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  ملخص

رة              هدفت هذه الدراسة للتع    رف إلى أآثر أنواع اإلصابات إنتشارًا لدى حراس المرمى في آ
ي    )باراةالتدريب، الم  (القدم وأآثر المناطق عرضه لإلصابة وأماآن حدوثها        وأآثر األرضيات الت

ابات  ا اإلص دث به ناعي،ترابي  (تح ي، ص شب طبيع ا ) ع ه له باب المؤدي ت نت   .واألس ائج وبين
ات   ي التمزق شارًا ه واع اإلصابات إنت ر أن ة أن أآث سبةالدراس ا الرضوض  )%٢٨٫٨٨ ( بن يليه

رأس           )%٢١٫٢٨ (بنسبة سبة   وآانت أآثر المناطق عرضه لإلصابة هي ال ا   %)٢٩٫٣٩ ( بن يليه
سبة    رة فكانت في                   )%٨٫٤٥ (الرسغ واألصابع وبن ر الخب ًا لمتغي ر اإلصابات شيوعًا تبع ا أآث  أم

ن ر م ة أآث سبة )١٠ (الفئ نوات وبن ا   .)%٤٩٫٣٢ (س ة أن اإلصابات  آم ائج الدراس رت نت أظه
ر  دوثًااألآث ت ح دوثها      آان سبة ح ت ن ات وآان ي المباري ا ف دريب منه ي الت ي )%٥٢٫٣٦ (ف  ف
دريب ات )%٤٧٫٦٤ ( والت ي المباري ابات   .  ف دوث اإلص سبة لح ا بالن ب  أم ية الملع ًا ألرض تبع

ـ ناعي بن ـــها الص ـــ يلي )%٤٤٫٤٣ (يعي بنسبة ــفكانت أآثر على العشب الطب      )%٤٣٫٩٢ (ةـسبــ
سبة    ه لإلصابات هي            .)%١١٫٦٦ (ثم الترابي بن ر األسباب المؤدي ائج الدراسة أن أآث وبينت نت
ام بالفح دم القي سبة ع شاملة بن ة ال ل   )%١٣٫٨ (وصات الدوري ائل التأهي تخدام وس دم إس ا ع  يليه
ة              .)%١١٫٨٢ (الرياضي بنسبة  ة الدوري ام بالفحوصات الطبي أوصى الباحثون بضرورة اإلهتم

   .والشاملة وتوفير عوامل األمن والسالمة في التدريب والمباريات وعمل صيانة دورية للمالعب

 

Abstract 

The porous of this study was to identify the most common type of 
sport injury for Jordanian goalkeepers  in soccer, the most places of 
injury in the body,  time of injury (competition vs training), the type of 
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filed (artificial, natural grass, and Sand filed) and causes of injury. The 
results of this study reveled that  the most common type of injury was 
tear muscles (28.88%) then  broses (21.28%) while the most common 
place of injury among goalkeepers was the head (29.39%), the wrist 
(8.45%) and fingers (8.45%). The most common injury related to 
experience was in experience more than 10 years with (49.32%). also the 
study showed that training injures were more common than injury in 
competitions with (52.36%) were in competition was (47.64%).  The 
most comment injure related to the filed was more in the grass filed  with 
(44.43%) artificial (43.92%) and sand filed with (11.66%). Also the 
study Reveled that  the most frequent causes of injuries was lack of 
medical examination with (13.18%), followed  by lack of using sport 
rehabilitation technique with (11.82%).  According to the Result of this 
study The researchers recommended  to pay more a attention to the 
comprehensive medical examination (by Recyuiring all the players to 
pass medical examination  and to minter safty processors in training and 
competition and to keep regular fields maintenance. 

  
  المقدمة

دم      بتعتبر لع  رة الق ون لإلصابات الرياضية،          من   ة آ ا الالعب ي يتعرض به ر األلعاب الت  أآث
غ عددهم حوالي                يعود إلى    ذلك   والسبب في    ة حيث يبل ذه اللعب دد الممارسين له  الزيادة الكبيرة لع

ين          مليون العب إضافة    ) ٢٢( ين الالعب حيث  إلى خصائص هذه اللعبة والتي يكثر بها اإلحتكاك ب
لرياضية في أوروبا تحدث     اإلصابات ا  مجموع من   )%٦٠-٥٠ (إلى أن ) Franke.1977 (يشير

 من  )%١٠-٣٫٥ (إلى أن) Keller.et.al,1989,Ekstrand ,1982 (في لعبة آرة القدم ويشير
شفيات           اإلصابات   الج في المست دم تع رة الق رة           .لدى العبي آ وتختلف اإلصابات الرياضية في آ

بابها                القدم من حيث ا    اراة وأس دريب والمب ان حدوث اإلصابة في الت ع والمرآز ومك شدة والموق ل
ر        ) Ekstrand,Gilliquist,1983 (حيث قسمها  إلى إصابات بسيطة ومتوسطة وصعبة وأن أآث

آما . )%١١ ( والصعبة )%٢٧ (بنسبة والمتوسطة   )%٦٢ (اإلصابات شيوعًا هي البسيطة بنسبة    
ر أجزاء الجسم      ى أن أآث شير إل ه            وي ا أشار إلي ا يتفق مع م ذا م ة وه  عرضة لإلصابة هو الرآب

)Smillie,1970 ( ن ر م ى أن أآث ة   )%٣٠ (إل ة مرتبط ي الرآب ضاريف ف ات الغ ن تمزق  م
  . أثناء ممارسة لعبة آرة القدم)%٧٠ (بممارسة األنشطة البدنية منها

ة حيث              اأما بالنسبة لمر   ائج الدراسات العالمي ائج دراسة     آز الالعبين فقد إختلفت نت شير نت  ت
)Memoster,walter,1978 (                 اجمون م المه دم عرضة لإلصابة ه رة الق ي آ إلى أن أآثر العب

شير       ا ي ى أن حراس المرمى        ) Sullivan,1980 (والعبي خط الوسط بينم ر عرضة    إل م األآث ه
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ي حدوث اإلصابات  ك إختالف ف ا وهنال دريب أو لإلصابات آم ي الت دوثها ف ن حيث وقت ح م
شير   المباراة   دريب          ) Ekstrand,et.al,2004 (حيث ي ى أن اإلصابات تحدث خالل الت سبة  إل   بن

ا    ) ١٠٠٠ ( لكل  )%٣٠٫٣ ( بنسبة ساعة بينما خالل المنافسات   ) ١٠٠٠ ( لكل )%٦٫٥( ساعة آم
د  سبة    ) less and Bary,2006 (ويؤآ ى أن اإلصابات تحدث بن سات في    )%٦٠ (إل  في المناف

  .آرة القدم

اك االأن  وتدل نتائج الدراسات      ر   يلعب    حتك شار  في    ًادورًا آبي  اإلصابات الرياضية وأن    انت
ا وتع                      ر من غيره ا اإلصابات الرياضية أآث اك تحدث به ز باإلحتك رة    داأللعاب التي تتمي ة آ  لعب

ا يز           القدم   د  من أآثر األلعاب التي يحدث بها اإلحتكاك بين الالعبين وفي جميع مراآز اللعب مم  ي
ابات   وع اإلص رص وق ن ف شيرم ث ي ن )%٤٠ (أن) Nielsonand yde,J,1989 (حي  م

  . تحدث أثناء الجري في آرة القدم)%٣٩ (اإلصابات تحدث أثناء اإلحتكاك مع ا ألخرين وأن

ك حارس مرمى واحد           ) ١١ (وآما هو معروف يتكون فريق آرة القدم من        العبًا ولكن هنال
الفريق فقط حيث أن اللعب في هذا المرآز يختلف آليًا عن متطلبات     .  وتحديات المراآز األخرى ب

د            حيث يلعب حارس المرمى دورًا هامًا في العديد          ة والتي ق ة والهام ة والحيوي من العمليات الفعال
ذي    هامًا في الفوز والخسارة حيث أن تكون عامًال   د ال ق الجي ك ضمن أعضاءه حارس    ل يمتالفري
د   سية لفر مرمى جي وفر الراحة النف الفوز وي ة ب د الثق ه يزي ق  يق إن الفري ك ف ى العكس من ذل وعل

  .ومعنويات عالية في المباراةالمستوى الضعيف ولديه حارس مرمى جيد سيلعب بثقة ذو

اد الرياضيين وعزلهم                      ى أبع ؤدي إل ي ت م العوامل الت وبما أن اإلصابات الرياضية تعتبر أه
ي        عن اإلنتظام في العمليات التدريبية أو المشارآة في المنافسات آما وتع           م المشاآل الت تبر من أه

ى    آان البد من التعرف       ،تواجه جميع العاملين في المجال الرياضي      ى        إل ساعد عل ي ت العوامل الت
بابها و ة أس شارها ومعرف ور اإلصابات وإنت دى حراسظه ا وخاصة ل ا وأنواعه  المرمى أماآنه

شارآة في                 ات الرياضية    والتي قد تكون اإلصابات أحد األسباب لعزلهم أو أبعادهم عن الم الفعالي
  .م خسارة الفرقثومن 

  
  مشكلة الدراسة وأهميتها

سجيل                           سبب في ت أ من الممكن أن يت ق وأي خط ًا في الفري يلعب حارس المرمى دروًا مهم
ه              اه من عدة أهداف محقق ذ مرم زمالء والمدرب               ،هدف ولو أنق د من ال ى النق ذا مايعرضه إل  وه

صحافة ور وال ع. والجمه ه أن يتمت ذلك علي ةل سية عالي ة ونف ث أن .  بمواصفات جسدية وعقلي حي
ة أ   ة المعنوي ن الناحي واء م ين س ة الالعب ى بقي ر عل أثير آبي ه ت د ل ى الجي ارس المرم ة مح  العملي

  .إضافة إلى تأثيراته على الخصم ويزيد من أثارته ويساعد الفريق في إنتزاع النصر

ي  زه ف ات خلف وحسب مرآ ه عملي ه توجي يح ل و يت ق فه ال الفري ق إرس الهجوم عن طري
ه        ى أن افة عل ة باإلض ر مراقب اآن غي ي أم دين ف ه المتواج ى زمالئ ة إل سريعة والدقيق رات ال الك

كثيرًا من المدربين يعتبرونه العامود الفقري للفريق       فيستطيع توجيه المدافعين الذين يلعبون أمامه       
  .ومن العوامل األساسية لبناء الفريق
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ا   هنالك واجبات أخرى يجب على الحارس أن يتمكن منها          حماية مرماه  باإلضافة إلى    ويتقنه
ًا   ضطر أحيان ث ي ى احي نإل روج م رد    لخ د أن يف ذلك الب ى، ل ن المرم دفاع ع زاء لل ة الج  منطق

تقن صد                          ه أن ي ين فيجب علي اقي الالعب دريبات ب دريبات خاصة تختلف عن ت لحارس المرمى ت
د         سريعة سواء بالي دم أ  أم  الكرات ال ذ  مالق ل الوقوف أو الوثب أو         بال ة مث راع ومن أوضاع مختلف

در الظروف المناس                ه أن يق رر الخروح       الطيران أو أن يرمى بنفسه على الكرة، وعلي دما يق بة عن
دة       رات البعي صدي للك ن الت تمكن م ى ي اه حت ة وإنتب ه بدق تقن مهارات ه أن ي ذلك فعلي ن مرماه،ل م

  .والقريبة

ات ومواصفات خ     مما سبق يتضح أن لحارس المرمى وظائف         ع    أ اصة يجب    وواجب ن يتمت
 خاصة ويتدرب على طرق حماية نفسه من التعرض           ومهارات مواهبب بها، لذلك فعلية أن يتمتع    

ه   . لإلصابات في مختلف الظروف والمناسبات سواء أآان ذلك في التدريب أو المباراة           وخاصة أن
اء        يتعرض لمواقف تتميز بالخطورة واإلحتكاك، ذلك مايعتبر عامالً         هامًا لتعرضه لإلصابات أثن

شير   ث ي ب حي اك  ) Renstrom,2003 (اللع سبة    إن اإلحتك ابات بن سبب اإلص ين ت ع الالعب  م
ى %)٥٠( راس المرم دفاع و%)٤٢ ( لح اجمين وإن    %)٣٥ ( لل ط والمه ط الوس ي خ  لالعب

ا وت          ) ١٠ (اإلصابات تزداد أثناء المنافسات الرسمية     دريب آم اء الت زداد شدة   مرات أآثر منها أثن
  .اإلصابة بزيادة العمر

شارآتهم                    دريب وم ادهم عن الت ًا في أبع إن تعرض حراس المرمى لإلصابات قد يكون عائق
ى أن          افة إل ستواهم إض دم م دم وتق رة الق رق آ ازات ف ى إنج لبًا عل ؤثر س ا ي سات مم ي المناف ف

ة            شطة البدني ى       اإلصابات الرياضية تحد من تحقيق الهدف الرئيسي لممارسة األن اظ عل  وهو الحف
  .الصحة واإلرتقاء بها

ي تواجه            إلى  من هنا أتت أهمية هذه الدراسة للتعرف         اآن وأسباب اإلصابات الت  أنواع وأم
ة للحد من اإل               اذ اإلجراءات الالزم ه إلتخ دى حراس        حراس المرمى آمقدم شارها ل صابات وإنت

اوت في حدوث         ى وجود تف وع     المرمى حيث يشير العديد من الباحثين إل  اإلصابات من حيث الن
دم رة الق ا آ ارس به ي تم ة الت باب والبيئ ان واألس  ,wongandlong, (2005)والمك

Ericshamus, 2001,  ،Mernova, (1982)،  ،٢٠٠٦مجلي وعطيات.  
  

  هـداف الدراسةأ

  هذه الدراسة التعرف إلىهدفت 

 ؟قدم  آرة الفيأآثر أنواع اإلصابات الرياضية إنتشارًا لدى حراس المرمى  .١

 ؟أآثر المناطق عرضة لإلصابة لدى حراس  المرمى في آرة القدم  .٢

دم                      .٣ رة الق دى حراس المرمى في آ أآثر أنواع اإلصابات وأآثر المناطق عرضة لإلصابة ل
 .تبعًا لمتغير الخبرة
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 .أآثر أماآن حدوث اإلصابات في التدريب أو المباراة  .٤

دم      بات لدى حراس المرمى   أآثر أنواع أرضيات المالعب التي تحدث بها اإلصا        .٥ رة الق   في آ
 ).ترابي، عشب طبيعي، عشب صناعي(

 .ات لدى حراس المرمى في آرة القدم اإلصاب حدوثأآثر األسباب المؤديه إلى .٦
  

  تساؤالت الدراسة

  ي آرة القدم؟ما أآثر أنواع اإلصابات إنتشارًا لدى حراس المرمى ف .١

  ؟دم في آرة الق أآثر المناطق عرضة لإلصابة لدى حراس المرمىما .٢

  لدى حراس المرمى في آرة القدم تبعًا لمتغير الخبرة؟شيوعًا  اإلصابات  أنواعما أآثر .٣

دى حراس المرمى ف                   .٤ ا اإلصابات ل ي تحدث به دم    ما أآثر األماآن الت رة الق دريب،   (ي آ الت
  ؟)المباراة

رة الق  .٥ ي آ دى حراس المرمى ف ا اإلصابات ل ي تحدث به واع األرضيات الت ر أن ا أآث  دمم
  ؟)ترابي، عشب طبيعي، عشب صناعي(

  ات لدى حراس المرمى في آرة القدم؟ما أآثر األسباب المؤديه لحدوث اإلصاب .٦
  

  الدراسات السابقة

ام  واء الكاحل وعوامل الخطورة        ) Nikolaos et al, 2007 (ق بدراسة عن إصابات إلت
ا    لالعبي آرة القدم المحترفين، وهدفت الدراسة إلى التعرف على إصابا        واء الكاحل وأآثره ت إلت

نهج       ث الم تخدم الباح د إس مين، وق الل موس شارك خ ضائع للم ت ال ة بالوق رارًا، والمرتبط تك
ن  ة م ة الدراس ت عين ث تكون ة ) ٣٣٦ (الوصفي، حي ًا والعب نهمالعب دم ) ٣١٢ (م رة ق ة آ العب

ي  الكاحل،  من اإلصابات الرياضية آانت ف  ) ٢٠٨ (، وتبين أن من أهم نتائج الدراسة أن    محترفة
دريب، وأن         ) ١٣٩ (و اراة والت اء المب ساويًا أثن ابات مت دل اإلص ان مع ل، وآ واء الكاح ي إلت  ف
م  %)٦١٫١( ا أه اراة، أم ن المب اعة م ة آخر نصف س ي نهاي ن اإلصابات الرياضية تحدث ف  م

  .%)٨٠٫٦ (أسباب اإلصابات فكان بسبب اإلحتكاك للمدافعين وبنسبة وصلت

ان  ) Wong and Hony, 2005 (قام بدراسة إصابات األطراف السفلية في آرة القدم، وآ
ي       ة ف دم الواقع رة الق ول إصابات آ سابقة ح ات ال ة الدراس و مراجع ة ه ذه الدراس ن ه دف م اله
رة          األطراف السفلية، وذلك لتحسين برامج الوقاية والتأهيل بعد اإلصابة، وأن نسبة اإلصابة في آ

دم تحدث في األطراف                  القدم أعلى من غيرها من الرياضات،      رة الق  وأن معظم اإلصابات في آ
دم،              السفلية وخاصة الكاحل،وتشمل أيضًا إصابات الفخذ، أعلى الرجل ، الرآبة، أسفل الرجل والق

ي ضًا تلخ ث أي ذا البح ي ه م ف ابةوت دل اإلص ابة ومع ات اإلص ا ص تعريف سبتها ومناطقه ، ون
شريحية سين ا   الت ات لتح دتها، وإقتراح ا وش ت      ، ونوعه دم، وأوص رة الق ابات آ ي إص ث ف لبح
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ٢٠١٠، )٤(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ا                           دالئل وخطوط عريضة فيم زود ب ا يجب أن ت م التوصل إليه ي ت الدراسة إلى أن المعلومات الت
يم               يتعلق بتصميم وتطبيق برامج التأهيل والوقاية من اإلصابة مثل التدريب الذاتي والتثقيف والتعل

  .وإشراف المدربين والعالج المناسب لتجنب تكرار اإلصابة

ى خطر حدوث اإلصابة في        ) Ekstrand et al, 2004 (قام ى التعرف إل دراسة هدفت إل
وام    الل األع ال خ سويدي للرج وطني ال دم ال رة الق ق آ ى ١٩٩١ (فري ذه ) ١٩٩٧ وحت الل ه فخ

ائج            ) ٣ (مباراة رسمية وآان لديه   ) ٧٣ (الدراسة لعب الفريق   م نت ان من أه ة، وآ مخيمات تدريبي
اك  ة أن هن ابة) ٧١ (الدراس دريب و ٤٠ (إص ت الت ات ٣١ وق ت المباري دوث  ) وق ال ح ، وإحتم

دريب ان خطر اإلصابات خالل لعب ) ١٠٠٠ (لكل) ٦٫٥ (اإلصابات خالل الت ا آ اعة، بينم س
شكل ملحوظ لحدوث اإلصابة             ) ١٠٠٠ (لكل) ٣٠٫٣ (المباريات ساعة، وأن هناك إحتمال أآبر ب

يفوزون بها، ولم يكن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية      للمباريات الخاسرة مقارنة بالمباريات التي      
  .في اإلصابات بين المباريات التنافسية والودية

رة         ) Hugglund et al , 2003 (قام ي آ ة العب دى نخب ا ل خطورة اإلصابة والتعرض له
رة                     سيمات آ ى أفضل تق د أجريت دراسة إستطالعية للتعرف عل دنمارك، لق سويد وال القدم في ال

ة      القدم ا  ة حدوث             )٢٠٠١ (لسويدية والدنمارآية من يناير إلى يوني ى مقارن د هدفت الدراسة إل وق
دولتين ين ال ا ب دتها وتوزيعه ر  . اإلصابة وش اك خطر أآب أن هن ت ب ة فتمثل ائج الدراس م نت ا أه أم

سويد           دنمارك من ال ل    ١١٫٨ (لإلصابة خالل التدريب في ال وخطر  ) ساعة ١٠٠٠لكل    ٦٫٠ مقاب
دنمارك                (خطيرةالتعرف إلصابة    ر في ال ان أآث ابيع آ ة أس ر من أربع  الغياب عن  المالعب ألآث

شابهًا   ) ساعة ١٠٠٠ لكل   ٠٫٧ مقابل   ١٫٨( ، وآان توزيع اإلصابات وفقًا لنوع ومكان اإلصابة مت
د              دريب الزائ ان الت دنمارك  %)٣٩ (في الدولتين، وأما أسباب اإلصابات الرياضية فك  %)٣٨ ( لل

رار ا     دريب األطول           %)٢٤ ( و %)٣٠ (إلصابة حوالي   للسويد وآان تك سر الت والي، وف ى الت  عل
 .في السويد وفترة ماقبل الموسم األطول بعضًا من الفروق المسجلة بين الدولتين

دم       ) ١٩٩٨ (وقام جابر وحيات   رة الق بدراسٍة عن اإلصابات لدى العبي المنتخب الكويتي لك
ي فرن    الم ف أس الع ة لك صفيات النهائي اء الت ابات    أثن ّم اإلص ة أه ى معرف ة إل دفت الدراس سا، وه

ة                       ى عين ر الخطوط تعرضا لإلصابة، وُأجريت الدراسة عل ي المنتخب وأآث الرياضية لدى العب
ُث بلغت                ) ٢٢ (تكّونت من  واع اإلصابات حي ر أن دمات أآث  العبا، وتبّين من نتائج الدراسة أن الك

ا المنتخب  ) ٪٥١٫٥( ي تعرض له وع اإلصابات الت ن مجم صلي  م واء مف اء االلت ويتي، وج  الك
دم ة والق ضلي)٪٢٧٫٣ (الرآب شّد الع ا  )٪٤ (، وال ر تعرض دفاع أآث ز ال ي مرآ ان العب ، وآ

ز حارس المرمى)٪٣٣٫٣ (لإلصابات ّم مرآ ر )٪٢٧٫٣ (، ث ن أآث ة م اء ِمفصل الرآب د ج ، وق
سبة  ابًة وبن اآن إص ابات    )٪٢٧٫٣ (األم ى اإلص ي أدت إل باب الت ر األس ت أآث ية ، وآان الرياض

سبة     ى وبن ارس المرم ين وح ين الالعب ر ب دني المباش اك الب ي االحتك ة ه ن ) ٪٦٠٫٦ (المختلف م
  .مجموع اإلصابات

رة           ) ١٩٩١ (وأجرى آال من المفتي والدوري     ي آ ين العب شائعة ب دراسًة حول اإلصابات ال
رة ا       القدم ي آ ر إصابات العب ة أآث ى معرف دم شيوعا   في المراآز المختلفة، وهدفت دراستهم إل لق

ة تكّونت من                   ى عين نهج المسحي عل ) ١٠٠ (وأآثرها في آل مرآز حدوثا، واستخدم الباحثان الم
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  ٢٠١٠، )٤(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

دم          ) سنة ٢١تحت سن    (العٍب رة الق ي آ دى العب ، وتبّين من الدراسة أّن أآثر اإلصابات شيوعا ل
دى  ي اإلصابة ل ًا ف اك اختالف ات، وأّن هن ّم التمّزق دمات ث ّم الك شّد العضلّي ث ي هي ال ين ف الالعب

ي خط الوسط دى العب ى ل د آانت أعل ة، فق ّم الهجوم) ٪٢٦٫٨ (المراآز المختلف ّم ) ٪٢٥٫٣ (ث ث
 ).٪١٥٫٨ (وأخيرا الدفاع) ٪١٨٫٥ (حارس المرمى

ان             ) ١٩٨٩ (قام محمود  بدراسٍة ميدانية عن إصابات المالعب في آرة القدم بدولة قطر، وآ
ة قطر              الهدف من الدراسة التعّرف على أآثر أنواع       دم بدول رة الق ي آ  اإلصابات شيوعًا لدى العب

ة            ى ّعين وأسبابها المباشرة، والفترات التي يكثر فيها حدوث تلك اإلصابات، وأجريت الدراسة عل
نهج المسحي الوصفي        ) ١٣٤ (قوامها ّين أّن           . فردا، واستخدم الباحث الم ائج البحث فتب ّم نت ا أه أّم

ا لدرجة شيوعها             العبي آرة القدم يتعرضون لجميع أنو      ٍة طبق درجاٍت مختلف اع اإلصابات ولكن ب
ع في                  : على التوالي  خ والخْل دمات والمْل تقّلص العضلّي والك ّزق وال شّد والتم إصابات الجروح وال

ا                          ان أهمه ك اإلصابات فك ا أسباب تل واع اإلصابات شيوعا، أّم ل أن المفاصل ثم الكسور وهي أق
دم اإلحم    ة، وع ف والعدواني اهر العن ين     مظ ام الالعب دم انتظ افي، وع ر الك د أو غي اء الجي

اجراء الكشف                   ام ب سليمة، وعدم االهتم ة ال واستمرارهم في حضور التدريب وعدم العناية بالتغذي
ة لالستجمام والراحة            رة آافي ين فت ائج    . الطبي على الالعبين، وعدم إعطاء الالعب واتضح من نت

رات     الدراسة أّن اإلصابات قد تحدث في أي فترة أ    رة من فت ثناء الموسم الرياضي أو خالل أي فت
رة                    دء فت ل ب ين قب ى الالعب التدريب اليومية، وأوصى الباحث بضرورة إجراء الكشف الطبي عل
اإلعداد للموسم الرياضي، واإلحماء المناسب واستخدام واقي للساقين ومفاصل القدمين، واالبتعاد          

 .عن العنف والعدوانية عند التنافس

راهيموأجرى أب ين وإب رة ) ١٩٨٥ (و العين ي آ ة لإلصابات ف ًة حول العوامل المؤدِّي دراس
رة                            ي آ ى تعرض العب ؤدي إل ي ت ة بعض العوامل الت القدم، وآان الهدف من الدراسة هو معرف

ا                 ة قوامه ى عّين ّم إجراء الدراسة عل ا، وت ي      ) ١٠٠ (القدم لإلصابة ومدى تكراره ا من العب العب
رة       ة       المستوى األول في آ ة مصر العربي دم بجمهوري مِّ عوامل       . الق ّين من الدراسة أّن من أه وتب

ارات                      إجراء القياسات الرياضية باستخدام االختب ام ب ا هو عدم االهتم حدوث اإلصابة و تكراره
ًا وعدم وجود                    والمقاييس البدنية و المهارية في آرة القدم، وعدم التأآد من شفاء الالعب شفاًء تام

  .    العببرنامج فردي لكل
  

  محددات الدراسة

ى    : المجال البشري  ة              ) ٥٠ (اشتملت عينة الدراسة عل دم من أندي رة الق حارس مرمى في آ
  .الدرجة الممتازة والدرجة األولى

  .١/٦/٢٠٠٩و٢٢/٤/٢٠٠٩تم إجراء الدراسة في الفترة الواقعة بين  :المجال الزماني

اني ال المك ة األ   :المج ي المملك ة ف ذه الدراس ت ه ان  ردنيأجري دينتي عم ي م مية ف ة الهاش
  .وإربد
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  إجراءات الدراسة

  .لموضوع الدراسة لمالئمته )الوصفي (إستخدم الباحثون المنهج المسحي :منهج الدراسة

رة   تكون مجتمع الدراسة من جميع الالعبين بمرآز حراس المرمى في            :مجتمع الدراسة   آ
ى،  الدرجة الممتازة والدرج   ، من فرق    األردنالقدم في    الغ عددهم    ة األول اً   )٧٢ (والب  )٣٦ (ال عب

  .من العبي أندية الدرجة األولى )٣٦ (من العبي أندية الدرجة الممتازة و

دم        ) ٥٠ (إشتملت عينة الدراسة على    :عينة الدراسة  رة الق ًا   )٢٥ (حارس مرمى في آ العب
ازة و  ة الممت ن الدرج ى    )٢٥ (م ة األول ن الدرج ًا م ط أوزا العب غ متوس ث بل والهم  حي م وأط نه

 ).١ (وأعمارهم آما هو مبين في الجدول رقم

  . (٥٠=ن( والعمر وصف عينة الدراسة من حيث الطول والوزن : )١ (جدول
  االنحراف  المتوسط  المتغير
  ٦٫٩٨  ٨٠٫٩٣  )آغم  (الوزن
  ٦٫٣٤  ١٨٤٫١٤  )سم  (الطول
  ٥٫٣٧  ٢٥٫٣٣  العمر 

وزن والطول والعمر         وصف لعينة الدراسة من حيث متو        )١ (يبين الجدول  حيث  سطات ال
   ) سنة٢٥٫٣٣ (العمر  و) سم١٨٤٫١٤ (و ) آغم٨٠٫٩٣ (آانت على التوالي

  
  جمع البيانات

ة ي      :أداة الدراس تخدامها ف بق إس د س ية وق ابات الرياض تمارة باإلص احثون إس تخدم الب  إس
ات ن الدراس د م صالح،  (العدي ي وال ات، (،)٢٠٠٧مجل ي وعطي ي ()٢٠٠٦ مجل د،  ماجمجل

ة والمرآز                ،)٢٠٠٣ مجلي وأديب،  (و) ٢٠٠٧ ا يتناسب مع اللعب ديلها بم احثون بتع  حيث قام الب
ين وأشاروا         ى صالحيتها      وتم عرضها على خمسه من المحكم ى الصدق           إل شير إل ا ي ق مم للتطبي
ى     (%٩٥ (آما تم حساب معامل الثبات وحقق إرتباط مقداره ق عل ادة التطبي بطريقة التطبيق وإع

ق األساسي للدراسة                من   أفراد )١٠ (ونة من عينة مك  تبعادهم من التطبي م اس ، مجتمع الدراسة وت
  .آما قام الباحثون بمقابلة جميع أفراد عينة الدراسة شخصيًا

  .احثون التكرارات والنسب المئوية وقيمة مربع آايستخدم الب إ:المعالجة اإلحصائية
  

  عرض ومناقشة النتائج

  نواع اإلصابات إنتشارًا لدى حراس المرمى في آرة القدم؟ما أآثر أ: التساؤل األول

ة       نلإلجابة ع  ائج الجدول     التساؤل إستخدم الباحثون التكرارات والنسب المئوي ين   )٢ ( ونت تب
 ذلك 



 ١١٦١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلي، وأخروناجد م

  ٢٠١٠، )٤(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

دول ي األردن      :  )٢ (ج ى ف راس المرم دى ح ابات ل واع اإلص ة ألن سب المئوي رارات والن  التك
  .٥٠=ن

  النوع  المجموع
  %  تكرار

  ١٠٫٩٨  ٦٥  آسور
  ٦٫٢٥  ٣٧  ملخ
  ٥٫٧٤  ٣٤  خلع

  ٢٨٫٨٨  ١٧١  تمزقات
  ٧٫٩٤  ٤٧  التواء
  ١٤٫٠٢  ٨٣  جُرح

  ٢١٫٢٨  ١٢٦  رضوض
  ٤٫٩٠  ٢٩  السحجات
  ١٠٠٫٠٠  ٥٩٢  المجموع

دى حراس المرمى حيث        ) ٢ (يبين الجدول  التكرارات والنسب المئوية ألنواع اإلصابات  ل
 يليها  %)٢٨٫٨٨ (إصابة وبنسبة ) ١٧١ ( بتكرار يظهر أن التمزقات آانت أآثر اإلصابات حدوثاً      

رار وض بتك سبة) ١٢٦ (الرض ابة وبن رار %)٢١٫٢٨ (إص روح بتك ا الج ابة ) ٨٣ (يليه إص
سبة رار     %)١٤٫٠٢ (وبن سحجات بتك ي ال دوثًا ه ابات ح ل اإلص ين أن أق ا تب ابة ) ٢٩ ( آم إص
  .%)٤٫٩٠ (وبنسبة

ًا         ويرى الباحثون أن زيادة حدوث اإلصابات المذآورة ل        د يكون مرتبط دى حراس المرمى ق
هو  والذي يبين أسباب اإلصابات أن أآثرها إنتشارًا        ) ٨ (بالعوامل الطبية حيث يظهر من الجدول     

ى إستمرارية                  ايؤدي إل عدم القيام بالفحوصات الطبية الشاملة وعدم إستخدام وسائل التأهيل ذلك م
ؤدي إل            د ت ر           حدوث اإلصابات الدقيقة أو المجهرية والتي ق ر صعوبة وأآث ى حدوث إصابات أآث

ه      شير إلي صعبة         )Makarov2004,shoilov,1986 (ظهورًا ذلك ماي ر اإلصابات ال ى أن أآث  إل
ة،          ذلك   غالبًا ماتكون ناتجه عن تراآم اإلصابات البسيطة أو المجهري إ  ل وع الحرآات والتي    ف ن تن

ى األرض                  واء وعل ة في اله د تكون حرآات مرآب ان ق سقوط واإلرتطام   في آثير من األحي أو ال
ات والرضوض    ا قد مملتصادم  وابقوائم المرمى واإلحتكاك     دى حراس   يؤدي إلى حدوث التمزق  ل

 ،  إضافة لذلك فإن عدم معرفة حراس المرمى بعلم اإلصابات وميكانيكية حدوث اإلصابة             المرمى
  .لى زيادة إنتشار اإلصابات بينهميؤدي إقد  وأسبابها

اك مع    )Nielson,1989, Renstrom ,2003 (ليهوهذا يتفق مع ما أشار إ ى أن اإلحتك  إل
ذه الدراسة           %)٥٠ (الالعبين يكون سببًا إلصابات حراس المرمى بمقدار       ائج ه مع   آما وتتفق نت

ه    ر اإلص       ) Smillie,1970 (ما أشار إلي ات هي أآث ى أن التمزق رة     إل ي آ دى العب ابات شيوعًا ل
 .القدم
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ٢٠١٠، )٤(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

   ما أآثر المناطق عرضة لإلصابة لدى حراس المرمى في آرة القدم؟:التساؤل الثاني

  . التساؤل تم إستخدام التكرارات والنسب المئويةنلإلجابة ع

  .)٥٠= ن (التكرارات والنسب المئوية لمناطق اإلصابات لدى حراس المرمى:  )٣ (دولج
  المواقع  المجموع

  %  تكرار
  ٢٩٫٣٩  ١٧٤  الرأس

  ٧٫٧٧  ٤٦  مفصل الكتف
  ٣٫٧٢  ٢٢  الترقوة

  ٨٫٤٥  ٥٠  الرسغ واألصابع
  ٦٫٤٢  ٣٨  مفصل الكوع

  ٥٫٤١  ٣٢  الظهر
  ٥٫٠٧  ٣٠  الصدر
  ٤٫٧٣  ٢٨  البطن

  ٥٫٠٧  ٣٠  الحوض
  ٧٫٤٣  ٤٤  مفصل الرآبة

  ٧٫٠٩  ٤٢  القصبة
  ٥٫٧٤  ٣٤  مفصل القدم

  ٣٫٧٢  ٢٢  ليسيوتر أخ
  ١٠٠٫٠٠  ٥٩٢  المجموع

رارات والنسب       ) ٣ (يبين الجدول   يم التك ع     ق ة لمواق دى     المئوي  حراس المرمى   اإلصابات ل
ز إصابات                      ي تمي ر اإلصابات الت ان أآث رأس آ ين أن ال واردة في الجدول تب وبإستعراض القيم ال

راس ابة)١٧٤ (الح سبة إص ابع   )%٢٩٫٣٩ ( وبن غ واألص اله الرس ابة)٥٠ (ت سبة إص   وبن
ي      بينما آانت أقل   %)٧٫٧٧ ( وبنسبة  إصابة )٤٦ ( مفصل الكتف  %)٨٫٤٥(  مواقع اإلصابات الت

م   %)٣٫٧٢ ( وبنسبة إصابة)٢٢ (يتعرض لها حراس المرمى هي آل من وتر إخيلس والترقوة   ث
بطن سبة)٢٨ (ال ابة وبن ى    %)٤٫٧٣ ( إص راس المرم رض ح بب تع احثون أن س رى الب وي

اجمين        ع المه اك م ة واإلحتك ات الدفاعي ًا بالعملي ون مرتبط د يك رأس ق ة ال ي منطق ابات ف لِإلص
ه   إلل اء محاوالت رات أو أثن اط الك ًا     تق اجمين وأحيان ين المه ن ب سقوط م ن وضع ال رات م م الك ل

  .المدافعين أو قد يكون ذلك ناتجًا من إرتطام الرأس والكتف باألرض

ى أن التعرض          أما إحتالل   منطقة الرسغ واألصابع في المرتبة الثانية فيعزو الباحثون ذلك إل
س و ب ة ه ذه المنطق ي ه ى  بلإلصابات ف واء أو عل ي اله ز ف اء القف رات أو صدها أثن اط الك ب التق

اط أو     األرض وخاصة الكرات القوية وهذا      ة التق ق التكنيكي لعملي ماقد يكون مرتبطًا بسوء التطبي
ه      ذا يتفق مع ماأشار إلي  Sullivan, (1982), Ekstrnd, Gillquist, 1980 (صد الكرات وه



 ١١٦٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلي، وأخروناجد م

  ٢٠١٠، )٤(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

دى حراس               ن الكتف م    إلى أن  )٢٠٠٨ خريبط، ،وآخرون ر أجزاء الجسم عرضه لإلصابة ل  أآث
  .المرمى 

ث ساؤل الثال راس    : الت دى ح ابة ل اطق عرض لإلص ر المن ابات وأآث واع اإلص ر أن ا أآث م
  المرمى في آرة القدم تبعًا لمتغير الخبرة؟

  . الباحثون التكرارات والنسب المئوية وقيمة مربع آاياستخدم التساؤل نلإلجابة ع

  .)٥٠=ن  ( تبعًا لمتغير الخبرة٢ ونسبها وقيمة آاوتكراراتهاع اإلصابات أنوا : )٤ (جدول
أقل من 

  سنوات٥
  سنوات١٠-٥

أآثر من 
  سنوات١٠

  النوع  المجموع
  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

X2  α  

  ٠٫٠٠٠  ١٨٫٦٢٧  ١٠٫٩٨  ٦٥  ٢٫٥٣  ١٥  ٥٫٧٤  ٣٤  ٢٫٧٠  ١٦  آسور
  ٠٫١٠٨  ٤٫٤٤٧  ٦٫٢٥  ٣٧  ٣٫٣٨  ٢٠  ٢٫٥٣  ١٥  ٠٫٣٤  ٢  ملخ
  ٠٫٠٠٢  ١٢٫١٥٢  ٥٫٧٤  ٣٤  ١٫٦٩  ١٠  ١٫٦٩  ١٠  ٢٫٣٦  ١٤  خلع

  ٠٫٠٠٣  ١١٫٨٩٢  ٢٨٫٨٨  ١٧١  ١٨٫٣٩  ٩٥  ٨٫٠٨  ٤٣  ٥٫٥٧  ٣٣  تمزق 
  ٠٫٢٩٨  ٢٫٤١٨  ٧٫٩٤  ٤٧  ٣٫٢١  ١٩  ٣٫٣٨  ٢٠  ١٫٣٥  ٨  التواء
  ٠٫٨٨٢  ٠٫٢٥٠  ١٤٫٠٢  ٨٣  ٧٫٢٦  ٤٣  ٤٫٣٩  ٢٦  ٢٫٣٦  ١٤  حجُر

  ٠٫٠٦١  ٥٫٦٠١  ٢١٫٢٨  ١٢٦  ٢٫٥٣  ١٥  ٢٫٠٣  ١٢  ٠٫٣٤  ٢١  رضوض
  ٠٫٢٢٩  ٢٫٩٤٤  ٤٫٩٠  ٢٩  ٢٫٥٣  ١٥  ٢٫٠٣  ١٢  ٠٫٣٤  ٢  اتالسحج

  ٠٫٠٠٠  ٦١٫٥٥٠  ١٠٠٫٠٠  ٥٩٢  ٤٩٫٣٢  ٢٩٢  ٣٢٫٠٩  ١٩٠  ١٨٫٥٧ ١١٠  المجموع

  ٥٫٩٩=٠٫٠٥الجدولية عن مستوى  X2قيمة 

واع إصابات         قيم التكرارات   ) ٥،٤ (يبين الجدول  اي المحسوبة ألن  والنسب المئوية ومربع آ
يم            وأآثر المناطق عرضه لإلصابة لدى      حراس المرمى موزعة تبعًا لمتغير الخبرة ومن خالل الق

ل من             ة أق  )٣٣٥ (سنوات آانت التمزق    (٥ ( المبينة في الجدول يتبين أن أآثر اإلصابات في فئ
سبة  إصابة ا الرضوض    %)٥٫٥٧ ( وبن سبة   إصابة  )٢١ ( تاله م الكسور    %)٣٫٥٥ ( وبن  )١٦ ( ث
سحجات       أقل اإلصابا بينما آانت    %)٢٫٧٠ (وبنسبة إصابة ة ال ذه الفئ غ    ت ضمن ه ي بل خ الت  والمل

ة    %)٠٫٣٤ ( وبنسبة إصابة )٢ (تكرارها ر اإلصابات        سنوات    )١٠-٥ (  أما في فئ د آانت أآث فق
 ثم %)٥٫٧٤ ( وبنسبة إصابة)٣٤ (تالها الكسور %)٨٫٠٨ ( وبنسبة )٤٣ (هي التمزقات بتكرار  

رارالرضوض سبةإصابة ) ٣٠ ( بتك ت الخ%)٥٫٠٧ (وبن ا آان ة  بينم ذه الفئ ل إصابات ه ع أق  ل
ر من             %)١٫٦٩ ( وبنسبة  إصابات )١٠( رة أآث ة الخب سبة إلصابات فئ د     )١٠ ( أما بالن سنوات فق

زق ابات التم زت بإص ابة)٩٥ (تمي سبةإص وض%)١٨٫٣٩ ( وبن ا الرض ابة)٧٥ ( تاله   إص
سبةوب روح %)١٢٫٦٧ (ن م الج ابة)٤٣ ( ث سبة إص سبة ألق %)٧٫٢٦ ( وبن ا بالن ابات أم ل اإلص

سحجات  ثم آل من  %)١٫٦٩ ( وبنسبة إصابات)١٠ ( الخلع  هذه الفئة فقد آانت    ضمن   والكسور ال
  .%)٢٫٥٣ ( بنسبةإصابة )١٥(
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ٢٠١٠، )٤(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

سبة  إصابة  )١١٠ (سنوات ) ٥ ( وقد بلغ مجموع اإلصابات في فئة أقل من         %)١٨٫٥٧ ( بن
سبة  إصابة    )١٩٠ (سنوات )١٠-٥ (وفي فئة  ر من        %)٣٢٫٠٩ (وبن ة أآث  سنوات  )١٠ (وفي فئ

  .%)٤٩٫٣٢ ( وبنسبةإصابة) ٢٩٢(

واع                           ى أن ة إحصائية عل روق ذات دالل ى عدم وجود ف اي المحسوبة إل ع آ ة مرب وتشير قيم
ع               تثناء إصابة الكسور والخل رة بإس ر الخب ًا لمتغي اإلصابات التي يتعرض لها حراس المرمى تبع

والي           ى الت ابات عل ذه اإلص سوبة له اي المح ع آ يم مرب ت ق ث بلغ زق حي  و )١٨٫٦٢٧ (والتم
 .)١١٫٨٩٢ (و )١٢٫١٥٢(

  .)٥٠=ن( تبعًا لمتغير الخبرة ٢أماآن اإلصابات وتكرارتها ونسبها وقيمة آــا:  )٥ (جدول
أقل من 

  سنوات٥
  سنوات١٠-٥

أآثر من 
  سنوات١٠

  النوع  المجموع
  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

X2  α  

 ٠٫٩٨٧ ٠٫٠٢٧  ٢٩٫٣٩ ١٧٤  ١٤٫٥٣  ٨٦  ٩٫٢٩  ٥٥  ٥٫٥٧  ٣٣  الرأس
 ٠٫٩٦٧ ٠٫٠٦٨  ٧٫٧٧  ٤٦  ٣٫٨٩  ٢٣  ٢٫٣٦  ١٤  ١٫٥٢  ٩  مفصل الكتف

 ٠٫٨٦٨ ٠٫٢٨٣  ٣٫٧٢  ٢٢  ٢٫٠٣  ١٢  ١٫٠١  ٦  ٠٫٦٨  ٤  الترقوة
 ٠٫٩٥٩ ٠٫٠٨٣  ٨٫٤٥  ٥٠  ٤٫٠٥  ٢٤  ٢٫٨٧  ١٧  ١٫٥٢  ٩  الرسغ واألصابع
 ٠٫٨٤٤ ٠٫٣٤٠  ٦٫٤٢  ٣٨  ٢٫٨٧  ١٧  ٢٫٢٠  ١٣  ١٫٣٥  ٨  مفصل الكوع

 ٠٫٥٤٥ ١٫٢١٤  ٥٫٤١  ٣٢  ٢٫٧٠  ١٦  ١٫٣٥  ٨  ١٫٣٥  ٨  الظهر
 ٠٫٧٥٧ ٠٫٥٥٧  ٥٫٠٧  ٣٠  ٢٫٧٠  ١٦  ١٫٦٩  ١٠  ٠٫٦٨  ٤  الصدر
 ٠٫٢٨١ ٢٫٥٤١  ٤٫٧٣  ٢٨  ٣٫٠٤  ١٨  ١٫٠١  ٦  ٠٫٦٨  ٤  البطن

 ٠٫٧٥٧ ٠٫٥٥٧  ٥٫٠٧  ٣٠  ٢٫٧٠  ١٦  ١٫٦٩  ١٠  ٠٫٦٨  ٤  الحوض
 ٠٫٦٢٩ ٠٫٩٢٧  ٧٫٤٣  ٤٤  ٣٫٢١  ١٩  ٢٫٨٧  ١٧  ١٫٣٥  ٨  مفصل الرآبة

 ٠٫٤٧٧ ١٫٤٧٩  ٧٫٠٩  ٤٢  ٣٫٢١  ١٩  ٢٫٨٧  ١٧  ١٫٠١  ٦  القصبة
 ٠٫٤٧٠ ١٫٥٠٩  ٥٫٧٤  ٣٤  ٢٫٧٠  ١٦  ١٫٥٢  ٩  ١٫٥٢  ٩  مفصل القدم
 ٠٫٩٠٨ ٠٫١٩٤  ٣٫٧٢  ٢٢  ١٫٦٩  ١٠  ١٫٣٥  ٨  ٠٫٦٨  ٤  وتر أخليس
 ٠٫٠٠٨ ٩٫٧٧٩  ١٠٠٫٠٠ ٥٩٢  ٤٩٫٣٢  ٢٩٢  ٣٢٫٠٩ ١٩٠ ١٨٫٥٨  ١١٠  المجموع

  .٥٫٩٩=٠٫٠٥الجدولية عن مستوى  X2قيمة 

اطق      لمئوية وم قيم التكرارات والنسب ا   ) ٥ (يبين الجدول  اي المحسوبة لمن  صابات اإل ربع آ
ين أن                      لدى ة في الجدول يتب يم المبين رة ومن خالل الق ر الخب ًا لمتغي  حراس المرمى  موزعة تبع

ات ع الفئ ي جمي دى حراس المرمى ف اطق عرضة لإلصابة ل ر المن رأسأآث  حيث آانت  هي ال
 )١٠-٥ ( والفئة من%)٥٫٥٧ (إصابة بنسبة) ٣٣ ( سنوات)٥ ( في الفئة أقل من   : النتائج آما يلي  

ر من      %)٩٫٢٩ (إصابة وبنسبة ) ٥٥ (سنوات سبة   ) ٨٦ (سنوات  )١٠ ( وفي الفئة أآث  إصابة وبن
وة والصدر   ٥ وآانت أقل اإلصابات حدوثًا في الفئة أقل من   %)١٤٫٥٣(  سنوات في منطقة الترق

 ي الفئة من   أما ف  %)٠٫٦٨ (إصابات لكل منها وبنسبة   ) ٤ (والبطن والحوض ووترآخليس بتكرار   



 ١١٦٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلي، وأخروناجد م

  ٢٠١٠، )٤(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

رار              )١٠-٥( بطن بتك وة وال إصابات  ) ٦ ( سنوات فكانت أقل المناطق عرضة لإلصابة هي الترق
اطق عرضة           ) ١٠ (أما في الفئة أآثر من     )%١٫٠١ (لكل منها وبنسبة   ل المن د آانت أق سنوات فق

ع        )%١٫٦٩ (إصابات وبنسبة ) ١٠ (هي وتر آخليس بتكرار   لإلصابة   ة مرب شير قيم ا وت اي    آم  آ
دى         سوبة إلى عدم وجود فروق ذات داللة        المح ع اإلصابات ل حراس المرمى   إحصائية على مواق

  .تبعًا لمتغير الخبرة

ات ناتجة عن إضطرار حراس           ع الفئ ويعزو الباحثون أن إنتشار إصابات الرأس وفي جمي
اء ال          اط الكرات أو أثن ة التق واء ومحاول ز في اله  سقوطالمرمى لإلحتكاك مع المهاجمين أثناء القف

ذا          .  حراس المرمى بالقوائم   على األرض أو إرتطام    أما إنتشار اإلصابات في الرسغ واألصابع فه
ع اإلصابات             .إلى صد الكرات أو إلتقاطها    يعود   روق في مواق احثون عدم وجود ف آما ويعزو الب

دريب حرا    الخبرة  تبعًا لمتغير    نفس المستوى     يعود إلى أن طرق ت ا  س المرمى هي واحدة وب ، آم
امًال   و شكل ع ر الي ى أن العم احثون إل ض الب شير بع يي ًا ف تالهام ابات إخ ع اإلص  ف مواق
  .)Jackson, 2003 (،)٢٠٠٣ جاآسون،(

رة                      : التساؤل الرابع  دى حراس المرمى في آ ا اإلصابات ل اآن التي تحدث به ما أآثر األم
  ؟)التدريب، المباراة (القدم

  .ات والنسب المئوية وقيمة مربع آاي التساؤل إستخدم الباحثون التكرارنلإلجابة ع

اي     التكرارات والنسب المئوية  :  )٦ (جدول ع آ ًا لوقت            وقيمة مرب  إلصابات حراس المرمى تبع
  .حدوث اإلصابة

  )٥٠=ن (           )المنافسات / التدريب  (
  X2 α  النسب المئوية  التكرارات  الفترة
  ٠٫٤٢  ٠٫٦٦  ٥٢٫٣٦  ٣١٠  التدريب
  ٠٫٤٢  ٠٫٦٦  ٤٧٫٦٤  ٢٨٢  المنافسات
  ٠٫٢٥١  ١٫٣٢  ١٠٠٫٠٠  ٥٩٢  المجموع

  .٣٫٨٤ =قيمة مربع آاي الجدولية 

 إلصابات حراس المرمى     وقيمة مربع آاي   قيم التكرارات والنسب المئوية   ) ٦ (يبين الجدول 
دوث اإلصابة  ت ح ًا لوق دريب (تبع سات/الت ر   ) المناف ة أن أآث يم المبين الل الق ن خ ين م ث يتب حي

دريب إذ بلغت      اإلصابات تحدث في      رة الت سبة  إصابة ) ٣١٠ (فت ل    %) ٥٢٫٣٦ ( وبن  إصابة مقاب
 خالل فترة المنافسات وتشير قيمة مربع آاي إلى عدم وجود            %)٤٧٫٦٤ (وبنسبةإصابة   )٢٨٢(

 المرمى تعزى لوقت حدوث اإلصابة   في اإلصابات الرياضية لحراس فروق ذات داللة إحصائية     
ه    ار إلي ع ماأش ة م ذه الدراس ق ه ي    )Nikolaos,et al,2007( وتتف روق ف ود ف دم وج ى ع  إل
 .اإلصابات بين التدريب والمنافسات
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ٢٠١٠، )٤(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

إنتشار اإلصابات في التدريب أآثر من المنافسات إلى أن عدد مرات       ويعزو الباحثون زيادة    
دريب                         ادة حدوث اإلصابات في الت ساعد في زي ك ماي سات ذل التدريب أآثر بكثير من عدد المناف

ه أآثر من المنافسا ى  ) Ekstrand, 2004, Renstrom, 2003 (ت وهذا يختلف عما أشار إلي إل
 .مرات منها أثناء التدريب  (١٠(أن اإلصابات أثناء المنافسات الرسمية أآثر بــ

دى حراس المرمى       : التساؤل الخامس  ما أآثر أنواع األرضيات التي تحدث بها اإلصابات ل
  ).عيترابي، عشب طبيعي، عشب صنا (في آرة القدم

  . إستخدم الباحثون التكرارات والنسب المئوية وقيمة مربع آاين التساؤللإلجابة ع

  . أرضية الملعبة إلصابات حراس المرمى تبعًا لنوعالتكرارات والنسب المئوي):  ٧ (جدول
  X2 α  النسب المئوية  التكرارات  الفترة
  ٠٫٠٠٠  ٨٣٫٤٦  ١١٫٦٦  ٦٩  ترابي
  ٠٫٠٠٠  ٢١٫٨٥  ٤٤٫٤٣  ٢٦٣  طبيعي
  ٠٫٠٠٠  ١٩٫٩٠  ٤٣٫٩٢  ٢٦٠  صناعي
  ٠٫٠٠٠  ١٢٥٫٢١  ١٠٠٫٠٠  ٥٩٢  المجموع

  ٥٫٩٩ = قيمة مربع آاي الجدولية

دول  ين الج يم التك ) ٧ (يب ابات  ق ة إلص سب المئوي وع   رارات والن ًا لن ى تبع راس المرم  ح
ب         ي المالع دث ف ابات تح ر اإلص ة أن أآث يم  المبين الل الق ن خ ين م ث يتب ب حي ية الملع أرض

سبة  إصابة )٢٦٣( الطبيعية صناعية        %)٤٤٫٤٣ ( وبن م في المالعب ال سبة   إصابة  )٢٦٠ ( ث   وبن
 )٦٩ (بينما آانت المالعب الترابية أقل المالعب من حيث إصابات حراس المرمى            )%٤٣٫٩٢(

سبة  إصابة ين                 %)١١٫٦٦ ( وبن ة إحصائية ب روق ذات دالل ى وجود ف اي إل ع آ ة مرب شير قيم  وت
  .مى تعزى لمتغير نوع أرضية الملعب اإلصابات الرياضية لحراس المر

 حدوث اإلصابات في المالعب الطبيعة يعود إلى عدم عمل صيانة  ويرى الباحثون أن زيادة   
  .حفر أمام المرمى وذلك مايساعد في زيادة حدوث اإلصاباتدورية مما يؤدي إلى وجود 

ة    الصناعية بنسبة أقل من الم      ذات األرضية  أما حدوث اإلصابات في المالعب     العب الطبيع
ا هو في المالعب ذو أرضية العشب الطبيعي                           ام المرمى آم فهذا يعود إلى عدم وجود الحفر أم
ى األرضيات                    بالرغم من الحاجة إلى صيانتها إضافة إلى عدم تعود أو أقلمة الرياضيين للعب عل

د من حدوث اإلصابا             وعدم إرتداء األخذية ال    صناعية ممايزي دى   تي تتناسب مع األرضيات ال ت ل
  .الالعبين

ة       ًا بقل ك مرتبط إستخدامها حيث   أما قلة حدوث اإلصابات في المالعب الترابية فقد يكون ذل
أن أآثر المالعب المستخدمة في العمليات التدريبية والمنافسات فغالبًا ماتكون أما مكسوة بالعشب              

 .الطبيعي أو الصناعي

رة   ما أآثر األسباب المؤديه لحدوث ا :التساؤل السادس  إلصابات لدى حراس المرمى في آ
  القدم؟
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  ٢٠١٠، )٤(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 . الباحثون التكرارات والنسبة المئويةاستخدم التساؤل نلإلجابة ع

  .التكرارات والنسب المئوية ألسباب حدوث اإلصابات لدى حراس المرمى:  )٨ (جدول
  %النسبة  التكرار  السبب

  ١٫٥٢  ٩  عدم اإلحماء الجيد
  ٢٫٢٠  ١٣  اإلفراط في التدريب

  ٠٫٣٤  ٢  لسلوك الجيد للرياضيينعدم ا
  ٦٫٠٨  ٣٦  أرضية التدريب  غير جيدة

  ٢٫٠٣  ١٢  سوء اإلعداد المهاري
  ٣٫٥٥  ٢١  اإلستمرارية في التدريب عند حدوث اإلصابة

  ٠٫٦٨  ٤  عدم صالحية األلبسة الرياضية
  ٠٫٠٠  ٠  عدم التقيد ببرنامج تدريبي واضح

  ٢٫٢٠  ١٣  ةعدم صالحية األجهزة الرياضية المستخدم
  ٠٫٣٤  ٢  غياب توجيه المدرب لالعب وتوعيته

  ٢٫٢٠  ١٣  عدم التقيد بقواعد األمن والسالمة
  ٢٫٧٠  ١٦  سوء األحوال الجوية

  ٠٫٠٠  ٠  سوء إختيار التمارين للمجموعات العضلية
  ٢٫٠٣  ١٢  عدم مالحظة المدرب لالعب ومتابعته أثناء التدريب

  ٠٫٣٤  ٢   وبعدهاعدم إعطاء الراحة الكافية بين التمارين
  ٠٫٨٤  ٥  السماح لالعب بالعودة للتدريب قبل الشفاء

  ٣٫٨٩  ٢٣  سترخاء الجيد بعد التمرينعدم اإل
  ٥٫٧٤  ٣٤  الكافي باألدوات والمعدات للتدريب والمبارياتعدم التزويد 

  ١١٫٨٢  ٧٠  عدم إستخدام وسائل التأهيل الرياضي
  ٧٫٤٣  ٤٤  التدريب التوقيت غير الصحيح للمباريات و

  ١٣٫١٨  ٧٨  عدم القيام بالفحوصات الدورية الشاملة
  ٦٫٩٣  ٤١  عدم التقيد ببرنامج غذائي

  ٤٫٩٠  ٢٩  عدم مراعاة الفروق بين الالعبين
  ٤٫٩٠  ٢٩  سوء اإلعداد النفسي

  ٩٫٢٩  ٥٥  عدم اإلطالع والمعرفة بعلم اإلصابات الرياضية وأسبابها
  ٠٫٦٨  ٤  سبةعدم الدقة والتفصيل في نوع الرياضة المنا

  ١٫٦٩  ١٠  دريب عدم التدرج في زيادة حمل الت
  ١٫١٨  ٧  عدم مراعاة المدرب ألمكانية الحارس البدنية والفنية 

  ١٫٣٥  ٨ أسباب أخرى
  ١٠٠٫٠٠  ٥٩٢ المجموع
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ين الجدول دى) ٨ (يب باب حدوث اإلصابات ل ة ألس سب المئوي رارات والن يم التك حراس  ق
ر األس  ين أن أآث ث يتب ى حي ة  المرم ام بالفحوصات الدوري دم القي و ع ة لإلصابات ه باب المؤدي

رار  ق بتك شاملة إذ تحق ابة )٧٨ (ال سبةإص ل    %)١٣٫١٨(  وبن ائل التأهي تخدام وس دم إس اله ع ت
رار سبة إصابة)٧٠ (الرياضي بتك م اإلصابات  %) ١١٫٨٢ ( بن ة بعل دم اإلطالع والمعرف م ع ث

رار بابها بتك ية وأس سبةإصابة) ٥٥ (الرياض ة  %)٩٫٢٩ (ون باب المؤدي ل األس ان أق ا آ  بينم
ارين        ار التم وء إختي دريبي واضح وس امج ت د ببرن دم التقي ن ع ل م ى آ راس الرم ابات ح إلص

  .%)٠٫٠٠٠ (ونسبة) ٠ ( العضلية بتكرارللمجموعات

 على حدوث اإلصابات ناتجة عن    هاويرى الباحثون أن عدم اإلهتمام بالجوانب الطبية وأثر 
تدريبية وإدارة األندية بأهمية الرعاية الطبية من حيث الفحوصات الدورية أو           عدم معرفة الفرق ال   

إستخدام وسائل التأهيل أو معرفة الرياضيين بعلم اإلصابات من حيث األسباب وميكانيكة حدوثها             
وأن هذه الجوانب هي رآيزة وأساس في إعداد الرياضيين وتحسين إنجازاتهم وأنها أحد العوامل                

ى          التي تساعد ا   سي للحصول عل دخل الرئي ا الم لرياضيين في اإلنتظام في العمليات التدريبية وأنه
صحية  ة ال شيراللياق ث ي از الرياضي  حي الي تحسين اإلنج ى أن ) Laptaev.A,1979 (وبالت إل
ة                   ليس إعداد الرياضيين  سمى بالعوامل المتمم اك ماي ل هن ات ب دريب والمباري  مرتبطًا فقط في الت
ومي              لعمليات التدريب  ة والنظام الي ل الرياضي والتغذي  والمنافسات وأهمها إستخدام وسائل التأهي

  .وغيرها
  

  االستنتاجات

   الدراسة يستنتج الباحثون مايليفي ضوء نتائج

رة        .١ ي آ ى ف راس المرم دى ح يوعًا ل ابات ش واع اإلص ر أن ا    أآث ات يليه ي التمزق دم ه  الق
  .الرضوض

ا الرسغ      عرضه لإلصابات لدى حراس ا ألماآن  أآثر ا  .٢ رأس يليه دم هي ال لمرمى في آرة الق
 .واألصابع

 .خبرةزيادة اإلصابات لدى حراس المرمى في آرة القدم  بزيادة عدد سنوات ال .٣

 .حدوث اإلصابات لدى حراس المرمى في آرة القدم في التدريب أآثر من المنافسات .٤

المالعب المغطاة     في زيادة إنتشار اإلصابات لدى حراس المرمى في آرة القدم عند اللعب              .٥
ي    م التراب صناعي ث م ال ي ث شب الطبيع سبة ،بالع  ،%)٤٣٫٩٢ (،%)٤٤٫٤٣ (وبن

)١١٫٦٦(%. 

أن عدم القيام بالفحوصات الدورية الشاملة وعدم إستخدام وسائل التأهيل الرياضي هي أآثر              .٦
  .األسباب المؤديه لحدوث اإلصابات لدى حراس المرمى في آرة القدم
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  التوصيات

   يوصى الباحثون التوصيات اآلتيهاف الدراسة ونتائجهاضوء أهدفي 

دريب      .١ اء الت سالمة أثن ان وال ل اآلم وفير عوام ة وت راءات الوقائي ة اإلج اذ آاف ضرورة اتخ
 .والمنافسات

 .ضرورة رفع المستوى المعرفي المرتبط باإلصابات الرياضية لدى الالعبين .٢

اة بالع       .٣ ة المغط ب وخاص ة للمالع يانة دوري ل ص رورة عم ن   ض د م ي والتأآ شب الطبيع
 .صالحيتها لالستعمال

رورة  .٤ امض ي      االهتم ساعد ف ي ت ة والت ة المتكامل راءات الطبي ة واإلج ات الدوري  بالفحوص
ر  دى ح ا ل د منه ن اإلصابات والح ائل  الكشف ع تخدام وس دم وإس رة الق ي آ ى ف اس المرم

  .التأهيل الرياضي
  

   واألجنبيةةالعربيالمراجع 

  راهيم د   محم  ،مفتيو .حمدأمود   مح ،أبو العينين العوامل المرتبطة بإصابات      " .)١٩٨٥ (.إب
ة        . بحوث المؤتمر الدولي   ."آرة القدم  الالعبين في  دول النامي د  . والرياضة للجميع في ال   مجل

  . مصر.)٣١(

 ي راهيم،المفت دروىو . إب سن، ال ين    " .)١٩٩١ (.مح بابها ب شائعة وأس ابات ال د اإلص تحدي
  .  مصر. القاهرة.المجلة العلمية للتربية الرياضية ."المراآز المختلفةالعبي آرة القدم في 

 دراسة تحليلية لإلصابات الرياضية بين     "). ١٩٩٨ (.مصطفى جوهر ،  حياتو . آاظم ،جابر
ي سا   العب الم بفرن أس الع ة لك صفيات النهائي ي الت دم ف رة الق ويتي لك ة . "المنتخب الك المجل

ة والرياض  ة البدني ة للتربي ي . )١٢(٧. يةالعلمي سابقة البحث العلم شباب  .م ة لل ة العام  الهيئ
  .٧٦-٥٨ .الكويت. الكويت .والرياضة

 ة  ،خريبط ي           " .)٢٠٠٨ (. فاطم دى العب شائعة ل ة        اإلصابات الرياضية ال دم في دول رة الق آ
ة    (الكويت شورة      .")دراسة مقارن الة ماجستير من ـة      .رس ـة الــرياضيـ ة التربيـ ة   .آلي الجامع
 . األردن.عمان .األردنية
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  ١٧٩ .األردن

 ي د،مجل دى الممارس " .)٢٠٠٧ (. ماج ية ل ابات الرياض ي  اإلص ية ف شطة الرياض يين لألن
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