متطلبات السالمة
في عملية اإلعداد البدني والرياضي
في القوات المسلحة
د  .أحمد أمين محمد

باحث بمركز التربية الرياضية العسكري
دولة االمارات العربية المتحدة

تعتباار سااالمة المتاادربين والقااايمين علا
تاااادريب فااااي عمليااااة اإلعااااداد الباااادني
والرياضي في القوات المسلحة مسيولية
ةميااع العاااملين فااي هااخا المةاااا وهااي
مبدأ ها من مبادئ التدريب البدني.
متطلبااات السااالمة هااي سياسااة تتضاامن
فااي محتواهااا مةموعااة ماان اإلةاارا ات
التاااي تاااد ا ضااامن الواةباااات الو ي ياااة
لةميع العاملين علا ددارة وتن ياخ طاة
اإلعداد البدني في القوات المسلحة.

برنام تقيي ةاهزية الةي

التابع لمركز الةاهزية القتالية بالةي

)(ARAP
برناااام تقياااي ةاهزياااة الةاااي
مصاااادرا يااااوفر للقااااادة بيانااااات حااااوا وضااااع
واسااتعداد تشااكيالت فااي عاادة ةوانااب من ااا
برام السالمة.
من الا استطالع الارأي تصاورات الةناود
عن مناخ القيادة والسالمة مع التركيز علا
م اااو السااالمة ياات .
تزويااد القااادة بن اارة
صااريحة علا ثقافااة السااالمة وعمليااات ددارة
الم اطر في وحدات .

األمريكي

برنام تقيي ةاهزية الةي

التابع لمركز الةاهزية القتالية بالةي

أ ااارت الدراساااات التاااي أةريااات علااا ماااد السااانوات
العديدة الماضية أن اض في عدد الوفياات و الحاوادث
وياادر القااادة أن (  ) ARAPةااز ال غن ا عن ا ماان
طة سالمة وحدات .

الةنااود هاا أثماان مواردنااا وضاامان سااالمت أولويااة
قصو للةي مان االا التثقيا والتادريب النااة فاي
مةاا السالمة .
.

: USACRC https://safety.army.milARAP

األمريكي

تقييمات السالمة الش رية
بناااا ا علاااي برناااام
المسلحة االمريكية.

مركزالةاهزياااة القتالياااة للقاااوات

 لاااااا ثقافااااااة تبااااااادا المعرفااااااة حيااااااث يمكاااااان
لمت صصااااي السااااالمة وكافااااة العاااااملين فااااي هااااخ
المن ومااااااة للوصااااااوا دلاااااا الحقاااااااي الرييسااااااية
واألسباب الةخرياة والتوصايات لمناع حادوث مثاا
هخ الحوادث أو االصابات.

https://safety.army.mil https://www.jllis.mil/apps/
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دةمالي عدد الحاالت

دحصاااااااااا ات اإلصاااااااااابات الرياضاااااااااية
والتاادريب الباادني فااي الةااي األمريكااي
حيث تا اسات دا قاعادة بياناات الةاي
ال اصااااااااة بحاااااااااالت الااااااااد وا دلاااااااا
المستش يات ألفراد الةي العاملين فاي
ال دماااااة ال علياااااة لدراساااااة اإلصاااااابات
الناتةااااااة عاااااان التاااااادريبات الرياضااااااية
والتدريب البدني العسكري.

رةاا

سيدات

13861

13020

841

%100

%94

%6

الة از العضلي ال يكلي
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نسبة %82من ةميع اإلصابات
كانت الركبة أكثر مناط الةس دصابة في كال الةنسين
{ الرباط الصليبي االمامي }

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10736548/

ددارة عملية السالمة في القوات المسلحة
الوقاية
التن يخ

التقيي والتطوير والتحسين
مراةعة ارةية

استبيان السالمة
وتركيز ومناقشات
محموعة العما

ن ا ايزو
ohsas
18001

مراةعة دا لية من
لةنة السالمة

طة ادارة الم اطر

بعد االنشطة

أثنا االنشطة

قبا االنشطة

فحص بعد انت ا
االنشطة

دورة الراحة أثنا
العما

تن يخ الت يية

ةدوا الصيانة
المنت ة

تعزيز التة يزات

مل ص عن السالمة

متطلبات التدريب
عند االقتضا

قياس الم اطر حسب
النماخج

تعليمات السالمة في كا
المستويات
تحليا الم اطر في كا المعدات
ومساعدات التدريب

طط ادارة التدريب
طة ادارة السالمة
وسايا ومعدات التدريب
المسموح ب ا

طة رعاية طبية داعمة ومحكمة
https://armypubs.army.mil/epubs/DR_pubs/D
· R_a/pdf/web/p385_16.pdf

OHSAS 18001, Occupational Health and Safety Assessment Series (officially BS OHSAS 18001), was a British Standard
for occupational health and safety management systems

(أ) المعيار البريطاني لن

ددارة الصحة والسالمة الم نية

متطلبات السالمة في عملية اإلعداد البدني والرياضي في المةاا العسكري

القصـــــــــــــــــــــــــد

تأمين الضباط والرتب األ ر وال نيين العاملين في
ددارة وتن يخ عملية اإلعداد البدني والرياضي والمتدربين
من الم اطر المباشرة وغيرالمباشرة في البيية التدريبية
للحوادث واالصابات في
وخل بمنع تعرض
م تل النشاطات الرياضية والتدريبات البدنية في
القوات المسلحة من الا تحديد طرق ووسايا تن يخ
دةرا ات األمن والسالمة.

االهــــــــــدا
 توفريدطار عما آمن وسلي والوقاية
الصحية والحماية من اإلصابات البدنية
التي قد تعي سير العملية التدريبية.
 ترسيخ م و العما في البيية اآلمنة
واإلستمرارية في العملية التدريبية لتحقي
األهدا التدريبية في وحدات القوات المسلحة.
 الح ا عل صالحية المراف
تحتوي من أة زة وأدوات..

التدريبية وما

زيااااادة الااااوعي باااااةرا ات السااااالمة لمنتساااابي
القوات المسلحة وما يرتبط ب ا.

مةاالت التطبي
 في عملية اإلعداد البادني فاي المرافا الرياضاية
سوا كانت مياادين ارةياة أو صااالت رياضاية
.......ألخ
أثناااا اإل تباااارات البدنياااة العاماااة والت صصاااية
لتقيااي الك ااا ة البدنيااة علاا المسااتو ال ااردي
والةماعي..
فااي المسااابقات والبطااوالت الرياضااية العسااكرية
والمدنية من ا
 عل كافة منتسبي القاوات المسالحة فاي م تلا
وحااادات القاااوات المسااالحة المقاتلاااة واإلدارياااة
ومنتسبي المراكز والمعاهد والكليات العسكرية

متطلبات السالمة في االعداد البدني والرياضي بالقوات المسلحة
( المؤهالت العلمية والعملية /الواةبات و المسؤوليات  /اإلةرا ات )
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مؤهالت الطاق اإلداري
ضابط اإلعداد البدني المشر

 .1المؤها العلمي في
التربية البدنية والرياضة

 .2ش ادة دورة ضباط
الرياضة في مركز التربية
الرياضية العسكري.

 .3ش ادات ال برات في
الممارسة الرياضية.

 .6ش ادات الدورات التدريبية
لتأهيا األطق اإلدارية في
التن ي واالدارة وددارة المنشآت
الرياضية.
 .5ش ادة دورة اإلنعا القلبي
( )CPRسارية الم عوا وصادرة
عن هيية ال الا األحمر
اإلماراتي..
 . 4ش ادة دورة اإلسعافات
األولية سارية الم عوا وصادرة
عن هيية ال الا األحمر
اإلماراتي..

مؤهالت الطاق التدريبي
مدرب ميدان مدرب سباحة مدرب صالة.

 .1شهادات المؤها العلمي في
التربية البدنية والرياضة

 .2ش ادة دورة مدربي اإلعداد
البدني للمدربين العسكريين من
مركز التربية الرياضية العسكري.

 .3ش ادة دورة اإلنقاخ لمدربي
السباحة والمنقخين والمشرفين.

 .6ش ادات المشاركة في الدورات
التدريبية التأهيلية للمدربين.

 .5ش ادة دورة اإلنعا القلبي
( )CPRسارية الم عوا وصادرة
عن هيية ال الا األحمر اإلماراتي..
 . 4ش ادة دورة اإلسعافات األولية
سارية الم عوا وصادرة عن هيية
ال الا األحمر اإلماراتي..

الواةبات والمسؤوليات العامة لضباط اإلعداد البدني في الوحدات
لضمان السالمة يتوةب عل ضابط اإلعداد البدني في الوحدة:

التأكياااد علااا تعماااي سياساااة الساااالمة وف ااا
أهميت ا.
التأكاااااد مااااان الساااااالمة الصاااااحية للمتااااادربين
و اصة لوه من األمراض المعدية.
تااادريب مرؤوساااي علااا ةمياااع المساااتةدات
ال اصة بااألمن والساالمة فاي عملياة اإلعاداد
البدني

الواةبات والمسؤوليات العامة لضباط اإلعداد البدني في الوحدات
لضمان السالمة يتوةب عل ضابط اإلعداد البدني في الوحدة:

الت تااي المناات للمرافا الرياضااية وفحااص
محتويات ا من أة زة وأدوات
متابعااة صاايانة المراف ا ومحتويات ااا واألدوات
التدريبية.

عاااد دسااات دا المرافااا الرياضاااية فاااي غيااااب
المشرفين علي ا.

واةبات ومسؤوليات الضابط المسيوا عن التدريب في حاا
االصابات البسيطة

التحقي في ةميع الحوادث البسيطة ب د
الطرق المناسبة لتةنب ا في المستقبا.

التوصا دل

مناقشااة خل ا مااع الماادربين لتحديااد فيمااا دخا كااان هنال ا
اض التاادريبات عل ا أن ياات
ضاارورة لتعااديا او تييياار بعا .
رفع أي توصيات الحقة ب خا الشأن.

دةرا ات مسيوا التدريب في الحوادث واالصابات
اإللتاازا بتطبي ا التعليمااات الثابتااة تشااتما
عل ما يلي:

 كتابااة تقرياار باالصااابة أو الحااادث وخكاار
اإلةرا الخي ت دت اخ .

 أ خ دفادات الش ود.
 تشكيا مل

يحتوي عل ةميع الوثاي

والنماخج العسكرية خات العالقة.

واةبات ومسؤوليات المدربين الالزمة ألمن وسالمة المتدربين
دحتاارا مبااادئ التاادريب :التاادرج االسااتمرارية ال ااروق
ال رديااااة صوصااااية التاااادريب التنويااااع االستشاااا ا و
مراعاة األمن والسالمة.
مراعاة عواما الطبيعة والتي تتضمن :
 الةو الحار والرطوبة.
تاااوفير الماااا للشااارب ت ااايض حماااا التااادريب (الشااادة
والحة ) ت ادي التدريب تحات الشامس مباشارة مالح اة
دسااتةابة المتاادربين للتاادريب ماادة الحصااة ال تتةاااوز 40
دقيقة.
 الرياح والعواص الرملية والضباب.
دليا التدريب ال اارةي واساتبدال بحصاة دا اا صاالة
األلعااااب الرياضاااية أو صاااالة تااادريبات القاااوة أو حااااوض
السباحة.

واةبات ومسؤوليات المدربين في الحوادث واالصابات ال طيرة
تقرير اإل صابات
This document should be completed any time there is an injury during a Palms Sports related activity. An email
should be sent to the Technical Manager and Supervisor advising of the report within the subject heading.



السيطرة عل مةموعت

 تقدي اإلسعافات األولية للمصاب.


التاريخ
إسم قائد الفريق
تم كتابة التقرير بواسطة

رقم الحصة:

الوحدة:
القاعدة:
الموقع:
الدورة :
الدورة  /اسبوع:
المستوى:
مرجع الحصة :

هل كان هناللك حصة تدريبية في وقت اإلصابة؟
اذا كان الجواب نعم ،من هو المدرب؟
من هو المصاب؟
إسم الشخص المصاب:
رقم الموظف  /العسكري ( :إن وجد )
حدة اإلصابة ( التقييم األولي ):
نوع اإلصابة ( مثل كسر ،تمزق عضلي ):
مكان اإلصابة (مثل الكوع:)... ،
سبب اإلصابة ( مثل السقوط حاد:)...،
أسماء الشهود:

صال للضابط المسيوا مباشرة يتضمن :
تقدي تقريرا م َّ

أسباب الحادث.

ت صاااااايا الحااااااادث مااااااع وصاااااا للموقااااااع

ودحداثيات وةميع اإلةرا ات التي ت دت اخها.
تقرير فري اإلسعا المشار .


هل تم تنفيذ اإلجراءات المذكورة أدناه ( حدد "ال ينطبق" إذا كان غير منطبق ):
هل أجري تقييم مخاطر المالعب قبل بداية الحصص.
هل قاموا المدربين بإبالغ المتدربين عن المخاطر المحتملة.
هل كان المدرب حاضرا أثناء اإلصابة.
هل شهد المدرب على اإلصابة.
هل تم اإلتصال بخدمات الطوارئ.
دقيقة:
وقت وصول خدمات الطوارئ.
هل تم العالج في مكان اإلصابة.
إذا كان الجواب نعم ( على يد من ):
تفاصيل العالج التي تم منحها:
وصف الحادث:

واةبات ومسؤوليات المتدربين الالزمة لألمن والسالمة

 اإللتزا بكافة التعليمات

 دةرا األحمـــــــــــــــــا

 تةناااااب مساااااببات اإلصاااااابة
(التيخية النو الكافي ...

 تةنب التدريب عند اإلصاابة
بأمراض ةلدية

 عد المشاركة في حالة ....

 تةنب تعاطي المنشطات

 االلتااااازا بقواعاااااد الصاااااحة
العامة

 تةناااااب التااااادافع أو العباااااث
بمساعدات التدريب

تعليمات ودةرا ات السالمة في
المنشآت الرياضية والميادين ال ارةية
4
04
3
03

مساعدات
التدريب

2
02

الميادين
ال ارةية

1
01

المساب
الصاالت
الرياضية

التقيي اليومي للم اطر
يةاااااب تن ياااااخ تقياااااي الم ااااااطر باسااااات دا
النموخج المتوفر وتحديد اإلةرا ات الالزماة
الحتوا الم اطر والتعاما مع ا.

عل ا كااا ماادرب أن يقااو باارةرا تقيااي
الم اطر بشكا يومي قبا بداية النشاط.

يساات د الماادرب نمااوخج تقيااي الم اااطر
حساااب المياااادين والمرافااا المسااات دمة
لتسةيا ت اصايا النشااط و دسا المادرب
والموقع وعدد المتادربين وناوع النشااط
 ...دلخ

االةرا ات الالزمة ألمن وسالمة المتدربين في
الحصة التدريبية :
 تحضااير ميااادين التاادريب وفحااص األة اازة
واألدوات التدريبية قبا بداية الحصة.
 الحالة الصحية لةميع المتدربين قبا الحصة
التدريبية.
 توزيااع المتاادربين دل ا مةموعااات متةانس اة
القدرات.
 دحتاااااااااارا محتااااااااااو أةاااااااااازا الحصااااااااااة
التاليـــــــــــــــــة
( االحما  -الةز الرييسي  -الةز ال تامي).

األحمر

حخر شديد

البرتقالي

حخر اص

اال ضر

االنتبا

اإلةرا ات الالزمة للسالمة أثنا اإل تبارات البدنية
أ.

توقيت اإل تبار.

يةااب د تيااار األوقااات األقااا حاارارة لت ااادي
اإلصااااابات بضااااربة الشاااامس مثااااا الصااااباح
الباكر أو في األوقات المسايية .

ب.

تيطية ميدان اال تبارات

ج .التيطية الطبية

اإلةرا ات الالزمة للسالمة أثنا اإل تبارات البدنية

توفيرسااااايارة دساااااعا بكاااااا تة يزات اااااا ال اصاااااة
باإلسااعافات األوليااة تتبااع الم تباارين أثنااا فعاليااة
الةري والمسير.

طاااق طبااي يتااابع سااير اإل تبااار ماان بدايت ا دل ا
غاية اإلنت ا من .
متابعااة رد فعااا الم تباارين أثنااا بااخا الة ااد م ان
قبا المدربين والمقييمين.
دبالغ رييس لةنة اإل تبار عن أي مالح ة اصة
بم تباااار يةااااد صااااعوبات أثنااااا تن يااااخ فعاليااااات
اإل تبار.

دةرا ات السالمة في البطوالت العسكرية

 المسابقات والبطوالت في بعض الرياضات

 الرماية

.

 السباحة في البحر

شكـرا ً لــكـم

