
٤ العدد ، ٢ المجلد،التربیة األساسیةكلیةأبحاث مجلة

٢٠٨  

اإلصابات الریاضیة التي تتعرض الیھا 
طالبات كلیة التربیة الریاضیة

م.م اواز حمة نوري
التربیة الریاضیةكلیة-جامعة صالح الدین

:البحثملخص
تناول البحث دور الطب الریاضي وفروعه المختلفة في كیفیة خدمة الریاضیین في 

الخدمات العالجیة وعملیة التأهیل بعد وقوع الوقایة من االصابة وتقدیم الفحوصات الطبیة و 

االصابة الریاضیة ، وقد هدف البحث إلى التعرف على :

االصابات االكثر شیوعا لدى طالبات كلیة التربیة الریاضیة / جامعة صالح الدین ..١

سبب االصابة لدى طالبات كلیة التربیة الریاضیة / جامعة صالح الدین ..٢

ابة في الجسم .الجزء االكثر تعرضا لالص.٣

الدرس العملي الذي تحدث فیه االصابة ووقت حدوث االصابة من الدرس ..٤

) ٤٨تم استخدام المنهج الوصفي لمالئمته  طبیعة المشكلة ، وقد بلغ حجم عینة البحث (

%) من اصل المجموع الكلي للعینة .٤٠طالبة شكلوا نسبة مقدارها (

الوصـول إلـى نتـائج البحـث توصـلت الباحثـة إلـى وبعد اسـتخدام قـانون النسـبة المئویـة فـي 

االستنتاجات التالیة :

التأكید على اجراء االحماء الجید قبل البدء بالتدریب أو الدرس ..١

التدرج بالشدة قبل اعطاء التمارین الشدیدة الریاضیة للطالبات ..٢

اتباع وسائل السالمة الوقائیة في كل درس من الدروس العملیة ..٣

ب الجدول الدراسي بما یضمن سالمة الطالبات في الدروس العملیة .محاولة ترتی.٤

مــن الضــروري أن یتطلــع مدرســي الــدروس العملیــة علــى نتــائج هــذه الدراســة حفاظــا ومنعــا 

من حدوث االصابة .
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FEMALE STUDENTS’ SPORT INJURIES
AT THE COLLEGE OF SPORT EDUCATION

Awwas Hama Nori
University of Slah Al-Den\ College Physical Education

Abstract:

This study deals with the role of the sport medicine and its various

branches in protecting the athletes from injuries, in addition to providing

medical examinations and rehabilitation after injury. The study aims at

identifying:

1. The most common injuries for female students at the College of

Sport Education/Salahaldeen University.

2. The cause of injury for female students at the College of Sport

Education/Salahaldeen University.

3. The most common part of the body affected by the injury.

4. The practical lesson where injury takes place and time.

Descriptive approach is used for its appropriateness with the study.

The study sample consists of (48) female students formed about (40%) of

the total sample.

After using percent in stating the study results, the researcher

concludes the following:

1. Emphasizing the importance of good warm-up before starting

training or lesson.

2. Gradual severity of delivering exercises.

3. Following protective means in each of the practical lessons.

4. Arranging the timetable to ensure the safety of the students at

the practical lessons.

5. The necessity of informing the teachers about the results of this

study.
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. المقدمة واھمیة البحث :١
ریاضیي المستویات یحاول الطب الریاضي الحدیث وهو احد فروع الطب المحافظة على

العالیة والمستویات المحلیة من خالل فروعـه العـالج الطبیعـي ، الطـب الوقـائي  تحاشـي االصـابة 

فــــي المالعــــب الریاضــــیة بالعدیــــد مــــن الطــــرق ســــواء أكانــــت وقائیــــة كالفحوصــــات الطبیــــة العامــــة 

االشــراف والخاصــة أو مــن خــالل مراقبــة اثــر الجهــد البــدني الواقــع علــى كاهــل الریاضــي أو حتــى

علــــى الناحیــــة العالجیــــة للریاضــــي مــــن تغذیــــة صــــحیة وارشــــاد الفــــرق وتحلیــــل خصــــائص الجســــم 

ومــع كــل هــذه الخــدمات )١(الریاضــي وبیــان اخــتالف فســلجة جســم الریاضــي مــن فعالیــة إلــى اخــرى

التــي یقــدمها الطــب الریاضــي الحــدیث ، اال أن االصــابة الریاضــیة ال بــد لهــا ان تحــدث ومــا زال 

یعــانون مــن حــدوثها  بســبب تعــدد االســباب التــي تســاهم فــي حــدوث االصــابة الریاضــیة ریاضــیونا

واهمها هو نقص الوعي الصحي الریاضـي والـذي ال ینتبـه الیـه الریاضـي فـي طریقـة تهیئـة الجسـم 

للممارسة الریاضیة من ناحیة ارتداء المالبس الخاصـة فـي كـل فعالیـة وطریقـة ممارسـة كـل فعالیـة 

مارسة هذه الفعالیة من ناحیة االرضیة والملعب وطبیعة الجو وزمن االداء وكمـا ریاضیة ومكان م

نعلـم أن كلیــة التربیــة الریاضــیة ومنهجهــا المتعــدد بالفعالیــات الریاضــیة واخــتالف اداء الفعالیــة عــن 

االخــرى وطبیعــة قانونهــا وارضــیة ملعبهــا وتعــدد واخــتالف ســاعات اداء الطالبــة لهــذه الــدروس ممــا 

تتعــــرض للعدیــــد مــــن المخــــاطر وخصوصــــا فــــي بدایــــة الموســــم الدراســــي اذ تشــــیر بعــــض یجعلهــــا 

 ١٠٠٠) لكــل ٢-١الدراســات بــأن متوســط نســبة االصــابات تــزداد اثنــاء فتــرة التــدریب لتصــل إلــى (

ومـع بدایـة )٢(العب ویمكن أن تزداد هذه النسبة في بدایة الموسم نتیجة لسوء توزیع فتـرات الراحـة

) أشــهر لــم یمــارس فیهــا الطالــب أو ٣د جمیــع الطلبــة مــن عطلــة مضــى علیهــا (العــام الدراســي یعــو 

الطالبــة التــدریب لــذا یكــون فــي حالــة اســترخاء وضــعف عضــلي نســبي مــع قلــة المرونــة للمفاصــل 

واالربطة وهبوط نسبي في اللیاقة البدنیة لذا من السهل أن تحدث االصابة وفي المناطق المختلفة 

اهمیـة بحثنـا مـع تزایـد عـدد االصـابات وتكـرار حـدوثها ومـا تسـببه مـن من الجسم . من هنا بـرزت 

الم وابتعاد عن المادة الدراسیة وضیاع وهدر للوقـت بـالتعرف علـى نـوع االصـابات الریاضـیة التـي 

تتعرض لها الطالبات ونسبها المئویة وفي أي اجزاء من الجسم تحدث واسبابها .

ــذا ارتــأت الباحثــة دراســة موضــوع االصــاب ات الریاضــیة لطالبــات كلیــة التربیــة الریاضــیة ل

للتعرف على اسبابها ومناطق حدوثها في الجسم عسى أن تساهم في حل جزء من معاناة طالبات 

كلیة التربیة الریاضیة في جامعة صالح الدین .

ص  ١٩٨٦، جامعـة الموصـل ) عمار عبد الرحمن قبع : الطب الریاضي ، مدیر دار الكتب للطباعة والنشـر ١(

١١ .  

  . ١٤٣ص  ١٩٨٧، مؤسسة دار المریخ للنشر الریاضي ،  ١) مختار سالم : اصابات المالعب ، ط٢(
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مشكلة البحث :٢-١
لعملیة تعاني طالبات كلیة التربیة الریاضیة من ضیاع في الوقت بالنسبة للدروس ا

بسبب معاناتهن من كثرة االصابات الریاضیة التي تحدث أثناء الدروس العملیة وهذا یسبب جزءا 

من معاناة نفسیة وجسمانیة بالنسبة للطالبة المصابة وهدرا للوقت وقد الحظت الباحثة من خالل 

ابات ومعاناة تدریسها لمادة الجمناستك في كلیة التربیة الریاضیة للطالبات إلى كثرة حدوث االص

الطالبة مما دفعها إلى دراسة هذا الموضوع للتعرف على اسباب حدوث االصابات واهم 

االصابات واكثرها حدوثا وفي أي درس من الدروس وكذلك وقت حدوث االصابة في الدرس ، 

محاولة منها للحد من استمرار وقوع االصابات ومعالجة اسبابها .

اھداف البحث :٣-١
:التعرف على

االصابة االكثر شیوعا لدى طالبات كلیة التربیة الریاضیة ..١

سبب االصابة لدى طالبات كلیة التربیة الریاضیة ..٢

الجزء االكثر الذي تعرضًا لالصابة من الجسم ..٣

مجاالت البحث : ٤-١
طالبات كلیة التربیة الریاضیة بجامعة صالح الدین .المجال البشري :-

  . ٢٠٠٤/  ٦/  ١ولغایة  ٢٠٠٤/  ٤/  ١المدة من المجال الزماني :-

مالعب وقاعات كلیة التربیة الریاضیة / جامعة صالح الدین .المجال المكاني : -

. الدراسات النظریة والدراسات المشابھة :٢
االصابة :١-٢

الریاضیة فیما بینها شـكال ومضـمونا فـي طریقـة ممارسـتها وقانونهـا ولكـن  األلعابتختلف 

شـــابه فـــي كـــون كـــال الفـــریقین یهـــدف إلـــى احـــراز النصـــر أو الفـــوز مـــن خـــالل ممارســـتها ، علیـــه تت

یتعرض اعضاء الفریقین لخطر السـقوط واالصـطدام أو حـاالت الضـرب والتـي ینـتج عنهـا حـدوث 

االصابة الریاضیة والتي مما ال شك فیه فإنها سوف تحول  دون ممارسة التدریب أو اللعب .

.1979ریاضـیة  (تعرف االصابة ال Litton بأنهـا تغییـر تشـریحي أو فسـیولوجي یحـدث (

.)٣(في بعض انسجة الجسم أو اعضائه

) حمــة نجــم الجــاف ، صــفاء الــدین طــه : الطــب الریاضــي والتــدریب ، مطبعــة جامعــة صــالح الــدین ، اربیــل ، ٣(

  . ١٢٥ص  ٢٠٠٢
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كمــا عرفــت بأنهـــا تلفــا أو اعاقــة بســـبب مــؤثر خـــارجي وقــد یكــون التلـــف مصــاحبا لتهتـــك 

.)٤(االنسجة وغالبا ما یكون المؤثر الخارجي شدید

نهــا تختلــف بــاختالف المســتوى الریاضــي واســباب االصــابات الریاضــیة متعــددة وكثیــرة ولك

بنسبها فاصابات ریاضیي المستوى العالي تكـون اقـل بكثیـر مـن تلـك التـي یتعـرض إلیهـا الناشـئین 

والشباب حیث یدخل هنـا عامـل الخبـرة فـي طریقـة ممارسـة الفعالیـة وحمایـة الجسـم مـن الوقـوع فـي 

ســم التـي تمــارس فیهــا فإصــابات خطـر االصــابة ، اضــافة إلـى ذلــك فأنهــا تختلــف حسـب اجــزاء الج

العب الجمباز تختلف عن العب كرة القدم في كون االخیرة تمارس باالرجل لذا تكون االصـابات 

فیهـــا فـــي الكاحـــل والركبـــة أمـــا الجمبـــاز فـــي الجـــزء العلـــوي مـــن الجســـم ، اضـــف إلـــى ذلـــك هنالـــك 

ــــاء  ــــث تشــــیر المصــــادر أن خطــــر االصــــابات تــــزداد نســــبته اثن المســــابقات اصــــابات موســــمیة حی

% فیمــا تصــل خــالل المســابقات التجریبیــة ، ٨والمباریــات الرســمیة وتصــل نســبتها إلــى اكثــر مــن 

)٥(باالضافة إلى اهمال االصابات البسیطة أو اهمال عملیـة االحمـاء وخاصـة فـي االجـواء البـاردة

، وهذا مما یؤدي الى زیادة في نسبة االصابة . 

ومن اسباب االصابة الریاضیة :

االداء الخاطئ : . ١

ان االداء غیــــر الصــــحیح ألي مهــــارة أو حركــــة ریاضــــیة یعــــرض العضــــالت إلــــى خطــــر 

االصـــابة ، واحیانـــا تحـــدث االصـــابة بســـبب ســـوء التخطـــیط للمـــنهج التـــدریبي ممـــا یعـــرض بعـــض 

.)٦(العضالت الى الجهد العالي وبالتالي حودث االصابة

. ارضیة الملعب :٢

یة الصــالحة یقلــل مــن خطــر االصــابة فاالرضــیة الشــدیدة إن ممارســة اللعــب فــوق االرضــ

الصالبة (كاالسمنت) تعـرض الالعـب لالصـابة اكثـر مـن تلـك المالعـب ذات المرونـة والمطاطیـة 

) تعــد ارضــیة الملعــب عامــل مــن العوامــل الرئیســیة فــي حــدوث Andrea-1984حیــث یشــیر (

.)٧(االصابةاالصابة الریاضیة فاالرضیة شدیدة الصالبة یزداد بها خطر

  . االرهاق :٣

إن ظــاهرة االرهــاق هــي كلمــة قریبــة جــدا مــن كلمــة التعــب ولكنهــا فــي الحقیقــة أن االرهــاق 

هو امتداد للتعب حیـث یظهـر علـى الالعـب المرهـق اعـراض تضـییق الحـدقتین وهبـوط فـي حاسـة 

 ١٩٨٣. مصــر ، دار الفكــر العربــي  ١لریاضــي واصــابات المالعــب ط) زینــب عبــد الحمیــد العــاني : التــدلیك ا٤(

  . ٩١ص 

  . ١٤٤ص  ١٩٨٧، دار المزنح ، الریاض ،  ١) مختار سالم : اصابات المالعب ط٥(

 ١٩٨٩) عمــار عبــد الــرحمن قبــع : الطــب الریاضــي ، مدیریــة دار الكتــب للطباعــة والنشــر جامعــة الموصــل ، ٦(

  . ١٨٥ص 

ــدین ، اربیــل ، ) حمــة نجــم الحــافي صــ٧( فاء الــدین طــه : الطــب الریاصــي والتــدریب ، مطبعــة جامعــة صــالح ال

  . ١٢٦ص  ٢٠٠٢
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تحـدث غالبـا فـي السمع وبرودة الجسم وشحوب لون البشرة والتقیؤ واالعیاء واالغماء وهـذه الحالـة

.)٨(حالة ممارسة الناشئین والمبتدئین تدریبات عالیة وشدیدة

الدراسات المشابھة : ٢-٢
:١٩٩٨دراسة ودیع یاسین ونشوان محمود الصفار (١-٢-٢ (

(االصابات الریاضیة التي یتعرض لها طالب كلیة التربیة الریاضیة في جامعة الموصل)

ابات االكثــر شــیوعا لــدى طــالب كلیــة التربیــة الریاضــیة هــدفت الدراســة إلــى تحدیــد االصــ

واســــباب االصــــابات واكثــــر اجــــزاء الجســــم تعرضــــا لالصــــایة وفــــي أي الــــدروس واقســــامها تحــــدث 

االصــابة وتكونــت عینــة البحــث مــن طــالب الســنة الرابعــة فــي كلیــة التربیــة جامعــة الموصــل للعــام 

تمزق االربطة اكثر االصابات حدوثا ) وتوصل الباحثان إلى أن١٣١البالغ عددهم ( ٩٩٨-٩٩٧

وعدم االحماء الجید من اهم اسباب االصابة ، وان مفصل الكاحل اكثر االجزاء تعرضا لالصـابة 

وأن محــاظرات العملیــة هــي اكثــر الــدروس حصــوال لالصــابة ، وأن معظــم االصــابات تحــدث فــي 

.)٩(القسم الرئیسي من الدرس

:١٩٩٧لة (دراسة ماجد فایز وقاسم خوی٢-٢-٢ (
"دراسة تحلیل السباب االصابات الریاضیة الشائعة لدى العبي العاب القوى في االردن"

هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى اكثــر االصــابات الریاضــیة شــیوعا لــدى العبــي العــاب 

القــوى فــي االردن واكثــر االصــابات شــیوعا فــي كــل فعالیــة واكثــر منــاطق الجســم تعرضــا لالصــابة 

من العب اندیة الدرجة االولى فـي االردن عـام  ١٤٨االصابة ، عینة البحث عددها واسباب هذه

وتوصـــل الباحثـــان أن اكثـــر اجـــزاء الجســـم تعرضـــا لالصـــابة همـــا الكتفـــان  ، وأن االحمـــاء  ١٩٩٢

الغیــر كــافي مــن اســباب حــدوث االصــابة یلیهــا االفــراط فــي التــدریب ثــم الســلوك الغیــر جیــد عنــد 

.)١٠(الریاضیین

جراءات البحث :. ا٣
منھج البحث :١-٣

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي لمالئمته لبحثها . 

) عبدة السید ابو العـال : دور المـدرب والالعـب فـي اصـابات الریاضـة ، االسـكندریة ، مؤسسـة شـباب الجامعـة ٨(

  . ٤٥-٤١، ص  ١٩٨٤للطباعة والنشر . 

ت الریاضیة التي تعرض لها طالب كلیة التربیة الریاضیة في جامعة ) ودیع یاسین ، نشوان الصفار : االصابا٩(

  . ١٩٩٨) ١٠الموصل . مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة المجلد الرابع ، العدد (

) ماجد فایز ، قاسم خویلة : دراسة تحلیلیة السباب االصابات الریاضیة الشائعة لدى العب العاب القوى في ١٠(

  . ٢٨٣ص  ١٩٩٧، االردن ،  ٢، العدد  ٢٤العلوم االنسانیة ، المجلد االردن ، مجلة دراسات ،
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عینة ومجتمع البحث :٢-٣
اجریــت الدراســة علــى مجتمــع كلیــة التربیــة الریاضــیة جامعــة صــالح الــدین للعــام الدراســي 

وزعــت ) طالبــة وقــد ١٢٠) مــن جمیــع طالبــات المراحــل االربعــة والبــالغ عــددهن (٢٠٠٤-٢٠٠٣(

) طالبة وبذلك بلغت نسـبة ٤٨استمارة االستبیان على جمیع الطالبات وكان عدد المصابات فقط (

%) من اصل جمیع الطالبات .٤٠المصابات (

ادوات جمع البیانات :٣-٣
تعـد االدوات التـي یسـتخدمها الباحـث عنصـرا اساسـیا یسـتعین بهـا الباحـث لحـل مشــكلته ، 

رة اسـتبیان لجمـع المعلومـات (وهـي احـدى الوسـائل لجمـع المعلومـات وقد اسـتخدمت الباحثـة اسـتما

)١١(عن مشـكلة البحـث ویكـون االسـتبیان علـى شـكل اسـئلة مختـارة لتجیـب علیهـا العینـات المختـارة

وقـد اسـتعانت الباحثــة باسـتمارة االسـتبیان التــي اعـدها (ودیـع یاســین ، ونشـوان محمـود الصــفار) ، 

) وتـم عرضـها ٢،  ١ة التربیة الریاضیة جامعة الموصل الملحق(والتي استخدمت على طالب كلی

لبیان مدى صالحیة استخدامها لطالبـات كلیـة التربیـة الریاضـیة / جامعـة )*(على عدد من الخبراء

صالح الدین وقد ابدى الخبراء تأییدهم الستخدامها على طالبات الكلیة .

المعالجات االحصائبة :  ٤-٣
نسب المئویة للوصول إلى نتائج البحث .استخدمت الباحثة ال

ــــب للطباعــــة والنشــــر ، بغــــداد ، ١١( ــــه محجــــوب : البحــــث العلمــــي ومناهجــــه ، مدیریــــة دار الكت ،  ٢٠٠٢) وجی

  .١٧١ص 

) الخبراء*(

كلیة التربیة الریاضیة جامعة بغداد. أ . د حسین علي / فسلجة تدریب ١

. صفاء الدین طه/ تدریب ریاضي             كلیة التربیة الریاضیة / جامعة صالح الدین. أ . م . د٢

كلیة التربیة الریاضیة / جامعة الموصل. أ . م . د . ایاد محمد عبد اهللا / فسلجة تدریب ٣
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عرض وتحلیل ومناقشة نتائج البحث -٤
عرض وتحلیل ومناقشة نوع االصابة ونسبتھا المئویة :١-٤

  )١جدول (

یوضح نوع االصابة الریاضیة التي تعرضت الیها طالبات كلیة التربیة الریاضیة / جامعة 

صالح الدین وعددها ونسبتها المئویة

النسبة المئویةعددهااالصابة نوع ت

%١٢٢٥التقلصات العضلیة( التشنج العضلي )١

%٦١٢.٥االلتواءات٢

%٥١٠.٤١تمزق العضالت٣

%٥١٠.٤١الجروح٤

%٥١٠.٤١الخلع٥

%٤٨.٣٣تمزق االوتار٦

%٤٨.٣٣سحجات والتهابات٧

%٣٦.٢٥تمزق االربطة٨

%٣٦.٢٥اصابات أخرى٩

%١٢.٠٨الكسر١٠

%٤٨١٠٠مجموع االصابات

) فــــــي قائمــــــة ١) یبــــــین أن اصــــــابة التقلصــــــات العضــــــلیة اخــــــذت التسلســــــل (١الجــــــدول (

% أما االلتواءات كانـت فـي التسلسـل الثـاني ١٠) اصابة ونسبة مئویة قدرها ١٢االصابات بعدد (

%) وجـاءت االصـابات (تمـزق العضـالت، والجـروح ، ٢٥) اصابات ونسبة مئویة قدرها (٦بعدد (

) اصابات لكل منهم وبنسبة مئویة مقـدارها ٥في تسلسل االصابات بعدد (والخلع) بالمركز الثالث 

) لكـــل مـــنهم ٤%) فـــي حـــین أن (تمـــزق االوتـــار والســـحجات وااللتهابـــات) كانـــت بعـــدد (١٠.٤١(

) لكــل مــنهم وبنســبة ٣%) أمــا تمــزق (االربطــة واالصــابات االخــرى) كانــت بعــدد (٨.٣٣وبنســبة (

احتلـــت (اصـــابة الكســـر) المرتبـــة االخیـــرة فـــي تسلســــل %) لكـــل مـــنهم ایضـــا واخیـــرا٢.٥مئویـــة (

%) وقــد اتفقــت هــذه الدراســة مــع نتــائج دراســة ٢.٠٨) وبنســبة مئویــة مقــدارها (١االصــابات بعــدد (

) (ودیـع یاسـین ونشـوان ١٩٨٥) (ودراسـة ودیـع یاسـین ١٩٩٧كل من (ماجد فایز وقاسم خویلة ، 

ان نوع االصابة فیها هو التقلصات العضلیة  ) في كون نتائج الدراسة االولى ك٥٠-٤٩الصفار : 

وسبب االصابة هو قلة االحمـاء الجیـد أو ضـعف االحمـاء فـي الدراسـة الثانیـة والثالثـة والـذي جـاء 
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الثاني فـي هـذه الدراسـة ، وتـرى الباحثـة هنـاك ارتبـاط وثیـق بـین دراسـتها وبـین الدراسـات المشـابهة 

مــاء او قلــة االحمــاء فــي كــون العضــالت قــد ادت بــأن عــدم التــدرج لــه عالقــة وثیقــة بضــعف االح

تقلصـــات عضـــلیة شـــدیدة وهـــي غیـــر مســـتعدة لهـــذه التقلصـــات وهـــذا قـــد یكـــون بســـبب قلـــة الوقـــت 

المخصص لالحماء في الدرس او قلة الراحة بین التكرارات وهـذا مـا یتضـح لنـا مـن تنـائج الجـدول 

)  حسب تسلسل اسباب االصابة . ٢(

ة نتائج اسباب االصابات الریاضیة : عرض وتحلیل ومناقش٢-٤
)٢جدول (

یوضح اسباب االصابات الریاضیة ونسبها المئویة لطالبات

جامعة صالح الدینالتربیة الریاضیة/كلیة

النسبة المئویةعدد االسباباسباب االصابةت

%٩١٨.٧٥عدم التدرج في زیادة التمرین١

%٨١٦.٦٦عدم االحماء الجید٢

%٥١٠.٤١عطاء الراحة الكافیة بین التمارین وبعدهاعدم ا٣

٤  
الســــلوك الغیــــر الجیــــد للریاضــــیین (عــــدم االنتبــــاه ، 

التسرع ، مخالفة لقوانین اللعبة)
٦.٢٥  ٣%  

%٣٦.٢٥االفراط في التدریب (التدریب الزائد)٥

%٣٦.٢٥عدم التقید بقواعد االمن والسالمة٦

%٣٦.٢٥وعة العضلیةسوء اختیار التمارین للمجم٧

%٣٦.٢٥اسباب اخرى تذكر أمام االصابة٨

%٢٤.١٦عدم صالحیة االجهزة المستخدمة٩

%٢٤.١٦عدم االسترخاء الجید بعد التمرین١٠

%١٢.٠٨٣عدم صالحیة االلبسة الریاضیة١١

%١٢.٠٨٣غیاب توجیه المدرب للطالبة وتوعیتها١٢

%١٢.٠٨٣للتدریب والمباریاتالتوقیت غیر الصحیح ١٣

%١٢.٠٨٣سوء االعداد النفسي١٤

١٥
ـــدریب  عـــدم التزویـــد الكـــافي بـــاالدوات والمعـــدات للت

والمباریات
٢.٠٨٣  ١%  

%١٢.٠٨٣سوء االحوال الجویة١٦

%٤٨١٠٠المجموع
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اب ) أن عدم التدرج في زیادة التمرین كـان السـبب االول فـي قائمـة االسـب٢یبین الجدول (

%) بینمـا احتـل المرتبـة الثانیـة السـباب االصـابة ١٨.٧٥المؤدیة لالصابة الریاضیة بنسبة قدرها (

%) أمــا (عــدم اعطــاء الراحــة الكافیــة) فقــد كــان بنســبة ١٦.٦٦عــدم االحمــاء الجیــد بنســبة قــدرها (

%) فیمـــا جـــاءت اســـباب اخـــرى متعـــددة مثـــل (عـــدم الســـلوك الجیـــد ، وصـــوال إلـــى ١٠.٤١قـــدرها (

%) فـــي حـــین جــاء (عـــدم صــالحیة االجهـــزة ، عـــدم ٦.٢٥ب اخـــرى) بنســبة مئویـــة مقــدارها (اســبا

%) واخیــرا احتلــت االســباب (عــدم صــالحیة االلبســة ٤.١٦االسـترخاء الجیــد) بنســبة مئویــة قــدرها (

%) وهذا یتفق مع دراسة ٢.٠٨٣الریاضیة وصوال إلى سوء االحوال الجویة) نسبة مئویة مقدارها (

) في كون سـبب االصـابة التغیـرات المفاجئـة فـي نمـط التـدریب ١٩٩٢ - Macra(كارولین ماكرا

.)١٢(والذي یعني عدم التدرج في زیادة التمرین

)٣جدول (

موزعة وفق نسبتها المئویةیوضح عدد االصابات في اجزاء الجسم

نسبتها المئویةعدد االصاباتاجزاء الجسم المصابةت

٢١٤٣.٧٥الكاحل١

١٠٢٠.٨٣الساق٢

٧١٤.٠٥٨الركبة٣

٦١٢.٥االطراف العلیا ؟٤

٢٤.١٦الفخذ٥

١٢.٠٨٣البطن٦

١٢.٠٨٣الكتف٧

) أن مفصــل الكاحـــل جـــاء بالمرتبـــة المتقدمــة فـــي عـــدد االصـــابات ٣یظهــر مـــن الجـــدول (

لطالبـات %) وهي نسبة مرتفعة قیاسا بالعدد الكلـي الـذي اصـیبت بـه ا٤٣.٧٥بنسبة مئویة قدرها (

%) أمـــا الركبـــة فقـــد ٢٠.٨٣) ونســـبة مئویـــة قـــدرها (١٠وحـــل الســـاق ثانیـــا بعـــدد اصـــابات قـــدرها (

%) ، االطراف العلیا فقد جـاءت ١٤.٠٥٨) ونسبة مئویة مقدارها (٧جاءت بعدد اصابات قدرها (

) اصـابة ٢%) وحل الفخذ بعدها بعدد اصـابات مقـداره (١٢.٥) اصابات ونسبة مقدارها (٦بعدد (

%) ونالحـــظ أن الطـــرف الســــفلي قـــد احتـــل قائمـــة االصـــابات قیاســــا ٤.١٦نســـبة مئویـــة قـــدرها (و 

) ونسـبة ١بالطرف العلوي من الجسـم واخیـرا جـاءت اصـابات الـبطن والكتـف بعـدد اصـابة واحـدة (

%) وقــــد اتفقــــت نتــــائج هــــذه الدراســــة مــــع دراســــة ودیــــع یاســــین ونشــــوان ٢.٠٨٣مئویــــة مقــــدارها (

)12( Macra Carloine A.: Lower Extremity Injury Runners Advances in Prodiction

Sport Medicine, 1992, p. 51.
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مفصـــل الكاحـــل قـــد احتـــل قائمـــة اكثـــر اجـــزاء الجســـم اصـــابة أو تعرضـــا  فـــي كـــون أن )١٣(الصـــفار

لالصــابة ، وتــرى الباحثــة ان طبیعــة ارضــیة القاعــات الداخلیــة الملســاء وصــالبة االرضــیة وكثــرة 

) تســاعد فــي حــدوث ٢اســتخدام الحركــات المفاجئــة فضــال عــن االســباب الرئیســة لنتــائج الجــدول (

كبــة وهــذا مــا تشــیر الیــه اغلــب الدراســات النظریــة فــي هــذا االصــابة لمفصــل الكاحــل والســاق والر 

المجال . 

. االستنتاجات والتوصیات : ٥
اظهرت نتائج الدراسة النتائج التالیة :

التقلصــات العضــلیة هــي اكثــر االصــابات التــي تعرضــت الیهــا طالبــات كلیــة التربیــة الریاضــیة .١

جامعة صالح الدین

مـرین ، وقلـة االحمـاء الجیـد مـن اهـم االسـباب لحـدوث هـذه وٕان سبب عدم التدرج في زیـادة الت.٢

االصابات .

وأن مفصل الكاحل اكثر اجزاء الجسم تعرضا لالصابة ..٣

أن الطرف السفلي قد احتل اعلى النسب المئویة قیاسا بالطرف العلوي ..٤

التوصیات :٢-٥
اوصت الباحثة بما اظهرته نتائج الدراسة ما یأتي :

ء االحماء الجید قبل البدء بالتدریب أو الدرس .التأكید على اجرا.١

التدرج بالشدة في اعطاء التمارین الریاضیة للطالبات ..٢

اتباع وسائل السالمة الوقائیة في كل درس من دروس العملیة ..٣

محاولة ترتیب الجدول الرئیسي بما یضمن سالمة الطالبات من ناحیة الدروس العملیة ..٤

س العملیــة علــى نتــائج هــذه الدراســة حفاظــا علــى ســالمة وأمــن ضــرورة اطــالع مدرســي الــدرو .٥

الطالبات .

  .   ١٩٩٨) ودیع یاسین ، نشوان الصفار ، مصدر سبق ذكره ، ١٣(
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:المصادر العربیة واالجنبیة
عمــــار عبــــد الــــرحمن قبــــع : الطــــب الریاضــــي ، مدیریــــة دار الكتــــب للطباعــــة والنشــــر جامعــــة .١

  . ١٩٦٨الموصل 

  . ١٩٨٧مؤسسة دار المریخ للنشر الریاضي ،  ١مختار سالم : اصابات المالعب ط.٢

نجمــة الجــاف ، صــفاء الــدین طــه : الطــب الریاضــي والتــدریب ، مطبعــة جامعــة صــالح حمــة .٣

  . ٢٠٠٢الدین ، اربیل ، 

. مصـر ، دار الفكـر  ١زینب عبد الحمید العاني : التـدلیك الریاضـي واصـابات المالعـب ، ط.٤

  . ١٩٨٣العربي ، 

سكندریة ، مؤسسة عبدة السید ابو العال : دور المدرب والالعب في االصابات الریاضیة ، اال.٥

  . ١٩٨٤شباب الجامعة للطباعة والنشر 

ودیــع یاســین ، نشــوان الصــفار : االصــابات الریاضــیة التــي تعــرض لهــا طــالب طلیــة التربیــة .٦

 ١٩٩٨) ١) عدد (٤الریاضیة في جامعة الموصل ، مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة ، مجلة (

.

 ٢٠٠٢الكتـب للطباعـة والنشـر ، بغـداد ، وجیه محجوب : البحث العلمـي ومناهجـه ، مدیریـة .٧

.

ماجــد فــایز وقاســم خویلــة : دراســة تحلیلیــة ألســباب االصــابات الریاضــیة الشــائعة لــدى العبــي .٨

) االردن ٢) عــدد (٢٤العــاب القــوى فــي االردن ، مجلــة دراســات ، العلــوم االنســانیة ، مجلــد (

١٩٩٧ .  

9. Macra Caroline A: Lower Extremity Injury Runners Advances in
Prodiction Sport. Medicine. 1992.
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بسم اهللا الرحمن الرحیم

استمارة استبیان

اصابات طالبات كلیة التربیة الریاضیة / جامعة صالح الدین 

بغـــرض الوصـــول لالصـــابات الناتجـــة عـــن الـــدروس العلمیـــة یرجـــى بیـــان عـــدد االصـــابات 

) ومكـان حـدوثها فـي الجسـم واي ١ًا بـالمحلق (الریاضیة التي تعرضت لها مع ذكر نوعهـا مسـتعین

) راجیــة مــنكم ٢جــزء مــن تلــك الــدرس فضــال عــن ســبب حــدوث تلــك االصــابة مســتعینًا بــالملحق (

وشكرًا لتعاونكم . …الدقة باالجابات 

رقم 

االصابة

نوع االصابة اكتب 

رقم االصابة من 

) ١الملحق رقم (

المرفق

مكان حدوثها 

في الجسم

الدرس 

العملي

سبب تلك االصابة اقسام الدرس

اكتب رقم السبب في 

الختاميالرئیسياإلحماء  )٢الملحق (
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  )١ملحق (

:نوع االصابة 

التقلصات العضلیة .١

االلتوائات .٢

تمزق العضالت .٣

تمزق االربطة .٤

رضوض العظام .٥

رضوض العضالت .٦

  ار تمزق االوت.٧

الجروح .٨

الكسر .٩

رضوض االعصاب .١٠

الملخ .١١

الخلع .١٢

سحجات والتهابات .١٣

اصابة اخرى .١٤
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  )٢ملحق (

السببالرقم

عدم االحماء الجید ١

االفراط في التدریب (التدریب الزائد)٢

عدم السلوك الجید للریاضیین (عدم االنتباه ، التسرع ، مخالفة قوانین اللعبة)٣

دة التمرین عدم التدرج في زیا٤

سوء االعداد المهاري (التكنیك)٥

االستمراریة في الدرس عند حدوث االصابة ٦

عدم صالحیة االلبسة الریاضیة ٧

عدم التقید ببرنامج تجریبي واضح ٨

عدم صالحیة االجهزة الریاضیة المستخدمة ٩

غیاب توجیه المدرب للطالب وتوعیته ١٠

االمن والسالم عدم التقید بقواعد ١١

سوء االحوال الجویة ١٢

سوء اختبار التمارین للمجموعة العضلیة ١٣

عدم مالحظة المدرس للطالب ومتابعته في اثناء الدرس (المظاهر الفسیولوجیة)١٤

عدم اعطاء الراحة الكافیة بین التمارین وبعدها ١٥

ام السماح للطالب بالعودة الى الدرس قبل الشفاء الت١٦

عدم االسترخاء الجید بعد التمرین ١٧

عدم التزوید الكافي باالدوات والمعدات للتدریب والمباریات ١٨

عدم استخدام وسائل التاهیل الریاضي (التدلیك ، ساونا)١٩

التوقیت غیر الصحیح للتدریب والمباریات ٢٠

عدم القیام بالفحصوات الطبیة والدوریة ٢١

د بالبرنامج الغذائي عدم التقی٢٢

عدم مراعاة الفروق الفردیة ٢٣

سوء االعداد النفسي ٢٤

عدم االطالع والمعرفة بعلم االصابات ٢٥

والتفصیل في اختیار الریاضة المناسبة ةعدم الدق٢٦

اسباب اخرى ٢٧


