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الوعي مبخاطر وأضرار املنشطات لدى العيب كرة القدم
" من البطولة اجلزائرية2"و"1القسم احملرتف "

3بن قوة علي-2كوتشوك سيدي حممد-1غوال عدة

ضية1 ديس  مستغامنخمرب تقومي النشاطات البدنية والر جامعة عبد احلميد بن 
ضيةخمرب تقو 2 ديس  مستغامنمي النشاطات البدنية والر جامعة عبد احلميد بن 
ضية3 ديس  مستغامنخمرب تقومي النشاطات البدنية والر جامعة عبد احلميد بن 

امللخص:
اع دف التألق أو حماولة االرتفانطالقا من ظاهرة تفشي تعاطي العيب كرة القدم بعض املواد املنشطة احملظورة 

إلبر و...اخل ضي من خالل االستعانة بطرق خمتلفة كاحلقن  هدفت دراستنا ملستوى البدين واألداء الر
احلالية إىل معرفة مستوى إدراك الالعبني احملرتفني يف كرة القدم اجلزائرية مبدى أمهية الوعي الصحي خالل 

ضية وخطورة وأضرار املنشطات على صحتهم يف امل م الر إلضافة مسري م،  دى القريب والبعيد وعلى حيا
ت. إىل معرفتهم أهم املواد املنشطة احملظورة واملمنوعة كيميائية كانت أو طبيعية ومعرفتهم أهم القوانني والعقو

العب كرة القدم ميثلون القسمني األول و 92ومن اجل حتقيق ذلك أجري البحث على عينة مكونة من 
قدم اجلزائرية احملرتفة.وخلصت الدراسة اىل النتائج التالية :أن األغلبية يؤكدون على تفشي الثاين لرابطة كرة ال

م.   هذه الظاهرة بني الالعبني يف الوسط الكروي دون دراية خبطورة وأضرار هذه املنشطات على صحتهم وحيا
الوعي، خماطر، أضرار، املنشطاتالكلمات املفتاحية:

-----------
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The study of the healthy conscious importance about the Doping
prejudices and danger for the football players”.

The Algerian professional championship as a sample

Abstract:
This study attempts to shed light on the role of developing the scientific and
cultural level of the players towards the danger of dopage In bad of this, the
researchers adopted both the qualitative and quantitative paradigms.
Throughout a test and questionnaire of three phases; whish are the cultural and
scientific level of the players about dopage and its bad effects, the cultural and
devising programs about it and the player’s attitude toward the planning rules
of taking drugs.

The samples were 90 players who were chooser and only from the first and
second professional league who were asked about this phenomenon and it’s
prevent and future disadvantages and the playing rules.
After the data analysis, the results show the crucial role of developing the
cultural and scientific level of the players towards the problem of dopage and
the demand to assist the right healthy thinking of the players to choose the right
healthy food and natural nontoxic treatments.
They researchers finally suggest teaching the health education in all the levels
to prevent the future generation from this problem.

Keywords: Doping. Prejudices. Danger. Professional championship.

---
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املقدمة:
مهية الصحة، وتنشر الكثري  تنفق حكومات العامل أمواال طائلة لتجعل كل املواطنني على وعي 

عتبار أن (1997سالمة)من الكتيبات والنشرات الطبية اليت تدعم هذا املفهوم وتزيد يف تعزيز املعرفة 
ا اإلنسان، وتزيد إنت اجيته يف عمله، ويف الوقت ذاته يصبح قادرًا على الصحة أعظم الثروات اليت يتمتع 

.االستمتاع حبياة صحية كاملة خالية من األمراض واملشكالت الصحية
ضات عموما .. موضوع كان وما زال حمال للجدل القانوين  املنشطات او املواد احملظورة يف كرة القدم والر

دةيو املواد املنشطة ه(julie.M, 2001)والبحث العلمي نشاط كل مادة أو دواء يدخل اجلسم لز
ضي بطرق غري مشروع. » العقاقري املنّشطة«وتعترب قائمة العضالت أو الكفاءة البدنية للحصول على اجناز ر

ضي معرفة ا خطرية واملنتشرة احملظورة أحد األمثلة ملا على الالعبني واملدربني و املسؤولني يف الوسط الر ثريا
ت احملفزة للتفاعالت االيضية ومادة األمفيتامنيمؤخرا مثل والكوكايني. حيث تؤكد الوكالة العاملية اهلرمو

ت .ملكافحة املنشطات أن تعاطيها بكثرة ستنجم عنه أمراض خطرية كالعقم وأمراض القلب والكبد ا ويف 
ائمة املنشطات واستحداث طرق القرن املاضي استطاعت الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات ختتص بتحديث ق

ان  الكشف عنها وصارت املرجعية األساسية للجنة األوملبية الدولية ولالحتاد الدويل لكرة القدم اذا اعترب
مليون العب والعبة فان اجلزم حبجم تعاطي املواد 250االحتاد الدويل لكرة القدم يشرف علي ما يزيد عن 

من االستحالة ل تعذر الكشف علي كل الالعبني يف كل املنافسات. وحبسب إحصائيات احملظورة يعد ضر
عينة يف 30.000الوكالة فان معدل الكشف على املنشطات لدي العيب كرة القدم يف العام كان مبعدل 

2014.العام بعضها يتم بطريقة عشوائية والبعض بطريقة منظمة لكل الالعبني كما حدث يف كاس العامل 
مليون العب فانه يشرف مباشرة علي الكشف عن 250الفيفا مباشرة علي أكثر من ولصعوبة إشراف 

املنشطات علي العبيه يف البطوالت اليت ينظمها مباشرة مثل كاس العامل لكل الفئات من اجلنسني وكأس 
قي البطوالت لالحتادات القارية واالحتادات الوطنية ويشرف الفيفا  علي القرار القارات بينما يرتك األمر يف 

النهائي. كما أسلفنا فان تعاطي املواد احملظورة بعلم وبغري علم فيه ما يضر الالعب وما خيل بشرف التنافس 
)2006(حسن، سنوات إيقاف.4وهلذا جاءت القوانني رادعة للمخالفني وغالبا العقوبة تبدأ من 

ا السلبية على نزاهة النتائج، بكل ال ثريا ضية واالقتصادية وإضافة إىل  تداعيات اإلعالمية والر
ثريات سلبية بدنية ونفسية وصحية تطال بشكل مباشر الالعبني املتعاطني  ت فإن هناك  واألخالقية والعقو
م الصحية ومن هنا تربز أمهية البحث املتمثل يف إلقاء الضوء على ظاهرة تعاطي  هلذه املواد وعلى حيا

ضيني وأخالقيات املنشطات يف الوسط الر دد صحة الر ضي االحرتايف لدى العيب كرة القدم اجلزائرية اليت 
ا الباحثون واألطباء والعلماء، إن املنشطات هلا أضرار اللعبة.  لقد أثبتت مجيع الدراسات العلمية اليت قام 
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ضيني تؤدي إىل أعراض مرضية غري طبيعية وتكون سببا للوف اة يف بعض األحيانصحية خطرية على صحة الر
، حيث انتشرت هذه الظاهرة وأدت إىل فضائح لطخت مسعة كرة القدم اجلزائرية حيث )2015(الطويل، 

من كشفت املستورحاالت فاضحة4عدد كبري من الفحوصات لكشف املنشطات اجري هذا املوسم و 
الحتحبسب "مجال الدين دمرجي"ممارسات الالعبني ادية اجلزائرية لكرة القدم  فإثنني رئيس اللجنة الطبية 

و هي نوع من "من احلاالت اليت مت الكشف عنها من خالل الفحوصات تتعلق بتناول "االكستازي
لتايل فإن األمر غري عادي ويستدعي املخدرات املعقدة واخلطرية إلضافة إىل حالة واحدة لتناول الكوكايني و

كسب األموال وتعويض النقص البدين.. خاصة وأن جل الالعبني يف الوقوف مليا" وهذا من أجل التألق و 
البطولة الوطنية جيهلون املواد وقائمة األدوية املمنوع تداوهلا قبل اللقاءات، كما أن بعض األطباء الذين يرافقون 

ائمة حتديثا أندية القسمني األول والثاين، جيهلون أيضا املواد واألدوية اليت مينع استعماهلا، حيث تعرف الق
مستمرا من طرف اهليئات الدولية، وال توجد متابعة دورية من طرف اللجان الطبية اجلزائرية، مما يؤدي إىل 
م فتعترب هذه من  ا الالعبون على مدى القريب أو البعيد وقد تودي حبيا أضرار وخماطر صحية اليت يصاب 

ملخاطر واألضرار الصحية اليت املشكالت الرئيسية اليت حفزت الباحثون يف معرفة مست وى وعي الالعبني 
ضي واإلبقاء على  تسببها هذه العقاقري واملنشطات من أجل التقليل أو احلد منها واحملافظة على مستقبلهم الر

ضية السامية ومنه نطرح التساؤل التايل:  القيم و املبادئ املنافسة الشريفة و األخالق الر
 لدى العيب كرة القدم القسم احملرتف األول و الثاين من البطولة اجلزائرية ما مستوى الوعي الصحي

اجتاه خماطر و أضرار املنشطات ؟
:  و اهلدف من هذا البحث يكمن يف
 .معرفة أهم األسباب الرئيسية لتعاطي الالعبني للمواد املنشطة
ت اجلديدة يف مدى اطالع الالعبني على املواد املنشطة احملظور استخدامها وعلى ال قوانني والعقو

حالة ثبوت تعاطي املواد املنشطة 
 ضرار واملخاطر الصحية عند تعاطي املواد املنشطة وعلى بعض احلاالت مدى وعي الالعبني 

املرضية اليت تسببها هذه املواد.
رة القدم املسامهة يف إجياد احللول الفعلية لتقليل أو احلد من تفشي ظاهرة املنشطات لدى العيب ك

والطرق املثلى لتخلص منها.
وعليه فرضنا أن : 

هناك نقصا يف مستوى الوعي الصحي لالعيب كرة القدم القسم احملرتف األول والثاين من البطولة . 1
اجلزائرية اجتاه خماطر وأضرار املنشطات.
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الالعبني املخاطر واألضرار الصحية واألمراض اليت تسببها املواد املنشطة من أهم أسباب ختوف. 2
ت. ضي أو التعرض للعقو مقارنة مع توقف املسار الر

:املنهجية واألدوات
منهج البحث :-

خطار وأضرار املنشطات لدى العيب كرة القدم اعتمد  نظرا ملتطلبات موضوع حبثنا ومشكلته املتعلقة 
ت الباحثون على املنهج الوصفي التحليلي الذي يهدف إىل دراسة وصف الظاهرة وذ لك من خالل مجع البيا

وتصنيفها وتدوينها وحماولة تفسريها وحتليلها.  
عينة البحث :-

تمع أصلي يف مجيع أندية القسم الوطين احملرتف األول والثاين يف البطولة اجلزائرية لكرة القدم واليت  متثل ا
عينة أماالعب، ف080من القسم الثاين) مبجموع 16من القسم األول، 16فريق، (32بلغ عددها 

العب حمرتف لكرة القدم وهذه الفرق ممثلة يف جمموعة من 92البحث مت اختيارها بطريقة عشوائية متمثلة يف 
الالعبني صنف األكابر.

ت الشخصية لعينة الدراسة.01جدول ( ): يبني البيا
%تاملستوى الدراسي

2527.2متوسط
3841.3نوي
2931.5جامعي
%تةاخلرب 

%5660.8املتوسط
موع 92100ا

نوي  كما هو موضح من خالل نتائج يف اجلدول أعاله أن غالبية أفراد عينة الدراسة هلا مستوى 
%)، يليهم أصحاب املستوى 31.5%)، فيما بلغ الالعبني ذوي املستوى اجلامعي (47.3بنسبة (

%) لديهم أكثر من 60.8أفراد عينة الدراسة أي بنسبة (%)، كما أن غالبية 21.2الدراسي أقل بنسبة (
سنوات خربة يف هذا املستوى .5

:أداة البحث- 
متثلت يف استعمال االستبيان جلمع معلومات ومتحور حول :
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سؤاال يبني أهم أسباب تعاطي الالعبني للمواد املنشطة ومدى اطالع على 13:حيتوي على احملور األول
ت.قائمة املواد احمل ظورة وعلى القوانني والعقو

أسئلة وهي تظهر مدى وعي الالعبني مبخاطر وأضرار املنشطات واألمراض اليت 08حتتوي على احملور الثاين:
تسببها هذه املواد املنشطة وعلى االقرتاحات ملواجهتها. 

ال الزمين-  ضي ا لدراسة أثناء املوسم الر .2016–2015:قام الباحثون 
ومناقشتها.عرض النتائج لنتائج:ا

وما تبعها من نتائج املعاجلات اإلحصائية أن يستخلص الباحث النتائج اليت سنقوم األسئلةأسفرت 
:بعرضها

):رأي الالعبني يف أسباب تعاطي املنشطات ؟01جدول (
موعاإلدمانتعويض النقص البدينلق وكسب املال ا

%ت%ت%ت%ت
4233.67862.40504125100بحثعينة ال

% يرون أن من أهم 62.4من خالل نتائج اجلدول السابق نالحظ أن نسبة كبرية من الالعني أي 
أسباب تعاطي الالعبني للمنشطات هي من أجل تعويض النقص البدين واألداء اجليد أثناء املنافسة وتفادي 

% يرون أن كذلك أسباب تعاطي 33.6ى من الالعبني هبوط مستوى أداء الالعب. كما أن نسبة أخر 
ضيني بنسبة املنشطات من أجل الشهرة وكسب األموال.  حيث أن فئ % ال ختفي أن فيه 4ة أخرى من الر

بعض الالعبني املدمنني على املنشطات والسهرات الليلية.. ففي اخلالصة تعترب هذه من أهم أساب تعاطي 
الالعبني للمواد املنشطة من أجل تعويض النقص البدين والقدرة اإلسرتجاعية وتفادي هبوط املستوى أثناء 

املنافسة وكسب األموال.
): يبني مدى اطالع الالعبني على املواد املنشطة احملظور استخدامها ؟02جدول (

موعمكمالت غذائية ومنبهاتمواد طبيعيةمواد كيميائية (اصطناعية) ا
%ت%ت%ت%ت

1112.94654.12832.985100نعم
8142.44624.086433.5191100ال
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ت أن غالبية أفراد عينة أشارت النتائج ك ما هو مبني يف اجلدول أعاله ومن خالل تكرار اإلجا
% حول قائمة املواد الكيميائية 42تكرار غري مطلعني على قائمة املواد املنشطة احملظورة أي 191الدراسة 

من هم % حول بعض املكمالت الغذائية. كما فيهم 33% حول املواد الطبيعية و 24أو االصطناعية، و 
ت كالتايل نسبة  % منهم على علم ببعض 12على إطالع على قائمة بعض املواد احملضورة فكانت اإلجا

% منهم على 32% على إطالع ببعض املواد املنشطة الطبيعية ونسبة 54املواد املنشطة الكيميائية، ونسبة 
لبية الالعبني ليسوا على إطالع بقائمة علم ببعض املكمالت الغذائية واملنبهات. ففي اخلالصة نستنتج أن أغ

املواد املنشطة احملضورة اليت تصدرها الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات ورغم هذا فيه بعض الالعبني هم على 
علم ببعض املواد املنشطة سواء الكيميائية أو الطبيعية اليت تستعمل عن طريق احلقن أو بعض املواد كاحلشيش 

ت املنبهة.والكوكايني.. وامل كمالت الغذائية واملشرو
ضرار واملخاطر الصحية عند تعاطي املواد املنشطة وعلى بعض احلاالت 03جدول ( ):مدى وعي الالعبني 

املرضية اليت تسببها هذه املواد ؟

ت اجلدول السابق أن نسبة كبرية من الالعبني نستنتج % لديهم وعي إىل حد 55من نتائج وإجا
% 28ما مبخاطر وأضرار الصحية وبعض احلاالت املرضية اليت تسببها هذه املواد. بينما نسبة من الالعبني 

ضرار الصحية اليت تسببها املنشطات. فنستخلص أنه رغم وعي بعض الالع بني إىل حد ما ليسوا على علم 
م جيازفون ويغامرون يف تعاطيها من أجل األسباب  ضرار واملخاطر اليت تلحقها املنشطات بصحتهم إال أ

ذه املخاطر الصحية. السالفة الذكر، ومنهم على غري علم 
ت اجلديدة يف حالة ثبوت04جدول ( ):مدى اطالع الالعبني على القوانني والعقو

طة ؟تعاطي املواد املنش

موعالاىل حد مانعم ا
%ت%ت%ت%ت

1516.35155.42628.292100عينة البحث

موعالاىل حد مانعم ا
%ت%ت%ت%ت

3133.65458.6707.692100عينة البحث
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ت اجلدول السابق أن نسبة كبرية من الالعبني  إىل على إطالع% 58نستنتج من نتائج وإجا
ت يف حق الالعبني الذين يثبت تعاطيهم للمنشطات واليت قد  توقف املسار حد ما على القوانني والعقو

ضي لالعب. لكن نسبة من الالعبني  % ليست لديهم معلومات حول طريقة الفحص والكشف 7الر
ربعة ( ا اليت تبدأ  ت ودرجا ) سنوات وتقل إىل سنتني. فنستخلص أن الالعب الذي يتعاطى 4وأنواع العقو

ت ردعية للمخالفني قد تنهي مسارهم الكروي. املنشطات يعي جيدا أن هناك قوانني وعقو
):رأي الالعبني حول أكثر حالة اليت يتخوف منها الالعب املتعاطي للمواد املنشطة ؟05جدول (

ت ضيالتعرض للعقو موعاملخاطر الصحيةاية املسار الر ا
%ت%ت%ت%ت

1010.80606.57682.692100عينة البحث

% يرون أن 82.6نالحظ أن نسبة كبرية من الالعبني أي من خالل نتائج اجلدول السابق
املخاطر الصحية واألمراض اليت ميكن أن يتعرض هلا الالعب املتعاطي للمواد املنشطة من أهم األسباب اليت 

ت الالعبني ضي بنسبة إجا % 10يتخوف منها الالعبون مقارنة مع املخاوف األخرى كنهايته للمسار الر
ت أو ختوف من الت ت بنسبة إجا %. فتعترب هذه النتيجة من أهم النتائج اليت حتصلت عليها 6عرض للعقو

الدراسة أن املخاطر الصحية واألمراض اليت يتعرض هلا الالعبون املتعاطون تصبح من أهم الوسائل اليت جيب 
توعيتها من أجل حماربة التعاطي املنشطات.  

:االستنتاجات العامة للدراسة
لدرجة األوىل من أجل تعويض النقص البدين والقدرة على من أساب تعاطي الالعبني للمواد املنشطة 

إلضافة إىل أسباب أخرى من أجل كسب  السرعة اإلسرتجاعية وتفادي هبوط املستوى أثناء املنافسة 
األموال. كما ال خيفى أن البعض يتعاطون من أجل املساعدة على السهر واللهو..

أن أغلبية الالعبني ليسوا على إطالع بقائمة املواد املنشطة احملضورة اليت تصدرها الوكالة كما نستنتج
العاملية ملكافحة املنشطات ورغم هذا فيه بعض الالعبني هم على علم ببعض املواد املنشطة سواء الكيميائية أو 

ت الطبيعية اليت تستعمل عن طريق احلقن أو بعض املواد كاحلشيش والكوكايني .. واملكمالت الغذائية واملشرو
املنبهة.
 ضرار واملخاطر اليت تلحقها املنشطات بصحتهم نستنتج أيضا أنه رغم وعي بعض الالعبني إىل حد ما 

ذه املخاطر  م جيازفون ويغامرون يف تعاطيها من أجل األسباب السالفة الذكر، ومنهم على غري علم  إال أ
الصحية.
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ت ردعية كما نستنتج أيضا أ ن الالعبني الذي يتعاطون املنشطات يعوا جيدا أن هناك قوانني وعقو
للمخالفني قد تنهي مسارهم الكروي.  

 يرون أن املخاطر الصحية 82.6من أهم إستنتاجات الدراسة أن نسبة كبرية من الالعبني أي %
أهم األسباب اليت يتخوف منها واألمراض اليت ميكن أن يتعرض هلا الالعب املتعاطي للمواد املنشطة من

ت. ضي أو ختوف من التعرض للعقو الالعبون مقارنة مع املخاوف األخرى كنهايته للمسار الر
:مناقشة الفرضيات:املناقشة
مناقشة الفرضية األوىل:- 
خالل الفرضية األوىل على أنه هناك نقصا يف مستوى الوعي الصحي لدى العيب كرة القدم القسم من

، و )2005(د.املزروع، رتف األول والثاين من البطولة اجلزائرية اجتاه خماطر وأضرار املنشطات موافقا راي احمل
من خالل النتائج املتحصل عليها و اليت سبق ذكرها، مل تتحقق هذه الفرضية فاملالحظ أن لدى العيب كرة 

مراض اليت تسببها املنشطات، و ميكن القدم مستوى مقبول يف الوعي الصحي اجتاه خماطر وأضرار وبعض األ
تفسري ذلك أن الالعبني جيازفون ويغامرون يف تعاطي هذه املواد من أجل التألق واألداء اجليد أثناء املنافسة 

بغية الشهرة وكسب األموال. 
مناقشة الفرضية الثانية:- 

اليت تسببها املواد املنشطة من أهم أما الفرضية الثانية واملتمثلة يف أن املخاطر واألضرار الصحية واألمراض
ت وهذا ما اشار اليه  ضي أو التعرض للعقو (محزة، أسباب ختوف الالعبني مقارنة مع توقف املسار الر

ضي على )2015 . فمن خالل النتائج نالحظ أن الفرضية حتققت وخاصة عندما يتعلق األمر بصحة الر
ضي والعائد امل ادي وهذا ما يعطي مشكلة كبرية يف هذا املوضوع ويف حماربة هذه حساب شهرته ومستقبله الر

دة والرتكيز على اجلانب الوعي الصحي  ضات حيث هدفت هذه الدراسة إىل ز الظاهرة العاملية ويف مجيع الر
م وهذا ما  وأهم املخاطر الصحية واألمراض اليت ميكن أن تسببها املواد املنشطة واليت قد تؤدي أيضا حبيا

حيث أكدت بعض الدراسات على املخاطر الصحية اليت تسببها املنشطات  )2015(محزة، ذهب اليه 
دة الوزن وارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايني  .فإن التثقيف )2006(حامت، كأمراض القلب والتنفس وز

مجاع كل الفاعلني يف احلق ضي إىل الصحي هو حجر الزاوية للوقاية من هذه الظاهرة.لقد خلصنا و  ل الر
ضي على حد سواء و عليه نوصي بضرورة  سلبيات و خماطر املنشطات و عواقبها املدمرة لصحة و مسرية الر

دة مستوى وعي الالعبني  ضي بشكل دوري لز ال التثقيف الصحي الر القيام حبمالت اإلعالم والتوعية يف ا
قري واملنشطات. ملخاطر واألضرار واألمراض اليت تسببها هذه العقا
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 لكشف عن التعرف على الئحة األدوية املمنوعة واحملظورة والتعرف على مجيع اللوائح اخلاصة 
ا. املنشطات وااللتزام 

 دة الكفاءة أو للمواد اليت حتتوي على االبتعاد عن إعطاء الالعبني أي عقار منشط بقصد ز
ا مثل الكوال والكاكاو والق هوة والشاي.`املنبهات يف مكو

 ضي يشرفون على األندية اجلزائرية مع االعتماد أيضا على ال الر توظيف أطباء خمتصني يف ا
األطباء النفسانيني لدراسة سلوكيات وتصرفات الالعبني.

 تقدمي دورات تكوينية للمدربني لتزويد رصيدهم العلمي والثقايف الذي يؤهلهم لتقدمي توجيهات
ا محا ية الالعبني من خماطر وأضرار املنشطات، املخدرات، التدخني واملكمالت ونصائح من شأ

دة األحجام التدريبية والتحضري الفعلي.  الغذائية. وتعويض نقص األداء والنقص البدين بز
 ت التكثيف من إخضاع لقاءات البطولة احملرتفة إىل اختبارات كشف املنشطات وتسليط العقو

الردعية على املتعاطني.
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