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  اإلصابات الرياضية األنجر شيوعًا لدى العيب اجلوجتشو يف األردن

موند عودة الزغيالت
(1)*

 

 م82/8/8119تاريخ قبولو لمنشر:  م5/6/8118تاريخ تسمم البحث: 
 

 ملخص

ىدفت ىذه الدراسة التعرف إلى أكثر اإلصابات الرياضية شيوعًا، ومواقعيا وأسبابيا، لدى العبي       
ي األردن. استخدم الباحث المنيج الوصفي لمالئمتو وطبيعة الدراسة. وتكون مجتمع الدراسة الجوجتسو ف

%( من مجتمع الدراسة. 58.3( العبًا مثموا ما نسبتو )136( العبًا، وتكونت عينة الدراسة من )868من )
ى العبي الجوجتسو وبعد تحميل البيانات أسفرت الدراسة عن النتائج اآلتية: أن أكثر اإلصابات شيوعًا لد

كانت االلتواءات ثم رضوض العضالت ثم التقمصات، أما أكثر المواقع عرضة لإلصابات فكان مفصل 
الكوع ثم الرسغ. أما بالنسبة ألىم األسباب المؤدية لإلصابات فكانت عدم السموك الجيد لمرياضيين وعدم 

ير درجة الحزام كانت في األحزمة الممونة، أما مراعاة الفروق الفردية. أما أكثر اإلصابات شيوعًا تبعا لمتغ
اقل من ثالث سنوات(، بينما كانت تبعا -شيور 6تبعا لمتغير العمر التدريبي فكانت لدى الفئة األقل )

 لمتغير الوزن لدى فئة الوزن األعمى.

 

Abstract 
      This study aimed at shedding the light on the injuries of Jujitsu players in Jordan, 

where they occur and the reasons for these injuries. The descriptive method was used, the 

reason for that is of how well it suits this study. The population study consisted of (262) 

players, the sample of the study consisted of (136) players which presented (52.3%) of the 

study population. 

      After analyzing the data, the results were that the most common injuries of Jujitsu 

players in Jordan are sprains, muscle bruises and cramps. The most common places that 

injuries accure are the elbow and the wrist. Also the study found that the most important 

reasons of injuries were the misbehaving of athletes and not observing the individual 

differences. 

       According to rank, the most common injuries accure in colored belt holders. And 

according to the training age the most injuries accured to the new participants (from 6 
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months to less than 3 years).  Also according to weight, most injuries happen to those with 

the higher weight. 

Key words: Sports injuries, Jujitsu. 
 

 :مكدمة الدراسة وأهميتوا
والتووووي ، يخمووو أي مجووال موون مجوواالت النشوواط الرياضووي موون احتماليوووة حووودوث اإلصووابات ال       

تختموووف أنواعيووا ومواقعيووا موون رياضووة إلووى أخوورى وحسووب وقوووت وشووودة التووودريب الوووذي يتعووورض لوووو 
وذي يعيوووق حووودوث التطووووير وىوووو األموور الوو، الالعبووين بشووكل عووام خوووالل مرحموووة اإلعووداد والمنافسووات

خوووالل اسوووتمرار اإلصووابة كوووون اإلصووابة تشوووكل عائقوووا جسوووميا ونفسووويا فوووي عمميوووة التطوووور والوصووول 
 إلى المستويات العميا.

إن التقوودم العممووي الوووذي شوويده العوووالم فووي السووونوات األخيوورة فوووي مجوواالت العمووووم المختمفووة جعووول        
بووالكثير موون العموووم وخصوصووا عمووم الطووب الرياضووي، والووذي يمعووب دورا الرياضووة توورتبط ارتباطووا وثيقووا 

ميما في دراسة اإلصابات الرياضية وعالجيا والوقايوة منيوا، فالرياضوي أثنواء أداء التودريبات الرياضوية 
لألنشطة المختمفة يتعرض جيازه الحركوي إلوى الكثيور مون الجيود واإلصوابات وخصوصوا فوي المجواميع 

لتووي يقووع عمييووا الجيوود األكبوور أثنوواء التوودريب أو المنافسووة وخصوصووا الفعاليووات التووي العضوومية العاممووة وا
 (8115)السمطاني،  تتطمب االحتكاك المباشر مع الخصم كرياضات الدفاع عن النفس.

( أن دراسووة اإلصووابات الرياضووية موون الطوورق والسووبل الميمووة لتطوووير 8112، ويؤكوود )خميوول       
ن جية إرشاد وتوجيو المدربين والالعبوين إلوى اتخواذ اإلجوراءات الصوحيحة م، الرياضة والوقاية منيا

والمبكورة لحمايووة الالعووب مون المضوواعفات الخطيوورة والتوي يمكوون أن تحرمووو مون مواصوومة نشوواطو فووي 
 حالة وقوع اإلصابة.

( أن نوعية اإلصابة وشدتيا ترتبط بنوعية النشاط الرياضوي المموارس 8111، ويذكر )رياض       
كموا أن األلعواب ذات االحتكواك المباشور مثول كورة ، أللعاب الجماعية تختموف عون األلعواب الفرديوةفا

التونس القدم والسمة والعاب الدفاع عن النفس تختموف عون األلعواب التوي لويس بيوا احتكواك مباشور مثول 
 األرضي وكرة الطاولة.

الرياضووية تعوورض ممارسووييا  ( أن ممارسووة األنشووطة1986، الشووافعي، كمووا ويووذكر )النواصوورة       
لدرجات متفاوتة من اإلصابات وىناك عالقة بين موقع اإلصابة وشدتيا وبين نوع النشاط الرياضوي 

فوال يكواد يوجود مون بيونيم مون لوم ، حيث أصبحت اإلصابة واقعا ممموسا ومالزما لالعبوين، الممارس
 يتعرض لإلصابة عدة مرات.
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 راسة أىميتيا من خالل ما يمي:وبناًء عمى ما تقدم تكتسب الد       
 إرساء المقومات األساسية لموقاية وحماية الرياضي من حدوث اإلصابات الرياضية.  -1
 توظيف األسس الالزمة لمحد من حدوث اإلصابات ومحاولة عالجيا بالطرق العممية الصحيحة. -8
أكبور لتوقوع دراسة اإلصابات الرياضية وما يرتبط بيوا مون أسوباب وأنوواع ومواقوع تمون  فرصوة  -3

اإلصابة قبل حدوثيا وتحدد أنواع وأنماط وأشكال اإلصابات التي ترتبط بالنشاطات الرياضوية 
 الممارسة من اجل حماية الرياضي ووقايتو من تمك اإلصابة.

 

 :مشهلة الدراسة
تعتبر اإلصابات الرياضية من أخطر المشاكل التوي يتعورض ليوا الرياضويون فوي مختموف األنشوطة        

رياضية، من حيث أسبابيا وأنوعيا، والتي قد توؤدي إلوى إبعواد الكثيور مون الرياضويين عون ارض الممعوب ال
دارات  إما بشكل دائم أو مؤقت، حيث تشكل إثور كبيورا عموى الصوعيدين االقتصوادي والنفسوي لمرياضويين وا 

خبوووورة الباحووووث ول ومووووا يترتوووب عمييووووا موووون أعبووواء مرتبطووووة باإلنجوووواز أو العوووالج.أنوووديتيم عمووووى حووود سووووواء، 
األكاديميووووة والعمميووووة فووووي مجووووال اإلصووووابات ومالحظتووووو الزديوووواد أعووووداد الالعبووووين الووووذين يتعرضووووون إلووووى 
إصابات رياضية أثنواء فتورات التودريب والمنافسوات، كوان مون الممو  والضوروري عموى الباحوث دراسوة أكثور 

رياضوات الحديثوة فوي األردن اإلصابات الرياضية الشائعة لدى العبي الجوجتسو في األردن، كونيا من ال
والتووي لووم يووتم التطوورق لدراسووة اإلصووابات الشووائعة فييووا حسووب عمووم الباحووث واالطووالع عمووى أىووم أسووبابيا 

 كمحاولة لموقاية منيا والتخفيف من أثارىا. 
 

 :أهداف الدراسة
 ىدفت الدراسة التعرف إلى:       

 ردن.أكثر أنواع اإلصابات شيوعًا لدى العبي الجوجتسو في األ -1
 أكثر مواقع اإلصابات شيوعًا لدى العبي الجوجتسو في األردن. -8
 أكثر أسباب اإلصابات شيوعًا لدى العبي الجوجتسو في األردن. -3
 الفروق في حدوث اإلصابات الرياضية تبعا لمتغير درجة الحزام. -2
 الفروق في حدوث اإلصابات الرياضية تبعا لمتغير العمر التدريبي. -5
 .صابات الرياضية تبعا لمتغير وزن الالعبالفروق في حدوث اإل -6
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 :تشاؤالت الدراسة
 ما أكثر أنواع اإلصابات شيوعًا لدى العبي الجوجتسو في األردن؟ -1
 ما أكثر مواقع اإلصابات شيوعًا لدى العبي الجوجتسو في األردن؟ -8
 ما أكثر أسباب اإلصابات شيوعًا لدى العبي الجوجتسو في األردن؟ -3
 لة إحصائية في اإلصابات الرياضية تبعًا لمتغير درجة الحزام؟ىل توجد فروق ذات دال -2
 ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في اإلصابات الرياضية تبعا لمتغير العمر التدريبي؟ -5
 ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في اإلصابات الرياضية ا تبعا لمتغير وزن الالعب؟ -6
 

 :  مصطلحات الدراسة
إن سبب ىوذا الخمول عودم اكتموال األنسوجة ، الضرر الذي يصيب األنسجة ىي الخمل أواإلصابات: 
 .(8116، )مجمي والناتوج عن مؤثر فيزيائوي أو كيميوائي أو ميكانيوكي.، أو لم يوسبب

ىو عبارة عن تمزق سطحي في النسيج العضمي نتيجة تعرض الجسوم لضوربة قويوة  الكدم العضمي:
 .(1998، ب ونزيف وورم في المنطقة المصابة )يوسفعن عامل خارجي يؤدي إلى التيا ناتجة

 ىو عبارة عن تقمصات عضمية مؤلمة في عضمة أو مجموعة عضوالت وتسوتمر التقمص العضمي:
 .(8112، لوقت قد يقصر لبعض ثواني أو يطول لبعض دقائق )توفيق

ربمووا  فووي أجووزاء العظووم الووذي-جزئووي–أو غيوور تووام  –كمووي  –ىووي عبووارة عوون انفصووال تووام  الكسوو: :
 .(8112، إلى جزئيين أو أكثر نتيجة إصابة مباشرة )فضو ينفصل

 
 :الدراسات الشابكة

قوووام الباحوووث بووواالطالع عموووى العديووود مووون الدراسوووات التوووي أجريوووت لمتعووورف عموووى اإلصووووابات        
 الرياضية وخاصة برياضات المعاب الدفاع عن النفس وفيما يمي عرض لبعض ىذه الدراسات:

  2017 ,أجرى)others Didac &( دراسة ىدفت إلى الوقاية من اإلصابات الرياضية لدى .
وقد اشتممت الدراسة عمى جميع الرياضيين ، في برازافيل 8115الرياضيين خالل األلعاب اإلفريقية 

مون ، فوي برازافيول 8115الذين يمارسون الرياضات القتالية الذين شاركوا في األلعاب اإلفريقية لعوام 
تكونووت عينووة  .رياضوويا تووم اختيووار منيووا الجووودو والمالكمووة والتايكوانوودو والمصووارعة مجوواال 18بووين 

أن معدل تكرار اإلصابات يبمغ  أشارت النتائج إلىوبعد تحميل البيانات  ( العب.336الدراسة من )
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والكسووور ، ( اصووابة23وااللتووواء )، ( اصووابات112الكوودمات بواقووع )تمثمووت فووي  :(.78.6حوووالي )
أن اصووابة األطووراف السووفمية أكثوور توو ثرًا موون  أشووارت النتووائج إلووى( كمووا 18والجووروح ) ( اصووابة21)

  .األطراف العميا
 ومواقعيوا ، (. بدراسة ىدفت التعرف إلى أكثر أنواع اإلصابات شيوعاً 8116، وقام )الزغيالت

موونيج لوودى العبووي المووواي توواي فووي األردن. ولتحقيووق أىووداف الدراسووة اسووتخدم الباحووث ال، وأسووبابيا
، ( العبوواً 1163الوصووفي ب سووموبو المسووحي لمالئمتووو وطبيعووة الدراسووة. وتكووون مجتمووع الدراسووة موون )

%( مون مجتموع الدراسوة. وبعود تحميول 83( العبوًا مثمووا موا نسوبتو )822وتكونت عينة الدراسة مون )
 البيانووات توصوول الباحووث إلووى أن أكثوور اإلصووابات شوويوعًا لوودى العبووي المووواي توواي كانووت رضوووض

أما أكثر المواقع عرضة لإلصابات فكانت األنف والحاجب ، العضالت ثم الجروح ورضوض العظم
والشوووفتين. أموووا بالنسوووبة ألىوووم األسوووباب المؤديوووة لإلصوووابات فكانوووت عووودم التزويووود الكوووافي بووواألدوات 

وكانوووت أكثووور فتووورة تحووودث فييوووا اإلصوووابات لووودى العبوووي الموووواي تووواي فوووي فتووورة ، لمتووودريب والمباريوووات
 وكان الجزء العموي أكثر أجزاء الجسم عرضًة لإلصابة. ، ريب وفي حالة الدفاعالتد
 ( أجورى,Ziaee & others 8115 دراسوة ىودفت إلوى التعورف عموى اإلصوابات الرياضوية .)

توم اختيوار  أندية لمكاراتيو فوي طيوران. 11تم اختيار ، لمعبة الكاراتيو أثناء التدريب وفي ىذه الدراسة
س الطريقوووة العنقوديوووة وتوووم جموووع جميوووع اإلصوووابات بنووواء عموووى التقريووور األسوووبوعي النووووادي عموووى أسوووا

تم تصنيف اإلصابات إصابة منخفضة ومتوسوطة  لمرياضيين أو النوادي من خالل استبيان مصّمم.
( رياضي بشكل كامل وكان معدل اإلصابة 681وشديدة وكانت نتائج الدراسة كالتالي تمت دراسة )

:( مووووون اإلصوووووابات أثنووووواء 91وكوووووان ) ( رياضوووووي.111%( لكووووول )81.8-:  16.1لمرياضووووويين )
وكوان معودل اإلصوابة  :( خوالل الكاتوا.2:( أثناء المياقوة البدنيوة و)6و)، ممارسة التمارين الرياضية

وكانوت أكثور األمواكن إصوابة ىوي  ( كيمووجرام.71أكثر شيوعا في الرياضيين الذين يقل وزنيم عن )
وكوان ىنواك حاجوة لحوالتين فقوط  األطراف السفمية والعموية عموى التووالي.الرأس والرقبة يمييا الجذع و 
 .وكان أكثر أنواع اإلصابات شيوعا ىي الكدمات بحاجة لمتدخل الجراحي.

 ىوودفت إلووى التعوورف عمووى اإلصووابات األكثوور شوويوعًا لوودى العبووي (8118، جوواد اه (وأجوورى .
وعمووى األسووباب الرئيسووية  .تعرضووًا لإلصووابةالكاراتيووو )كوميتيووة( والتعوورف عمووى أكثوور أجووزاء الجسووم 

الطورف ، لإلصابة لالعبي الكاراتيو )كوميتية( والتعرف عمى أكثور األطوراف إصوابة )الطورف العمووي
وتكونوت عينوة الدراسوة مون ، السفمي( وقد استخدم الباحث المنيج الوصفي لمالئمتو وطبيعوة الدراسوة

واستنتج الباحث أن إصابة الكدم ىي أعمى ، عمدية( العب حيث تم اختيار العينة بالطريقة ال816)
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وتعتبور إصوابات ، اإلصابات تكرارًا في جميع األوزان الذي يتنافس فييا العبوي الكاراتيوو )الكوميتيوو(
ويعتبور الورأس أكثور أجوزاء الجسوم تعرضوًا ، الطرف العموي أكثور تكورارًا مون إصوابات الطورف السوفمي

 .ملإلصابة مقارنة بباقي أجزاء الجس
  ،(. دراسووة ىوودفت إلووى التعوورف إلووى اإلصووابات الشووائعة لوودى ناشووئي 8118وأجوورى )عبوود الوورحيم

سووونة( وأكثوووور منووواطق الجسوووم تعرضووووًا  17تحوووت - 13سووونة )مووون فوووووق  17رياضوووة التايكوانووودو تحووووت
لإلصابة، وقود اسوتخدم الباحوث المونيج المسوحي الوصوفي لمالئمتوو وطبيعوة الدراسوة، وتوم اختيوار عينوة 

( العب في رياضوة التايكوانودو لمرحموة الناشوئين 111بالطريقة العمدية العشوائية وتكونت من )الدراسة 
سوووونة، واسووووتنتج الباحووووث أن أكثوووور اإلصووووابات التووووي يتعوووورض ليووووا ناشوووو  رياضووووة التايكوانوووودو  17تحووووت
سوونة فووي أثنوواء المنافسووة كانووت الكوودمات، الجووروح السووطحية، الممووخ، التمووزق العضوومي. وفووي  17تحووت
التدريب كانت الكودمات، المموخ، الوتقمص العضومي. وكانوت أكثور منواطق الجسوم تعرضوًا لإلصوابة أثناء 

لدى ناش  رياضة التايكواندو في أثناء المنافسة كانت وجو القودم، السواق، الخصوية، الوجوو وكانوت فوي 
 أثناء التدريب مفصل الركبة، مفصل القدم، عضالت خمف الفخذ، عضالت خمف الساق.

 ( دراسووة ىوودفت إلووى التعوورف إلووى أسووباب اإلصووابات الرياضووية عنوود 8115الصووال ، كمووا أجوورى .)
العبووي المنتخبووات الوطنيووة، وكووذلك أكثوور المنوواطق تعرضووًا لإلصووابات والووى أكثوور أنووواع العووالج المسووتخدم 
عند العبي المنتخبات الوطنية، وقد اسوتخدم الباحوث المونيج الوصوفي ب سوموبو المسوحي لمناسوبتو وطبيعوة 

إنواث( لمموسوم الرياضوي  91ذكوور و 811( العبًا والعبوة )891راسة ، وقد تكونت عينة الدراسة من )الد
( وقوود أشووارت النتووائج إلووى أن أكثوور األسووباب المؤديووة لإلصووابات الرياضووية عنوود العبووي 8115/8112)

إلصوووابات المنتخبوووات الوطنيوووة بشوووكل عوووام ىوووو عووودم القيوووام بالفحوصوووات الطبيوووة الدوريوووة، أموووا أىوووم أنوووواع ا
الرياضووية بالنسووبة لمووذكور فكانووت رضوووض العظووام، أمووا اإلنوواث فكانووت التقمصووات وعنوود األلعوواب الفرديووة 
فكانوووت التقمصوووات ىوووي اإلصوووابة األكثووور شووويوعًا بينموووا األلعووواب الجماعيوووة فكانوووت االلتوووواءات، أموووا أكثووور 

ت النسوووبة الكبووورى مووون المواقوووع تعرضوووًا لإلصوووابات فكوووان الكاحووول أكثووور المنووواطق تعرضوووًا لإلصوووابة وكانووو
اإلصابات تحدث لدى العبي المنتخبات الوطنية فوي فتورة اإلعوداد، أموا أكثور أنوواع العوالج المسوتخدم مون 

 قبل العبي المنتخبات الوطنية فكان العالج الطبيعي.
 وفي دراسة أجراىا (Zetaruk & others, 2005)المقارنوة بوين خموس أنوواع مون  . ىدفت إلوى

وقود تكونوت  وقود اسوتخدم الباحوث المونيج المسوحي الوصوفي لمالئمتوو وطبيعوة الدراسوة. األلعاب القتالية
( 27) ( العووب، أيكيوودو112( العووب عمووى النحووو االتووي )شوووتوكان كاراتيووو )863عينووة الدراسووة موون )
وشوممت الدراسوة عموى  ( العوب12) ( العوب، تواي تشوي39( العب، كونغ فوو )29العب، تايكوندو )
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 3سنوات مقابول  3مرات في االسبوع والخبرة اقل من  3جنس، وعدد مرات التدريب متغيرات العمر، ال
معودل اإلصوابة تفواوت بوين األلعواب  وقد بينوت نتوائج الدراسوة أن سنوات ف كثر، وأسموب المعبة القتالية.

:(، 38:(، و كونوغ فوو )51:(، وأيكيودو)59القتالية الخمسة حسب أسوموب المعبوة القتاليوة. تايكونودو )
عاًموووا أكثووور  18:(. وكوووان األشوووخاص الوووذين تقووول أعموووارىم عووون 12:(، و تووواي تشوووي)31و كاراتيوووو )

وكان الالعبوين الوذين لودييم خبورة ثوالث سونوات فاقول أكثور عرضوة  عرضة لإلصابات من االكبر سنًا.
 لإلصووابة مقارنووة بووالالعبين االكثوور خبوورة. أمووا التوودريب أقوول موون ثووالث سوواعات فووي األسووبوع كووان أيضوواً 
مؤشرًا ىاموًا لإلصوابة، وكانوت أكثور اإلصوابة فوي الورأس، الرقبوة، إصوابة الطورف العمووي ولوم يوتم إيجواد 

 فروق تبعًا لمتغير الجنس.
 (. ىوودفت إلووى التعوورف عمووى بعووض العواموول التووي تووؤثر 8111، وفووي دراسووة أجراىووا )العيشووي

مونيج الوصوفي بطريقوة عمى حدوث اإلصابات لدى مصارعي الدرجة األولى وقود اسوتخدم الباحوث ال
وقوود ، ( سوونة فوو كثر تووم اختيوارىم بالطريقووة العمديووة19( مصووارع لعمور )181المسو  لعينووة تضوومنت )

أظيوورت النتووائج أن العواموول المووؤثرة فووي حوودوث اإلصووابة لوودى مصووارعي الدرجووة األولووى أثنوواء فتوورة 
وحووودة التدريبيوووة بينموووا ال، اإلحمووواء تتضووومن عووودم اإلحمووواء مووون جيوووة المووودرب والالعوووب وقصووور فترتوووو

تتضومن التوودريب باإلثقوال بطريقووة غيوور مقننوة وعوودم مراعوواة الفوروق الفرديووة وعوودم وجوود فتوورات راحووة 
كافية وزيادة جرعة التدريب وعدم التدرج في حمل التدريب ، وعدم توافر عوامل األمن والسالمة في 

طبيوة باسوتمرار وعوودم  النوادي وفوي بسوواط المصوارعة وفوي األدوات المسوواعدة وعودم إجوراء فحوصووات
وجود مساحة كافية لتجنب اصطدام الالعبين ، وعدم استخدام واقي الكووع والوركبتين واألذنوين وعودم 

  .تبطين الحوائط بالبساط
 ( أجورىKoley & others, 1999 دراسوة استقصوائية عون وقووع اإلصوابات فوي خمسوة .)

( 983ء قيوواس لنسووبة اإلصووابات بووين )رياضووات قتاليووة فووي األلعوواب الوطنيووة الرابعووة. وقوود تووم إجوورا
التايكوانووودو والمصوووارعة خوووالل ، الجوووودو، المبوووارزة، المالكموووة مشووواركا مووون خمسوووة رياضوووات قتاليوووة.

 11موايو إلوى  31األلعاب الوطنيوة الرابعوة التوي أقيموت فوي بنغوالور ومايسوور )واليوة كارناتاكوا( مون 
واظيوورت  مووع المعموموات المتعمقووة بوذلك.. وتوم اسووتخدام عورض بيانووات مونظم مسوبًقا لج1997يونيوو 

، واألطوراف العمويوة، :( عمى الورأس والوجوو39.15النتائج ان نسبة اإلصابات في المالكمة كانت )
واألنسوجة :( بشوكل رئيسوي عموى األطوراف السوفمية والجمود 31.96) وبعد ذلك جاءت التايكواندو بنسبة

:( ولووم يبمووغ عوون إصووابات كثيوورة فووي 16.95)كووان نسووبة اإلصووابات معتووداًل ، وفووي الجووودو الرخوووة.
 ذكرت في المبارزة والمصارعة.
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 التعميق عمى الد اسات السابقة:
إلوى 1999تبين لمباحث من خالل اطالعو عمى الدراسوات السوابقة والتوي تموت موا بوين سونة )       
تعوورف عمووى ( قوود تناولووت جميعيووا اإلصووابات الرياضووية لأللعوواب القتاليووة المختمفووة حيووث تووم ال8117

أكثر اإلصابات الرياضية شيوعًا وأماكن ىذه اإلصابات وأنواعيوا. ىوذا وقود اسوتفاد الباحوث مون ىوذه 
حيووث سوواعدتو فووي صووياغة ، الدراسووات واألبحوواث العمميووة السووابقة فووي وضووع اإلطووار العووام لدراسووتو

 باإلضافة إلى تحديد المنيجية العممية المستخدمة.، المقدمة
 

 الية:مميزات الد اسة الح
تتطورق -فوي األردن-وقد تميزت ىذه الدراسة عن الدراسات السوابقة ب نيوا أول دراسوة مون نوعيوا        

متغيوورات إلووى أكثوور اإلصووابات شوويوعًا فووي رياضووة الجوجتسووو وأنووواع تمووك اإلصووابات وأسووبابيا ضوومن 
 درجة الحزام والعمر التدريبي والوزن. 

 

 :جماالت الدراسة
 ي إجراء الدراسة بالمحددات التالية:التزم الباحث ف       

 ( 15/11/8117المجال الزمني: قام الباحث بإجراء الدراسة في الفتورة الزمنوية الواقوعة من -
13/8/8118) 

  المجووال المكوواني: قووام الباحووث بتوزيووع االسووتمارة عووومى أفووراد العينووة فووي اتحوواد لعبووة الجوجتسووو
 والمراكز التابعة لو.

 صرت الدراسة عمى العبي المراكز التابعة التحاد الجوجتسو.المجال البشري: اقت 
 

 :إجراءات الدراسة
 

 :منوج الدراسة
 استخدم الباحث المنيج الوصفي ب سموبو )المسحي( لمالئمتو لطبيعة ىذه الدراسة.       

 

 :جمتمع الدراسة
سنو( حيث بموغ  16ن تكون مجتمع الدراسة من جميع الالعبين باستثناء فئة الناشئين )أقل م       

 .8117( العب حسب سجالت اتحاد المعبة لمعام 868عدد أفراد مجتمع الدراسة الكمي )
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 :عينة الدراسة
( العبووا مووون 136تووم اختيووار عينوووة الدراسووة بالطريقوووة العشوووائية البسوويطة حيوووث تكونووت مووون )       

ي فئووة الناشووئين وبنسووبة ( سوونة أ16العبووي الجوجتسووو فووي االردن وتووم اسووتثناء الالعبووين دون سوون )
( توزيووع أفووراد عينووة الدراسووة حسووب 8( و )1%( موون مجتمووع الدراسووة ويبووين الجوودول رقووم ) 58.3)

 متغيرات الدراسة.
 

 (3الجد:ل )
 التك ا ات :النسبة المئ:ية لعينة الد اسة حسب متغي  العم  التد يبي :د جة الحزام

 
 العم  التد يبي

 
 عدد الالعبين

 د جة الحزام
 حزام اس:د أحزامه مم:نه

النسبة  التك ا ات
)%( 

النسبة  التك ا ات
التك ا ات )عدد  )%(

 الالعبين(
 النسبة )%(

 %13.6 6 %26.8 23 %36 29 سنوات 3أقل من -أشير6

 %38.7 17 %31.5 89 %33.8 26 سنوات 5أقل من-سنوات  3

 %27.7 81 %81.7 81 %31.8 21 سنوات 5أكثر من 

 %111 22 %111 98 %111 136 موع الكميالمج

 
( قووويم التوووووكرارات )عووودد الالعبوووين( والنووووسب المئوووووية لمعمووور التووودريبي ودرجوووة 1يبوووين الجووودول )       

العبووي الجوجتسووو فووي األردن. حيووث يبووين الجوودول أن االعبووين الووذين يتووراوح عموورىم  األحزمووة لوودى
( 23%( موووزعين )36( العبووا وبنسوبة )29)سوونوات كوان عوددىم  3أقول مون -أشووير6التودريبي مون 

سونوات  5أقول مون-سونوات  3( العبين حزام اسود. أما العمر التودريبي مون 6العبا أحزمة ممونة و)
 .( العوب حوزام اسوود17( العبا أحزمة ممونة و)89%( موزعين )33.8) العبا بنسبة(26عددىم )

مووزعين %( 31.8( العوب بنسوبة )21) نسونوات فكوان عودد الالعبوي 5أما العمر التدريبي ألكثر مون 
 ( العبا حزاما أسود.81( العبا أحزمة ممونة و)81)
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 (3الجد:ل )
 التك ا ات :النسبة المئ:ية لعينة الد اسة حسب متغي  ال:زن :د جة الحزام

 
 ال:زن)كغم(

 
 عدد الالعبين

 د جة الحزام
 حزام اس:د أحزامه مم:نه

 النسبة )%( اتالتك ا   النسبة )%( التك ا ات

 النسبة )%( التك ا ات

65-71 38 83.5% 81 88.8% 11 85% 

71 – 75 31 88.1% 81 81.7% 11 88.7% 

76-81 89 81.3% 88 83.9% 7 15.9% 

81-85 85 18.2% 16 17.2% 9 81.5% 

 %15.9 7 %12.8 13 %12.7 81 ف كثر 86

 %111 22 %111 98 %111 136 المجموع الكمي
 

( قيم التووكرارات )عدد الالعبين( والنوسب المئووية لمتغير الوزن ودرجة الحوزام 8يبين الجدول )       
 71-65العبي الجوجتسو في األردن. حيث يبين الجدول أن االعبين الذين تتراوح أوزانيوم مون لدى

( العوووب حوووزام 11( العوووب أحزموووة ممونوووة و)81%( مووووزعين )83.5( العوووب بنسوووبة )38عوووددىم )
( العوب أحزموة ممونوة 81%( مووزعين)88.1( العب بنسبة )31عددىم ) 75-71سود. أما وزن ا

العبووا (88)%( موووزعين81.3العبووا وبنسووبة ) (89) 81-76أمووا وزن  .( العبووين حووزام اسووود11و)
%( موووزعين 18.2( العبووا بنسووبة )85) 85-81أمووا وزن  .( العبووين حووزام أسووود7أحزمووة ممونووة و)

( العبوووووا وبنسوووووبة 81فووووو كثر ) 86( العبوووووين حوووووزام أسوووووود. أموووووا وزن 9نوووووة و)العبوووووا أحزموووووة ممو  16
 ( العبين حزام أسود.7( العبا أحزمة ممونة و)13%( موزعين )12.7)
 

 :أداة الدراسة
قام الباحث باستخدام اسوتمارة خاصوة باإلصوابات الرياضوية اسوتخدمت فوي العديود مون الدراسوات        

، )المعايطووةليووة موون التحكوويم فووي أكثوور موون دراسووة مثوول دراسووة السووابقة، وقوود حصوومت عمووى درجووات عا
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(. حيوووث توووم تعوووديل االسوووتمارة مووون خوووالل 8115، )الصوووال ، (8116، عطيوووات، )مجموووي، (8117
عرضوويا عمووى مجموعووة موون المحكمووين موون ذوي الخبوورة واالختصوواص بإضووافة بعووض البيانووات مثوول 

يتناسووب ورياضووة الجوجتسووو وأىووداف  بعووض المواقووع واألنووواع واألسووباب الخاصووة باإلصووابات وبمووا
 (1ممحق) الدراسة الحالية.

 

   :صدم أداة الدراسة
لمت كد من صدق أداة الدراسة تم اعتماد صودق المحتووى وقوام الباحوث بعورض االسوتمارة عموى  

مجموعووة موون المحكمووين والموودربين ذوي االختصوواص والخبوورة ضوومن مجووال الدراسووة والبووالغ عووددىم 
( وتووم إجووراء بعووض التعووديالت واإلضووافات التووي يوورى 8كمووا فووي الممحووق رقووم )( محكمووين مبينووين 7)

 المحكمين والباحث ب نيا سوف تفيد في تحقيق أىداف الدراسة
 

 :  ثبات األداة
عووادة تطبيقووو )         (test- retestقووام الباحووث بإيجوواد ثبووات االسوووووووووووووووووتمارة بطريقووة تطبيووق االختبووار وا 

( بوين التطبيقوين بإيجواد معامول pearson correlationsمعامول ارتبواط بيرسوون )وقود توم اسوتخدام 
 %(.91.2الثبات لالستمارة ككل حيث بمغت القيمة )

 

 :  متغريات الدراسة
   .أسوووووووووووووووباب اإلصووووووووووووووابات .3. مواقوووووووووووووووع اإلصابات 8 أنووووواع اإلصابات. .1 المتغي ات التابعة:

 الوزن. .3 العمر التدريبي. .8 . درجة الحزام.1 المتغي ات المستقمة:
 

 :املعاجلات اإلحصائية
( المتخصوووص بالتحميووول spssوبعووود جموووع البيانوووات توووم تحميميوووا إحصوووائيًا باسوووتخدام برنوووامج )       

 حيث تم استخدام العمميات اإلحصائية التالية: ، اإلحصائي
 لنسب المئوية.ا-3 التكرارات. -8 .مربع كاي -1

 

 :عرض ومناقشة النتائج
 : التساؤل األ:ل: أ:لً 

 األردن؟ينص التساؤل األول عمى: ما ىي أكثر أنواع اإلصابات شيوعًا لدى العبي الجوجتسو في         
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ولإلجابة عمى ىذا التساؤل فقد استخدمت التكورارات والنسوب المئويوة ألنوواع اإلصوابات حيوث        
 نتيجة ىذا التساؤل: (3يوض  الجدول )

 
 (9)الجد:ل 

 التووك ا ات :النوسب المئو:ية ألن:اع اإلصابات لدى لعبي الج:جتس: في األ دن.
 النسبة المئ:ية التك ا ات/عدد اإلصابات األن:اع
 %9.1 32 الكسور

 %7.3 87 تمزق أوتار
 %11.9 21 تمزق عضالت
 %8.2 9 تمزق أربطة

 %8.9 11 خمع
 %2 15 ممخ

 %8.8 33 وض عظمرض
 %15.3 57 رضوض عضالت
 %1.6 6 رضوض أعصاب
 %2.3 16 جروح وسحجات

 %13.9 58 تقمصات
 %16.6 68 التواءات

 %8.9 11 إصابات أخرى
 %111 372 المجموع

 

( قيم التووكرارات والنوسب المئووية ألنواع اإلصابات لدى العبي الجوجتسو في 3يبين الجدول )         
استعراض القيم المبينة في الجدول نجد أن أىم أنواع اإلصابات لدى العبي الجوجتسو قد األردن وب

%( تالىوووا رضووووض العضوووالت  16.6( إصوووابة وبنسوووبة )68تمثووول بوووالتواءات إذ تحققوووت بتكووورار )
%(. 13.9وبنسووبة ) إصووابات (58%( ثووم التقمصووات بتكوورار )15.3( إصووابة وبنسووبة )57بتكوورار )

 (.% 1.6( وبنسبة )6في المرتبة األخيرة بتكرار )وجاءت رضوض األعصاب 
ويعزو الباحوث ىوذه النتيجوة إلوى أن ىوذه الرياضوة تسوتيدف وتركوز عموى المفاصول بشوكل كبيور،        

وموون خووالل ىووذا التركيووز واالسووتيداف موون قبوول الالعووب الخصووم فووان إصووابة التووواء المفاصوول جوواءت 
( لاللتوواء ب نوو شود وتطويول 8116تعريوف )الشوطناوي، بالمرتبة األولى.  ويظير ذلوك جميوا مون خوالل 
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المفاصوول بالشوود فووي األربطووة المحيطووة بالمفصوول، حيووث يقوووم الالعووب الخصووم عمووى اسووتيداف بعووض 
وبقووة كمحاولوو منوو إلجبوار المنوافس عموى االستسوالم. أموا بالنسوبة لمرضووض فإنيوا تنوتج مون خووالل 

تج موون خووالل السووقوط المتكوورر عمووى األرض موون االحتكوواك القوووي والعنيووف بووين الرياضوويين كمووا تنوو
وضع الوقوف بحيوث يعمول كول العوب عموى محاولوة إسوقاط الالعوب الخصوم عموى األرض لمحاولوة 

أو اخووووذ أكبووور عوووودد مووون النقوووواط لمفووووز بالمبوووواراة. كموووا ويعووووزو الباحوووث حصووووول رضوووووض ، التثبيوووت
أن األعصووواب تغطوووى األعصووواب عموووى المرتبوووة األخيووورة وذلوووك بسوووبب الوضوووع التشوووريحي ليوووا حيوووث 

، بالعضالت فميس من السيل حدوث إصابات ليا وتتفق ىذه النتيجة موع دراسوة كول مون )الوزغيالت
( ودراسووة Ziaee & others) ,8115( 8118( ودراسووة )محموود، 8115( ودراسووة )الصووال ، 8116

 (.8118واختمفت مع دراسة نصر )  & 8117others, (Didacكل من )
 

 :ثانيًا: التساؤل الثاني
الجوجتسوو ينص التساؤل الثاني عمى: ما ىي أكثر مواقع اإلصوابات الرياضوة شويوعًا لودى العبوي        

 في األردن؟
ولإلجابة عمى ىذا التساؤل فقد استخدمت التكورارات والنسوب المئويوة لمواقوع اإلصوابات حيوث        

 ( نتيجة ىذا التساؤل:2يوض  الجدول )
 

 (7)ل الجد:
 التووك ا ات :النسوب الموئ:ية لمو:اقع اإلصابات لدى لعبي الج:جتس: في األ دن

 النسبة المئ:ية التك ا ات/عدد الصابات م:قع الصابة
 1.1% 2 الرأس
 5.2% 81 الحاجب
 6.2% 82 العين
 2.8% 18 األنف
 3.2% 13 الشفتين
 8.9% 11 الرقبة
 1.8% 7 الكتف

 7.8% 89 مفصل الكتف
 1.5% 8 الترقوة
 1.6% 6 العضد
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 النسبة المئ:ية التك ا ات/عدد الصابات م:قع الصابة
 13.9% 58 مفصل الكوع
 18.8% 28 مفصل الرسغ

 3.8% 18 الساعد
 1.2% 5 األمشاط
 11.9% 21 السالميات
 1.5% 8 الصدر
 1.8% 3 األضالع
 1.6% 6 الظير
 1.5% 8 البطن

 1.3% 1 الفقرات الصدرية
 1% 1 الفقرات القطنية
 1.3% 1 الفقرات العجزية

 1.8% 3 الحوض
 1.8% 3 األعضاء التناسمية
 1.2% 5 مفصل الورك

 1.1% 2 الفخذ
 9.1% 32 مفصل الركبة

 1.3% 1 رباط صميبي أمامي
 1% 1 رباط صميبي خمفي
 1% 1 رباط جانبي انسي
 1% 1 رباط جانبي وحشي

 1% 1 الغضروف
 1.5% 8 الساق
 1.2% 5 الكاحل

 1.1% 2 أمشاط قدم
 1.6% 6 مسالميات قد
 111% 372 المجموع

 

( قيم التووكرارات والنوسب المئووية مواقع اإلصابات لدى العبي الجوجتسوو فوي 2يبين الجدول )       
األردن وباستعراض القيم المبينة في الجدول نجود أن أكثور مواقوع اإلصوابات لودى العبوي الجوجتسوو 
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%( تاله مفصل الرسغ بتكرار 13.9وبنسبة )( إصابة 58قد تمثل بمفصل الكوع إذ تحققت بتكرار )
  %(.11.9( إصابات وبنسبة )21%( ثم السالميات بتكرار )18.8( إصابة وبنسبة )28)

ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى أن مفصمي الكوع والرسغ من المناطق المستيدفة بشكل كبير        
حاولوة إجبوار الالعوب الخصوم عموى فوي ىوذه الرياضوة، بحيوث يعتمود الالعوب فوي ىوذه الرياضوة عموى م

االستسوووالم مووون خوووالل بعوووض الحركوووات والتوووي تركوووز وبشوووكل كبيووور عموووى ىوووذه المفاصووول مثووول حركوووة 
(Alambar والمسووتخدمة بشووكل كبيوور موون خووالل عموول التووواء قوووي فووي ىووذه المنوواطق ليجبوور الخصووم )

المجوووء إلووى عوودد عمووى االستسووالم الختصووار زموون المبوواراة والفوووز بإخضوواع الخصووم ب قصوور وقووت دون 
كما وجاءت األربطة الصميبية اقل المواقوع  النقاط، فيكون الفور بالمنافسة عن طريق استسالم الخصم.

عرضة لإلصابات ويعزو الباحث ذلك إلى أنيا من المواقع غير مستيدفة إذا ما قورنت مع غيرىوا مون 
ات موع دراسوة كول من)الوزغيالت، المواقع األخرى. واختمفت نتيجة ىذه الدراسة من حيث مواقع اإلصواب

 Ziaee) ودراسة( 8118)نصر،  ( ودراسة8118( ودراسة )محمد، 8115)الصال ،  ( ودراسة8116
& others, 2015( ودراسة )Ziaee & ,others 8115( ودراسة )1999 Koley & others,.) 

 

 ثالثًا: التساؤل الثالث: 
باب اإلصابات شيوعًا لدى العبي الجوجتسو في ينص التساؤل الثالث عمى: ما ىي أكثر أس       
 األردن؟
ولإلجابة عمى ىذا التساؤل فقد استخدمت التكرارات والنسب المئوية ألسباب اإلصابات حيث        

 ( نتيجة ىذا التساؤل:5يوض  الجدول )
 

 (3)الجد:ل 
  دنالتوك ا ات :النسوب المئو:ية ألسباب اإلصابات لدى لعوبي الج:جتس: في األ 

 النسبة المئ:ية التك ا ات السبب
 11.8% 22 عدم اإلحماء الجيد
 5.1% 19 اإلفراط في التدريب

 15.5% 58 عدم السموك الجيد لمرياضيين
 3.7% 12 أرضية التدريب غير جيدة

 5.6% 81 سوء اإلعداد المياري
 8.1% 8 االستمرارية في التدريب عند حدوث اإلصابة
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 النسبة المئ:ية التك ا ات السبب
 8.2% 9 الرياضية عدم صالحية األلبسة

 1% 1 عدم التقيد ببرنامج تدريبي واض 
 3.8% 18 عدم صالحية األجيزة الرياضية المستخدمة

 3.7% 12 غياب توجيو المدرب لالعب وتوعيتو
 3.5% 13 عدم التقيد بقواعد األمن والسالمة

 1% 1 سوء األحوال الجوية
 8.9% 11 سوء اختيار التمارين لممجموعات العضمية

 8.7% 11 عدم مالحظة المدرب لالعب ومتابعتو أثناء التدريب
 1.9% 7 عدم إعطاء الراحة الكافية بين التمارين وبعدىا

 2.1% 15 السماح لالعب بالعودة لمتدريب قبل الشفاء
 8.2% 9 عدم االسترخاء الجيد بعد التمرين

 8.7% 11 عدم التزويد الكافي باألدوات والمعدات لمتدريب والمباريات
 1.6% 6 عدم استخدام وسائل الت ىيل الرياضي

 1.3% 5 التوقف غير الصحي  لممباريات والمباريات
 1% 1 عدم القيام بالفحوصات الدورية الشاممة

 1.9% 7 عدم التقيد ببرنامج غذائي
 13.9% 58 عدم مراعاة الفروق بين الالعبين

 8.9% 11 سوء اإلعداد النفسي
 8.2% 9 سبابياألمعرفة بعمم اإلصابات الرياضية و عدم االطالع وا

 1% 1 عدم الدقة والتفصيل في نوع الرياضة المناسبة
 1.8% 3 عدم التدرج في زيادة حمل التمرين

 1.9% 7 أسباب أخرى
 111% 372 المجموع

 

لودى العبوي ( قيم التووكرارات والنووسب المئوووية أكثور أسوباب اإلصوابات شويوعا 5يبين الجدول )       
الجوجتسووو فووي األردن وباسووتعراض القوويم المبينووة فووي الجوودول نجوود أن أكثوور أسووباب اإلصووابات لوودى 

( إصووابة وبنسووبة 58العبووي الجوجتسووو قوود تمثوول عوودم السووموك الجيوود لمرياضوويين إذ تحققووت بتكوورار )
م عودم %( ثو13.9( إصوابة وبنسوبة )58%( تاله عدم مراعاة الفروق بين الالعبين بتكرار )15.5)

 %(. 11.8( إصابات وبنسبة )22اإلحماء الجيد بتكرار )
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 األضورارويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى تعمد بعوض الالعبوين أحيانوا إلوى أداء حركوات مون شو نيا        
بالالعب الخصم، وذلك كمحاولو منو لمتقميل من فاعمية الخصم بسبب ىذه اإلصابة المتعمودة كضورب 

غير مسموح الضرب عمييا، وقود يكوون ىوذا السوموك نواتج عون التسورع وعودم  الخصم في بعض المواقع
بوان اإلصوابات  (Renstrom, 2003)االنتباه بسبب زيادة حدية المباراة وقوة المنافسة، وىذا موا أكوده 

( أن 8113الرياضووووية تكثوووور فووووي الرياضووووات التنافسووووية وذات الحديووووة العاليووووة. كمووووا وأكد)الحشووووحوش، 
في األلعاب التي يكون فييا االحتكاك مباشور بوين الخصومين وىوذا موجوود فوي ىوذا اإلصابات مت صمة 

النوووع موون الرياضووات. وأمووا فيمووا يتعمووق بسووبب عوودم مراعوواة الفووروق بووين الالعبووين، يرجووع ذلووك إلووى قيووام 
وأعمى في درجة الحزام وموع فئوات وزن أعموى مموا ينوتج بعض الالعبين بالتدرب مع فئات أكبر خبرة 

( واختمفوت مووع 8111، ثيور موون اإلصوابات. اتفقووت نتيجوة ىووذا التسواؤل مووع دراسوة )العيشوويعنيوا الك
 (.8116، دراسة )الزغيالت

 

  ابعا: التساؤل ال ابع:
فوي ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في أنواع اإلصوابات الرياضوية لودى العبوي الجوجتسوو        

 األردن تبعا لمتغير درجة الحزام؟
 

 (6الجد:ل )
 لتك ا ات :م بع كاي ألن:اع اإلصابات ال ياضية لدى لعبي الج:جتس: ا

 في األ دن تبعا لمتغي  د جة الحزام
 مست:ى الدللة م بع كاي المجم:ع د جة الحزام الن:ع

 حزام اس:د أحزمه مم:نه
 % ت % ت % ت

 1.111 2.83 %9.1 32 8.9 11 %6.1 83 الكسور
 1.371 1.75 %8.8 33 3.7 12 %5.1 19 تمزق أوتار

 1.111 2.18 %11.9 21 3.7 12 %7.8 87 تمزق عضالت
 1.522 1.11 %8.5 9 1.1 2 %1.3 5 تمزق اربطو

 1.122 1.19 %8.9 11 1.33 5 %1.6 6 خمع
 1.896 1.6 %2.1 15 8.5 9 %1.6 6 ممخ

 1.163 1.33 %7.3 87 2.1 15 %3.8 18 رضوض عظم
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 مست:ى الدللة م بع كاي المجم:ع د جة الحزام الن:ع

 حزام اس:د أحزمه مم:نه
 % ت % ت % ت

 1.718 1.28 %15.8 57 6.2 82 %8.8 33 رضوض عضالت
 1.386 1.66 %1.6 6 1.5 8 %1.1 2 رضوض أعصاب
 1.183 1.85 %2.3 16 1.9 7 %8.5 9 جروح وسحجات

 1.111 3.76 %13.9 58 5.1 19 %8.8 33 تقمصات
 1.886 1.58 %16.6 68 7.5 88 %9.1 32 التواءات

 1.122 1.19 %8.9 11 1.63 6 %1.32 5 إصابات اخرى
 1.111 13.86 %111 372 28.86 161 %57.72 813 المجموع

  1.15قيمة مربع كاي الجدولية عند مستوى 
 

( قيم التكرارات ومربع كواي ألنوواع اإلصوابات الرياضوية لودى العبوي الجوجتسوو 6يبين الجدول )       
مووة فووي األردن موزعووة حسووب درجووة الحووزام وبووالرجوع إلووى القوويم المبينووة فووي الجوودول نجوود أن فئووة األحز 

%( تالىووا التقمصووات و رضوووض العضووالت 9.1( وبنسووبة)32الممونووة قوود تميووزت بإصووابة االلتووواءات )
%( بينموووا  7.8( إصوووابة وبنسوووبة )87%( ثوووم تموووزق العضوووالت )8.8( إصوووابة وبنسوووبة )33بتكووورار )

%(، أموا بالنسوبة 1.1( إصوابات وبنسوبة )2كانت اقل إصابات ىذه الفئوة رضووض األعصواب بتكورار)
%( تالىووا 7.5( إصووابة وبنسووبة )88فئووة األحزمووة السوووداء فقوود تميووزت بإصووابات االلتووواء ) إلصووابات

%( 5.1( إصوووابة وبنسوووبة )19%( ثوووم التقمصوووات )6.2) ( إصوووابة وبنسوووبة82رضووووض العضوووالت )
%(، 1.5( إصووابة وبنسووبة )8بينمووا كانووت اقوول إصووابات فئووة األحزمووة السوووداء رضوووض األعصوواب )

%( مون  57.72( إصوابة مثموت موا نسوبتو )813العبوي األحزموة الممونوة )كما وبمغ مجمووع إصوابات 
 28.86( إصووابة وبنسووبة )161مجموووع اإلصووابات بينمووا بمغووت إصووابات الالعبووين األحزمووة السوووداء )

%(، أما بالنسبة لقيمة مربع كاي فتعد ىذه القيمة دالوة إحصوائيا إذا كانوت القيموة المحسووبة أعموى مون 
 (.1.15(عند مستوى ألفا اقل من )3.82بالغة)القيمة الجدولية ال

ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى عامل الخبرة القميمة بالنسبة لالعبي األحزمة الممونة وعودم القودرة        
عمى التعامل مع كثير من المواقف والحاالت التي قد تؤدي إلوى ارتفواع نسوبة حودوث اإلصوابات لودييم 

الحاصوومين عمووى األحزمووة السوووداء والووذين خاضوووا العديوود موون التجووارب  إذا مووا قورنووت بخبوورة الالعبووين
والمنافسات والذي كون لدييم خبرة واسعة في كيفية التعامل مع الخصم والمواقف التي يمكون أن توودي 
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الحاصومين عموى األحزموة الممونوة إلى حدوث اإلصابات. ليوذا جواءت نسوبة اإلصوابات لودى الالعبوين 
 حاصمين عمى األحزمة السوداء. أكثر من الالعبين ال

 

 :التساؤل الخامس
فوي ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في أنواع اإلصوابات الرياضوية لودى العبوي الجوجتسوو        

 األردن تبعا لمتغير العمر التدريبي؟
 

 (7الجد:ل )
 التك ا ات :م بع كاي ألن:اع اإلصابات ال ياضية لدى لعبي الج:جتس: 

 بعا لمتغي  العم  التد يبيفي األ دن ت

م بع  المجم:ع العم  التد يبي الن:ع
 كاي

مست:ى 
أقل من -أشه 6 الدللة

 سن:ات 9
أقل -سن:ات 9

 سن:ات 3من
 3أكث  من 
 سن:ات

   % ت % ت % ت % ت 
 1.28 3.95 %9.1 32 1.6 6 %3.5 13 %2.1 15 الكسور

 1.18 1.18 %8.8 33 3.8 18 %8.7 11 %8.9 11 تمزق أوتار
 1.36 8.97 %11.9 21 8.2 9 %3.7 12 %2.9 18 تمزق عضالت
 1.18 1.66 %8.5 9 1.5 8 %1.1 2 %1.8 3 تمزق اربطو

 1.89 8.36 %8.9 11 1.5 8 %1.8 3 %1.6 6 خمع
 1.62 5.8 %2.1 15 1.5 8 %1.1 2 %8.2 9 ممخ

 1.35 8.88 %7.3 87 1.3 5 %8.7 11 %3.8 18 رضوض عظم
 1.15 1.28 %15.8 57 2.5 17 %5.1 19 %5.6 81 رضوض عضالت
 1.18 1.11 %1.6 6 1.3 1 %1.8 3 %1.5 8 رضوض أعصاب
 1.82 8.11 %2.3 16 1.1 2 %1.1 2 %8.8 8 جروح وسحجات

 1.37 3.13 %13.9 58 3.5 13 %2.3 16 %6.1 83 تقمصات
 1.11 1.91 %16.6 68 5.3 81 %2.8 18 %6.2 82 التواءات

 1.18 1.18 %8.9 11 1.1 2 %1.1 2 %1.8 3 إصابات أخرى
 1.11 13.57 %111 372 85.8 97 %38.8 188 %21.2 155 المجموع

 

  1.15قيمة مربع كاي الجدولية عند مستوى 
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( قيم التكرارات ومربع كواي ألنوواع اإلصوابات الرياضوية لودى العبوي الجوجتسوو 7يبين الجدول )       
تودريبي وبوالرجوع إلوى القويم المبينوة فوي الجودول نجود أن الفئوة األولوى في األردن موزعوة حسوب العمور ال

%( تالىوا التقمصوات 6.2( وبنسبة )82سنوات( قد تميزت بإصابة اإللتواءات ) 3أقل من  -أشير 6)
%( بينمووا  5.6( إصووابة وبنسوبة )81%( ثوم رضوووض العضوالت )6.1( إصوابة وبنسووبة )83بتكورار )

%(، أموا بالنسوبة 1.5( إصوابات وبنسوبة )8رضووض األعصواب بتكورار)كانت اقل إصابات ىذه الفئوة 
( 19سنوات( فقود تميوزت بإصوابات رضووض عضوالت ) 5أقل من -سنوات 3إلصابات الفئة الثانية )

( إصووابة 16%( ثووم التقمصووات )2.8( إصووابة وبنسووبة )18%( تالىووا التووواءات)5.1إصووابة وبنسووبة )
%(، أموا 1.8( إصوابة وبنسوبة )3ت رضووض األعصواب )%( بينموا كانوت اقول اإلصوابا2.3وبنسوبة )

( إصوووابة 81سووونوات( فقووود تميوووزت بإصوووابة اإللتوووواءات ) 5بالنسوووبة إلصوووابات الفئوووة الثالثوووة )أكثووور مووون 
( 13%( ثووووم التقمصووووات )2.5) ( إصووووابة وبنسووووبة17%( تالىووووا رضوووووض العضووووالت )5.3وبنسووووبة )

( إصوووووابة وبنسوووووبة 1ألعصووووواب )%( بينموووووا كانوووووت اقووووول اإلصوووووابات رضووووووض ا3.5إصوووووابة وبنسوووووبة )
( 155سوونوات( ) 3أقوول موون  -أشووير 6%(، كمووا وبمووغ مجموووع إصووابات العبووي الفئووة األولووى )1.3)

%( مون مجمووع اإلصوابات بينموا بمغوت إصوابات الالعبوين الفئوة الثانيوة 21.2إصابة مثموت موا نسوبتو )
الالعبووين الفئووة %( وبمغووت إصووابات 38.8( إصووابة وبنسووبة )188سوونوات( ) 5أقوول موون -سوونوات 3)

%(، أموا بالنسوبة لقيموة مربوع كواي فتعود ىوذه 85.8( إصابة وبنسوبة )97سنوات( ) 5الثالثة )أكثر من 
(عنود مسوتوى 5.99القيمة دالة إحصائيا إذا كانت القيمة المحسوبة أعموى مون القيموة الجدوليوة البالغوة )

عالقة طرديوة بوين درجوة الحوزام  ( حيث يعزو الباحث ىذه النتيجة إلى عامل الخبرة حيث يوجد1.15)
والعموووور التوووودريبي والخبوووورة، فكممووووا زاد العموووور التوووودريبي زادت درجووووة الحووووزام وبالتووووالي زادت الخبوووورة عنوووود 
الالعوووب مووون حيوووث قدرتوووو عموووى التعامووول موووع الالعوووب الخصوووم، وتفوووادي اإلصوووابات وعمووول الحركوووات 

ان، وىذا يعمل بدوره عمى التقميل من نسوبة المضادة والدفاعية وأداء الميارات والحركات باحترافية وبإتق
 .(Ziaee & others, 8115اإلصابات بشكل كبير. وتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة )

 

 :التساؤل السادس
ىل توجود فوروق ذات داللوة إحصوائية فوي أنوواع اإلصوابات الرياضوية لودى العبوي الجوجتسوو        

 في األردن تبعا لمتغير الوزن)كغم( ؟
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 (8جد:ل )ال
 التك ا ات :النسب المئ:ية :م بع كاي ألن:اع اإلصابات ال ياضية لدى لعبي الج:جتس: 

 )كغم( في األ دن تبعا لمتغي  ال:زن
مست:ى  م بع كاي المجم:ع ال:زن)كغم( ن:ع الصابة

 الدللة
63-73 73-73 76-83 83-83 
 % ت % ت % ت % ت % ت

 1.18 1.58 %9.1 32 %8.9 11 %8.2 9 %8.1 8 %1.6 6 الكسور
 1.11 9.16 %8.8 33 %2.1 15 %8.2 9 %1.2 5 %1.1 2 تمزق أوتار

 1.9 7.89 %11.9 21 %2.5 17 %8.9 11 %1.9 7 %1.6 6 تمزق عضالت
 1.27 3.88 %8.5 9 %1.1 2 %1 1 %1.8 3 %1.5 8 تمزق اربطو

 1.18 1.11 %8.9 11 %1.5 8 %1.5 8 %1.8 3 %1.1 2 خمع
 1.19 1.73 %2.1 15 %1.2 5 %1.8 3 %1.8 3 %1.1 2 مخم

 1.31 8.28 %7.3 87 %8.7 11 %1.9 7 %1.2 5 %1.2 5 رضوض عظم
 1.11 9.87 %15.8 57 %5.9 88 %2.8 18 %8.1 8 %8.2 9 رضوض عضالت
 1.21 3.33 %1.6 6 %1 1 %1.3 1 %1.5 8 %1.8 3 رضوض أعصاب
 1.81 6.5 %2.3 16 %1.3 1 %1.5 8 %1.9 7 %1.6 6 جروح وسحجات

 1.71 5.69 %13.9 58 %5.1 19 %3.7 12 %3.8 18 %1.9 7 تقمصات
 1.11 15.1 %16.6 68 %7.5 88 %2.1 15 %8.9 11 %8.1 8 التواءات

 1.18 1.11 %8.9 11 %1.5 8 %1.5 8 %1.85 3 %1.1 2 إصابات اخرى
 1.11 89.18 %111 372 %36.2 136 %82.9 93 %81.6 77 %18.8 68 المجموع

 

  1.15قيمة مربع كاي الجدولية عند مستوى 
 

( قيم التكرارات والنسب المئوية ومربع كاي ألنوواع اإلصوابات الرياضوية لودى 8يبين الجدول )       
العبي الجوجتسو في األردن موزعة حسب الوزن)كغم( وبالرجوع إلوى القويم المبينوة فوي الجودول نجود 

( اصووووووووابات 9قوووووووود تميووووووووزت بإصووووووووابة رضوووووووووض العضووووووووالت بتكوووووووورار)( 71-65أن الفئووووووووة األولووووووووى )
( إصووابات 7%( ثووم التقمصووات )8.1( إصووابات وبنسووبة )8%( تالىووا االلتووواءات بتكوورار )8.2وبنسووبة)
( إصوابات وبنسوبة 3%( بينما كانت اقل إصابات ىوذه الفئوة رضووض األعصواب بتكورار)1.9وبنسبة )

( 18( فقوووود تميووووزت بإصووووابات التقمصووووات )75-71)%(، أمووووا بالنسووووبة إلصووووابات الفئووووة الثانيووووة 1.8)
رضووووض العضوووالت %( ثوووم 8.9( إصوووابة وبنسوووبة )11%( تالىوووا اإللتوووواءات )3.8إصوووابة وبنسوووبة )
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( إصووابة وبنسووبة 8%( بينمووا كانووت اقوول اإلصووابات رضوووض األعصوواب )8.1( إصووابة وبنسووبة )8)
بإصوووابات رضووووض العضوووالت ( فقووود تميوووزت 81-76%(، أموووا بالنسوووبة إلصوووابات الفئوووة الثالثوووة )1.5)
( 12%( ثووووم التقمصووووات )2.1( إصووووابة وبنسووووبة )15%( تالىووووا التووووواءات )2.8( إصووووابة وبنسووووبة )18)

%(، 1.3( إصوابة وبنسوبة )1%( بينما كانت اقول اإلصوابات رضووض األعصواب )3.7إصابة وبنسبة )
( إصوووابة وبنسووووبة 88( فقوووود تميوووزت بإصوووابات التوووواءات )85-81أموووا بالنسوووبة إلصوووابات الفئوووة الرابعوووة )

( إصووابة وبنسووبة 19%( ثووم التقمصووات )5.9( إصووابة وبنسووبة )88%( تالىووا رضوووض عضووالت )7.5)
%(، كموووا وبموووغ 1.1( إصوووابة وبنسوووبة )1%( بينموووا كانوووت اقووول اإلصوووابات رضووووض األعصووواب )5.1)

%( موون مجموووع 18.8( إصووابة مثمووت مووا نسووبتو )68( )71-65مجموووع إصووابات العبووي الفئووة األولووى )
%( ،أمووا 81.6( إصووابة وبنسوبة )77( )75-71إلصوابات بينموا بمغووت إصوابات الالعبووين الفئوة الثانيوة )ا

%(، وبمغووت إصووابات الالعبووين 82.9( إصووابة وبنسووبة )93( )81-76إصووابات الالعبووين لمفئووة الثالثووة )
ىوذه القيموة  %(، أما بالنسبة لقيموة مربوع كواي فتعود36.2( إصابة وبنسبة )136( )85-81الفئة الثالثة )

(عند مسوتوى ألفوا اقول 7.81من القيمة الجدولية البالغة) دالة إحصائيا إذا كانت القيمة المحسوبة أعمى
 (.1.15) من

ويعزو الباحث حصول فئة الوزن األعمى عمى النسبة األكبر مون اإلصوابات وذلوك أن الالعبوين        
يكووون االحتكوواك بووين الالعبووين بشووكل أكبوور. أصوحاب فئووات األوزان األعمووى عووادة يمتمكووون قوووة أكبوور، و 

( أن ىناك زيادة كبيرة في حدوث اإلصابات الرياضية وانتشوارىا بوين (EricShamus,2001كما أكد 
الرياضويين سووواء أكووان ذلووك فوي األلعوواب الجماعيووة أو الفرديووة وخاصوة األلعوواب التووي تتميووز باالحتكوواك 

نسوبة ومكوان حودوثيا، باإلضوافة إلوى أن نسوبة حودوث المباشر بين الالعبين لكن مع وجوود تفواوت فوي 
اإلصووابة تكووون اكبوور ألصووحاب فئووات األوزان العاليووة أثنوواء السووقوط موون وضووع الوقوووف عمووى األرض 
والذي يحرص كل العب عمى إسقاط خصمو عموى األرض لمحاولوة السويطرة عموى المبواراة مون البدايوة 

 8115المنافسوة. واختمفوت ىوذه النتيجوة موع دراسوة)والحصول عموى العودد األكبور مون النقواط لمفووز فوي 
Ziaee & others,.) 

 

 :االستنتاجات
  أكثوور اإلصووابات شوويوعًا فووي رياضووة الجوجتسووو كانووت االلتووواءات ثووم رضوووض العضووالت ثووم

 التقمصات.
 .أكثر المواقع عرضة لإلصابة في رياضة الجوجتسو كان مفصل الكوع والرسغ 
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  فوي رياضوة الجوجتسوو كانوت عودم السوموك الجيود لمرياضويين أىم األسوباب المؤديوة لإلصوابات
 وعدم مراعاة الفروق الفردية.

  .ىنالك فروق في أنواع اإلصابات ومواقعيا تبعًا لمتغير درجة الحزام ولصال  األحزمة الممونة 
  ىنالوووك فوووروق فوووي أنوووواع اإلصوووابات ومواقعيوووا تبعوووًا لمتغيووور العمووور التووودريبي ولصوووال  العمووور

 قل.التدريبي األ
 .ىنالك فروق في أنواع اإلصابات ومواقعيا تبعًا لمتغير الوزن ولصال  فئات الوزن األعمى 
 

 :التوصيات
 في ضوء النتائج التي تم التوصل إلييا أمكن وضع التوصيات اآلتية:       

  ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية أكثور شودة لمحود مون السوموك غيور الجيود لمرياضويين لمحود أكثور
 ض الالعبين لإلصابات.من تعر 

 .مراعاة المدربين لمفروق الفردية بين الالعبين لمحد من حدوث اإلصابات الرياضية 
  إجراء دراسوات مشوابية عموى العواب وفئوات أخورى وعمول دورات خاصوة باإلصوابات الرياضوية

 لزيادة اطالع الالعبين ومعرفتيم بطرق الوقاية منيا.
 

 :املراجع
 الطبعووووة األولووووى، صووووابة العضوووومية :الجهوووود البوووودني لم ياضوووويينكيميووووا  اإل، فووووراج، توفيووووق ،

 .8112، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية
 إثوو  ب نووامر توود يبي :قووائي لتحسووين معوودل قوو:ة عضووالت ال خوو  الخم يووة "، فاطمووة، خووريبط

 رسووالة دكتوووراه غيوور، "لمحوود موون اإلصووابات ال ياضووية لوودى لعبووي العوواب القوو:ى واالماميووة
 .8111، األردن-عمان ، الجامعة األردنية، منشوره

 8112.بغداد، الطبعة األولى، مطبعة دار الحكمة، ال ياضية اإلصابات، سميعة، خميل. 
 دراسوة تشخيصوية لتحديود أىوم إصوابات أربطوة مفصومي الركبوة ، فتحوي منيوب، يوونس، الراوي "

مجموووة ال افووودين لمعمووو:م ، "والكاحووول لووودى طمبوووة كميوووة التربيوووة الرياضوووية فوووي جامعوووة الموصووول
 (27العدد )، (12مجمد)، 8118. ال ياضية

 صابات المالعب، أسامة، رياض  .8118، دار الفكر العربي، القاىرة، الطب ال ياضي :ا 
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 أثور وسوائل ت ىيميوة فوي عوالج اآلالم المزمنوة السوفل الظيور لالعبوين رفوع ، عبواس، السمطاني"
 .8115، ية ال ياضيةمجمة عم:م الت ب، جامعة بابل، األثقال"

 دراسووة تحميميووة لإلصووابات الرياضووية لوودى العبووي المووواي توواي فووي األردن، مينوود، الووزميالت" ،
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