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 البحث ملخص

 :البحث مقدمة

يتطلبببب اإلعبببداد الببببدني للرياضبببيين للوصبببول إلبببى المسبببتويات الرياضبببية العليبببا االرتفببباع 
باألحمببال التدريبيببة وتزايببدها حتببى تصببل فببي بعببض األحيببان إلببى درجببة غيببر طبيعيببة تفببوق قببدرات 
الالعبببين بحيببث تصببل إلببى مرحلببة اإلجهبباد والتببي يصبباحبها تغيببرات وظيفيببة فببي األجهببزة الحيويببة 

 (601: 9.)ن عرضة لإلصابةضلي العصبي وبالتالي يصبح الالعبو وفقدان التوازن الع

وعلبببى البببرغم مبببن التقبببدم العلمبببي فبببي كافبببة فبببروع المعرفبببة والتبببي انعكسبببت علبببى المجبببال 
الرياضي من اجل مزيد من أمن وسالمة الالعبين، وكذلك تقبدم العديبد مبن اإلجبراءات والتطبورات 

لتعببرض لإلصببابات، إال أن المعببدالت ال زالببت توضببح فببي كثيببر مببن كهببدف وقايببة الالعبببين مببن ا
الرياضات خطورة اإلصابات المرتبطة بالنشاط الرياضي، األمبر البذي يتطلبب مزيبدًا مبن األبحباث 

  (65: 5.)والدراسات في مجال اإلصابات الرياضية

جببرى أهببم معوقببات الوصببول إلببى المسببتويات العليببا ولببذلك ت واإلصببابات الرياضببية إحببدى
العديبببد مبببن المحببباوالت للوصبببول إلبببي نظبببام إكلينيكبببي سبببواء مبببن الناحيبببة الوقائيبببة أو العالجيبببة أو 

 (605: 9.)التأهيلية لكل مشكالت اإلصابات سواء من الناحية التشريحية أو الوظيفية

وتحبببدث اإلصبببابات الرياضبببية بمختلبببف أنواعهبببا فبببي األنشبببطة الرياضبببية المتنوعبببة بنسبببب 
 د فنيًا علبى طبيعبة النشباط الرياضبي ومتطلببات األداء الفنبي الخباص بكبل مهبارة متباينة وهذا يعتم

ن اختلفبت اإلصبابة  كما أن لكل نشاط رياضي إصاباته الخاصة ودرجات مختلفة مبن المخباطر وا 
 (00)في نوعها ومكانها ودرجتها وتكرار حدوثها وفقًا لطبيعة النشاط الممارس

 المعرفية لإلصابات الرياضية لدى مدربي العاب القوىتقييم الحصائل 

 مصطفى إبراهيم احمد. د        عصام الدين شعبان علي.فالح جعاز شلش    د  د.أ

 السعوديةا -أم القرى          السعودية    ا - أم القرى               جامعة اربيل  
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إجببراء العديببد مببن الدراسببات التببي تهببدف إلببى التعببرف وذلببك ممببا دفببع بعببض الببباحثين إلببى 
علببى اإلصببابات األكثببر انتشببارًا وشببيوعًا بببين الرياضببات المختلفببة مثببل دراسببة أحمببد عبببد السببالم، 

( 0000)رالبف ركبوا ،    Karen E. Tanner(06()0002) كارين تانر،(6()0001)رجب كامل 
(02 ) Ralph K. Requaetal,   ،  كنتبون كفمبان ورخبرون  Kenton R. Kaufmanetal,  

 .Taunton , M B Ryan( 05()0000)تاينتون ريان، ( 00()6999)

انتبباج  وتنتشببر اإلصببابات الرياضببية بببين األلعبباب المختلفببة وخاصببة األلعبباب التببي تتطلببب  
مباشر بين قوانين الطبيعة وبين قدرات البشر وتشير االحصائيات  اقصى قدر من القوة في تحدي

البى نصبف هبذه  ، وتتعبرض األوتبارالجبري ممارسبة تقع مع رياضة المن حوادث % 7حوالي نه أ
مببن مجمببل اصببابات % 21حببوالى   العببدو  تشببكل إصببابات .اإلصببابات وتكببون حببدتها متوسببطة

 جببرىوتشببكل إصببابات ،رياضببة العبباب القببوى واكثرهببا يكببون بببللتواء الكاحببل والتمببزق فببي العضالت
اكثرهبببا يكبببون بتمبببزق  مبببن مجمبببل اصبببابات رياضبببة العببباب القبببوى% 67الطويبببل حبببوالىالمسبببافات 

لتببواء الكاحببل وقببد تببؤدي اإلصببابات  ،عضببلة السبباق الداخليببة الخلفيببة والعضببالت الخلفيببة للفخببذ وا 
مبببن ممارسبببي هبببذه الرياضبببة وأوجببباع % 70سبببفل الظهبببر عنبببد أوجببباع مزمنبببة فبببي أاإلجهاديبببة البببى 

ت ما فببي القفببز الطويببل فتكببون اإلصبباباأ،مببن ممارسببيها% 00مزمنببة فببي الحببوض األمببامي عنببد 
 (01).منها خالل التمارين% 10العضلية هي األكثر شيوعًا وتحصل 

نسبب التبي أشبارت إلبى أن  etal t M,EBrune ( .69()0002)برينبت ورخبرون ودراسة 
العبب  مبن ببين عينبة  060اإلصابات المؤثرة والتي منعبت الالعببين مبن اسبتكمال األداء  كانبت 

مبن الالعببين، وأوصبت الدراسبة إلبى % 00العب بنسببة مئويبة فاقبت  6000الدراسة والتي بلغت 
واالهتمبام عمليبة ( الركببة والكاحبل)اتخاذ تدابير الوقايبة الالزمبة ألكثبر المفاصبل عرضبة لإلصبابة 

 .اإلحماء

وبما أن المدرب هو الشخص الوحيد المتواجد بجانب الالعبين لحظبة وقبوع اإلصبابة إذن 
الفوريببة ، وأن يجهببز حقيبببة مببزودة  تفمببن المنطقببي أن يكببون علببى األقببل ملمببًا بمببباد  المعالجببا
ك يكون مسبتعدًا دائمبًا لمواجهبة الطبوار  بمستلزمات اإلسعافات األولية قبل البدء في التدريب وبذل
 (55: 67.)حتى يمكن أن يساهم في التقليل من خطورتها على األقل

http://ajs.sagepub.com/search?author1=Ralph+K.+Requa&sortspec=date&submit=Submit
http://ajsm.highwire.org/search?author1=Kenton+R.+Kaufman&sortspec=date&submit=Submit
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Brunet%20ME%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Brunet%20ME%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
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كمببا أن للمببدرب الكببفء والمؤهببل علميببًا دورًا حيويببًا فببي تقليببل نسبببة إصببابة الالعبببين الن 
ألضبرار  مثل هذا المدرب المثقف الواعي يعتمد على أسبس التبدريب الحديثبة، ولديبه الفهبم العميبق

الخشببونة المتعمببدة علببى الالعبببين، والخبببرة الواسببعة والحاسببة الجيببدة إلخببراج الالعببب المجهببد قبببل 
 (50: 67.)الوقوع في اإلصابة

ومببن هنببا كببان لزامببًا علببى القببائم بعمليببة التببدريب أن يكببون علببى قببدر مناسببب مببن المعرفببة 
( 0002)عبد الرحمن عبد الحميد زهرباألخطار التي تحدثها األحمال التدريبية الزائدة حيث يشير 

بأن المدرب المؤهل يؤدى عمله بقصد إعداد الالعب على أسس علمية حديثة مع المحافظة على 
عبن طريبق االهتمبام  ات بقبدر اإلمكبان وهبذا ال يبأتي إالالعبيه من أخطار اللعب وحدوث اإلصاب

 (00: 60.)لخبرت وطرق التدريببلعداد وصقل المدرب من الناحيتين العلمية والمهنية واكتسابه 

لية المببدرب تشببمل العديببد مببن الجوانببب منهببا اإللمببام بوسببائل اإلسببعافات األوليببة ، ومسببؤو  
ام شفائه ، المالحظة والمساعدة في تنفيذ اإلجراءات معدم إشراك الالعب في المنافسات إال بعد ت

 (26: 61.)الوقائية متضمنة األربطة الضاغطة واألشرطة الالصقة

ما سبق يتطلب أن يتواجد لكل فريق طبيب وأخصائي للعالج الطبيعي إلسبعاف وعبالج و 
خصبائى لكبل فريبق وكبذلك يصبعب تواجبده أوتأهيل المصابين من الالعبين، ولكن يصبعب تبوفير 

وقايببة، إسببعاف، تأهيببل )مببع كببل تببدريب ، ممببا يضببطر ذلببك المببدرب بببأن يقببوم بالعديببد مببن المهببام 
سببعى القببائمون علببى الببدورات التدريبيببة إلببى إكسبباب المببدربين المعببارف لالعبببين، لببذلك ي( رياضببي
 .في التشريح الوظيفي، وفسيولوجيا الرياضة، اإلصابات الرياضية توالمعلوما

وهببذا ممبببا دفبببع الباحبببث تجبباه تصبببميم مقيببباس للوقبببوف علببى المسبببتوى للحصبببيلة المعرفيبببة 
 .المدربين في مجال اإلصابات الرياضية

وفببي حببدود مببا تمكببن الباحببث مببن االطببالع عليببه مببن المراجببع العلميببة والدراسببات التببي  
أجريت في هبذا المجبال لبم يجبد مبن الدراسبات مبا تناولبت مثبل موضبوع الدراسبة الحاليبة، ولهبذا قبد 
تضببيف هببذه الدراسببة بعببدًا جديببدًا فببي مجببال المقبباييس المعرفيببة والثقافيببة بشببكل عببام واإلصببابات 

 . بابها وكيفية التعامل معها وطرق الوقاية منها بشكل خاصالرياضة وأس
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Abstract 

Requires physical preparation of athletes to reach the levels of top 

sports high loads of training and increasing until it reaches sometimes to 

the players so as to  the point of abnormal beyond the capabilities of

reach the stage of stress and accompanied by changes in functional vital 

organs and loss of balance neuromuscular and thus becomes the players 

prone to injury. ( 9: 106) 

, In spite of the scientific progress in all branches of knowledge

which is reflected on the sports field for more security and safety of the 

players, as well as offering many of the procedures and developments 

target prevention players from exposure to injuries , but the rates are 

njuries associated with the activity still showing in many sports serious i

sports , which requires further research and studies in the field of sports 

injuries. ( 5:15 ) 

And sports injuries one of the most important impediments to 

s to access to the upper levels and therefore conducted many attempt

access the system both in terms of clinical preventive or therapeutic or 

rehabilitative each injury problems both in terms of anatomical or 

functional . ( 9 : 105 ) 

Speaking of sports injuries of various kinds in sports activities 

his depends technically on the nature of sports varied rates mixed t

activity and the requirements of the technical performance of each skill 

and every sporting activity injuries of different degrees of risk but 

ng to differed injury in kind , place and degree and recurrence accordi

the nature of the activity practitioner (20 ) 
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 :هدف الدراسة 

التعرف على الحصيلة المعرفية لالصابات الرياضية لدى مدربي العاب القوى بالمملكبة العربيبة  -
 .السعودية

 :تساؤالت البحث

السببببعودية فببببي مببببا مسببببتويات الحصببببيلة المعرفيببببة لببببدى مببببدربي العبببباب القببببوى بالمملكببببة العربيببببة  -
 الجوانب المرتبطة باإلصابات الرياضية ؟

 :أهمية البحث
 :تكمن أهمية البحث في النقاط التالية

 .المستوى الفعلى للمدربين السعودين في الجوانب المرتبطة باالصابات الرياضية الوقوف عند -1
العاب القوى في توفير أداة قياس تمكننا من تحديد مستويات الحصيلة المعرفية لدى مدربي  -2

 .الجوانب التي تتعلق باإلصابات الرياضية ونقاط القوة والضعف
 :مصطلحات الدراسة

 ثقافة اإلصابة الرياضية*
هببببي مجموعببببة الخبببببرات المرتبطببببة بجوانببببب اإلصببببابة الرياضببببية التببببي يكتسبببببها المببببدرب 

 . ويوظفها إلفادة العبيه
 مستوى ثقافة اإلصابة الرياضية*

هي متوسط الدرجات التبي يحصبل عليهبا المبدربين عينبة البحبث والتبي تعببر عبن مسبتوى 
 . ثقافة اإلصابة الرياضية لديهم

 : الدراسات السابقة العربية

قيـاس الثقافـة الخططيـة لـدى مـدربي " بعنبوان  ( 08() 7112) مروة رمضان محموددراسة  -6
واسببتهدفت الدراسببة التعببرف علببى مسببتوى الثقافببة الخططيببة لببدى مببدربي الكببرة  "الكــرة الطــائرة

الطائرة ، وذلك من خالل مقياس قامت الباحثة بلعداده، واسبتخدمت الباحثبة المبنهج الوصبفي 
طبببائرة، وأسبببفرت الكبببرة ال يوذلبببك لموافقتبببه لطبيعبببة الدراسبببة، وبلغبببت عينبببة الدراسبببة علبببى مبببدرب

مبدربي الكبرة إعبداد مقيباس لتقبدير مسبتويات الثقافبة الخططيبة لبدى  الدراسة عن النتائج التاليبة
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علبى درجبات أعلبى مبن المبدربين  اً عامب 00الخبرة التي تفوق ال الطائرة، حصل المدربون ذوو
 .في جميع المحاور اً عام 00التي خبرتهم اقل من 

صـيلة المعرفيـة العلميـة الح"  وعنوانهبا ( 3() 7112)أمان الخصاونة وزهيـر الزغبـي  دراسة -0
هببدفت إلببى التعببرف علببى الحصببيلة المعرفيببة  "لــدى العبــي ومــدربي العــاب القــوى فــي األردن

لبببدى كبببل مبببن العببببي ومبببدربي ألعببباب القبببوى فبببي األردن، وأيضبببًا التعبببرف علبببى الفبببروق فبببي 
هج وتبم اسبتخدام المبن( الجنس، المؤهل العلمي)الحصيلة المعرفية لدى الالعبين وفقًا لمتغيري 

، وتبم اسبتخدام مقيباس خباص يتكبون (606)الوصفي وبالطريقة العشوائية إذ بلبغ حجبم العينبة 
التاريخي، البدني، )من مجموعة من أسئلة ذات االختيار المتعدد، إذ تم اعتماد األبعاد التالية 

يبة أن الحصبيلة المعرفإلبى ، توصلت الدراسبة (التغذية، اإلصابات، الميكانيكا الحيوية، القانون
كانت في المتوسط بالنسبة لالعبين، وفوق المتوسبط بالنسببة للمبدربين، وكانبت أعلبى حصبيلة 
معرفية في البعد القانوني والتاريخي وأقلها في البعد الخاص بالميكانيكا الحيوية، كما توصلت 
الدراسببة إلببى وجببود فببروق فببي الحصببيلة المعرفيببة بببين المببدربين والالعبببين ولصببالح المببدربين، 

 .يضا إلى عدم وجود فروق في الحصيلة المعرفية بين الذكور واإلناثوأ

بنــاء اختبــار معرفــي لمــدربي " بعنــوان (  01() 7113)الــدين ســيد حســب اهلل  عمــاد دراسببة -0
، واسبببتهدفت الدراسبببة بنببباء اختببببار معرفبببي " الجمبـــاز فـــي العلـــوم المرتبطـــة بعمليـــة التـــدريب

تخدم الباحبببث المبببنهج الوصبببفي وذلبببك لموافقتبببه لطبيعبببة للمبببدربين فبببي النبببواحي التدريبيبببة، واسببب
مبببدرب مبببن مبببدربي الجمبببباز باالتحببباد المصبببري للجمبببباز  00الدراسبببة ، وبلغبببت عينبببة الدراسبببة 

و واسفرت الدراسة على أن قيم معامل االرتباط المحسبوب قبد فباق قبيم  0000/0006للموسم 
يبق االول والثباني لالختببار المعرفبي معامل االرتباط الجدولية مما يبدل علبى ارتبباط ببين التطب

 .مما يدل على ثباته

الحصيلة المعرفية في  وعنوانها( 2()7113)خالد صالح و عبد الرحمن سعد دراسة  -2
 الرياض دينةمعلمي التربية البدنية في م فسيولوجيا الجهد البدني والميكانيكا الحيوية لدى

والتي هدفت إلى قياس الحصيلة المعرفية في الجوانب الفسيولوجية والميكانيكية الحيوية “
المرتبطة بالنشاط البدني لدى معلمي التربية البدنية، ممن يحملون درجة البكالوريوس، في 

ومن ثم أخضعوا الختبار تحريري، تم  معلماً  00مدينة الرياض، حيث تم عشوائيًا اختيار 
 00ق محتواه وصدقه التالزمي ، أشرف عليه الباحثان مباشرة واشتمل على التأكد من صد

بلغ متوسط مؤشر السهولة . سؤااًل في موضوعات فسيولوجيا الجهد البدني والميكانيكا الحيوية
وأشارت النتائج إلى وجود ضعف في المستوى العلمي لدى عينة %. 57لجميع األسئلة 

المئوية للدرجة النهائية التي حصل عليها المعلمون في الدراسة ، حيث بلغ متوسط النسبة 

  * 
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 05.09، %20.95موضوعات فسيولوجيا الجهد البدني وفي موضوعات الميكانيكا الحيوية 

على التوالي وأوصى الباحثان بتطوير المستوى العلمي في هذين المجالين لهذه الفئة من %
 .المعلمين

بناء مقياس معرفي لمدربي كرة السلة  "نوان بع( 66()6996)عادل حسنى السيد دراسة  -5
واستهدفت الدراسة التعرف على نقاط الضعف لدى مدربي الوجه القبلي لكرة " بالوجه القبلي

السلة من خالل بناء مقياس معرفي، واستخدم الباحث المنهج الوصفي وذلك لموافقته لطبيعة 
من المجتمع الكلي % 50.5مثلون مدرب كرة سلة ي 00الدراسة، واشتملت عينة الدراسة على 

 .وأسفرت الدراسة عن نتائج أهمها بناء مقياس معرفي لمدربي كرة السلة بالوجه القبلي
 

 : الدراسات األجنبية
مقيباس "   Jose A. Santiagoet al ( 71() 7112) وآخـرونسـتانديجو . أ.جـوز دراسبة  -1

واسبببتهدفت الدراسبببة قيببباس " معرفبببي لمعلمبببي التربيبببة الرياضبببية فبببي النشببباط الببببدني والصبببحة 
معببارف معلمببي التربيببة البدنيببة فببي مضببمون النشبباط البببدني واللياقببة الصببحية ذات الصببلة مببن 
أجبببل تبببوفير جبببودة عاليبببة وفعالبببة لتعلبببيم طالبهبببم للتحقيبببق فبببي النشببباط الببببدني واللياقبببة البدنيبببة 

معلمبة  50طة بالصحة المحتوى المعرفي للمعلمبين التربيبة البدنيبة وبلغبت عينبة الدراسبة المرتب
( 12إلببى  00تتببراوأ أعمببارهم بببين )معلببم مببن معلمببين التربيببة البدنيببة للمرحلببة االبتدائيببة 69و 

وجود أوجه قصور في معرفة محتوى المعلمين  عن نتائجوأسفرت المن جنوب شرق تكساس، 
علبببببى فعاليتهببببا وكفاءتهبببببا فبببببي تحقيبببببق المعبببببايير  والتبببببي يمكبببببن أن تبببببؤثر، (٪ 55.21)بلغببببت 

المرغبببوب فيبببه ، وتشبببير إلبببى الحاجبببة لتنميبببة المسبببتوى المهنبببي ألجبببل تحسبببين تبببدريس النشببباط 
 .البدني واللياقة البدنية المرتبطة بالصحة في المدارس

اضية عن قياس مستوى المعرفة الري" بعنوان   Lauie L H ( 73()0991)لوي دراسة  -7
واستهدفت الدراسة قياس مستوى  "اإلصابات الرياضية أثناء ممارسة النشاط الرياضي

المعرفة الرياضية عن اإلصابات الرياضية أثناء ممارسة النشاط الرياضي، وقد أجريت 
علم التشريح، علم الفسيولوجية، ) تلميذ وحدد لالختبار أربعة محاور ،  005الدراسة على 

وقد حقق ( ، العوامل الخارجية المؤثرة على حدوث اإلصابات الرياضيةالغذاء الرياضي
 .االختبار معامالت صدق وثبات عالية

 

 

 

mailto:jsantia1@houstonisd.org
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 :إجراءات الدراسة 
 :المنهج المستخدم 

 .استخدم الباحث المنهج الوصفي وذلك لموافقته لطبيعة الدراسة

 :مجتمع البحث 

 المكرمةيمثل مجتمع البحث مدربي العاب القوى بمنطقة مكة  

 :عينة الدراسة 

مببدرب  06العبباب القببوى وبلببغ عببددها  ن مببدربيتببم اختيببار عينببة البحببث بالطريقببة العمديببة مببن بببي
 .منطقة مكة المكرمةب

 :أدوات جمع البيانات

 :استعان الباحث في جمع بيانات البحث باألدوات التالية

 .مقاييس واإلصابات الرياضيةمسح للدراسات والبحوث والمراجع العلمية في مجال القياس وال -6

المقابلببة الشخصببية مببع المتخصصببين فببي مجببال الدراسببة مببن أعضبباء هيئببة التببدريس والخبببراء  -0
 (التدريب ، علوم الصحة ، التأهيل ) في مجال 

مقيبباس الحصببيلة المعرفيبببة لالصببابات الرياضببية لبببدى مببدربي العبباب القبببوى بالمملكببة العربيبببة  -0
 .الباحثانالسعودية من إعداد 

 :خطوات إعداد المقياس

 :تحديد الهدف من المقياس -0
الهدف األساسي الوصول إلى أداة على درجة عالية من الثبات والصدق تستخدم للتعبرف 

 .عابلالحصيلة المعرفية لالصابات الرياضية لدى مدربي األعلى 
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 :تحديد المحاور -7

اإلصابات الرياضية وكذلك قام الباحث بعمل مسح للمراجع المتخصصة في مجال 
  66الدراسات المرتبطة باإلصابات الرياضية وانتهى إلى تصميم استمارة استطالع رأي تضم 

 :بهدف التعرف على( 6)وعرضها على السادة الخبراء مرفق ( 0)محور مرفق 

 .مدى كفاية المحاور للتعرف على مستوى المعرفة، والفهم، التطبيق للمدربين  -

 .بته المحاور للحكم على ثقافة المدربين في مجال اإلصابات الرياضيةمدى مناس  -

 للمحور الواحد 60تحديد األهمية النسبية لهذه المحاور وذلك بلعطاء درجة من   -

على أن يكون الخبير على درجة ال تقل عن درجة أستاذ مساعد في مجاالت مرتبطة بالدراسة    
 ( .يب رياضيإصابات رياضية، وتأهيل رياضي، تدر )

 %(70)وانتهى الباحث إلى استبعاد المحاور التي حصلت على درجة أقل من 

  النسبة المئوية واألهمية النسبية للمحاور المقياس المقترحة ( 7) جدول 

 المحاور م
 الخبراء

النسب  المجموع
 المئوية

 األهمية

 النسبية 

 النسب 

 المقربة

 رأي 

 2 2 1 4 3 7 0 الخبراء

 مقبول 9.03 %9.04 %27.90 10 8 2 1 2 9 8 8 الجوانب التشريحية واإلصابات 0

 مقبول 00.71 %00.72 %90.40 24 8 01 9 8 01 9 01 الوقاية من اإلصابات الرياضية 7

 مستبعد 1.80 %1.80 %42.04 33 1 3 2 1 2 1 3 فسيولوجيا اإلصابات الرياضة 3

 مقبول 00.71 %00.72 %90.40 24 01 9 9 8 01 9 9 المبادئ العامة لإلسعافات األولية 4

 مقبول 00.21 %00.22 %92.04 28 8 01 01 01 01 01 9 اإلسعافات األولية لإلصابات 1

 مقبول 8.81 %8.81 %20.43 11 8 8 9 2 9 9 01 مسببات اإلصابات الرياضية 2

 مقبول 01.71 %01.70 %87.82 18 01 9 2 9 2 8 8 مظاهر وأعراض اإلصابات 2

 مقبول 8.8 %8.81 %20.43 11 2 8 2 2 2 8 2 مفهوم وأنواع اإلصابات 8

 مستبعد 2.17 %2.14 %12.04 41 2 1 4 2 2 2 1 اإلعداد البدني واإلصابات 9

 مستبعد 2.81 %2.80 %14.79 38 1 4 2 2 2 2 4 ميكانيكية اإلصابات الرياضية 01

 مقبول 9.31 %9.37 %24.79 17 2 8 2 8 2 8 2 التأهيل الرياضي لإلصابات 00

  011  128 المجموع



 (16)      13/31/1131 التاسعالعدد    –لد النان  اجمل  - جملة جامعة االنبار للعلوم البدنية والرياضية 

 

الجوانب التشريحية واإلصابات، الوقاية )قبول ثمان محاور مقترحة وهي ( 7)يتضح من جدول 
لإلصابات، من اإلصابات الرياضية، ، المباد  العامة لإلسعافات األولية، اإلسعافات األولية 

مسببات اإلصابات الرياضية، مظاهر وأعراض اإلصابات، مفهوم وأنواع اإلصابات، التأهيل 
% 70حيث تخطت % 97.62إلى % 76.20وتراوحت نسبتها ما بين ( الرياضي لإلصابات

فسيولوجيا اإلصابات )المقترحة لقبول المحور، بينما تم استبعاد ثالث محاور مقترحة وهي 
وتراوحت نسبتها ما بين ( داد البدني واإلصابات، ميكانيكية اإلصابات الرياضيةالرياضة، اإلع

 .المقترحة لقبول المحور% 70وبذلك لم تتخطى% 10.76إلى % 27.62

تبببم اقتبببراأ ( 0)بعبببد تحديبببد المحببباور المقبولبببة والمسبببتبعدة طبقبببًا للنسبببب المئويبببة لكبببل محبببور مرفبببق 
 677وقببد تضببمن المقيبباس فببي صببورته األولببى علببى  .العبببارات طبقببًا لمسببمى واتجبباه كببل محببور

 (0)ويوضح ذلك جدول ( 2)عبارة مرفق 

 على السادة الخبراء  التوزيع النسبي للعبارات على محاور المقياس قبل العرض ( 3) جدول 

االختبار من  المحاور م
 متعدد

الصواب 
النسبة المئوية  المجموع والخطأ

 مقربة

 %60.20 عبارة 00 9 60 مسببات اإلصابات الرياضية 0

 %60.51 عبارة 02 9 65 مظاهر وأعراض اإلصابات 7

 %60.51 عبارة 02 60 62 مفهوم وأنواع اإلصابات 3

 %7.05 عبارة 60 0 60 المباد  العامة لإلسعافات األولية 4

 %60.12 عبارة 00 5 00 اإلسعافات األولية لإلصابات 1

 %60.51 عبارة 02 60 62 الجوانب التشريحية واإلصابات 2

 %66.01 عبارة 06 66 60 التأهيل الرياضي لإلصابات 2

 %9.02 عبارة 65 60 0 الوقاية من اإلصابات الرياضية 8

 %011 022 21 012 المجموع

عبارة  671على ( المبدئية)أن المقياس يشتمل في صورته األولى ( 0)يتضح من جدول 
 . عبارة صواب وخطأ ونم عرض االستمارة على الخبراء 70عبارة اختيار من متعدد،  601منها 

 :موافقة الخبراء على نسبة كبيرة من العبارات فيما عدا األتي  :وقد توصل الباحث إلى األتي
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 -610-656-650-606-660-55-52-20-09-05-69-60)عبارة 60تعديل صياغة  -
670) 

 (679-619-652 -650-600-606-609-602-600-00) عبارة 60حذف  -

 (671-675-661-27-02-00)عبارات نضاف إلى عبارات المقياس  1اقترأ  -

 التوزيع النسبي لعبارات بين محاور المقياس بعد العرض على السادة الخبراء ( 4) جدول 

 المحاور م
االختبار من 

 متعدد
الصواب 
 والخطأ

 المجموع
النسبة المئوية 

 مقربة

 %60.95 عبارة 00 9 60 مسببات اإلصابات الرياضية 0

 %62.60 عبارة 02 60 62 مظاهر وأعراض اإلصابات 7

 %62.60 عبارة 02 60 62 مفهوم وأنواع اإلصابات 3

 %7.15 عبارة 60 0 60 المباد  العامة لإلسعافات األولية 4

 %67.07 عبارة 00 5 05 اإلسعافات األولية لإلصابات 1

 %60.95 عبارة 00 9 60 الجوانب التشريحية واإلصابات 2

 %66.75 عبارة 00 60 60 التأهيل الرياضي لإلصابات 2

 %0.00 عبارة 65 60 0 الوقاية من اإلصابات الرياضية 8

 %011 021 29 010 المجموع
 

 670على ( 5)أن المقياس يشتمل في صورته الثانية مرفق ( 2) يتضح من جدول 
 .عبارة صواب وخطأ 19عبارة اختيار من متعدد،  606عبارة منها 

 :المقياس في صورته الثانية 

على عينة من المدربين قوامها ( 5)قام الباحث بعرض المقياس في صورته الثانية مرفق 
مدربين خارج عينة البحث األصلية إليجاد معامل الصعوبة والتمييز واشتمل المقياس في ( 1)

عوبة والتمييز لتحقيق شرطي الصعوبة عبارة وتم حساب معامل الص( 670)صورته الثانية على 
 .والتمييز



 (18)      13/31/1131 التاسعالعدد    –لد النان  اجمل  - جملة جامعة االنبار للعلوم البدنية والرياضية 

 

 .حساب معامل الصعوبة للعبارات -0

 :قام الباحث بليجاد معاملي الصعوبة والسهولة وذلك وفقًا للمعادلة التالية
                               R 

 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب   =معامل صعوبة السؤال       
                                                     R  - F 

 . الخاطئة اتجاباإلعدد   : F ، صحيحةال اتجاباإلعدد :   R  حيث 
 
                                                                      .حساب معامل التمييز للعبارات -7

                                             CI -CU  

   بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب   = IDيكون معامل التمييز بهذا     
                                                    NU                

 أن  حيث
ID        :معامل التمييز 

       ٌCU  : الفئة العليا في التحصيل الذين أجابوا على السؤال إجابة صحيحة مدربيعدد. 

      CI  : ممن أجابوا على السؤال إجابة صحيحة الفئة الدنيا في التحصيل مدربيعدد.                       

     NU : (102:  0) .إحدى المجموعتين أفرادعدد 

وتم استبعاد العبارات التي ال يتوفر لها (0.0)وقد قبل معامل التمييز أن يكون أكثر من 
توضح العبارات التي تم قبولها والتي ( 66)،(60)،(9)،(0)،(7)،(1)،(5)،(2)هذا الشرط وجدول 

 .تم حذفها وفقًا لمعاملي الصعوبة والتمييز

 معامل الصعوبة والتمييز لعبارات محور مسببات اإلصابات الرياضية ( 1) ول جد

 معامل التمييز م معامل الصعوبة معامل التمييز
معامل 
 الصعوبة

 معامل التمييز م
معامل 
 الصعوبة

 م

0.00 0.009 02 0.77 0.00 9 0.50 0.60 0 

0.67 0.02 08 0.10 0.05 01 0.69 0.00 7 

0.52 0.26 09 0.59 0.17 00 0.70 0.15 3 

0.01 0.59 71 0.22 0.26 07 0.01 0.20 4 

0.20 0.27 70 0.20 0.21 03 0.51 0.27 1 

0.00 0.01 77 0.12 0.17 04 0.06 0.00 2 
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0.76 0.50 01 0.06 0.05 2 

0.29 0.70 02 0.26 0.57 8 

 

 اإلصاباتمعامل الصعوبة والتمييز لعبارات لمحور مظاهر وأعراض  ( 2) جدول 

 معامل التمييز م معامل الصعوبة معامل التمييز
معامل 
 الصعوبة

 معامل التمييز م
معامل 
 الصعوبة

 م

0.00 0.79 39 0.26 0.57 30 0.20 0.55 73 

0.01 0.22 41 0.55 0.10 37 0.55 0.11 74 

0.10 0.06 40 0.69 0.00 33 0.60 0.50 71 

0.02 0.01 47 0.70 0.27 34 0.06 0.69 72 

0.12 0.10 43 0.20 0.61 31 0.02 0.20 72 

0.26 0.50 44 0.52 0.00 32 0.02 0.01 78 

0.59 0.29 41 0.00 0.09 32 0.26 0.27 79 

0.61 0.70 42 0.26 0.57 38 0.00 0.00 31 

                                         

 مفهوم وأنواع اإلصاباتمعامل الصعوبة والتمييز لعبارات محور  ( 2) جدول 

 معامل التمييز م معامل الصعوبة معامل التمييز
معامل 
 الصعوبة

 معامل التمييز م
معامل 
 الصعوبة

 م

0.50 0.55 23 0.79 0.10 11 0.66 0.05 42 

0.72 0.21 24 0.29 0.00 12 0.02 0.77 48 

0.00 0.02 21 0.61 0.60 12 0.00 0.52 49 

0.01 0.06 22 0.17 0.10 18 0.06 0.12 11 

0.90 0.10 22 0.00 0.00 19 0.17 0.51 10 

0.20 0.02 28 0.10 0.57 21 0.00 0.02 17 

0.10 0.50 29 0.20 0.07 20 0.00 0.07 13 

0.00 0.17 21 0.50 0.27 27 0.20 0.00 14 
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 األوليةمعامل الصعوبة والتمييز لعبارات محور المبادئ العامة لإلسعافات  ( 8) جدول 

 معامل التمييز
معامل 
 الصعوبة

 معامل التمييز م
معامل 
 الصعوبة

 معامل التمييز م
معامل 
 الصعوبة

 م

0.00 0.05 80 0.76 0.10 22 0.06 0.69 20 

0.52 0.20 87 0.20 0.50 22 0.76 0.22 27 

0.52 .300 83 0.00 0.27 28 0.20 0.00 23 

 
0.50 0.02 29 0.05 0.02 24 

0.75 0.29 81 0.17 0.50 21 

 معامل الصعوبة والتمييز لعبارات محور اإلسعافات األولية لإلصابات ( 9) جدول 

 معامل التمييز
معامل 
 الصعوبة

 معامل التمييز م
معامل 
 الصعوبة

 م
معامل 
 التمييز

معامل 
 الصعوبة

 م

0.29 0.50 014 0.51 0.17 94 0.27 0.10 84 

0.22 0.02 011 0.52 0.29 91 0.26 0.51 81 

0.01 0.90 012 0.27 0.50 92 0.50 0.00 82 

0.29 0.00 012 0.09 0.75 92 0.09 0.25 82 

0.10 0.50 018 0.20 0.55 98 0.00 0.00 88 

0.09 0.00 019 0.29 0.17 99 0.50 0.22 89 

0.72 0.10 001 0.09 0.26 011 0.00 0.00 91 

0.01 0.05 000 0.00 0.00 010 0.00 0.27 90 

0.62 0.69 007 0.76 0.52 017 0.61 0.96 97 
0.72 0.16 003 0.29 0.02 013 0.20 0.50 93 

 

 معامل الصعوبة والتمييز لعبارات محور الجوانب التشريحية المرتبطة باإلصابات ( 01) جدول 

معامل 
 التمييز

معامل 
 الصعوبة

 م
معامل 
 التمييز

معامل 
 الصعوبة

 م
معامل 
 التمييز

معامل 
 الصعوبة

 م

0.20 0.26 031 0.20 0.00 077 0.00 0.09 004 

0.01 0.01 030 0.10 0.51 073 0.56 0.20 001 

0.72 0.11 037 0.26 0.09 074 0.01 0.06 002 

0.19 0.20 033 0.06 0.27 071 0.20 0.50 002 

0.60 0.09 034 0.12 0.50 072 0.16 0.51 008 
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0.50 0.02 031 0.20 0.67 072 0.20 0.05 009 

 
0.09 0.05 078 0.77 0.20 071 

0.00 0.06 079 0.00 0.05 070 

 

 معامل الصعوبة والتمييز لعبارات محور التأهيل الرياضي بعد اإلصابة ( 00) جدول 
 

معامل 
 التمييز

معامل 
 الصعوبة

 م
معامل 
 التمييز

معامل 
 الصعوبة

 م
معامل 
 التمييز

معامل 
 الصعوبة

 م

0.76 0.52 011 0.56 0.20 043 0.06 0.10 032 

0.70 0.11 010 0.09 0.65 044 0.05 0.00 032 

0.00 .350 017 0.01 0.00 041 0.55 0.26 038 

0.20 .510 013 0.20 0.20 042 0.00 0.29 039 

0.00 0.00 014 0.27 0.50 042 0.00 0.01 041 

0.06 0.12 011 0.02 0.10 048 0.00 0.60 040 

 0.09 0.02 049 0.56 0.51 047 
 

 معامل الصعوبة والتمييز لعبارات محور الجوانب الوقائية من اإلصابات لرياضية ( 07) جدول 

معامل 
 التمييز

معامل 
 الصعوبة

 م
معامل 
 التمييز

معامل 
 الصعوبة

 م
معامل 
 التمييز

معامل 
 الصعوبة

 م

0.55 0.20 022 0.07 0.29 020 0.50 0.27 012 

0.00 .120 022 0.10 0.50 027 0.26 0.10 012 

0.20 .220 028 0.00 0.27 023 0.21 0.50 018 

0.72 .150 029 0.60 0.00 024 0.77 0.10 019 

0.05 0.01 021 0.09 0.26 021 0.70 0.59 021 

 

السابقة انه تم استبعاد ( 60)،(66)،(60)،(9)،(0)،(7)،(1)،(5)ولامن الجديتضح 
،  "مسببات اإلصابات الرياضية"محور األول من ( 60، 67، 9، 7، 0، 6) العبارات التالية 

مظاهر "محور الثاني من  (21، 20، 26، 09، 07، 05، 00، 00، 09، 00، 01، 05)
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، "مفهوم وأنواع اإلصابات"محور الثالث من ( 11، 15، 57، 20، 27)، "وأعراض اإلصابات
، 606، 97، 90، 90، 00)، "المباد  العامة لإلسعافات األولية"من محور الرابع ( 72، 76)

، 609، 600، 607، 606)، " اإلسعافات األولية"من محور الخامس ( 660، 609، 601
، 626، 620)، "صاباتالجوانب التشريحية المرتبطة باإل"من محور السادس ( 602، 606
من محور ( 617، 612)، "التأهيل الرياضي بعد اإلصابة"من محور السابع ( 629، 622

 ".الجوانب الوقائية من اإلصابات الرياضية"الثامن 

  (03)جدول 

 بعد حساب معاملي الصعوبة والتمييزالحصيلة المعرفية لإلصابات الصورة النهائية لمقياس 
 

المبدئية الصورة  المحاور م
 للمقياس

الصورة الثانية 
 للمقياس

الصورة بعد 
 التقنين

 61 عبارة 00 عبارة 00 مسببات اإلصابات الرياضية 0

 60 عبارة 02 عبارة 02 مظاهر وأعراض اإلصابات 7

 69 عبارة 02 عبارة 02 مفهوم وأنواع اإلصابات 3

 66 عبارة 60 عبارة 60 المباد  العامة لإلسعافات األولية 4

 00 عبارة 00 عبارة 00 اإلسعافات األولية لإلصابات 1

 61 عبارة 00 عبارة 02 الجوانب التشريحية واإلصابات 2

 61 عبارة 00 عبارة 06 التأهيل الرياضي لإلصابات 2

 60 عبارة 65 عبارة 65 الوقاية من اإلصابات الرياضية 8

 

( 601)في صورته النهائية أن إجمالي عدد عبارات المقياس ( 60)يتضح من جدول 
 محاور( 0)عبارة موزعة على 

 : ةالمقياس في صورته النهائي

 .قام الباحث بليجاد المعامالت العلمية للمقياس
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 :صدق المحكمين : أ 

تم عرض المقياس بصورته األولية على الخبراء بعض تزويد المحكمين بالهدف من 
 (2)ومرفق ( 0)المقياس كما يتضح من جدول 

 :صدق االتساق الداخلي :ب 

تم حساب االتساق الداخلي لعبارات المقياس ومدى ارتباط كل عبارة منها بالمقياس 
ككل، فقد تم إجراء معامالت االرتباط للرتب بين درجة كل عبارة وبين الدرجة الكلية للمقياس، 

 (62)ح بجدول وذلك للتأكد من تمثيل كل عبارة من عبارات المقياس للصفة التي يقيسها والموض

 معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمقياس (04)جدول 

 االرتباط العبارة االرتباط العبارة االرتباط العبارة االرتباط العبارة االرتباط العبارة االرتباط العبارة

6 0.09 00 0.70 20 0.00 12 0.00 05 0.15 601 0.12 

0 0.72 00 0.70 22 0.76 15 0.75 01 0.00 607 0.05 

0 0.00 02 0.70 25 0.00 11 0.10 07 0.10 600 0.90 

2 0.11 05 0.70 21 0.12 17 0.70 00 0.70 609 0.05 

5 0.11 01 0.70 27 0.70 10 0.90 09 0.90 660 0.90 

1 0.72 07 0.70 20 0.79 19 0.70 90 0.70 666 0.70 

7 0.19 00 0.05 29 0.15 70 0.71 96 0.71 660 0.90 

0 0.12 09 0.90 50 0.19 76 0.06 90 0.06 660 0.09 

9 0.15 00 0.00 56 0.77 70 0.00 90 0.00 662 0.00 

60 0.90 06 0.75 50 0.90 70 0.19 92 0.19 665 0.00 

66 0.90 00 0.10 50 0.06 72 0.70 95 0.90 661 0.70 

60 0.02 00 0.70 52 0.75 75 0.05 91 0.70 667 0.90 
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60 0.72 02 0.90 55 0.70 71 0.90 97 0.75 660 0.09 

62 0.70 05 0.70 51 0.90 77 0.00 90 0.10 669 0.00 

65 0.70 01 0.71 57 0.15 70 0.75 99 0.70 600 0.75 

61 0.15 07 0.06 50 0.15 79 0.10 600 0.00 606 0.10 

67 0.12 00 0.00 59 0.12 00 0.70 606 0.75 600 0.17 

60 0.05 09 0.19 10 0.05 06 0.90 600 0.15 600 0.06 

69 0.90 20 0.70 16 0.17 00 0.15 600 0.19 602 0.77 

00 0.15 26 0.01 10 0.70 00 0.90 602 0.77 605 0.90 

06 0.15 20 0.10 10 0.17 02 0.90 605 0.09 601 0.05 

 

حيث قيمة  0.05أن جميع العبارات دالة إحصائيا عند مستوى دالله ( 62)يتضح من جدول 
مما يدلل على أن هناك ارتباط ذا دالله إحصائية بين كل عبارة من  0.072الجدولية بلغت ( ر)

 .المقاييس ككل مما يدلل على صدق المحتوىعبارات المقياس وبين 
مدربين خارج  1لحساب معامل ثبات المقياس طبق الباحث االختبار عدد  :ثبات المقياس  -ج

 .عينة البحث

 2= معامل االرتباط بين التطبيق األول والثاني للمقياس   ن  (01)جدول 

 

 المقياس م

 التطبيق الثاني التطبيق األول
درجة 
 متوسط االرتباط

 حسابي 

 االنحراف 

 المعياري

 متوسط 

 حسابي

 االنحراف

 المعياري

 0.71 2.1. ..22 42.1 4.21 مسببات اإلصابات الرياضية 0

 0.79 4214 422.1 4221 4.234 مظاهر وأعراض اإلصابات 7

 0.00 .24. .124. .222 .4.28 مفهوم وأنواع اإلصابات 3

 0.79 .423 .4421 42.4 4.2.3 المبادئ العامة لإلسعافات األولية 4

 0.00 42.8 42.2. 4211 42212 اإلسعافات األولية لإلصابات 1
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  0.706= 0.05الجدولية عند مستوى ( ر) قيمة

توجد عالقة ايجابية ودالة بين التطبيق األول والثاني لمختلف محاور المقياس والمقياس 
 (.0.01إلى  0.72) ككل ، إذ تراوأ معامل االرتباط المحسوب ما بين 

 :التطبيق النهائي للدراسة

الدالة على  ةالمعامالت اإلحصائيتم تطبيق المقياس في صورته النهائية بعد تحقق 
 6202/ 0/ 02إلى  6202/ 6/ 67صالحية المقياس على عينة الدراسة في الفترة من 

 المعالجة اإلحصائية

 .المتوسط الحسابي      -.النسبة المئوية -

 .معامل االرتباط    -.معامل الصعوبة ومعامل التميز -

والنسب التالية كمعيار لمستوى  0.05 وقد ارتضى الباحثان نسبة الداللة عند مستوى
 :على النحو التاليإلصابات الرياضية الحصيلة المعرفية ل

 .فأكثر مستوى مرتفع %  75من 

 .مستوى متوسط ً % 72حتى %  15من 

 .فأقل مستوى منخفض%  12من 

 

 

 

 

 0.90 4222 .22. 214. 242. الجوانب التشريحية واإلصابات 2

 0.72 231. 4.2.2 .24. 231. التأهيل الرياضي لإلصابات 2

 0.09 42.8 41244 4244 4.241 الوقاية من اإلصابات الرياضية 8
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 : عرض النتائج 

 (02)جدول 
 إلصابات الرياضيةالنسب المئوية لمستوى الحصيلة المعرفية في محور مسببات ا

 

النسبة 
 المئوية

 العبارة صحيح النسبة المئوية العبارة صحيح النسبة المئوية متوسط

 11.77% 01.12 

26.90% 13 9 20.00% 15 0 

50.01% 11 01 00.76% 12 7 

26.90% 13 00 12.50% 21 3 

52.02% 10 07 50.01% 11 4 

56.16% 11 03 56.16% 11 1 

20.00% 15 04 70.19% 22 2 

00.01% 11 01 00.76% 12 2 

20.00% 15 02 56.16% 11 8 

 

أن المتوسببببط الحسببببابي لمسببببتوى ثقافببببة المببببدربين فببببي محببببور مسببببببات ( 61)يتضببببح مببببن جببببدول 
 %.11.77 بنسبة مئوية بلغت  02.2اإلصابات الرياضية بلغ 

 

 (02)جدول   
 محور مظاهر وأعراض اإلصابات النسب المئوية لمستوى الحصيلة المعرفية في

النسبة 
 المئوية

 العبارة صحيح النسبة المئوية العبارة صحيح النسبة المئوية متوسط

44.21% 03.84 

25.61% 12 74 20.00% 15 02 

00.76% 12 71 56.16% 11 08 
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25.61% 12 72 56.16% 11 09 

56.16% 11 72 26.90% 13 71 

05.20% 11 78 05.20% 11 70 

05.20% 11 79 00.76% 12 77 

 16.09% 69 73 

 

أن المتوسط الحسابي لمستوى ثقافة المدربين في محور مظاهر ( 67)يتضح من جدول 
 %44.21بنسبة مئوية بلغت  60.02وأعراض اإلصابات بلغ 

 (08)جدول 

 النسب المئوية لمستوى الحصيلة المعرفية في محور مفهوم وأنواع اإلصابات
النسبة 
 المئوية

 العبارة صحيح النسبة المئوية العبارة صحيح النسبة المئوية متوسط

21.14% 71.37 

70.19% 22 41 17.72% 21 31 

26.90% 13 40 72.69% 00 30 

50.01% 11 47 16.09% 11 37 

72.69% 23 43 56.16% 11 33 

77.26% 22 44 72.69% 23 34 

17.72% 21 41 16.09% 11 31 

17.72% 21 42 52.02% 10 32 

21.14% 22 42 00.12% 25 32 

25.61% 12 48 70.19% 22 38 

 72.69% 23 39 
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أن المتوسط الحسابي لمستوى ثقافة المدربين في محور مفهوم وأنواع ( 60)يتضح من جدول 
 %21.14بنسبة مئوية بلغت  71.37اإلصابات بلغ 

 (09)جدول 

 لمستوى الحصيلة المعرفية في المبادئ العامة لإلسعافات األولية النسب المئوية
النسبة 
 المئوية

 العبارة صحيح النسبة المئوية العبارة صحيح النسبة المئوية متوسط

%43.22 03.41 

20.00% 15 11 26.90% 13 49 

25.61% 12 12 25.61% 62 11 

26.90% 13 12 09.00% 1 10 

26.90% 13 18 00.76% 12 17 

52.02% 10 19 20.00% 15 13 

 26.90% 60 14 

 

أن المتوسط الحسابي لمستوى ثقافة المدربين في محور المباد  العامة ( 69)يتضح من جدول 

 .43.22%بنسبة مئوية بلغت  03.41لإلسعافات األولية بلغ 

 (71)جدول 

محوراإلسعافات األولية الخاصة لإلصابات النسب المئوية لمستوى الحصيلة المعرفية في 
 الرياضية

 

النسبة 
 المئوية

 العبارة صحيح النسبة المئوية العبارة صحيح النسبة المئوية متوسط

12.11% 11.15 
17.72% 21 01 00.76% 12 11 

17.72% 21 02 52.02% 10 11 
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56.16% 11 03 77.26% 22 12 

70.19% 22 02 52.02% 10 13 

16.09% 11 05 50.01% 11 12 

50.01% 11 01 16.09% 11 15 

16.09% 11 00 26.90% 13 11 

16.09% 11 01 77.26% 22 10 

17.72% 21 01 17.72% 21 11 

12.50% 21 11 16.09% 11 11 

07.60% 20 11 70.19% 22 01 

 

أن المتوسط الحسابي لمستوى ثقافة المدربين في محور اإلسعافات ( 00)يتضح من جدول 
 %12.11بنسبة مئوية بلغت  11.15األولية الخاصة لإلصابات الرياضية بلغ 

 (70)جدول 

 النسب المئوية لمستوى الحصيلة المعرفية في محور الجوانب التشريحية واإلصابات
 

النسبة 
 المئوية

 العبارة صحيح النسبة المئوية العبارة صحيح المئوية النسبة متوسط

71.14% 2.32 

00.01% 42 91 69.02% 1 87 

69.02% 1 90 66.00% . 83 

44222% . 97 00.50% 8 84 

00.50% 8 93 69.02% 1 81 

61.06% 1 94 09.00% 2 82 

05.00% . 91 60.65% . 82 
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69.02% 1 92 09.00% 2 88 

00.50% 8 92 26.90% 4. 89 

 

أن المتوسط الحسابي لمستوى ثقافة المدربين في محور الجوانب ( 06)يتضح من جدول 
 %71.14بنسبة مئوية بلغت  2.32التشريحية واإلصابات بلغ 

 (77)جدول 

 النسب المئوية لمستوى الحصيلة المعرفية في محور التأهيل الرياضي لإلصابات
النسبة 
 المئوية

 العبارة صحيح النسبة المئوية العبارة صحيح النسبة المئوية متوسط

73.29% 2.38 

69.02% 1 012 09.00% 2 98 

09.00% 2 012 61.06% 1 99 

00.01% 42 018 00.01% 42 011 

61.20% 3 019 60.65% . 010 

69.02% 1 001 05.20% 44 017 

61.20% 3 000 05.00% . 013 

09.00% 2 007 69.02% 1 014 

00.01% 42 003 00.50% 8 011 

أن المتوسط الحسابي لمستوى ثقافة المدربين في محور التأهيل الرياضي ( 00)يتضح من جدول 
 %73.29بنسبة مئوية بلغت  2.38لإلصابات بلغ 
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 (73)جدول 

 النسب المئوية لمستوى الحصيلة المعرفية في محور الوقاية من اإلصابات الرياضية         
النسبة 
 المئوية

 العبارة صحيح النسبة المئوية العبارة صحيح النسبة المئوية متوسط

33.17% 01.73 

09.00% 2 070 00.50% 8 004 

26.90% 4. 077 09.00% 2 001 

25.61% 41 073 05.00% . 002 

05.20% 44 074 61.20% 3 002 

00.01% 42 071 00.76% 4. 008 

05.20% 44 072 20.00% 43 009 

 09.00% 9 071 

أن المتوسط الحسابي لمستوى ثقافة المدربين في محور الوقاية من ( 00)يتضح من جدول 
 % .00.0بنسبة مئوية بلغت  01.73اإلصابات الرياضية بلغ 

 

 :النتائج مناقشة 

أن المتوسبط الحسبابي لإلجاببات الصبواب فبي محبور مسبببات اإلصبابات ( 61)يتضح من جدول 

ويبرى الباحبث أنهبا درجبة منخفضبة وتبدل علبى ( %11.77)بنسببة مئويبة ( 01.12)الرياضية وبلغت 

انخفاض الجوانب المعرفية لدى المدربين حبول العوامبل التبي تبؤدى إلبى حبدوث اإلصبابة وبالتبالي 

ال يمكنهم حصر تلك المسببات وهذا االنخفاض في المعرفة يمثل عامل أساسي لحدوث اإلصبابة 

حمايببة ووقايبببة الالعببببين مبببن التعبببرض الرياضببية وهبببذا ببببدوره يقبببف حائببل دون قبببدرة المبببدرب علبببى 

والتببي جبباء متوسببط درجببة المببدربين فببي محببور الجوانببب , (00)لإلصببابة وهببذا يتضببح مببن جببدول 

وهي درجة منخفضبة وتعكبس %( 00.0)بنسبة مئوية ( 60.00)الوقائية من اإلصابات الرياضية 
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تحبببدث وتصببباحب  انخفبباض قبببدرة المبببدرب علببى التنببببؤ أو توقبببع اإلصببابات الرياضبببية التبببي طالمببا

 . األحمال التدريبية المرتفعة الشدة 

وهببذا مببا يؤكببده تشببارلز بأنببه لكببي يببتم تجنببب حببدوث اإلصببابة الناتجببة عببن التحميببل الزائببد 

علبببى العضبببالت مبببن الضبببروري أداء عمبببل عضبببلي مضببباد وهبببذا يجعبببل هنببباك نبببوع مبببن التوزيبببع 

كمبببا أن فهبببم المبببدرب ( 91609)المتبببوازن للحمبببل التبببدريبي علبببى المجموعبببات العضبببلية المختلفبببة 

للتغيرات التي تحدث داخل الجهاز الحركي والوحدة الحركية بشكل خاص أثنباء األحمبال التدريبيبة 

 .مرتفعة الشدة أو مع المنافسات العنيفة يقف حائل دون حدوث اإلصابة لالعبين 

بببان ( م6997" )محمببد جببابر بريقببع, عصببام محمببد أمببين"ويتفببق ذلببك مببع مببا أشببار إليببه 

التمرينببات ذات الحمبببل المجهبببد تبببؤدي إلببى حبببدوث اضبببطرابات فبببي نشبباط بعبببض اإلنزيمبببات التبببي 

إلببى بببراهين حديثببة تشببير إلببى احتمببال تعببرض األليبباف  أضببافةً تبرتبط بتغيببرات سببلبية داخببل الجسببم 

 (020162. )العضلية إلى التليف العضلي مع االستمرار في األداء بهذه األحمال التدريبية

أن المتوسط الحسابي لإلصابات الصحيحة في محور مظاهر وأعبراض ( 67) ويتضح من جدول

ويرى الباحث أنها درجة منخفضبة %( 22.15)بنسبة مئوية ( 03.84)اإلصابات الرياضية وبلغت 

وتعكببس تببدني قببدرة المببدربين علببى مالحظببة التغيببرات واألعببراض والمظبباهر التببي تشببير إلببى وجببود 

وهبببذا يبببنعكس علبببى قبببدرة المبببدرب علبببى تقبببديم المسببباعدات , ببببوادر إصبببابة أو وجبببود إصبببابة فعليبببة

ن لإلصببابة فببي الوقببت المناسببب بالشببكل المناسببب واإلسببعافات األوليببة الالزمببة لالعبببين المعرضببي

وهببببذا يترتببببب عليببببه تعببببرض الالعببببب إلببببى المضبببباعفات وكببببذلك اإلسببببعاف الخبببباط  القببببائم علببببى 

 . التشخيص الخاط 
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إلسبببعافات األوليبببة أن يقبببيم الوضبببع بأنبببه مبببن واجببببات القبببائم أإلبببى " حسبببان زيبببدان"ويشببير 

ن ال هبدف اإلبقباء علبى حيباة الالعببين وأزمبة بوالحالة العامة لإلصبابة وكبذلك إعطباء الرعايبة الال

 (10،10: 2.)يهمل إسعاف أيه حالة مهما بدت تافهة خوفا من المضاعفات

ببببان اإلحسببباس بببباأللم هبببو اإلشبببارة التبببي يصبببدرها ( م0002" )عببببد البببرحمن زاهبببر"ويشبببير 

يب ولكببن ويجبب إيقبباف الالعببب عبن التببدر , الجسبم للتنبيببه إلبى أن هنبباك مشببكلة يواجههبا الالعببب 

الكثير يعتقدون خطأ بان العالمبات واإلشبارات نتيجبة للتبدريب الزائبد ويجهلبون أنهبم ببذلك ينبدفعون 

 ( 05160.)نحو اإلصابة

يوضببح أن المتوسببط الحسببابي لإلصببابة الصببحيحة فببي محببور مفهببوم وأنببواع ( 60)جببدول 

نهببببا نسبببببة ويببببرى الباحببببث أ% 15.52بنسبببببة مئويببببة بلغببببت  00.00اإلصببببابات الرياضببببية وبلغببببت 

مرتفعة مقارنبًة بالمحباور األخبرى وهبذا يوضبح أن لبدى المبدربين عينبة الدراسبة خلفيبة نظريبة جيبدة 

إال أن هبذا , عن المفهوم والمعنى المقصود باإلصابات الرياضية وكبذلك اإللمبام بباألنواع المختلفبة

قصببور فببي  بمفببرده ال يعطببي المببدرب القببدرة علببى التعببرف علببى اإلصببابة بشببكل فعلببي وهببو لديببه

 (   61.)العالمات واألعراض الخاصة بكل إصابة وهذا ما وضحه جدول

فيتعين عليه , بان المدرب له دور رئيسي مع الالعبين" حياة عياد روفائيل"وهذا ما تؤكده 

أن يكببون ملمببًا المامببًا وافيببًا بببأنواع اإلصببابات الرياضببية والوقايببة منهببا والتعامببل معهببا باإلسببعافات 

لتالفبببي اإلصبببابات فمبببن واجببببات المبببدرب االهتمبببام بصبببحة الالعببببين والكشبببف الطببببي و , األوليبببة

 (5511.)الدوري وتخطيط وتنظيم البرنامج التدريبي على أسس علمية سليمة
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, 43.22%بنسبة مئوية ( 11.15,  03.41)أن المتوسط الحسابي ( 00( )69)ويشير جدول 

ولية لإلصبابات الرياضبية ويبرى الباحبث أنهبا في محوري المباد  العامة لإلسعافات األ% 10.90

وهمببا المحببورين اللببذان % 50.26بنسبببة مئويببة  61.05نسبببة منخفضببة بمتوسببط عببام للمحببورين 

يعكسبان مسببتوى المببدربين المتبدني فببي اإلسببعافات األوليبة والببذي ال يعطببيهم القبدرة علببى التصببرف 

م إلبببى أي إصبببابة فبببي اقبببل وقبببت السبببليم وتقبببديم الخبببدمات اإلسبببعافات لالعببببين فبببي حالبببة تعرضبببه

ممكبببن، ممبببا يحمبببي الالعببببين مبببن مضببباعفات اإلصبببابة، وأيضبببا ممبببا سببببق نسبببتنتج أن المبببدربين 

يفتقرون إلى الخلفية المعرفية والتطبيقية للخطوات الالزمة إلسعاف العديد من اإلصبابات وخاصبًة 

لببك اإلجببراءات فببي حالببة خببالل الوحببدات التدريبيببة التببي يكببون فيهببا المببدرب هببو األقببرب للقيببام بت

 .األندية ذات اإلمكانات المحدودة

بببأن المببدرب هببو الشببخص الوحيببد ( م6907" )مختببار سببالم"وهببذا يتفببق مببع مببا أشببار إليببة 

المتواجبببد بجانبببب الالعببببين لحظبببة وقبببوع اإلصبببابة إذن فمبببن المنطقبببي أن يكبببون علبببى األقبببل ملمبببًا 

بمسبتلزمات اإلسبعافات األوليبة قببل الببدء فبي الفورية، وأن يجهز حقيببة مبزودة  تبمباد  المعالجا

التبببدريب وببببذلك يكبببون مسبببتعدًا دائمبببًا لمواجهبببة الطبببوار  حتبببى يمكبببن أن يسببباهم فبببي التقليبببل مبببن 

 (52: 67.)خطورتها على األقل

أن احتمال حبدوث اإلصبابة قبائم فبي أي وقبت ، بمبا " عبده السيد أبو العال"في حين يرى 

 هسليم لمواجهة تلك المواقف، وعنها وبها يقل الزمن الذي تستغرقيتطلب المعرفة بسبل التصرف ال

وتجنببببب كثيببببرًا مببببن احتمببببال حبببببدوث % 50إلببببى % 20اإلصببببابة لحببببين الشببببفاء بمببببا يقببببرب مببببن 

 (0,2: 60.)مضاعفات وقد يكون التصرف السليم سببًا إنقاذ حياة العب



 (35)      13/31/1131 التاسعالعدد    –لد النان  اجمل  - جملة جامعة االنبار للعلوم البدنية والرياضية 

 

% 00.52 بنسبببة مئويببة بلغببت( 1.07)أن المتوسببط الحسببابي ( 06)ويتضببح مببن جببدول 

في محور الجوانب التشريحية المرتبطة باإلصابات الرياضية ويرى الباحث أنها نسبة ضعيفة جدا 

وهببببي اقببببل الجوانببببب علببببى اإلطببببالق مقارنتببببًا بالمحبببباور األخببببرى، وممببببا ال شببببك فيببببه أن الجانببببب 

التشببريحي مببن أهببم الجوانببب التببي يقببوم عليبببه العديببد مببن المجبباالت األخببرى كالتببدريب الرياضبببي 

لتأهيل الرياضي و اإلسعافات األولية و التدليك إلى غير ذلك من الجوانب الهامبة كبذلك أنبه مبن ا

الصبعب أن يتقببدم المببدرب الرياضببي بالمسببتوى البببدني والمهبباري لالعبببين وهببو يجهببل هببذا الجانببب 

 .الهام

أن المتوسببببط الحسبببببابي لثقافبببببة المببببدربين فبببببي محبببببور التأهيبببببل ( 00)يتضببببح مبببببن جبببببدول 

ويرى الباحبث أنهبا % 00.79بنسبة مئوية بلغت ( 7.00)د اإلصابة الرياضية قد بلغ الرياضي بع

تؤهل المدربين للقيام بدورهم في هذا الجانب الحيبوي وهبو إعبادة تأهيبل الالعبب  نسبة منخفضة ال

للعببودة للتببدريب وتحمببل العبببء التببدريبي بشببكل تببدريجي والتببأقلم والتكييببف مببع األحمببال التدريبيببة 

  سبببق يتضببح لنببا مببدى أهميببة هببذه و ممبباول إلببى تحمببل الالعببب عبببء المنافسببات، حتببى الوصبب

المهمبة والتببي تقببع علببى عبباتق المببدرب خاصبًة فببي األنديببة ذات اإلمكانببات المحببدودة وهببي األنديببة 

 .األكثر بين األندية المصرية

ذي ببأن التأهيبل بالتمرينبات هبو الب( م0000" )أسبامة ريباض"وهذا يتفق مبع مبا أشبار إليبة 

يعمل على استعادة الالعب ما قد يفقده من قدرته الحركية والمهارية نتيجة اإلصابة، ولقد أظهرت 

الكثيببر مببن الدراسببات المهتمببة بعلببوم الطببب الرياضببي أهميببة مزاولببة التمرينببات المقننببة وأثرهببا علببى 

 (66: 0.)األجهزة الحيوية
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علبببى البببرغم مبببن البببدورات وأخيبببرًا يرجبببع الباحبببث هبببذا الضبببعف العبببام فبببي جميبببع المحببباور 

العديدة التي يمر بها هؤالء المدربين سطحية المعلومات التي تقدم في الدورات التدريبية أو دورات 

العامببببة حببببول فسببببيولوجيا الرياضببببة، التشببببريح الببببوظيفي،  فالصببببقل وافتقارهببببا علببببى بعببببض المعببببار 

اإلصببابات الرياضببية وغيرهببا مببن العلببوم الصببحية دون التعببرض لهببا بشببكل مببن التفصببيل والشببرأ 

الواقعي، افتقاد هذه البدورات إلبى الجانبب التطبيقبي والبذي مبن خاللبه يبتقن المبدرب سببل التصبرف 

الالعبببين أثنبباء  كيببف يحببافظ علببى حيبباة وسببالمةون، و السببليم تجبباه أي إصببابة يتعببرض لهببا الالعببب

والثقبافي البذي أثناء المنافسات، كبذلك ال توجبد معبايير علميبة تحبدد المسبتوى المعرفبي  والتدريب أ

ل اإلصابات الرياضبية قصبر تكبرر الحبدوث فبي التبدريب أو ينبغي أن يكون عليه المدرب في مح

 .المصاب إلى الخطرمن الممكن أن يعرض حياة  يأثناء المنافسات والذ

ما مستويات الحصيلة المعرفية   تكون الدراسة قد حققت اإلجابة عن التساؤل الذي نصهوبذلك 

 لإلصابات الرياضية لدى مدربي العاب القوى بالمملكة العربية السعودية؟ 

 :االستنتاجات

 .ضعف المستوى المعرفي للمدربين عينة البحث في اغلب محاور المقياس  -6

نقببص وافتقببار الببدورات التدريبيببة إلببى الجانببب التطبيقببي الببذي يأهببل المببدرب عمليببًا فببي كافببة الجوانببب  -0 
 الصحية

 . رؤية لدى المدرب حول واجباته تجاه الالعبينالعدم وضوأ  -2

 :التوصيات

يوصبببي الباحبببث بتطبيبببق المقيببباس علبببى مبببدربي الرياضبببات المختلفبببة وذلبببك بهبببدف الوقبببوف علبببى  -6
 .المعرفية في مجال اإلصابات الرياضية موالقوى لديهم، ومن ثم رفع كفاءاتهجوانب الضعف 
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فسببيولوجيا الرياضببة، اإلصببابات الرياضببية، )زيببادة الوقببت المخصببص للجوانببب الصببحية مثببل -0
 .في الدورات التدريبية ودورات الصقل المدربونالتي يدرسهاا ( التشريح الوظيفي

رياضية مبن البالزم علبى المبدرب أن يجتازهبا ليحصبل علبى تنظيم دورات مستقلة لإلصابات ال -0
 .رخصة التدريب في األندية السعودية

وضع مستويات معرفية جديه يجب أن يصل إلية المدرب ليحصبل علبى رخصبة التبدريب فبي  -2
 .األندية السعودية

 المصادر

، العبدد باألثقبال دراسة تحليلية لإلصابات الناتجبة عبن التبدريب: أحمد عبد السالم، رجب كامل -1

  .م3002، كلية التربية الرياضية، جامعة أسيوط، (11)

, القبببباهرة , مركببببز الكتبببباب للنشببببر, اإلسببببعافات األوليببببة إلصببببابات المالعببببب : أسببببامة ريبببباض -0

 م0000

الحصيلة المعرفية العلمية لدى العبي ومدربي العاب : أمان الخصاونة، و زهير الزعبي -0

، ص (0)، العدد (0)جامعة النجاأ للعلوم اإلنسانية، المجلد القوى في األردن، مجلة 

 .م0007 100-151

, مؤسسببببة عببببز الببببدين للطابعببببة والنشببببر, اإلسببببعافات األوليببببة لحببببوادث الطببببرق: حسببببان زيببببدان -2
 .م6992,بيروت

دراسبببة تحليبببل المعوقبببات العمبببل فبببي مجبببال إصبببابات المالعبببب المجلبببة : حسبببام حسبببن شبببراره -5
الرياضبببية، كليبببة التربيبببة الرياضببية للبنبببين ببببالهرم، العبببدد الراببببع، أكتبببوبر العلميببة للتربيبببة 

 .م6909

, اإلسببكندرية, منشبباة المعببارف, إصببابات المالعببب وقايببة، عببالج طبيعببي: حيبباة عيبباد روفائيببل -1
 .م6901
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الحصبيلة المعرفيبة فبي فسبيولوجيا "  :الرحمن بن سبعد العنقبري خالد بن صالح المزيني و عبد -7
مجلبة  "الريباض دينبةمعلمبي التربيبة البدنيبة فبي م الببدني والميكانيكبا الحيويبة لبدىالجهد 
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