من السؤال
 الفحوصات الطبية عند اإلصابة.

الفحوصات الطبية عند  كان المدرب يجبر المصارع إلجراء إذا يوضح: 49 جدول رقم
 .اإلصابة

 

 
أجابوا بم:"نعم أي  %100( أن نسبة 49نالحظ من خالل الجدول رقم): النتائج تحليل

دو يجبرون المصارعين لإلجراء فحوصات الطبية عند اإلصابة جو مدربي ال أن
ى توجيه مصارعيهم لإلجراء فحوصات الطبية لدو يركزون عو مدربي الجأن  نستنتج.

 اإلصابة.عند 

يوضح اذا كان المدرب يجبر المصارع لإلجراء الفحوصات 46شكل رقم 
.الطبية عند اإلصابة 

نعم

ال

أحيانا

 النسبة المئوية  التكرار اإلجابة 
 %100 10 نعم
 %00 00 ال 

 %00 00 أحيانا
 %100 10  : المجموع



جتحليل ومناقشة النتائ عرض و                                    الفصل الثاني                 
 

 
125 

 تفسير نتائج المحور الرابع:2-2-7
دو ال تحتوي و الحظ أن كل النوادي الرياضية للج( ن 44من خالل الجدول رقم )  -

يؤدي حسب رأي الطالبان الباحثان إلى نقص المراقبة و  و هذا ما،على قاعة للعالج 
انعدام هذه  و ربما،و كذا التشخيص الفوري لإلصابة أثناء حدوثها  ،المتابعة الطبية

القاعات يعود إلى نقص المتخصصين في مجال الطب الرياضي أو عدم توفر الجانب 
و يرى الطالبان الباحثان أن عدم تواجد  ،المادي الذي حال دون وجود قاعة للعالج

 و تفاقمها . مفصل الكتفإصابات ن أسباب حدوث قاعات للعالج يعتبر من بي
و  ،( الذي يوضح عدم تواجد طبيب في جميع النوادي 45من خالل الجدول رقم )  -

لى قلة االهتمام بصحة المصارعين مما ا  و ،جع ربما إلى نقص الجانب المادي هذا را
و خاصة اإلصابات التي تظهر أنها خفيفة و نقص  ،يؤدي إلى خطر زيادة اإلصابة

  .إلى تحمل مصاريف عالجه بنفسه صارعغياب األطباء قد يؤدي بالم هذا االهتمام و
القيام بإجراء الفحوصات الطبية  قلة( نالحظ  46من خالل الجدول رقم )  -

وهذا ما نعتبره من بين األسباب المؤدية ،للمصارعين في بداية الموسم التدريبي 
الن المراقبة الطبية في بداية الموسم تظهر ،لإلصابات و خاصة إصابة مفصل الكتف 

ن كانت خفيفة و مدى تأثيرها على صحة ا  ابات الباطنية لبعض المصارعين و صاإل
و كذلك تشخيص اإلصابات النفسية التي من الممكن أثناء  ،المصارع أثناء الممارسة 

و هذا ما يزيد كذلك من احتمال حدوث  ،الممارسة أن تتحول إلى إصابات بدنية
خذ بنتائج الفحوصات الطبية و " أن عدم األ1999اإلصابة .حيث أكد "أسامة رياض 

االختبارات الفيزيولوجية لالعبين و استخدام األدوات الرياضية غير المالئمة تعتبر من 
  (93،ص1999)رياض، .  بين أسباب حدوث اإلصابات الرياضية
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للمصارعين نه ال تقام الفحوصات الدورية أ اتضح(  47من خالل الجدول رقم )  -
فمن خالل عدم وجود قاعة للعالج و غياب الطبيب و عدم ،خالل الموسم التدريبي 

كل هذى أدى إلى غياب المتابعة الطبية ،القيام بالمراقبة الطبية في بداية الموسم 
حيث أن معظم المصارعين يصابون أثناء التدريب أو ،للمصارعين خالل الموسم 

ت أو تصنيفها على أنها إصابات خفيفة بسبب غياب المنافسة و إهمال هذه اإلصابا
و يؤكد ذلك "محمد قدرى "على أن ،المراقبة الدورية ممكن أن تؤدي إلى إصابات بدنية 

عدم تنفيذ الكشف الطبي الدوري و الشامل و الذي يجب أن يخضع له الالعب دوريا 
   اإلصابة جل إتباع الحالة الصحية العامة للمصارع من اجل تفادي ألك من وذ

 .(32،ص2012)الغمرى م.، 
( اتضح أن المدربين يجبرون المصارعين لإلجراء  49من خالل الجدول رقم )  -

الفحوصات عند حدوث اإلصابة ، و يعزو الطالبان  الباحثان ذلك إلى أن الذين تم 
و بما انه ال توجد قاعة ،توجيههم إلى الطبيب كانت إصاباتهم من متوسطة إلى شديدة 

غلب األحيان إلى طبيب أ يتم توجيههم في فانه ،للعالج و ال طبيب مختص بالنادي 
و هذا األخير ليس لديه دراية بعلم اإلصابات أو ربما  ،عام أو ممرض على األرجح

و هذا كله ،يعود السبب إلى عدم مباالة بعض المصارعين  بحجم إصاباتهم و تهورهم 
 يؤدي إلى تفاقم اإلصابة لدي المصارع.
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 .التوعية والمتابعة الطبية الخاص ب الخامس المحورنتائج  تحليل عرض و -2-2-8
هل لإلجراء المراقبة والمتابعة الطبية دور في التقليل من اإلصابات  : األولالسؤال 

 وخاصة إصابة مفصل الكتف؟
التقليل  في جراء المراقبة والمتابعة الطبية دورإلمعرفة ما إذا كانت  : الغرض من السؤال

 الكتف.من اإلصابات وخاصة إصابة مفصل 
في التقليل من  دورلمراقبة والمتابعة الطبية ل إذا كانت يوضح : 50جدول رقم 

 اإلصابات وخاصة إصابة مفصل الكتف.
 النسبة المئوية التكرار اإلجابة
 %100 10 نعم
 %00 00 ال

 %100 10 المجموع :
 

 
أجابوا بم:"نعم" أي أن  %100( أن نسبة50الجدول رقم) نالحظ من خالل: النتائج تحليل
المراقبة والمتابعة الطبية تقلل من اإلصابات وخاصة إصابة  أندو يعتبرون و الج مدربي

 مفصل الكتف.
في التقليل من اإلصابات وخاصة  دورلها  الطبية والمتابعة المراقبةأن إجراء  نستنتج

 الكتف.إصابة مفصل 

ل من يوضح اذا كانت للمراقبة والمتابعة الطبية دور في التقلي: 47شكل رقم 
.اإلصابات وخاصة إصابة مفصل الكتف

نعم

ال
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 تلقيتم تكوين عن اإلصابات الرياضية ؟ هل: الثاني السؤال 
دو تلقو تكوين عن اإلصابات و كان مدربي الج إذامعرفة ما  : الغرض من السؤال

 .الرياضية 
 .تكوين عن اإلصابات الرياضية الجودو تلقو  يبين إذا كان مدربي : 51جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة
 %100 10 نعم
 %00 00 ال

 %100 10 : المجموع
 

 
 : النتائج تحليل

مدربي  أن أيأجابوا بم:"نعم" %100( أن نسبة51نالحظ من خالل الجدول رقم) 
 .دو تلقو تكوين عن اإلصابات الرياضية و الج

 .دو لديهم رصيد معرفي لتفادي اإلصابات الرياضية و معظم مدربي الج أن نستنتج

 

 

ضيةيبين إذا كان مدربي الجودو تلقو تكوين عن اإلصابات الريا: 48شكل رقم 

نعم

ال
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لتوعية المصارعين حول اإلصابات الرياضية تقومون بعقد جلسات  هل: الثالثالسؤال 
 وخاصة إصابة مفصل الكتف.

دو يعقدون جلسات لتوعية المصارعين و كان مدربي الج إذامعرفة ما : الغرض من السؤال
 حول اإلصابات الرياضية وخاصة إصابة مفصل الكتف.

جلسات لتوعية المصارعين حول اإلصابات إذا كانت تجرى يوضح  : 52جدول رقم 
 الرياضية وخاصة إصابة مفصل الكتف.

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة
 %100 10 نعم
 %00 00 ال

 %100 10 المجموع :
 

 
 أن أيأجابوا بم:"نعم"  %100( أن نسبة52نالحظ من خالل الجدول رقم): النتائج تحليل

، المصارعين يتلقون توعية لتفادي اإلصابات الرياضية وخاصة إصابة مفصل الكتف
وحسب رأي الطالبان الباحثان  أن هذه الجلسات تكون في معظمها حول كيفية التعامل 

 مع الخصم من اجل تفادي اإلصابة.
ادي حدوث تفلتوعية المصارعين ل يقومون بعقد جلساتمعظم المدربين  أن نستنتج

 اإلصابات 

جلسات لتوعية المصارعين حول تجرى يوضح إذا كانت : 49شكل رقم 
.اإلصابات الرياضية وخاصة إصابة مفصل الكتف

نعم

ال
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هل تقدمون نصائح نفسية وتربوية للمصارعين من اجل تقليل حدوث  : الرابع السؤال
 اإلصابة وخاصة إصابة مفصل الكتف؟

نصائح نفسية وتربوية للمصارعين من معرفة إذا كان المدرب يقدم السؤال:الغرض من 
 اجل تقليل حدوث اإلصابة وخاصة إصابة مفصل الكتف.

نصائح نفسية وتربوية للمصارعين من يقدمون المدربون  كان إذايبين : 53رقم جدول 
 اجل تقليل حدوث اإلصابة وخاصة إصابة مفصل الكتف  .

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة
 %100 10 نعم
 %00 00 ال

 %100 10 المجموع :

 

 
 أن أيأجابوا بم:"نعم"  %100( أن نسبة53نالحظ من خالل الجدول رقم): النتائج تحليل

 جل تقليل حدوثاائح نفسية وتربوية للمصارعين من دو يقدمون نصو مدربي الج
 اإلصابة وخاصة إصابة مفصل الكتف.

على تقديم نصائح توعوية لتفادي حدوث  حريصينالمدربين  أغلبية أن نستنتج
 اإلصابة.

 

ة نصائح نفسية وتربوييقدمون يبين  إذا كان المدربون :50شكل رقم 
.فللمصارعين من اجل تقليل حدوث اإلصابة وخاصة إصابة مفصل الكت

نعم

ال
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هل تحترمون المدة الممنوحة للمصاب من قبل الطبيب والالزمة  : الخامس السؤال
 للشفاء؟

ن يحترمون المدة الممنوحة للمصاب من بو معرفة ما إذا كان المدر  : الغرض من السؤال
 قبل الطبيب والالزمة للشفاء.

ة الممنوحة للمصاب من قبل المدربين للمد احترام مدى  يوضح : 54جدول رقم 
 للشفاء.والالزمة  الطبيب

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة
 %100 10 نعم
 %00 00 ال

 %100 10 المجموع :
 

 
من المصارعين أجابوا  %100نتائج نالحظ نسبة  عرض من خالل: النتائج تحليل

 .يحترمون المدة الممنوحة للشفاء من قبل الطبيب المدربون أن جل  ىب"نعم" بمعن

يحترمون المدة الممنوحة للنقاهة من قبل الطبيب و هذا ما المدربون أن كل  نستنتج
 .من اجل تفادي تكرار اإلصابة  يدل على أهمية الوقت الكافي للشفاء

 

حترام المدربين للمدة الممنوحة للمصاب من قبلايوضح مدى : 51شكل  رقم 
.الطبيب والالزمة للشفاء

نعم

ال
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بالتحضير البدني واإلحماء يقلل من حدوث إصابة مفصل  االهتمامهل : السادسالسؤال 
 الكتف؟

بالتحضير البدني يقلل من إصابة مفصل  االهتماممعرفة ما إذا كان : الغرض من السؤال
 الكتف.

من حدوث إصابة  يقللبالتحضير البدني  االهتماميبين إذا كان  : 55جدول رقم 
 مفصل الكتف.

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة
 %100 10 نعم
 %00 00 ال

 %100 10 المجموع:
 

 
مدربي  أن أيأجابوا بم:"نعم"  %100نالحظ من خالل الجدول أن نسبة : النتائج تحليل
 من حدوث إصابة مفصل الكتف.يقلل  بالتحضير البدني هتماماال يرون أندو و الج

  .إصابة مفصل الكتفتفادي االهتمام بالتحضير البدني واإلحماء يؤدي إلى  أن نستنتج

 

صابة يبين إذا كان اإلهتمام بالتحضير البدني يقلل من حدوث إ:52شكل رقم 
.مفصل الكتف

نعم 

ال
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  : نتائج المحور الخامس تفسير-2-2-9

مجمل المدربين أجابوا بأهمية أن ( الذي يوضح  50من خالل الجدول رقم )  -
الباحثان ذلك و يعزو الطالبان  ،المراقبة الطبية في الوقاية من إصابة مفصل الكتف

بايجابيات المراقبة الطبية و المتمثلة في التشخيص األولي للحالة  المدربينإلى وعي 
الصحية للمصارع و كذا الكشف عن مدى النقاهة من اإلصابات المسبقة إلى جانب 

و الحاالت  ،الكشف عن األمراض الداخلية التي ممكن أن تؤدي إلى إصابات ظاهرية
يثمن الطالبان الباحثان بان  لذلك،النفسية التي ممكن أن تتطور إلى إصابات بدنية 

 للمراقبة الطبية دور في الوقاية من اإلصابة عامة و إصابة مفصل الكتف خاصة .
علمية عن  كفاءة( يتضح لنا أن معظم المدربين لديهم  51من خالل الجدول رقم )  -

ن علم النفس أالكتف، حيث تؤكد "سميعة خليل "ب اإلصابات الرياضية وخاصة مفصل
لعلوم النفسية التي يستمد منها علم التدريب الكثير من المعلومات التي توصل من أهم ا

من  ،المدرب إلى األهداف و الواجبات التي تسعى عملية التدريب الرياضي لتحقيقها
و ذلك يتم عن ،اجل الوصول بالالعب إلى مستويات عليا في نوع النشاط الممارس 

و خمول الالعب مرتبط بتوعيته مما قد يسبب طريق الحالة النفسية لالعب الن إثارة أ
 .(82،ص2004)خليل، حدوث اإلصابة 

عقد جلسات ب يقومون  الجودو ( نالحظ أن معظم مدربي 52من خالل الجدول رقم )  -
للتوعية وهذا لتفادي اإلصابة ، حيث يرى "التكريتي و آخرون " أن قلة برامج التوجيه 

و يكون حل  ،النفسي و التربوي تؤدي إلى إصابة الالعب أو خصمه بعدة إصابات
غلب المدربين يهتم بتنفيذ أف ،هذه المشكالت عن طريق المعالجة النفسية لالعبين

مفردات منهاجه التدريبي دون الرجوع إلى استشارة أصحاب االختصاص في علم 
إلى اإلصابات الن كثيرا ما  لتشخيص الحاالت التي من الممكن أن تؤدي ،النفس

 .(53،ص1998)طلحة،  تتحول اإلصابة النفسية إلى إصابة بدنية
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نصائح نفسية  يقدمون كل المدربين  أن ( نالحظ 53من خالل الجدول رقم )  -
وحسب رأي ،إصابة مفصل الكتف  وخاصةوتربوية من أجل تفادي حصول اإلصابة 
و الذي ،الجانب النظري لدي المصارع  زيادةالطالبان الباحثان  فان ذلك يؤدي إلى 

 .يعطيه فكرة شاملة عن اإلصابة 
الممنوحة للنقاهة  ( يوضح مدى احترام المدربين للمدة 54من خالل الجدول رقم )  -

ن الطالبا عزوأو عدم تكرار اإلصابة و ي ،و ذلك من اجل الشفاء التام من قبل الطبيب
دو من بين الرياضيات ذات االحتكاك المباشر بين و الباحثان ذلك إلى أن رياضة الج

و تتميز بمسكات في معظمها مسكات دائرية سريعة و التي ينتج عنها  ،المصارعين
 .إصابة مفصل الكتف

 االهتمام أن  يرون معظم المدربين  أن( نالحظ  55من خالل الجدول رقم )  -
مفصل الكتف ، مما تؤكده جريدة  يقلل من حدوث إصابةبالتحضير البدني واإلحماء 

وهي حركات ، اإلحماء والتحضير البدني يتضمن تمارين اإلطالةأن  الوطن القطرية 
عامة للجسم وتكون خفيفة وتشمل كافة مناطق الجسم وليس لها عالقة بنوع الرياضة 

حماء العام إجراء حركات رياضية بسيطة التي يمارسها الرياضي، كما يتضمن اإل
 حدوث اإلصابة. تفادي  إلىلتحفيز الفعل العصبي،مما يؤدي 
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 نتائج االستبيان الخاص بالمدربين : -2-2-10
 .رياضة الجودو أغلبية المدربين لديهم مستوى في التدريب-1
 .ون البدء بالتحضير البدني العاميفضلاغلب مدربين  -2
 مفصل الكتف. إصابة إلىاإلحماء يؤدي   االهتمامنقص -3
 عدم توفر قاعة عالج وغياب المتابعة الطبية للمصارعين.-5
 .جميع نوادي الجودوطبيب في  عدم توفر-7
غياب  الى أدى دوالجو في نوادي و غياب المختصين قص الجانب المادي ن-8

 .المتابعة الطبية
 حول اإلصابات الرياضية. نظريةدو لديهم خلفية و معظم مدربي الج-9

 . الطبيبلوقت الممنوح للمصاب من قبل لدو و إحترام مدربي الج-10
 بالتحضير البدني واإلحماء لتفادي حدوث إصابة مفصل الكتف. اإلهتمام وجوب-11

 االستنتاج العام : -2-3
من خالل تحليل وتفسير و مناقشة نتائج الدراسة توصل الطالبان الباحثان إلى 

  كاألتي:مجموعة من االستنتاجات الملخصة 
 نقص االهتمام بالتحضير البدني يزيد من احتمال إصابة مفصل الكتف.  -
 قلة االهتمام باإلحماء  يؤدي إلى إصابة  مفصل الكتف . -
يؤدي إلى حدوث إصابات  دوو الطبية في جميع نوادي الجمتابعة غياب المراقبة و ال -

 مفصل الكتف. 
 أهمية التوعية و المراقبة الطبية في الوقاية من إصابات مفصل الكتف . -
 مناقشة نتائج الدراسة في ضوء فرضيات البحث :-2-4

من خالل عرض و تحليل و مناقشة النتائج التي تم التطرق إليها في الجانب الميداني 
حيث ركز ،من البحث و التوصل إلى بعض االستنتاجات المتعلقة بموضوع البحث 

 فيها الطالبان الباحثان على فرضية عامة و أربعة فرضيات جزئية .
التحضير البدني يؤدي إلى حيث تمحورت الفرضية األولى على أن "نقص االهتمام ب-

المحور الثاني و المتمثلة في تحليل  نتائج  فمن خالل تحليل ،إصابة مفصل الكتف
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دو ال و حيث تبين أن أغلبية نوادي الج ،ارة الالعبين(من استم 12نتائج الجدول رقم ) 
 و بالعودة كذلك إلى نتائج،تملك اإلمكانات المادية و البشرية للتحضير البدني الجيد 

ن نقص االهتمام أب%100نسبة  أكدت( من استمارة المصارعين  14الجدول رقم) 
و كذلك نتائج الجدول رقم )  ،بمرحلة التحضير البدني تؤدي إلى إصابة مفصل الكتف

( من استمارة المدربين التي تؤكد على وجود عالقة بين التحضير البدني و إصابة  37
(من استمارة المدربين الذي  36و كذلك من خالل نتائج الجدول رقم ) ،مفصل الكتف 

يبين أن نقص التدرج في زيادة المجهود أثناء التحضير البدني يؤدي إلى إصابة 
و من كل هذا توصل الطالبان الباحثان إلى أن نقص االهتمام  ،مفصل الكتف

بات صحة تم إث بالتحضير البدني يؤدي إلى إصابة مفصل الكتف ومن خالل هذا
 .الفرضية األولى

حماء يؤدي إلى إصابة مفصل تمحورت الفرضية الثانية حول "قلة االهتمام باإل-
و  ،و يمكن البرهنة على هذه الفرضية من خالل تحليل نتائج المحور الثالث، الكتف

(الستمارة المصارعين بوجود عالقة بين اإلحماء  16المتمثلة في نتائج الجدول رقم ) 
(من استمارة المصارعين 17و كذا من خالل نتائج الجدول )،و إصابة مفصل الكتف 
انه ال يعطى الوقت الكافي لإلحماء و ،(من استمارة المدربين 40و نتائج الجدول رقم )

من خالل و كذلك ،نقص التركيز في هذه المرحلة يؤدي إلى إصابة مفصل الكتف
من استمارة المصارعين تبين أن الوقت المخصص لإلحماء  (19نتائج الجدول رقم )

(من 41و من خالل نتائج الجدول رقم )،غير كافي لتفادي إصابة مفصل الكتف 
استمارة المدربين التي تبين قلة اهتمام المصارعين بهذه المرحلة تؤدي إلى إصابة 

 رضية الثانية .مفصل الكتف و هذا ما يؤكد صحة الف
ثر في حدوث ألمراقبة و المتابعة الطبية غياب ا تمحورت الفرضية الثالثة حول "-

فمن خالل تحليل نتائج المحور الرابع و المتمثلة في تحليل ، إصابات مفصل الكتف "
(و 44(من استمارة المصارعين و نتائج الجدول رقم )22(و )21نتائج الجدول رقم )

د قاعات للعالج وطبيب بنوادي تدل على عدم و جو ،دربين (من استمارة الم45)
و كذلك من خالل نتائج الجدول ،و هذا ما يؤدي إلى زيادة احتمال اإلصابة  ،دوو الج
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 الطبية ( من استمارة المصارعين التي تدل على عدم إجراء المراقبة24( و )23رقم )
صابة إ إلىفكل هذا يؤدي  ،و كذا المتابعة الطبية خالل الموسم،في بداية الموسم 

 و هذا ما يؤكد صحة الفرضية الثالثة .،مفصل الكتف على وجه الخصوص 
الفرضية الرابعة "للتوعية و المراقبة الطبية دور في الوقاية من إصابات مفصل -

فمن خالل تحليل نتائج المحور الخامس و المتمثل في تحليل نتائج الجدول ،الكتف "
 من استمارة المصارعين( 28و نتائج الجدول رقم ) ،( من استمارة المدربين 50رقم )

و كذلك ،التي تدل على أن للمراقبة الطبية دور في الوقاية من إصابات مفصل الكتف 
مزاولة التدريب بالقدر  أنالمصارعين  ستمارةامن  (29من خالل نتائج الجدول رقم )

و من خالل نتائج ،حدوث اإلصابة  و تحت إشراف المدرب تقلل من ،المطلوب
التي تدل على أن احترام مدة النقاهة و  من استمارة المدربين (55(و )54الجدول رقم )

و من ،االهتمام بالتحضير البدني و اإلحماء يقلل من حدوث إصابة مفصل الكتف 
(من 52(من استمارة المصارعين و نتائج الجدول رقم )31خالل نتائج الجدول )

لمصارعين عن مسببات ل توعويةعقد جلسات  وجوب استمارة المدربين التي تدل على
 ومن خالل كل هذا يتم إثبات صحة الفرضية الرابعة .،اإلصابات 

 أن: يثبتو من خالل ما توصل إليه الطالبان الباحثان 
 الطبية  المتابعة و غياب المراقبةو ام بالتحضير البدني و اإلحماء نقص االهتم

 تعتبر من بين األسباب الشائعة التي تؤدي إلى حدوث إصابة مفصل الكتف .
  مراقبة و المتابعة الطبية في الوقاية من إصابات لل الفعال دورالأهمية التوعية و

  .الكتف  مفصل
 االقتراحات و التوصيات المستقبلية : -2-5

االستنتاجات التي تخص بعد إنهاء  جميع جوانب هذه الدراسة و الخروج بالنتائج و 
يمكننا الخروج بمجموعة  ،األسباب الشائعة إلصابة مفصل الكتف وطرق الوقاية منها

ستفادة منها في قدمها الطالبان الباحثان بغية اإلمن االقتراحات و التوصيات التي ي
 ي و الملخصة في النقاط التالية :مجال البحث العلمي و التدريب الرياض
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  بالتحضير البدني الجيد بعد المرحلة االنتقالية .ضرورة االهتمام 
  التركيز على اإلحماء الكافي في الحصص التدريبية و المنافسات الرسمية. 
 و توفير كل ما يتعلق  ،ضرورة االهتمام بالتحضير البدني و اإلحماء والتوعية

جل الوقاية و الحفاظ على الصحة العامة أالمتابعة الطبية من بالمراقبة و 
 للمصارع .

 . ضرورة احترام المدة الزمنية الممنوحة للشفاء من قبل الطبيب 
  حرص المدربين على المراقبة و المتابعة الطبية للمصارعين في بداية و خالل

 الموسم التدريبي.
  يجب تكييف نظام المنافسات و التدريبات وفق معايير و مقاييس تتماشى و

 سالمة الرياضي من التعرض لإلصابات.
 لحد من تفاقم اإلصابات الرياضية لدى وذلك لالطاقم الطبي في الفريق  توفير

 المصارع .
  برمجة محاضرات للمدربين و الالعبين في كيفية الوقاية من اإلصابات

 الرياضية .
 . توفير مراكز خاصة بالطب الرياضي و تعميمها على مستوى األندية 
 في التدريبالفردية  تقا الفروجانب النفسي للمصارع و كذا االهتمام بال . 
  وضع قانون يفرض إجبارية إجراء المراقبة و المتابعة الطبية الدورية

 للمصارعين ألكثر من مرة خالل الموسم التدريبي.
  إجراء بحوث مماثلة على مختلف مناطق و مفاصل الجسم لمعرفة أسباب

 أخرى لحدوث اإلصابات الرياضية و كيفية الوقاية منها .
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 الخالصة العامة :

إن معرفة األسباب الشائعة لإلصابات الرياضية تستقر على القمة الهرمية ألهمية 
و لكل من لهم عالقة بذلك من معالجين و مدربين و حتى الرياضيين  ،الطب الرياضي

إذ بقدر تفهم طبيعة و أسباب اإلصابات الرياضية يمكن العمل على الوقاية  ،أنفسهم
من عمليات إعادة التأهيل و كذا اتخاذ القرارات العالجية و ما يتبعها ،منها وتفاديها 

و  ينالرياضيفأسباب اإلصابات الرياضية تتناسب دوما مع النشاط البدني و ،الحركي 
أن معدل اإلصابات في بعض أنواع الرياضيات هو أعلى من غيرها خصوصا في 

هم البعض اصطدامهم مع بعضالرياضات التنافسية التي تتطلب احتكاك الالعبين و 
محاولة  حول الذي تمحورو هذا ما توصلنا إليه في بحثنا هذا  ،دوو مثل رياضة الج

دو و طرق الوقاية و صابة مفصل الكتف لدى مصارعي الجمعرفة األسباب الشائعة إل
 غيابو التي تتجلى في نقص االهتمام بالتحضير البدني و اإلحماء و كذا ،منها 

للتوعية و المراقبة الطبية في الوقاية  و إبراز الدور الفعال،المراقبة و المتابعة الطبية 
  من اإلصابات و خاصة إصابة مفصل الكتف .

كما يأمل الطالبان الباحثان أن تؤخذ التوصيات و االقتراحات السالفة الذكر بعين 
المتواضع ما هو إال و أن يكون هذا البحث  ،رض الواقعأأن تجسد في و  ،االعتبار

و نرجوا من هللا سبحانه أننا قد  ،الرياضيينلبحوث مستقبلية لخدمة الرياضة و  بداية
 .وفقنا في هذا البحث 
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 أوال : قائمة املراجع العربية -
دار الكتب الوطنية " إصابات الرياضيين"إبراهيم رحمة محمد و فتحي المهشهش -1

 م. 2002.ليبيا  ..1بنغازيي.ط
أبو العالء احمد عبد الفتاح "بيولوجيا الرياضة و صحة الرياضي " دار الفكر -2

 م.1998العربي . القاهرة 
  م1994الجزائر.، ديوان المطبوعات الجامعية ،"مقدمة في علم النفس"ارتوق وتيج -3
أسامة رياض "الطب الرياضي و إصابات المالعب ".دار الفكر العربي .القاهرة -4

 م. 1998
.مركز "الطب الرياضي و العاب القوى و المصارعة و المالكمة "أسامة رياض -5

 . م2001القاهرة  1الكتاب للنشر ط
القاهرة 1مركز الكتاب للنشر ط "الطب الرياضي و العالج الطبيعي"أسامة رياض -6

  م.1999
  .م1999القاهرة  1ط ز الكتاب للنش.مرك"الطب الرياضي و كرة اليد "أسامة رياض-7
دار الفجر للنشر و التوزيع . "علم التشريح الرياضي "إقبال رسمي مجمد و آخرون -8
 م.2006.القاهرة .  1ط
 العربي الفكر ،دار"أسس بناء برامج التربية البدنية والرياضية  "أنور أمين خولي-9

 م.1992،.سنة 
مؤسسة و  1ط"الرياضة و الصحة "بسام هارون .ساري حمدان .فائق أبو حليمة -10

 م.1995مكتبة وائل للنسخ السريع .األردن 
                                                    . "أسس و نظريات الحركة"حمد  ابسطويسي -11
دار الحرية للطباعة و النشر .بغداد "اإلصابات الرياضية "البصري إبراهيم -12

 . م1987
التكريتي .وديع ياسين و آخرون "دراسة تحليلية ألسباب اإلصابات الرياضية في -13

مسابقة العاب القوس الناتج من عدم الكفايات النفسية و البدنية ." وقائع المؤتمر 
 م.مجلة الرافدين للعلو.22/11/2000العلمي الثاني للطب الرياضي 



 اإلحصائيةالتطبيقات "التكريتي ، وديع ياسين والعبيدي ، حسن محمد -14
، دار الكتب للطباعة والنشر ، "واستخدامات الحاسوب في بحوث التربية الرياضية 

  م.1999جامعة الموصل
اإلصابات الرياضية الشائعة بين متسابقي العاب القوس "توفيق فرج عبد الحميد -15

كلية التربية الرياضية .جامعة "بجامعة ام القرى )مكة المكرمة (نظريات و تطبيقات 
 م. 2000اإلسكندرية 

الطب الرياضي و التدريب "الجاف حمه نجم و محمد علي . صفاء الدين طه -16
 .م2002مديرية مطبعة جامعة صالح الدين ."

 ."علم النفس والنمو"حامد عبد السالم زهران -17
الكتاب للنشر . مركز  1ط"علم الحركة التطبيقي"حسام الدين طلحة و آخرون -18

 م.1998القاهرة مصر.
 م.1998 البدنية التربية تاريخ "الشافعي أحمد حسن-19
 م.1998باإلسكندرية المعارف منشاة,"البدنية التربية تاريخ,"الشافعي احمد حسن-20
، "في المجال الرياضي  واإلحصاءاالختبار والقياس  "الحكيم ، علي سلوم جواد-21

 .م 2004وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، جامعة القادسية
حيات مصطفى جوهر "اإلصابات الشائعة لبعض العبي األنشطة الرياضية في -21

كلية التربية الرياضية للبنات  10أندية الكويت للتربية البدنية و الرياضية ." العدد 
 .م1996جامعة اإلسكندرية

 .م1980.بغداد  1دار المعرفة ط"علم التشريح "الدروي قيس إبراهيم -22
سعافاتها "روز غازي عمران -23 .دار المجد للنشر و 1.ط"اإلصابات الرياضية وا 

 .  م2015التوزيع عمان األردن
 "الطب الرياضي و العالج الطبيعي"محسن محمد  إمامرياض أسامة النجمي و -24

 .م1999الرياض  1مركز الكتاب للنشر ط
صابات المالعب"، دار الفكر العربي، ط زينب-25 ، 4العالم "التدليك الرياضي وا 

  .م1995القاهرة



 . م1987الرياض  1دار المريخ ط"إصابات المالعب "سالم المختار -26
سليمان .هاشم احمد "اإلصابات الرياضية عند العبي كرة السلة "مجلة الرافدين -27

 م1998..10(.العدد 4للعلوم الرياضية .المجلة)
.دار جهينة للنشر و "اإلسعافات األولية في حاالت الطوارئ "سمير عبد هللا رزق -28

 .م2012التوزيع .عمان األردن 
األكاديمية العراقية الرياضية . بغداد "اإلصابات الرياضة "ة خليل محمد عسمي-29 

 .م 2007بدون طبعة .
 م.2004خليل "اإلصابات الرياضية "األكاديمية العراقية الرياضية  سميعة-30
سميعة خليل محمد "دراسة تحليلية لإلصابات الرياضية عند طلبة كلية التربية -31

 كلية التربية الرياضية .جامعة بغداد  . م .2007الرياضية "
خليل محمد "دراسة تحليلية لإلصابات الرياضية عند كلية التربية الرياضية  سميعة-32

  م.2002.العدد األول.جامعة بغداد11"مجلة التربية الرياضية الجزء 
شريط عبد الحكيم عبد القادر "اإلصابات الرياضية ومدى تأثيرها على السلوك -33

 م.2007/2006التقني للرياضي"
الوجيز في اإلسعافات و اإلصابات الرياضية و العالج ". صالح عبد هللا الزغبي-34

 م.1995.دار الفكر للنشر و التوزيع . عمان األردن 1.ط "الطبيعي
 . م1981الصفار سامي و آخرون "كرة القدم "مديرية دار الكتب للطباعة و النشر-35
 . م1976الوراق بغداد  مطبعة اوفسيت"المدخل إلى البيوميكانيك "الطالب نزار -36
القاهرة  1مركز الكتاب للنشر ط"علم التدريب الرياضي "طايري عبد الرزاق -37

 . م2001
موسوعة اإلصابات الرياضية و إسعافاتها األولية "عبد الرحمن عبد الحميد زاهر -38
 م.2004مركز الكتاب للنشر . القاهرة . 1ط"

دار الفكر العربي "لإلصابات الرياضيةالعالج الطبيعي "عبد العظيم العوادلي -39
 .م 2004ا لقاهرة 2.ط



، دار الفكر العربي، "العالج الطبيعي واإلصابات الرياضية "عبد العظيم العوادلي-40
 م.1999، القاهرة، 1ط
، 1، ط"سيكولوجية الطفولة والمراهقة وحقائقها األساسية "عبد الغاني جسماني-41

  م،1994الدار العربية للعلوم، 
 م.1985. "تطور حركة اإلنسان وأسسها "عبد المقصود-42
 . "النمو النفسي"عبد المنعم المليحي -43
عالء الدين محمد عليوة "الصحة الرياضية. منشطات .استعادة الشفاء .تغذية -44

 م.2006.دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر .اإلسكندرية .1الرياضيين ."ط
دار "الجديد في العالج الطبيعي و اإلصابات الرياضية "العوادلي عبد العظيم -45

  م.1999الفكر العربي القاهرة 
فاطمة حسين عويد "اإلصابات الشائعة للطرف العلوي لدى رياضة أندية محافظة -46

. "نينوي و عالقتها بالمتغيرات االنتروبومترية )الطول و الوزن و العمر التدريبي (
 .م 2005مذكرة ماجستار .

 م.2011، 1، مراكز الكتاب للنشر، ط"تقنيات فن الجودو "فايزة احمد أخضر،-47
كيمياء اإلصابات العضلية و المجهود البدني للرياضيين "فراج عبد الحميد توفيق -48
 م2004. 1دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر . اإلسكندرية مصر ط "

 ."األسس النفسية للنمو "فؤاد الباهي سيد -49
قاموس الموسوعة الرياضية و البدنية الشاملة في األلعاب و  "قاسم حسن حسين-50

 م.1998، 1، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ، ط"الفعاليات والعلوم الرياضية 
دار الكتب للطباعة و النشر الموصل  "الطب الرياضي "قبع عمار عبد الرحمان -51

 م1999.  2العراق ط
  ".األسس الفسيولوجية لتدريب كرة اليد "وآخرون،كمال درويش  -52
 19دار البغدادي للطباعة والنشر والتوزيع، حي التضامن فيال  "مجلة الممتاز -53

 باش جراح، الجزائر، 



محمد بكير "إصابات  مفصل الكتف و تأثيرها على أداء العبي كرة اليد.مذكرة -54
 م.2008/2009تحرج شهادة ليسانس .جامعة المسيلة  

 .1992."علم النفس الرياضي  "محمد حسن العالوي -55
دار المعارف .القاهرة  6محمد حسن عالوي "سيكولوجيا التدريب و المنافسة "ط-56

 م.1987
. مركز الكتاب للنشر . 1ط"سيكولوجية اإلصابة الرياضية "محمد حسن عالوي -57

 م.1998القاهرة 
، "البحث العلمي في مجال الرياضي " كامل راتب أسامةمحمد حسن عالوي و -58

 . م1987دار الفكر العربي، القاهرة،
دو " ، و صالح محمد عسران ،"مبادئ رياضة الج .حافظ الروبي .محمد رضا-59
 م.2007، 2ط

مؤسسة "موسوعة الطب الرياضي علم إصابة الرياضيين "محمد عادل رشدي -60
  م.1995اإلسكندرية  2شباب الجامعة ط

القاهرة  1دار الفكر العربي ط"علم التشريح الطبي للرياضيين "محمد فتحي هندي -61
 م.1991

. دار الفكر العربي "علوم التشريح الطبي للرياضيين"حي هنديتمحمد ف-62
 م.1991،القاهرة. 1ط
 "محمد قدري بكرى و سهام السيد الغمرى "اإلصابات الرياضية و التأهيل البدني-63
 م.2012. جامعة حلوان .5ط
 "محمد قدري بكرى و سهام السيد الغمرى "اإلصابات الرياضية و التأهيل البدني-64
 م.2012. جامعة حلوان .5ط
دار الفكر العربي .  1دو بين النظرية و التطبيق " طو مراد ابراهيم طرفة "الج-65

 م.2001القاهرة .
  "م2008  الرياضي الجودو " مابد مصطفى-66
 . م 1996،سنة  ،دار الفكر العربي"التدريب الرياضي للجنسين"مفتي إبراهيم -67



 1مؤسسة وائل للنسخ السريع ط"الصحة و الرياضة "هارون بسام و آخرون -68
 م.1995الجامعة األردنية . األردن .

 1 .ط  "العشرين و الحادي القرن  و الجودو رياضة "، وفءالر  عبد يوسف ياسر -69
 .  م2005 ، القاهرة ، التوزيع و للنشر السحاب دار ،

بعض العوامل المسببة لإلصابة لدى العاملين الممارسين "يوسف مرفت السيد -70
المجلة العلمية للتربية  "للرياضة و غير الممارسين في بعض المصانع و الشركات 

 . م2000جامعة اإلسكندرية .  18البدنية و الرياضية للبنات العدد 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ثانيا قائمة المراجع األجنبية :
 

1) ARNHEIM DANIAL *MODERN PRINCIPILES OF ATLITIC TRAINING 

SEVENTH EDITION U S A . D 1998 

2) BOHHER JAMES M . AND GRAY . THIBODEAU ATLITIC INJURY 

ASSESSMENT TIMES MIRROR MOSBY COLLEGE PUBLISHING LOUIS . 

A1985 

3) DAVID R. LAMB, PHYSIOLOGY OF EXERCISE RESPONSES-

ADAPTATION, 2TH,        ED MACMILLAN PUBLISHING COM, 1984,  

4) JACKSON D W AND OTHER  INJURY PREDICTION IN THE YOUNG 

ATHLETE AMERICAN . J . SPORT MED 6 . 1987 

5) JLAST *ANATOMY  REGIONALAND AND APPLIED FIFTY ADITION . 

LONDON CLUREH 03 . VINGSTONE . EDINBURGH 1973 . 

6) LE JUDO , SON HISTOIRE ,ET SES SUCCES , MICHEL BROUSSE ,PARIS 

,2002  

7) LOUIS ROBERT, GUIDE MARABOUT EN JUDO, PARIS,  

8) MICHEL BROUSSE , LE JUDO , SON HISTOIRE, SES SUCCES, PARIS , 

2002  

9) RIMET M ,EVOLUTON HISTORIQUE DES REGLEMENTS ET DES 

TECHNIQUES DU JUDO,2002, 

10) RIMET M ,EVOLUTONHISTORIQUE DES REGLEMENTS ET DES 

TECHNIQUES DU JUDO ,2002 , 

 

 

 

 

 

 

 



 املالحق

 

 



 اجلمهوريــــة اجلزائريــــــة الدميقراطيــــــة الشعبيـــــــة
 وزارة الـتعليـــــم الـعـــــــــايل و الــــــبحث الـعلــــــمي

 -مستغامن-جـــــامعـة عبد الــــــحميد بــــن بــــــــاديس
 معهــــــــد الــــــــــرتبيـة الـــــــبدنيـة و الـــــــرايضيـة

ــة و صحـــ-قســــــــم الـــــتدريب الــــــرايضي  ةرايضـــ
 

 

 

 

 

 

 السالم عليكم و بعد:
  يف إطار اإلعداد إلجناز مذكرة التخرج لنيل شهادة املاسرت يف الرايضة و صحة  املعنونة ب"

   منهامفصل الكتف لدى مصارعي اجليدو و طرق الوقاية  إلصاابت الشائعة  األسباب توصيف*
يف اجناز هذا البحث من خالل ملء هذه االستمارة ابإلجابة على هذه األسئلة  دتكمراجيني مساع

بكل صدق و أمانة حىت يتسىن لنا الوصول إىل معلومات و حقائق تفيد دراستنا ، ونتعهد بعدم 
 تسرب إجابتكم إىل طرف آخر ماعدا استخدامها يف حبثنا العلمي.

 (على اإلجابة املختارةX)توضع عالمة  مالحظة:-
 حسن تعاونكم إبثراء هذا البحث آبرائكم البناءة .يقدران  ان الباحثان و الطالب

 وتفضلوا بقبول وافر االحرتام والتقدير .                                   

 : إشرافحتت   -                                     عبد هللا ميلود يونس -ان   الباحث انالطلب
 أ. د :رايض علي الراوي   -                                          بن مرمي جياليل  -                  

 
 
 

 

 السنة الجامعية
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 استمارة االستبيان الخاصة بالمصارعين :

 الجواب المختار و لكم فائق الشكر و التقدير .  أمام×ضع عالمة  :مالحظة
 . اإلصابةمعلومات عن المصارع و  : األولالمحور 

 االسم و اللقب : -
 هي عدد سنوات الخبرة لديك . ما-1
 سنوات )  ( 10من  أكثر-سنوات )  (    10 إلى 5من-سنوات )  (    5اقل من-
  . ؟في مشوارك الرياضي في مفصل الكتف إلصابةتعرضت  هل-2

 ال )  (-                نعم )  (         -                       
 أصبت أثناء المنافسة  أو التدريب  -3

 التدريب )  (  -   لمنافسة )  (                 ا-                       
 التي تعرضت لها في مفصل الكتف  اإلصابةنوع  حدد -4
 تشنجات )  ( -)  (              تمزقات -         جروح )  (  -  خذوش )  (  -
 )  (    كسور -            رضوض )  (  -        )  (     خلع-    (   ) التواء -
 أخرى  إصابات-

 ................................................................................. 
 هي درجة خطورة اإلصابة  ما-5

 شديدة )  (  -      متوسطة )  (            -        خفيفة )  (   -           
 ؟.في نفس المفصل )مفصل الكتف(  اإلصابةتكررت هل  -6

 ال )  (-     نعم )  (                -                     
 التحضير البدني :   -المحور الثاني : 

 ؟.التحضير البدني الجيد بإجراءالمادية و البشرية التي تسمح  اإلمكاناتلديكم كل  هل -1
 ال)  (-نعم )  (                      -                     

 كيف يتم تسطير التحضير البدني بعد المرحلة االنتقالية -2
  شيء أخر............ -  تحضير بدني خاص )  ( -تحضير بدني عام )  (      
 



  . ؟مفصل الكتف بإصابةالتحضير البدني له عالقة  االهتمام بمرحلة  نقص هل -3
                    ال )  (  -   نعم )  (                -                    

و خاصة مفصل الجسم بدنيا كافية  لتهيئة المبرمجة  التحضير البدنيحصص هل  -4
   ؟الكتف

 نوعا ما )  (-         ال )  ( -    نعم )  (                -           
 .  اإلحماء  المحور الثالث :-
 ؟.التي يتعرض لها مفصل الكتف  اإلصاباتعالقة بمختلف  لإلحماء  هل رأيكفي -1

 ال)  (-      نعم )  (              -                    

 ؟.لمفصل الكتف  الخاص  اإلحماءيعطى الوقت الكافي أثناء هل  -2
  ال )  (-        نعم )  (            -                   

 .؟مفصل الكتف  إصابة إلىيؤدي  اإلحماء التركيز في نقص  هل -3
 ال )  ( -    نعم )  (                -                   

  ؟.اإلصابةكافية لتحضير مفصل الكتف لتفادي  اإلحماء المدة الزمنية المخصصة  هل -4
  ال)  ( -     نعم )  (                -                   

 إصابة إلىيؤدي الخاص  اإلحماء أثناء التدرج في زيادة المجهود البدني إهمالهل  -5
 ال )  (- نعم )  (                   -      ؟.    مفصل الكتف

 : الطبية  والمتابعة المراقبة - :  الرابع المحور 
 .؟يتوفر ناديكم على قاعة للعالج هل  -1

         ال )  ( -           نعم )  (      -                       
 ؟. يتوفر فريقكم على طبيبهل  -2

 ال )  ( -    نعم )  (             -                       
  ؟.تجرى لكم المراقبة الطبية  هل في بداية كل موسم -3

 ال )  (  -    نعم )  (             -                       
    ؟.فحوصات دورية خالل الموسم التدريبي  تقام لكم هل -4

 احيانا )  (-              ال )  (-       نعم )  (         -          
 



 ؟.مفصل الكتف  إلى إصابة يؤدياالهتمام بالمراقبة الطبية نقص  هل -5
 ال)  (-نعم )  (                    -                      

 
 ؟.الفحوصات الطبية  إلجراءتم توجيهك  هل إصابتكبعد  -6

 )  (   ال -نعم )  (                    -                     
مفصل  إصاباتفي الوقاية من  هادور و لتوعية و المتابعة الطبية ا :الخامسالمحور 
 الكتف 

  ؟مفصل الكتف  إصابة إلىالتي تؤدي  مسبباتاليتحدث معكم المدرب عن  هل -1
 )  ( أحيانا-    ال )  ( -      نعم )  (        -              
 ؟.مفصل الكتف  إصاباتللمراقبة الطبية دور في الوقاية من  هل رأيكفي -2

 ال )  ( -       نعم )  (               -                         
 ؟.تجرى لكم الفحوص الدورية خالل الموسم التدريبي هل  -3

 ال )  (  -    نعم )  (                 -                         
 إصابةالمدرب تقلل من حدوث  إشرافمزاولة التدريب بالقدر المطلوب و تحت هل  -4

                        ال)  (-نعم )  (                     –؟.                 مفصل الكتف 
 اإلصابةتحترمون الوقت الممنوح للشفاء من قبل الطبيب من اجل تفادي تكرار  هل-5

                           ال)  (-نعم )  (                      –                 . ؟بمفصل الكتف
يتم تخصيص جلسات للتوعية النفسية و التربوية من قبل المدرب من اجل العمل  هل-6

 . ؟مفصل الكتف إصابةالرياضية و خاصة  اإلصاباتعلى تفادي 
 أحيانا )  (-             ال )  (-     نعم )  (         -               

 
 
 
 
 
 



 الشعبيـــــــةاجلمهوريــــة اجلزائريــــــة الدميقراطيــــــة 
 وزارة الـتعليـــــم الـعـــــــــايل و الــــــبحث الـعلــــــمي

 -مستغامن-جـــــامعـة عبد الــــــحميد بــــن بــــــــاديس
 معهــــــــد الــــــــــرتبيـة الـــــــبدنيـة و الـــــــرايضيـة

ــة -قســــــــم الـــــتدريب الــــــرايضي  ةو صحـــرايضـــ
 

 

 

 

 

 

 السالم عليكم و بعد:
  يف إطار اإلعداد إلجناز مذكرة التخرج لنيل شهادة املاسرت يف الرايضة و صحة  املعنونة ب"

   منهااألسباب الشائعة  إلصاابت مفصل الكتف لدى مصارعي اجليدو و طرق الوقاية  توصيف*
هذه االستمارة ابإلجابة على هذه األسئلة يف اجناز هذا البحث من خالل ملء  راجيني مساعدتكم

بكل صدق و أمانة حىت يتسىن لنا الوصول إىل معلومات و حقائق تفيد دراستنا ، ونتعهد بعدم 
 تسرب إجابتكم إىل طرف آخر ماعدا استخدامها يف حبثنا العلمي.

 (على اإلجابة املختارةXمالحظة:توضع عالمة )-
 تعاونكم إبثراء هذا البحث آبرائكم البناءة .حسن يقدران  ان الباحثان و الطالب

 ا بقبول وافر االحرتام والتقدير.وتفضلو                                    

 حتت إشراف :  -                                     عبد هللا ميلود يونس -ان   الباحث انالطلب
 أ. د :رايض علي الراوي   -                                          بن مرمي جياليل  -                  
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 مدربين:الخاصة بال ةاالستبيا نيستمارة اال

 : معلومات شخصية .  األولالمحور 
 :..............العمر

 هو مستوى التدريب لديك  ما-1
 )  (  مدرب  -          )  (    -رخبي      )  (    ليسانس  -       )  (  مستشار-
 هو عدد سنوات مشوارك التدريبي  ما-2
 سنوات .  10من  أكثر-سنوات )  (          10 إلى 5من -سنوات )  (      5اقل من -

 : التحضير البدني -:المحور الثاني
 التحضير البدني بعد المرحلة االنتقالية  كيف يتم تسطير-1
 )  (............ أخرشيء -تحضير بدني خاص )  (  -تحضير بدني عام )  (  -2
 هي المدة المناسبة في التحضير البدني لتفادي إصابات مفصل الكتف  ما-3
 شهرين )  ( -شهر ونصف )  (  -شهر )  (  -)  (   أسبوعين-

  ......................................................................: أخر شيء
مفصل  إصابة إلىالتحضير البدني تؤدي  أثناءنقص التدرج في زيادة المجهود  هل-4

                                                                                     الكتف 
 ال)  (-                     )  ( نعم -                        -
 ؟. التحضير البدني أن إصابة مفصل الكتف لها عالقة بمرحلة  ترون  هل-5

 ال )  ( -       نعم )  (               -                         
 ؟.الفردية بين المصارعين أثناء التحضير البدني  تقاو تراعون الفر  هل -6

 )  ( أحيانا-     ال )  (     -نعم )  (               -                   

 . اإلحماء المحور الثالث: -
 ؟. التدريبيةالحصص  أثناء الجيد  اإلحماءيركز المصارعون على هل  -1

 ال)  (-نعم )  (                   -                        
  ؟.لمصارعي الجيدو  المهاري البدني و  األداءفي  تأثيرغير الكافي  لإلحماء هل -2

 ال )  (  -  نعم )  (                -                        



مفصل  إصابةتكون سبب في  المنافسات قبل   اإلحماء بأهمية الالعبين  اهتمامقلة هل  -3
 ال)  (-   نعم )  (                 –               .؟الكتف 

 
 ؟. اإلحماء هي المدة المناسبة لعملية  ما رأيكمفي -4  
 د )  (  25-د )  (   20-د )  (        15-د )  (      10-د )  (       5-

 ........................... أخرشيء 
 ال )  ( -  نعم )  (                     -                      

 ؟. اإلحماء كثرة المصارعين تكون سبب في نقص  هل -5 
 ال )  ( -   نعم )  (                   -                      

 
  الطبية و المتابعة المراقبة  :الخامسالمحور 

 يتوفر ناديكم على قاعة للعالج و المتابعة الطبية للمصارعين ؟.هل -1
 ال)  (-نعم )  (                -                             

 ال )  ( -نعم )  (              -؟.يتوفر ناديكم على طبيب هل -2
 هل تقومون بإجراء المراقبة الطبية لالعبين في بداية الموسم التدريبي ؟.-3

 ال )  ( -نعم )  (             -                              
 ما رأيك في المراقبة و المتابعة الطبية المفروضة على الالعبين ؟ -4
 شيء أخر ..............................-غير كافية )  (       -كافية )  (      -
 إذا كانت غير كافية ما سبب نقصها ؟-5

 شيء أخر .....................-الجانب المادي )  (   -غياب المختصين )  (    
 بية ؟عند اإلصابة وان كانت بسيطة هل تجبرون المصارع إلجراء الفحوصات الط-6

 أحيانا )  ( -ال )  (             -نعم )  (               -      
 
 
 
 
 



 . التوعية و المتابعة الطبية :الخامسالمحور 
 إصابةو خاصة  اإلصاباتالمراقبة و المتابعة الطبية دور في التقليل من  إلجراءهل -1

 ال)  ( -  نعم )  (                 –          مفصل الكتف .         
 ؟.الرياضية و خاصة مفصل الكتف  اإلصاباتتلقيت تكوين عن هل  -2

 ال)  ( -   نعم )  (                -                                  
  ؟ اإلصاباتلتوعية المصارعين حول  جلسات قدعب تقومون  هل-3

 ال )  ( - عم )  (                 ن-                                  
و خاصة  اإلصابةنصائح نفسية و تربوية للمصارعين من اجل تقليل حدوث  ون متقد هل-4

 ال )  (-  نعم )  (                –                   . ؟مفصل الكتف
  ؟.والالزمة للشفاء تحترمون المدة الممنوحة للمصاب من قبل الطبيب  هل-5

 ال )  ( -     عم )  (             ن-                                  
 ؟.مفصل الكتف  إصابةيقلل من حدوث  اإلحماء االهتمام بالتحضير البدني و هل  -6

 ال )  ( -    عم )  (                  ن-                                 
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