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بسم اهلل و الصالة و السالم على رسول اهلل و على آله و صحبه، 

 : أما بعد

 أهدي ثمرة جهدي إلى والدي الكريمين، أسأل اهلل  العلي  

. تعالى أن يحفظهما بما يحفظ به عباده الصالحين

. إلى إخواني و أخواتي و األهل و األق ارب

إلى  مالالي  ي الدين، إلى  ل األألباب و األصدق اا  

. وإلى  ل من ساهم  ي إنجا  هذا البحث من قريب أو بعيد
 

       إلـى كـل هـؤالء أهـدي ثـمـرة جـهـدي

                                     
 

 



 

 

 
أنتوو  إل  إلتإل وج  شأو  بإللم   إلشك  عل  ب   وأب  م  توفي  

 ... سم د  يسك، وبنعلنو  ز  وج  نم  إصبإلبت
 . عفو  توعنب   إفو  أبنب ،   عل  إعّلو  صم  إسبفج  

 أنقمم  بإلشك  إل  إمونتر  إللكف
 "وت لتك سفم  حلم"

 إلذ  نلنب  م   نو  إللفم،  ر بد    توفيب    توفب  عل  إج  
 .وجز ه  هلل  نب خفك وز ء...  إشنب ة حففبظب  عل   بأة  إعلج

 ولب أقمم  إلشك  ييب  إل ررسبء  إنت دذ إفكر  وية  عسشك  
   إلمر فم    ييب  إل بفم د و  و أنسل  األببء    إللكرفم  

 إلك وز  إنشىفج  
  م سب مأب وي  أجب  ىل  ولب أنقمم  جزيج  إلشك إشج

 . إعلج ست ء  م  كيي     م  عفم  
 

 

 وك ر.  سبىج ،وفلإي  
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: المقدمة-1

تعترب كرة القدم اللعبة اجلماعية األوىل  يف العامل من حيث شعبيتها يف األوساط الرياضية وشلا ال شك فيو 

وتعرف اإلصابة الرياضية على أهنا تعطيل لسالمة األنسجة . أهنا من األلعاب اليت تكثر فيها اإلصابات

وأعضاء اجلسم ونادرا  ما تؤدي احلركة ادلكررة إىل حدوث اإلصابة  ويف ىذه احلالة حتدث تغريات تشرحيية 

ن اإلصابات سلتلفة يف ىذه الرياضة  وزلتملة احلدوث ، ىناك أأو فيزيولوجية لبعض الوظائف اجلسمانية مبا 

عالج طبيعي تأىيلي لالعب كرة القدم ىذا األخري الذي ىو إعادة الوظيفة الكاملة للمصاب ويعتمد 

أساسا على أسباب اإلصابة والتقومي الصحيح ذلا وطرق عالجها، ومن بني كل ىذه اإلصابات سوف 

نتطرق يف موضوعنا ىذا حول إصابة مفصل الكاحل الذي يتألف من عظم الكاحل  ومن هنايتني سفليتني 

. ىيلو وطرق الوقاية من اإلصابةأت لعظميت الساق ، طرق عالج ىذا ادلفصل و
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: مشكلة البحث-2

وبذل رلهودات إضافية والقيام باحلركات الصعبة و بالرغم  من القوانني اليت وضعت حلماية الالعبني إال أن 

اإلصابات تكثر شلا بإعتبار أن كرة القدم من األلعاب الرياضية اجلماعية اليت تتميز بالتغري ادلستمر 

باألحداث الفردية واجلماعية منها ضرورة إحتكاك الالعبني يؤدي إىل تدىور صحة الالعبني ومستواىم 

نية لثالث فرق رياضية لوالية اديانطالقا من زيارتنا امل. البدين الذي يؤثر سلبا على األداء ادلهاري لالعب

، الحظنا أن اإلصابة الشائعة ىي إصابة مفصل  من صنف أكابرمعسكر و مقابلتنا مع عدة العبني

الكاحل، مث قمنا بتوزيع إستمارة إستبيانية على عشر العبني مصابني على مستوى الكاحل يف كل فريق، و 

من خالل اإلستعانة بنتائج الدراسات ادلشاهبة اليت تناولت إصابة مفصل الكاحل، و من خالل استعراضنا 

دلشكلة البحث صلد أن إصابة مفصل الكاحل لدى العيب كرة القدم تشكل عائقا يف حياهتم الرياضية نظرا 

و يعترب العالج التأىيلي من أحسن الطرق لتحسني . لقلة مراكز التأىيل العالجية يف الفرق الرياضية

و من ىنا نستطيع طرح . مستوى اجلسم و زيادة مرونتو و قوتو يف شىت اإلصابات خاصة إصابة الكاحل

 إصابة مفصل الكاحل؟         تأىيلىل العالج التأىيلي لو دور فعال يف : التساؤل التايل

: التساؤالت الفرعية

كيف ديكن عالج ىذه اإلصابة وإعادة تأىيل العضو أو الطرف ادلصاب مثل الكاحل ؟ 

: فرضيات البحث-3

.  العالج التأىيلي لو أمهية كبرية يف عالج إصابة مفصل الكاحل لدى العيب كرة القدم:الفرضية العامة

: الفرضية الجزئية

 .إصابة الكاحل تشكل عائقا قد يهدد العب كرة القدم حتد من مستواه البدين و النفسي -1
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 .قلة ادلستلزمات و وسائل التأىيل الرياضية تؤدي إىل تدىور يف مستوى العب كرة القدم -2

: أهداف البحث-4

  التعرف على واقع العالج التأىيلي لالعب كرة القدم و معرفة فعالية ىذا العالج التأىيلي يف تنمية

.  العب كرة القدم أداءوحتسني 

أهمية البحث -5

 إن دراسة ىذا البحث تسمح لنا بإبراز أمهية  العالج التأىيلي ورلاالتو ودوره وتزويد :الجانب العلمي

اإلطارات ادلعنية وادلختصة وكذا القراء بادلعلومات حول إصابة مفصل الكاحل بطريقة عالجها وأساليب 

. الوقاية وخاصة التوعية للمدربني والالعبني أيضا 

 مسامهة العالج التأىيلي يف حتسني مستوى العيب كرة القدم و أمهية وجود مركز التأىيل :الجانب العملي

. الطيب الرياضي ، وذلك للتكفل بالالعبني وادلسامهة يف صحة وسالمتهم وحتسني مستوى أدائهم

: مصطلحات البحث-6

: العالج التأهيلي 

 و يعتمد بصورة أساسية على التعرف على .ىو إعادة الوظيفية الكاملة للمصاب:تعريف نظري

أسباب اإلصابة و التقومي الصحيح ذلا و طرق عالجها و يتم تأىيل ادلصاب العادي حبيث يستطيع القيام 

و األعباء الضرورية دون اضطراب مثل ادلشي و صعود السالمل و تأدية مطالب احلياة اليومية  بالوظائف

 (1صفحة ، 2010 ،صاحل)بصورة طبيعية 



 البحثــــريف بـــــالتع

 

4 
 

 ىو رلموعة من اإلجراءات الطبية و القوانني الصحية ادلوجهة لعالج إصابة معينة  :تعريف إجرائي

و يكون العالج حسب نوع اإلصابة و درجة خطورهتا و بعد التشخيص جيد الطبيب أنو من الضروري 

 .إجراء إسعافات أولية و بإمكان الالعب مواصلة اللعب أو إبعاده كلية عن اللعب 

 :كرة القدم 

 عشر العب يستعملون كرة متفرقة 11ىي لعبة مجاعية تتم بني فريقني كل فريق من  :تعريف نظري

مستديرة ذات مقياس علمي زلدد يف ملعب مستطيل ذو أبعاده زلدودة يف كل طرف من طرفيو مرمى 

مأمور بن حسن أل )اذلدف و حياول كل فريق إدخال الكرة فيو على حارس ادلرمى للحصول على ىدف 

 (09ص.سليمان م

 ىي لعبة ادلاليني و األكثر إقباال على ادلمارسة من طرف الشعوب كلها و دتارس :تعريف إجرائي

 (.1فحة ص،فيصل رشيد عياش الدليمي، كرة القدم  )ضمن قوانينها اخلاصة

: اإلصابة الرياضية

  تعريف نظري عن كل شلارسة رياضية مهما كان نوعها معرضة بصفة مباشرة أو غري مباشرة إىل

حوادث سلتلفة بسبب االحتكاك الكبري و احليوية العظيمة اليت تتميز هبا كرة القدم حيث توجد إصابات 

 ،ادلوسوعة احلرة لإلصابات الرياضية)كثرية يف ادليدان تكون متفاوتة اخلطورة بسيطة متوسطة و خطرية 

 (8فحة ص

  تعرضت أنسجة اجلسم ادلختلقة دلؤثرات خارجية أو داخلية تؤدي إىل إحداث :تعريف إجرائي

زلمد عابد رشدي )تغريات نسيجية أو فيزيوجلية يف مكان اإلصابة شلا يعطل عمل أو وظيفة ذلك النسيج 

 (.13 ص1993
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: الكاحل

 الكاحل مفصل كبري احلجم و ىو يسمح حبركة القدم إىل األعلى و األسفل ىناك  :تعريف نظري

ثالث عظام تشكل مفصل الكاحل و ىذه العظام ىي الضنبوب أو عظمة القصبة و الشظية و عظم 

 .(ادلوسوعة الصحية )الكاحل 

  ادلفصل الصائري:تعريف إجرائي (Pivot joint) يتكون من عظم . بني القدم وكف القدم

 الظنبوب:  ادلنخفضة لعظام الساقاألطرافاليت تدخل اىل جتويف يتشكل من   (Talus)الكاحل 

(Tibia) والشظية (Fibula). 

 :الدراسات المشابهة-7

 الطرق األكثر تأثريا يف تقليل حوادث اإلصابة يف الكاحل :1الدراسة  -

 1999 سنة موفق رليد ادلوىل.د  :الكاتب

  العبا80 :العينة

ثريا يف تقليل حوادث إصابة الكاحل أت  أي من تلك الطرق أكثر:دتت الدراسة لإلجابة على السؤال التايل

مستقبال؟ 

 عينة من الالعبني من دوري 80حاول رلموعة من الباحثني اإليرانيني اإلجابة عن السؤال يف دراسة 

الدرجة األوىل شلن تعرضوا للتمزق يف كاحل القدم سابقا وقد مت توزيع العينات عشوائيا على واحدة من أربع 

 :العب 20رلاميع فكانت حصة كل رلموعة 

 تدريب القوة :1اجملموعة

استخدام ملحق احلذاء :2اجملموعة
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تدريب التوازن :3اجملموعة

رلموعة السيطرة :4اجملموعة

ومن مث دتت مراقبة الالعبني حىت هناية ادلوسم الكروي ومت مجع إحصائيات لتكرار اإلصابة بالتواء الكاحل 

 :فوجد

تعرضت كل اجملاميع لنفس درجة )عدم وجود فوارق معنوية بني اجملاميع يف عدد التعرض لإلصابة- 1-

ولكن حوادث التواء الكاحل يف رلموعة العالج بالتوازن  (سلاطر اإلصابة مبفهوم زمن ادلشاركة يف ادلباريات

 .كانت معنوية أقل من رلموعة السيطرة

 ومع أن ادلخاطر بنسبة التواء الكاحل تدنت يف رلموعة تدريب القوة ورلموعة ملحق احلذاء إال أن -2-

 .النقصان مل يكن كبريا مبا فيو الكفاية لكي يعترب معنويا من الناحية اإلحصائية

أستنتج الباحثون على أن رلموعة تدريب التوازن ىي الوحيدة اليت أظهرت نقصان معترب يف معدل -3 -

عودة اإلصابة آخذين باالعتبار عدم اعتبار ذلك إشارة لعدم فوائد الطريقتني األخر تني فهناك عدد من 

برامج التأىيل اليت تستخدم ربط طريقة تدريب القوة والتوازن 

  .كانت توصية الباحثني بأن تدريب التوازن عنصر حاسم يف عدم تكرار إصابة كاحل القدم -4 - 

 طريقة سهلة لتوقع خطورة الكاحل :2الدراسة - 

 2000 حياة عياد روفائيل سنة :الكاتبة       

أوجد باحثون من الواليات ادلتحدة األمريكية أداة بسيطة وغري مكلفة ديكنها من توقع سلاطر إصابة 

الرياضيني مبفصل الكاحل خالل تدريب كرة القدم وبالتايل مساعدهتم لتجنب اإلصابة ففي دراستهم 

 ( single- leg balance)وجدوا بأن العيب الفريق شلن ال يستطيعون تكملة اختبار التوازن ادلعروف
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على قدم واحدة أو على القدمني يكونون معرضني لإلصابة بالتواء الكاحل بنسبة مرتني ونصف خالل 

ادلوسم الكروي الالحق مقارنة بزمالئهم شلن أكملوا االختبار بنجاح علما بأن ادلخاطرة النسبية ترتفع حتت 

 . مرات أكثر بالنسبة لالعبني الذين فشلوا يف االختبار ومل يربطوا الكاحل بالشريط اخلاص بو9

إن التواء الكاحل إصابة معروفة وشائعة وعلى اخلصوص يف اللعاب الفرقية ككرة القدم وكرة الطائرة وكرة 

من اجملموع الكلي لإلصابات  (%20- 12)اليد وقد أشرت البحوث بأن التواء الكاحل يكون نسبة

 .من ضياع وقت كل اإلصابات الرياضية (%16)الرياضية ويكون 

لقد لوحظ زيادة يف سلاطر ىذه اإلصابة عند الرياضيني الذين تكون نتائجهم سيئة يف اختبارات التوازن 

والذي يقيس توزيع التوازن ولكن ىذا اجلهاز غايل الثمن وال يكون  ( stabilometry tests)ادلعروفة

متوفر يف أغلب األحيان عند االختبارات األولية للرياضيني وذلذا أوصى الباحثون بتطبيق اختبار توازن 

 .القدم الواحدة والذي ال حيتاج ألي أداة أو جهاز كونو بديل مفيد لتوقع اإلصابة بالتواء الكاحل

 اختبار التوازن على قدم رجل واحدة: 3 الدراسة -

 2001 مفيت إبراىيم سنة :الكاتب

  رياضي230 :العينة

 رياضي من الكليات وادلدارس الثانوية من فرق البنني والبنات لكرة القدم األمريكية 230لقد مت اختبار 

وكرة القدم االعتيادية وكرة الطائرة باستخدام اختبار التوازن على قدم رجل واحدة وقد تضمن االختبار 

 ثواين بينما يقف على رجل واحدة من دون ان ينتعل حذاء مع ثين الركبة 10 الرياضي لعينيو دلدة إغماض

للرجل األخرى ومن دون ان تلمس رجل االستناد وقد اعترب االختبار ناجحا واجيابيا إذا استطاع الرياضي 

تطبيق االختبار على قدم واحدة أو على القدمني تباعا وقد مت بعد ذلك متابعة العينات خالل ادلوسم 
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 إصابة بالتواء الكاحل يف رلموع كل 28 أسبوع سجلت 14لتسجيل أي إصابة بالتواء الكاحل وخالل الـ 

وقد استطاع الباحثون إظهار أن الرياضيني الذين سجلوا درجة عالية باختبار التوازن على  (230)العينات

رجل واحدة يكونون األقرب لتحمل تلك اإلصابة وعلى اخلصوص عند عدم ربط مفصل القدم بالرباط 

 .اخلاص بو

بينما خيدم اختبار التوازن على رجل واحدة عملية توقع التواء الكاحل إال ان )لقد علق الباحثون بالتايل

وال زال ىناك متسع من الوقت دلزيد  (ادليكانيكية ادلضبوطة دلسؤولية زيادة سلاطر اإلصابة تبقى غري معروفة

من البحوث يف ىذا االجتاه 

  سلاطر اإلصابة بالتواء الكاحل ىو من بنياختبار التوازن على رجل واحدة: 4الدراسة -

 2004عبد الرمحن عبد احلميد زاىر سنة : الكاتب

يعترب التواء الكاحل من اإلصابات الشائعة يف رياضة ركوب األمواج وان القابلية على توقع تعرض الرياضي 

اللتواء الكاحل عن طريق اختبار التوازن البسيط يسمح للمدرب والطبيب وادلعاجل الطبيعي تطوير 

إسًتاتيجية الوقاية منها كتحديد برنامج لتدريب التوازن أو استخدام األربطة اخلاصة بالكاحل إلسناد 

 .الكاحل وبالتايل تقليل فرص اإلصابة

لقد حبثت ىذه الدراسة يف مدى فائدة استخدام اختبار التوازن على رجل واحدة كجزء من االختبارات 

البدنية يف فًتة اإلعداد لتوقع اإلصابة بالتواء الكاحل خالل ادلوسم الرياضي وقد نفذت الدراسة على 

رياضيني طلبة من ادلدارس الثانوية وقد وجد بأن العينات اليت سجلت درجات عالية يف االختبار وشلن ال 

ن أيستخدمون رباط الكاحل ىو ضمن ادلخاطر الكربى دلواجهة التواء الكاحل خالل ادلوسم ومن ادلمتع ب

تاريخ اإلصابة السابقة ال ترتبط بصورة مباشرة باإلصابات اليت ستحدث مستقبال خالل الدراسة وىذا 
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يضع مقًتح بأن الرياضي الذي يسجل درجة عالية يف اختبار التوازن على قدم واحدة يف فًتة اإلعداد 

يواجهون سلاطر كبرية يف إصابة الكاحل إذا مل يتبعوا لنظام استخدام الرابط اخلاص بالكاحل أو مل يتبعوا 

 .نظام تأىيلي ولقد أكدت الدراسة على شرعية وواقعية ىذا االختبار من ناحية توقع إصابة التواء الكاحل

: نقد الدراسات المشابهة -8

ختتلف الدراسات ادلشاهبة السابقة يف رلاالهتا عن الدراسة احلالية حيث أن ىذه الدراسة تناولت العالج 

التأىيلي يف إصابة الكاحل عند العيب كرة القدم و مدى فعالية و أمهية العالج التأىيلي كما أن ىذه 

و اجملتمع و  الفًتة الزمنية للدراسة  الدراسات ادلشاهبة يف تناوذلا للموضوع البحث من حيث العينة ادلدروسة

و كذلك ختتلف من حيث اجملال ادلكاين  

اختلفت الدراسة ادلشاهبة عن الدراسة احلالية ففي األول مشلت التمارين الرياضية اليت فرضت على الالعبني         

     دون التطرق إىل العالج التأىيلي ادلتكون من الوسائل احلديثة  (رفع رجل واحد مثال)و العالج بالتوازن 

الالعبني الرياضيني  أداء و ادلتطورة اليت تأيت دائما باألحسن على 

أظهرت نتائج الدراسات ادلشاهبة اختالف مدى فعالية التمارين الرياضية ادلقدمة أو الربامج بصفة عامة           

          كشفنا عنو يف ىذه الدراسة عن مدى أمهية العالج التأىيلي ما و مواكبتها حلاجات الالعبني و ىو 

. الكاحلإصابة لتداوي يف كل اإلصابات الرياضية خاصة او فعالية لرفع مستوى 

  

 

 



 الفصـل األول                                                                                  كـرة القـدم

 

12 

 

: مدخل الباب األول 

 إعداد العبني وتكوينهم دبستوى عايل أمههاتتميز الرياضة عامة و كرة القدـ خاصة بعدة مميزات 

 ادلستوى العادلي إىلللمنافسات الرياضية  من خالؿ إكتساهبم مهارات وتقنيات تسمح ذلم بالرقي بأدائهم 

تناولنا فيو كرة : األوؿ و ىي الفصل أال ثالث فصوؿ مرتبطة مع بعضها البعض إىل، ويف ىذا الباب تطرقنا 

. القدـ خصائصها وقواعدىا وقوانينها وتاريخ كرة القدـ باجلزائر خاصة 

 واألسباب حسب شدهتا اإلصابات الرياضية تعريفها ومؤثراهتا وتصنيفها  وتقسيم اإلصابة: الفصل الثاين

 وطرؽ عالجها بصفة عامة ، من خلع وكسور اإلصابات يف اجملاؿ الرياضي كذلك أنواع لإلصاباتالعامة 

سبزقات عضلية ، دبا فيها التواء الكاحل بصفة خاصة ، وكذلك مظاىر   واألوتاروكدمات وسبدد يف 

.  اإلصابات وأعراض

 اإلصابات تأىيلالعالج التأىيلي تناولنا أقساـ العالج التأىيلي وتصميم برنامج إلعادة : الفصل الثالث

 .ىداؼ ىذا الربنامج  يف عالج اإلصابات الرياضية  أالرياضية و
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: مهــيدت

إف من بني الرياضات اجلماعية لعبة كرة القدـ واليت تعترب اللعبة األكثر شعبية يف العامل وذلك للدور الفعاؿ 

الذي تلعبو من خالؿ الرتفيو والرتويح عن النفس يف أوقات الفراغ واحلد من االضطرابات النفسية اليومية، 

وقد مرت بعدة مراحل تطورت فيها من ناحية القوانني وطريقة اللعب وكذا من ناحية ادلفهـو والنظرة 

الشعبية ذلا وفوائدىا فهي تتميز خبصائص نفسية وفنية وتكتيكية تتطلب مساحات وأدوات دلمارستها، كما 

أهنا تتميز بصفات بدنية خاصة ومؤىالت ىامة يتميز هبا العبوىا الذين تتطلب منهم مواصفات خاصة 

. ومهارات فنية، ولياقة بدنية عالية

ورياضة كرة القدـ كغريىا من الرياضات ال زبلو من اإلصابات واليت يعود سببها إىل االحتكاؾ مع اخلصم ، 

 مفصل إصابةباإلضافة إىل نقص اللياقة البدنية وأيضا إىل نقص التحضري، ودبا إف حبثنا يدور حوؿ 

ىيلي أالكاحل عند العيب كرة القدـ سنتعرض إىل حملة عامة عن كرة القدـ وتطورىا، واىل العالج الت

. اإلصابةالرياضي وطرؽ الوقاية من ىذه 
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 :كـرة القدم-1-1

 التعريف النظري:  

ىي كلمة التينية وتعين ركل الكرة بالقدـ ، فاألمريكيوف يعتربوهنا دبا يسمى  « Foot. Ball» كرة القدـ 

 أو كرة القدـ األمريكية، أما كرة القدـ ادلعروفة واليت سنتحدث عنها "Rugby"عندىم بالػ

«. Soccer»تسمى

 التعريف اإلجرائي : 

كرة القدـ قبل : "  سبارس من طرؼ صبيع الناس، كما أشار إليها رومي صبيلصباعية،كرة القدـ ىي رياضة 

-50، الصفحات 1986رومي صبيل، ) ".كل شيء رياضة صباعية يتكيف معها كل أصناؼ اجملتمع

52) 

  :قواعد كرة القدم -1-2

،ترجع  (ادلباريات غري الرمسية ،مابني األحياء)أف اجلاذبية اليت تتمتع هبا كرة القدـ خاصة يف اإلطار احلر 

قاعدة  (17)أساسا إىل سهولتها الفائقة، فليس شبة تعقيدات يف ىذه اللعبة ومع ذلك فهناؾ سبعة عشر 

. لسري ىذه القواعد سارت بعدة تعديالت ولكن الزالت باقية إىل اآلف 

حيث أوؿ سياؽ للثبات لألوؿ قوانني كرة القدـ أسندوا إىل ثالث مبادئ رئيسية جعلت من اللعبة رلاال 

: ـ كما يلي 1982واسعا للممارسة من قبل اجلميع دوف استثناء، وىذه ادلبادئ حسب سامي الصفار 

 المساواة :

إف قانوف اللعبة مينح دلمارسي كرة القدـ فرصة متساوية لكي يقـو بعرض مهاراتو الفردية، دوف أف يتعرض 

.  للضرب أو الدفع أو ادلسك وىي خمالفات يعاقب عليها القانوف 
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  السالمة: 

وىي تعترب روحا للعبة مينح ،خبالؼ اخلطورة اليت كانت عليها يف العهود العربة، فقد وضع القانوف حدودا 

للحفاظ على صحة وسالمة الالعبني أثناء اللعب مثل ربديد مساحة اللعب، وأرضيتها وذبهيزىم من 

سامي الصفار، ) .مالبس وأحذية للتقليل من اإلصابات وترؾ اجملاؿ واسعا إلظهار مهارهتم بكفاءة عالية

( 29، صفحة 1982

 التسلية: 

وىي إفساح اجملاؿ للحد األقصى من التسلية وادلتعة اليت جيدىا الالعب دلمارسة اللعبة، فقد منع ادلشرعوف 

 Abdelkader) .لقانوف كرة القدـ بعض احلاالت واليت تصدر من الالعبني ذباه بعضهم البعض

touil, 1993, p. 185) 

 :متطلبات كرة القدم-1-3

جل ربديد دقيق لقدرات العيب كرة القدـ ذبب اإلشارة إىل أىم العوامل احملددة دلتطلبات كرة القدـ أمن 

 .احلديثة بالنسبة لالعبني

أثناء ادلقابلة يكوف الالعبوف على اتصاؿ مباشر مع اخلصم ، وحاالت اللعب تتغري بصورة سريعة ، ففي 

كل حالة جيب على الالعب  إجياد احلل ادلناسب والفعاؿ بأسرع وقت ممكن عن عمل العب كرة القدـ 

ذو طابع تكراري متغري، والعمليات احلركية متغرية وزبتلف الواحدة عن األخرى فاجلري متنوع بالعمل 

. بالكرة، أو ادلشي، أو التوقف، أو القفز 
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يشري االختصاصيوف إىل إف جزء كبري من العمليات احلركية لالعب كرة القدـ يشغلو اجلري الذي يتطور من 

البطء إىل السرعة، إضافة إىل إف االنطالؽ الذي يتحوؿ إىل توقف مفاجئ أو تغيري خاطف للسرعة أو 

 (Akromov, 1985) .االذباه

 :تتميز كرة القدـ خبصائص أمهها: خصائص كرة القدم-1-4

 الضمير االجتماعي: 

وىي من أىم خاصية يف الرياضات اجلماعية، إذ تكتسي طابعا صباعيا حبيث يشرتؾ فيها عدة أشخاص يف 

 .عالقات وأدوار متكاملة ومرتابطة، وربقيق أىداؼ مشرتكة يف إطار صباعي

 النظام :

ربدد طبيعة القوانني يف رياضة كرة القدـ وصفة االتصاؿ ادلسموح هبا مع الزمالء و االحتكاؾ مع اخلصم، 

. وىذا ما يكسبها طابعا مهما يف تنظيم اللعب، يتجنب كل ما يتعارض مع تلك القوانني

 العالقات المتبادلة :

تتميز رياضة كرة القدـ بتلك العالقات ادلتواصلة بني الزمالء يف صبيع خطوط الفريق، إذ تشكل كال 

. متكامال دبجهود كاألعضاء، وىذا بدوره ناتج عن التنظيمات والتنسيق خالؿ معظم فرتات ادلنافسة

 التنافس :

كل ىذه اجلوانب تعترب حوافز – من كرة وميداف ودفاع وىجـو ومرمى – بالنظر إىل لوسائل كرة القدـ 

مهمة يف إعطائها صيغة تنافسية حبتة إذا يبقي اللعب خالؿ فرتة اللعب يف حركة مستمرة متغرية دلراقبة 

 .ربركات اخلصم ، وىذا ما يزيد من حدة االحتكاؾ باخلصم ، لكن يف إطار مسموح بو ربدد قوانني اللعبة
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 التغيير: 

 سبتاز كرة القدـ بالتغيري الكبري والتنوع يف خطط اللعب، وبنائها وىذا مرتبطا باحلالة اليت تواجو الفريق 

 .خالؿ ادلنافسة أي حسب طبيعة اخلصم وادلنافسة

 استمرار : 

سنويا ومستمر  )مما يزيد االىتماـ برياضة كرة القدـ ىو طبيعة البطولة فيها، إذ يكوف برنامج البطولة مطوال 

 .كل أسبع تقريبا، مقارنة مع الرياضات الفردية اليت ذبري منافساهتا يف شكل متباعد (

 الحرية:  

الالعب يف  كرة القدـ رغم ارتباطو بزمالئو وباذلدؼ اجلماعي إال انو ميلك حرية كبرية يف اللعب الفردي و 

إذ انو ليس مقيدا بأداء  . (الفردية  )اإلبداعي يف أداء ادلهارات وىذا مرتبط بإمكانيات وقرارات كل العب 

تقين ثابت كما ىو احلاؿ، يف اغلب الرياضات الفردية، بل لديو احلرية يف التفاعل والتعرؼ حسب 

عبد الرضباف ) .الوضعية، اليت يكوف فيها أماـ اخلصم وىذا ما يكسب رياضة كرة القدـ طابعا تشويقيا ممتعا

 (71، صفحة 1980عيسوي، 
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 :خالصة

من خالؿ ما تطرقنا إليو يف ىذا الفصل نالحظ إف كرة القدـ واإلصابات ادلتعلقة بتا ىي كثرية، لكن 

وبفضل ما وصل إليو العالج التأىيلي من تطور أضحت ىذه اإلصابات تكاد تكوف منعدمة وذلك بفضل 

الوسائل ادلستخدمة يف العالج والوقاية، وجند كذلك إف اللياقة البدنية العالية والتحضري اجليد لالعب خالؿ 

التدريبات يساىم كذلك يف سالمة ووقاية الالعب من اإلصابات الرياضية، ولعلنا أوضحنا بعض طرؽ 

 .العالج والوقاية من بعض اإلصابات الرياضية خاصة إصابة مفصل الكاحل
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 :تمهيد

تعترب اإلصابات الرياضية كثَتة يف ميدان اؼبمارسة الرياضية عامة، فكل منطقة أو جزء من أجزاء اعبسم 

معرضة لئلصابات، فمن خبلل ىذا الفصل سنحاول توضيح كل ما يتعلق باإلصابات الرياضية من خبلل  

تعريفها وأنواعها وأسباهبا وطرق تشخيصها وأعراضها وعبلجها والوقاية منها وكيفية منع حدوث 

مضاعفاهتا، باإلضافة إىل توضيح دور كل من اؼبدرب والبلعب نفسو يف اغبد والوقاية من اإلصابات 

. الرياضية، وتوضيح كذلك مفهوم اإلسعافات األولية والقواعد اػباصة باإلسعاف لكل اإلصابات الرياضية
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: تعريف اإلصابة الرياضية-2-1

اإلصابة الرياضية ىي تأثَت نسيج أو ؾبموعة أنسجة اعبسم نتيجة مؤثر خارجي أو داخلي فبا           

: يؤدي إىل تعطيل عمل أو وظيفة ذلك النسيج، وتنقسم ىذه اؼبؤثرات إىل

.  أي تعرض البلعب إىل شدة خارجية كاالصطدام بزميل أو األرض أو أداة مستخدمة:مؤثر خارجي- أ

.  أي إصابة البلعب مع نفسو نتيجة لؤلداء الفٍت اػباطئ أو عدم اإلضباء:مؤثر ذاتي- ب

 مثل تراكم ضبض البلكتيك يف العضبلت أو اإلرىاق العضلي أو قلة مقدار اؼباء :مؤثر داخلي - ج

 (81، صفحة 2004عبد الرضبن عبد اغبميد زاىر، ) .واألمبلح

.  وينبغي علينا مراعاة أن اإلصابات الرياضية قد تكون إصابة بدنية، أو إصابة نفسية

 : اإلصابة  البدنية

 قد ربدث نتيجة حادث عارض أو غَت مقصود مثل اصطدام العب بآخر منافس، أو ارتطام أداة 

اللعب كعصا اؽبوكي مثبل جبسم العب منافس، أو سقوط البلعب فجأة أثناء األداء كما يف اعبمباز مثبل، 

أو أثناء أداء مهارة حركية يف كرة القدم أو كرة اليد وفقد البلعب لتوازنو وقد ربدث نتيجة لعمليات 

. العدوان الرياضي والعنف أثناء اؼبنافسات الرياضية

: اإلصابة النفسية

 نفسية نتيجة ػبربة أو حادث معُت مرتب Traumaاإلصابة النفسية ىي عبارة عن صدمة  

باجملال الرياضي واليت قد تسفر أو قد ال تسفر عن إصابة بدنية ولكنها ربدث بعض التغَتات يف اػبصائص 

النفسية للفرد ويتضح أثرىا يف تغيَت اغبالة االنفعالية والدافعية والسلوك بالنسبة للفرد الرياضي وبالتايل ىبوط 
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ؿبمد حسن العبلوي، ) .مستواه الرياضي ويف بعض األحيان انقطاعو النهائي عن اؼبمارسة الرياضية

 (17- 14، الصفحات 1998

: تصنيفات اإلصابات المختلفة-2-2

 توجد عدة مدراس طبية تقسم اإلصابات عامة وإصابات اؼببلعب خاصة إىل عدة مدارس 

: لتسهيل شرح التشخيص وتنفيذ العبلج ومن ذلك ما يلي

:  تقسيمات حسب شدة اإلصابة-2-2-1

التمزق يف أربطة )مثل التقلص العضلي والسجحات والشد العضلي واؼبلخ اػبفيف : تقسيمات بسيطة- أ

 .(اؼبفاصل

.  مثل التمزق الغَت مصاحب بكسور:إصابات متوسطة الشدة- ب

. مثل الكسر واػبلع والتمزق اؼبصحوب بكسور أو خبلع: إصابات شديدة- ج

: (مفتوحة أو مغلقة) تقسيمات حسب نوع الجروح -2-2-2

. إصابات مفتوحة مثل اعبروح أو اغبروق- أ

إصابات مغلقة مثل التمزق العضلي والرضوض، واػبلع وغَتىا من اإلصابات اؼبصحوبة جبرح أو - ب

. نزيف خارجي

:  تقسيمات حسب درجة اإلصابة-2-2-3

 :إصابة الدرجة األولى- أ

ويقصد هبا اإلصابات البسيطة من حيث اػبطورة واليت ال تعيق البلعب أو سبنعو من تكملة اؼبباراة وتشمل 

. من اإلصابات مثل السجحات والرضوض والتقلصات العضلية% 90- 70حوايل 
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: إصابات الدرجة الثانية- ب

ويقصد هبا اإلصابات اؼبتوسطة الشدة واليت تعيق البلعب عن األداء الرياضي لفًتة حوايل من أسبوع 

. مثل التمزق العضلي وسبزق األربطة باؼبفاصل% 8ألسبوعُت، وسبثل غالبا حوايل 

: إصابات الدرجة الثالثة- ج

ويقصد هبا اإلصابات شديدة اػبطورة واليت تعيق البلعب سباما عن االستمرار يف األداء الرياضي مدة ال 

– إال أهنا خطَتة مثل الكسور بأنواعها % 2- 1تقل عن شهر، وىي وإن كانت قليلة اغبدوث من 

- 22، الصفحات 1998أسامة رياض، ) .االنزالق الغضرويف بأنواعو– إصابات غضروف الرقبة - اػبلع

23) 

:  تقسيمات حسب السبب-2-2-4

إصابة أولية أو مباشرة يف اؼبلعب نتيجة القيام دبجهود عنيف أو نتيجة حادثة غَت متوقعة وىي سبثل  -أ

. النوع الرئيسي لئلصابات

أسامة رياض، إمام ) .إصابة تابعة وتسبب نتيجة إصابة أولية أو أثناء العبلج اػباطئ لئلصابة األولية- ب

 (11، صفحة 1999حسن ؿبمد النجمي، 

: األسباب العامة لإلصابات في المجال الرياضي-2-3

:  التدريب غير العلمي-2-3-1

: إذا ما مت التدريب بأسلوب غَت علمي ساىم يف حدوث اإلصابة ؼبا يلي 
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: عدم التكامل في تدريبات تنمية عناصر اللياقة البدنية- أ

جيب االىتمام بتنمية كافة عناصر اللياقة البدنية وعدم االىتمام جبزء منها على حساب اآلخر  

حىت ال يتسبب ذلك يف حدوث إصابات ، ففي كرة القدم مثبل إذا اىتم اؼبدرب بتدريبات السرعة وأمهل 

الرشاقة فإنو  

قد يعرض البلعب لئلصابة عند أي تغيَت الذباىات جسمو بصورة مفاجئة، لذلك يلزم االىتمام بتنمية 

. كافة عناصر اللياقة البدنية العامة كقاعدة تبٌت عليها اػباصة واللياقة اؼبهارية واللياقة اػبططية 

: عدم التنسيق والتوافق في تدريبات المجموعات العضلية لالعب- ب

فاجملموعات العضلية القابضة والباسطة واؼبثبتة واليت تقوم بعملها يف نفس الوقت أثناء األداء  

اغبركي للرياضي، وأيضا عدم التكامل يف تدريب اجملموعات العضلية اليت تتطلبها طبيعة األداء ، وإمهال 

ؾبموعات عضلية أخرى فبا يسبب إصابتها مثل االىتمام بتدريب عضبلت الفخذ األمامية والوحشية 

 (الضامة)لبلعب كرة القدم وإمهال تدريبات العضبلت اإلنسية اؼبقربة  (العضلة ذات أربعة رؤوس فخذية)

  (25- 24، الصفحات 1998أسامة رياض، ) .فبا جيعلها أكثر عرضة لئلصابة بالتمزقات العضلية

  :سوء تخطيط البرنامج التدريبي- ج

 سواء كان برناؾبا سنويا أو شهريا أو أسبوعيا أو حىت داخل الوحدة التدريبية يف األسبوع التدرييب 

من مستواه، واؼبفروض أن يكون التدريب يف اليوم السابق % 100يوم اؼبباراة، فإن أقصى ضبل العب 

من مستواه، وقد يفضل الراحة يف بعض اغباالت، أما إذا تدرب البلعب % 30- 20للمباراة خفيفا 

تدريبا عنيفا يف ىذا اليوم فإنو يتعرض لئلصابة، كذلك إذا ما حدث خطأ يف زبطيط وتنفيذ ضبل التدريب 

. داخل الوحدة التدريبية ذاهتا فإنو قد يسبب إصابة البلعب (الشدة واغبجم التدرييب)
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: عدم االىتمام باإلحماء الكافي والمناسب- د

ويقصد باإلضباء الكايف أداء التدريب أو اؼبباراة واؼبناسب ؽبم وبطبيعة اعبو مع مراعاة التدرج على  

. اختبلف مراحلو ذبنبا غبدوث إصابات

: عدم مالحظة المدرب لالعب بدقة- ى

اؼببلحظة الدقيقة من قبل اؼبدرب لبلعبُت ذبنب اشًتاك البلعب اؼبصاب أو اؼبريض يف التدريب أو  

يف اؼبباريات، وننصح دببلحظة اغبالة الصحية والنفسية وطبيعة األداء الفٍت لبلعب وىل ىو طبيعي أم غَت 

، 1999أسامة رياض، ) .طبيعي، ألنو قد يكون ىناك خطأ فٍت يف األداء، وتكراره يتسبب إصابة البلعب

  (194- 193الصفحات 

: سوء اختيار مواعيد التدريب- و

قد يسبب ذلك إصابة البلعب، فمثبل التدريب وقت الظهَتة يف الصيف قد يصيب البلعب  

بضربة مشس أو يفقد البلعب كمية كبَتة من السوائل واألمبلح فبا يسبب حدوث تقلصات عضلية، 

. ولذلك يفضل تدريب البلعبُت يف الصباح الباكر أو يف اؼبساء صيفا وعكس ذلك يف مواسم الشتاء

:  مخالفة الروح الرياضية-2-3-2

تعد ـبالفة الروح الرياضية من أسباب اإلصابات، وىي ـبالفة ألىداف نبيلة تسعى الرياضة يف  

: تأصيلها يف النفوس ليمتد أثرىا على اغبياة العامة وفبلح اجملتمع ويسبب ذلك

  التوجيو النفسي اػباطئ سواء كان من األعبلم أو اؼبدرب خاصة يف ؾبال كرة القدم حيث يوجو

اؼبدرب العبيو للعنف واػبشونة اؼبتعمدة إلرىاب اؼبنافس فبا قد يسبب إصابة البلعب نفسو أو منافسو 

 .اؼبتميز إلبعاده عن االستمرار لتقدمو مهاريا وفنيا
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 اغبماس والشحن النفسي الذي ال لزوم لو واؼببالغ فيو فبا قد يسبب إصابتو أو إصابة منافسيو .

:  مخالفة المواصفات الفنية والقوانين الرياضية-2-3-3

ىدف القوانُت الرياضية ىي ضباية البلعب وتأمُت سبلمة أدائو لرياضتو، وـبالفة تلك القوانُت تؤدي إىل 

حدوث كمهاصبة العب مبارزة عند خلع قناعو أو مهاصبة العب من اػبلف، وكتم قدمو خبشونة وغَتىا 

يف كرة القدم واألدوات الرياضية، وديتد ذلك إىل ـبالفة القوانُت يف كل الرياضات، كما أن اؼبواصفات الفنية 

. والقانونية ؼببلبس البلعبُت سبب احتمال إصابتهم

 :عدم األخذ بنتائج الفحوص واالختبارات الفسيولوجية لالعبين-2-3-4

جيب عند انتقاء الفرق عامة والفرق الوطنية خاصة األخذ بنتائج الفحوص واالختبارات خاصة بتقييم 

البلعبُت فسيولوجيا واليت ذبري دبراكز الطب الرياضي على أن تعرض على اؼبدرب اؼبؤىل ليتعاون مع 

أخصائي الطب الرياضي يف اختبار البلعب أو الفريق اعباىز والبلئق فنيا من حيث اؼبهارة واللياقة البدنية، 

وىناك العديد من اغبوادث واإلصابات اليت نتجت من اختيار البلعب غَت البلئق فسيولوجيا وطبيا 

. لبلشًتاك يف اؼبباريات

: استخدام األدوات الرياضية غير المالئمة-2-3-5

نقصد ىنا األدوات اليت يستخدمها البلعب يف ؾبال رياضتو مثل كرة القدم، مضرب التنس والسبلح يف 

اؼببارزة، فيجب أن يكون ىناك تناسب بُت عمر البلعب واألدوات اؼبستخدمة يف نشاطو الرياضي، 

 .فاستخدام الناشئ ألدوات الكبار خطأ طيب جسيم ينتج عنو العديد من األضرار الطبية واإلصابات

 (28- 27- 26، الصفحات 1998أسامة رياض، )
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: األحذية المستخدمة وأرض الملعب-2-3-6

ونشَت ىنا إىل معظم تشوىات القدم غَت اػبلقية وتشمل التشوىات الوظيفية، والتشوىات األستاتيكية يف 

اجملال الرياضي تنتج من سوء اختيار األحذية اؼبناسبة لكل رياضة دبا يناسب كل قدم، فاألحذية اؼبناسبة 

وأرض اؼبلعب تشكل ضباية دائمة لقدم البلعب، ونشَت ىنا إىل أن ىذا االختيار يشارك فيو أخصائي 

 (194، صفحة 1999أسامة رياض، ) .الطب الرياضي بإبداء الرأي الفٍت لبلعب واؼبدرب

: استخدام الالعبين للمنشطات-2-3-7

يعرضهم للعديد من " وظيفي"يؤدي استخدام البلعبُت للمنشطات احملرمة قانونا إىل إجهاد فيزيولوجي 

غَت مبلئم لقدراهتم الفيزيولوجية، كذلك جيب " صناعي"اإلصابات، حيث أهنم سيبذلون جهد غَت طبيعي 

: على أخصائي الطب الرياضي واؼبدرب عمل دفًت تدون بو إصابات كل العب من حيث

. (مبلعب مفتوحة، مغطاة، يف أي موسم شتاء أو صيف)مكان حدوث اإلصابة - 

. (خبلل اإلضباء، خبلل اؼبباراة، يف هناية اؼبباراة)غبظة اإلصابة - 

. (إجهاد عضلي، ضغط عصيب)حالة البلعب البدنية وقت اإلصابة - 

. (مباراة سهلة، مباراة صعبة، هنائي)مستوى البطولة اليت أصيب فيها البلعب - 

وصف تفصيلي للحركة اليت أدت إىل إصابة البلعب، وذلك لبلستفادة من ىذا الدفًت عند التشخيص - 

 (198، صفحة 1999أسامة رياض، ) .والعبلج واؼبتابعة
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: أنواع اإلصابات-2-4

:  الصدمة-2-4-1

 تعريف :

: الصدمة ىي حالة ىبوط يف األجهزة اغبيوية الدوري والتنفسي تصحب صبيع اإلصابات اؼبفاجئة ومنها

. اإلصابات اؼبفاجئة اليت يصاحبها أمل كالكسور- أ

صدمة نتيجة فقد كميات كبَتة من الدم كما يف حاالت النزيف الشديد سواء كان داخليا أو - ب

. خارجيا

حاالت اغبروق، النزالت اؼبعاوية : نتيجة فقدان سوائل كثَتة من اعبسم كما يف اغباالت اآلتية- ج

. الشديدة

 أعراض الصدمة :

. رقدة اؼبصاب يف طبول وسكون- 

. ىبوط درجة حرارة اعبسم- 

. لون اؼبصاب يكون شاحبا وجلده باردا ومنديا- 

. النبض سريع وضعيف- 

. التنفس سطحي وغَت منتظم- 

 عالج الصدمة :

يوضع اؼبصاب برفق يف مكان متجدد اؽبواء، وذلك بوضعو مستلقيا على ظهره مع خفض الرأس عن - أ

. مستوى اعبسم والرجلُت أعلى من مستوى الرأس ليمكن الدم من الوصول للمخ
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. سند اعبزء اؼبصاب بوضعو وضعا مرحيا- ب

. زبفيف اؼببلبس أو األربطة الضاغطة حول الرقبة أو الصدر- ج

. استنشاق األكسجُت أو عمل تنفس اصطناعي إذا لزم األمر- د

. نظرا ؽببوط درجة حرارة اعبسم يلزم تدفئة اؼبصاب لتنشيط الدورة الدموية- و

عند التأكد من عدم وجود نزيف داخلي أو جروح يف اؼبعدة وزوال اإلغماء يعطى اؼبصاب اؼبشروبات - ى

. الساخنة كالشاي

: إصابات الجهاز العضلي-2-4-2

  (الكدمات)الرضوض :

أو الصلبة  (كاعبلد والعضبلت)ىو ىرس األنسجة وأعضاء اعبسم اؼبختلفة   (الكدم) الرض 

، 65، 64حياة عياد روفائيل، صفحة ) .نتيجة إلصابتها إصابة مباشرة دبؤثر خارجي (كالعظام واؼبفاصل)

87)   

 وغالبا ما يصاحب الكدم أمل وورم ونزيف داخلي وارتشاح لسائل ببلزما الدم مكان اإلصابة، 

والكدم إصابة تكثر يف الرياضات اليت يف احتكاكات تنافسية مباشرة أو اليت تستعمل هبا أدوات صلبة، 

: وتزداد خطورة الكدم يف اغباالت اآلتية

. قوة وشدة الضربة اؼبوجهة إىل مكان اإلصابة- أ

. اتساع اؼبساحة أو اعبزء اؼبعرض لئلصابة- ب
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 درجات الكدمات :

كدم بسيط، وفيو يستمر البلعب يف األداء وقد ال يشعر بو غبظة حدوثو وإمنا قد يشعر بو البلعب بعد - أ

. اؼبباراة

كدم، شديد لدرجة أن البلعب ال يستمر يف األداء، ويشعر بأعراضو غبظة حدوثو مثل الورم واألمل - ب

 .وارتفاع درجة حرارة اعبزء اؼبصاب

 أنواع الكدمات :

: كدم الجلد - (أ

إن كدم اعبلد عموما ال يعيق البلعب عن االستمرار يف األداء الرياضي، وىناك نوعان ، كدم اعبلد البسيط 

 (41- 40- 35- 34، الصفحات 1998أسامة رياض، ) .وكدم اعبلد الشديد

: كدم العضالت-(ب

يعد كدم العضبلت من أىم أنواع الكدمات لزيادة انتشاره بُت الرياضيُت، وألنو قد دينع البلعب من 

. االستمرار يف مزاولة رياضتو من ناحية أخرى

وكدم العضبلت من اإلصابات اؼبباشرة، وحيدث فيو العديد من التغَتات الفسيولوجية مكان اإلصابة مثل 

. الورم والنزيف الداخلي وتغَت لون اعبلد وغَتىا

: كدم العظام- (ج

غَت اؼبكسوة " اؼبكشوفة"حيدث نتيجة إصابة مباشرة، وىو يصيب العظام اؼبوجودة ربت اعبلد مباشرة 

بالعضبلت مثل عظمة القصبة، وعظام الساعد وخاصة عظمة الكعربة والزند وعظام األصابع ورسغ اليد 

 (88- 87حياة عياد روفائيل، الصفحات ) .ووجو القدم وعظمة الرضفة بالركبة
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: كدم المفاصل-(د

كدم اؼبفاصل كغَته من أنواع الكدم األخرى حيدث نتيجة إلصابة مباشرة، ومن أكثر اؼبفاصل اليت حيدث 

. هبا الكدم مفصل القدم، ومفصل الركبة وخاصة لبلعيب كرة القدم

 األسباب التي تؤدي إلى حدوث الكدمات :

. االصطدام باألجزاء الصلبة من جسم البلعب اآلخر ؼبؤخرة الكوع أو الرأس- أ

. الضربات اؼبباشرة من العب آلخر كما حيدث يف رياضة اؼببلكمة والكاراتيو- ب

االصطدام أو الضرب باألدوات اؼبستخدمة ففي اللعب كمضرب التنس أو األحذية أو الكرات -  ج

. الثقيلة

.  السقوط أو التعثر جبهاز أو أي مانع طبيعي- د

 األعراض المصاحبة لحدوث الكدمات :

يصاحب الكدمة أمل يف موضع اإلصابة يزداد عند الضغط اػبفيف عليو كما حيدث اضبرار يف اعبلد 

والصبغة اليت ربت اعبلد، ويتحول لون الكدمة إىل اللون األضبر مث إىل اللونُت األزرق والبنفسجي بعد اليوم 

الثاين أو الثالث نتيجة لتغَت لون مادة اؽبيموجلوبُت اؼبوجودة يف الدم، وديكن لبلعب ربريك اعبزء اؼبصاب 

.  من اعبسم مع أمل بسيط أو بدون أمل على اإلطبلق تبعا لشدة الكدمة

 اإلسعافات األولية للكدمة :

يف حالة وجود جرح مصاحب للكدمة الشديدة جيب القيام باإلسعافات األولية كما يف حاالت اعبروح - أ

. لوقف النزيف الدموي مث تكمل اإلسعافات األولية للكدمة
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ضع كمادة باردة فوق موضع الكدمة حبيث تغطي كل مساحتها ويثبتها برباط ضاغط ويثبتها فًتة - ب

 (41، صفحة 1998أسامة رياض، ) . دقيقة مث ضع بعدىا رباطا خفيفا فوق موضع الكدمة15

: الشد أو التمزق العضلي-2-4-3

 تعريف الشد العضلي: 

 الشد العضلي ىو عبارة عن استطالة يف األلياف العضلية اؼبرنة اؼبكونة للعضلة اؼبرنة اؼبكونة 

للعضلة بشدة تتجاوز مقدار اؼبرونة العضلية فبا يؤدي إىل استطالة غَت طبيعية أو سبزق يف األلياف العضلية، 

عبد ) .ويسمى الشد العضلي يف بعض األحيان بالتمزق العضلي وىو من أكثر اإلصابات الرياضية شيوعا

 (91- 90الرضبان عبد اغبميد زاىر، الصفحات 

 األسباب التي تؤدي إلى حدوث الشد العضلي :

. عدم اإلضباء العضلي الكايف قبل القيام باجملهود الرياضي- 1

اإلضباء غَت اؼبناسب لطبيعة اللعبة حُت يتم إمهال اإلضباء جملموعة األعضاء اليت تقوم بعمل اجملهود - 2

. البدين الرئيسي

. ضعف العضبلت وعدم التوازن بُت اجملموعة العضلية اؼبتقابلة- 3

 يتسم الشد العضلي بأمل زبتلف حدتو تبعا لشدة :األعراض المصاحبة لحدوث الشد العضلي

اإلصابة ودرجة التمزق يف العضلة، كما يزداد ىذا األمل عند الضغط اػبفيف على اؼبنطقة اؼبصابة وحيدث 

. يف حالة اإلصابة اغبادة انتفاخ بسيط وصعوبة يف ربريك اؼبنطقة اؼبصابة
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 أنواع الشد العضلي :

. ينقسم الشد العضلي إىل ثبلثة درجات من حيث حدة اإلصابة 

: شد عضلي على الدرجة األولى- أ

وحيدث عندما تكون االستطالة يف األلياف العضلية بسيطة وتؤدي إىل سبزق جزئي يف األلياف العضلية 

بدون فقد االتصال والقوة العضلية، ويتميز بأمل يف موضع الشد يزداد عند الضغط اػبفيف عليو كما ال 

. حيدث نقص ملحوظ يف القوة العضلية

: شد عضلي من الدرجة الثانية- ب

وحيدث عندما تكون اإلطالة العضلية الناشئة عن اإلصابة متوسطة اغبدة وفيها مت منزق جزئي يف األلياف 

العضلية ونزيف دموي بُت ىذه األلياف وتكون األعراض اؼبصاحبة كما يف الشد العضلي من الدرجة األوىل 

. مع زيادة حدة األمل وصعوبة ربريك اعبزء اؼبصاب

 :الشد العضلي من الدرجة الثالثة- ج

وتكون فيو االستطالة العضلية الناشئة عن اإلصابة شديدة وحيدث سبزق كلي يف األلياف العضلية فبا يؤدي 

إىل فقد االتصال العضلي، ويكون ىذا النوع من الشد العضلي مصحوبا بأمل حاد يف منطقة اإلصابة 

ونزيف دموي ربت اعبلد ديكن مبلحظتو يف بعض األحيان بالنظر كما حيدث فقد ملحوظ للقوة العضلية 

 .يف اؼبنطقة اؼبصابة

 اإلسعافات األولية للشد العضلي :

ضع اؼبصاب يف وضع مناسب وغَت مؤمل والوضع اؼبثايل ىو االستلقاء على الظهر يف حالة إصابة - 

. األطراف السفلى أو اعبذع، أو اعبلوس اؼبعتدل يف حالة إصابة األطراف العليا
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 15ضع كمادات باردة على اعبزء اؼبصاب من العضلة، تثبت الكمادة برباط ضاغط بإحكام ؼبدة - 

دقيقة بعدىا أعد وضع الرباط على اعبزء اؼبصاب من العضلة واؼبفصل القريب منها لتقليل اغبركة، كرر 

. استخدام الكمادة الباردة مرتُت يف اليوم

يف حالة الشد العضلي يف األطراف السفلى من الدرجة الثانية أو الثالثة جيب استخدام عكازين لبلعب - 

اؼبصاب لبلنتقال إىل اؼبستشفى، أما يف حالة إصابة األطراف العليا فيجب تثبيت الذراع جبانب اعبذع 

. برباط ضاغط

ينقل البلعب اؼبصاب إىل أقرب مركز صحي وذلك الستشارة الطبيب يف ما يلزم عملو دبواصلة عبلج - 

  (95- 93- 92عبد الرضبان عبد اغبميد زاىر، الصفحات ) .البلعب اؼبصاب

: Muscle cramp العضلي (المعص )التقلص -2-4-4

قد يتعرض الرياضيون أو غَت الرياضيُت الذين يقومون بأعمال عضلية عنيفة إىل اإلحساس بتقلصات مؤؼبة 

يف عضلة أو بعض العضبلت تستمر لوقت  قد يقتصر لبضع ثواين أو يطول بعض دقائق، وقد حيدث 

التقلص العضلي أثناء التدريب يف اعبو اغبار، ومن أسباب التقلص العضلي طول مدة تعرض العضلة 

لنقص األوكسجُت، كما حيدث عند القيام دبجهود عضلي ؼبدة طويلة أو بسبب بعض التغَتات الكيميائية 

داخل العضلة كبقاء كميات من عنصر الصوديوم داخل الليفة العضلية أو فقد كميات من اؼباء احململ 

باألمبلح نتيجة العرق فينخفض مستوى السوائل باػبلية ويزداد الضغط اإلظبوزي نتيجة الزيادة يف فقد اؼباء 

من اػبلية إىل خارجها، ويكون اؼباء احململ باألمبلح الذي يتسبب نقصها يف حدوث التقلص وحيدث 

التقلص يف عضبلت ظبانة الرجل، باطن القدم، العضلة ذات األربع رؤوس الفخذية، عضبلت السمانة 
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فراج عبد اغبميد ) .اػبلفية، عضبلت البطن، ويتعرض إىل ىذه اإلصابة العيب اؼبسافات اؼبتوسطة والطويلة

 (113- 112، الصفحات 2004توفيق، 

 اإلسعاف والعالج :

: جيب العمل على إطالة العضلة اؼبتقلصة وفرد ارزبائها ويتبع مع باقي العبلج 

 لتخفيف األمل من Fluori mothaneبواسطة فلور ميثان " الرش والفرد"العبلج الفوري بطريقة - 

. التقلص العضلي

. بعد فًتة من حدوثو يعمل تدليك للعضو- 

 (95حياة عياد روفائيل، صفحة ) .التدرج بعمل حركات حرة لغرض إطالة العضلة اؼبتقلصة- 

:  الكسور-2-4-5

 تعريف الكسر :

عنف )انفصال العظمة عن بعضها إىل جزئُت أو أكثر نتيجة لقوة خارجية شديدة " الكسر ىو 

أو االصطدام جبسم صلب مثل الضرب بعصا غليظة بقوة على الساعد، أو اصطدام القصبة بقدم  (خارجي

العب آخر أو بأداة تقليدية وبقوة وبسرعة أو اصطدام العب كرة القدم بعارضة اؼبرمى أو باألرض أو بقدم 

 (55أسامة رياض، صفحة ) ".انفصال يف استمرارية العظمة"، وىناك تعريف آخر للكسر بأنو "اػبصم

 أنواع الكسور :

: تنقسم الكسور إىل أنواع ثبلثة
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: كسر الغصن األخضر-  أ

. (شعر أو شرخ)حيدث عادة عند الرياضيُت الناشئُت صغار العمر نظرا لليونة عظمهم وىو كسر غَت كامل 

: الكسر البسيط- ب

 .وىو الكسر الذي ال يزيد عدد أجزء العظمة اؼبكسورة عن اثنتُت، وغَت مصاحب جبرح يف اعبلد

: الكسر المركب- ج

. وىو الكسر الذي تزيد فيو قطع العظام اؼبكسورة عن اثنتُت وغَت مصاحب جبرح يف اعبلد

: الكسر المضاعف- د

وىو أي كسر مصحوب جبرح يف اعبلد، ولذلك يعترب أكثر أنواع الكسور خطورة الحتمال حدوث تلوث 

. والتهاب يف مكان الكسر

: الكسر المعقد- و

وىو الكسر الذي يسبب سبزق أو ضغط على األوعية الدموية أو األعصاب اجملاورة أو يكون مصحوبا خبلع 

يف اؼبفاصل خاصة يف مناطق اإلبط، اؼبرفق والركبة، وىذه اغباالت استعجاليو جيب استشارة الطبيب يف 

. أسرع وقت فبكن

 طرق تشخيص الكسور في المالعب :

. وجود أمل باؼبنطقة اؼبصابة- 1

. ظهور ورم بعد دقائق من حدوث اإلصابة- 2

. يف بعض األحيان يوجد اعوجاج بالطرف اؼبصاب نتيجة اعوجاج العظمة اؼبكسورة- 3

. عدم مقدرة اؼبصاب ربريك أو استعمال العضو اؼبصاب- 4
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. يف حاالت الكسور اؼبضاعفة ديكن أحيانا رؤية طرف العظمة اؼبكسورة خارجا من اعبرح- 5

يف حاالت الكسور اؼبضاعفة قد تكون الدورة الدموية أو اإلحساس أو اغبركة غَت طبيعية يف اعبزء - 6

. السفلي من العضو اؼبصاب

إذا ربرك طريف الكسر حيس اؼبسعف بوجود احتكاك سطحُت خشنُت ويف بعض األحيان يسمع - 7

طقطقة ولكن جيب أن ال يلجأ اؼبسعف إىل ىذا الكشف إذ قد يسبب سبزقا يف األنسجة أو يقضي إىل 

 (81، صفحة 2002أسامة رياض، ) .اإلغماء من شدة األمل

 أسباب حدوث الكسور :

ينتج الكسر عند ضربة مباشرة فوق العظم ومن أىم األسباب اليت تؤدي إىل حدوث الكسر أثناء فبارسة 

: الرياضة ما يأيت

. الوقوع من فوق مكان مرتفع كما يف حالة القفز األعلى يف ألعاب اعبمباز أو كرة السلة- أ

. حدوث ضربة قوية من األداة اؼبستخدمة أثناء الرياضة كمضرب االسكواش والقائم يف كرة القدم- ب

عبد الرضبان عبد اغبميد ) .تصادم البلعبُت بقوة أو وقوعهم بعضهم فوق البعض أثناء القفز العايل- ج

 (98زاىر، صفحة 

 إسعاف الكسور :

: جيب مراعاة النقاط العامة اآلتية عند القيام بإسعاف الكسور وىي 

من حيث اؼببدأ جيب التزام اغبذر يف معاملة اؼبصاب بالكسر وجيب ذبنب استخدام العنف أو القوة - 1

. عند إسعاف الكسر بل يتم برفق وعناية كبَتة
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احملافظة على الكسر يف اغبالة اليت وجد عليها وعلى اؼبسعف ذبنب إصبلح الكسر ويًتك ذلك - 2

. للطبيب اؼبختص

البدء يف عبلج الصدمة العصبية واعبراحية يف مكان اإلصابة حىت يعود الضغط و النبض وسرعة - 3

. التنفس ودرجة حرارة اعبسم إىل معدؽبا الطبيعي

إيقاف النزيف إن وجد، وذلك بالضغط على مكان أعلى اإلصابة، حىت يعود الضغط والنبض وسرعة - 4

. التنفس ودرجة حرارة اعبسم إىل معدؽبا الطبيعي

يف كسور العمود الفقري وعظام اغبوض والفخذ ينقل اؼبصاب فورا راقدا على ظهره أو بطنو على نقالة - 5

. صلبة إىل أقرب مستشفى

. تثبيت العضو اؼبصاب بعمل جبَتة- 6

تدفئة اؼبصاب وإعطاؤه سوائل دافئة مثل الشاي باإلضافة إىل مسكنات األمل، وديكن إعطائو ؿبلول - 7

. ملح وجلوكوز

 (70- 69أسامة رياض، الصفحات ) .نقل اؼبصاب إىل اؼبستشفى بأسرع ما ديكن- 8

: االلتواء- 2-4-6

 تعريفو :

ىو خروج األوجو اؼبفصلية عن حدودىا الطبيعية للحركة والعودة السريعة دبا يسبب شد شديد يف األربطة 

. اؼبفصلية ينتج عنو التقطع اعبزئي أو الكلي يف األربطة

إن أكثر اؼبفاصل تعرضا ؽبذه اإلصابة ىي الكاحل والرسغ حيث يكون التورم واضحا واألمل شديد ألقل 

. حركة
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 اإلسعاف :

توضع قطعة من القماش اؼببلل باؼباء البارد حول اؼبفصل اؼبصاب، يربط اؼبفصل برباط ضاغط حىت يقلل 

 (99، صفحة 2002أسامة رياض، ) .التورم يرفع اؼبفصل إىل األعلى وينقل اؼبصاب إىل اؼبستشفى

 : Sprain (الجزع) الملخ -2-4-7

من أكثر إصابات اؼببلعب شيوعا أو من النادر أن العبا مل حيدث لو ملخ مرة على األقل، واؼبلخ عبارة 

عن مط أربطة اؼبفصل أو سبزقها جزئيا أو كليا نتيجة حركة عنيفة يف اذباه معُت، وحيدث إثر سقوط على 

أحد األطراف أو التعثر أثناء اؼبشي أو اعبري أو انثناء مفاجئ، وأكثر اؼبفاصل تعرضا للملخ ىي مفصل 

 (95حياة عياد روفائيل، صفحة ) .القدم ورسغ اليد

: ومن أكثر األربطة عرضة للملخ ما يلي

. الرباط اػبارجي الوحشي ؼبفصل القدم- 

. الرباط القصيب الشضي األمامي دبفصل القدم- 

. الرباط اعبانيب األنسي دبفصل الركبة- 

. الرباط الكعربي الزندي دبفصل اليد- 

 (44، صفحة 1998أسامة رياض، ) .الرباط الًتقوي األخر ومي دبفصل الكتف- 

 عالمات الملخ :

. أمل حاد نتيجة لتمزق األربطة واألنسجة حول اؼبفصل- 

أمل شديد عند عمل حركة ربدث شدا يف الرباط أي يف نفس اذباه اغبركة اليت سببت اؼبلخ فبا يسبب - 

. عدم القدرة على ربريك اؼبفصل حركة حرة، كما يزول األمل عندما ربركو حركة مضادة
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. أمل عند الضغط على الرباط اؼبصاب وليس على العظام اجملاورة- 

حياة ) .ورم نتيجة زيادة السائل الزاليل يف اؼبفصل ونتيجة لبلرتشاح الدموي حول اعبزء اؼبصاب مع زرقة- 

 (96- 95عياد روفائيل، الصفحات 

 اإلسعاف :

. إبعاد البلعب عن اؼبلعب وإراحة اؼبفصل اؼبصاب- 

. عمل كمادات باردة ؼبدة ثلث أو نصف ساعة حسب شدة اإلصابة- 

تثبيت اؼبفصل برباط ضاغط حول قطعة قطن مع مراعاة أال دينع الدورة الدموية، ويبلحظ أن يكون - 

. اؼبفصل يف وضع منحرف قليبل عكس اذباه اؼبلخ

.  ساعة48 ساعة ويف حالة اؼبلخ الشديد تصل إىل 24راحة اؼبفصل من الثقل الواقع عليو مدة - 

 .إعطاء اؼبصاب مسكنا حسب درجة األمل- 

: Dislocationالخلع -2-4-8

ىو خروج أو انتقال إحدى العظام اؼبكونة للمفصل بعيدة عن مكاهنا الطبيعي وبقائها يف ىذا الوضع، أي 

تغَت العبلقة التشرحيية بُت عظام اؼبفصل، ذلك نتيجة إلصابة مباشرة أو غَت مباشرة ويسبب ذلك سبزق 

احملفظة الليفية وتلف األنسجة احمليطة باؼبفصل من عضبلت وأوتار وأعصاب وشرايُت، وأكثر اؼبفاصل 

. الكتف، اؼبرفق، اإلهبام: تعرضا للخلع

 عالمات وأعراض الخلع :

. أمل شديد من أمل الكسر- 

. فقد القدرة سباما على ربريك اؼبفصل- 
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. تشوه وتغَت يف شكل اؼبفصل- 

. ورم شديد بسرعة، وقد تبلغ درجتو حبيث يصعب فيها مبلحظة التشوه ودرجة اػبلع- 

  (96حياة عياد روفائيل، صفحة ) .صور األشعة تبُت اػبلع بوضوح- 

 أنواع الخلع :

ىناك ثبلثة أنواع من اػبلع اؼبفصلي وىي 

: Subluscationخلع مفصلي جزئي - أ

وفيو يتم خروج إحدى العظمتُت من مكاهنا الطبيعي ولكن ضمن التجويف اؼبفصلي ويتم فيو سبزق بسيط 

يف األربطة اؼبثبتة والغشاء الزاليل للمفصل، وىذا النوع يسبب عجزا جزئيا عن ربريك اؼبفصل وقت 

. اإلصابة

: Duslocationخلع مفصلي كامل - ب

ويف ىذا النوع يتم خروج إحدى العظمتُت من مكاهنا الطبيعي وحيدث فيو سبزق الغشاء الزاليل واألربطة 

 .اؼبفصلية وقد ينتج التجويف اؼبفصلي كما حيدث هتتك لؤلوعية الدموية ونزيف داخل التجويف اؼبفصلي

  (106عبد الرضبان عبد اغبميد زاىر، صفحة )

: Dislocation Fractureخلع مفصلي مصحوب بكسر - ج

وىو أخطر أنواع اػبلع اؼبفصلي وحيدق عندما تكون الضربة اؼبسببة شديدة وفيو يكون اػبلع مصحوبا 

بكسر يف إحدى العظمتُت اؼبكونتُت للمفصل وقد ربدث إصابة لؤلوعية الدموية أو األعصاب القريبة من 

. اؼبفصل
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 األسباب التي تؤدي إلى حدوث الخلع المفصلي :

: ربدث ىذه اإلصابة نتيجة ضربة قوية ألحد العظمتُت اؼبكونتُت للمفصل أو لكلتيهما، ومن أىم األسباب

. الوقوع على األرض من فوق ارتفاع عايل أو عندما يصطدم أحد أطراف جسم البلعب باألرض- 

اغبركات واألوضاع غَت الصحيحة ؼبفصل اعبسم كالدوران حول مفصل الركبة عندما تكون مثبتة على - 

. األرض أو اإلمساك اػباطئ للكرة أو ربريك الكتف للوراء وللخارج مع االندفاع إىل األمام

 اإلسعافات األولية للخلع المفصلي :

قلل من ربريك البلعب اؼبصاب إىل أضيق اغبدود وحيث أن اغبركة ديكن أن تؤدي إىل مضاعفة اػبلع - أ

. اؼبفصلي أو الكسر أو زيادة الضغط على األوعية الدموية أو األعصاب القريبة من منطقة الكسر

ثبت الطرف اؼبصاب، ويتم تثبيت الطرف العلوي بواسطة اعببَتة اؼبناسبة، ويف حالة عدم وجودىا - ب

يوضع الساعد جبانب اعبذع ولفها برباط ضاغط، ويف حالة إصابة الطرف السفلي يتم وضع اؼبصاب يف 

. اعببَتة اؼبناسبة أو تثبيت الطرف اؼبصاب باألطراف األخرى السليمة

. ضع كمادة باردة فوق منطقة اػبلع اؼبفصلي وثبتها جيدا قبل تثبيت اعببَتة- ج

عبد الرضبان ) .أنقل البلعب اؼبصاب فوق نقالة إىل أقرب قسم طوارئ أو مستشفى ؼبواصلة العبلج- د

 (109- 108عبد اغبميد زاىر، الصفحات 
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: االنتفاخ الجلدي المائي-2-4-9

 األعراض :

ينتج عن احتكاك اعبلد باستمرار بسطح خشن فبا يؤدي إىل انفصال طبقات اعبلد العليا عن الطبقات 

. السفلى وظهور سائل بينهما مع ترشيح يف األوعية الدموية

 ينظف مكان حدوث اإلصابة بسائل معقم مث يًتك دون حركة مباشرة عليو:العالج  .

:  السجحات-2-4-10

 األعراض :

. عبارة عن سبزق العضبلت العليا من اعبلد نتيجة تعرضها الحتكاك شديد على سطح خشن أو قدم زميل

 يتم غسل مكان اإلصابة باؼباء البارد مث يوضع، سائل معقم على الشاش فوق اإلصابة :العالج 

. لتطهَتىا من األوساخ مث توضع عليها شاشة معقمة وربطها برباط بعد ذلك

: الجروح-2-4-11

 تعريف :

اعبروح ىو انقطاع أو انفصال يف األنسجة الرخوة وخاصة اعبلد، فإذا كان خروج الدم من ثغرة صغَتة يعترب 

حياة عياد روفائيل، ) .إدماء، أما إذا كانت الثغرة كبَتة وتدفق الدم إىل اػبارج دبقادير ملحوظة يسمى نزيفا

 (68صفحة 

 أنواع الجروح :

: تنقسم  اعبروح إىل عدة أقسام منها

. وىي تسلخات جلدية سطحية بسيطة: السجحات- 1
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. حيدث يف طبقات اعبلد اػبارجية: جرح سطحي- 2

. وفيو يشق اعبلد ويتميز بوجود حافتُت متساويتُت للجلد : جرح قطعي- 3

وينشأ من االصطدام جبسم صلب أو السقوط من سطح مرتفع، ويتميز ىذا النوع بعدم : جرح رضي- 4

. انتظام حافتيو وقلة النزيف الناتج منو وكثرة تعرضو لبللتهابات

حيدث من اآلالت اؼبدببة مثل سبلح اؼببارزة اؼبكسور ويتميز اعبرح بضيق الفتحة : جرح وخزي- 5

. وعمقها وخطورتو كبَتة إذا ما وصل لؤلحشاء الداخلية أو إذا تعرض إىل االلتهاب

يف رياضة الرماية وزبتلف طبيعتها باختبلف نوع اؼبقذوف وسرعتو واذباىو واؼبسافة : الجرح الناري- 6

. بينو وبُت اعبسم

وىو ما خيًتق اعبلد إىل ذبويف اعبسم وىو شديد اػبطورة على اغبياة ؼبا يسببو من هتتك : جرح نافذ- 7

. باألحشاء الداخلية

، 2002أسامة رياض، ) .ويساعد يف تشخيص نوع اعبرح معرفة كيفية حدوث اإلصابة وتارخيها

 (67- 66الصفحات 

 األسباب التي تؤدي إلى حدوث الجرح :

. الوقوع على األرض باندفاع فبا يسبب احتكاك اعبلد بأرض اؼبلعب - أ

التعرض اػباطئ لؤلدوات اؼبستخدمة يف اللعبة كاالصطدام بالقائم يف كرة القدم أو ضرب الكرة يف - ب

. األسكواش

. الضربات اؼبباشرة من قبل البلعب اػبصم أثناء االحتكاك بو- ج
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عبد الرضبان عبد اغبميد ) .اللباس الرياضي الذي ال يتناسب مع اللعبة كاستخدام األحذية الضيقة- د

 (85زاىر، صفحة 

 اإلسعافات األولية للجروح في المالعب: 

إيقاف النزيف الدموي إن وجد مع اعبرح بوضع شاش معقم على اعبرح والضغط عليو مث ربطو برباط - 1

. ضاغط فوق قطعة قطن

مث شاش  (ستافلون أو ميكروكروم)يف حالة عدم وجود نزيف مصاحب يوضع على اعبرح مطهر مثل - 2

. معقم مث قطن ورباط شاش

. يف حاالت اعبروح البسيطة والسجحات يوضع على اعبرح مطهر وعيار ورباط- 3

يفضل إعطاء اؼبصاب حقنة ضد مرض التيتانوس إذا أمكن يف اؼبلعب أو يف أقر مستوصف ينقل إليو - 4

. اؼبصاب

 (67، صفحة 1998أسامة رياض، ) .يستشار الطبيب يف كيفية استكمال عبلج اؼبصاب- 5

: بعض مضاعفات اإلصابات الرياضية-2-5

 قد تتحول اإلصابة العادية إىل إصابات مزمنة إذا مل يتوافر ؽبا العبلج اؼبناسب: إصابات مزمنة .

 وذلك إذا ما حدث خطأ يف توقيت أو تنفيذ العبلج الطيب:العاىات المستديمة  .

 تنتج من جراء فبارسة كرة اليد بطريقة مكثفة بدون وجود تدريبات تعويضية من :تشوىات بدنية 

 .اؼبدرب أو كنتيجة للممارسة الغَت علمية لتك الرياضة



 اإلصـابة الريـاضية و إصابة مفصل الكاحل                                   اني             ـالفصل الث 

 

46 
 

 يؤدي تكرار إصابة البلعب إىل اختصار زمن تواجده :قصر العمر الرياضي االفتراضي لالعب 

كبطل يف اؼببلعب وتتضح ىنا أمهية اعبانب الوقائي والعبلجي من اإلصابات يف اإلطالة االفًتاضية لزمن 

 (192، صفحة 1999أسامة رياض، ) .تواجد البلعب باؼبلعب

: كيفية منع حدوث المضاعفات-2-6

: ديكن منع حدوث مضاعفات إصابات اؼببلعب بازباذ اإلجراءات التالية

ازباذ االحتياطات الكافية أثناء نقل البلعب اؼبصاب بإصابة شديدة من اؼبلعب إىل اؼبستشفى حىت ال - أ

. يتسبب نقلو اػباطئ يف حدوث مضاعفات

منع استخدام التطبيقات الساخنة أو التدليك يف إسعاف اإلصابات اؼبصحوبة بتلف يف األنسجة - ب

حيث يؤدي ذلك إىل زيادة النزيف الداخلي يف مكان اإلصابة فبا لو مردوده السيئ يف تأخر عودة البلعب 

. ؼبمارسة نشاطو الرياضي

جيب توخي اغبرص واغبذر عند استخدام الرباط الضاغط، فعندما يستخدم الرباط يف الضغط بشدة - ج

على األنسجة فإن ذلك يؤدي بالرباط إىل التأثَت السيئ على اعبلد وعلى الدورة الدموية باعبزء الوحشي 

من الطرف اؼبصاب فيحدث ازرقاق  باعبلد وإحساس بالتنميل أو التخدير، وعند حدوث ذلك جيب نزع 

. الرباط الضاغط فورا وإعادة ربطو بطريقة صحيحة بعد اختفاء صبيع األعراض

. منع البلعب وحبزم من العودة إىل اؼبلعب إال بعد التأكد من سبام شفائو- د

منع استخدام التطبيقات اغبرارية الساخنة ؼبدة طبسة أيام من وقت حدوث اإلصابة وذلك عندما - و

. زبتفي مظاىر االلتهاب وتبدأ األنسجة اؼبصابة بااللتئام
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أثناء تطبيق اإلسعافات األولية على الطرف اؼبصاب جيب تغطية بقية أجزاء جسم البلعب حىت ال - ى

يفقد اعبسم حرارتو وجيب توخي اغبرص يف احملافظة على أجزاء اعبسم عامة واعبزء اؼبصاب خاصة يف 

. وضعو ارزبائي مريح

عند اإلصابة باألطراف السفلى دينع البلعب من اؼبشي بطريقة خاطئة وربميل وزن جسمو على مكان - ي

أسامة رياض، ) .اإلصابة إذا كانت شديدة، بل تستخدم العكازات للمحافظة على طريقة اؼبشي الصحيحة

 (110- 109- 106- 105إمام حسن ؿبمد النجمي، الصفحات 

: أعراض ومظاىر اإلصابة-2-7

غَت )عندما يستجيب البلعب اؼبصاب بطريقة غَت سوية : Unconsciousnessفقدان الوعي - أ

أو عندما ال توجد أي استجابة على اإلطبلق ؼبدة أكثر من عشر ثوان جيب اإلجابة على الثبلثة  (طبيعية

. أسئلة السابقة لتحديد إمكانية عودة البلعب إىل اؼبلعب

وجود أعراض إصابة عصبية مثل التخدير أو التنميل أو اإلحساس حبرقان أو عدم القدرة على التحرك - ب

. وغَتىا من مظاىر إصابة األعصاب

. حدوث الورم الشديد الواضح ينبو عادة على وجود إصابة خطَتة - ج

. وجود أمل شديد عند ربريك اؼبفصل يف مدى اغبركة الطبيعي اجيابيا أو سلبيا- د

. وجود مظاىر نزيف داخلي أو خارجي- ى

 

 

 



 اإلصـابة الريـاضية و إصابة مفصل الكاحل                                   اني             ـالفصل الث 

 

48 
 

: اإلسعافات األولية-2-8

:  مفهوم اإلسعافات األولية-2-8-1

اإلسعافات األولية ىي تطبيق جملموعة من اؼبفاىيم اؼبتفق عليها مسبقا لعبلج اإلصابات واألمراض اؼبفاجئة 

باستخدام اؼبواد والتجهيزات اؼبتوفرة يف اؼبكان نفسو أثناء تلك اللحظة إىل حُت وصول الطبيب اؼبختص أو 

. نقل اؼبصاب إىل اؼبستشفى

:  أىداف اإلسعافات األولية-2-8-2

: هتدف اإلسعافات األولية إىل ما يلي

احملافظة على حياة اؼبصاب أو اؼبريض كما حيدث يف حالة اإلسعاف األويل ؼبرضى القلب أو - 1

اإلصابات اػبطرة بواسطة التقليل من النزيف واحملافظة على اجملاري التنفسية نظيفة ومفتوحة أحيانا إعادة 

. تنشيط القلب

. منع تدىور حالة اؼبصاب أو اؼبريض عن طريق إعطاء العبلج اؼبمكن يف مكان اإلصابة- 2

. نقل اؼبصاب بالطرق الصحيحة إىل اؼبستشفى إذا كانت حالتو تستدعي ذلك- 3

 (255عبد الرضبان عبد اغبميد زاىر، صفحة ) .رفع معنويات اؼبصاب السًتداد حالتو الطبيعية- 4

. اغبد من األمل والتهاب األنسجة- 5

. اغبد من انتشار الورم- 6

. اغبد من اؼبضاعفات اليت قد تسببها اإلصابة- 7
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: الوسائل المستخدمة في اإلسعافات األولية-2-8-3

. التطبيقات الباردة- أ

. األربطة الضاغطة- ب

. رفع الطرف اؼبصاب- ج

. التثبيت احملكم ؼبكان اإلصابة عند نقل البلعب اؼبصاب- د

 (107- 106أسامة رياض، إمام حسن ؿبمد النجمي، الصفحات ) .الراحة التامة- ى

: قواعد عامة لإلسعافات األولية في المالعب-2-8-4

. أنزع أو قص اؼببلبس لتتمكن من رؤية اعبزء اؼبصاب وديكنك فحصو- 1

يف حالة وجود نزيف من كسر مضاعف يربط رباط ضاغط على مكان اعبرح إليقاف النزيف وضباية - 2

. اعبرح من التلوث

وتقوم الكسور اؼبعوجة لتفادي اؼبضاعفات باستثناء حاالت الكسور حول اؼبفاصل مثل اؼبرفق أو - 3

الركبة أو يف كسور العمود الفقري رباشيا لتمزق األوعية الدموية واألعصاب احمليطة دبنطقة الكسر، كما 

أسامة ) .البد من مبلحظة وضباية اعبلد فوق الكسر حىت ال يتحول من كسر بسيط إىل كسر مضاعف

 (81، صفحة 2002رياض، 

. ديكن استخدام اعببائر والعبلقات السابقة للتجهيز- 4

يف حالة عدم توفر اعببائر ديكن استخدام أي شيء موجود بالبيئة احمليطة كاأللواح اػبشبية، جرائد - 5

وؾببلت،  جبائر مصنوعة من الكرتون اؼبقوى، أو سعف النخيل، أما بالنسبة للعبلقات فيمكن استخدام 
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الفًتة والعقال أو مبلبس اؼبصاب نفسو، ويف أسوء اغباالت ديكنك أن تستخدم الساق السليمة كجبَتة 

. للساق اؼبصابة، أو صدر اؼبصاب كجبَتة  لذراعو اؼبكسورة

. تضع اعببَتة حسب القواعد اؼبعروفة لتثبيت العضو اؼبصاب- 6

. جيب أن تثبت اعببَتة مفصل أعلى الكسر ومفصل أسفلو- 7

جيب مراعاة أن اعببَتة واألربطة اؼبثبتة ؽبا ال تسبب احتباس يف الدورة الدموية، أو ضغط مباشر على - 8

. منطقة الكسر

البد من مبلحظة أن اؼبصاب يف حالة أمل، وردبا يصاب بالصدمة ويف ىذه اغبالة جيب معاعبة الصدمة - 9

. أوال وتًتك العناية بالكسر إىل ما بعد زوال الصدمة

ال يعطى للمريض أي شراب أو طعام حىت ال يؤخر عبلجو عند الوصول إىل اؼبستشفى ألنو قد - 10

 (83- 82، الصفحات 2002أسامة رياض، ) .يعطى ـبدر عام

. القواعد األساسية في العالج من إصابات المالعب-2-8-5

 الشك أن كل رياضي جيب أن حيض إذا ما أصيب : الحالة النفسية لالعب وأىمية الحوار معو

باىتمام نفسي دياثل ما يقدم لو إذا ما كان سليما ونشَت ىنا إىل أمهية اغبوار لشرح اغبالة تفصيليا للرياضي 

اؼبصاب وكذلك تعريفو بالتشخيص وملحوظات بسيطة عن سبب اختيارنا لنوع العبلج كما جيب مناقشة 

الرياضي اؼبصاب يف نوع الرياضة اليت ديارسها من الناحية النفسية ويفضل متابعتو يف اؼببلعب ليزداد ثقة بأن 

اؼبعاًف قريب نفسيا وؿبتك بالوسط الذي ديارس فيو رياضتو كما نشَت أيضا إىل حساسية الرياضي اؼبصاب 

كثافة كمية التدريب الرياضي من حيث : الزائدة اذباه العبلج الطيب بشىت صنوفو ولذلك أسباب عدة منها 

اغبمل والشدة وإحساس اللعب النفسي أن العبلج قد يؤثر على لياقتو البدنية كما أن الرياضيُت عامة 
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يتمتعون جبانب من الشهرة اإلعبلمية اليت ال جيب إغفاؽبا عند عبلجهم فإحداث إحباط نفسي لبلعب 

، 1998أسامة رياض، ) .اؼبصاب وفقدان ثقتو بينو وبُت الطبيب اؼبعاًف تؤثر على سَت العبلج ونتائجو

 (09- 08الصفحات 

  جيب أن يأخذ البلعب اؼبصاب الراحة :أىمية احترام مدة الراحة المفروضة لالعب المصاب 

البلزمة واؼبفروضة لو طبيا إلسبام شفائو يف اؼبدة اليت ينصح هبا إلزاميا قبل العودة للمبلعب وإال فسوف 

 .يؤدي ذلك إىل أضرار ومضاعفات طبية جسيمة قد تؤدي إىل ابتعاده هنائيا واعتزالو 

 الستخدامها يلزم طبيب متخصص ومدرب عليها فنيا وتستخدم طبقا لنوع  : الحقن الموضعية

:  اإلصابة وزمنها مع مراعاة ما يلي 

منع إعطاء اغبقن اؼبوضعية يف األوتار العضلية حىت ال حيدث تليف أو سبزقات ثانوية هبا كما سبنع أيضا * 

. يف حالة اإلصابات اغبادة لبلعب ، وأشهر اغبقن اؼبوضعية ىي حقن الكورتيزون ومشتقاتو 

منع إعطاء اغبقن اؼبوضعية لبلعب يف غرف خلع اؼببلبس أو يف أرض اؼبلعب حيث أن ىذه اغبقن ربتاج * 

. إىل تعقيم طيب خاص منعا غبدوث مضاعفات 

  جيب مراعاة إعطاء البلعب اؼبصاب جرعة متوسطة الشدة قدر :العالج بالعقاقير الطبية 

اإلمكان من العقاقَت تفاديا لآلثار اعبانبية احملتملة ، وبالنسبة للمضادات اغبيوية تراعى كمية اعبرعة الدوائية 

 .ويفضل العبلج األسرع واألقوى للرياضي مع تفادي خطر األعراض اعبانبية 

  العالج بالتثبيت واألربطة:  

. ويستخدم يف إصابات كسور الضلوع ،وإصابات الكتف والركبة والقدم : الرباط الضاغط اؼبطاط –  (  أ
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ويستخدم كطريقة للتثبيت وىي بسيطة وقددية أعيد استعماؽبا حديثا وليس ؽبا : الببلسًت العريض –  (ب

أي أعراض جانبية على الدورة الدموية وأىم استخدامات ىذه الطريقة يف اإلصابات البسيطة دبفصل 

. القدم

ويستخدم بالدرجة األوىل يف التثبيت التقليدي للكسور واإلصابات الشديدة واؼبتوسطة : اعببس –  (ج

ونشَت ىنا الشديدة واؼبتوسطة ونشَت ىنا إىل آن اعببس غَت مرغوب لدى البلعب اؼبصاب ، لذا يلزم أمهيتو 

 (إيزومًتية)وإثناء عبلج الرياضي باستخدام اعببس يلزم عمل تدريبات ثابتة الطول ،بالنسبة إلصاباتو 

للعضبلت يف األجزاء غَت اؼبصابة على أن تتدرج يف كميتها وسرعتها وننصح بعمل شباك صغَت يف اعببس 

حىت يتأكد الطبيب اؼبعاًف من سبلمة اعبلد والدورة الدموية ،كما ننصح باختيار مدى سبلمة اعبهاز 

  (11- 10- 09، الصفحات 1998أسامة رياض، ) .العصيب واغبركي لئلطراف ربت اعببس

  يدخل التدليك بأنواعو اؼبختلفة كعبلج وقائي إلصابات اؼببلعب وكمعد :التدليك والتأىيل 

لبلعب ، للوصول إىل أعلى لياقة بدنية يف كرة اليد ، وإلزالة أثار اجملهود الرياضي أو يف بعد العماليات 

اعبراحية ، واعببس كذلك تدخل التدريبات الرياضية اؼبتخصصة يف ؾبال التأىيل اػباص الستعادة البلعب 

 (186، صفحة 1999أسامة رياض، ) .كفاءتو ولياقتو البدنية

  يلعب العبلج الطبيعي دورا أساسيا وىاما يف تأىيل البلعب اؼبصاب وذلك :العالج الطبيعي 

ربت اإلشراف الطيب اؼبتخصص ، وبانتهاء العبلج الطبيعي جيب عودة اؼبصاب إىل أخصائي الطب 

الرياضي ثانية ليقدر إما انتهاء العبلج أو وضع اؼبريض على نوع عبلجي آخر ، وزبتلف أنواع وطرق 

األشعة القصَتة وربت اغبمراء وفوق البنفسجية ، واؼبوجات الرادارية : العبلج الطبيعي نذكر منها ما يلي 

والصوتية ، والتيار الكهربائي اؼبستمر واؼبًتدد ، وأجهزة العبلج اؼبائي وضبامات السمع الطبية ، والساونا ، 
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والتدريبات الرياضية اؼبتخصصة ، والكمدات الثلجية والساخنة ، وأجهزة تنبيو العضبلت واألعصاب 

 .لتأىيل البلعب يف ؾبال إستعاداتو ولياقتو البدنية بعد اإلصابة 

  ويستخدم ىذا النوع من العبلج يف إصابات العمود الفقري اؼبيكانيكية :الشد الميكانيكي 

سواء الفقرات العنقية أو القطنية ، كما يستخدم أيضا يف شد اإلطراف يف بعض اغباالت  (الغَت عضوية)

 .اػباصة 

 ويستخدم بواسطة أطباء متخصصُت لعبلج بعض أنواع :العالج بالوخز والعالج المغناطيسي 

إصابات القدم والركبة والكوع ،و الكتف وإزالة اآلالم  العضلية ويستخدم أيضا ؼبقاومة : اإلصابات مثل 

، 64، صفحة 2002أسامة رياض، ) .التدخُت بُت الرياضيُت بالوخز يف أماكن معينة وبطريقة معينة

188 ،189 ،190 ،191) 

  إذا ما تقرر إجراء التدخل اعبراحي فنيا فيجب تفنيده يف أقرب فرصة :التدخل الجراحي الفوري 

خاصة بعد اإلصابات الشديدة باؼبفاصل واليت كانت توضع قدديا يف اعببس ؼبدة طويلة وأصبحت اآلن يف 

مراكز الطب الرياضي اؼبتقدمة يف أوربا وأمريكا زبضع للتدخل اعبراحي الفوري خبلل األسبوع األول من 

اإلصابة ػبياطة الربطة اؼبمزقة قبل وضع اعببس ؼبدة شهر ونصف مع عمل برنامج تأىيلي للعبلج الطبيعي 

اػباص بكل نوع من أنواع اإلصابة للرياضي يعود بعده للمبلعب كما كان عليو من حيث الكفاءة واللياقة 

 .اغبركية للمفصل 

  ال يكتفي يف ؾبال الطب الرياضي بالفحوص :استخدام وسائل التشخيص الطبي الحديث 

اإلكلينيكية فقط حيث إذا جاز ذلك للفرد العادي فبل جيوز للرياضي الذي تنتظره اؼببلعب واؼبباريات 

اؽبامة لفريقو ودولتو ، واؼبعروف أن التشخيص السليم أساس العبلج الناجح ويندرج ربت بند وسائل 
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أسامة ) .التشخيص الطيب اغبديث العديد من الطرق اعبديدة اؼبستخدمة دبراكز الطب الرياضي اؼبتقدمة

  (65- 64، الصفحات 2002رياض، 

:   طرق ووسائل الوقاية من اإلصابات الرياضية -2-9

طبيب اؼبيدان جيب أن يكون لديو فعالية يف اؼبيدان تفرضها عليو االستعجاالت اليت : الطبيب -2-9-1

يصادفها يف أرض الواقع كما جيب أن يضمن التتبع الدقيق للتدريبات وللرياضي يف أكمل أعلى مستوى، 

ويفر للمدرب مصادر الثقافة الطبية اليت يواجو هبا اؼبشاكل اليت تصادفو يوميا أثناء التدريبات الرياضية ، 

. ولتحقيق عمل مكامل ذو مستوى عايل جيب حضور الطبيب بفاعلية فوق أرض اؼبيدان 

 إن الكثَت من اغبوادث نستطيع :االحتياطات الواجب إتحادىا أثناء التدريب أو المنافسة -2-9-2

:  ذبنبها إذا اتبعنا بعض االحتياطات الضرورية 

: المتعلقة بالعضالت واألوتار –  (أ

.  التسخُت الضروري والكامل قبل كل حصة يف الصيف - 

.                 لبس البذلة الرياضية أثناء التسخُت يف وقت الربد- 

. ( لًت يف اليوم2 إىل 1.5)التمييو الصحيح والكامل - 

. استعمال التمديدات بصفة مستمرة أثناء التدريب - 

. التغذية الربوتنية اعبيدة - 

: المتعلقة بالمراقبة الصحية –  (ب

. استعمال اغباميات والواقيات - 

.  اؼبراقبة الدائمة لؤلسنان -
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. ( سنوات 5التطعيم كل ) التلقيح الدائم  ضد التيتانوس- 

  :المتعلقة بالنظافة –  (ج

. بالنوم ؼبدة كافية (تدريب أو منافسة )االسًتجاع الصحيح للقوى - 

. ذبنب التدخُت وتعاطي صبيع أنواع الكحول  - 

: بعد العمل  – (  د

. أخذ ضبام ساخن- 

.  للبدنmarseilleاستعمال الصابون - 

. (الداخلي واػبارجي)تغيَت كلي للباس - 

:  المتعلقة باختيار وصيانة المالبس -(  ىـ

. غسل اؼببلبس الداخلية ، اعبوارب وذبفيفها باغبديد الساخن - 

. تفادي لبس اؼببلبس الداخلية واعبوارب اؼبصنوعة من النيلون و السثنيتيك- 

: المتعلقة باألرجل - ( و

. منع اؼبشي بأرجل حافية يف أماكن التغيَت لتفادي نقل اعبراثيم واألوساخ- 

. تقليم أظافر األرجل - 

. ضبل جوارب الرياضة وجوارب للمشي العادي اليومي يف حالة جديدة ونظيفة- 

: على مستوى القدم  – ( ي

. استعمال اللفافات أثناء اؼبنافسة - 



 اإلصـابة الريـاضية و إصابة مفصل الكاحل                                   اني             ـالفصل الث 

 

56 
 

 Jean Genety, Elisabet) .اؼبراقبة الدائمة للعضبلت والثبات التمفصلي للتقليل من اإللتواءات- 

brunet guedj, 1991, p. 345) 

 ديكن تلخيص دور اؼبدرب يف اغبد :الرياضية دور المدرب في الحد والوقاية من اإلصابات -2-10

:  والوقاية من اإلصابات الرياضية يف ما يلي 

 إذ أن ذلك يضمن لو :حدوثهامعرفة األسباب العامة لإلصابات الرياضية وتجنب -2-10-1 

االستفادة الكاملة من قدرات البلعب وكفاءتو من بداية اؼبوسم الرياضي وحىت هنايتو بفعالية عالية يف 

 .األداء

عدم إشراك الالعب في التدريب أو اللعب بدون إجراء الكشف الطبي الدوري - 2-10-2

 وخاصة قبل بداية اؼبوسم وجيب أن يتأكد اؼبدرب من أن الكشف الطيب الدوري قد :الرياضيالشامل 

. مشل أعضاء وأجهزة جسم البلعب ويتم ذلك يف مراكز الطب الرياضي اؼبتخصصة

أن :  عدم إجبار الالعب على األداء وىو غير مستعد نفسيا وبدنيا وذىنيا لهذا األداء -2-10-3

إجبار البلعب على األداء وىو غَت مستعد جيعل قدرتو على الًتكيز العقلي والعصيب ضعيفة وبالتايل جيعلو 

.  عرضة لئلصابة

عدم إشراك الالعب وىو مريض ألن ذلك يعرضو لإلصابة وأيضا يجب عدم إشراكو - 2-10-4

 بإصابة مل يتأكد شفاءه منها هنائيا ألن ذلك قد يعرضو لتكرار اإلصابة أو ربوؽبا إلصابة :مصابوىو 

. مزمنة
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 : توفير الغداء المناسب للرياضي كما ونوعا بمختلف عناصره الغذائية البناءة -2-10-5

والسكريات والدىون واؼبواد اليت  (الكربوىيدرات)كالربوتينات واؼبواد اليت سبد اعبسم بالطاقة ، كالنشويات 

. سبد اعبسم باغبيوية اؼبتمثلة يف األمبلح والفيتامينات كالفواكو الطازجة واػبضروات 

من حيث العمر والجنس والمستوى  (في األلعاب الجماعية) مراعاة تجانس الفريق -2-10-6

 ، ألن وجود بعض اإلفراد غَت اؼبتجانسُت يف أي من ىذه العوامل قد يكون مثَتا ؽبم حملاولة بذل المهاري

. جهد أكرب من طاقتهم جملاراة مستوى أقراهنم فبا يؤدي إىل إصابتهم 

 حيث يساعد على ذبهيز وربضَت أجهزة اعبسم :االىتمام باإلحماء لتجنب اإلصابة -2-10-7

وظيفيا كما يزيد من سرعة وصول اإلشارات العصبية إليها ويزيد من سرعة تلبيتها واستجابتها وحيسن 

النغمة العضلية فيها وىذا يؤدي إىل زيادة كفاءة اؼبفاصل لتؤدي اغبركة بصورة أفضل وبالتايل تقل 

. اإلصابات 

 ذبنب اإلفراط غَت اؼبقنن يف التدريب الذي يسبب : تطبيق التدريب العلمي الحديث -2-10-8

. اإلعياء البدين والذي يسبب اإلصابات لبلعبُت 

 واليت تتمثل يف النوم لفًتة تًتاوح بُت شبانية وتسع ساعات يوميا : الراحة الكافية لالعبين -2-10-9

باإلضافة أيل االسًتخاء والراحة اإلجيابية بُت كل سبرين وآخر داخل الوحدة التدريبية ، وعلبل اؼبدرب التأكد 

. من ذلك باؼببلحظة الدقيقة البلعب 

 ألهنا :دولياعلى المدرب التأكد من عدم استعمال الالعب للمنشطات المحرمة -2-10-10

          ذبعل البلعب يبذل جهدا أكرب من حدود قدراتو الطبيعية فبا يضر بصحتو ، وخاصة جبهازه العصيب 

. و العضلي، وبالتايل يكون أكثر عرضة لئلصابة
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 والتصرف السليم حيال اإلصابات اؼبختلفة  غبظة حدوثها :اإللمام باإلصابات الرياضية -2-10-11

، صفحة 1999أسامة رياض، ) .واإلؼبام بقواعد األمن والسبلمة يف الرياضة اليت يدرهبا ويشرف عليها

31 ،32)  

  ما ىو التواء الكاحل ؟-2-11

   الكاحل وىو من اإلصابات الشائعة جداً اليت تصيب أالف األشخاص يومياً أربطةف ألو سبزق أسبدد  ىو

عند اؼبشاركة يف األنشطة الرياضية  الرياضيُت، واألطفال والبالغُت، أو ديكن أن يصيب الرياضيُت وغَت

 .واللياقة البدنية، كما ديكن أن يصيب الشخص عند اؼبشي على سطح غَت مستوي

التواء أو التفاف أو : األربطة حول مفصل الكاحل ربافظ على ثباتو وربميو من اغبركات الغَت طبيعية مثل

 .إعوجاج القدم

ما ىو الرباط ؟ - 2-11-1

ىي بناء حيوي، مركب من أنسجة ضامة كثيفة ، وتتكون من ألياف الكوالجُت وألياف أخرى مرنة ومرتبة 

اطراف اؼبفصل مع بعض وىو جزء مرن قابل للمط ضمن نطاق معُت ومن مث  بالتوازي وىو يصل العظام و

 .يعود إىل موقعو الطبيعي، وعندما يتم مط الرباط  خارج نطاقو الطبيعي حيدث لو سبزق

 ما ىي األربطة الموجودة حول الكاحل ؟ -2-11-2

 أربطة من الناحية اػبارجية وعددىا ثبلثة -

 رباط واحد من الناحية الداخلية وينقسم إىل أربعة أجزاء -

رباط واحد من الناحية األمامية  -
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 :كيفية حدوث اإللتواء في الكاحل-2-11-3 

االلتواء يف الكاحل حيدث عندما تلتف القدم أو تتحرك القدم بشكل غَت طبيعي خارج اؼبدى الطبيعي 

للمفصل، وعند اؼبيبلن او السقوط  فأن وزن اعبسم يشكل قوة كبَتة عند اؽببوط وىذا يسبب سبدد األربطة 

 .بشكل أكرب من معدؽبا الطبيعي فبا يعرضها للتمزق ، وىذا ينتج عنو أمل وتورم والعرج

 : أعراض التواء الكاحل -2-11-4

 .مقدار األمل يعتمد على مقدار التمدد والتمزق يف الرباط: األمل -

 بسبب زيادة السوائل يف األنسجة: تورم القدم   -

 .الصعوبة يف حركة اؼبفصل ، بسبب األمل والتورم  -

 .عند الضغط على مكان الرباط اؼبتمزق يشعر اؼبريض بأمل -

  ما ىي درجات التواء الكاحل ؟-2-11-5

 :اإللتواء من الدرجة األولى- أ - 

حيدث سبدد طفيف ينتج عنو بعض األضرار اليت تلحق بألياف األربطة و األعراض تكون أمل خفيف وورم 

 .قليل وعدم ؿبدودية يف اغبركة

 :اإللتواء من الدرجة الثانية -ب

 .حيدث سبزق جزئي يف األربطة

األعراض ىي أمل متوسط يشتد عند الضغط عليها مع انتفاخ واضح للمفصل وإعاقة للحركة  مع ظهور  و

كدمات زرقاء وبنية اللون على اعبلد 
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 :اإللتواء من الدرجة الثالثة-ج 

 .حيدث سبزق كامل يف األربطة 

و األعراض ىي  أمل شديد طوال الوقت مع انتفاخ واضح يف اؼبفصل وظهور كدمات على اعبلد يف معظم 

 القدم مع ازرقاق  وال يستطيع اؼبصاب اؼبشي مطلقاً 

 : تشخيص التواء الكاحل- 2-11-6

جيب مراجعة الطبيب لتشخيص التواء الكاحل، ومن مث يتم عمل صور أشعة للتأكد عدم وجود أي كسر 

 .يف عظم الكاحل أو القدم

 . األمل والتورم: ديكن للكسر يف العظام أن يكون لو أعراض مثل 

الفحص السريري ديكن أن يكون مؤؼباً ، وديكن أن حيتاج الطبيب إىل ربريك الكاحل ؼبعرفة إذا كان الرباط 

  .قد تضرر أو سبزق

إذا كان ىناك سبزق كامل لؤلربطة، قد يصبح الكاحل غَت ثابت بعد مرور اؼبرحلة األوىل من اإلصابة وإذا 

حدث ىذا، فمن اؼبمكن أن اإلصابة قد تسببت أيضا بتلك األضرار اليت غبقت بسطح مفصل الكاحل 

 .نفسو

قد يطلب من اؼبريض إجراء التصوير بالرنُت اؼبغناطيسي للتأكد إذا كان الشخص مصاب إصابة شديدة يف 

 .األربطة أو إصابة يف سطح اؼبفصل

   :العالج غير الجراحي- 2-11-7

 يفضل بشكل عام

 الراحة التامة للكاحل وعدم اغبركة -
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  ساعة األوىل48استخدام الثلج ووضعو على الكاحل خبلل الـ  -

  مشد للضغط على اؼبفصل وتقليل االنتفاخأواستخدام ضماد  -

 رفع القدم لغرض تقليل االنتفاخ والنزف يف الكاحل-

 مسكن لغرض التقليل من األمل -

 برنامج إلعادة التأىيل -

قد يكون من الصعب على اؼبريض اؼبشي بسبب التورم واألمل، وقد حيتاج إىل استخدام العكازات أثناء 

 .اؼبشي بسبب األمل

 .التورم واألمل يستمر عادة يومُت إىل ثبلثة أيام تبعاً لدرجة اإلصابة

معظم االلتواءات يف الكاحل حباجة فقط لفًتة من اغبماية للشفاء، وعملية الشفاء تستغرق حوايل أربعة 

 .أسابيع إىل ستة أسابيع

وقد يطلب من اؼبريض اؼبشي خبلل فًتة قصَتة من عملية الشفاء ؼبنع الكاحل من التيبس، وديكن حىت  

للتمزق الكامل يف الرباط أن يلتئم دون إصبلح جراحي إذا عوًف بشكل مناسب، حىت لو كان التمزق يف 

 .الكاحل مزمناً يبقى يف وضعية وظيفية عالية ألن األوتار اليت تغطي الكاحل تساعد يف الثبات واغبركة

 :عالج اإللتواء من الدرجة األولى- 2-11-8

 .يطلب من اؼبريض الراحة، ووضع الثلج، الضماد الضاغط ورفع الكاحل

 إراحة الكاحل اؼبصاب وعدم اؼبشي عليو. 

   15  إىل 10وضع الثلج فوراً على الكاحل اؼبصاب فبا يقلل من التورم، وديكن وضعو ؼبدة 

 .دقيقة، ثبلث أو أربع مرات يومياً 
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 ضمادات الضغط  تقلل من اغبركة وتدعم الكاحل اؼبصاب. 

  ساعة48رفع الكاحل فوق مستوى القلب ؼبدة . 

 :عالج اإللتواء من الدرجة الثانية والثالثة-2-11-9

 .ديكن استخدام اؼببادئ اؼبستخدمة يف اإللتواء من الدرجة األوىل مع إتاحة مزيد من الوقت للشفاء-

  .ديكن للطبيب أيضاً استخدام أجهزة ؼبنع اغبركة أو جبَتة للكاحل-

 .ديكن استخدام جبَتة ساق قصَتة أو دعامات ؼبدة أسبوعُت إىل ثبلثة أسابيع-

يف البداية فبارسة  ).إعادة التأىيل تستخدم للمساعدة على تقليل األمل والتورم ومنع مشاكل الكاحل اؼبزمنة

سبارين إعادة تأىيل قد تشمل ؾبموعة نشطة من اغبركة أو اغبركات اليت يستطيع مفصل الكاحل السيطرة 

عليها دون مقاومة وديكن استخدام التمارين اؼبائية ، ويتم إضافة سبارين وأنشطة الطرف السفلي وأنشطة 

التحمل لزيادة قوة التحمل والتدريب على اإلحساسات العميقة يف القدم مهم جداً وضعفو ىو السبب 

الرئيسي لتكرار التواء مفصل الكاحل وعدم استقراره، ويف حال عدم وجود أمل ديكن إضافة سبارين أخرى، 

مثل سبارين خفة اغبركة، واؽبدف منها ىو زيادة قوة ونطاق اغبركة والتوازن وربسُت اؼبفصل مع مرور 

  ).الوقت

ديكن استخدام اؼبوجات فوق الصوتية والتحفيز الكهربائي حسب اغباجة للمساعدة على تقليل األمل -

 .والتورم
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 :جميع درجات التواء الكاحل تتعافى خالل ثالث مراحل- 2-11-10 

 .(أسبوع واحد)الراحة، وضباية الكاحل واغبد من التورم  :1المرحلة  •

 .(أسبوع واحد إىل أسبوعُت)استعادة القوة واغبركة واؼبرونة  :2المرحلة  •

 .(أسابيع إىل أشهر)العودة تدرجيياً إىل األنشطة اؼبناسبة وفبارسة سبارين خاصة  :3المرحلة  •

 :األدوية- 2-11-11 

 .ديكن استخدام العقاقَت اؼبسكنة ومضادة لبللتهاب والورم واألمل

 :النتائج على المدى الطويل-2-11-12 

إذا مل يتم التعرف على التواء الكاحل، ومل يتم عبلجو وأخذ االىتمام البلزم والرعاية قد يؤدي إىل مشاكل 

 .مزمنة وأمل وعدم استقرار الكاحل

 :إعادة التأىيل- 2-11-13

إعادة التأىيل بعد اعبراحة تتطلب الوقت واالىتمام الستعادة قوة ونطاق اغبركة حىت تعود إىل وظيفتها  

 .قبل اإلصابة

الفًتة الزمنية اليت ديكن أن يتوقع اؼبريض أن يتعاىف خبلؽبا تعتمد على درجة اإلصابة ونوع اعبراحة اليت 

 .أجريت

 .التأىيل قد يستغرق من أسبوع إىل شهرين

 :الوقاية-2-11-14

 .أفضل طريقة للوقاية من التواء الكاحل ىي اغبفاظ على قوام جيد، وتوازن ومرونة للعضبلت

 اإلضباء قبل التمارين واألنشطة القوية. 
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 اإلنتباه إىل طريقة اؼبشي أو الركض وطبيعة األرض إذا كانت غَت مستوية. 

 ارتداء األحذية اؼبناسبة. 

 ما ىو اإللتواء الحاد أو المزمن؟ -2-11-15

إذا أصيب الشخص بإلتواء الكاحل يف اؼباضي ومل يأخذ الوقت الكايف للشفاء التام سيحدث تكرار 

 .لئللتواء من حُت ألخر

ىناك أنشطة ذبعل التواء الكاحل أسوأ مثل اؼبشي على األسطح الغَت مستوية، واألنشطة الرياضية اليت 

 .كرة السلة، وكرة القدم والتنس: تتطلب لوي أو لف القدم مثل

 : المضاعفات المحتملة إللتواء الكاحل-2-11-16

 اضطراب يف اإلحساسات العميقة عند اؼبشي-

 .خلل وضعف يف العضبلت والذي يؤدي إىل تكرار اإلصابة -

 .عدم االستقرار وثبات يف اؼبفصل-

 .الشعور بضعف يف الكاحل وأمل مزمن -

يهدف العبلج إلزالة األمل و الورم اؼبصاحب لئلصابة للعودة للحالة :كدمات الكاحل بالقدم-2-12

الطبيعية و اؼبمارسة الرياضية بنفس الكفاءة السابقة لئلصابة و يلزم عمل العبلج الطبيعي فور وقوع 

 (150، صفحة 1999أسامة رياض، ) :اإلصابة كما يلي
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: العالج الطبيعي السلبي-أ

: الوضع و التثبيت و الرباط المضاعف-1

 ساعة أو أكثر حىت زوال األمل و يستخدم قطعة أسفنجية 24ترفع القدم أعلى من مستوى اعبسم 

لوضعها ربتو و خلق الكاحل عند اؼبشي مع رباط ضاغط للقدم  

وضع القدم اؼبصابة يف حوض ثلجي أو وضع أكياس الثلج يف مكان اإلصابة و فور وقوقعها :الثلج-2

يفيد جدا يف العبلج  

قد يستخدم العبلج بالتيار اؼبزدوج أو اؼبوجات فوق الصوتية يف اؼبرحلة النهائية لئلصابة  :العالج الكهربائي-3

: العالج الطبيعي اإليجابي- ب

عبلج يدوي لتحريك اؼبفاصل  -1

تدريبات تقوية عضلة أثناء رفع القدم العضبلت القدم و الساق  -2

و وضع إسفنج و يتم التدريب يف جلسات  (الكاحل)العبلج باؼبشي يف حوض مائي مع رفع الكعب -3

 يوم تقريبا  12 إىل 6يومية ؼبدة 

: مالحظة ىــامة 

  يتوقف التدريب  الرياضي غبُت زوال األمل 

  ذبنب السطح الصلب أو استخدام أربطة ضاغطة حول القدم و وضع إسفنج حول الكعب

 للوقاية من اإلصابة 

  يفضل استخدام األحذية اؼبناسبة لكل رياضة و ذات الكعب السميك و العايل غبماية الكاحل

 مع وضع إسفنجو حول الكاحل 
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: العالج األولي في المالعب 

 وضع الثلج  .1

وضع رباط ضاغط حول القدم    .2

: تمزق أربطة مفصل القدم  -2-13

تعترب اإلصابة بتمزق أربطة مفصل الكاحل ىي اإلصابة األكثر انتشارا لدى معظم الرياضيُت نظرا لتكرارىا 

اليومي يف اؼببلعب اؼبختلفة يف كل أنواع اؼبمارسة الرياضية و ترجع أسباب اإلصابة للطبيعة التشرحيية 

ؼبفصل القدم و للضغط الوظيفي يف اغبادث على ىذا اؼبفصل أثناء اؼبمارسة الرياضية و تبلغ نسبة 

من كافة أنواع اإلصابات الرياضية بُت خاصة يف   %15اإلحصائية لئلصابة بتمزق أربطة القدمُت 

إخل  ......األلعاب اعبماعية مثل كرة القدم و كرة السلة و كرة اليد 

: العالج الطبيعي لتمزق أربطة مفصل القدم  -2-13-1

يهدف العبلج الطبيعي لتجنب الورم الناتج عن اإلرتشاح الدموي لتمزق الشعَتات الدموية اؼبصاحبة 

لتمزق األربطة كما يهدف العبلج إىل استعادة اؼبفصل غبركتو الوظيفية و الرياضية كاملة مع ذبنب حدوث 

ضمور بالعضبلت حول مكان اإلصابة و يبدأ العبلج الطبيعي فور وقوع اإلصابات البسيطة و اؼبتوسطة و 

- 151، الصفحات 1999أسامة رياض، ) :بعد زوال اغبس يف اإلصابات الشديدة و على النحو التايل

152)  
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: العالج الطبيعي السلبي-أ

ترفع القدم اؼبصابة أعلى من سطح اعبسم لزيادة الكفاءة الدورة  :الوضع و التثبيت و الرباط الضاغط-1

الدموية الوريدية و الليمفاوية و لتقليل اإلرتشاح الدموي يف مكان اإلصابة و توضع القدم رباط ضاغط 

ؿبكم و يثبت دبشمع الصق  

تستخدم أكياس الثلج و أحواض الثلج لوضع القدم فيها كما يستخدم كذلك التدليك الثلجي : الثلج-2

إلحداث انقباض يف األوعية الدموية اؼبصابة و بالتايل تقليل اإلرتشاح الدموي اؼبصاحب لئلصابة  

تستخدم يف اؼبراحل النهائية الـتأىيل ما قبل التدليك  :الحرارة-3

: التدليك-4

و يضع تدليك اعبزء اؼبصاب  - 

تدليك األجزاء الغَت اؼبصابة من الساق و القدم  - 

 يستخدم يف اؼبراحل النهائية لتأىيل اغبركة اؼبفصلية - 
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: العالج الطبيعي اإليجابي-ب

 تدريبات ثابتة الطول و الساق مرفوعة  -

 تدريبات حركية دبقاومة أو بدوهنا مثل ثٍت مفصل القدم يف االذباىات اؼبختلفة ألعلى و ألسفل و للجانبُت  -

 تدريبات مركبة لتأىيل القدم  -

 تدريبات مائية ـبتلفة و باستعمال الوسائل اؼبساعدة قبل الكرة الطبية  -

 تدريبات يدوية لرفع كفاءة اغبركة اؼبفصلية  -

و حيتاج اؼبصاب عبلسات عبلج تأىيلي من شبانية إىل  (رملية)اؼبشي مث اعبري باؽبرولة على أرض ناعمة -

  (152- 151، الصفحات 1999أسامة رياض، ) .أثٍت عشر جلسة
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:  خالصة

لقد تطرقنا يف ىذا الفصل إىل تعريف اإلصابات الرياضية وأنواعها وأعراضها وطرق العبلج باإلضافة إىل 

أىم القواعد األساسية اليت ديكن استعماؽبا يف عبلج اإلصابات الرياضي اليت يتعرض إليها معظم البلعبُت 

سواء كانت يف التدريبات أو اؼبنافسات الرياضية كما تطرقنا إىل أىم طرق ووسائل اليت ديكن أن تستعمل 

قبل التدريبات، وذلك لتجنب اإلصابات الرياضية حىت ال تؤثر على اعبانب الصحي واؼبستوى الرياضي 

لبلعبُت إضافة لذلك أىم قواعد اإلسعافات األولية اليت يقوم هبا الطبيب واؼبدرب فور وقوع اإلصابة داخل 

. اؼبلعب وذلك للحد من خطورهتا حىت ال تعود بالسلب على البلعبُت 
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 تمهيد

حياة اإلنساف سلسلة من التفاعالت ادلستمرة بُت شخصيتو وبُت البيئة اليت يعيش فيها، وىذا التفاعل 

إلجياد التوافق والتوازف بُت حالتو البدنية والنفسية واالجتماعية وبُت ظروؼ البيئة اليت تؤثر يف صحتو ونفسو 

وعليو فاإلنساف حياوؿ دائماً أف يتوافق مع بيئتو، وأحياناً خيتل ىذا التوافق مع البيئة . وتعامالتو مع اآلخرين

بدرجة كبَتة يصعب معها على اإلنساف أف يواجهو مبفرده، وعندئذ حيتاج إىل خدمات من غَته تساعده 

على إعادة التكيف أو إعادة التوافق، فإذا كاف اختالؿ تكيف اإلنساف مقتصراً على ناحية طبية أطلقنا 

 .أي استعادة أقصى ما ديكن توفَته من قدرات بدنية "الطب التأىيلي"على ما حيتاجو من التأىيل
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: التعريف النظري للعالج التأهيلي-3-1

ىو أحد فروع ادلهن الطبية ادلساندة ، ويعٌت باستخداـ أسلوب شامل للوقاية والتشخيص ومعاجلة ادلشاكل 

 واالضطرابات احلركية واحلاالت ادلرضية باستخداـ سلتلف التمارين العالجية والوسائل الفيزيائية

  (50بشَت زلمد احلرايت، صفحة ) :وللطب التأهيلي ثالثة أقسام-3-2

تأىيل اجلهاز العصيب، فمثالً بعد تعرض ادلريض الرجتاج يف الرأس أو للجلطة  : القسم األول-3-2-1

الدماغية قد حيدث خلالً عصبياً وحيتاج الدماغ بعدىا إىل إعادة لتأىيل أعصابو ومهاراتو لتقليل اخللل 

 .وحتفيز عمل الدماغ، وينطبق ذلك أيضاً على إصابات العمود الفقري واألعصاب الطرفية

خيتص بتأىيل اجلهاز احلركي، وىو ما حيتاجو مصابو احلوادث اليت تتسبب  : القسم الثاني-3-2-2

بالكسور ادلتعددة أو بًت األطراؼ، ويساعد ىذا النوع على استعماؿ األطراؼ الصناعية واألجهزة 

 .التعويضية، كما أنو ضروري حلاالت الروماتيـز احلاد اليت ينتج عنها تيُبس يف ادلفاصل

وىو تأىيل األطفاؿ لعالج حاالت الشلل الدماغي والعيوب اخللقية يف العمود : القسم الثالث-3-2-3

 .وللتأىيل والطب الطبيعي ىنا دور كبَت. الفقري وغَتىا من التشوىات القوامية واحلركية

 (ادلوسوعة الصحية): تصميم برنامج إعادة تأهيل اإلصابات الرياضية-3-3

 :التأهيل إعادة -3-3-1

ىي عملية استعادة تشرحيية فسيولوجية طبيعية للنسيج بعد اإلصابة باستخداـ الوسائل العالجية ادلختلفة 

. هبدؼ إعادة الرياضي إىل شلارسة نشاطو بعد إصابتو ومحاية ادلنطقة ادلصابة من تكرار اإلصابة

وينبغي تصميم برنامج إعادة التأىيل بشكل فردي على ادلدى القصَت ووضع أىداؼ طويلة األجل يف 

االعتبار ، إذ جيب اف يكوف الربنامج شامل ويتضمن على التمارين ادلعدة بشكل فردي وفق نوع اإلصابة 
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وحالة ادلصاب واخلصائص األخرى لسَت العالج خالؿ مراحل اإلصابة ، وإدماج طرائق العالج والتمارين 

واف يتم التقدـ بالربنامج بأماف وفعالية، كما ينبغي معرفة كيفية تقييم حالة ادلصاب ، وتقييم الربنامج و 

. النتائج 

ديكن تقسيم عملية إعادة التأىيل للرياضي ادلصاب يف ادوار أو مراحل لكل مرحلة من مراحل اإلصابة 

ولكن جيب اإلشارة إىل أف احلدود بُت ىذه ادلراحل ليست زلددة بوضوح ، إذ ال ديكن وضع النظم 

البيولوجية يف جتمعات ضمن وحدات منفصلة حيث يسودىا التباين والتداخل والتفاعل وىي تعد القاعدة 

وليس االستثناء من الفسيولوجية ادلرضية إلصابات األنسجة و ما حيدث على ادلستوى اخللوي وادلضاعفات 

اليت ترافقها حيث يتم حتديد األسس العلمية للربنامج اليت ديكن الستناد عليها يف تصميم برنامج إعادة 

. التأىيل

 (ادلوسوعة الصحية): خطة إعادة تأهيل-3-3-2

من ادلهم جدا أف تستند خطة إعادة التأىيل على فهم الفيزيولوجيا ادلرضية األساسية لكل مرحلة من 

مراحل إعادة التأىيل والعالجات ادلالئمة لكل مرحلو واليت تعتمد على مقدار الضرر وسَت عملية الشفاء 

خالؿ ادلراحل ادلختلفة من اإلصابة والنظريات والتقنيات ادلتاحة وذلك من اجل احلصوؿ على نتائج 

. عالجيو مناسبة و سريعة

وجيب فهم اإلصابة الذي يتم من خالؿ ادلعرفة واخللفية العلمية يف علـو شىت أمهها علم التشريح و 

الفسيولوجيا وادليكانيكا احليوية واليت تكوف حامسة يف حتديد برنامج إعادة التأىيل وتعزز اختيار الطرائق 

. العالجية ادلالئمة للرياضي وفرص لعودة آمنة وسريعة للنشاط الرياضي او ادلنافسة
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اف طرؽ تنفيذ العالج وإعادة التأىيل وأدوات التأىيل ليست هنج ثابت ولكنو خيضع للفردية لذا جيب 

جتنب إتباع الربامج ادلعدة سلفا فهي حتمل معلومات عن األسس فقط وديكن اعتمادىا يف التخطيط لوضع 

. الربامج التأىيلية و تطويرىا وفق خصوصية ادلصاب ونوع اإلصابة

ومن اجلدير بالذكر أف اإلصابة يرافقها عدة استجابات انفعاليو لذا جيب فهم اجلانب النفسي إلعادة 

التأىيل وىو أساسيا يف تكييف الرياضيُت والوقاية من اإلصابات ، إذ ينبغي النظر إىل اآلثار النفسية 

لإلصابة ، حيث تكوف فًتة ما بعد اإلصابة صعبة للغاية بالنسبة لتنافس الرياضي الذي يهدؼ للعودة إىل 

الرياضة يف أقرب وقت شلكن ، لذا من ادلهم أف يشرح للرياضي تفاصيل وقوع اإلصابة و الضرر الناتج عنها 

. ومضاعفاتو ، وأمهية عملية إعادة التأىيل واإلطار الزمٍت والتكهن بشأف العودة إىل ادلنافسة

: يهدؼ عالج اإلصابات الرياضية إىل 

. استعادة بناء األنسجة ادلتضررة اليت أصاهبا التلف- 

استعادة الوظائف ادلتضررة يف األنسجة - 

أي استعادة مكونات )استعادة لياقة جهاز القلب والدوراف وادلطاولة والسرعة وادلهارة احلركية والنفسية - 

. (اإلصلاز

ويستغرؽ العالج والتأىيل فًتة زمنية تتحدد وفق شدة اإلصابة ومكاهنا ونوع العالجات ادلستخدمة، حيث 

جيب إف يستكمل العالج فًتتو احملددة من اجل حتقيق العودة دلواصلة النشاط الرياضي واإلصلاز وجتاوز 

وقد وضعت التوقيتات التقريبية الالزمة لاللتئاـ والشفاء االبتدائي ألنواع األنسجة .اخلوؼ من تكرار اإلصابة

: ادلختلفة وكما يأيت

العضالت – . ( أسابيع6-)
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األوتار واألربطة  - ( أسبوع12-)

العظاـ وادلفاصل   - ( أسبوع6-12-)

وقد حتتاج بعض اإلصابات إىل فًتات زمنية أطوؿ لتحقيق القوة القصوى، يف حاالت إمهاؿ اإلسعاؼ 

األويل وعدـ تنفيذ العالج والتأىيل بالشكل ادلالئم لنوع اإلصابة قبل العػػودة إىل احلركة جيب إف يتم عالج 

 .الالعب كامالً لكي ال تتكرر اإلصابة مرة أخرى

 (ادلوسوعة الصحية) :أهداف إعادة التأهيل- 3-3-3

تقليل التأثَتات الناجتة جراء التثبيت - 

الشفاء الكامل - 

احلفاظ على اللياقة البدنية - 

استعادة ادلهارة الرياضية - 

األىداؼ الفسيولوجية إلعادة التأىيل 

السيطرة على األمل والتوـر من خالؿ استخداـ وسائل العالجات األولية - 

استعادة التحكم أو القدرة على التحكم العصيب - 

العضلي واستعادة التحكم يف وضع القواـ الصحيح والتوازف  – 

احلفاظ على ادلدى احلركي الطبيعي يف ادلفاصل - 

استعادة قوة العضالت ، قوة التحمل والطاقة - 

التنفسية – احملافظة على اللياقة القلبية - 

استعادة القدرة على التحمل الكايف دلعاودة النشاط - 
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. إستعادة القدرة ادلهاريو والعودة إىل ادلمارسة ألرياضو مع أو بدوف تعديالت أو معدات- 

خطة العالج -3-3-4

:  التمارين العالجية وتشمل – أوال 

: دتارين القوه وديكن استعادهتا عن طريق التمارين اآلتية- 

 (الساكنة  )التمارين اإليزومًتية 

 (احلركيو  )التمارين االزوتونيو 

 (دتارين االجهزه ادلقننو  )دتارين االيزوكنتيك 

دتارين ادلقاومة ادلتدرجة باستخداـ الدمبلص ، األوزاف ، الكره الطبية ، األحزمة ادلطاطية وادلعدات األخرى 

دتارين التقلص ادلركزي و الالمركزي 

دتارين الباليومًتيو مثل دترين الوثب العمودي دلسافة 

دتارين الستعادة التحكم يف وضع القواـ الصحيح والتوازف - 

 (دتارين ادلرونة السلبية  ) PNFتقنيات - 

التمارين احلركية ادلستمرة اجلهاز العصيب العضلي والتمارين اخلاصة لتيسَت ادلسارات العصبية والعضلية - 

  EMGدتارين التغذية الراجعة البيولوجية بيوفيدباؾ بوساطة التخطيط الكهربائي للعضالت - 

 PNF، وحتريك ادلفاصل ودتارين ادلرونة واالستطالة السلبية تقنيات (النشطة ، السلبية  )دتارين التمطية - 

التنفسية – التمارين احلركية احلرة للحفاظ على اللياقة القلبية - 

وسائل العالج ادلستخدمة 

ادلكمدات الباردة - 
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 ادلكمدات الساخنة- 

العالجات احلرارية السطحية و العميقة - 

العالجات احلرارية السطحية 

. احلمامات الساخنة- 

. الوسائد الساخنة- 

(. أي استخداـ الكمادات احلارة مث الباردة )(Constant bath)العالج احلراري ادلقارف - 

(. Infrared)األشعة حتت احلمراء - 

  (U.v )ةفوؽ البنفسجياألشعة - 

 (55بشَت زلمد احلرايت، صفحة ) :أما العالجات الحرارية العميقة فتشمل-3-3-5

(. Short Wave) (S.W)األمواج القصَتة - 

(. Micro Wave) (M.W)األمواج اجملهرية - 

(. Ultra Sound) (U.S)األمواج فوؽ الصوتية - 

التمارين بكافة أنواعها - 

التدريب على السَت - 

العصبية - دتارين إعادة تدريب ادلسارات العضلية- 

التحفيز الكهربائي - 

- i onophoresis Aquatherapyليزر وايونوفاريز/ العالج بالضوء - 

- Phonophoresis Aquatherapyوالفونوفاريز 
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 (اليدوي أو بواسطة اآللة  )التدليك - 

كما يف حالة إصابات العمود الفقري  (السحب اليدوي أو ميكانيكي )العالج بالسحب - 

. العالج باإلبر الصينية يف حالة اآلالـ ادلزمنة- 

. وال زالت ىناؾ العديد من الوسائل العالجية و التأىيلية األخرى اليت تستخدـ يف رلاؿ اإلصابات الرياضية

: مراحل اإلصابات الرياضية واألسس إلعادة التأهيل -3-4

 (الحادة  االلتهابية ): األولى المرحلة -3-4-1

 وامحرار األمل،وتتميز ادلرحلة األوىل يف معظم اإلصابات الرياضية بااللتهابات كرد فعل الذي ينطوي على 

 72وتوـر ، وارتفاع درجات احلرارة ادلوضعية للنسيج ادلصاب وديكن أف تستغرؽ ىذه ادلرحلة ما يصل إىل 

. ساعة

ويستخدـ العالج احلركي األويل ذلذه ادلرحلة عادة والذي يتضمن بعض الوسائل اليت تعمل على تفادي 

شل او تقييد احلركة ، الف ذلك ديكن أف يتسبب يف آثار سلبية ويف وقت مبكر وملموس على سلتلف 

األجهزة ونظمها الفسيولوجية كعملية التمثيل الغذائي شلا يؤدي إىل ىدـ ، وضمور وضعف العضالت 

. وتلف األنسجة بعد فًتة وجيزة من اإلصابة وذلك يطيل فًتة الشفاء
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 (66بشَت زلمد احلرايت، صفحة ): أهداف التأهيل خالل المرحلة األولى 

محاية الرياضيُت من ادلزيد من اإلصابات  (1

السيطرة على األمل  (2

احلد من التوـر  (3

تعزيز الشفاء الطبيعي  (4

 تشمل و:الوسائل العالجية و التأهيلية المناسبة لهذه المرحلة  :

  التدخل الدوائيPharmacological Intervention 

قد تستخدـ األدوية مع الربنامج لتسهيل الشفاء وادلساعدة يف عملية إزالة األمل ويف االلتئاـ النسيجي واف 

األدوية األكثر استخداما تشمل غَت الستَتويدية ادلضادة لاللتهابات ومسكنات األمل ، وأدوية التخدير 

. ادلوضعي ، ويف بعض احلاالت تعطى عن طريق احلقن وذلك وفق استشارة طبية

  التثبيتimmobilization 

قد تتطلب ىذه ادلرحلة التثبيت يف ادلفصل علما اف التثبيت يسرع تشكيل النسيج احلبييب وحيد من حجم 

تكوين الندب ، وحيسن االلتئاـ من خالؿ اخًتاؽ ألياؼ النسيج الضاـ ، ولكن لو أيضا آثار سلبية أمهها 

من %20التحديد احلركي الذي خيلفو يف ادلقاصل واف إطالة فًتة التثبيت تؤدي إىل فقداف العضلة حوايل

قوهتا خالؿ أسبوع وحتدد حركي خالؿ ست أسابيع حيث حيتاج إىل عشرة أضعاؼ اجلهد االعتيادي 

للرجوع إىل احلالة الطبيعية كما يسبب فقداف الغضاريف الزجاجية وظيفتها وفقداف قوة األربطة ادلفصلية 

اسابيع حيث حتتاج إىل سنة لتعود إىل حالتها الطبيعية واف احلركة ادلبكرة تقلل من 8خالؿ %46بنسبة 

ىذه التأثَتات وحتافظ على مدى طبيعي حلركة ادلفاصل حيث حتفز السائل الزجاجي وتغذي الغضاريف 
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واف التحريك يف وقت مبكر حيد  (وخاصة احلركة الغَت ادلباشرة)وتزيد من قوة األربطة واألوتار حوؿ ادلفصل 

من التحدد احلركي ويسبب زيادة قوة الشد األنسجة ، وحيسن التغذية الدموية للنسيج باجتاه جتديد األلياؼ 

 وحيد من ضمور ةالعضلية ، وحيفز ارتشاؼ الندب من النسيج الضاـ ، وحيسن نقص الًتويو الدموي

. العضالت وضعفها

 وسائل العالج الطبيعي: 

العالج بالتربيد احلركي )أىم وسائل العالج الطبيعي ادلستخدمة يف ىذه ادلرحلة ىو العالج بالتربيد وخاصة 

وغالبا ما يرافقها احلماية، الراحة، الثلج، الضغط، والرفع، والدعم، ويسمى ىذا ادلزيج الشائع بػ  (

P.R.I.C.E.Sػ  .

 protection, rest, ice, compression, elevation, and )العالج األوىل 

support)  والذي يستخدـ يف اإلصابات الرياضية احلادة .

اف استخداـ التربيد يساعد على خفض درجة حرارة األنسجة ، واخنفاض يف تدفق الدـ والتوـر نتيجة 

تضيق األوعية ، كما يؤدي اىل ختفيف اآلالـ وتشنجات العضالت بصفة عامة وجيب استخداـ الثلج 

. اجملروش ذلذا الغرض 

 ارتفاع فوؽ أقصى إىلمع رفع اجلزء ادلصاب  (كريب باندج  )ويطبق الضغط باستخداـ ضمادات مرنة 

 لتخفيف األمل يف أخرىمستوى القلب ، وذلك يساعد يف السيطرة على التوـر ، وتستخدـ حاليا طريقة 

 واليت يتم تطبيقها يف بعض األحياف مع TENSىذه ادلرحلة ىي التحفيز الكهربائي عرب اجللد للعصب 

. الثلج 
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  التمارين العالجيةtherapeutic exercise: 

من ادلفيد شلارسة العالجية خالؿ ىذه ادلرحلة بشكل مبكر للحد من زواؿ التكيف ، وتعزيز االنتقاؿ 

السريع إىل ادلرحلة الثانية ، إذا دتت السيطرة على أألعراض ، ودتارس التمارين العالجية لزيادة مدى احلركة 

كما تستخدـ التمارين االيزومًتيو للمساعدة يف تقليل فقداف قوة العضالت يف اجلزء ادلصاب وقد تبدأ 

التمارين مبكرا لتقليل اخلسائر وجيب اف تعد لتكييف أجزاء اجلسم الغَت مصابو أيضا كما يستخدـ العالج 

ادلائي ، واف االنتقاؿ إىل ادلرحلة الثانية خيتلف حسب نوع وشدة اإلصابة ، فمن ادلستحسن أف تبدأ ادلرحلة 

. الثانية يف أقرب وقت شلكن لتعزيز سرعة الشفاء والعودة إىل التدريب وادلنافسة

ومن الضروري إعداد سلسلة حركية كوحدة وظيفية متكاملة واليت تشمل تشغيل العضالت واألوتار والعظاـ 

واألربطة ادلفصلية والنظاـ العصيب يف اجلسم واليت ستكوف ضرورية لتقييم وإعادة تأىيل النشاط احليوي 

.  لألجهزة اجلسمية ادلهمة و خاصة اجلهاز احلركي 

 (و مرحلة التليف أالتجديد واإلصالح ) :الثانيةالمرحلة -3-4-2

الكوالجينيو ادلرنة وتستغرؽ – وتسمى ىذه ادلرحلة من اإلصابة الرياضية مرحلة اإلصالح أو ادلرحلة الليفية 

 أسابيع و خالؿ ىذا الفًتة يتم إعادة بناء ىيكلة التجديد ويبدأ بناء 6 ساعة وقد تصل إىل 48من 

اخلاليا الليفية لتخليق الندب الطبيعة واف فقداف الوظائف يتعلق باختيار العالج الالـز والتمارين اليت 

حتتاجها ادلرحلة ، واف حتديد واختيار الطرائق العالجية والتدريبات الالزمة ذلذه ادلرحلة يرافقها الكثَت من 

للعودة إىل التدريب وادلنافسة قبل األواف  (أو ادلدرب)ادلخاطر بسبب غياب األمل وىذا قد يغري الالعب 

. أي قبل التأىيل التاـ شلا يسبب إعادة اإلصابة ويعاد تأىيل األنسجة رلددا ىذا شلا يطيل فًتة الشفاء
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  أهداف إعادة التأهيل في المرحلة الثانية هي :

( استكماال دلا مت يف ادلرحلة األوىل)السماح للشفاء الطبيعي  (1

احلفاظ على الوظيفة احلركية يف ادلنطقة غَت ادلصابة  (2

التقليل من زواؿ التكيف للرياضي  (3

زيادة ادلدى احلركي أو ادلرونة يف ادلفاصل ادلشًتكة  (4

حتسُت القوة العضلية والتحمل العضلي ادلوضعي و الطاقة  (5

زيادة السعة اذلوائية والقدرات اذلوائية  (6

وديكن حتقيق ىذه األىداؼ بوساطة . حتسُت وظائف ادلستقبالت احلسيو العميقة، والتوازف، والتوافق (7

. وسائل العالج الطبيعي والتمارين الرياضية العالجية

  وسائل العالج الطبيعي

ديكن استخداـ وسائل العالج الطبيعي اليت تكوف ذات فائدة كبَتة يف ىذه ادلرحلة ومن أمهها العالج 

باحلرارة وذلك الف زيادة درجة احلرارة والتدفئة ، وتدفق الدـ ، والتمدد يف األنسجة الناعمة من الطرائق 

. ادلفيدة يف بداية ىذه ادلرحلة ومن الضروري زيادة درجة احلرارة والتدفئة قبل شلارسة دتارين التمطية

. استخداـ ادلكمدات الباردة والساخنة- 

استخداـ الليزر -

 (احلار )العالج ادلائي - 

العالج بالسوائل ومحاـ الربافُت تستخدـ لزيادة درجة احلرارة السطحية لألنسجة - 
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ادلوجات فوؽ الصوتية وادلوجات القصَتة تعد من الطرائق احلراريو العميقة حيث أف ادلوجات فوؽ - 

. الصوتية تعزز قوة شد األوتار وشفاؤىا 

التحفيز الكهربائي يستخدـ يف ىذه ادلرحلة إذا كاف ادلصاب يعاين من أمل وتوـر معا ، ويستخدـ أيضا - 

من أجل تفعيل الوحدات احلركية ، اليت قد تكوف أقل من ادلستوى الطبيعي ، لذا يستخدـ التحفيز 

الكهربائي لتعزيز التوظيف يف الوحدة احلركية خالؿ ادلمارسة الرياضية وتسهيل تدريب العضالت 

 التمارين العالجية :

تعد العنصر األكثر أمهية يف إعادة التأىيل خالؿ ىذه ادلرحلة وجلميع ادلراحل ، اف شلارسة التدريبات ونوع 

وينبغي أف يكوف استعادة ادلرونة ذلا  (االستطالة  )التمارين ادلستخدمة يعتمد على دترينات ادلر وادلطاطية 

األولوية يف تصميم الربامج العالجية احلركية ألف دتارين القوة والتكييف اذلوائي تعتمد على حتقيق ادلعدؿ 

الطبيعي للحركة يف ادلفاصل أي تتطلب مدى حركي كامل ، وديكن دتطية األنسجة بشكل أكثر فعالية بعد 

حتميتها مسبقا قبل التمرين ، واليت قد تتطلب أحيانا ادلساعدة من ادلعاجل وينبغي أف تكوف التمطية عامو 

. لتشمل األجزاء الكبَتة من اجلسم وبشكل يومي 

وديكن تطوير القوة العضلية باستخداـ أنواع سلتلفة من العمل العضلي وادلعدات وديكن تصنيف العمل 

 وقد تبُت أف كل من التمارين احلركية isokineticعمل ثابت وحركي و حركي مقنن  :العضلي إىل

ودتارين االيزوكنتيك كالمها يؤثر على وظائف اجلهاز العضلي والعظمي وىي تكوف مفيدة يف حاالت 

. سريرية سلتلفة لديناميكية العضالت
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وكالمها مفيد  (ادلركزي و الالمركزي  )وديكن تقسيم العمل العضلي إىل رلموعات أخرى كالتقلص 

للتكييف ، وتشَت األدلة احلديثة إىل أف التقلصات الالمركزية قد تكوف أكثر فعالية ، ولكن جيب 

. استخدامها حبذر بسبب إثارهتا األمل العضلي 

ف إعادة تأىيل تكييف القوة يتطلب وضع خطو تدريبيو وفق نوع وشدة التمرين وادلدة والتكرار ، ويتم إ

: تكييف القوة اإلرادية القصوى بأساليب ومعدات أمهها 

 (التمارين الثابتة )أقصى تقلص يف زوايا سلتلفة مشًتكة بدوف أي حركة للمفاصل - 

التحفيز الكهربائي أثناء االنقباضات اإلرادية - 

التمارين العالجية ، مقاومة اجلاذبية ، ادلقاومة من ادلعاجل ، األوزاف احلرة ، ادلعدات مثل البكرات و - 

األنابيب و األجهزة متغَتة ادلقاومة وسلتلف أنواع ادلقاومات يف األجهزة ، 

التمارين احلركية وااليزوكنتك - 

اف اختيار األجهزة العالجية ادلالئمة يعتمد على احلالة السريرية للرياضي مثال إذا كاف ىناؾ توـر و أمل 

. تستخدـ دتارين ثابتة مع التحفيز الكهربائي 

 ٪ من أقصى حد للتكرار وعادة يتم 80-60ولتحقيق تطور كبَت يف القوة جيب أف تكوف كثافة التمرين 

.  تكرار لكل دترين مبا يف ذلك تقلصات العضالت ادلركزية و الالمركزية10-8تنفيذ ثالث رلموعات من 

عند استخداـ األوزاف احلرة ويف رفع األثقاؿ حتدث تقلصات عضلية مركزية والمركزية على حد سواء، وعادة 

. ما يتم تدريب كل رلموعة عضلية ثالث مرات يف األسبوع
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اف كسب القوة ادلبكر يكوف نتيجة لعوامل عصبية ، يف حُت تضخم العضالت كسب ال حيدث إال بعد 

 أشهر ، يف حُت أف تدريب التحمل 6-3عدة أسابيع من التدريب، واف استعادة القوة ادلثلى قد تتطلب 

يتم يف أدىن تردد وينبغي إدامة استمرارية الربنامج ، وديكن تطوير التحمل العضلي ادلوضعي باستخداـ 

. التدريبات وادلعدات ادلشاهبة لتلك ادلستخدمة لتطوير القوة

 ٪ من 60أقل من )ولتطوير حتمل التعب تستخدـ أمحاؿ أخف من تلك ادلستخدمة يف تطوير القوة 

. ( أو أكثر20)و أعلى تكرار  (أقصى تكرار

اف التكييف يسهم يف رفع القدرة على التحمل العضلي وديكن الرياضي من رفع احلمل ادلطلق لفًتة أطوؿ 

. من الوقت لتطوير القوه القصوى

اف للتحمل العضلي ادلوضعي أمهية كبَته حيث يعتمد يف التدريبات اخلاصة اليت تتطلب ىذه القدرة وىي 

. أكثر أمهية لعدائي و عدائات ادلسافات ادلتوسطة من عداء ادلسافات الطويلة

وينبغي اف يكوف تكييف القدرات اذلوائية جزءا من برنامج إعادة التأىيل للجميع 

: يف ىذه ادلرحلة يتم استخداـ الوسائل اآلتية

، السباحة والتجديف (الثابتة)الدراجات - 

احلركة والنشاطات ادلختلفة لتحسُت القدرات اذلوائية وتعزيز الشفاء الكامل - 

حركة ادلفصل الكاملة - 

من احلد األقصى دلعدؿ  ( ٪85-60)وحيدد يف الربنامج نوع التمارين ، والكثافة اليت جيب أف تكوف 

. ( مرات يف األسبوع5-3)، وتكرار  ( دقيقة60-20)، وادلدة  (ضربات القلب)
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ينبغي اف تشمل وسائل إعادة التأىيل خالؿ ىذه ادلرحلة على دتارين لتطوير ادلستقبالت احلسية - 

العميقة، التوافق والتوازف ، وخاصة عند إصابات ادلفاصل اليت ديكن أف تؤثر على وضعية اجلسم كما يف 

إصابة مفصل الكاحل والركبة ، وعلى الرغم من أف الغالبية العظمى من ىذه التدريبات تتم يف ادلرحلة 

. الثالثة ولكن ديكن أف تبدأ أيضا يف ىذه ادلرحلة 

 استعادة شفاء األنسجة :

ف اذلدؼ من عالج األنسجة الرخوة يف عملية الشفاء لغرض إعادة السيطرة على التوتر و اإلختالالت إ

احلاصلة جراء اإلصابة ويف زلاولة التأثَت على شكل النسيج النهائي ووظيفتو أي التأثَت على التندب 

. والوظيفة

إف عدـ حركو النسيج ادلتندب جيعل شفاؤه يف تشكيلو غَت نظاميو ، يف حُت األنسجة ادلدربة تشفى مع 

تعديل ترتيب األلياؼ بشكل متوازي وىذا الًتتيب ادلتوازي لأللياؼ جيعلها أكثر مرونة ، وكما اف احتوائها 

على طيات زائدة تسمح التنقل بدوف هتيج أو أمل ، واف امتداد األوتار وانزالقها وامتداد التصاقاهتا يعد 

أمثلة لشفاء األوتار اجليد وعلى العكس فأف األوتار ادلقيدة والقصَتة وذات االلتصاقات الكثيفة أمثلة لسوء 

. التئاـ اإلصابة 

اف تدريبات األنسجة الناعمة تعمل على إزالة الندب، و تساعد على إستعادة اخلصائص الطبيعية إىل 

. األنسجة بشكل أكرب 

 ادلتضررة،وتتم تدريبات األنسجة الناعمة بوسائل عدة وسائل منها التدليك ولكن بعد حتديد أكثر ادلناطق 

. ورصد التغَتات يف األنسجة ، مث تنفيذ العالج
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ويستخدـ التدليك النقري بعدة أصابع بعد دلس ادلنطقة للتعرؼ على حتديد احتياجات ادلنطقة ذات 

الكثافة الزائدة ، مث دتييز حدودىا للشعور بكثافة األنسجة وقدرهتا على التحميل وسوؼ يعطي ىذا فكرة 

عن مستوى التفاعل ومرحلة الشفاء عند تطبيق تدريبات األنسجة الناعمة كخيار عالجي ، تستخدـ 

: طريقتُت يف تدريبات األنسجة الناعمة ىي 

. تطبيق محل منخفض لتغيَت كثافة األنسجة تدرجييا و التجديد- 

. حتميل عايل وقسري لكسر االلتصاقات يف األنسجة ، وىذا أكثر تطبيقا على الندب القددية والكثيفة- 

عند تنفيذ أي من ىذه التقنيات، جيب استخداـ كرًن أو زيت لتقليل هتيج اجللد وينبغي التأكد من تنظيف 

. البشرة بعد العالج بالكحوؿ دلنع احتماؿ هتيج اجللد

و إذا مت شلارسة شكل من أشكاؿ الوسائل الفعالة كالتمارين العالجية يف وقت مبكر للسيطرة احلركية يؤثر 

. بشكل فعاؿ يف التقليل من االلتصاقات خالؿ الشفاء

قد تسبب شلارسة التمارين إصابة ومع ذلك فاف السيطرة على التمرين سوؼ يسهم يف استعادة الشفاء 

بشكل فعاؿ ويساعد يف منع ادلزيد من اإلصابات 
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 (إعادة التخطيط) :المرحلة الثالثة-3-4-3

تستمر ىذه . (إعادة التخطيط)ويطلق على ادلرحلة الثالثة من إعادة تأىيل اإلصابات الرياضية مرحلة 

.  شهرا12 أسابيع إىل 3ادلرحلة من 

تتميز ىذه ادلرحلة من خالؿ إعادة تشكيل الكوالجُت وذلك لزيادة القدرات الوظيفية للعضالت واألوتار ، 

 .أو األنسجة األخرى

يف ىذه ادلرحلة يتم معاجلة العجز يف القوة يبعض العضالت ، وعدـ التوازف بُت اجملموعات العضلية 

ادلتعاكسة من جانب إىل جانب وعدـ التماثل ، وفقداف ادلهارات الرياضية اخلاصة ، و التأكيد على ضرورة 

العودة إىل التدريب وادلنافسة بشكل تدرجيي على النحو الذي حتدده شدة اإلصابة خالؿ فًتة ادلرحلتُت 

. السابقتُت

 إعادة تأهيل المرحلة الثالثة:  

ومواصلة أىداؼ إعادة . تتميز ادلرحلة الثالثة من عملية إعادة التأىيل بعودة الرياضي للتدريب وادلنافسة

. التأىيل ذلذه ادلرحلة يف التكييف، وتطوير ادلهارات الرياضية اخلاصة، ومنع ادلزيد من اإلصابات

خالؿ ىذه ادلرحلة يعود الرياضي بعد تكييف الربنامج البدين والتدريب يف التقنية والتدريب التكتيكي 

والنفسي ادلصمم من قبل ادلدرب وجيب اإلشارة ىنا إىل ضرورة التواصل بُت ادلعاجل وادلدرب يف ىذه ادلرحلة 

للعمل معا من اجل تذليل ادلعوقات يف العودة للممارسة الرياضية، كما جيب إشراؾ ادلعاجلُت يف دورات 

. تدريبية لتطوير عملهم ومعرفتهم يف تقييم القدرات الوظيفية للرياضي
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 لتطوير ة جيب أف تكوف التمارين الرياضية اخلاصة هبذه ادلرحلة، والتدريبات، وادلهارات التقنية معداكم

القدرة الوظيفية بشكل تدرجيي اعتمادا على مدى خطورة اإلصابة ومدة مراحل التأىيل يف ادلرحلتُت 

. األوليتُت

ف العودة للمنافسة ىو اذلدؼ النهائي إلعادة التأىيل ، ولكن جيب النظر إىل العديد من ادلعايَت قبل إ

: السماح للرياضي للمنافسة أمهها 

. (التوـر و األعراض األخرى .اختفاء األمل)اختفاء األعراض ادلرضية - 

 %(. 100)مرونة كاملة  )استعادة ادلرونة الطبيعية – 

. ( ٪ من قوة اجلانب الغَت مصاب90)استعادة القوة الكافية – 

. ينبغي احلفاظ على التكييف و اللياقة البدنية العامة والقدرة دلنع تكرار وقوع الضرر- 

. االستعداد النفسي جيب اف تسمح احلالة العامة للعودة للممارسة الرياضية والتنافس- 
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: الخالصة
من خالؿ ما تطرقنا إليو يف ىذا الفصل نالحظ إف اإلصابات الرياضية كثَتة، لكن وبفضل ما وصل إليو 

العالج التأىيلي من تطور أضحت ىذه اإلصابات تكاد تكوف منعدمة وذلك بفضل الوسائل ادلستخدمة 

يف العالج والوقاية، وصلد كذلك إف اللياقة البدنية العالية والتحضَت اجليد لالعب خالؿ التدريبات يساىم 

كذلك يف سالمة ووقاية الالعب من اإلصابات الرياضية، ولعلنا أوضحنا بعض طرؽ العالج والوقاية من 

 .بعض اإلصابات الرياضية خاصة إصابة مفصل الكاحل
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: خاتمة الباب األول

من خالؿ دراسة ىذا الباب تطرقنا إىل كرة القدـ و اإلصابة الرياضية بصفة عامة و إصابة الكاحل بصفة 

خاصة والعالج التأىيلي للحد من جل اإلصابات  وخاصة الكاحل، و أشرنا يف موضوعنا ىذا إىل أمهية 

ألنو مل يصل بعد إىل  .العالج التأىيلي بعد حدوث اإلصابة وقد سبق واف ذكرنا وكذلك التعريف بو أكثر

األوساط الرياضية يف بالدنا والعمل مببادئو وبرارلو  يف احلفاظ على توجيو أجيالنا الرياضية ويف بعث احلركة 

الرياضية ووضعها على سكة التقدـ احلقيقي وذلك بتوفَت ادلنشآت والوسائل و األجهزة اليت تبلغ ما بلغت 

. إليو الدوؿ األخرى
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:  تمهيد 

يف اجلانب األول النظري قمنا بدراسة حبثنا دراسة نظرية أثرينا بو الفصول الثالثة بالتعاريف وادلصطلحات 

لإلصابة يف مفصل الكاحل يف ىذا البحث وطرق الوقاية للعالج كذلك، وسنحاول زيادة ادلوضوع أكثر 

وذلك بالقيام بدراسة ميدانية عن طريق توزيع استمارات استبيانية " اجلانب التطبيقي"توضيحا يف ىذا اجلزء 

على العيب كرة القدم على بعض األندية لوالية معسكر، بعدما طرحنا على األساتذة احملكمني يف اجلامعة 

    .وكذلك الدراسة لبعض الكتب استعملنا ادلنهج ادلسحي الوصفي لتحقيق أىداف ىذا البحث
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     : الدراسة االستطالعية -1-1

إن الدراسة االستطالعية ىي عملية يقوم هبا الباحث قصد جتربة البحث دلعرفة صالحيتها وكذلك صدقها 

. بضمان دقة وموضوعية النتائج ادلتحصل عليها يف النهاية

وىذه الدراسة االستطالعية تسبق عمل ميداين وادلتمثلة ي يف زيارة بعض األندية يف كرة القدم لوالية 

إصابة مفصل "معسكر حيث مت طرح بعض األسئلة على الالعبني وادلدربني دلعرفة أكثر عن ىذه اإلصابة 

". الكاحل

وكانت نتائج الدراسة على أن ىناك إصابات عدة على مستوى الكاحل ونظرا ألمهية ادلوضوع والرغبة عليو 

ودراستو تلقينا استجابة من عند ادلدربني والالعبني وتفاعل أكثر من األطباء وادلمرضني وتقبلهم للمساعدة 

. يف موضوع حبثنا ىذا

وعلى ىذا األساس قمنا بعرض استبيان على رلموعة من األساتذة احملكمني من أجل إبداء رأيهم يف طبيعة 

. األسئلة ومدى ارتباطها مبوضوع الدراسة

وبعد إبداء رأي األساتذة احملكمني يف االستبيان قام الطالبني بالتعديالت ادلطلوبة فيما خيص تصحيح 

. صياغة بعض األسئلة وإلغاء غري ادلرغوب فيها

بعد مجع مشل ىذا االستبيان يف شكلو النهائي قمنا حنن الباحثني بتجريبو وذلك بطرحو على رلموعة من 

الالعبني ادلقدرة بعشرة العبني، اختريوا بطريقة عشوائية بعد قراءهتم ألسئلة االستبيان أجابوا عنها يف 

حضور الباحث وذلك دلعرفة مدى فهم الالعبني حملتوى االستبيان وتوضيح ما جيب توضيحو وبعد حتليل 

 يوما على نفس الالعبني وبعد حتليل االستبيان األخري 20النتائج قام الباحث بعرضو مرة أخرى يف خالل 
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ومقارنتو بالنتائج األوىل أثبتنا التحاليل ادلهم مراقبتها دلعرفة نوعية تصنيف األجوبة ألسئلة االستبيان مما 

. يوضح صدق وثبات االستبيان

 : الدراسة األساسية -1-2

 نظرا ألمهية البحث الذي تناولناه يف دراستنا وذلك من أجل إبراز مسامهة :منهج البحث-1-2-1

 العيب كرة القدم اقتضى علينا األمر مستوىالعالج التأىيلي  وطرق الوقاية يف إصابة الكاحل وحتسني 

الستخدام ادلنهج الوصفي لتوضيح ادلفاىيم وادلصطلحات وحتليل ادلتغريات وإعطاء النتائج ادلتوصل إليها 

 .انطالقا من االستبيان

قمنا باختبار الالعبني  العبا مث 40يقدر رلتمع البحث بنسبة :  مجتمع وعينة البحث-1-2-2

 أندية يف والية 3 العبا موزعني على 30بـ   ادلصابني على مستوى مفصل الكاحل وتقدر نسبتهم

. معسكر

:    مجاالت البحث-1-2-3

 المجال البشري : 

 3 العبا موزعني على 30اخرتنا العينة وىي عبارة عن رلوعة من العيب كرة القدم لوالية معسكر وىم 

. أندية يف والية معسكر

 قمنا بتوزيع االستمارات على العبني كرة القدم على ادلستوي األندية وىي : المجال المكاني

: كالتايل

 :احملمدية 

 (القسم الوطين الثاين للهواة) SAMنادي سريع أمال احملمدية 
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معسكر  

 (القسم الوطين الثاين للهواة)  Gsmنادي غايل معسكر 

 :سيق 

 (القسم الوطين الثاين للهواة) .نادي ىالل سيق

 المجال الزمني :

 . 2015جوان 25 إىل غاية 2014 ديسمرب15أجري البحث يف فرتة امتدت من 

. 2015 رسما20 إىل غاية رس ما01فيما خيص االستمارة وحتكيمها 

 مث الفرتة ادلتبقية كانت جلمع 2015 ماي25 إىل غاية 2015 رسما25التحليل وادلناقشة امتدت من 

. 2015جوان 01و أدتمنا البحث يف .البحث وترتيبو 

:  متغيرات البحث-1-2-4

.  مدى استخدام العالج التأىيليإصابة مفصل الكاحل:ادلتغري ادلستقل -1

 . تأىيل إصابة مفصل الكاحل: ادلتغري التابع-2

: أدوات البحث- 1-2-5

: استخدمنا يف حبثنا األدوات التالية 

  الدراسة النظرية :

أمهية ادلوضوع ادلتمثلة يف شرح وتفصيل ذلذه اإلصابة وطرق عالجها التأىيلي وجعلتنا تقوم ببعض القراءات 

النظرية واألخذ بادلصادر وادلراجع العربية واألجنبية اليت تالئم البحث كما قمنا باالستعانة ببعض ادلذكرات 

. والدراسات ادلشاهبة
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 االستبيان :

يعترب االستبيان أحد الوسائل البحث العلمي ادلستعملة على نطاق واسع من أجل احلصول على بيانات أو 

معلومة فاالستبيان يتألف من استمارة حتتوي على رلموعة من الفقرات يقوم كل مشرتك باإلجابة عليها 

. بنفسو دون مساعدة أحد

.   سؤاال20قمنا بتوزيعها على رلموعة ومجعها بعد اإلجابة تضمنت االستمارة يف البحث - 

.  العبا على مستوى أندية والية معسكر30قد مت توزيعها على - 

. وتضمن نوع من األسئلة وىي أسئلة ادلغلقة اليت تكون فيها اإلجابة بنعم أو ال- 

مت تصميم االستبيان على حسب اخللفية النظرية من الكتب العلمية وادلصادر وادلراجع وادلوسوعات - 

. وادلذكرات 

.   سؤال20حيتوي االستبيان على زلورين مكونة من : زلاور االستبيان 

: المحور األول -

. إصابة الكاحل 

: المحور الثاني -

. العالج التأىيلي  ذلذه اإلصابة 

  األسس العلمية ألداة الدراسة :

التحقق من صالحية الدراسة والتأكد من توفرىا على خصائص السيكومرتية مث تطبيقها على عينة 

.  استطالعية
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: صدق األداة -أ

الصدق لغرض التأكد من مدى استخدام العالج التأىيلي يف تأىيل إصابة مفصل الكاحل من وجهة نظر 

 من صدق األداة اتبعنا أكثر من وسيلة لتقنني معامل صدق االستبيان وىي التأكدومن أجل . الالعبني

: كالتايل 

: الصدق الظاهري

تبني أن اختبار استخدام العالج التأىيلي يف تأىيل مفصل الكاحل بعد النتائج ادلتحصل عليها يتميز 

 .بصدق ذايت عايل حملاوره الثالثة

: صدق المضمون 

 .و ذلك بعرضو على عدة أساتذة و دكاترة متخصصني يف البحث العلمي

:  األداة تثبا- ب

ثبات التحاليل مهم دلراقبة نوعية تصنيف األجوبة األسئلة االستبيان من أجل ذلك اخرتنا حتليال داخل 

احملللني وىو حتليل يتم فيو مقارنة حتليل األسئلة للعينة نفسها يف فرتتني بشرط أن يكون نفس احمللل الذي 

: وللتحقق من ثبات االستبيان قمنا بأنفسنا بعملية التحليل يف فرتتني . أجرى التحليل األول

 2015رس  شهر ماأواخرمن :األوىل

 2015أواخر شهر ماي : الثانية
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: الموضوعية -ج

يتمثل اإلستبيان بالسهولة و الوضوح كما أنو غري قابل للتخمني و التقومي الذايت، كما استخدم ىذا 

 فادلوضوعية تعين أن تصف قدرات الفرد كما ىي موجودة ال .اإلستبيان على عينة التجربة اإلستطالعية

  (1999ابراىيم، ) .كما نريدىا أن تكون

: الوسائل اإلحصائية -1-3

يعد ادلنهج اإلحصائي من أحدث الطرق اليت يستعملها الباحث لرتمجة النتائج ادلتحصل عليها ويهدف إىل 

. التعبري ومناقشة وحتويل الدالالت اللفظية وتفسريىا وترمجتها على شكل أرقام

و قد استعملنا يف حبثنا ىذا قانون النسب ادلئوية لتحليل وتشخيص نتائج إجابات الالعبني على ادلقرتحات 

يسمح لنا ىذا القانون مبعرفة مدى وجود فروق  (كاف تربيع)2ادلوجودة ضمن األسئلة وكذلك قانون كا

. معنوية يف إجابات الالعبني عن األسئلة

عدد العينات  /100×عدد التكرارات = النسب ادلئوية

 1-االحتماالت = درجة احلرية

 0.05=مستوى الداللة 

(التكرار ادلشاىد−التكرار ادلتوقع)اس  2 )رلموع  = 2ك 
  تكرار ادلتوقع

. و من أجل ترمجة ىذه النتائج على شكل رسم بياين اخرتنا الدوائر النسبية
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  : صعوبات البحث-1-4

ال يوجد ىناك شيء سهل فيما يتعلق بالبحوث والدراسات البد للباحث من أن يتعرض إىل صعوبات 

كثرية ولكن ليست كلها تذكر فقد توجد الصعوبات اليت تعرقل الباحث خالل مراحل إجنازه ادلختلفة 

ويعمل على اختاذ عدة إجراءات لتجنب أو التخفيف من ىذه الصعوبات ومن بني ىذه الصعوبات اليت 

: واجهناىا ىي 

. قلة مراكز التأىيل الطيب الرياضي  لعالج اإلصابات يف األندية -

 .عدم اسرتجاعنا لإلستمارة اإلستبيانية يف وقتها احملدد-
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   :خالصة 

تطرقنا يف ىذا اجلانب إىل الدراسة االستطالعية قصد جتربة البحث دلعرفة صالحيتها وكذلك صدقها 

بضمان دقة وموضوعية النتائج ادلتحصل عليها يف النهاية وىذه الدراسة سبقت عمل ميداين وادلتمثلة يف 

إلقاء زيارات على بعض األندية لوالية معسكر وىي نادي غايل معسكر ونادي سريع أمال احملمدية ونادي 

 ىالل سيق الرياضي قمنا باالستبيان ومجعنا كل النتائج وذلك دلعرفة نوع اإلصابة ودرجتها وأسباب حدوثها 
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 :تمهيد

لقد جلأ الطالبُت الباحثُت إىل عرض النتائج من خالل الفرضية ادلطروحة وكذا الوسيلة اإلحصائية ادلتبع يف 

وطرق ' إصابة الكاحل 'ىذا اجلانب لإلجابة على السؤال وكذلك مناقشة النتائج دلعرفة اإلصابة الالعبُت 

 .عالجها ومدى فوائد العالج التأىيلي  على الالعبُت يف األندية ككل خاصة والية معسكر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اقشتها ـج ومنئاـالنتو تحليـل رض ـ         ع                     اني                          ـل الثـالفص

 

105 
 

  العبي كرة القدم دىإصابة مفصل الكاحل ل: المحور األول

 ما نوع اإلصابة اليت تعرضت ذلا مفصل الكاحل ؟-1

 ما ىي درجة اإلصابة اليت تعرض إليها الكاحل ؟-2

  من احملور األول02 و01ميثل إجابات الالعبُت على السؤالُت رقم (: 1)الجدول رقم 

 درجة اإلصابة-2 نوع اإلصابة يف الكاحل-1 

 التواء كسر 
دتدد 
 األوتار

دتزق 
 خلع عضلي

إصابة 
 خفيفة

إصابة 
 متوسطة

إصابة 
 خطَتة

 3 20 7 3 2 6 18 1 التكرارات

 10% 66.67% 23.33% %10 %6.67 %20 %60 %3.33 النسب ادلئوية

 15.8 32.32  احملسوبة²كا

 5.99 9.49  اجلدولية²كا
: الجدول نتائج تحليل 

 أن معظم الالعبُت أجابوا بأن نوع اإلصابة اليت 01 الحظنا يف السؤال رقم 01من خالل اجلدول رقم 

 مث اإلصابة الثانية ىي دتدد يف األوتار للكاحل بنسبة %18تعرضوا ذلا ىي التواء يف الكاحل وذلك بنسبة 

أما اإلصابة اليت ىي كسر فكانت بنسبة %2 مث دتزق عضلي وذلك بنسبة %3 مث يليها اخللع بنسبة 6%

 أجاب الالعبون معظمهم بإصابة متوسطة وىي اإلصابة اليت حتدث بكثرة 02ويف السؤال رقم . فقط 1%

 واإلصابة األخَتة ىي إصابة خطَتة أحيانا ما تقع %7 مث تليها إصابة خفيفة بنسبة %20وذلك بنسبة 

 تبُت لنا 15.8 و32.32 ـ وادلقدرة ب01 احملسوبة يف اجلدول رقم ² وعند حساب كا%3وذلك بنسبة 

و %95 ودرجة خطورة 4أي  (5 - 1 )01أهنا أكرب من اجلدولية عند درجة حرية يف السؤال رقم 
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 وىذا 5.99 وادلقدرة بـ%95 ودرجة خطورة 2أي  (3-1 )2 ودرجة احلرية للسؤال رقم 9.49ادلقدرة بـ 

 أي أن ىذه 2 و1يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل االلتواء وإصابة متوسطة يف السؤالُت 

. الفروق ال ترجع إىل الصدفة

 :استنتاج

 .نستنتج من خالل اجلدول أن معظم الالعبُت تعرضوا إلصابة التواء يف الكاحل

 .نستنتج من خالل اجلدول أن معظم اإلصابات اليت تلقاىا الالعبون ىي إصابة متوسطة

 

 

 1 من احملور 02 و01يوضح إجابات الالعبُت على السؤالُت رقم  : 01شكل بياني رقم 

 

 

 

10%
7%

20%

60%

3%

نوع اإلصابة فً الكاحل 

خلع عضليتمزق أوتارتمدد إلتواء كسر

23%

67%

10%

درجة اإلصابة فً الكاحل 

خفيفةإصابة متوسطةإصابة خطيرةإصابة
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 ما سبب كسر دلفصل الكاحل؟ -3

 ما سبب خلع مفضل الكاحل؟- 4 

 ما ىو سبب التواء مفصل الكاحل؟-5

  5، و4، 3ميثل أسباب إصابات الكاحل من خلع والتواء وكسر لألسئلة رقم  02جدول رقم 

 1من احملور

 التواء الكاحل.5 خلع الكاحل.4 كسر الكاحل.3 

 اإلجابات

رض
باأل

وط 
سق

ال
خر 
ب أ

الع
مع 

اك 
حتك

ا
س  

يف نف
كرة 

ب ال
ضر

قت
الو

 

خر
ب أ

الع
من 

ربة 
ض

 

وي
م ق

طدا
إص

ظئة 
 خا

حركة
 

ضية
ألر

ا
عب 

 اال
ذاء

ح
دمية 

ة ق
صاب

إ
 

 4 16 10 5 10 15 5 6 19 التكرارات
النسب 
6 ادلئوية

3
.3

3

%
 2

0
%

 %
1

6
.6

7 %
5

0
 %

3
3

.3

3 

1
6

.6
7

% 

3
3

.3
3

% 

5
3

.3
3

% 

1
3

.3
3

% 

 2كا
 17.2 15 12.2 احملسوبة

 2كا
 5.99 5.99 5.99 اجلدولية
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 : تحليل نتائج الجدول 

 05و04و03 الذي يوضح إجابات الالعبُت على األسئلة رقم 02من خالل نتائج اليت يف اجلدول رقم 

كسر الكاحل أن معظم الالعبُت أجابوا السقوط على األرض وذلك 03جند يف السؤال رقم 

 مث يف األخَت ضرب الكرة يف نفس %20مث يأيت االحتكاك مع العبُت أخر بنسبة %63.33بنسبة

 .%16.67الوقت بنسبة 

 مث %50 خلع الكاحل أن معظم الالعبُت أجابوا بضربة من العب أخر وذلك بنسبة 4ويف السؤال رقم 

 %16.67 ويف األخر حركة خاطئة نسبتها قليلة وذلك %33.33يليها االصطدام القوي بنسبة 

مث يليها األرضية  %53.33 أجاب الالعبون معظمهم حبذاء الالعب وذلك بنسبة 5و يف السؤال رقم 

 . %13.33 مث يف األخر تأيت إصابة قدمية وذلك بنسبة %33.33بنسبة 

 تبُت لنا أهنا أكرب 17.2 و15 و12.2وادلقدرة ب (5و4و3) احملسوبة يف األسئلة  ² وعند حساب كا

و درجة حرية 5.99 وادلقدرة ب%95 ودرجة خطورة 2أي (3-1)من اجلدولية عند درجة احلرية 

 درجة 2أي (3-1)5 ودرجة خطورة السؤال %95درجة خطورة 5.99 وادلقدرة ب2أي  (3و1)

 وىذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل 5.99 وادلقدرة ب4 للسؤال %95خطورة 

السقوط وضربة من طرف العب أخر  

 :استنتاج 

 يف اإلجابة على السؤال كسر الكاحل أن السقوط باألرض واالحتكاك 2نستنتج من خالل اجلدول رقم 

مع العب وضرب الكرة يف نفس الوقت كلها أسباب تؤدي إىل كسر الكاحل لكن السقوط باألرض 

 .يؤدي بدوره أكثر إىل كسر الكاحل
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 خلع الكاحل أن حركة خاطئة واصطدام قوي 4 يف اإلجابة على السؤال 2نستنج من خالل اجلدول رقم 

 .يسببان خللع الكاحل إال أن الضربة من طرف الالعب ىي أكثر أسباب اخللع الكاحل

 التواء الكاحل أن األرضية وإصابة قدمية 5يف اإلجابة على السؤال رقم 2نستنتج من خالل اجلدول رقم 

 مها سببان اللتواء الكاحل إال أن احلذاء ىو األكثر  أسباب التواء الكاحل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  من احملور األول05 و04 ،03ميثل أسباب إصابات الكاحل لألسئلة رقم : 02شكل بياني رقم

 

33%

53%

14%

التواء الكاحل 

األرضية الالعبحذاء قديمةإصابة

%20

17%
%63

كسر الكاحل

إحتكاك مع العب ضرب الكرة في نفس الوقت السقوط باألرض

50%

33.33%

16.67%

خلع الكاحل

ضربة من العب آخر إصطدام قوي حركة خاطئة
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 ىي اإلصابة الشائعة على مستوى الكاحل ؟ ما-6

  ميثل اإلصابة الشائعة على مستوى الكاحل03جدول رقم

 :تحليل نتائج الجدول 

 من %50 اإلصابة الشائعة للكاحل ىي التواء يف الكاحل بنسبة 6 للسؤال رقم 3من خالل اجلدول رقم 

 مث يليها دتدد يف األوتار للكاحل بنسبة %20بُت اإلصابات األخرى مث يليها اخللع وذلك بنسبة 

 . ويف األخَت كسر يف الكاحل بنسبة قليلة%10 مث يليها دتزق عضلي بنسبة 16.67%

 تبُت لنا أهنا أكرب من اجلدولية عند 79.32 وادلقدرة ب6 احملسوبة يف السؤال رقم 2و عند حساب كا

 وىذا يدل على وجود فروق %9.49 و ادلقدرة ب95% ودرجة خطورهتا 4أي  (1-5)درجة حرية 

 ذات داللة إحصائية لصاحل االلتواء 

: استنتاج 

 أن الكاحل معرض 3 اإلصابة الشائعة يف الكاحل يف احلدول رقم 6نستنتج من خالل السؤال رقم 

إال أن االلتواء ىو أكثر شيوعا يف  (دتزق عضلي والتواء ودتدد األوتار،خلع،كسر)دلختلف اإلصابات 

  اإلصابة بالكاحل

 اإلصابة الشائعة يف الكاحل-6 
 دتزق عضلي دتدد األوتار كسر التواء خلع اإلجابات
 3 5 1 15 6 التكرارات

 %10 %16.67 %3.33 %50 %20 النسب ادلئوية
K²79.32 احملسوبة 
K²9.49 اجلدولية 
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  من احملور األول06ميثل اإلصابة الشائعة يف الكاحل للسؤال رقم  : 03شكل بياني رقم 

 ىل تعرضت من قبل إلصابة بالكاحل؟ -7

 يف أي مرحلة تعرضت ذلا ؟-8

   ميثل تعرض الالعب إلصابة الكاحل ويف أي مرحلة مت ذلك4جدول رقم 

 مراحل التعرض ذلذه اإلصابة-8 تعرض الالعب إلصابة يف الكاحل-7 

 أثناء التدريب ال نعم اإلجابات
أثناء ادلباريات 

 التجريبية
أثناء ادلباريات 

 الرمسية
 5 8 17 3 27 التكرارات

 %16.67 %26.67 %56.67 %10 %90 النسب ادلئوية
 10.18 19.2 احملسوبة2كا
 5.99 3.84 اجلدولية2كا

            :تحليل نتائج الجدول 

 تعرض الالعب لإلصابة 7 إتضح لنا يف السؤال رقم 8 و 7 اخلاص بالسؤالُت 4 من خالل اجلدول رقم 

 يليو مراحل التعرض لإلصابة يف %90يف الكاحل من قبل فوجدنا معظم الالعبُت أجابوا بنعم بنسبة 

20%

50%
3%

17%

10%

اإلصابة الشائعة فً الكاحل 

خلع إلتواء كسر األوتارتمدد عضليتمزق
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 %56.66 حيث أجاب الالعبون أن خالل التدريب كانت نسبتها أكرب من 8الكاحل يف السؤال رقم 

 مث يليها أثناء ادلباريات الرمسية بنسبة  %26.67مث يليها أثناء ادلباريات التجريبية  و ذلك بنسبة 

 من احملور األول أتضح لنا أهنا أكرب من 8 و 7احملسوبة يف السؤال رقم k² و عند حساب 16.67%

 يليها 3.84و ادلقدرة ب% 95 و درجة خطورة 1اي  (2-1)7اجلدولية و عند درجة حرية للسؤال رقم 

اي  (3-1 )8 عند درجة حرية السؤال رقم 10.18 كذلك أكرب من اجلد ولية ادلقدرة ب8السؤال رقم 

 5.99ب  % 95 و درجة خطورة 2

 استنتاج

  أن جل الالعبُت  قد تعرضوا إلصابة يف الكاحل 7نستنج من خلل السؤال رقم 

 اخلاص باحملور األول أن أثناء التدريب ىي ادلرحلة األكثر تعرضا لالعبُت 8نسنتج من خالل السؤال 

لإلصابة يف الكاحل 

 

 07ميثل تعرض الالعب لإلصابة يف الكاحل ويف أي مرحلة مت ذلك للسؤال رقم  : 04شكل بياني رقم 

  من احملور األول08و

 

57%27%

16%

مراحل التعرض لإلصابة  
فً الكاحل 

3 4 5

90%

10%

تعرض الالعب إلصابة فً 
الكاحل 

نعم ال
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 ما سبب اإلصابة بالكاحل ؟-9 

 ماسبب الرئيسي حلدوث إصابات يف الكاحل ؟-10

 ميثل سبب اإلصابة يف الكاحل السبب الرئيسي لذلك  ؟:05جدول رقم 

 السبب الرئيسي حلدوث اإلصابة يف الكاحل-10 سبب إصابة الكاحل-9 

 اإلجابات

دنية
 الب

ياقة
 الل

ص
نق

 

عب
الت

محاء 
 اإل

ص
نق

رسة 
دلما

اء ا
أثن
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ألر

مة ا
مالئ

دم 
ع

وى  
مست

ض 
خنفا

إ
دنية
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مام  

إلىت
دم ا

ع
ات

محاء
باإل

رسة 
دلما

اء ا
أثن

 

عب
الت

 

 2 8 12 5 3 7 13 4 6 التكرارات
النسبب 

 %20 ادلئوية
13.33

% 
43.33

% 
23.33

% 10% 16.67% 40% 26.67

% 
6.67

% 

K²10.98 5.99 احملسبة 
K²9.49 7.82 اجلدولية 

 :تحليل نتائج الجدول 

 سبب اإلصابة 9أتضح لنا يف السؤال رقم  (10و9) اخلاص بالسؤالُت 05من خالل اجلدول رقم 

مث يليو أثناء %43.33الكاحل أن السبب الذي أجاب عليو الالعبون ىو نقص اإلمحاء وذلك بنسبة 

أما %13.33مث يليو التعب بنسبة %20مث يليو نقص اللياقة البدنية بنسبة %23.33ادلمارسة بنسبة 

 الرئيسي حلدوث اإلصابة على مستوى الكاحل فأجاب الالعبون عدم االىتمام 10فيما خيص بالسؤال 

 يليها أثناء ادلمارسة بنسبة %40باإلمحاءات ىو السبب الرئيسي حلدوث اإلصابة وكانت النتيجة بنسبة 
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مث يليها عدم مالئمة األرضية وذلك %16.67مث يليها اخنفاض مستوى اللياقة البدنية بنسبة 26.67%

  %6.67مث يف األخَت التعب بنسبة %10بنسبة 

 تبُت لنا أهنا أصغر من 10.98و5.99 وادلقدرة ب10و9 احملسوبة للسؤال 2 وعند حساب كا 

و 7.82و ادلقدرة ب%95 ودرجة خطورة 3أي (4-1)أي الفرق عند درجة حرية  9اجلدولية يف السؤال 

و ادلقدرة %95 ودرجة خطورة 4أي (5-1) عند درجة حرية 10أكرب من اجلدولية يف السؤال رقم 

 لصاحل عدم االىتمام باإلمحاء 9.49ب

 :االستنتاج

  أن سبب إصابة الكاحل ىو 9اإلجابة على السؤال رقم 05نستنتج من خالل اجلدول رقم 

 نقص اإلمحاء 

  أن السبب الرئيسي حلدوث اإلصابة 10اإلجابة عن السؤال رقم 5نستنج من خالل اجلدول رقم 

 ىو عدم اإلىتمام باإلمحاءات 

 

 

 

 

 

 

 

20%

13%

44%

23%

سبب إصابة الكاحل 

البدنيةاللياقةنقص

التعب

اإلحماءنقص

الممارسةأثناء
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 10و9ميثل سبب اإلصابة والسبب الرئيسي حلدوثها للسؤالُت  : 05شكل بياني رقم 

 من احملور األول

  العالج التأىيلي  لإلصابة يف الكاحل :المحور الثاني 

 ىل ىناك مركز طيب خاص بالنادي ؟-1

 ىل يتوفر ناديكم على مجيع مستلزمات ووسائل التأىيل الرياضي للكاحل ؟-2

 

 

 

 

 

10%

17%

40%

26%

7% األرضيةمالئمةعدم

البدنيةاللياقةمستوىإنخفاض

باإلحماءاتاإلهتمامعدم

الممارسةأثناء

التعب

 السبب الرئيسي لحدوث اإلصابة في الكاحل
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 ميثل ىل ىناك مركز طيب وىل يقوم النادي على مستلزمات ووسائل التأىيل للسؤالُت رقم :6جدول رقم 

  من احملور الثاين2 و1

 توفر النادي على مستلزمات وسائل التأىيل-2 وجود مركز طيب بالنادي-1 

 نوعا ما ال نعم ال نعم اإلجابات
 10 20 0 22 8 التكرارات

 %33.33 %66.67 %0 73.33% %26.67 النسب ادلئوية
K²10 6.52 احملسوبة 

K²5.99 3.84 اجلدولية 

 :تحليل نتائج الجدول

 أن كل الالعببُت أجابوا بعدم وجود مركز 1 إتضح لنا اإلجابة عن السؤال 6من خالل نتائج اجلدول رقم 

 أما يف اإلجابة على السؤال %26.67 يليو وجود مركز طيب بنسبة %73.33طيب بالنادي ذلك بنسبة 

 أما اإلجابة نوعا ما %66.67 فأجابوا بعدم وجود مستلزمات طبية ووسائل للعالج التأىيلي  بنسبة 2

 %0 يليها إجابة نعم توفر النادي على ادلستلزمات بنسبة %33.33فكانت 

 احملور الثاين تبُت لنا أهنا أكرب من اجلدولية عند درجة 2 و1احملسوبة يف السؤال رقم K²و عند حساب 

 وجود فروق ذات داللة إحصائية 3.84 وادلقدرة ب%95 ودرجة خطورة 1أي (2-1)1حرية السؤال 

 %95 ودرجة خطورة 2أي  (3-1 )2لصاحل عدم وجود مركز طيب بالنادي ودرجة حرية السؤال رقم 

 وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل عدم توفر النادي على ادلستلزمات التأىيل 5.99وادلقدرة ب

 الطيب 
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 :استنتاج

  أن الالعبُت حباجة ماسة إىل مركز طيب 6 للجدول رقم 1نستنتج من خالل اإلجابة على السؤال 

 يف النادي 

  يوجد إىتمام خاص بإصابة الالعبُت لعدم   أنو ال6 رقم 2نستنج من خالل اإلجابة على السؤال

 توفر ناديهم على مستلزمات ووسائل التأىيل الرياضي 

 

ميثل وجود مركز طيب خاص بالنادي وتوفر النادي على ادلستلزمات التأىيل للكاحل  : 6شكل بياني رقم 

  من احملور الثاين2 و1للسؤالُت 

 ىل تلقيت العناية الكافية أثناء التعرض لإلصابة ؟-3

 ىل تلقيت العالج من طرف النادي بعد التعرض لإلصابة يف الكاحل -4

 

 

 

27%

73%

وجود مركز طبً بالنادي 

نعم ال

0%

67%

33%

توفر النادي على مستلزمات 
وسائل التأهٌل 

تعم ال مانوعا
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ميثل تلقي العناية الكافية وتلقي العالج من طرف النادي بعد التعرض لإلصابة يف الكاحل : 7جدول رقم 

  من احملور الثاين4 و3

 خضوع الالعب للعالج من طرف النادي-4 تلقي العناية الكافية أثناء التعرض لإلصابة يف الكاحل-3 
 ال نعم ال نعم اإلجابات
 25 5 24 6 التكرارات

 %83.33 %16.67 80% %20 النسب ادلئوية
K²13.32 10.8 احملسوبة 
K²3.84 3.84 اجلدولية 

 :تحليل نتائج الجدول 

 بعدم تلقيهم 3 أجاب الالعبون يف السؤال 4و 3 لإلجابة على السؤالُت 7من خالل نتائج اجلدول رقم 

 فقط %20 أما إجابة نعم فكانت %80للعناية الكافية أثناء التعرض لإلصابة يف الكاحل وذلك بنسبة 

 يليها %83.33أجاب الالعبون بعدم خضوعهم للعالج من طرف النادي وذلك بنسبة 4ويف السؤال 

  16.67%خضوعهم للعالج الطيب بنسبة 

 تبُت لنا أهنا أكرب من 13.32و10.8 وادلقدرة ب4و3 احملسوبة يف السؤال رقم K²و عند حساب 

 تبُت لنا أنو 3.84ادلقدرة ب  و 95%و درجة خطورة1أي (2-1)3اجلدولية عند درجة حرية السؤال 

وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل عدم تلقي العناية الكافية أثناء التعرض لإلصابة وعند درجة 

 تبُت لنا بوجود فروق ذات داللة 3.84 وادلقدرة ب % 95 درجة خطورة 1أي  (1-2)للسؤال رقم 

. إحصائية لصاحل عدم خضوع الالعب للعالج من طرف النادي 
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 :استنتاج 

  نستنتج من خالل اجلدول أن الالعبُت ال يتلقون العناية الكافية عند إصابتهم يف الكاحل. 

 نستنتج من خالل اجلدول أن الالعبُت ال خيضعون للعالج الطيب من طرف النادي 

 

 

 

 

 

  مبحور الثاين04و03ميثل اإلجابة على السؤالُت  :07شكل بياني رقم 

 بعد تعرضك لإلصابة ؟ ي لعالج تأىيلتىل تلقي- 5

من الذي قام هبذا العالج ؟ 

      6 و5 ميثل تلقي العالج تأىيل بعد اإلصابة والذي قام بالعالج لإلصابة على السؤالُت :08جدول رقم 

من احملور الثاين 

الذي قام بالعالج التأىيلي تلقي العالج التأىيل بعد التعرض لإلصابة 
ادلمرض الطبيب ادلدرب ال نعم اإلجابات 
 8 17 5 20 10التكررات 

 26.67% 56.67% 16.67% 66.67% %33.33النسب ادلئوية 
 5.32 3.32احملسوبة 
 5.99 3.84 اجلدولية

 

20%

80%

تلقً العناٌة الكافٌة أثناء 
التعرض لإلصابة فً 

الكاحل 

نعم ال
17%

83%

خضوع الالعب للعالج من 
طرف النادي

نعم ال
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 تحليل نتائج الجدول

 الالعبُت اتضح لنا أن العالج والتأىيل بعد اإلصابة 5 لإلجابة على السؤال 08من خالل اجلدول ر قم 

   33.33% والذين كانت إجابتهم ب ال بنعم بنسبة 66.67%الالعبُت كانت إجابتهم ب ال ننسبة 

 تبُت لنا أهنا  5.99 وادلقدرة ب   و6 و5 احملسوبة للسؤال ر قم  k2عند حساب 

 ودرجة حرية % 95 درجة خطورة 1أي (1-2) عند درجة احلرية5 احملسوبة يف السؤال رقم k2أكرب من 

 الحظنا أنو    احملسوبة وىناk² تبُت لنا أهنا أكرب من 5.99 وادلقدرة ب 2أي  (1-3 )6السؤال رقم 

يوجد فروق ذات داللة إحصائية لصاحل عدم تلقي العالج التأىيل أثناء التعرض لإلصابة والطبيب ىو 

الذي يقوم بالعالج  

: استنتاج

  نستنتج أن الالعبُت مل يتلقوا العالج التأىيلي  بعد التعرض لإلصابة 

 التأىيلي  يف النادي الرياضي نستنتج أن الطبيب ىو من قام بالعالج 

 

 ميثل تلقي العالج التأىيلي  بعد اإلصابة ومن الذي يقوم هبذا العالج التأىيلي : 8شكل بياني رقم 

33%

67%

تلقً العالج التاهٌلً بعد 
التعرض لالصابة

نعم %17ال

56%

27%

الذي قام بالعالج

المدرب الطبيب الممرض



 اقشتها ـج ومنئاـالنتو تحليـل رض ـ         ع                     اني                          ـل الثـالفص

 

121 
 

بعد اإلصابة ىل تلقيت إعادة تأىيل من طرف ادلدلك ؟ -7

ىل إعادة التأىيل احلركي أثر إجيابيا على اإلصابة ؟ -8

  من احملور الثاين8 و7ميثل إجابات الالعبُت على األسئلة رقم  :9جدول رقم 

 تأثَت إعادة التأىيل احلركي بشكل إجيايب-8 تلقي الالعب التأىيل احلركي من طرف ادلدلك-7 
 نوعا ما ال نعم ال نعم اإلجابات

 15 4 11 25 5 عدد األجوبة
 %50 %13.33 %36.67 %83.33 %16.67 النسب ادلئوية

K²6.2 13.32 احملسوبة 
K²5.99 3.84 اجلدولية 

 :تحليل نتائج الجدول 

  إتضح لنا أن 8و7 الذي ميثل إجابات الالعبُت على األسئلة رقم 09من خالل اجلدول رقم 

 %83.33أغلبيتهم أجابوا عدم تلقيهم التدليك من طرف ادلدلك وذلك بنسبة 7الالعبُت يف السؤال 

فإن الالعبُت أجابوا بأن إعادة التأىيل احلركي نوعا 8 ويف السؤال %16.67يليها تلقيهم للتدليك بنسبة 

 يليها إجاباهتم نعم تأثَت إعادة التأىيل احلركي بشكل %45ما يؤثر على اإلصابة بشكل إجيايب بنسبة 

  %13.33 أما إجاباهتم بال كانت نسيتها ادلئوية ب%36.67إجيايب على االعب بنسبة 

  عند حسابK² تبُت لنا أهنا أكرب من 6.2 و13.32 وادلقدرة ب8و7احملسوبة يف السؤالُت رقم 

 ودرجة 3.84 وادلقدرة ب95 % ودرجة خطورة 1أي (2-1 )7اجلدولية عند درجة حرية للسؤال رقم 

 وىنا الحظنا أنو يوجد فروق 5.99 وادلقدرة ب%95 ودرجة خطورة 2أي (3-1)8حرية السؤال رقم 

ذات داللة إحصائية لصاحل عدم تلقي الالعب للتأىيل احلركي من طرف ادلدلك وتأثَت إعادة التأىيل 

 احلركي بشكل إجيايب 
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 :استنتاج 

 يتلقوا إعادة التأىيل حركي من طرف ادلدلك  نستنج أن الالعبُت ال. 

 يأثر أكثر بشكل إجيايب على الالعبُت نستنج أن إعادة تأىيل حركي ال 

 

تلقي الالعب التأىيل احلركي من طرف ادلدلك وتأثَت إعادة التأىيل احلركي بشكل  : 9شكل بياني رقم 

  للمحور الثاين8و7إجيايب للسؤالُت 

 ىل تعرضت لفحص طيب معمق ؟-9

 ىو عدد الفحوصات الطبية خالل ادلوسم ؟ ما-10

 

 

 

 

 

17%

83%

تلقً الالعب التأهٌل الحركً 
من طرف المدلك 

نعم ال

37%

13%

50%

تأثٌر إعادة التأهٌل الحركً 
بشكل إٌجابً 

نعم ال مانوعا



 اقشتها ـج ومنئاـالنتو تحليـل رض ـ         ع                     اني                          ـل الثـالفص

 

123 
 

17%

83%

تعرض الالعب لإلصابة 

نعم ال

44%

23%

13%

20%

عدد الفحوصات الطبٌة 
خالل الموسم الماضً 

واحدةمرة مرتين أكثر توجدال

 ميثل تعرض الالعبُت لفحص طيب معمق وعدد الفحوصات الطبية خالل ادلوسم الرياضي : 10جدول رقم 
 عدد الفحوصات الطبية خالل ادلوسم الرياضي-10 تعرض الالعب لإلصابة-9 

 التوجد أكثر مرتُت مرة واحدة  ال نعم اإلجابات
 6 4 7 13  25 5 التكرارت

 %20 %13.33 %23.33 %43.33  %83.33 16.67% النسب ادلئوية
K²5.99 13.32 احملسوبة 
K²7.82 3.84 اجلد ولية 

 :تحليل نتائج الجدول 

  الالعبُت إتضح لنا يف السؤال 10و9الذي ميثل اإلجابة على األسئلة 10من خالل اجلدول رقم 

 أما اإلجابة %83.33أن كل الالعبُت مل يتعرضوا لفحص معمق لإلصابة يف الكاحل وذلك بنسبة  9

فأجابوا االعبُت عدد الفحوصات الطبية خالل 10 أما السؤال %16.67بنعم فكانت قليلة جدا نسبتها 

 يليها أكثر بنسبة %23.33 يليها إجاباهتم مرتُت بنسبة % 43.33ادلوسم الرياضي مرة واحدة بنسبة 

  %20 يليها ال توجد بنسبة 13.33%

: إستناج

 خيضعون لفحص طيب معمق  نستنج الالعبُت ال 

  نستنج أن الفحوصات الطبية خالل ادلوسم قليلة جدا 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ميثل تعرض الالعب لفحص طيب معمق وعدد الفحوصات الطبية خالل ادلوسم : 10شكل بياني رقم 
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 :االستنتاجات -2-1

 نستنج أن معظم الالعبُت قد تعرضوا لإلصابة يف مفصل الكاحل ودرجة إصابتها كانت متوسطة. 

  نستنج أن السقوط باألرض وضرب الكرة يف نفس الوقت و اإلحتكاك مع العب أخر أسباب

 .كسر الكاحل 

  نستنج أن ضربة من العب أخر و إصطدام قوي وحركة خاطئة ىي من أسباب خلع الكاحل. 

  نستنتج أن سبب التواء الكاحل الرئيسي ىو حذاء اللعب. 

 نستنتج أن اإلصابة الشائعة يف الكاحل ىي االلتواء . 

  نستنتج أن معظم الالعبُت قد تعرضوا لإلصابة يف الكاحل ويتم ذلك األثناء التدريب. 

  نقض اإلمحاء أثناء ادلمارسة ،التعب ،نستنج أن سبب إصابة الكاحل ىو نقص اللياقة البدنية. 

  عدم مالئمة األرضية إخنفاض مستوى .نستنج أن السبب الرئيسي حلدوث اإلصابة يف الكاحل

 .التعب ،عدم اإلىتمام باإلمحاءات أثناء ادلمارسة ،الياقة البدنية 

  نستنتج أن إنعدام العالج التأىيلي  أدى إىل تراكم اإلصابات يف الكاحل وىذا راجع إىل إمهال

 .النادي وعدم توفره دلركز طيب 

  نستنتج أن النادي اليتوفر على مستلزمات ووسائل العالج التأىيلي  لالعبُت. 

  نستنتج أن الالعب اليتلقى العناية الكافية أثناء تعرضو لإلصابة. 

  نستنتج أن الالعب ال يتلقى العالج من طرف النادي. 

  نستنتج أنو ال يوجد إىتمام خاص باإلصابة الالعب لعدم توفره على العالج التأىيلي . 

 



 اقشتها ـج ومنئاـالنتو تحليـل رض ـ         ع                     اني                          ـل الثـالفص

 

125 
 

 :مناقشة الفرضيــــات-2-2

من خالل الدراسة اليت قمنا هبا على األندية وذلك باستخدامنا من االستثمارات استبيانية وبعد ادلعاجلة 

 اإلحصائية توصلنا إىل النتائج سوف نقوم مبناقشة ىذه النتائج بالفرضيات ادلطروحة 

 :الفرضية العامة 

  إصابة مفصل الكاحل وطرق عالجو التأىيلي عند العيب كرة القدم 

 : الفرضية الجزئية األولى

من الفرضية العامة نستخرج الفرضية اجلزئية القائلة بأن إصابة مفصل الكاحل ختتلف حسب نوع ودرجة 

وسبب لإلصابة ومن بينها دتزقات عضلية وخلوع وكسور ودتدد يف األوتار وااللتواء والسبب الرئيسي حلدوث 

 واألشكال 5و3,4 ،2 و1اإلصابة ىو عدم اإلىتمام باإلمحاءات ومن خالل النتائج اليت يف اجلدول رقم 

من احملور األول  تبُت لنا أن معظم اإلصابات الكاحل كانت التواء وسببها احلذاء 5,4,3و2و1البيانية 

الرياضي كما ىو يف دراسة الدكتور رليد ادلويل قال على عكس اإلعتقاد السائد بأن دتزق العضلة اخللفية 

للفخذ ىي الغالبة على إصابات العيب كرة القدم إال أن إصابة الكاحل ىي األكثر شيوعا بُت العيب كرة 

القدم وبالتايل نستطيع أن نقول أن إصابة الكاحل تشكل خطرا قد يهدد العب كرة القدم وحتد من مستواه 

لذا جيب على كل العب أخذ احلذر وعلى ادلدرب كذلك اإلىتمام بالالعب .البدين والنفسي كذلك 

الرياضي ألن سالمتو ىي سالمة النادي والزيادة يف تطوره تستطيع أن نقول أن الفرضية اجلزئية األوىل 

 .حتققت
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  :الفرضية الجزئية الثانية

 من الفرضية العامة نستخلص الفرضية اجلزئية القائلة أن العالج التأىيلي  يساىم يف التقليص من اإلصابة 

ومعاجلتها بطريقة طبيعية ومرجعية لفوائد عدة ومن خالل النتائج ادلتحصل عليها يف اجلدول رقم 

 من احملور الثاين والذي تظهر لنا 10و9و8و7و6و كما ىو موضح يف األشكال البيانية 10و8,9و7و6

أن النادي الرياضي ال يتوفر على مركز للعالج التأىيلي وال حىت إسعافات أولية ووسائل التأىيل للعناية أكثر 

من احملور الثاين أهنا 10العب وكذلك عدة فحوصات طبية قليلة وتكاد تنعدم ووجدنا من خالل اجلدول رقم

" دائرة البحث العلمي"قليلة وىي مرة واحدة خالل ادلوسم الرياضي وكما قال توفيق ادلوىل رليد يف كتابو 

العالج التأىيلي  ال يكون فًتة واحدة خالل السار الرياضي لالعب كرة قدم بل ىناك إسًتاتيجيات كثَتة 

معروفة واليت تستخدم دلساعدة ادلصابُت للشفاء والعودة للحياة الرياضية ويف األخَت اتضح لنا أن إمهال 

السلطات هبذا اجلانب العالج التأىيلي  اخلاص بكل نادي وقلة ادلستلزمات ووسائل التأىيل الرياضية يؤدي 

خاصة إىل تدىور يف مستوى العب كرة القدم وعامة يف مستوى النادي الرياضي  و هبذا نستطيع أن نقول 

  .ان الفرضية اجلزئية الثانية قد حتققت
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 :اإلقتراحات والتوصيات -2-3

  من خالل النتائج اليت توصلنا إليها رأينا أن خنرج ببعض التوصيات واالقًتاحات اليت نتمٌت أن

تؤخذ بعُت االعتبار من طرف كل القائمُت على كرة القدم اجلزائرية وخاصة من طرف ادلدرب وكذلك 

اذليئات العليا ادلسؤولة عن كرة القدم بتوفَت مراكز خاصة بالـتأىيل الرياضي وذلك للتكفل جبميع الالعبُت 

ادلصابُت واليت نأمل أن تكون بداية اخلروج من ادلأساة اليت يعاين منها العيب كرة القدم ومن بُت ىذه 

 :التوصيات 

  توفَت مراكز للعالج التأىيلي  وتعميمها على ادلستوى الوطٍت. 

  توفَت قاعات العالج الرياضي وجتهيزىا بأحدث األدوات الطبية ووسائل العالج التأىيلي  احلديثة وكذا

 .اإلسعافات األولية 

  ضرورة إجراء مراقبة أو متابعة طبية دورية من طرف النادي. 

  توفَت رلموعة من ادلتخصصُت يف العالج التأىيلي  للتكفل بادلصابُت. 

  وضع قانون إجباري يفرض إجراء متابعة طبية دورية لالعب كرة القدم ألكثر من مرة يف السنة . 

  اإلىتمام باجلانب البدين ألنو عامل من عوامل التفوق والنجاح لألندية. 

  توفَت طاقم طيب خمتص يف العالج التأىيلي  دوره التدخل يف أي نوع من أنواع اإلصابات سواء أثناء

 .ادلنافسة أو التدريب 

  حتسُت أرضية ادلالعب الرياضية وبناء منشأت جديدة متوفرة على الوسائل احلديثة وادلتطورة. 

  جيب توفَت طبيب خمتص يف التأىيل الرياضي داخل كل فريق يف النادي الرياضي اجلزائري. 
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  تدعيم ىذا الطب التأىيلي  الرياضي يف اجلزائر مبميزات وإعطائو مكانو يف اجلانب الرياضي يف كل

 .األندية 

  توعية ادلدربُت عن طريق إعطائهم دروس ختص العالج التأىيلي. 

  و يف األخَت نرجو من السلطات العليا ادلتخصصة يف اجلانب الرياضي اإلىتمام أكثر وأكثر بالالعب

 .الوطٍت اجلزائري 
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 :الخاتمة العــــــامة

من خالل البحث النظري والدراسة ادليدانية اليت قمنا هبا باستعمال االستبيان الذي يتمحور إىل إثنُت احملور 

األول إصابة الكاحل واحملور الثاين  إعادة الـتأىيل الرياضي فوقفنا عندىا ودرسنا أنواع اإلصابة يف الكاحل 

وأىم أسباهبا ومتغَتاهتا ووجدنا ولألسف الشديد أنو مل تعطى أمهية كبَتة ومكانة للعالج التأىيلي  يف 

رياضة كرة القدم وىذا راجع إىل غياب أصحاب االختصاص يف ىذا اجملال أو رمبا نقص يف اجلانب ادلادي 

ذلذه الفرق وىذا قد يعود بالسلب على الرياضة من اجلانب الصحي وذلك بتعرضهم إىل إصابات متنوعة 

ومتفاوتة اخلطورة  خاصة أن رياضة كرة القدم تتميز باالحتكاك البدين والتنافس الشديد أما يف اجلانب 

 الرياضي فيتمثل يف تدىور مستواىم الرياضي نظرا خلطورة اإلصابات وتكرارىا خاصة اإلصابة يف الكاحل 

جراء العالج ‘كما أثر ذلك على عدم توفر الفرق إىل طبيب خمتص يف التأىيل أو حىت طبيب عام يقوم ب

 بعد اإلصابة الالعبُت ومراقبتهم أثناء التدريبات ويف ادلباريات التجريبية وادلباريات الرمسية 

ومن ناحية أخرى فإن نقص التوعية من طرف ادلدربُت وغياب التوجيو أدى إىل تراكم اإلصابات وخاصة 

يعطي لالعب نصائح لتفادي اإلصابة أثناء ممارسة الرياضية يف ادلالعب  على مستوى الكاحل كما أنو ال

إضافة إىل إمهال السلطات بادليدان الرياضي وعدم توفَت مالعب الئقة أو حىت ترميمها وإعادة صناعة 

 أراضيها 

و عدم االىتمام أكثر بالالعب كرة القدم من طرف ادلعنيُت يؤدي إىل تدىور وعدم حتقيق نتائج حسنة يف 

ادلباريات وعدم تقدمبهم لألداء اجليد لذا فمن الواجب ادلدربُت االىتمام بالالعبُت ومتابعتهم صحيا طوال 

 ادلشوار الرياضي حىت دتارس كرة القدم حتت أحسن الظروف 
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و يف األخَت أدتٌت أن جيد الالعبون االىتمام والعناية الكافية وخاصة بعد اإلصابة وذلك من طرف ادلعنيُت 

والتخفيف من كمية اإلصابات وخاصة إصابة الكاحل كما أدتٌت أن جند اقًتاحاتنا األذان الصاغية والنية 

ونتمٌت كذلك على اجلهات ادلعنية االىتمام بالعيب كرة القدم ألنو  احلسنة لتجسيدىا على أرض الواقع 

 . سيأيت يوم تكتب أمسائهم يف صفحات التاريخ الرياضي اجلزائري 
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 ملخص الدراسة 

هتدف ىذه الدراسة إىل مدى أمهية العالج التأىيلي يف حتسني  مردود العيب كرة القدم و فعاليتو يف ختفيف 

اخرتنا . من شدة األمل و سرعة التداوي بعد حدوث اإلصابات الرياضية و خاصة إصابة مفصل الكاحل 

 العبا موزعة على أندية والية معسكر و مت اختيار الالعبني املصابني يف الكاحل 30يف دراستنا للموضوع 

و ذلك بتوزيع استمارات استبيا نية تضم أسئلة ملوضوع حبثنا ، و استخدمنا املنهج الوصفي املسحي و 

استنتجنا من خالل دراستنا أن معظم الالعبني تعرضوا لإلصابة علي مستوى .ذلك ملالئمة طبيعة البحث 

و ذلك أثناء التدريب و سبب إصابة الكاحل ىو نقص اللياقة البدنية ، التعب ، و نقص         الكاحل 

. اإلمحاء أثناء املمارسة و عدم مالئمة األرضية 

. عدم توفر النوادي الرياضية على مستلزمات و وسائل التأىيل الرياضي أدى إيل تدىور يف مردود الالعبني 

و استنتجنا كذلك أنو ال يوجد اىتمام خاص باإلصابة لالعب لعدم توفر النوادي على مراكز للعالج 

و أىم اقرتاح و توصية نقدمو حنن الطالبني ىو أنو جيب تدعيم الطب التأىيلي الرياضي  يف . التأىيلي 

و جيب توفري طبيب خمتص يف . اجلزائر مبميزات و إعطائو مكانة يف اجلانب  الرياضي يف كل األندية 

. التأىيل الرياضي داخل كل فريق يف النادي الرياضي اجلزائري

و يف األخري نرجو من السلطات املعنية باجلانب الرياضي االىتمام أكثر و أكثر بالالعب الوطين اجلزائري 

 .ألنو سيأيت يوم ستكتب أمسائهم على صفحات التاريخ الرياضي اجلزائري

 

 

 

 

 



Résumé 
                                                                                                             

Présente étude vise à la rééducation de l'importance dans l'amélioration de 

l'efficacité des joueurs de football et de son efficacité d'atténuer de la 

gravité de la douleur après la survenue de blessures sportives, notamment 

des blessures à la cheville. Nous avons choisi dans notre étude du sujet 30 

joueurs distribués aux clubs Wilaya de Mascara et les joueurs blessés ont 

été sélectionnés d'atténuer cheville et distribuer les formulaires Un 

questionnaire comporte des questions au sujet de notre recherche, et nous 

avons utilisé l'approche descriptive au dépistage et au caractère approprié 

de la recherche. Nous avons conclu que de notre étude que la plupart des 

joueurs ont été blessés sur le niveau de la cheville et que, pendant la 

formation, et la cause de la blessure à la cheville est un manque de 

condition physique, la fatigue et le manque de préchauffage lors de la 

pratique et de stades inadéquates. Manque de clubs sportifs sur les 

exigences et les moyens de rééducation sportive a conduit à une 

détérioration dans les joueurs de gain. Et aussi Nous avons conclu que qu'il 

n'y a pas une attention particulière à la blessure du joueur de l'absence de 

clubs sur les centres de réadaptation pour traitement. La proposition la plus 

importante et la recommandation des étudiants que nous offrons est qu'elle 

doit renforcer la médecine du sport de réadaptation dans des avantages 

Algérie et lui donner debout dans le côté sportif dans tous les clubs. Et doit 

fournir un spécialiste de rééducation sportive au sein de chaque équipe dans 

le club de sport algérien. 

Dans le dernier espoir du côté des autorités sportives plus en plus d'intérêts 

dans le jeu par le ressortissant algérien parce qu'ils seraient un jour vont 

écrire leurs noms sur les pages de l'histoire athlète algérien. 
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