
  م4235/أيلول     جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة     35العدد/

031 

 بت الريبضية لدى طالب كميبت جبمعة المواصل  بألنشطة الريبضيةاصب دراسة تحميمية لإل
 يعثمبن عدنبن ال يبت .م.د    أ.م. نغم خبلد الخفبف

 التعريف  بل حث  -1
 المقدمة وأهمية ال حث  1 - 1

الريبضية من المشبكل  بت الريبضية وانتشبرىب لدى طالب كميبت جبمعة المواصل  بأللعبباصب أن حدوث اإل 
اذ تعمل عمى الحد من انتظبم دواميم في الدروس وكذلك ، الميمة التي تحد من العممية التعميمية ونتبئج الطالب التحاصيمية

ن مشبركبتيم في ال طوالت الريبضية الجبمعية والمحمية فضاًل عن تأثيرىب السم ي عمى الجبنب النفسي لمطبلب ومب يترتب م
 عمييب من أع بء مبدية تاصرف عمى العالج والتأىيل.

ز التي عمى الجبمعة االىتمبم  يب وتييئة مرك بت الريبضية تعد من المواضيع الميمةاصب وممب الشك فيو أن اإل 
تخاصاصي أضبفة لممركز التخاصاصي في كمية التر ية الريبضية لكي ييتم ويؤىل الطبلب الماصبب من أجل االستمرار في 

سواء جراء التدريب  بتاصب اإلنشبطبتو الريبضية, و بلرغم من كل التدا ير المستخدمة في المجبل الريبضي لمحد من وقوع 
 شكل مستمر جراء شدة المنبفسبت والحمبس الزائد)التكريتي  ةب اصاإلمعدل  ارتفبعأننب نالحظ  إال، أو المنبفسة
 .(1998,44والاصفبر,
لمالحظة الطم ة المراجعين لمجنة الطب الريبضي والعالج الط يعي والتأىيمي في الكمية ت ين  تقدم حث ال بحثبن أن كل مب

بحثبن إجراء ىذه الدراسة لمتعرف عمى أنواع بت الريبضية, األمر الذي أستدعى ال اصب تعرض الطم ة ألنواع مختمفة من اإل
بت الريبضية التي يتعرض ليب طم ة الجبمعة المشبركين ضمن منتخ بت كميبتيم وأس بب حدوثيب لممسبىمة في الحد اصب اإل

من انتشبرىب  يدف الحفبظ عمى اصحة وسالمة الطم ة وتركيز الجيود لمحد من حدوثيب لدييم واستمرار العممية التعميمية 
 واألنشطة الريبضية  نجبح.

 مشكمة ال حث  2- 1
من خالل عمل ال بحثبن كأستبذه في التر ية الريبضية في مجبل التدريب والميبقة ال دنية ومن خالل المشبىدة  

حدا ال بحثبن ، بتاصب لمكثير من الم بريبت التي يخوضيب الطم ة أثنبء تأدية األنشطة الريبضية لكميبتيم وتعرضيم لإل
بت حدوثًب لدى الالع ين من الطم ة  غية الحد منيب وتوعية الطم ة اصب اإل فة واجراء الدراسة التحميمية الحبلية ألكثرلمعر 

ومدر ييم من الالع ين واكتسبب الميبرات الحركية وتييئة أجزاء الجسم المختمفة لمعمل ال دني, و بلرغم من تطور األ حبث 
بت الريبضية تشكل أحدى المشبكل األسبسية لمممبرسين اصب والتأىيل مب زالت اإل بت الريبضيةاصب والدراسبت في عمم اإل

لألنشطة الريبضية عمى اختالف أنواعيب, ومن ىنب ت مورت فكرة ال حث من أجل الحد من المعبنبة الجسدية والنفسية والمبدية 
 .التي تقيميب الجبمعة ة والتي قد تحدث لمطبلب جراء مشبركتو في األنشطة الريبضيةاصب المترت ة لإل

 أهداف ال حث  3 -1
 : ييدف ال حث الى التعرف عمى مب يأتي  
 .بت فييماصب التعرف عمى الفرق الريبضية لكميبت الجبمعة واأللعبب الريبضية التي تكثر اإل -1
 أس ب يب وأمبكنيب.، بت الريبضيةً األكثر حدوثبً اصب اإل -2
 مجبالت ال حث  4 -1
 .ب جبمعة المواصل مالع: المجبل المكبني  -
 . 2012/  4/  15ولغبية  2011/  11/  21 ا تدأ من: المجبل ألزمبني  -
 .الريبضية طالب كميبت جبمعة المواصل  بأللعبب: المجبل ال شري  - 
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 اإلطبر النظري وال حوث المشب هة – 2
 : اإلطبر النظري 1 – 2

عمى اصحة الالعب وسالمتو ومنع  بمة من خالل الحفبظيعد الطب الريبضي من العموم التي تخدم الريبضة  اصورة ع
فضاًل عن الضرورة في تأىيل الريبضي ، ة والحد منيب لضمبن استمرار الالعب ممبرسة النشبط الريبضياصب حدوث اإل

 إ (.11,1996وعودتو الى المالعب  نفس المستوى)حيبة,
عية ووجود التنبفس  ين الالع ين والفرق يؤدي الى حدوث ن التنبفس  ين الفرق القوية سواء  بأللعبب الفردية أو الجمبإ

بت الريبضية تشكل تيديدًا ك يرًا لمريبضيين في الفرق ذات اصب ( أن اإلWatinsبت وتزايدىب يومب  عد يوم, حيث يرى)اصب اإل
 بإلضبفة  (.Watins,1996,43القرن) اذ تشير أكثر اإلحاصبئية الى تزايدىب في الناصف الثبني من ىذا، المستوى العبلي

فيي ترت ط ارت بطب وثيقًب  مجموعة من ، جزاء الميمة لمطب الريبضي الحديثبت الريبضية من األاصب الى ذلك فأن اإل
بت الريبضية تتفبقم جراء التدريب المتزايد والمنبفسة الشديدة والمشبركة في اصب (,وأن اإل183,1989العموم الريبضية)ق ع,
وىذا يحدث  بلنس ة لمريبضيين ، جراء الضغط عمى المفباصل واألر طة واألوتبر العضمية كذلك من، األنشطة الريبضية
  الغير المحترفين.

 -: أسبسية وىي بت الريبضية يستند عمى دعبئم وعنباصراصب ن الوقبية والحد من اإلإ
 االنتقبء. -
 كفبءة مدرب األلعبب الريبضية التب عة لكميبت الجبمعة. -
 عب الريبضية.كفبءة وجودة المال -
  ـ: بت الريبضية اصب األس بب والعوامل المؤدية لحدوث اإل 2-1-1

، ة تسمح لمطبلب  ممبرسة فترة أطول لمنشبط الريبضياصب ن معرفة العوامل التي تؤدي وتمنع وتقي وتشخص اإلإ
 ـ: يمي  ة  مباصب وتتمخص العوامل المؤدية لإل
كل ذلك يؤدي الى وقوع أع بء عمى الجيبز العضمي  حركي الضيق والمتكرر,إضبفة لممدى ال، *عبمل التكرار ولمدة طويمة

 والعظمي والمفاصمي وكذلك عمى األر طة المفاصمية.
*عدم التدريب  بنتظبم وعدم استعداد الالع ين من الطم ة لمعمل والجيد ال دني و بلتبلي واصول الطم ة الريبضية الى مرحمة 

 ة.اصب اإل
ي  بلطبلب الريبضي الى التعرض لعممية الدوران والثني والمف ومب يتطمب ذلك من سرعة رد *تكرار أداء الحركبت يؤد
 الفعل لمحركبت المفبجئة.

ىمبل اإلاصب * تفبقم اإل ة واالستمرار  ممبرسة النشبط الريبضي ممب يؤدي اصب ة لدى الطبلب جراء التشخيص الخبطئ وا 
 و مزمنة ياصعب عالجيب.إاصب الى 

ة نتيجة الجيد ال دني العبلي الذي يفوق تحمل الطبلب و بلتبلي وقوع عبء ك ير عمى الجيبز الحركي  اصب* وقد تحدث اإل
 وىذا قد يحدث لألطراف العميب او السفمى حسب نوع النشبط الريبضي.

ضبفة الى مبتقدم ىنب أس بب أخرى لإل  : ت الريبضية ىيباصب بت الريبضية ولعل أىم األس بب الرئيسة لحدوث اإلاصب وا 
 .عدم االىتمبم  بإلحمبء  اصورة عممية اصحيحة -1
 .التدريب الخبطئ غير المستند عمى أسس عممية دقيقة -2
 .عدم مالحظة المدرب لمطبلب في أثنبء أداء التمبرين -3
 .عدم مالئمة أرضية الممعب -4
 .االختيبر غير المنبسب لوقت التدريب -5
 .عدم وجود راحة إيجب ية  عد أداء التمبرين -6
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 .ة الريبضية )الثقبفة الط ية(اصب لب  بإلعدم إلمبم الطب -7
  (5، 1989، ق ع)ة اصب وجود عوامل نفسية أو اجتمبعية ممكن أن تزيد من نس ة حدوث اإل -8
 -: الدراسبت المشب هة 2-2
 (1991 هي الدين أ راهيم )، دراسة سالمة 2-2-1
 الشبئعة لمطالب الريبضيين( الريبضيةبت اصب )عالقة  عض المتغيرات المورفولوجية وال دنية والنمط الجسمي  بإل  
بت الريبضية التي يتعرض ليب طالب كمية التر ية الريبضية واألنمبط اصب ىدفت الدراسة الى تحديد وتاصنيف اإل -

 بت الريبضية  بلمتغيرات ال دنية والمورفولوجية قيد ال حث.اصب الجسمية وعالقة اإل
 ة.اصب لم يتعرضوا لإل ( منيم42)، بت وتكررت لدييماصب ضوا لإل( منيم تعر 42( طبلب )84أجريت الدراسة عمى ) -
اصب ة العضالت و إاصب بت حدوثًب ىي اصب أظيرت النتبئج ان أكثر اإل -  .بت المفباصلا 
 ة.اصب النمط النحيف أظيرت نتبئج الدراسة أكثر األنمبط تعرضًب لإل -
 (1991) دراسة مبجد فبيز وقبسم خويمة 2-2-2
 بت الريبضية الشبئعة لدى الع ي العبب القوى في األردن(ب اص)دراسة تحميمية لإل 
والتعرف عمى ، بت الريبضية شيوعًب لدى الع ي العبب القوى في األردناصب _ ىدفت الدراسة الى التعرف عمى أكثر اإل 

 بت شيوعب في كل فعبلية من فعبليبت العبب القوى.اصب أكثر اإل
 .ةاصب ة وأس بب ىذه اإلاصب إل_ التعرف عمى أكثر منبطق الجسم تعرضًب ل

 (الع ًب من الع ي أندية الدرجة األولى في األردن.48_تكونت عينة ال حث من )
بت شيوعًب, وان الحوض والطرف السفمي من أكثر أجزاء اصب _ تواصل ال بحثبن الى أن التقمص العضمي من أكثر اإل

 ثم الكتفبن العمويبن.، ةاصب الجسم عرضة لإل
 .ة يمييب اإلفراط في التدريباصب ير كبفي من أكثر األس بب في حدوث اإل_ أن اإلحمبء الغ

 إجراءات ال حث  – 3
 منهج ال حث 1 – 3

 .ستخدم ال بحثبن المنيج الواصفي  أالسموب المسحي لمالئمتو لط يعية ال حثإ
 مجتمع ال حث وعينته  2 – 3

طة الريبضية التي تقيميب الجبمعة وعددىم شمل مجتمع ال حث طالب كميبت جبمعة المواصل المشبركين في األنش
حيث تم تقسيم الطم ة الى ، سنة (23 – 19)تراوحت أعمبرىم  ين ، (2012-2011)طبل ًب خالل العبم الدراسي  (1550)

والكمية التي ، مجموعتين ت عب لمكمية التي ينتمي الييب ونعني  ذلك )الكميبت التي تكون جيدة  بألنشطة الريبضية مجموعة
  .كون  مستوى متوسط مجموعة(ت

 (1الجدول رقم )
 الكميبت ذات المستوى المتوسط في األنشطة الريبضية الكميبت ذات المستوى الجيد في األنشطة الريبضية

 التمريض التر ية الريبضية
 الحقوق التر ية
 ال يئة اآلداب

 اليندسة الكترونية اإلدارة واالقتاصبد
 اليندسة التر ية األسبسية

 الطب الزراعة
 طب أسنبن العموم

 الاصيدلة عموم الحبس بت
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 العموم اإلسالمية 
 العموم السيبسية 
 الطب ال يطري 
 الفنون الجميمة 

 أدوات ال حث  3 – 3
، بت, أس ب يباصب أنواع اإل)ستمبرة خباصة أستخدميب ال بحثبن والمتضمنة معمومبت الطم ة الماصب يناتم أعداد  

شدة المنبفسة( فضاًل عن الحبالت الاصع ة التي تتطمب ، ة فيو, نوع المع ةاصب م, الوقت التي حدثت اإلمواقعيب  بلجس
لغرض التشخيص الدقيق  واسطة األشعة أو السونبر, وتم عرضيب عمى مجموعة  تحويميب الى العيبدة االستشبرية الخبرجية

 دريب(.واالختاصبص)*()خ راء الطب الريبضي وفسمجة الت من ذوي الخ رة
 المعبلجبت اإلحاصبئية  4 – 3

 ( 101,1996)التكريتي والع يدي, أستخدم ال بحثبن قبنون النس ة المئوية في معبلجة ال يبنبت واستخراج نتبئج ال حث.
 عرض ومنبقشة النتبئج  -4
 يبضيةبت الريبضية لكميبت جبمعة المواصل  بألنشطة الر اصب عرض ومنبقشة نتبئج الدراسة التحميمية لإل 4-1

 (2الجدول )
 األنشطة الريبضية والنسب المئوية ي ين العدد الكمي لمطم ة والطم ة الماصب ين  بلكميبت ذات المستوى الجيد والمتوسط في

 الكميبت ذات المستوى الجيد
عدد الطالب في الكمية ذات المستوى الجيد في 

 األنشطة الريبضية
 المئوية النس ة عدد الطم ة الماصب ين النس ة المئوية

600 38.71% 225 37.5 
 الكميبت ذات المستوى المتوسط

عدد الطالب في الكمية ذات المستوى الجيد في 
 األنشطة الريبضية

 النس ة المئوية عدد الطم ة الماصب ين النس ة المئوية

950 61.29 430 45.26 

ستوى الجيد المشبركين في األنشطة أن عدد الطم ة في الكميبت ذات الم (2من خالل مالحظتنب لمجدول رقم ) 
%(, امب 37.5) الع ًب ونس تيم (225) %( والماصب ين  مغ عدىم38.71) العب ونس تيم (600) الريبضية  مغ عددىم

الع ًب  (430%( وعدد الماصب ين  مغ )61.29)ة ( الع ًب و نس 950 بلنس ة لمكميبت ذات المستوى المتوسط ف مغ عددىم )
بت عند الكميبت ذات المستوى المتوسط  غض النظر عن اصب أن األرقبم التي ظيرت ت ين كثرت اإل، %(45.26) ةو نس 

كون ان الكميبت ذات المستوى المتوسط أكثر من الكميبت ذات المستوى الجيد,وىذا إشبرة تدل عمى الفبرق ال دني والميبري 
   لمفرق المشبركة في األنشطة الريبضية.

 
 
 
 

                                                           

 عمبر ع د الرحمن ق ع  كمية التر ية الريبضية / جبمعة المواصل/طب ريبضي وتشريح )*( أ.م.د
 أ. م.د احمد ع د الغني  كمية التر ية الريبضية / جبمعة المواصل/ فسمجة تدريب 
 م. منيب ع داهلل فتحي  كمية التر ية الريبضية / جبمعة المواصل/ عالجية 
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 (3الجدول)

 ة لدى الكميبت ذات المستوى الجيد والمتوسط في األنشطة الريبضيةاصب  بب اإلي ين أس

 ةاصب س ب اإل
العدد الكمي لمطالب 
الماصب ين في المجموعة 

 الجيدة
 النس ة المئوية

العدد الكمي لمطالب 
الماصب ين في المجموعة 

 المتوسطة
 النس ة المئوية

عدم اإلحمبء الجيد ونقص الميبقة ال دنية 
 داد لممنبفسةواالستع

20 8.89% 197 45.81% 

 %43.26 186 %78.67 177 االحتكبك الشديد واألداء الخبطئ 
عدم جبىزية الممعب وسوء التجييزات 

 والمستمزمبت واألدوات الريبضية 
28  12.44 % 47 10.93% 

 %100 430 %100 225 المجموع الكمي

  :يأتي ( يت ين لنب مب3من خالل مالحظة الجدول رقم)
ة الى التاصنيفبت الم ين أعاله حيث ظير عدد اصب ان الجدول الذي إمبمنب يرجع الس ب الرئيسي لحدوث اإل

و س ب االحتكبك الشديد ، %(8.89الع ًب ونس تيم ) (20) الماصب ين في الكميبت ذات المستوى الجيد  س ب اإلحمبء
أمب  بلنس ة لمكميبت ذات المستوى  %(,12.44) ونس تيم (28%( و س ب سوء المالعب )78.67) ونس تيم (177)

( 186و س ب االحتكبك الشديد )، %(45.81الع ًب ونس تيم ) (197المتوسط فظير عدد الماصب ين فييب  س ب اإلحمبء )
من األرقبم التي ظيرت يت ين لنب أىمية اإلحمبء ، %(10.93) ( ونس تيم47%( و س ب سوء المالعب )43.26) ونس تيم

بري وأمور أخرى تتعمق  شروط السالمة واألمبن, فعندمب نتطرق لعممية اإلحمبء يجب عمى المدر ين توعية واألداء المي
وتييئة الع ييم ليكون  بلجبىزية الكبممة لمم براة أي تكون مفباصل وعضالت الجسم المرونة والتمطية الجيدة لمنشبط ال دني 

الجسم ك ير فأن ذلك يتطمب إحمبء جيدا وىذا يتفق مع )رأي  و أجزاءل وألن الجيد الذي تتعرض، والميبري المطموب
 (.1987، , ورأي سبلم1985الشرنو ي,

، ة فبلكثير من الالع ين المشبركين في األنشطة الريبضية الجبمعيةاصب أمب فيمب يخص الس ب الثبني من أس بب اإل
ث جراء ىذه التاصبدم او االحتكبك وىنب يأتي يكون عبمل الحمبس واالندفبع والقوة ىو المسيطر  غض النظر عمب قد يحد

واال تعبد عن السموك الذي ال ينم ، دور المدرب في توعية الالع ين من الطم ة عمى األسموب الاصحيح واألداء الفني الجميل
بت ولكن ىذه ىي المالعب اصب عن الريبضة  شيء, وفيمب يخص جبىزية المالعب فيذا س ب رئيسي أيضًب ل عض اإل

 بت.اصب يممكون الخ رة في تييئتبىب  اصورة جيدة و بلتبلي تحدث اإل رة لدى الجبمعة والعبممين عمييب الالمتوف
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 (4الجدول)
 ة ونوعيب ومكبنيب لمكميبت ذات المستوى الجيد والمتوسط  بألنشطة الريبضية ونس يب المئويةاصب ي ين أسم اإل

 النس ة المئوية  الكميبت ذات المستوى المتوسط النس ة المئوية  المستوى الجيد الكميبت ذات ةاصب مكبن اإل ةاصب اسم ونوع اإل

 الجمد
 كدمبت

 السبقين
 خدوش %21.39 92 %30.22 68 اليدين

 جروح

 العضالت
 تمزق

 %52.33 225 %34.67 78 اإلطراف العميب والسفمى لمجسم
 تشنج

 المفباصل
 الكبحل التواء

 كعب القدم
 األر طة والمفباصل

 رضوض 22.33% 96 32% 72
 تمزق

 العظبم
 عظبم اإلطراف السفمى والعميب كدمبت

 عظبم السبق والرك ة والرسخ
 لوح الكتف

 كسور 3.95% 17 3.11% 7
 خمع

 ـ: يأتي ( يت ين مب4من خالل الجدول )
والس ب في ذلك يعود الى قمة الفترة المخاصص لإلحمبء ة ىي العضالت اصب أن اكثر أجزاء الجسم عرض لإل

إضبفة الى ذلك تراكم األنشطة  و بلتبلي تكون العضمة غير مييئة لمجيد ال دني وغير قبدرة عمى األداء الميبري األمثل,
بت في الجبمعية وتقبر يب يفرض جيد أضبفي غير معد لو من ق ل الريبضي)الطبلب(و بلتبلي يتعرض لمكثير من التشنج

والمفاصل ىو المسؤول  شكل م بشر عن ، بت المفباصلإاصب و عد العضالت جبءت  العضالت جراء الجيد ال دني المتراكم,
حيث يجب توعية الريبضي)الطبلب( عمى ط يعة األداء والحمل الواقع عمى ، الكثير من الحركبت التي يقوم  يب الريبضيون

 (.1984فق مع رأي )ال اصري,وىذا يت المفباصل جراء تنفيذ ىذه الحركبت,
بت الجمد وىي كثير نتيجة االحتكبك الشديد مع المنبفس وجراء السقوط عمى أرضية المالعب إاصب ومن ثم جبءت 

الجسم  بت العظبم ىي أخر اجزاءإاصب وكبنت  ة,اصب ة جراء السقوط  وضعية أمبنة تمنع اإلاصب وعدم اإللمبم  بلحد من اإل
وس ب ذلك ط يعة المنبفسبت غير قوية وط يعة االحتكبكبت غير قوية  بلدرجة التي تس ب  وجبءت نس تيب منخفض قميالً 

  بت العظبم.إاصب كثرة 
 (5الجدول رقم )

 بت الريبضية في األنشطة الريبضية الجبمعية لأللعبب الفردية والجمبعية لمكميبت ذات المستوى الجيد والمتوسطاصب ي ين اإل
 النس ة المئوية الكميبت ذات المستوى المتوسط النس ة المئوية ت المستوى الجيدالكميبت ذا األلعبب الريبضية

 %24.88 107 %25.33 58 كرة القدم
 17.91 77 17.33 39 خمبسي الكرة

 %12.33 53 %10.22 23 كرة اليد
 %12.56 54 %14.67 33 كرة السمة

 %6.28 27 %5.33 12 كرة الطبئرة
 12.33 53 %12.89 29 العبب السبحة والميدان

 %1.63 7 %1.33 3 التنس األرضي
 %0.93 4 %0.89 2 الريشة الطبئرة

 %3.49 15 %2.22 5 الس بحة
 %7.67 33 %9.33 21 التبيكوندوا

 



  م4235/أيلول     جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة     35العدد/

035 

 ـ: يأتي ( مب5من خالل مالحظتنب لمجدول رقم )
بب الفردية مبعدا نشبطي بت وقد تاصدرىب األلعبب الفرقية عمى حسبب األلعاصب أن النشبطبت التي حدثت فييب اإل

، ويعزو ال بحثبن س ب ذلك الى اختالف األحمبل التدري ية  بختالف األنشطة الريبضية )العبب السبحة والميدان والتبيكوندوا(
كذلك عدم التدريب المستمر وعدم توافر المالعب ألجراء الوحدات  إضبفة الى أختالف المستويبت  ين الفرق المت برية,

فضاًل عن  بت التي تحدث جراء قمة التدري بت والتمبرين ال دنية والميبرية لمريبضيين من الطم ة,اصب محد من اإلالتدري ية ل
و بلتبلي حدوث ، مشبركة كثير من الطم ة في أكثر من نشبط ريبضي وتداخل األنشطة واختالف األداء واألزمنة لكل نشبط

 ة وتفبقميب.اصب اإل
 ـ: ـ االستنتبجبت والتواصيبت 5
 ـ: االستنتبجبت  1ـ  5

 ـ: في ضوء نتبئج الدراسة وتحميميب يمكن استخالص النتبئج اآلتية  
بت في فرق كميبت الجبمعة خباصة لدى فرق الكميبت ذات المستوى المتوسط مقبرنة  فرق اصب .ىنبك نس ة عبلية من اإل1

 الكميبت ذات المستوى الجيد.
ة في األلعبب الفردية مبعدا )العبب السبحة والميدان اصب بنت أك ر من نس ة اإلة في األلعبب الفرقية كاصب . أن نس ة اإل2

 والتبيكوندوا( ظيرت ايضأ  نسب مرتفعة تقري ًب.
 ة كبنت العضالت تمييب المفباصل ومن ثم الجمد والعظبم.اصب . أن أكثر أجزاء تعرضًب لإل3
يرت عند الكميبت ذات المستوى الجيد نتيجة االحتكبك فظ، ة ت بينت لدى الكميبت الجيد والمتوسطةاصب .أن أس بب اإل4

ة تمييب عدم جيبزية المالعب ومن ثم نقص اإلحمبء,أمب الكميبت ذات المستوى المتوسط اصب الشديد الس ب األول لإل
 ة نقص اإلحمبء وتمييب االحتكبك الشديد ومن ثم عدم جبىزية المالعب.اصب فكبن الس ب األول لإل

 ـ: التواصيبت  2ـ 5
االىتمبم  بإلحمبء الجيد لمريبضيين من الطم ة وضرورة أجراء تدري بت وم بريبت تجري ية ق ل الخوض في النشبطبت  .1

 الجبمعية.
بت الخطرة التي تحدث وضرورة الفحص اصب تييئة المالعب الجيد وكبدر ط ي متخاصص من أجل العالج السريع لإل .2

 ة.الط ي لمفرق المشبركة في األنشطة الجبمعي
بت الريبضية وكيفية اصب . ضرورة توعية المدر ين والريبضيين من الطم ة وتفعيل دور األعالم في الحد من أخطبر اإل3

 بت التي تحدث لدى الريبضيين.اصب الوقبية والعالج والتأىيل لمختمف اإل
 ـ: الماصبدر

، نضبل لمط بعة والنشر والتوزيع, دار ال2,ط3ط، بت كرة القدمإاصب ، الطب الريبضي: ( 1984أ راىيم )، ال اصري .1
 . يروت

بت الريبضية التي تعرض ليب طالب كمية التر ية اصب اإل: (1998نشوان محمد) وديع يبسين والاصفبر, التكريتي, .2
 المواصل.، 10,العدد4الريبضية في جبمعة المواصل,  حث منشور في مجمة الرافدين لمعموم الريبضية, المجمد

دار ، التط يقبت اإلحاصبئية في  حوث التر ية الريبضية: (1996يدي, حسن محمد ع د)لع وديع يبسين وا، التكريتي .3
 الكتب لمط بعة والنشر في المواصل.

 بت الريبضية,اصب عالقة  عض المتغيرات المورفولوجية وال دنية والنمط الجسمي  بإل: (1997) إ راىيم،  يي الدين .4
 القبىرة. جبمعة حموان,

مجمة التر ية ،  حث منشور بت الشبئعة ل عض الع ي أندية دولة الكويت,اصب اإل :(1996) ماصطفى جوىر، حيبة .5
 كمية التر ية الريبضية.، جبمعة اإلسكندرية العدد العبشر,، الريبضية
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 الريبض. , مؤسسة المريخ لمنشر,1ط، بت المالعبإاصب : (1987سبلم, المختبر ) .6
لريبضية لالع ي الوثب العبلي كيدف لموقبية منيب,  حث بت ااصب اإل: (1985سعد الدين أ و الفتوح )، الشرنو ي .7

  حوث ودراسبت المؤتمر العممي األول في كميبت التر ية الريبضية في العراق,  غداد.، منشور
 دار الكتب لمط بعة والنشر في جبمعة المواصل.، الطب الريبضي: ( 1989الرحمن ) عمبر ع د ق ع, .8
بت الريبضية الشبئعة لدى الع ي العبب القوى في اصب راسة تحميمية ألس بب اإلد: ( 1997قبسم )، مبجد وخويمة فبيز, .9

 ,األردن.2,العدد4المجمد، يةنسبنمجمة دراسبت لمعموم اإل، األردن
1. Watins and Peabody(1996),sport tninires in children and adoles cents treateb at sport 

injury clinic, sport meatphys fitness. 
 بت الريبضية في األنشطة الريبضية الجبمعية لمكميبت ذات المستوى الجيد والمتوسطاصب استمبرة تحميمية لإل

الكميبت ذات  ةاصب مكبن اإل ةاصب اسم ونوع اإل
 المستوى الجيد

عدد 
 بت اصب اإل

الكميبت ذات 
 المستوى المتوسط

عدد 
 بت اصب اإل

 الجمد
 السبقين كدمبت

 اليدين
 

 خدوش    
 جروح

 العضالت
 تمزق

     اإلطراف العميب والسفمى لمجسم
 تشنج

 المفباصل
 الكبحل التواء

 كعب القدم
 األر طة والمفباصل

 رضوض    
 تمزق

 العظبم
 عظبم اإلطراف السفمى والعميب كدمبت

 عظبم السبق والرك ة والرسخ
 لوح الكتف

 كسور    
 خمع

 
 
 
 
 
 
 
 


