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األكثر شيوعا لدى حراس مرمى كرة القدم يف الدوري الفلسطيني  اإلصابات الرياضية
 للمحرتفني

 ،امللخص
أكثر أنواع اإلصابات الرياضية شيوعا لدى حراس مرمى كرة القدم في هدفت الدراسة التعرف إلى 

ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على . نظرهم أسباب حدوثها من وجهةوقت و للمحترفين و  الدوري الفلسطيني
. لجمع البيانات المنهج الوصفي واالستبانة الباحثون واستخدم . حارسا( 52)ة عشوائية تكونت من عين

وأظهرت نتائج الدراسة أن التمزق العضلي والكدمات كانا أكثر أنواع اإلصابات الرياضية شيوعا لدى 
وتركزت معظمها في الطرف العلوي من الجسم  %(69.0)متماثلة حراس مرمى كرة القدم بنسبة مئوية 

وقت حدوث اإلصابة في المباراة كان أكثر من التدريب  وأظهرت النتائج أيضا أن. %(06)بنسبة مئوية 
واالصطدام معه كانا أهم األسباب المحدثة لإلصابة لدى حراس مرمى  المنافسالضربات المباشرة من  وأن

 %(. 0.، %066)ي كرة القدم بنسبة مئوية على التوال
حراس مرمى كرة القدم بطريقة التعامل مع المنافس في الكرات وتوصي الدراسة بضرورة توعية 
 .المشتركة لتفادي تكبد اإلصابة الرياضية

 .اإلصابات الرياضية، حراس المرمى، المحترفين، فلسطين :الكلمات المفتاحية
 

The most common sport injuries of football goalkeepers in the Palestinian 

league for professionals. 
Dr. Qais Nairat         Prof. Abdel Naser Qadoumi     Mr. Mohammad Qadoumi 

Abstract, 

The purpose of this study to investigate the most common types of sport injuries 

of football goalkeepers in the Palestinian league for professionals and its time 

and causes. To achieve that the study was conducted on a random sample 

consisting of (25) football goalkeepers in the Palestinian league. The researchers 

used the descriptive approach and the questionnaire as a tool to gather data. The 

results of the study revealed that muscle tears and bruises (96%) were the the 

most common sport injuries of football goalkeepers in the Palestinian league as 

perceived by them and the majority of it situated in the upper extremity. 

Furthermore, the injuries incidence in competition was more than in training and 

the most frequent causes of injuries were related to direct strikes from the 

opponents and collision with them as the  percentages (100%, 96%) 

respectively. The study recommends to enhance goalkeeper awareness how the 

deal with opponent in the mutual balls to avoid  incurring injuries. 

Keywords: Sport injuries, goalkeepers, professionals, Palestine. 
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 :مقدمة الدراسة
 -042 ما يقارب في العالم، حيث يمارسها شعبية  في مقدمة األلعاب األكثرتعد لعبة كرة القدم 

 &Timpka) و( FIFA, 2006) لجنسين وللفئات العمرية المختلفةمن كال ا فـأكثر عبامليون ال 072
Bjormsjo,2008) وأشار افي وآخرون ،(Avi & et al,2018)   إلى أن الالعبين في ازدياد مستمر كل

 .مليون العب في العالم 062عام ، حيث ان عدد الالعبين حاليا يزيد عن 
 كرة القدم في إداري و  العبي ومدربيتواجه وتعد اإلصابات الرياضية من أكثر المشكالت التي 

مقارنة باأللعاب  الالعبين لإلصابة فيهاالتي يتعرض  األلعابلعبة كرة القدم من أكثر  تعد، حيث العالم
العبي كرة القدم النخبة يتعرض  فعلى سبيل المثال. (0202الرسول، و  الدليمي) الرياضية األخرى 

إصابة أثناء المنافسة كل الف ساعة من المباريات ( 21 -00)أثناء التدريب و( 7.6 -0.1)لإلصابة 
(Dovrak, et al, 2000; hagglund, et al, 2001.) جلوند ها وأشار(Hagglund,2007 ) أن ما

يتعرضون إلى إصابة واحده على النخبة في كرة القدم في السويد  الالعبينمن  (% 2. -% 02) بين
في  (Walden, et al, 2005) وأشار والدن وآخرون  .األقل خالل الموسم الرياضي في الدوري الممتاز

أن  (5665-5660)دراسة أجريت على العبي كرة القدم المحترفين في دوري أبطال أوروبا للموسم 
ساعة ( 0666) خالل مرور إصابة (6,.)العبي كرة القدم المحترفين في دوري األبطال يتعرضون إلى 

  .في الموسم الرياضي الواحد المبارياتمن التدريب و 
الرياضية انتشارا لدى حراس المرمى والعبي كرة القدم كانت مرتبطة  اإلصابات أنواعأكثر ومن 

، (5600الجبالي، )دراسات كل من  إليهبالعضالت كالتمزق والشد والرضوض والكدمات وفقا لما أشارت 
 Gomes- Piqueras, et)ودراسة  ،(Ekstrand, et al, 2009)، (5606مجلي وآخرون، )ودراسة 

al, 2017 )،  (.5602الدليمي، الرسول، )، ودراسة (5662عويد، )، ودراسة (5662الصالح، )ودراسة 
أن  من الدراسات وفيما يتعلق بوقت حدوث اإلصابات الرياضية في كرة القدم، أجمعت العديد

 ,Ekstrand, et al)المنافسة يفوق حدوثها أثناء التدريب مثل دراسة  أوحدوث اإلصابات أثناء المباراة 

، ودراسة (Ekstrand, et al, 2004)، ودراسة (Less & Bary, 2006)اسة ، ودر (2009
(Ekstrand, et al, 2013) ودراسة ،(Ergun, et al, 2013) ودراسة ،(Hagglund, et al, 2001) 

وتعارضت  .(Pfirrmaan, et al, 2016)ودراسة  (Gomes- Piqueras, et al, 2017)ودراسة 
في التدريب أكثر من المباريات  اإلصاباتالتي بينت أن ( 5606)وآخرون هذه النتائج مع دراسة مجلي 

وسوء  في األردن والسبب في ذلك يعود إلى نقص الفحوصات الطبية الدورية واالختالف في طرق التدريب
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التدريب تكون أقل لدى حراس  وأالرياضية أثناء المنافسة  اإلصاباتومع ذلك فإن . تشكيل حمل التدريب
 ,Ejnisman, et al) في كرة القدم من الالعبين في الميدان وتتركز في الطرف العلوي من الجسمالمرمى 

2016; Ekstrand, et al, 2013; Eirale, et al, 2014). 
ولعل من أهم األسباب لإلصابات الرياضية في كرة القدم يعود إلى االحتكاك المباشر بين 

 ,Nielson & Yde)ويؤكد على ذلك دراسة نيلسون ويد . نالالعبين والضربات المباشرة من المنافسي

من اإلصابات لدى العبي كرة القدم تعود للصدام واالحتكاك المباشر مع %( 66)التي بينت أن ( 1989
منطقة و مدة المباراة، و أثناء اللعب،  والسلوك ومن األسباب األخرى يعود إلى طبيعة التدخل. المنافسين

أن من أسباب اإلصابات ( 5600)ويرى الجبالي (. Rahnama, et al, 2002)اللعب ومركز الالعب 
( 5606)ويرى مجلي وآخرون . التعرض للضربات المباشرة من المنافسغير الكافي و  اإلحماءيعود إلى 

أن أهم أسباب اإلصابات لدى حراس المرمى في األردن يعود إلى نقص الفحوصات الطبية الدورية 
  .والشاملة

الرياضية  اإلصابات أنواعلى ما سبق ذكره تعد الدراسة الحالية كمحاولة للتعرف إلى أكثر وبناء ع
 .في الدوري الفلسطيني للمحترفين أوقات حدوثها وأسبابها لدى حراس مرمى كرة القدممناطق و و شيوعا 

 :تهاوتساؤال مشكلة الدراسة
بشكل كبير يفوق الرياضات األخرى، ومن  يتعرض العبي في كرة القدم لإلصابات الرياضية المختلفة

حراس المرمى الذين يترك غيابهم لفترة طويلة أثرا سلبيا على نتائج المباريات ويحدد فترة  هؤالء الالعبين
 ةسم الرياضيافي المو  الباحثون الغياب طبيعة اإلصابة الرياضية التي يتعرضون لها، وهذا ما الحظه 

 :سة في سعيها لإلجابة عن التساؤالت اآلتيةلدرامشكلة ا ظهرتومن هنا . ةالسابق
الرياضية شيوعا لدى حراس مرمى كرة القدم في الدوري الفلسطيني للمحترفين  اإلصابات أنواع ما أكثر -0

 من وجهة نظر حراس المرمى؟
الطرف العلوي أو الطرف )ابات الرياضية لدى حراس المرمى ما أكثر المناطق التي يحدث فيها اإلص -0

 من وجهة نظر حراس المرمى؟( السفلي
 (أثناء التدريب أو المباراة ) ما أكثر األوقات التي يحدث فيها اإلصابات الرياضية لدى حراس المرمى  -2

 ؟من وجهة نظر حراس المرمى
ما أكثر األسباب المحدثة لإلصابات الرياضية لدى حراس مرمى كرة القدم في الدوري الفلسطيني  -4

 حراس المرمى؟للمحترفين من وجهة نظر 
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 :أهداف الدراسة

 :سعت الدراسة للتعرف إلى
حراس مرمى كرة القدم في الدوري الفلسطيني للمحترفين من الرياضية األكثر شيوعا لدى  اإلصابات -1

 .وجهة نظر حراس المرمى

الطرف العلوي أو الطرف ) أكثر المناطق التي يحدث فيها اإلصابات الرياضية لدى حراس المرمى  -0
 من وجهة نظر حراس المرمى؟ (السفلي

 (.أثناء التدريب أو المباراة ) أكثر األوقات التي يحدث فيها اإلصابات الرياضية لدى حراس المرمى  -2
حراس مرمى كرة القدم في الدوري الفلسطيني للمحترفين األسباب المحدثة لإلصابات الرياضية لدى  -4

 .من وجهة نظر حراس المرمى

 :الدراسة أهمية
من الدراسات النادرة والقليلة التي أجريت في البيئة  كونها في الحالية الدراسة أهمية تكمن

 ووقت حدوثها الرياضية لدى حراس المرمى في كرة القدم اإلصاباتالفلسطينية والتي تسعى لمعرفة أكثر 
الرياضية لدى  اإلصاباتومن المحتمل أن نتائجها ستساهم في تزيد المدربين بالمعلومات عن . أسبابهاو 

 .حراس المرمى وسبب حدوثها وبالتالي توعيتهم لتفاديها

 :مصطلحات الدراسة
كرة  مباريات إثناء العبالجسدية يعاني منها اية شكوى   :) Sport injuries ( اإلصابات الرياضية

أو الغياب عن  (Medical attention) حاجة الالعب للعناية الطبيةأو التدريب بغض النظر عن القدم 
 (.Time loss( )Fuller, et al, 2006)اريات في المستقبل المب

 :حدود الدراسة
 :التزم الباحثون أثناء إجراء الدراسة بالحدود اآلتية

 .حراس المرمى في الدوري الفلسطيني للمحترفين في كرة القدم :الحد البشري 
 .فلسطين -الغربيةأندية المحترفين لكرة القدم في الضفة : المكانيالحد 

 (..560 -5600) ةسم الرياضياالمو في أجريت الدراسة : الحد الزماني
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 :الدراسات السابقة

التربوي للدراسة ظهر هناك العديد من الدراسات العربية  األدبعلى  الباحثون ومن خالل اطالع 
 :واألجنبية المرتبطة بموضع الدراسة وهي

الرياضية شيوعا لدى  اإلصاباتأكثر  إلىبدراسة هدفت التعرف  (5606)قام مجلي وآخرون 
حارسا في كرة القدم من الدرجات ( 26)حراس المرمى في كرة القدم في األردن، وتكونت عينة الدراسة من 

 اإلصاباتكان أكثر ( الرضوض)وأظهرت نتائج الدراسة أن التمزقات العضلية والكدمات . المختلفة
وأظهرت . مبارياتأكثر من ال بأثناء التدريالرياضية شيوعا لدى حراس المرمى وأن وقت حدوثها كان 

أيضا أن أكثر األسباب المؤدية لإلصابات يعود إلى عدم القيام بالفحوصات الطبية الشاملة ويليها عدم 
 . استخدام وسائل التأهيل الرياضي لإلصابة

انتشارا لدى العبي  األكثرالرياضية  اإلصاباتالتعرف إلى  بدراسة هدفت( 5600)وقام الجبالي 
وأظهرت نتائج . العبا( 022)وتكونت عينة الدراسة من . كرة القدم في الدوري الفلسطيني للمحترفين

وأن التمزق %( 64924)انتشارا لدى العبي كرة القدم  اإلصاباتالدراسة أن إصابة العضالت كان أكثر 
، وأن أكثر وقت لحدوث اإلصابة كان في منتصف %(25950)وعا لديهم العضلي كان األكثر شي

 %(.24900)المنافسات 

بدراسة هدفت التعرف إلى خصائص ( Ekstrand, et al, 2009)وقام ايكسترند وآخرون 
ما  تتبعيهالدراسة  إجراءوتم . لدى العبي المستوى العالي بكرة القدم في اوروبا ووقت حدوثها اإلصابات

وأظهرت نتائج الدراسة أن . فريقا من المستوى العالي في أوروبا( 52)على ( 5662 -5660)بين 
وأظهرت النتائج أيضا أن . اإلصابات شيوعا لدى الالعبين أنواعاإلصابات العضلية والكدمات كانت أكثر 

 تاإلصابامن هذه %( 24)إصابة، حيث أن ( 6622)مجموع اإلصابات التي تعرض لها الالعبين بلغ 
   . منها كانت أثناء التدريب%( 62)تعرض لها الالعبين أثناء المباريات، بينما 

بدراسة هدفت التعرف إلى نوع وسبب حدوث ( Ergun, et al, 2013)وقام أيرغون وآخرون 
العبا تم  (25)وأجريت الدراسة على عينة قوامها . اإلصابة لدى العبي كرة القدم النخبة الشباب في تركيا

وأظهرت نتائج الدراسة أن التعرض لإلصابة أثناء . لديهم خالل فترة ثالثة سنوات اإلصاباتتسجيل 
سة أضعاف اإلصابة أثناء التدريب، والسبب في هذه اإلصابات يعود إلى النقص في المباريات تشكل خم
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لرياضية انتشارا لدى الالعبين كانت ومن أكثر أنواع اإلصابات ا. العناية الطبية وتقليل فترة إعادة التأهيل
 %(. 4292)الرضوض والكدمات أثناء المباريات 
دراسة هدفت إلى اإلصابات الرياضية ( Ekstrand, et al, 2013)وأجرى أيكستراند وآخرون 

 فريقا،( 00)وتكونت عينة الدراسة من  .األخيرفي العقد  أوروبالدى العبي فرق المستوى العالي في 
لباحثون الدراسة الطولية في جمع البيانات لجميع اإلصابات التي تعرض لها الالعبين في واستخدم ا

أن حدوث وأظهرت نتائج الدراسة . من قبل فريق طبي مختصمتتابعة رياضية خالل ثمانية مواسم  أوروبا
ج أيضا أن وبينت النتائ%(. 690)كان أكثر من حدوثها أثناء التدريب %( 5492)اإلصابة أثناء المباراة 

الرياضي تكرار أثناء المباريات لدى  اإلصاباتالكدمات والشد العضلي لعضالت الفخذ كانت أكثر أنواع 
الالعبين خالل الموسم الرياضي، وبشكل عام الشد العضلي فقط كان أكثر أنواع اإلصابات تكرار لديهم 

 %(.04)في المنافسات والتدريب 
بدراسة هدفت لتحليل حدوث اإلصابة لدى حراس ( Eirale, et al, 2014)وقام إيرال وآخرون 

حارسا ( .6)العبا في الميدان، و( 254)وتكونت عينة الدراسة من . المرمى ومقارنتهم بالعبي الميدان
للمرمى في دوري الدرجة األولى للمحترفين في قطر، حيث تم تسجيل اإلصابات الرياضية لهم خالل 

ومن أهم نتائج الدراسة أن حراس المرمى كان (. 5600 -5662)ا بين م متعاقبة ثالثة مواسم رياضية
 توجد فروق دالة إحصائيا بينهم أثناء المباريات، التدريب وال أثناءلديهم إصابات أقل من العبي الميدان 

وبشكل عام . شيوعا لدى حراس المرمى اإلصاباتوكان الشد العضلي للعضالت الضامة في الفخذ أكثر 
اإلصابات الرياضية الكلية لدى حراس المرمى أقل من العبي الميدان وتركز أغلبها في الطرف كان معدل 

 .العلوي من الجسم
بدراسة للتعرف إلى إصابات الطرف العلوي ( Ekstrand, et al, 2013)وقام ايكسترند وآخرون 

دراسة على عينة قوامها وأجريت ال. أوروبامن حيث وقت حدوثها وسببها لدى العبي كرة القدم النخبة في 
وأظهرت نتائج الدراسة أن معدل . في أوروبا( 5600 -5660) العبا في المواسم الرياضية ( 0502)

وأظهرت أيضا أن . أضعاف اإلصابات أثناء التدريب 4اإلصابات الرياضية أثناء المباريات شكل 
عود ذلك إلى اللعب المتهور وي%( 25)اإلصابة بالكدمات كان أكثر اإلصابات شيوعا لدى الالعبين 

وبينت النتائج أيضا أن معدل اإلصابات في الطرف العلوي كان قليال لدى . واالحتكاك مع المنافس
 . الالعبين وأكثر تواجد لدى حراس المرمى
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 :الدراسة إجراءات
 :منهج الدراسة
 .المنهج الوصفي المسحي نظرا لمالئمته ألهداف الدراسة الباحثون استخدم 

  :جمتمع الدراسة
حراس مرمى كرة القدم في الدوري الفلسطيني للمحترفين والبالغ جميع تكون مجتمع الدراسة من 

 (..560 -5602)حارس وفقا لسجالت اتحاد كرة القدم الرسمية في الموسم ( 20)عددهم 
 عينة الدراسة 

حيث تراوحت أعمارهم ما بين ، حارسا للمرمى( 52)أجريت الدراسة على عينة عشوائية قوامها 
 .من مجتمع الدراسة%( 0.966)وتمثل عينة الدراسة سنة، ( 22 -.0)

 :الدراسة ةأدا
في أطروحته للحصول على ( 0206)جزءا من أداة الدراسة التي أعدها الجبالي  الباحثون استخدام 

اإلصابات الرياضية األكثر انتشارا لدى  إلى درجة الماجستير في التربية الرياضية، والتي هدفت للتعرف
في أداة الدراسة الحالية  الباحثون حيث اقتصر تركيز .  العبي كرة القدم في الدوري الفلسطيني للمحترفين

وأسبابها لدى حراس المرمى والذين استبعدوا من عينة ووقت حدوثها على أنواع اإلصابات الرياضية 
 :من ثالثة أجزاء وهيحيث تكونت أداة الدراسة  .الدراسة

، شد عضلي، تقلص (رضوض)التواء، خلع، قطع، تمزق عضلي، كدمات : وهي اإلصاباتأنواع  -
 .عضلي، كسر

 (.الطرف العلوي، الطرف السفلي: )مناطق حدوث االصابات -
 (.أثناء التدريب، أثناء المباراة : )وقت حدوث اإلصابات -
الحالة النفسية، ضعف اللياقة البدنية، سوء  غير كاف، اإلحماء : )وهي أسباب حدوث اإلصابات -

التغذية، سوء تشكيل حمل التدريب، مستوى المنافسة العالي، الحركات المفاجئة، السقوط، الضربات 
 (.المباشرة من المنافس، االصطدام مع المنافس
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في الطرف  استجابة الالعبين في حرية االختيار بوضع إصابة أو أكثر تعرض لها توتمثل
 . األسباب لحدوثها أهم وذكر المباراة  سواء أكان ذلك أثناء التدريب أم وي أو السفليالعل

سابقا منها وفيما يتعلق بالمعامالت العلمية تعد أداة الدراسة صالحة للبيئة الفلسطينية بعد التأكد 
 (.0206)في دراسة الجبالي 

 :الدراسة إجراءات
 :إتباع الخطوات اآلتيةبإجراء الدراسة من خالل  الباحثون قام 
 .االطالع على الدراسات السابقة واألدب التربوي المرتبط بموضوع الدراسة -

في  لالستخداممن صالحيتها أداة الدراسة بما يتناسب وموضع الدراسة والتي سبق التأكد  تم إعداد -
أداة الدراسة على أنواع االصابات الرياضية ووقت وأسباب  اشتملتحيث  (. 5600الجبالي، )دراسة 
 .حدوثها

على جميع حراس المرمى  وتوزيع االستبانة( .560 -5600) ةسم الرياضياالمو تم إجراء الدراسة في  -
 .استبانة فقط( 52)حارسا، وتم استرجاع ( 20)والبالغ عددهم 

لي لمعالجتها إحصائيا باستخدام برنامج الرزم بعد جمع البيانات وترميزها تم إدخالها إلى الحاسب اآل -
 .الدراسة توذلك لإلجابة عن تساؤال( SPSS)اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

 :املعاجلات اإلحصائية
وذلك ( SPSS)الدراسة تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية  تلإلجابة عن تساؤال

 .المئويةحساب التكرارات والنسب من خالل 
 

 :ومناقشتها نتائج الدراسة
 :النتائج املتعلقة بالتساؤل األول: أوالا 

الرياضية شيوعا لدى حراس مرمى كرة القدم في الدوري الفلسطيني للمحترفين من  اإلصاباتأنواع ما أكثر 
 وجهة نظر حراس المرمى؟

تبين ( 0)ونتائج الجدول رقم  ولإلجابة عن هذا التساؤل تم استخدام التكرارات والنسب المئوية، 
 .ذلك
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صابات الرياضية األكثر شيوعا لدى حراس مرمى التكرارات والنسب المئوية ألنواع اإل(: 1)الجدول رقم 
 (.52= ن )كرة القدم في الدوري الفلسطيني للمحترفين من وجهة نظر حراس المرمى 

 %النسبة المئوية  التكرار  اإلصابةنوع 
 %84 21 (ملخ)التواء 

 %44 11 خلع
 %12 3 قطع

 %96 24 تمزق عضلي
 %96 24 (رضوض)كدمات 

 %20 5 شد عضلي
 %24 6 تقلص عضلي

 %64 16 كسر
الرياضية شيوعا لدى حراس مرمى كرة  اإلصاباتأنواع أكثر  أن( 0)يتضح من نتائج الجدول رقم 

كانت التمزق العضلي والكدمات  القدم في الدوري الفلسطيني للمحترفين من وجهة نظر حراس المرمى
، وأقل اإلصابات الرياضية شيوعا لدى حراس المرمى كان القطع بنسبة %(66)بنسبة مئوية متماثلة 

 Ekstrand, et)، ودراسة (0202)دراسات كل من مجلي وآخرون  وتتفق هذه النتائج مع(. 00)مئوية 

al, 2009) ودراسة ،(Ergun, et al, 2013) ودراسة (5600الجبالي، )، ودراسة ،(Eirale, et al, 

عويد، )، ودراسة (Gomes- Piqueras, et al, 2017)، ودراسة (5662الصالح، )ودراسة ( 2014
شيوعا لدى  اإلصاباتنتائجها أن أكثر  جمعتوالتي أ، (5602الدليمي، الرسول، )، ودراسة (5662

  .(الرضوض)ضلية كالتمزق والشد والكدمات الع باإلصاباتالعبي كرة القدم وحراس المرمى ترتبط 
بشكل جيد، والتعرض للضربات القوية  اإلحماءفي ذلك يعود إلى عدم  سباباأل الباحثون ويعزو 

الجيد قبل األداء والتهدئة بعد  اإلحماءوالعنيفة أثناء اللعب، والحركات المفاجئة، وعدم االهتمام بتمارين 
( عشب طبيعي أو اصطناعي)ومن المحتمل أيضا أن يكون لطبيعة األرضية للملعب  .االنتهاء من األداء

ويتوقع . أثرا في حدوث مثل هذه اإلصابات في الحركات األرضية والتي لم يتم دراسته في الدراسة الحالية
اإلصابة حدوث وعند  وشاملة، صات طبية دوريةأن حراس المرمى في فلسطين ال يعملون فحو  الباحثون 

في المستقبل  وعودتها بشكل أسوأاإلصابات  لتراكم يؤدي مماة عالج وإعادة التأهيل غير كافيالكون فترة ت
 .دارسة أخرى لتوضيح ذلك إجراءوالتي يحتاج إلى 
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 :ثانيالنتائج املتعلقة بالتساؤل ال: ثانياا 
الطرف أو الطرف العلوي ) التي يحدث فيها اإلصابات الرياضية لدى حراس المرمى  المناطقما أكثر 

 من وجهة نظر حراس المرمى؟( السفلي
تبين ( 0)ولإلجابة عن هذا التساؤل تم استخدام التكرارات والنسب المئوية، ونتائج الجدول رقم 

 .ذلك
صابات الرياضية لدى التكرارات والنسب المئوية ألكثر المناطق التي يحدث فيها اإل(: 5)الجدول رقم 

 (.52= ن )قدم في الدوري الفلسطيني للمحترفين من وجهة نظر حراس المرمى حراس مرمى كرة ال
 النسبة المئوية التكرار اإلصابةحدوث  مناطق

 %64 06 الطرف العلوي 
 %26 6 الطرف السفي

حراس مرمى كرة القدم في الدوري الفلسطيني من %( 64)أن ( 0)يتضح من نتائج الجدول رقم 
من حراس المرمى تعرضوا %( 26)تعرضوا لإلصابة في الطرف العلوي من الجسم، بينما للمحترفين 

وتتفق هذه النتائج مع العديد من الدراسات السابقة مثل دراسات كل من . لإلصابة في الطرف السفلي
(Ejnisman, et al, 2016  ) ودراسة(Ekstrand, et al, 2013 )ودراسة (Eirale, et al, 2014) 

التي أشارت أن إصابات حراس المرمى دائما تتركز في الطرف العلوي من الجسم بشكل أكبر من الطرف 
أن اإلصابات الرياضية في الطرف العلوي غير ( Niv, et al, 2018)وأشار نيف وآخرون . السفلي

لوي من من اإلصابات تكون لدى حراس المرمى في الطرف الع% 02شائعة لدى العبي كرة القدم، ولكن 
ويرى الباحثون أن هناك عدة أسباب لحدوث اإلصابات في الطرف العلوي من الجسم منها يعود . الجسم

لالحتكاك المباشر واالصطدام لحارس المرمى مع الالعبين بالذراعين وبالطرف العلوي من جسمه أثناء 
عين اثناء التصدي للكرات الكرات الهوائية أو األرضية المشتركة، وكذلك سقوط حارس المرمى على الذرا 

الهوائية أو األرضية، ومن األسباب أحيانا يعود لتعرض حارس المرمى لالصطدام بقوائم المرمى، وأخيرا 
دائما يكون تصدي حارس المرمى للكرات القوية بالطرف العلوي من الجسم وخاصة الذراعين والتي من 

 .المحتمل ان تسبب له إصابة حسب قوتها
 :ثالثالنتائج املتعلقة بالتساؤل ال: اا ثالث

من ( أثناء التدريب أو المباراة ) ما أكثر األوقات التي يحدث فيها اإلصابات الرياضية لدى حراس المرمى 
 وجهة نظر حراس المرمى؟
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تبين ( 2)ولإلجابة عن هذا التساؤل تم استخدام التكرارات والنسب المئوية، ونتائج الجدول رقم 
 .ذلك

صابات الرياضية لدى حراس مرمى إللمئوية ألكثر األوقات لحدوث االتكرارات والنسب ا(: 3) الجدول رقم
 (.52= ن )كرة القدم في الدوري الفلسطيني للمحترفين من وجهة نظر حراس المرمى 

 النسبة المئوية التكرار اإلصابةحدوث وقت 
 %02 7 أثناء التدريب
 %70 02 أثناء المباراة 

حراس مرمى كرة القدم في الدوري الفلسطيني من %( 70)أن ( 2)الجدول رقم يتضح من نتائج 
من حراس المرمى تعرضوا لإلصابة أثناء %( 02)تعرضوا لإلصابة أثناء المباريات، بينما للمحترفين 

 ,Less & Bary)، ودراسة (Ekstrand, et al, 2009)وتتفق هذه النتائج مع دراسات كل من . التدريب

، (Gomes- Piqueras, et al, 2017)ودراسة ، (Ekstrand, et al, 2004)اسة ، ودر (2006
 ,Ergun, et al)ودراسة ،  (Pfirrmaan, et al, 2016)ودراسة  ،(Ekstrand, et al, 2013)ودراسة 

حدوث اإلصابة  أن باإلجماعوالتي أظهرت نتائجها  (Hagglund, et al, 2001)، ودراسة (2013
ولعل السبب في ذلك يعود إلى اللعب الخشن . أثناء المباريات كان أكثر من حدوثها أثناء التدريب

 ويؤكد على ذلك. لهوائية واألرضيةواالصطدام لدى حراس المرمى مع الالعبين في الكرات المشتركة ا

(Nielson & Yde, 1989)  ية في كرة القدم يعود إلى أهم األسباب لإلصابات الرياض أن أشارتالتي
( Rahnama, et al, 2002)ويرى . االحتكاك المباشر بين الالعبين والضربات المباشرة من المنافسين

أن طبيعة التدخل والسلوك أثناء اللعب، ومدة المباراة، ومنطقة اللعب ومركز الالعب يؤدي أحيانا إلى 
 .اإلصابة

 اإلصاباتالتي بينت نتائجها أن معدل ( 5606)وآخرون وتعارضت هذه النتائج مع دراسة مجلي 
التدريب أكثر من المباريات لدى حراس المرمى في األردن، والسبب في ذلك يعود إلى نقص  أثناء

وسوء تشكيل حمل   الختالف في طرق التدريب وأساليبهالفحوصات الدورية والشاملة وكذلك إلى ا
 .التدريب
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 :رابعة بالتساؤل الالنتائج املتعلق: اا رابع
ما أكثر األسباب المحدثة لإلصابات الرياضية لدى حراس مرمى كرة القدم في الدوري الفلسطيني 

 للمحترفين من وجهة نظر حراس المرمى؟
تبين ( 4)ولإلجابة عن هذا التساؤل تم استخدام التكرارات والنسب المئوية، ونتائج الجدول رقم  

 .ذلك
صابات الرياضية لدى حراس مرمى كرة التكرارات والنسب المئوية لألسباب المحدثة لإل (:4)الجدول رقم 

 (.52= ن )القدم في الدوري الفلسطيني للمحترفين من وجهة نظر حراس المرمى 
 %النسبة المئوية  التكرار  لإلصابةالسبب المحدث 

 %06 4 غير كاف اإلحماء
 %00 2 الحالة النفسية

 %02 1 البدنيةضعف اللياقة 
 %06 4 سوء التغذية

 %42 00 سوء تشكيل حمل التدريب
 %70 02 مستوى المنافسة العالي

 %22 00 الحركات المفاجئة
 %76 06 السقوط

 %111 52 المنافسالضربات المباشرة من 
 %69 54 المنافساالصطدام مع 

واالصطدام معهم هما أكثر  المنافسالضربات المباشرة من أن ( 4)يتضح من نتائج الجدول رقم 
إلصابات الرياضية لدى حراس مرمى كرة القدم في الدوري الفلسطيني للمحترفين من ل األسباب المحدثة

، وأقل هذه األسباب ترتبط بالحالة النفسية %(66، %022)بنسبة مئوية على  وجهة نظر حراس المرمى
( Nielson & Yde, 1989) نتائج مع دراسة وتتفق هذه ال %(.00)لحراس المرمى بنسبة مئوية 

في األدب  الواردة  وغيرها من الدراسات( 5600)، ودراسة الجبالي (5602الدليمي والرسول، )ودراسة 
. التربوي للدراسة، والتي بينت نتائجها أن االحتكاك المباشر بين الالعبين يؤدي بشكل شبه مؤكد لإلصابة

مع المنافس أو مع زميله المباشر لالحتكاك والتصادم  أحيانا تعرضويرى الباحثون أن حارس المرمى ي
عرضة  مما يجعلهو  التدريب المباريات أو خالل الكرات الهوائية أو األرضية أثناء المشاركة في في الفريق

  .لإلصابة بشكل كبير
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 :االستنتاجات
 :ما يلي الباحثون لدراسة ومناقشتها يستنتج وفقا لنتائج ا

الرياضية التي يتعرض لها حراس  اإلصاباتيعد التمزق العضلي والرضوض والكدمات من أكثر  -0
 .المرمى في كرة القدم

 .معظم االصابات لدى حراس المرمى في الدوري الفلسطيني للمحترفين تتركز في الطرف العلوي  -0

 .المباريات من التدريب لدى حراس المرمى في فلسطين أثناءاإلصابات الرياضية أكثر حدوثا  -2

دام معه في الكرات المشتركة من أكثر األسباب التي تسبب واالصط المنافسالضربات المباشرة من  -4
 .اإلصابات الرياضية لدى حراس المرمى

 :التوصيات
 :فيما يلي الباحثون ج الدراسة ومناقشتها يوصي في ضوء نتائ

طريقة التعامل مع المنافس في الكرات المشتركة لتفادي تكبد وتدريبهم على  توعية حراس المرمى -0
 .اإلصابة الرياضية

 .زيادة المعرفة لالعبين والمدربين عن اإلصابة الرياضية وكيفية الوقاية منها  -0
وخاصة في الطرف العلوي من  تقوية العضالت لحراس المرمى وتحسين مستوى اللياقة البدنية لهم -2

 .الجسم
تخدام تدريبات تساعد حراس المرمى على التكيف مع الحركات المفاجئة المسببة لإلصابة من أجل اس -4

  .تفاديها
الملعب، زمن إعادة التأهيل دراسات أخرى مشابهة تأخذ بعين االعتبار لمتغيرات طبيعة أرضية  إجراء -1

اس المرمى والالعبين في ، والمقارنة بين حر المقارنة بين األلعاب الرياضية الجماعيةو من اإلصابة، 
 .الميدان

 العربية واألجنبية املراجع
الرياضية األكثر انتشارا لدى العبي كرة القدم في الدوري  اإلصابات(. 0206. )الجبالي، أسيد -

 .، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين(رسالة ماجستير غير منشورة. )الفلسطيني للمحترفين
حدوثها  وأسبابالرياضية  اإلصاباتدراسة تحليلية ألنواع (. 0202. )سميرة الدليمي، ناهدة والرسول، -

 .0404 -0402(: 4)20، (اإلنسانيةالعلوم )مجلة جامعة بابل . الجماعية األلعابلالعبي 
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الرياضية عند العبي المنتخبات الوطنية  اإلصاباتدراسة تحليلية ألسباب (. 0221. )الصالح، ماجد -
، الجامعة األردنية، عمان، (رسالة ماجستير غير منشورة. )تبعا لفترات الموسم الرياضي في األردن

 .األردن
اإلصابات الشائعة للطرف العلوي لدى رياضي أندية محافظة نينوى وعالقتها (. 0221. )عويد، فاطمة -

كلية التربية الرياضية، جامعة الموصل، (. الطول، الوزن، العمر التدريبي)بالمتغيرات االنثروبومترية 
 .العراق

الرياضية لدى حراس  لإلصاباتدراسة تحليلية (. 0202. )مجلي، ماجد وباكير، دمحم، والهنداوي، دمحم -
 -0012(: 4) 04، (اإلنسانيةالعلوم )مجلة جامعة النجاح لألبحاث . األردنالمرمى بكرة القدم في 
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