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وال املعر الو املالعبواقع إلصابات العامة بات باملس ي والسلو ي   وجدا

الرقم اب الو عبد   استقالل

ة ــــ والــ ــــة ــ يو ا ــــوم العلــ تخــــــصص ــــية، اضــ الر ــــة بيــ ال ــ ــ ــ ــــسفة الفلــ اة ــــو ردكتــ

حلوان جامعة للبنات، اضية الر بية ال لية اضية، مصرالر ،.  

 Dr.Estiklal@gmail.com: يميل

ص   :امل

واقــــــ بيــــــان اســــــة الد إلصــــــاباترــــــدفت العامــــــة بات باملــــــس ــــــار وامل ي والوجــــــدا ــــــ املعر الــــــو يع

البيانـــــات، جمـــــع ــــ بانة ســـــ ــــ ع واعتمـــــدت الوصــــفي، املـــــن اســــة الد واســـــتخدمت راملالعــــب،

الــــــو بمـــــستو اصــــــة ا ات العبـــــا و املحــــــو شـــــمل ، محــــــاو ثالثـــــة ــــن مــ بانة ســـــ ونـــــت ىوت رل ر ر

ب اضية الر بية ال جات خر لدى ياملعر الثـا املحو وشمل املالعب، إلصابات العامة بات راملس

العامــة بات باملــس اضــية الر بيــة ال جــات خر لــدى ي الوجــدا الــو بمــستو اصــة ا ات ىالعبــا ر

لـــدى ي الـــسلو الـــو بمــستو اصـــة ا ات العبـــا الثالـــث املحــو شـــمل نمـــا ب املالعـــب، ىإلصــابات ر ر

العامـــ بات باملـــس اضــية الر بيـــة ال جــات عينـــةخر ـــ ع اســة الد وطبقـــت اضـــية، الر لإلصــابات رة

بات) 86(بلغـــت باملــــس ـــ املعر الــــو مـــستو أن عــــن النتـــائج وأســــفرت اضـــية، يــــة تر جـــة ىخر ر

ي الوجـــدا الـــو مـــستو جـــاء نمـــا ب اســـة الد عينـــة لـــدى مرتفعـــا جـــاء املالعـــب إلصـــابات ىالعامـــة ر
ً

إلصاب العامة بات باملس ي السلو الو مستو متوسطاىوكذلك املالعب ات
ً

.  

املفتاحيـــــــة لمـــــــات املالعـــــــب: ال ـــــــ،ســـــــباب،إصـــــــابات املعر ي،الـــــــو الوجـــــــدا الـــــــو،الـــــــو

ي   .السلو
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Affective and Behavioral , quo of Cognitive-The Status
Awareness of the General Causes of Field Injuries 

Estiklal Abdul-Wahab Al-Rakm 
PhD in Physical Education (Biological Sciences and Sports 
Health), Faculty of Physical Education for Girls, Helwan 
University, Egypt. 

E-mail: dr.estiklal@gmail.com 

ABSTRACT 
The present study aimed to investigate the status-quo of 
cognitive, affective and behavioural awareness of the general 
causes of field injuries. The study made use of the descriptive 
method and utilized a questionnaire to collect the study data. The 
questionnaire consisted of three main dimensions: the first 
dimension included items related to the level of cognitive 
awareness; the second dimension included items related to the 
level of affective awareness; and the third dimension included 
items related to the level of behavioral awareness. The study was 
administered to a sample consisting of 86 female physical 
education graduates, and the results revealed that the level of 
cognitive awareness of the general causes of field injuries was 
high among the study sample, while the level of affective and 
behavioral awareness of the general causes of sports injuries was 
medium. 
Keywords: field injuries, causes, cognitive awareness, affective 
awareness, behavioral awareness. 
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املعر طار و   :املقدمة

أن ـــستطيع فــالفرد ، و املقــام ــ فــراد ــ ع ة الــ ــ ع فــاظ ا مــسئولية لتقــع
ية ـــ ســــلوكية أنماطـــا يبـــدي

ً
صــــابة نفـــسھ يجنــــب التـــا و طاقاتـــھ ر وتطــــو تنميـــة ــــ إ ـــدف

والنفـــــسية ـــــسمية ا مــــراض مـــــن بنـــــاء. بــــالكث ـــــ م ــــس الـــــص الـــــو أن فيــــھ الشـــــك وممــــا
واتبــاع الطعـام ـ باالعتـدال مـثال ـسم ي مناسـب صـ ـسلوك القيـام ـ الفـردي القـرار ـشكيل و

ً

و اضــة الر ســة ومما ســـليمة غذائيــة عـــنرعــادات املــستطاع قــدر بتعـــاد و ن التــدخ عــن متنـــاع
ـــــ امل ـــــ ســـــليمة ية ـــــ ئـــــة ب تـــــوف ومحاولـــــة العقليـــــة واملـــــؤثرات النفـــــسية الـــــضغوط لمـــــصادر

امعة وا سة ،. (رواملد   ). 2010،114الشعي

وأن وحتميـــة، ـــة قو عالقـــة بيـــة وال ة الـــ ن بـــ العالقـــة أن ـــ إ بـــو ال دب ــش يو
امل ــ تحقيــقالتعلــيم ــداف ــذه ومــن ــا، تحقيق ــ إ ــس ــداف أ لــھ الديمقراطيــة جتمعــات

ـــــصية ال ة الـــــ وحمايـــــة الــــسليمة ية الـــــ والعـــــادات ية الــــ الثقافـــــة ـــــساب واك الــــذات
ـــــسانية ام ـــــ اح خـــــالل مـــــن ة الـــــسو ـــــسانية العالقـــــات تحقيـــــق وكـــــذلك العامـــــة، ة والـــــ

واتبـــــاع والعـــــدل ـــــق ا قـــــيم ـــــ ع يـــــاةوالتأكيــــد ا وتقـــــدير ـــــ الغ مـــــع والتعـــــاو ـــــذب امل نالـــــسلوك
ذلك وغ ة   ).2010،144صابر،. (سر

عـد ـم جانـب املالعـب إصـابات و ـ الطـب موضـوع ـ م ا ـ والعـالج الر  وقـد الطبی
ت یص رتطـو ـ ال سـائل ربتطـو عـد العـالج وو ـ رالتطـو و  أساسـا املالعـب إصـابات مجـال ـ العل

ر ـ قایتـھالال قابلیـة تطـو و إصـابات وعـب  تجعـل صـابة حـدوث أسـباب معرفـة ألن املالعـب مـن
ب ن راملـد ـ والقـائم ـشآت ع وامل ـل یا اضـیة ال ن الر ـا قبطـر ملمـ  والـسالمة مـان تـوف و تفاد

شاط أثناء ي ال   . املالئمة والوقایة البد

ت حيـــث ـــا تجن ـــ ا الر يحـــاو ســــلبية ة ـــ خ اضـــية الر صـــابة عـــد أثنــــاءلكمـــا حـــدث
أو ة ـــ الالعـــب عـــرض يجـــة ن نفـــسية إصـــابة أو بدنيـــة ـــو ت وقـــد ، ـــ ا الر ـــشاط ال ســـة نمما ر
تحـــدث حيـــث بدنيـــة؛ إصـــابة ـــا ع ـــتج ي ال أو ـــتج ي قـــد ـــ وال اضـــية الر ســـة باملما مرتبطـــة رحادثـــة

والدافعيــة نفعاليــة الــة ا ــ غ ــ ــا آثا وتتــ النفــسية، ــصائص ا ــ ات ــ التغ ــرعــض
سـة مما مـن اب ـ أو أحيانـا ـ ا الر مـستواه ـ ـوظ م بـوط إ تؤدي التا و رالسلوك

ً

أخر أحيانا اضة ىالر
ً

ي،(   ).2019،170الشنوا

امعـــة ا ـــ ع ــ ال مـــة امل املواضـــيع مــن عـــد اضـــية الر صــابات أن فيـــھ الشـــك وممــا
التخص للمركز إضافة تخص مركز يئة و ا تمتمام ي ل اضية الر بية ال لية

اضــــية الر ــــشاطاتھ ــــ ســــتمرار أجــــل مــــن املــــصاب الطالــــب ــــل ؤ التــــداب، و ــــل مــــن ــــالرغم و
إال املنافـــسة، أو ب التــد جــراء ســواء صـــابات وقــوع مــن ــد ل ـــ ا الر املجــال ــ راملــستخدمة

امل شـدة جراء مستمر ل ش صابة معدل تفاع ا نالحظ الزائـدرأننا مـاس وا فـاف(نافـسات ا
ي،   ).2013،140والبيا

اتــــب أســــامة ــــش ب1999رو والتــــد اضــــية الر باملنافــــسة املرتبطــــة املــــشكالت أن ــــ رإ
ســـتمتاع ة ـــ خ مـــن وتـــنقص ، الـــص ـــ غ القلـــق أعـــراض ـــ النا تكـــسب قـــد املكثـــف ـــ ا الر

ســـة تـــ…رباملما فقـــد لـــة طو ة ـــ ف املـــشكالت ـــذه اســـتمرت اقوإذا ـــ ح رة ظـــا حـــدوث ـــ إ ؤدى
اضـــة  Psychological Burnoutالنفـــ الر مـــن ـــ النا اب ـــ فــــإن……وا املقابـــل ـــ و

مواقـــف مـــع والتعامــل ـــة املواج ــ ع شء الـــ ـــساعد قــد اضـــية الر باملنافــسة املرتبطـــة املــشكالت
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وتمتع بكفاءة والضاغطة التنافسية ياة    ).1999،392راتب،(ا

مو ش تقـودMurray  1998راىو ن اضـي للر النفـسية املـشكالت مصادر ادة أن زإ
والعق نفعا و ي البد اك حدوث ن–إ اضـي الر لـدى اق ـ ح عليـھ يطلـق ممـا–وما

ــشاط بال تمــام و الدافعيـــة ــ نقــص ــ إ ــر.  يــؤدى اى" ىو مـــصادر Murray" رمــو نــاك أن
امل للمـشكالت ـثالثـة ـ ا الر شء للـ اق ـ ح رة ظـا بحـدوث  ,Mc-inyre,T.C., 1984(رتبطـة

3,4 :(  

 املكسب بتحقيق مرتبطة   . مشكالت

 املتعة إ فتقاد و الزائد التد مل ا   .رمشكالت

 جتماعية املساندة إ فتقاد   .مشكالت

ـــش مــــصا) 1997،25،26راتــــب،(و تزايــــد حيـــث مــــن الــــسابق ـــ املع ــــ املــــشكالتإ در
ملـــصادر املرجعيـــة اســـة الد خـــالل مـــن ـــ ا الر شء الـــ وخاصـــة ن اضـــي الر تواجـــھ ـــ ال رالنفــسية

ي فيما ا م أ حدد و ن اضي الر تواجھ ال   : املشكالت

 مبكر عمر واملنافسة ب التد   .ربداية

 ب التد ألحمال فيھ املبالغ رتفاع   .ر

 من أك باملكسب الزائد اتمام بالر   .تمام

 الكفاءة وعدم الفشل من وف   .ا

 ا الر ات قد من أك طموحة داف أ   .روضع

 اليومية ياة ا ومتطلبات ب التد متطلبات ن ب التوفيق   .رعدم

 ن والالعب ب املد ن ب تصال   .رضعف

 ب التد ملشكالت السلبية بالنتائج   .رالو

با بمــس بــالو تباطــا ا مــو ــ أك مــن ولعــل
ً

ر ية؛ر الــ الثقافــة اضــية الر صــابات ت
، تنــــاو عــــادات مـــن املجتمــــع ــــ ـــسود بمــــا ــــا جوان مـــن ــــ كث ــــ ية الـــ الثقافــــة تــــرتبط لحيـــث

الص الغذاء ثقافة أو عن) food culture(الطعام ع سـات"وال مما مـن فـراد يمتلكـھ رمـا
وتو غذيـــة بإنتـــاج تـــرتبط وعالقـــات واعتقـــادات ـــات ازواتجا الك واســـ ـــا يم. ع مفـــا وتتـــضمن

ـــشر ال مـــن معينـــة مجموعــة ـــا يقـــوم أساســية مـــات تفا مـــن ـــسود مــا ي الغـــذا والنظـــام الغــذاء
والطــر بالغــذاء، املجموعــة ــذه عالقــة ل ــش ــ ال اليــة وا خيــة التا ف والظــر الغــذاء قحــو رل و

والقـــيم ـــة و ال عـــن ـــ للتعب الغـــذاء ـــا ـــستخدم ـــ الثقافـــة. ال ـــشمل فـــاتو عر أيـــضا الغذائيـــة
أو اجتماعيـــــا ومناســــب ، وصــــ لذيـــــذ، ــــو ومــــا طعامـــــا، ــــو ت أن يمكــــن ـــــ ال للعناصــــر ــــا أفراد

ً
ن

  ).Lexicon of Food, 2018" (فرديا
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الغـذاء مـصط ـش ـ (Food) و فــاظ"إ ل مـة الال الغذائيـة العناصـر تـوفر مـادة زأيـة
ا لك سـ ـ وال ـا، تناول عنـد والنمـو يـاة ا ـ مع وسـالم م لنمـو متكـر ل ـش ـشر  Kittler) "رال

et al, 2011: 1).الـص الغـذاء ـ ع ذلـك "Healthy Food" و يحتـو"عـن الـذي املتـواز يالغـذاء ن
ــشرط املختلفــة، وظائفــھ ــسم ا لتأديــة ة الــضر الغذائيــة العناصــر مــن مناســبة كميــات ــ ورع

النمـو تحقيـق ــدف إذ ونوعـا، كمـا املـة ـو ت حيــاةنأن ن ولتـام ـسم ا ة ـ ــ ع واملحافظـة
واملجتمـع سـرة ــ فعالـة مـشاركة وضـمان يم،(سـليمة، وإبـرا هللا ومــا). 424-423: 2016عبـد

أن شك يحتـاجمن ـسان لإل العـص ـاز وا ـ املـخ  إليـھ يحتـاج كمـا والـسليم الـص الغـذاء إ
عـام، بوجـھ ـسم ـ املـخ يحتـاجف ا ـ نومعـاد فيتامينـات إ : 2016املنفلـوطي،(ـشيطا يـصبح ح

ــــا). 47 بأ ية الــــ التغذيــــة عــــرف الفـــــسيولوجية"و حتياجــــات لتلبيــــة للغــــذاء متــــواز نتنـــــاو ل
و ي البـــد والعمـــل س ـــ وا العمـــر حـــسب ـــل قـــة طر تحديـــد ـــتم و ـــسم، الـــذي/ ل ـــ العق أو

و الطبي النمو ضمان أجل من تختلف أن مكن و فرد، ل بھ املتطلباتيقوم وخلق التوظيف
جيدة وحياة ة ل   ). Andonova, 2014: 362(ساسية

املــواد ن تخــز ــا بي مــن عوامــل غذيــة ب ــس تقــل ت ــ ال مــراض تــرتبط قــد وعــادة
النظافــــة وســــوء ية، الــــ ــــ غ د املــــوا ــــا م غذيــــة و دوات وتلــــوث الئــــق ــــ غ ل ــــش رالغذائيــــة

ــ الط كفايــة وعــدم ــصية، مثــلال نــو أن يجــب لــذا ث، ــوا وال مــات أوقــات ــ وخاصــة ر، ز
ين كب تمام وا عاية العوامل   .)Miri et al, 2018:92(رذه

ــ كب ل ــش والـسياسية والديمغرافيــة قتــصادية و جتماعيـة ات ــ التغ أثــرت كـذلك
ا وعوامـــل املـــرض، وعـــبء ـــسان، ة ـــ ل ومـــشا ة، الـــ ـــم و ونطـــاق طبيعـــة ـــ طـــرع

إقلـــــيم بلـــــدان مــــن ـــــ كب عــــدد ي فيعـــــا ة، ــــ خ الـــــسنوات خــــالل البلـــــدان معظــــم ـــــ الــــصلة ذات
معانـاة ـ لي ا التعـاو مجلـس ودو وسـط الـشر
ً ن ل تفـاع مـن خاصـة ق سـوء را ات  غذيـة مـستو

ـادة طفـال ـشار واملزمنـة، ا املغـذيات وان ِعـو
ّ

ز َ يـدة َ ـ املقـدار َّالز ـادة ومـن واسـع، نطـاق ع ز
ن ْاملـستجدين، والـسمنة زالـو عـن التغذيـة سـوء ومـن َّ الرخـاء النـاجم

َ  الفرعيـة املجموعـات عـض ـ َّ
جتماعيـة، و  :WHO. Regional Office for the Eastern Mediterranean, 2019(قتـصادية

10.(  

ال ـ بـالفرد نـصل أن يمكن لعلھ جـة إ لقـي رالتطـو مـن رد ي، أو جتمـا أو ا ـسما  ا
خـالل مـن يحة عليميـة وسـائل إال ض ـ تتعـا ـ الغرائـز ـذه مـع رال الوسـائل ـم أ ومـن ، لوامليـو

من تتضمنھ بما اضة، الر سة مما ية نقصد رذلك ـق عن تر ـشاط طر ـي ال ر ي أو ا  عـن أو البـد
ـق وال طر بيـة مـن النـوع ـذا بـأن جـدال اللعـب، لألطفـال لامليـو أحـب مـن عـد ال  الـشبان أو سـواء

والكبـاربـ ـ ل و ـ ـدف أيـضا، ن إ ـو نـا فـراد ت و  جتماعيـة، الـسلوكية، النـوا مـن شـامال ت
ـ. والبدنيـة العقلية و نـو،(و بأنـھ) 2008توت فيقـو اضـة والر ة الـ ن بـ ـشابكة امل لالعالقـة

ال فيمـا بـل بـھ، يقـوم فيمـا تكمـن ال أحيانـا لة املش أن جيدا عرف أن الفرد ع ن بـھيتع يقـوم
عــــن قـــالع وعــــدم املـــاء، مــــن افيـــة كميــــات تنـــاو وعــــدم اضـــية، الر نــــات التمر أداء عـــدم لمثـــل

ن اضة). 20ص(التدخ م ردو فللر ـ املحافظـة  وفاعل م ـسان ع ة تـھ، ـ  فمعظـم وحيو
سـو فـراد نيما ي ر البـد ـشاط وال اضـة ة، أجـل مـن الر ـ الـ ـا الفائـدة تتحقـق وح يجـب م

طإتب شر ا واع م أ من شات،(عديدة ن، قط  ): 54-53: 2011 ووآخر

 و أن سة نت شاط رمما ا ال منتظمة الر ة تـضر ربصو املـستمرة ـ غ اضـة فالر ومـستمرة،
تفيد مما  .أك
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 سـة ـشاط رمما ـ ال ا ـواء ـ الر ـان أو الطلـق، ال م ـة فيـھ تتـوفر ـ ـسبة و و ية، ـ
ن كسيج من  . عالية

 س عدم اضة ةرمما ضم ل عد الر ال منطقة يتجمع الدم ألن  .مباشرة،

 سـة عـد سـتحمام اضـة رمما لـد لتنظيـف الر العـر ا نيـة واملـواد قمـن ـا الد ـ عمـل أل  ع
مسامات لد سد ا حالة  ا ا بقا   .وجفاف

 تداء س را اضية مال اضية ر الر نات للتمر ومناسبة واسعة  .خفيفة

 ناسب أن ا ت س العمر مع ضةالر  .وا

 اضة الر فراط و التعب املبالغة  تجنب

ــــــ والرغبـــــة اضـــــة الر نحـــــو م بمـــــيل البدنيــــــة ة الـــــ نحـــــو الطلبـــــة ـــــات اتجا وتتحـــــدد
ــــ ع ــــت أجر اســــة د ففــــي اضــــية الر وايــــات ال ســــة رمما و) 1240(ر باملرحلــــة) 1331(طالبــــا طالبــــة

أن اتــ ، ـ ا مدينــة ـ ــة والثانو ــاملتوسـطة العظ التــوا% 91.8و% 92.9(الغالبيـة ـ ) ع
اء و ـسة الرئ املحـددات مـن وأن مـراض، مـن عامـة ة بـصو يقي ي البد شاط ال بأن اية د رع ر ر

الــسمنة مــن الوقايـــة ــ ي البــد ـــشاط لل و الــذ ســة رمما ط).  Taha, 2008(ر الفتـــوح،(وتــر أبــو
مــــن) 2006 ذلــــك تطلبــــھ ومــــا ــــ ا الر ــــود املج ن مــــنبــــ الفــــرد ناولــــھ ي أن ــــ ب ي فيمــــا ات ــــ غي

اضــة للر سـتھ مما بمــدى متـأثرا للفــرد ـة را ا الــسعرات ـساب اح صــار بحيـث ــة، حرا رسـعرات ر ر
التالية باملعادلة يتم ي البد يانھ و سالمتھ ع ذلك اس ع   :وا

سم× 22ْْ ا ن ود+ زو   )؟(املج
كما ة را ا بالسعرات اضات الر عض ترجمة و روت فمثالن ، ي

ً
:  

الدقيقة4         امل - ة حرا   رسعرات
الدقيقة8          السباحة - ة حرا   رسعرات
اجة - الد الدقيقة6       رقيادة ة حرا  رسعرات
شاط - دو لوس حرار1     نا  الدقيقة يسعر

صفــإذا الــ ن و مــن70زــان ــو ي يوميــا، ســاعة ملــدة املــ اضــة س مــا و نكجــم ر ر
لھ ياملناسب باآل مو و كما ة را ا السعرات من   :ريا

ـ1450=كجم70 × 22 إ باإلضـافة ـا حرا رسـعرا
ً ـو240= 4× دقيقـة60ُ في نسـعرا ُ

تناولھيجبما ا1780= 1450 + 240عليھ حرا رسعرا ص(ُ   ). 8 -7ص
مـن ـدف بال تـرتبط وأن ية الـ بالثقافـة ومعرفـة ـ و نـاك ـو ي أن البـد ذلـك نو

ام م القصو ستفادة و اضة الر سة ىما   .ر
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اسة الد لة   : رمش

سـة بمما للطالـب ـسمح صـابة ص ـ و وتقي وتمنع تؤدي ال العوامل معرفة رإن
ي بما لإلصابة املؤدية العوامل ص وتت ، ا الر شاط لل أطو ة   ـ:  لف

 واملتكر الضيق ي ر ا للمدى إضافة لة، طو وملدة التكرار وقـوع، رعامل إ يؤدي ذلك ل
املفصلية طة ع وكذلك واملفص والعظ العض از ا ع   .رأعباء

 التــا و ي البــد ــد وا للعمــل الطلبــة مـن ن الالعبــ اســتعداد وعــدم بانتظــام ب التــد رعـدم
صابة مرحلة إ اضية الر الطلبة   .لوصو

 إ ا الر بالطالب يؤدي ات ر ا أداء ومـاتكرار واللـف ـ والث ان الـدو لعمليـة رالتعرض
املفاجئة ات ر ل الفعل د سرعة من ذلك   .ريتطلب

 سـة بمما ستمرار و صابة مال وإ اطئ ا يص ال جراء الطالب لدى صابة رتفاقم
ا عالج يصعب مزمنة إصابة إ يؤدي مما ا الر شاط   .ال

 ال ي البــد ــد ا يجــة ن صــابة تحــدث وقــوعوقــد التــا و الطالــب تحمــل يفــو الــذي قعــا
نـــــوع حــــسب الـــــسف أو العليــــا لألطــــراف يحـــــدث قــــد ـــــذا و ــــي ر ا ــــاز ا ـــــ ع ــــ كب عــــبء

ا الر شاط   .ال

ـــسة الرئ ســـباب ـــم أ ولعـــل اضــية الر لإلصـــابات أخـــر أســـباب نــاك تقـــدم مـــا ـــ إ ىإضــافة
اضية الر صابات فاف،) (1989،5قبع،(دوث ي،ا   ): 2013،141،142والبيا

 يحة علمية ة بصو باإلحماء تمام   .رعدم

 دقيقة علمية أسس ع ند املس غ اطئ ا ب  .رالتد

 ن التما أداء أثناء للطالب ب املد مالحظة رعدم  .ر

 امللعب ضية أ مالئمة  .رعدم

 ب التد لوقت املناسب غ  .رختيار

 أدا عد إيجابية احة وجود نرعدم التما  .رء

 اضية الر باإلصابة الطالب إملام الطبية(عدم   ).الثقافة

 صابة حدوث سبة من د تز أن ممكن اجتماعية أو نفسية عوامل   وجود

يجــــة ن ــــا م ــــو ي قــــد عديــــدة ألســــباب ا حــــدو يتكــــر اضــــية الر صــــابات إن نوحيــــث ر
تتطلــــــب ــــــ ال ــــــات ر ا عــــــض أداء أثنــــــاء أو انيكيــــــة املي أولألخطــــــاء معينــــــة، ايــــــا بز قــــــو وبــــــذل ى

ــــادة أو ب، التــــد ــــات محتو ــــ خطــــأ أو امللعــــب، ضــــية بأ ــــاك حت أو خــــا لعنــــف زالتعــــرض ر ر ر
أو ســـبوع، ـــ ب التـــد أيـــام عـــدد أو ن الالعبـــ ات قـــد تقـــدير ـــ خطـــأ أو ب، التـــد وحمـــل رشـــدة ر ر

الواحد اليوم ب التد ساعات صاص،(رعدد وا   )2015،97محمد،
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اضـيةوأصبح الر صـابة ت ـ اعت التـا و ن، لالعبـ ما ومال ملموسا واقعا صابات ت
ً ً ً

ز
ايــــــة ـــــ إ تـــــؤدي فقـــــد اســــــة، والد البحـــــث مـــــن ـــــد مز ـــــ إ ــــاج تحتــ ـــــ ال مـــــة امل املـــــشكالت رإحـــــدى

لالعب ا الر ي،(املستقبل ر وا سود، و   )2016،199سالم،

اضـية الر صـابات أن ـ إ حـصائيات ـش نو ســ املما أعـداد ة ـ لك مـستمر تزايـد رـ
اضــية الر ــشطة أنــواع عــض بطبيعــة يــرتبط ومــا ومجــاالت ا ا مــستو مختلــف ــ ع اضــة للر
مــن ــا يــرتبط ومــا اضــية الر املنافــسة وعنــف شــدة وأيــضا ن، الالعبــ ن بــ ــة ومواج ــاك احت مــن

ً

ال مـــن ذلـــك ـــ غ ـــ إ ات، نتـــصا يل ـــ و الفـــو يل ســـ ـــ ركفـــاح أصـــبحز ولـــذا املتعـــددة، عوامـــل
ــــ ن العــــامل ــــل بــــاه ان ــــستد رة ظــــا اضــــية الر ــــشطة مجــــال ــــ صــــابات ــــشار ان معــــدل

املؤديــــة ـــسم ا أجـــزء بـــاختالف آلخـــر ـــشاط مـــن تختلـــف صـــابات ـــذه وأن ، ـــ ا الر املجـــال
ساسية ركة ،(ل الراز   )2013،153قعبد

صابات حدوث عد ألنھ ونظرا
ً

مـن تحـد ال مة امل ل املشا من ا شا وان اضية رالر
ـــــ م ا مـــــشار مـــــن وكـــــذلك بات التـــــد ـــــ م انتظـــــام مـــــن ـــــد ا ـــــ ع عمـــــل إذ ن، اضـــــي الر رأداء

أعباء من ا عل تب ي وما م ل النف انب ا ع السل ا تأث عن فضال اضية الر البطوالت
ً

يل والتأ العالج ع تصرف   .مادية

نـــاء جـــاتو خر لتعـــرف ـــة م حاجـــة وجـــود ـــ اســـة الد لة مـــش تتمثـــل ســـبق مـــا ـــ رع
ا م للوقاية املتطلبة التداب التخاذ للمالعب العامة صابات بات مس اضية الر بية   .ال

ــــة اســ الد ــــئلة التــــــا :رأسـ س الــــــرئ الــــــسؤال عــــــن لإلجابــــــة اســــــة الد الــــــو: رســــــعت مــــــستو ىمــــــا
اض الر لإلصابات العامة بات التاليةباملس سئلة عنھ وتفرعت اسة؟ الد عينة لدى   :رية

بيـــــة .1 ال جـــــات خر لـــــدى املالعــــب إلصـــــابات العامـــــة بات باملـــــس ــــ املعر الـــــو مـــــستو ىمــــا
اضية؟   الر

بيـــة .2 ال جـــات خر لـــدى املالعـــب إلصـــابات العامـــة بات باملـــس ي الوجـــدا الـــو مـــستو ىمـــا
اضية؟   الر

الع .3 بات باملــــس ي الــــسلو الـــو مــــستو بيــــةىمـــا ال جــــات خر لـــدى املالعــــب إلصــــابات امـــة
اضية؟   الر

ــــة ــ اســ الد ــــداف ــ ــ اســــــــة: رأ الد ــــــــرــــــــدفت املعر الــــــــو مــــــــستو لقيــــــــاس استقــــــــصاء ىتــــــــصميم
ي ما تحقق ثم ومن اضية الر لإلصابات العامة بات باملس ي والسلو ي   :والوجدا

مثـل .1 اضـية الر صـابات ـدوث تؤدي ال سباب املي: تحديد أثنـاءخطـاء أو انيكيـة
ــاك حت ، خــا لعنـف التعــرض معينـة، ايــا بز قــو بـذل تتطلــب ـ ال ــات ر ا رعـض و ى
تقـدير ـ خطـأ ب، التـد وحمـل شـدة ـادة ب، التـد ـات محتو ـ خطـأ امللعـب، ضـية ربأ ز ر ر
ب التـد سـاعات عـدد ـ خطـأ سـبوع، ـ ب التـد أيـام عـدد ـ خطـأ ن، الالعبـ ات رقـد ر ر

الوا  .حداليوم

املالعب .2 إلصابات العامة بات باملس املعر الو   .قياس
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املالعب .3 إلصابات العامة بات باملس ي الوجدا الو   .تحديد

املالعب .4 إلصابات العامة بات باملس ي السلو الو مستو عن   .ىالكشف

اسة الد مية التالية: رأ النقاط خالل من اسة الد مية أل ة شا ريمكن   :ر

صابات .1 اعدد م للوقاية ا با بمس الو يتطلب مما اضية   .الر

ا .2 لتجن ا الو يتطلب مما اضية الر صابات دوث تؤدي ال سباب   .عدد

بات .3 املـس ـ ع التعـرف خـالل مـن عـام بوجھ اضة الر مما تفيد أن اسة للد ريمكن ر
ا م الوقاية ثم ومن اضية الر لإلصابات   .العامة

اســــــة .4 للد بيــــــةريمكـــــن ال لطــــــالب عـــــداد و يــــــل التأ بـــــرامج ي ومطــــــو معــــــدي تفيـــــد رأن
الطــــــالب ـــــ و تنميـــــة ـــــ ـــــا دو عـــــز يمـــــا امج ـــــ ال ـــــذه ر تطـــــو ـــــق طر عـــــن اضـــــية رالر ز

اضية الر لإلصابات العامة بات   .باملس

مرتبطــــــــة .5 أخــــــــر اســــــــات د إلجــــــــراء ن البــــــــاحث أمــــــــام املجــــــــال تفــــــــتح أن اســــــــة للد ىيمكـــــــن ر ر
ا   .بموضوع

اسة الد التالية: رحدود دود ا ع اسة الد   :راقتصرت

املوضــوعية .1 ــدود ــ(الــو: ا ي/ املعر ي/ الوجــدا لإلصــابات) الــسلو العامــة بات باملــس
اضية   .الر

ة .2 ـــشر ال ـــدود بنـــات: ا اضـــية الر بيـــة ال ليـــة ب اضـــية الر بيـــة ال جـــات خر مـــن عينـــة
حلوان رة ز   .با

الزمانية .3 دود ام: ا ا   .م2020/ 2019العام

اسة الد ات   :رمصط

اضــية الر ــ: ــصــابة ا الر جــسم أعــضاء أو ة ــ لعمــل خــا مــؤثر إعاقــة أو رعطيــل
وظيفيـــــة ات ـــــ غي عنـــــھ ـــــتج ي وقـــــد وشـــــديدا مفاجئـــــا املـــــؤثر ـــــذا ـــــو ي مـــــا وغالبــــا

ً ً ً
) فـــــسيولوجية(ن

املفصل أو للعضلة ي ر ا العمل من تحد حية شر ات غ ،(و   ).2014،442فق

ـ ـ صـابة و ب ال ن جـسد أو أعـضاء تـص نـات خـالل الالعبـ ـات التمر املبا  ممـا رأو
ـ یـؤدي عـضاء إ ـا القیـام عـن عطیـل ة الطبیعیـة بوظیف  ـ املالعـب وإصـابات مؤقتـة ربـصو
یتعـدى رخا تأث عن ناتجة ة قیفـو أو مفا ـ سـواء ّالتحمـل رقـد  الـسلیمة عـضاء ىمـستو ع

عضاء سابقة إصابات جراء من ملصابةا أو ب خفیفة ب بلیغة إصابة س س . وظیفـي توقـف ـ ت
وخليفة،( ، وار وال ي، ا ا يا   ).2016،41ر

اضــــية الر لإلصـــابات العامــــة بات باملــــس ــــ: الـــو إ اليــــة ا اســــة بالد املقـــصود الــــو رينقــــسم
التا النحو ع ات مستو   :ثالث

العامـــــ .1 بات باملـــــس بـــــاملعر اضـــــيةالـــــو الر لإلصـــــابات اســــــة: ة الد عينـــــة معرفـــــة ـــــو رو
اضية الر صابات ودث تؤدي ال   .لألسباب
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اضية .2 الر لإلصابات العامة بات باملس ي بالوجدا اتجـاه: الو اسـة الد عينـة تب و رو
ســة مما نحـو ي إيجـا اتجـاه ـساب واك اضـية الر لإلصـابات بة املـس العوامـل نحـو رسـل

ت ال اضيةفعال الر صابات من   . قي

اضــــية .3 الر لإلصــــابات العامــــة بات باملــــس ي الــــسلو ن: الــــو عــــ ــــ ال ات ــــا امل ــــساب راك
مـــن د تــز ـــ ال فعــال ســـة ومما اضــية الر صــابات مـــن الوقايــة ـــ ع اســة الد وعينــة ر ر

ا صابة أو ا ل التعرض عن ي يجا التعامل أو ا م الوقاية ع م   .رمقد

السابقةرالد   :اسات

ك .1 جــــود ــــا): Goodrith ) 2001رقـــام عنوا اســـة ــــ"ربد ع ــــاد ج إلصــــابات النفـــسية ثــــار
ركـة، ا عـن عـو باإلصـابات املـصابات ـ غ من نا ز أ جامعة من امعيات ا اضيات قالر و ر
وقــــد واملنافــــسة، ب التــــد ــــ ــــاد باإلج املرتبطــــة النفــــسية ثــــار ــــ ع التعــــرف ــــ إ ــــدفت رو

عشملت البحث تـم) 84(عينة ـسائية فـر خمـس يمـثلن ـام ا املستو من قاضية ى ر
اســـــتخدم وقـــــد ـــــاد، باإلج إصـــــابة عاديـــــة، إصـــــابة إحمـــــاء، مجموعـــــات ثـــــالث ـــــ إ ن تقـــــسيم

املزاجيـــــة الـــــة ا القلـــــق(Pams)مقيـــــاس عـــــة(Stai)ومقيـــــاس أ ـــــ س املقـــــاي تطبيـــــق روتـــــم
امل وطـوال واملنافـسات ب التـد قبـل وجــودرمراحـل عـن النتـائج أسـفرت وقـد ، ـ ا الر وســم

ف%) 70( ظــر تحــت املــزاج اضــطرابات ــ ــادة و ــاد، ج مــن لإلصــابات ــ الك العــدد ومــن ز
ن واملـصاب حمـاء ن بـ ق فـر وجـود عـدم ـ إ أيـضا النتـائج ت وأشـا الـصعبة، ات ا امل وعلم ر ر

املزاج اضطراب إ تؤدى ال سيطة ال صابة  . وأن

د .2 ــ سرو وجــو ك ر مــن ــل ات" عنــوان): Rock & Jones  ) 2002واســة ــا امل راســتخدام
اضــــية الر صــــابة مــــن يــــل التأ تــــدعيم ــــ صـــــابة"العقليــــة مــــن يــــل التأ ســــتخدم وقــــد ،

يـل التأ عمليـة ا مر اضات الر من ثالثة ع الة ا اسة د من استخدم وقد اضية رالر ور
الــصلي ــاط الر إلصــابة جراحــة قــوائممــن مــن البحــث عينــة اختيــار وتــم بالركبــة، الــداخ

تلفـــو و ـــشفى بمس ملـــدة Wetellfonننتظـــار ـــ عال برنـــامج ـــ عـــد) 12(وذلـــك أســـبوعا
لـــــم وتحمـــــل للمـــــزاج مقيـــــاس اســـــتخدم وقـــــد يليـــــة، تأ جلـــــسات ســـــتة متـــــضمنة راحــــة ا

ـــ العقليــة ات ــا امل فاعليـــة النتــائج ت ــ أو وقـــد ، جتمــا مـــنروالــدعم يــل التأ تــدعيم
خـالل وخاصـة يـل التأ أثنـاء ن اضي للر النفسية ة ال من د تز ا وأ اضية الر صابات

سة املما عن  . رالتوقف

مــن .3 ـــل ــا قـــام ســة افانــدوجو"ردا ـــر، ا): Brewer & Avondogo ) 2002" وبر موضـــوع
ع ــت أجر وقــد اضــية، الر لإلصــابات يــل التأ ــ ام ــ ل مقيــاس ن املقيــاستقنــ ن تقنــ مليــة

مـــن ونـــة م عينـــة ـــ ـــاط) 43(ع إصـــالح مـــن صـــابة عـــد النفـــ يـــل للتأ س ممـــا رطالبـــا ر
ً

عــددت وقــد ومــنخفض، ومتوسـط عــا ــ إ ام ـ ل ــسب تقــسيم تـم وقــد بالركبــة، صـلي
ن بـ مـا ـ و اسـة الد تباط معامالت تراوحت ات متكر استان د رالقياسات ر  0.84(رر

الثانيــــــة)  0.95 – اســـــــة الد ــــــ املوضـــــــوعية،) 0.94(رو ات للعبـــــــا الثبــــــات معامـــــــل يؤكــــــد رممـــــــا
ام ـــ ل مقيـــاس صـــالحية يـــدعم عـــا ي إيجـــا تبـــاط ا وجـــود ـــ إ ايـــة ال ـــ النتـــائج ت روأشـــا ر

اضية الر لإلصابة النف يل  .  بالتأ
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حسن .4 اسة د دفت نما ا): 2005(رب الـذات تقـدير مـستو ـ ع التعرف ـةىإ ا وامل رلبدنيـة
عـــن فـــضال للعبـــة، وميـــة ال ات ـــا امل أداء دقـــة ـــ ع والتعـــرف الطـــائرة الكـــرة العبـــات رلـــدى
عــــض أداء ودقــــة ــــة ا امل الــــذات وتقــــدير البدنيــــة الــــذات تقــــدير ن بــــ العالقــــة ــــ ع رالتعــــرف

الطــــائرة الكــــرة لعبــــة ــــ وميــــة ال ات ــــا مــــن. رامل اســــة الد عينــــة يمثلــــو) 12(رتألفــــت نالعبــــا
ً

ديا محافظة تقـدير. منتخب مـن ـل ن بـ إحـصائيا دالـة عالقـة وجـود إ اسة الد خلصت
ً

ر
الـــساحق والــضرب ســال ة ـــا م أداء دقــة مــن ـــل و ــة ا امل الــذات وتقـــدير البدنيــة رالــذات ر ر
ودقــة ــة ا وامل البدنيــة الــذات تقــدير ن بــ إحــصائيا دالــة عالقــة وجــود وعــدم الــصد روحــائط

ً

عدا ة ا م  . درأداء

اسـة )2012(هللا جـاد نـصر، ىأجـر .5 ـ ـدفت رد ـ التعـرف إ ـ صـابات إ لـدى ك  ًشـيوعا
ـ اتيـھ الع ا يـة( رال ـ والتعـرف )ومي ـ ع ـسم أجـزاء أك سـباب لإلصـابة، ًعرضـا ا ـ  وإ

ـسية ـ والتعـرف لإلصـابة الرئ ـ إ ، الطـرف إصـابة طـراف أك الـسف يالعلـو  وقـد (الطـرف
اسـة، وطبيعـة ملالءمتـھ الوصـفي املـن باحـثال اسـتخدم ونــت رالد اسـة وت الد مــن رعينـة

العبـا )216(
ً

قـة العينـة اختيـار تـم حيـث  تج العمديـة، بالطر إصـابة الباحـث واسـت  الكـدم أن
ـ ـ ا صـابات أع ان، جميـع ـ ًرتكـرا عـد زو ـ الطـرف إصـابات و أك ا يالعلـو  مـن ًرتكـرا

، الطرف إصابات ع السف ـ الـرأس دو ـسم أجـزاء أك نـة ًعرضـا ا مقا  أجـزاء ببـا رلإلصـابة
سم   .ا

اسـة .6 ـادي،(رد ـ ـدفت): ٢٠١4الز طلبـة العـادات تقيـيم إ لـدى ـ جامعـة والتقاليـد  مـن املث
ية، التغذيـة ناحيـة ـشاط الـ متنـاع ال ي، ن، عـن البـد  عليـھ والـسيطرة التـوتر التـدخ

ق وجود من والتحقق ب وفر ة ن نمعنو ـس الباحـث ،املجـال ـذا ـ ا اسـة وطبـق الد رأداة
عينـة ـ وطالبـھ ١٧٢ بلغـت ع امعـة ليـات مـن طالـب ـ املرحلـة ـ ا  اعتمـدت حيـث و

اسـة ة رالد اسـتما ـ يان رع ـو ليكـرت مقيـاس وفـق ســت عـة مـن نم ن رأ ســؤ ووعـشر
ً

عـة أ ـ ع ن ع رمـو  ـشطة )4( التـوتر، )3(ن،التـدخ) 2(التغذيـة، )1(ـ تمثلـت رمحـاو ز
ا الباحـث وجـد وقـد البدنيـة، ـ كث

ً
الطلبـة  قـة مـع نيتعـاملو مـن ية طر ناء ـل ـ ـ  باسـت

ـ الفقـرة ت ال تنـاو رأشـا عـدم ـ اب عنـد الـصباحية الوجبـة الطلبـة لإ ـ الـذ امعـة، إ  ولـم ا
ذات الباحـث يجـد قـا فر

ً
ن إحـصائية داللـة و و بـ نـاث رالـذ سـة عنـد الطلبـة مـن و  رمما

جـد و البدنيـة، أيـضا وـشطة
ً

ســة مرتبطـة التـوتر حالـة أن  ــ البدنيـة ـشطة ربمما ف
امعة طلبة لدى التوتر حالة خفض ع ساعد قـات توجـد وال ا إحـصائية ذات وفر  داللـة،

ن و بـ نـاث رالـذ رة لقبـو ـ و ن ظـا ـرت حيـث التـدخ ـ النتـائج أظ أك  مـن% ٨٢ مـن أن
ن س رة نضويرف ا ن ظا  .التدخ

الـزغيالت .7 اسـة اسـة ـذه ـدفت): 2015(رد ـ رالد ـ التعـرف إ ـ إ  ًشـيوعا، صـابات أنـواع أك
ـا ا، ومواقع ـ وأسـبا الع ـا بوكـسنغ الكيـك لـدى  ونتاكـت، الـسي ونتاكـت، الفـل(بفئا

ـداف ولتحقيـق.ردن ـ) ونتاكـت الاليـت اسـة أ  صـفيالو املـن الباحـث اسـتخدم رالد
ھ اسـة ملالءمتـھ املـس بأسـلو الد ـو .روطبيعـة اسـة مجتمـع نوت  ًالعبـا ( 2950 ) مـن رالد

ن ل ًسـميا مـ الت ـ ر للكيـك تحـاد ـ ـي نغ، رد ونـت بوكـس اسـة عينـة وت  ) مـن رالد
تھ مـا مثلـوا ًالعبـا ( 304 عـد مـن (% 10.3 ) ـس و اسـة، الد  توصـل البيانـات تحليـل رمجتمـع

ـ الباحـث ـ أن إ ـ لـدى ًشـيوعا صـابات أك بوكـسنغ الع ـا الكيـك  رضـوض انـت بفئا
ح ثـم العـضالت ـر ضـوض وا ـ أمـا العظـم، رو لإلصـابات املواقـع أك انـت عرضـة  نـف ف
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اجـب أمـا وا ن، ـسبة والـشفت ـم بال لإلصـابات ســباب أل  ونتاكـت الفـل لفئــة املؤديـة
انت د عدم ف و ا ال ب باألدوات ال أمـا رللتد ات، ـ رواملبا والاليـت الـسي لفئ  ونتاكـت

انت ونتاكت يد السلوك عدم ف ن ا اضي   .للر

اســـة .8 والعوامـــل): Banstola and Acharya, 2015(رد ية الـــ الـــة ا تقيـــيم ـــ إ ـــدفت
بومـــــدي ـــــة قر ـــــ بتدائيـــــة س املـــــدا أطفـــــال ن بـــــ ـــــا املرتبطـــــة والديمغرافيـــــة رجتماعيـــــة

بمقاطعــــــة بــــــالبومـــــدي ن ي، ــــــ. اســــــ ع ــــــت أجر مقطعيــــــة اســــــة د خــــــالل طفــــــال290رومــــــن
ن بـــ ــة العمر الفئــة مـــن بتدائيــة س ــ5رباملــدا مــن10إ ة مختـــا عامـــة6رســنوات س رمــدا

، ــــــسم د ر أكتـــــو ن بــــــ ـــــسيطة عــــــشوائية عينـــــات املالحظــــــة،2013باســـــتخدام باســـــتخدام
ــسدي ا والتقيـيم نقــاط. واملقابلـة حـساب مــنباسـتخدامZتـم املطـو ي حــصا راملقيـاس

ة ـ العامليـة ة الـ باسـتخدامAnthroPlus.1.0.4منظمة ي إحـصا تحليـل أجـر كمـا ي،
SPSSة ــ عـــن16ال اســة الد كــشفت نقـــص% 3. 12و% 44.2، %35.4ر، ــشار ان معــدالت

التوا ع زال وال والتقزم ن ل. زالو ـش تـرتبط الديموغرافيـة جتماعيـة العوامل انت و
ســـــرة لت ـــــ حيـــــث ن الـــــو ـــــ نقـــــص مـــــع ـــــ داللـــــة(زكب مـــــستو والوضــــــع)0.047ىعنـــــد ،

لألسرة داللة(قتصادي مستو حد)0.001ىعند إ مرتبطا لألم التعلي الوضع ان و ،
داللـــة بمـــستو زال بـــال ـــ داللـــة(ىكب مـــستو التغذيـــة)0.014ىعنـــد ســـوء ل ـــش ثـــم ومـــن ،

تمام ا إيالء مع الص نامج ال تنفيذ أع ة أولو تو أن ب و عامة ية لة مش
الضعيفة للفئة  .خاص

وشــــاكر .9 ، الــــصا اســـة يميــــاـــدفت). 2016. (رد ي وال لألســــكيما املـــصاحبة ن التمــــا رإعــــداد
الباحـــث، قبـــل مـــن واملـــصممة الـــسف للطـــرف ســـكيميا عمليـــة إلحـــداث ضـــاغطة وســـيلة
التــواء إصــابة عــالج ــ يميــا ي وال لألســكيميا املــصاحبة ن التمــا تــأث ــ ع التعــرف روكــذلك

احـــــل ال للـــــداخل(مفـــــصل ال–املنقلـــــب ـــــ الثالو ـــــ العق ـــــاط ـــــبالر ـــــم) قر أ خـــــالل مـــــن
املجموعــــــة بأســـــلوب ـــــ التجر املــــــن اســـــتخدام وتـــــم لــــــم، جـــــة ود الكيميائيـــــة راملؤشـــــرات

احـل ال مفـصل بـالتواء ن املصاب ن اضي الر اسة الد مجتمع وتمثل املنقلـب–رالواحدة،
ب(–للداخل القر الثالو العق اط اضـية) الر الر الفعاليالـت وملختلـف ن متقدم رجال
احل2015/ 2014للموسم ال مفصل بالتواء ن املصاب من العينة لت ش وقد جة(م، رالد

اختيار) الثانية وتم مباشرة، صابة املـن) 8(عد واشـتمل البحث، عينة ليمثلوا ن مصاب
إصـابة لعـالج يميـا ي وال سـكيميا لعملية املصاحبة ن التما من مجموعة ع راملستخدم

مفصل احلالتواء للداخل(ال البحـث) املنقلب ات ـ متغ مـستو ـ ع قبليـا ا اختبـا ا ىسـبق
ً ً

ر
ملـــــدة اســـــتمرت ـــــ ال ـــــ العال املـــــن ة ـــــ ف بمنتـــــصف وســـــطيا ا اختبـــــا ـــــا وتخلل ة املختـــــا

ً ً
ر ) 6(ر

تحقـــق ــ املــن فاعليــة مــدى ــ ع للتعــرف البعــدي ختبــار إجــراء تــم ذلــك عــد و أســابيع،
تنفيذ وتم املطلوب، دف الواحـدال سـبوع ـ عالجيـة وحـدات ثـالث بواقـع ـ العال املن

ه قــــد ات) 5 -3(ربـــزمن ـــ متغ اعتمــــاد وتـــم عالجيــــة، وحـــدة ــــل ل م‘دقـــائق نرمــــو) CPK(نــــز
)GH (أن الباحـــــث تج اســـــت وقـــــد ن، املختـــــص مـــــن عـــــدد ة ـــــشا اس عـــــد وذلـــــك لـــــم، جـــــة رد ر

إيجـــــا تـــــأث يمـــــا ي وال لألســـــكيميا املـــــصاحبة نـــــات مفــــــصلللتمر التـــــواء إصـــــابة عـــــالج ـــــ ي
احل للداخل(ال   ).املنقلب
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اســة .10 الــة): BaraldiI and CondeII, 2016(رد وا جتماعيــة املؤشــرات تحليــل أن باعتبــار
ـــــو طفـــــال و لآلبـــــاء ية ــــــ الـــــ جتمـــــا ـــــراك ل انيـــــات إم لتقـــــدير قــــــة طر فـــــضل

الوا املجتمــع ــ مختلفـة ملــدد أو املختلفــة تطــواملجتمعـات تحليــل ـ إ اســة الد ــدفت رحـد، ر
مـــن تمثيليـــة عينـــة اســـتخدام و جيـــال، ـــ ع ليـــة ا ال لألســـر ـــة والتغذو التعليميـــة الـــة زا

بـاء مـن تتـألف ـل، ا ال ان ــا) سـنة24-20(والـشباب) ســنة65-35(زسـ عل ـصو ا لتـم
وطنيـة استقـصائية اسـات د ثالثـة إجـراء NHNS 1989(،)(HBS 2003 & 2009(رمـن تـم

املتعــدد اللوجــس نحــدار باســتخدام امعيــة ا م اسـ د بدايــة مــع لألبنــاء، وصــفي رتحليـل
ي عشوا اض اع نموذج مع ات للـشباب. املستو ـة التغذو الـة ا تقـدم النتـائج ـم أ انـت و

م والــــد مــــن إحــــصائيا ــــ أع لــــذو)0.005<ع(انـــت جتماعيــــة ف الظــــر انــــت كــــذلك ي، و
ــــ ة ــــ ــــسبةا بال الحــــق وقــــت ــــ ســــة املد نجــــاح ــــ ع ــــ كب تــــأث ســــرة و الطفولــــة روضــــع

 . لألبناء

ا وإجراءا اسة الد ية   :رمن

املستخدم الوصفي: املن املن استخدام ية(تم امل   ).باألسلوب

اســـة الد وعينــة مـــن :رمجتمــع ة ــ الف ـــ ائيــة ال ا بـــصو بانة ســ تطبيـــق 1/12/2019رتــم
ـــــــــ مقــــــــــصودةم20/12/2019وح قــــــــــة ـــــــــبطر ــــــــــع اضــــــــــية الر بيــــــــــة ال جـــــــــات خر مــــــــــن عينــــــــــة

ن جـة،) 92(بلغـت )2019/ 2018 - 2018/ 2017(العـام ـاخر م املـردود ـان بانة) 88(حيـث اســ
بانات) 4(بفاقد بعاد، اس اس ن) 2(وتم جت ر بانة أو اس وليـة ـا بيانا اسـتكمال لعدم ًنظرا

ا بنود بلغ، أحد يحيث ا ال العينة جة) 86(م   .خر

اسة الد الباحثة: رأداة إعداد من بانة   اس

و املحـــو شــمل املبدئيــة، ا صــو ـــ محــاو ثالثــة مــن ونـــة م بانة اســ تــصميم لتــم ر ر ر
جــات خر لــدى اضــية الر لإلصــابات العامــة بات باملــس ــ املعر الــو بمــستو اصــة ا ات ىالعبــا ر

مــــــن ــــــو وت اضــــــية، الر بيــــــة بـــــــالو) 15(نال اصــــــة ا ات العبــــــا ي الثــــــا املحــــــو وشـــــــمل ة، رعبــــــا رر
مــــن ـــو وت اضــــية، الر لإلصــــابات العامــــة بات باملــــس ي املحــــو) 13(نالوجـــدا شــــمل نمــــا ب ة، رعبــــا ر

مــــن ـــو وت اضــــية، الر لإلصـــابات العامـــة بات باملــــس ي الـــسلو بـــالو اصــــة ا ات العبـــا نالثالـــث ر
ة) 15(   . رعبا

املحكم اء بآ خذ عد ولكـنرو محـاو ثالثـة من أصبحت بحيث بانة س عديل تم رن
و املحــــو لأصــــبح مــــن) 12(ر بــــدال

ً
ي) 15( الثــــا املحــــو وأصــــبح ة رعبــــا مــــن) 12(ر بــــدال

ً
نمــــا) 13( ب

الثالــــث املحـــــو مـــــن) 12(رأصــــبح بــــدال ة عبـــــا
ً

لتـــــصبح)15(ر ات العبــــا عـــــض صــــياغة عـــــديل مــــع ر،
و كما ائية ال ا بصو بانة قرس   ).1(م

ستطالعية اسة   :رالد

ــــا قوام عينــــة ــــ ع اســــتطالعية اســــة د بــــإجراء الباحثــــة مجتمــــع) 30(رقامــــت مــــن جــــة خر
مــــن ة ــــ الف ــــ ــــ) م15/11/2019(البحــــث، مــــدى)م27/11/2019(إ ــــ ع التعــــرف دفت واســــ ،

وقــد العلميــة، املعــامالت وإجــراء العينــة ــم ف ملــستو املفــردات صــياغة ومناســبة ــرتىوضــوح أظ
ــم ف ملـستو املفـردات صـياغة مناسـبة البيانـات، جمــع بـأداة اصـة ا التعليمـات وضـوح ـا ىنتائج

يان ست ة استما وثبات صدق بإيجاد اصة ا العلمية املعامالت إجراء وتم   .رالعينة،
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يان ست ة الستما العلمية   :راملعامالت

خــالل:الــصدق - مــن الــداخ ــساق صــدق الباحثــة ناســتخدمت بــ تبــاط معامــل رإيجــاد
ليـــــــة ال جـــــــة والد ات العبـــــــا ن بـــــــ تبـــــــاط ومعامـــــــل ، محـــــــو ـــــل ــ ل ليـــــــة ال جـــــــة والد ات رالعبـــــــا ر ر ر رر
ن بــــ تبــــاط ومعامــــل الــــبعض، ا عــــض و يان ســــت محــــاو ن بــــ تبــــاط معامــــل يان، رلالســــت رر

يان لالســـت ي الـــذا والـــصدق يان لالســـت ليــة ال جـــة والد محـــو ـــل ل ليـــة ال جــة رالد ه،رر رومحـــاو
التالية داو با مو  :لكما

يان) 1(لجدو ست و للمحو لية ال جة والد ات العبا ن ب تباط رمعامل ر ر   )30=ن(ر

بات باملس املعر الو
لدى املالعب إلصابات العامة

اضية الر بية ال جات   خر

بات باملس ي الوجدا الو
لدى املالعب إلصابات العامة

ا بية ال جات اضيةخر   لر

بات باملس ي السلو الو
لدى املالعب إلصابات العامة

اضية الر بية ال جات   م  خر

يان  راملحو يان  راملحو  ست يان  راملحو  ست   ست

1  .763** .777** .637** .641** .926** .931** 

2  .769** .811** .834** .917** .789** .877** 

3  .878** .891** .414** .422** .869** .877** 

4  .783** .819** .585** .604** .878** .889** 

5  .588** .662** .771** .608** .909** .916** 

6  .698** .719** .207 .210 .926** .931** 

7  .711** .823** .815** .835** .821** .835** 

8  .878** .891** .641** .692** .788** .828** 

9  .673** .782** .839** .845** .668** .677** 

10  .923** .953** .833** .858** .773** .805** 

11  .212  .291  .827** .845** .713** .722** 

12  .167 .219 .845** .852** .108 .211 

13  .487** .501** .741** .868** .939** .941** 

14  .566** .580**       

ة) ر(قيمة* معنو مستو عند دولية   )0,304)= (0,05(ىا

ـــدو ا مـــن ـــل) 1(ليتــ ل ليـــة ال جـــة والد املفـــردات ن بـــ إحــصائيا دال تبـــاط ا روجـــود ر
ً

قيمــة إن حيــث يان، لالســـت ليــة ال جــة والد املفــردات ن ــ و ، رمحــو ـــا) ر(ر قيم مــن ــ أك ة املحــسو
ـــــــة معنو مـــــــستو عنـــــــد دوليـــــــة ن)0.05(ىا ت عبـــــــا عـــــــدا مـــــــا ـــــــ14،13(ر، املعر الـــــــو محـــــــو رـــــــ

اضـيةباملـ الر بيـة ال جـات خر لـدى املالعـب إلصـابات العامـة بات ة)س وعبـا الــو6(ر، محـو رـ
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اضــية الر بيــة ال جــات خر لــدى املالعــب إلصــابات العامــة بات باملــس ي ة)الوجــدا وعبــا ــ12(ر،
اضية الر بية ال جات خر لدى املالعب إلصابات العامة بات باملس ي السلو الو   ).رمحو

ا) 2(لجدو عض و يان ست محاو ن ب تباط رمعامل   )30=ن(ر

ي لو  راملحاو  م  الثالث  الثا
مجموع

بانة   س

1  
و لاملحـــــــــو العامـــــــــة/ ر بات باملـــــــــس ـــــــــ املعر الـــــــــو

اضية الر بية ال جات خر لدى املالعب  إلصابات
1 .799** .687** .896** 

2  
ي الثــا با/ راملحــو باملــس ي الوجــدا العامــةالــو ت

اضية الر بية ال جات خر لدى املالعب  إلصابات
 1 .667** .934** 

3  
الثالــــث العامـــــة/ راملحــــو بات باملــــس ي الــــسلو الــــو

اضية الر بية ال جات خر لدى املالعب  إلصابات
  1 .837** 

ة) ر(قيمة** معنو مستو عند دولية   )0,304)= (0,01(ىا

ـدو ا من تبـ) 2(ليت ا اوحروجـود ـ ت الـبعض، ا عـض و املحـاو ن بـ إحـصائيا دال راط
ً

ن بـ ــ) 0.667(مـا قيمــة)0.799(إ إن حيـث مــستو) ر(، عنـد دوليــة ا ـا قيم مــن ـ أك ة ىاملحـسو
ة   ).0.01(معنو

ــدو ا مــن يتــ محــو) 2(لكمــا ــل ل ليــة ال جــة الد ن بــ إحــصائيا دال تبــاط ا روجــود ر ر
ً

اوح ـــ ت يان، لالســـت ليـــة ال جـــة الد نرمـــع بـــ ـــ) 0.837(مـــا قيمـــة)0.934(إ إن حيـــث ة) ر(، املحـــسو
ة معنو مستو عند دولية ا ا قيم من يان)0.01(ىأك ست صدق ع يدل مما ،.  

ـــــ: الثبـــــات- وغ ضـــــعيف تبـــــاط ا معامـــــل أعطـــــت ـــــ ال ات العبـــــا بعاد اســـــ رعـــــد اســـــتخدمتدالر
الثبــــات قيمــــة إليجــــاد نبــــاخ(الباحثـــة كر ألفــــا ــــدورملحــــاو) ومعامــــل با ــــ مو كمــــا يان، لســــت

  :التا

ه) 3(لجدو ومحاو يان لالست الثبات   )30=ن(رقيم

  راملحاو  م
عدد

ات   رالعبا
ألفا قيمة
نباخ   وكر

1  
و لاملحـو لــدى/ ر املالعــب إلصـابات العامــة بات باملــس ـ املعر الــو

اضية الر بية ال جات  خر
12  .948 

2  
ي الثـا ي/ راملحـو الوجـدا املالعــبالــو إلصـابات العامــة بات باملـس

اضية الر بية ال جات خر  لدى
12  .968 

3  
الثالـــث املالعـــب/ راملحـــو إلصـــابات العامـــة بات باملـــس ي الـــسلو الـــو

اضية الر بية ال جات خر  لدى
12 .932 

يان ست  956. 36  إجما

مرتفعة*   قيمة
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دو ا من يا) 3(ليت سـت ثبـات قيمة تفاع يانرا سـت ـ بلغـت حيـث ه، ومحـاو رن
ـــــل ن) 0.956(ك بـــــ مـــــا اوح ـــــ ت يان ســـــت محـــــاو ـــــ ـــــ) 0.932(رو ثبـــــات)0.968(إ ـــــ ع يـــــدل ممـــــا ،

يان   .ست

العلميــة - املعــامالت إجــراء يانعــد ســت ة اســتما مفــردات إجمــا بلــغ عــة) 36(ر، مو زمفــردة
ائية) 3(ع ال ة الصو رمحاو   .ر

ساسي اسة   :ةرالد

بتطبيــق   الباحثــة قامــت والثبــات بالـصدق اصــة ا العلميــة للمعــامالت طمئنــان عـد
ساســية البحـث عينــة ـ ع يان ســت ة جـة،) 86(راسـتما مــنخر ة ـ الف ــ1/12/2019ــ وح

البيانـــــــاتم20/1/2020 ــــــغ وتفر وتنظيمـــــــھ تجميعــــــھ تــــــم يان ســـــــت تطبيــــــق مـــــــن ــــــاء ن عــــــد و ،
إلجراء ا املناسبةوجدول حصائية ات   .املعا

حصائية واملعامالت ات   :املعا

بانة ســـــ تطبيـــــق ـــــاعـــــد ـــــةوتجميع وملعا ات التكـــــرا ـــــصر جـــــداو ـــــ ـــــا غ تفر تـــــم ر، ل
حـصائية ــزم ا برنـامج خـالل مــن إحـصائيا ـا  SPSS (Statistical Package for Social(ًبيانا

Sciencesن والعـــــــــشر الثالـــــــــث ســــــــــاليب.صـــــــــدار مـــــــــن مجموعـــــــــة الباحثـــــــــة اســــــــــتخدمت وقـــــــــد
ــ و بانة، ســ ات لعبــا ســتدال و الوصــفي التحليـل عمليــة القيــام دف ــس ــ ال  :رحـصائية

نبــــــــاخ، كر ألفــــــــا ومعامــــــــل ، ســــــــو ب تبــــــــاط ا ومعامــــــــل ن ات، ر التكــــــــرا حــــــــساب ــــــــ ــــــــة املئو ــــــــسب روال
ة املعيا نحرافات و سابية ا   .رواملتوسطات

البا فإنــــھوحـــددت املفحـــوص ــــا إل وصـــل إذا ــــ ال النقطـــة عـــد ــــ وال القطـــع جــــة د رحثـــة
الفاصــل ـد ا ـ ـة املئو ا ـس و ـسابية ا املتوســطات وأن عليـھ اسـتجاب الـذي املقيـاس يجتـاز

البحث أداة ستجابات مستو ن   )4(لجدو.ىب

البحث) 4(لجدو عينة استجابة ات ملستو القطع جة   رد

سا  م ا ة  ياملتوسط املئو سبة   ىاملستو  ال

  منخفض  55.33%: 33.33  1.66: 1  1

  متوسط  77.67%: 55.67  2.33: 1.67  2

  مرتفع  100%: 78  3:  2.34  3
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النتائج ومناقشة وتفس   :عرض

واملـن البحـث عينـة حـدود ـ و ـساؤالت مـن طـرح مـا ـ ع دا و البحث دف ل تحقيقا
ً ً

ر
توصلت ما الباحثة عرض التااملستخدم، النحو ع مصنفة نتائج من   :إليھ

أوال
ً

النتائج:    :عرض

الـــدالالت ومناقـــشة لـــدىحـــصائيةعـــرض املالعـــب إلصـــابات العامـــة بات باملـــس ـــ املعر للـــو
اضية الر بية ال جات   :خر

لدى) 5(لجدو املالعب إلصابات العامة بات باملس املعر للو حصائية الدالالت
ب ال جات اضيةخر الر   )86=ن(ية

ات  م   رالعبا
املتوسط
ي سا   ا

نحراف
  ياملعيار

سبة ال
ة   املئو

  ىاملستو

اضية   .1 الر لإلصابة يؤدي حماء ضعف أن   مرتفع 96.93 0.393 2.908  أعلم

اضية   .2 الر صابة ب س البدنية اللياقة نقص أن   مرتفع 95.02 0.518 2.851  ىأر

3.   
ل ســــــتعداد غيــــــاب أن حــــــدوثأعــــــرف ــــــ ب ســــــ لمنافــــــسة

اضية الر   صابات
1.724 0.726 

57.47 
 متوسط

اضية   .4 الر لإلصابات يؤدي الشديد اك حت أن م  متوسط 59.39 0.468 1.782  أتف

اضية   .5 الر صابة ب س اطئ ا داء أن   مرتفع 90.42 0.608 2.713  أعرف

6.   
إصــــــابة ــــــ ب ســــــ املعلــــــب ضــــــية أ ــــــة ز جا ضــــــعف أن رأر ى

نالال   عب
2.713 0.608 

90.42 
  مرتفع

7.   
حــــــــــدوث ــــــــــ ب ســــــــــ اضــــــــــية الر دوات و ات ــــــــــ التج قلـــــــــة

اضية الر   صابات
2.678 0.638 

89.27 
  مرتفع

8.   
حــــــدوث ــــــ ب ســــــ ب التــــــد أثنــــــاء ب املــــــد مالحظــــــة رغيــــــاب ر

اضية الر   صابات
2.690 0.616 

89.66 
  مرتفع

9.   
علميـــة أســـس ـــ ع ند املـــس ـــ غ ـــاطئ ا ب التـــد أن رأعلـــم

اضية الر صابات دوث يؤدي   دقيقة
2.655 0.696 

88.51 
  مرتفع

ـــــــ .10 ب ســـــــ ب التـــــــد لوقـــــــت املناســـــــب ـــــــ غ ختيــــــار أن رأر ى
اضية الر صابات   حدوث

2.644 0.664 
88.12 

  مرتفع

يــــؤدي .11 ب التــــد عــــد إيجابيــــة احــــة وجــــود عــــدم أن رأعــــرف ر
اضية الر   لإلصابات

1.816 0.601 
60.54 

 متوسط

أن .12 بىأر التد عند ن والو السن ق فر مراعاة رغياب ز  متوسط 58.24 0.651 1.747  و

لدى املالعب إلصابات العامة بات باملس املعر للو إجما
اضية الر بية ال جات  80.332 0.346 2.410  خر

  مرتفع

ـــــدو ا مـــــن العامـــــة) 5(ليتـــــ بات باملـــــس ـــــ املعر للـــــو ات عبـــــا إجمـــــا مـــــستو رأن ى
اضــــــيةإلصــــــابات الر بيــــــة ال جــــــات خر لــــــدى ــــــة) مرتفــــــع(املالعــــــب مئو ــــــسبة حيــــــث%)80.332(ب ،
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مـــــستو) 4(حـــــصلت ات ىعبـــــا ن) متوســـــط(ر بـــــ مـــــا اوح ـــــ ت ـــــة مئو ـــــسب ــــــ%) 57.47(ب ،%)60.54(إ
مستو) 8(وحصلت ات ىعبا ن) مرتفع(ر ب ما اوح ت ة مئو سب   %).96.93(إ%) 88.12(ب

حصائية الدالالت ومناقشة اعرض املالعبللو إلصابات العامة بات باملس ي لوجدا
اضية الر بية ال جات خر   :لدى

لدى) 6(لجدو املالعب إلصابات العامة بات باملس ي الوجدا للو حصائية الدالالت
اضية الر بية ال جات   )86=ن(خر

ات  م   رالعبا
املتوسط
ي سا   ا

نحراف
  ياملعيار

سبة ال
ة   املئو

  ىاملستو

ال .13 صـاباتضعف حدوث ب س يد ا حماء رغبة
اضية   الر

2.793 0.553 
93.10 

 مرتفع

اضية .14 الر لإلصابات يؤدي داء من وف  مرتفع 93.87 0.518 2.816  ا

اضية .15 الر لإلصابات يؤدي داء دد  مرتفع 93.49 0.546 2.805  ال

ب .16 ــــــس ــــــ ا الر ـــــشاط ال ســــــة مما أثنـــــاء ــــــ ك ال رضـــــعف
اضية الر   صابات

2.839 0.503 
94.64 

 مرتفع

صــابات .17 حــدوث ــ ب ســ امللعــب ضــية أ ســوء بــأن رأشــعر
اضية   الر

1.977 0.528 
65.90 

 متوسط

حـــــــدوث .18 ـــــــ با ســـــــ ب واملتـــــــد ب املـــــــد ن بـــــــ العالقـــــــة فتـــــــو
ً

ر ر ر
اضية الر   صابات

2.667 0.604 
88.89 

 مرتفع

لــھ .19 ب ـــس قــد لالعـــب محببــة ـــ غ اضــة ســة رمما صـــابةر
اضية   الر

2.529 0.760 
84.29 

 مرتفع

ــ .20 با ســ يكــو قــد اضــية الر صــابة مــن الــشديد ــوف ا
ً

ن
ا   دو

2.690 0.597 
89.66 

 مرتفع

صــــــــابات .21 حــــــــدوث ــــــــ ب ســــــــ نفعــــــــا تــــــــزان ضــــــــعف
اضية   الر

2.701 0.593 
90.04 

 مرتفع

الالعـــب .22 عـــرض قـــد عــالم و ـــو م ا انتقـــاد مـــن ــوف را
اضيةلإلص الر   ابة

2.230 0.564 
74.33 

 متوسط

إلصابتھ .23 با س يكو قد نفسھ الالعب ثقة ضعف
ً

 مرتفع 90.80 0.584 2.724  ن

مـا .24 وا ب واملـد سـرة قبـل مـن ن لالعبـ الزائد ن رال
اضية الر صابات دوث با س يكو قد

ً
  ن

2.736 0.580 
91.19 

 مرتفع

با باملــس ي الوجــدا للــو لــدىإجمــا املالعــب إلصــابات العامــة ت
اضية الر بية ال جات  87.516 0.499 2.625 خر

 مرتفع

ـــدو ا مـــن العامـــة) 6(ليتـــ بات باملـــس ي الوجـــدا الـــو ات عبـــا إجمـــا مـــستو رأن ى
اضـــــية الر بيـــــة ال جـــــات خر لـــــدى املالعـــــب ـــــة) مرتفـــــع(إلصـــــابات مئو ـــــسبة حيـــــث%)87.516(ب ،



واقع الوعي المعرفي والوجداني والسلوكي بالمسببات العامة إلصابات 
 استقالل عبد الوھاب الرقم/ د المالعب

 

 

250 

مـــــــــــــستو ن ت عبـــــــــــــا ىحـــــــــــــصلت ـــــــــــــة)متوســـــــــــــط(ر مئو ـــــــــــــسب ـــــــــــــب،%)74.33(،%)65.9(ب ت ال ـــــــــــــ ع
مستو) 10(وحصلت ات ىعبا ن) مرتفع(ر ب ما اوح ت ة مئو سب   %).94.64(إ%) 84.29(ب

حصائية الدالالت ومناقشة املالعـبعرض إلصـابات العامـة بات باملـس ي الـسلو للـو
اضية الر بية ال جات خر  :لدى

للو) 7(لجدو حصائية لدىالدالالت املالعب إلصابات العامة بات باملس ي السلو
اضية الر بية ال جات   )86=ن(خر

ات  م   رالعبا
املتوسط
ي سا   ا

نحراف
  ياملعيار

سبة ال
ة   املئو

  ىاملستو

اضية .25 الر صابة ب س يد ا حماء سة مما   متوسط 68.20 0.888 2.046  رغياب

ســــــ .26 دو ي عــــــشوا ل ــــــش ب التــــــد نتطبيـــــق ألســــــسر ناد
اضية الر صابات ب س   علمية

  متوسط 69.35 0.866 2.081

ب .27 ـــس خاطئــة أوقـــات ــ ب التــد ســـة مما ــ ع ــرص را ر
اضية الر   صابات

  متوسط 66.67 0.792 2

صــابات .28 حــدوث ــ ب ســ الــشديدة ــات ا حت ســة رمما
اضية   الر

  متوسط 67.05 0.814 2.012

ل .29 ب املـــــــد مـــــــن املـــــــستمر مرالنقـــــــد عرضـــــــ ب ـــــــس ن العبـــــــ
اضية الر   لإلصابة

  متوسط 72.03 0.861 2.161

ـم .30 ل ب ـس ن املتـد ات قـد تفـو ية تد أحمال رتطبيق ر قر
اضية الر   صابات

  متوسط 71.65 0.856 2.149

افيــــــة .31 احـــــة ات ـــــ ف دو املنافــــــسات ـــــ اك شـــــ رتكـــــرار ن
ن لالعب اضية الر صابات   يحدث

  وسطمت 73.18 0.833 2.195

حــــــدوث .32 ــــــ با ســـــ ــــــاق حــــــاالت ـــــ اضــــــة الر ســـــة رمما ر
اضية الر   صابات

  متوسط 70.88 0.846 2.126

حــدوث .33 ــ ب ســ بات التــد عــن املتكــر الغيــاب راســتمرار ر
اضية الر   صابات

  متوسط 65.13 0.939 1.954

صـــابات .34 ب ـــس عة الــسر الوجبـــات تنــاو ـــ ع ــرص لا
اضية   الر

  متوسط 64.37 0.912 1.931

يـؤدي .35 صـابة مـن الـشفاء اكتمـال دو اضـة الر سة نمما ر
ما   لتفاق

  متوسط 67.82 0.908 2.035

صــابات .36 ب ســ صــ ــ غ ل ــش غذيــة تنــاو لاســتمرار
اضية   الر

  متوسط 63.98 0.905 1.920

لدى املالعب إلصابات العامة بات باملس ي السلو الو إجما
ا الر بية ال جات  ضيةخر

  متوسط 68.359 0.814 2.051

ــــدو ا مــــن العامــــة) 7(ليتــــ بات باملــــس ي الــــسلو الــــو ات عبــــا إجمــــا مــــستو رأن ى
اضــــية الر بيـــة ال جــــات خر لـــدى املالعــــب ـــة) متوســـط(إلصـــابات مئو ــــسبة حيــــث%)68.359(ب ،

مستو ات العبا جميع ىحصلت ن) متوسط(ر ب ما اوح ت ة مئو سب   %).73.18(إ%) 63.98(ب



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

التربیةمجلة   
 م2020 لسنة أكتوبر، )الخامس(، الجزء )188: (العدد

 

 

251 

للبحث الثالث ساؤ ال ع جابة تم قد و ي ذلك لو   .ن

ثانيا
ً

النتائج:    :مناقشة

لإلصــــابات العامــــة بات باملــــس ــــ املعر الــــو مــــستو أن ــــ إ الــــسابقة النتــــائج ت ىأشــــا ر
العلميـــة املـــادة ة غـــزا ضـــوء ـــ ذلـــك تفـــس مكـــن و مرتفعـــا، جـــاء اســـة الد عينـــة لـــدى اضـــية رالر ر

ً

صابا عن مـناملتوفرة أو امعيـة ا ن اسـ د أثنـاء سـواء جـات ر ا ا ـسب اك وال اضية الر رت
فـع ـ ذلـك م سـا التـا و ا با ومـس اضـية الر صـابات عـن ـشر ي أو يكتـب ملـا ن ع متـا رخالل

ا املعر ن وع   .ىمستو

ي الــــــسلو وكــــــذلك ي الوجــــــدا الــــــو مــــــستو أن ــــــ إ الــــــسابقة النتــــــائج ت أشــــــا نمــــــا ىب ر
ــباملـس ع ــ ك ال ضــعف ــ ذلــك تفــس مكــن و متوســطا، جــاء اضــية الر لإلصــابات العامــة بات

ً

بـــرامج ـــ اضـــية الر لإلصـــابات العامـــة بات باملـــس بـــالو يتعلـــق فيمـــا ي والـــسلو ـــار امل انـــب يا
الوجدانيــــــــة وانـــــــب با تمـــــــام ضـــــــعف ـــــــ إ باإلضـــــــافة امعيـــــــة ا املراحـــــــل ـــــــ ـــــــ و عـــــــداد

نفعالية العامـةو بات املس حو ف ومعا بيانات من عرض فيما أو اسية الد املنا لسواء ر ر
م التقــو أســاليب أن كمــا فقــط، ــ املعر انــب ا ــ ع ة ــ كب ة بــصو ــ ك وال اضــية الر رلإلصــابات
الوجدانيـــــة وانـــــب ا مـــــا حـــــد ـــــ إ غفـــــل و ــــ املعر انـــــب ا قيـــــاس ـــــ ع الغالـــــب ـــــ تركـــــز املتبعــــة

ــــ ـــل بيــــةوالـــسلوكية، ال جـــات خر مــــن اســـة الد عينـــة ــــ و ـــو ي أن ــــ مت ســـا العوامـــل رذه ن
متوسطا جاء اضية الر لإلصابات العامة بات باملس اضية الر
ً

.  

اسة الد   :رتوصيات

ي .1 والـــسلو ي الوجـــدا ن ــانب ا ـــ ع امعيــة ا باملراحـــل ــ و عـــداد بــرامج ـــ تمــام
أك ة   .ربصو

بقيــــــاس .2 م التقـــــــو عمليـــــــة تمــــــام ـــــــا ع ـــــــ ك ال وعـــــــدم والــــــسلوكية الوجدانيـــــــة وانـــــــب ا
بيــــــة ال لطــــــالب عامــــــة بـــــصفة التعليمــــــة بالعمليــــــة يتعلــــــق فيمـــــا فقــــــط ــــــة ا امل وانـــــب را

خاصة بصفة اضية الر لإلصابات العامة بات باملس يتعلق وفيما اضية  .الر

ـــ .3 ع اضـــية الر بيـــة ال طالبـــات يـــل وتأ بإعـــداد املختـــصة ـــة ا انفتـــاح ة اتورضـــر ـــ ا
ا م ستفادة ومحاولة اضية الر صابات مجال العاملية  .املتقدمة

خاصـــــــة .4 بـــــــصفة اضـــــــية الر بيـــــــة ال طالبـــــــات ن ـــــــ و عامـــــــة بـــــــصفة ـــــــ املجتم الـــــــو ـــــــشر
خـــالل مـــن وذلــك وعـــالج، وقايــة وطـــر بات مــس مـــن ــا يتعلـــق ومــا اضـــية الر قباإلصــابات

ال ة التوعو امج وال ية التد ات رالدو ذلكر م س أن  .يمكن
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اسة الد حات   :رمق

بيـــــة .1 ال اء ــــ خ نظــــر ـــــة وج مــــن ــــا م الوقايـــــة وكيفيــــة اضــــة الر لإلصـــــابات العامــــة بات املــــس
اضية   .الر

ي .2 الـــــسلو بــــالو اضــــية الر بيـــــة ال جــــات خر ــــ و ـــــز عز ــــ ح ــــ مق تـــــد برنــــامج رفاعليــــة
اضية الر صابات بات  .بمس

الد .3 املنا ردو اضيةر الر صابات من اضية الر بية ال طالب وقاية   .اسية
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