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في التعليم المدمج بعد جائحة كهرونا لطالبات قدم التربية ندبة االصابات البدنية 
 البدنية وعلهم الرياضة في كلية التربية للبنات

الديدة    أ.م.د. حيدر جبار عبد   أ.م.د. ياس مجيد دهش       سعبادمحم أ.د. قاسم        
 االء نزار جبار

 الملخص

ييجف البحث لمتعخف عمى ندبة االصابات البجنية في التعميػ السجمج بعج جائحة كؽرونا 
لطالبات قدػ التخبية البجنية وعمؽم الخياضة في جامعة القادسية، ويفتخض الباحثؽن بارتفاع ندبة 

بجنية في التعميػ السجمج بعج جائحة كؽرونا لطالبات قدػ التخبية البجنية وعمؽم االصابات ال
تػ ، و وقج استخجم الباحثؽن السشيج الؽصفي بطخيقة السدح لسالئستيا الطبيعة السذكمة الخياضة

وقج استشتج اختيار عيشة البحث بالطخيقة العسجية وىػ طالب كمية التخبية البجنية وعمؽم الخياضة، 
ويؽصي الباحثؽن  ،تتخكد االصابة في االسابيع االولى مؼ الفرل الجراسي االولحثؽن بأنو البا

 بزخورة االىتسام بسسارسة الخياضة خالل العطمة الريفية.

 الكمسات السفتاحية: االصابات البجنية، التعميػ السجمج، جائحة كؽرونا 
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Abstract 

The research aims to identify the percentage of physical injuries in the 

blended education after the Corona pandemic for the students of the 

Department of Physical Education and Sports Sciences at the University of 
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Al-Qadisiyah. the problem, The research sample was chosen in a deliberate 

way, and they are students of the College of Physical Education and Sports 

Sciences, and the researchers concluded that the injury is concentrated in the 

first weeks of the first semester, and the researchers recommend the need to 

pay attention to exercising during the summer vacation. 

Keywords: physical injuries, blended education, Corona pandemic 

 
     

 لتعريف بالبحثا -1      

 البحث: وأهميةالمقدمة 1-1

خالل الثؽرة العمسية والتقجم الحاصل في العالػ في كل جؽانب الحياة وبذكل خاص مؼ  
عمى جانب الخياضة والتطؽر في دراسة كل التفاصيل الخياضية ومشيا دراسة االصابات مؼ الشاحية 

تطؽر عمػ االصابات البجنية وايزَا التقجم الحاصل في عمػ الطب الخياضي والتذخيح ادى الى 
بعج جائحة كؽرونا وكؽن التعميػ اصبح مجمج  قبل حجوثيا وخاصة والتشبؤ بشدبتيا انؽعيمعخفة و 

ادى الى تؽقف جسيع مفاصل الحياة االجتساعية  19بدبب ىحه الجائحة او ما يطمق عمييا كؽفيج
واالقترادية والعدكخية والدياحية والخياضة بذكل خاص وتؽقف جسيع الفعاليات والبطؽالت الجولية 

ة الخياضة والتباعج ومؼ شخوط مخاعاة الدالمة الرحية في جائحة كؽرونا ىي عجم مسارس ، والسحمية
البخامج االلكتخونية وتقميص الشعخية تؤخح عمى  سؽادان الف امجمج اصبح التعميػ كؽن لو  ،االجتساعي 

في كميات التخبية البجنية وعمؽم الخياضة في الجروس العسمية في يؽميؼ او ثالث ايام ادى ذلغ   الجوام
طالب وخاصة بعج فتخة الخكؽد وقمة الحخكة بدبب الجائحة ادى ذلغ عمى الالى تدميط جيج مكثف 

% في 70لي العسمية في كميات التخبية الخياضية حؽا سؽادالى ارتفاع ندبة االصابات وخاصة في ال
الفرؽل الجراسية . وتكسؼ اىسية البحث في التعخف عمى ندبة االصابات في الكؽرس الجراسي االول 

 ي التعميػ السجمج بعج جائحة كؽرونا .ف
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 مذكلة البحث:1-2

السطمؽب عمى وجو  يمات الشذاط البجني واالداء السيار مؼ مقؽ تعج عشاصخ المياقة البجنية 
البجنية وعمؽم الخياضة التخبية قدػ العسؽم لطمبة التخبية البجنية وعمؽم الخياضة  وباألخص طالبات 

في الحعت كثخة االصابات البجنية التخبية  قدػالباحثة احجى طالبات في جامعة القادسية ،كؽن 
شاصخ المياقة البجنية حيث ىحه الجائحة وخاصة في الفرل الجراسي االول مسا ادى الى فقجان ع

االجخاءات التي قامت بيا وخاصو كمسا زادت فتخة التؽقف قمت القابمية البجنية لجى الطالبات . 
الؽزارة وخمية االزمة مؼ تقميل التقارب االجتساعي عمى قجر االمكان مؼ خالل حرخ الجوام الى 

الى دراسة ىحه السذكمة وأىسيتيا ومعخفة ندبة  ؽن يؽميؼ لمسؽاد العسمية . لحلغ لجأ الباحث
 االصابات البجنية بعج جائحة كؽرونا والتعميػ السجمج .

 هدف البحث: 1-3

التعخف عمى ندبة االصابات البجنية في التعميػ السجمج بعج جائحة كؽرونا لطالبات قدػ التخبية 
 في جامعة القادسية .البجنية وعمؽم الخياضة 

 فروض البحث: 1-4

ندبة االصابات البجنية في التعميػ السجمج بعج جائحة كؽرونا لطالبات  ارتفاعيفتخض الباحثؽن ب
 في جامعة القادسية . البجنية وعمؽم الخياضةقدػ التخبية 

 مجاالت البحث : 1-5

   : طالبات في التخبية الخياضية المجال البذري . 

  : جامعة  قدػ التخبية البجنية وعمؽم الخياضةلمبشات قاعات ومالعب كمية التخبية المجال المكاني/
 القادسية .

  : 1/6/2021الى  2/1/2021مؼ المجال الزماني 

 الميدانية: وإجراءاتهمنهج البحث  -3
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 (197: 4) منهج البحث : -3-1

السشيج  أن أذاالسشيج الؽصفي بطخيقة السدح لسالئستيا الطبيعة السذكمة  ؽن استخجم الباحث
في البحث يتػ مؼ خاللو جسيع السعمؽمات عؼ ظاىخة ما وبقرج التعخف عؼ  أسمؽبالسدحي ىؽ 

والتعخف عمى جؽانب القؽة والزعف فييا مؼ اجل معخفة ىحه العاىخة وتحجيج الؽضع الحالي ليا 
 متيشة . . أساسية أوتغييخات الجدئية  ألحجاثمجى الحاجة  أومجى صالحية ىحا الؽضع 

 عينة البحث: -3-2

تػ اختيار عيشة البحث ( 112: 9.)ىي الشسؽذج الحي يجخي عميو الباحث مجسل عسمو عميو 
السعمؽمات  إلىلطالب كمية التخبية الخياضية مثل ىحه الحالة بقجر حاجتو  سجيةبالطخيقة الع

 .( 111: 4)ويختار عيشة بسا يحقق لو غخضو 

 جهزة المدتخدمة في البحث :االدوات واال 3-3

 .كادر عسل مداعج  .1
 السقابمة . .2
 .استسارة استبيان  .3
 . (DELLجياز حاسؽب )البتؽب نؽع  .4
 حاسبة الكتخونية . .5

 البحث : إجراءات 3-4

 جمع البيانات . أدوات -3-4-1

 واألبحاث( أجشبية،  في السخاجع العمسية )عخبية ةالجارسليحه  جسع البيانات أدواتتسثمت 
 والسقابمة واستسارة االستبيان .السذابية والسقاالت العمسية 

تعتبخ السقابمة استبيان شفؽي يقؽم مؼ خاللو الباحث يجسع السعمؽمات المقابلة: -3-4-2
البحث  أدواتويحرل بيا الباحث عمى معمؽمات ىامة تفؽق  السفحؽص شفؽية مؼوالبيانات 

مؼ دراسة وفيػ التعابيخ الشفدية لمسفحؽص كسا  ةتسكؼ الباحث ألنيا (السالحعة واالستبيان) األخخى
                                                                 


 (1راجع الملحق )   
 
 (2راجع الملحق ) 
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 ةيختبخ الباحث أنويسكؼ مؼ خالليا عالقة ثقة ومؽدة مع السفحؽص  أقامةمشو  ةتسكؼ الباحث أنيا
 . اإلجابةمجى صجق السفحؽص ومجى دقة 

 -التمهيدية: اإلجراءات 3-4-3

التي تختبط بطبيعة الجراسة  األسئمةتحجيج مجسؽعة  األىسيةالخئيدية مؼ  باإلجخاءاتقبل البجء 
مع  اإلصابةوجخاء السقابالت الذخرية مع الالعبيؼ لذخح كيفية  البحث وأىجافوتحقيق فخوض 

 مؼ ىحه الجراسة . األىجافاالستبيان وتؽضيح 

 محتهى االستبيان: 3-4-4

ىي تحجيج واختيار محتؽى االستبيان عؼ طخيق  ةقؽم بيا الباحثتالخطؽات التي س أىػمؼ  أن
 األساتحةالسقابالت مع  وأجخاءالدابقة السختبطة بسؽضؽع الجراسة  السرادر والجراسات

تذسل استسارة  أن ةخى الباحثتفي صياغة مفخدات االستبيان و  بخأييػالستخرريؼ لالستفادة 
 :اآلتيةاالستبيان عمى السفخدات 

 . أوليةبيانات  -1
 . اإلصابةبيانات عؼ  -2
 . اإلصابةبيانات عؼ فتخة وقؽع  -3
 . اإلصابةبيانات عؼ مكان وقؽع  -4
 . اإلصابة تأىيلبيانات عؼ طخق العالج السدتخجمة في  -5
 . اإلصابة أسباببيانات عؼ  -6

 الهسائل االحرائية : 3-5    

 الؽسط الحدابي  -

 االنحخاف السعياري  -

 الشدبة السئؽية -

 عرض وتحليل ومناقذة النتائج -4 
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 (46: 7) عرض وتحليل النتائج : 4-1

ان ميسة الشتائج األساسية ىي الخد عمى فخوض وتداؤالت البحث اذ يتزسؼ ىحا الفرل 
عخض كامل ومفرل عؼ بيانات البحث لكؽن ىحا الجدء ىؽ السيػ في الجراسة حيث يسثل الجليل 

، وقج تػ وضع الشتائج عمى شكل ججاول غيخ   ةاليو الباحث توالبخىان عمى صحة ما تؽصم
 غامزة ليتدشى لمقارئ متابعتيا و ألنيا اداة تؽضيح لمبحث.  

 (1جدول )

 يبين ندبة وزمن وتكرار االصابة

ندبة  ت
 االصابة

تكخار  زمؼ االصابة
 االصابة

 %66 االسبؽع االول 30% 1

 %45 االسبؽع الثاني 22% 2

 االسبؽع 12% 3
 %66 الثالث

 %66 االسبؽع الخابع 12% 4

االسبؽع  6% 5
 الثامؼ

66% 

االسبؽع  6% 6
 العاشخ

100% 

 

صابة اذ بمغت ندبة اصابة (الشدب السئؽية لإل1بيؼ الججول ) في ضؽء البيانات السدتخخجة
صابة في االسبؽع ( في حيؼ بمغت الشدبة السئؽية لإل%66%( وبتكخار )30االسبؽع االول )

%( 66%( وبتكخار )12%( وبمغت ندبة اصابة االسبؽع الثالث )45%( وبتكخار )22الثاني )
%( ايزًا ، كسا 66%( وبتكخار )12صابة في االسبؽع الخابع )في حيؼ بمغت الشدبة السئؽية لإل
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( في حيؼ بمغت الشدبة السئؽية %66%( وبتكخار )6وبمغت ندبة اصابة االسبؽع الثامؼ )
 %( .100%( وبتكخار )6االسبؽع العاشخ )صابة في لإل

 (2جدول )

 يبين نهع االصابة وندبها المئهية

الشدبة السئؽية  نؽع االصابة ت
 لألصابة

التؽاء  1
 السفرل

50% 

2 
التسدق 
 %30 العزمي

3 
التذشج 
 %15 العزمي

 %5 الكدخ 4
  

%( 50مؼ خالل الججول اعاله يتزح لشا ان اصابة التؽاء السفرل حقق ندبة مئؽية مقجارىا )
%( اما اصابة التذشج العزمي فقج 30التسدق العزمي ) إلصابةفي حيؼ بمغت الشدبة السئؽية 

%( في حيؼ الشدبة السئؽية االقل كان مؼ نريب 15حرمت عمى ندبة متؽاضعة مقجارىا )
 %(.5ار )اصابة الكدخ بسقج

 (52: 2) مناقذة النتائج : 4-2

بعج عخض نتائج ندبة االصابة وندب تكخارىا ونؽعيا التي تػ التؽصل الييا مؼ نتيجة اجابة 
 الطالب عمى االستسارة اذ كانت االسابيع االربعة االولى ىي االسابيع االكثخ ندب االصابة

ان سبب ذلغ يعؽد الى تخك التسخيؼ والعؽدة اليو بذكل  ؽن عتقج الباحثيو  باألخص اول اسبؽعيؼ
مفاجئ فان الطالب يفقج المياقة نتيجة التستع بالعطمة الريفية وان اغمب الطالب ال يسارسؽن اي 
نذاط  وان عجم مسارسة الشذاط لسجة ثالث او اربع اسابيع يفقج الفخد لياقتو . وىحا ما اكجه  ان 
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بدخعة اذا تؽقف عؼ نذاطو عمسا انو يأخح وقت طؽيل في استعادة  الخياضي يفقج تؽازنو العزمي
ذلغ التؽازن مخة اخخى ولحلغ يشبغي عمى الخياضي ان ال يتؽقف عؼ الشذاط حتى وان لػ تكؼ 

 ىشاك مشافدة او حتى اذا تعخض الى اصابة وعميو اتخاذ كل الطخق السسكشة لتشذيط عزالتو .

الحي يخكد عمى يؽميؼ مؼ االسبؽع ة التعمػ السجمج طبيع أنمؼ جانب ومؼ جانب اخخ ىحا 
ألداء السحاضخات العسمية ىحا يؤدي الى تحسل العزالت والسفاصل الجيج االكبخ بيحا تدداد ندبة 

 حجوث اإلصابة .

ضافة كفاية اعجاد الالعبيؼ باإل( تحجث االصابة عادتًا في اول كل مؽسػ لعجم 24: 1وذكخ )
 االمخ الحي يؤدي الى زيادة ندبة االصابات في ىحه الفتخة .الى عجم تييأت العزالت 

اما عؽدة ارتفاع االصابات في الدبؽع الثامؼ والعاشخ فيعؽد الدبب في ذلغ الى عجم قجرة 
الطالب عمى مطاولة الذجة السطمؽبة في اداء السحاضخات وىحا ما ضيخ جميًا في ندبة تكخار 

(ويعج 48 :2)        مع ما ذكخه  ةتفق الباحثتالعاشخ و االصابة اذ بمغة اقراىا خالل االسبع 
االفخاط في التجريب مؼ السذاكل الخطيخة بالشدبة لمسبتجئيؼ واليؽاة وحتى بالشدبة لمخياضيؼ 

وانيػ غالباً  السحتخفيؼ ، اذ يتعخضؽن الى االصابات واالجياد مسا يزطخىػ لؽقف بخنامجيػ بالسخة
 ة متكخرة ودائسًا.وبشدب االصابةما يتعخضؽن الى 

مؼ يجاد ندبيا السئؽية فان السفاصل كان ليا الحرة االكبخ اوبعج حداب نؽع االصابات و  
بدبب ان االربطة التي تخبط السفاصل ىي اندجة ليفية غيخ مطاطية تعسل عمى ندبة االصابات 

يزعف تثبيت السفرل ىحا مؼ جانب ومؼ جانب اخخ فأن تخك التسخيؼ خالل لعطمة الريفية 
( ضخورة مسارسة الخياضة لمسحافعة عمى نذاط الفخد 68: 8مؼ قؽة ىحه االربطة وىحا ما اكجه )

 وقجراتو واستعجاداتو لمحرؽل عمى الحالة الرحية واالبتعاد عؼ االصابات.

اما السختبة الثانية في ندبة االصابة فكانت مؼ نريب العزالت النيا االداة الخئيدية السشفحة 
( ان العزالت االداة السشفحة لستطمبات االداء 123: 6مع ) ؽن تفق الباحثيخكي و لمؽاجب الح

 ندان .ني ومكؽن رئيدي لمجياز الحخكي لإلالبج
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، اربيل ، مطبعة جامعة  الطب الرياضي والتدريبحسة نجػ الجاف ، صفاء الجيؼ طو :  .3
 . 2001صالح الجيؼ ،

، عسان ، دار  البحث العلمي مفههمه ، اساليبه ، ادواتهذوقان عبيجات ، واخخان : .4
 .1988الفكخ لمشذخ والتؽزيع ، 

 .2006، القاىخة ، شخكة ناس لمطباعة ،  التربية الرحية للرياضيينسسيعة خميل :  .5
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، القاىخة ، شخكة ناس  اصابات الرياضيين ووسائل العالج والتأهيلسسيعة خميل دمحم :  .6
 . 2008لمطباعة ، 

،  واألطاريح في كليات التربية الرياضيةهيكلية الرسائل   :عبج هللا حديؼ الالمي .7
 . 2007الجيؽانية ، 

، السؽصل ، دار الكتب لمطباعة والشذخ 2ط ،الطب الرياضي قبع : عبج الخحسؼ عسار  .8
،1999 . 

، القاىخة ، مخكد الكتاب لمشذخ ،  : الرياضة للجميع الفلدفة والتطبيقدمحم الحسامي .9
2000. 

، بغجاد، دار الكتب لمطباعة والشذخ ،  هالبحث العلمي ومناهجوجيو محجؽب :  .10
2002. 

11. altlym-https://sites.google.com/site/schoolsandedu156/anwa 
12. https://youtu.be/jhxlyCcapyo 
13. https://ar.m.wikipedia.org/wiki 
14. -https://www.who.inr/ar/emergencies/diseases/novel

public-for-2019/advice-coronavirus 

 

 

 المالحق     

 (1السمحق ) 

 كادر العسل السداعج 

 سيةدكانيغ سمة / جامعة القايم أ.د قاسػ دمحم عباس / بايؽ

 أ.م.د عمي بجيؽي طابؽر / تأىيل اصابات / جامعة القادسية 

https://sites.google.com/site/schoolsandedu156/anwa-altlym
https://sites.google.com/site/schoolsandedu156/anwa-altlym
https://youtu.be/jhxlyCcapyo
https://youtu.be/jhxlyCcapyo
https://ar.m.wikipedia.org/wiki
https://ar.m.wikipedia.org/wiki
https://www.who.inr/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.inr/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
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 جامعة القادسية / الخياضية  الفدمجةعمػ  / أ.م.د قيذ سعيج دايػ                  

 جامعة السثشى /ن آبكالؽريؽس عمؽم القخ  /جاسػ دمحم فخج                  

        

 (2السمحق )

 استمارة االستبيان
 جامعة القادسية

 التخبية لمبشاتكمية 
 قدػ التخبية البجنية وعمؽم الخياضة

 2/2021/ 1التاريخ/   
الالعب عمى االبتعاد مؼ تعتبخ اإلصابات الخياضية مؼ أىػ األسباب التي تداىػ في أجبار 

السشافدات وذلغ فسعخفة األسباب والعؽامل التي تييأ لحجوث اإلصابة وأيزا طخق الؽقاية كل ذلغ لو 
 تأثيخ مباشخ في السحافعة عمى استسخار الالعب لسداولة الشذاط الخياضي .

 الختيار مؽضؽع  باحثةوىحا ما دفع ال
 ( أمام اإلجابة .√لؽاردة باالستسارة بؽضع عالمة )فالخجاء التفزل في اإلجابة عمى األسئمة ا

 
 مع خالص الذكخ واالمتشان

 
 بيانات أولية

 االسػ:
 الطؽل:
 الؽزن:
 العسخ:

 الشذاط السسارس:
 األلعاب التي تسارسيا إلى جانب الشذاط:

 
 ماىي اإلصابات الخاصة بغ :

 -ب                                                                     - أ
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 -د                                                                         -ج
 -و                                                                         -ىـ

 
 
 

 ما ىي فتخة وقؽع اإلصابة:
 
  ال  نعػ األسبؽع األول -ا

  ال  نعػ األسبؽع الثاني -ب
  ال  نعػ األسبؽع الثالث -ج
  ال  نعػ األسبؽع الخابع -د
  ال  نعػ األسبؽع الخامذ -ىـ
  ال  نعػ األسبؽع الدادس -ذ
  ال  نعػ األسبؽع الدابع -ز
  ال  نعػ األسبؽع الثامؼ  -ح
  ال  نعػ األسبؽع التاسع -و
  ال  نعػ األسبؽع العاشخ -ي
 

 
  ال  نعػ ىل ىحه اإلصابة متكخرة -3 


