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 بعض المراكز الخاصة في مدينة عمانالجمباز في  العبات لدىا شيوع   اإلصابات الرياضية األكثر
 مروان سليمان الغزاوي 

 *ماجد فايز مجليد. 
 * آالء خيري أبو العيوند. 

 

 ملخص:
في بعض المراكز  الجمبازالعبات اإلصابات لدى أسباب ف عر  ت إلىه الدراسة هدفت هذ

الجمباز  العبات لدى ااإلصابات األكثر شيوع   ومواقع أنواع إلىوالتعرف  الخاصة في مدينة عمان،
كأداة  مارةالمنهج الوصفي، حيث تم استخدام االست ون ، واستخدم الباحثالجهاز المستخدملمتغير  اتبع  

 البيانات والمعلومات الخاصة بالدراسة.لجمع 
بنسبة بلغت  ة( العب111) هنوالبالغ عددالعبات الجمباز  وقد أجريت الدراسة على عينة من

المتوسطات الحسابية،  ون ( العبة تقريبا، واستخدم الباحث151( من مجتمع الدراسة البالغ )37%)
 البيانات.تحليل ، والنسبة المئوية كوسائل لواالنحرافات المعيارية، واختبار مربع كاي، والتكرارات

 ،سوء اإلعداد المهاري  هي شيوع ا اإلصاباتأسباب  أن أكثر إلىوخلصت نتائج الدراسة 
 (%10.12)( إصابة وبنسبة 101لتواءات بتكرار )إصابة اال شيوع ا هي أكثر أنواع اإلصاباتو 
( إصابة وبنسبة 37بتكرار )مفصل الكاحل  فهوبالنسبة ألكثر المواقع عرضة لإلصابة و 
(2..7%).   

بضرورة االهتمام بتقوية المناطق والمفاصل التي  ون الباحث يوصيوفي ضوء نتائج الدراسة 
قبل البدء بتدريب  كتفا في مفصل الكاحل ومفصل الرسغ ومفصل الوتحديد   ،تتعرض لإلصابة

 .المهارات األساسية الخاصة برياضة الجمباز
  .الخاصة زالجمباز، المراكالعبات الرياضية،  اإلصابات الكلمات المفتاحية:
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The most common sport injures of the gymnastics players female at 

private sport centers in Amman  

 

Marwan Suleiman Al-Ghazzawi 

 *Majed Fayez MujalliDr.  
*Alaa kheiri Abu Al OuyoonDr.  

Abstract: 

This study aimed at identifying reasons of injuries among female 

gymnasts in some private centers in Amman, and knowing the most 

common kind of injuries among them according to the used gymnastics 

equipment. The researchers have used the descriptive method in this study 

and a questionnaire was developed to collect data for the study. 

This study has been conducted on a sample of (114) female gymnasts 

forming (73%) of the study population which is (156) players. Means, 

standard deviations, Chi-squared test, frequencies, and percentages were 

used as tools to analyze the data. The results of the study showed that the 

most common reason for injuries is lack of proper warm-up and the most 

common kind of injuries are recklessness (recurring 102 times) with a 

percentage of (20.69%). The results also showed that the most common 

place of injuries is the ankle joint (recurring 73) with a percentage of 

(9.83%).  

In the light of the study, the researchers recommend that the players 

should take care and strengthen the injured joints particularly the ankle 

joint, the wrist joint, the shoulder joint before the start of training the basic 

skills of gymnastics.  

Keywords: Sport Injuries, Female Gymnasts, Private Centers 
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 :المقّدمة
هداف الصحية للناا  الرياضي، لما تعتبر اإلصابات الرياضية ظاهرة سلبية ال تتفق مع األ

عتبر من المواضيع الجديرة باالهتمام في مجال وت أدائه،لها من تأثير على الرياضي وعلى مستوى 
اإلصابات من أكثر المااكل التي ف ،التربية الرياضية باكل عام وفي رياضة الجمباز باكل خاص

وعلى ممارسة  نجازثار سلبية على اإللما لها من آ ؛تواجه الالعبين والمدربين على حد سواء
تحد من قدرة الالعب على المااركة في المنافسات  فضال  عن أنهااألناطة الرياضية بوجه عام، 

 (WebbornNick,2012) الرياضية المرتقبة. وهذا ما أكدت عليه العديد من الدراسات مثل دراسة
ضي كالعب يرتبط بمدى تفادي ألن عمر الريا (Mujally and Alghazzawi,2008) ودراسة

أية إصابة قد يتعرض لها، أو بقدر الوقاية من أية إصابة محتملة، وتختلف اإلصابات الرياضية من 
ا تتاابه في ا لطبيعتها وطريقة لعبها وقوانينها، ولكنها جميع  تبع  ؛ أخرى  إلىلعبة 
ختلفة بنسب متباينة فاإلصابات الرياضية تحدث في األناطة الم(. (Alawadli,1999إصاباتها
 ،ولو اختلفت اإلصابة في طبيعتها وشكلها ،ن لكل ناا  رياضي درجة معينة من المخاطرإحيث 

وبالرغم من االهتمام الكبير والبحث العلمي المتواصل ألسباب اإلصابات الرياضية وكيفية تجنبها 
على المستوى المحلي أو سواء  الجمبازا في معدل إصابات والوقاية منها إال أننا نالحظ تزايد  

 (Farana et al.2017) دراسةيه العديد من الدراسات مثل وهذا ما أكدت عل ،العالمي
 (Araki et al, 2015).ودراسة

كلمتا انخفضتت إمكانيتة حتدوث  فكلما ارتفع مستتوى الفترد فتي الجوانتب البدنيتة والفنيتة فتي األداء
أن متتتتتن أكثتتتتتر أستتتتتباب اإلصتتتتتابات  (Abuljawaad,2016)و (Omran,2015)وتاتتتتتير ،اإلصتتتتتابة
التتدريب  ، وكتذل ه النفستي والعقلتي والثقتافيدهتي متدى كفتاءة الالعتب ومتدى استتعداوأهمها الرياضية 

 Abulhamid and)وأشتارت ،وعتدم التتدرب بطعطتاء التمتارين ،الخاطئ باستتخدام بترامج غيتر علميتة

Alaaraji,2017) و(Edrees,2014)  بطتر   تجعل المدرب ملمتا  أن معرفة أسباب حدوث اإلصابة
فالمتتدرب النتتاج  هتتو التتذي تفاديهتتا وتتتوفير األمتتان والستتالمة أثنتتاء الناتتا  البتتدني والوقايتتة المالئمتتة، 

يعتمتتد علتتى فتتن التتتدريب وتناتتيم البتترامج التدريبيتتة وخطتتة اللعتتب وأعتتداد الالعبتتين علتتى أستت  علميتتة 
إلصتتابات بقتتدر متتا يستتتطيع، ل أو التعتترضمتتع المحافاتتة علتتى العبيتته متتن أخطتتار اللعتتب صتتحيحة 

الستبب الترئي  لحتتدوث  د  اإلعتداد البتدني لالعتب يعت هبتو  مستتوى  ويتفتق المتدربون واألطبتاء علتى أن
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العامل األول واألساسي في تقدم أداء الالعب واستمرار  د  يعن اإلعداد البدني أل ؛اإلصابات الرياضية
 (.(Faigenbaum and Gregory, 2010فعاليته.

 :لبحثمشكلة ا
تتا  إلتتىالعديتتد متتن البتتاحثين ياتتير  أن حتتدوث اإلصتتابات الرياضتتية وزيتتادة انتاتتارها ياتتكالن عائق 

اإلصتتابات تجبتتر الرياضتتيين  أساستتي ا لتقتتدم مستتتوى الرياضتتيين وتحستتيين إنجتتازاتهم، حيتتث أن حتتدوث
هتو متا و  ،وتعمتل علتى ضتياع وقتتهم ومتالهم فتي عمليتات العتالب والتأهيتل ،بتعاد عن التتدريبعلى اال

قتصتاد المتال والوقتتت رياضتي، وأن الحتد متن حتتدوثها يعنتي ايستمى بالتتأثير اإلقتصتادي فتي المجتتال ال
تتتا، إضتتتافة  ذلتتت  فتتتطن حتتتدوث اإلصتتتابات يمثتتتل المخالفتتتة األساستتتية واألولتتتى لممارستتتة  إلتتتىالجهتتتد أيض 

رتقتتاء الأو بهتتدف المحافاتتة علتتى الصتتحة أو االناتتا  البتتدني، ستتواء كانتتت الممارستتة بهتتدف المنافستتة 
تا فتي االبها، كتذل  فقتد  بتعتاد عتن ممارستة الناتا  التذي يعتد وستيلة صتحية تكتون اإلصتابة ستبب ا رئيس 

ألساستية للوقايتة متن اإلصتابات ويترى البتاحثون أن الوستيلة ا ،لعامة الناس خاية التعرض لإلصتابات
 بتعاد عنها هي التعريف بها، وبأنواعها، وأسبابها، وطر  الوقاية منها. واال

ا إذا مورستت باتكل ختاطئ تعترض  فمتن الممكتن أن ،ويرى الباحثون أن رياضة الجمبتاز تحديتد 
 رتفتتاعا إلتتى  (Farana et al.2017) ةدراستت إصتتابات متقتتتة أو دائمتتة، فقتتد أشتتارت إلتتىالالعتتب 

ابتعتاد الرياضتيين عتن  إلتىحيتث أدت هتذه اإلصتابات  ،رياضتة الجمبتازنتاار نسبة اإلصتابات فتي وا
 Araki et)رتفتاعختذة باالآأن إصتابات رياضتة الجمبتاز  إلىقد أشارت بعض الدراسات و  ،ممارستها

al,2015) ، دراستتتتتة وتتكتتتتتد(Cossens,2012)  الجمبتتتتتاز، رياضتتتتتة مجتتتتتالأن البحتتتتتوث نتتتتتادرة فتتتتتي 
كونتته بتتاحثي هتتذه الدراستتة،  أحتتد وقتد تعتترض ،فائتتدة للرياضتتيين والمتتدربين قليلتتةال تحقتتقالبحتوث التتتي و 

تتواعتزالتته ابتعتتاده  إلتتىعتتدة إصتتابات أدت  إلتتى ،ة طويلتتةالعتتب جمبتتاز لمتتد ا عتتن ممارستتة رياضتتة تمام 
 .الجمباز

لذل  يرى الباحثون ضرورة عمل هتذه الدراستة التتي قتد تكتون عون تا للمتدربين والالعبتين للتعترف 
ال ستتتيما فتتتي  الالعبتتتات تعتتترض لهتتتاتاإلصتتتابات التتتتي قتتتد  علتتتى األستتتباب الحقيقيتتتة والواقعيتتتة لحتتتدوث

 . ز الخاصة المعتمدة والتي تقوم بتعليم وتدريب الجمبازالمراك
أهمية كبرى في إلقاء الضوء على موضوع إصابات رياضة  أن هناك وقد رأى الباحثون 

فهناك إعراض عن ممارسة هذه  ،والحد من تكرارها خاصة لدى الالعبات تجنبهاوكيفية  ،الجمباز
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مما  ،ياهد لذل  قلة عدد الممارسات لهذه الرياضةالرياضة بسبب كثرة اإلصابات التي تناأ عنها، و 
 تدني مستوى هذا النوع من الرياضة، وبطء انتاارها.  إلىأدى 

 أهمية الدراسة:
كثرة جانب  إلىقد يكون الضعف في القدرات البدنية السبب الرئيسي في تدني مستوى األداء، 

 ،يكمن وراء تقنية التدريب الضعيفة اإلصابات المتوقعة، ويمكن تفسير ذل  بعدم وجود تعليم متهل
عزوف  وهذا يفسر لنا and Gregory    Faigenbaum (1010)المالئمغير أحمال التدريب  وأ

 ا.لها نهائي   نعن ممارسة رياضة الجمباز، أو ربما اعتزاله باتكثير من الالع
 أنها:وتكمن أهمية هذه الدراسة في 

، فقد أصب  هناك مراكز االمرخصة والمعتمدة رسمي   تناولت عينة من العبات المراكز الخاصة .1
خاصة لتعليم وتدريب رياضة الجمباز في المملكة، وهذا شيء مبار بنار اللعبة وزيادة عدد 

 ا  أساس د  يعحيث  ،وذل  لما لها من أهمية من الناحية البدنية والنفسية واإلجتماعية ،مزاوليها
 لجميع الرياضات.

أهم أسباب اإلصابات، وعرفت بأبرز أنواعها ومواقعها األكثر شيوعا  قامت بطلقاء الضوء على .1
 .الجمبازالعبات لدى 

األولى على حد علم الباحثين من حيث العينة التي تناولت موضوع إصابات  ،هذه الدراسة د  يع .7
 العبات الجمباز في بعض المراكز الخاصة لتعليم وتدريب رياضة الجمباز.

 لدراسات الرائدة في مجال رياضة الجمباز واإلصابات الرياضية.هذه الدراسة من ا د  يع .1
مدربي ومدربات  ، وألنالرياضية لمثل هذا النوع من الدراساتالبيئة  جاءت في وقت تفتقر فيه

ماكلة  عتبرت تيوال ،ةنياوالميد ةالمعرفي من الناحيةيجب أن يكونوا متهلين  ا  رياضة الجمباز تحديد
 ا.بحد ذاته

 :حثأهداف الب
 : ما يلي فتعر   هدفت هذه الدراسة

بعتتض المراكتز الخاصتتة فتتي مدينتتة عمتتان الجمبتتاز فتتي العبتات األستباب المتديتتة لإلصتتابات لتتدى  .1
 لمتغير الجهاز المستخدم. اتبع  

 بعض المراكز الخاصتة فتي مدينتة عمتانفي  زالجمباالعبات  لدى اأنواع اإلصابات األكثر شيوع   .1
اتب  خدم.لمتغير الجهاز المست ع 
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 بعض المراكز الخاصة في مدينة عمانالجمباز في العبات  لدى وع اإلصابات األكثر شيامواقع  .7
اتب  الجهاز المستخدم. لمتغير ع 

 :تساؤالت البحث
 بعض المراكز الخاصة في مدينة عمانالجمباز في  العبات األسباب المتدية لإلصابات لدىما  .1

 .لمتغير الجهاز المستخدم اتبع  
في مدينة  بعض المراكز الخاصةالجمباز في العبات  لدى ااإلصابات األكثر شيوع  ما أنواع  .1

 لمتغير الجهاز المستخدم؟ اتبع  عمان 
في  بعض المراكز الخاصةالجمباز في  العباتما أكثر مواقع الجسم عرضة لإلصابة لدى  .7

 لمتغير الجهاز المستخدم؟ اتبع  مدينة عمان 
 :متغيرات الدراسة

 الجهاز المستخدم(و اإلصابة، سبب ستقلة: )المتغيرات الم
 اإلصابة(موقع و  ،نوع اإلصابة) :ةالتابع اتالمتغير 

 مجاالت الدراسة )محددات الدراسة(:
 التزم الباحثون في إجراء الدراسة بالمحددات اآلتية:

 المجتتتتتال الزمتتتتتاني: تتتتتتم جمتتتتتع البيانتتتتتات الخاصتتتتتة بالدراستتتتتة الحاليتتتتتة فتتتتتي الفتتتتتترة الواقعتتتتتة متتتتتا بتتتتتين .1
  (.15/11/1013( ولغاية )11/10/1013)

المراكز الرياضية الخاصة لتعليم وتتدريب الجمبتاز  بعض المجال المكاني: اقتصرت الدراسة على .9
، مركز   1G Xمركتز  ،ASAمركتز أكاديميتة أتالنتت   مركتز عتودة،)دينتة عمتان وهتي التابعتة لم

creative kids  ومركز أكاديمية الملكة رانيا I A ) 
بعتض  فتي رياضتة الجمبتازعينتة متن العبتات  ري: تكون المجال الباري للدراستة متنالمجال البا .7

 .عمان دينةمفي  المراكز الرياضية الخاصة لتعليم وتدريب الجمباز
 مصطلحات الدراسة:

 (:Injuriesمفهوم اإلصابة )
عرفت اإلصابة الرياضية بأنها تأثر نستيج أو مجموعتة متن أنستجة الجستم نتيجتة متتثر ختارجي 

تعطيتل عمتل أو وظيفتة  إلتىمما قتد يتتدي  ،إحداث تغيرات تاريحية وفسيولوجية إلىيتدي  داخلي أو
 .  Abulhamid and Alaaraji    (1013) ذل  النسيج
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 التعريف اإلجرائي للمراكز الخاصة بالجمباز:
ويتتتتوفر بهتتتا جميتتتع األجهتتتزة واألدوات  ،هتتتي أمتتتاكن مخصصتتتة لتعلتتتيم وتتتتدريب رياضتتتة الجمبتتتاز

ويتتتم تتتدريب الماتتتركين متتن الالعبتتين والالعبتتات متتن جميتتع األعمتتار عتتن طريتتق  ،بتتة للتتتدريبالمطلو 
 مدربين ومدربات متخصصين بهذه الرياضة.

 :مفهوم رياضة الجمباز
الحركي للقيام بأداء الحركات الرياضية على األجهتزة األولمبيتة  االستعدادعني ترياضة الجمباز 
 وهي:  ،الستة بالنسبة للرجال

 جهاز الحلق.  -1    جهاز المتوازي. -7   جهاز العقلة. -1    .الحركات األرضية بسا  -1    
 جهاز حصان القفز. -1    جهاز حصان المقابض.  - 5    

 أما بالنسبة لإلناث فهي أربعة:
 جهاز عارضة التوازن.  -1   بسا  الحركات األرضية. - 1   
 (.1015،سعيد)هاز حصان القفز. ج -1      جهاز متوازي السيدات. -7   

 ثانيا: الدراسات السابقة:
إلصابات ا على هدفت لمراجعة بيانات اإلشراف( التي 1003) .Marshall et al   دراسة

وتحديد المجاالت المحتملة لمنع  ،الجمبازات لجمعية الرياضيين الدولية للكليات لدى العب
 .اإلصابات

مدرسة  (111) ( لم تقدم إال12.2ولغاية عام  12.7)حيث كافت هذه الدراسة أنه من عام 
نخفض عدد الفر  ا (1001 – 1007)ومن عام ،مااركة (1550)فر  جمباز من النساء بوجود 

وقد أوضحت نتائج الدراسة أن هناك  ،مااركة (17.0)انخفضت المااركة حتى و  (%17)حتى 
حيث تبين أنه خالل  ،ل اإلصاباتولكن لي  في معد ،عداد الالعبات المااركاتأ في  اانخفاض  

وكان المجموع  ات،الماارك اتن معدل اإلصابات يزداد باستمرار بالنسبة لالعبكاسنة ( 11)
هي الجروح  ااإلصابات حدوث   أنواعوكانت أكثر  ،خالل التدريب (%52)خالل التناف  و (57%)

معام إصابات التناف  كانت و  ،لتواءات المتكررة في مفصل الكاحلالداخلية في مفصل الركبة واإل
وقد أوصت الدراسة  ،ناتجة من الهبو  خالل التمارين األرضية أو من جراء السقو  (%30) اتقريب  

على كاحلهم أو  اسوار   االجمباز الذين لديهم تجربة اللتواء مفصل الكاحل أن يرتدو  اتأن على العب
 تملة على هذا المفصل. ما يعرف )بالباندب الواقي( لتقليل مخاطر اإلصابة المح
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تأثير استخدام كل من أطراف الجسم  ف علىتعر  ( التي هدفت إلى 1017)  Priceدراسة 
العلوية والسفلية على وقوع اإلصابات في الاعبة األولى من العبي الجمباز الذكور واإلناث في والية 

ز الذكور واإلناث من شخصا من فر  الجمبا (73)أريزونا خالل موسم المنافسة حيث تم اختيار 
من يناير  (1017)جامعة والية أريزونا، وتم تسجيل حاالت اإلصابة خالل موسم المنافسة لعام 

أو المنافسة( جنبا  التدريبحالة الحدوث )و موقع الجسم، و تم تسجيل نوع اإلصابات، و  ،حتى نيسان
  جنب مع إصابة الطرف العلوي والسفلي )اليمين أو اليسار(. إلى

هذه الدراسة أن العبي الجمباز الذكور لديهم احتمالية إلصابات أكثر في الجزء  رت نتائجوأظه
في  عندهن في حين أن اإلناث أكثر اإلصابات السفلي،العلوي من الجسم مقارنة مع إصابات الجزء 

غالبية إصابات الجمباز هي االلتواء وتحدث في معام األحيان خالل  ،الجزء السفلي من الجسم
العبي الجمباز  لدى اوتكون إصابات الجمباز أكثر انتاار   ،حلة الهبو  على األرض عند األداءمر 

لدى العبي  اتاإلصابحدوث  غالبية أنو ن اإلناث أكثر عرضة لإلصابة من الذكور أو  ،ااألكبر سن  
 .الجمباز في التمارين األرضية

فتي  اتاإلصتاب علتى فتعتر   إلىهذه الدراسة  توهدف (Caine and Harringe,2013) دراسة
وقد تأثرت مقارنة نتائج الدراسة بعوامل مثل تنوع مجتمع الدراسة، وتغيتر  ،الجمباز األولمبيةرياضات 

تكاتتف هتتذه الدراستتة  ،تعريتتف اإلصتتابات، والتغيتترات فتتي المعتتدات والقواعتتد واألستت  علتتى متتر الستتنين
أن  إلتىوأفتادت هتذه الدراستة  ،تللستيداعتن صتورة متستقة باتكل معقتول إلصتابات الجمبتاز، وخاصتة 

فكانتتتت  ،نتتتة متتتع غيرهتتتا متتتن األلعتتتاب الرياضتتتيةا بالمقار معتتتدالت اإلصتتتابة فتتتي الجمبتتتاز مرتفعتتتة نستتتبي  
 صابة. لإل عرضة وأسفل الاهر هي المواقع التاريحية األكثر الكاحلو الركبة، 
اإلجهتاد المفتر  فتي أن فترات النمو الستريع وتتاريا اإلصتابة الستابقة و  إلى نتائج الدراسةاير تو 

 ،الجمبتتتاز اتالحيتتتاة والمستتتتويات المتقدمتتتة متتتن التتتتدريب والمنافستتتة قتتتد تترافتتتق متتتع زيتتتادة خطتتتر إصتتتاب
طناتتتاء ناتتتم وطنيتتتة لمراقبتتتة اإلصتتتابات للحصتتتول علتتتى صتتتورة دقيقتتتة عتتتن خطتتتر اإلصتتتابة وأوصتتتت ب

 وشدتها كأساس الختبار عوامل الخطر وتنفيذ التدابير الوقائية. 
العبي  لدى كان غرض هذه الدراسة معرفة انتاار اإلصاباتو  (Goulart,2016)  دراسة

ن من كبار الالعبين البرازيليين، الذين تتراوح أعمارهم و الجمباز النخبة، شارك في هذه الدراسة عار 
ساعة  (1.3±  71.5 )سنوات من الممارسة و(  5.0±  17.2 )و سنوات (1.5±  17.1 )بين

، التدريب الزائدو الجمباز،  أجهزةيم المعلومات عن ظروف اإلصابة )تم تقيو  ،تدريب في األسبوع
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تم تحليل و  ،(التدريب بعد عالب اإلصابة إلىالموقع التاريحي للمصابين، والعودة و ، التمارين البدنيةو 
 .البيانات من خالل اإلحصاء الوصفي والتكرار النسبي والمطلق، وكا

 احاالت تقدم تكرار   ،والوثب ،والتمارين األرضية ،حلقالو  ،ن التدريب الزائد، وحصان المقابضإ
. وكانت األصابع والكتف /انلمناطق المصابة هي الكاحل واليدكانت أكثر او  ،لإلصابات اعالي  

أناطتهم  إلىوفيما يتعلق بعودة العبي الجمباز  ،ااألربطة والعام وكبسولة المفصل األكثر تضرر  
نف  مستوى اللياقة  إلىأفادوا بأنهم عادوا  (٪77و) ن حالتهم أفضلمنهم بأ (٪51 )أفادو الرياضية، 

وأوصت  ،األناطة الرياضية إلىأنهم كانوا في حالة أسوأ عندما يعودون  إلىأشاروا  (٪10و)
 استراتيجيات الوقاية. تحديدالمعلومات ذات الصلة التي يمكن أن تساعد في  توفيرالدراسة بضرورة 

العبي الجمباز  لدى مفصل الرسغبعنوان تكرار إصابة  (Guerra et al.2016)دراسة
 physealكان الهدف من هذه الدراسة تقييم تكرار إصابة االنموي و  ،الاباب في مركز التدريب

هذه الدراسة دراسة مقطع عرضي  د  يعو  ،ا لخصائص التدريبالعبي الجمباز وفق   لدىوآالم المعصم 
العب ( 12)تم تقييم و  ،از الذكور في ساو باولو، البرازيل( من فريق الجمب1015يونيو -)يناير

 .(االستبيان، الفحص البدني واألشعة)طر   ةسنة في ثالث( 17.7)جمباز، متوسط العمر 
 محددة فيساعات  فيالذين يتدربون منذ سن السادسة و  بأن تاير النتائج لعينة الدراسةو 

هناك و . physealكان لديهم إصابة االنموي  (٪15)لديهم ألم في المعصم و (%.1)األسبوع أن 
الذين لديهم سنوات أكثر من التدريب وساعات أعلى  لدى الالعبين physealتكرار أكبر من إصابة 

من ( ٪15)مع ارتفاع الساعات األسبوعية. وتاير النتائج أن اا، وكان ألم المعصم أكثر تكرار  أسبوعي  
كان لديهم ألم المعصم، وهناك  (٪1.)المعصم و  في physealالعبي الجمباز لديهم إصابة 

وبين سنوات التدريب والساعات األسبوعية واأللم  physealعالقة ذات داللة إحصائية بين إصابة 
 ونطا  الحركة.

 :التعليق على الدراسات السابقة
ل الدراسات السابقة نجد أن هناك فروق ا وتباين ا في اإلجراءات والوسائ بعد اإلطالع على

والطر  المستخدمة في هذه الدراسات، وكذل  نجد أن هناك اختالف ا في أعداد العينات والفئات 
سباب المتدية لإلصابات األف تعر  دراسات كانت تهدف باكل عام إلى العمرية، وأن معام هذه ال

تفاد وقد اس ،وأماكن حدوثها وكيفية الحد من انتاارها، والوقاية منها خاصة في رياضة الجمباز
 الباحثون من هذه الدراسات من خالل المحورين التاليين:
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ي اإلصابات التي تعتبر التعرف على الماكلة األساسية التي تواجه العبي والعبات الجمباز وه .1
 ساسي لهم.العائق األ

وحصر  ع المنهج المناسب لتحديد العينات،وكيفية اتبا ،التعرف على إجراءات البحث العلمي .1
 ع البيانات وتحليلها بالطر  المناسبة.اإلصابات وجم

 :إن ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة
نها أجريت على مجتمع عربي يختلف عن مجتمع الدراسات السابقة، حيث كانت جميع هذه إ .1

 الدراسات في مجتمعات أجنبية.
ا إن الدراسة الحالية تعتبر دراسة مسحية ووقائية لمرحلة عمرية محددة، وبمتغ .1 يرات محددة أيض 

 تتناسب مع معطيات هذا المجتمع.
ذل  فهذه الدراسة األولى على حد علم الباحثين التي تناولت إصابات العبات رياضة  إلىإضافة  .7

 الجمباز في المراكز الخاصة في مدينة عمان.
 إجراءات الدراسة:

 منهج الدراسة:
 الئمته لطبيعة وأهداف هذه الدراسة.لم ااستخدم الباحثون المنهج الوصفي بطريقة المس  نار  

 مجتمع الدراسة:
 نوبلغ عدده ،المراكز الخاصة في مدينة عمانالجمباز في  العبات تكون مجتمع الدراسة من

 .المراكز الخمسةعلى  والعينات فراد المجتمعأوالجدول التالي يبين توزيع العبة ( 156)
 المراكز الخاصةعلى  والعيناتفراد المجتمع أ( يبن توزيع 1جدول رقم )

الالعبات عدد مجتمع  إسم المركز
 الكلي

من  الالعبات عدد عينة
 كل مركز

مجموع  إلىالنسبة % 
 الدراسة العينة قيد

 28.94 33 15 مركز عودة
 75.22 41 63 مركز أتالنت 

 I A 17 11 12.28 مركز
 13.15 15 18 كرييتف كدس

 G X 17 11 2.11مركز 
 100.0 114 151 المجموع الكلي

 عينة الدراسة:
الجمباز  العبة من العبات (114حيث تكونت من )العمدية تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة 

وكذل  ، ة وما يسمى بالمستوى المتقدم( سن11–10ما بين ) نتراوحت أعمارهو الخاصة في المراكز 
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اللواتي أعمارهن التدريبية من  العباتسنوات وتم استبعاد ال( 1-1راوحت أعمارهن التدريبية من)ت
 للدراسة. من المجتمع الكلي (%37) نسبتهوالتي شكلت ما سنتين فأقل حتى تكون العينة متجانسة 

 والوزن.( يبين وصف لعينة الدراسة من حيث العمر والطول 1والجدول رقم )
 .وصف عينة الدراسة من حيث العمر والطول والوزن 2جدول 

 111  ن= المتغير
 االنحراف توسطالم

 1.13 10.93 العمر )سنة(
 7.12 38.21 الوزن )كغم(
 .11 1.72 الطول )سم(

ا لمتغيرات العمر والوزن والطول حيث ( توزيع أفراد عينة الدراسة تبع  2يبين الجدول رقم )
( ومتوسط الطول 38.21متوسط الوزن )و ( 10.93ياهر أن متوسط أعمار عينة الدراسة قد بلغ )

(1.72). 
 أداة الدراسة )أداة جمع البيانات(:

تم استخدامها في  والتي قام الباحثون باستخدام استمارة خاصة باإلصابات الرياضية :أوال  
 Mujally and)و (Mujally & Khlaif,2007) دراسةالعديد من الدراسات مثل 

Alghazawi,2008) و(Kraibet,2010) و(Mutawaa,2011) (وand Mujally,2015 

.(Suwaidan 
بمساعدة المدربين والمدربات  مقابلة شخصية مع الالعباتبطجراء  قام الباحثون  :اثاني  
 .مارةالقدرة على فهم وتعبئة االست نلي  لديهاللواتي ا وخصوص  

 المعالجة اإلحصائية:
( حيث تم استخدام التكرارات والنسبة SPSSباستخدام برنامج )إحصائي ا  البيانات تم تحليل

 ة واختبار مربع " كاي " واألوسا  الحسابية واالنحرافات المعيارية.المئوي
 :  عرض النتائج ومناقشتها

 النتائج أوال: عرض
إلصابات لدى العبات ل المتدية سباباأل ماالتساؤل األول وتحقيق الهدف األول:  عنلإلجابة 

 لمتغير الجهاز المستخدم؟ اتبع   في مدينة عمان الجمباز
ن التكرارات والنسب المئوية ألسباب اإلصابات كما هو موض  في الجدول استخدم الباحثو 

 التالي:
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 الجمباز العبات.التكرارات والنسب المئوية ألسباب حدوث االصابات لدى 3جدول
 % النسبة التكرار سبب اإلصابة 

 10.36 77 عدم اإلحماء الجيد. 1

 7.13 53 اإلفراط في التدريب )التدريب الزائد(. 2

 11.31 84 مخالفة قوانين اللعب(.والتسرع، وعدم السلوك الجيد للرياضيين )عدم االنتباه،  3

 0.40 3 األسباب األخرى والمتضمنة ألرضية التدريب غير الجيدة والمشاركة في ألعاب أخرى. 4

 12.92 96 سوء اإلعداد المهاري )التكنيك(. 5

 4.44 33 االستمرارية في التدريب عند حدوث إصابة. 6

 0.40 3 عدم صالحية األلبسة الرياضية. 7

 1.08 8 عدم التقيد ببرنامج تدريبي واضح. 8

 0.00 0 عدم صالحية األجهزة الرياضية المستخدمة. 9

 0.94 7 ياب توجيه المدرب لالعب وتوعيته.غ 11

 2.56 19 عدم التقيد بقواعد األمن والسالمة. 11

 0.00 0 رطوبة(.والدرجة الحرارة، وضاءة، اإللقاعة )ا الجوية داخلسوء األحوال  12

 2.29 17 الجمباز.سوء اختيار التمارين للمجموعات العضلية التي تتطلبها لعبة  13

 0.67 5 عدم مالحظة المدرب لالعب ومتابعته أثناء التدريب )المظاهر الفسيولوجية العامة(. 14

 1.48 11 وبعدها. عدم إعطاء الراحة الكافية بين التمارين 15

 1.08 8 السماح لالعب العودة للتدريب قبل الشفاء التام. 16

 1.21 9 عدم االسترخاء الجيد بعد التمرين. 17

 0.13 1 عدم التزويد الكافي باألدوات والمعدات للتدريب والمباريات. 18

 0.00 0 عدم استخدام وسائل التأهيل الرياضي )تدليك، ساونا(. 19

 0.00 0 يت غير الصحيح للتدريب والمباريات.التوق 21

 1.48 11 عدم القيام بالفحوصات الطبية الدورية الشاملة. 21

 0.00 0 عدم التقيد ببرنامج غذائي. 22

 0.00 0 عدم مراعاة الفروق الفردية بين الالعبين، وتدريب الالعب ضمن إمكاناته الجسمية. 23

 0.40 3 سوء اإلعداد النفسي. 24

 0.40 3 عدم االطالع والمعرفة بعلم اإلصابات الرياضية وأسباب حدوثها، وسبل الوقاية منها. 25

 2.83 21 عدم التدرج في زيادة حمل التمرين. 26

 0.00 0 المساعدات المستخدمة )األحذية الطبية، األحزمة(. 27

 0.00 0 تناول األدوية. 28

 2.29 17 التمارين.عدم معرفة الالعب بقدرته على أداء بعض  29

 0.54 4 أخذ فترات راحة. الرياضي دوناإلرهاق والتعب نتيجة ممارسة النشاط  31

 011 493 المجموع

لتتدى العبتتات الجمبتتاز كتتان ستتوء  اتصتتابستتباب المتديتتة لإلأكثتتر األن أ (7) رقتتم الجتتدوليبتين 
( متتن مجمتتوع 11.21بلغتتت )ولتتى بنستتبة مئويتتة المرتبتتة األباإلعتتداد المهتتاري )التكنيتت (. والتتذي حتتل 

التستترع( و صتابة تتاله الستبب )عتدم الستلوك الجيتد للرياضتيين عتدم االنتبتاه، إ( 127صتابات البتالغ )اإل
( ثم السبب )عدم اإلحماء الجيد( والذي تحقتق 11.71ذ تحقق بنسبة )إوالذي جاء في المرتبة الثانية 
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هتتتو )عتتتدم التزويتتتد الكتتتافي بتتتاألدوات صتتتابات ستتتباب المتديتتتة لإلقتتتل األأ( بينمتتتا كتتتان 10.71بنستتتبة )
 (.0.17والمعدات للتدريب والمباريات( والذي تحقق بنسبة )

لتتدى  امتتا أنتتواع اإلصتتابات األكثتتر شتتيوع  : ثتتانيوتحقيتتق الهتتدف ال لثتتانيالتستتاؤل ا عتتنلإلجابتتة 
 المستخدم؟الجهاز لمتغير  اتبع   في مدينة عمان العبات الجمباز

النستتب المئويتتة ألنتتواع اإلصتتابات كمتتا هتتو موضتت  فتتي الجتتدولين استتتخدم البتتاحثون التكتترارات و 
 :الرابع والخام 

 الجمباز العبات. التكرارات والنسب المئوية المحسوبة ألنواع اإلصابات لدى 4جدول 
 المجموع النوع الرقم

 ٪ النسبة التكرار
 20.69 102 التواءات 1
 15.01 74 رضوض عام 1
 12.37 61 تمز  األربطة 7
 10.75 53 رضوض عضالت 1
 9.53 47 تقلصات 5
 7.10 35 تمز  عضالت 1
 6.29 31 إصابات أخرى  3
 4.67 23 خلع .
 3.85 19 تمز  أوتار 2
 3.45 17 ملا 10
 2.84 14 كسور 11
 2.23 11 جروح 11
 1.22 6 رضوض أعصاب 17
 100 493 المجموع 

تتعترض  يلمئويتة المحستوبة ألنتواع اإلصتابات التتقتيم التكترارات والنستب ا (1رقم ) يبين الجدول
ذ إصتابات إلنتواع اأكثتر ألتتواءات كانتت الن اأوباستتعراض النستب المئويتة يتبتين  لها العبات الجمباز

ي تحقتتق لتتذ( تالهتتا رضتتوض العاتتم وا127صتتابات البتتالغ )( متتن مجمتتوع اإل10.12تحققتتت بنستتبة )
صتتابات التتتي تتعتترض نتتواع اإلأقتتل أبينمتتا كانتتت  (11.73ستتبة )ن( ثتتم تمتتز  األربطتتة ب15.01بنستتبة )
 .(1.11عصاب والتي تحققت بنسبة )العبات هي رضوض األاللها 

صابات لدى العبات الجمباز موزعة . التكرارات والنسب المئوية ومربع كاي المحسوبة ألنواع اإل5جدول 
 تبعا لمتغير الجهاز

مختلف  عارضة حصان أرضي النوع
 المجموع اإلرتفاعات

χ2 Α 
 ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت

3.50.31 2.84 14 0.20 1 0.81 4 1.22 6 0.61 3 كسور



 اآلء أبو العيون  د.، ماجد مجلي د.، مروان الغزاوي                 .....العبات لدىا شيوع   اإلصابات الرياضية األكثر

929 

مختلف  عارضة حصان أرضي النوع
 المجموع اإلرتفاعات

χ2 Α 
 ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت

7 2 
تمز  

2.3 3.85 19 1.62 8 1.01 5 0.81 4 0.41 2 وتارأ
4 

0.50
4 

تمز  
0.9 7.10 35 2.23 11 1.62 8 1.42 7 1.83 9 عضالت

3 
0.81

8 
1 تقلصات

1 2.23 12 2.43 13 2.64 11 2.23 47 9.53 0.0
5 

0.99
7 

0.9 4.67 23 1.62 8 1.42 7 1.01 5 0.61 3 خلع
8 

0.80
6 

0.7 3.45 17 1.22 6 0.61 3 0.81 4 0.81 4 ملا
4 

0.86
5 

رضوض 
 عام

1
7 3.45 16 3.25 21 4.26 20 4.06 74 15.01 0.4

6 
0.92

8 
رضوض 
 عضالت

1
6 3.25 15 3.04 11 2.23 11 2.23 53 10.75 0.6

1 
0.89

3 
رضوض 

0.3 1.22 6 0.20 1 0.61 3 0.20 1 0.20 1 عصابأ 
3 

0.95
3 

1.3 2.23 11 0.20 1 0.81 4 0.41 2 0.81 4 جروح
2 

0.72
4 

تمز  
 ربطةأ

1
6 3.25 14 2.84 13 2.64 18 3.65 61 12.37 0.6

0 
0.89

7 
3 التواءات

6 7.30 29 5.88 18 3.65 19 3.85 10
2 20.69 2.1

4 
0.54

4 
صابات إ

 اخرى 
1
0 2.03 9 1.83 5 1.01 7 1.42 31 6.29 0.2

8 
0.96

5 

 المجموع
1
3
2 

11.3
3 

12
4 

15.1
5 

11
5 17.77 12

2 11.35 49
3 

100.0
0 

0.0
2 

0.99
9 

جهتاز الصابات التي تتعرض لها العبات الجمباز على نواع اإلأ أن أكثر (5رقم ) يبين الجدول
ما ألكلي صابات امن مجموع اإل (3.70 ) لتواءات والتي تحققت بنسبةصابة اإلطرضي قد تمثلت باأل

لتتتواءات وبنستتبة العبتتات هتتي اإلالصتتابات التتتي تتعتترض لهتتا كثتتر اإلأفتتي جهتتاز الحصتتان فقتتد كانتتت 
صتتتابات التتتتي كثتتتر اإلأصتتتابة رضتتتوض العاتتتم هتتتي إبالنستتتبة لجهتتتاز العارضتتتة فقتتتد كانتتتت و ( ...5)

صتتتتابات علتتتتى جهتتتتاز مختلتتتتف ( وفيمتتتتا يتعلتتتتق باإل1.11ذ تحققتتتتت بنستتتتبة )إالعبتتتتات التتعتتتترض لهتتتتا 
صابات التي تتعرض لها العبات الجمباز كثر اإلأصابة رضوض العام من إفقد كانت  ،اترتفاعاإل
 .(1.01ذ تحققت بنسبة )إ
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( 171رضتتي قتتد حقتتق )جهتتاز األالن أصتتابات الكلتتي لكتتل جهتتاز يتبتتين وعنتتد مقارنتتة مجمتتوع اإل
 صتتتتابات علتتتتى جهتتتتازمتتتتا بالنستتتتبة لمجمتتتتوع اإلأ ،صتتتتابات( متتتتن مجمتتتتوع اإل11.33) ةنستتتتبوبصتتتتابة إ
كمتتتتا بلتتتتغ مجمتتتتوع  ،صتتتتابات( متتتتن مجمتتتتوع اإل15.15)ة نستتتتبوب صتتتتابةإ( 111لحصتتتتان فقتتتتد بلتتتتغ )ا
صتابات جهتاز إ( بينمتا بلتغ مجمتوع 17.77) ةنستبوبصتابة إ( 115صابات على جهتاز العارضتة )اإل

كثتتر أرضتتي كتتان جهتتاز األالن أ( حيتتث يالحتتظ 11.35) ةنستتبوبصتتابة إ( 111رتفاعتتات )مختلتتف اال
جهتتتتزة التتتتتي تحققتتتتت فيهتتتتا قتتتل األأبينمتتتا كتتتتان جهتتتتاز العارضتتتتة هتتتتو  ،باتصتتتتاجهتتتزة فتتتتي حتتتتدوث اإلاأل
 .صاباتاإل

جهتتتزة حصتتتائية بتتتين األإعتتتدم وجتتتود فتتترو  ذات داللتتتة  إلتتتىوتاتتتير قيمتتتة مربتتتع كتتتاي المحستتتوبة 
جميتتع قتتيم  نأل ؛صتتابات التتتي تتعتترض لهتتا العبتتات الجمبتتازنتتواع األأربعتة قيتتد الدراستتة فتتي أي متتن األ

 .ا يعني عدم داللتهامم (0.05)كبر منأالداللة المحسوبة والمرافقة الختبار مربع كاي كانت  مستوى 
متتا أكثتتر مواقتتع الجستتم عرضتتة لإلصتتابة  :ثالتتثوتحقيتتق الهتتدف ال لثالتتثالتستتاؤل ا عتتنلإلجابتتة 

 لمتغير الجهاز المستخدم؟ اتبع  في مدينة عمان  بعض المراكز الخاصةالجمباز في  العباتلدى 
اإلصتتابات كمتتا هتتو موضتت  فتتي الجتتدولين  مواقتتعالبتتاحثون التكتترارات والنستتب المئويتتة ل استتتخدم

 :سادس والسابعال
 . التكرارات والنسب المئوية لمواقع اإلصابات التي تتعرض لها العبات الجمباز6جدول 

 المواقع الرقم
 المجموع

 سبة ٪نال تكرار

 0.27 2 الرأس 1

 6.06 45 مفصل الكتف 2

 5.25 39 ةالرقب 3

 3.10 23 الفخذ 4

 0.27 2 الترقوة 5

 0.54 4 العضد 6

 2.69 20 مفصل الكوع 7

 2.29 17 الساعد 8

 9.02 67 مفصل الرسغ 9

 2.83 21 أمشاط الكف 10

 1.75 13 سالميات الكف 11

 0.00 0 عظمة القص 12

 0.40 3 األضالع 13

 0.94 7 البطن 14

 0.00 0 الفقرات الصدرية 15

 0.54 4 الفقرات القطنية 16
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 المواقع الرقم
 المجموع

 سبة ٪نال تكرار

 0.00 0 الفقرات العجزية 17

 1.35 10 الفقرات العصعصية 18

 1.21 9 الحوض 19

 0.27 2 مفصل الورك 20

 3.77 28 الكتف 21

 2.83 21 مفصل الركبة 22

 0.67 5 رباط صليبي أمامي للركبة 23

 0.00 0 رباط صليبي خلفي للركبة 24

 0.40 3 بةنسي للركأرباط جانبي  25

 0.94 7 رباط جانبي وحشي للركبة 26

 0.00 0 الغضروف 27

 2.29 17 الساق 28

 9.83 73 الكاحل 29

 1.48 11 نسي للكاحلأرباط جانبي  30

 1.62 12 رباط جانبي وحشي للكاحل 31

 2.02 15 أمشاط القدم 32

 1.75 13 سالميات القدم 33

 100 493 المجموع 

لمواقتع اإلصتابات التتي تتعترض  قيم التكرارات والنستب المئويتة المحستوبة (1رقم ) يبين الجدول
صتابات كثتر مواقتع اإلأن موقتع الكاحتل كتان أوباستعراض النسب المئوية يتبتين  ،لها العبات الجمباز

مفصتتل الرستتغ  صتتابة موقتتعإ( تالهتتا 127صتتابات البتتالغ )( متتن مجمتتوع اإل7..2ذ تحققتتت بنستتبة )إ
قتتل مواقتتع أ( بينمتتا كانتتت 1.01صتتابة موقتتع مفصتتل الكتتتف بنستتبة )إ( ثتتم 2.01والتتذي تحقتتق بنستتبة )

والتتي تحققتت بنستبة  هي كل من الرأس والترقوة ومفصل الوركالعبات الصابات التي تتعرض لها اإل
(0.13). 

لمتغير  ا. التكرارات والنسب المئوية ومربع كاي المحسوبة لمواقع إصابات العبات الجمباز تبع  7جدول 
 جهاز المستخدمال

 الموقع
 المجموع اإلرتفاعات مختلف عارضة حصان رضيأ

2χ 
Α 

  ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت

 0.794 1.03 0.41 2 0.00 0 0.00 0 0.20 1 0.20 1 الرأس

 0.779 1.09 7.91 39 1.42 7 2.64 13 1.62 8 2.23 11 الرقبة

مفصل 

 الكتف
7 1.42 8 1.62 11 2.23 19 3.85 45 9.13 6.28 0.099 

 0.903 0.57 5.68 28 1.83 9 1.62 8 1.42 7 0.81 4 الكتف

 0.801 1.00 0.41 2 0.00 0 0.20 1 0.20 1 0.00 0 الترقوة

 0.801 1.00 0.81 4 0.20 1 0.20 1 0.41 2 0.00 0 العضد
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 الموقع
 المجموع اإلرتفاعات مختلف عارضة حصان رضيأ

2χ 
Α 

  ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت

مفصل 

 الكوع
11 2.23 8 1.62 0 0.00 1 0.20 20 4.06 5.00 0.172 

 0.999 0.03 3.45 17 0.81 4 0.61 3 0.81 4 1.22 6 الساعد

مفصل 

 الرسغ
29 5.88 17 3.45 12 2.43 9 1.83 67 13.59 3.59 0.309 

مشاط أ

 الكف
8 1.62 4 0.81 5 1.01 4 0.81 21 4.26 0.60 0.897 

سالميات 

 الكف
4 0.81 0 0.00 3 0.61 6 1.22 13 2.64 5.58 0.134 

عظمة 

 القص
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 - - 

 0.841 0.83 0.61 3 0.00 0 0.41 2 0.20 1 0.00 0 ضالعاأل

 0.360 3.21 1.42 7 0.20 1 0.41 2 0.81 4 0.00 0 البطن

الفقرات 

 الصدرية
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 - - 

الفقرات 

 القطنية
0 0.00 0 0.00 1 0.20 3 0.61 4 0.81 5.00 0.172 

الفقرات 

 العج ية
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 - - 

الفقرات 

 العصعصية
1 0.20 1 0.20 4 0.81 4 0.81 10 2.03 1.80 0.615 

 0.964 0.28 1.83 9 0.61 3 0.61 3 0.41 2 0.20 1 الحوض

مفصل 

 الورك
0 0.00 2 0.41 0 0.00 0 0.00 2 0.41 5.00 0.172 

 0.605 1.85 4.67 23 1.83 9 0.81 4 1.22 6 0.81 4 الفخذ

مفصل 

 الركبة
3 0.61 6 1.22 5 1.01 7 1.42 21 4.26 0.69 0.875 

رباط 

صليبي 

 امامي

2 0.41 1 0.20 1 0.20 1 0.20 5 1.01 0.11 0.991 

رباط 

صليبي 

 خلفي

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 - - 

رباط 

جانبي 

نسي أ

 للركبة

2 0.41 1 0.20 0 0.00 0 0.00 3 0.61 0.87 0.833 

رباط 

جانبي 

 وحشي

2 0.41 2 0.41 2 0.41 1 0.20 7 1.42 0.36 0.948 

 - - 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 الغضروف



 اآلء أبو العيون  د.، ماجد مجلي د.، مروان الغزاوي                 .....العبات لدىا شيوع   اإلصابات الرياضية األكثر

926 

 الموقع
 المجموع اإلرتفاعات مختلف عارضة حصان رضيأ

2χ 
Α 

  ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت

 0.497 2.38 3.45 17 0.41 2 1.42 7 0.41 2 1.22 6 الساق

 0.704 1.40 14.81 73 2.84 14 3.04 15 4.26 21 4.67 23 الكاحل

رباط 

جانبي 

 نسيأ

2 0.41 3 0.61 2 0.41 4 0.81 11 2.23 - - 

رباط 

جانبي 

 وحشي

2 0.41 4 0.81 2 0.41 4 0.81 12 2.43 0.67 0.881 

مشاط أ

 القدم
2 0.41 3 0.61 5 1.01 5 1.01 15 3.04 - - 

سالميات 

 القدم
1 0.20 5 1.01 3 0.61 4 0.81 13 2.64 1.12 0.773 

 0.999 0.02 100.00 493 24.75 122 23.33 115 25.15 124 26.77 132 المجموع

صتتتابات التتتتي تتعتتترض لهتتتا العبتتتات الجمبتتتاز علتتتى مواقتتتع اإل( أن أكثتتتر 1رقتتتم )يبتتتين الجتتتدول 
صابات ( من مجموع اإل...5صابة مفصل الرسغ والتي تحققت بنسبة )طرضي قد تمثلت بجهاز األال

عبتات وبنستبة الالصابات التي تتعرض لهتا كثر اإلأما جهاز الحصان فقد كان موقع الكاحل أ ،الكلي
صابات التي تتعترض لهتا كثر اإلأصابة الكاحل هي إما بالنسبة لجهاز العارضة فقد كانت أ( 1.11)

رتفاعتات صتابات علتى جهتاز مختلتف اال( وفيما يتعلتق باإل7.01ذ تحققت بنسبة )إ ،العبات الجمباز
ذ تحققتتت إ ،العبتتاتالصتتابات التتتي تتعتترض لهتتا كثتتر اإلأصتتابة مفصتتل الكتتتف هتتي متتن إفقتتد كانتتت 
 .(5..7بنسبة )

( 171رضتتي قتتد حقتتق )جهتتاز األالن أصتتابات الكلتتي لكتتل جهتتاز يتبتتين وعنتتد مقارنتتة مجمتتوع اإل
صتتتتابات علتتتتى جهتتتتاز متتتتا بالنستتتتبة لمجمتتتتوع اإلوأ ،صتتتتابات( متتتتن مجمتتتتوع اإل11.33) ةنستتتتبوبصتتتتابة إ

علتى  صتاباتصتابات كمتا بلتغ مجمتوع اإل( متن مجمتوع اإل15.15) ةنستبوب( 111الحصان فقد بلغ )
صتتتتابات الجهتتتتاز المختلتتتتف إ( بينمتتتتا بلتتتتغ مجمتتتتوع 17.77) ةنستتتتبوب صتتتتابةإ( 115جهتتتتاز العارضتتتتة )

جهتتزة كثتتر األأرضتتي كتتان جهتتاز األالن أ( حيتتث يالحتتظ 11.35) ةنستتبوب صتتابةإ( 111االرتفاعتتات )
صتتابات لتتدى إجهتتزة التتتي تحققتتت فيهتتا قتتل األأبينمتتا كتتان جهتتاز العارضتتة هتتو  ،صتتاباتفتتي حتتدوث اإل

حصتائية بتين إعتدم وجتود فترو  ذات داللتة  إلتىوتاتير قيمتة مربتع كتاي المحستوبة  ،لجمبتازالعبات ا
 نصتتابات التتتي تتعتترض لهتتا العبتتات الجمبتتاز ألربعتتة قيتتد الدراستتة فتتي أي متتن مواقتتع اإلجهتتزة األاأل

يعنتي  ( والذي0.05)كبر من أجميع قيم مستوى الداللة المحسوبة والمرافقة الختبار مربع كاي كانت 
 ا.داللته عدم



 .9102، األولالعدد ، الرابعاألردنية، المجلد مجلة التربوية ال، التربوية األردنية للعلوم الجمعية

922 

 النتائج:ثانيا: مناقشة 
ا لمتغيااار الجهااااز ماااا األساااباب المإلدياااة لىصاااابات لااادى العباااات الجمبااااز تبع ااا التسااااؤل األول:

 ؟المستخدم
هتتتو ستتتوء اإلعتتتتداد و  (5الستتتبب رقتتتم ) ( أن7يتضتتت  متتتن ختتتالل عتتترض بيانتتتات الجتتتدول رقتتتم )

هتذا الستتبب متتن  أنويترى البتتاحثون ( 21حيتتث كتان بتكتترار ) األولتى المهتاري )التكنيتت ( احتتل المرتبتتة
والتتدرب بهتا ومتن ثتم  باتكل مفصتلبد للمدرب من شرح المهارة  أهم األسباب الجديرة باالهتمام، لذا ال

إتقتتان الحركتتات والمهتتارات باتتكلها  إلتتىن اإلعتتداد المهتتاري الستتليم يتتتدي إحيتتث  أجزائهتتا،التتربط بتتين 
تتت ،الصتتتحي  قلتتتة احتماليتتتة التعتتترض  إلتتتىوبالتتتتالي  ،ء األداءاالقتصتتتاد بالجهتتتد أثنتتتا إلتتتى اويتتتتدي أيض 

 لإلصابات.  
البدنية  حيث القدراتمن  بطعداد الالعبات مدربات االهتمامويرى الباحثون أن على المدربين وال

عضتتتتالت بدنيتتتتة خاصتتتتة لمعاتتتتم  قتتتتدراتالجمبتتتتاز تتطلتتتتب مهتتتتارات ألن  ؛قبتتتتل البتتتتدء بتتتتتعلم المهتتتتارات
 هنلمهتتتارات األساستتتية للجمبتتتاز دون اإلعتتتداد الختتتاص سيعرضتتتوألن البتتتدء بتعلتتتيم ا ،الجستتتم ومفاصتتتل
وهذا متا  ،الجمباز تتميز بالصعوبة والخطورة والتركيز العالي أثناء أدائها حركاتوذل  ألن  ،لإلصابة

للحتتد متتن  علتتى الالعتتب أن يكتتون علتتى استتتعداد مهتتاري كتتاف  ف (Mohammed,2004) أشتتارت إليتته
حتتتى تكتون مدربتتة  ستابقةأن تكتون العبتتة  علتتى المدربتة يجتبو  ،إمكانيتة التستبب فتتي حتدوث اإلصتتابة

ناجحة وقادرة على تعليم األداء المهاري السليم لالعبات، والتي تتوقف على بعض المعايير المرتبطتة 
  بالعديد من القدرات الفنية للمدربة أو المدرب والمعطيات الحاضرة لالعب أو الالعبة وهتذا متا أكتده

(Shehatah and  Alshazeli,2006)  وقتد أشتارت دراستةMarshall et al.2007)) أن  إلتى
جهتتود منتتع اإلصتتابات تتترتبط متتع التتتدريب العصتتبي العضتتلي وبتترامج االستتتقرار قبتتل التتتدريب لتعزيتتز 

 األداء السليم للمهارات. 
فقتتد  ،( وهتتو الستتلوك غيتتر الجيتتد للرياضتتيين أي عتتدم االنتبتتاه والتستترع1وبالنستتبة للستتبب رقتتم )

يتترى البتتاحثون هتتذا الستتبب أن مهتتارات وحركتتات الجمبتتاز و ( 1.وكتتان بتكتترار ) ،مرتبتتة الثانيتتةاحتتتل ال
تتت ا تتميتتتز بتتتاألداء المهتتتاري التتتدقيق والتركيتتتز العتتتالي التتتذي يعتمتتتد علتتتى القتتتوة واإلبتتتداع المهتتتاري خصوص 

  كتتذل ،عرضتتهن لإلصتتابةيتستترع الالعبتتات بتتأداء مهتتارات ستتريعة ومفاجئتتة قتتد ف ،بالمستتتويات المتقدمتتة
وعتتتدم  ،وعتتدم معرفتتة الالعبتتتات بأستتباب اإلصتتابات ومخاطرهتتا ،وعتتتدم االنتبتتاه ،ستتوء التركيتتز وفقدانتته
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 وهتذا متا أكتدهمسبق ا قد يكون سبب ا في تعرضتهن لإلصتابة اإلعداد الناري عن طريق توجيه المدربين 
(Jokal,2012). 

( 33لثتة وكتان بتكترار )لثا( وهو عدم اإلحمتاء الجيتد فقتد احتتل المرتبتة ا1وبالنسبة للسبب رقم )
 نحمتاء الالعبتتات وتهيئتتتهإل إهمتال المتتدربين والمتدربات فتتي المراكتتز إلتتىويعتزو البتتاحثون هتذا الستتبب 

قبل البدء بتدريب مهارات الجمباز التتي تتطلتب التهيئتة الجيتدة واإلحمتاء الجيتد متن حيتث  اونفسي   ي ابدن
ذا الستتتبب متتتن األستتتباب الرئيستتتة لمعاتتتم مرونتتتة كافتتتة مفاصتتتل الجستتتم، ويعتبتتتر هتتتو ليونتتتة العضتتتالت 

فضتال  عتتن أن الالعبتة إذا لتتم  ،الجمبتاز بصتورة خاصتتة يإصتابات األلعتاب الرياضتتية وأصتابات العبتت
وينتابهتا الختوف ، تدخل في مزاب ستيءقد ا قبل بدء التدريب أو المنافسة فطنها ا ونفسي  تكن مهيئة بدني  

  .(Harringe,2007)دراسة وهذا ما أكدته   ،إلصابةاحتمالية وقوع ا إلىمما قد يعرضها  ،والتوتر
( وهتتو اإلفتترا  فتتي التتتدريب أو )التتتدريب الزائتتد(  فقتتد احتتتل المرتبتتة 1وأمتتا بالنستتبة للستتبب رقتتم )

 الالعبتة الزيادة في الحمل التتدريبي علتى أجهتزة الجستم يجعتل ويرى الباحثون أن( 57الرابعة بتكرار )
 يعرضتتتها التتتذي قتتتدو  ة كبيتتترةء تدريبيتتتاعبتتتأ علتتتى تحمتتتل  غيتتتر قتتتادرةو غيتتتر قتتتادرة علتتتى مواصتتتلة األداء 

وهتتذا الستتبب يتترتبط بالتتتدريب  (Goulart,2016) وهتتذا متتا أكتتدت عليتته دراستتة ،ألضتترار واإلصتتاباتل
، فقتتتتتتتد أشتتتتتتتار  الختتتتتتتاطئ غيتتتتتتتر المتتتتتتتدروس وغيتتتتتتتر المبنتتتتتتتي علتتتتتتتى قواعتتتتتتتد وأستتتتتتت  علميتتتتتتتة صتتتتتتتحيحة

(Melhem,2011)  دم التتوازن متا بتين التتدريب والراحتة، إذ هتو حالتة متن عت اإلفرا  في التتدريبأن
يكون الحمل والعبء الملقى على أجهزة الالعب الوظيفية أكبر من قدرة الالعب على تحمله وبالتالي 
حدوث هبو  في مستوى الالعب وانخفاض في أدائه بتدال  متن تحستين مستتواه، إذ يحتدث اإلفترا  فتي 

 إلتىفترا  فتي التتدريب يعترض المجموعتات العضتلية اإل فتطن كتذل  .التتدريب عمليتات هتدم ولتي  بنتاء
ت ا فتي نهايتة فصتل التتدريب أو فتي نهايتة ستاعات التتتدريب اإلجهتاد وعتدم القتدرة علتى التحمتل خصوص 

وال يقتصتتتتر التعتتتتب واإلجهتتتتاد علتتتتى العضتتتتالت . ((Harringe,2007دراستتتتة  شتتتتارت إليتتتتهوهتتتتذا متتتتا أ
تتتالعاتتتام واألعصتتتاب واألربطتتتة واألوتتتتا إلتتتىفحستتتب بتتتل يمتتتتد  إنهتتتاك الالعتتتب  إلتتتىدي يتتتت ممتتتا  ار أيض 
تتتتتتت اونفستتتتتتتي   اوأضتتتتتتتعافه بتتتتتتتدني    فقتتتتتتتد أشتتتتتتتار   ،احتماليتتتتتتتة وقتتتتتتتوع اإلصتتتتتتتابة إلتتتتتتتى اوبالتتتتتتتتالي يكتتتتتتتون معرض 

(Ayyad,2015) والتتتتدريب داءأن متتتن أكثتتر أستتتباب اإلصتتابات هتتتو ستتوء التناتتتيم وطريقتتة األ إلتتى، 
 من اإلصابات. )% 10-70(ما بين  والتي تمثل

 بعاض المراكاز الخاصاةالجمباز في العبات  لدى اأنواع اإلصابات األكثر شيوع   ما التساؤل الثاني:
 المستخدم؟لمتغير الجهاز  اتبع  
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لتدى العبتات  ا( أن أكثر أنواع اإلصابات شيوع  1يتض  من خالل عرض بيانات الجدول رقم )
 Mujally andو (Price,2013)تفق مع دراسة ت ه النتيجةاإللتواءات وهذ الجمباز وباكل عام هي

Alghazawi,2008) )و (Marshall et al.2007)  أن  إلتىحيتث أشتارت نتتائج هتذه الدراستات
ويعتزو البتاحثون ذلت   اإللتتواءات الجمباز هي ي والعباتالعب التي يتعرض لهاأكثر أنواع اإلصابات 

 معاتتم جانتتب أن إلتتى ،فيهتتا ضتتغط شتتديد علتتى مفاصتتل الجستتم أغلتتب حركتتات الجمبتتاز يكتتون  أن إلتتى
الحتمتال  ةتعترض الالعبتتمهارات الجمباز تتطلب قوة وسترعة حركيتة عتاليتين فتي هتذه المفاصتل فقتد 

األربطتة واألوتتار وألن مهتارات كا إذا كان هناك ضعف في مكونتات المفصتل وقوع اإلصابة خصوص  
 ا  هذا متشتر  قد يكنف ،الثني والمد وتغيير االتجاهاتو  رعلى الضغط والتدوي اا تعتمد كثير  الجمباز أيض  
. كتتذل  (Harringe,2007) إليته أشتار وهتذا متا ،الجمبتتاز اتلتتواءات المتكتررة لتدى العبتلحتدوث اإل

واألخطتتتتتتتتاء فتتتتتتتتي أداء الحركتتتتتتتتات كمتتتتتتتتا أشتتتتتتتتار  اتطن انخفتتتتتتتتاض مستتتتتتتتتوى اللياقتتتتتتتتة البدنيتتتتتتتتة لالعبتتتتتتتتفتتتتتتتت
 And Gregory, 2010) (Faigenbaumو (Omran,2015)و (Abuljawaad,2016)و

وفتترات التتدريب الطويلتة ومستتوى المهتارة العتالي وارتكتاز  اتو  الختاطئ لالعبتوالركض السريع والهبت
تتتدعلتتتى ذراع واحتتتدة دون األختتترى أو الهبتتتو  علتتتى قتتتدم واحتتتدة كتتتل هتتتذه  ةالالعبتتت متشتتترات لحتتتدوث  تع 
حيتتث أشتتتارت أن  ((Price,2013دراستتة ه النتيجتتتة تتفتتق متتعوهتتذ ،لتتتواءات لتتدى العبتتات الجمبتتازاإل
وتحتتتدث فتتتي معاتتتم األحيتتتان ختتتالل مرحلتتتة الهبتتتو  علتتتى  اتلتتتتواءبتتتاز هتتتي اإلالبيتتتة إصتتتابات الجمغ

  .األرض عند األداء
( إصتتتابة وهتتتذه 31أمتتتا رضتتتوض العاتتتام فقتتتد احتلتتتت المرتبتتتة الثانيتتتة حيتتتث كانتتتت بتكتتترار )

التتتتتي حيتتتتث أكتتتتدت دراستتتتته أن متتتتن أكثتتتتر اإلصتتتتابات  (Goulart,2016) متتتتع دراستتتتةالنتيجتتتتة تتفتتتتق 
 .امهي األربطة والعا زالعبي الجمبا يتعرض لها

التتتي ، لعبتتة الجمبتتاز متطلبتتات إلتتى كثتترة اإلصتتابة برضتتوض العاتتام ويعتتزو البتتاحثون ستتبب
ومهارات  األجهزةومهارات تتدى باستخدام  األرضي تحتوي على مهارات وحركات تتدى على البسا 

ض أو فتتي الهتتواء علتتى األر  حركتتاتتنتتوع استتتخدام األجهتتزة وتنتتوع أداء اللتتذل  فتتطن  ،فتترا تتتتدى فتتي ال
طن طبيعة هذه اللعبة التتي يتتدي أقتل كذل  فحدوث االصطدام سواء بالجهاز أو باألرض،  إلىيتدي 

 كنتيجتةالرضتوض  حتدثحد أجزاء الجسم، وقتد تأفقدان التوازن ينتج عنه اصطدام في  إلىخطأ فيها 
ستوء  :دوث اإلصتابات وهمتابالسببين الرئيسيين لحتيرتبط كذل   قد ، وهذااسوء التطبيق المهاري أيض  ل

 أثناء األداء.التسرع وعدم االنتباه و  ،اإلعداد المهاري 
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بعاض المراكاز الجمبااز فاي  العبااتماا أكثار مواقاع الجسام عرضاة لىصاابة لادى  التساؤل الثالاث:
 المستخدم؟ا لمتغير الجهاز تبع   الخاصة

لتتتدى  اات شتتتيوع  اإلصتتتاب مواقتتتع ( أن أكثتتتر1يتضتتت  متتتن ختتتالل عتتترض بيانتتتات الجتتتدول رقتتتم )
 (Price,2013) (Goulart,2016) مفصتتتتتتل الكاحتتتتتتل حيتتتتتتث تتكتتتتتتد دراستتتتتتةهتتتتتتو العبتتتتتات الجمبتتتتتتاز 

أن الكاحل والركبة وأسفل الاهر هتي المواقتع التاتريحية األكثتر  (Caine and Harringe,2013)و
هتذا عرضة لإلصابة بالنستبة لالعبتي الجمبتاز وهتذه الدراستة اتفقتت متع تلت  الدراستات علتى تأكيتد أن 

( أن التتتواء الكاحتتل Abulmaqsood,2013لإلصتتابة، وقتتد أشتتار ) عرضتتةالموقتتع متتن أكثتتر المواقتتع 
 ا.يعتبر من أكثر اإلصابات حدوث  

الجمبتتاز علتتى هتتذا  ةويتترى البتتاحثون أن ستتبب تلتت  اإلصتتابة فتتي هتتذا الموقتتع هتتو تركيتتز العبتت
نهايتتة الحركتتات تعتمتتد علتتى ي فتتوالهبتتو   األداءكمتتا أن آختتر مراحتتل المفصتتل أثنتتاء أداء المهتتارات، 

تتمفصتتل الكاحتتل بالدرجتتة ا ومفصتتل الكاحتتل يعتمتتد  األجهتتزة التتتي تتميتتز بارتفاعاتهتتا، األولتتى وخصوص 
مفصتل هتذا السبب حمتل وضتغط كبيترين علتى ي وهذا، رتقاءفي حركات الدفع واإل باكل أساسيعليه 

تممتا قتد يعرضته لإلصتابة، خصو  أو قد يكون هناك ضعف فتي أربطتة المفصتل هنتاك  نإذا لتم يكت اص 
يعترض قتد فتي المرحلتة الختاميتة  ةالهبتو  غيتر الصتحي  لالعبت كتذل  فتطنإحماء جيد لهتذا المفصتل، 

  (Price,2013)دراستة  هتتهتذا المفصتل وبالتتالي حتدوث اإلصتابة وهتذا متا أكدفتي التواء  إلى ةالالعب
  اتجة من الهبو  األرضي.أن أكثر اإلصابات ن إلىتا حيث أشار  (Marshall et al.2007)ودراسة 

تركيتتز علتتى تتطلتتب الالجمبتتاز  معاتتم مهتتارات رياضتتةالمعلتتوم أن  وبالنستتبة لمفصتتل الرستتغ فمتتن
 رتكتتتازستتتواء لإل ،الجمبتتتاز فتتتي معاتتتم الحركتتتات علتتتى هتتتذا المفصتتتل وتعتمتتتد العبتتتات ،مفصتتتل الرستتتغ

تكتترار لتتذا فتتطن  لهتتذا المفصتتمتتن استتتخدام  مهتتاراتفتتال تخلتتو إحتتدى ال ،أو التعلتتق أو التتدوران الضتتغطو 
 اتوهتتذا متتا أكتتدت عليتته دراستت يعرضتته لإلصتتابة،قتتد علتتى هتتذا المفصتتل الحركتتات الستتريعة والاتتديدة 
أن أكثر ما يتعرضن لته هتو إصتابة مفصتل الرستغ نتيجتة للضتغو   بينت حديثة عن العبات الجمباز

 (Guerra et al.2016) (Farana et al.2017).واألحمتتال الزائتتدة علتتى هتتذا المفصتتل
(1011.(Goulart فصتل أكتدت علتى أن هتذا الم التتي الدراستاتهتذه معاتم  وتتفتق هتذه الدراستة متع

   .الجمباز اتالعب لدى من أكثر المفاصل عرضة لإلصابة
تتا متتع  الكتتف وبالنستبة لمفصتتل والتتتي أكتتدت  ((Goulart,2016دراستة فهتتذه النتيجتتة تتفتق أيض 

تتا لإلصتت ابة لتتدى العبتتي الجمبتتاز، ويعتتزو البتتاحثون ذلتت  علتتى أن هتتذا الموقتتع متتن أكثتتر المواقتتع تعرض 
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وهتذا المفصتل لته ميتزة عتن بتاقي  ،أن طبيعتة المهتارات تعتمتد باتكل أساستي علتى مفصتل الكتتف إلى
مفاصتتل الجستتم؛ ألنتته يتحتترك بجميتتع اإلتجاهتتات وجميتتع المحتتاور ويتعتترض لضتتغو  كثيتترة، وأن أيتتة 

ألداء تلت  الحركتة أو قوي تا بدرجتة مناستبة  حركة خاطئة قد تعرضه لإلصابة خاصتة إذا لتم يكتن مهيئتا
 لتحمل الضغو  الواقعة عليه.

وأما بالنسبة لمتغير الجهاز المستخدم مع أنواع اإلصتابات ومواقعهتا فيتضت  متن ختالل الجتدول 
وهتتتذه  ،( أن تكتتترار أكثتتتر اإلصتتتابات كتتتان علتتتى بستتتا  الحركتتتات األرضتتتية3( والجتتتدول رقتتتم )5رقتتتم )

حيتث ( (Marshall et al.2007و(Price,2013) و (Goulart,2016)الدراستة تتفتق متع  دراستة 
ويعتتزو البتتاحثون  ،أشتتارت تلتت  الدراستتات أن معاتتم إصتتابات الالعبتتات كانتتت علتتى البستتا  األرضتتي

وأنما هي عبارة عن سلسلة من الحركتات المركبتة  ،أن الحركات األرضية ليست مهارة واحدة إلىذل  
وأن أي خطتأ يحتدث قتد يتتدي  ،إتقتان وتناستق وتركيتز عتالي الاتدة لتىإوالمتتابعة والمترابطتة وتحتتاب 

اإلصابة وباألخص في مفصلي الرسغ والكاحل ألن أكثر ما يكون ارتكاز الالعبة عليهما ويعتبر  إلى
تعلتتيم الحركتتات األرضتتية فتتي الجمبتتتاز أستتاس لتتتعلم جميتتع المهتتتارات علتتى مختلتتف األجهتتزة، وكتتتذل  

رتقتاء ومتن ثتم عتن ستط  األرض، فهنتاك ا والتذي يتميتز بارتفاعته القفتزالحال بالنستبة لجهتاز حصتان 
 طيران، وأخيرا هبو ، فنراه ياترك مع الحركات األرضية في موقع اإلصابة في الرسغ والكاحل.

نجتتد أن أكثتتر أنتتواع اإلصتتابات هتتي رضتتوض العاتتام عارضتتة التتتوازن  وبالنستتبة لجهتتاز       
كثترة أثنتاء أداء الجملتة الحركيتة علتى هتذا ب ستقو لض اإلنتاث لحيتث تتعتر  يليها موقع مفصل الكاحل،

هتذا الجهتاز لقد يكون بسبب المساحة الصغيرة و الجهاز أو اإلصطدام المباشر والمتكرر أثناء األداء، 
 .سم(10والتي ال تتجاوز )

عتتن ستتط  ارتفاعتته ب ه يمتتتازأنتتمختلتتف االرتفاعتتات فمتتن المعتتروف  المتتتوازي  وبالنستتبة لجهتتاز
مفصتل وخاصتة فتي صتابة لإللتذا فتطن الهبتو  الختاطئ عتن هتذا الجهتاز قتد يعترض الالعبتة  ،األرض

أن أربطة هذا المفصل متن باحتمالية اإلناث عند لتواءات إصابة اال كثرةالباحثون أن  عزوالكاحل، وي
ات متترتبط بستوء اإلعتداد المهتتاري أثنتاء أداء المهتتار  وقتد يكتتن ذلت  يفة،الناحيتة الفستيولوجية تكتتون ضتع

( ستتتنة والتتتتي تستتتمى 11-10كتتتذل  فتتتطن الفئتتتة العمريتتتة لعينتتتة البحتتتث متتتن )وخاصتتتة المركبتتتة منهتتتا، 
(advanced أي المستتتوى المتقتتدم بالنستتبة للمراكتتز، حيتتث )نتقتتال تبتتدأ الالعبتتة فتتي هتتذه المرحلتتة باال

ة فتي فتي المراحتل المتقدمت اخطورتها خصوص  ب والتي تتميز الحركات الصعوبة في أداء إلىالتدريجي 
امتتتتالك القتتتدرات البدنيتتتة عتتتدم و فتتتي أداء المهتتتارات  ركيتتتزوعتتتدم الدقتتتة والت ةالخاطئتتت اتالهبوطتتتف ،األداء
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إصتتتابات  إلتتتىلستتتقو  متكتتترر وبالتتتتالي  ةيعتتترض الالعبتتتقتتتد  التتتتي تحتاجهتتتا العبتتتة الجمبتتتاز الخاصتتتة
 أنته كلمتاand Harringe,2013)  (Caineو   (Guerra et al.2016)  دراستةوتاتير  ،متكتررة

تقتتدم العتتب الجمبتتاز بالمستتتوى وزادت صتتعوبة الحركتتات كلمتتا زاد تكتترار اإلصتتابة وزادت شتتدتها فتتي 
  حال حدوثها.

تتتفتتتي ظتتتل تنتتتوع اإلصتتتابات علتتتى مختلتتتف األجهتتتزة  ويتتترى البتتتاحثون  بتتتين النتتتوع  اأن هنتتتاك ارتباط 
لفة، فهنتاك مخت على أجهزةوذل  بسبب اشتراك عدة مهارات  ،الواحد من اإلصابة وبين أجهزة متعددة

بداية ثم ارتقاء ومن ثم هبو  وهذه مجتمعة تتكرر في عدة مهارات مع اختتالف الجهتاز التذي يحتدث 
فمتتثال  إصتتابة موقتتع مفصتتل الكاحتتل تحتتدث علتتى أكثتتر متتن  ،وبتتنف  الموقتتع ،النتتوع نفستته متتن اإلصتتابة

متاء الجيتد، أو ارتباطهتا بأستباب اإلصتابات مثتل ستوء اإلعتداد المهتاري وعتدم اإلح إلتىجهاز، إضتافة 
إحتداث إصتابة فتي  إلتىوهذا يتدي  ،ربما يكون ضعف في مكونات المفصل والعضالت العاملة عليه
ن لكتتتتتل جهتتتتتاز أ(Aldarmali,2015)نتتتتوع محتتتتتدد علتتتتتى عتتتتتدة أجهتتتتتزة بتتتتالموقع نفستتتتته، فقتتتتتد أشتتتتتارت 

خصوصتتتية ومتطلبتتتات تختلتتتف عتتتن اآلختتتر متتتن حيتتتث أداء المهتتتارات وصتتتعوبتها واإلعتتتداد المهتتتاري 
بكل جهاز، فالتغيرات الكثيرة والسريعة عند تنفيذ المهارات على األجهزة في اتجاهات متعددة الخاص 

مهتتارات التحتترر والمستت ، وكتتذل  النهايتتات التتتي يتتتدى الهبتتو  منهتتا متتن  إلتتىوفتتي الفتترا ، باإلضتتافة 
 ارتفاعات عالية فطنها قد تعرض الالعبة لألذى والضرر.

 نتائج الدراسة:
عتدم الستلوك الجيتد و  ،سوء اإلعتداد المهتاري هي  لدى العبات الجمباز صاباتأسباب اإلن أكثر إ .1

 عدم اإلحماء الجيد.( و التسرعو عدم االنتباه، )للرياضيين 
إصتتتتابة  الجهتتتتاز هتتتتيا لتتتتدى العبتتتتات الجمبتتتتاز بالنستتتتبة لمتغيتتتتر أكثتتتتر أنتتتتواع اإلصتتتتابات شتتتتيوع  ن إ .1

 تواءات وأصابة رضوض العاام وأصابة تمز  األربطة.االل
هتي مفصتل  الجهتازأكثر مواقع اإلصابات التي يتعرض لها العبات الجمباز بالنسبة لمتغيتر ن إ  .7

 .الكتف الكاحل ومفصل الرسغ ومفصل
بالنستتتبة للجهتتتاز األرضتتتتي ولحصتتتان القفتتتز هتتتي االلتتتتواءات وبالنستتتتبة  اإلصتتتاباتأنتتتواع أكثتتتر ن إ .1

 لعارضة التوازن وللمتوازي مختلف االرتفاعات هي رضوض العاام.
، وبالنستبة لعارضتة التتوازن مفصتل الرستغ بالنسبة للجهتاز األرضتي هتو اإلصاباتمواقع ثر أكن إ .5

 الكتف. مفصل وحصان القفز هو الكاحل وبالنسبة للمتوازي مختلف االرتفاعات هو
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 اإلستنتاجات:
هنتتاك ضتتعف متتن قبتتل متتدربي ومتتدربات الجمبتتاز فتتي المراكتتز الخاصتتة فتتي إعتتداد الالعبتتات متتن  .1

 لبدنية الخاصة، وكذل  من ناحية القدرات المهارية.ناحية القدرات ا
هنتتاك العديتتد متتن اإلصتتابات التتتي تتعتترض لهتتا العبتتات الجمبتتاز والتتتي قتتد تكتتون مرتبطتتة بتأهيتتل  .1

 المدربين من جهة أو إهمال الالعبات من جهة أخرى.
ة خاصتة التدريب غير الدقيق وغير المبني على أس  علمية وعتدم أختذ التتدابير الوقائيتة المطلوبت .7

 بترك المساحات المناسبة بين األجهزة قد يزيد من تفاقم اإلصابات.
 التوصيات:

 .االهتمام الكافي والالزم باإلعداد المهاري الخاص بلعبة الجمباز .1
أثنتتاء  والتتتدرب بطعطتتاء التمتتارين اإلحمتتاء بدرجتتة كافيتتة وتقنتتين الحمتتل التتتدريبيبالتهيئتتة و  االهتمتتام .1

  .التدريب
والمتتتدربين بنتتتواحي التتتتدريب الصتتتحي  وتتتتوعيتهم عتتتن أستتتباب اإلصتتتابات وكيفيتتتة  تثقيتتتف الالعبتتتين .7

 الوقاية منها.
فتتتي مفصتتتل  االعمتتتل علتتتى تقويتتتة المنتتتاطق والمفاصتتتل التتتتي يتعتتترض لهتتتا العبتتتي الجمبتتتاز وتحديتتتد   .1

 الكاحل ومفصل الرسغ ومفصل الكتف قبل البدء بتعليم المهارات األساسية.
 لخاصة باألردن من أجل نار وتطوير رياضة الجمباز.زيادة عدد المراكز االعمل على  .5
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