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   ملخص:

تهدف الدراسة إلى معرفة مدM تأثیر برنامج مقترح لتأهیل اإلصا�ات للمصابین 

ولقد . اقي لكرة القدم(تمزق العضلة الضامة) لدM العبي أند�ة الدورS العر 

استخدمنا المنهج التجر�بي بنظام المجموعتین الضا�طة والتجر�ب�ة على عینة 

مصابین �مثلون المجموعة ) 6( مصاب قسمت إلى ست) 12(اثني عشر عددها

مصابین �مثلون المجموعة ) 6( التجر�ب�ة وهم من نادS الزوراء و ست

نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات وتشیر . الضا�طة وهم من نادS القوة الجو�ة

داللة إحصائ�ة بین االخت�ار�ن القبلي و ال�عدS للمجموعة  التجر�ب�ة الستعادة 

وال توجد فروق ذات داللة . S=فاءة العضلة الضامة ولصالح الق�اس ال�عد

إحصائ�ة بین االخت�ار�ن القبلي وال�عدS للمجموعة الضا�طة التي تستخدم 

Sب�ة والتأهیل�ة . العالج التقلید�وصي ال�احثین �ضرورة االهتمام �البرامج التدر�و

   ملالعبي =رة القد

    بو=بوس محمد لمین :حث المرسلاال/

boukebbousml@gmail.com 
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 Abstract  
That sports injuries are disabled or external stimulation to interfere with the 

work of tissues and various members of the athlete's body and often have this 

influential sudden and severe, which may result in often functional changes 

(physiological) such as a bruise and swelling the place of infection with the 

skin color change, and changes anatomical limit the kinetic work muscle or 

joint. The study aimed to determine the impact of the proposed rehabilitation 

program for people with a torn muscle connective with the players of the Iraqi 

football league clubs in Baghdad is officially registered in the lists of the 

Union. The researcher used the experimental curriculum system control and 

experimental groups using two measurements before me and after me for a 

sample of (12) divided infected (6) patients representing the experimental 

group they Zora Club (6) representing the control group patients who are Air 

Force Club. The study findings indicate the presence of significant differences 

between the two tests tribal experimental group to restore muscle efficiency of 

macrophages and in favor of telemetric. There are no significant differences 

between pre and post tests for the control group .  
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І -  :ف اإلصا�ة هيمقدمة�الجسم نتیجة مؤثر تأثر نسیج أو مجموعة من أنسجة  تعر
خارجي أو داخلي مما یؤدS إلى تعطیل عمل أو وظ�فة ذلك النسیج ، أو هي إعاقة 
مؤثر خارجي لعمل أنسجة وأعضاء جسم الر�اضي المختلفة وغال�ا ما �=ون هذا المؤثر 
مفاجئا وشدیدا مما قد ینتج عنه تغیرات فسیولوج�ة مثل =دم وورم م=ان اإلصا�ة وتغیرات 

  د من عمل العضلة أو المفصل .تشر�ح�ة تح
  تقس�مات اإلصا�ات الر�اض�ة: أوال: تقس�مات وفقا لشدة اإلصا�ة: 

  اإلصا�ات ال�س�طة (من الدرجة األولى) :   -
و�قصد بها اإلصا�ات التي ال تعیk الالعب أو تمنعه من إنهاء الم�اراة وتبلغ نسبتها من 

�ات مثل الشد والتقلص العضلي % من اإلصا�ات و�م=ن أن یندرج تحتها إصا90:80
  والسحجات .

  اإلصا�ات المتوسطة (من الدرجة الثان�ة) :  -
و�قصد بها اإلصا�ات التي قد تمنع الالعب من األداء الر�اضي تتراوح من أسبوع إلى 

% مثل إصا�ات التمزق العضلي أو تمزق األرpطة 8أسبوعین وتبلغ نسبتها حوالي 
  ور.ال�س�q والغیر مصاحب �أS =س

  اإلصا�ات الشدیدة (من الدرجة الثالثة) :  -
و�قصد بها اإلصا�ات شدیدة الخطورة وتمنع الالعب تماما من االستمرار في األداء لمدة 

% مثل الكسر والخلع والتمزق الذS �صاح�ه =سر 2:1ال تقل عن شهر وتلغ نسبتها من 
یلة الحدوث جدا أو خلع و�م=ن أن �طلk علیها أ�ضا اإلصا�ات المر=�ة وهي قل

�اإلضافة إلى أن هناك مجموعة من اإلصا�ات التي قد تؤدS وفاة الالعب إن لم یتم 
إسعافها �سرعة شدیدة وهي تحدث في حاالت فرد�ة نادرة مثل بلع اللسان الكسور 

.Sالمرت�طة �العمود الفقر  
  ثان�ا: تقس�مات وفقا لنوع الجروح: 

  لحروق. اإلصا�ات المفتوحة مثل الجروح أو ا -
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  اإلصا�ات المغلقة مثل التمزق العضلي والخلع الخ.  -
  أنواع وطرق العالج الطب�عي:  •

جلسات =ل منها �شدة من  10:6أ. العالج �األشعة القصیرة: ومتوسq استخدامها من 
و�ستخدم هذا النوع في إصا�ات األوتار العصب�ة وٕاصا�ات الكوع  رونتجن 60: 50

زالق الغضروفي �عظام الرق�ة و�منع استخدامها مع الناشئین والعصب اإلنسي وعالج االن
لخطورتها علي نمو العظام و=ذلك في المناطk الجنس�ة لتأثیرها الضار علي أنسجتها 

  ولخطر اإلصا�ة �العقم.
ب. األشعة فوق البنفسج�ة: وتستخدم في عالج وتأهیل =ل اإلصا�ات �عد نزع الج�س 

جلسة في المتوسq و�منع استخدامها 20الج بتكرار وانقضاء الفترة المحددة له للع
  للمصابین �الدرن الرئوS و=ذلك المصابون �األمراض الجلد�ة.

ج. األشعة تحت الحمراء: وتستخدم في اآلالم الغیر مصاح�ة �التها�ات والتقلصات 
  العضل�ة .

دورة الدمو�ة في د. الت�ار ذو التردد العالي (الموجات الرادار�ة): وتستخدم لز�ادة =فاءة ال
 48إصا�ات الورم الناتج عن الكدمات واإلصا�ات الحدیثة والتمزقات العضل�ة �عد مرور 

جلسات و�منع استخدامه في حالة تآكل  10:8ساعة وتتراوح عدد الجلسات ف�ه من 
  العظام المستمر والمناطk التي بها نز�ف.

  ه. الت�ار الكهرpي : 
 15:10جلسه عالج�ة =ل منها  15:10راوح شدته الت�ار الكهرpي  المستمر: وتت -

دق�قه و�ستخدم في التهاب العصب اإلنسي وٕاصا�ات العظام على مستوM الید خاصة 
  االلتها�ات العظم�ة.

الت�ار المتردد: و�ستخدم في اإلصا�ات الداخل�ة في القدم والر=�ة وتتراوح عدد  -
  أ�ام). 3(أول  جلسات خاصة في اإلصا�ات الحدیثة 6الجلسات حوالي 
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وأشعة اللیزر: استخدمت حدیثا هذه الطر�قة في عالج إصا�ات المالعب في =رة القدم 
ولكنها أعطت نتائج ضع�فة نسب�ا وجدیر �الذ=ر انه �فضل علیها طر�قه العالج 

  �الموجات الصوت�ة .
ز. الموجات الصوت�ة: وتستخدم في اإلصا�ات المزمنة للعضالت مثل التل�فات 

  . 10قات العضل�ة وتكون عدد جلساتها عشرة والتمز 
  ح. أجهزة العالج المائي والمتنوعات : 

o  طة والعضالتpأجهزة الدوامات المائ�ة وتستخدم في حاالت الملخ والتمزق لألر
  و�عد التخلص من الج�س. 

o . حمامات الشمع الطب�ة وتستخدم �عد التخلص من الج�س وفي الكدمات  
o دمو�ة وألزاله اإلجهاد . السونا لتحسین الدورة ال  
o . (قة الصدمات�طر) الكمادات الثلج�ة والساخنة  
  الشد الم�=ان�=ي :  -8

وهو احد أنواع عالج اإلصا�ات و�ستخدم في عالج إصا�ات العمود الفقرS (الم�=ان�=�ة 
غیر العضو�ة) سواء الفقرات العنق�ة أو القطن�ة و=ذلك �ستخدم في شد األطراف في 

  الخاصة مثل اآلثار المترت�ة على خلع مفصل المرفk المر=ب.�عض الحاالت 
  العالج �الوخز:  -9

و�ستخدم لعالج �عض أنواع اإلصا�ات مثل إصا�ات القدم والر=�ة والكتف وأ�ضا 
  للتخلص من اآلالم العضل�ة. 

العالج �استخدام المغناط�س: تستخدم في عالج إصا�ات المالعب مثل تمزق  -10
  ه وأالم عضالت أسفل الظهر.األرpطة �أنواع

  : القواعد األساس�ة التي یجب مراعاتها في عالج إصا/ات المالعب •
  الحالة النفس�ة لالعبین:  -
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یجب على أخصائي اإلصا�ات أن �=ون ملم �اإلصا�ات الر�اض�ة الماما تاما وان یجلس 
ستخدم مع الالعب و�طمئنه أو �حذره من شدة اإلصا�ة في حالة خطورتها و�جب أن �

األلفا| والمصطلحات الطب�ة ال�س�طة والتي تهدف إلى رفع الحالة المعنو�ة والنفس�ة 
لالعب و�شرح له نوع اإلصا�ة ونوع�ة العالج المستخدم ولماذا هذا النوع �الذات .و�جب 
أن �حذر من أن �عض الر�اضیین قد �=ون لهم حساس�ة معینة من أنواع العالجات التي 

ج �عض اإلصا�ات مثل اإلحساس النفسي لالعب �أن الراحة الطو�لة قد تستخدم في عال
الناتجة عن اإلصا�ة سوف تؤثر على مستوM ل�اقته البدن�ة وتتوقف تلك األعراض على 
نوع�ة اإلصا�ة ومدM شهرة الالعب، إن اإلصا�ات العضو�ة تؤثر على الجانب النفسي 

وتسطیر برنامج إرشادS لتفادS  للمرضى و عل�ه یجب مراعاة الحالة النفس�ة للمر�ض
  )2012(بو=بوس،  حاالت الكآ�ة.

  مدة الراحة :  -
یجب أن ین�ه الطبیب أو المعالج أن فترة الراحة تعتبر أولى خطوات العالج فتكرار 
اإلصا�ة الناتج عن عدم الراحة والوصول إلى حالة الشفاء التامة من اإلصا�ة �م=ن أن 

  ضي في المالعب.تؤثر على طول �قاء هذا الر�ا
  العقاقیر الطب�ة:  -

عند التعامل مع العقاقیر الطب�ة یجب أن تتم بواسطة طبیب متخصص وأن یراعي 
عوامل األمن والسالمة لالعبین فقد �=ون هناك �عض الالعبین لدیهم حساس�ة من 
مر=�ات معینة لذلك یجب أن یلم الطبیب �المعلومات التي تم=نه من وصف العالج 

  �م مع مالحظة تقلیل األعراض الجانب�ة �قدر اإلم=ان.�ش=ل سل
  الحقن الموضعي:  -

�عض اإلصا�ات الر�اض�ة ال یتم عالجها إال عن طر�k عمل�ة حقن موضعي في م=ان 
اإلصا�ة والتي یجب أن تتم بواسطة طبیب متخصص أو أخصائي مدرب على الحقن 

ر التلوث لذلك �فضل عدم و�جب أن یتم الحقن في م=ان معقم طب�ا لتفادS  مصاد
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الحقن داخل غرف خلع المال�س وال في أرض�ة الملعب و�فضل عدم استخدام الحقن مع 
اإلصا�ات ال�س�طة والمتوسطة الن معظم أنواع الحقن �عتمد على المس=نات مثل 
الكورتیزون وهو ما قد �سبب تحو�ل اإلصا�ة ال�س�طة إلى إصا�ة مر=�ة نتیجة فقدان 

  ر �ما �حدث داخل م=ان اإلصا�ة.الالعب للشعو 
  األرpطة والعالج �التثبیت :   -

  ا. الرpا{ الضاغq المطا{ : 
  و�ستخدم في العدید من إصا�ات =سور الضلوع وٕاصا�ات الكتف والر=�ة والقدم .

  ب. ال�الستر العر�ض: 
و�ستخدم =طر�قة للتثبیت ول�س له أS أعراض جانب�ة علي الدورة الدمو�ة وأهم 

  امات هذه الطر�قة عند اإلصا�ات ال�س�طة على مستوM مفصل القدم.استخد
  ج. الج�س: 

و�ستخدم �الدرجة األولي من التثبیت التقلیدS للكسور واإلصا�ات المتوسطة والشدیدة  
وهو من أنواع التثبیت الغیر مرغوب ف�ه لدS الالعب المصاب ومن ثم یتطلب توض�ح 

أثناء عالج الر�اضي �استخدام الج�س یلزم تدر��ات أهمیته �النس�ة إلصابته. =ما أنه 
ثابتة الطول (أیزومتر�ة) لعضالت األجزاء الغیر مصا�ة مع مراعاة التدرج في =میتها 
وسرعتها . وأخطار ومشاكل الج�س الطب�ة معروفة وتتنوع وتمتد من حساس�ة للجلد إلي 

صح �اخت�ار مدM سالمة أخطار علي األعصاب واألوع�ة الدمو�ة  في الجسم ,وهذا و�ن
  الجهاز العصبي والحر=ي لألطراف تحت الج�س.

  التدل�ك والتأهیل:  -
التدل�ك �أنواعه المختلفة یدخل =عالج وقائي إلصا�ات المالعب .حیث یتم بواسطة إعداد 
الالعب، للوصول إلي ل�اقة بدن�ة له، =ما �ستخدم إلزالة آثار المجهود الر�اضي وآثار 

اح�ة والج�س، ومن ثم التدر��ات الر�اض�ة المتخصصة في مجال التأهیل العمل�ات الجر 
  الخاص �استعادة الالعب لكفاءته ول�اقته البدن�ة.
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  العالج الطب�عي:  -
إن العالج الطب�عي هام جدا في مجال تأهیل إصا�ات المالعب �اعت�اره عالجا م=مال  

شراف طاقم طبي، و�فضل التوافk للعالج الطبي، وال بد أن �=ون العالج الطب�عي تحت إ
ف�ما بین هذین النوعین سواء قام �العالج الطب�عي طبیب أو أخصائي األشعة أو 

  أخصائي العالج الطب�عي.
=ما یجب أن �شتمل مخبر أخصائي الطب الر�اضي على التشخ�ص ونوع العالج 

 Mالجماعي هنا في الكم�ة القصو Sللعالج ط�قا  الطب�عي الالزم و=میته، وقد یؤخذ الرأ
لحالة المصاب واستجابته للعالج . وعند انتهاء العالج الطب�عي یجب عودة المصاب 
إلي أخصائي الطب الر�اضي ثان�ة ل�قرر ما إذا انتهى العالج أو تغییر نوع العالج إلي 

  نوع أخر. 
و�قصد �ه إذا ما تم أس/اب اإلصا/ات الر�اض�ة: أوًال: التدر�ب الغیر علمي :  -ب 
حدوث  فيتدر�ب �أسلوب ال �عتمد على الم�اد� واألسس العلم�ة قد �=ون ذلك ال

  اإلصا�ة =ما یلي:
  عدم التكامل في تدر��ات تنم�ة عناصر الل�اقة البدن�ة :  -أ

یجب اإلهتمام بتنم�ة =افة العناصر المتعلقة �الل�اقة البدن�ة مع تفادS اإلهتمام بجزء منها 
ب ذلك في حدوث إصا�ات، ففي =رة القدم مثًال إذا ما على حساب اآلخر حتى ال یتسب

 Sات السرعة وأهمل الرشاقة فإنه قد �عرض الالعب لإلصا�ة عند أ��أهتم المدرب بتدر
تغییر التجاهات جسمه �صورة مفاجئة، لذلك یلزم اإلهتمام بتنم�ة =افة عناصر الل�اقة 

ل�اقة المهار�ة والل�اقة خاصة والالبدن�ة العامة =قاعدة تبنى علیها الل�اقة البدن�ة ال
  الخطط�ة

  عدم التنسیk والتوافk في تدر��ات المجموعات العضل�ة لالعب :  -ب
فالمجموعات العضل�ة القا�ضة وال�اسطة والمثبتة والتي تقوم �عملها في نفس الوقت أثناء 
 األداء الحر=ي للر�اضي، وأ�ضًا عدم التكامل في تدر�ب المجموعات العضلة التي
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تتطلبها طب�عة األداء، وٕاهمال مجموعات عضل�ة أخرM مما قد �سبب إصابتها مثل 
االهتمام بتدر�ب عضالت الفخذ األمام�ة والوحش�ة (العضلة ذات أرpعة رؤوس الفخذ�ة) 

المقرpة (الضامة) مما یجعلها أكثر  العضالت األنس�ةلالعب =رة القدم وٕاهمال تدر��ات 
  ل�ة . عرضة لإلصا�ة �التمزق العض

  سوء تخط�q البرنامج التدر�بي:  -ج
سواء =ان برنامجًا سنو�ًا أو شهر�ًا أو أسبوع�ًا أو حتى داخل الوحدة التدر�ب�ة في األسبوع 

% من مستواه، مع مراعاة أن �=ون 100التدر�بي یوم الم�اراة، فإن أقصى حمل لالعب 
وM الالعب، وقد �فضل % من مست30- 20التدر�ب في الیوم السابk للم�اراة خف�فًا 

أح�انا الراحة في �عض الحاالت، أما إذا تدرب الالعب تدر��ًا عن�فًا في هذا الیوم ف=ثیرا 
ما یتعرض لإلصا�ة. =ذلك إذا ما حدث خطأ في تخط�q وتنفیذ حمل التدر�ب من حیث 

حیث  (الشدة والحجم التدر�بي) داخل الوحدة التدر�ب�ة ذاتها فإنه قد �سبب إصا�ة الالعب،
إنه من المفضل أن تتناسب شدة الحمل التدر�بي تناس�ا ع=س�ا مع حجم الحمل، �معنى 
أنه إذا زادت شدة الحمل �محتواها من (درجة السرعة أو ز�ادة وزن الثقل أو فاعل�ة 
األداء) فإنه یلزم �الضرورة خفض حجم الحمل (عدد التكرارات)، حیث إنه إذا ارتفعت 

  لوقت تعرض الالعب لإلصا�ة.الشدة والحجم في نفس ا
  عدم االهتمام �اإلحماء الكافي والمناسب :  -د

و�قصد �اإلحماء الكافي ألداء التدر�ب أو الم�اراة والمناسب لهما، أ�ضا أن یتناسب 
وطب�عة الطقس العام سواء =ان ص�فًا أو شتاًء مع مراعاة التدرج في التدر�ب على 

  عالي الشدة) تجن�ًا لحدوث إصا�ات    –q الشدة متوس –اختالف مراحله (منخفض الشدة 
عدم مالحظة المدرب لالعب بدقة: إن المالحظة الدق�قة والجیدة من قبل المدرب  -ه

لالعبین تساعده في عدم إشراك الالعب المصاب أو المر�ض في التدر�ب أو في 
داء الفني الم�ار�ات، ومن ثم فالبد من مالحظة الحالة الصح�ة والنفس�ة وطب�عة األ

لالعب وهل هو طب�عي أم غیر طب�عي، ألنه قد �=ون هناك خطأ فني في أداء الالعب 
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وتكراره ُ�سبب إصابته، مثل محاولة أداء العب الجم�از لحر=ة في مفصل من المفاصل 
المشتر=ة في أداء إحدM الحر=ات وتكون أكبر من فاعل�ة المدM الطب�عي لهذا المفصل 

  �أرpطة المفصل أو خلعًا. مما قد �سبب تمزقًا 
  سوء اخت�ار مواعد التدر�ب:  -و

قد �سبب ذلك إصا�ة الالعب، فمثًال التدر�ب وقت الظهیرة في الصیف قد �صیب 
الالعب �ضرpة شمس أو �فقد الالعب =م�ة =بیرة من السوائل واألمالح مما �سبب 

كر أو في المساء حدوث تقلصات عضل�ة، ولذلك �فضل تدر�ب الالعبین في الص�اح ال�ا
  ص�فًا، وع=س ذلك في موسم الشتاء . 

تعد مخالفة الروح الر�اض�ة من أس�اب اإلصا�ات، وهى ثان�ًا: مخالفة الروح الر�اض�ة: 
مخالفة ألهداف نبیلة تسعى الر�اضة في تأصیلها في النفوس ل�متد أثرها على الح�اة 

  العامة وفالح المجتمع و�سبب ذلك: 
لخاطئ سواء =ان من اإلعالم أو المدرب خاصة في مجال =رة التوج�ه النفسي ا •

القدم حیث یوجه المدرب الع�ه للعنف والخشونة المتعمدة إلرهاب المنافس �ما قد �سبب 
  إصا�ة الالعب نفسه أو منافسة المتمیز إل�عاده عن االستمرار لتقدمه مهار�ًا وفن�ا .

 إصابته أو إصا�ة منافسه. الحماس والشحن النفسي الم�الغ ف�ه مما قد �سبب •
  ثالثًا: مخالفة المواصفات الفن�ة والقوانین الر�اض�ة:

تهدف القوانین الر�اض�ة إلى حما�ة لالعب وتأمین سالمة أدائه لر�اضته، ومخالفة تلك 
القوانین یؤدM إلى حدوث إصا�ات =مهاجمة العب م�ارزة عند خلع قناعه أو مهاجمة 

نة وغیرها في =رة القدم، و�متد ذلك إلى مخالفة القوانین العب من الخلف، و =دمه بخشو 
في =ل أنواع الر�اضات، =ما أن مخالفة المواصفات الفن�ة والقانون�ة لمال�س الالعبین 

  تسبب احتمال إصابتهم.
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و=ذلك فإن مخالفة المواصفات القانون�ة والفن�ة لألدوات الر�اض�ة مثل ز�ادة طول السالح 
القناع في الم�ارزة أو عدم استدارة الكرة أو وجود بروزات في قوائم  وصغر حجم الواقي أو

   الكرة الطائرة أو السلة تسبب إصا�ات لالعبین.
را/عا: إهمال نتائج الفحوص المعمل�ة واالخت/ارات الفسیولوج�ة لالعبین وعدم األخذ 

األخذ بنتائج یجب عند انتقاء الفرق عامة والفر�k القومي (النخ�ة الوطن�ة) خاصة  بها:
الفحوص الطب�ة، واالخت�ارات الخاصة بتقی�م الالعبین فسیولوج�ًا والتي تجرM �مراكز 
الطب الر�اضي على أن ُتعرض نتائجها على المدرب المؤهل لیتعاون مع أخصائي 
الطب الر�اضي في اخت�ار الالعب الالئk فن�ًا من حیث المهارة والل�اقة البدن�ة، وذلك 

من الحوادث واإلصا�ات التي تنتج من اخت�ار الالعب الغیر الئk لتجنب العدید 
فسیولوج�ًا وطب�ًا لالشتراك في الم�ار�ات، وتعد االخت�ارات الفسیولوج�ة والبدن�ة نتاج 
العدید من األ�حاث العلم�ة والتي من خاللها یتم اخت�ار الفر�k والالعبین وهذا ما �حدث 

ا وذلك في معظم أنواع الر�اضة، =ما أن تلك االخت�ارات في الدول المتقدمة =أورpا وأمر�=
هي سر الطفرة الحادثة في مستوM األرقام الق�اس�ة العالم�ة �عد الحرب العالم�ة الثان�ة 
وٕالى اآلن، وفى ضوء ذلك ال یجب اشتراك أS العب في فر�k قومي (نخ�ة وطن�ة) أو 

له وحصوله على موافقة الجهة  في �عثة رسم�ة قبل التأكد من تمام السالمة الطب�ة
  المسئولة عن الطب الر�اضي في الدولة . 

و�قصد بذلك األدوات خامسًا: استخدام األدوات الر�اض�ة غیر المالئمة لطب�عة األداء: 
التي �ستخدمها الالعب في مجال ر�اضته مثل =رة القدم، مضرب التنس والسالح في 

عمر الالعب واألدوات المستخدمة في نشاطه  الم�ارزة. فیجب أن �=ون هناك تناسب بین
الر�اضي، فاستخدام الناشئ ألدوات الك�ار خطأ بیداغوجي جس�م ینتج عنه العدید من 

فمثًال إذا تم استخدام مضرب تنس أو سالح في الم�ارزة  األضرار الطب�ة واإلصا�ات.
الت الكوع وهو غیر مالئم لوزن وعمر ول�اقة الالعب البدن�ة فقد �سبب ذلك تمزق �عض

العضل�ة مصاحب بذلك  مزمن �االندغاماتما �سمى �مرض (=وع التنس)، وهو التهاب 
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التمزق . =ما أنه ومن األهم�ة ضرورة استخدام العب =رة القدم والهو=ي و�اقي ألعاب 
المنافسات الجماع�ة لواقي الساق وواقي الخصیتین، أ�ضا إستخدام العبي المالكمة 

الرأس وواقي األسنان هام جدًا، حیث �عمل على تجنب إصا�ات ارتجاج والكرات�ه لواقي 
المخ ال�س�q والحاد، و=ذلك وقا�ة األسنان وهى من اإلصا�ات الشائعة في تلك 
الر�اضات فاألدوات المالئمة لكل سن و=ل ر�اضة تعمل على حما�ة الالعب من 

نواع العالج في طب اإلصا�ات، =ما أن تغییر نوع ووزن األدوات �عد نوعًا من أ
  الر�اضة.

  سادسًا: األحذ�ة المستخدمة وأرض الملعب 
والتشوهات و�قصد بها تشوهات القدم غیر الخلق�ة وتشمل التشوهات الوظ�ف�ة، 

في المجال الر�اضي تنتج من سوء اخت�ار األحذ�ة المناس�ة لكل ر�اضة �ما  اإلستات�=�ة
یختلف عن حذاء العب =رة القدم و=ذلك یناسب =ل قدم، فمثًال حذاء العب الم�ارزة 

العب الجم�از وه=ذا فاألحذ�ة المناس�ة ألرض الملعب تش=ل حما�ة دائمة لقدم الالعب 
ومثال على ذلك فإن األحذ�ة التي تتناسب مع األرض�ات المعشوش�ة طب�ع�ا  في =رة 

ار �شارك القدم تختلف عن أحذ�ة األرض�ات المعشوش�ة اسطناع�ا ، =ما أن هذا االخت�
  ف�ه أخصائي الطب الر�اضي بإبداء الرأS الفني لالعب والمدرب .

إن استخدام الالعبین للمنشطات المحرمة قانونًا سا/عًا: الالعبین وتناول المنشطات: 
یؤدM إلى إجهاد أجهزتهم الحیو�ة فسیولوج�ًا =ما �عرضهم إلى العدید من اإلصا�ات، 

ب�عي (اصطناعي) ال یوافk قدراته الفسیولوج�ة . حیث �قوم الالعب ببذل جهدًا غیر ط
مما �ستوجب على =ًال من أخصائي الطب الر�اضي والمدرب أن تتضافر جهودهم معًا 

  في عمل ملف یدون �ه إصا�ات =ل العب من حیث : 
  مال�سات =ل حادث لالعب .  •
م=ان حدوث اإلصا�ة (مالعب مفتوحة أو مغطاة  وفى أS موسم الشتاء أم  •

  ) . الصیف
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  لحظة اإلصا�ة خالل (اإلحماء، الم�اراة، نها�ة الم�اراة... إلخ) .  •
  حالة الالعب البدن�ة واإلصا�ة (إجهاد عضلي، ضغq عصبي...إلخ) .  •
  مستوM ال�طولة التي أصیب بها الالعب.  •
  وصف تفصیلي للحر=ة التي أدت إلى إصا�ة الالعب .  •

لعالج والمتا�عة ، =ما یجب أن �ضاف وذلك لالستفادة من هذا الملف عند التشخ�ص وا
 لها طر�قة العالج والفترة التي إستغرقها الالعب لإلستشفاء من هذه اإلصا�ة.

  :الدراسات السا/قة التي تناولت الموضوع - 1
م ) �عنوان: تأثیر برنامج عالجي �استخدام  2013دراسة ( محمد سعید محمد إبراه�م،  

حیث . ي في نقا{ الوخز للحد من أالم أسفل الظهرالتمر�نات العالج�ة واللیزر العالج
إشارتها إلى انه توجد عالقة إرت�اط�ة بین أراء المختصین في مجال  استفدت منها في

العالج الطب�عي والبرنامج المقترح ودرجة التحسن المطلو�ة  و على أن البرنامج العالجي 
  شفاء.المقترح أنه یؤثر تأثیرا إیجاب�ًا على سرعة استعادة ال

) �عنوان : التمر�نات =عالج ألالم  2003دراسة ( رانفیل ج هارتنجین وأخرون ،  - 
أسفل الظهر المزمنة. حیث استفدت منها في إشارتها إلى أن التعرف على جوانب األمان 
والفاعل�ة للتمر�نات لمساعدة األط�اء على فهم هذه التمر�نات وٕاستخدامها =عالج ألالم 

 الظهر المزمنة.
سة ( هو�دا حیدر الشیخ ) �عنوان : أثر برنامج مقترح للعالج الطب�عي درا - 

والتمر�نات العالج�ة على مصابي حدیثًا �الشلل الناتج عن الجلطة �المخ. حیث استفدت 
منها في إشارتها إلى انه توجد عالقة بین أراء المختصین في مجال العالج الطب�عي 

وجد عالقة بین التطور ومتغیرات ال�حث وتأهیل والبرنامج المقترح ودرجة التحسن.=ما ت
  المصابین.

إن برامج التأهیل الر�اضي هي النقطة  :طرح السؤال أو الفرض أو الهدف من ال/حث
المثال�ة التي یبدأ منها المصاب للتعافي من إصابته، حیث یبدأ التأهیل الر�اضي مع 



 تأثیر برنامج مقترح لتأهیل إصا/ات عضالت الفخذ الضامة

 لدF العبي أند�ة الدورC العراقي لكرة القدم. 
 

 
 

36 
 

لمساعدة للتخفیف من األلم بدا�ة برنامج معالجة األلم، مع استخدام �عض الوسائل ا
=التبر�د أو تطب�قات التسخین =التنب�ه الكهرpي والموجات فوق الصوت�ة، و�تضمن 
المحتوS األعظم للتأهیل الر�اضي برامج التمر�نات واإلطالة، فاإلطالة تساعد علي رجوع 
 العضلة المصا�ة أو األلم إلي الوضع الطب�عي قبل اإلصا�ة وتحر�ر المدM الحر=ي من
األلم، و�شمل نظام التمر�نات القوة، والتحمل، والمرونة، والتوازن، لتحسین األداء، و�عقب 
ذلك استخدام التدر��ات الوظ�ف�ة للمساعدة في عودة الر�اضي إلي فورمته السا�قة في 
األداء الر�اضي قبل حدوث اإلصا�ة، وتلك التدر��ات غال�ا ما تكون تخصص�ة في 

رس، وفي الفترة األخیرة تستخدم برامج التأهیل الر�اضي وسائل النشا{ الر�اضي المما
مختلفة للطب البدیل =تقو�م العظام واألنسجة. فبرامج التأهیل یجب أن ُتصمم �حیث 
تقابل احت�اجات =ل مر�ض من حیث نوع اإلصا�ة ودرجتها، و=لما =انت مشار=ة 

ات، مع متا�عة التأهیل الشامل المصاب وعائلته إیجاب�ة =لما نجح البرنامج تأهیل اإلصا�
�التغذ�ة الراجعة من خالل مؤشراتها. فهدف التأهیل �عد اإلصا�ة هو مساعدة المر�ض 
للرجوع ألعلي مستوS مم=ن من الناح�ة الوظ�ف�ة، والتحسن العام في جودة الح�اة لد�ه 

قع أنواع علي المستوS البدني والنفسي واالجتماعي . وخالل هذه الدور�ات والمنافسات ت
مختلفة من اإلصا�ات وذلك للصدام القوM والتنافس بین الالعبین وتعتبر أكثر اإلصا�ات 

  انتشارًا إصا�ات عضالت الفخذ لالعبي =رة القدم وخاصة العضلة الضامة.
ومن هنا تبرز أهم�ة العالج الطب�عي وتأهیل اإلصا�ات بواسطة التمر�نات العالج�ة 

ه من تأثیر إیجابي لعودة العضو المصاب إلى حالته للمصابین وذلك لما تتمیز �
  الطب�ع�ة دون التدخل الجراحي .
) أهم�ة التأهیل والعالج �قولها إن  39:42،ص ، 1998وتدعم میرفت یوسف السید (

التأهیل �عتبر عالج وتدر�ب الشخص المصاب الستعادة القدرة الوظ�ف�ة في اقل وقت 
الطب�عي التي تتناسب مع نوع وشدة اإلصا�ة ، =ما مم=ن ذلك �استعمال وسائل العالج 

تصمم البرامج الخاصة �التأهیل وتكون �س�طة نسب�ًا وتتضمن ثالثة أهداف أساس�ة 
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قصیرة المدM وهى: (التح=م في األلم، المحافظة على المرونة وتحسینها، عودة القوة أو 
 ز�ادتها).

�حوث المرجع�ة المرت�طة من خالل اإلطالع على الدراسات والأهم�ة ال/حث:   �
بهذا المجال وجدنا أن هناك اهتماما قل�الً �األ�حاث على مستوM اللجنة االولمب�ة الوطن�ة 
العراق�ة واالتحاد العراقي المر=زS لكرة القدم ودائرة الطب الر�اضي في وزارة الش�اب 

د وسائل والر�اضة العراق�ة التي تتناول أسلوب مقنن لتمر�نات تأهیل العضالت =أح
العالج الطب�عي التي قد �=ون لها تأثیرا إیجاب�ا في سرعة عالج وتأهیل اإلصا�ة بجانب 
وسائل العالج الطب�عي األخرM �اإلضافة إلى افتقار اللجنة االولمب�ة واالتحاد ووزارة 
الش�اب والر�اضة وم=ت�اتها إلى مثل هذه النوع�ة من الدراسات في مجال العالج 

هیل الر�اضي وندرة المختصین في العالج الطب�عي في �غداد لذلك أردنا الطب�عي والتأ
ـمـیـة هـذه الـدراسـة دراسة هذه المش=لة والخروج منها بنتائج إیجاب�ة لعالجها. =ـمـا تـ=ـمـن أه

  : فـي األتي
قد تسهم هذه الدراسة في إیجاد الحل األمثل لمعالجة وتأهیل إصا�ات العضالت  �

  الضامة.
رS هذه الدراسة م=ت�ات وزارة الش�اب والر�اضة واللجنة االولمب�ة واالتحاد رpما تث �

لكرة القدم و=ل�ات التر�pة البدن�ة وعلوم الر�اض�ة وال�احثین في هذا المجال من الناح�ة 
  التطب�ق�ة.

قد تفتح ال�اب أمام دارسات أخرM لتناول اإلصا�ات األخرM األكثر شیوعًا بین  �
  العبي =رة القدم . 

من خالل المسح المیداني لعدد أند�ة دورS =رة القدم في �غداد بلغت  مش-لة ال/حث:
) من جملة اإلصا�ات في %65نس�ة انتشار إصا�ات العضالت الضامة حوالي (

المالعب ومن أكثر المشاكل التي تواجه الالعبین عند اإلصا�ة توقفهم عن اللعب مع 
ر�k لالعبین مهمین خالل الدورS التنافسي . ومن الفر�k لفترة طو�لة و�التالي فقدان الف
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خالل عمل احد ال�احثین =مدرب =رة قدم في الدورS العراقي وقرpه من الر�اضیین في 
�غداد واحتكاكه الم�اشر �الالعبین الح� انتشار ظاهرة حدوث اإلصا�ات لدM العبي =رة 

اإلصا�ات مما �قود لتأخر  القدم �صورة ملفته للنظر مع عدم اهتمام الالعبین �عالج تلك
الشفاء ، ومن أكثر اإلصا�ات شیوعًا في مالعب �غداد إصا�ات العضالت الضامة و 
إصا�ات مفصل الكاحل واألرpطة الصلیب�ة والتي �م=ن أن یتعرض لها الالعب في 

  أوقات مفاجئة.
علم�ة وهذا ما دفع ال�احثین إلى محاولة إجراء دراسة تطب�ق�ة تعتمد على أسس وم�اد� 

تستهدف وضع برنامج تدر��ات لتأهیل إصا�ات العضالت الضامة ومعرفة تأثیره على 
  استعادة =فاءة تلك العضالت.

  أهداف الدراسة :  �
o . ب�ا لتأهیل المصابین في عضالت الفخذ الضامة�تصم�م برنامجا تدر  
o . معرفة تأثیر البرنامج على الالعبین المصابین 
  فروض الدراسة :  �
ذات داللة إحصائ�ة بین االخت�ار�ن القبلي وال�عدS لصالح المجموعة توجد فروق  �

 األولى التي تستخدم البرنامج التأهیلي المقترح الستعادة =فاءة العضلة المصا�ة.
توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین االخت�ار�ن القبلي وال�عدS لمجموعة ال�حث   �

ت في استعادة =فاءة العضلة المصا�ة الثان�ة التي تستخدم العالج التقلیدS ، للعضال
.Sولصالح االخت�ار ال�عد 

П - ال/حث الطر�قة وأدوات:  
  وطرق اخت�ارها: العینة - 1
العبي أند�ة الدرجة الممتازة لكرة القدم  تتكون العینة منمجتمع وعینة ال/حث :  •

  في �غداد والمسجلین لدM االتحاد العراقي من المصابین في عضلة الفخذ الضامة .
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: لقد تم اخت�ار عینة الدراسة �الطر�قة العمد�ة من مصابي العضلة عینة الدراسة •
القوة الجو�ة، في -الضامة وهم العبي الدرجة الممتازة لكرة القدم �أند�ة =ل من الزوراء

�غداد والمسجلین �=شوفات االتحاد العراقي والذین یترددون للعالج �المستشف�ات والمراكز 
) العب مصاب متقارpون في السن والوزن ومدة اإلصا�ة  12دهم ( الصح�ة وال�الغ عد

  و تم تقس�مهم إلى مجموعتین :
) العبین مصابین على 6المجموعة األولى ( التجر�ب�ة ) : وعددها ست ( �

مستوM العضلة الضامة �طبk علیها برنامج التمر�نات التأهیل�ة و�تناولون العالج  
  الدوائي .

) العبین مصابین على مستوM 6ا�طة: وعددها ست (المجموعة الثان�ة الض �
.qفق Sالعضلة الضامة �ستخدمون العالج التقلید  

  استمارات استطالع رأM، االست�انة، المالحظة، االخت�ارات.أدوات الدراسة :  �
 وتشمل علىإجراءات ال/حث / الدراسة:  - 2
الضا�طة قمنا �استخدام المنهج التجر�بي بتصم�م المجموعتین  المنهج: – 2-1

 k�لمالءمته متطل�ات ال�حث ولكونه الطر  ،Mن القبلي وال�عد�ب�ة ذات االخت�ار�والتجر
  المناسب لحل المش=لة . 

 تحدید المتغیرات و-�ف�ة ق�اسها: – 2-2
استمارات استطالع رأM،  األداة / األدوات ( األسس العلم�ة لألداة / األدوات ): -2-3

  راتاالست�انة، المالحظة، االخت�ا
لجمع الب�انات والمعلومات الموضوع�ة ألهداف وفرض�ات الدراسة، وٕاقامة الدلیل  �

العلمي علیها أو ضدها، قمنا �االطالع على عدد =بیر من المراجع العلم�ة والدراسات 
المشابهة، �اإلضافة إلى االعتماد على أراء الخبراء والمتخصصین في مجال ال�حث 

�غرض التعرف على =�ف�ة اخت�ار أدوات جمع الب�انات العلمي، والتر�pة الر�اض�ة، 
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والمعلومات في مثل هذه األحوال، حیث توصلنا إلى أن أنسب األدوات لمثل هذه 
  الدراسات وال�حوث هي االخت�ارات: 

األجهزة واألدوات المستخدمة في تنفیذ االخت�ارات: مسطرة خشب�ة، مقاعد سو�د�ة  �
، أوزان جتل)، میزان لق�اس الطول والوزن ا رقم�ة (دی، جهاز =مبیوتر(الب توب) ،=امیر 

=جم، =رة طب�ة وزن  3=جم، 2=جم ،1(أك�اس رمل مختلف األوزان واألحجام تبدأ من 
  =جم).5
 22اإلجراءات اإلدار�ة: لغرض تنفیذ تجرpة ال�حث میدان�ًا قمنا في تار�خ  �
  م بتنفیذ اإلجراءات اآلت�ة:1/2016/
دد الالعبین المصابین والمشتر=ین في االتحادات قمنا بإجراء مسح شامل لع �

  المحل�ة لكرة القدم لنادیین( الزوراء، القوة الجو�ة ).
مخاط�ة األند�ة �ش=ل أصولي عن البرنامج والهدف منه وذلك قبل انطالق  �

  �طولة =اس العراق.
مخاط�ة دائرة الطب الر�اضي والعالج الطب�عي في وزارة الش�اب والر�اضة  �

  �ات ومراكز التأمین الصحي �ط�ع الموافقة وختمها لتسهیل مهمة ال�حث.والمستشف
عرض أفراد عینة ال�حث على طبیب مختص وفني �العالج الطب�عي في دائرة  �

  الطب الر�اضي ومر=ز التأمین الصحي للتأكد من صحة التشخ�ص.
�  kأساب�ع إذ تحدد األسبوع األول والثامن إلجراء  8استمرت فترة التطبی
أساب�ع الوس�طة هي الفترة الفعل�ة  6ت�ارات القبل�ة وال�عد�ة في حین =انت الست االخ

  لتطبیk البرنامج التأهیلي والتدر�بي.
أعدنا إستمارة تشخ�ص لق�اس درجة اإلصا�ة وقد تضمنت فحص اكلین=ى  �

�ة خاصة لق�اس مدM اإلصا�ة وهى وتشخ�ص طبي �اإلضافة إلى اخت�ارات بدن
متر، الجلوس من الرقود على الظهر  30العر�ض من الث�ات ،عدو  اخت�ارات : الوثب(

  ثنى الر=بتین، ثنى الجزع أمامًا من الجلوس الطو�ل).
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  االخت�ارات المستعملة في ال�حث:
  )م من البدا�ة المتحر=ة:  30اسم االخت�ار: ر=ض (  •

 :(Mالقصو) الهدف من االخت�ار:ق�اس السرعة االنتقال�ة  
یت الكترون�ة، صافرة، تحدید ثالث خطو{ متواز�ة المسافة األدوات: ساعة توق •

) م، حیث �مثل الخq األول  30)م والثاني والثالث (  10بین الخq األول والثاني ( 
 qالثاني ف�مثل م=ان تشغیل ساعة التوقیت أما الخ qم=ان البدا�ة من الوقوف أما الخ

  الثالث ف�مثل خq النها�ة.
ختبر خلف خq البدا�ة من الوقوف وعند سماع مواصفات األداء: �قف الم •

الصافرة یبدأ �الجرS المستمر في محاولة منه للوصول إلى أعلى سرعة مم=نة م�اشرة 
  فوق الخq الثاني و�ستمر في المحافظة على هذه السرعة حتى اجت�از الخq الثالث.

قه التسجیل: �عطى للمختبر محاولة واحدة فقq. و�تم حساب الزمن الذS �ستغر  •
 qالثاني إلى لحظة دخول صدر المختبر فوق خ qالمختبر من لحظة المرور فوق الخ

  النها�ة (الخq الثالث)  .  
 اخت�ار الوثب العر�ض من الث�ات �
  الغرض من االخت�ار: القدرة العضل�ة لعضالت الرجلین. �
األدوات: أرض�ة مستو�ة ال تعرض الفرد لالنزالق، شر�q للق�اس، یرسم على  �

  خq للبدا�ة. األرض 
طر�قة األداء: �قف المختبر خلف خq البدا�ة والقدمان مت�اعدتان قل�ًال ومواز�تان  �

�حیث �المس مشq القدمین خq البدا�ة من الخارج. یبدأ المختبر �مرجحة الذراعان أمامًا 
أسفل خلفا مع ثنى الر=بتین نصفًا ومیل الجذع أماما حتى �صل إلى ما �ش�ه وضع البدء 

�احة ، ومن هذا الوضع تمرجح الذراعان أمامًا �قوة مع مد الرجلین على امتداد في الس
الجذع ودفع األرض �القدمین �قوة من محاولة الوثب أمامًا أ�عد مسافة مم=نة تقاس 
مسافة الوثب من خq البدا�ة (الحافة الداخل�ة ) حتى آخر أثر تر=ه الالعب القر�ب من 
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ة الكعبین لألرض. وفي حالة ما إذا اختل المختبر ولمس خq البدا�ة أو عند نقطة مالمس
األرض بجزء آخر من جسمه تعتبر المحاولة الغ�ة و�جب إعادتها. و�جب أن تكون 

  القدمان مالمستان لألرض حتى لحظة االرتقاء.
  حساب الدرجات :للمختبر محاولتان �سجل له أفضلهما. �

الغرض من االخت�ار: التحمل  اخت�ار الجلوس من وضع الرقود (ثنى الر=بتین) :
  العضلي

  األدوات: مراتب (�سا{)
من وضع الرقود على الظهر مع وضع الیدین متقاطعین على الصدر  طر�قة األداء:

  درجة بین الساقین والفخذین. 90وثنى الر=بتین لزاو�ة 
  ثان�ة. 60یؤدM الالعب أكبر عدد مم=ن من مرات الجلوس من الرقود في 

  ین �المرفقین في =ل مرة، مع لمس المرت�ة �الكتفین في =ل مرة.یجب لمس الر=بت
  حساب الدرجات: �منح لالعب ثالث محاوالت تحتسب أفضلهم. 

  اخت�ار ثنى الجذع من الجلوس الطو�ل: 
  الغرض من االخت�ار: ق�اس المرونة.
  األدوات: مقعد بدون ظهر، مسطرة. 

  طر�قة األداء:
) مثبته عمود�ًا على المقعد �حیث �=ون  100لى ( مسطرة غیر مرنة مقسمة من صفر إ

) مواز�ًا للحافة السفلي للمقعد. ومؤشر  100) مواز�ًا لسطح المسطرة ورقم ( 50رقم (
یتحرك على سطح المسطرة. یجلس المختبر وضع الجلوس الطو�ل والقدمان مضمومتان 

ن مفرودتین،�قوم مع تثبیت أصا�ع القدمین على حافة المقعد مع االحتفا| �الر=بتی
المختبر بثني جذعه لألمام وألسفل �حیث یدفع المؤشر �أطراف أصا�عه إلى أ�عد مسافة 

  مم=نة ، على أن یثبت عند آخر مسافة �صل إلیها لمدة ثانیتین.
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یجب أن ال ثنى الر=بتین أثناء األداء. وأن یتم ثنى الجذع ب�qء، والث�ات عند آخر مسافة 
  ة ثانیتین. �صل إلیها المختبر لمد

حساب الدرجات: تسجل للمختبر المسافة التي حققها في المحاولتین وتحسب له المسافة 
  األكبر �السنت�متر.

  =�ف�ة تصم�م برنامج تأهیل اإلصا�ات المقترح:
بناءًا على تحدید متغیرات ال�حث األساس�ة واخت�ار االخت�ارات المناس�ة لطب�عة الدراسة 

دة تأهیل اإلصا�ة، التدر��ات البدن�ة العامة) قمنا �استطالع رأM (التدر��ات الخاصة، إعا
الخبراء في التر�pة البدن�ة والر�اض�ة وٕاجراء مسح لعدد من برامج التدر�ب الخاصة 
�الدراسات السا�قة و=ذلك المراجع العلم�ة المتخصصة بتأهیل اإلصا�ات والتدر�ب 

إلعداد البرنامج التأهیلي المقترح والتي الر�اضي �صفة عامة. لتحدید الجوانب األساس�ة 
  تمثل في األتي:

  عدد األساب�ع الخاصة �فترة إعداد عینة ال�حث.
  عدد الوحدات التدر�ب�ة األسبوع�ة المناس�ة.

  مجموع أزمنة التدر�ب ==ل و=ل مرحلة من المراحل التال�ة
  (مرحلة التدر��ات الخاصة (تأهیل اإلصا�ة) التدر��ات العامة)

  درجات الحمل لكل مرحلة من المراحل ط�قًا لمستوM العینة. تحدید
  تحدید طرق التدر�ب المناس�ة لتحقیk الهدف من البرنامج.

وقد أسفرت نتیجة المسح للبرامج التدر�ب�ة والتأهیل�ة المشابهة ومن أراء المختصین فى 
  لي:التر�pة البدن�ة والر�اضة والمراجع العلم�ة على البرنامج المقترح التا

قمنا بتصم�م برنامج تأهیل اإلصا�ات بهدف معرفة تأثیره على أفراد  البرنامج المقترح :
العینة حیث راعینا ف�ه =ل من األسس العلم�ة المطلو�ة لتصم�م البرنامج ومدM مناسبته 
ألفراد العینة المختارة والفترة الزمن�ة وعدد مرات الممارسة األسبوع�ة وزمن الوحدة 

  لواحدة، وقسمنا البرنامج لثالثة مراحل وهم: التدر�ب�ة ا



 تأثیر برنامج مقترح لتأهیل إصا/ات عضالت الفخذ الضامة

 لدF العبي أند�ة الدورC العراقي لكرة القدم. 
 

 
 

44 
 

 المرحلة األولى: مراحل تنفیذ البرنامج:
مرحلة التح=م في األلم: وهى �عد اإلصا�ة م�اشرة خالل عمل�ة التثبیت �األرpطة   .1

  و یتم خاللها إستخدام التدر��ات اآلت�ة.  
  تدر��ات تخیل�ة (تصور ذهني) للجزء المصاب. -
  كنة ومتحر=ة للجزء السل�م.تدر��ات تأهیل�ة سا -
  تدر��ات ساكنة للجزء المصاب وتدر��ات ساكنة للمفصل القر�ب من اإلصا�ة. -
تدر��ات التنفس للدورة الدمو�ة لز�ادة =فاءة التمثیل الغذائي ل�اقي الجسم. فترة  -

 هذه المرحلة أسبوعین.
ذه وهى مرحلة المحافظة على المرونة وتحسینها: وتلي ه المرحلة الثان�ة: .2

  المرحلة األولى م�اشرًة وهنا �سمح فیها الطبیب �الحر=ات وأداء مجهود جزئي .
  تدر��ات تأهیل�ة ساكنة للجزء المصاب وغیر المصاب. -
  تدر��ات تأهیل�ة متحر=ة ضد مقاومة شدیدة للجزء غیر المصاب . -
تدر��ات تأهیل�ة للجزء المصاب بدون مقاومة أوًال ثم مقاومة العضو المصاب ثم  -
  قاومة یدو�ة متدرجة. م
  تدر��ات عن�فة ومتحر=ة مختلفة، تدر��ات مائ�ة، المشي العالجي في الماء.  -
تدر��ات عن�فة لتحسین التنفس والدورة الدمو�ة والتمثیل الغذائي للمصاب. وفترة  -

  هذه المرحلة أسبوع. 
�أداء  مرحلة استعادة وتطو�ر القوة وز�ادتها : �سمح فیها الطبیبالمرحة الثالثة:  .3

مجهود =امل و تعتبر أطول فترات البرنامج إذ تتكون من أرpعة أساب�ع ثالثة أ�ام تدر�ب 
في األسبوع وتلي المرحلة الثان�ة وتؤدM �عد الشفاء من اإلصا�ة واختفاء اآلالم 

  وااللتها�ات �ستخدم فیها التدر��ات اآلت�ة:
السل�م مع التر=یز أقصى جهد بدني بتدر��ات ساكنة ومتحر=ة للجزء المصاب و  -

  على الجزء المصاب.
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  تدر��ات العالج في الماء ضد مقاومة لألطراف المصا�ة والسل�مة. -
  مجموعات تدر�ب�ة مختلفة ومتنوعة مع الز�ادة في السرعة والقوة والمرونة. -
تؤدM تدر��ات المشي والتصو�ب للطرف السفلى والعلوS �الكرات الطب�ة  -

  واألثقال.
  خصصة لكل من أنواع األنشطة الر�اض�ة .تدر��ات ر�اض�ة مت

المتوسq الحسابي  األدوات اإلحصائ�ة ( ذ-ر للمعادالت المستخدمة ): – 2-4
  واالنحراف المع�ارS وق�مة (ت) والحزم.

تجانس العینة: للتأكد من تجانس العینة قامنا �استخراج المتوسq الحسابي واالنحراف 
  ) أدناه یوضح ذلك. 1ن، والجدول رقم ( المع�ارS لكل من العمر، الطول، والوز 

یوضح المتوسq الحسابي واالنحراف المع�ارS لمتغیرات السن ، الطول  ) 1جدول رقم( 
  والوزن لعینة ال�حث

  الوزن �الكیلو جرامات  الطول �السنتمتر  العمر

qالمتوس  
االنحراف 
 Sالمع�ار  

 qالمتوس  
االنحراف 
 Sالمع�ار  

 qالمتوس  
االنحراف 

  S المع�ار 
23.41   3.89   176.8   9.86   68.5   6.4   

) نالح� صغر االنحراف المع�ارS عن المتوسq الحسابي لمتغیرات  1من الجدول رقم ( 
  السن والطول والوزن لعینة ال�حث ، مما یؤ=د تجانس العینة.

ПІ –  : النتائج  
ول لإلجا�ة على فرض الدراسة األ عرض النتائج الخاصة /فرض الدراسة األول: �

  والذS ینص على: أنه
توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین الق�اسین القبلي وال�عدS للمجموعة التي تستخدم 

.Sنات التأهیل�ة الستعادة =فاءة العضلة المصا�ة ولصالح الق�اس ال�عد�قمنا  التمر
�استخراج المتوسq الحسابي واإلنحراف المع�ارS لالخت�ار�ن القبلي وال�عدS للمجموعة 
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لتجر�ب�ة في االخت�ارات المستخدمة للتأكد من تأهیل عضالت الفخذ الضامة وٕایجاد ق�مة ا
  ) التالي:2الدرجة (ت) وتم التوصل إلى النتائج التي �شیر إلیها الجدول رقم (

  
یوضح المتوسq الحسابي واالنحراف المع�ارS لالخت�ار�ن القبلي وال�عدS  )2جدول رقم ( 

  مة درجة (ت)للمجموعة التجر�ب�ة وق�

  االخت�ارات  
  الق�اس ال�عدS   الق�اس القبلي 

ق�مة 
  (ت) 

  المتوسq  الداللة 
  الحسابي 

  االنحراف
 Sالمع�ار  

qالمتوس  
  الحسابي 

  االنحراف
 Sالمع�ار  

  دال   2.39   9.9   6.16   0.20   1.84  القوة 
  دال   1.98   0.43   4.33   0.66  4.63  السرعة 
  دال   2.83   3.61   30.75  3.84   24.66  التحمل 
  دال    3.47   2.61   49.41   2.11   54.16  المرونة 

 ) M0.05دالة عند مستو   .(  
) أعاله أن ق�مة ( ت) المحسو�ة لالخت�ارات قید ال�حث  2نالح� من الجدول رقم ( 

) بینما =انت ق�مة ( ت) الجدول�ة  3.47، 1.98=انت محصورة بین الق�متین ( 
) و�ما أن ( ت ) المحسو�ة لالخت�ارات أكبر من  M0.05 داللة ( ) عند مستو 1.94(

(ت ) الجدول�ة إذن هناك فروق ذات داللة إحصائ�ة بین االخت�ارات القبل�ة واالخت�ارات 
ال�عد�ة في الدراسة لصالح االخت�ارات ال�عد�ة ، وهذه النتیجة تجیب على فرض الدراسة 

لة إحصائ�ة بین االخت�ار�ن القبلي وال�عدS األول والذS ع�ارته (توجد فروق ذات دال
للمجموعة التي تستخدم التمر�نات التأهیل�ة الستعادة =فاءة العضلة المصا�ة ولصالح 

  .(Sاالخت�ار ال�عد  
لإلجا�ة على فرض الدراسة  عرض النتائج الخاصة /فرض الدراسة الثاني: •

ًا بین االخت�ار ت القبلي الثاني والذS ینص على: أنه توجد فروق ذات داللة إحصائ�
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واالخت�ار ت لمجموعة ال�حث الثان�ة التي تستخدم العالج التقلیدS للعضالت في استعادة 
.Sفاءة العضلة المصا�ة ولصالح االخت�ار ال�عد=  

قمنا �حساب المتوسq الحسابي واالنحراف المع�ارS لالخت�ار�ن القبلي وال�عدS للمجموعة 
المقترح وٕایجاد ق�مة الدرجة (ت) حیث تم التوصل إلى  الضا�طة لم=ونات البرنامج

  ) التالي:3النتائج التي �شیر إلیها الجدول رقم (
)یوضح المتوسq الحسابي واإلنحراف المع�ارS لالخت�ار�ن القبلي وال�عدM  3جدول رقم ( 

  للمجموعة الضا�طة وق�مة درجة ( ت )

  االخت�ارات
  الق�اس ال�عدS  الق�اس القبلي

  المتوسq  الداللة  ت)ق�مة (
  الحسابي

  االنحراف
 Sالمع�ار  

qالمتوس  
  الحسابي

  االنحراف
 Sالمع�ار  

  غیر دال   0.87  0.27   1.84   0.28   1.71  القوة
  غیر دال   0.81   0.33   4.86   0.59   5.08  السرعة
  غیر دال   1.57   7.85   27.91   1.89   22.75  التحمل
  غیر دال   1.69   10.91   46.61  5.21   55  المرونة

 ) M0.05*دال عند مستو   . (  
) أعاله أن ق�مة ( ت ) المحسو�ة لالخت�ارات في الدراسة  �3الح� من الجدول رقم ( 

) �2.09مة (ت) الجدول�ة () بینما =انت ق1.69 - 0.81=انت محصورة بین الق�متین (
) من (ت) المحسو�ة لإلخت�ارات أصغر ) و�ما أن ( ت  0.05عند مستوM داللة ( 

الجدول�ة إذن ال توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین االخت�ارات القبل�ة واالخت�ارات 
ال�عد�ة  فى الدراسة لصالح االخت�ارات ال�عد�ة، وهذه النتیجة تجیب على فرض الدراسة 
الثاني والذS ینص على أنه (توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین االخت�ارات القبل�ة 

وعة ال�حث الثان�ة التي تستخدم العالج التقلیدS للعضالت في استعادة وال�عد�ة لمجم
 .(Sفاءة العضلة المصا�ة ولصالح االخت�ار ال�عد=  
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و =انت النتیجة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائ�ًا بین الق�اسین القبلي  •
ادة وال�عدS لمجموعة ال�حث الثان�ة التي تستخدم العالج التقلیدS للعضالت في استع

 =فاءة العضلة المصا�ة.
  

VI –  :المناقشة  
بناءًا على ما جمع من ب�انات ومعالجتها وتحلیلها وتفسیرها، توصلنا إلي االستنتاجات 

  اآلت�ة:
انه توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین االخت�ار�ن القبلي وال�عدS لمجموعة  . •

المصا�ة ولصالح االخت�ار  التي تستخدم التمر�نات التأهیل�ة الستعادة =فاءة العضلة
Sال�عد 

مما یؤ=د أن البرنامج المقترح لتأهیل إصا�ات عضالت الفخذ الضامة  لالعبي أند�ة 
الدرجة األولى لكرة القدم في �غداد له تأثیر إیجابي. وتتفk هذه النتیجة مع دراسة ( هو�دا 

ات العالج�ة على حیدر الشیخ ) �عنوان : أثر برنامج مقترح للعالج الطب�عي والتمر�ن
مصابي حدیثًا �الشلل الناتج عن الجلطة �المخ. والتي أشارت إلى انه توجد عالقة بین 
أراء المختصین في مجال العالج الطب�عي والبرنامج المقترح ودرجة التحسن. =ما توجد 

  عالقة بین التطور ومتغیرات ال�حث وتأهیل المصابین.
�م ) �عنوان : تأثیر برنامج عالجي مقترح و=ذلك دراسة ( محمد سعید محمد ابراه

�استخدام التمر�نات العالج�ة والوسائل المصاح�ة للر�اضیین بتمزق الرpا{ الصلیبي 
األمامي. والتي أشارت إلى انه توجد عالقة إرت�اط�ة بین أراء المختصین في مجال 

  العالج الطب�عي والبرنامج المقترح ودرجة التحسن المطلو�ة
حثان هذه النتیجة إلى أن التمر�نات العالج�ة والوسائل المصاح�ة تؤثر إیجا�ًا و�عزو ال�ا

  في إعادة تأهیل اإلصا�ات الر�اض�ة.
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و أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائ�ًا بین الق�اسین القبلي وال�عدS لمجموعة  •
ال�حث الثان�ة التي تستخدم العالج التقلیدS للعضالت في استعادة =فاءة العضلة 

 المصا�ة.
مما یؤ=د أن البرنامج التقلیدS لتأهیل إصا�ات عضالت الفخذ الضامة لالعبي أند�ة 

دراسة  الدرجة الممتازة لكرة القدم ب�غداد ل�س له تأثیر إیجابي وتتفk هذه النتیجة مع
م ) �عنوان: تأثیر برنامج عالجي �استخدام التمر�نات  2013محمد سعید محمد إبراه�م، (

اللیزر العالجي في نقا{ الوخز للحد من الالم أسفل الظهر على أن البرنامج العالج�ة و 
العالجي المقترح أنه یؤثر تأثیرا إیجاب�ًا على سرعة استعادة الشفاء. و=ذلك دراسة ( 

) �عنوان : التمر�نات =عالج ألالم أسفل الظهر  2003رانفیل ج هارتنجین وأخرون ، 
عرف على جوانب األمان والفاعل�ة للتمر�نات لمساعدة المزمنة والتي أشارت إلى أن الت

األط�اء على فهم هذه التمر�نات وٕاستخدامها =عالج ألالم الظهر المزمنة و�عزو ال�احثان 
 qإلى تخفیف األلم وٕازالة االلتها�ات فق qفق Mیؤد Sهذه النتیجة إلى أن العالج التقلید

  ول�س الشفاء التام للإلصا�ة.
V –  : خالصة  
  ضوء ما تم استخالصه من نتائج وفي حدود عینة مجال الدراسة، نوصى �مایلي: في
o  االستفادة من نتائج الدراسة �استخدام البرنامج المقترح لتأهیل إصا�ات عضالت

  الفخذ الضامة لالعبي =رة القدم.
o .ب�ة والتأهیل�ة لالعبي =رة القدم�االهتمام �البرامج التدر  
o ین وتأهیلهم بpب المدر�اضي لالعبین ضمن مواد تدر�إدخال =ورس التأهیل الر

  =ورسات التدر�ب.
o .إجراء دراسات و�حوث علم�ة مشابهة  
o  ة البدن�ة�pاضي �=ل�ات التر�أنشاء أقسام متخصصة للعالج الطب�عي والتأهیل الر

 والر�اض�ة.
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o  ة لألند�ة�عمل لقاءات وندوات مستمرة �حضور =افة أعضاء الهیئة اإلدار
 ر الوعي الطبي الخاص �مجال اإلصا�ات الر�اض�ة والعالج الطب�عي . الر�اض�ة لنش

o  اض�ة والمنتد�ات ببناء عالقة دینام=�ة�اهتمام القائمین على العمل في األند�ة الر
مع المصابین على أساس التعاون والتوج�ه السل�م الذS �قوM تماسك المجتمع الر�اضي، 

لمنتد�ات ومن بینها النشا{ الر�اضي لخدمة وتوج�ه األنشطة المختلفة في األند�ة وا
  الوقا�ة من اإلصا�ات الر�اض�ة.

o  اضة�توج�ه االهتمام �ال�حث العلمي من األكاد�میین والمتخصصین في مجال الر
لدراسة مش=لة اإلصا�ات الر�اض�ة من قبل =ل�ات التر�pة الر�اض�ة، وتحدید أهم الفئات 

طالب الدراسة األول�ة (ال�=الور�وس و الل�سانس)  التي تحتاج إلى التدخل المهني وتوج�ه
  والدراسات العل�ا الدبلوم العالي والماجستیر والد=توراه إلى هذا المجال إلجراء �حوثهم ف�ه 

o  .م=ملة للدراسة الحال�ة في السنوات القادمة Mضرورة عمل دراسات أخر  
o اضة ووزارة ا�ة ووزارة التعل�م ضرورة عمل لجنة تنس�ق�ة من وزارة الش�اب والر�pلتر

 kالعالي  واللجنة االولمب�ة الوطن�ة ووزارة الداخل�ة والدفاع ، لغرض العمل والتنسی
المشترك للحد من اإلصا�ات الر�اض�ة وفتح مراكز ومستشف�ات متخصصة �اإلصا�ات 

  الر�اض�ة . 
o  اض�ة �صفة عامة�إعادة النظر في األنشطة المختلفة المط�قة في األند�ة الر

واألنشطة الر�اض�ة �صفة خاصة، �حیث تص�ح متضمنة برامج تتعامل مع اإلصا�ات 
 الر�اض�ة.
 

IV –  :اإلحاالت والمراجع  
م): "اإلتجاهات المعاصرة في 2011أبو العال عبد الفتاح، حازم حسي نسالم ( �

خطq اإلعداد طو�ل  –التغذ�ة  –اإلستشفاء  –تدر�ب الس�احة (س�احة الم�اه المفتوحة 
  مدM)"، دار الف=ر العرpي، القاهرة . ال



 .-بوس محمد لمین بو ،  ض�اء الدین برع جواد

  

  

51 
 

م) : "فسیولوج�ا التدر�ب الر�اضي "، دار 2003أبو العال احمد عبد الفتاح ( �
  الف=ر العرpي، القاهرة. 

  م) : "اإلستشفاء في المجال الر�اضي"، دار الف=ر العرpي، القاهرة . 1999( - 3 �
ار الف=ر العرpي، األسس الفسیولوج�ة "، د –م) : " التدر�ب الر�اضي 1997( �

 القاهرة.
م) :  "فسیولوج�ا الل�اقة 1993أبوالعال أحمد عبد الفتاح، أحمد نصر الدین سید ( �

 البدن�ة"، دار الف=ر العرpي، القاهرة .
):  فسیولوج�ا ومورفلوج�ا  الر�اضي وطرق 1997أبو العال احمد عبد الفتاح ( �

  الق�اس والتقو�م، القاهرة، دار الف=ر العرpي.
، دار 1): االستشفاء في المجال الر�اضي, {1993العال احمد عبد الفتاح ( أبو �

  الف=ر العرpي، القاهرة.
. القاهرة. دار 1): فسیولوج�ا التدر�ب والر�اضة. {2003أبو العال عبد الفتاح ( �

  الف=ر العرpي.
، دار الف=ر 2): االستشفاء في المجال الر�اضي. {1999أبو العال عبد الفتاح( �

  . القاهرة.العرpي
م) : "�عض اإلستجا�ات البیو=�م�ائ�ة والوظ�ف�ة 2009أحمد محمد المغرpي ( �

المصاح�ة للموسم التدر�بي وعالقتها �المستوS الرقمي لس�احي المسافات القصیرة "، 
  رسالة د=توراه غیر منشورة، =ل�ة التر�pة الر�اض�ة، جامعة المنصورة.

قة بین السرعة والقوة والقدرة على م): "العال1988أحمد مصطفى السـو�فى ( �
االسترخاء للس�احین"، �حث علمي غیر منشور، المؤتمر الدولي تار�خ وعلوم الر�اضة، 

  =ل�ة التر�pة الر�اض�ة، جامعة المن�ا.
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م):"فاعل�ة التدر�ب الم=ثف على �عض المتغیرات 2004أحمد نبیل محمد ( �
ت القصیرة �محافظة المن�ا"، رسالة الفسیولوج�ة والمستوS الرقمي لدS س�احي المسافا

  ماجستیر غیر منشورة، =ل�ة التر�pة الر�اض�ة، جامعة المن�ا.
): التمثیل الحیوS للطاقة في المجال الر�اضي، 1999بهاء الدین إبراه�م سالمه ( �

  دار الف=ر العرpي، القاهرة.
 م) : الك�م�اء في المجال الر�اضي، القاهرة، دارالف=ر العرpي .1990( �
: اثر زراعة األعضاء ال�شر�ة و الحیوان�ة على  (2012) بو=بوس محمد لمین   �

التوافk الشخصي لدM المرضى محل الدراسة و دور العقیدة اإلسالم�ة في تخطي 
مجلة الشر�عة و االقتصاد،  :قسنطینة   2العدد .حاالت الكآ�ة و ال�أس عند المرضى،

  .جامعة العلوم اإلسالم�ة قسنطینة
): التطب�قات العمل�ة في فلسفة التر�pة الر�اض�ة ، 2012دین برع جواد (ض�اء ال �

  �غداد ، دار االس=ندرونة  للنشر والط�اعة. 
م): "منهج تدر�بي لتطو�ر تحمل السرعة وتأثیره 2009سؤدد إبراه�م الكناني ( �

مترحرة" ،�حث علمي غیر منشور، مجلة 100علي �عضا لمتغیرات البیو=�م�ائ�ة وأنجاز 
  . 11لر�اضة المعاصرة، جامعة �غداد المجلد ا
م): " فاعل�ة التدر�ب �العت�ة الفارقة الالهوائ�ة والحد 1992طارق  محمد ندا ( �

 Sالرقمي لد Sاألقصى إلستهالك األو=سجین علي �عض المتغیرات الفسیولوج�ة والمستو
  ة الزقاز�k.الس�احین "، رسالة د=توراه غیر منشورة، =ل�ة التر�pة الر�اض�ة، جامع

) : "برنامج تدر�بي �طر�قة التحمل الالهوائي 1999عادل عبد المنعم م=ي ( �
الالكت�=ي وأثره علي �عض المتغیرات الفسیولوج�ة والبیو=م�ائ�ة لس�احي المسافات 

  القصیرة"، رسالة د=توراه غیر منشورة، =ل�ة التر�pة الر�اض�ة، جامعة أسیو{.
م) : "دراسة 2004ارق محمد صالح الدین (عبد العز�ز عبد الحمید عمر، ط �

مقارنة ل�عض أسالیب التدر�ب في الس�احة على المستوM الرقمي  لفترة اإلعداد" ،�حث 
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علمي  غیر منشور، مجلة أسیو{ لعلوم وفنون التر�pة  الر�اض�ة، جامعة أسیو{، العدد 
  نوفمبر. 1جـ 19
الس�احة"، منشأة  م) : "إتجاهات حدیثة في تدر�ب1997عصام محمد حلمي ( �

  المعارف، اإلس=ندر�ة.
 -م) : التدر�ب الر�اضي (أسس1997عصام محمد حلمي، محمد جابر بر�قع ( �

  إتجاهات) ،منشأة المعارف، اإلس=ندر�ة،. -مفاه�م
م) : " المدرب الر�اضي 2003على فهمي  ألب�ك، عماد الدین ع�اس أبو ز�د ( �

  إلس=ندر�ة  .في األلعاب الجماع�ة " ، منشأة المعارف، ا
م): 2009علي فهمي الب�ك، عماد الدین ع�اس أبو ز�د، محمد أحمد خلیل ( �

"طرق وأسالیب التدر�ب لتنم�ة وتطو�ر القدرات الالهوائ�ة والهوائ�ة "، منشأة المعارف، 
  االس=ندر�ة.

م) : "تأثیر إختالف تدر��ات القدرة الالهوائ�ة 1998محمد أحمد علي فضل هللا ( �
لدS العبي السرعة وتحمل السرعة في  �AST ،CPKة إستشفاء إنز�مي علي دینام�=

  العاب القوS" رسالة ماجستیر غیر منشورة، =ل�ة التر�pة الر�اض�ة، جامعة حلوان .
م): فسیولوج�ا التدر�ب 1984محمد حسن عالوS، أبو العال احمد عبد الفتاح ( �

  الر�اضي، دار الف=ر العرpي، القاهرة.
م) :"الق�اس والتقو�م في التر�pة البدن�ة والر�اض�ة" 2004( محمد ص�حي حسنین �

  ، دار الف=ر العرpي، القاهرة. 6،الجزء األول، {
م): هیدرو دینام�=ا األداء في الس�احة، منشأة 1993محمد صبرS عمر( �

  المعارف، األس=ندر�ة.
م) : "هیدرو 2001محمد صبرS عمر، حسین عبد السالم، محمد حسن محمد ( �

  ا األداء في الس�احة، منشأة المعارف، اإلس=ندر�ة.  دینام�=
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� ) qاضي في الس�احة" ،المر=ز 2006محمد علي الق�م): "فسیولوج�ا األداء الر
  العرpي للنشر، القاهرة.

م): "فسیولوج�ا الر�اضة وتدر�ب الس�احة"، (الجزء األول) ، المر=ز 2002(  �
  العرpي للنشر، القاهرة.

ر�اضة وتدر�ب الس�احة"، (الجزء الثاني)، المر=ز م): "فسیولوج�ا ال2002( �
  العرpي للنشر، القاهرة.

م): "وظائف أعضاء التدر�ب الر�اضي مدخل تطب�قي"، دار الف=ر 1999( �
  العرpي، القاهرة.

م) : " طرق ق�اس الجهد البدني في الر�اضة 1998محمد نصر الدین رضوان ( �
  " مر=ز الكتاب للنشر، القاهرة. 

م) : "تأثیر التدر�ب في إتجاه العت�ة الفارقة 2007ضان (وائل عوض رم �
الالهوائ�ة علي �عض التغیرات الفسیولوج�ة والتحمل الخاص علي العبي =رة الید" ، 

  رسالة ماجستیر غیر منشورة، =ل�ة التر�pة الر�اض�ة، جامعة المنصورة.
� ) Sاضى بین األسل�2002حیى السید إسماعیل الحاو�وب م) : " المدرب الر

 التقلیدM والتقن�ة الحدیثة في مجال التدر�ب " ، المر=ز العرpى للنشر، القاهرة.
): التدر�ب الر�اضي واألسس الفسیولوج�ة، 1997أبو العال احمد عبد الفتاح ( �
  ، القاهرة، دار الف=ر العرpي.1{
): " األسس العلم�ة في تدر�ب =رة القدم " دار الف=ر 1978حنفي محمود (   �

  صر.العرpي، م
): أثر برنامج تدر�بي مقترح في تطو�ر مهارة التهدیف 1999عماد =اظم خلف ( �

 �=رة القدم ، رسالة ماجستیر ، جامعة �غداد . =ل�ة التر�pة الر�اض�ة.
، �غداد،  1): جدولة التدر�ب واألداء الخططي �=رة القدم؛ {2010قاسم لزام ( �

 الم=ت�ة الر�اض�ة.
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وسوعة التعلم والتدر�ب في =رة القدم البرامج ): م1997مفتي إبراه�م حماد ( �
  ، مر=ز الكتاب للنشر، القاهرة.1التدر�ب�ة المخططة لفرق =رة القدم، ج 

  
 

 


