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  الملخص
 

لـدى ریاضــیي أندیـة الموصـل الریاضـیة وكــذلك ومـدى انتـشارها إلمـراض الجلدیــة ا أنـواعهـدفت الدراسـة الحالیـة إلــى تحدیـد 

والتعـــرف علـــى الفئـــة العمریـــة األكثـــر إصـــابة بـــاألمراض الجلدیـــة . التعـــرف علـــى أنـــواع األمـــراض الجلدیـــة التـــي تـــصیب الریاضـــیین 

وبمـا أن .ة بالجلـد لـدى هـؤالء الریاضـیین والمستوى التعلیمي األكثر إصابة أیضا وكـذلك تـم دراسـة الـسلوك الـصحي مـن حیـث العنایـ

األمــراض وبــصورة عامــة ومــن ضــمنها األمــراض الجلدیــة تــشكل عائقــَا مهمــَا أمــام التــدریب والمنافــسات وكــذلك ســهولة انتــشارها بــین 

  .المشاركین من هنا جاءت أهمیة البحث للتعرف على هذه األمراض وكیفیة الوقایة منها الحقَا 

أن هناك عدد كبیر من اإلصابات الجلدیة بین ریاضیي أندیـة مدینـة الموصـل مـع وجـود عـدة عوامـل وقد افترض الباحثان 

  .تساعد على ظهورها وانتشارها وكذلك قلة االهتمام بممارسة السلوك الصحي للعنایة بالجلد 

م اسـتخدام اسـتمارة وتضمنت إجراءات البحث استخدام المنهج الوصفي بطریقة المسح انسجامَا مع طبیعـة المـشكلة حیـث تـ

  .االستبیان لجمع المعلومات وكذلك إجراء الكشف الطبي والفحوصات المختّبریة من قبل فریق العمل المساعد 

وقـد اســتنتج إن األمـراض الجلدیــة واســعة االنتـشار بــین الریاضــیین وكانـت هنــاك عالقـة واضــحة بــین هـذه األمــراض وعمــر 

متعلمـــین وكـــذلك ال وغیـــرلـــى نـــسب اإلصـــابة بـــین الریاضـــیین ذوي األعمـــار الـــصغیرة الالعـــب والمـــستوى التعلیمـــي  حیـــث بلغـــت أع

  .الریاضیین الذین ال یعیرون اهتمامَا للعادات الصحیة للعنایة بالجلد 

The study of prevalence and types of skin diseases among athlets in Mosul sport clubs 
   

Asst.prof.Ammar abdulrahman            Asst.lecture. Gada abd jabbar       
ABSTRACT 

  
The research objectives is to determined the prevalence and types of skin diseases among 

athlets in Mosul sport clubs and to determined The ages , educational level and hygiene care of skin 

practiced by the athlets . skin diseases form a problem  in front of training and competition and 

from this came the importance of the research . 
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The researchers put a hypotheses that there is a large number of skin   diseases among athlets and 

there is little medical . we used community – based survey and we conclude that skin  diseases was 

very prevalent among athlets and there is clear relation ship between these diseases and the age and 

the educational level , the high percentage was in young ages with low educational level and also 

between the athlets with low skin hygiene .  
  : التعریف بالبحث-١
  : المقدمة وأهمیة البحث١–١

یعد الطـب الریاضـي احـد الفـروع الطبیـة الحدیثـة الـذي اخـتص فـي الوقایـة وعـالج األمـراض الناجمـة عـن ممارسـة 
ـــاحثین فـــي مجـــال الریاضـــة  ـــرا مـــن المعنیـــین والب ـــذي القـــى اهتمامـــا كبی  تـــشكل اإلصـــابات الریاضـــیة عامـــة إذالریاضـــة وال

ة خاصة حاجزَا جسمیا ونفسیَا وعقبة للوصول إلى المستویات العلیـا وان تفـادي ذلـك هـو الهـدف األساسـي واألمراض الجلدی
 ومــن هنــا تــأتي أهمیــة تحدیــد األمــراض الجلدیــة التــي (Klafs & Arnheim,1981,10).للعــاملین فــي مجــال الریاضــة

أهمیــة دراســـة هــذه األمـــراض الناجمــة عـــن كمـــا إن . تــصیب الریاضـــیین للحــد مـــن انتــشارها ووضـــع الحلــول المناســـبة لهــا 
الشق األول طبي وعالقتها بالریاضة والشق الثاني ینتج عن اآلالم المصاحبة لكثیـر مـن هـذه : ممارسة الریاضة لها شقان 

   وتؤدي إلى هبوط مستواه الریاضي األمراض والتي تعیق الریاضي عن ممارسة تمارینه
(Struss , 1988 , 653 )                                                                                                                   

   : مشكلة البحث٢ – ١
إن اختالف الفعالیات الریاضیة وتعدد الوسائل المـستخدمة فـي تنفیـذ مهاراتهـا المختلفـة حـسب طبیعـة وخـصوصیة 

د مــن األمــراض التــي لهـــا عالقــة بطبیعــة األداء الریاضــي ومنهــا األمـــراض كــل فعالیــة ریاضــیة قــد أدى إلــى ظهـــور العدیــ
فــان الدراســـات الوبائیـــة ، ونظـــرا لكــون األســـاس الــذي یبنـــى علیــه حـــل أیــة مـــشكلة هــو معرفـــة حجمهــا وأبعادهـــا ، الجلدیــة 

ات مهمـة للمختـصین فـي  قاعـدة بیانـبوصـفها المسحیة منها تعـد الخطـوة األولـى المتخـذة للحـد مـن المـشاكل الطبیـة السیماَ و 
بة  فــي اتخــاذ قــرارات مناســتــسهمهــذا المجــال لتوضــیح حجــم وأبعــاد المــشكلة التــي یعــاني منهــا الكثیــر مــن الریاضــیین والتــي 

   ) ٦، ١٩٨٦،لوتس.(للحد من تلك المشاكل 
   : أهداف البحث٣ – ١
  .تحدید مدى انتشار األمراض الجلدیة لدى ریاضیي أندیة مدینة الموصل ١-٣-١
  .التعرف على أنواع األمراض الجلدیة التي تصیب الریاضیین حسب الفئة العمریة والمستوى التعلیمي ٢-٣-١
  .التعرف على مدى ممارسة السلوك الصحي للعنایة بالجلد ٣-٣-١
   :مجاالت البحث ٤ –١
  .شمل ریاضیي أندیة مدینة الموصل في مختلف الفعالیات الریاضیة :المجال البشري١-٤-١
  .١/٩/٢٠٠٤ ولغایة ١/٤/٢٠٠٤ من ابتداء:المجال ألزماني٢-٤-١
تمــت جمیــع إجــراءات البحــث المیدانیــة فــي مركــز الطــب الریاضــي واألندیــة الریاضــیة فــي مدینــة :المجــال المكــاني٣-٤-١

  .الموصل 
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  : السابقةالدراسات اإلطار النظري و -٢
  : اإلطار النظري١-٢
 متـر مربـع عنـد الـشخص ٢ تقرب من كغم ومساحة ٤ما حیث یزن تقریبا هو اكبر أعضاء الجسم مساحة وحج:الجلد٢–٢

 والجلـد الخـالي مـن  ،الجلد الحامـل للـشعر الـذي یغطـي الغالبیـة العظمـى مـن سـطح الجـسم، البالغ وهناك نوعان من الجلد 
لــد مــن ثــالث ویتكــون الج.الــشعر الــذي یوجــد فــي أخمــص القــدمین وراحــة الكفــین وهــو خــالي مــن الجهــاز الــشعري ألــدهني 

   ).١٨٢ ، ٢٠٠٠، ألعیشي ( الطبقة تحت الجلد، األدمة ، طبقات هي البشرة 
  :وهي مجموعة من التراكیب المتخصصة والتي تشمل  : اللواحق الجلدیة٣–٢
   القدمین وأخمص باطن الكفین ینیة صلبة تغطي معظم الجلد عدامادة كیرات :الشعر١–٣–٢
لعلــوي للــسالمیة تتــألف مــن خالیــا متقرنــة موجــودة فــي الجــزء الخلفــي للــسطح اهــي تراكیــب متخصــصة  :األظــافر٢–٣ –٢

  .األخیرة لكل أصبع
والنـوع الثـاني موجـود فـي منـاطق ، النوع األول منتشر فـي جمیـع أنحـاء الجـسم : ن یهي على نوع : الغدد العرقیة٣–٣–٢

  .خص خاصة من الجسم مثل منطقة تحت اإلبط والتي تعطي الرائحة الممیزة لكل ش
هـي غـدد مرتبطـة ببـصیالت الـشعر تفـرز مـادة دهنیـة علـى الـشعرة ممـا یعطیهـا لمعانـا ممیـزَا كمـا  : الغدد الدهنیة٤–٣–٢

 إلـى الطبقـة فـضال عـنیخرج إفرازهـا مـع الـشعرة علـى سـطح الجلـد وتكـوین طبقـة خفیفـة مـن الـدهن الـذي یعمـل مانعـا أخـر 
  . )١٨٣ ،٢٠٠٠، ألعیشي (المتقرنة

   :لجلدیةاألمراض ا٤–٢
   :یأتيیمكن إجمال أسباب األمراض الجلدیة بصورة عامة إلى ما  : أسباب األمراض الجلدیة١–٤–٢
  . القوى المیكانیكیة المسلطة على الجلد تبعا لحجمها وتكرارها -١
  ) .الفطریة ، الفیروسیة ، الطفیلیة ، البكتیریة ( المیكروبات -٢
  .د  المواد الكیمیائیة التي تالمس الجل-٣
  . الظروف الجویة والتي تشمل الحر الشدید والبرد وأشعة الشمس -٤
 Hunter) . بعض العوامل الداخلیـة مثـل بعـض األمـراض الباطنیـة والعوامـل الوراثیـة والحالـة النفـسیة وبعـض األدویـة -٥

etal ,1999,30)                                                                                                                                   
إن مـن عواقـب األمـراض الجلدیـة عـدم الراحـة نتیجـة اآلالم والحكـة المـصاحبة للمـرض  : عواقب األمراض الجلدیة٢–٤–٢

 ضــغطَا الجلـدي حیـث قـد یـضطر الریاضـي إلـى اتخـاذ وضـع غیـر مناسـب أثنـاء المنافـسات للتخفیـف مـن اآلالم ممـا یـسلط
ومـن العواقـب األخـرى التـشوه الـذي یـصیب جلـد الریاضـي ممـا یـشعره  والـذي قـد یـؤدي إلـى إصـابات خطـرة، على المفاصـل

  .( Ryan , 1991 , 33) بحضور التمارین الریاضیةابالكآبة والخجل من منظر جلده فیصبح اقل اهتمام
  :تصنیف األمراض الجلدیة الناجمة عن ممارسة الریاضة ٣–٤–٢
  .تشمل جمیع اإلصابات التي تنشا نتیجة تعرض الجلد إلى شدة خارجیة : اإلصابات المیكانیكیة -١
یلـي وفطـري بمـا تشمل جمیع األمراض التي تحدث نتیجة اإلصابة بالتهاب بكتیري وفیروسـي وطف:  األمراض االلتهابیة-٢

  .فیها ملحقات الجلد
  .ة وهي األمراض التي یزید الجهد البدني من حدتها  تفاقم بعض األمراض الجلدیة بسبب ممارسة الریاض-٣
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  :وصف األمراض الجلدیة ٤–٤–٢
  .یجب علینا هنا في هذا المجال إعطاء تعریف مبسط عن األمراض الجلدیة موضوع البحث 

  : اإلصابات المیكانیكیة -١
لعلیــا مــن الجلــد عــن الطبقــات  انفــصال الطبقــات اإلــىوتنــتج مــن تكــرار احتكــاك الجلــد بــسطح خــشن ممــا یــؤدي  :النفطــات 

  .السفلى وظهور سائل بین هذه الطبقات یترشح من األوعیة الدمویة واألوعیة اللمفاویة 
 كلیهمـا لفتـرة طویلــة أو الـضغط المـستمر علــى الجلـد أو قـوى احتكاكیــة متكـررة إلـىویحـدث نتیجـة لتعــرض الجلـد  : التقـرن

  .من الزمن 
تمركـز حــول وسـطه علـى شـكل هــرم مقلـوب ویحـدث غالیـا فــي الجلـد الـذي یغطــي هـو تـثخن محــدود فـي الجلـد م :المـسمار

  .البروزات العظمیة 
 الجلــد وتكــون فــي منــاطق أدمـة جلدیــة طولیــة الـشكل تحــدث نتیجــة لتمــزق طبقــة آفــاتهــي عبـارة عــن  : التــشققات الخطیــة

  . الظهر والبطن والفخذین وأسفلالكتفین 
 الخـشنة والسـیمالـصدر عنـد العـدائین نتیجـة احتكـاك الحلمـة بـالمالبس الریاضـیة وتحـدث وتـصیب حلمـة ا : حلمة العـدائین

  . الجري أثناءمنها والتي تحدث تشققات مؤلمة في الحلمة تعیق الریاضي 
 نـزوح الـدم إلـىهي عبـارة عـن تمـزق الطبقـات العلیـا للجلـد نتیجـة تعرضـها لالحتكـاك بـسطح خـشن ممـا یـؤدي : السحجات 

  .وترشحه
  .ي فقدان استمراریة الجلد نتیجة لشدة خارجیة مثل الجرح القطعي والجرح النافذ والجرح الرضي وه:الجروح
 هرس النسیج نتیجـة لتعرضـه لـضغط شـدید وتـورم المنطقـة وتغییـر لونهـا نتیجـة النـزف بأنه الرصویعرف الكدم و :الكدمات

  .الداخلي وارتفاع حرارة المنطقة 
  -:إصابات األظافر

تحدث هذه الحالة نتیجة تمزق األوعیة الدمویة الشعریة تحت األظـافر نتیجـة شـدة خارجیـة  أي :  األظافر الكدمات تحت-ا
  .االرتطام المتكرر لألظافر بمقدمة الحذاء الریاضي بسبب الطول الزائد لألظافر 

ا لینحــشر داخــل ویــصیب اظفــر األصــبع الكبیــر فــي القــدمین حیــث ینمــو بطریقــة غیــر طبیعیــة جانبیــ:  الظفــر الناشــب –ب 
ــ یحــدث المــرض نتیجــة لقــص األظــافر بطریقــة مــستدیرة حیــث یــساعد الــضغط الجــانبي الــذي  . اإلنــسیةة الظفریــة جلــد الطّی

  .ظفر داخل الجلد سلطه الحذاء الضیق على انحشار األی
  :  األمراض االلتهابیة -٢

یم علـى شـكل بثـرة صـغیرة صـفراء اللـون تحــیط وینـتج عـن االلتهـاب الـسطحي لفوهـة الـشعرة بـالجراث :التهـاب بـصیلة الـشعر
  . نتیجة الحك والفرك إلى أخرى تتعدد نتیجة النتقال الجرثومة من شعرة أنبالشعر ال تلبث 
هـو مـرض معـدي یـنجم عـن تلـوث الخـدوش بالبكتریـا علـى شـكل نفطـة صـغیرة واحـدة سـرعان مـا تنفجـر  : القوباء المعدیـة

  .لقیح الجاف تاركة جلدا محمرَا مغطى بطبقة من ا
 أوهــو مــرض معــدي وشــائع حیــث تظهــر بقــع عدیــدة صــغیرة دائریــة الــشكل ذات لــون وردي او بنــي  : النخالــة المبرقــشة

  .ابیض حسب لون الجلد المصاب وتكون عادة في جدار البطن والصدر والعنق والكتفین 
 علـى شـكل اإلنـسیة الفخـذین مـن الجهـة لـىأع بني فاتح في المنطقة ما بین أوهو التهاب ذات لون احمر :فطریات المغبن

  . من باقي الجلد أعلىفراشة وتكون حوافي المنطقة المصابة 
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 ١٤١

 والرابــع وهــو شــائع بــین الثالــث اإلصــبعین بــین والســیما القــدم أصــابعمــرض فطــري یــصیب الثنییــات بــین  : فطریــات القــدم
  .قق الجلد وابیضاضه  مع ظهور احمرار وتشاألصابعالریاضیین ویتمیز بوجود حكة شدیدة في 

ظفــر وانفــصاله إلـى تكــسر األ الیـدین والقــدمین علــى شـكل بقــع داكنــة تــؤدي أظــافرمـرض فطــري یــصیب  :فطریــات األظــافر
  .عن الجلد

 المخاطیــة وتكــون علــى شــكل منــاطق مــستدیرة واألغــشیةهــو مــرض فیروســي معــدي یــصیب الجلــد  : )الفــالول ( الثألیــل
  . كتل كبیرة المساحة إلى الدبوس رأس حجمها من مفرطة التقرن غیر مؤلمة یتباین

 مـن النفطـات الـصغیرة سـرعان مـا  منطقـة حـول الـشفتین علـى شـكل عنقـودمرض فیروسي یصیب غالبا : الداحس البسیط
   .أسبوعین أو أسبوعتنفجر تاركة بثورا تتساقط على مدى 

المباشـر او باسـتخدام مالبـس المـریض و یعـیش هو مرض جلدي یسببه طفیلـي الجـرب وینتقـل بـالتالمس الجلـدي  : الجرب
 والقــدم والــركبتین والمــرفقین وفــي نالیــدی أصــابعالطفیلــي بحفــر فــي الجلــد حیــث تظهــر علــى شــكل خطــوط ســوداء مــا بــین 

  . على شكل حكة شدیدة األعراضالصدر وتكون 
 أثنــاء وتــؤدي لــسعة الطفیلــي  العانــة ویعــیش فــي الــشعر و المالبــسأو الجــسم أو الــرأسهــو مــرض طفیلــي یــصیب  : القمــل

 غیـر مباشـرة أو بطریقـة مباشـرة لتهـاب الجلـد وتقیّحـه وتحـدث العـدوى حدوث حكة شـدیدة مـع اإلىتغذیته على دم المصاب 
  .)١٠٧ –٩٩ ، ١٩٩٩، قبع (
ب  الجلدیـة التـي تـزداد سـوءا بـسباألمـراضهنـاك العدیـد مـن  :  تفاقم بعض األمراض الجلدیة بسبب ممارسـة الریاضـة-٣

ــد والتجهیــزات الریاضــیة ومــن هــذه  ممارســة النــشاط الریاضــي ونتیجــة للتعــرق الــشدید والحــرارة الــشدیدة واالحتكــاك بــین الجل
  -:األمراض

هو التهاب مزمن یصیب بصلة الشعر والغدد الدهنیة المصاحبة لها ویصیب الشباب مـن كـال الجنـسین فـي  : حب الشباب
  . شكل طفح وردي ورؤوس سوداء في الوجه والصدر والظهر فترة المراهقة بصورة خاصة ویكون على

 مزمنـة أو حـادة إمـاوتكـون  ، األشـكالهي وذمة وتوسع وعائي یـضاف لهـا رشـاحة خلویـة متعـددة :  )الحساسّیة ( الشرى 
  :حسب مدتها وهي على نوعین 

حجـم مـصحوبة بحكـة شـدیدة بعـد وتنتج عن الحرارة والتعرق والضغط النفسي علـى شـكل وذمـات صـغیرة ال:  شرى الجهد-ا
  .دقائق من الجهد وتصیب النصف العلوي من الجسم بصورة خاصة وتزول بعد وقت قصیر من انتهاء الجهد 

 شــكل یأخــذ الــضغط ویحــدث تــورم إلــىتظهــر علــى شــكل وذمــة فــي الجلــد بعــد ســاعات مــن التعــرض :  شــرى الــضغط -ب
 ( Longley , 1987 , 257)ت من زوال العامل الضاغط  د ساعاالعامل الضاغط على الجلد وتزول العالمات بع

 
  :  إجراءات البحث-٣
  . لطبیعة البحث لمالئمتهاستخدم الباحثان المنهج الوصفي بأسلوب المسح وذلك  : منهج البحث١–٣
 تـــم اذ الریاضـــیة فـــي مدینـــة الموصـــل األندیـــةتكـــون مجتمـــع البحـــث مـــن ریاضـــیي بعـــض  : مجتمـــع البحـــث وعّینتـــه٢–٣

ــة وذلــك لكونهــا مــن اختیــ  التــي لهــا مــشاركات ریاضــیة كثیــرة علــى مــستوى القطــر فــي فعالیــات األندیــةارهم بالطریقــة العمدّی
 اآلتیــــة األندیــــة الریاضــــیة الناجمــــة عــــن تلــــك المــــشاركات وشــــملت تلفــــة والحتمالیــــة وجــــود بعــــض اإلصــــاباتریاضــــیة مخ

  وقد بلغ عدد أفراد عینة البحث المشاركین فعلیا في ) جمال عبد الناصر، رعد سنجار،  شیتأیاد، الفتوة، الموصل(
  .ریاضیَا  ) ٣٦٥(  اإلجراءات
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 ١٤٢

  : لومات وسائل جمع المع٣–٣
( تـم إعـداد اسـتمارة اسـتبیان مـن خـالل االطـالع علـى المـصادر العلمیـة اشـتملت علـى معلومـات شخـصیة وطبّیـة 

) ٢الملحــق(لخبــراء والمختــصین فــي هــذا المجــالوللتأكــد مــن صــدق االســتمارة تــم عرضــها علــى مجموعــة مــن ا) ١الملحــق
جلـه وبعـد أن تـم التحقـق مـن صـالحیة االسـتمارة تـم  مدى صالحیتها لقیـاس مـا وضـعت مـن ألغرض إبداء أرائهم من حیث

بعـد أجـراء الفحـص الطبـي و  ) ٣الملحق (  ملئها من قبل عینة البحث للمعلومات الشخصیة ومن قبل األطباء المختصین
  .یهم  علألمختبري

ریاضــیین  ) ٥(  مــن مجتمــع البحــث وكــان عــددهم أفــراد تجربــة اســتطالعیة علــى إجــراءتــم :  التجربــة االســتطالعیة ٤–٣
 علیهـا والیـة اإلجابـة مـن وضـوح المفـردات التـي تـضمنتها اسـتمارة االسـتبیان وكیفیـة للتأكـدوالذین تم اسـتبعادهم مـن البحـث 

  .دیة مع تذلیل كافة الصعوبات التي تواجه العمل  الجلاألمراض فحص وتشخیص وٕامكانیةالعمل 
  :  األجهزة واألدوات المستخدمة ٥ – ٣
  . الجلدیة صغیرة الحجم اآلفات عدسة مكبرة لمالحظة -١
  . الفحص الطبي أثناء معقمات وكفوف طّبیة لتقلیل خطر العدوى -٢
  .ات  فوق البنفسجیة لتشخیص اآلفات الجلدیة والفطریلألشعة مصباح وود -٣
  . االلتهابیة في المختبر لألمراض كشطات ومسحات لتثبیت التشخیص الدقیق -٤
   : الوسائل اإلحصائیة٦–٣

  :تم معالجة البیانات إحصائیا باستخدام 
  . النسبة المئویة -١
  . مدى االنتشار -٢

  :معادلة اآلتیةوهو اختبار وبائي لقیاس مدى وقوع المرض الجلدي في المجتمع الریاضي ویحسب باستخدام ال
  

  نx 10                        =مدى االنتشار 
 .شخص  ) ١٠٠٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠( مدى االنتشار لكل إلى)ن (  تعبراذ

  
   : عرض النتائج ومناقشتها-٤
  : مناقشة نتائج مدى انتشار األمراض الجلدیة لدى الریاضیین١–٤

 الجلدیــة مــن األمــراضیعــانون مــن )  ریاضــیا ١٧١ ( إن للریاضــیین فــي البحــث الحــالي ألــسریرياظهــر الفحــص 
) ٤٦.٨(  الجلدیـة هـو األمـراض مـدى انتـشار إنومـن هـذه النتیجـة یتـضح ، اشتركوا في البحـث )  ریاضیا ٣٦٥( مجموع 

، طریقـة اختیـار العینـة ، لكل مئة ریاضي وان مقارنة هذه النتائج تواجه بالعدید من الصعوبات مثل اختالف منهج البحـث 
ونظــرَا لعــدم تــوفر ، الدراســة إجــراء اخــتالف التركیــب العمــري لعینــة الدراســة وزمـن فــضال عـنمقـدار تمثیلهــا لمجتمــع البحــث 

 هـذه إن كبیـرة حیـث تعـد فـي العـراق فـان هـذه النـسبة نللریاضـیی الجلدیـة بـین األمراضدراسات مشابهة لقیاس مدى انتشار 
 الجلدیـــة تـــرتبط بالعوامـــل الخارجیـــة المحیطـــة بالریاضـــیین مـــن خـــالل بـــاألمراض الریاضـــیین وٕاصـــابةالزیـــادة فـــي حـــدوث 
 المنافــسات الریاضــیة التــي تــسلط عبئــَا إضــافیا علــى جلــد الریاضــیین ممــا یــساعد علــى حــدوث وأثنــاءممارســتهم للتمــارین 

  . وقت إجراء البحث الذي اجرّي في فصول حارة من السنة السیماواستیطان األمراض الجلدیة بینهم و 

  عدد المصابین في العینة
  العدد الكلي للعینة
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 ١٤٣

   :  مناقشة وتحلیل أنواع األمراض الجلدیة لدى الریاضیین٢ – ٤
  .أنواع األمراض الجلدیة وعدد المصابین بكل نوع والنسبة المئویة ومدى انتشارها ) ١(رقم یبین الجدول  -١
  

  توزیع األمراض الجلدیة لدى الریاضیین المشتركین في البحثیبین   )١( رقم دول الج
   ریاضي١٠٠مدى االنتشار لكل   النسبة المئویة  لمصابینعدد ا  األمراض الجلدیة

  ١١.٨  ٢٥.١  ٤٣  حب الشباب
  ٤.٦  ١٠  ١٧  خالة المبرقشةنال

  ٣.٨  ٨.٢  ١٤  التقرن
  ٣.٨  ٨.٢  ١٤  الثألیل

  ٣.٥  ٧.٦  ١٣  التهاب بصیلة الشعر
  ٣  ٦.٤  ١١  إصابات األظافر

  ٢.٢  ٤.٧  ٨  الشرى
  ١.٩  ٤.١  ٧  التشققات الخطّیة
  ١.٦  ٣.٥  ٦  فطریات المغبن
  ١.٦  ٣.٥  ٦  فطریات القدم

  ١.٦  ٣.٥  ٦  المسمار
  ١.٦  ٣.٥  ٦  القوباء المعدّیة

  ١.٤  ٢.٩  ٥  السحجات
  ١.١  ٢.٣  ٤  النفطة االحتكاكیة
  ٠.٨  ١.٧  ٣  الداحس البسیط
  ٠.٥  ١.٢  ٢  حلمة العدائین
  ٠.٥  ١.٢  ٢  العقب األسود

  ٠.٥  ١.٢  ٢  فطریات األظافر
  ٠.٣  ٠.٦  ١  الجرب
  ٠.٣  ٠.٦  ١  القمل

  ٤٦.٨  ١٠٠  ١٧١  المجموع
وبعــد )  مــرض ٢٠( األمــراض الجلدیــة التــي ظهــرت فــي هــذا البحــث وكــان عــددها یبــین ) ١( یبــین إن الجــدول 

بینما كان الجـرب والقمـل اقـل األمـراض شـیوعَا  %) ١١.٨(ترتیبها تنازلیَا ظهر إن أكثر األمراض شیوعا هو حب الشباب 
ا إن والسـیم إلى كثرة شیوع حب الشباب في فترة المراهقة ولهذا سمي المـرض حـب الـشباب وتعزى هذه النتیجة% ) ٠.٣( 

نسبة كبیرة من عینة الدراسة كانوا مـن الفئـة العمریـة الـشاّبة حیـث تحـدث زیـادة فـي إفـراز الهرمـون الـذكري أثنـاء فتـرة البلـوغ 
وهذا الهرمون یزید من إفراز الغدد الدهنیة مما یـوفر وسـطا مناسـبا لنمـو الجـراثیم المـسببة لمـرض حـب الـشباب وكـذلك فـان 

 یصاحب الریاضیین الشباب أثناء المنافـسات الریاضـیة وشـیوع اسـتخدام المنـشطات تـؤدي إلـى االنفعال النفسي والقلق الذي
وقد حـل مـرض النخالـة المبرقـشة فـي المرتبـة الثانیـة مـن   ) .٩٣ ، ١٩٩٨، الراوي (فرط عمل الغدد الدهنیة وتفاقم الحالة 

ا فـي الفـصول والسـیمداء التمارین الریاضیة وقد یعزى ذلك إلى غزارة التعرق المصاحب أل% ) ٤.٦( حیث مدى االنتشار 
وممـا ضـاعف المـشكلة قلـة العنایـة الـصحیة بالجلـد التـي أظهرتهـا دراسـة ) والتي هـي فتـرة إجـراء الدراسـة (الحارة من السنة 

 الــسلوك الــصحي فــي هــذا البحــث والمــذكورة الحقــَا مــن عــدم االســتحمام بعــد التمــرین وعــدم انتظــار جفــاف الجلــد قبــل ارتــداء
احتـل مـرض التقـرن المرتبـة الثالثـة مـن و ،المالبس وشیوع ظاهرة تبادل المالبس الذي یلعـب دورا مهمـا فـي انتقـال الفطریـات

وقد ظهر ذلك بصورة خاصة بین العبي رفـع األثقـال وكمـال األجـسام لتعرضـهم المـستمر % ) ٣.٨( حیث مدى االنتشار 
( وقـــد احتـــل المرضـــان االلتهابیـــان الثألیـــل  ، للعبـــةهیـــزات المناســـبة للـــضغط الـــشدید مـــن قبـــل األوزان وعـــدم اســـتخدام التج

 أسـباب عـدة إلـىالمرتبة الرابعة والخامسة من حیث مدى االنتـشار ویعـود ذلـك % ) ٣.٥(والتهاب بصیلة الشعر % ) ٣.٨
 بــین المحــیط وأ االحتكــاك بــین الریاضــي و خــصمه فــضال عــنمنهــا الرطوبــة الزائــدة فــي جلــد الریاضــیین  لغــزارة التعــرق 

 الدراسـات ضـعف المناعـة أظهـرت الجـسم وقـد إلـى وجود منافـذ لـدخول الجـراثیم إلى الریاضیة مما یؤدي واألدوات واألجهزة
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والـذي یقلـل مـن قابلیـة الجـسم علـى الـتخلص مـن الجـراثیم (Glesson,2001,23)خصوصا عند ریاضیي االنجازات العالیـة
كمــا احتلــت ، یاضــیین مثــل تبــادل المالبــس واســتعمال المناشــف العامــة وغیرهــا وكــذلك شــیوع الــسلوك غیــر الــصحي بــین الر 

 حیــث األطــراف أقــصى فــي األظــافر موقــع إلــىوقــد یعــود ذلــك % ) ٣(  المرتبــة الــسادسة وبمــدى انتــشار األظــافر إصــابات
م معرفـــة كیفیـــة العنایـــة  التــدریب ولعـــدأثنـــاء تحمـــل القــوى المیكانیكیـــة التـــي تـــسلط علــى الكفـــین والقـــدمین أعبـــاءیقــع علـــیهم 
 اإلصـابةمهمـا فـي  سـوء اختیـار الحـذاء الریاضـي المناسـب یلعـب دورا إن وتقلیمهم بطریقة صحیة كمـا باألظافرالصحیحة 

 كمیـة كبیـرة مـن إطـالقبـسبب تـأثیر الجهـد والحـرارة الـشدیدة التـي تعمـل علـى %) ٢.٢(سجل مـرض الـشرى مـدى انتـشار ،
 إنكمـا ،  ( Lngley , 1987 , 257) كمیـة كبیـرة مـن المـواد المـسببة للحـساسیة القإطـاالسـیتایل كـولین التـي تـسبب 

 الزیــادة إلـىوكانـت فـي معظمهـا فـي ریاضـیي بنـاء األجـسام ویعـود ذلـك %) ١.٩(كـان لهـا مـدى انتـشار التـشققات الخطیـة 
 الكــوالجین إنتــاجة التــي تقلــل مــن غیــر المتوازیــة بــین تمــدد الجلــد ونمــو الكتلــة العــضلیة وشــیوع اســتخدام المنــشطات البنائیــ

واحتلــت االلتهابــات الفطریــة ممثلــة بفطریــات المغــبن والقــدم المــرتبتین ، ضــعف القابلیــة المطاطیــة للجلــد إلــىوالــذي یــؤدي 
لكــل منهمــا والمرضــان شــائعان بــین الریاضــیین حتــى اقتــرن اســم هــذین %) ١.٦( التاســعة والعاشــرة وبمــدى انتــشار قــدره 

 ءوارتـدا كثـرة الرطوبـة وقلـة التهویـة إلـى یسمى حكة العّدائین والثـاني یـسمى قـدم الریاضـي ویعـود ذلـك ولفاألالمرضین بهم 
وقــد شــكلت یهیــئ وســطا مناســبا لنمــو الفطریــات ،  غیــر المناســبة لفتــرة طویلــة مــن الــزمن ممــا واألحذیــةالمالبــس المّطاطیــة 

 المـسجلة فـي هـذه الدراسـة وكـان نـصفها اصـابي ألمـراضامـن مجمـوع %) ١٨.٧( مجتمعـة نـسبة األخیـرة العشرة األمراض
 شــیوعا هــو المــسمار أكثرهــا وكــان األســود والــسحجات والنفطــة االحتكاكیــة وحلمــة العــدائین والعقــب رالمنــشأ وهــي المــسما
ات  ممــثال بالقوبــاء المعدیــة والــداحس البــسیط وفطریــالمنــشأ التهـابي اآلخــربینمــا كــان النــصف %) ١.٦(بمـدى انتــشار قــدره 

 یبـین)  ١(رقـم  الجـدول إن%) ١.٦( شیوعا هي القوباء المعدیـة بمـدى انتـشار قـدره أكثرهاوكان ،  والجرب والقمل األظافر
 األولـى الخمـسة األمـراض إنحیـث یتـضح ،  الـذي یمثلـه كـل مـرض فـي البحـث الحـالي العبء وهي مدى إالعالقة مهمة 

 الخمــسة التــي األمــراض المــسجلة فــي البحــث الحــالي بینمــا راضاألمــمــن مجمــوع %) ٥٩.١( تمثــل إذ شــیوعا األكثــرهــي 
%) ٤.٧( نـسبة األخیـرة الخمـسة األمـراض وهكـذا تتنـاقص النـسبة لتمثـل األمـراضمن مجمـوع %) ٢٢.٢(تلیها تمثل نسبة 

 یمثـل ضاألمـرا عـددا محـدودا مـن أن( یقـول إذ)  الـساریةاألمـراض  مكافحة(في كتابه)شونك  (هذه النتیجة تتفق مع رأي و 
 تبعــا أخــرى إلــى لعمــل الطبیــب فــي أي منطقــة مــن العــالم ولكــن محتــوى هــذه القائمــة قــد یختلــف مــن منطقــة األكبــرالعبــئ 

ولهــذا  . )٢٠٠١،شــونك  () واالجتمــاعي والتركیــب العرقــي والظــروف البیئیــة للمنطقــةألمعاشــيللمــستوى الــصحي والمــستوى 
 الحلــول بإیجــاد یالقــوا اهتمامــا خاصــا مــن البــاحثین والمهتمــین إنیجــب  شــیوعا فــي دراســتنا األكثــر العــشرة األمــراضفــان 

  . الریاضي أداء رفع مستوى إلىالمناسبة للحد منها وهذا بدوره سیؤدي 
 المــسجلة فــي األمــراضتــم تــصنیف : تــصنیف األمــراض الجلدیــة المــسجلة لــدى الریاضــیین المــشتركین فــي البحــث٣–٤

 متفرقـة تتفـاقم أمـراض االلتهابیة ومجموعـة واألمراض المیكانیكیة اإلصاباتیة وهي  ثالثة مجامیع مرضإلىالبحث الحالي 
%) ٢٩.٨(،%) ٤٠.٣(،%) ٢٩.٨(وبلـغ مـدى انتـشار المجـامیع ثـالث علـى التـوالي  ) ٢جدول (،بسبب ممارسة الریاضة

.  
  لبحثتصنیف األمراض الجلدیة المسجلة لدى الریاضیین المشتركین في ایبین   )٢( رقم  جدولال

  النسبة المئویة  مدى االنتشار  عدد الریاضیین المصابین  المجامیع المرضیة
  ٢٩.٨  ١٤  ٥١   المیكانیكیةاإلصابات
  ٤٠.٤  ١٨.٩  ٦٩   االلتهابیةاألمراض
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  ٢٩.٨  ١٤  ٥١   الجلدیةاألمراضتفاقم بعض 
،  غیـر االلتهابیـة األمـراض إلـى االلتهابیـة األمـراض وهـي نـسبة أال عالقـة وبائیـة مهمـة بـینی) ٢(رقـم  الجدول إن

ریاضــیا مــصاب بمــرض غیــر التهــابي ممــا ) ١٠٢(ریاضــیا مــصاب بمــرض التهــابي بینمــا ) ٦٩ (إن النتــائج أظهــرتحیــث 
 أظهـــرت االلتهابیـــة فـــي هـــذه المنطقـــة وقـــد األمـــراضیعكـــس المـــستوى الـــصحي للمجتمـــع حیـــث نالحـــظ زیـــادة فـــي حـــدوث 

الــدول النامیــة وتتنــاقص نــسبتها فــي الــدول المتقدمــة التــي فیهــا وعــي صــحي  االلتهابیــة تــزداد فــي األمــراض إنالدراســات 
  .(Stevens & Raftery,1994,11)مناسب وعنایة صحیة كافیة 

  : مناقشة نتائج توزیع مجامیع األمراض الجلدیة حسب الفئة العمریة ٤–٤
 معظــم إنن هــذا الجــدول  یتــضح مــإذ.  توزیــع المجــامیع المرضــیة حــسب الفئــات العمریــةیبــین) ٣(رقــم الجــدول 

 مـع األعمـار ذروة ممارسة الریاضة هـي فـي هـذه إن إلىویعزى ذلك )  سنة٢٥-١١(  كان في العمار الصغیرة اإلصابات
ـــؤدي  ـــة والـــصحیة ممـــا ی ـــرة التكنیكی ـــة الخب ـــىقل ـــاقم اإلصـــابات كثـــرة إل ـــة وكـــذلك تف ـــة وااللتهابی ـــة األمـــراض المیكانیكی  الجلدی

ولكــونهم اقـــل عــددا بالنـــسبة ) ســـنة٤٠ -٢٦ (األكبــر األعمــار الریاضـــیین ذوي أمــاشباب  وخاصـــا حــب الـــأصــالالموجــودة 
 األفـضل اكتـساب الخبـرة والوقایـة إلـى بـصورة عامـة اقـل بكثیـر وقـد یعـود الـسبب اإلصـاباتلمجتمع البحث فقد كانت نـسبة 

  نتیجة اكتساب العادات الصحیة الجیدة 
  مراض الجلدیة لدى الریاضیین حسب الفئات العمریةتوزیع مجامیع األ یبین  )٣( رقم جدول ال

  عدد المصابین  عدد الریاضیین  الفئات العمریة
اإلصابات 
المیكانیكیة 

  (%)عدد

األمراض 
االلتهابیة عدد 

(%)  

تفاقم األمراض 
  (%)الجلدیة عدد 

٣٢(٨  )٤٠(١٠  )٢٨(٧  ٢٥  ٥٦  ١٥-١١(  
٣٤.٩(٣٠  )٤٠.٧(٣٥  )٢٤.٤(٢١  ٨٦  ١٧٠  ٢٠-١٦(  
٢٥(١٢  )٤٣.٧(٢١  )٣١.٢(١٥  ٤٨  ١٠١  ٢٥-٢١(  
١٤.٣(١  )٤٢.٠٨(٣  )٤٢.٨(٣  ٧  ١٩  ٣٠-٢٦(  
١٠٠(٣  ٣  ١٢  ٣٥-٣١(  -  -  
١٠٠(٢  ٢  ٧  ٤٠-٣٦(  -  -  

  )٢٩.٨(٥١  )٤٠.٣(٦٩  )٢٩.٨(٥١  ١٧١  ٣٦٥  المجموع
 المیكانیكیـة مـع تقـدم العمـر وخاصـة فـي الفئـات اإلصـاباتزیادة فـي نـسبة حـدوث ) ٣(رقم  من الجدول یتبینكما 

أمــــا األمــــراض االلتهابیــــة فقــــد تراوحــــت نــــسب %) ١٠٠ (إلــــىحیــــث وصــــلت ) ســــنة٤٠-٣٦(و ) ســــنة ٣٥-٣١(لعمریــــة ا
 عمـــرثالثـــین ســـنة ولـــم یـــسجل أي مـــرض التهـــابي بعـــد العنـــد الریاضـــیین حتـــى ســـن %) ٤٢.٨و % ٤٠( اإلصـــابة بـــین 

ولـــم %) ٣٤.٩) (ســنة٢٠-١٦( یــة الثالثــین كمــا بلغــت مجموعــة تفــاقم بعــض األمـــراض الجلدیــة ذروتهــا عنــد الفئــة العمر 
 تــدهور إلــى التغیــرات الفیزیائیــة والكیمیائیــة فــي الجلــد مــع تقــدم العمــر یــؤدي إن. تــسجل أیــضا أي حالــة بعــد ســن الثالثــین 

 عرضـة لحـدوث أكثـر صالبة واقـل مطاطیـة وقابلیـة علـى امتـصاصا الـصدمات فتجعلـه أكثرالصفات العامة للجلد وتجعله 
  . (Elden , 1986,231)ة  المیكانیكیاإلصابات

  
  : مناقشة نتائج توزیع مجامیع األمراض الجلدیة حسب المستوى التعلیمي٥ – ٤
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  توزیع مجامیع األمراض الجلدیة حسب المستوى التعلیمي  )٤(  رقم جدولال
المستوى 
  التعلیمي

عدد 
  الریاضیین

عدد 
  المصابین

 المیكانیكیة عدد اإلصابات
(%)  

د  االلتهابیة عداألمراض
(%)  

 الجلدیة األمراضتفاقم 
  (%)عدد 

  -  )٧٦.٩(١٠  )٢٣.١(٣  ١٣  ١٩  غیر المتعلمین
  )٣٠(١٢  )٤٢.٥(١٧  )٢٧.٥(١١  ٤٠  ٨٦  ابتدائیة
  )٣٣.٣(١٤  )٣٥.٧(١٥  )٣١(١٣  ٤٢  ٩٦  متوسطة
  )٤٠(٢٠  )٣٢(١٦  )٢٨(١٤  ٥٠  ١٠٠  إعدادیة
  )١٩.٢(٥  )٤٢.٣(١١  )٣٠.٥(١٠  ٢٦  ٦٤  جامعیة
  )٢٩.٨(٥١  )٤٠.٣(٦٩  )٢٩.٨(٥١  ١٧١  ٣٦٥  المجموع

ـــسبة إن) ٤(رقـــم یظهـــر مـــن الجـــدول  ـــة وتـــراوح بـــین اإلصـــابات ن ـــارب فـــي كـــل المراحـــل التعلیمی  المیكانیكیـــة متق
 االلتهابیــة فقــد بلغــت األمــراض أمــافــي بــاقي المــستویات التعلیمیــة %)٣١ (إلــىعنــد الریاضــیین غیــر المتعلمــین %) ٢٣.١(

كبیـر مـع ارتفـاع  االلتهابیـة انخفـض بـشكل األمـراض نـسبة إنونالحـظ ، %)٧٦.٩ (لریاضیین غیـر المتعلمـینذروتها بین ا
ویعــود الــسبب إلــى %) ٤٠( وبلغــت أعلــى نــسبة حــدوث تفــاقم األمــراض الجلدیــة فــي المرحلــة اإلعدادیــة .المــستوى التعلیمــي

كمــا موضــح فــي ) ســنة٢٠-١٦(ارتفــاع نــسبة حــدوث حــب الــشباب فــي هــذه المرحلــة الدراســیة والــذي یــوازي الفئــة العمــري 
  ) ٣(رقم الجدول 

  : مناقشة نتائج ممارسة السلوك الصحي للعنایة بالجلد٦ – ٤
  نتائج ممارسة السلوك الصحي للعنایة بالجلد لدى الریاضیینیبین   )٥( رقم جدول ال

  (%)الریاضیین المصابین عدد   (%) عدد األصحاءالریاضیین   السلوك الصحي
  )٤٧.٣(٨١  )٥٤.٦(١٠٦  االستحمام بعد التمرین
  )٣١(٣٥  )٣٩.٢(٧٦  جفاف الجلد بعد التمرین
  )٥٧.٩(٩٩  )٤١.٢(٨٠  استخدام المناشف العامة

  )٦٣.١(١٠٨  )٣٤(٦٦  تبادل المالبس
  )٤٧.٣(٨١  )٦٢.٨(١٢٢  نظافة المالبس

  )٦٦.٦(١١٤  )٧٠.١(١٣٦  تجنب اآلخرین عند المرض
ولقـد احتـوى  ، و المـصابین بمـرض جلـدي األصـحاءاضـیین السلوك الـصحي عنـد الری) ٥(رقم یظهر من الجدول 

 مـا یعلـق إزالـة مـن أهمیـة منها ایجابیة ینصح بممارستها وهي االستحمام المنتظم لما لـه مـن أربعة أسئلةالجدول على ستة 
م والتــي  فــي تخفیــف الرطوبــة الزائــدة فــي الجــسأهمیــة جفــاف الجلــد بعــد التمــرین الــذي لــه كــذلكبالجــسم مــن جــراثیم وعــرق و 

 نظافـة المالبـس تعكـس إنتعطي فرصة لنمو الجراثیم وتقلیل المقاومة الفیزیائیة وتزید من تأثیر القوة المیكانیكیـة علیـه كمـا 
 عنــد حــدوث المــرض الجلــدي بمــا لــه مــن دور فــي تقلیــل االتــصال اآلخــرین تجنــب وأخیــرااهتمــام الریاضــي بالنظافــة العامــة 

بهمــا فهمــا تبــادل المالبــس بــین الریاضــیین واســتخدام ذان ینــصح بتجنلــلوكان الــسلبیان ال الــسأمــا، المباشــر مــع المــصابین 
انخفـاض نـسبة ) ٥(المناشف العامة بما لهما من دور في تجنب انتقال الجراثیم بالطرق غیـر مباشـرة  ویظهـر مـن الجـدول 

وجفـاف الجلـد قبـل مغـادرة قاعـة %) ٤٧.٣(ممارسة السلوك الصحي االیجابي متمثلـة فـي االسـتحمام المنـتظم بعـد التمـرین 
 فـي وفـي المقابـل هنـاك زیـادة، التـوالي علـى %) ٣٩.٢( و )%٥٤.٦ (باألصـحاءعنـد المـصابین مقارنـة %) ٣١(التدریب 
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 ١٤٧

%) ٥٧.٩(واسـتخدام المناشـف العامـة %) ٦٣.١(نسبة ممارسة السلوك غیر الصحي مثل تبادل المالبس بـین الریاضـیین 
 األصــحاء عنــد حــدوث المــرض الجلــدي فقــد كانــت جیــدة ومتقاربــة عنــد كــال الریاضــیین آلخــرینا فــي مــسألة تجنــب أمــا، 
 فكلمـــا لالعـــب الـــسلوك الـــصحي یعتمـــد علـــى الحالـــة الثقافیـــة واالجتماعیـــة والتربویـــة إن%) ٦٦.٦(والمـــصابین %) ٧٠.١(

 إن كمـا أفـضلت الوقایـة  مـن قبـل الطبیـب الریاضـي كلمـا كانـومحاضـراتكانت هناك مالحظات صحیة مـن قبـل المـدرب 
   .األمراضالمحیط الصحي یلعب دورا مهما في تجنب 

  
  : االستنتاجات والتوصیات-٥
  : االستنتاجات١–٥
  : ما یأتي ء نتائج البحث وضمن حدوده استنتج الباحثانفي ضو    
  . الجلدیة شائعة جدا بین الریاضییناألمراض إن*
  .مراض الجلدیة شیوعا األمراض االلتهابیة كانت أكثر مجامیع األ* 
 ثــالث مجــامیع مرضــیة هــي إلــى الجلدیـة الــشائعة بــین الریاضــیین والتــي یمكــن تـصنیفها األمــراضهنـاك عــدد محــدود مــن *

  . الجلدیة بسبب ممارسة الریاضة األمراض االلتهابیة وتفاقم بعض واألمراض المیكانیكیة اإلصابات
  .سنة  ) ٢٥-١١( یرة  الصغاألعمار في  المرضیة كانت اإلصاباتمعظم *
 األكثـــرم اضـــیون غیـــر المتعلمـــون والمراهقـــون هـــ الریإن اذااللتهابیـــة مـــع ارتفـــاع المـــستوى التعلیمـــي  األمـــراضانخفـــاض *

 للبرنــامج التثقیفیــة فــي المــستقبل للحــد مــن مــدى انتــشار أهــدافا یكــون إن الجلدیــة والــذین یجــب بــاألمراض لإلصــابةعرضــة 
  .ضیین  الجلدیة بین الریااألمراض

ـــین الریاضـــیین *  ـــة بالجلـــد ب ـــسلوك الـــصحي للعنای ـــة فـــي ممارســـة ال ـــر الـــصحي وقل ـــادة فـــي ممارســـة الـــسلوك غی ـــاك زی هن
   .األصحاءالمصابین بالمرض الجلدي مقارنة بالریاضیین 

  : التوصیات٢ – ٥
  -:في ضوء استنتاجات البحث نوصي باالتي 

  .ذلك التجهیزات األخرى وقاعات التدریب  األلبسة الریاضیة وكوالسیمااالهتمام بالنظافة -١
 عـــن موضـــوع األمـــراض الجلدیـــة وانتـــشارها فـــي الوســـط والســـیما إلقـــاء محاضـــرات تثقیفیـــة صـــحیة للمـــدربین والالعبـــین -٢

  .الریاضي ونشر الوعي الصحي بین الریاضیین بوضع ملصقات في قاعات التدریب تعنى بهذا األمر 
  .ریاضي المصاب بمرض جلدي معد من االشتراك في التدریب والمنافسات الریاضیة  إصدار التوجیهات التي تمنع ال-٣
 ضرورة تحدید مواعید فحوصات دوریة یحددها مركز الطب الریاضي للریاضیین للكـشف عـن األمـراض الجلدیـة وغیـر -٤

  .الجلدیة التي یعاني منها الریاضیین 
  

  :المصادر العربیة واألجنبیة
  .أكادیمیة انترناشیونال ، بیروت ، أساسیات علم األوبئة  : ٢٠٠١، وآخران ، بیغلهول  •
مجلـــة الرافـــدین للعلـــوم ، قلـــق الحالـــة لـــدى العبـــي نـــادي الموصـــل بكـــرة القـــدم  : ١٩٩٨، مكـــي محمـــود ، الـــراوي  •

  .العدد الثامن ، مجلد الرابع ، الریاضیة 
  .ناشیونال أكادیمیة  انتر ، بیروت ، مكافحة األمراض الساریة  : ٢٠٠١، شونك  •
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 ١٤٨

الجمعیــة المــصریة لنــشر المعرفــة ، أطلــس التــشریح الــوظیفي لجــسم اإلنــسان  : ٢٠٠٠، حمــدي إبــراهیم ،ألعیــشي  •
  .القاهرة ، والثقافة العالمیة

  .دار الكتب ، موصل ، الطبعة الثانیة ، الطب الریاضي  : ١٩٩٩، عمار ، قبع  •
منظمــــة ، التخطــــیط والتنظــــیم ، املین الــــصحین دلیــــل عملـــي للعــــ: المــــسح الــــصحي المیــــداني  : ١٩٨٦ ، لـــوتس •

  .اإلسكندریة ، الصحة العالمیة إقلیم الشرق المتوسط 
  

• Elden HR . Biophysical properties of again skin in : montagna W, Bently jp , Dobson 
R . eds . Advances in biology of skin . Vol X . the dermis . New york . Aplton – 
Century – Croft 1986. 

• Glesson M, Lancaster GI,   Bishop NC. Nutrtional strategies to minimize exercise –
induced  immune  suppression in athletes. Can J appl physiol 2001 ;26:S23-35. 

• Hunter JAA, savin JA, Dahil MV . Clinical dermatology . 2nd ed. London . 
Blackwell Science. 1999 .  

• Klafs CE, Arnheim DD . Modern princibles of Athletic training .5th ed . St. louis . 
C.V.Mosby . 1981 .  

• Longley S. Familial exercise – induced anaphylaxis . Ann Allergy 1987. 
• Ryan TJ. Diasability in dermatology . Br J Hosp Med 1992 ; 46:33-6 
• Stevens A, Raftery J . Introduction in:stevens , Raftery , eds .Health need assessment 

, series I. Oxford , Radcliffe mdical press .1994. 
• Strauss RH. Illness and absence among wrestlers , swimmers , and gymnasts at a 

large university . M J Sports Med 1988. 
  استمارة االستبیان  )١( رقم ملحق 

  :معلومات شخصیة 
   :  االسم-٢:                           التاریخ -١
   : المستوى التعلیمي-٤:                              العمر-٣
  . نوع اللعبة -٥

  :السلوك الصحي 
  . االستحمام بعد التمرین -١
  .المالبس  جفاف الجلد قبل ارتداء -٢
  . استخدام المناشف العامة -٣
  . تبادل المالبس -٤
  . نظافة المالبس قبل ارتداءها -٥
  . تجنب اآلخرین عند المرض -٦

  ) .یمأل من قبل األطباء االختصاصیین : ( الفحص ألسریري 
  . وجود مرض جلدي -١
  . نوع المرض الجلدي -٢
  . الفحوصات الطبیة التي أجریت -٣
  .خرى  مالحظات أ-٤

  
  

  قائمة تضم الخبراء الذین تم استطالع أرائهم في مجال الطب و الفسلجة الریاضیة  )٢( رقم ملحق 
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  االختصاص  االسم  ت
  ساحة ومیدان/ فسلجة تدریب / جامعة الموصل /كلیة التربیة الریاضیة   یاسین طه الحجار. د. أ  ١
  الطب الریاضي/ ة الموصل جامع/كلیة التربیة الریاضیة  عمار عبد الرحمن قبع.م.أ  ٢
  ساحة ومیدان/علم التدریب الریاضي/جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة   أیاد محمد عبد اهللا. د.م.أ  ٣
  األمراض الجلدیة/ جامعة الموصل / كلیة الطب   هیثم بدر فتحي.د  ٤
  الطب الریاضي/مركز الموصل للطب الریاضي  رائد سلیمان. د  ٥

  
  
  
  
  

  قائمة بأسماء فریق العمل الطبي   )٣( رقم ملحق 
  االختصاص  االسم  ت
  الطب الریاضي/مركز الموصل للطب الریاضي/طبیب اختصاصي  رائد سلیمان. د  ١
  الطب الریاضي/مركز الموصل للطب الریاضي/طبیب ممارس  عباس نوفان  ٢
  األمراض الجلدیة/جامعة الموصل/كلیة الطب  هیثم بدر فتحي.د  ٣
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