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 ملخص البحث:

ٌتعرض العدٌد من الرٌاضٌٌن فً مختلف األلعاب الرٌاضٌة إلصابات 

التً تقف حابال بٌنهم وممارسة أو العودة للرٌاضة ألداء نشاطهم بصورة 

طبٌعٌة واغلب األحٌان التً تحدث للطلبة فً بداٌة الفصل الدراسً األول 

ترك التمرٌن خالل العطلة والرجوع  هووٌعتقد سبب ذلك ، سة من الدرا

ألداء المحاضرات العملٌة التً تصل الى ثالث محاضرات فً الٌوم وبشدة 

التعرف على نسبة نوع  هدف البحثو عالٌة مما ٌعرض الطالب لإلصابة.

استخدم الباحث المنهج الوصفً  ، و السنة الدراسٌة االولىاإلصابة فً بداٌة 

ع االولى ٌاالصابة تتركز فً االساب،وتوصل الباحث الى ان  ٌقة المسحبطر

وان تتكرر بشكل ملحوظ فً االسبوع العاشر ومن الفصل الدراسً االول 

 بعدها العضالت . وٌأتًالمفاصل هً االكثر عرضة للصابة ، 

  

 : التعرٌف بالبحث -3الفصل األول 

 

 المقدمة وأهمٌة البحث:-3-3

ن الرٌاضٌٌن فً مختلف األلعاب الرٌاضٌة إلصابات ٌتعرض العدٌد م

التً تقف حابال بٌنهم وممارسة أو العودة للرٌاضة ألداء نشاطهم بصورة 

طبٌعٌة واغلب األحٌان التً تحدث للطلبة فً بداٌة الفصل الدراسً األول 

من الدراسة وعلم اإلصابات الرٌاضٌة فً دراسة الحركات الرٌاضٌة فً 

والظروف واألوضاع الثابتة والمتحركة  وللفرد والجماعة مختلف األوقات 

للوصول إلى القدرة على توقع اإلصابة قبل حدوثها فضال عن معرفة نوع 

آذ ٌحتاج جسم اإلنسان إلى توازن وتوافق  اإلصابة ألجراء العالج الالزم لها.

 ما بٌن جمٌع أجهزته المختلفة لما لذلك من تأثٌر على نشاط الجسم وحماٌته

 ( 15::من اإلصابة فً حالة عدم الحفاظ على هذا التوازن.)

وان هذه الدراسات تركز على ضرورة االهتمام بالطالب فً بداٌة أي 

فصل دراسً لتالفً حدوث اإلصابات والتقلٌل قدر اإلمكان من التعرض إلى 

السنة أهمٌة البحث فً التعرف على نسب اإلصابات خالل  اإلصابة. وتكون

وأي أنواع اإلصابات هً األكثر وفً أي جزء من أجزاء  االولىالدراسٌة 

 عرضة لإلصابة.اكثرالجسم 

 



 مشكلة البحث: -3-7

الحظ كثرة  احد طالب كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضةكون الباحث 

وٌعتقد سبب كثرة اإلصابات  السنة الدراسٌة االولىاإلصابات وخاصة خالل 

وذلك بسب ترك التمرٌن خالل العطلة الولى السنة الدراسٌة افً بداٌة 

والرجوع ألداء المحاضرات العملٌة التً تصل الى ثالث محاضرات فً 

لإلصابة. إضافة الى عدم تهٌبة الٌوم وبشدة عالٌة مما ٌعرض الطالب 

   0مفاصل الجسم بشكل كامل قبل اداء الحركات الصعبة والمعقدة 

 هدف البحث:

 . السنة الدراسٌة االولىفً بداٌة  التعرف على نسبة اإلصابة -

  0للحدوث لدى الطالب التعرف على نوع اإلصابة وأكثرها تكرارا  -

 

 فروض البحث: -3-1

 الفصولاالول والثانً هً األكبر من بٌن  الفصلأن نسبة اإلصابة فً  -

. 

 . السنة الدراسٌة االولىاصابات المفاصل أكثر حدوثا فً  -

 مجالت البحث : 3-4

البدنٌة وعلوم الطالب المصابٌن فً كلٌة التربٌة لبشري : المجال ا -

 . الرٌاضة

  : ًلبدنٌة وعلوم الرٌاضة قاعات ومالعب كلٌة التربٌة االمجال المكان

 /جامعة القادسٌة .

  : ً60:2/ 4  /:الى  60:6/::/:من المجال الزمان  

 

 

 

 

 



 الدراسات النظرٌة : – 7الفصل الثانً : 

 الرٌاضٌة: مفهوم اإلصابات -7-3

مما ال شك فٌه أن إصابات المالعب تعد من األجزاء المهمة لموضوع 

الطب الرٌاضً وهً مكملة لباقً األجزاء وقد تطور علم اإلصابات 

الرٌاضٌة بتطور التشخٌص السرٌع وهً تأثٌر نسٌج آو مجموعة من 

األنسجة بمؤثر خارجً آو داخلً آو ذاتً مما ٌؤدي إلى تعطٌل عمل آو 

ة ذلك النسٌج المؤثر الخارجً مثل اصطدام الالعب بزمٌله آو باألرض وظٌف

 (127 2آو باألدوات. )

المؤثر الذاتً هو إصابة الالعب نفسه بنفسه نتٌجة األداء الخاطا آو قلة 

اإلحماء المؤثر الداخلً مثل تراكم حامض اللبنٌك فً العضالت آو التعب 

 .الشدٌد واإلجهاد وفقدان الماء واألمالح 

 (83-80: 2أسباب اإلصابات: ) -7-7

تختلف نوع اإلصابة باختالف نوع الرٌاضة فإصابات األلعاب الفردٌة 

تختلف عن اإلصابات األلعاب الجماعٌة كما تختلف فً الرجال عنما فً 

النساء وكذلك فً األلعاب ذات االحتكاك المباشر عنما فً األلعاب التً لٌس 

ختلف اإلصابات باختالف طبٌعة األداء فً اللعبة فٌها مثل هذا االحتكاك كما ت

فمثال إصابات الطرف السفلً فً كرة القدم أكثر من إصابات الطرف العلوي 

وهكذا كلما زاد مستوى المنافسة كلما زاد احتمال حدوث اإلصابة فإصابات 

البطوالت الدولٌة اشد من إصابات الناشبٌن كما تختلف نوع اإلصابة 

 لالعب البدنٌة .باختالف كفاءة ا

وتعرف على أنها تغٌٌر تشرٌحً آو فسٌولوجً ٌحدث فً بعض أنسجة 

 ( 1:56  3الجسم آو أعضابه. )

وعرف على انه " تعرض أنسجة الجسم المختلفة لمؤثرات وعوامل 

خارجٌة آو داخلٌة تؤدي إلى أحداث تغٌٌرات تشرٌحٌة وفسٌولوجٌة فً 

لك النسٌج بشكل وقتً آو دابمً الجزء المصاب مما ٌعطل عمل آو وظٌفة ذ

 (::1 6وفقا لشدة اإلصابة . )

 

 

 



 (69: 6طرق الوقاٌة من اإلصابات : ) -7-1

توجد ثالث أسباب ربٌسٌة إلصابات المالبس وهً مرتبة حسب أهمٌتها 

 كالتال1ً

أن ٌكون الالعب غٌر واع بأنه ٌؤدي حركة خطٌرة وقد تسبب اإلصابة  -:

. 

ه ٌقوم بحركة خطٌرة ولكنه ال ٌعرف كٌفٌة أن ٌكون الالعب واعٌا بأن -6

 تفادي اإلصابة .

ال ٌكون الالعب واعٌا بأنه ٌقوم بحركة خطٌرة وٌعرف كٌف تفادي  -3

 اإلصابة التً ٌمكن أن تسببها ولكنه ٌفشل فً تنفٌذ خطواتها .

وذلك وجب على المدرب تأكد من معرفة كل العب للحركات الرٌاضٌة 

أٌضا كٌفٌة تفادٌها آو الحد من خطورتها فإذا لم الحرة فً لعتبته وان ٌعرف 

 ٌكن الالعب ملما بذلك فهو بعٌد عن األمان فً اللعب .

 وللوقاٌة من اإلصابات الرٌاضٌة وتوجد بعض التعلٌمات األساسٌة 1

 أن ٌتبع الالعب تعلٌمات فً لٌاقة بدنٌة ونفسٌة كامل للعبة . -:

 ل للعبة .أن ٌكون الالعب فً لٌاقة بدنٌة ونفسٌة كام -6

 أن ٌرتدي المالبس المناسبة التً تكفل له للحماٌة . -3

 أن ٌستخدم الالعب الحكمة والتفكٌر قبل أداء الحركات . -4

 (33: 3أنواع اإلصابات الرٌاضٌة: )  7-4

 ٌمكن تقسٌم أنواع اإلصابات إلى 1

إصابات أولٌة مباشرة1 تحدث نتٌجة أداء جهد عنٌف أو التعرض  -:

 تمثل النوع الربٌسً لإلصابات . لحادث غٌر متوقع وهً

إصابات ثانوٌة1 تحدث نتٌجة إصابة أولٌة أو بسبب عالج خاطا  -6

إلصابة أولٌة أو نتٌجة عدم اكتمال العالج اإلصابة األولى وتحدث فً مكان 

أخر غً مكان اإلصابة وغالبا ما تكون حركة فقد لوحظ أالم الركبة بدون 

قدم فً الطرف الغٌر مصاب والتً إصابتها المباشرة عند إصابة مفصل ال

أهمل عالجه كذلك وجود التشوهات الخلقٌة فً الجسم والتً ٌظهر أثرها عند 

القٌام بمجهود رٌاضً عنٌف حٌث تسبب تشنجات فً العضالت واآلالم 

 التوأمٌةفمثال وجود الزوابد العظمٌة فً القدم تسبب الم فً عضلة الساق 

 تعب السرٌع ....الخوتسطح القدم ٌسبب الم الظهر ولل



فضال عنما ذكرناه من أنواع اإلصابات هناك بعض الحاالت التً ال تمثل 

إصابة معٌنة ولكنها تظهر فً الملعب أثناء المجهود الٌومً العالً وغالبا ما 

 تكون بسبب تشوه خلقً.

 انواع الصابات وفق لألنسجة المصابة : -7-5

 (69: 6إصابات المفاصل: ) 7-5-3

بات للمفاصل المفصلٌة األكثر شٌوعا فً المجال الرٌاضً وذلك تعد إصا

بسبب للحركة التً تقوم بها واإلصابات المفصلٌة شابعة للحدوث فً األلعاب 

الجماعٌة من صد كرة القدم وكرة السلة والطابرة وللٌد وكذلك فً المبارزة 

نس والمالكمة والمصارعة وتحدث أٌضا األلعاب الفردٌة الجمناستك والت

والسكواش وفً الرٌاضات التروٌجٌة ،مثل الهرولة والمشً . والمفصل 

التقاء عظمٌٌن او مجموعة عظام وعادة تعلق رؤوس العظام المنفصلة أسطح 

غضروفٌة المتصاص الصدمات وٌبطن المفصل محفظة زاللٌة تحوٌل سابل 

 اصفر المفصل وٌسهل حركته .

ون من اوتار العضالت وٌغلف المفصل من الخارج محفظة لٌفٌة تتك

 العضالت العامة على المفصل والمارة علٌه .

 أنواع اإلصابات المفصلٌة:

 شد وتمزق األربطة . -:

 خلع المفصل . -6

 األجزاء العظمٌة الساببة فً المفصل . -3

 المرونة المفصلٌة الزابدة . -4

 (371: 6إصابات العضالت: ) -7-5-7

ثٌرة الحدوث واالنتشار تعد اإلصابات العضلٌة بأنواعها من اإلصابات ك

% من اإلصابات الرٌاضٌة عضلٌة وذلك الن 00بٌن الرٌاضٌٌن وان 

العضالت هً األداء الربٌسً المنفذة لمتطلبات األداء الٌومً ومكون ربٌسً 

% 50للجهاز الحركً لإلنسان وتشكل اإلصابات الحادة للعضالت واألوتار 

العضالت واألوتار الذي  من مجموع اإلصابات بٌن الرٌاضٌٌن وتشمل تمزق

ٌحدث كثٌرا عند الرٌاضٌٌن بسبب انقباض العضلة بقوة وهً فً وضع 

مشدود واإلصابات العضلٌة الشابعة فً كافة المالعب التنافسٌة والتروٌجٌة 

 وفً كافة النشاطات وتحدث أٌضا فً التدرٌب .



 أسباب اإلصابات العضلٌة:

ى خارجٌة التً تسبب تحدث اإلصابات العضلٌة نتٌجة التعرض لقو

الكدمات الدموي والتمزق العضلً وبسبب القوى داخل النسٌج العضلً نتٌجة 

 أداء الحركات بشكل خاطا كما فً إصابات الشد والتمزق 

لإلحماء الغٌر مناسب والغٌر كافً حٌث تكون العضلة غٌر مستعدة  -

م التسخٌن لتحمل الجهد المبذول الذي ال ٌناسب مع أعدادها ومطاطٌتها آو عد

 الجٌد.

التعب واإلرهاق وعدم أعداد العضالت بالشكل الذي ٌالبم الجهد  -

 الٌومً المفاجا .

وجود إصابة سابقة مهملة آو العودة إلى النشاط الرٌاضً بعد إصابة  -

 خطٌرة ال تكون كافٌة إلعادة تأهٌل العضلة .

 انقباض القوة العضلٌة خاصٌة فً العضالت غٌر المدربة بشكل ٌالبم -

نوع النشاط الممارس عند الالعبٌن الجدد حٌث تكون األلٌاف العضلٌة لدٌهم 

لٌست بالحاجة المطلوبة علما أن تدرٌبات القوة تزٌد من حجم األلٌاف 

العضلٌة وتجعلها اقل عرضة لإلصابات وغالبا ما تتعرض العضالت اآلتٌة 

 لإلصابة1

 العضلة الفخذٌة ذات الرؤوس األربعة . -:

 طٌة .العضلة الخٌا -6

 عضلة الساق الخلفٌة . -3

 العضلة التو أمٌة . -4

 عضلة الساق الربٌسٌة . -5

 العضلة الصدرٌة . -6

 العضلة البطنٌة .  -2

 (338-336: 2إصابة العظام : ) 7-5-1

تحدث بسبب عنف مباشر والخشونة المتعمدة أو نتٌجة سقوط فً أنواع 

 الرٌاضات مما ٌسبب ضغط وانكسار العظام .

 الكسور:

فقدان انكسار العظم أو هً انفصال العظم إلى جزبً ناو أكثر وتحدث 

الكسور نتٌجة شدة خارجٌة تؤدي إلى شرخ أو انفصال أجزاء العظم وتكون 

على أشكال مختلفة وان طرٌقة حدوث الكسر تحدد شكله )بسٌط ، ملتف ، 

 متفتت ، دورانً( وتعد الكسور من اإلصابات الشابعة فً أنواع الرٌاضة .



 الكسور الشائعة:

كسور األطراف السفلى وتزداد فً كرة القدم والسلة والعاب القوى  -:

 الجري الوثب والرمً وفً التزحلق على الجلٌد .

كسور الٌدٌن والساعد تزداد فً األلعاب الجماعٌة مثل كرة القدم والٌد  -6

والسلة وفً المالكمة والمصارعة والمبارزة والتزحلق على الجلٌد 

 والجمناستك . والفروسٌة

كسور العمود الفقري تزداد فً المصارعة والقفز والفروسٌة  -3

 والجمناستك عند استخدام الترامبولٌن .

كسور األضالع وعظام الساعد تزداد فً المالكمة والمصارعة  -4

 والفروسٌة والهوكً والدراجات النارٌة .

 كسور الحوض تزداد بالفروسٌة وسباق السٌارات والدراجات . -5

 الكسور: أنواع

تختلف الكسور فً الرٌاضة عن الكسور غٌر الرٌاضٌة من الناحٌة الفنٌة 

 الخاصة فً أسباب ومٌكانٌكٌة اإلصابة وتكون أما مغلقة أو مفتوحة1

 هو كسر غٌر مصحوب بجرح . 1 الكسور البسٌطة المغلقة -:

الكسور المضاعفة والمفتوحة1 وهو كسر مصحوب بجروح وتمزق  -6

 وز العظم من الجلد .باألنسجة ٌصاحبه بر

 

 

 منهج البحث وإجراءاته المٌدانٌة: -1الفصل الثالث:

 منهج البحث : -1-3

استخدم الباحث المنهج الوصفً بطرٌقة المسح لمالبمتها الطبٌعة المشكلة 

أذا أن المنهج المسحً هو أسلوب فً البحث ٌتم من خالله جمٌع المعلومات 

ظاهرة وتحدٌد الوضع الحالً لها عن ظاهرة ما وبقصد التعرف عن هذه ال

والتعرف على جوانب القوة والضعف فٌها من اجل معرفة مدى صالحٌة هذا 

1 4الوضع أو مدى الحاجة ألحداث تغٌٌرات الجزبٌة أو أساسٌة متٌنة . )

:02. ) 

 

 



 عٌنة البحث: -1-7

( تم 6::1 0هً النموذج الذي ٌجري علٌه الباحث مجمل عمله علٌه .)

كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  طالبوهم الة البحث بالطرٌقة العمدٌة اختٌار عٌن

مثل هذه الحالة بقدر حاجته إلى المعلومات ،  الذٌن ٌعانون من االصابة

 ( .:::1 4وٌختار عٌنة بما ٌحقق له غرضه )

 الدوات والجهزة المستخدمة فً البحث : 1-1

 كادر عمل مساعد. -

 المقابلة . -

استمارة استبٌان -


. 

 ( .DELLاسوب )البتوب نوع جهاز ح -

 حاسبة الكترونٌة . -

 إجراءات البحث : 1-4

تمثلت أدوات جمع البٌانات لهذه الدارسة : أدوات جمع البٌانات  -1-4-3

فً المراجع العلمٌة )عربٌة ، أجنبٌة( واألبحاث المشابهة والمقاالت العلمٌة 

 والمقابلة واستمارة االستبٌان .

لمقابلة استبٌان شفوي ٌقوم من خالله الباحث تعتبر ا المقابلة: -1-4-7

ٌجمع المعلومات والبٌانات شفوٌة من المفحوص وٌحصل بها الباحث على 

معلومات هامة تفوق أدوات البحث األخرى )المالحظة واالستبٌان( ألنها 

تمكن الباحث من دراسة وفهم التعابٌر النفسٌة للمفحوص كما أنها تمكن 

ة ثقة ومودة مع المفحوص وٌمكن من خاللها أن ٌختبر الباحث منه أقامة عالق

 الباحث مدى صدق المفحوص ومدى دقة اإلجابة .

قبل البدء باإلجراءات الربٌسٌة من األهمٌة -اإلجراءات التمهٌدٌة: 1-4-1

تحدٌد مجموعة األسبلة التً ترتبط بطبٌعة الدراسة وتحقٌق فروض وأهداف 

الالعبٌن لشرح كٌفٌة اإلصابة مع  البحث وجراء المقابالت الشخصٌة مع

 االستبٌان وتوضٌح األهداف من هذه الدراسة .

أن من أهم الخطوات التً سٌقوم بها الباحث  : محتوى الستبٌان 1-4-4

هً تحدٌد واختٌار محتوى االستبٌان عن طرٌق المصادر والدراسات السابقة 
                                                           

   ( 3راجع الملحق) 



ة المتخصصٌن المرتبطة بموضوع الدراسة وأجراء المقابالت مع األساتذ

لالستفادة برأٌهم فً صٌاغة مفردات االستبٌان وٌرى الباحث أن تشمل 

 استمارة االستبٌان على المفردات اآلتٌة1

 بٌانات أولٌة . -:

 بٌانات عن اإلصابة . -6

 بٌانات عن فترة وقوع اإلصابة . -3

 بٌانات عن مكان وقوع اإلصابة . -4

 . بٌانات عن طرق العالج المستخدمة فً تأهٌل اإلصابة -5

 بٌانات عن أسباب اإلصابة . -6

 الوسائل الحصائٌة : 1-5

 الوسط الحسابً  -

 االنحراف المعٌاري  -

 .النسبة المبوٌة  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عرض وتحلٌل ومناقشة النتائج -4الفصل الرابع : 

 عرض وتحلٌل النتائج : 4-3

ان مهمة النتابج األساسٌة هً الرد على فروض وتساؤالت البحث اذ 

الفصل عرض كامل ومفصل عن بٌانات البحث لكون هذا الجزء ٌتضمن هذا 

هو المهم فً الدراسة حٌث ٌمثل الدلٌل والبرهان على صحة ما توصل الٌه 

( ، وقد تم وضع النتابج على شكل جداول غٌر غامضة 146 2الباحث )

 لٌتسنى للقارئ متابعتها و ألنها اداة توضٌح للبحث.  

 (3جدول )

 رار الصابةٌبٌن نسبة وزمن وتك

 ت
نسبة 
 االصابة

زمن 
 االصابة

تكرار 
 االصابة

: 30% 
 الشهر
 االول

66% 

6 66% 
 الشهر
 الثانً

45% 

3 :6% 
 الشهر
 الثالث

66% 

4 :6% 
 الشهر
 الرابع

66% 

5 6% 
 الشهر
 الثامن

66% 

6 6% 
 الشهر
 العاشر

:00% 

 

بة اذ (النسب المبوٌة لالصا:فً ضوء البٌانات المستخرجة بٌن الجدول )

%( فً حٌن بلغت 66%( وبتكرار )30بلغت نسبة اصابة االسبوع االول )

%( وبلغت 45%( وبتكرار )66النسبة المبوٌة لألصابة فً االسبوع الثانً )

%( فً حٌن بلغت النسبة 66%( وبتكرار )6:نسبة اصابة االسبوع الثالث )

ضاً ، كما %( ا66ٌ%( وبتكرار )6:المبوٌة لألصابة فً االسبوع الرابع )

%( فً حٌن بلغت 66%( وبتكرار )6وبلغت نسبة اصابة االسبوع الثامن )

 %( .00:%( وبتكرار )6النسبة المبوٌة لألصابة فً االسبوع العاشر )



 

 (7جدول )

 ٌبٌن نوع الصابة ونسبها المئوٌة

 ت
نوع 
 االصابة

النسبة المبوٌة 
 لألصابة

: 
التواء 
 المفصل

50% 

6 
التمزق 

 العضلً
30% 

3 
التشنج 
 العضلً

:5% 

 %5 الكسر 4

  

من خالل الجدول اعاله ٌتضح لنا ان اصابة التواء المفصل حقق نسبة 

%( فً حٌن بلغت النسبة المبوٌة الصابة التمزق 50مبوٌة مقدارها )

%( اما اصابة التشنج العضلً فقد حصلت على نسبة متواضعة 30العضلً )

ٌة االقل كان من نصٌب اصابة الكسر %( فً حٌن النسبة المبو5:مقدارها )

 %(.5بمقدار )

 مناقشة النتائج : 4-7

بعد عرض نتابج نسبة االصابة ونسب تكرارها ونوعها التً تم التوصل 

الٌها من نتٌجة اجابة الطالب على االستمارة اذ كانت االسابٌع االربعة االولى 

تقد الباحث ان هً االسابٌع االكثر نسب االصابة باألخص اول اسبوعٌن وٌع

سبب ذلك ٌعود الى ترك التمرٌن والعودة الٌه بشكل مفاجا فان الطالب ٌفقد 

اللٌاقة نتٌجة التمتع بالعطلة الصٌفٌة وان اغلب الطالب ال ٌمارسون اي نشاط  

وان عدم ممارسة النشاط لمدة ثالث او اربع اسابٌع ٌفقد الفرد لٌاقته . وهذا 

فقد توازنه العضلً بسرعة اذا توقف عن ( ان الرٌاضً 156ٌ 6ما اكده )

نشاطه علما انه ٌأخذ وقت طوٌل فً استعادة ذلك التوازن مرة اخرى ولذلك 

ٌنبغً على الرٌاضً ان ال ٌتوقف عن النشاط حتى وان لم تكن هناك منافسة 

او حتى اذا تعرض الى اصابة وعلٌه اتخاذ كل الطرق الممكنة لتنشٌط 

 عضالته.



ث االصابة عادتاً فً اول كل موسم لعدم كفاٌة اعداد ( تحد164 :وذكر )

الالعبٌن باالضافة الى عدم تهٌأت العضالت االمر الذي ٌؤدي الى زٌادة 

 نسبة االصابات فً هذه الفترة .

اما عودة ارتفاع االصابات فً السبوع الثامن والعاشر فٌعود السبب فً 

وبة فً اداء المحاضرات ذلك الى عدم قدرة الطالب على مطاولة الشدة المطل

وهذا ما ضهر جلٌاً فً نسبة تكرار االصابة اذ بلغة اقصاها خالل االسبع 

(وٌعد االفراط فً التدرٌب من 147 6العاشر وٌتفق الباحث مع ما ذكره  )

المشاكل الخطٌرة بالنسبة للمبتدبٌن والهواة وحتى بالنسبة للرٌاضٌن 

االجهاد مما ٌضطرهم لوقف اذ ٌتعرضون الى االصابات و المحترفٌن ،

برنامجهم بالمرة وانهم غالباً ما ٌتعرضون الى االصابة وبنسبة متكررة 

 ودابماً.

وبعد حساب نوع االصابات وٌجاد نسبها المبوٌة فان المفاصل كان لها 

الحصة االكبر من نسبة االصابات بسبب ان االربطة التً تربط المفاصل هً 

على تثبٌت المفصل هذا من جانب ومن  انسجة لٌفٌة غٌر مطاطٌة تعمل

جانب اخر فأن ترك التمرٌن خالل لعطلة الصٌفٌة ٌضعف من قوة هذه 

( ضرورة ممارسة الرٌاضة للمحافظة على 167 7االربطة وهذا ما اكده )

نشاط الفرد وقدراته واستعداداته للحصول على الحالة الصحٌة واالبتعاد عن 

 االصابات.

فً نسبة االصابة فكانت من نصٌب العضالت النها اما المرتبة الثانٌة 

( ان 1:63 6االداة الربٌسٌة المنفذة للواجب الحركً وٌتفق الباحث مع )

العضالت االداة المنفذة لمتطلبات االداء البدنً ومكون ربٌسً للجهاز 

 الحركً لالنسان .

 

 

 

 

 

 

 



 الستنتاجات والتوصٌات : -5الفصل الخامس : 

 : الستنتاجات 5-3

 ع االولى من الفصل الدراسً االول .ٌتتركز االصابة فً االساب .:

 تتكرر االصابة بشكل ملحوظ فً االسبوع العاشر . .6

 بعدها العضالت . وٌأتًالمفاصل هً االكثر عرضة للصابة ،  .3

 

 التوصٌات : 5-7

 ضرورة االهتمام بممارسة الرٌاضة خالل العطلة الصٌفٌة . .:

فً المحاضرات وخاصة فً االسابٌع التقلٌل من الشدة المستخدمة  .6

 االولى من الفصل الدراسً االول .

 مراعات عدد الحصص العملٌة فً الٌوم الواحد . .3

 اجراء دراسات مشابه على الفصل الدراسً الثانً . .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المصادر :

 

،  :، ط : الطب الرٌاضً والعالج الطبٌعًاسامة رٌاض ، امام حسن محمد  .:

 .000:كتاب للنشر ، القاهرة ، مركز ال

دلٌلك  جاب مٌركن ، مارشال هوفمان )ترجمة محمد قدوري ، ثرٌا نافع (1 .6

 .000:، القاهرة ، مركز الكتاب للنشر ،  :ط الى الطب الرٌاضً،

، اربٌل ،  الطب الرٌاضً والتدرٌبحمة نجم الجاف ، صفاء الدٌن طه 1  .3

 . :600مطبعة جامعة صالح الدٌن ،

، عمان  البحث العلمً مفهومه ، اسالٌبه ، ادواتهران 1ذوقان عبٌدات ، واخ .4

 .077:، دار الفكر للنشر والتوزٌع ، 

، القاهر،ة ، شركة ناس للطباعة ،  التربٌة الصحٌة للرٌاضٌٌنسمٌعة خلٌل 1  .5

6006. 

، القاهرة  اصابابت الرٌاضٌٌن ووسائل العالج والتأهٌلسمٌعة خلٌل محمد 1  .6

 . 6007، شركة ناس للطباعة ، 

هٌكلٌة الرسائل واألطارٌح فً كلٌات التربٌة   :عبد هللا حسٌن الالمً .2

 . 6002، الدٌوانٌة ،  الرٌاضٌة

، الموصل ، دار الكتب 6، طالطب الرٌاضً عمار عبد الرحمن قبع 1  .7

 . 000:للطباعة والنشر ،

، القاهرة ، مركز  : الرٌاضة للجمٌع الفلسفة والتطبٌقمحمد الحمامً .0

 .6000،  الكتاب للنشر

، بغداد، دار الكتب للطباعة  البحث العلمً ومناهجهوجٌه محجوب 1  .0:

 .6006والنشر ، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (1ملحق )

 اس امترة الاس تبيان

تؼترب الإضاابت امرايضية من أأمه الأس باب اميت تسامه يف أأجبار امالغب ػىل الابتؼاد من املنافسات وذكل 

وث الإضابة وأأيضا طرق اموكاية لك ذكل هل تأأجري مبارش يف احملافظة ػىل اس مترار مفؼرفة الأس باب وامؼوامل اميت هتيأأ حلد

 امالغب ملزاوةل امنشاط امراييض .

ضاابت امرايضية يف بداية امفطل ادلرايس الأول مطالب لكية  وهذا ما دفع امباحث لختيار موضوع )دراسة حتليلية مالإ

جابة .√ػىل الأس ئةل امواردة ابلس امترة بوضع ػالمة )امرتبية امرايضية فامرجاء امتفضل يف الإجابة   ( أأمام الإ

 مع خامص امشكر والامتنان

 بياانت أأومية

 الامس:

 امطول:

 اموزن:

 امؼمر:

 امنشاط املامرس:

ىل جاهب امنشاط:  الأمؼاب اميت متارسها اإ

 
 مايه الإضاابت اخلاضة بك :

 -ب                                                                     - أأ 

 -د                                                                         -ج

-و                                                                         -هـ

 
 ما يه فرتة وكوع الإضابة:

 

  ل  هؼم الأس بوع الأول -ا

  ل  هؼم الأس بوع امثاين -ب

  ل  هؼم الأس بوع امثامث -ج

  ل  هؼم الأس بوع امرابع -د

  ل  هؼم الأس بوع اخلامس -هـ

  ل  هؼم الأس بوع امسادس -ذ

  ل  هؼم الأس بوع امسابع -ز

  ل  هؼم الأس بوع امثامن  -ح

  ل  هؼم الأس بوع امتاسع -و

  ل  هؼم الأس بوع امؼارش -ي

 
 

 

  ل  هؼم رةهل هذه الإضابة متكر  -3


