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  الملخص
  : البحث إلى التعرف علىیهدف

اإلصابات األكثر شیوعا والتي تصیب الطرف العلوي في األلعاب الریاضیة المختلفة ونسبتها  -١
  . مناطق حدوثها وأسبابهاو  ،وفقا ألنواعها

  .التعرف على العالقة بین اإلصابة الریاضیة والعمر التدریبي  -٢
لعمدیـة والمتمثلـة بالعبـي أندیـة محافظـة وقد اجري البحث على عینة تم اختیارها بالطریقة ا

 فیما مثلت وسائل ،سنة) ٣٢-١٣ ( مابینمصابا وتراوحت أعمارهم )٤٨٥(نینوى والبالغ عددهم 
جمــع البیانــات اســتمارة معلومــات مــع فحــص الالعبــین المــصابین فــي مركــز الطــب الریاضــي فــي 

 مذه المعلومــات وباســتخدا وفــي ضــوء هــ،محافظــة نینــوى لمعرفــة كــل مــایتعلق باإلصــابة والالعــب
  :المنهج الوصفي تم التوصل إلى االستنتاجات اآلتیة 

أن إصابة التمزق العضلي هي األكثر شـیوعا فـي الطـرف العلـوي لـدى العبـي محافظـة نینـوى -١
  .ت إصابة النفطات هي األقل شیوعا عند مقارنتها باإلصابات الریاضة األخرىكانو 

ثــــــم كــــــرة %) ١٣.٨(تلیهــــــا كــــــرة الیــــــد %)١٥.٠٥(وي ت نــــــسبة إصــــــابات الطــــــرف العلــــــكانــــــ  -٢
  .ومن ثم باقي األلعاب %)١٢.٩٩(السلة

 ولـم یـتم ذكـر ذلـك فــي ، لـم تظهـر النتـائج عالقـة واضــحة بـین اإلصـابة وطـول الالعـب ووزنــه-٣
  .البیانات الخاصة بالبحث

ــــدى الالعبــــین الناشــــئین وقــــد تــــم وضــــع مجموعــــة مــــن -٤  ظهــــرت اإلصــــابات األكثــــر شــــیوعا ل
  توصیات تبعا للنتائج ال

  
  
  
  
  
  
  

ABSTRACT  
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 ٣٠٦

  
The injuries of the upper limb in Ninava qovernate athletes  

Ammar Abdul rahman                            Fatima  Hussain  
Mosul university / college of physical education Koua  university / college of physical education 

    The aim of this research is to inuestigate 

1- The common injuries of the upper limb in different physical 

activities and the percentage according to type، reagion and 

reason. 

2- The relationship between the injuries and the training age. 

     The rescarch was done on 485 athletes، in Ninava sport 

medicine  centre. 

      We Conclude: 

1- The muscular strain was the most common injury and the 

blisters was the least. 

2-  The highest percent of injuries was in football (15.5)، then hand 

ball injuries (13.8)، and basket ball injuries (12.99). 

3- No relationship between the injuries and the height and weight 

of the beginner players  the Athletes. 

4- The common injuries was highest in the small ages.   

  
   التعریف بالبحث-١
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 ٣٠٧

  : البحثوأهمیةالمقدمة  ١-١
 إلــى التــي تواجــه الریاضــي حیــث تــؤدي األساســیةشكالت  الریاضــیة مــن المــصــاباتاإلتعــد 

 ثــارآ إلـى تعـرض الالعــب إلـىالتوقـف عـن التــدریب والمنافـسات لفتــرة قـد تكـون طویلــة ممـا یــؤدي 
یــدفع العــاملین فــي حقــل   وهــذا مــا، لدیــهاإلنجــازومــردودات ســلبیة جــسیمة ونفــسیة تمنــع تطــویر 

 ومـن ثـم اإلصـابات كیفیـة حـدوث مثـل هـذه بوأسـباواع أنـ العمل على معرفة إلىالطب الریاضي 
  .كیفیة الوقایة منها

ة وعمـر ا نـوع الریاضـهـ الریاضیة باختالف عوامل عدیـدة مناإلصاباتتختلف نسبة حدوث 
 وال علــى علــى مــستوى معــین مــن الالعبــین اإلصــابات ال تقتــصر اذ ،الالعــب والمــستوى التــدریبي

  .األخرىیة ارسة النشاطات الترویحوممفترة المنافسات فقط بل قد تحدث في التمرین 
 بـــسبب االســـتخدام المباشـــر فـــي العدیـــد مـــن لإلصـــابةوتمیـــز الطـــرف العلـــوي بكثـــرة تعرضـــه 

 الطــرف العلـوي بــاجزاءه للبحــث للوقــوف علــى تنــاول أهمیــة الریاضــیة وهــذا مــا یـدلل علــى األلعـاب
 المعتمــدة مــن قبــل اباأللعــ محافظــة نینــوى فــي دیــةأن التــي تحــدث لــدى العبــي اإلصــابات واعأنــ

 یفیــــد الالعــــب والمــــدرب فــــي معرفــــة ماهیــــة أن حــــدوثها وبــــشكل یمكــــن وأســــبابلمبیــــة و اللجنــــة األ
  . وكیفیة الوقایة منها اإلصابات

   مشكلة البحث ٢-١
وخاصــة فــي الطــرف  اإلصــابة  كثــرةإلــىنظــرا لكثــرة تعــرض الریاضــیین فــي محافظــة نینــوى 

ونوعهـا  اإلصـابة  حـدوثأسـباب معرفـة لمحاولـة الباحثـان  ذلـك الموضـوع اهتمـامآثـار فقد ،العلوي
 إلى الریاضیة المختلفة من اجل الوصول  اإلصابة لأللعاب ونسبةلإلصابة تعرضا األكثروالجزء 

 ســــلبیا علــــى مــــستوى تـــأثیرا التــــي تــــؤثر اإلصـــاباتالحلـــول المناســــبة للوقایــــة ومعالجـــة مثــــل هــــذه 
  .الریاضي وتقدمه

   البحث أهداف ٣-١
 الریاضــــیة األلعــــاب شــــیوعا فــــي الطــــرف العلــــوي فــــي األكثــــر اإلصــــابات التعــــرف علــــى ١-٣-١

  . أسبابها و  مناطق حدوثها،واعهانألالمختلفة وفقا 
  . الریاضیة لالعبین والعمر التدریبياإلصابات التعرف على العالقة بین ٢-٣-١
   مجاالت البحث ٤-١
  ینوى  محافظة ندیةأن ي  جمیع العب: المجال البشري ١-٤-١
  ٢٠٠٤\٦\٢٥ ولغایة ٢٠٠٤\٢\٢٥ من ابتداءً :  ألزماني المجال ٢-٤-١
  .مركز الطب الریاضي في محافظة نینوى:    يكانالم المجال ٣-٤-١
   الدراسات النظریة والدراسات المشابهة -٢

  : الریاضیة وهيباإلصابات التي لها عالقة التعارف بعض یأتيفیما 
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 ٣٠٨

  : ةاإلصابة الریاضی ١-٢
 تعطیـل إلـى ذاتي مما یـؤدي أو خارجي بمؤثر سجةناأل مجموعة من أو نسیج ثیرتأوهي 

 جـسد أعـضاء مـن أكثـر أو خلـل یـصیب عـضوا هـاأنب وتعـرف كـذلك ، وظیفة ذلك النسیجأوعمل 
 دائـم أوبـشكل مؤقـت  هذا العـضوإلى تعطیل  المباریات مما یؤدي أوالریاضیین خالل التمرینات 
  ) ٨٧ ،١٩٩٥،هارون(یة له عن القیام بالوظیفة الطبیع

   :الریاضیة أسباب اإلصابة  ٢-٢
  نــــوعأنكما ،اإلصــــابة  الریاضــــیین تختلــــف مــــن حیــــث طریقــــة وحــــدوث تلــــكإصــــابات أن

 األلعـاب إصـابات الفردیة تختلـف عـن األلعاب فإصابات ،تختلف باختالف نوع الریاضة اإلصابة
 التـي لـیس فیهـا مثـل هـذا األلعـاب فـي حتكاك المباشـر عنهـا ذات االاأللعابالجماعیة وكذلك في 

فــي تهیئــة  لــه دور كبیــر اإلحمــاء أن اذ ،اإلحمــاءســوء  اإلصــابة  حــدوثأســباب ومــن ،االحتكــاك
 ًا أساســیاً  ومالعــب دور وأدوات المــستلزمات الریاضــیة مــن مالبــس عــب وتلالالعــب الســتقبال الجهــد

قلــة خبــرة المــدرب فــي التــدریب  أنكمــا ،  غیــر مناســبة لتلــك اللعبــةتكانــ  إذااإلصــابة فــي حــدوث
 التـــدریبي المنهـــاجفالجهـــد العـــالي غیـــر المناســـب وســـوء تخطـــیط  ،صـــابات حـــدوث اإلإلـــىتـــؤدي 

 واالختیــار واألمــالح البــرودة وعــدم تــوفیر الغــذاء المناســب والمــاء أوواللعــب فــي جــو شــدید الحــرارة 
وتلعــب عوامــل  .باتصــا زیــادة نــسبة اإلإلــىغیــر الــصحیح لالعبــین حــسب العمــر والخبــرة یــؤدي 

 ، فــــضًال عــــن وســــوء الحالــــة النفــــسیة لالعــــبالقــــوانین مثــــل اســــتخدام المنــــشطات ومخالفــــة أخــــرى
 هـذه للتقلیـل مـن حـدوث الوقایـة أدوات الفحوصات الطبیة لالعبین وعـدم اسـتخدام بإجراءاالهتمام 

  .صاباتاإل
   الریاضیةصابات وعالمات اإلأعراض ٣-٢

  : الریاضیة بصورة عامةصاباتالتي تنجم من مختلف اإل والعالمات األعراضفیما یلي 
   المنطقة المصابة إلى السوائل والدم نضوح التورم الذي ینتج عن -١
  . یختلف الجزء المصاب عن الجزء المناظر لهاذ التشوه -٢
  . داخلیاأو خارجیا أما النزف الدموي الذي یكون -٣
  . تلون الجلد وتعرقه-٤
   مفصل الجسم  حركة غیر طبیعیة في-٥
   تغیرات عصبیة مثل الخدر والتنمل -٦
   بدون حركة أو بالحركة األلم -٧
   حدوث تیبس فیه أو عدم ثبات المفصل -٨
   ضمور عضلي أو ضعف -٩

   غیر طبیعیة خاصة بالمفاصل أصوات سماع -١٠
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 ٣٠٩

   وعي فقدان -١١
  . اختالل النبض والتنفس -١٢

  )٨٢-٨١ ،١٩٩٩ ،قبع     (
   الریاضیةصاباتري لإلیسر  الفحص ال٤-٢

 الفحـص الـسریري ولـو بـشكل إجـراء یلـم بقواعـد أن علـى المـدرب ب اإلصـابة یجـعند حدوث
 ، الالعب النـصح لمراجعـة الطبیـب المخـتصوٕاعطاءبسرعة اإلصابةمبسط حتى یتمكن من معرفة

  :اآلتیة الفحص السریري المبادئ إجراءویتضمن 
 كمــا ویجــب ، مــع الالعــبكــان مــن أول مــن الالعــب بالتفــصیرفــة كیفیــة حــدوث اإلصــابة  مع-١

 األعــراضوكــذلك  وجــد إذا وعــدد مــرات تكرارهــا كــان والماإلصــابة الــسؤال عــن تــاریخ حــدوث
  .المصاحبة لها 

 من عالمات مع مقارنة الجزء المصاب مع الجـزء اوما یرافقهبالنظر  اإلصابة ثم یتم مالحظة -٢
  المناظر له بالجسم 

 علـى الـضغط عنـد األلـملید حیث یمكـن معرفـة درجـة حـرارة المنطقـة ووجـود با اإلصابة  فحص-٣
 تحریـك المنطقـة لمعرفـة محاولـة العظـام ووجـود التـورم مـع ةاسـتمراریومتابعـة  اإلصـابة منطقة

  . بعض الفحوصات الحركیة الخاصةوٕاجراءمحدودیة الحركة 
ائل مساعدة في التشخیص  یمكن استخدام وسالتأكدلي وللمزید من و بعد معرفة التشخیص األ

 وتخطــیط العــصب للعـضالت الملونـة والتخطــیط الكهربــائي واألشــعة الــسینیة األشـعةالـدقیق ومنهــا 
   .واإلدراركفحص الدم  وبعض الفحوصات العامة المصابةالمغذي للمنطقة 

    الریاضیةصاباتواع اإلأن ٥-٢
   :اآلتیة صاباتواع اإلأنلقد اشتمل البحث على 

  . والجروحالسحجات و  وتشمل النفطات،سجة الرخوةنجلد واأل الإصابات -١
 الـسحب والتمـزق ٕاصابات و ،العضلة وتشنج ،العضلةكدم (وتشمل :  العضالتإصابات -٢

  ).العضلي
   .)واعهاأن والكسور ب،كدم العظم( وتشمل   العظامإصابات -٣
  . وتشمل اللوي والخلع،واألربطة المفاصل إصابات -٤

  
  
  
  المشابهةالدراسات  ٦-٢
  )١٩٨٥( دراسة ودیع یاسین ١-٦-٢
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 ٣١٠

  )) حدوثها وأسباب األثقال في رفع صاباتدراسة لتحدید اإل(( 
 األثقــال تقــع مــن جــراء ممارســة ریاضــة رفــع التــي صــابات تحدیــد اإلإلــى الدراســة هــذههــدفت 

 اللــوي إصــابات أن إلــىوقــد اســتنتج الباحــث  اإلصــابة  وقــوعإلــى أدت إلــى األســباب أهــمومعرفــة 
 وأخیــــرا الجــــروح ، الكــــسور،العــــضلي التمــــزق إصــــابات ومــــن ثــــم شــــیوعا صــــابات اإلأكثــــر تكانــــ

  الرضوض
  )١٩٩٦( مصطفى جوهر  دراسة٢-٦-٢

  ))لبدنیة والریاضیة في دولة الكویتدیة التربیة اأن الشائعة في بعض العبي صاباتاإل(( 
 وأمـاكن الریاضـیة شطةنـ الـشائعة لـبعض األصـابات التعرف علـى اإلإلىهدفت هذه الدراسة 

 أكثـر التمـزق الغـضروفي فـي منطقـة العمـود الفقـري هـو أن وقـد اسـتنتج الباحـث ،وأسـبابهاحدوثها 
   الرضوض والكسور واللوي إصابات ثم الثانیة وجاء الشد العضلي بالمرتبة ، شیوعاصاباتاإل
  )٢٠٠٢( دراسة سمیعة خلیل محمد ٣-٦-٢

  )) طلبة كلیة التربیة الریاضیة الریاضیة عندلإلصابةدراسة تحلیلیة ((
 وقائیة یمكن أسس ووضع صابات ومواقع حدوث اإلوأسبابواع أن معرفة إلىهدف الدراسة 

 المفـردات المقـررة دون تنفیـذها المناهج الدراسیة من خالل كشف نقاط الخلل من اجـل  تحقق بأن
واء فـي مختلـف المفاصـل  االلتـإصابات نسبة عالیة من  هناكأن إلىتوصلت الباحثة  وقد ،إعاقة

  ثم التمزقات والخلع وسجلت الكسور اقل نسبة الرضوض وتلیها 
   مناقشة الدراسات المشابهة ٤-٦-٢

 البــاحثون یتنــاول المــسح ولــم بأســلوباســتخدمت جمیــع الدراســات الــسابقة المــنهج الوصــفي 
 دراسـة واقـع أیـضا البـاحثون یتنـاول الریاضیة ولـم األلعاب الطرف العلوي لمختلف إصاباتدراسة 

 مجتمـــع أنكمـــا ،  خاصـــة فـــي محافظـــة نینـــوىبدیـــة الریاضـــیة بـــصورة عامـــة و ن فـــي األصـــاباتاإل
 عینة المصابین بالطرف العلـوي تكانو   العباً ) ٢٢١٠( بلغ اذ كبیرا كانالبحث في دراستنا هذه 

 دیوجـ  فـي محافظـة نینـوى والأجریـت وهو اكبـر عـدد مـن مجتمعـات البحـوث التـي  مصاباً )٤٨٥(
 البحـوث الـسابقة عالقـة نـوع اللعبـة تتنـاول كمـا لـم الـسابقین مثل هذا العدد من الباحثین تناولمن 

  . لعبة مختلفة)١٣(لـ الریاضیة باإلصابة
  
  
  
   البحث إجراءات -٣
   منهج البحث١-٣

   .ه یتالءم مع طبیعة البحثأن اذ المسح بأسلوب المنهج الوصفي الباحثاناستخدم 
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  حث وعینته مجتمع الب٢-٣
 محافظــةدیــة أن الریاضــیة فــي األلعــابتكــون مجتمــع البحــث مــن الریاضــیین الــذین یمارســون 

ة البحث بالطریقة العمدیة من الریاضیین  ریاضي وقد تم اختیار عین) ٢٢١٠(ه نینوى والبالغ عدد
 مركــز الطـــب اراجعــو  والــذینمــن مجتمــع البحـــث  العلیــا األطــراف فـــي إصــابة إلــى اتعرضــو الــذین 

 العبـا )٤٨٥(الریاضیین  عدد هؤالء كانو  ، الفحوصات الطبیةإجراء أولریاضي لغرض العالج ا
 مجتمـع البحـث وقـد تـم قیـاس الطـول والـوزن وكـذلك تـسجیل أصـل مـن )%٢١،٩٤(یمثلـون نـسبة 

   .االستبیان الالعبین في استمارة أعمار
  البیانات وسائل جمع ٣-٣

وتــم مــن خاللهــا مقابلــة الالعبــین المــصابین وكــذلك  بتــصمیم اســتمارة معلومــات الباحثــانقــام 
 بــضرورة مراجعــة الالعبــین وٕابالغهــمدیــة الریاضــیة ن فــي األاإلداریــةاالتــصال بالمــدربین والهیئــات 

 وقـــد تـــضمنت االســـتمارة معلومـــات ، مركـــز الطـــب الریاضـــي فـــي محافظـــة نینـــوىإلـــىالمـــصابین 
 التأكــدســجلت هــذه المعلومــات بعــد و ) المالحــق( اإلصــابة شخــصیة عــن المــصاب ومعلومــات عــن

 ∗وقـد تـم االتفـاق علـى االسـتمارة مـن قبـل الخبـراء. من التشخیص من قبل مركز الطب الریاضـي 
ـــذي یقـــیس أنلتحقیـــق صـــدقها وكـــذلك ثباتهـــا حیـــث  ضـــع لقیاســـه و مـــا  االختبـــار الـــصادق هـــو ال

  )٢٠٠٠،٢٧٣،مملح(
  
  
  
  
  
  : التجارب االستطالعیة٤-٣

                                                 
  الخبراء  ∗
  بغداد/ مدیر مركز الطب الریاضي، طبیب اختصاص،  شفیقمظفر عبدا هللا.  د-١
  نینوى/ مدیر مركز الطب الریاضي، يطبیب اختصاص، رائد سلیمان محمد.  د-٢
  الموصل/  الریاضيب في مركز الططبیب، طبیب اختصاصي، عباس نوفأن.  د-٣
  جامعة بغداد/ عالج طبیعي/ أستاذه، سمیعة خلیل محمد.  د-٤
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 ٣١٢

 تـسجیل المعلومـات المطلوبـة  لالطالع على كیفیـة∗عیة لفریق العمل تجربة استطالإجراءتم 
 المعلومـات المطلوبـة تـوافر یـةكانإمفي استمارة التسجیل وذلـك علـى عـشرة مـصابین لمعرفـة مـدى 

  .في االستمارة ومطابقة المعلومات التي یدلى بها المصاب مع تشخیص الطبیب المختص
  اإلحصائیة المعالجات ٥-٣

كمــا تــم اســتخدام ) ٨٤ ،١٩٩٩،التكریتــي ( إحــصائیةلنــسبة المئویــة كمعالجــة تــم اســتخدام ا
  )٢كا(قیمة مربع كاي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   عرض النتائج ومناقشتها-٤
   : الریاضیة ومناقشتهااأللعاب الطرف العلوي في مختلف إصابات عرض نتائج ١-٤

                                                 
  فریق العمل  ∗
  موصل/ مستشفى ابن سینا التعلیمي،طبیب اختصاصي،  لیث عبد الرحمن الحجار-١
  نینوى/ مدیر المركز الطبي الریاضي، طبیب اختصاصي ، رائد سلیمان محمد.  د-٢
  .الموصل/ طبیب اختصاصي في مركز الطب الریاضي، أنعباس نوف.  د- ٣
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 ٣١٣

ــأتيفیمــا  ــم  جــدول ی ــوع) ١(رق ــین ن ــسبتها الم اإلصــابة یب ــف وعــددها ون ــي مختل ــة ف ئوی
   الریاضیةاأللعاب

  )١(رقم الجدول 
 األلعابالواحدة في مختلف  اإلصابة وعددها ونسبتها المئویة من مجموع اإلصابة یوضح نوع

           
           

           
             
           
             
           
             
           
             
           
             
           
             
           
             
           
             
           
             
           
             
           
             
           
             
           
             
           

  
  

 ونوعهــا موزعــة علــى نــوع صــابات عــدد ونــسبة اإلیبــینوالــذي ) ١(رقــم  مــن الجــدول یتبــین
 ذو نــسبة تكانـ وااللتــواءاتسور الكـ ، الكـدمات، التمــزقإصـابات أنقــد تبـین  و ،النـشاط  الریاضـي
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 ٣١٤

 حـسب طئهـاأو  نـسبة النفطـات والـسحجات والتـشنج تكانـبینمـا  .أعـالهحسب تسلسل ذكرهـا  عالیة
  . أعاله ذات نسبة متوسطة بینما ذكر تكانف بالنسبة للخلع والجروح أما ،تسلسل ذكرها
) ٧٣( العلیا في لعبـة كـرة القـدم لألطراف الكدمات والكسور ، التمزق العضليإصاباتوقد ظهرت 

 كـرة القـدم تـستخدم أنالرغم مـن على انه   إلى ویعزى ذلكاأللعاب من بقیة أعلىذو نسب  اصابة
  بـسبب طبیعـة اللعبـة  اكبـرتكانـ الطـرف العلـوي إصـابات أن إال السفلى بصورة خاصة األطراف

 الــسقوط واالســتناد علــى إلــىمــع الخــصم وكــذلك التعــرض  احتكــاك مباشــر وقــوي إلــىالتــي تحتــاج 
 حارس المرمـى أن كما ،)١٤٤ ،١٩٩٥ ،روفائیل حیاة(و) ١٤٢ ،٢٠٠٢،الجاف( العلیا األطراف

 الوثـب مــع الــسقوط أو األرض االرتمـاء علــى أویـصاب بــالطرف العلـوي خاصــة عنـد مــسكه الكــرة 
 والتــدریب یكــون علـــى اإلحمــاء فــي  التركیـــزأنهــذا فــضًال عــن   ،)٣٦١ ،١٩٩٨ ،دینحــسام الــ(

 أو صـلبة أرضـیة ذو كـان إذا الملعـب یكـون لـه دور كبیـر أن كمـا ،الطرف السفلي بصورة خاصـة
  . مؤكدة إصابة إلىخشنة بحیث یؤدي السقوط على الیدین 

  )٩١ ،١٩٨٤ ،محمد والسید(
 ليالعــض التمــزق كــان مختلفــة و إصــابة )٦٧( صــابات مجمــوع اإلكــان فــي كــرة الیــد فإمــا

 تفرضـها طبیعـة هـذه اللعبـة التـي تعتمـد اعتمـادا كبیـرا علـى صـابات وهـذه اإل، واقلها الجروحأكثرها
ضاع مختلفة ویقابل ذلك دفاعـا قویـا أو  العلیا حیث یؤدي الالعب ضربات وتمریرات من األطراف

  .في معظم الحاالت 
حیـث . حیـث العـدد  كرة القدم وكرة الیـد مـن إصابات لعبة الجمناستك بعد إصابات وتأتي

تحـدث  صـابات وهذه اإل، التمزق العضلي واقلها الكسورإصابات أكثرها تكان إصابة )٥٣(بلغت 
لطـرف العلـوي ل والعـضالت والمفاصـل األربطـة قوة كبیرة ومرونـة عالیـة فـي إلىلحاجة هذه اللعبة 

ضــاع أو ثنــي مختلفــة وبال عــن حمــل كامــل ثقــل الجــسم مــن وضــعیات مــسؤول هــذا الطــرف أن اذ
  )٥١ ،١٩٩٩ ،العوادلي(صعبة 

 )٣٧( حیـث بلغـت صـابات فتـاتي بالدرجـة الرابعـة مـن حیـث عـدد اإلاألثقـال لعبة رفـع أما
 اللعبـــة تحـــتم هـــذه طبیعـــة أن اذ ، التمـــزق العـــضلي واقلهـــا النفطـــاتأعالهـــا كـــان مختلفـــة و إصـــابة

 حــدوث إلــىمباشــرة  أي خطـا فــي التكنیــك یــؤدي أنو اسـتخدام الیــدین بــصورة مباشــرة وبقــوة قــصوى 
 انفــصال إلــى االحتكــاك المباشــر مــع الثقــل یــؤدي أن كمــا ، الطــرف العلــوي بــصورة خاصــةإصــابة

  . وهذا مایسمى بالنفطات ىالطبقات العلیا من الجلد عن الطبقات السفل
  

 كـانإصـابة علـى التـوالي ) ٢٥(و)٣٤ (صـاباتفـي المـصارعة والمالكمـة بلـغ عـدد اإلاما 
 إلصـابة ا نـوع وحجـمأن كمـا ،األلعـابدمات وهـذا یتفـق مـع طبیعـة هـذه معظمها تمزق عضلي وك

  ).٣٣٨ ،٢٠٠٠ ،توفیق (القوانینیختلف تبعا لدقة تطبیق وتنظیم 
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دو وبناء األجسام نا التمزق شكلت نسبة كبیرة في العاب السباحة والتایكو إصابات أنویمكن القول 
  .والمیدانوكرة الطائرة والكاراتیه والعاب الساحة 

  :لمفاصل الطرف العلوي اإلصابة  عرض ومناقشة نتائج نوع٢-٤
 لمفاصـل الطـرف ٢والنـسبة المئویـة ونتـائج مربـع كـا اإلصـابة الجدول أدنـاه یبـین نتـائج نـوع

  :العلوي
  )٢(رقم الجدول 

   لمفاصل الطرف العلوي٢ الطرف العلوي والنسبة المئویة ونتائج مربع كاإصاباتعدد 
  نوع اإلصابة  المفاصل

  السالمیات  الرسغ  المرفق  الكتف
  الداللة  ٢كا  لمجموعا

  ٤١  ٧  ١٤  ٢  ١٨  التواء
  ٤١  ١١  ٥  ٩  ١٦  كسر

  ٣٣  ٨  ١٦  ٢  ٧  خلع
  ١١٥  ٢٦  ٣٥  ١٣  ٤١  صاباتعدد اإل

    ٢٢.٦١  ٣٠.٤٣  ١١.٣٠  ٣٥.٦٥  %النسبة

  معنوي  ١٨.٣٨

  .١٢.٥٩١ تساوي)  ٦(  ودرجة حریة٠.٠٥≤ تحت مستوى داللة ٢ الختبار كاة القیمة الجدولی-
لـى مـن حیـث و  مفـصل الكتـف احتلـت المرتبـة األإصـابات أن) ٢(رقم  من الجدول ویتبین

 بینمــا احتلــت % ٣٥.٦٥ وبنــسبة ١١٥إصــابة مــن مجمـوع ) ٤١(العـدد والنــسبة المئویــة إذ بلغـت 
 إصـــابة) ٣٥( مـــن حیـــث العـــدد والنـــسبة المئویـــة إذ بلغـــت الثانیـــة مفـــصل الرســـغ المرتبـــة إصـــابات
إصـابة ) ٢٦( مفاصل الـسالمیات المرتبـة الثالثـة حیـث بلغـت إصاباتواحتلت % ٣٠.٤٣وبنسبة 
  % .١١.٣٠إصابة وبنسبة ) ١٣(ویأتي بعدها مفصل المرفق عدد % ٢٢.٦١وبنسبة 

 وهــذا ١٢.٥٩١ البالغــة ة وهــي أعلــى مــن قیمتهــا الجــد ولیــ١٨.٣٨ المحتــسبة ٢وقــد بلغــت قیمــة كــا
  .والمفصل اإلصابة  هناك عالقة بین نوعأنع المفصل بمعنى یدل على عدم استقاللیة نو 

 أكثــر المفاصـل تعرضــا لإلصـابة وقــد یعـود ذلــك كـان مفـصل الكتــف أن ســبق ممـا ویتبـین
 مجـال حركتـه واسـعة وتـشمل معظـم أن محور عمـل الطـرف العلـوي األساسـي هـو الكتـف و أن إلى

لمفـصل لإلصـابة أكثــر مـن غیـره مــن الحركـات فهـي تـدخل فــي الـشد والـدفع والتـوازن ممــا یعـرض ا
ه یتعـــرض أنـــإال  التـــي یمتـــاز بهـــا هـــذا المفـــصل مـــن ناحیـــة بنـــاءه المتانـــةه رغـــم أنـــالمفاصـــل كمـــا 

لإلصـــابة للتنـــاقض الموجـــود فـــي البنـــاء البـــدني مـــن وزن الجـــسم مـــن جهـــة والحركـــة الواســـعة التـــي 
ساســیة للعبــة ممــا یفــرض یؤدیهــا المفــصل مــن جهــة أخــرى وكــذلك المــشاركة فــي أداء المهــارات األ
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 ٣١٦

 مختلفة وتكرارها مما یولد جهدا على هذا المفصل الوحید بسرعتحریك المفصل لجمیع االتجاهات 
 بالــدوران مفــصل الكتــف هــو المفــصل الوحیــد الــذي یــسمح لنــا أنكمــا ) . ٢٤ ،١٩٨٣ ،البــصري(

  . سرعة إصابته إلىدي ؤ  درجة واألكثر مرونة مما ی٣٦٠
  )٥٤ ،١٩٩٩،يالعواد ل(

 هـذا المفـصل هـو أن اذ للطرف العلـوي صابات في اإلالثانیةوجاء مفصل الرسغ بالدرجة 
مفتــاح الحركــات التـــي تــؤدي وتكـــون فیهــا الیـــد هــي العنــصر األســـاس فــي تنفیـــذ الواجــب الحركـــي 

 القــوة أن االســتناد عنــد الــسقوط یكــون علــى الیــد فــأنوتكــون الحركــة فیــه ذات مرونــة عالیــة وبمــا 
 ممـا یعرضـها لإلصـابة وضـعیفة مفصل الرسغ المتكون من عدة مفاصـل صـغیرة إلىسوف تنتقل 

حمـل األثقـال والجمناسـتك بـصورة فـي  هذا المفـصل یكـون عرضـة لإلصـابة أن كما الملخأو باللوي 
  ).٢٠٠٤ ،١٩٨٥،یاسین(خاصة 

 الكــسر أو الــدفع وااللتــواء إلــى تتعــرض اذأمــا مفاصــل الــسالمیات فتــاتي بالدرجــة الثالثــة 
ذال أجزاء الجسم المالمسة لألشیاء وبزوایـا مختلفـة و أو   تشكلوهي  هنـاك قـوة مالمـسة كبیـرة كـان ٕا

 هـــذه المفاصـــل تكـــون صـــغیرة وعـــضالتها ضـــعیفة فتـــصاب بـــسرعة نأل اإلصـــابة إلـــىفقـــد تـــؤدي 
  . منعها عن المنافس وهذا ما أكده أو الحصول على الكرة محاولةخاصة خالل 

  )٥٨ ،٢٠٠٢،الجاف(
 كون هذا المفـصل إلىالمرفق اقل المفاصل تعرضا لإلصابة وقد یعود ذلك  مفصل كانو 

 إصـــابة هـــذا أنو . ذو حـــركتین فقـــط هـــي المـــد والثنـــي فـــضال عـــن كونـــه مـــدعم بالعـــضالت القویـــة
  ).٧٤ ،١٩٩٩،يالعواد ل(المفصل تحدث نتیجة الحركات العنیفة المفاجئة دون إحماء جید 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 لمنـاطق الطـرف العلـوي ٢لنـسبة المئویـة ونتـائج مربـع كـا واصابات عرض نتائج اإل٣-٤

  : ومناقشتها
  )٣(رقم الجدول 
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 لمناطق الطرف العلوي عدا ٢ الطرف العلوي والنسبة المئویة ونتائج مربع كاإصاباتعدد 
  المفاصل

 إصاباتعدد   منطقة اإلصابة
  الطرف العلوي

  الداللة  ٢كا  النسبة المئویة

  ٤٠.٥٤  ١٥٠  الكتف
  ٢٧.٠٣  ١٠٠  العضد
  ٢٤.٣٢  ٩٠  الساعد
  ٨.١١  ٣٠  الید

    ٣٧٠  المجموع الكلي

  
  

٧٨.٦٤٩  

  
  

  معنوي
  

  ٠٧.٨١٤=٣ ودرجة حریة ٠.٠٥≤تحت مستوى داللة ٢ الختبار كاةالقیمة الجد ولی -
 أن الریاضـیة عـدا مفاصـل الطـرف العلـوي وقـد تبـین صـاباتیبین هـذا الجـدول منـاطق اإل

 وهــذا یتفــق مــع صــاباتلــى مــن حیــث عــدد اإلو  قــد احتلــت المرتبــة األمنطقــة الكتــف وحــزام الكتــف
 إلـى وقد یعود ذلك ، المفاصلإلى مفصل الكتف أیضا حیث احتلت نفس المرتبة بالنسبة إصابات

الــدفع بــالكتف فــي التــزاحم وكــذلك كــون مفــصل الكتــف ذو مرونــة عالیــة ومعظــم حركــات الطــرف 
  . الجذعإلىاإلثقال من خالله نقل  الطرف العلوي مع ه یحمل وزنأنكما ،العلوي تكون من خالله

 عـضلیة فـي هـذه المنطقـة تكانـ صـابات معظـم اإلأن حیـث الثانیـةوجاء العـضد بالمرتبـة 
  .لما تحویه من عضالت قویة محركة للساعد

 عـــضلیة  معظـــم إصـــاباتهاتكانـــأمـــا منطقـــة الـــساعد فقـــد جـــاءت بالمرتبـــة الثالثـــة وأیـــضا 
  .عضالت محركة للید والرسغوعظمیة لما تحویه من 

 عــضالت العــضد وعــددها أكثــر ممــا یعرضـــها إلـــىوهــذه العــضالت تكــون صــغیرة نــسبة 
  .لإلصابة عند تحریك الید في مختلف االتجاهات 

 ٧.٨١٤ البالغـة ة وهي أعلى من قیمتها الجد ولی٧٨.٦٤٩ المحتسبة ٢وقد بلغت قیمة كا
 هنـاك فـروق بـین أنمتوقعـة والتكـرارات النظریـة أي وهذا یدل علـى عـدم المطابقـة بـین التكـرارات ال

  .مناطق اإلصابة
  

  
  : الطرف العلوي ومناقشتهاإصابات عرض نتائج أسباب ٤-٤

  )٤(رقم الجدول 
   الریاضیة للطرف العلوي ونتائج مربع كاي والنسبة المئویةصاباتأسباب حدوث اإل
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  ٢كا  %النسبة  العدد  أسباب الحدوث
  ٢٧.٣٨  ١٣٥  اإلحماء
  ٢٤.٧٤  ١٢٠  تكنیك

  ١٣.٢٠  ٦٤  (*)شدة خارجیة
  ٩.٦٩  ٤٧  احتكاك مع الخصم

  ٩.٠٧  ٤٤  أرضیة الملعب
  ٦.١٩  ٣٠  اللیاقة البدنیة

  ٥.٥٧  ٢٧  إجهاد في التدریب
  ٢.٤٧  ١٢  سوء التغذیة

  ١.٢٤  ٦  الحالة النفسیة
  ١٠٠  ٤٨٥  المجموع الكلي

٣٠٦.٩٠٧  

  ١٥.٥٠) = ٨( ودرجة حریة ٠.٠٥ ≤ستوى داللةتحت م٢ الختبار كاةالقیمة الجد ولی* 
لـى مـن حیـث العـدد و  جاءت فـي المرتبـة األاإلحماء قلة أن من الجدول أعاله یتبینحیث 
وهذا یـدل علـى ،)٢٧.٣٨( إصابة وبنسبة مئویة )٤٨٥( إصابة من مجموع )١٣٥(إذ بلغ عددها 

 إلــى یــؤدي اإلحمــاء نقــص نأ الریاضــیة حیــث األلعــابل ممارســة  ذو أهمیــة كبیــرة قبــاإلحمــاء أن
 هــذا الجهــد یكــون عــادة أنكمــا ،جعــل أجهــزة الجــسم غیــر مــستعدة لمواجهــة الجهــد الــذي یقــع علیها

 العضالت ونقص مرونة المفاصل إلى هناك نقص في كمیة الدم الواصلة أنبصورة مفاجئة وبما 
 الجیـد اإلحمـاءیادیة عنـد ها تكون في هذه الحالة قابلة لإلصابة أكثر من الحالة االعتأنواألربطة ف

   .)٥١ ،١٩٨١،الصفار(
 الخـاص بكـل نــشاط وعـدم الدقـة فــي أداء التكنیـك المهـاري یــؤدي اإلحمــاء ضـعف أنكمـا 

 عـدم توافـق فـي إلـى یـؤدي اإلحماء قلة أنكما ) ٣٥ ،٢٠٠٢ ،محمد(  اإلصابة  حدوثإلىأیضا 
  .إلصابةا  حدوثإلى العصبي العضلي وهذا بدوره یؤدي بالتالي االنعكاس

  )٧٢ ،١٩٩٧،ألنعیمي( 
بعــــــد قلــــــة  اإلصــــــابة  مــــــن حیــــــث أســــــبابالثانیــــــةوقــــــد جــــــاء التكنیــــــك الخــــــاطئ بالمرتبــــــة 

  .)% ٢٤.٧٤( إصابة وبنسبة )١٢٠( صاباتحیث بلغ عدد اإل،اإلحماء
 أثنـاء أو األداء الصحیح للمهـارات الریاضـیة والـذي یقـوم بـه الالعبـون أثنـاء المباریـات أن

 األمـر الـذي یجعـل الجـزء الـذي یقـوم بالحركـة ، بمستوى عالي من الشدة والقـوةالتدریب یكون عادة
 إلــىواقعـا تحــت تـأثیر قــوي ویتــضاعف هـذا عنــد أداء المهــارات بـصورة خاطئــة األمــر الـذي یــؤدي 

 مختلفة في األجزاء المؤدیـة والمـشاركة فـي تنفیـذ المهـارات والعكـس صـحیح حیـث إصاباتحدوث 
 أن كمــا ،اإلصــابة  یقلــل مــن حــدوثومــن ثــم اقتــصاد فــي بــذل الجهــد إلــى التكنیــك الجیــد یــؤدي أن

أحــسن " ه أنــلـألداء الــصحیح دورا مهمـا فــي تنفیـذ الواجبــات الحركیـة التــي تتطلبهـا اللعبــة ویعـرف ب
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وعنـدما یتقنـه الالعـب بدقـة تـصبح حركتـه اقتـصادیة وموجهـة وعلـى " الحلول لواجـب حركـي معـین
  ) . ١٣٣ ،١٩٨٠،حسین ونصیف (صاباتاثر ذلك تقل نسبة اإل
 واالحتكـاك ،%١٣.٢٠بنـسبة ) دواتاالحتكـاك بـاأل( الـشدة الخارجیـة إصـاباتوقد جاءت 
 وهـــذه بمجموعهـــا ،%٩.٠٧ الملعـــب بنـــسبة أرضـــیةوالـــسقوط علـــى % ٩.٦٩(مـــع الخـــصم بنـــسبة 

  . صابات اإلأسبابتشكل نسبة كبیرة من 
 قلـــة االحتكـــاك مـــع إلـــىعبـــة یـــؤدي  اللقـــوانین وعـــدم مخالفـــة لالعـــب التكنیـــك الـــصحیح أن

 المـستخدمة فـي اللعبـة مـن دوات سـوء األأن كـذلك فـ،صـابات قلة حدوث اإلإلىالخصم مما یؤدي 
مناسـبة تـؤدي كـذلك ال اللعبة غیر أدوات و قانونیة غیر مناسبة وكرات غیر وأحذیةمالبس ریاضیة 

   . قانونا لكل لعبة ما یناسبها أن اذ صابات كثرة حدوث اإلإلى
 لكل لعبة ملعبها المصمم خصیصا لها واللعب علـى أن اذ الملعب أرضیةویتفق ذلك مع 
 شدیدة عند سقوط الالعـب إصابات حدوث إلى صلبة یؤدي أرضیة ذات أومالعب غیر مستویة 

 هـي الـنقص فـي بعـض عناصـر اللیاقـة البدنیـة األخـرى الریاضـیة صـابات اإلأسـبابومـن . علیها 
 عــدم أن فـي تنفیــذ المهــام الریاضـیة والمهاریــة و األســاس وهـي تعتبــر )%٦.١٩(وقـد بلغــت نــسبتها 

التكریتـــي ( یـــذكر إذ صـــابات الكثیـــر مـــن اإلإلـــىفر الحـــدود المعقولـــة فـــي اللیاقـــة البدنیـــة یـــؤدي اتـــو 
 المجهــود الــذي یتطلــب شــدة بــأداء العــضلیة والعــصبیة واالســتمرار المطاولــة قلــة أن) ومحمــد علــي
 العضلة وعدم القدرة على االستجابة العـصبیة الموجهـة لهـا إرهاقنتیجة  اإلصابة إلىعالیة یؤدي 

 حدوثــه أن فــي التــدریب فــاإلجهــادوهــذا ینطبــق علــى ) . ٣٥٦ ،١٩٨٦ ،التكریتــي ومحمــد علــي( 
 هبــوط فــي المــستوى إلــى یــؤدي  اذ)% ٥.٥٧(الریاضــیة وجــاء بنــسبة  اإلصــابةأســباب  احــد كــان

  . البدني والمهاري 
 بـسرعة وهـو یـصیب اإلجهـاد حـدوث إلـىخاطئ وعدم برمجة التدریب یؤدي  التمرین الأن

 وتلعـب التغذیـة دورا مهمـا حیـث  التمـرین،أو فـي اللعبـة لتفـانیهم الممتازة من الالعبین النخبةعادة 
 عـــن ولمـــسؤ واعهـــا أن الغـــذاء المتـــوازن والـــذي یحتـــوي علـــى كامـــل العناصـــر الغذائیـــة بجمیـــع أن

 أن كمـا ،ز العصبي والعضلي والـذي یـشكل المرتكـز فـي العمـل الریاضـيالفعالیات االیضیة للجها
 التغذیــة بــصورة خاصــة علــى مــستوى أمــراض إلــى تؤدیــان نقــصانها أو المــواد الغذائیــة تنــاولزیــادة 

 المتطلبـات الغذائیـة الـضروریة التـي إلى یلجأ أن البدني ویجب هنا على المدرب والالعب األعداد
  . البدني الممارستتناسب مع مستوى النشاط

  )١٩٩٥،٧٨،حسن عادل  (
 أن اذ صـــابات دورا مهمـــا فـــي حـــدوث اإلأیـــضا تلعـــب لالعـــب الحالـــة النفـــسیة أنوأخیــرا فـــ

 أعـداد الالعب الخصم بنفس الطریقة وهنا یجب إصابة إلىالخشونة والعنف غیر المبررین تؤدي 
لنفـسیة التـي تواجـه الالعـب من خـالل التوجیـه الـصحیح والتربـوي وحـل المـشكالت االالعب نفسیا 
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حلول المناسبة لها  االختصاص في علم النفس لتشخیص الحاالت ووضع الأصحاب إلىوالرجوع 
 إلــى بدنیــة مــا لــم یخــضع المــصاب إصــابة إلــى ة تتحــول لإلصــابة النفــسیناحیــوفــي كثیــر مــن األ

لتكریتــــي ا( علیــــهتكانــــ مــــا إلــــىبرنــــامج نفــــسي وریاضــــي یــــسترد فیــــه ثقتــــه بنفــــسه وتعــــود قدراتــــه 
 ،راتــب( احتفــاظ الالعــب بحالــة نفــسیة جیــدة یــدعم حالتــه البدنیــة أنكمــا ، )٢٥ ،٢٠٠٠،وآخــرون
٢٠٠١،١١.(  

 الطرف العلوي والنسبة المئویة حسب األعمار التدریبیة إصابات عرض نتائج عدد ٥-٤
  :سنة ومناقشتها) ١٥-١( من

  )٥( رقم الجدول
   كاي والنسبة المئویة الطرف العلوي ونتائج مربعإصاباتیوضح عدد 

  سنة) ١٥- ١(حسب األعمار التدریبیة من 
  الداللة  ٢مربع كا  %النسبة المئویة    الطرف العلويإصاباتعدد   العمر التدریبي

  ١١.٣٤  ٥٥   سنة١
  ٨.٨٧  ٤٣   سنة٢
  ٨.٢٥  ٤٠   سنة٣
  ٨.٢٥  ٤٠   سنة٤
  ٨.٠٤  ٣٩   سنة٥
  ٧.٦٣  ٣٧   سنة٦
  ٧.٨٤  ٣٨   سنة٧
  ٦.١٩  ٣٠   سنة٨
  ٦.٣٩  ٣١   سنة٩
  ٦.٦٠  ٣٢   سنة١٠
  ٦.١٩  ٣٠   سنة١١
  ٤.١٢  ٢٠   سنة١٢
  ٣.٠٩  ١٥   سنة١٣
  ٢.٨٩  ١٤   سنة١٤
  ٤.٣٣  ٢١   سنة١٥

  ١٠٠  ٤٨٥  المجموع

  معنوي  ٣٥

  .٢٣.٦٨ يتساو  ١٤ ودرجة حریة ٠.٠٥ ≤ تحت مستوى داللة٢القیمة الجدولیة الختبار كا* 

  
 التدریبیــة األعمــار الطــرف العلــوي والنــسبة المئویــة حــسب إصــابات  عــرض نتــائج عــدد ٥-٤

  :ومناقشتها
 اقـل كلمـا تقـدم العمـر التـدریبي وهـذا یـدل تكانـ صـابات اإلأن) ٥(رقـم  من الجدول یتبین  

 العـــضلیة  بتقـــدم العمـــر التـــدریبي وزیـــادة القـــوةواألربطـــة الهیكلیـــة والعـــضالت األجهـــزةعلـــى تطـــور 
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 وقـد بلغـت ، هذا التطور متناسق مع جمیع صفات اللیاقة البدنیـة التـي یمتلكهـا الالعـبأن والسیما
 وذا یـدل علـى عـدم )٢٣.٦٧( من قیمتها الجدولیـة البالغـة أعلى وهي )٣٥( المحتسبة )٢كا(قیمة 

 إصــــاباتد  هنـــاك فــــروق بـــین عــــدأن أي ،المطابقـــة بــــین التكـــرارات المتوقعــــة والتكـــرارات النظریــــة
 بـسبب أكثـر التدریبیـة الـصغیرة األعمار  ذويإصابات تكانو  ،الطرف العلوي وفقا للعمر التدریبي

كذلك ،شطة الریاضــیةنــجمیــع األاإلجهــاد للطــرف العلــوي فــي  للجهــد البــدني و تكیــفعــدم حــصول 
 )٣٥( المحتـسبة) ٢كـا( وقد بلغت قیمة ،العوامل الخارجیة التي لم یتم التعامل معها بشكل صحیح

   .)٢٣.٦٨( من قیمتها الجدولیة البالغة أعلىوهي 
 الریاضـــــیة المختلفـــــة حـــــسب نـــــوع الریاضـــــة األلعـــــاب تحـــــدث فـــــي صـــــابات اإلأنویـــــذكر   

 التـي تحـدث فـي المـستویات صـابات فاإل،وباختالف قوة وشدة المنافسة وحسب المستوى الریاضي
ناشـئین بـسبب اخـتالف عامـل الخبـرة العلیا تكون اقل من تلك التـي تحـدث لالعبـي فـرق الـشباب ال

  ) .١٢٥،٢٠٠٢،الجاف(الطویلة في طریقة ممارسة الفعالیات الریاضیة والتعامل مع الخصم 
   االستنتاجات والتوصیات-٥
  : االستنتاجات١-٥

  :هي أهم االستنتاجات تكانمن خالل النتائج التي تم التوصل إلیها 
 شـــیوعا فـــي الطـــرف العلـــوي لـــدى تصـــابا إصـــابة التمـــزق العـــضلي هـــي مـــن أكثـــر اإلأن -١

 إصــابة النفطــات هــي األقــل ظهــورا عنــد مقارنتهــا مــع تكانــ بینمــا ،العبــي محافظــة نینــوى
  . الریاضیة األخرىصاباتاإل

 )%١٥.٠٥( هــي لعبــة كــرة القــدم وبنــسبة صــابات التــي تحــدث فیهــا اإلاأللعــاب أكثــر أن  -٢
 .صابات ومن ثم باقي اإل)%١٢.٩٩( ثم كرة السلة )%١٣.٨(تلیها كرة الید وبنسبة 

 اإلصـابة  تـصنیف نـوعإلـى فـي منطقـة الكتـف اسـتنادا صـابات ظهور نسبة عالیـة مـن اإل -٣
 مفـــصل الكتـــف األكثـــر شـــیوعا مقارنـــة بمفاصـــل إصـــابات فیمـــا ظهـــرت ،حـــسب منطقتهـــا

 .الطرف العلوي األخرى وجاءت بعدها إصابة مفصل الرسغ ثم السالمیات 

 . الریاضیةصاباتإل أهم أسباب ااإلحماء قلة كان -٤

  .  األكثر شیوعا ظهرت عند الالعبین األقل عمرا تدریبیاصابات اإلأن  -٥
  
   التوصیات٢-٥

  -:یأتيفي ضوء االستنتاجات نوصي بما 
 الجیـــد قبـــل البـــدء بالتمـــارین الریاضـــیة والمباریـــات وخاصـــة منطقـــة اإلحمـــاءالتركیـــز علـــى  -١

  . األكثر تعرضا لإلصابةتكانالكتف حیث 
 . التدریبي بالمنهاج بالتدریب الصحیح وااللتزام  االهتمام -٢
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 . الریاضیة صابات إعطاء محاضرات عن كیفیة الوقایة من اإل -٣

 . معرفة التكنیك الجید للعبة -٤

  .دواتاالهتمام بالتجهیزات الریاضیة والمالعب واأل -٥

 .االهتمام بتغذیة الریاضي بشكل جید وصحیح -٦

 عالجهــــا بالــــشكل الــــصحیح مــــن قبــــل لــــةومحاو  تــــشخیص األمــــراض والحــــاالت النفــــسیة  -٧
 .الطبیب المختص

 . إجراء بحوث مماثلة وشاملة لمناطق الجسم كافة -٨

  
  المصادر العربیة

  . بغداد، جامعة بغداد،الطب الریاضي): ١٩٨٣( إبراهیم ،البصري -١
.  دار الكتـــب للطباعـــة والنـــشر،اإلعـــداد البـــدني للنـــساء): ١٩٨٦(التكریتـــي ومحمـــد علـــي  -٢

 .جامعة الموصل

دراســــة لتحدیــــد اإلصــــابات فــــي رفــــع األثقــــال وأســــباب ): ١٩٨٥( ودیــــع یاســــین ،التكریتـــي -٣
-٢٣ المــــــــــؤتمر العلمــــــــــي األول لكلیــــــــــات التربیــــــــــة الریاضــــــــــیة فــــــــــي العــــــــــراق ،حــــــــــدوثها

 .جامعة بغداد.٢٥/٣/١٩٨٥

اإلصــابات الریاضــیة الــشائعة بــین متــسابقي العــاب ): ٢٠٠٠( فــرج عبــد الحمیــد ، توفیــق -٤
 ،كلیــــة التربیــــة الریاضــــیة، نظریــــات وتطبیقات،)مكــــة المكرمــــة(رى القــــوس بجامعــــة أم القــــ

 .جامعة اإلسكندریة

 مدیریــة مطبعــة جامعــة صــالح ،الطــب الریاضــي والتــدریب): ٢٠٠٢( حمــد نجــم ،الجــاف -٥
 .اربیل،الدین

 ، مركــــز الكتــــاب للنــــشر،١ ج،علــــم الحركــــة التطبیقــــي): ١٩٩٨( وآخــــرون ،حــــسام الــــدین -٦
 . مصر،القاهرة

 . اإلسكندریة،١ ط،الریاضة والصحة): ١٩٩٥(ي  عادل عل، حسن -٧

 مؤســــسة دار الكتــــب للطباعــــة ،علــــم التــــدریب): ١٩٨٠( قاســــم حــــسن ونــــصیف ،حــــسین -٨
 .    الموصل،والنشر

 ،اإلصــابات الــشائعة لــبعض العبــي األندیــة الریاضــیة): ١٩٩٦( مــصطفى جــوهر ،حیــاة -٩
 .جامعة اإلسكندریة

  . اإلسكندریة، دار المعارف،عبإصابات المال) : ١٩٩٥( حیاة عیاد ،روفائیل - ١٠
 مجلــــة ،اإلصــــابات الریاضــــیة عنــــد العبــــي كــــرة الــــسلة): ١٩٩٨( هاشــــم احمــــد ،ســــلیمان - ١١

 .١٠ العدد ،٤ المجلد ،الرافدین للعلوم الریاضیة
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 ،مدیریـة دار الكتـب للطباعـة والنـشر،٢ ج،كـرة القـدم): ١٩٨١( سامي وآخرون ، الصفار - ١٢
 .الموصل

 دار ،الجدید في العالج الطبیعي واإلصـابات الریاضـیة): ١٩٩٩( عبد العظیم ،يالعواد ل - ١٣
 . القاهرة،الفكر العربي

 ، دار الكتـــــب للطباعــــة والنـــــشر،الطـــــب الریاضــــي): ١٩٩٩( عمــــار عبـــــد الــــرحمن ،قبــــع - ١٤
  .٢الموصل ط

 مجلـــــة التربیـــــة ،دراســـــة تحلیلیـــــة لإلصـــــابات الریاضـــــیة): ٢٠٠٢( ســـــمیعة خلیـــــل ،محمـــــد - ١٥
  . جامعة بغداد ،ألول العدد ا،)١١( الجزء ،الریاضیة

 دار المـسیرة ،١ط،القیاس والتقـویم فـي التربیـة وعلـم الـنفس): ٢٠٠٠( سامي محمد ،ملحم - ١٦
 . عمان،للنشر والتوزیع والطباعة

 جامعـــة ،اإلصـــابات الـــشائعة لـــدى كلیـــة التربیـــة الریاضـــیة): ١٩٩٧( رائـــد ســـالم ،النعیمـــي - ١٧
 . العدد الخامس،الموصل

 ،١ط، مؤســسة وائــل للنــسخ الــسریع،لــصحة والریاضــةا): ١٩٩٥( بــسام وآخــرون ،هــارون - ١٨
   األردن،الجامعة األردنیة
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