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  ملخص

ي     دى العب ه     هدفت الدراسة التعرف إلى أآثر اإلصابات شيوعًا ل ا في رياضة الكاراتي  الكات
ي األردن ًا  مواق وف بابها تبع ا وأس ة عه دفاع لحال وم وال ابةش ،الهج م  دة اإلص ى أه افة إل ، باإلض
 الفروق في حدوث إلىآما وهدفت الدراسة التعرف  ،  ت الوقائية من اإلصابات الرياضية    اإلرشادا

وي،   (وتبعًا ألجزاء الجسم   ) ، المنافسةالتدريب( عًا لوقت حدوث اإلصابةاإلصابات تب الجزء العل
سفلي زء ال احث  .)الج تخدم الب ة اس داف الدراس ق أه سحي  ونولتحقي لوبه الم نهج الوصفي بأس  الم

ة الد      سبته     ) ١٤٧(راسة من   لمناسبته وطبيعة الدراسة، وتكونت عين ا ن وا م ًا  مثل  من %) ٩(العب
ة  ع الدراس م        .مجتم صية معه ابالت الشخ راء المق ين وإج ى الالعب تمارة عل ع االس د توزي ، وبع

ات     ).التكرارات والنسب المئوية  ( المعالجات اإلحصائية التالية     وناستخدم الباحث  وبعد تحليل البيان
ًا لمتغ  يوعًا تبع ر اإلصابات ش ين أن أآث ة  الكات تب ة لفئ رات الدراس تاي ضلية  آان صات الع  التقل

ع عرضة لإلصابات          .ورضوض العظام  ر المواق ا أآث م      فكانت الفخذ والظهر        أم سبة أله ا بالن أم
ة          . األسباب المؤدية لإلصابات آانت عدم اإلحماء الجيد       ة للوقاي م اإلرشادات الوقائي بينما آانت أه

ا اإلصابات في           حماء الجيد لى اإل من اإلصابات في الكاتا الترآيز ع      ، وآانت أآثر فترة تحدث فيه
ان        أآثر األجزاء معرضة       أمافترة التدريب و   ًا ألجزاء الجسم  آ سفلي  الجزء  لإلصابة تبع  من  ال

احث. الجسم ائج أوصى الب ي ضوء النت ي ونف ة لتالف ة الالزم اذ اإلجراءات الوقائي  بضرورة اتخ
ت خاصة للوقاية من اإلصابات وآيفية التعامل معها         دورا  وإعطائهم ،ض الالعبين لإلصابات  تعر

إجراء   ون، آما أوصى الباحث   الجيد من قبل الالعبين والمدربين    آذلك ضرورة االهتمام باإلحماء       ب
ة    ى اللجن ة عل ذه الدراس ائج ه يم نت ازالت األخرى وتعم اب المن اقي الع ى ب شابهه عل دراسات م

  . بعة لهاالولمبية واتحاد الكاراتيه والمراآز التا
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Abstract 

The aim of this study was to know more about the most common 
injuries among karate players in Jordan in kata game. The study also 
discussed the places and the reasons of injuries, the attack and defense 
and some instructions to avoid injurie. In addition, this study showed the 
time of injuries (during training or during the competition) and the places 
of injuries (in the upper or the lower part of the player's body). In order to 
achieve the aims of the study , the researchers used a special form for the 
sport injuries, They used a descriptive method, the study sample included 
(147) players which formed (9%) of the study community. After 
interviewing the players, the researchers used some statistical methods 
such as frequencies, percentages. Analyzing the data showed that the 
most injuries were muscle contusions, cramps and bone contusions. The 
places of  injuries were the back and the gigot, also showed that bad 
warming up is the main reason of injuries. the researchers presented 
some suggestions to avoid injuries such as focusing on good warming up. 
It showed that injuries usually happen during training and the place of 
injuries was mostly the lower part of the body. In the light of the results, 
the researchers stated some recommendations: first, taking some 
necessary procedures to avoid injuries. Second, giving the players some 
courses in awareness  about injuries. Third, dealing with warming up. 
Fourth discussing the issue injuries in other games by new studies and 
generalizing the results of these studies to be adopted by the Olympic 
committee and the karate Union. 

  
  مقدمة الدراسة

روف         ات والظ ف األوق ي مختل ية ف ة الرياض ة الحرآ ين بدراس ابات الالعب م إص تم عل يه
ل   ع اإلصابة قب ى توق درة عل ى الق ة للوصول إل ة والجماعي ة الفردي ة والمتحرآ واألوضاع الثابت
حدوثها وتحديد أنواع وأشكال وأنماط من اإلصابات ترتبط بالنشاط الرياضي الممارس من اجل        

ا ازدادت               . عمل على وقاية الالعب من اإلصابة       ال زداد آلم ين الرياضيين ت سبة اإلصابة ب إذ أن ن
شكل    ث ت صبي حي ضلي الع از الع ابات الجه ة إص ية وخاص سات الرياض شار المناف دة انت ح
ضلية  ار الع ة واألوت افظ الزاللي ة والمح ل واألربط ى المفاص غطا عل ية ض ة الرياض الممارس

رات ال ةوالعضالت والفق سبب إصابات مزمن د ي ا ق ري مم ود الفق ة للعم ، ٢٠٠٤ ،زاهر( .عظمي
  .)٢٠٠٧ المعايطة ،٢٠٠٥ الصالح ،١٩٩٥، رشدي ١٩٩٩رياض  ،٢٠٠٢آمونة، 



 ٣٢٧ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمهند الزغيالت، وآخرون

 ٢٠١٢ ،)٢(٢٦ مجلد ،)انيةاالنس العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة

ومن المعروف أن اإلصابات تترافق دوما مع النشاط البدني الرياضي وان معدل اإلصابات         
ي الرياضا ا خصوصا ف ى من غيره واع الرياضة هو أعل ي بعض أن اك  ف ي تتطلب احتك ت الت

ة الكراتي        بعض آرياض ضهم ال ع بع طدامهم م ضهم أو اص ع بع ين م سبة   هالالعب زداد ن ا ت  آم
ر     تخدام أدوات رياضية غي ي أو باس ر علم لوب غي دريب الرياضي بأس م الت ا ت اإلصابات إذا م

ادة األحم                 ة وزي رد وأخطاء أعداد الخطط التدريبي ة للف ة البدني ة مالئمة للعمر أو اللياق  ال التدريبي
  ).١٩٩٩رياض، ، ٢٠٠٢، آمونة(

واع  إلعطاءو ن أن ر م ى آثي ضوء عل اءه ال ن حيث إلق ة م ة بالغ  اإلصابات الرياضية أهمي
ابة       دوث اإلص ان ح ة ومك ية ودرج شطة الرياض ة األن ي آاف صيب الالعب ف ي ت ابات الت اإلص

ل والحد من حدوثها و                   ساهم في التقلي ي ت ة الت ك من خالل التعرف       والطرق والوسائل المختلف ذل
ى                   على أسبابها وما يجب أن يتبع من وسائل اإلسعاف األولي والعالج عند حدوثها وال يقتصر عل

د حدوث اإلصابة                شطا، ( ذلك فقط بل يتعداه إلى وضع اإلجراءات الالزمة التي يمكن اتخاذها بع
١٩٨١.(  

دريب  حيث تعتبر اإلصابة من المعوقات األساسية التي تعوق  الالعب من           االستمرار في الت
ل من مستوى                            ا تقل ة آم ر المكتمل ارة غي اقص والمه شفاء األداء الن ام ال د إتم وقد تسبب له ولو بع
د أصبح لإلصابة                   ة ولق رات طويل دريب لفت األداء المهاري بسبب االبتعاد عن المالعب وعدم الت

د في                ي تفي ة الت ة        الرياضية وأهمية اآتشافها المبكر والمعلومات األولي ؤ بحدوثها من األهمي التنب
رامجهم        ذ ب ي تنفي تمرار ف ن االس ك م نهم ذل ال الرياضي فيمك ي المج املين ف بعض الع ان ل بمك

  ).٢٠٠٤، توفيق ١٩٨١شطا (التدريبية دون حدوث ما يعيق تنفيذها 

 يكون المدرب والالعب وجميع العاملين في مجال التدريب على          من الضروري لذلك أصبح   
ل الحرآي       دراية باألسس ال   ة التحلي علمية للتدريب الرياضي آذلك نوع النشاط الممارس من ناحي

ا                       وع اإلصابة وارتباطه د ن ة في تحدي ك العوامل من أهمي  األداء  بإسلوب والعمل العضلي لما لتل
ة     حيث أن إصابات الرياضيين تتطلب نظرة خاص       شخيص والعالج والمتابع ك نظرًا   ة في الت وذل

  ).١٩٩٦النماس ، ١٩٩٥رشدي . (تشارهاالزدياد عدد الفرق وان
  

  مشكلة الدراسة وأهميتها

احث    الع الب الل اط ن خ ري       ونوم ار النظ ي اإلط ذآورة ف ع الم ات والمراج ى الدراس  عل
احث               دى الب ين ل ة باإلصابات الرياضية تب سابقة والمتعلق  أن األبحاث والدراسات      ونوالدراسات ال

شم          م ت ى دراسات تتع   التي تطرقت أللعاب الدفاع عن النفس ل دى     ل عل ق باإلصابات الرياضية ل ل
ر                        العبي الكاتا  اآن األآث بابها واألم ا وأس ين أنواعه ي تب ك اإلصابات الت ى تل تم الوقوف عل  ولم ي

  . عرضة لتلك اإلصابات

اء عمله      م بهذه المشكلة أثناء ممارسته    ونولقد شعر الباحث   درب  م للعبة الكاراتيه وأثن ا   ين آم  له
ر من اإلصابات                  أن ا  ينتبين للباحث  ى الكثي سة يتعرضون إل دريب والمناف لالعبين أثناء مرحلة الت

ر من              ى آثي لبا عل ك س ى انعكاس ذل ؤدي إل تختلف هذه اإلصابات في شدتها ومكان حدوثها مما ي
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ات                  الجسدية والنفسية  الجوانب ادي من خالل المصاريف والنفق ة بالجانب الم صادية المتمثل  االقت
ا    سات العالج            الزائدة على العالج ة أو جل ك باستخدام العالج الجراحي أو األدوي ان ذل ت سواء آ

اء                      ه لالرتق أمس الحاجة إلي ذي يكون الالعب ب ر من الوقت ال الطبيعي لعالج اإلصابة وهدر آثي
درة في             .وتطوير مستواه الرياضي   آما وتبرز أهمية الدراسة من خالل وجود نقص وقصور ون

ا   اإلصابات الرياضية في رياضة الكاراتيه    األبحاث والدراسات الخاصة في      ة الكات   وخاصة في فئ
  . ونحسب إطالع الباحث

  
  تساؤالت الدراسة

بابها في رياضة                   .١ ا وأس واع اإلصابات ومواقعه ة إحصائية في أن روق ذات دالل هل توجد ف
  الكاتا؟ لفئة  تبعًاالكاراتيه

اً                .٢ ة إحصائية في اإلصابات الرياضية تبع ة الالعب     ل هل توجد فروق ذات دالل ، هجوم (حال
  ؟ وشدة اإلصابة ) دفاع

ة إحصائية في اإل            .٣ روق ذات دالل ًا لوقت حدوث           هل توجد ف اإلصابة  صابات الرياضية تبع
  ؟)المنافسة، التدريب(

ًا ألجزاء الجسم                      .٤ ة إحصائية في اإلصابات الرياضية تبع الجزء  (هل توجد فروق ذات دالل
   ؟)الجزء السفلي، العلوي

  الوقائية من اإلصابات الرياضية في رياضة الكاراتيه لفئة الكاتا ؟ما اإلرشادات  .٥
  

  الدراسات السابقة

دراسة هدفت إلى  التعرف على اإلصابات الرياضية  ) (yde and Nielsen 1990أجرى 
د  ةآر   سله، ةآر،   قدم ةآر(سبابها في األلعاب الجماعية     ألدى البالغين و   م اإلصابات      )  ي وآانت أه

صادم مع الخصم             ؤما عن أهم األسباب الم    أالفخذ  أصابه الكاحل و   دية لإلصابات فكانت نتيجة الت
  . والجري السريعةوتالمس الكر

ا   ام به ة ق ابة ) kugola) 1991وبدراس وان اإلص ائرة    بعن دم والط ره الق ي آ ية ف  الرياض
ساب              ى اإلصابات في الرياضات ال قة والسلة والهوآي والجودو وقد هدفت الدراسة إلى التعرف إل

  .األآثر انتشار بين جميع هذه األلعابة صابوقد آانت الكسور هي اإل

ا      ي              ) ١٩٩١ (سعادة وفي دراسة أجراه دى العب واع اإلصابات ل ة ألن وان دراسة مقارن بعن
ائج إن خط          د أظهرت النت ك اإلصابات وق آره القدم في الخطوط المختلفة والتعرف على أنواع تل

ا عرض   و أآثره دفاع ه ابة ةال روح      لإلص ات والج ت التمزق شار آان ابات انت ر اإلص وأآث
  . والرضوض وآانت أهم أسباب اإلصابات هي الخشونة وعدم اإلحماء الجيد
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وان  دراسة تحليلي   ) ١٩٩٥(آما أجرى آل من مجلي وأبو حليمة         إلصابات الرياضية    ا ة بعن
ذه الدراسة التعرف           ى  لدى العبي المنازالت في األردن وقد هدفت ه ر اإل عل  صابات شيوعا  أآث

ودو  دو، والج ي التايكوان دى العب ي   ل ر إصابات العب ة إن أآث د أوضحت الدراس ة وق ، والمالآم
ات                    ي الجودو فكانت تمزق ا العب التايكواندو شيوعا آانت رضوض العظام وتقلص العضالت إم
  . األوتار ورضوض العظام إما أآثر إصابات العبي المالآمة فكانت الجروح ورضوض العظام

ا  د آم ي والوحي رى مجل اب ) ١٩٩٥(أج ي األلع ية ف ابات الرياض وان اإلص ة بعن دراس
ر اإلصابات                ى أآث اطق عرض       الجماعية وقد هدفت هذه الدراسة للتعرف عل ر المن  ةشيوعا وأآث

 لدى العبي آرة السلة والطائرة وقد توصل الباحثان إلى أن اإلصابات األآثر شيوعا في           لإلصابة
ات         سلة هي التمزق د فكانت اال          أ سالمياتة ال  ربط أفي   آره ال ره الي ا إصابات آ واء م   المفاصل  لت

ابة  اطق عرضه لإلص ر المن ذ وأآث ان الفخ ر   أ آ ضلية أآث ات الع ت التمزق ائرة فكان ره الط ا آ م
  .  هو مفصل الكتفيوعا وأآثر المناطق تعرضا لإلصابةاإلصابات ش

ة و اإلصابات البدبعنوان تحديد ) ١٩٩٥(وفي دراسة أجراها حامد وعبد الرحمن       بابها  ني  أس
ي             الالعبي التايكو  بابها لالعب اطق اإلصابات وأس واع ومن ى أن ندو وهدفت الدراسة إلى التعرف إل

ر اإلصابات                  التايكواندو وقد أظهرت النتائج إلى أن الكدم والجروح السطحية والتقلصات هي أآث
صبة ام الق ت عظ يوعا وآان وب (ش ه) الظنب دم أآثووج اطقر الق م أ  تعرضا لإلصابة المن ا أه م

  . العب المالبس الواقيةاأسباب حدوث اإلصابات هو عدم ارتداء 

ة ا دراس شفى) Ellison Larry-) 1997إم امج المست من برن ت ض ي أجري دي والت  الكن
 وقد هدفت هذه الدراسة التعرف إلى أآثر اإلصابات شيوعا لدى العبي آره    اإلصاباتللوقاية من   

شد حققت       التي تعرضت لإلصابة واهم المناطق  السلة واءات وال ى إن االلت ائج إل  وقد أظهرت النت
  .  لإلصابةةالكاحل أآثر المناطق عرض السالميات ومفصلأعلى نسبة أصابه وآانت 

ة       ومن خال  ي وخويل ة ألسباب     ) ١٩٩٧ (ل دراسة أجراها آل من مجل وان دراسة تحليلي بعن
وى          ي الق ى             اإلصابات الرياضية الشائعة لدى العب في األردن ،حيث هدفت الدراسة التعرف عل

اطق تعرضا لإلصابة          أآثر اإلصابات شيوعا والتعر    ر المن ى أآث ذه           ف عل م أسباب ه ا هي أه  وم
ى    ان إل د توصل الباحث ابات وق تقلصأن اإلص ضليال ا إن    الع يوعا آم ابات ش ر اإلص ان أآث  آ

ا  لإلصابة آانت أآثر المناطق تعرضا      ةالحوض واإلطراف السفلي   افي أ      وآ ر آ اء الغي م  ن اإلحم ه
  .أسباب حدوث اإلصابات

د الجواد ومرعي         د اإلصابات    ) ٢٠٠١(وفي دراسة أجراها آل من عب وان تحدي ة بعن  البدني
ى                ا ذه الدراسة إل صناعي وهدفت ه ل الطبيعي وال ي النجي ي الهوآي في ملعب ألآثر حدوثا لالعب

ابات    ر اإلص ى أآث رف عل ةالتع ي ال البدني ين العب دوثا ب ل    ح ب النجي وعي المالع ي ن وآي ف ه
الطبيعي والصناعي وقد أسفرت النتائج إلى أن اإلصابات األآثر شيوعا في رياضة الهوآي هي      
التمزقات العضلية والرضوض والجروح وآانت نسبة اإلصابات أآثر لممارسين رياضة الهوآي           

  .على النجيل الصناعي
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سين   ة ح ا دراس ة  ) ٢٠٠١(إم وان دراس ت بعن ي آان ابا والت ة لإلص دى   مقارن شائعة ل ت ال
شطة    د أظهرت                 العبي بعض األن ة وق نس الطاول از وت ه والجمب ة ضمن رياضات الكاراتي  الفردي

ا إصابات     دمين إم ين والق ذين وأصابع الكف ت إصابة الفخ ه آان ى أن إصابات الكاراتي ائج إل النت
ا إصابات رياضه               نس فكانت أصابه      رياضة الجمباز فكانت أصابه مفصل الرآبة والمرفق إم الت

  .مفصل الرآبة وأوصى الباحث بضرورة توفر عوامل األمان والسالمة

ات       ة لإلصابات الرياضية            ) ٢٠٠٤(آما وأجرى مجلي وعطي وان دراسة تحليلي دراسة بعن
األردن  ارزة ب ي المب دى العب ر    ، ل واع اإلصابات األآث ى أن رف إل ى التع ة إل دفت الدراس د ه وق

اطق ع   ر المن وع      شيوعًا وأآث ر الجنس والعمر ون ًا لمتغي ا تبع ا بينه روق فيم رضة لإلصابة والف
دريب               السالح، آما هدفت الدراسة للتعرف على أسباب اإلصابات الرياضية ووقت حدوثها في الت

اد العمر             ،  أو المباراة  د بازدي ارزين تزي دى المب ر اإلصابات حدوثا ل ى أن أآث ائج إل وأشارت النت
اطق عرضة لإلصابة هو             وأن اإلصابات في سالح ال      ر المن ين أن أآث شارا وتب ر انت ة األآث فلوري

ر اإلصابات      الفخذ يليه الكاحل وأن أآثر األسباب المؤدية لإلصابة هو عدم اإلحماء الجيد وأن أآث
د                          اء الجي ام باإلحم ان بضرورة االهتم ائج أوصى الباحث دريب وفي ضوء النت آانت في وقت الت

  .  ح وبناء الخطط التدريبية التي تتناسب مع قدرات الالعبين البدنيةوالذي يتناسب مع نوع السال

دراسة بعنوان دراسة تحليلية ألسباب اإلصابات الرياضية عند        ) ٢٠٠٥(آما أجرى الصالح    
ى    ،  العبي المنتخبات الوطنية تبعًا لفترات الموسم الرياضي في األردن         ذه الدراسة إل وقد هدفت ه

ذه        التعرف إلى أسباب اإلصابا    روق في أسباب ه ة والف ت الرياضية عند العبي المنتخبات الوطني
د                    ستخدم عن واع العالج الم ر أن ى أآث اإلصابات وآذلك أآثر مناطق الجسم تعرضًا لإلصابات وال
ة                بته لطبيع العبي المنتخبات الوطنية وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي بأسلوبه المسحي لمناس

ائج   ارت النت د أش ة وق ي     الدراس د العب ية عن ابات الرياض ة لإلص باب المؤدي ر األس ى أن أآث  إل
واع      م أن ن أه ا ع ة أم ة الدوري ام بالفحوصات الطبي دم القي و ع ام ه شكل ع ة ب ات الوطني المنتخب
د                 اث فكانت التقلصات وعن ا اإلن اإلصابات الرياضية بالنسبة للذآور فكانت رضوض العظام أم

ي   صات ه ت التقل ة فكان اب الفردي ت   األلع ة فكان اب الجماعي ا األلع يوعًا بينم ر ش ابة األآث اإلص
دوثاً  ر ح ام هي األآث ت رضوض العظ دريبي فكان ر الت سبة للعم ا بالن واءات وأم ر ، اإللت ا أآث أم

المواقع تعرضًا لإلصابات فكان الكاحل أآثر المناطق تعرضًا لإلصابة وآانت النسبة الكبرى من              
ستخدم          اإلصابات تحدث لدى العبي المنتخبات       الوطنية في فترة اإلعداد أما أآثر أنواع العالج الم

د أوصى الباحث بضرورة إجراء       ان العالج الطبيعي وق ة فك ات الوطني ي المنتخب ل العب من قب
  .الفحوصات الطبية الدورية لالعبين

ا أجرى المعايط وان ) ٢٠٠٧(ة آم ة بعن ي  اإلصابات"دراس دى العب شائعة ل  الرياضية ال
 لإلصابة وقد هدفت هذه الدراسة التعرف إلى أآثر مناطق الجسم عرضة      " ي األردن التايكواندو ف 

ر      وزن والعم ر ال ا لتغيي يوعا تبع واع اإلصابات ش ر أن ي األردن وأآث دو ف ي التايكوان دى العب ل
اطق                  ر من ى أن أآث التدريبي والطول والعمر واهم األسباب المؤدية لإلصابة وقد أشارت النتائج إل

إلصابة لدى العبي التايكواندو الجزء السفلي من الجسم وخاصة الساق ثم أمشاط             الجسم عرضة ل  
م أسباب اإلصابات هو              ا أن أه واع اإلصابات شيوعا هي رضوض العظم آم القدم وان أآثر أن
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دم صالحية  د وع دريب الزائ د والت اء الجي دم اإلحم زةع اك األجه ستخدمة واالحتك  الرياضية الم
ين            المباشر وقد أوصى الباح    ث بضرورة اتخاذ اإلجراءات الوقائية الالزمة لتالفي تعرض الالعب

  .ارتداء الواقيات الخاصة باللعبةلإلصابات وضرورة االهتمام باإلحماء و
  

  إجراءات الدراسة

  منهج الدراسة

  . لمالئمته لطبيعة هذه الدراسة) المسحي( المنهج الوصفي بإسلوبه وناستخدم الباحث

  مجتمع الدراسة

تثناء                   تكون   وق باس ا ف ى الحزام األسود فم مجتمع الدراسة من جميع الالعبين الحاصلين عل
يهم ا ف ئين بم ة الناش وطني لفئ ي المنتخب ال ي  العب اد األردن ة لإلتح ي المراآز التابع ا والعب لكات

ي     ة الكل ع الدراس راد مجتم دد أف غ ع ث بل ه حي اد  ) ١٦٣٤(للكاراتي جالت اإلتح سب س العب ح
  . تيهاألردني للكارا

  عينة الدراسة

ة العشوائية حيث تكونت من                   ة الدراسة بالطريق ار عين ين      ) ١٤٧(تم اختي ًا من الالعب العب
وق   ا ف ود فم زام األس ى الح لين عل )  دان٦ دان، ٥دان، ٤ دان، ٣ دان، ٢ دان، ١(الحاص

  .من مجتمع الدراسة%) ٩( وبنسبة هوالمسجلين رسميًا في اإلتحاد األردني للكاراتي

   جمع البياناتأداة

احث  ام الب ن       ونق د م ي العدي تخدمت ف ية اس ابات الرياض ة باإلص تمارة خاص تخدام اس  باس
ل دراسة                    ،  الدراسات السابقة  ر من دراسة مث يم في أآث وقد حصلت على درجات عالية من التحك

ا          .)٢٠٠٥(الصالح  ،  )٢٠٠٦(مجلي وعطيات   ،  )٢٠٠٧(المعايطة   تمارة بم ديل االس حيث تم تع
  .  مع لعبة الكاراتيه وأهداف الدراسة الحاليةيتناسب

  صدق أداة الدراسة

احث                  ام الب وى وق اد صدق المحت م إعتم تمارة     ونللتأآد من صدق أداة الدراسة ت  بعرض االس
م إجراء بعض          رة ضمن مجال الدراسة وت على مجموعة من المحكمين ذوي االختصاص والخب

  .  بأنها سوف تفيد في تحقيق أهداف الدراسةوناحث المحكمين والبإلضافات التي يرىالتعديالت وا

  ثبات األداة

ه   ونقام الباحث ادة تطبيق ) test- retest( بإيجاد ثبات االستمارة بطريقة تطبيق االختبار وإع
اد معامل   ) pearson correlations(وقد تم استخدام معامل ارتباط بيرسون  بين التطبيقين بإيج

  . %)٩٦,٧(غت القيمة الثبات لالستمارة آكل حيث بل
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  متغيرات الدراسة

شدة   .٥. الهجوم والدفاع . ٤ .أسباب اإلصابات . ٣.  مواقع اإلصابات  .٢ .أنواع اإلصابات .١
  .التدريب والمنافسة. ٦ .اإلصابة

  
  المعالجات اإلحصائية

امج       تخدام برن صائيًا باس ا إح م تحليله ات ت ع البيان د جم ل  ) spss(وبع المتخصص بالتحلي
  : ، حيث تم استخدام العمليات اإلحصائية التاليةاإلحصائي

 . التكرارات .١
  . النسب المئوية .٢
  

  عرض ومناقشة النتائج

  ألولعرض ومناقشة السؤال ا :أوال

ى   ساؤل األول عل نص الت ي    :ي صائية ف ة إح روق ذات دالل د ف ل توج ابات   ه واع اإلص  أن
  الكاتا؟في رياضة الكاراتيه لفئة ومواقعها وأسبابها 

واع اإلصابات   ولإلجاب ة ألن سب المئوي رارات والن تخدمت التك د اس ساؤل فق ذا الت ى ه ة عل
  :نتيجة هذا التساؤل) ٢،٣، ١(ومواقعها وأسبابها حيث توضح الجداول التالية 

  . األردنفـي  الكاتا التــكرارات والنـسب المئـوية ألنواع اإلصابات لدى العبي:)١( جدول
  األنواع  )١٤٧(آاتا 

  %المئويةالنسب  التكرارات
 ٠,٨ ٨  الكسور

 ٠,٣ ٣  تمزق أوتار
 ٢,٢ ٢١  تمزق عضالت
 ١,٢ ١١  تمزق أربطة

 ١,٤ ١٣  خلع
 ٠,١ ١  ملخ

 ٤,٨ ٤٦  رضوض عظم
 ٥,٢ ٥٠  رضوض عضالت
 ٠,١ ١  رضوض أعصاب
 ١,٧ ١٦  جروح وسحجات

 ١٧,٢ ١٦٤  تقلصات
 ٤,٧ ٤٥  التواءات

 ٢,٤ ٢٣  إصابات أخرى
 ٤٢,١ ٤٠٢  المجموع
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دول  ن الج ضح م م  يت دول    ) ١(رق ي الج ة ف يم المبين تعراض الق واع  وباس ر أن د أن أآث نج
يوعًا ابات ش ياإلص دى العب ا   ل صات  الكات ابة التقل زت بإص د تمي سبة) ١٦٤(ق ابة وبن  إص

سبة    إصابة  )٥٠( العضالتتالها رضوض    %)١٧,٢( م   %) ٤,٨( وبن ) ٤٦( رضوض العظم   ث
سبة   ان اق     %) ٤,٨( إصابة وبن ا آ خ ورضوض        بينم ا المل إصابة   )١(  األعصاب  ل إصابات الكات

سبة ار%) ٠,١ (وبن ا تمزق األوت سبة  )٣( تاله سور %)٠,٣(إصابات وبن م الك إصابات ) ٨( ث
  %).٠,٨(وبنسبة 

دني عالي في                  ونويرى الباحث   أن هذه النتيجة تعود إلى أن الكاتا تحتاج إلى ترآيز وضغط ب
ؤدي         وقت محدد مما يؤدي إلى بذل جهد آبير        ا ي ا مم ادة التعب عليه  وضغط على العضالت وزي

ثلما أشار إليه آل من      إلى حدوث التقلصات وفي اغلب األحيان يكون السبب عدم اإلحماء الجيد م           
 أن سبب حدوث رضوض     ونآما يرى الباحث  . )٢٠٠٣(ومجلي وأديب   ) ٢٠٠٤( مجلي وعطيات 

ام واإل شكل  العظ ا وعرضها ب رح الكات ى ش ع إل واءات يرج ر  لت ى أرضيات غي وي عل ي وق فعل
دم واحده            ى ق زول عل ا والن ا  ، مناسبة آما تحدث االلتواءات نتيجة القفز المتكرر إثناء أداء الكات أم

خ ورضوض األعصاب وتمزق                          ا هو المل ة الكات واع اإلصابات شيوعًا في فئ بالنسبة إلى اقل أن
احث               ة نظر الب سبب من وجه ك ال رته  وناألوتار ويرجع ذل دريب في      في مج    م وخب رياضة  ال الت

ه الهالكراتي ة ومدروسة ومقنن ات منظم ؤدى ضمن حرآ ا ت ى أن الكات ى   إل ي الغالب إل ؤدي ف ت
خ    ابة المل ة إص ق نتيج صاب، وتتف وض األع خ ورض ابة المل رة آإص ابات خطي دوث إص ح

ة         ة المعايط ع دراس سبة م ل ن ى اق صولها عل ي ح صاب ف صالح ) ٢٠٠٧(ورضوض األع وال
   . )١٩٩٥(ومجلي وأبو حليمة ) ١٩٩٧(ويلة ومجلي وخ) ٢٠٠٥(

  .الكاتا في االردن التــكرارات والنسـب المـئوية لمـواقع اإلصابات لدى العبي :)٢(جدول 

  )١٤٧(آاتا 
  الموقع

  %المئويةالنسب  التكرارات
 ٠,٥ ٥  الرأس
 ٠,٢ ٢  الحاجب
 ٠,٣ ٣  العين
 ٠,٦ ٦  األنف
 ٠,٧ ٧  الشفتين
 ٢,٠ ١٩  الرقبة
 ١,٧ ١٦  تفالك

 ٠,٥ ٥  مفصل الكتف
 ٠,٤ ٤  الترقوة
 ٠,١ ١  العضد

 ٠,٩ ٩  مفصل الكوع
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 )٢( تابع جدول رقم ...

  )١٤٧(آاتا 
  الموقع

  %المئويةالنسب  التكرارات
 ٠,٣ ٣  الساعد

 ٠,٣ ٣  مفصل الرسغ
 ٠,٢ ٢  األمشاط

 ٠,١ ١  السالميات
 ٢,٢ ٢١  الصدر

 ٠,٩ ٩  األضالع
 ٥,٦ ٥٤  الظهر
 ٠,٥ ٥  البطن

 ٠,١ ١  الفقرات الصدرية
 ٠,٢ ٢  الفقرات القطنية
 ٠,٤ ٤  الفقرات العجزية

 ٠,٧ ٧  الحوض
 ٠,٨ ٨  األعضاء التناسلية

 ١,٢ ١١  مفصل الورك
 ٦,٩ ٦٦  الفخذ

 ٠,٩ ٩  مفصل الرآبة
 ٠,٤ ٤  رباط صليبي أمامي
 ٠,٠ ٠  رباط صليبي خلفي
 ٠,٤ ٤  رباط جانبي انسي
 ٠,٢ ٢  رباط جانبي وحشي

 ٠,٨ ٨  الغضروف
 ٥,٤ ٥٢  الساق
 ٣,٩ ٣٧  الكاحل

 ٠,٨ ٨  أمشاط قدم
 ٠,٤ ٤  يات قدمسالم

 ٤٢,١ ٤٠٢  المجموع

دى          ) ٢(رقم  يبين الجدول    ع اإلصابات ل ة لمواق ي  التكرارات والنسب المئوي ا في      العب  الكات
ة في الجدول نجد أن              االردن يم المبين ة  وباستعراض الق ا    فئ زت بإ     الكات د تمي ) ٦٦( صابة الفخذ   ق

سبة  ابة وبن ر  %) ٦,٩( إص ا الظه سبة ) ٥٤(تاله ابة وبن ساق %)٥,٦( إص م ال ابة ) ٥٢(  ث إص
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رات        %) ٥,٤( وبنسبة  أما بالنسبة ألقل إصابات الكاتا فقد تمثلت بإصابة السالميات والعضد والفق
ا ل منه رار آ غ تك ي بل صدرية الت سبة )١( ال ابة وبن شاط %) ٠,١( إص ب واألم ا الحاج تاله

ثم مفصل    %)٠,٢(إصابة ونسبة   ) ٢( والرباط الجانبي الوحشي للرآبة بتكرار    والفقرات القطنية   
ساعد   ين وال غ والع سبة ) ٣(الرس ابات وبن اطق   %) ٠,٣(إص ر المن ائج أن أآث رت النت د أظه وق

رة       ى آث سبب إل ك ال ع ذل ساق ويرج م ال ر ث ا الظه ذ تاله ابة الفخ زت بإص ابة تمي عرضة لإلص
شكل األوضاع ذ ب ى عضالت الفخ دة عل ى أخرى والمعتم ة إل ال من حرآ ي االنتق ستخدمة ف  الم
ات                  رئيسي ى رمي ين إل ا وتعرض الالعب ى شرح الكات سبب في إصابات الظهر إل  آما ويرجع ال

ل  ل الزمي ن قب ا فخطرة م اء شرح الكات اي(ي أثن ة حسين ) البونك ع دراس ة م ذه النتيج ق ه وتتف
رات        )٢٠٠١( ضد والفق سالميات والع ابة ال ت بإص د تمثل ا فق ابات الكات ل إص سبة ألق ا بالن ، أم

اح    صدرية ويعزو الب ا           ونثال ة الكات اء تأدي ا أثن ع عليه ة الضغط الواق ة استخدامها وقل ى قل ك إل  ذل
  . وشرحها

ل اإلصابات إصابة         إصابة الفخذ أآثر اإلصابات حدوثا      وبشكل عام فقد آانت      بينما آانت اق
ة          احث             الفقرات القطنية والرباط الجانبي الوحشي للرآب ة نظر الب سبب من وجه ك ال  ونويرجع ذل

ى أن إصابة ا رة إل سبب آث ى ب ة األول ت المرتب ذ احتل ن األوضاعلفخ ال م ي االنتق ستخدمة ف  الم
ل                      ا آانت اق ابقًا، بينم ا ذآر س سي آم شكل رئي حرآة إلى أخرى والمعتمدة على عضالت الفخذ ب

احث     رى الب ة وي شي للرآب انبي الوح اط الج ة والرب رات القطني ابة الفق ابات إص ك وناإلص  أن ذل
ك النتيجة مع دراسة المعايطة                  السبب يعود إلى عدم الضغ     ع وتتفق تل ك المواق ى تل ط المباشر عل

ة          )٢٠٠٣(والحشحوش  ) ٢٠٠٧( وة خارجي ى أن اإلصابة تحدث نتيجة لفعل أو لق حيث أشار إل
    .مباشرة

  .لكاتا في االردن التـكرارات والنسـب المئـوية ألسباب اإلصابات لدى العـبي ا:)٣( جدول

  )١٤٧(آاتا 
  السبب

%المئوية النسب  راراتالتك
 ١١,٣٠ ١٠٨ عدم اإلحماء الجيد
 ٢,٦٢ ٢٥ اإلفراط في التدريب

 ٥,٥٤ ٥٣ عدم السلوك الجيد للرياضيين
 ٤,٣٩ ٤٢ أرضية التدريب غير جيدة

 ٤,٢٩ ٤١ سوء اإلعداد المهاري
 ٠,٥٢ ٥ االستمرارية في التدريب عند حدوث اإلصابة

 ٠,١٠ ١ عدم صالحية األلبسة الرياضية
 ٠,٢١ ٢ عدم التقيد ببرنامج تدريبي واضح

 ٠,٠٠ ٠ عدم صالحية األجهزة الرياضية المستخدمة
 ٠,١ ٣ غياب توجيه المدرب لالعب وتوعيته
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 )٣(تابع جدول رقم ... 

  )١٤٧(آاتا 
  السبب

%المئوية النسب  راراتالتك
 ٠,٦٣ ٦ عدم التقيد بقواعد األمن والسالمة

 ٠,١٠ ١ سوء األحوال الجوية
 ٠,٧٣ ٧ سوء اختيار التمارين للمجموعات العضلية

 ٠,٧٣ ٧ مدرب لالعب ومتابعته أثناء التدريبعدم مالحظة ال
 ٠,٢١ ٢ عدم إعطاء الراحة الكافية بين التمارين وبعدها

 ٠,٩٤ ٩ السماح لالعب بالعودة للتدريب قبل الشفاء
 ٠,٦٣ ٦ عدم االسترخاء الجيد بعد التمرين

 ٠,١٠ ١ عدم التزويد الكافي باألدوات والمعدات للتدريب والمباريات
 ٠,١٠ ١ ام وسائل التأهيل الرياضيعدم استخد

 ٠,٣١ ٣ التوقف غير الصحيح للمباريات والمباريات
 ٠,٤٢ ٤ عدم القيام بالفحوصات الدورية الشاملة

  ٠,٧٣ ٧ عدم التقيد ببرنامج غذائي
 ١,١٥ ١١ عدم مراعاة الفروق بين الالعبين

 ٠,٩٤ ٩ سوء اإلعداد النفسي
 ٠,٥٢ ٥ بات الرياضية وسبابهاعدم االطالع والمعرفة بعلم اإلصا

 ٠,٤٢ ٤ عدم الدقة والتفصيل في نوع الرياضة المناسبة
 ٠,٤٢ ٤ عدم التدرج في زيادة حمل التمرين

 ٣,٦٦ ٣٥ أسباب أخرى
 ٤٢,٠٥ ٤٠٢ المجموع

ي           ) ٣(رقم  يبين الجدول    دى العب ة ألسباب اإلصابات ل ا  قيم التكرارات والنسب المئوي الكات
ة       وباست في االردن  ة لإلصابات في فئ عراض القيم المبينة في الجدول نجد أن أهم األسباب المؤدي

سبة   ) ١٠٨( قد تمثلت بعدم اإلحماء الجيد للرياضيين بتكرار  الكاتا اله  %) ١١,٣٠(إصابات وبن ت
دة    %) ٥,٥٤ (إصابات وبنسبة) ٥٣(ن بتكرار عدم السلوك الجيد للرياضيي   ر الجي ثم األرضية غي

  . %)٤,٣٩( إصابة وبنسبة) ٤٢( تكرارللتدريب ب

ر األ  ى أن أآث ائج إل رت النت ا  وأظه ة الكات ي فئ ة لإلصابات ف باب المؤدي د تمثس دم ق ت بع ل
دريب،                   اإلحماء الجيد للرياضيين   دة للت ر الجي م األرضية غي د للرياضيين ث سلوك الجي  تاله عدم ال

د عامل حاسم في اإلص                  ونويعزو الباحث  اء الجي ى أن عدم اإلحم د        ذلك إل ا وق ابات الرياضية آم
اء        ة اإلحم رفتهم بأهمي دم مع اء لع امهم باإلحم دم اهتم ين وع ة الالعب دم جدي ى ع ك إل زى ذل يع

ع     ق م ة تتف ذه النتيج ده وه صالح  وفوائ ات  ،)٢٠٠٥(ال ي والعطي شطناوي ،)٢٠٠٦( ومجل  وال
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ؤ       ،)٢٠٠٣( آما أآد الحشحوش  ،)٢٠٠٢( شاط الرياضي ي ل ممارسة الن اء قب ى أن اإلحم دي  عل
احث  نسبة لألرضية الغير جيدة للتدريب       بال  العضالت إلى النشاط العنيف، أما     إلى تهيئة   ونيعزو الب

صدمات في                  ذلك إلى عدم توفر األرضيات الجيدة والقانونية التي تعمل بدورها على امتصاص ال
  ). ٢٠٠٧(أداء مهارات الكاتا وأثناء شرح تلك المهارات ويتفق هذا مع دراسة المعايطة 

  لسؤال الثانيعرض ومناقشة ا :ًاثاني

ا      التساؤل الثاني ينص    على هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في اإلصابات الرياضية تبع
  وشدة اإلصابة ؟ ) دفاع، هجوم(لحالة الالعب 

  ).٤( رقم آما يتضح لنا من خالل الجدول

هجوم ( حالة اإلصابة ية موزعة حسب    التكرارات والنسب المئوية لإلصابات الرياض     :)٤(جدول  
  .)أو دفاع

  الكاتا
  حالة التعرض

  %المئوية  النسب  التكرارات
 ٢٦,٤٦ ٢٥٣  الهجوم
 ١٥,٥٩ ١٤٩  الدفاع

 ٤٢,٠٥ ٤٠٢  المجموع

ة لإلصابات الرياضية         ) ٤(ويتضح لنا من خالل الجدول رقم        قيم التكرارات والنسب المئوي
 نجد أن عدد  وع إلى القيم المبينة في الجدول     وبالرج)  أو دفاع  هجوم(موزعة حسب حالة اإلصابة     

ان   %)٢٦,٤٦( إصابة وبنسبة ) ٢٥٣(قد بلغ   اإلصابات في الهجوم     دفاع        آذلك آ عدد إصابات ال
  . %)١٥,٥٩(إصابة وبنسبة ) ١٤٩(

يتبين لنا من خالل الرجوع إلى القيم المبينة في الجدول نجد أن عدد اإلصابات في الهجوم                     
احث      أآثر من عدد اإلصابات    دفاع الالعب             ون في حالة الدفاع ويعزو الب وة وسرعة وان ى ق ك إل  ذل

ذلك   ة وب ات الدفاعي ن الحرآ ر م وة أآث سرعة والق ز بال ا تتمي ة حيث أنه ات الهجومي اء الحرآ أثن
  )٥(رقم ويتضح لنا من خالل الجدول . يكون الالعب معرض لإلصابة أآثر

  . الرياضية موزعة حسب شدة اإلصابةالتكرارات والنسب المئوية لإلصابات :)٥(جدول 

  الكاتا
  شدة اإلصابة

  %المئوية  النسب  التكرارات
 ١٠,٤٦ ١٠٠  )اقل من أسبوع(خفيفة 

 ٢٦,٣٦ ٢٥٢  )شهر –أسبوع (متوسطة 
 ٥,٢٣ ٥٠  )أآثر من شهر(شديدة 

 ٤٢,٠٥ ٤٠٢  المجموع
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ة لإلصابات    )٥(ومن خالل الجدول رقم    الرياضية موزعة    وقيم التكرارات والنسب المئوي
 )٢٥٢(حسب شدة اإلصابة وبالرجوع إلى القيم المبينة في الجدول نجد أن الشدة بدرجة متوسطة     

ة                %) ٢٦,٣٦( إصابة وبنسبة  ان عدد اإلصابات في شدة اإلصابة الخفيف إصابة   )١٠٠(آذلك آ
  . %)٥,٢٣ (إصابة وبنسبة )٥٠(أما بالنسبة لشدة اإلصابة الشديدة فقد بلغت %) ١٠,٤٦( وبنسبة

  عرض ومناقشة السؤال الثالث: ثالثًا

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في اإلصابات الرياضية             " على   وينص التساؤل الثالث  
ابة     دوث اإلص ت ح ر وق ا لمتغي سة (تبع دريب أو المناف د    )". الت ساؤل فق ذا الت ى ه ة عل ولإلجاب

  .نتيجة هذا التساؤل) ٦(رقم استخدمت التكرارات والنسب المئوية حيث يوضح الجدول 

دول  دوث   :)٦(ج ت ح سب وق ة ح ية موزع ابات الرياض ة لإلص سب المئوي رارات والن  التك
  .اإلصابة

  الكاتا
  وقت اإلصابة

  %ة المئويبةالنس  التكرارات
 ٣١,٠٧ ٢٩٧  التدريب
 ١٠,٩٨ ١٠٥  المنافسة
 ٤٢,٠٥ ٤٠٢  المجموع

ين دول يتب الل الج ن خ م  م رارات والن ) ٦( رق يم التك ية  ق ابات الرياض ة لإلص سب المئوي
الجدول نجد  ) ٦(القيم الواردة في الجدول رقم وباستعراض ، موزعة حسب وقت حدوث اإلصابة 

ا   %)٣١,٠٧( إصابة وبنسبة  )٢٩٧(أن عدد اإلصابات التي تحدث في التدريب أعلى إذ بلغت            أم
  . %)١٠,٩٨( إصابات وبنسبة )١٠٥( لمنافسة في افقد بلغ عدد اإلصابات

 عدد مرات المنافسة ومدتها تكون      إلى أن عدد مرات التدريب أآثر من       ذلك   ونويعزو الباحث 
ا                      إضافةأطول   ل آم ى الوجه األمث ى لكي يكون اإلعداد عل  إلى أن الجرعات التدريبية تكون أعل

ى     تكون المنافسات ضمن قوانين وحكام وارتداء واقيات بشكل إجباري للحد من نسبة اإلصابة عل
س م  ة      العك ة المعايط ع دراس ة م ذه النتيج ق ه دريب وتتف ص،)٢٠٠٧(ن الت  ،)٢٠٠٥(الح  وال

  . )٢٠٠٤(ومجلي وعطيات 

  رابععرض ومناقشة السؤال ال :رابعًا

 في اإلصابات الرياضية       إحصائية هل توجد فروق ذات داللة      "وينص التساؤل الرابع على     
سم   زاء الج ًا ألج سفلي(تبع ذا . ")العلوي،ال ى ه ة عل رارات  ولإلجاب تخدمت التك د اس ساؤل فق  الت

  .نتيجة هذا التساؤل) ٧(والنسب المئوية حيث يوضح الجدول 



 ٣٣٩ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمهند الزغيالت، وآخرون

 ٢٠١٢ ،)٢(٢٦ مجلد ،)انيةاالنس العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة

وي  (التكرارات والنسب المئوية لإلصابات الرياضية موزعة حسب جزء الجسم           :)٧(جدول   العل
  .)أو السفلي

  الكاتا
  جزء الجسم

  % المئويةالنسب  التكرارات
 ١٩,٠ ١٨٢  العلوي
 ٢٣,٠ ٢٢٠  السفلي

 ٤٢,١ ٤٠٢  المجموع

دول  ي الج واردة ف يم ال تعراض الق موباس ي   ) ٧ ( رق دث ف ي تح دد اإلصابات الت د أن ع نج
ى إذ بلغت       سبة     ) ٢٢٠( الجزء السفلي أعل غ عدد اإل        %) ٢٣,٠(إصابة وبن د بل ا فق صابات في    أم

وي    سم العل زء الج سبة   )١٨٢(ج ابة وبن ا أن     %) ١٩,٠(إص ين لن سابقة تب يم ال الل الق ن خ وم
ه الجزء                     إص وم ب ذي يق ر ال دور الكبي ابات الطرف السفلي آانت أعلى ويعزو الباحثون ذلك إلى ال

ال       ذا الجزء في التحرك واالنتق ى ه اد عل ي االعتم سفلي من الجسم وخاصة الفخذ والكاحل ف ال
ا                        ك األجزاء مم ى تل د ضغطًا عل ا يول باتجاهات مختلفة وبسرعات متنوعة من مكان إلى آخر مم

ك النتيجة مع دراسة آل من                    يزيد ذلك    من نسبة اإلصابة في المناطق السفلى لفئة الكاتا وتتفق تل
  . )٢٠٠٥(والصالح ) ٢٠٠٧(المعايطة 

  عرض ومناقشة السؤال الخامس: خامسًا

ساؤل ال  نص الت امس ي ى خ ي     "عل ية ف ابات الرياض ن اإلص ة م ادات الوقائي ي اإلرش ا ه م
د استخدمت            " ظر الالعبين رياضة الكاراتيه لفئة الكاتا من وجهة ن       ساؤل فق ذا الت ى ه ة عل ولإلجاب

ة في رياضة الكاراتي                هالتكرارات والنسب المئوية ألراء أفراد العينة حول أهم اإلرشادات الوقائي
  .نتيجة هذا التساؤل) ٨(رقم  لفئة الكاتا ويوضح جدول

  .كاتاالتكرارات والنسب المئوية لإلرشادات الوقائية من إصابات ال :)٨( جدول

  %النسب المئوية  التكرار  النقاط اإلرشادية
 ٣٥,٩٢ ١١١  اإلحماء الجيد

 ٢٥,٢٤ ٧٨  عدم الضرب المباشر في حالة شرح الكاتا
 ١٩,٧٤ ٦١  عدم استخدام األآروبات والرميات الخطرة أثناء شرح الكاتا

ن       ة م ه للوقاي ة الكاراتي اص بلعب ساط الخ ة بالب د األندي تزوي
 ١٠,٦٨ ٣٣  األرضإصابة السقوط على 

 ٨,٤١ ٢٦  تعلم تكنيك الحرآة بشكل جيد قبل أدائها في الكاتا
 ١٠٠,٠٠ ٣٠٩  المجموع
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م         ة            ) ٨(آما يتضح من خالل الجدول رق ة لإلرشادات الوقائي رارات والنسب المئوي يم التك ق
ل با                        د تمث ة ق م اإلرشادات الوقائي ين أن أه ة يتب ام المبين اء  من إصابة الكاتا ومن خالل األرق إلحم

م تكنيك         %) ٣٥,٩٢(العب مثلوا ما نسبته     ) ١١١(الجيد   ة هو تعل بينما آان اقل اإلرشادات أهمي
  . %)٨,٤١(العب مثلوا ما نسبته ) ٢٦(الحرآة بشكل جيد قبل أدائها في الكاتا إذ تحققت بتكرار 

ا   يعمل على الوقاية من اإلصابات ويح        اإلحماء  ويعزو الباحثون ذلك إلى أن االهتمام ب       د منه
ات     ي وعطي ن مجل ل م ة آ ع دراس ة م ذه الدراس ة ه ق نتيج صالح )٢٠٠٤(وتتف ، )٢٠٠٥(، وال

شي  ي وأديب ، )٢٠٠١(والعي ك )٢٠٠٣(ومجل م تكني و تعل ة ه ادات أهمي ل اإلرش ان اق ا آ ، بينم
سبب          ذلك ال ة ل ة البالغ الحرآة بشكل جيد قبل أدائها في الكاتا ويعزو الباحثون ذلك إلى عدم األهمي

  .رنة مع اإلرشادات واألسباب األخرى التي تمثل أهمية بالغة للوقاية من اإلصابات الرياضيةمقا
  

  االستنتاجات

  :في ضوء أهداف الدراسة والنتائج التي تم التوصل إليها أمكن استنتاج اآلتي

  . الكاتا في االردنانتشار اإلصابات الرياضية لدى العبي .١

  .  التقلصات العضلية ورضوض العظام آانتفئة الكاتاأآثر اإلصابات شيوعًا في  .٢

  هر  في األردن آانت في الفخذ والظفئة الكاتاأآثر المواقع عرضة لإلصابة في  .٣

  .عدم اإلحماء الجيد فئة الكاتادية لإلصابات في أهم األسباب المؤ .٤

  .أآثر اإلرشادات الوقائية للوقائية من اإلصابات الترآيز على اإلحماء الجيد .٥

  .شدة اإلصابةوالهجوم والدفاع  أنواع اإلصابات ومواقعها لحالة ق فيأن هنالك فرو .٦

  .  في األردن تحدث أثناء فترة التدريبإن أآثر اإلصابات لدى العبي الكاتا .٧

  .إن الجزء السفلي أآثر تعرضًا لإلصابات في فئة الكاتا .٨
  

  التوصيات

  التوصيات اآلتيةفي ضوء أهداف الدراسة والنتائج التي تم التوصل إليها أمكن وضع 

  . ضرورة اتخاذ اإلجراءات الوقائية الالزمة لتالفي تعرض الالعبين إلى اإلصابات .١

رة       .٢ اء فت ضرورة توفير الواقيات الخاصة وارتدائها وتوفير األدوات المناسبة في المراآز أثن
  . التدريب

ل                   .٣ ذلك من دور في التقلي ا ل د لم سبة     تدريب الالعبين على الحرآات الدفاعية بشكل جي  من ن
  .اإلصابة
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ا يمكن                     .٤ ك م بابها وذل ة من اإلصابات وأس ضرورة اطالع الالعبين ومعرفتهم بطرق الوقاي
  . توفيره عن طريق المحاضرات الخاصة بعلم اإلصابات الرياضية

  . ضرورة االهتمام باإلحماء الجيد من قبل المدرب والالعب .٥

سلوك الغ         امح .٦ دة وال د من خالل وضع تعليمات            ولة تخفيف االحتكاك والخشونة الزائ ر جي ي
  .وقوانين لتحد من حدوث اإلصابة

  .أجراء دراسات مشابهه لهذه الدراسة على باقي العاب المنازالت األخرى .٧

ي ل    .٨ اد األردن ة    تعميم نتائج هذه الدراسة على اللجنة االولمبية واالتح ه والمراآز التابع لكاراتي
 . له

  
   واألجنبيةالمراجع العربية

 راج   ،  توفيق د   ف د الحمي دني للرياضيين           . )٢٠٠٤(. عب د الب اء اإلصابة العضلية والجه  .آيمي
  .اإلسكندرية.  دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر .١ط

 د رحمن، حام د ال ي التايكو  ". )١٩٩٥(. عب بابها لالعب ة وأس ابات البدني د اإلص دواتحدي  ".ن
  . )٢٤٣( .)٤( .موسوعة بحوث التربية الرياضية والبدنية

 از        ". )١٩٩٣(. محمد،  حبيب موسوعة   ".اإلصابات الشائعة بين الناشئين في رياضة الجمب
  . )٢٩٥( .الجزء الثاني .بحوث التربية البدنية والرياضية

 شطة               ". )٢٠٠١(. ممدوح،  حسين ي بعض األن دى العب شائعة ل ة لإلصابات ال دراسة مقارن
سعودية  ة ال ة العربي ة بالمملك ة ا  ".الفردي وعة بحوث التربي ة والرياضيةموس زء . لبدني الج

  . )٢٠٢ (.األول

 عمان. دار يافا للنشر والتوزيع. الرياضة وإصابات المالعب . )٢٠٠٣(. خالد، الحشحوش.  

 م إصابات الرياضيين       . )١٩٩٥(. محمد عادل ،  رشدي  . ٢ط. موسوعة الطب الرياضي وعل
  . دار قتيبة للنشر

 اض امة، ري ل الر . )١٩٩٩(. أس ي وتأهي الج الطبيع يينالع ي . ١ط. ياض ر العرب . دار الفك
  .القاهرة

 ر د   ، زاه د الحمي رحمن عب د ال عافاتها    . )٢٠٠٤(. عب ية وإس ابات الرياض وعة اإلص موس
  . مرآز الكتاب للنشر. ١ط. األولية

 الم ار، س ب . )١٩٨٧(. مخت ابات المالع شر . ١ط. إص ريخ للن ة  . دار الم ة العربي المملك
  .السعودية
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 سامرائي راهيم ه، ال ؤاد وإب مف ي. )١٩٨٨(. اش الج الطبيع . ١ط. اإلصابات الرياضية والع
  . عمان

 عادة ايف، س ي        ". )١٩٩١(. ن دم ف رة الق ي آ دى العب ابات ل واع اإلص ة ألن ة مقارن دراس
ا   . ر غير منشورة  رسالة ماجستي . "الخطوط المختلفة  ة   . آلية الدراسات العلي ة األردني ، الجامع

  . األردن، عمان

 دار المعارف. اإلسكندرية .ات الرياضة والعالج الطبيعيإصاب  .)١٩٨١ (.محمد، شطا .  

 صم  ،الشطناوي ي األلعاب              ". )٢٠٠٢(. معت دى العب ة لإلصابات الرياضية ل دراسة تحليلي
  .جمهورية مصر العربية. مجلة أسيوط. "الجماعية في جامعة مؤتة

 صالح د، ال د ال  " .)٢٠٠٥ (.ماج ية عن ابات الرياض باب اإلص ة ألس ة تحليلي ي دراس عب
ي األردن   ي ف م الرياض رات الموس ًا لفت ة تبع ات الوطني ر  ."المنتخب ستير غي الة ماج رس

  . األردن .عمان .الجامعة األردنية. آلية الدراسات العليا. منشورة

  واد د الج ط ، عب د الباس ي.عب سين، ومرع دوثًا   " .)٢٠٠١(.  ح ر ح ابات األآث د اإلص تحدي
ل الطبيعي  ي النجي ي ملعب وآي ف ي اله صناعيلالعب ة  ".وال ة البدني موسوعة بحوث التربي

  . )٥٩( .الجزء الثاني .والرياضية

 دار البحار للنشر. بيروت. ١ط .شوتوآان آاراتيه. )٢٠٠٥(. محمد، عبد اللطيف .  

 د العظيم   ،  العوادلي د في العالج الطبيعي واإلصابات الرياضية           . )١٩٩٩(. عب . ١ط. الجدي
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