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  ملخص

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى اإلصابات الرياضية الشائعة لدى العبي العاب القوى 
اء آذلك إلى أآثر األجز، )وثب، مضمار، رمي( العرب تبعًا لمتغير الجنس ونوع الفعالية 

وتكونت عينة الدراسة  .وأآثر األسباب المؤدية لحدوثها، عرضة لإلصابة ووقت حدوث اإلصابة
العبًا والعبة من مختلف الدول العربية المشارآين في البطولة العربية الخامسة عشرة  ٨٤من 

وقد تم استخدام استمارة خاصة باإلصابات ، إناث ٣٥ذآور و ٤٩منهم ، أللعاب القوى للعموم
وتم استخدام التكرار والنسب المئوية   .ياضية تم استخدامها في العديد من الدراسات السابقةالر

وأشارت نتائج الدراسة إلى انتشار اإلصابات الرياضية بين العبي ، واحتساب قيمة مربع آاي
وان أآثر أنواع المسابقات عرضة لإلصابة هي فعاليات الرمي ويليه ، العاب القوى العرب

، إما بالنسبة لمتغير الجنس فال يوجد فروق بين الذآور واإلناث في اإلصابات الرياضية، الوثب
آما اظهرت نتائج ، وان أآثر اإلصابات حدوثًا آانت في أوقات التدريب عنها في المنافسات

  .الدراسة ان اآثر االسباب المؤدية لالصابات هي عدم االحماء الجيد واالفراط في التدريب
حثون إلى ضرورة االهتمام بنتائج الدراسة من قبل المدربين وخاصًة في إعطاء وأوصى البا

  .اإلحماء الكافي لالعب واالهتمام بسالمة األداء الفني للمهارات الحرآية المرآبة
 
Abstract 

The most common sport injuries for track and field players, the 
purpose of the current study was to investigate the most common sport 
injuries for the Arab track and field player according to gender, and 
activity (throwing, track, and jumping) in addition to the most exposed 
body parts to injury, injury time and the important causes. The sample 
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consisted of 84 players (49 males and 35 females) representing the 
different Arab countries participating in the championship. A sheet for 
the study purpose was developed frequencies, percentages and chi-square 
were performed. Results indicated that the most common injury among 
the arab track and field players according to activity was throwing, 
jumping and track injuries. No significant differences were observed 
according to gender and the injuries occur mostly in the training time. 
The most injury cause was over training which did not fulfill the 
physiological and physical requirements. The researchers recommended 
to consider the study results (especially by coaches) to provide adequate 
warm-up and to give more importance for safe and technical skills 
performance in the composite movements. 

 
 لمقدمةا

ين من الناس الممارسين للرياضة في العالم ان آان ذلك في ممارسة الرياضة يهناك المال
التنافسية أو ممارسة األنشطة البدنية حيث أنها تعتبر الوسيلة األمثل للمحافظة على الصحة ليس 

  ".المجتمع آامال فقط لشخص الممارس وانما تعكس فوائدها االيجابية على

وتعتبر االصابات الرياضية أحد أهم المشاآل التي تواجه الممارسين خاصة في مجال  
الرياضة التنافسية حيث أن التنافس الحتالل مراآز متقدمة وخاصة في المنافسات الدولية 
لك يستدعي رفع مستوى التدريب من حيث زيادة عدد الجرعات التدريبية أو آثافتها أو مدتها آذ

يستدعي زيادة االحمال التدريبية بما يتناسب مع آل نوع من أنواع الرياضة ذلك ما يزيد من 
 العبء الملقى على أجسام الرياضيين وبالتالي زيادة فرص التعرض لالصابات الرياضية 

)Renstrom, 2003.(  

العاب بان نسبة اإلصابات المزمنة في بعض فعاليات ) ١٩٨٧، رياض( وهذا ما أشار إليه 
القوى تزداد نظرًا لطبيعة األداء المتنوع والذي قد تحدث معه عدة إصابات متتالية في وقت 

مما يلزم اإلحاطة بها لتحديد العالج الوقائي والعالجي لتلك ، قصير نسبيًا وبأسباب مختلفة
  .اإلصابات

يين من ان زيادة انتشار االصابات الرياضية أحد العوامل الرئيسية التي تمنع الرياض
ن ذلك فان عالج وتأهيل االنتظام في العمليات التدريبية وانخفاض مستوى انجازاتهم عدا ع

من االصابات لدى %) ١٠-٥(يحتاج الى مليارات الدوالرات حيث أن ما نسبة المصابين 
  ).Renstrom, 2002(الرياضيين تحتاج الى التدخل الجراحي 

ادة المستمرة في االصابات الرياضية واالمراض وتدل نتائج العديد من الدراسات الى الزي
  .بين الممارسين أللعاب القوى تحديدًا) االجهاد( الناتجة عن التدريب الزائد 
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 إلى أن التهابات األوتار تشكل نسبة ) Lysholm & wiklander 1987( حيث يشير 
  .%)١٥( وتمزقات العضالت والكسور االنضغاطية %) ٣٣(

الى أن االصابات الرياضية لدى الممارسين لرياضة  )(Clement, 1981آما ويشير
) marti, 1988 ()Mechelen,1992( بينما تدل نتائج دراسات  ،%)٦٩(الجري تشكل نسبة 

 الى أن االصابات الناتجة عن الحمل الزائد واالجهاد لدى الممارسين للجري تشكل نسبة 
)٧٥.(%  

ضية التي لها ما يميزها عن األلعاب األخرى وتعد ألعاب القوى أحد أنواع األلعاب الريا
، قفز، جري، مشي(وتجعلها لعبة واسعة االنتشار من حيث قربها من متطلبات الحياة اليومية 

اضافة الى أنها أصبحت مجاال هاما وتطبيقيا لعلوم التدريب ، وبعدها عن االحتكاك) وثب
مجلي (، )١٩٩٠ ،محمد( .يكا وغيرهاوالميكان، الرياضي المختلفة آالفسيولوجيا وعلم التدريب

  ).١٩٩٧، وخويله

الى أن االصابات الرياضية منتشرة لدى ) ١٩٩٧، مجلي وخويله( ولقد دلت نتائج دراسة 
ممثلي ألعاب القوى بكافة فعالياتها وأن هنالك العديد من األسباب التي تؤدي الى زيادة انتشار 

  .جيد أو االفراط في التدريباالصابات في ألعاب القوى مثل عدم االحماء ال

إلى تنوع اإلصابات الرياضية لدى العبي ألعاب القوى حيث ) ١٩٩٦، الزيات( آما ويشير
يمكن أن تحدث في أماآن مختلفة من الجسم وبشده مختلفة تعود إلى نوع الفعاليات ومؤثرات 

واألوتار أو  في العضالتحيث يبين إلى أن اإلصابات في ألعاب القوى يمكن أن تحدث . أخرى
) ١٩٩٦، تومسون( إضافة لذلك يبين، في العظامطة أو في األنسجة الرخوة وصل واألربفي المفا

يمكن أن تنتج عن حدوث صدمات أو  إلى أن إختالف وتنوع أسباب اإلصابات في ألعاب القوى
  .فراط في التدريب أو قد تعود إلى عوامل داخلية أو خارجيةاإل

ياضية أثرها على المستوى الرقمي وعلى الحالة الصحية للرياضين ولما آانت لالصابة الر
الدول المتقدمة بدراسة ما حولها وعمل العديد من الدراسات للتعرف على نوعها  تفقد عني

 ).١٩٨٥، وآخرون، درويش(ومكانها وأسبابها آوسيلة للحد من انتشارها بين الرياضيين 
  

  مشكلة الدراسة

يادة انتشار االصابات الرياضية لدى الممارسين لألنواع المختلفة تكمن مشكلة الدراسة في ز
أللعاب القوى ذلك ما يؤدي الى انخفاض مستوى الرياضين وانجازاتهم وخاصة على المستوى 

اضافة لذلك فان الكثيرين من األفراد الذين يمارسون أنشطة بدنية تعتبر احدى فعاليات ، العربي
وغيرها آما وتستخدم فعاليات هذه اللعبة آوسيلة لتطوير  )ميالجري والر(ألعاب القوى مثل 

القدرات واالنجازات الرياضية في ألعاب رياضية أخرى ذلك ما قد يزيد من انتشار االصابات 
  .حتى في األلعاب األخرى
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  أهمية الدراسة

، )(Bashkirov, 1986, 1987, 1981 ،ع العديد من الباحثينلقد أجم
)Dobrovski,1991( )Renstrom, 2002, 2003( ،)Jackson, 2000 ( بأن التعرف على

أنواع االصابات ومواقعها وأسبابها هي الخطوة األولى آوسيلة للحد من انتشارها بين الممارسين 
  .لاللعاب المختلفة 

وبما أن ألعاب القوى هي أم األلعاب الرياضية وهنالك ماليين من الناس الذين يمارسون 
، فة في ألعاب القوى ليس فقط آرياضة تنافسية وانما آوسيلة صحية وترويحيةالفعاليات المختل

فقد تحرمهم التعرض لإلصابات من ممارسة ألعابهم أو حتى هواياتهم ومن هنا أتت أهمية هذه 
الدراسة للتعرف على أنواع وأماآن وأسباب االصابات لدى الممارسين لفعاليات ألعاب القوى 

هزة الجسم المختلفة حتى يتمكن الالعب من استعادة لياقته البدنية للمحافظة على آفاءة اج
واالهم من ذلك االهتمام بالوقاية من  ،والذهنية وعودته الى المالعب في اقصر وقت ممكن

  .االصابة 
  
  هداف الدراسةأ

  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى

ونوع الفعالية  لمتغير الجنس "ألعاب القوى تبعا لدى العبي" اإلصابات األآثر شيوعاأنواع  -
  .والفروق بينها )بوث، مضمار، رمي(

لمتغير الجنس ونوع " ألعاب القوى تبعا لدى العبي"اء األآثر عرضة لإلصابة األجز -
 .والفروق بينها )وثب، مضمار، رمي(الفعالية 

 .)التدريب المنافسة( وقت حدوث اإلصابة -

 .)وثب، مضمار، رمي(ألعاب القوى  عبيالمؤدية لحدوث اإلصابات لدى الأآثر األسباب  -
 

  تساؤالت الدراسة

  اإلجابة على التساؤالت التالية تحاول هذه الدراسة

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في اإلصابات الرياضية الشائعة لدى العبي ألعاب  -
 لمتغير الجنس؟ تبعًا القوى

لشائعة لدى العبي ألعاب إحصائية في اإلصابات الرياضية اهل توجد فروق ذات داللة  -
 ؟)وثب، مضار، رمي(القوى تبعًا لمتغير نوع الفعالية 

هل توجد فروق دالة احصائيًا لالصابات لدى العبي العاب القوى تبعًا لمتغير وقت حدوث  -
 ؟)المنافسة ،التدريب(االصابة 

 هي اآثر االسباب المؤدية لحدوث االصابات الرياضية لدى العبي العاب القوى؟ ما -
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  إجراءات الدراسة
  

  منهج الدراسة

 .استخدم الباحثون المنهج المسحي الوصفي لمالئمته لطبيعة وأهداف الدراسة
  

  مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من العبي ألعاب القوى المشارآين في البطولة العربية الخامسة 
  .العب والعبة) ٢٢٠( عشرة أللعاب القوى للعموم والبالغ عددهم

  
  لدراسةعينة ا

اشتملت عينة الدراسة على مجموعة من الرياضيين المشارآين في البطولة العربية 
الخامسة عشر أللعاب القوى للعموم والتي أقيمت في األردن في مدينة عمان والبالغ عددهم 

يبين وصف العينة من حيث ) ١(والجدول ، العبا والعبة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية) ٨٤(
 .نواع فعاليات العاب القوىالجنس و ا

  .ونوع الفعاليةالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للعمر والطول والوزن :  )١( جدول

 الطول الوزن العمر االنحراف/ المتوسط الجنس اللعبة

 )٢٣=ن( رمي

 ذآور
 ١٨١.١٤ ٨٢.١٤ ٢٣.٧٩ المتوسط

 ٣.٦٣ ١٠.٥٤ ٢.٣٩ االنحراف

 اناث
 ١٦٦.٧٨ ٧٥.١١ ٢٤.٢٢ المتوسط

 ٦.٣٦ ١١.٣٣ ٤.٦٣ االنحراف

 )٤٢=ن( مضمار

 ذآور
 ١٧٧.٥٨ ٦٨.٧٥ ٢٢.٢٥ المتوسط

 ٤.٢٢ ٤.٣٧ ٢.٥٤ االنحراف

 اناث
 ١٦٢.٦٧ ٥٤.٠٠ ٢٠.١٧ المتوسط

 ٤.٠٠ ٢.٧٧ ٢.٣٦ االنحراف

  )١٩=ن( وثب

 ذآور
 ١٨٣.٢٧ ٧١.٧٣ ٢٣.١٨ المتوسط

 ٦.٧٧ ٤.٣١ ٢.٨٦ االنحراف

 اناث
 ١٦٦.٦٣ ٥٦.٣٨ ١٩.٧٥ المتوسط

 ٤.٦٦ ٣.٦٦ ٢.١٢ االنحراف
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  جاالت الدراسةم

  .من المشارآين في البطولة العربية" العبا) ٨٤(اشتملت العينة على  :المجال البشري -

الى  )١٨/٥/٢٠٠٧(أجريت هذه الدراسة في الفترة الواقعة بين  :المجال ألزماني -
)٢١/٥/٢٠٠٧(. 

 .ة في المملكة األردنية الهاشمية في مدينة عمانأجريت هذه الدراس :المجال المكاني -
 

  أداة الدراسة

من أجل تحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثون استمارة خاصة باإلصابات الرياضية قام 
حيث بلغت  )١(مرفق  )٢٠٠٧، ٢٠٠٤(بإعدادها واستخدامها في العديد من األبحاث مجلي 

  .ة ثبات عاليةوهي درج%) ٩٥(درجة الثبات لهذه االستبانه 
  

  تنفيذ الدراسة

قام الباحثون بمقابلة جميع أفراد عينة الدراسة آل فريق على حدة وتوزيع االستمارة عليهم 
 ١٨/٥/٢٠٠٧(وتم شرح وتوضيح آيفية تعبئة االستمارة لالعبين وذلك في الفترة الواقعة بين 

  .أفراد عينة الدراسة آما تم اإلجابة عن جميع األسئلة الموجهة من قبل) ٢١/٥/٢٠٠٧إلى 
  

  المعالجة اإلحصائية

بهدف تحقيق أهداف الدراسة واإلجابة على تساؤالتها استخدم الباحثون المعالجات 
 :اإلحصائية التالية

  .التكرارات والنسب المئوية .١

 .حساب قيمة مربع آاي .٢
  

  النتائجعرض ومناقشة 

نات اإلحصائية بهذه الدراسة في ضوء أهداف الدراسة وتساؤالتها قام الباحثون بجمع البيا
من خالل تطبيق استمارة جمع البيانات عن اإلصابات الرياضية المتعلقة بالعبي العاب القوى 

وفيما يلي عرض آامل للنتائج المتعلقة باإلجابة على تساؤالت ، المشارآين في البطولة العربية
  .الدراسة



 ١٦٩٧ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرون وآخ ،ماجد مجلي

  ٢٠٠٨) ٦(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(ـــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بات تبعا لمتغير الجنسالنواع االصا التكرارات والنسب المئوية:  )٢( جدول

  االنواع
مربع  المجموع ٣٥=ن االناث ٤٩=ن الذآور

 ٪ ت ٪ ت ٪ ت آاي
 ٠.٢١ ١.٥٩ ٣ ٠.٥٣ ١ ١.٠٦ ٢  الكسور

 ٥.٧٤ ٢.٦٥ ٥ ٢.٦٥ ٥ ٠.٠٠ ٠  تمزق اوتار
 ١.١٤ ٢١.١٦ ٤٠ ١١.٦٤ ٢٢ ٩.٥٢ ١٨  تمزق عضالت
 ٠.٨٧ ١٥.٣٤ ٢٩ ٥.٨٢ ١١ ٩.٥٢ ١٨  تمزق اربطة

 ١.٤٢ ٢.٦٥ ٥ ٠.٥٣ ١ ٢.١٢ ٤  خلع
 ١.١٥ ٠.٥٣ ١ ٠.٥٣ ١ ٠.٠٠ ٠  ملخ

 ٢.٢٥ ٢.٦٥ ٥ ٢.١٢ ٤ ٠.٥٣ ١  رضوض عظم 
 ٠.٧٥ ٢.١٢ ٤ ٠.٥٣ ١ ١.٥٩ ٣ رضوض عضالت
 ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٠ ٠.٠٠ ٠ ٠.٠٠ ٠  رضوض اعصاب

 ٣.٤٤ ١.٥٩ ٣ ١.٥٩ ٣ ٠.٠٠ ٠  جروح
 ٠.٤٢ ٤٠.٧٤ ٧٧ ١٧.٤٦ ٣٣ ٢٣.٢٨ ٤٤  تقلصات
 ١.٠٥ ٧.٩٤ ١٥ ٢.٦٥ ٥ ٥.٢٩ ١٠  التواءات
 ٠.٠١ ١.٠٦ ٢ ٠.٥٣ ١ ٠.٥٣ ١  اخرى

 ١٨.٤٥ ١٠٠.٠٠ ١٨٩ ٤٦.٥٦ ٥٣.٤٤٨٨ ١٠١  المجموع

   ٣.٨٤=  ٠.٠٥قيمة مربع آاي الجدولية لكل نوع عند مستوى  -

  ٢١.٠٢=  ٠.٠٥قيمة مربع آاي الجدولية لالنواع عند مستوى  -

بع آاي لنوع اإلصابات تبعا قيم التكرارات والنسب المئوية وقيمة مر) ٢(يبين الجدول 
ويتبين من الجدول ان اآثر أنواع اإلصابات هي التقلصات حيث بلغت للذآور ، لمتغير الجنس

ولإلناث % ٩.٥٢تالها للذآور اصابة تمزق العضالت واألربطة % ١٧.٤٦ولإلناث % ٢٣.٢٨
العظم  بينما آانت اقل اإلصابات حدوثا لدى الذآور آل من رضوض% ١١.٤٦تمزق العضالت 

اما بالنسبة لإلناث فقد آانت الكسور والخلع % ٠.٥٣واإلصابات األخرى والتي بلغت نسبتها 
  %. ٠.٥٣والملخ ورضوض العضالت واإلصابات األخرى والتي بلغت نسبتها 

ونسبة إصابات اإلناث فقد % ٥٣.٤٤أما بالنسبة لمجموع اصابات الذآور فقد بلغت نسبتها 
آانت إصابة االلتواءات اآثر اإلصابات حدوثا بينما آانت اصابة  آذلك فقد %. ٤٦.٥٦بلغت 

أما بالنسبة إلصابة رضوض األعصاب فلم تتعرض  %٠.٥٣الملخ اقل اإلصابات حدوثا وبنسبة 
وتشير قيمة مربع آاي المحسوبة إلى عدم وجود فروق دالة إحصائية بين الذآور .ألية إصابة

حيث آانت هذه الفروق دالة لصاح ، %٥.٧٤ار حيث بلغت باستثناء إصابة تمزق األوت(واإلناث 
آما تشير قيمة مربع آاي المحسوبة % ٢.٥٦إصابات وبنسبة  ٥اإلناث التي بلغت إصاباته 

 .إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذآور واإلناث) ١٨.٤٥( لألنواع بشكل عام 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨) ٦(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

زقات العضلية بين الممارسين في مسابقات ويعتقد الباحثون أن زيادة انتشار التقلصات والتم
مرتبطة بعدم اإلحماء الجيد والمناسب إلعداد وتهيئة العضالت العاملة ذات العالقة  العاب القوى

على  مما يؤدي ذلك إلى جهد مفاجىء، لطبيعة هذه الفعاليات من قبل الرياضيين المباشرة
ضلية وعدم ارتخائها ومضاعفة ذلك العضالت العاملة خالل عملها ويسبب ذلك التقلصات الع

وأيضا يرى الباحثون بان تلقي الالعب أحمال تدريبية زائدة التتناسب مع ، يؤدي إلى تمزقها
  .قدرات الالعبين البدنية والفسيولوجية قد تؤدي إلى حدوث هاتين اإلصابتين بالتحديد

مؤدية للتقلصات وهذا ما دلت وأشارت إليه العديد من الدراسات بان أآثر األسباب ال
ء التدريبات العضلية والتمزقات هي اإلحماء الغير مناسب للعبة وآذلك الحمل الزائد أثنا

  .)١٩٨٧، رياض( )Ekstrand & Gilliquist, 1982(والوحدات التدريبية 

ن متغير الجنس اليشكل عامل هام في انتشار اإلصابات الرياضية دلت نتائج  الدراسة أآما 
ذلك إلى أن طرق األداء الفني والمهاري لكافة  الباحثون  ويعزى، ب القوىبين العبي العا

  .مسابقات العاب القوى وآذلك وسائل التدريب لكال الجنسين واحدة إلى حد ما وبدرجة آبيرة

) powell,.et al., 1986(نقًال عن ) (Renestrom, 2003إليه  وهذا ما يتفق مع ما أشار
  .بات الرياضية تبعًا لمتغير الجنستوجد فروق في اإلصا ال بأنه

  .تبعًا لنوع الفغاليةالتكرارات والنسب المئوية النواع االصابات :  )٣( جدول

 االنواع
رمي

)٢٣=ن(
مضمار

)٤٢=ن(
 وثب

مربع  المجموع )١٩=ن(
 ٪ ت ٪ ت٪ت٪ت  آاي

 ٩.٣ ٣١.٥٩ ١.٥٩ ٠٠.٠٠٠.٠٣  الكسور
 ٥.١ ٥٢.٦ ١.٥٩ ٢١.٠٦٠٠.٠٣ تمزق اوتار

 ١.٤ ٢١.٢ ٤٠ ٤.٨ ٩٤.٨٢٢١١.٦٩ تمزق عضالت
 ٩.١ ١٥.٣ ٢٩ ٤.٢ ١٥٧.٩٦٣.٢٨ تمزق اربطة

 ٠.٣ ٥٢.٦ ٠.٥٣ ٢١.٠٦٢١.٠٦١  خلع
 ٢.٤ ١٠.٥٣ ٠.٠ ١٠.٥٣٠٠.٠٠  ملخ

 ٨.٨ ٥٢.٦ ٢.١ ١٠.٥٣٠٠.٠٤ رضوض عظم
 ٥.٨ ٤٢.١ ١.٥٩ ٠٠.٠١٠.٥٣٣ رضوض عضالت

 ٠.٠ ٠٠.٠ ٠.٠ ٠٠.٠٠٠.٠٠ عصابرضوض ا
 ٣.٥ ٣١.٥٩ ٠.٠ ٠٠.٠٣١.٥٩٠  جروح
 ٤.٤ ٤٠.٧ ٧٧ ٦.٣ ٢١١١.١٤٤٢٣.٣١٢  تقلصات
 ١.٠ ٧.٩ ١٥ ١.٠٦ ٥٢.٦٨٤.٢٢  التواءات
 ٢.٣ ٢١.٠٦ ٠.٠ ٠٠.٠٢١.٠٦٠  اخرى

 ٥٣.٤ ١٨٩١٠٠.٠ ٢٣.٨ ٥٦٢٩.٦٨٨٤٦.٦٤٥  المجموع
   ٥.٩٩=  ٠.٠٥لية لكل نوع عند مستوى قيمة مربع آاي الجدو -
 ٣٦.٤١=  ٠.٠٥قيمة مربع آاي الجدولية لالنواع عند مستوى  -
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  ٢٠٠٨) ٦(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(ـــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قيم التكرارات والنسب المئوية وقيمة مربع آاي لإلصابات تبعا لمتغير) ٣(يبين الجدول 
ويتبين من الجدول أن أآثر أنواع اإلصابات هي التقلصات حيث بلغت للرمي  نوع الفعالية

بينما آانت اقل اإلصابات حدوثا لدى الرمي آل % ٦.٣وللوثب % ٢٣.٣وللمضمار % 11.1
وللمضمار رضوض العضالت ، %٠.٥٣من الملخ و رضوض العظم والتي بلغت نسبتها 

% ٢٩.٦إصابة بنسبة ) ٥٦(وقد بلغ مجموع إصابات الرمي ، %٠.٥٣وللوثب الخلع % ٠.٥٣
إصابة بنسبة ) ٤٥(وإصابات الوثب % ٤٦.٦إصابة بنسبة  )٨٨( ومجموع إصابات المضمار

آذلك فقد آانت إصابة التقلصات أآثر اإلصابات حدوثا .من مجموع اإلصابات الكلي % ٢٣.٨
  .بالنسبة لجميع الفعاليات% ٠.٥٣بينما آانت إصابة الملخ اقل اإلصابات حدوثا وبنسبة % ٤٠.٧

العظم إلى وجود  وتشير قيمة مربع آاي المحسوبة للكسور وتمزق األربطة ورضوض
فروق دالة إحصائيا بين المسابقات المختلفة حيث آانت الداللة لصالح الوثب في إصابة الكسور 

اما بالنسبة لقيمة مربع آاي لباقي ، ولمسابقة الرمي في إصابة تمزق األربطة، ورضوض العظم
  .أنواع اإلصابات فلم تكن دالة إحصائيا ألنها اقل من القيمة الجد ولية

إلى وجود فروق ذات داللة ) ٥٣.٤(تشير قيمة مربع آاي المحسوبة لألنواع بشكل عام  آما
  .اليات العاب القوى وان هذه الفروق آانت دالة لصالح العاب المضمارعإحصائية بين ف

في جميع فعاليات ألعاب التقلصات العضلية بين الالعبين  ويعتقد الباحثون أن زيادة انتشار
عملية االحماء وعدم االلتزام به آجزء هام من الجرعة التدريبية وهذا ما  القوى مرتبطة بسوء

في ألعاب القوى " حيث أشار الى أن أآثر االصابات انتشارا) ١٩٩٧، مجلي وخويله( يتفق مع
  .هي التقلصات العضلية

االصابات ولصالح فعاليات المضمار فيعتقد الباحثون أن ذلك قد  فيا بالنسبة للفروق أم
حيث تشمل على ، بزيادة تنوع فعاليات ألعاب المضمار عن الفعاليات األخرى" مرتبطا يكون

والموانع والعدو السريع والجري للمسافات المتوسطة ، مسابقات الحواجز بمختلف مسافاتها
وبالتالي تنوع أشكال التدريبات الخاصة لهذه المسابقات وتنوع طرقها ووسائلها قد ، والطويلة

  .ث اإلصابات الرياضيةتؤدي إلى حدو

وجود فروق دالة إحصائيًا في إصابات الكسور ورضوض العظم ولصالح ممثلي فعالية أما 
الوثب فيرى الباحثون أن ذلك قد يكون مرتبطا بسوء التطبيق التكنيكي للمهارات وخاصة أثناء 

ي حدوث الكسور عملية الهبوط وأثناء مرحلة االرتقاء ومما يسبب ارتطامًا قويا باألرض وبالتال
  .ورضوض العظم

أما وجود فروق دالة احصائيا في اصابة تمزق األربطة ولصالح فعالية الرمي فقد يكون 
ذلك مرتبطا بسوء عملية اإلحماء الخاص المناسب لطبيعة أدائها وخاصة أن فعالية الرمي تتطلب 

وقد تحدث ، تهيئة الجيدةيتميز بالقوة والسرعة وتغيير في االتجاه ذلك ما تطلب توفر ال" أداءا
انية في رداخل دائرة الرمي او ان الحرآات الدو إلصابة لالعب نتيجة لفقددان التوازنأيضا ا

بعض فعاليات الرمي تشكل خطورة على األربطة والغضاريف والمفاصل بشكل عام أثناء أداء 
  . المهارة
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨) ٦(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  .متغير الجنسالتكرارات والنسب المئوية لمواقع اإلصابات تبعا ل:  )٤( جدول

  الموقع
 المجموع االناث الذآور

 مربع آاي
 ٪ ت ٪ ت ٪ ت

 ١.١٥ ٠.٥٣ ١ ٠.٥٣ ١ ٠.٠٠ ٠  الراس
 ٠.٧٥ ٢.١٢ ٤ ٠.٥٣ ١ ١.٥٩ ٣  الرقبة
 ٠.٣٢ ٣.٧٠ ٧ ٢.١٢ ٤ ١.٥٩ ٣  الكتف

 ٠.٧٥ ٢.١٢ ٤ ٠.٥٣ ١ ١.٥٩ ٣  مفصل الكتف
 ٠.٠١ ١.٠٦ ٢ ٠.٥٣ ١ ٠.٥٣ ١  الترقوة
 ٠.٠١ ١.٠٦ ٢ ٠.٥٣ ١ ٠.٥٣ ١  العضد

 ٠.٨٢ ٤.٢٣ ٨ ٢.٦٥ ٥ ١.٥٩ ٣  مفصل الكوع
 ٠.٠١ ١.٠٦ ٢ ٠.٥٣ ١ ٠.٥٣ ١  الساعد

 ٠.٠٣ ٣.١٧ ٦ ١.٥٩ ٣ ١.٥٩ ٣  مفصل الرسغ
 ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٠ ٠.٠٠ ٠ ٠.٠٠ ٠  االمشاط

 ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٠ ٠.٠٠ ٠ ٠.٠٠ ٠  السالميات
 ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٠ ٠.٠٠ ٠ ٠.٠٠ ٠  عظمة القص

 ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٠ ٠.٠٠ ٠ ٠.٠٠ ٠  االضالع
 ٠.٧٥ ٢.١٢ ٤ ٠.٥٣ ١ ١.٥٩ ٣  البطن

 ٠.٨٧ ٠.٥٣ ١ ٠.٠٠ ٠ ٠.٥٣ ١  الفقرات الصدرية
 ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٠ ٠.٠٠ ٠ ٠.٠٠ ٠  الفقرات القطنية
 ٢.٦١ ١.٥٩ ٣ ٠.٠٠ ٠ ١.٥٩ ٣  الفقرات العجزية

 ٠.٢٩ ٤.٧٦ ٩ ٢.٦٥ ٥ ٢.٢١ ٤  العصعصية
 ٠.٠٤ ٣.٧٠ ٧ ١.٥٩ ٣ ٢.١٢ ٤  الحوض

 ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٠ ٠.٠٠ ٠ ٠.٠٠ ٠  مفصل الورك
 ١.٤٢ ٢٨.٠٤ ٥٣ ١٥.٣٤ ٢٩ ١٢.٧٠ ٢٤  الفخذ

 ٣.٥٥ ٧.٤١ ١٤ ١.٥٩ ٣ ٥.٨٢ ١١  مفصل الرآبة
 ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٠ ٠.٠٠ ٠ ٠.٠٠ ٠  رباط صليبي امامي
 ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٠ ٠.٠٠ ٠ ٠.٠٠ ٠  رباط صليبي خلفي
 ١.٧٤ ١.٠٦ ٢ ٠.٠٠ ٠ ١.٠٦ ٢  رباط جانبي انسي
 ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٠ ٠.٠٠ ٠ ٠.٠٠ ٠  رباط جانبي وحشي

 ٠.٨٧ ٠.٥٣ ١ ٠.٠٠ ٠ ٠.٥٣ ١  الغضروف
 ٠.٥٥ ١٤.٨١ ٢٨ ٧.٩٤ ١٥ ٦.٨٨ ١٣  الساق
 ٠.٠١ ١٢.١٧ ٢٣ ٥.٨٢ ١١ ٦.٣٥ ١٢  الكاحل



 ١٧٠١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرون وآخ ،ماجد مجلي

  ٢٠٠٨) ٦(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(ـــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤(تابع جدول رقم ... 

  الموقع
 المجموع االناث الذآور

 مربع آاي
 ٪ ت ٪ ت ٪ ت

 ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٠ ٠.٠٠ ٠ ٠.٠٠ ٠  رباط جانبي انسي
 ٠.٨٧ ٠.٥٣ ١ ٠.٠٠ ٠ ٠.٥٣ ١  اط جانبي وحشيرب

 ٠.٠٣ ٣.١٧ ٦ ١.٥٩ ٣ ١.٥٩ ٣  امشاط قدم
 ٠.٨٧ ٠.٥٣ ١ ٠.٠٠ ٠ ٠.٥٣ ١  سالميات قدم
  ١٠٠.٠٠١٨.٣٢ ٤٦.٥٦١٨٩ ٨٨ ٥٣.٤٤ ١٠١  المجموع

  . ٣.٨٤=  ٠.٠٥قيمة مربع آاي الجدولية لكل موقع عند مستوى  -

  ٤٦.١٧=  ٠.٠٥توى وقيمة مربع آاي الجدولية للمواقع عند مس -

قيم التكرارات والنسب المئوية وقيمة مربع آاي لمواقع اإلصابات تبعا ) ٤(يبين الجدول 
لمتغير الجنس ويتبين من الجدول إن أآثر المواقع عرضة هو الفخذ حيث بلغت نسبة 

بينما آانت اقل  ٧.٩٤ولإلناث  ٦.٨٨تالها للذآور إصابة الساق  ١٥.٣٤ولإلناث  ١٢.٧الذآور
لمواقع إصابة الترقوة والعضد والساعد والفقرات الصدرية والغضروف والرباط الجانبي ا

أما بالنسبة لإلناث %. ٠.٥٣اإلنسي للكاحل وسالميات القدم حدوثا لدى الذآور التي بلغت نسبها 
فقد آانت إصابة الرأس والفقرات الصدرية والغضروف والرباط الجانبي اإلنسي للكاحل 

تالها % ٢٨.٠٤وبشكل عام فقد آانت النسبة للفخذ  ٠.٥٣م والتي بلغت نسبها وسالميات القد
إما بالنسبة لمجموع إصابات الذآور فقد بلغت نسبتها %.١٢.١٧ثم الكاحل % ١٤.٨١الساق 
وتشير قيمة آاي المحسوبة إلى عدم  .%٤٦.٥٦ونسبة إصابات اإلناث  فقد بلغت %  ٥٣.٤٤

آما تشير قيمة ، آور واإلناث على أي موقع من مواقع اإلصابةوجود فروق دالة إحصائيا بين الذ
إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ) ١٨.٣٢( مربع آاي للمواقع بشكل عام وهي

  .الذآور واإلناث

أثناء ممارسة " الفخذ والساق والكاحل هي من أآثر االجزاء عمال"ويعتقد الباحثون أن 
على هذه " وذلك ما يشكل عبئا، "الجري والوثب والرمي"انواعها بمختلف  فعاليات ألعاب القوى

أما بالنسبة لعدم وجود فروق بين الجنسين فكما سبق االشارة ، االجزاء ويزيد عرضتها لالصابة
في زيادة حدوث االصابات بسبب تشابه األداء الفني في " هاما" لذلك بأن الجنس ال يشكل عامال
وهذا ما يتفق مع نتائج دراسة . طرق ووسائل التدريب لكال الجنسين فعاليات ألعاب القوى وتشابه

حيث أشاروا الى أن أآثر ) mechelen, 1992(و) Ooijendijk,et al.,1990(آل من 
  .المناطق عرضه لالصابة هي الرآبة والساق والكاحل



 "العبي ألعاب القوىدى لالشائعة  إلصابات الرياضيةا"ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٧٠٢

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨) ٦(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  .يةالتكرارات والنسب المئوية لمواقع االصابات موزعة تبعا لنوع الفعال:  )٥( جدول

 المواقع
رمي 

 )٢٣=ن(
 مضمار

 )٤٢=ن(
وثب 

 )١٩=ن(
مربع  المجموع

  آاي
 ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت

 ١.٢ ٠.٥ ١ ٠.٠ ٠ ٠.٥ ١ ٠.٠ 0  الراس
 ٦.١ ٢.١ ٤ ١.٦ ٣ ٠.٠ ٠ ٠.٥ ١  الرقبة
 ١٦.٧ ٣.٧ ٧ ٠.٠ ٠ ٠.٠ ٠ ٣.٧ ٧  الكتف

 ٩.٥ ٢.١ ٤ ٠.٠ ٠ ٠.٠ ٠ ٢.١ ٤  مفصل الكتف
 ٦.٢ ١.١ ٢ ١.١ ٢ ٠.٠ ٠ ٠.٠ ٠  الترقوة
 ٠.٨ ١.١ ٢ ٠.٠ ٠ ٠.٥ ١ ٠.٥ ١  العضد

 ٤.٢ ٤.٢ ٨ ٠.٥ ١ ١.١ ٢ ٢.٦ ٥  مفصل الكوع
 ٤.٨ ١.١ ٢ ٠.٠ ٠ ٠.٠ ٠ ١.١ ٢  الساعد

 ٨.٥ ٣.٢ ٦ ٠.٠ ٠ ٠.٥ ١ ٢.٦ ٥  مفصل الرسغ
 ٠.٠ ٠.٠ ٠ ٠.٠ ٠ ٠.٠ ٠ ٠.٠ ٠  االمشاط

 ٠.٠ ٠.٠ ٠ ٠.٠ ٠ ٠.٠ ٠ ٠.٠ ٠  السالميات
 ٠.٠ ٠.٠ ٠ ٠.٠ ٠ ٠.٠ ٠ ٠.٠ ٠  عظمة القص

 ٠.٠ ٠.٠ ٠ ٠.٠ ٠ ٠.٠ ٠ ٠.٠ ٠  االضالع
 ٤.٦ ٢.١ ٤ ٠.٠ ٠ ٢.١ ٤ ٠.٠ ٠  البطن

 ٢.٤ ٠.٥ ١ ٠.٠ ٠ ٠.٠ ٠ ٠.٥ ١  الفقرات الصدرية
 ٠.٠ ٠.٠ ٠ ٠.٠ ٠ ٠.٠ ٠ ٠.٠ ٠  الفقرات القطنية
 ٢.٩ ١.٦ ٣ ٠.٥ ١ ٠.٠ ٠ ١.١ ٢  الفقرات العجزية

 ٠.٥ ٤.٨ ٩ ١.٦ ٣ ٢.١ ٤ ١.١ ٢  العصعصية
 ٢.٦ ٣.٧ ٧ ٠.٥ ١ ١.١ ٢ ٢.١ ٤  الحوض

 ٠.٠ ٠.٠ ٠ ٠.٠ ٠ ٠.٠ ٠ ٠.٠ ٠  مفصل الورك
 ٩.٤ ٢٨.٠ ٥٣ ٥.٨ ١١ ١٨.٥ ٣٥ ٣.٧ ٧  الفخذ

 ٠.١ ٧.٤ ١٤ ٢.١ ٤ ٣.٢ ٦ ٢.١ ٤  مفصل الرآبة
 ٠.٠ ٠.٠ ٠ ٠.٠ ٠ ٠.٠ ٠ ٠.٠ ٠  رباط صليبي امامي
 ٠.٠ ٠.٠ ٠ ٠.٠ ٠ ٠.٠ ٠ ٠.٠ ٠  رباط صليبي خلفي
 ٠.٨ ١.١ ٢ ٠.٠ ٠ ٠.٥ ١ ٠.٥ ١  رباط جانبي انسي
 ٠.٠ ٠.٠ ٠ ٠.٠ ٠ ٠.٠ ٠ ٠.٠ ٠  رباط جانبي وحشي

 ١.٢ ٠.٥ ١ ٠.٠ ٠ ٠.٥ ١ ٠.٠ ٠  الغضروف
 ٤.٨ ١٤.٨ ٢٨ ٤.٨ ٩ ٨.٥ ١٦ ١.٦ ٣  الساق



 ١٧٠٣ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرون وآخ ،ماجد مجلي

  ٢٠٠٨) ٦(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(ـــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )٥(تابع جدول رقم ... 

 المواقع
رمي 

 )٢٣=ن(
مضمار 

 )٤٢=ن(
وثب 

 )١٩=ن(
مربع  المجموع

  آاي
 ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت

 ١.٧ ١٢.٢ ٢٣ ٤.٢ ٨ ٤.٢ ٨ ٣.٧ ٧  الكاحل
 ٠.٠ ٠.٠ ٠ ٠.٠ ٠ ٠.٠ ٠ ٠.٠ ٠  رباط جانبي انسي
 ١.٢ ٠.٥ ١ ٠.٠ ٠ ٠.٥ ١ ٠.٠ ٠  رباط جانبي وحشي

 ٢.٥ ٣.٢ ٦ ١.١ ٢ ٢.١ ٤ ٠.٠ ٠  امشاط قدم
 ١.٢ ٠.٥ ١ ٠.٠ ٠ ٠.٥ ١ ٠.٠ ٠  سالميات قدم
 ١٨٩١٠٠.٠٩٣.٩ ٢٣.٨ ٤٥ ٤٦.٦ ٨٨ ٢٩.٦ ٥٦  المجموع

  ٥.٩٩=  ٠.٠٥لكل موقع عند مستوى  قيمة مربع آاي الجدولية -

  ٨٣.٦٦=  ٠.٠٥قيمة مربع آاي الجدولية للمواقع عند مستوى  -

وقد ، لنوع الفعاليةقيم التكرارات والنسب المئوية لمواقع اإلصابات تبعا ) ٥(يبين الجدول 
ل من الكتف والفخذ والكاحل هذه بلغت آانت أآثر المواقع عرضة لإلصابة في مسابقة الرمي آ

بينما آانت اقل اإلصابات لهذه المسابقة الرقبة والعضد والفقرات الصدرية % ٣.٧نسبة آل منها 
وبالنسبة ألآثر إصابات مسابقة ، %٠.٥٠والرباط الجانبي االنسي لمفصل الرآبة اذ بلغت نسبها 

عرضة هي الرأس والعضد ومفصل اما اقل المواقع %١٨.٥الرمي فقد آانت اصابة الفخذ 
الرسغ  والرباط الجانبي االنسي لمفصل الرآبة والغضروف والرباط الجانبي الوحشي للكاحل 

أما بالنسبة إلصابات الوثب فقد آانت أآثر المواقع ، %٠.٥وسالميات القدم التي بلغ آل منها 
فقرات العجزية بينما آانت اقل اإلصابات هي مفصل الكوع وال%  ٥.٨عرضة هي الفخذ 

% ٢٩.٦آما وبلغت نسبة اصابة المواقع لمسابقة الرمي % . ٠.٥٠والحوض والتي بلغت نسبها 
وقد آان أآثر المواقع عرضة لإلصابة ، %٢٣.٨ولمسابقة الوثب % ٤٦.٦ولمسابقة المضمار 

بينما آان آل من الرأس والفقرات الصدرية والغضروف والرباط الجانبي % ٢٨.٠موقع الفخذ 
  .لكل منها% ٠.٥٠لوحشي للكاحل وسالميات القدم هي اقل المواقع عرضة وبنسبة ا

وتشير قيمة مربع آاب المحسوبة إلى وجود فروق دالة إحصائيا على مواقع الرقبة والكتف 
ومفصل الكتف والترقوة ومفصل الرسغ والفخذ وقد آانت الداللة لصالح المسابقة صاحبة أعلى 

  .تكرار

إلى وجود فروق ذات داللة ) ٩٣.٩(ربع آاي المحسوبة للمواقع بشكل عام آما تشير قيمة م
  .إحصائية بين فعاليات العاب القوى وان هذه الداللة آانت لصالح العاب المضمار

ويرى الباحثون أن زيادة انتشار االصابات لدى ممثلي فعالية الرمي في مناطق الكتف 
اضافة الى سوء التطبيق ، ألجزاء اثناء التدريباتوالفخذ والساق مرتبطة بكثرة استخدام هذه ا

التكنيكي للحرآات أثناء األداء وخاصة أن ممثلي هذه الفعالية يقومون بحرآات دورانية ومفاجئة 
  .على هذه األجزاء
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أما انتشار االصابات لدى ممثلي فعالية المضمار والوثب في الفخذ والساق والكاحل فيرى 
ادة العبء على هذه األجزاء من الجسم حيث أنها األجزاء األآثر الباحثون أنها مرتبطة بزي

  .أثناء األداء اضافة الى احتمالية ارتباطها بسوء عملية االحماء" استخداما

أما بالنسبة للفروق بين المواقع فقد آانت في مواقع الرقبة والترقوة لصالح ممثلي فعالية 
أثناء أداء الحرآات وخاصة أثناء لحظة الوثب أو الوثب ويرى الباحثون بسوء التطبيق التكنيكي 

الهبوط مثل الهبوط على الكتف أو الكفين و األيدي مستقيمة مما يسبب ضغطا على الترقوة 
والرقبة ذلك ما يساعد في زيادة حدوث االصابات في هذه المناطق لدى ممثلي فعاليات الوثب 

  .خاصة فعاليات الوثب العالي والزانة

للفروق بين المواقع فقد آانت في الكتف ومفصل الكتف لدى ممثلي فعالية الرمي أما بالنسبة 
بزيادة استخدام هذه األجزاء والعبء العالي عليها أثناء أداء المهارات " وهذا ما قد يكون مرتبطا

  .المختلفة في الرمي

ويرى  أما بالنسبة للفروق في المواقع فقد آانت لدى ممثلي ألعاب المضمار لصالح الفخذ
، بالعبء الوظيفي على الفخذ أثناء الرآض وخاصة في العدو السريع" الباحثون أن ذلك مرتبطا

  .أو بسبب عدم االهتمام باألحماء الجيد

بين الفعاليات ولصالح المضمار فذلك ما قد يكون " أما بالنسبة لوجود فروق دالة احصائيا
  .أفراد عينة هذه الفعالية بتنوع فعاليات المضمار أو بسبب زيادة عدد" مرتبطا

التدريب او (التكرارات والنسب المئوية لالصابات الرياضية حسب وقت حدوثها :  )٦( جدول
  .)المباراة

  مربع آاي  النسبة  التكرار  وقت االصابة
  ٧٨.٨٤  ١٤٩  التدريب

  ٢١.١٦  ٤٠  المباراة  ٧٢.٦٦
  ١٠٠  ١٨٩  المجموع

   ٣.٨٤=  ٠.٠٥قيمة مربع آاي الجدولية عند مستوى  -

بينما بلغت نسبة  ٧٨.٨٤يبين الجدول إن نسبة حدوث اإلصابات في التدريب قد بلغت 
آما بلغت قيمة مربع آاي المحسوبة بين تكرارات  ٢١.١٦حدوث اإلصابات في المباريات 

وهي قيمة دالة إحصائيا مما يعني وجود فروق بين التدريب والمباراة  ٧٢.٦٦التدريب والمباراة 
  .ات ولصالح التدريبفي اإلصاب

ويعتقد الباحثون أن زيادة حدوث االصابات أثناء التدريب عنها أثناء المنافسات مرتبطة 
بالتهور والعجلة وحب الممارسة بسرعة دون االهتمام باألحماء الجيد أو بسبب دوافع نفسية 

فسها ال للتدريب لوقت أطول أو عدم االلتزام بالخطط التدريبية الموضوعة أو أن الخطط ن
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تتناسب مع قدرات الالعبين حيث أن الزيادة األسبوعية الكبيرة في الجرعات التدريبية ال تتناسب 
مع قدرة أنسجة الجسم للتأقلم مع األحمال التدريبية اضافة الى أن عدد مرات التدريب أآثر بكثير 

 نقًال عن( )Rerstrom, 2003( من عدد مرات خوض المنافسات وهذا ما يتفق مع ما أشار له
)powell, et.al., 1986.(  

  .التكرارات والنسب المئوية السباب حدوث االصابات مرتبة تنازليا:  )٧( جدول

النسبةالتكرار السبب
 ٢٩.١ ٥٥ عدم اإلحماء الجيد

 ١٦.٤ ٣١ ).التدريب الزائد(اإلفراط في التدريب 
 ١١.٦ ٢٢ ).فة قوانين اللعبمخال، التسرع، عدم اإلنتباه(عدم السلوك الجيد للرياضيين 

 ٨.٥ ١٦ .عدم اإلسترخاء الجيد بعد التمرين
 ٦.٩ ١٣ ).التكنيك(سوء اإلعداد المهاري 

األسباب األخرى والمتضمنة ألرضية التدريب الغير جيدة والمشارآة في 
 .ألعاب أخرى

٥.٣ ١٠ 

 ٢.٦ ٥ .اإلستمرارية في التدريب عند حدوث إصابة
 ٢.٦ ٥ الرياضية المستخدمةعدم صالحية األجهزة 

وتدريب الالعب ضمن إمكاناته ، عدم مراعاة الفروق الفردية بين الالعبين
 .الجسمية

٢.٦ ٥ 

 ١.٦ ٣ عدم التقيد بقواعد األمن السالمة
 ١.٦ ٣ سوء األحوال الجوية

المظاهر الفسيولوجية (عدم مالحظة المدرب لالعب ومتابعته أثناء التدريب 
 ).العامة

١.٦ ٣ 

 ١.٦ ٣ .السماح لالعب بالعودة للتدريب قبل الشفاء التام
 ١.٦ ٣ ).الخ....... ، سونا، تدليك( عدم إستخدام وسائل التأهيل الرياضي
 ١.٦ ٣ .عدم التدرج في زيادة حمل التمرين

 ١.١ ٢ .عدم إعطاء الراحة الكافية بين التمارين وبعدها
 ١.١ ٢ .سوء اإلعداد النفسي

 ١.١ ٢ بقدرته على أداء بعض التمارينجهل الالعب 
 ٠.٥ ١ سوء إختيار التمارين للمجموعات العضلية

٠.٥ ١ ١ 
 ٠.٥ ١ .عدم القيام بالفحوصات الطبية الدورية الشاملة

 ٠.٠ ٠ عدم صالحية األلبسة الرياضية
 ٠.٠ ٠ عدم التقيد ببرنامج تدريبي واضح



 "العبي ألعاب القوىدى لالشائعة  إلصابات الرياضيةا"ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٧٠٦

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨) ٦(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 )٧(تابع جدول رقم ... 
بةالنسالتكرار السبب

 ٠.٠ ٠ غياب توجيه المدرب لالعب وتوعيته
 ٠.٠ ٠ .التوقيت غير الصحيح للتدريب والمباريات

 ٠.٠ ٠ .عدم التقيد ببرنامج غذائي
وسبل ، عدم اإلطالع والمعرفة بعلم اإلصابات الرياضية وأسباب حدوثها

 الوقاية منها
٠.٠ ٠ 

 ١٠٠ ١٨٩ المجموع

نسب المئوية ألسباب حدوث اإلصابات مرتبة تنازليا قيم التكرارات وال) ٧(يبين الجدول 
% ٢٩.١وبهذه النتائج فقد آان عدم اإلحماء الجيد أهم األسباب المؤدية لإلصابة إذ شكل ما نسبته 

ثم عدم السلوك الجيد % ١٦.٤من مجموع األسباب المؤدية لإلصابة تاله التدريب الزائد 
مؤدية لإلصابات آل من سوء اختيار التمارين بينما آان اقل األسباب ال% ١١.٦للرياضيين 

للمجموعات العضلية وعدم التزويد الكافي باألدوات والمعدات للتدريب والمباراة وعدم القيام 
  %. ٠.٥٠بالفحوصات الطبية الدورية الشاملة إذ بلغت نسبة آل منها 

طرق ووسائل ويعتقد الباحثون أن عدم االحماء الجيد ناتج عن عدم اهتمام الرياضيين ب
لطبيعة الفعاليات آوسيلة لتهيئة جميع أجهزة وأعضاء " العامة والخاصة" االحماء المناسبة

الجسم للقيام بالجهد الالزم وأهميته الفسيولوجية والبدنية في تحسين األداء والوصول لألهداف 
آذلك .االصابات التدريبية وتحقيقها اضافة الى أن االحماء يلعب دورًا هامًا آوسيلة للوقاية من

فان اندفاع الرياضيين لالسراع في الممارسة يسبب اختصارًا لمرحلة اإلحماء وعدم إعطائه 
  . الوقت الكافي والالزم لتهيئة العضالت العاملة في المسابقة

أما بالنسبة للتدريب الزائد فذلك يعني عدم خضوع الممارسين لجرعات تدريبية مقننة 
أو مبالغتهم في األداء وهذا ما يسمى بالتدريب . ب الرياضي خاضعة لقواعد وأسس التدري

الى أن أآثر أسباب االصابات  )١٩٩٧مجلي وخويله (وهذا يتفق مع ما توصل اليه . العشوائي
  .في ألعاب القوى هي عدم االحماء الجيد واالفراط في التدريب

  
  االستنتاجات

  يفي ضوء نتائج الدراسة ومناقشتها يمكن إستنتاج االت

  .)وثب، مضمار، رمي( انتشار االصابات الرياضية بين ممثلي ألعاب القوى -

 .أن الممارسين أللعاب المضمار هم األآثر عرضة لالصابات يليهم الرمي ثم الوثب -

 . في انتشار االصابات بين العبي ألعاب القوى" أن الجنس ال يشكل عامال -

 .عمليات االحماءأن العبي ألعاب القوى ال يولون االهتمام الكافي ل -
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أن الجرعات التدريبية التي يتلقونها العبي ألعاب القوى ال تناسب مع قدراتهم الفسيولوجية  -
 .والبدنية

 .دى ممثلي ألعاب القوى تحدث أثناء عملية التدريبأن أآثر االصابات ل -
  

  التوصيات

  التوصية باالتي يمكن ونتائجها الدراسة في ضوء اهداف

ر عوامل األمن والسالمة للحد من انتشار االصابات لدى ممثلي ضرورة االهتمام بتوفي -
  .ألعاب القوى

ضرورة توعية الرياضيين من خالل المحاضرات النظرية والعملية على أهمية االحماء  -
 .ودوره في االنجاز والحد من االصابات

أن االلتزام باألسس وقواعد علم التدريب الرياضي عند وضع الخطط التدريبية ومراعاة  -
 .سيولوجية والبدنيةتتناسب مع قدرات الرياضيين الف

يجب االهتمام بسالمة االداء الفني للمهارات الحرآية الصعبة والمرآبة من فعاليات العاب  -
 .القوى للحد من نسبة حدوث االصابات لدى الالعبين

  
  واالجنبية المراجع العربية

نشرة العاب القوى  ."اضيينعالج اصابات المالعب للري").  ١٩٩٦( .سامح، الزيات -
  .٣٣. القاهره .)١٨(، لالتحاد الدولي اللعاب القوى للهواه

االتحاد الدولي اللعاب  ."المدخل الى نظريات التدريب").  ١٩٩٦( . ل، ج.بيتر، تومسون -
   .القاهرة. ترجمة مرآز التنمية االقليمي .القوى للهواه

  ."ياضية لمتسابقي المضمار والميداناالصابات الر"). ١٩٨٥(  .واخرون .نظمي، درويش -
آلية التربية ، جامعة حلوان ).٤(، الرياضة للجميع في الدول النامية، بحوث المؤتمر الدولي

  .٤١٦- ٣٩٥ .القاهرة، الرياضية
دراسة تحليلية السباب االصابات الرياضية . ")١٩٩٧( .قاسم، وخويله. ماجد، مجلي -

 .)٢(٢٤، مجلة دراسات العلوم التربوية ".ألردنلدى العبي ألعاب القوى في االشائعة 
 .الجامعة األردنية

ى السباحين دراسة تحليلية لالصابات الرياضية لد" ).٢٠٠٤( .سهى، ديبوأ. ماجد، مجلي -
الجامعة  .الجزء الثاني ، عدد خاص، االردنية مجلة دراسات". والسباحات في االردن

 .االردنية
رياضية في الرياضية لدى الممارسين لالنشطة ال االصابات" ).أ٢٠٠٧( .ماجد، مجلي -

 .الجامعة االردنية  .)٢(٣٤، مجلة دراسات ".مراآزاللياقة البدنية
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