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الملخص
لقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف علىى كثرىر اا ىابات شىيععا لىدال بع ىر ثىرة القىدا فىر األردضا بااضىافة إلىى
التعرف على كثرىر ناىا ا الم ىم عرضىة لا ىابات وكسى ابهاا وثىذل كوثىات اىدو اا ىابات الم ىاراةا التىدري

وثىد

استخدا ال ااث الماهج الع فر باألسلعب الم حر نظرا لمالءنته لط يعة هذه الدراسة.
ولقىىد كرهىىرت الاتىىا ج ك ض كثرىىر اا ىىابات التىىر يتعىىرب لهىىا بع ىىع ثىىرة القىىدا فىىر األردض هىىر المىىرو ورضىىعب
العظما بياما ثانت كثرر الماا ا عرضة لا ابة هر كنشا القداا ثما بيات الاتا ج كض كهم األس اب المؤدية لا ىابات هىر
عدا التزاا الالع ين بال لعك الميد وعدا التحلر بالرو الرياضيةا بااضافة إلى عىدا

ىالاية األرضىيات الم ىتخدنة فىر

التدري والم اريات فر نالع ثرة القدا وثذل اااماءا بااضافة إلى كثرر األوثات ادوثا لا ابات لدال الالع ىين كثاىاء
المااف ات.
وكو ى ال ااث بإعداد الالع ين نظريا وإعطا هم نحاضرات عن اا ابات الرياضىية نىن ايىث نيكانيكيىة اىدوثها
وكس ابها و رق العثاية ناهاا والعمل على رفع ن تعال اللياثة ال دنية لالع ين.
الكلمات المفتاحية :اا ابات الرياضيةا الالع ينا ثرة القداا األردض.
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Abstract
The study aimed to identify the most common injuries among football players in
Jordan, as well as to identify the most vulnerable areas of the body and its causes, as well as
the time of injury (match, training) The researcher used the descriptive method of survey
method because of its relevance to the nature of this study.
The results showed that the most common injuries to football players in Jordan were
injuries and bone trauma. The most vulnerable areas were the foot combs. The main causes of
injury were the lack of commitment of the players to good behavior and lack of athleticism.
The lack of validity of the floors used in training and matches in football fields as well as
warm up, in addition to the most frequent times of injuries to players during competitions.
The researcher recommended to prepare the players theoretically and give them
lectures on sports injuries in terms of mechanics and causes and methods of prevention, and
work to raise the level of fitness for players.

Keywords: sports injuries, players, football, Jordan.

المقدمة:
يمارس آبف الالع ين فر جميع كنحىاء العىالم لع ىة ثىرة القىدا ويشىارثعض فىر ن اريايهىا يعنيىا .إبا كنىه نىن الاىادر كض
يعجد نن لم يتعرب ناهم ألذال اا ابة بطريقة كو بأخرال ايث كض كداء اللع ة يتطل كنعاعىا نتعىددة ونتاععىة نىن الحرثىة
بالكرة وبدونهاا ثما يكرر بها اباتكاك الم مانر الم اشىر بىين المتااف ىين كثاىاء ثيىانهم بىأداء العاج ىات الدفاعيىة والهمعنيىة
المكلفين بأدا ها نما يعرضهم لكررة اا ابة نحمعدا . 4991
يع اد ثرة القدا نن كثرر األلعاب الرياضية شهرة فر العالما فيلع ها كثرر نن  012نليعض بعى ا وهىر نىن األلعىاب
التر ي تخدا فيها عدة نهارات ايث يتضمن :المشرا والهرولةا والىرث،ا وجىرم ن ىافات ثةىيرة .ويتكىعض نىن فىريقينا
ثل فريا يتكعض نن كاد عشر بع اا ايث يتكعض اللع ة نن شع ين ندة ثل شع
وفر عةرنا الحاضرا ونع الرعرة العلمية فر ثل الممابتا ك

 14دثيقة.

ح هااك اهتمىاا كث ىر فىر بىرانج التىدري والعثايىة

والعالجا وزاد ابهتماا بشكل ث ير فر ال حث العلمر المري ط بممابت اا ابات الرياضيةا والتعرف إلىى العسىا ل الكفيلىة
بالعثاية نن اا ابات لالريقاء بالرياضة والرياضيين .ويرال العديد نن ال اارين كنه نا زال هااك ااجة إلى ايخاذ إجراءات
ثفيلة لحماية الرياضيين نن اا ابات ثما يرال عالوما . 4991
ويشكل إ ابات المالع جان ا هانا فر ايىاة الرياضىر ايىث كض نعاىى الرياضىة والمااف ىة ثالهمىا يعاىر التعىرب
لا ابة الحادثة سعاء فر الملع كو خارجها ونعظم اا ابات لع يم التعانل نعها بااسعافات األولية ال ىليمة بإنكاناىا ناىع
كية نضاعفات وإنقاذ الالع نن ااعاثة وإنقاذ ايايه.
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ب ي تطيع كم ناا كض يماع القدر الذم هع بإذض العلر القديرا ولكاىه سى حانه ويعىالى يحر ىاا نىن ذلى ا وفىر الممىال
الرياضر سعاء فر التىدري كو المااف ىة ب ي ىتطيع كم ناىا كض يماىع اا ىابةا فهىذه نتروثىة لظىروف التىدري ا والم ىاراةا
والماافسا لكن ي تطيع ثل ناا العمل على العثاية نن ا ابتهاا وذل نن خالل اي اع التعليمات التالية:
-

التخطيط الكافر لفترة نا ث ل المااف اتا ثاللياثة ال دنية.

-

ابريفاع بالكفاءة العضلية.

-

برنانج لاعداد الاف ر ال ليم واي اع الاظم الغذا ية للمحافظة على العزض.

-

ند الم م باباتياجات الغذا ية.

-

اي اع العادات الةحية ال ليمة.

-

يماا ااجهاد.

-

يماا يااول الما اشطات.

-

استخداا وسا ل العثاية نن ايث المالبس العثا يةا نرل :المالثمةا والمةارعةا وال ال ا والرث فىر
الكرة الطا رة.
ونهمىىة المىىدرب كثاىىاء التىىدري ناىىع وثىىعع اا ىىابةا ويىىعفير عاا ىىر األنىىن وال ىىالنةا ونتابعىىة العىىالج فىىر االىىة

اا ابة بالدواء والمرااة والعىالج الط يعىر اتىى الشىفاء التىاا نىن خىالل برنىانج انعىد بإاكىاا بثت ىاب اللياثىة والمهىارات
للرجعع إلى المالع .
ويمرل إ ابات المالع وثذل بعضا نن كنراضها والتر يمهلها ثرير نااا ايث المعرفة كو المعلعنة ب يتعدال يلى
اا ابات المشهعرة نن جذع ونلخ وخلع وث ر ..الخا بياما يمرل دراسة إ ابات المالع وثىذل كنراضىها والعثايىة ناهىا
وعالجها المزء األث ر نن فرع اديث نن فروع الط وهع علم الط الرياضر إلى درجة كض ثريرا نن الاىاس يتةىعروض
كض الط الرياضر هع علم عالج الرياضيين نن إ ابايهما وهذا ابعتقاد ب يمرىل الحقيقىةا فالطى الرياضىر يشىمل فروعىا
ثريرة إاداها اا ابات الرياضية وكنراب المالع

ا نا

رما 0221

ويعت ر اا ابات الرياضية إادال كهىم المشىاثل التىر يعاجىه المختةىين فىر نمىال الرياضىة والتربيىة ال دنيىة بغى،
الاظىر عىن يخةةىايهما وهىىذه المشىكلة ب يتعلىا فقىط بىىالفريا التىدري ر والمكىعض نىن المىىدرب ون ىاعديه وكخةىا ير علىىم
الافس والف يعلعجر والط الرياضر والمعالمينا بل إدارم الفرق واألندية والممهعر والممتمعا ذل لما لهىا نىن يىأثيرات
بالغة على ابريقاء بالم تعال الرياضر وفر يح ن اانماز ويحقيا الفعزا وبالرغم نن إجراءات األنن وال النة التر يتخىذ
كثااء الممارسة الرياضيةا إبا كض ااتمالية اا ابة ب يزال ثا مة بكرما . 0224
إض اىىدو اا ىىابات الرياضىىية وانتشىىارها يعمىىالض علىىى الحىىد نىىن القىىدرة علىىى يحقيىىا الهىىدف الر ي ىىر لممارسىىة
األنشطة الرياضيةا كب وهع المحافظة على الةحة وابريقاء بهاا ايث يمكن كض يكعض اا ابة س ا فر ارناض الرياضىيين
نن ابشتراك فر المااف اتا ثما يم كض يحرنهم نىن نمارسىة األنشىطة ال دنيىة ثعسىيلة

ىحية كو يرفيهيىة نملىر وكديى ا

 . 0222ثما يعت ر اا ابات الرياضية نن كهم األس اب التر ثد يىؤدم إلىى إنهىاء ن ىتق ل الالعى الرياضىرا ايىث يحىد
اا ابات الرياضية بأنعاعها نتيمة نمارسة الاشا ال دنر سعاء ثاض كثااء التىدري كو المااف ىات كو كثاىاء التىرويح بكىرما
. 4911

3

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الحادي عشر | تأريخ اإلصدار0202-3-5 :م
ISSN: 2706-6495
ويرال العديد نىن ال ىاارين نرىل نملىر والةىالح  0221و نملىر وكديى ا  0222كض اا ىابات الرياضىية يعت ىر
إادال الععانل الر ي ية التر يؤدم إلى عدا ابنتظاا فر التدري والمشارثة فر المااف ىاتا وثىد يكىعض هىذا عا قىا كنىاا يقىدا
ن تعال الرياضيين ويح ين ثدرايهما وهذا ياعكس سل يا على إنمازات الفرق وااتاللها نراثز نتقدنة .كيضا فإض اا ىابات
ي عد الرياضيين عن الم الع ب

ااجىة المةىاب لعثىت ك ىعل للعىالج والتأهيىل لععديىه إلىى الحالىة التىر ثىاض عليهىا ث ىل

ادو اا ابة كو لععديه للم تعال الذم و ل إليه رفاثه فر الفريا.
وإض ابزدياد فر عدد اا ابات الرياضية لدال بع ر ثرة القدا ثد يكىعض كاىد األسى اب المؤديىة إلىى يراجىع ن ىتعال
الالع ي نا وبالتالر يراجع ن تعيات بع ،األنديىة كو اتىى الماتخ ىات الع ايىةا إضىافة إلىى كض هىذه اا ىابات يكلى

الدولىة

والفىىرد كع ىىاء ناليىىة ث يىىرة للتةىىدم للمشىىكلة وعىىالج اا ىىابات .وثمىىا هىىع نعىىروف فىىإض العثايىىة نىىن اا ىىابات كفضىىل نىىن
عالجهاا والتعرف على األس اب المؤدية إلى ادو نرل هىذه اا ىابات وكنعاعهىا يعطياىا فكىرة كوضىح عىن كفضىل الطىرق
والعسا ل للحد والعثاية نن اا ابات الرياضية خري يطا . 0221

مشكلة الدراسة وأهميتها
يمارس آبف الالع ين فر جميع كنحىاء العىالم لع ىة ثىرة القىدا ويشىارثعض فىر ن اريايهىا يعنيىا .إبا كنىه نىن الاىادر كض
يعجد نن لم يتعرب ناهم ألذال اا ابة بطريقة كو بأخرال ايث كض كداء اللع ة يتطل كنعاعىا نتعىددة ونتاععىة نىن الحرثىة
بالكرة وبدونهاا ثما يكرر بها اباتكاك الم مانر الم اشىر بىين المتااف ىين كثاىاء ثيىانهم بىأداء العاج ىات الدفاعيىة والهمعنيىة
المكلفين بأدا ها نما يعرضهم لكررة اا ابة.
وث د يحد اا ابة بشكل نفاجئ نتيمة لعا

خارجر نعجىه إلىى بعى ،ناىا ا الم ىما كو نتيمىة ألداء فاىر خىا ئ

لالع ا كو نتيمة لتفاعالت ثيميا ية يحد فر بع ،كن مة الم م كو كعضىا ها نمىا ياىتج عاىه يغييىر فىر

ىفايه التشىريحية

وخةا ةه العريفية.
ويؤدم اا ابة إلى إعاثة الحرثة الط يعي ة للم م كو لى ع ،كعضىا ها نمىا يت ى

فىر ابتعىاد الالعى عىن نمارسىة

اللع ة وابشتراك فر ن اريايها عال فترة العالجا وذل يؤثر سل يا على ن تعال لياثته ال دنية والفاية والاف يةا نما ثىد يىؤثر
سل يا على نتا ج فريا ناديه إل ار يمرله كو ناتخ دولته وخا ة فر الدول التر يقل فيها عدد نمارسر اللع ة نظىرا لقلىة عىدد
سكانها ن يا ا كم كض اا ابة يععق الالع ا ون تعال ناديه ون يرة التامية الع اية للع ة فر بالده كيضا.
ولذا يتحتم كض ي عى جميع العانلين فر نمال ثرة القدا إلى يحقيىا كثةىى امايىة لالع ىين نىن اا ىاباتا بااضىافة
إلى سعيهم إ لى ابريقاء بالحالة ال دنية والعقلية والاف ىية لهىم إلىى كعلىى ن ىتعال نمكىن .ولىذا فمىن اىا الالعى كض يتىعفر لىه
المدرب الميد القادر على وضع ويافيذ ال ىرانج المااسى ة لالريقىاء بم ىتعال كدا ىها واادارة الميىدة القىادرة علىى كض يىعفر لىه
المالبس واألدوات واانكانيات الط ية الالزنة لكل نن امايته نن اا ابات كوبا والقادرة علىى سىرعة إسىعاف ويشىخي
وعالج نا ثد يةي ه ناها ثانياا فإذا لم يتعفر يل المتطل ات فإض ذل يمرل ثةعرا ث يرا فر بىرانج إعىداده ويأهيلىه للع ىعل
إلى الم تعيات الرياضية العليا.
وبين نملر والعايدم  4994كض كثرر اا ابات الرياضية انتشارا يكعض فر األلعاب المماعيةا وخا ة فىر لع ىة
ثرة القداا وهر اللع ة األثرر انتشارا ونمارسة وشع ية فر العالم .ونن المالاى كض اىدو اا ىابات بازديىاد ن ىتمرا نىع
زيادة إث ال الااس على نمارسة األنشطة ال دنيةا ايث كشار نملرا  0221إلى كض اا ابات الرياضية ناتشىرة لىيس فقىط
بين الرياضيينا بل بين الممارسين لألنشطة ال دنية فر نراثز اللياثة ال دنية.
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ويحقا إ ابات ثرة القدا نعدبت عالية بالمقارنة بالرياضات األخرالا فهىر بالمري ىة األولىى فىر دراسىات ثىل نىن
فخرما  4910ا و بكرما  4911با ة . %1234
ونظرا لط يعة لع ة ثرة القدا ونا فيها نن زيادة فر األلعاب التااف يةا فإض هااك ااتماب لا ابة كثرىر بىين الالع ىين
ناها فر األلعاب األخرالا ونظرا لط يعة المهارات الحرثية فإض هذا ثد يؤدم إلىى زيىادة ااتمىال اا ىابة .وإض عىدا نعرفىة
كنعاع اا ابات فر ثرة القدا يؤدم إلى إجراء عمليات نختلفة ثد يؤدم إلى يعث

المةاب عن اللع بشكل نها ر .فمعرفة

كنعاع اا ابات وكس ابها والم ادئ األساسية فر عالجها هر نن كهم الخطىعات للشىفاء التىاا للرياضىيين والعىعدة للعى دوض
ادو نضاعفات كو شععر باأللم كو كم ععا ا نزناة نحمعدا . 4919
وثمىىا هىىع الحىىال فىىر دول العىىا لم فىىإض لع ىىة ثىىرة القىىدا يعت ىىر األثرىىر انتشىىارا فىىر األردض .ونىىن خىىالل عمىىل ال ااىىث
ثمدرسين للتربية ال دنيةا وثحكىاا فىر نمىال ثىرة القىداا وثىذل نىن خىالل الزيىارات ابسىتطالعية لمراثىز عىالج إ ىابات
المالع ا واهتماا ال ااث فر نمابت اا ابات الرياضيةا وخةع ا عاد بع ر ثرة القداا فقىد باى ال ااىث زيىادة فىر
انتشار اا ابات الرياضية بين الالع ين فر لع ة ثرة القدا .وبالرغم نن الرعاية المتميىزة التىر يلقاهىا بع ىع ثىرة القىدا فىر
األردض بشكل عاا إبا كض نمال إ ابات المالع وكس ابها لم يطر على ن تعال ال حث العلمرا خا ة وكض عدد المةىابين
نن الالع ين فر ثرة القدا بازدياد ن تمر.
كهمية هذه الدراسةا والتر يعت ر دراسة نهمة فر نمال اا ابات الرياضية فر ثرة القىدا بىين بع ىر فىرق األردضا
يكمىىن فىىر التعىىرف علىىى كثرىىر كنىىعاع اا ىىابات شىىيععاا وكثرىىر الماىىا ا فىىر الم ىىم عرضىىة لا ىىاباتا وكثرىىر األس ى اب
المري طة باا اباتا وكوثات ادو اا اباتا والععانل المؤديىة لحىدوثهاا ونعرفىة كم فأىة كثرىر عرضىة لا ىابةا نمىا
يعطيهىىا فهمىىا كعمىىا لهىىذه اا ىىاباتا وبالتىىالر التةىىدم لهىىا فىىر الم ىىتق ل فىىر نحاولىىة لماىىع اىىدوثها كو التقليىىل نىىن اىىديها
وكضرارها.
نما س ا فإض هااك نممععة نن الععانل واألس اب التر يىدعع ال ىاارين اجىراء هىذه الدراسىة .فىالتعرف إلىى كسى اب
اا ابات الرياضية وناا قها فر الم ىم يزودنىا بمعلعنىات يمكااىا نىن إ الىة عمىر الالعى فىر المالعى ا وذلى بالحىد نىن
ادو اا ابات ونضاعفايهاا ويفادم األس اب والتقليل نن شديها وانتشارهاا وعدا التعرف إلى اا ابات ن كرا ثىد يزيىد
نن ااتمالية زياديها فر الم تق ل .وكيضا التعرف والتأثد نن ندال وامم المشكلة .ويؤثد نتا ج ويع ىيات بعى ،الدراسىات
على ضرورة عمل نرل هذه الدراسات نع اختالف ال يأات التر يمارس فيها ثرة القدا.
وثىد يكىىعض نتىىا ج هىىذه الدراسىة ععنىىا فىىر التقليىىل نىن اىىدة اا ىىابة الرياضىيةا ونىن ااتماليىىة اىىدوثها وذلى بمعرفىىة
األس ى اب والعثايىىة ناهىىاا ثمىىا يفيىىد هىىذه الدراسىىة ابيحىىاد الرياضىىر لكىىرة القىىدا واألنديىىة الرياضىىية والمىىدربين وااداريىىين
والمعالمين والالع ين وذل لالريقاء بم تعال ثرة القدا.

أهداف الدراسة
-

التعرف إلى كثرر اا ابات الرياضية شيععا.

-

التعرف إلى كثرر كجزاء الم م عرضة لا ابة.

-

التعرف إلى كس اب اا ابات فر لع ة ثرة القدا.

-

التعرف إلى وثت ادو اا ابة فر التدري كو الم اراة .

5

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الحادي عشر | تأريخ اإلصدار0202-3-5 :م
ISSN: 2706-6495

تساؤالت الدراسة
-

نا هر كثرر كنعاع اا ابات الرياضية شيععا فر لع ة ثرة القدا؟

-

نا هر كثرر الماا ا فر الم م عرضة لا ابات فر لع ة ثرة القدا؟

-

نا هر األس اب المري طة باا ابات والتر يؤدم إلى وثعع اا ابات فر لع ة ثرة القدا؟

-

نا هر كثرر كوثات ادو اا ابات بين بع ر ثرة القدا فر الم اراة كو التدري

؟

مصطلحات الدراسة
-

فرق الدرجة الممتازة :وهم الالع عض الم ملعض فر سمالت ابيحاد األردنر لكرة القدا والذين يتراو كعمارهم نن
 04ساة ونا فعقا لمميع كندية األردض .وثد يكعض هااك اابت استراا ية ألعمار الفرياا ايث يقل عن  04ساة.

-

فرق الشباب :وهم الالع عض الم ملعض فر سمالت ابيحاد األردنر لكرة القداا والذين يتراو كعمارهم نا بين
 41-44ساة فقطا لمميع كندية األردض.
* يم

-

ياغة هذه المةطلحات نن ث ل ال ااث ثتعري

إجرا ر.

اإلصابات ) :(Injuriesهع الخلل كو الضرر الذم يةي األن مةا ويعت ر س ه عدا اثتمال األن مة كو لم ي

ها

والاايج عن نؤثر فيزيا ر كو ثيميا ر كو نيكانيكر .نملرا 0221
-

اإلصابات الرياضية ) :(Sports Injuriesهع الخلل كو الضرر الذم يةي
األن مة كو لم ي

األن مةا ويعت ر س ه عدا اثتمال

ها والاايج عن نمارسة األنشطة الرياضية .نملرا 0221

الدراسات السابقة
ثانت خريبيط ( )8002بدراسة نقارنة لا ابات الرياضية الشىا عة لىدال بعى ثىرة القىدا فىر دولىة الكعيىت .ولقىد
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على كثرر اا ابات شيععا لدال بع ر فرق الدرجة األولى والااشىأين لكىرة القىدا فىر دولىة
الكعيتا بااضافة إلى كوثات ادو اا ابات الم اراةا التدري ا الرااة وكسى ابها .ثمىا هىدفت إلىى التعىرف علىى الفىرق
بين إ ابات بع ر فرق الدرجة األولى والااشأين ي عىا لمرثىز الالعى  .وثىد اسىتخدنت ال اارىة المىاهج الع ىفر باألسىلعب
الم حر نظرا لمااس ته لط يعة الدراسة.
ويك اعض نمتمع الدراسة نن بع ر فرق الدرجة األولى عددهم  442بع ا وفرق الااشىأين وعىددهم  242بع ىاا
والم ملين رسميا فر ابيحاد الرياضر لكرة القدا ايث بلغ عددهم  11ناديا رياضيا فر دولة الكعيت .وبلغ عدد الالع ىين
الم ملين لدال هذه األندية  214بع ا نن عياة الدراسة .وثد كرهرت الاتا ج كض كثرىر اا ىابات التىر يتعىرب لهىا بع ىع
فرق الدرجة األولى والااشأين هر يم ازق األربطةا بياما ثانت كثرىر الماىا ا التىر يتعىرب لهىا بع ىع فىرق الدرجىة األولىى
والااشأين هر الكاال .ثما كفرزت الاتا ج كض نن كهم األس اب المؤدية لا ابات هر األرضية غيىر الميىدة للتىدري ا وعىدا
ال لعك الميد للرياضيينا بااضافة إلى يعرب الالع ين لا ابة فر جميع األوثات الم اراةا التدري ا الرااة  .وكو ىت
ال اارة بإعداد الالع ين نظريا بإعطا هم نحاضرات عن اا ابات الرياضىية نىن ايىث نيكانيكيىة اىدوثها وكسى ابها و ىرق
العثاية ناهاا وضرورة يعفير كرضيات نااس ة لكرة القداا وابتعاد المدربين عىن األرضىيات غيىر المااسى ة للعى ثىرة القىدا
سعاء فر التدري كو الم اراةا والعمل على رفع ن تعال اللياثة ال دنية لالع ين ويقعية العضىالت المري طىة بالماىا ا األثرىر
عرضة لا ابة واألربطة للحد نن اا اباتا ويعفير ععانل األنن وال النة كثااء التدري والمااف ات.
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وثىىاا مجلييي والصييال ( )8002بدراسىىة يحليلىىه ألس ى اب اا ىىابات الرياضىىية عاىىد بع ىىر الماتخ ىىات الع ايىىة ي عىىا
لفترات المعسم الرياضر فر األردضا وهدفت الدراسة إلى التعرف على كهم األس اب المؤدية لا ابات الرياضية ون ى تهاا
وكثرر الماا ا عرضة لا ابة وكنعاع اا ابات الرياضيةا وثذل التعرف إلى كثرىر كنىعاع العىالج الم ىتخدا عاىد بع ىر
وبع ات الماتخ ات الع اية األولى ي عا للمعسم الرياضر فىر األردضا وي عىا لمتغيىر المىاس ونىعع اللع ىة والعمىر التىدري ر.
استخدا ال ااراض المىاهج الع ىفر بأسىلعبه الم ىحرا ويكىعض نمتمىع الدراسىة نىن  094بع ىا وبع ىة الماتخ ىات الع ايىة
األولى ي عا للمعسم الرياضىر 0224/0221ا ايىث نرلىت العياىة نىا ن ى ته  %1131نىن نمتمىع الدراسىة .وبعىد يحليىل
ال يانات ي ين كض كثرر األس اب المؤدية إلى اا ابات الرياضية عاىد بع ىر الماتخ ىات الع ايىة هىع عىدا القيىاا بالفحع ىات
الط ية الدورية با ة  %1304ا وكض هااك فروثات ذات دبلة إاةا ية لةالح الذثعر ولةالح األلعاب الفردية .ك انىا كثرىر
اا ىىابات الرياضىىية انتشىىارا فكانىىت التقلةىىات با ى ة  %49312نىىن المممىىعع العىىاا .وي ىىين كض الكااىىل كثرىىر الماىىا ا
عرضة لا ابة وبا ة  . %42342ثما ي ين كض كثرر اا ابات ادوثا ثانىت فىر فتىرة ااعىداد با ى ة  %41319ا وكض
كثرر العالج استخدانا هع العالج الط يعر با ة  . %44342وفر ضعء الاتا ج كو ى ال ااراض بضرورة إلىزاا ابيحىادات
الرياضية بإجراء الفحع ات الط ية الدورية لالع ينا وثىذل القيىاا بعمىل سىمل وجىعاز سىفر
بع ر الماتخ ات الع ايةا وضرورة يعفير

ي ونعالج نتخة

ىر خىاب لكىل بعى نىن

لكىل ناتخى و اىرا ويعمىيم نتىا ج هىذه الدراسىة علىى

اللماة األولم ية وابيحادات الرياضية.
وثىىاا مجلييي وعطيييات ( )8002بدراسىىة يحليليىىة لا ىىابات الرياضىىية لىىدال بع ىىر الم ىىارزة فىىر األردضا وهىىدفت
الدراسة إلى التعرف على كنعاع اا ابات الرياضية األثرر شيععاا وكثرر الماا ا عرضة لا ابةا والفروق نا بياها ي عىا
لمتغير الماس والعمر ونعع ال ال لدال بع ر الم ارزةا ونعرفة كس اب اا ىابات الرياضىية ووثىت اىدوثها فىر التىدري
كو فر الم اراةا ايث يكعنت عياة الدراسة نىن  42بع ىا  01ذثىعر و  00إنىا ن ىملين رسىميا فىر ايحىاد الم ىارزةا
كعمارهم نا بين  22-9ساة ا وي ين نن نتا ج الدراسة كض كثرر اا ابات ادوثا لدال الم ارزين الذثعر يمزق األربطةا ك انا
اانىىا فالتقلةىىاتا وكض اا ىىابات لىىدال الم ىىارزين يىىزداد بازديىىاد العمىىرا وكض كثرىىر الماىىا ا عرضىىة لا ىىابة الفخىىذ يليىىه
الكاالا وك انا كهم األس اب المؤدية لا ابة هع عدا اااماء الميد يليه التدري ا وكو ت الدراسة ابهتماا بااامىاء الميىدا
وبااء الخطط التر يتااس نع ثدرات الالع ين ال دنية والف يعلعجية.
ونن خالل الدراسة التر كجراها الشطناوي ( )8002اعل اا ابات الرياضىية لىدال بع ىر األلعىاب المماعيىة فىر
جانعة نؤيةا والتر هدفت للتعرف إلى كثرر اا ابات الرياضية شيععاا وكثرر الماىا ا التشىريحية يعرضىا لا ىابة وكهىم
األس اب المؤدية لحدو اا ابات الرياضية لدال بع ىر األلعىاب المماعيىة ثىرة ال ىلةا الطىا رةا اليىد فىر جانعىة نؤيىةا
ايث يمرلت عياة الدراسة نن  41بع اا وثد كشىارت الاتىا ج إلىى كض كثرىر اا ىابات شىيععا لىدال بع ىر ثىرة ال ىلة هىر
الرضعبا ولدال بع ر ثرة الطا رة واليدا ثانت كثرر اا ابات يكرارا هر ابلتعاءات المفةليةا وكثرر الماا ا عرضة
لا ابة عاد بع ر ثىرة الطىا رةا ورسىغ اليىدين هىر األثرىر عاىد بع ىر ثىرة اليىدا ك انىا عىن كهىم األسى اب المؤديىة لحىدو
اا ابة فر ثرة ال لة وثرة اليد هع ال لعك والتةرف غير التربعم نن ث ل الرياضىيينا وك انىا فىر ثىرة الطىا رة فكىاض كهىم
األس اب المؤدية لا ابة هع عدا إجراء اااماء الكافرا وعلىى ضىعء هىذه الاتىا ج كو ىى ال ااىث بدراسىته علىى ضىرورة
الترثيز على يمرياات المرونة واااماء الخاب لالع ين.
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وثاا جابر وحيات ( )8992بدراسة عن اا ابات لدال بع ر الماتخ الكعيتر لكرة القىدا كثاىاء التةىفيات الاها يىة
لكأس العالم فر فرن اا وهدفت الدراسة إلى نعرفة كهم اا ىابات الرياضىية لىدال بع ىر الماتخى وكثرىر الخطىع يعرضىا
لا ابةا وكجريت الدراسة على عياة يكعنت نن  00بع اا وي ين نن نتىا ج الدراسىة كض الكىدنات كثرىر كنىعاع اا ىابات
ايىىث بلغىىت  %4434نىىن نممىىعع اا ىىابات التىىر يعىىرب لهىىا الماتخ ى الكىىعيترا وجىىاء ابلتىىعاء نفةىىلر الرث ىىة والقىىدا
 %0132ا والشىىد العضىىلر  %1ا وثىىاض بع ىىر نرثىىز الىىدفاع كثرىىر يعرضىىا لا ىىابات  %2232ا ثىىم نرثىىز اىىارس
المرنى  %0132ا وثد جاء نفةل الرث ة نن كثرىر األنىاثن إ ىابة وبا ى ة  %0132ا وثانىت كثرىر األسى اب التىر كدت
إلىىى اا ىىابات الرياضىىية المختلفىىة هىىر اباتكىىاك ال ىىدنر الم اشىىر بىىين الالع ىىين واىىارس المرنىىى وبا ى ة  %4234نىىن
نممعع اا ابات.
ثاا ثل نن مجلي والوحيدي ( )8991بدراسة عن اا ابات الرياضية فر األلعاب المماعيةا وهىدفت إلىى التعىرف
إلى كثرر اا ابات انتشىارا لىدال بع ىر األلعىاب المماعيىة فىر ثىل نىن لع ىة ثىرة ال ىلةا ثىرة الطىا رةا ثىرة اليىد ا وكثرىر
الماىىا ا عرضىىة لا ىىابةا وإلىىى نعرفىىة كهىىم كسى اب وكوثىىات اىىدو يلى اا ىىابات فىىر األنشىىطة الرالثىىةا واشىىتملت عياىة
الدراسة  222بع ا نن فرق الدرجة األولى فر ثرة ال ىلةا وثىرة اليىدا وثىرة الطىا رة .وثىد كشىارت الاتىا ج إلىى كض كثرىر
اا ىىابات شىىيععا فىىر ثىىرة ال ىىلة هىىر يمزثىىات األربطىىةا وكثرىىر الماىىا ا عرضىىة لا ىىابة هىىر ال ىىالنيات ثىىم الرسىىغ ثىىم
األنشا  .وي ين كض كهم األس اب المؤدية لحدو

اا ابة فر ثرة ال لة عىدا التقيىد ب رنىانج يىدري واضىحا وكض اا ىابات

كثااء الم اريات كثرر اىدوثا نىن فتىرة التىدري ا وفىر ثىرة اليىد ثانىت كثرىر اا ىابات شىيععا هىر ابلتىعاءا وكثرىر الماىا ا
عرضة لا ابة هر الفخذا وكض كثرر األس اب المؤدية لا ابات فر ثرة اليد هر عدا اااماء الميدا ك انىا فىر ثىرة الطىا رة
فإض كثرر اا ابات شيععا هر التمزثات العضليةا وثانت كثرر الماا ا عرضة لا ابة هر نفةل الكتى ا وك انىا األسى اب
المؤدية لا ابة فقد ثانت الععدة إلى التمرين ث ل ابنتهىاء نىن نرالىة الشىفاء .وكو ىت الدراسىة بضىرورة ابلتىزاا الكانىل
بمرالتر التأهيل

ر والرياضر عاد التعرب لا ابات الرياضية.

وثاا سيعادة ( )8998بدراسىة عىن اا ىابات الرياضىية لىدال بع ىر ثىرة القىدا فىر الخطىع المختلفىة فىر األردضا
وهدفت إلى التعرف على كنعاع اا ابات لدال بع ر ثرة القدا فر الخطىع المختلفىةا وإلىى نعرفىة األسى اب الكاناىة وراء
إ ىابات المالعى ا يكعنىىت عياىة الدراسىة نىىن  412بع ىا يعرضىىعا لا ىابة فىر المعسىىم الرياضىر  4992ا واسىىتخدا
ال ااث الماهج الع فر .وثانت كهم نتا ج الدراسة كض اا ابات األثرر يكرارا ون تها المأعية كعلى بعجه عاا هر المرو
ورضعب الفخذ  %1930ا ويمزق الربا الخارجر للقدا  %1430ا وجرو ورضعب ال ىاق  . %2139وكض كثرىر
كجزاء الم م الر ي ة يعرضا لا ابة بعجه عىاا هىر الفخىذ والىذراع والقىدا والرث ىة وال ىاق ولى ا ى كولعيىة الترييى ا
وفيما يتعلا بأس اب اا ابات فقد كشارت الاتا ج إلى كض كرضية الملع ثانت كثرر الععانل المؤدية ا ىابات الالع ىين فىر
خط العسطا فر اين ااتلت الخشعنة المري ة األولى فر خط الدفاعا وكخطاء األداء نن كثرر الععانل ا ابات الالع ين فىر
خط العسطا واااماء جاء فر المري ة األولى فىر خىط العسىطا وسىعء التخطىيط للتىدري كثررهىا يكىرارا لىدال خىط العسىطا
وانخفاب اللياثة ال دنية نن كثرر الععانل ا ابات الالع ين فر خط العسطا وثذل عدا ثفايىة ااعىداد ثىاض كثررهىا يكىرارا
لدال خط العسطا فر اين جاء عدا استخداا ن تلزنات العثاية نىن اا ىابات فىر المري ىة األولىى بالا ى ة ا ىابة الالع ىين
فر خط اارس المرنىا وكو ى ال ااث بتقاين ال رانج التدري يةا والعمل على يغيير كرضىية المالعى ويىعفير ن ىتلزنات
العثايةا وإجراء المزيد نن الدراسات.
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وكجىىرال ثىىال نىىن المفتييي والييدوري ( )8998دراسىىة اىىعل اا ىىابات الشىىا عة بىىين بع ىىر ثىىرة القىىدا فىىر المراثىىز
المختلفىىةا وهىىدفت دراسىىتهم إلىىى نعرفىىة كثرىىر إ ىىابات بع ىىر ثىىرة القىىدا شىىيععا وكثررهىىا فىىر ثىىل نرثىىز اىىدوثاا واسىىتخدا
ال ااراض الماهج الم حر على عياة يكعنت نن  422بع يحت سىن  04سىاةا وي ىين نىن الدراسىة كض كثرىر اا ىابات
شيععا لدال بع ر ثرة القدا هر الشد العضلر ثم الكدنات ثىم التمزثىاتا وكض هاىاك اختالفىا فىر اا ىابة لىدال الالع ىين فىر
المراثز المختلفةا فقد ثانت كعلى لدال بع ر خط العسط  %0431ثىم الهمىعا  %0432ثىم اىارس المرنىى %4134
وكخيرا الدفاع . %4431
وثاا المواني وسليمان ( )8990بدراسة يحليلية لا ابات فر إعداد الفرق الع ايةا وثاض الهدف نىن الدراسىة هىع
نعرفىىة كثرىىر اا ىىابات اىىدوثا فىىر بعىى ،الرياضىىات نرىىل ثىىرة القىىدا واليىىد والطىىا رة وال ىىلة والمم ىىاز وال ى ااة واألثقىىال
والمةىىارعة والمالثمىىة والم ىىارزة والفاىىعض القتاليىىة وال ىىااة والميىىداض والفروسىىية وكلعىىاب المضىىرب والىىدراجات .وكجريىىت
الدراسىىة علىىى عياىىة نىىن  424بع ىىا نىىن األلعىىاب ال ىىابقةا ويع ىىلت الدراسىىة إلىىى كض كثرىىر اا ىىابات اىىدوثا هىىر الكىىدنات
والمرو يليها التعاء المفةل ثم يمزق العضالت والتقل

وإجهىاد العضىالتا ك انىا كثرىر ناىا ا الم ىم يعرضىا لا ىابة هىر

نفةل القدا ثم نفةل الرث ة.
وثاا محميود ( )8929بدراسىة نيدانيىة عىن إ ىابات المالعى فىر ثىرة القىدا بدولىة ثطىرا وثىاض الهىدف نىن الدراسىة
التعرف على كثرر كنعاع اا ابات شيععا لدال بع ر ثرة القدا بدولة ثطر وكس ابها الم اشرةا والفترات التر يكرر فيها اىدو
يل اا اباتا وكجريت الدراسة على عياة ثعانهىا  421فىرداا واسىتخدا ال ااىث المىاهج الم ىحر الع ىفر .ك انىا كهىم نتىا ج
ال حث فت ين كض بع ر ثرة القدا يتعرضعض لمميع كنعاع اا ابات ولكن بدرجات نختلفة
إ ىىابات المىىرو والشىىد والتمىىزق والىىتقل

قىا لدرجىة شىيععها علىى التىعالر:

العضىىلر والكىىدنات والملىىخ والخلىىع فىىر المفا ىىل ثىىم الك ىىعر وهىىر كثىىل كنىىعاع

اا ابات شيععاا ك انا كس اب يل اا ابات فكاض كهمها نظاهر العا والعدوانيةا وعدا اااماء الميىد كو غيىر الكىافرا وعىدا
انتظاا الالع ين واستمرارهم فر اضعر التدري وعدا العاايىة بالتغذيىة ال ىليمةا وعىدا ابهتمىاا بىإجراء الكشى الط ىر علىى
الالع ينا وعدا إعطاء الالع ين فترة ثافية لالستمماا والرااة .وايضح نن نتا ج الدراسة كض اا ابات ثد يحد فىر كم فتىرة
كثااء المعسم الرياضر كو خالل كم فترة نىن فتىرات التىدري اليعنيىةا وكو ىى ال ااىث بضىرورة إجىراء الكشى الط ىر علىى
الالع ين ث ل بدء فترة ااعداد للمعسم الرياضرا واااماء المااس واستخداا واثىر لل ىاثين ونفا ىل القىدنينا واببتعىاد عىن
العا والعدوانية عاد التاافس.
وكجىىرال أبييو العينييي وإبييراهي ( )8921دراسىىة اىىعل الععانىىل المؤديىىة لا ىىابات فىىر ثىىرة القىىداا وثىىاض الهىىدف نىىن
الدراسة هع نعرفة بع ،الععانل التر يؤدم إلى يعرب بع ر ثرة القدا لا ابة وندال يكرارهىاا ويىم إجىراء الدراسىة علىى
عياة ثعانها  422بع نن بع ر الم تعال األول فر ثرة القىدا بممهعريىة نةىر العربيىة .وي ىين نىن الدراسىة كض نىن كهىم
ععانىىل اىىدو اا ىىابة ويكرارهىىا هىىع عىىدا ابهتمىىاا بىىإجراء القياسىىات الرياضىىية باسىىتخداا ابخت ىىارات والمقىىاييس ال دنيىىة
والمهارية فر ثرة القداا وعدا التأثد نن شفاء الالع شفاء يانا وعدا وجعد برنانج فردم لكل بع .
كجرال بكري ( )8922دراسة اعل يريي إ ابات فىر الكاراييىه فىر جمهعريىة نةىر العربيىةا وهىدفت الدراسىة إلىى
يةاي اا ابات الرياضية نن كجل نعرفة كثرر األنشطة الرياضية ي

ا فر اا ابات الرياضيةا وثد وجىد بكىرم كض كعلىى

ن ة نن اا ابات يحد فر ثرة القدا وبلغت  %11321ثىم كلعىاب القىعال وثىرة اليىد والمىعدو والكاراييىها ويالاى بكىرم
كيضا نن خالل الدراسات ال ابقة كض لكرة القدا ن تعال نريفعا نن اا ابة عن األلعاب األخرالا
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ويرال كض اريفاع نعدل اا ابة فر ثرة القدا يععد إلى اباتكاك واللع يحت ضىغط خةىم وبأثةىى كداء بىدنر لفتىرة
ك عل زنن الم اراة عن باثر األنشطة الرياضية.

التعليق على الدراسات السابقة
ي ين لل ااث نن خىالل ا العىه علىى الدراسىات ال ىابقة علىى الةىعيدين المحلىر والعربىر واليىت يمىت نىا بىين سىاة
0221-4914ا ثد يااولت جميعها اا ابات الرياضية لأللعاب المختلفة سعاء فر ثرة القدا كو غيرها نن األلعابا ايث يم
التعرف على ن ى ة اا ىابات الرياضىية وكنعاعهىا وكثررهىا شىيععا فىر بعى ،األلعىاب الرياضىيةا وخا ىة فىر ثىرة القىداا
ونقارنتها ب ع ،األلعاب األخرالا ويم استخداا الماهج الع فر والم حر فر يل الدراسات وهر على الاحع التالر:
ثال دراسات يااولت اا ابات الرياضية لأللعاب المختلفة وكنعاعهىا وكسى ابها نىن إ ىابات غيىر ثىرة القىداا بيامىا
ثانت  4دراسات يااولت اا ابات المختلفة وكنعاعها وكس ابها نقارنة نع ثرة القداا بياما  4دراسات رثزت فقىط علىى
اا ابات فر ثرة القىدا وكنعاعهىاا ون ى ة اا ىاباتا وكغل هىا انتشىاراا وكنىاثن اىدوثها فىر ج ىم الالعى ا وفىر الخطىع
المختلفة لالع ا وفر المااف ةا وكثااء التدري .
وثد ايضح نن يل الدراسات كض كثرر كنعاع اا ابات بةفة عانة هر فر ثرة القدا بالا ى ة لأللعىاب األخىرالا وكض
الكدنات والمرو ا والتعاء المفا ىلا ويمىزق العضىالت هىر كثرىر كنىعاع اا ىابة فىر ثىرة القىداا ك انىا كثرىر كجىزاء الم ىم
يعرضا لا ابة فهر القدا والكاال والرث ة ثم الفخذا وكض نعظم اا ابات ثانت فر األ راف ال فلية.
ونن نتا ج يل الدراسات كض اا ابات فر المااف ات كثرر ناها فىر التىدري ا وكض نىن كبىرز كسى اب هىذه اا ىابات
عدا اااماءا وعدا التدري الكافرا وال لعك غير الميد لالعى ا واباتكىاك ال ىدنرا كو ابشىتراك نىع ا،خىرينا وكرضىية
المالع غير الميدةا ونرثز الالع .

مميزات الدراسة
وثد يميزت هذه الدراسة عن الدراسات ال ابقة بأنها كاد دراسة يعاى باا ابات الرياضية عاىد بع ىر ثىرة القىدا
فر األردضا واشتمالها كيضا على عياة نن جميع فأات الالع ينا واهتمت بدراسة بع ر الدرجة الممتازة واألولى والالع ين
الااشأين.

محددات الدراسة
التزاا ال ااث فر إجراء الدراسة بالمحددات ا،يية:
-

المجال الزماني :يم جمع ال يانات الخا ة بالدراسة الحالية فر الفترة العاثعة نا بين  0221/2/42إلى
 0221/1/44ويعزيع ابستمارة على كفراد العياة بع ،الفرق الرياضية.

-

المجال المكاني :بمقابلة الالع ين ويعريفهم بابستمارة ويعزيعها على ثل فرد نن كفراد العياة فر بع ،الفرق فر
نختل

-

األناثن ثالمالع و ابت التدري فر نحافظتر عماض وال لط.

المجال البشري :يم إجراء الدراسة على بع ر فرق ثرة القدا فر األردض وال الغ عددهم  42خم ين بع ا
والم ملين رسميا لدال ابيحاد األردنر لكرة القدا.
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منهج الدراسة
استخدا ال ااث الماهج الع فر باألسلعب الم حر.

مجتمع الدراسة
يكعا ض نمتمع الدراسة نن بع ر ثرة القدا نن نختل

الىدرجات والم ىملين رسىميا فىر ابيحىاد األردنىر لكىرة القىدا

فر جميع نحافظات األردض وال الغ عددهم  42خم ين بع ا.

عينة الدراسة
يىم اختيىار عياىىة الدراسىة بالطريقىىة العشىعا ية ايىث يكعنىىت نىن خم ىىين بع ىا شىملت نختلى

الىدرجات والم ىىملين

رسميا فر ابيحاد األردنر لكرة القدا.

أداة الدراسة
ثاا ال ااث باستخداا استمارة خا ة باا ابات الرياضىية اسىتخدنت فىر العديىد نىن الدراسىات ال ىابقة نرىل دراسىة
نملر والةالحا  0221وهر استمارة نقااة نرفقة بملحا رثم . 4

متغيرات الدراسة
اشتملت الدراسة على المتغيرات التالية:
-

ال يانات الشخةية ثلها.

-

كس اب اا ابات.

-

فترة وثعع اا ابات.

-

كنعاع اا ابات.

-

ناا ا اا ابات.

إجراءات الدراسة
-

ثاا ال ااث بإجراء ابيةابت نع ندربر الفرق الرياضية ويريي المعاعيد لتعزيع ابستمارات.

-

استعاض ال ااث ب ع ،الزنالء لتعزيع ابستمارات.
ل

-

ال ااث نن الالع ين كض يقعنعا بتع أة استمارات اا ابات التر يعرضعا لها خالل العانين 0221-0224

نع الشر لهم عن ثيفية يع أة ابستمارة.
ثاا ال ااث بتدثيا ابستمارات المع أةا ويعضح المدول رثم  4ابستمارات المعزعة.

-

جدول رق ( :)8بيانات أداة الدراسة الموزعة والمستردة
االستمارات الموزعة

االستمارات غير

االستمارات المستبعدة

االستمارات المحللة إحصائيا

المرتجعة
42
-

11

-

-

42

بعد ذل يم يحليل ابستمارات إاةا يا نن ث ل األخةا ر اااةا ر.
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المعالجة اإلحصائية
بعىىد جمىىع ال يانىىات يىىم يحليلهىىا باسىىتخداا برنىىانج ) (SPSSلعمىىل التحليىىل اااةىىا ر المااس ى ا ايىىث يىىم اسىىتخداا
المعالمات التالية:
-

التكرارات.
المأعية.

-

الا

-

اختيار نربع "ثام".

عرض ومناقشة النتائج:
لقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى كس اب وكنعاع وناا ا ووثت ادو اا ابات الرياضية التر يتعىرب لهىا
بع ع ثرة القدا فر المملكة األردنية الهاشميةا ونن خالل هذه الدراسة فقد يم وضع كربعة ي اؤبت سيقعا ال ااث بعرضها
ونااثشتها ي اعا .وفيما يلر عرب ونااثشة ي اؤبت الدراسة.
جدول رق ( :)8وصف عينة الدراسة م حيث العمر والطول والوزن
المتوسط

االنحراف

المتغير
العمر ساة

00311

1321

العزض ثغم

14301

1301

الطعل سم

414324

1340

ي ين المدول  0يعزيع كفراد عياة ال حث ي عا لمتغيرات العمر والعزض والطعل ايث يظهر كض نتعسط كعمار عياىة
الدراسة ثد بلغ  00311ونتعسط وزض العياة ثد بلغ  14301ونتعسط عل العياة .414324
أوال :عرض ومناقشة التساؤل األول يا

الت اؤل األول على "نا هر كثرر كنعاع اا ابات شيععا بىين بع ىر ثىرة القىدا

فر األردض؟"
ولاجابة على هذا الت اؤل فقد استخدناا التكرارات والا ة المأعية بات اب يكرار ون ة وثعع ثل نعع نىن كنىعاع
نا هع نعضح فر المدول رثم . 2

اا ابات التر ثد يتعرب لها بع ع ثرة القدا فر األردض ا

جدول رق ( :)2التكرارات والنسب المئوية ومربع كأي المحسوبة ألنواع إصابات العبي كرة القدم
تكرار

%

8γ

α

النوع
ث عر

14

1310

23224

23442

يمزق كويار

01

4341

03904

23211

يمزق عضالت

21

1342

23224

23912

يمزق كربطة

21

1342

23224

23912

خلع

00

1340

43212

23240

نلخ

4

4322

013401

23222

رضعب عظم

40

40312

44314

23222

رضعب عضالت

44

42311

13191

23201
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رضعب كعةاب

1

4341

023441

23222

جرو

49

41341

043444

23222

يقلةات

49

2392

93291

23222

التعاءات

44

42311

13191

23201

إ ابات كخرال

41

44394

443040

23222

722

800000

822028

00000

المجموع

ثيمة  γ2المدولية عاد ن تعال 2311 = 2324
المأعية وثيمىة نربىع ثىام ألنىعاع اا ىابات الرياضىية لالع ىر ثىرة القىداا

ي ين المدول  2ثيم التكرارات والا

وباستعراب القيم العاردة فر المدول نمد كض المرو ثانىت كثرىر اا ىابات اىدوثا  49وبا ى ة 41341ا يىاله رضىعب
العظم  40وبا ة 40312ا ثم اا ابات األخرال  41وبا ة 44394ا بياما ثانت كثل إ ابات بع ر ثرة القىدا الملىخ
 4وبا ة 4322ا يالها رضعب األعةاب  9وبا ة  4341ا ثم التقلةات بتكرار  49وبا ة .2392
وثد بلغ نممعع إ ابات العياة  111إ ابةا ويشير ثيمة نربع ثأم المح عبة إلى وجعد فروق ذات دبلة إاةا ية
على جميع كنعاع الك عر باسترااء الك عر ويمزق األويار ويمىزق العضىالت ويمىزق األربطىة التىر ثانىت ثيمىة نربىع ثىأس
المح عبة فيها كثل نن القيمة المدولية.
وثد يععد ال

فر زيادة ن ة المرو عاد بع ر ثرة القدا إلى عدا التزاا الرياضىيين بقعاعىد األنىن وال ىالنة كو

عدا التزاا ال لعك الميد ونخالفة القعانينا وهذا يزيد نن ااتمالية ادو إ ابات المرو نتيمة لذل .
وهذه الاتا ج يختلى

نىع نتىا ج دراسىة ثىل نىن سىعادةا  4994و خىري يطا  0221اللتىين وجىدياض كض كثرىر كنىعاع

اا ابات شيععا هر يمزثات األربطة.
وثد يعزال الزيادة فر ن ة المىرو إلىى المااف ىات واى اديهاا ثمىا كض إاىدال كثرىر األسى اب التىر يىؤدم إلىى اا ىابة
بىىالمرو هىىع عىىدا ال ىىلعك الميىىد للرياضىىيين ايىىث يظهىىر نتىىا ج هىىذه الدراسىىة إلىىى كض كثرىىر األس ى اب المؤديىىة إلىىى اىىدو
اا ابات الرياضية هع عدا ال لعك الميد للرياضيين با ة .01314
وبىالععدة إلىى المىدول رثىم  0نمىد كض كثىل اا ىابات ثانىىت الملىخ .ويعىزو ال ااىث ذلى إلىى اري ىا هىذه اا ىىابة
بإ ابات كخرال نرل الخلع.
ثانيا :عرض ومناقشة التساؤل الثاني :يا

الت اؤل الرانر على "نا هر كثرر الماىا ا فىر الم ىم عرضىة لا ىابات بىين

بع ر ثرة القدا فر األردض؟".
ولاجابة على هذا الت اؤل فقد استخدناا التكرارات والا

المأعية بات اب يكرار ون ة وثعع اا ابات فىر ثىل

ناطقة نن الماا ا المعرضة لا ابات ثما هع نعضح فر المدول رثم . 1
جدول رق ( :)7التكرارات والنسب المئوية ومربع كأي المحسوبة ألنواع إصابات العبي كرة القدم
النوع
الركس
الرث ة
الكت
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تكرار
11
9
1

%
9322
4314
4341

8γ
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13249
43244
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24
نفةل الكت
41
الترثعة
42
العضد
41
نفةل الكعع
1
ال اعد
1
نفةل الرسغ
42
كنشا الك
42
سالنيات الك
04
عظمة الق
44
األضالع
42
ال طن
4
الفقرات الةدرية
0
الفقرات القطاية
9
الفقرات العمزية
9
الفقرات العةعةية
1
الحعب
1
نفةل العرك
0
الفخذ
1
نفةل الرث ة
1
لي ر كنانر
ربا
12
لي ر خلفر
ربا
20
لي ر كن ر
ربا
4
لي ر واشر
ربا
4
الغضروف
0
ال اق
4
الكاال
40
ربا جان ر ان ر
14
ربا جان ر واشر
42
كنشا القدا
41
سالنيات القدا
722
المجموع
ثيمة  γ 2المدولية عاد ن تعال 2311 = 2324
ي ين المدول  2ثيم التكرارات والا

4321
0311
0324
2319
4311
2310
0341
0324
1324
0304
0324
4302
2314
4314
4314
2310
4311
2314
4341
4341
1304
4341
4322
4322
2314
4302
0314
1310
40391
2319
800000

93111
23194
23219
23220
43444
423441
43011
23219
23490
03414
23219
13111
423910
13249
13249
423441
43444
423910
43244
43244
013140
443101
93444
93444
423910
13111
43144
223101
4443011
23220
2900809

23220
23212
23244
23141
23244
23224
23049
23244
23110
23429
23244
23224
23222
23221
23221
23224
23222
23222
23204
23204
23222
23224
23220
23220
23222
23224
23410
23222
23222
23141
00000

المأعية لمعاثع إ ابات بع ر ثرة القداا ايث يت ين كض كنشا القىدا ثانىت

كثرر اا ابات ادوثا  42وبا ة 40391ا ياله الىركس  11وبا ى ة 9322ا ثىم الربىا المىان ر العاشىر للكااىل 14
وبا ة 1310ا بياما ثانت كثل إ ابات بع ر ثرة القدا ال اق والفخذ والفقرات القطاية  04وبا ة 2314ا يالهىا نفةىل
الحعب والرسغ  1وبا ة 2310ا ثم الغضروف والربا المان ر العاشر للرث ة بتكرار  4وبا ة .4322
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وثد بلغ نممعع إ ابات العياة  111إ ابةا ويشير ثيمة نربع ثام المح عبة إلى وجعد فروق ذات دبلة إاةا ية
على جميع كنعاع الك عرا ايث ثانت ثيمة نربع ثىأم المح ىعب كعلىى نىن القيمىة المدوليىة ال الغىة  2311الترثىعة والعى،
ونفةىىل الكىىعع وكنشىىا الكىى

وسىىالنيات الكىى

وعظمىىة القىى

واألضىىالع وال ى طن والربىىا المىىان ر ابن ىىر للكااىىل

وسالنيات القدا التر ثانت ثيمة نربع ثأم المح عبة فيها كثل نن القيمة المدولية.
ويرال ال ااث كض كثرر األجزاء فر ج م اان اض استخدانا فر ثرة القدا هر القدا وبالتالر فإض كنشا القدا نىن كثرىر
الماا ا التر يتعرب إلى إهمال وااتكاثات واستعمال بين الالع ينا لذل فهر نن كثرىر الماىا ا عرضىة لا ىاباتا ثمىا
كض كنشا القىدا لهىا دور ث يىر وكساسىر فىر الحرثىات والمهىارات التىر يؤديهىا بع ىع ثىرة القىدا نرىل يمريىر وي ىديد وثطىع
الكراتا لذل يزداد فر ة يعرب كنشا القىدا لا ىابات .ويعىزو ال ااىث كسى اب يعىرب كنشىا القىدا لا ىابات ب ى
عدا اااماء الميد وعدا

الاية األل ة الرياضية الحذاء األنر الذم يؤدم إلى زيادة الضغط على كنشا القدا نما يزيد

نن ااتمالية ادو اا ابة.
وثد اختلفت هذه الاتيمة نع نىا يع ىلت إليىه خىري يطا  0221نىن ايىث كض إ ىابة الكااىل ثانىت كثرىر اا ىابات
ادوثا.
ويختل

هذه الاتيمة نع نتا ج دراسة الشطااوما  0222التر يع لت إلىى كض نفةىل الرث ىة نىن كثرىر اا ىابات

ادوثا .ك انا كثل ن ة إ ابات فقد ثانت
ثالثا :عرض ومناقشة التساؤل الثالث :يا

الت اؤل الرانر على "نىا هىر كثرىر األسى اب المري طىة باا ىابات بىين بع ىر

ثرة القدا فر األردض؟".
ولاجابة على هذا الت اؤل فقد استخدناا التكرارات والا

المأعية بات ىاب يكىرار ون ى ة ثىل سى

نىن األسى اب

المؤدية لا ابات لدال بع ر ثرة القدا فر األردضا ثما هع نعضح فر المدول رثم . 4
جدول رق ( :)1التكرارات والنسب المئوية ومربع كأي المحسوبة ألنواع إصابات العبي كرة القدم
يكرار

%

0γ

α

الاعع
X1

92

49342

201311

23222

X2

1

4341

4321

23201

X3

412

01314

142311

23222

X4

400

0434

401312

23222

X5

9

4314

1324

23211

X6

40

0314

4341

23494

X7

1

2310

42320

23224

X8

1

2310

42320

23224

X9

42
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2344

23214

X10

4
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44314

23222

X11

22

4311

42399

23222
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X12

4

4302

1311

23224

X13

2

2340

44390

23224

X14

2

2322

41312

23222

X15

0

2314

42342

23222

X16

42

0324

2344

23214

X17

4

4302

1311

23224

X18

2

2322

41312

23222

X19

1

4341

4321

23201

X20

2

2340

44390

23224

X21

1

2310

42320

23224

X22

4

2304

44314

23222

X23

0

2314

42342

23222

X24

2

2322

41312

23222

X25

2

2322

41312

23222

X26

2

2322

41312

23222

X27

0

2314

42342

23222

X28

1

2310

42320

23224

722

800000

8092082

00000

المجموع

ثيمة  γ 2المدولية عاد ن تعال 2311 = 2324
ي ين المدول  2ثيم التكرارات والا

المأعية ألس اب ادو اا ابات لدال بع ر ثرة القدا.

ويشير نتا ج المدول إلى كض كهم األس اب المؤدية لا ابة هر عدا ال لعك الميد للرياضيين بتكىرار  412وبا ى ة
01314ا ياله كرضىية التىدري غيىر الميىدة بتكىرار  400وبا ى ة 04324ا ثىم عىدا ااامىاء الميىد بتكىرار  92وبا ى ة
 .49342ك انىىا بالا ى ة ألثىىل األس ى اب المؤديىىة لا ىىابات فقىىد ثانىىت غيىىاب يعجيىىه المىىدرب لالع ى والتعثيىىت غيىىر الةىىحيح
للتدري والم اريات التر بلغ يكرار ثل ناها  4إ ابة وبا ة 2304ا بياما لم يت ى

األسى اب  41و 41و 01و 04و04

بأية إ ابات.
ويشير ثيمة نربع ثأم المح عبة إلى وجعد فروق ذات دبلة إاةا ية على األس اب المؤدية لا اباتا ايث ثانت
ثيمة نربع ثىام فيهىا كعلىى نىن القيمىة المدوليىة باسىترااء األسى اب  4و 9و 49ايىث ثانىت ثيمىة نربىع ثىام المح ىعبة لهىذه
األس اب كثل نن القيمة المدولية.
وبشكل عاا نرل عدا ال لعك الميد للرياضيين كثرر األس اب المؤدية لا ابات بين الالع .
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ويرال ال ااث نن خالل خ رايهم كض عدا ال لعك الميد للرياضيين يععد ألنعر واس اب عديدة ناها عىدا فعاليىة نظىاا
ضىع

العقعبات الةادر عن ابيحاد األردنر لكىرة القىدا وكيضىا ب ى

فىر شخةىية المىدرب وثياديىه للفريىا وكيضىا سىعء

ااعداد ال دنر لدال الالع ين وهذا يؤدم إلى عدا ال لعك الميد للرياضيين.
هذه الاتا ج يختل

نع نتا ج دراسات سعادةا  4994و خري يطا  0224ايث ثانت كرضية التىدري غيىر الميىدة

كثرر األس اب المؤدية إلى ادو اا ابة.
وثاض غياب يعجيه المدرب لالع ويععيته كثل األس اب المؤدية لا ابة وهىذا يختلى

نىع نتىا ج دراسىة خىري يطا

 0221التر وجدت كض سعء ااعداد الاف ر هع كثل األس اب المؤدية لا ابة.
رابعا :عرض ومناقشة التساؤل الرابع :يا

الت اؤل الرانر على "نا هر كوثىات اىدو اا ىابات بىين بع ىر ثىرة القىدا

فر األردض يدري ا ن اراة ؟".
المأعية بات اب يكرار ون ة كوثات ادو اا ىابات

ولاجابة على هذا الت اؤل فقد استخدناا التكرارات والا

لدال بع ر ثرة القدا فر األردضا ثما هع نعضح فر المدول رثم . 4
جدول رق ( :)2التكرارات والنسب المئوية ومربع كأي المحسوبة ألنواع إصابات العبي كرة القدم
تكرار

%

8γ

α

النوع
ااعداد

002

14341

03041

23420

المااف ات

041

41312

03041

23420

722

800000

8720100

00000

المجموع

ثيمة  γ 2المدولية عاد ن تعال 2311 = 2324
ي ين المدول  4ثيم التكرارات والا

المأعيىة ا ىابات بع ىر ثىرة القىدا ي عىا لعثىت اىدو اا ىابة ااعىداد/

المااف ات .
ونن خالل القيم الم ياة يت ين كض اا ىابات التىر يحىد فىر الم اريىات يكىعض بةىعرة كث ىر  041وبا ى ة 41312
نقارنة باا ابات التر يحةل فر فترة ااعداد  002وبا ة 14341ا ويشير ثيمة نربع ثام المح ىعبة إلىى عىدا وجىعد
فروق ذات دبلة إاةا ية لمتغير وثت ادو اا ابة على إ ابات بع ر ثرة القدا.
ويرال ال ااث كض هذه الاتيمة

يعية وناطقية ايث كض المااف ات يعلد التعير والضغط والتشامات العة يةا ويؤدم

بالالع ين إلى الخروج عن الرو الرياضيةا وبالتالر نخالفة ثعانين اللع ة وعدا ال لعك الميدا وبالتالر اللمعء إلى كسىالي
غير شرعية وغير ثانعنية وغير رياضية نن كجل الفعز وث

الم اريات.

ويعزال كيضا الزيادة فر ن ة اا ابات كثااء المااف ة إلى زيادة اباتكاك ال دنر بين الالع ينا الرو القتالية يكىعض
كعلىا بعكس فترة التدري ايث يكعض هااك ارب ث ير نن الالع ين على عدا ي ي إ ابات بين بعضهم ال ع.،
ويتفا نتا ج هذه الدراسة نع دراسة خري يطا  0221ايىث يشىير إلىى كض اا ىابات التىر يحىد خىالل المااف ىات
الرياضية هر كثرر األوثات التر يحد فيها اا ابة.
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االستنتاجات
-

انتشار اا ابات الرياضية لدال نعظم بع ر ثرة القدا فر األردض.

-

كثرر اا ابات يكرارا وادوثا هر المرو ورضعب العظم.

-

كثرر الماا ا يعرضا لا ابة لدال بع ر ثرة القدا فر األردض هر كنشا القدا.

-

كثرر كوثات اا ابات لدال بع ر ثرة القدا فر األردض هر كثااء المااف ات والم اريات.

-

نن كثرر األس اب الر ي ية لحدو

اا ابات الرياضية لدال بع ر ثرة القدا فر األردض هر عدا التزاا الالع ين

بال لعك الميد وعدا التحلر بالرو الرياضيةا وثذل عدا

الاية ابخت ارات الم تخدنة فر التدري والم اريات

فر نالع ثرة القدا فر األردضا وثذل عدا اااماء الميد.

التوصيات:
فر ضعء ابستاتاجات ال ابقةا يع ر ال ااث بما يلر:
-

إعداد الالع ين نظريا بإعطا هم نحاضرات عن اا ابات الرياضية نن ايث نيكانيكية ادوثها وكس ابها و رق
العثاية ناها.

-

العمل على رفع ن تعال اللياثة ال دنية لالع ينا ويقعية العضالت واألربطة المري طة بالماا ا األثرر عرضة
لا ابةا وذل نن كجل الحد نن اا ابات.

-

يعفير ععانل األنن وال النة كثااء التدري والمااف ات.

-

ضرورة يعفير كرضيات نااس ة لكرة القدا وابتعاد المدربين عن األرضيات غير المااس ة سعاء فر التدري

كو

الم اراةا وعمل الةيانة الدورية لها.
الرياضر ويامية الرو الرياضية لدال بع ر ثرة القدا فر األردض.

-

العمل على زيادة الععر والترقي

-

ضرورة يععية الالع ين ويعريفهم بأهمية اااماء ودوره فر الحد نن اا ابات الرياضية.

-

ضرورة يعميم نتا ج هذه الدراسة للماة األولم ية ولاليحادات الرياضية والمرثز الع ار للط

الرياضرا

وخةع ا للمدربين والمهاز التدري ر والكادر الط ر والالع ين فر دولة الكعيت والدول المماورة.

المراجع
-

كبع العالا ع ده ال يد  . 4911دور المدرب والالعب في إصابات الرياضة-الوقاية والعالجا نؤس ة ش اب
المانعة للط اعة والاشر والتعزيعا ااسكادريةا نةر.

-

كبع العياينا نحمعد كامدا وإبراهيم نحمد نفتر  . 4914العوامل المرتبطة بإصابات الالعبي في كرة القدما
بحع المؤيمر الدولر والرياضة للمميع فر الدول الاانيةا نملد 24ا نةر.

-

بكرما نحمد ثدرم  4911دراسة تحليلية ع األسباب الرئيسية والتصنيف لإلصابات الرياضيةا نملة بحع
التربية الشانلةا جانعة الزثازياا الزثازياا نةر.
 0ا القاهرةا نةر.

-

بكرما نحمد ثدرم  . 0224التدليك التقليدي والشريقي في الطب البديلا

-

جابرا ثارما ونةطفى جعهر ايات  . 4991دراسة تحليلية لإلصابات الرياضية بي العبي المنتخب الكويتي
لكرة القدم في التصفيات النهائية لكاس العال بفرنساا ن ابقة ال حث العلمرا الهيأة العانة للش اب والرياضةا
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المملة العلمية للتربية ال دنية والرياضيةا الكعيتا دولة الكعيتا المملد 1ا العدد 40ا ب.14-41
-

علر  . 0221مبادئ وأساسيات الطب الرياضي،
جعثلا بزار ا
ا نا زثر نحمد نحمدا نحمد

ال الدين

 4ا دار دجلةا بغدادا العراق.

رم  . 0221إصابات وأمراض المالعبا المكت ة المةرية

للط اعة والاشر والتعزيعا ااسكادريةا نةر.
-

خري يطا فا مة كسعد  . 0221اإلصابات الرياضية الشائعة لدى العبي كرة القدم في دولة الكويت "دراسة
مقارنة"ا رسالة ناج تير غير ناشعرةا المانعة األردنيةا عماضا األردض.

-

رشدما نحمد عادل  . 4994موسوعة الطب الرياضيا علم إ ابات الرياضيين

 4ا دار المعارفا

ااسكادريةا نةر.
 2ا دار الفكر العربرا القاهرة.

-

ريابا الدثتعر كسانة  . 4991الطب الرياضي وإصابات المالعبا

-

زاهرا ع د الرامن ع د الحميد  . 0221موسوعة اإلصابات الرياضية وإسعافاتها األوليةا

 4ا القاهرةا

نةر.
-

سارةا سمير عادلا وثمال جميل الربضر  . 4911اإلصابات الرياضية وعالجهاا
سالما نختار  . 4911إصابات المالعبا
سعادةا ناي

 4ا عماضا األردض.

 4ا نؤس ة المريخ للاشرا الريابا ال ععدية.

ع د الرامن  . 4994دراسة مقارنة ألنواع اإلصابات لدى العبي كرة القدم في الخطوط المختلفةا

رسالة ناج تير غير ناشعرةا المانعة األردنيةا عماضا األردض.
-

الشطااوما نعتةم  . 0222دراسة تحليلية لإلصابات الرياضية لدى العبي األلعاب الجماعية في جامعة مؤتةا
نملة كسيع ا الكركا األردض.

-

ع د ال الاا عرماض  . 4911التربية الرياضية واإلسعافا 4ا نديرية المكت ات والعثا ا الع ايةا عماض.
 4ا نرثز الكتاب للاشرا القاهرةا نةر.

-

عالوما نحمد ا ن  . 4991سيكولوجية اإلصابةا

-

فخرما سميحة خليل  . 4910إصابات األنشطة الرياضيةا دراسات وبحع ا نؤيمر يرشيد التربية ال دنيةا جانعة
العاضا ااسكادريةا نةر.

-

فخرما سميحة خليل  . 4910اإلصابات في بعض األنشطة الرياضية لالعبي الدرجة األولى والناشئي ا بحث
ناشعرا نملة الدراساتا نملة التربية الرياضيةا بحع جانعة العاضا ااسكادريةا نةرا المملد 4ا العدد

-

ث عا عمار ع د الرامن  . 4919الطب الرياضيا

 0ا وزارة التعليم العالر وال حث العلمرا جانعة المع لا

المع لا العراق.
-

نان را نحمد خيرا ونحمد إبراهيم شحايه  . 4914التربية الرياضيةا

 4ا وزارة التربية والتعليم وشؤوض

الش ابا دا رة إعداد المعلمينا ن قطا سلطاة عماض.
-

نملرا ناجدا وخالد عطيات  . 0224دراسة تحليلية لإلصابات الرياضية لدى العبي المبارزة في األردنا وثا ع
المؤيمر العلمر الدولر الخانس علعا الرياضة فر عالم نتغير ا نملة بحع

التربية الرياضيةا المانعة األردنيةا

عماضا األردضا المملد 4ا  44/4كيار.0224/
-

نملرا ناجدا وسهى كدي

 . 0221دراسة تحليلية لإلصابات الرياضية لدى السباحي والسباحات في األردنا

نملة دراساتا نؤيمر التربية الرياضية نمعذج للحياة المعا رةا عماضا األردضا عدد خابا ب.0221
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-

نملرا ناجدا وع د الحميد العايدم  . 4994دراسة تحليلية لإلصابات الرياضية في األلعاب الجماعية والفردية
(كرة السلة ،كرة اليد ،كرة الطائرة)ا نملة دراساتا العلعا التربعيةا عماضا األردض.

-

نملرا ناجدا وفا ا كبع اليمة  . 4994دراسة تحليلية لإلصابات الرياضية لدى العبي المنازالت في األردنا
نملة الدراساتا وثا ع المؤيمر الرياضر العلمر الرالثا عمادة ال حث العلمرا المانعة األردنيةا عماضا األردضا
المزء األولا يشرين األول.

-

نملرا ناجدا وناجد الةالح  . 0221دراسة تحليلية ألسباب اإلصابات الرياضية عند العبي المنتخبات الوطنية
تبعا لفترات الموس الرياضي في األردنا نملة دراساتا العلعا التربعيةا المانعة األردنيةا رسالة ناج تيرا
ناشعرةا عماضا األردضا المملد 21ا العدد 0ا كيلعل .0221

-

نحمعدا المر ا ين  . 4919دراسة ميدانية ع إصابات المالعب في كرة القدم بدولة قطرا نرثز ال حع
التربعية بمانعة ثطرا ثطر.

-

المدانرا فتحر كامدا وسليماض جااض  . 4992دور التربية الرياضية في حل المشكالت المعاصرة ،دراسات
وبحع المؤيمر العلمر األولا المملد 4ا جانعة الزثازياا الزثازياا نةرا ب.412

-

المفترا إبراهيما ونح ن الدورم  . 4994تحديد اإلصابات الشائعة وأسبابها بي العبي كرة القدم في المراكز
المختلفةا المملة العلمية للتربية الرياضيةا القاهرةا نةر.

جميع الحقعق نحفعرة © 2020ا ال ااث كامد نحمد ع د القادر الدرابيع ا المملة األثاديمية لألبحا والاشر العلمر.
)(CC BY NC
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الملحق
ابستمارة الخا ة باا ابات الرياضية
يقعا ال ااث بإعداد دراسة بعاعاض " اا ابات الرياضية الشا عة لدال بع ر ثرة القدا فر األردض" وثما يعلم
عزيزم الالع
نالع اا ن

وعزيزير الالع ة كض اا ابات الرياضية هر إادال األس اب التر يؤدم إلى إثةاء الرياضر ن كرا عن

ة خ ارة الالع لاف ها وخ ارياا لها وبما كن كاد بع ر ثرة القداا نرجع نا ااجابة عن فقرات ابست ياض

ويأضا لغرب ن اعدياا ون اعدة األجيال الالاقة للحد نن هذه الظاهرة التر عانى ويعانر ناها الكريروض.
كدناه بمعضععية
ٍ
علما بأض المعلعنات التر ساحةل عليها ستعانل ب رية نطلقةا وست تخدا ألغراب الدراسة فقطا ولذل نرجع
التكرا بااجابة بةرااة وبدثة ثدر اانكاض على جميع األسألة.
-

ابسم اختيارم _______________________ :

-

الماس_______________________ :

-

العمر_______________________ :

-

العزض_______________________ :

-

الطعل_______________________ :

-

اسم الاادم_______________________ :

-

اللع ة الر ي ية الفعالة :
_______________________ _________________________ _______________________

-

كلعاب كخرال يمارسها:
_______________________ _________________________ _______________________
العمر التدري ر _______________________ :

-

عدد ساعات التدري

-

عدد كياا التدري فر األس عع...................................................... :

-

نتعسط المدة الزناية للعادة التدري ية اليعنية بالدثا ا_______________________ :

-

عدد المرعات التدري ية فر اليعا_______________________ :
شاثرين ا ن يعاونكم
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