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امللخص

ىجفت الجراسة الى التعخف عمى اوجو التذابو بيغ فعاليات العاب القػى في اإلصابات الخياضية عمى وفق أجداء

الجدع لجى الالعبيغ والالعبات في بصػلة أنجية ومؤسدات العخاق الفجرالي التي أقيست في بغجاد بتاريخ )-4

 ،) 0202\99\7وأعتسج الباحثان عمى السشيج الػصفي وتكػنت عيشة البحث مغ ( )939العبا والعبة .شارك

بالجراسة ( )922العب و( )39العبة مغ معطع محافطات العخاق ،وأعتسج البحث عمى استسارة االستبيان التي أعجىا
الباحثان بعشاية والتي تع عخضيا عمى العجيج مغ الخبخاء ومجربي ألعاب الداحة والسيجان ،وقج تزسغ االستبيان

تحجيج اماكغ اإلصابات الخياضية وانػاعيا واىع اسباب حجوثيا ،وتست معالجة البيانات إحرائيا باستخجام الشدبة

السئػية ومعامل ارتباط الختب بيغ اإلصابات عمى وفق أجداء الجدع لفعاليات العاب القػى.

أضيخت نتائج البحث الشدب السئػية لإلصابات الخياضية الذائعة لجى فئة الستقجميغ السذاركيغ في بصػلة ألعاب

الداحة والسيجان حدب نػع المعبة

ومكان اإلصابة ،كحلظ أضيخت الجراسة اوجو التذابو بيغ فعاليات ركس

السدافات القريخة والستػسصة والصػيمة بالشدبة لمخجال ،أما بالشدبة لمشداء فأضيخت الشتائج ىشاك اوجو تذابو بيغ
ركس السدافات القريخة وركس السدافات الصػيمة والػثب والقفد ،وىشاك اوجو تذابو بيغ

إصابات ركس

السدافات الستػسصة والخمي ،وىشاك اوجو تذابو بيغ أصابات القفد والػثب والدباعي ،وفي ضػء ىحه الشتائج تع
تقجيع عجد مغ التػصيات والسقتخحات.

الكممات المفتاحية( :اإلصابة ،اإلصابات الخياضية  ،العاب القػى).
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The study aimed to identify the similarities between the activities of athletics in sport injuries
according to the body parts for males and females players in clubs and institutions of federal
Iraq championship which is established in Baghdad (4-7 / 11 / 2020). The researcher
depended on descriptive method where the research sample consists of 139 male and female
players. 100 male players and 39 female players where participated in the study from most of
Iraq provinces and the research depends on the questionnaire form which is prepared
accurately by the researcher which was presented to many experts and coaches of the track
and field games where the questionnaire included specifying the locations, types and the most
important causes of its occurrence for sport injuries, the data processed statically by using the
percentage and the grade correlation coefficient between injuries according to parts of the
body for athletics activities.
The results of the research shown that the percentage of common sport injuries for the
advanced participants in the track and field games championship according to the type of the
game and the location of the injury, also the study shown the similarities between the
activities of running for short, medium and long distances concerning the male players while
for the female players the results shown the similarities in running for short and medium
distances, also there is similarities between the injuries of running for medium distances,
throwing, jumping and heptathion, where a number of recommended and suggestions are
presented.
Keywords: (Injury, Sport Injuries, Athletics).

المقدمة وأهمية البحث

يتدايج اعجاد السسارسيغ لالنذصة الخياضيو في العالع كل يػم برفتيا التخويحية أو التشافدية لسا ليحه

 وتعج اإلصابات الخياضية مغ أىع،األنذصة مغ فػائج إيجابية تتحقق في حياة االندان والسجتسع بذكل عام
وىحه السذكمة، السذكالت التي تػاجو السختريغ في مجال الخياضة والتخبية البجنية بغس الشطخ عغ تخرراتيع

ال تتعمق فقط بسعاناة فخيق التجريب السكػن مغ السجرب ومداعجيو والسختريغ بعمع الشفذ والفديػلػجي والصب

وذلظ لسا ليا مغ تأثيخات،  بل إداريي الفخيق واألنجية والجسيػر والسجتسع،الخياضي والسعالجيغ واختراصيي
.)makarov، 0224، b.p(. بالغة عمى االرتقاء بالسدتػى الخياضي وفي تحديغ االنجاز وتحقيق الفػز

كسا تعج العاب القػى أم االلعاب وذات اىسية بالغة في كافة السحافل العالسية والجولية وذلظ لكثخة فعاليتيا

 حيث تقػم العجيج مغ الجول بالسذاركة في بالجورات االولسبية لحرج عجد كبيخ، وعجد الخياضييغ السذاركيغ بيا
وىحا مانخاه في بعس الجول،مغ السيجاليات والتي بجورىا تعسل عمى رفع اسع الجولة عاليا بيغ باقي الجول
كالػاليات الستحجة االمخيكية والريغ في معطع الجورات االولسبية والتي شيجنيا في آخخ دورة اولسبية في الب اخزيل
 والن،  كسا انيا واحجة مغ افزل الخياضات مغ حيث االثارة والستعة والسشافدة، )0296( )(ري ودي جانيخوا
) فعالية لمحكػر واالناث فقج اىتست الجول الكبخى كالػاليات الستحجة48( رياضة العاب القػى رياضة فخدية تزع
االمخيكية واوربا وحتى بعس الجول الفقيخة في افخيكيا بالحرػل عمى أوسسة اولسبية في الجورات االولسبية
) 9 ، 0298 ، (الذصشاوي
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ومغ ىحا السشصمق يخى الباحثان ان أىسية ىحا البحث تتمخز في قمة الجراسات التي تشاولت اوجو تذابة
اإلصابات الخياضية لجى الالعبيغ الستقجميغ في فعاليات العاب القػى السختمفة
مذكمة البحث

عمى الخغع مغ التقجم العمسي في العمػم الصبية السختمفة وإتباع األساليب الحجيثة في التجريب ،والتذخيز

والعالج وتػفخ األجيدة و الستخرريغ في السجاالت الصبية والعالجية ،لكغ اإلصاباتالخياضية مازالت في تدايج
و تذكل خصػرة كبيخة عمى مدتػى أداء الخياضييغ في فعاليات ألعاب القػى السختمفة (دمحم .) 8، 0228،

ان ألعاب القػى واحجة مغ الخياضات التي شسمتيا حخكة الشيػض والتصػر العمسي وأخحت باالنتذار الدخيع،

لسا تستاز بو مغ عشاصخ تذػيق ومتعة لسسارسيـيا و تعج العاب القػى مغ األلعاب الفخدية التي وصمت حجيثا إلى
مدتػى متقجم نتيجة االىتسام الستدايج بيا مغ قبل اغمب بمجان العالع ،حيث الحظ الباحثان ان ىشاك الكثيخ مغ
اإلصابات التي يتعخض ليا الالعبػن نتيجة لتعجد الفعاليات ومغ ىشا خصخت فكخة ىحا البحث وارتأيشا الى اجخاء
دراسو لمتعخف عمى أوجو تذابة اإلصاباتالخياضية في العاب القػى وىل ىشاك تذابة في ذلظ أم ال .
هدف البحث

التعخف عمى اوجو التذابة بيغ فعاليات العاب القػى في اإلصابات الخياضية لجى فئة الستقجميغ عمى وفق

أجداء الجدع لجى الالعبيغ والالعبات.
مجاالت البحث

 -9السجال البذخي  :الالعبػن والالعبات السذاركيغ في بصػلة أنجية ومؤسدات محافطات العخاق.
 -0السجال الدماني :السجة مغ 0202\99\7-4

 -3السجال السكاني  :ممعب الجادرية كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة /جامعة بغجاد.
تحديد المرظمحات

 -2اإلصابة :

ـادر مـا تـؤدي الحخكـة السكخرة إلى حجوث اإلصابة،
يعخفيا بأنيا تعصيل لدالمة أندجة و أعزاء الجـدع ،ون ا

و في حالة اإل صابة تحجث تغييخات تذخيحية أو فديػلػجية لبعس الػضائف الجدسانية (محسػد .) 92 ،0296،

 -0اإلصابة الخياضية :
تعخفيا الباحثة (سسيعة خميل دمحم) بأنيا تعخض أندجة الجدع السختمفة لسؤثخات خارجية أو داخمية تؤدي
إلى أحجاث تغيخات تذخيحية أو فديػلػجية في مكان اإلصابة مسا يعصل عسل أو وضيفة ذلظ الشديج (دمحم
.)5، 0227،
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 -3العاب القػى :
فيعخفيا (مجادة) بأنيا نذاط بجني يتزسغ حخكات شبيعية كالسذي والجخي والػثب والخمي واللعاب القػى
مدابقاتيا التي تعتسج عمى االرقام السشجدة التي تقاس بالدمغ أو بالسدافة ،وتختمف ىحه السدابقات عغ بعزيا
البعس وما تتصمبو مغ ميارات فشية ،وصفات بجنية وفديػلػجية ونفدية متبايشة لتحقيق اعمى االنجازات
الخياضية(.مجادة.)0،0299،
اإلطار النظري

اإلصابات الرياضية

مغ السعخوف أن اإلصابات تتخافق في أغمب األحيان مع الشذاط الخياضي .ان معجل اإلصابات في بعس

السيسا في أنػاع الخياضات التي تتصمب إحتكاك وإصصجام الالعبيغ ببعزيع
أنػاع الخياضة ىػ أعمى مغ غيخىا ،و ّ
ببعس وبقجر تفيع شبيعة اإلصابات الخياضية يسكغ العسل عمى الحساية والػقاية مشيا ،ومعطع إصابات

الخياضييغ تكػن بدبب الزخبات السباشخة ،اإلحتكاك ،الزغط البجني نتيجة الجيج الدائج ،تشفيح الحخكة الدائجة
والسفخشة وبذكل خاشئ ،فعشجما تكػن ىحه القػى أكبخ وأقػى مغ القجرة الفديػلػجية لالعب تحجث اإلصابات،

وغالبا ما تحجث عمى مدتػى واحج او اكثخ فسثال قج تحجث في الجمج ،العزالت ،األوتار واألربصة ،السفاصل

السيسا لجى العب السدتػى الياوي،
والعطام وحتى األعراب .والخياضي أكثخ ما يخذاه ىػ التعخض لإلصابة و ّ
لسا تخمفو مغ خدائخ في كافة السدتػيات الذخرية ( البجنية والشفدية)  ،اإلجتساعية ،السادية...فيي تؤثخ برػرة
مباشخة عمى مياراتو وأدائو الخياضي ،قج تخمف لجيو تذػىات وجخوح وعجد وضيفي ،يشعكذ عمى حياتو السيشية،
وأيزا كخياضي قج يستج إلى حياتو الشفدية والذخرية .ولمعسل عمى الحج مغ ىحه السذكمة التي تخافق جسيع

السسارسيغ الخياضييغ وبجرجات متفاوتة (ايػب ) 09، 0296،
فقج أورد(مجمي )9994،مفيػما لالصابات الخياضية بأنيا الخمل أو الزخر الحي يريب األندجة ويؤدي الى
تعصل عسل وضيفة الشديج برػرة مؤقتة او دائسة ،والشاتج عغ مسارسة األنذصة الخياضية (االقخع )9 ، 0297 ،
كسا عخفيا ( ) 9976 ،LITTONأن اإلصابة الخياضية ىي تغييخ فديػلػجي أو تذخيحي يحجث في بعس
اجيدة الجدع أو اعزائو (الجاف وشو  )16 ،1976،litton(.) 905 ،0220،واإلصابة الخياضية ىي تعخض
األندجة الجدسية السختمفة الى تأثيخات وعػامل خارجية او داخمية تدبب خمال تذخيحيا ووضيفيا مؤقتا او دائسا
وفقا لذجة اإلصابة (دمحم .) 5، 0224،
تقديم اإلصابات الرياضية

ترشف اإلصابات الخياضية لسجسػعة مغ التقديسات وفقا لمعجيج مغ وجيات الشطخ السختمفة،وتداعج ىحه

الجيج لمجػانب السختمفة لإلصابات ،مثل أسبابيا و شخق الػقاية والعالج ومغ ىحه
التقديسات عمى الفيع ٌ
التقديسات ما يأتي:
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أ -التقديم حدب شدة اإلصابة

أتفق كل مغ أسامة رياض وزيشب العالع ()9998عمى تقديع اإلصابة إلى:

 .9إصابات بديصة :وندبتيا ( ،)%92مثل الترمب العزمي والذج العزمي والسمخ الخفيف وال تسشع الالعب
مغ التجريب.

 .0إصابات متػسصة الذجة  :و ندبتيا ( )%9وتسشع الالعب مغ التجريب مغ ( )8-4أسابيع مثل التسدق غيخ
السرحػب بكدػر.
 .3أصابات شجيجة  :و ندبتيا( )%9تسشع الال عب مغ مداولة االشذاط لفتخات شػيمة وتحتاج لعالج معقج  ،مثل
الكدػر والخمع والتسدق السرحػب بكدخ أوبخمع (رياض(،)00،9998،العالع) 89 ، 9998 ،

ب -التقديم حدب درجة اإلصابة  :و يذكر أسامة رياض بأن ترنيف اإلصابة من حيث الدرجة إلى:
 -9إصابات الجرجة األولى  :ىي إصابات بديصة مغ حيث الخصػرة وىي التعػق الالعب مغ إكسال السباراة و
تسثل () %92-82مثل الكجمات و التقمرات العزمية.
 -0إصابات مغ الجرجة الثانية  :يقرج بيا اإلصابات متػسصة الذجة ،وىي التي تعيق الالعب عغ
األداء لسجة مغ أسبػع إلى إسبػعيغ و تسثل ( ) %8مثل التسدق العزمي و تسدق األربصة والسفاصل.
 -3إصابات مغ الجرجة الثالثة  :ىي إصابات شجيجة الخصػرة وتسشع الالعب تساما مغ اإلستسخار في األداء
و تسثل ( )%0-9مثل الكدػر وتسدق غزخوف الخكبة (رياض) 03، 9998 ،

مدخل لمدابقات ألعاب القهى:
ألعاب القػى واحجة مغ األلعاب الخياضية القجيسة،اذ تستاز بشذاط بجني نذأ مع الحياة الفصخية لإلندان
لزخورتو في تمظ العرػر القجيسة  ،وكان مدتعجا لمرخاع مع رفاقو ومع الحيػانات في سبيل العير والبقاء
وسكغ البخاري وتدمق الجبال ولبط إلى الػديان واتخح مغ الحجارة والعرا سالحا لو ،ىحا كمو يتصمب مغ اإلندان

أن يكػن قػي البشية وسخيع الجخي ليتسكغ مغ المحاق بفخيدتو وقجرتو عمى الخمي القتشاصيا  ،كسا انو كان قاد ار
عمى القفد الجتيازه الحػاجد والقشػات التي تعتخضو،ونط اخ لكثخة الحخوب القجيسة إضافة لسسارسة الريج كان البج

مغ أن تكػن ىشاك تجريبات خاصة في استعسال األسمحة وإصابة اليجف (دروير .)15،9972،

أنهاع سباقات العاب القهى

 -2سباقات الجري (العدو)

يعج العجو والجخي مغ االنذصة الخياضية الفصخية البديصة ،وىي ضسغ السيارات الحخكية االساسية حيث

التحتاج في ادائيا الى تكشيظ صعب أو معقج كباقي فعاليات العاب القػى ،وبحلظ يسكغ لكال الجشديغ مغ
السيسا في مخاحل العسخ
مداولتيا واالستستاع بيا كبا ار وصغا ار ،كسا ليا تأثي اخ كبي اخ عمى الرحة واالنتاج و ّ
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السختمفة ،اذا ما حققت تقشيشا مشاسبا ،وتعج حخكات العجو والجخي والحػاجد مغ الحخكات الستكخرة مغ وجية نطخ

عمع الحخكة وتقدع سباقات العجو الجخي الى الدباقات االتية :
أ -سباقات عدو المدافات القريرة -:التي تقدم الى
 -9عجو السدافات القريخة (922م 022،م 422،م رجال وسيجات).
 -0سباقات التتابع (البخيج) (922x4م و422x4م )
 -3سباقات الحػاجد (922م حػاجد سيجات و  992م حػاجد رجال و422م حػاجدسيجات ورجال )
وعجو السدافات القريخة التعج سباقات تشافدية اولسبية ،دولية أو قارية أو وششية قائسة بحاتيا فقط  ،بل
تعتبخ وسيمة لمتقجم بسدتػى كثيخ مغ االلعاب والدباقات الخياضية السختمفة ،حيث يعتبخ عشرخ الدخعة كعشرخ
بجني حخكي وفديػلػجي ميع بسدتػى ونتائج تمظ االلعاب أو مدابقات ،فزالَ عغ كػنيا وسيمة مغ الػسائل
االيجابية في تحديغ مدتػى متدابقي السدافات الستػسصة والصػيمة(.مجادة ) 6، 0299،
ب -سباقات عدو المدافات المتهسظة والظهيمة
يعج عجو السدافات ال ستػسصة والصػيمة مغ الدباقات التي تختبط بعشرخ الجمج ( التحسل ) ارتباشا كبي اخ ,ولحلظ
سسيت بدباقات الجمج أو سباقات التحسل  ،أماسباقات عجو السدافات الستػسصة والصػيمة فيي كثيخة ومتعجدة
حيث تبجأ بدباق ( 822م ) وتشتيي بدباق الساراثػن (  49 ,995كع ) ،كسا أنيا متبايشة السدتػى إما ترشف
حدب العسخ أو الجشذ أو العسخ التجريبي ،وعمى ذلظ يسكغ أن تداول مغ قبل الستدابقيغ إما في السزسار أو
عمى الصخيق أو بيغ الديػل والجبال أو عمى شكل سباقات اختخاق الزاحية والتي تداول بيغ السخوج أو السدارع،
ىحا فزال عغ سباقات السذي حيث يسكغ مداولتيا والتجريب عمييا إبتجاء مغ كيمػمتخ واحج حتى ( )52كيمػمتخ،
وتسثل سباقات السدافات الستػسصة والصػيمة وضعا خاصا ومسي اد في الججول األولسبي والعالسي أللعاب القػى

حيث تتسثل في الدباقات األتية لمخجال والشداء.
822م

رجال وسيجات

9522م

رجال وسيجات

3000م جخي

رجال وسيجات

3000م مػانع

رجال

5000م 9222 ،م

رجال وسيجات

جخي الساراثػن  49,995كع

رجال وسيجات

20كع 52 ،كع مذي

رجال

5كع  92 ،كع مذي

سيجات (االقخع .) 00 ،0297،
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 -1سباقات الهثب والقفز
مدابقات الػثب والقفد فخع مغ فخوع مدابقات السيجان والسزسار حيث ان مدابقات السيجان تتكػن مغ
مدابقات الخمي والجفع والػثب والقفد ،وقج دخمت مدابقات الػثب في التسثيل األولسبي مشح أول دورة أولسبية
حجيثة باليػنان سشة ( )9896وتذسل عمى اربع مدابقات ىي:
أ -مدابقة الػثب الصػيل
ب -مدابقة الػثب الثالثي
ج -مدابقة الػثب العالي
د -مدابقة القفد بالدانة (حدغ)0295،9،
 -3سباقات الرمي
الخمي أحج الحخكات األصمية الصبيعية لإلندان ،وفي مقجور كل إندان أن يخمي ،كسا إن مدابقات الخمي
مغ مدابقات السيجان والسزسار التي تشسي عشج السسارس ليا عجد كبيخ مغ الرفات البجنية أىسيا القجرة عمى
السخونة التػافق العزمي العربي ،كسا أن مسارس الخمي يزسغ لجدسو الذكل الجسيل الستشاسق لمعزالت،
فزال عغ القػة والثقة بالشفذ والتي تشسي مغ خالل اإلعتساد تساما عمى الخبخات (الغالي.) 937 ،0227،
يتع الخمي بيج واحجة أو باليجيغ معا ففي حالة الخمي بيج واحجة يكػن الػقػف مػاجو إلتجاه الخمي (حدانيغ و
عبجالسجيج.)76،9997،
وتذسل مدابقات الخمي والجفع عمى اربعة انػاع ىي:
أ -رمي الخمح.
ب -دفع (قحف) الثقل.
ج -رمي القخص.

د -أشاحة السصخقة.
اإلصابات في ألعاب القـــهى

أسيست اإلصابات الخياضية في إبعاد الكثيخ مغ الخياضيغ بذكل عام  ،والعبي ألعاب القػى بذكل خاص

عغ الخياضة و أعتداليع السالعب ،لحا البج مغ اإلىتسام بالالعب والعسل عمى وقايتو وعالجو لزسان عػدة لياقتو

البجنية وكفاءتو الحخكية قبل اإلصابة وأعدى كثيخ مغ الباحثيغ أسباب حجوث اإلصابة بألعاب القػى إلى اآلتي:

القرػر الشدبي في اإلحساء الالزم لالعب ،واإلختالل في التػازن التجريبي ،وعجم وضع جخعات ،والتجريب

بصخيقة عمسية متخررة ،وعجم إعصاء الػقت الكافي لمخاحة واإلرىاق الػضيفي الجيدة الجدع الفديػلػجية،
ومذاركة الالعب وىػ غيخ مدتعج فشيا ونفديا (الرافي وأخخيغ) 947،0295،
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اإلصابات األكثر شيهعا في العاب القهى

 -9تسدق العزالت نتيجة لقػة غالبة عمى السجيػد العزمي والعزالت التي تراب غالبا:

العزالت الطيخية ،الرجرية العطسى  ،وتخ ذات الخاسيغ  ،العزجية لخامي الخمح ،والعزمة السبعجة لمفخح ،و
ذلظ في الػثب العالي ،أو كدخ في السشصقة العشكية في العسػد الفقخي في حالة اليبػط.
 -0رضػض وتسدق بالعزمة الجالية ورضػض بالعزمة السشحخفة السخبعة.
 -3إصابات الكتف كالكدػر والسمخ ،وتسدق األربصة والخضػض.
 -4كدخ بالتخقػة وكدخ لػلبي في عطسة العزج.
 -5إصابات الخكبة  ،والػتخ عشج عطسة الخضفة و ذلظ لمحسل الكبيخ عمييا.

الدراسات المرتبظة
ىشالظ مجسػعة مغ الجراسات واألبحاث التي تشاولت مػضػع اإلصاباتالخياضية بذكل عام ومذكمة الجراسة

بذكل خاص وفيسا يمي ذكخ لبعس ىحه الجراسات :

الدراسات العربية

اجخى (مجمي،حالوه،الخحاحمو ) 0228،دراسة ىجفت لمتعخف إلى اإلصاباتالخياضية الذائعة لجى العبي

العاب القػى العخب تبعا لستغيخ الجشذ ونػع الفعالية (رمي،ومزسار،ووثب) ،كحلظ التعخف إلى أكثخ األجداء
عخضة لإلصابة ووقت حجوث اإلصابة ،وأكثخ األسباب السؤدية لحجوثيا ،وتكػنت عيشة الجراسة مغ ()84العبا

والعبة مغ مختمف الجول العخبية السذاركيغ في البصػلة العخبية الخامدة عذخة أللعاب القػى لمعسػم ،مشيع ()49

ذكػر و ( )35إناث ،استخجم الباحثػن استسارة خاصة باإلصاباتالخياضية تع استخجاميا في العجيج مغ الجراسات
الدابقة ،وأشارت نتائج الجراسة إلى انتذار اإلصابات الخياضية بيغ العبي العاب القػى العخب ،وان أكثخ أنػاع

السدابقات عخضة لإلصابة ىي فعاليات الخمي يمييا الػثب ،أما بالشدبة لستغيخ الجشذ فال يػجج فخوق بيغ
الحكػر واإلناث ،وان أكثخ اإلصاباتحجوثا كانت في أوقات التجريب عشيا في السشافدات ،كسا اضيخت نتائج
الجراسة ان اكثخ االسباب السؤدية لالصابات ىي عجم االحساء الجيج واالفخاط في التجريب ،وأوصى الباحثػن

بزخورة االىتسام بشتائج الجراسة مغ قبل السجربيغ وخاصة في إعصاء اإلحساء الكافي لالعب واالىتسام بدالمة

األداء الفشي لمسيارات الحخكية السخكبة.

واجخى (االقخع  )0297،دراسة ىجفت الى التعخف الى اكثخ اإلصابات الخياضية شيػعا لجى ناشئات

العاب القػى في فعاليات السدافات الستػسصة والصػيمة في انجية غػر االردن  ،والتعخف الى اكثخ األسباب السؤدية
لحجوث اإلصابات الخياضية لجى افخاد العيشة ،فزال عغ التعخف الى الفخوق في اإلصاباتالخياضية لجى الالعبات
تبعا لستغيخات الجراسة (العسخ التجريبي ،والفعالية ،والسشصقة ،والشادي )،استخجم الباحث السشيج الػصفي السدحي
ىغ
لجسع البيانات ،كسا استخجم االستسارة كأداة لجسع البيانات ،تكػنت عيشة الجراسة مغ ( )52العبة تع اختيار ّ
بصخيقة الحرخ الذامل ،وتع استخجام بخنامج الخزم االحرائي ( )spssلتحميل البيانات الخاصة بستغيخات
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الجراسة ،وأضيخت الشتائج ان اكثخ انػاع اإلصابات شيػعا لجى عيشة البحث ىي التقمرات يمييا االلتػاءات ،وان
اكثخ مػاقع الجدع عخضة لالصابة ىي الكاحل يمييا الفخح ،وان اكثخ االسباب السؤدية لحجوث اإلصابة لجييغ
ىػ عجم االحساءالجيج يمييا عجم التدويج الكافي باالدوات والسعجات ،يمييا االفخاط في التجريب ،كسا واضيخت
الشتائج وجػد فخوق ذات داللة إحرائية تعدى لستغيخ الشادي الخياضي ،وقج اوصى الباحث بزخورة االىتسام
باالحساء الجيج واالىتسام بالتدويج الكافي باالدوات والسعجات والتجرج في الحسل التجريبي وتقشيشو.
التعميق عمى الدراسات المترابظة

مغ خالل العخض الدابق لمجراسات والبحػث السختبصة والسذابية سػاء أكانت عخبية أم اجشبية استخمز

الباحث ما يأتي :
االهداف :

تشػعت أىجاف الجراسات ويسكغ إجساليا بان معطع الجراسات ىجفت لمتعخف إلى اكثخ اإلصاباتالخياضية

شيػعا واسباب حجوثيا كجراسة (مجمي ،حالوه ،الخحاحمو ) 0228،و(االقخع)0297 ،
المنهجية :

استخجم السشيج الػصفي في دراسات كل مغ (مجمي ،حالوه ،الخحاحمو )0228،و(االقخع)0297 ،

كانت العيشات في الجراسات الستخابصة التي تع تصبيق الجراسات عمييا ،فكانت عيشة دراسة (مجمي ،حالوه،

الخحاحمو )0228 ،جسيع فعاليات ألعاب القػى (جخى -وثب وقفد -رمي وقحف) في حيغ كانت عيشة دراسة
(األقخع )0297،عمى العبات الشاشئات لمسدافات الستػسصة والصػيمة.
اداة جمع البيانات :

استخجمت الجراستان االستبانة كاداة لجسع البيانات .

مدى االستفادة من الدراسات المرتبظة :

 .9تصبيق الخصػات التي يجب اتباعيا في الجراسة .
 .0اختيار السشيج السشاسب إلجخاء الجراسة .

 .3تحجيج العيشة بسا يتشاسب وشبيعة الجراسة .
 .4معخفة شخائق عخض الججاول االحرائية وتفديخىا .

 .5استخجام السعالجات االحرائية السشاسبة الىجاف الجراسة وفخضياتيا .

منهجية أجراءات البحث

منهج البحث

أستخجم الباحثان السشيج الػصفي باألسمػب السدحي لسالئستو لصبيعة البحث وكػنو األمثل لحل شبيعية

السذكمة السخاد حميا ،حيث ان السشيج الػصفي ىػ مجسػعة مغ اإلجخاءات البحثية التي يقػم بيا الباحثان بذكل
متكامل لػصف الطاىخة السبحػثة معتسجا عمى جسع الحقائق والبيانات وترشيفيا ومعالجتيا وتحميميا تحميال كافيا
967

جملة الرافذين للعلوم الرياضية – اجمللذ ( – )52العذد (5255 – )67
دراسة تحميمية ألوجه تذابه اإلصابات الرياضية لدى الالعبين المتقدمين بألعاب القهى

دقيقا الستخالص داللتيا والػصػل الى نتائج أو تعسيسات عغ الطاىخة التي يخاد دراستيا (عصية ، 0229 ،
.)938
مجتمع البحث
تكػن مجتسع البحث مغ الالعبيغ الستقجميغ السذاركيغ في بصػلة انجية ومؤسدات العخاق أللعاب القػى
لمسجة مغ( )0202\99\7-4والبالغ عجدىع ( ) 378متزسغ ( ) 291مغ الخجال و( ) 87مغ الشداء حدب
الكتاب الحي تع تدويجنا بو مغ قبل االتحاد العخاقي السخكدي أللعاب القػى وتع اختيار مجتسع البحث بصخيقة

عسجية لسا تقتزيو متصمبات الجراسة والججول (  ) 9يبيغ ذلظ .
جدول ( )2يبين مجتمع البحث
عجد الالعبيغ

رجال

نداء

378

099

87

عينة البحث

بدبب االوضاع الحالية التي تسخ بيا البالد والعالع اجسع مغ تفذي فايخوس كػرونا قام الباحث بتػزيع

( )939استسارة أستبيان عمى الالعبيغ الستقجميغ السذاركيغ في بصػلة انجية ومؤسدات العخاق السذسػليغ
بالجراسة ،وبحلظ تكػنت عيشة البحث مغ (  ) 939العبا والعبة مسثمة (  ) %36مغ السجتسع الكمي والذكل()9
يبيغ ذلظ .

شكل( )2يهضح عينة البحث
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أدوات الدراسة  :لقد استخدمنا في دراستنا الميدانية التي أجريناها عمى فئة المتقدمين (العبين والعبات ) في

العاب القهى
االستبيان :

تستاز ىحه الصخيقة بكػنيا تداعج عمى جسع السعمػمات الججيجة السدتسجة مباشخة مغ السرجر والسعمػمات

التي يتحرل عمييا كل الباحث والتي اليسكغ إيجادىا في الكتب ،إال أن ىحا األسمػب الخاص بجسع السعمػمات
يتصمب إجخاءات دقيقة مشح البجاية وىي:
 -1تحجيج اليجف مغ االستبيان.
 -2تحجيج و تشطيع الػقت السخرز لالستبيان.
 -3اختبار العيشة التي يتع استجػابيا.

 -4وضع العجد الكافي مغ الخيارات لكل سؤال.
 -5وضع خالصة مػجدة ألىجاف االستبيان.

يتحمى األسمػب السثالي في وجػد الباحثان بشفديع ليدجل األجػبة والسالحطات التي تثخي البحث واالستبيان

يتزسغ نػعيغ كػسيمة لجسع السعمػمات بػفخة وأكثخ دقة.
و كػنو تقشية شائعة االستعسال ،ووسيمة عمسية لجسع البيانات و السعمػمات السباشخة مغ مرجرىا األصمي ،وكحلظ
باعتباره مشاسبا لالعب والسجرب  ،واألسئمة ىي استجابة لمسحاور وبالتالي استجابة لمفخضيات  ،فكل سؤال
مصخوح لو عالقة بالفخضيات (عبجالحفيظ وباىخ)83، 0222،
نهع األسئمة المدتخدم في الدراسة

ىي األسئمة ذات االجابة السحجدة بشعع أو ال

استمارة االستبيان برهرتها االولية:

قام الباحثان باعداد استبيان مكهن من محهر واحد ،إذ تم إعداد االستبيان عمى وفق الخظهات األ تية:

 -9مخاجعة األبحاث والجراسات الدابقة الستعمقة بسػضػع الجراسة ،في ضػء االشالع عمى االدبيات الدابقة ذات
الرمة بسػضػع اإلصابات الخياضية واسبابيا مشيا دراسة (األقخع ،0297،مجمي،خػيمة ،الخحاحمة)0228 ،
 -0بعج االشالع عمى الجراسات واألبحاث اعجت الريغة األ ولية لالستبيان وتع عخضيا عمى مجسػعة مغ
الخبخاء والسحكسيغ وذلظ لمتأكج مغ مشاسية الفقخات لكل محػر.

اشتسل االستبيان برػرتو األولية بيانات عامة اشتسمت عمى :

أسع الالعب او الالعبة ،والسحافطة ،والصػل ،والػزن  ،والعسخ التجريبي ،وكحلظ نػع الفعالية وعجد الفعاليات
فزال عغ انو اشتسال األستسارة عمى محػر واحج حيث تع تخريرو لكياس ومعخفة مػقع اإلصابة السذخرة
التي تعخض ليا الالعب او الالعبة .
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صدق المحتهى

يذيخ ( ) Allen& yen, 1979الى ان عخض الفقخات عمى مجسػعة مغ السحكسيغ لمحكع عمى مجى

صالحيتيا في قياس الخاصية السخاد قياسيا تعج أفزل شخيقة في استخخاج الرجق الطاىخي.
وعميو قام الباحثان بعخض استسارة االستبيان بتاريخ ( )0202\9\22عمى مجسػعة مغ السحكسيغ البالغ عجدىع
خبيخ في مجال الفدمجة ،والتجريب ،والصب الخياضي ،وذلظ إلبجاء آرائيع في االستبيان ،وكان اليجف مشيا
ا
()95

ىػ معخفة مجى تصابق كل سؤال مع محػره ،وكحلظ مجى صحة صياغة الفقخات ،وبعج األخح باآلراء التي اقتخحيا

السحكسػن تع تعجيل االستبيان ليػزع عمى عيشة البحث في شكمو الشيائي.

وقج تع اجخاء التغيخات عمى وفق تصابق آراء الخبخاء ،فقج تع اإلبقاء عمى الفقخات التي أخحت ندبة
السػافقة (  )%82فأكثخ  ،وححف الفقخات التي حرمت عمى أقل مغ الشدبة التي تع تحجيجىا كسعيار لقبػل الفقخة
 .وججيخ بالحكخ أن الباحث حجد ندبة ( )%82فأكثخ لالتفاق بيغ الخبخاء معيا ار لقبػل الفقخة .

ثبات األداة

تع إيجاد ثبات االستبيان بصخيقة إعادة االختبار ( ،)Test-Retestإذ تع تػزيع االستسارة عمى ( )14مغ

الالعبيغ الستقجميغ السذاركيغ في بصػلة أنجية ومؤسدات العخاق مغ مجتسع البحث ،وبعج مخور ( )94يػما مغ
تػزيع االستبيان تع إعادة تصبيقو عمى نفذ العيشة مخة ثانية  ،وباستخجام معامل االرتباط سبيخمان بيغ أفخاد عيشة

الثبات في االختباريغ تع حداب قيسة معامالت الثبات بحدب األبعاد بالشدبة لمسحػريغ والتي كانت( )%92وىي
قيع تذيخ إلى ثبات عالي يسكغ االعتساد عمى األداة ألغخاض البحث العمسي.
التجربة االستظالعية

لمتحقق مغ مجى مالئسة فقخات االستبيان قام الباحثان بإجخاء الجراسة االستصالعية عمى عيشة استصالعية

بمغ عجدىا ( ) 92أفخاد تع اختيارىع مغ مجتسع البحث ،وذلظ بتاريخ ( )0202\92\02والتجخبة االستصالعية ىي
دراسة أولية أجخاىا الباحثان عمى عيشة صغيخة قبل قياميسا بتصبيق ىحه األداة عمى عيشة البحث  ،وذلظ

الختبارىا ،وعميو استيجفت ىحه التجخبة التحقق مغ:
 .9مجى وضػح الفقخات ألفخاد عيشة البحث.

 .0السجة الدمشية التي يتصمبيا أفخاد عيشة البحث لإلجابة عغ فقخات السكياس.
 .3التعخف عمى الرعػبات التي تػاجو العيشة في اثشاء التصبيق .

وتبيغ مغ نتائج التجخبة أن الفقخات الػاردة في األداة واضحة ومفيػمة  ،والػقت السصمػب لإلجابة يقتخب بيغ
( )95-92دقيقة .
التجربة الرئيدة

تع تصبيق أداة البحث عمى عيشة البحث وذلظ بتاريخ ()0202\11\7-4حيث تع تػزيع األستبيان عمى

الالعبيغ والالعبات السذاركيغ في بصػلة أنجية ومؤسدات محافطات العخاق.

972

جملة الرافذين للعلوم الرياضية – اجمللذ ( – )52العذد (5255 – )67
دراسة تحميمية ألوجه تذابه اإلصابات الرياضية لدى الالعبين المتقدمين بألعاب القهى

الهسائل األحرائية

استخجم الباحثان السعالجات اإلحرائية السالئسة لصبيعة بيانات البحث ،وذلظ مغ خالل استخجام بخنامج

الحقيبة اإلحرائية لمعمػم االجتساعية (  SPSSاصجار  )05حيث أستخجم أختبار معامل أرتباط الختب.
عرض نتائج البحث ومناقذتها

لسا كان اليجف ىػ التعخف عمى اوجو التذابة بيغ فعاليات العاب القػى في اإلصابات الخياضية عمى

وفق أجداء الجدع لجى الالعبيغ والالعبات في بصػلة أنجية ومؤسدات محافطات العخاق ،وألجل تحقيق ىحا
اليجف تست معالجة البيانات الػاردة في البحث بأستخجام أختبار معامل أرتباط الختب ،وذلظ ألستخخاج اوجو

التذابة في اإلصابات الخياضية في جسيع الفعاليات والججول (.)0

مغ نتائج البحث تبيغ وجػد ارتباط معشػي بيغ ركس السدافات القريخة والستػسصة وركس السدافات القريخة
والصػيمة وكحلظ ركس السدافات الستػسصة والصػيمة

الجدول (  )1يبين معامل ارتباط الرتب بين اإلصابات عمى وفق أجزاء الجدم لفعاليات العاب القهى بالندبة لالعبين
الفعاليات

ركض

ركض

المدافات

المدافات

المتهسظة

الظهيمة

الهثب والقفز

الرمي

العذاري

ركض المدافات

R-value

القريرة

Sig.

ركض المدافات

R-value

ركض المدافات

R-value

الهثب والقفز

R-value

الرمي

R-value

2.738

Sig.

)2.06( NS

المتهسظة
الظهيمة

Sig.

9

2.949

2.8

2.4

2.099

***

*

)2.0( NS

)2.60(NS

)2.279( NS

2.949

2.8

2.4

2.099

)2.60( NS

)2.27( NS

2.630

2.630

2.5

)2.37( NS

)2.37( NS

)2.25( NS

2.0-

2.925-

*

Sig.

)2.0( NS

Sig.

درجة المعنهية = *0.05≥ P-value:

)2.8( NS

**0.01≥ P-value:

)2.29( NS

*** 0.001≥ P-value:

مغ خالل ماتقجم نالحظ انو ىشاك تذابة بيغ أصابات ركس السدافات القريخة والستػسصة والقريخة
والصػيمة وركس السدافات الستػسصة والصػيمة ،ويعدو الباحثان ذلظ الى شبيعة تقارب األداء الفشي بيغ الفعاليات
السحكػرة فزال عغ استخجام السجاميع العزمية السختمفة باألداء ،وانو اليػجج تذابة بيغ أصابات الخكس والػثب
والخمي والعذاري ،يعدو الباحثان سبب ذلظ الى اختالف التكشيظ وشبيعة األداء بيغ ىحه الفعاليات في رياضة
العاب القػى نتيجة لتعجدىا وكثختيا فسغ الرعب ايجاد تذابة فيسا بيشيا.
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أما بالشدبة لالعبات العاب القػى فقج أستخجم الباحثان أيزا معامل ارتباط الختب لمتعخف عمى اوجو
التذابة بيغ فعاليات ألعاب القػى في اإلصابات الخياضية عمى وفق اجداء الجدع والججول ( )3حيث مغ نتائج
البحث تبيغ وجػد ارتباط معشػي بيغ تذابة أصابات ركس السدافات القريخة والصػيمة والػثب والقفد وكحلظ
الدباعي
الجدول (  )3يبين معامل ارتباط الرتب بين اإلصابات عمى وفق أجزاء الجدم لفعاليات العاب القهى بالندبة لالعبات
ركض

الفعاليات

ركض

المدافات

المدافات

المتهسظة

الظهيمة

2.8

2.8

الهثب والقفز

الرمي

الدباعي

ركض المدافات

R-value

القريرة

Sig.

ركض المدافات

R-value

المتهسظة

Sig.

ركض المدافات

R-value

الظهيمة

Sig.

الهثب والقفز

R-value

الرمي

R-value

2.738

Sig.

)2.06(NS

)2.0(NS

)2.0(NS

***

)2.0(NS

*

2.4

2.8

9

2.630

)2.60(NS

)2.0(NS

***

)2.37(NS

2.8

2.4

2.738

)2.0(NS

)2.60(NS

)2.06(NS

2.8

2.949

Sig.

درجة المعنهية = *0.05≥ P-value:

9

2.8

2.949

)2.0(NS

**0.01≥ P-value:

*

*** 0.001≥ P-value:

مغ خالل ماتقجم نالحظ انو ىشاك تذابة في أغمب أصابات العاب القػى حيث ىشاك تذابة بيغ أصابات
ركس السدافات القريخة والصػيمة والػثب والقفد والدباعي أيزا ،ويعدو الباحثان سبب ىحا التقارب الى شبيعة
وامكانيات التي تتستع بييا الالعبات عمى السدتػى السياري و البجني ،وكحلظ الشفدي حيث ىحا يجل عمى انو
ىشاك ضعف في األمكانيات السحكػرة وبالتالي كانت ىشاك اوجو تذابة في اإلصاباتالخياضية في أغمب فعاليات
ألعاب القػى ،وىحه نتيجة ججيج التي ضيخت في ىحه الجراسة والتي لع تتفق معيا اي دراسة أجخيت قبل اآلن.
التهصيات والمقترحات

مغ خالل نتائج البحث تبيغ أن اإلصابات الخياضية عشج الالعبات كان ىشاك تذابة في أصابات جسيع الفعاليات

عمى الخغع مغ عجم مغ تخرز الالعبات الجقيق في كل فعالية فمحلظ يػصي ويقتخح الباحثان األتي:

 -9العسل عمى رفع مدتػى المياقة البجنية والسيارية وكحلظ الشفدية لجى الالعبات والتخكيد عمييا.
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 -0يقتخح الباحثان عمى أجخاء السديج مغ الجراسات والبحػث عغ أوجو التذابة في اإلصاباتالخياضية عمى بكية

االلعاب كالدمة والصائخة واليج وكخة القجم لكال الجشديغ.
المرادر
 -9االقخع  ،دمحم صالح :) 0297(،رسالة ماجدتيخ بعشػان (دراسة تحميمية لإلصابات الخياضية الذائعة لجى الالعبات
الشاشئات في فعاليات السدافات الستػسصة والصػيمة في غػر االردن)،جامعة مؤتة كمية التخبية الخياضية ،االردن.
 -0ايػب ،قادة بغ سمصان  ،) 0296(،رسالة ماجدتيخ بعشػان (دراسة تحميمية لإلصابات الخياضية في كخة القجم لجى
العبي أنجية والية عيغ الجفمى ) ،جامعة الجياللي بػنعامة بخسيذ مميانة ،معيج عمػم وتقشيات الشذاشات البجنية
والخياضية.
 -3الجاف وشو ،حسة نجع و صفاء الجيغ :)0220(،الصب الخياضي والتجريب ،مصبعة جامعة صالح الجيغ ،اربيل
 -4حدغ ،رامي دمحم الصاىخ سالع (:)0295مػسػعة العاب القػى (الػثب والقفد)،مؤسدة عالع الخياضة لمشذخ ودار
الػفاء لمصباعة ،االسشكجرية.
 -5دروير و عبج الحافظ ،زكي وعادل ( :)9972ألعاب القػى في فغ الخمي واأللعاب السخكبة ،ج، 5ج، 6دار
السعارف ،مرخ.
 -6رياض  ،اسامة (: ) 9998الصب الخياضي والعالج الصبيعي  ،القاىخة دار الفكخ العخبي.
 -7رياض  ،اسامة مرصفى ( :)9999العالج الصبيعي وتأىيل الخياضييغ  ،دار الفكخ العخبي ،القاىخة.
 -8الذصشاوي ،معترع محسػد (:)0298رسالة ماجدتيخ بعشػان (دراسة تحميمية الكثخ اإلصابات الخياضية شيػعا
لجى العبي العاب القػى في االردن )جامعة مؤتو.
 -9الرافي ،دمحم عبجالػىاب واخخيغ( :)0295اإلصابات الخياضية لفعاليات السيجان و السزسار في ألعاب القػى (
د ارســة مقــارنة) ،كمية التخبية البجنية والخياضية جامعة الدػدان لمعمػم والتكشػلػجيا ،مجمة العمػم التخبػية ،الدػدان.
 -92العالع  ،زيشب عبج الحسيج ( :) 9998التجليظ الخياضي واصابات السالعب  ،القاىخة دار الفكخ العخبي.
 -99عبجالحفيظ وباىخ ،اخالص دمحم ومرصفى (:)0222شخق الحث العمسي والتحميل األحرائي في السجاالت
التخبػية والشفدية والخياضية ،مخكد الكتاب لمشذخ ،القاىخة.
 -90عبجالحسيج وحدانيغ ،كسال ودمحم صبحي(، :)9997أسذ التجريب الخياضي ،،دار الفكخ العخبي،ط، 9القاىخة ،
مرخ.
 -93عصية ،محدغ عمي(:)0229الجراسة العمسي في التخبية ،مشاىجو ،أدواتو ،وسائمة األحرائية ،السشاىج لمشذخ
والتػزيع ،عسان ،األردن.
 -94الغالي ،االحاج دمحم ( :)0227اساسيات التخبية البجنية والخياضة ،ط،9مشذػرات جامعة الدػدان السفتػحة.
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 -95دمحم  ،خميل سسيعو (:)0224اإلصابات الخياضية ،كمية التخبية الخياضية لمبشات ،و ازرة التعميع العالي والبحث
العمسي ،جامعة بغجاد ،العخاق.
 -96دمحم ،سسيعة خميل ( :) 0228إصابات الخياضييغ ووسائل العالج والتأىيل  ،كمية التخبية الخياضية لمبشات،
جامعة بغجاد
 -97محس ــػد ،أشـ ــخف(:)0296اإلصـ ــابات الخياضـ ــية(األنػاع-العـ ــالج والتأىيـ ــل)،ط ،9دارمـ ــغ الخمـ ــيج لمسحـ ــيط لمشذـ ــخ
والتػزيع ،عسان.
 -98مجادة ،نػار( :)0299العاب القػى ،كمية التخبية الخياضية ،جامعة حساه ،سػريا.
19- Litton , G . Lyun Peltierl (1976): Athletic injuries, ( Charchill ltd ) London ,
P.16.
20- Makarov.G .(2004): SPORT Medicine. Moscow .Russia

المرفق رقم 2

جمههرية العراق
جامعة دههك

عديدي الالعب السحتخم

استمارة االستبيان

استبيان خاص بدراسة الماجدتير

اقميم كهردستان العراق

كمية التربية البدنية وعمهم الرياضة

عديدتي الالعبة السحتخمة
في نية الباحث الكيام بأجخاء دراسة عمسية تيجف الى تحجيج دراسة تحميمية ألوجو تذابو اإلصابات

الخياضية لجى الالعبيغ الستقجميغ بألعاب القػى متسشيا ان تحقق الفائجة السخجػة مشيا .عمسا بأن جسيع البيانات
ستعامل بدخية تامة وتدتخجم لغخض الجراسة فقط  ،ولحلظ نخجػ مغ حزخاتكع التكخم باإلجابة برخاحة ودقة قجر
االمكان عمى جسيع االسئمة .
شاكخيغ لكع حدغ تعاونكع
الباحث

سيف دمحم بذير
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بيانات عامة
المحافظة .................:
اسم الالعب الثالثي:
الجشذ :

انثى

ذكخ

الػزن ........ :كغع

الصػل ....... :سع

العسخ التجريبي........ :سشة

عسخ الالعب ........ :سشة
نهع الفعالية :
العدو :
عدو المدافات القريرة :
922م

022م

 422م

 922حػاجد

992م حػاجد

 422م حػاجد
جري المدافات المتهسظة :
 822م

 9522م

جري المدافات الظهيمة :
3222م

 5222م

92222م

السارثػان

3222م مػانع

الهثب والقفز:
الصفخ الصػيل

الػثب الثالثي

القفد العالي

القفد بالدانة

الرمي والقذف :
رمي القخص

رمي الخمح

قحف الثقل

العذاري لمرجال
الدباعي لمنداء
المذي
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محهر مهقع اإلصابات الرياضية التي تعرض لها الالعب او الالعبة
الجلد

مناطق اإلصابة

العظام

العضالت

االربطة (لوي)

المفاصل

اعصاب

درجة اإلصابة
كدم

سحج

جرح

كدم

تمزق
درجة اولي

درجة ثانية

اصابات الرأس
اصابات العنق
اصابات الردر
اصابات االطراف العميا
اصابات البظن
اصابات الظهر
اصابات الحهض
اصابات االطراف الدفمى
المجمهع
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درجة ثالثة

كدم

كدر

كدم

خمع

اصابات
اخرى

اولي

ثانية

ثالثة

كدم

قطع

