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  ملخص البحث
                 یشكل العالج الریاضي الیوم جزًء هامًا في مجال الطب الریاضي وهو یعمل 
على عالج وتأهیل ووقایة اإلصابات الناتجة عن ممارسة النشاط الریاضي ، وذلك باستخدام 

ل العالج الطبیعي الوسائل الطبیة ویعمل في هذا المجال أخصائیو الطب الریاضي والملم بوسائ
والمشكالت الناتجة عن ممارسة األنشطة الریاضیة ، لذا أصبح الطب الریاضي یضم مجموعة 
من العلوم واالختصاصات ولم یعد كما كان في الماضي قاصرًا على عالج إصابات المالعب 

یاس بل أصبح اآلن له دور بارز في الوقایة والتأهیل والتشخیص وفي االنتقاء والتدریب والق
والتقویم وهدف البحث الى بناء مقیاس لتشخیص معوقات العمل في مجال الطب الریاضي 
لغرض تقییم معوقات العمل للطب الریاضي من وجهة نظر المتخصصین والعاملین في مجال 
الطب الریاضي واالطباء وافترض الباحث ان محور التخصص المهني والمحور الخاص 

بر معوقات عمل الطب الریاضي ،وتمثل مجتمع البحث باألطباء باإلعداد والتأهیل هما من أك
 –والمعالجین العاملین في مجال الطب الریاضي واالطباء وتدریسي كلیة وأقسام التربیة الریاضیة 

،وتم استخدام االستبیان )بغداد،نینوى،اربیل ،دهوك،سلیمانیة(والمعاهد الصحیة لخمسة محافظات 
محتوى المصادر والمراجع كوسائل لجمع المعلومات واستنتج الباحث والمقابلة الشخصیة وتحلیل 

ان أكثر معوقات العمل في مجال الطب الریاضي بالنسبة   لمجتمع البحث هو محوري 
وان محور العالقات هو مَعوق ثانوي من وجهة نظر اغلب .االمكانیات واالعداد والتاهیل 

  .الریاضياالطباء والمتخصصین والعاملین في مجال الطب 
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Construction of scale to evaluate Barrer of working in 
the Field of sport medicine            

  
Dr. Durgam Jasem Alnuaimy  

University of Mousl - College of Sport Education 
  

Abstract  
 Viewed by medicine specialists sport care is regarded now days as an 
Important part in the field of sports medicine . It is used in treating 
enhancing and protecting individuals from the injuries  caused by 
practicing sports activities by using medical devices .  Specialists in the 
field of sports medicine as well as those who have experience in 
treating of the problems caused due to practicing sports activities are 
working in this field So , sports medicine became the umbrella for 
agroup of sciences and specialization and not to limited us in the field 
of treatment of sports injuries . It plays an important role now in 
protection , enhancement , and observation as well as selection and 
measurement , the research aims at reaching ameasurment used to 
observe difficulties faced in the field of sports medicine in order to 
evaluate the problems posed in working in the field of sports viewed 
by specialist as well as those who are working in the field of sports 
medicine and physicians.The researcher supposes that the axis of 
vocational specialization as well as that of training are the most 
difficult duties in sport medicine.The sample of the research is a group 
of phsicians &those working in the treatment field of sports medicine 
as well as lecturers of the college of physical education and the 
medicine institution in the provinces of Baghdad, Ninevah,Erbil,Duhok 
& Sulaimania.Questionier &the individual meeting were followed as 
well the analysis of the references and document which were used to 
obtain the information . The researcher concluded that the most 
frequent difficulties faced in working in the field of sports medicine 
according to the sample of the research one the axes of the abilities and 
training the researcher also concluded that the axis of the relationship 
is a secondary problem as seen by the most physicians , specialists as 
well as  those working in the field of sports medicine.                            
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   المقدمة وأهمیة البحث -١-١
یشكل العالج الریاضي الیوم جزًء هامًا في مجال الطب الریاضي وهو یعمل علـى عـالج 
وتأهیل ووقایة اإلصابات الناتجة عن ممارسة النشاط الریاضي ، وذلك باسـتخدام الوسـائل الطبیـة 

یعــي والمـــشكالت ویعمــل فــي هــذا المجـــال أخــصائیو الطــب الریاضــي والملـــم بوســائل العــالج الطب
الناتجــة عــن ممارســة األنــشطة الریاضــیة ، لــذا أصــبح الطــب الریاضــي یــضم مجموعــة مــن العلــوم 
واالختصاصات ولـم یعـد كمـا كـان فـي الماضـي قاصـرًا علـى عـالج إصـابات المالعـب بـل أصـبح 

س  له دور بارز فـي الوقایـة والتأهیـل والتـشخیص وفـي االنتقـاء والتـدریب والقیـافي الوقت الحاضر
بأنـــه المجـــال الـــذي یـــشمل جمیـــع العلـــوم التـــي لهـــا عالقـــة ) "١٩٨٩فـــوكس ، (والتقـــویم وقـــد عرفـــه 

  )٧ : ١٩٩٥حسن ، " . (بالنشاط البدني والریاضي ولیس فقط الناحیة الطبیة 
ومن الجدیر بالمالحظة أن الطب الریاضي لیس خاصًا بریاضیي المستویات العالیة فقط 

ن المــشاركین فــي النــشاط الریاضــي ، حیــث أنــه یخــتص بــشرح ، بــل یخــص األغلبیــة العظمــى مــ
 طــرق فــضًال عــنالجوانــب الوظیفیــة والتــشریحیة والمیكانیكیــة لعمــل الجــسم أثنــاء النــشاط الحركــي 

التدریب والوقایة وعالج اإلصابات والتغذیة والتغیرات التي تحدث داخل الجسم والمحیط الخـارجي 
غیرهــا ، هــذا یعنــي بأنــه یــشمل كــل مــن یعمــل علــى تقــدیم بالریاضــي مــن درجــة حــرارة أو رطوبــة و 

الشورى أو المساعدة بطریقة علمیة أو القیام بإجراء االختبارات والفحوصات الطبیة أو معالجة أو 
وٕان تطـــور العمـــل فـــي مجـــال الطـــب الریاضـــي یـــأتي . رعایـــة كـــل مـــن یمـــارس النـــشاط الریاضـــي 

ات الریاضــیة وزیــادة معــدل تحطــیم األرقــام القیاســیة تماشــیًا مــع ارتفــاع المــستوى الریاضــي واإلنجــاز 
عامــًا بعــد عــام وكــل ذلــك جــاء نتیجــة مجموعــة مــن المتغیــرات فــي اتجاهــات إعــداد الالعــب وكمــا 
یالحـــظ أن جمیـــع هـــذه االتجاهـــات تزیـــد مـــن العـــبء الـــذي یقـــع علـــى الریاضـــي ممـــا یؤكـــد أهمیـــة 

 اإلصـابة وتأهیلـه للقیـام باألعبـاء البدنیـة عملیات التقویم المستمر لحالة الریاضي الصحیة وتجنبـه
المطلوبة وكذلك اتخاذ التدابیر االحتیاطیة لمنع وتقلیل اإلصابات أثناء التدریب والمنافـسة والعمـل 
على سرعة إعادة الالعب للمالعب مرة أخرى ، من هنا تظهر أهمیة الطـب الریاضـي ویتفـق كـل 

إلى أن وقایة الالعب من ) " ١٩٨٢، william(، ) ١٩٨٤ ، palmer(، ) ١٩٨٧سالم ، (من 
اإلصــابة والمحافظــة علــى لیاقتــه البدنیــة یعــد الهــدف األســاس للفریــق الطبــي المتكــون مــن الطبیــب 

وهذا دلیل بأن الطب الریاضي متعدد العلـوم " . وأخصائي العالج الطبیعي واألخصائي الریاضي 
ا البـد لـه أن یكـون ذات تخـصص دقیـق ومن الصعب تمامًا لفرد واحد إتقان كافة التخصـصات لـذ

ویتعــــــاون مــــــع األخــــــصائیین اآلخــــــرین وأن جمیــــــع هــــــذه االختــــــصاصات تتطلــــــب تــــــوفیر المــــــوارد 
  . واإلمكانیات واألجهزة الخاصة بها من أجل تقدیم أفضل الخدمات للریاضي 
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بـــأن الطـــب الریاضـــي فـــسح آفاقـــًا واســـعة للریاضـــي مـــن خـــالل ) " ١٩٨٩قبـــع ، (ویـــذكر 
ریاضــة تحــت إشــراف علمــي مباشــر واســتغالل طاقــة اإلنــسان القــصوى ضــمن القــوانین ممارســته ال

الطبیعیة لفسلجة الجسم وهذا هـو مـا یجعـل عمـر األرقـام القیاسـیة قـصیرًا جـدًا بعـدما كانـت طویلـة 
  ) ١١ : ١٩٨٩قبع ، " . (في السابق 

 من خالل وهنا تكمن أهمیة البحث في بناء مقیاس لتحدید معوقات عمل الطب الریاضي
والتي من خالله یمكن العمل على رفع كفـاءة العـاملیین .دراسة واقع العمل والمشاكل التي تواجهه 

فـــي مجـــال الطـــب الریاضـــي وتـــشجیع التخـــصص ،وتقـــدیم المـــشورة فیمـــا یتعلـــق بخـــدمات الطــــب 
  .الریاضي 

   مشكلة البحث -٢-١
التــي ال تعتمــد فــي أصــبح عمــل الطبیــب الریاضــي حقیقــة ملموســة فــي المجــال الریاضــي و 

األســاس علــى العــالج ووقایــة الریاضــیین مــن اإلصــابات فحــسب بــل حتــى فــي اختیــار الریاضــي 
وتوجهـه نحــو الریاضـة التــي تناسـب قابلیتــه والتــي تحـدد مــن خـالل إجــراء فحوصـات طبیــة تأهیلیــة 

زات فـي الطـب عامة والتي لها عالقة بالفعالیة التي یرغب بمزاولتها مستقبًال ، فإن جمیع هذه المی
الریاضــي تجعلــه علمــًا یجمــع بــین الكثیــر مــن التخصــصات، ففــي بعــض الــدول علــى ســبیل المثــال 

 االتحادیــة ، بولنــدا و ألمانیــا یعــد الطــب الریاضــي تخصــصًا )هولنــدا ، فلنــدا ، البرازیــل ، روســیا(
د التـــزام مــستقًال قائمــًا بذاتـــه ، ویعطــي تعلــیم رســـمي فیــه ولكــن فـــي كثیــر مــن دول الغـــرب ال یوجــ

بالطـب الریاضــي ولـو أن موضــوع إدخـال تعلــیم الطـب الریاضــي فـي تــدریس طـالب الطــب أو فــي 
وهـذا دلیـل . مختلف المراحل أثناء التدریب بعد التخرج لصغار األطبـاء قـد أثیـر فـي بعـض الـدول 

بـــأن اختیـــار االختـــصاص فـــي مجـــال الطـــب الریاضـــي البـــد مـــن إعـــدادهم وتـــأهیلهم وفقـــًا لألســـس 
 علمیة سلیمة وتوفیر اإلمكانیات المادیة المتمثلة في األجهزة التشخیصیة والعالجیة وكذلك وقواعد

الــصاالت العالجیــة والمراكــز الطبیــة المتخصــصة وأجهــزة وأدوات التأهیــل الریاضــي هــي الوســیلة 
للوصــول إلــى الفریــق الطبــي المتكامــل وعلــى مــستوى یفــي بمتطلبــات المهمــة الملقــاة علــى عــاتقهم 

ا لعدم توفر االداة المثالیة في التعـرف علـى معوقـات عمـل الطبیـب الریاضـي سـعى الباحـث ونظر .
 ، ما هي اهم معوقات عمل الطبیب الریاضي مـن تي التساؤل االنالى بناء مقیاس  لالجابة   ع

   وجهة نظرالمتخصصین واعاملین في مجال الطب الریاضي ؟
  
  
  
   هدفا البحث-٣-١
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  .ص معوقات العمل في مجال الطب الریاضي  بناء مقیاس لتشخی-١-٣-١
في تقییم معوقات العمل للطب الریاضي من وجهة نظر المتخصصین والعاملین -٢-٣-١

  مجال الطب الریاضي واالطباء  
   فرضیة البحث -٤-١
یعــــد محــــور التخــــصص المهنــــي والمحــــور الخــــاص باإلعــــداد والتأهیــــل همــــا مــــن أكبــــر -١-٤-١

  .معوقات عمل الطب الریاضي 
   مجاالت البحث -٥-١   
األطبــاء والمعــالجین العــاملین فــي مجــال الطــب الریاضــي واالطبــاء  :  المجــال البــشري-١-٥-١

  . والمعاهد الصحیة –وتدریسي كلیة وأقسام التربیة الریاضیة 
   .١٥/٦/٢٠٠٥ ولغایة ١٥/١/٢٠٠٤للفترة من :  المجال الزماني -٢-٥-١
  )  سلیمانیة– دهوك – أربیل – نینوى -غداد ب (العراق : المجال المكاني-٣-٥-١
  النظریة والدراسات السابقة الدراسات -٢
   الدراسات النظریة -١-٢
   الطب والریاضة-١-١-٢

 بحـسب منطقـة الجـسم وسـن المـریض ، فعلـى سـبیل تعـددةینقسم الطب إلى تخصصات م
 والغــــدد ENT األنــــف واألذن والحنجــــرة Ophthalmologyالمثــــال تــــشمل التخصــــصات الرمــــد 

Endocrinology) أمــــراض النــــساء ) االضــــطرابات الهورمونیــــةGynecology أمــــراض الجلــــد 
Dermatology أمـراض الكلـى والمـسالك البولیـة Nephrology and Urology Urinary 

Tract. وأمــــراض القلــــب Cardiology وأمــــراض الجهــــاز الهــــضمي Enterology Gastro 
 وأمـراض المـسنین Pediatricsریة تشمل أمراض األطفال التخصصات الخاصة بالجماعات العم

Geriatrics.   
فالجراحـــة تخـــصص . كمـــا یمكـــن تقـــسیم الطـــب إلـــى تخصـــصات جراحیـــة وغیـــر جراحیـــة 

علمـــي ، حتـــى الجراحـــة تنقـــسم بـــدورها إلـــى تخصـــصات تـــربط بأعـــضاء وأجهـــزة الجـــسم ، جراحـــة 
كمـا توجـد فـي نطـاق الطـب . الـخ … األعصاب وجراحة القلـب وجراحـة التجمیـل وجراحـة العظـام 

علـــــوم خدمیـــــة محـــــضة مثـــــل التقـــــدیر والفـــــسیولوجیا اإلكلینیكیـــــة والكیمیـــــاء اإلكلینیكیـــــة والـــــصیدلة 
ومع تطور علم الطب . الخ … واإلكلینیكیة والفسیولوجیا العصبیة اإلكلینیكیة واألشعة اإلكلینیكیة 

راحــة مثــال جیــد علــى ذلــك ، والج. ظهــر اتجــاه نحــو تقــسیمات فرعیــة أصــغر داخــل كــل تخــصص 
فالتخصص الفرعي الدقیق في نطاق جراحة مختلف األعـضاء واألنـسجة قـد وصـل إلـى مرحلـة لـم 

غیر أن اإلنسان یجب أال ینظر إلیـه . یترك فیها سوى القلیل للجراح العام بخالف المعدة والبطن 
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إذ تـؤثر أمـراض . ومتعـددة بوظـائف مختلفـة. كمجرد تجمیع لألعـضاء وٕانمـا باعتبـاره كیانـًا كـامًال 
.  تتطلب العنایة الماهرة من أكثر من متخصص واحـد من ثموٕاصابات عدیدة على الفرد بأكمله و 

 موضـع تـساؤل ومـن المحتمـل تعـددةولهذا السبب أصبح التقسیم التقلیدي للطب إلى تخصصات م
  .إیجاد نظام آخر مختلف 

خــرین المتــدربین طبیــًا والــذین لــدیهم وعلــى هــذا مــا هــو المطلــوب مــن األطبــاء واألفــراد اآل
الرغبــة فــي ممارســة الطــب الریاضــي ؟ أوًال وقبــل كــل شــيء خلفیــة طبیــة جیــدة تــشمل التعلــیم لــیس 

والبـد مـن فهـم دقیـق لمختلـف . فقط في مجال الریاضة وٕانما أیـضًا فـي التخصـصات المتعلقـة بهـا 
یمكن قد تنـشأ فـي مختلـف مجـاالت األنشطة الریاضیة حتى یمكن تقدیر المخاطر والمشاكل التي 

وكذلك من الضروري تقدیر ما یعنیه للریاضـي أن یكـون مریـضًا أو مـصابًا ولهـذا كـان . الریاضة 
وتــأتي الــدعوة لإلجــراء الفعــال فــي الطــب الریاضــي . التأهــل الــسریع والكامــل أمــرًا ضــروریًا وحتمیــًا 

" . اتـرك الریاضــة"ولـة المـأثورة للطبیـب أساسـًا مـن االتحـادات والهیئـات الریاضـیة التــي تـرفض المق
 : تیــة مجــاالت رئیــسة ســنقوم بــشرحها بالتفــصیل فــي األجــزاء االةفــي الطــب الریاضــي توجــد ثالثــ

) علــــــم وظــــــائف األعــــــضاء(والطــــــب بمعنــــــاه الحقیقــــــي والفــــــسیولوجیا  . Traumologyالجــــــروح 
Physiology .  هامــة مثــل علــم ومــن الواضــح أن الطــب الریاضــي یــشمل أیــضًا مجــاالت أخــرى

 Behavioral Science العلــوم الــسلوكیة Psychology وعلــم الــنفس Sociologyاالجتمــاع 
كذلك یـرتبط الطـب الریاضـي بفـروع علمیـة أخـرى علـى سـبیل المثـال . والتخصصات طبیة ثانویة 

لمتعلقة وسوف نتكلم عن أهم المجاالت الرئیسة ا) . المیكانیكیا الحیویة ومیكانیكیا المواد(الهندسة 
  .باإلصابات الریاضیة في نقاط مختصرة 

ــــى طــــائفتین   اإلصــــابات الجراحیــــة الحــــادة واإلصــــابات -تنقــــسم اإلصــــابات الریاضــــیة إل
 ومن جوانـب عدیـدة تـشبه اإلصـابات الجراحیـة تلـك overuseالناجمة عن اإلفراط في االستعمال 

والفـارق عبـارة عـن حقیقـة أن . ل اإلصابات التي تنشأ مـن حـوادث المـرور أو الحـوادث أثنـاء العمـ
 یــصابون أثنــاء حــركتهم العنیفــة عنــدما یــاءقو االمــصابین بجــروح ریاضــیة غالبــًا مــا یكونــون شــبابًا 

 فــي  فــإن اإلصــابات التــي تحــدثمــن ثــمو . یــستخدمون قــوة عــضلیة كبیــرة وحركــات ســریعة للغایــة 
ولكــن الن اإلصـــابات . امــة الریاضــة أكبـــر وأشــد وطــأة مــن اإلصـــابات العادیــة العاثنــاء ممارســة 

الریاضیة تحدث لألفراد الشباب واألصحاء ولـدیهم احتمـال جیـد للـشفاء فـإن اإلصـابات تلتـئم عـادة 
. عندما تعالج بشكل سلیم مع استعادة األداء الـوظیفي الـسوي العـادي للجـزء المـصاب مـن الجـسم 

 ال یحتــاج فقــط إلــى الــشفاء الفــارق بــین الجــروح الریاضــیة الجــروح العامــة یتمثــل فــي أن الریاضــي
بــشكل جیــد مــن إصــابته للعــودة إلــى العمــل ولكنــه یحتــاج أیــضًا إلــى إعــادة التأهیــل بحیــث یــستأنف 

 الریاضیین إلى إعادة التأهیل والرعایـة الطبیـة أكبـر ة حاجاذ ان .سرعةأنشطته الریاضیة بأقصى 
 الجــروح الریاضــیة اتــصاصیو وهكــذا كــان أخ… مــن متطلبــات وحاجــات الجمهــور غیــر الریاضــیة 
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معرضــین للــضغوط مــن أجــل االســتمرار فــي تنمیــة عــدد مــن المجــاالت التــي ســتوفر تشخیــصات 
وهـذا .  وأكثر تنقیحـًا وفنـون للعملیـات أفـضل وأكثـر كفـاءة وٕاعـادة تأهیـل أسـرع وأقـوى فعالیـة دقیقة

حة العظام والجـروح  في جراةهو السبب في أن الریاضیین قد أسهموا كثیرًا بالمعرفة والخبرة الحدیث
   .ةالتقلیدی

واســتطاع طــب الجــروح الریاضــیة أیــضًا مــن خــالل تحلیــل اإلصــابات التــي تحــدث أثنــاء 
ممارسـة الریاضـة والعوامــل التـي تــساعد علـى حــدوثها تقـدیم الطــرق الوقائیـة ، مــن هـذه اإلجــراءات 

  صابة تزوید الریاضیین بمالبس واقیة واستخدام بعض األربطة للتقلیل من خطر اإل
لقد اسـتفاد طـب الجـروح وجراحـة العظـام مـن الخبـرة التـي اكتـسبها طـب الجـروح الریاضـیة 

أي اإلصـــابات فـــي المجـــال (وثبـــت أن هـــذه المعرفـــة قیمـــة وثمینـــة بالنـــسبة لإلصـــابات الـــصناعیة 
  ) .الصناعي

وهنــاك جانــب آخــر مــن طــب الجــروح یتعلــق باإلصــابات التــي تحــدث نتیجــة الحمــل الزائــد 
وهذه اإلصابات قد تنـشأ إمـا . صابات االستخدام الزائد كا Overuse Injuriesالمختلفة لألجزاء 

من الحمل الزائد في تكـرار عـادي للحركـة أو مـن زیـادة التكـرار فـي التحـرك بحمـل معتـاد فـي أسـوأ 
اإلصـــابات الناجمـــة مـــن كثـــرة . األحـــوال وقـــد تنـــشأ اإلصـــابات مـــن الحمـــل والتكـــرار الزائـــدین معـــًا 

وهــذا . دام وقــد تحــدث أیــضًا مــن خــالل الحركــات الــسریعة للغایــة حتــى بأحمــال منخفــضة االســتخ
عامـل هــام كمــا یمكــن أن تــؤثر هــذه اإلصــابات علـى النــاس الــذین ال یــشتركون فــي ریاضــة نــشطة 

ومــن الــسمات الخاصــة لإلصــابات الناجمــة عــن كثــرة . ولكــونهم معرضــون لعوامــل خطــرة مماثلــة 
البـًا مـا یخطئـون فـي تفـسیر النتـائج البـشریة ویشخـصون تشخیـصًا خاطئـًا االستخدام أن األطبـاء غ

وهنـــاك أمثلـــة عدیـــدة للریاضـــیین الـــذین یعـــانون مـــن إصـــابات كثـــرة . ویوصـــون بعـــالج غیـــر ســـلیم 
االســــتخدام وأســــاء تــــشخیص شــــكواهم مــــن األطبــــاء الــــذین لــــم یــــسبق لهــــم معرفــــة هــــذا النــــوع مــــن 

 معلومـات عـن الحمـل الـذي یـستطیع تحملـه اإلنـسان دراسة إصابات الریاضة قـدمت… اإلصابات
فـي حــاالت اإلجهــاد المختلفـة وكــذلك تعلمنــا الــشيء الكثیـر عــن العوامــل التـي تــساعد علــى الــشفاء 

 تلك االضطرابات وعلى السبل المختلفة للوقایـة منهـا أو تالفیهـا وفـي هـذا المجـال أیـضًا أسـهم نم
  .العظام وطب الجروح التقلیدیین الطب الریاضي في تطویر المعرفة في جراحة 

یغطي القسم الطبي للطب الریاضي تلك األمراض الخاصة بمزاولة الریاضـة ، فالریاضـي 
مثل أي شخص آخر یحتمل أن یتأثر بالمرض المعدي مثل هذه األمراض ولو أنها لیـست ناجمـة 

مـشاركة فـي الریاضـة في العادة من المشاركة في النشاط الریاضي نفسه یمكن أن تشتد وتتفـاقم بال
ولهذا من المهم معرفة المتطلبات التي تفرضها األنواع المختلفة من الریاضة على الفـرد لتحدیـد . 

مــا إذا كانــت أعــراض مــرض مــا تبــرر االمتنــاع عــن مزاولــة الریاضــة وفــي الحقیقــة یظــل التــدریب 
ضــة البدنیــة هامــة الریاضــي ضــمن بــرامج تأهیلیــة الضــطرابات متعــددة ، فعلــى ســبیل المثــال الریا
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. للغایــة فــي حــاالت اإلصــابة بالــسكر والــسمنة واالضــطرابات الروماتیزمیــة واالضــطرابات القلبیــة 
تقلــصات األوعیــة الدمویــة فــي الــرجلین وضــغط الــدم المرتفــع والذبحــة الــصدریة وفــي حــاالت الربــو 

افــق الفــرد مــع أســلوب واألمــراض النفــسیة ثبــت أن للریاضــة فوائــدها وأن لهــا تــأثیرًا ملموســًا علــى تو 
ومن األهمیة بمكان معرفة اإلجهادات والمشاكل التي تفرضها األنشطة الریاضـیة . الحیاة العادیة 

  .على الفرد حتى یمكن توجیه الشخص لنوع النشاط الریاضي المالئم لشكواه الخاصة 
ب الشاق معرفة كیفیة التدری. المكون الرئیسي الثالث للطب الریاضي فسیولوجیا الریاضة 

معرفــة . بكــل كفــاءة فــسیولوجیا الریاضــة كانــت أول مجــال فــي الطــب الریاضــي یفــوز بــاالعتراف 
كیـــف تـــستطیع مختلـــف األعـــضاء أن تتحـــسن وظیفیـــًا عنـــدما تكـــون هامـــة إلـــى أبعـــد حـــد بالنـــسبة 
للریاضة وهذه المعرفة هـي التـي تـشكل األسـاس الـذي تقـوم علیـه طـرق ومنـاهج التـدریب المتطـورة 

وقـــد أســـهمت فـــسیولوجیا الریاضـــة إســـهامًا هامـــًا فـــي معرفـــة اللیاقـــة والقـــوة وبنـــاء وظیفـــة . ة الجیـــد
. إنهـا بـدون شـك وعلـى وجـه التأكیـد مجـال أدق فـي االتـساق وموضـع أبحـاث مكثفـة . العضالت 

اإلسهام الرئیسي للطـب الریاضـي قـد . وسوف تؤثر في المستقبل تأثیرًا قویا على الطب الریاضي 
 كیــف یــؤدي اإلنــسان الــسلیم المعــافى وظیفتــه ممــا لــه مغــزى خــاص بالنــسبة للریاضــي یكــون فهــم
  .الممتاز 

الطــب الریاضــي متعــدد العلــوم بــالطبع ومــن الــصعب تمامــًا ألي فــرد واحــد إتقــان مختلــف 
التخصصات في الطب الریاضي وفي المستقبل سیشترط في األطباء واألفـراد اآلخـرین المـشاركین 

. أن یتخصصوا تخصصًا أدق على سبیل المثال فـي طـب الجـروح الریاضـیة في الطب الریاضي 
 أن یتعاون مـع تصاصيالباطنیة للریاضیین فسیولوجیا الریاضة ، وهكذا سوف یتحتم على كل أخ

وسـبب .  اآلخرین وبذلك یكسرون جهدًا فریقیًا مبنیًا على أساس حاجات الریاضـي تصاصییناألخ
الریاضــي كثیــر مــن الــدول یــشكل األطبــاء المعــالجون الطبیعیــون نقــص التعلــیم الرســمي فــي الطــب 

وفــي المــستقبل یحتمــل االعتــراف بالطــب . والممرضــات متــدربین معــًا مجتمعــات الطــب الریاضــي 
وسوف تحدد بوضوح المجاالت التي ستغطیها هـذا الـشق مـن . الریاضي كتخصص طبي حقیقي 

  .الطب 
ویجــب . للعمــل اإلكلینیكــي الروتینــي وللبحــوث وفــي هــذا الــسیاق مــن المهــم إتاحــة المــوارد 

  )٢٢-١٧ : ١٩٩٧رشدي ، " . ( الطب الریاضي من أجل الجمیع" أن یكون الهدف 
  
  

  
   أهداف الطب الریاضي -٢-١-٢
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الوصول بالریاضیین إلى أعلى مستوى من الكفاءة البدنیة والصحیة والنفسیة والعقلیة  -
  .كنة والمحافظة على هذا المستوى ألطول مدة مم

توجیه الناشئین إلى األلعاب والریاضات التي تتناسب وٕامكانیاتهم بناًء على فحوصات  -
  .تشریحیة وقوامیة ووظیفیة وسایكولوجیة 

تحدید نواحي النقص وحالة الالعبین من النواحي الصحیة والتشریحیة والوظیفیة والنفسیة  -
للعبات وفي ظل مراحل السنیة ومقارنتها بما یجب أن یكون علیه الفرد وفقًا لمتطلبات ا

  .المختلفة 
توجیه الالعبین لما یجب عمله للحفاظ على صحة الالعبین وسالمتهم البدنیة في ظل  -

  .ممارسة النشاط الریاضي 
استخدام الوسائل العالجیة المناسبة لعالج األمراض واإلصابات الریاضیة بالتعاون مع فروع  -

  .واألعصاب ، والعالج الطبیعي الطب المختلفة كالعظام ، والجراحة ، 
تحدید برامج تدریب المصابین أثناء اإلصابة وبعد الشفاء منها وحتى السماح لالعب بالعودة  -

  .للمنافسة 
ویعمل في هـذا المجـال كـل مـن الطبیـب ، أخـصائي العـالج الطبیعـي ، المـدرب ، مـدرس 

ف األعــضاء وعلــم الحركــة ، التربیــة الریاضــیة ، الكیمیــائي ، أخــصائي التغذیــة ، أخــصائي وظــائ
  .أخصائي التأهیل ، بجانب أخصائي علم النفس واالجتماع 

  Physical Medicineالطب الریاضي 
هــو تــشخیص األمــراض واإلصــابات والتــشوهات الخلقیــة باســتخدام الوســائل الطبیعیــة مثــل 

الحاصــل علــى المــاء ، والكهربــاء ، الریاضــة ، والتــدلیك الطبــي ، ویعمــل فــي هــذا المجــال الطبیــب 
  .دبلوم الطب الطبیعي من كلیات الطب في مصر 

   العالج الریاضي-٣-١-٢
یشكل العالج الریاضـي الیـوم جـزًء هامـًا فـي مجـاالت الطـب الریاضـي ، وهـو یعمـل علـى 
عالج وتأهیل ووقایة اإلصابات الناتجة عن ممارسـة النـشاط الریاضـي ، وذلـك باسـتخدام الوسـائل 

   المجــــــــــــــــــــــال أخــــــــــــــــــــــصائیو العــــــــــــــــــــــالج الریاضــــــــــــــــــــــي الطبیعیــــــــــــــــــــــة ویعمــــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــــــذا
)Athletic Trainer (Sport Therapist الملم بوسـائل العـالج الطبیعـي المختلفـة والمـشكالت 

  .الناتجة عن ممارسة األنشطة الریاضیة 
  :ومن واجبات أخصائي العالج الریاضي 

  
   Prevention الوقایة -أ
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ؤدي إلــى اإلصــابات فــي ریاضــة وهــي تعنــي الوقــوف علــى النــواحي التــي لــو أهملــت قــد تــ
  :معینة ، ولتحقیق ذلك یجب على أخصائیي العالج الریاضي أن 

یشترك مع المدرب في وضع برنامج تمرینات إطالـة تتناسـب مـع نـوع النـشاط المـؤدى بغـرض  -
  .المحافظة على مرونة المفاصل التي تساعد على تحقیق أعلى مستوى في األداء

مج تمرینات القوة التي تشمل المجموعة العضلیة العاملة في یشترك مع المدرب في وضع برنا -
هــذا النــشاط مــع مالحظــة تــدریب المجموعــات العــضلیة العاملــة علــى االنقبــاض والمقابلــة لهــا 
علـــى االرتخـــاء حتـــى یتحقـــق أداء المهـــارة بتوافـــق وانـــسیاب وبأقـــل جهـــد ممكـــن ، فكثیـــر مـــن 

دث بسبب انقبـاض عـضالت الفخـذ  تحHamstringsإصابات التمزق لعضالت خلف الفخذ 
  . في الوقت الذي ال ترتخي فیها عضالت خلف الفخذ Qudercipsاألمامیة 

یحتفظ ببیانـات كافیـة عـن حالـة الالعـب ولیاقتـه منـذ بدایـة النـشاط ، مثـل نـوع اإلصـابة وعـدد  -
مــرات حــدوثها ، شــدة ونــوع البرنــامج التــدریبي الــذي یتلقــاه الالعــب ، ممــا یــساعد فــي وضـــع 

  .قنین البرنامج الذي یتناسب مع قدرات الالعب وبالتالي یقلل من حدوث اإلصابة وت
   Treatment عالج اإلصابات -ب

  :وفي هذه المرحلة ، یجب على أخصائي العالج الریاضي أن 
 سـاعة مـن حــدوث اإلصـابة وقبــل أن تـزداد األعــراض ٤٨یتـابع التـشخیص المبكــر فـي خــالل  -

ـــم ،  ـــد مـــن المـــصاحبة كـــالورم ، األل ـــتقلص العـــضلي ، وانخفـــاض المـــدى الحركـــي ممـــا یزی وال
  .صعوبة التقویم 

یحتفظ ببیان عن اإلصابة مـن حیـث درجتهـا ، مكانهـا ، تـاریخ حـدوثها ، النـواحي المیكانیكیـة  -
حتـى یمكـن . الـخ .. المرتبطة بنوع الحركة التي كـان یؤدیهـا الالعـب ، واألعـراض المـصاحبة

  .سب وضع البرنامج العالجي المنا
ــــى  - ــــسابقة بــــشأن إرســــال الالعــــب إل یأخــــذ القــــرار المناســــب فــــي ضــــوء التقــــویم والمعلومــــات ال

المستشفى في الحاالت المركبـة أو إعطائـه عالجـًا سـریعًا یعـود بعـدها إلـى الملعـب مـع تحدیـد 
نوع النشاط المناسب ومالحظة أهمیة منع الالعب من العودة إلـى الملعـب إال بعـد التأكـد مـن 

  .لم لتجنب حدوث أي مضاعفات اختفاء األ
وضـــع خطـــة العـــالج المناســـبة باســـتخدام العـــالج الطبیعـــي المختلفـــة وتحـــت إشـــراف الطبیـــب  -

 .النفسي 

  
  
  
   Rehabilitation تأهیل الالعب المصاب للعودة إلى الملعب -ج
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وذلــك باســتخدام برنــامج تــدریبي عــام وخــاص لتغطیــة نــواحي الــضعف التــي تحــدث بــسبب 
  . یتمكن الالعب من العودة إلى حالته التي كان علیها قبل اإلصابةاإلصابة ، حتى

  Physio-Therapy العالج الطبیعي -٤-١-٢
یعرف العالج الطبیعي في المجال الطبـي الیـوم بأنـه مباشـرة عـالج األمـراض واإلصـابات 

حـي ، أمراض العظـام قبـل وبعـد العـالج الجرا: والتشوهات الخلقي في أغلب فروع الطب المختلفة 
  :األمراض الباطنیة والعصبیة ، وذلك باستخدام الوسائل الطبیعیة المختلفة 

   .Hydro-Therapyالعالج المائي  -
   .Electro-Therapyالعالج الكهربائي  -
   .Exercise-Therapyالعالج الریاضي  -
   .Medical-Messageالتدلیك الطبي  -

  :ا أن یكون یعمل في هذا المجال أخصائي العالج الطبیعي ، الذي إم
  .خریج كلیات التربیة الریاضیة بعد دراسة علیا لمدة سنة ونصف على األقل  -
 سنوات بمعهد أو كلیة العالج ٤بعد دراسة علیا لمدة ) علمي(أو حامل شهادة الثانویة العامة  -

  .الطبیعي 
حـسن . (أو خریجة مدرسة الممرضات بعد الشهادة اإلعدادیة أو الثانویة مـساعدین فـي مـصر -

 ،١٣-٧ ، ١٩٩٥(  
   الدراسات السابقة-٢-٢

  .على حد علم الباحث ال توجد دراسة سابقة شملت مضمون الدراسة الحالیة 
   إجراءات البحث-٣
  : منهج البحث -١-٣

  .تم استخدام المنهج الوصفي بطریقة المسح لمالئمة وطبیعة البحث 
  :مجتمع البحث وعینته ٢-٣

 ولجین العاملین في مجال الطب الریاضي واالطباء ذتمثل مجتمع البحث باألطباء والمعا
) االكــادمیین( المختلفــة والمعاهــد الــصحیة وأســاتذة كلیــات وأقــسام التربیــة الریاضــیةختــصاصاتاال

  )١(وكما موضحة في الجدول ) سلیمانیة ،دهوك،اربیل،نینوى،بغداد(لخمسة محافظات
  
  

  )١(جدول 
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  یبین مجتمع البحث وعیناته

  مجتمع البحث
  
  ینة البناءع

  
  عینة التطبیق

  
  المستبعدون

عینة 
  الثبات

    %  العدد  %  العدد  %  العدد  الصفة
األطباء العاملین في 
  مجال الطب الریاضي

١٩  ٩  ١٣  ٢٣  ١٣  ٣٢  -  

  ١  ٢٣  ١١  ١٧  ٢٩  ١٧  ٤٢  المعالج
  ٤  ٢٥  ١٢  ٣٢  ٥٥  ٣٤  ٨٣  االطباء

  ٤  ١٩  ٩  ٢٧  ٤٧  ٢٦  ٦٢  أساتذة المعاهد الصحیة
طب تدریسي ال

  )اكادیمي(الریاضي
٢  ١٤  ٦  ١١  ١٨  ١٠  ٢٣  

٢٣  

  ٢٣  ١١  ١٠٠  ٤٧  ١٠٠  ١٧٢  ١٠٠  ٢٤٢  المجموع الكلي

  
   وسائل جمع المعلومات-٣-٣
   االستبیان المفتوح -١-٣-٣

البحث لغرض تحدید تم عرض استمارة استبیان مفتوح على عینة من مجتمع 
 مفتوحا عن اهم المعوقات التي وتضمن االستبیان سؤال.ة ألهداف البحث المحاور الرئیس

تواجه العاملین في مجال الطب الریاضي، وبهذا تمكن الباحث من التعرف على أهم 
  .المعوقات التي یمكن أن تكون أساسًا لبناء المقیاس

   تحلیل المحتوى -٢-٣-٣
یعد تحلیل المحتوى من االسالیب البحثیة الممیزة في تقدیم مؤشرات كمیة وموضوعیة عن  " 

توجیهات الفكریة والقیم والمعاییر التي تسعى جهات معینة لترسیخها في جماعة او مجتمع معین 
،لذا سعى الباحث  الى تحلیل محتوى ) ١٩٩٠،٤٩عبیدات،"(،باعتماد وسائل اتصال مختلفة

  .المراجع والكتب المتخصصة وكذلك الدراسات والبحوث المرتبطة بمحاور البحث
  
  
  صیة المقابلة الشخ-٣-٣-٣
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والعــاملین ) ١ملحــق (أجریــت مقابلــة شخــصیة مــع مجموعــة مــن الخبــراء والمتخصــصین 
واألكـــادیمیین فـــي مجـــال الطـــب الریاضـــي لغـــرض تحدیـــد الفقـــرات التـــي یـــضمها كـــل محـــور مـــن 

أن عملیــة بنــاء أي ) "ألــن ویــن(المحــاور   ، وبــذلك تــم تحدیــد االســتبیان بــصیغته المبدئیــة ویــذكر 
  :حل هي مقیاس تمر بأربعة مرا

  .التخطیط للمقیاس وذلك بتحدید المجاالت التي تغطي فقراته  -
  .صیاغة فقرات كل مجال  -
  .تطبیق الفقرات على عینة مماثلة لمجتمع البحث  -
  )Allen and yen, 1979, 118-119". (إجراء تحلیل لفقرات المقیاس  -
   االستبیان المغلق-٤-٣-٣

 ) ٣الملحـق( تـم عـرض اسـتبیان مغلـق     بغیة التحدید الدقیق لمعوقات الطـب الریاضـي
علــى عینــة عــشوائیة مــن األطبــاء والمعــالجین العــاملین فــي المجــال الریاضــي وقــسم مــن االطبــاء  

فردًا ،لیبدي كل منهم رایـه حـول كـل عبـارة ومـدى صـالحیتها وتمثیلهـا للمحـور ) ٢١(وبلغ عددهم 
علـى اسـتخدام نفـس المحـاور والفقـرات وتوصـل الباحـث بعـد تحلیـل النتـائج علـى اتفـاق هـذه العینـة 

  :التي تضمنها االستبیان ، وحددت اآلراء هذه المعوقات وفق محاور خمسة هي 
  .فقرات ) ١٠( محور خاص بعمل الطبیب الریاضي ، وعددها -١
  .فقرات ) ٧( محور خاص باإلعداد والتأهیل ، وعددها -٢
  .فقرات ) ٨( محور خاص باإلمكانیات ، وعددها -٣
  .فقرات ) ٥(محور خاص بالعالقات ، وعددها  -٤
  .فقرات ) ٥( محور التخصص المهني ، وعدده -٥

ودرجتهــا ) .  إلــى حــد مــا- ال -نعــم (وقــد حــددت اإلجابــة علــى االســتمارة بمیــزان تقــدیر 
  .درجة) ٧٠(وبذلك بلغت الدرجة الكلیة لالستبیان ). ١-صفر-٢(على التوالي 

   االسس العلمیة المقیاس -٤-٣
   صدق المقیاس-١-٤-٣

  .تم التحقق من صدق االستبیان عبر صدق المحتوى والصدق الظاهري 
  :صدق المحتوى  -

الصدق بحكم التعریف فاالهتمام فیه ینصب على كل مجال من مجاالت المقیاس "ویطلق علیه 
 ". مجال ومدى تغطیته لهومدى احتوائه على فقرات مناسبة وكذلك التصمیم المنطقي لفقرات كل

  )١٩٨٠،٣٠٧فرج،(
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تحقــق هــذا الــصدق   مــن خــالل توضــیح مفهــوم كــل مجــال مــن مجــاالت المقیــاس وكــذلك 
أن صــدق المحتــوى لالختبــار یعتمــد بــصورة أساســیة "تــصنیف فقــرات كــل مجــال ویــشیر ســلوم إلــى 

علـــى مـــدى إمكانیـــة تمثیـــل االختبـــار لمحتویـــات عناصـــره وكـــذلك المواقـــف والجوانـــب التـــي یقیـــسها 
" . ادقًا ومتجانــسًا وذات معنویــة عالیــة لتحقیــق الهــدف الــذي وضــع مــن أجلــه االختبــارتمثــیًال صــ

  )٢٣ ، ٢٠٠٤سلوم ، (
وتـــم التوصـــل إلـــى صـــدق المحتـــوى عبـــر االطـــالع وتحدیـــد وتعریـــف مجـــاالت االســـتبیان 
وصـــیاغة عباراتـــه بعـــد أن اعتمــــد تحلیـــل محتـــوي المــــصادر والمراجـــع والدراســـات الــــسابقة واآلراء 

". ویعد التحلیل عملیة منطقیة تعتمد علـى االجتهـاد الشخـصي ." التي تم الحصول علیها العلمیة 
  )٥٦ ، ١٩٨٩ثورندایك و هیجن ، (
  : الصدق الظاهري -

تــم عــرض االســتبیان بــصورته األولیــة علــى مجموعــة مــن الخبــراء والعــاملین  فــي مجــال 
حـول مـدى صـالحیة مجـاالت وطلب مـنهم إبـداء آراءهـم ومالحظـاتهم ) ٢ملحق (الطب الریاضي 

المقیاس ومدى صالحیة فقرات كل مجال من مجاالته فضًال عن حـذف وٕاضـافة وتعـدیل أیـة فقـرة 
یرونهـــا ، وقـــد أســـفرت عـــن مالحظـــات نالـــت عنایـــة الباحـــث وأفـــضت حـــذف فقـــرة واحـــدة وتعـــدیل 

قبــول لنــصوص بعــض الفقــرات بمــا یالئــم عینــة البحــث ویحــافظ علــى فكــرة الفقــرة واعتمــد الباحــث ل
إلى أنه یمكن االعتماد على موافقـة آراء )"بلوم ( إذ یشیر%) ٧٥(الفقرات على تحدید نسبة اتفاق 

  ".  في مثل هذا النوع من الصدق%) ٧٥(المحكمین بنسبة 
  ) ١٢٦ ، ١٩٨٣بلوم وآخرون ، (                                                    

  : التحلیل االحصائي للفقرات٢-٤-٣
تم اعتماد طریقتین للتحلیل االحصائي للفقرات وهي قیاس القوة التمیزیة للفقرات واالتساق 

  . الداخلي
  : القوة التمیزیة١-٢-٤-٣

من اجل كشف الفقرات الممیزة،حللت فقرات المقیاس من خالل كشف النقص في الفقرات 
لــــى القــــوة التمیزیــــة الــــضعیفة واعــــادة صــــیاغتها واســــتبعاد غیــــر الــــصالح منهــــا،ولغرض التعــــرف ع

للفقرات،رتبت الدرجات التي حصل علیها المبحـوثین تنازلیـا مـن االعلـى الـى االدنـى ثـم اخـذت ال 
ـــة هـــو% ٢٧ ـــة،وبما ان عـــدد افـــراد العین ـــا والـــدنیا بوصـــفها افـــضل نـــسبة للمقارن فـــردا ) ١٧٢(العلی

اد كــــل تعنــــي ان عــــدد افــــر % ٢٧مـــوزعین بــــین طبیــــب واكــــادیمي ممــــارس ومعــــالج  فـــان نــــسبة ال
درجة،وحدود  المجموعـة ) ٦٦-٥٩(فرد ،وبلغ حدود المجموعة العلیا ما بین) ٤٦(مجموعة یمثل 

،واستخدم االختبار التائي الختبار الفرق بین متوسطات درجات اتجاه )٥٣-٤٧(الدنیا بلغ ما بین 
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لــدنیا حیــث المجمــوعتین العلیــا والــدنیا ،وظهــر ان الفقــرات جمیعهــا تمیــز بــین المجمــوعتین العلیــا وا
) ت(وهـي اكبـر مـن قیمـة ) ٢,٩٧٨-١,٨٩٣(المحتسبة للفقرات كافة مـا بـین )ت(انحصرت قیمة 

،باســتثناء فقــرة ) ٩٠(وامــام درجــة حریــة ) ٠,٠٥(تحــت مــستوى داللــة ) ١,٦٥٨(الجدولیــة والبالغــة
  .وبذلك تعد فقرة غیر ممیزة)  ١,١١٢(المحتسبة ) ت(واحدة من المحور االول حیث بلغت قیمة 

   االتساق الداخلي٢-٢-٤-٣
ـــــساق " ـــــاس باالت ـــــین درجـــــة الفقـــــرة والدرجـــــة الكلیـــــة للمقی ـــــاط ب ـــــى معامـــــل االرتب یطلـــــق عل
   )                           Thorndike and hogen, 1986,68".(الداخلي

اسـتمارة )١٧٢(تم التحقـق مـن وجـود االرتبـاط مـن خـالل اسـتمارات عینـة التمییـز والبالغـة 
بــشكل تــصاعدي بنــاًء علــى درجاتهــا الكلیــة بعــد ان اســتبعد الفقــرة غیــر الممیــزة وتـــم والتــي رتبــت 

اختیـــار عینـــة االتـــساق الـــداخلي بـــشكل عـــشوائي مـــن االطبـــاء واالكـــادمیین والمعـــالجین وهـــم علـــى 
%) ٢٣(استمارة وهي تشكل نسبة )٤٠(وبذلك  بلغ المجموع الكلي  )٠٠٠٠-٩-١٢-١٩(التوالي

تخدام معامـــل ارتبـــاط بیرســـون الیجـــاد العالقـــة بـــین درجـــة الفقـــرة الواحـــدة وتـــم اســـ.مـــن عینـــة البنـــاء
  ) ٢(والدرجة الكلیة للمقیاس وكما موضحة في الجدول 

             
  )٢(الجدول 

  یبین معامالت االرتباط بین درجة الفقرة الواحدة والدرجة الكلیة
رقــــــــــــــــــــــم 

  الفقرة
معامــــــــــــــــــــل 

  االرتباط
رقـــــــــــــم 
  الفقرة

معامـــــــــــــل 
  االرتباط

رقـــــــــــــم 
  فقرة ال

معامـــــــــــــل 
  االرتباط

رقـــــــــــــم 
  الفقرة

معامـــــــــــــل 
  االرتباط

٠,٤٤٤  ٢٧  ٠,٥٤١  ١٧  ٠,٥٣١  ١٠  ٠,٣٨٤  ١  
٠,٥٣٢  ٢٨  ٠,٤٤٢  ١٩  ٠,٦٠٣  ١١  ٠,٤٣٢  ٢  
٠,٤٤٩  ٢٩  ٠,٥٥١  ٢٠  ٠,٣٩٣  ١٢  ٠,٥٧٢  ٣  
٠,٣٩  ٣٠  ٠,٣٤٩  ٢١  ٠,٥١٧  ١٣  ٠,٤٤٣  ٤  
٠,٤٤٥  ٣١  ٠,٤٥٢  ٢٢  ٠,٤٨٤  ١٤  ٠,٥٤٣  ٥  
٠,٥٦٣  ٣٢  ٠,٤٥٩  ٢٣  ٠,٤١٥  ١٥  ٠,٣٧٩  ٦  
٠,٥٢١  ٣٣  ٠,٥٦٨  ٢٤  ٠,٤٩١  ١٦  ٠,٥٥٣  ٧  
٠,٤٤٢  ٣٤  ٠,٦١  ٢٥  ٠,٤٢١  ١٧  ٠,٥٤٣  ٨  
٠,٣١  ٢٦  ٠,٦١٠  ١٨  ٠,٤٣٨  ٩        

 تراوحـت ان  قیمـة معـامالت االرتبـاط بـین كـل فقـرة والدرجـة الكلیـة) ٢(یتبین من الجدول 
عند درجة ) ٠,٢٦٤ (الجدولیة والبالغة) ر(وهي دالة معنویا مقارنة مع قیمة) ٠,٦١-٠,٣١(بینما
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ویــرى لینكوســت ان الفقــرة التــي یكــون فیهــا معامــل ارتبــاط "،)٠,٠٥(ومــستوى داللــة  ) ٣٩(حریــة 
 ".ها التـــــــــي تقـــــــــیس بقیـــــــــة الفقـــــــــراتعـــــــــال تبقـــــــــى فـــــــــي المقیـــــــــاس النهـــــــــا تقـــــــــیس الظـــــــــاهرة نفـــــــــس

)(Lindguist,1963,296  
  ) ١٩٩٨،١٢٣عالوي ،("  حد انواع صدق البناءویمثل التجانس العالي في المقیاس ا"

   ثبات المقیاس -٣-٤-٣
فــردًا مــن مجتمــع البحــث بغــرض التحقــق مــن ) ٢٣(تــم تطبیــق الثبــات علــى عینــة قوامهــا 

ثبـات المقیـاس عـن طریـق إعـادة االختبـار ، تــم احتـساب معامـل االرتبـاط لبیرسـون بـین التطبیقــین 
" مـادًا علـى الــصدق فـضًال عـن ذلــك االختبـار یمتـاز بمعامـل ثبــات جیـد اعت) .٠.٨٦(وبلـغ قیمتـه 

 ,Best" . (فكل اختبار صادق هو ثابت في حین قد ال یكون االختبار الثابت صادقًا بالـضرورة 

  ) ١١٠ ، ١٩٨٣مقبل ، (و ) 1970-195
فقــرة واعلىدرجـة یحــصل علیهــا )٣٤(وبـذلك اصــبح المقیـاس بــصورته النهائیــة ویتكـون مــن 

  )٤ملحق (. درجة ) ٦٨(ي المختبر ه
  اإلحصائیة  الوسائل -٥-٣

 معامـــل االرتبـــاط - الوســـط الحـــسابي – االنحـــراف المعیـــاري –الوســـط الحـــسابي المـــرجح 
  .للعینات المستقلة)ت(اختبار – النسبة المئویة -بیرسون 

  )١٠٩،١٥٥،٢٠٩،٢٧٢ ،١٩٩٦،١٠١التكریتي والعبیدي،(                          
  : عرض وتحلیل النتائج -٤

  یم اإلحصائیة لعینة البحث عرض وتحلیل المعال-١-٤
  )٣(جدول 

  یبین األوساط الحسابیة المرجحة واالنحرافات المعیاریة لعینة البحث
  االنحراف المعیاري     ع  الوسط الحسابي س  عینة البحث

  ٥.٣١١  ٥٢,٦٥٤  الطبیب الریاضي
  ٧.٩٧٥   ٤٣,٤٥٣  المعالجین
  ٤.٤٤١   ٤٤,٩٨٧  االطباء

  ٦.٧٧٤   ٤٧,١١١  أساتذة المعاهد الصحیة
  ٣.٦٦٤  ٣٥,٧٧  مدرسي الطب الریاضي
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  :یتبین ) ٢(ومن الجدول 

) ٥٢,٦٥٤(أن أعلى وسط حسابي هو لعینة الطبیب الریاضي حیث بلغت قیمتها 
، بینما ظهر أقل وسط حسابي هو لعینة مدرسي مادة الطب ) ٥.٣١١±(وبانحراف معیاري 
وبانحراف معیاري ) ٣٥.٤٦٣   (حیث بلغ الوسط الحسابي ) ادیمییناألك(الریاضي والعالجیة

)±٣.٦٦٤. (  
  : عرض وتحلیل إجابات عینة البحث وحسب المحاور -٢-٤

  )٤(جدول 
  یبین التكرار والنسبة المئویة لمعوقات الطب الریاضي لعینة البحث

  
االطباء 

  المتخصصین
  اساتذة المعاهد  الطباء  المعالجین

  الصحیة
المدرسین 
  المحاور  االكادمیین

  
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

عمل الطبیب 
  ٥٠  ٣  ٦٦,٦  ٦  ٧٥  ٩  ٧٢,٧  ٨  ٦٦,٦  ٦  الریاض

  التخصص المهني
  ١٠٠  ٦  ٥٥,٥  ٥  ٥٠  ٦  ٨١,٨  ٩  ٤٤,٤  ٤  

  اإلعداد والتأهیل
  ٦٦,٦  ٤  ٧٧,٧  ٧  ١٠٠  ١٢  ٩١  ١٠  ٨٨,٨  ٨  

  اإلمكانیات
  ٨٣,٣  ٥  ٧٧,٧  ٧  ٩٢,١  ١١  ٩١  ١٠  ١٠٠  ٩  

  العالقات
  ٥٠  ٣  ٥٥,٥  ٥  ٤١,٦٦  ٥  ٧٢,٧  ٨  ٧،٧٧  ٧  

العدد الكلي لكل 
  عینة

١٠٠  ٦  ١٠٠  ٩  ١٠٠  ١٢  ١٠٠  ١١  ١٠٠  ٩  

 
  

  :یبین ) ٣(الجدول 
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معوقات الطب الریاضي وحسب تسلسلها من إجابات العینة حیث بلغ محور 
بلغت النسبة االمكانیات هو أكبرمَعوق بالنسبة للعاملین في مجال الطب الریاضي حیث 

وادنى مَعوق هو محور التخصص المهني حیث بلغت النسبة المئویة ،%)  ١٠٠(المئویة 
اما بالنسبة للمعالجین فتبین ان اكبر مَعوق هو محوري االعداد والتاهیل %) .٤٤(

،وادنى مَعوق هو محوري %)٩١(واالمكانیات حیث بلغت النسبة المئویة لكال المحورین
بینما ظهر اكبر %).٧٢,٧( والعالقات حیث بلغت النسبة المئویة عمل الطبیب الریاضي

مَعوق الساتذة كلیة الطب هو محور االعداد والتاهیل حیث بلغت النسبة المئویة 
بینما ظهر ادنى مَعوق هو محور العالقات حیث بلغت النسبة المئویة ،%)١٠٠(
وري االعداد والتاهیل وتبین ان اكبر مَعوق الساتذة المعاهد الصحیة هو مح).٤١,٦٦(

وادنى مَعوق هو محوري التخصص ،) ٧٧,٧(واالمكانیات حیث بلغت النسبة المئویة 
بینما ظهر اكبر مَعوق بالنسبة %).٥٥,٥(المهني والعالقات حیث بلغت النسبة المئویة

لمدرسي مادة الطب الریاضي والعالجیة هو محوري التخصص المهني واالمكانیات حیث 
وتبین بان ادنى مَعوق هومحوري ،%) ٨٣(و%)١٠٠(المئویة على التواليبلغت النسبة 

  %).٥٠(عمل الطبیب الریاضي والعالقات حیث بلغت النسبة المئویة
   االستنتاجات والتوصیات -٥

   االستنتاجات -١-٥

  :ي أتفي حدود عینة البحث استنتج الباحث ما ی
نسبة لالطباء المتخصصین في  من أكثر المعوقات في مجال الطب الریاضي بال- ١- ١-٥

  .                                 مجال الطب الریاضي هو محور االمكانیات
  االعداد والتاهیل واالمكانیات  هما من المعوقات الرئیسیة بالنسبة للمعالجین واساتذة ٢- ١-٥

  .معاهد الصحة 
ال الطب الریاضـي مـن وجهـة  إن اإلعداد والتأهیل هو المَعوق االساسي للعمل في مج-٣-١-٥

  .نظر  االطباء
 ان التخــصص فــي مجــال الطــب الریاضــي هــي مــشكلة ومَعــوق اساســي مــن وجهــة نظــر  ٤-١-٥

  .تدریسي مادة الطب الریاضي والعالجیة
 محــــور العالقــــات هــــو مَعــــوق ثــــانوي مــــن وجهــــة نظــــر اغلــــب االطبــــاء والمتخصــــصین ٥-١-٥

   .والعاملین في مجال الطب الریاضي
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  لتوصیات  ا-٢-٥

-٥: في ضوء أهـداف البحـث ونتائجـه وفـي حـدود عینـة البحـث یوصـي الباحـث بمـا یلـي
 ضرورة فهم عمل الطبیب الریاضي ومـشاركته الفعلیـة فـي تـوفیر كافـة المـستلزمات الطبیـة -١-٢

  .الخاصة في مجال الطب الریاضي
ب الریاضــــي  حــــث الهیئــــات التعلیمیــــة مــــن جامعــــات وكلیــــات ومعاهــــد لالهتمــــام بالطــــ-٢-٢-٥

  .وامكانیة ادراج علومه ضمن مناهجها
  .  . ا لعمل على رفع كفاءة العاملین  في مجال الطب الریاضي وتشجیع التخصص٣-٢-٥  
  . التأكید على العالقات اإلنسانیة بین الكادر الطبي الریاضي والمؤسسات الریاضیة -٤-٢-٥
لتقــویم معوقــات الطــب الریاضــي ضــرورة اســتخدام المقیــاس الــذي توصــل الیــه الباحــث -٥-٢-٥

  . وعلى مستوى اوسع واشمل
  المصـــادر

  
تقیــیم یعلـم الطالــب التجمیعـي والتكــویني ، ترجمــة ) : ١٩٨٣(بلـوم ، بنیــامین سـي ، وآخــرون  -١

  .محمد أمین فتحي وآخرون ، مطابع المكتب المصري الحدیث ، القاهرة 
التطبیقـات اإلحـصائیة فــي ) : ١٩٩٦(التكریتـي ، ودیـع یاسـین والعبیـدي ، حـسن محمـد عبـد  -٢

  .بحوث التربیة الریاضیة ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، الموصل 
القیــاس والتقـویم فــي علــم الــنفس والتربیــة ، ) : ١٩٨٩(ثورنـدایك ، روبــرت وهــیجن ، إلیزابیــث  -٣

   .ترجمة عبداهللا زید الكیالني وعبدالرحمن عدس ، مركز الكتب األردني ، عمان
 ، مركـز دلتـا للطباعـة ، اإلسـكندریة ١الریاضة والصحة ، ط) : ١٩٩٥(حسن ، عادل علي  -٤

.  
الطـب الریاضـي فـي الـصحة والمـرض ، منـشأة المعـارف ، ) : ١٩٩٧(رشدي ، محمد عادل  -٥

  .اإلسكندریة 
القواعـــــــــــــد والمراحـــــــــــــل (منهجیـــــــــــــة البحـــــــــــــث العلمـــــــــــــي ) ١٩٩٩(عبیدات،محمـــــــــــــد واخـــــــــــــران  -٦

  . لنشر،عمان،دار وائل ل٢والتطبیقات،ط
ـــد احمـــد خلیـــل -٧ ـــات ورؤســـاء )١٩٩٨(عالوي،عبـــد المجی ـــة لعمـــداء الكلی اســـالیب القیـــادة االداری

االقسام العلمیة وعالقتها بااللتزام التنظیمي للهیئات التدریسیة في الجامعات،اطروحة دكتـوراه 
  .،جامعة بغداد)ابن الرشد(غیر منشورة،كلیة التربیة 

  .الطب الریاضي ، مطبعة جامعة الموصل ، الموصل ) : ١٩٨٩(  ، عمار عبدالرحمن  -٨
  .القیاس النفسي،دار الفكر العربي،القاهرة):١٩٨٠(فرج،صفوت -٩
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  . ،دار المریخ للنشر ، الریاض١إصابات المالعب ، ط) : ١٩٨٧(، مختار،سالم  - ١٠
 ، مجلــد رســالة ٣بنــاء االختبــارات األكادیمیــة والمهنیــة ، العــدد ) : ١٩٨٣(مقبــل ، محمــد  - ١١

  . ، وزارة التربیة والتعلیم ، عمان ، األردن المعلم
12- Allen, M. and Yen, W. M. (1979) : Introduction to Measurement 

Theory, Brook/Cole California. 
13- Best, J., W., (1970) : Research in Education’s, Second Edition. New 

Jersey : Hall-Inc, Englwood Cliffs. 
14- D. D. Palmer, Chiropractic an American health car U.S.A. (1984). 
15- Lindquist, E. F. (1963)Educational Measurment. American Council 

on Education ,New York. 
16- Thorndike, L. R.and Hagen, P.E. (1986) Measurement & Evaluation 

in PsychologY& Educathon McMillan publishing New York. 
17- William H. D. (M.D) and Sir George B. O. R. R. C. S. 

Comprehensive management of Spinal Gord Injury, Cinba Volume 34 
Numbers 2. 1982. 

  
    مجموعة من الخبراء والمختصین) ١(ملحق    

           مكان العمل         التخصص  االسم واللقب العلمي

  كلیة التربیة الریاضیة    فسلجة تدریب/يتدرس  یاسین طه محمد علي.د.أ
  كلیة التربیة الریاضیة    فسلجةتدریب/ أستاذ   رافع صالح فتحي. د. أ
  أستاذ في كلیة الطب    طبیب  أحمد طالب. د.م.أ
  أستاذ في كلیة الطب    طبیب  سمیر عبداللطیف . د.م.أ
  كلیة التربیة الریاضیة    س وتقویماقی  هاشم احمد سلیمان.د.م.أ
  أستاذ في كلیة الطب    طبیب  أكرم جرجیس أحمد. د.م.أ
  كلیة التربیة الریاضیة    تدریب  ایاد محمد عبد اهللا.د.م.ا
  أستاذ في كلیة الطب    طبیب  أكرم حمید أحمد. د.م.أ
  كلیة التربیة الریاضیة    تدریسي  /طبیب  عمار عبدالرحمن قبع. م. أ
   ریاضیةكلیة تربیة    فسلجة تدریب  نشوان ابراهیم خلیل.م
  كلیة التربیة الریاضیة    ریاضة عالجیة  منیب عبد اهللا فتحي.م.م

  الطب الریاضي    طبیب ریاضي  رائد سلیمان محمد
  بكالوریوس طب وجراحة     طبیب ریاضي    عباس نوفان حمید
  دبلوم معهد الصحة    معالج طبیعي  حسین إبراهیم حساني

  حةدبلوم معهد الص    معالج طبیعي  محب غانم جالل 
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   مجموعة من الخبراء والمختصي)٢(ملحق 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  )٣(ملحق 

  جامعة الموصل 
  كلیة التربیة الریاضیة 

  
  استبیان/ م 

  المحترم ……………………………………………………… األستاذ الفاضل 
ـــ" یقـــوم الباحـــث بـــاجراء البحـــث الموســـوم    ـــات عمـــل الطـــب دراســـة تحلیلی ـــیم معوق ة لتقی

العالقـــات ، (ولغـــرض التعـــرف علـــى هـــذا الواقـــع تـــم تحدیـــد خمـــسة محـــاور خاصـــة بــــ " الریاضـــي 
ولكـونكم ) التخصص المهني ، عمل الطبیب الریاضـي ، واالمكانیـات المادیـة ، واالعـداد والتأهیـل

علـى حـدا والتـي تـم الخبراء والمتخصصین في هذا المجال نرفق لكم طیًا الفقرات تحت كل محـور 
لـذا یرجـى تـدوین مالحظــاتكم . الحـصول علیهـا مـن خـالل المقـابالت الشخـصیة وتحلیـل المحتـوى 

  . حول 
  .  مدى مالئمة المحور أو الفقرة الذي وضعت من أجله -١
تـــصلح ، ال تـــصلح ، (أمـــام كـــل فقـــرة وتحـــت البـــدیل الـــذي تـــراه مناســـبًا (    )  وضـــع عالمـــة -٢

  . ) تصلح بعد التعدیل
  .  اجراء ما ترونه مناسبًا من تعدیالت على الفقرة مباشرة -٣
  .  اضافة ما ترونه مناسبًا من الفقرات لكل محور في حالة عدم ذكرها -٤
  ) نعم، ال، إلى حد ما( طریقة احتساب درجة االجابة على الفقرات یكون وفق مقیاس ثالثي -٥

  بغداد /مدیریة الطب الریاضي  تاهیل عالجي   ضاري توما .د.أ
  موصل /كلیة التربیة الریاضیة  قیاس وتقویم   هاشم احمد سلیمان .د.م.أ
  موصل/كلیة التربیة الریاضیة   قیاس وتقویم   عبد الكریم غزال .د.م.ا
  موصل/أستاذ في كلیة الطب  طبیب  سمیر عبداللطیف . د.م.أ

  موصل/مدیریة الطب الریاضي  طب ریاضي   احمد اكرم حمید 
  موصل/مدیریة الطب الریاضي  طب ریاضي  عباس نوفان حمید. د
  موصل/مدیریة الطب الریاضي  طب ریاضي  شذى صبحي علي. د
  كلیة التربیة الریاضیة  طبیب ریاضي  عمار عبدالرحمن قبع. م. أ

  دبلوم معهد الصحة  معالج طبیعي  محب غانم جالل 
  دبلوم معهد الصحة  معالج طبیعي  إبراهیم حسانيحسین 
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  …شاكرین تعاونكم معنا لخدمة الحركة الریاضیة 

  : االسم 
  : اللقب العلمي 
  : االختصاص 

  : التاریخ 
  : التوقیع 

  الباحث
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ال تصلح   تصلح بعد التعدیل   تصلح   المحور الخاص بعمل الطبیب الریاضي  ت
        عدم الفهم الواضح للعالقة بین أفراد الفریق الطبي   ١
        . عدم تعاون الطبیب مع االخصائي الریاضي   ٢
        . راد الفریق الطبي عدم وضوح دور أف  ٣
        . اختالف اآلراء في تشخیص بعض االصابات   ٤
الفهـــم الـــسائد ان عمـــل االخـــصائي الریاضـــي فقـــط هـــو االســـعاف   ٥

  . األولي 
      

ــــامج   ٦ ــــسماح بتــــدخل االخــــصائي الریاضــــي فــــي وضــــع برن عــــدم ال
  . االعداد البدني 

      

        . ریاضیة عدم مراعاة المدرب لتعلیمات اخصائي االصابات ال  ٧
        . عدم مشاركة االخصائي الریاضي عند انتقاء الناشئین   ٨
عــــدم الــــسماح بتــــدخل االخــــصائي فــــي شــــراء المالبــــس واألحذیــــة   ٩

  .المناسبة 
      

        . عدم تعاون المدرب مع االخصائي الریاضي   ١٠
ال تصلح   تصلح بعد التعدیل   تصلح   المحور الخاص باالعداد والتأهیل  ت
دخل الكثیــــر مــــن األطبــــاء بتخصــــصاتهم المختلفــــة فــــي مجـــــال تــــ  ١

  . االصابات الریاضیة 
      

عدم وجود معاییر یمكن فـي ضـوئها تـصنیف العـاملین فـي مجـال   ٢
  . االصابات الریاضیة 

      

        ضعف مستوى الدورات الدراسیة الخاصة باالصابات الریاضیة  ٣
ـــــدمین  ٤ ـــــار المتق  باالصـــــابات عـــــدم االهتمـــــام بوضـــــع معـــــاییر اختب

  . الریاضیة 
      

        .عدم توافر الدورات التدریبیة على استخدام األجهزة العالجیة   ٥
عدم وجود معاییر تختار في ضوئها األندیـة اخـصائي االصـابات   ٦

  . الریاضیة 
      

        .قلة دراسات التأهیل والصقل في مجال االصابات الریاضیة   ٧
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ال تصلح   تصلح بعد التعدیل   تصلح   المحور الخاص باالمكانیات    ت
        . المقابل المادي للعمل في مجال االصابات ضئیل   ١
        . عدم توافر المراكز الطبیة المتخصصة   ٢
        . عدم توافر األجهزة التشخیصیة   ٣
        . عدم توافر األجهزة العالجیة   ٤
         .عدم االهتمام بسجالت المصابین باالندیة خالل الموسم   ٥
        . قلة میزانیة الصرف على المصابین   ٦
        . صعوبة اجراء قیاسات طبیعیة تبعیة خالل الموسم   ٧
        . صعوبة اجراء قیاسات بدنیة تتبعیة خالل الموسم   ٨
ال تصلح   تصلح بعد التعدیل   تصلح   محور العالقات   ت
        . ة عدم وجود عالقة بین األندیة الریاضیة والمؤسسات الطبی  ١
        . عدم الفهم الواضح للعالقة بین أفراد الكادر الطبي   ٢
        . عدم تعاون الكادر التدریبي مع الطبیب الریاضي   ٣
        . یساهم الطبیب الریاضي في نشر الوعي الطبي   ٤
عــدم مراعــاة الطبیــب الریاضــي للعالقــات االنــسانیة بــین الالعبــین   ٥

  . والكادر التدریبي 
      

ال تصلح   تصلح بعد التعدیل   تصلح   ور التخصص المهني مح  ت
        . عد وجود اختصاص دقیق للطلب الریاضي   ١
        . یفضل ان یكون الطبیب الریاضي خریج كلیة الطب   ٢
        یفضل ان یكون الطبیب الریاضي خریج كلیة التربیة الریاضیة  ٣
الطب یفضل استحداث اختصاص دقیق للطب الریاضي في كلیة   ٤

 .  
      

تــدخل االختــصاصات المتعــددة یـــنعكس بــشكل ســلبي علــى عمـــل   ٥
  . الطبیب الریاضي 
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  )٤(الملحق   
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  
  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

  جامعة الموصل 
  كلیة التربیة الریاضیة 

  
  ھائیة                                        المقیاس بصورتھ الن

  المحترم ……………………………………………………… األستاذ الفاضل 
دراسة تحلیلیة لتقییم معوقات عمـل الطـب الریاضـي " یروم الباحث إجراء بحثه الموسوم   

ولكـــونكم الخبـــراء والمتخصـــصین فـــي هـــذا المجـــال یرجـــى بیـــان رأیكـــم حـــول المعلومـــات المدونـــة " 
علمـًا بـأن رأیكـم یغنـي البحـث . لذي تراه مناسبًا أمام كل فقرة وتحت البدیل ا(    ) بوضع عالمة 

  . ویكسبه بعدًا علمیًا وعملیًا ویعطیه نتائج لها فعالیتها 
  

  …شاكرین تعاونكم معنا لخدمة الحركة الریاضیة 
  : االسم 

  : اللقب العلمي 
  : االختصاص 

  : التاریخ 
  : التوقیع 

  
  

  الباحث 
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  إلى حد ما  ال  نعم  الفقرات  ت
د عالقة بـین األندیـة الریاضـیة والمؤسـسات الطبیـة الریاضـیة عدم وجو   ١

 .  
      

        . الفهم السائد هو ان الطبیب الریاضي هو االسعاف األولي   ٢
        . عدم وجود اختصاص دقیق للطب الریاضي   ٣
        . عدم وجود دورات تعلیمیة خاصة في مجال الطب الریاضي   ٤
        . تخصصات األخرى المردود المادي ضعیف مقارنة بال  ٥
        . عدم الفهم الواضح للعالقة بین أفراد الفریق الطبي   ٦
        . یؤكد الطبیب الریاضي على االستخدام األمثل لألجهزة الطبیة   ٧
        . یفضل ان یكون الطبیب الریاضي خریج كلیة الطب   ٨
        . تدخل األطباء بتخصصاتهم المختلفة في مجال االصابات الریاضیة  ٩
        . عدم توفر المراكز الطبیة المتخصصة بالطب الریاضي   ١٠
        . عدم تعاون الكادر التدریبي مع الطبیب الریاضي   ١١
        . عدم مراعاة المدرب لتعلیمات االصابات الریاضیة   ١٢
        یفضل ان یكون الطبیب الریاضي خریج كلیة التربیة الریاضیة   ١٣
        .تأهیل في مجال االصابات الریاضیة قلة دورات الصقل وال  ١٤
        . قلة توفر األجهزة التشخیصیة في الطب الریاضي   ١٥
        . فقدان حلقة الوصل بین الطبیب والكادر التدریبي   ١٦
        . ال توجد تقاریر وبیانات مثبتة عن الالعبین المصابین   ١٧
        . یفضل ان یكون المعالج الریاضي خریج كلیة الطب   ١٨
        . عدم وجود معاییر خاصة لتقییم عمل الطبیب الریاضي   ١٩
عـــــدم مراعـــــاة الطبیـــــب الریاضـــــي للعالقـــــات االنـــــسانیة مـــــع الالعبـــــین   ٢٠

  والكادر التدریبي 
      

        . عدم مشاركة الطبیب الریاضي في عملیة االنتفاء   ٢١
        . یفضل ان یكون المعالج خریج كلیة التربیة الریاضیة   ٢٢
        . ضعف الدورات الدراسیة الخاصة باالصابات الریاضیة   ٢٣
        .صعوبة إجراء فحوصات طبیة تتبعیة خالل الموسم الریاضي  ٢٤
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  ٢٧

  إلى حد ما  ال  نعم  الفقرات  ت
        .عدم ابراز عمل الطبیب الریاضي من قبل الصحافة واالعالم   ٢٥
عــدم مــساهمة الطبیــب الریاضــي فــي وضــع البــرامج التدریبیــة الخاصــة   ٢٦

  بالمصابین 
      

یفـــــــــضل اســـــــــتحداث اختـــــــــصاص دقیـــــــــق للطـــــــــب الریاضـــــــــي ضـــــــــمن   ٢٧
  . اختصاصات كلیة الطب 

      

        .عدم توفر الدورات التدریبیة على استخدام األجهزة العالجیة   ٢٨
        .عدم توفر امكانیات االسعافات األولیة الفوریة في المالعب   ٢٩
         .یساهم الطبیب الریاضي بنشر الوعي الطبي في الوسط الریاضي   ٣٠
عــدم استــشارة االختــصاصي الریاضــي فــي شــراء التجهیــزات الریاضــیة   ٣١

  . الخاصة بالمصابین 
      

تـــدخل االختـــصاصات المتعـــددة یـــنعكس بـــشكل ســـلبي علـــى الخـــدمات   ٣٢
  . الصحیة للطب الریاضي 

      

        . قلة المصادر العلمیة الخاصة في مجال الطب الریاضي   ٣٣
        ة دور الطبیب الریاضي مع الالعبین اهمال المؤسسات الریاضی  ٣٤
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