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 إلهداءا

من سلك طريقا يلتمس بو : '' قال زسىل هللا صلى هللا علٍه و سلم 
  ''علما سهل اهلل لو بو طريقا إىل اجلنة 

 .وأصحاب السنن عن أيب ىريرة , رواه مسلم 

إىل أمي اليت , احلمد هلل الذي وفقنا إىل إمتام مذكرتنا ىذه و اليت اىديها إىل سبب كياين ووجودي 
إىل مثال احلب و التضحية اليت اسأل اهلل عز و جل أال , أحرقت سنوات عمرىا يف تربييت و إنشائي 

 .اعصيها أبدا ما حييت و أن يشفيها يا حنان يا منان 
, إىل والدي الذي أغرقين حبا و حنانا راجيا من اهلل عز و جل أن حيفظو و إىل إخويت فاطمة الزىراء 

 .ياسر أيوب و مجيع األىل و األقارب , حممد , أمساء 

قادة , عبد الرمحان و زكريا وإبن خايل نصر الدين و هباء الدين ,  و إىل مجيع أصدقائي خاصة مجال 
  و إىل كل من 3أمني , عزيز , سايح , توىامي , حرازم , أمني , عبد الغاين  , 2نصر الدين , 2

 .....اعرفهم و مل أذكرىم 

إلى كل زفقائً الرٌن وسعتهم 

.  ذاكستً و لم تسعهم مركستً 

إلى من جمعتنً بهم لحظت صدق 

و فسقتنً بهم لحظت ........ 

صدق أهدي ثمسة جهدي و تعبً 



 ب
 

 اإلهداء 

       
  بسم اهلل الرحمن الرحيم  

 . من قال فيها الصادق الصديق الذي ال ينطق على الهواءإلى                  
 التي حملتني في بطنها و سهرت ألجلي ،  إلى"الجنة تحت أقدام األمهات        "       

 التي باركتني بدعائها و سامحتني بحبها و حنانها الغالية  إلى             
 .    أمي...مامك و اقبل جبينكأ           و العزيزة على قلبي دعيني انحني 

  صاحب القلب األبيض    إلى الذي تعب الرتاح و كافح ألنال إلى     
 .والدي

 .و إلى كل عائلة بن دلة   أغلى كنز وهبه اهلل لي أخواتيإلى
       

 ...لم أذكرهمو كل من اعرفهم إلى حمي عدة زكرياء عزيز  رفقاء دربي إلى       
إلى كل رفقاء الجامعة الذين *  ... عدة * حميدو * حمي * زكرياء * إلى جميع رفقاء الجامعة      

 .وسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي
 

...  من جمعتنً بهم لحظت صدق إلى                 

       و فرقتنً بهم لحطت صدق

                                أهدي ثمرة جهدي 

. و تعبً
 



 ت
 

 كهمة شكر

''من مل يشكر الناس مل يشكر اهلل '' :يقول صهى هللا عهيه و سهم   

.رواه أمحد و الرتميذي و حسنة * حديث شريف *   

و عمال بقول نبينا حنمد اهلل و نشكره الذي وفقنا بقوتو يف إجناز ىذا 
, العمل و إنعامو علينا باإلرادة و العزمية و الصرب الذي منحنا إياه 

 كذلك نشكر أوليائنا الذين مل يبخلوا علينا يف سبيل إجناز ىذا العمل

بن . د''كما نتقدم جبزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الشكـــــر إىل األستاذ املشرف 
على النصائح و التوجيهات اليت مل يبخل '' قاصد علي احلاج حممد 

 هبا علينا طيلة إجناز ىذا العمل 
إنى كم من عهمنا حرفا طيهة 

و ساهم في , مشوارنا اندراسي 

  .تعهيمنا أصول انحياة 
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 : مقدمة 

أصبح الفوز يف ادلباريات و احلصول على ادلراتب ادلتقدمة مدعاة للحصول على ادلزيد من ادلال و الشهرة، يسعى إىل ذلك 
و دخلت الشركات التجارية اليت تسعى إىل الربح ادلادي . كاًل من ادلدرب و الالعب و إدارة النادي و حىت اجلمهور

بالدرجة األوىل، على اخلط كما يقولون فأشعلت سوق التدريب بكل عناصره وصواًل إىل الفوز حىت ولو كان على حساب 
ذا فقد ساد اعتقاد شبو مطلق لدى أغلب ادلدربني بضرورة زيادة جرعات التدريب من ناحية الشدة و عدد  و لوالالعب

لكن تطبيق ىذا األسلوب التدرييب صاحبو ظهور .  و حجم التدريب الكلياألسبوعالتكرارات وعدد ايام التدريب يف 
حبيث أضحى يطلق  التبعيةحاالت مرضية مت مالحظتها و تشخيصها عن طريق ادلشاىدات ادليدانية ادلستمرة و الدراسات 

و أصبح على العاملني يف ميدان التدريب الرياضي دراسة ىذه الظاىرة  على ىذه الظاىرة مصطلح اإلفراط يف التدريب
 .ادلعقدة جداً و اليت تتداخل يف ظهورىا الكثري من ادلتغريات

         

 ينعدم معو تدرييب حلدوث اإلصابة حيث ال يوجد أسلوب مؤكدة احتماالتإن شلارسة الرياضة يصاحبها دائما         
 إصابة مفصل الركبة تساعد على اإلقالل من حدوث اليت األساليب والطرق يففرص حدوث اإلصابة،فمن ادلهم البحث 

حتديد و معرفة واقع ىذه اإلصابة و الوقوف على أىم مسبباهتا و طرق الوقاية ب اىتمامجيب أن يكون  .العب كرة القدمل
معرفة واقع تأىيل إصابة مفصل الركبة لدى العب كرة القدم مع كما جيب التأكيد على أن يكون اذلدف العام ، منها 

لإلعداد للبطوالت وىنا جيب التأكيد على أنو ال ديكن تفاديها هنائيا ولكن على مراعات كيفية تشخيص ىذه اإلصابة 
 احلرص على توفري الرياضي اجملال يفوذلذا جيب أن يكون العاملني . األقل اإلقالل من فرص حدوثها إىل أقل حد شلكن
 . ادلنافسات ووقايتهم من خطر اإلصابةيفعوامل األمن والسالمة إىل أقصى حد للمشًتكني 

 
 إال أنو مع لالعيب كرة القدم إصابة مفصل الركبةاجلهود اجلبارة للمحاولة على أقل تقدير لتقليل         و رغم كل تلك 

الفصل األول بو اصابات مفصل الركبة و الفصل ،  تطرقنا يف اجلانب النظري اىل فصلنيكثرة الدوافع تكثر اإلصابات لذا
و اعتمدنا يف حبثنا على ادلنهج الوصفي دلعرفة احلقيقة العملية ومالئمتو دلوضوع ، الثاين كرة القدم و تأىيل الالعب 

،  العب كرة القدم لبعض أندية بوالية النعامة 40سؤال على 20كما قمنا بتقسيم إستمارات إستبيانية هبا ، الدراسة 
وبعد مجع النتائج و حتليلها توصلنا اىل انو يوجد اختالف يف درجة و نوع وسبب اصابة مفصل الركبة لدى العيب كرة 

 إىل  كرة القدمبالع تقليل فًتة اإلصابة وسرعة عودة القدم و تشخيص مفصل الركبة ال يتماشى مع االسس العلمية يف
 .ادلالعب 
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 :  إلشكاليةا

 زلصلة قوة بأكرب قيمها إنتاج واجتاىو ، وكيفية استثمار ىذا ادلبدأ يف اجملال الرياضي لغرض األداءانطالقاً من ميكانيكية 
 يعمل وفق نظام العتالت ، وىذا يعين لو ارتباطاً وثيقاً باجلوانب ادليكانيكية اإلنسان جسم أن ، ومبا األداءبدون معوقات 

 شيوعاً يف ادلالعب الرياضية الن احلركة األكثروىي ).  سلتلفة يف مفاصل اجلسم إصاباتادلتعلقة هبا ، لذلك قد حتدث 
 *(218-198الرمحان، الصفحات ) (ىي حركة ادلفاصل وليس العظام بصورهتا ادلفردة

 الالعبني لدى اإلصابة الرياضية  لوحظ  كثرة حدوث اإلصابات يف رلال التدريب وتأىيل حثنيومن خالل خربة البا
واليت تكون حلركة ىذا ادلفصل  (و ألعاب متعددة ، ادلشي ، اجلري ) ويف مهاراتركبةوخاصة يف مفصل مهم كمفصل ال

 عالجها تسبب مشاكل يف حركة ادلفصل وحتد من قدرات مهليو صابةاإلوعندما حتدث ،  يف أداء ىذه ادلهاراتأساس
 نتيجة اجملهود اإلصابةواىل تكرار حدوث ، ادلهارية وتأثر على انتظامهم يف التدريب ومشاكل يف ادلنافسةوكفاءهتم الالعبني

 على ىذا ادلفصل شلا يسبب تذبذب عزوم القوة وعزوم ادلقاومة العاملةحدوث حالة عدم االتزان بني إىل العايل، شلا يؤدي 
 انطالقا من الزيارة ادليدانية لبعض مراكز التأىيل الحظ الطالب الباحث أن إصابة  يف التدريب وادلنافسة ،األداءوضعف 

( 1ادللحق رقم  )مت القيام مبقابالت شخصية مع عدة مدربني ، مفصل الركبة ىي األكثر شيوعا لدى العيب كرة القدم 
 .حيث من خالل إجابات كل ادلدربني الذين أكدوا بدورىم أن اإلصابات األكثر شيوعا ىي إصابة مفصل الركبة 

 ومن خالل ومن خالل االعتماد على نتائج دراسات ادلشاهبة الذين تناولوا إصابات مفصل الركبة لدى العبني كرة القدم 
أن إصابة مفصل الركبة لدى العب كرة القدم تشكل عائق و مشكل يف حياتو الرياضية استعراضنا دلشكلة البحث صلد 

  : وعليو سنحاول من خالل البحث طرح تساؤل وىو،نظرا لتعقيدىا و صعوبة إعادة تأىيلها 

 :التساؤل العام 
 ؟ما ىو واقع تأىيل إصابة مفصل الركبة لدى العيب كرة القدم 

 : األسئلة الفرعية 
 ىل ختتلف درجة و نوع و سبب إصابة مفصل الركبة لدى العب كرة القدم ؟- 

   ىل تشخيص إصابة مفصل الركبة ال يتماشى مع األسس العملية الصحيحة ؟- 
  :أهداف البحث

 :الهدف العام 

 .معرفة واقع تأىيل إصابة مفصل الركبة لدى العب كرة القدم - 
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 :األهداف الفرعية
 .الوقوف على اختالف درجة و نوع و سبب إصابة مفصل الركبة لدى العيب كرة القدم - 

 . الركبة مفصل معرفة كيفية تشخيص إصابة - 

 : الفرضية العامة 

 .واقع تأىيل إصابة مفصل الركبة خيضع للعشوائية 

 : الفرضيات الجزئية 

 .ختتلف درجة و نوع وسبب إصابة مفصل الركبة لدى العب كرة القدم - 
 .تشخيص إصابة مفصل الركبة ال يتماشى مع األسس العلمية الصحيحة - 

 :أهمية البحث 

قمنا بدراسة ىذا البحث نظرا ألمهيتو من ناحية ىذه اإلصابة اخلطرية و ىي مفصل الركبة حيث تكمن أمهية 
 :البحث يف

 .إثراء ادلكتبة و اختاذىا كمرجع بالنسبة للبحوث ادلشاهبة و الدراسات السابقة: اجلانب العلمي * 
 .حتديد و معرفة واقع ىذه اإلصابة و الوقوف على أىم مسبباهتا و طرق الوقاية منها : اجلانب العملي * 

 
 :مصطلحات البحث 

 :  مفصل الـركبـة -1

إن مفصل الركبة واحد من أىم ادلفاصل الرئيسة يف جسم اإلنسان وأكثرىا تعقيداً، ويعد من أكرب ادلفاصل   :نظريا
ادلوجودة يف اجلسم حيث يقوم بوظيفتني متعاكستني تقريباً ىي احلركة الواسعة وادلستمرة من مشي وجري ولف فضاًل عن 

وال ديكن للمفصل أن يوفق بني ىاتني العمليتني إال بفضل بنائو ادلتني وىندستو الرائعة من "قابليتو على محل وزن اجلسم 
       (15، صفحة 1978البصري، ) الغضاريف واألوتار وىذا جيعل ادلفصل حساساً جداً وسريع التعرض لإلصابة

 .ىو مفصل األكثر تعقيدا لدى العب كرة القدم فزيولوجيا : إجرائيا 
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 :اإلصابات الرياضية - 2

 ىي عبارة عن تلف أو إعاقة سواء كان ىذا التلف مصاحباً أو غري مصاحب بتهتك باألنسجة نتيجة ألي تأثري :نظريا 
شلا قد ينتج عنو تغريات فسيولوجية مثل كدم وورم مكان  (كميائياً - عضضضوياً - ميكانيكياً )خارجي سواء كان ىذا التأثري 

 .اإلصابة مع تغري لون اجللد و الشكل التشرحيي
تعرض انسجة اجلسم ادلختلفة دلؤثرات خارجية او داخلية تؤدي إىل إحداث تغريات تشرحيية او فسيولوجية يف : إجرائيا 

 .مكان اإلصابة شلا يعطل عمل او وظيفة ذلك النسيج 

 : كرة القدم  -  3

يلعب كرة القدم . ُمكوَّرة بكرة  العب11تلعب بني فريقني يتكون كل منهما من  رياضة مجاعية ىي رة القدم ك:نظريا 
تُلعب كرة  . دولة حول العامل، فهي هبذا الرياضة األكثر شعبية وانتشاراً يف العامل200 مليون العب يف أكثر من 250

 .اذلدف من اللعبة ىو إحراز األىداف عرب ركل الكرة داخل ادلرمى. مستطيل مع مرميني يف جانبيو ملعب القدم يف
(Guttman ،Allen . Eric Dunning, 1993, p. 123) 

 .ىي اللعبة األكثر شعبية يف العامل و احملبوبة لدى مجيع األجناس و األعمار : إجرائيا 
 : Rehabilitationالتأهيل - 4

ىو إعادة الوظيفة الكاملة للمصاب ، ويعتمد بصورة أساسية على التعرف على أسباب اإلصابة والتقومي الصحيح  :نظريا 
 مثل اضطراب حبيث يستطيع القيام بالوظائف واألعباء الضرورية دون العاديذلا وطرق عالجها ، ويتم تأىيل ادلصاب 

  (01، صفحة 2010صاحل، ) . وصعود السالمل وتأدية مطالب احلياة اليومية بصورة طبيعية ادلشي
 التأىيل ىو عملية تثقيفية و حل دلشكلة هتدف لتقليل العجز واالعتالل البدين الناتج دلرض لدي شخص ما ، :إجرائيا 

 . مع وجود ىذا العجز يف صورة زلدودة تكافئ ادلوارد ادلتاحة خللفية ادلرض أو اإلصابة 

 : الدراسات المشابهة 
إن حبثي خيص واقع اصابة مفصل الركبة لالعبني يف األندية الرياضية، وذلك الجتناب ادلخاطر وعدم الوقوع يف احلوادث 

واإلصابات تزيد يف خطورهتا ، ويعين ىذا أنو لو أمهية بالغة وكبرية، إذ مل تلقى عناية واىتمام لذلك مل صلد دراسات مشاهبة 
 : أو سابقة إال قليال حيث نذكر منها 

  بدراسة  (2007)قام موىويب عيسى يف مذكرة خترج ماجستري غري منشورة جامعة اجلزائر: 
دراسة ميدانية على " االصابات الرياضية اليت يتعرض ذلا التالميذ اثناء اجراء امتحان الًتبية البدنية و الرياضية " 

ودتثلت اىداف الدراسة يف التعرف على انواع االصابات الرياضية اليت يتعرض . مستوى ثانويات والية برج بوعريريج

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D9%82%D8%AF%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D9%82%D8%AF%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D9%82%D8%AF%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%B9%D8%A8_%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D9%82%D8%AF%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%B9%D8%A8_%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D9%82%D8%AF%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%B9%D8%A8_%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D9%82%D8%AF%D9%85
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حيث استعمل . ذلا التالميذ اثناء اجراء اختبار الًتبية البدنية و الرياضية و معرفة أماكن ادلعرضة لإلصابة الرياضية
ودتثلت نتائج ىذه الدراسة يف األماكن ادلعرضة لالصابات ،  ( تلميذ120)الباحث ادلنهج الوصفي على عينة قوامها 

، و اغلب االصابات اليت تعرض ذلا التالميذ ىي اجلروح اخلدوش ، و الركبة و الفخذ ، عند التالميذ ىي الكاحل 
 .التشنجات و االلتواءات 

  االصابات اليت تواجو الطلبة معهد الًتبية البدنية و الرياضية '' بدراسة حولة  (1986)قام بوداود عبد اليمني
و الكسور  (46.07)و اسفرت الدراسة على ان اىم االصابات الرياضية ىي االلتواء '' جبامعة اجلزائر

يليها  (21.71)مث الرضوض  (29.41)التشنجات  (32.35)التمزقات  (36.25)اخلدوش ،  (44.11)
 ( .8.82)اخللع
  أجرى جيمسjames ( 128-123 ،1985)  دراسة حلصر اإلصابات و تصنيفها و كان حجم العينة

 اصابة يف مدة مخسة سنوات يف األنشطة الرياضية ادلختلفة و توصلت نتائج الدراسة إىل أن 10271يشمل 
 سنة و كانت رياضة ألعاب القوى 39-26أكثر الشرائح السنية تعرضا لإلصابة ىي اليت تًتاوح أعمارىم من 

و قد كانت إصابة الركبة لدى العيب ألعاب القوى أعلى ، يليهما رياضة الباليو ، أكثر األنشطة تعرضا لالصابة 
أما إصابة اإللتهاب العضلي يليها التمزق ىي األكثر االصابات شيوعا بني مجيع ، إصابة يليها الفخذ و الساق

 .ادلتسابقني 
  عالقة بعض ادلتغريات ادلورفولوجية و البدنية و النمط اجلسمي '' دراسة هبي الدين ابراىيم زلمد سالمة بعنوان

ىدفت الدراسة اىل حتديد و تصنيف االصابات الرياضية اليت '' باالصابات الرياضية الشائعة للطالب الرياضيني 
جامعة أدلانيا و التعرف على االمناط اجلسمية و عالقة االصابات / يتعرض اليها طالب كلية الًتبية الرياضية 

 .الرياضية بادلتغريات البدنية و ادلورفولوجية قيد البحث 
 مل يتعرضوا ألي 42 منهم تعرضوا اىل اصابات و تكراراهتا ادلختلفة و 42 طالب 84أجريت الدراسة على 

 : إصابة و قد أوضحت النتائج ما يلي 
 .اصابة العضالت سجلت أعلى نسبة لدى ادلصابني ومن مث إصابات ادلفاصل  -1
 جاء النمط النحيف يف ادلرتبة األوىل من حيث عدد االصابات و سجل أعلى نسبة مقارة بالنمط العضلي  -2
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 : نقد الدراسات 

واقع إصابة بشكل عام ختتلف رلاالت الدراسات السابقة عن رلال الدراسة احلالية من حيث أن ىذه الدراسة تناولت 
 تأىيل مفصل الركبة بعد بشيء من الشمولية واخلصوصية بالتعرض لدراسة الًتكيز علىمفصل الركبة لدى العيب كرة القدم 

الدراسة احلالية ختتلف عن الدراسات السابقة يف تناوذلا  كما أن. كل إصابة و مدى مسامهتها يف حتسني مستوى الالعبني
 . اجملال ادلكاين الدراسة والعينة والفًتة الزمنية للدراسة ، كما أهنا ختتلف يف للموضوع من حيث رلتمع

مشولية اإلصابات الرياضية و كيفية إسعافها األويل وادلتابعات الطبية بشكل بينما تعرضت أغلب الدراسات السابقة إىل 
  . التأىيل الرياضي و ما يقدمو من حتسني مستوى الالعبني و اإلقالل من اإلصابة دون التطرق إىل دورعام 

 وىو الالعبني كما أظهرت نتائج الدراسات السابقة اختالف حول مدى فعالية بعض الربامج ادلقدمة وتواكبها حلاجات 
 .مدى فعالية التأىيل الرياضي ما يعطي نوعا ما مربرا ذلذه الدراسة يف الكشف عن 

شلا جيعل إجراء ىذه الدراسة ذات أمهية من وجهة نظر الباحث، خاصة وأن استعراض الدراسات السابقة على ضلو ما 
جو مالئم لالعب بدون إصابة أثناء ادلنافسة و احلد من تقدم كشف عن نقص الدراسات يف الدور ادلقدم لتحقيق 

 .تفاقمها 
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 : تمهيد 

حيث يتكون من أربعة عظام باإلضافة إىل شبكة , يعترب مفصل الركبة أكرب مفصل يف جسم اإلنسان        
و , معقدة من األربطة و العظالت كما تعترب إصابات الركبة من أكثر اإلصابات شيوعا خصوصا بُت الرياضيُت 

 .التعرف على تشريح الركبة يساعد على فهم طبيعة األمراض و اإلصابات وعلى الطرق ادلثلى لعالجها 
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:  تعريف مفصل الركبة -1
 

, بأنو عادة ما يوصف بادلفصل األكرب و األكثر تعقيدا يف اجلسم البشري  (2002)يعرفو فريق كمونة        
وبُت , و الشظية  (القصبة)تشًتك ثالثة عظام يف تكوينو وىي لقميت عظم الفخذ و لقميت عظم الظنبوب 

مع  عظم الرضفة الذي يتمفصل مع السطح األمامي للقميت  (إثنان)فصوذلما ادلفصلية تقع الغضاريف اذلاللية 
.  عظم الظنبوب ليدور و يتزحلق عليها السطح السفلي للقميت عظم الفخذ 

كما أكد أيضا بأن مفصل الركبة من الفاصل اللفية يفصل بُت أطول العظام و ذلذا يكون معرض لقوى ضغطية 
كبَتة و محل بدين شديد خالل األداء الرياضي  لذلك حيتل مكانا بارزا يف احلصول على اإلصابات  الشديد أو 

( 235, صفحة 2002كمونة, ). البسيطة ادلذكورة 
أن مفصل الركبة ىو أكرب ادلفاصل يف اجلسم و أكثرىا عرضة  (1995)حيث جاء يف تعريف زينب العامل       

لإلصابة إذ حيميو من اإلصابة قوة األربطة و العضالت احمليطة بو و ىو مكون من عظام اجلزء السفلي لعظمة 
, صفحة 1995العامل, ). الفخذ و اجلزء العلوي لعظمة الساق كما أنو معقد الًتكيب من الناحية التشرحيية 

159) 

  : نبذة تشريحية لمفصل الركبة -2
ثالثة عظام , ويتكون من خناع , أن مفصل الركبة ىو أكرب ادلفاصل يف اجلسم  (2002)يشَت فريق كمونة       

وتعطي الغضاريف الناعمة سطح ىذه العظام ادلكونة ,  (الصابونة)ىي عظمة الفخذ و القصبة و الردفة 
حىت يضمن ذلك , كما يوجد بُت عظميت ادلكونة للمفاصل , حىت يضمن ذلك سهولة يف احلركة , للمفاصل 

كما يوجد بُت عظميت الفخذ و القضبة غضاريف ىاللية تعمالن كوسادتان تساعدان على , سهولة يف احلركة 
كما حيافظ , امتصاص  الصدمات أثناء ادلشي و اجلري والقفز 

على ثبات الركبة وجود أربع أربطة بُت عظميت الفخذ و القصبة و 
ىي الرابط الصلييب األمامي و اخللفي و األربطة اجلانبية الداخلية 

و اخلارجية و يبطن جدار كبسولة ادلفصل من الداخل غشاء 
سينويف يقوم بإنتاج سائل الذي يساعد على ليونة حركة ادلفصل و 

 (2002كمونة, ). تغذية خاليا الغضاريف 

: أنواع اإلصابات التي يتعرض لها مفصل الركبة  -3
من أكرب و أعقد ادلفاصل يف اجلسم حيث تقوم بالعديد من  أن مفصل الركبة (2005)يعرفها أسامة رياض 

 تشريح مفصل ركبة :الشكل األول 
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 من اإلصابات الرياضية اليت يصاب  %80حيث دتثل نسبة إصابتو , الوظائف شلا جيعلو أكثر عرضة لإلصابة 
 تكون ثابتة استقامةفعندما يكون على ,و غالبا ما تكون بسبب ادلدى احلركي للركبة , هبا الرياضيُت يف ادلالعب 

 يكون ىذا ادلفصل أكثر استقامةو من ىذا يتضح أنو يف حالة , و لكن عندما تثٌت فإهنا تلعب و تتمايل , دتاما 
. عرضة لإلصابة منو يف حالة الثٍت 

:  و من بُت اإلصابات اليت يتعرض ذلا ىذا ادلفصل 
األربطة الصليبية األمامية و اخللفية و قد ختتلف إصابة الركبة من , صابونة الركبة , إصابة الغضاريف اذلاللية 

:  ذلذا مت تقسيم اإلصابة إىل ثالثة أقسام حسب شدهتا , البسيطة إىل ادلضعفة 
. إصابات الركبة البسيطة - 1
. إصابات الركبة متوسطة الشدة - 2
 ( 267, صفحة 2005رياض, ). إصابات الركبة الشديدة - 3

 : إصابة الغضاريف الهاللية -4
إذ صلدىا العديد من , ىي من اإلصابات الشائعة يف مفصل الركبة  (2005)يذكر أسامة رياض         

. إخل ... الكرايت دو و ألعاب القوى , اجليدو , مثل كرة القدم , الرياضات 
حيث يوجد غضروفان اذلالليان اخلارجي و الداخلي كوسادتُت بُت عظميت الفخذ و القصبة حيث ذلما وظائف 

: ىامة 
. يسهل يف تثبيت مفصل الركبة - 
 الصدمات الناجتة عن ادلشي و اجلري و امتصاص بُت الفخذ و القصبة و االحتكاكتعمل كوسادة للتقليل من - 

. القفز
  . لتغذيتهايعمل على توزيع سائل الركبة على سطح غضاريف ادلفصل - 

:  أسباب حدوث اإلصابة- 4-1
أما ىف السن . و قد حيدث قطع بأحد الغضاريف اذلاللية نتيجة إصابة دلفصل الركبة مثل ما قد حيدث ىف الرياضيُت      

الكبَتة فقد حيدث قطع بالغضروف بدون حدوث إصابة شديدة بالركبة و ذلك نظرا لضعف الغضاريف و تآكلها مع 
 (269, صفحة 2005رياض, ) .تقدم العمر

: أعراض اإلصابة - 4-2
.  تسبب اإلصابة أمل حاد يف الركبة-

 .تورم يف الركبة و عدم القدرة على ثنيها- 
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 .إحساس بعدم ثبات ادلفصل و توقف ادلفاجئ للحركة- 
 :تشخيص -     

يتم تشخيص اإلصابة للكشف عن الركبة ادلصابة و إذا كان التشخيص غَت أكيد يتم اللجوء لعمل رنُت مغناطيسي أو 
.  منظار دلفصل الركبة للتأكد من التشخيص 

  :اإلسعافات األولية و العالج - 
. تعمل كمادات , جيب العمل على تقليل ورم الركبة    - 
. جيب العمل على زلافظة قوة العضلة األمامية الرباعية للفخذ و على قوة العضالت األخرى احمليطة بالركبة    - 
.  يلف رباط ضاغط على الركبة أو تلبس أنبوبة ضاغطة مطاطية لتفادي زيادة الورم وحلماية ادلفصل    - 
. عقب اإلصابة يلزم ادلصارع الفراش و توضع الرجل ادلصابة على وسادة عالية    - 
 .العملية اجلراحية    - 

 : إصابة صابونة الركبة -5

يوجد على السطح األمامي لعظمة الفخذ رلرى سلصص للصابونة و , يكون عظم الردفة جزء ىاما يف مفصل الركبة      
: ذلك للحفاظ على وضعها الطبيعي أثناء حركتها لألعلى و األسفل عند فرد ثٍت الركبة وذلا عدة وظائف منها 

 .إعطاء الركبة الشكل الطبيعي  -

زيادة السطوح ادليكانكية دلفصل الركبة و قلة اإلحتكاك بُت العضلة و ادلفصل من بُت األسباب ادلؤدية ذلذه  -
اإلصابة ادلباشر على مفصل الركبة و نتيجة إنقباض عضلي شديد الذي غالبا ما حيدث يف العظلة ذات األربع 

 .رؤوس فخذية و ذلك عندما حياول ادلصارع عمل جهد للحماية من السقوط

 :كيفية حدوث اإلصابة  -

غالبا ما حيدث خلع الصابونة نتيجة يف التغيَت ادلفاجئ أثناء القفز أو السقوط كما ميكن أن حتدث إصابة مباشرة للصابونة 
.  سنة25-15ذاهتا و ىذه اإلصابة شائعة يف األشخاص بُت 

 :أعراض اإلصابة  -

 .تكون الركبة متورمة بعد اإلصابة ادلباشرة و ادلثنية  -



إصابات مفصل الركبة: الفصل األول   
 

13 
 

يالحظ أن الصابونة مل تعد يف مكاهنا الطبيعي بل تكون يف  -
 .اجلهة اخلارجية للركبة 

 .يكون ادلصاب غَت قادر على الوقوف على ركبتو ادلصابة  -

 .وجود فجوة عند حبس عظمة الردفة  -

 :التشخيص -

عادة ما يكفي الكشف على ادلصاب للوصول إىل التشخيص ولكن   
  .قد يقوم بعمل أشعة للتأكد من وضع الصابونة بالنسبة لعظم الفخذ 

 : العالج -

 .إذا كانت الصابونة قد خلعت من وضعها فإن أول خطوة ىو رد الصابونة إىل مكاهنا الطبيعي -

إذا كانت الركبة ليست سللوع دتاما فيما عالجها عن طريق عمل لتقوية بعض العضالت األمامية و اليت تساعد  -
على عودة الصابونة لوضعها السليم و قد ينصح ادلصاب بارتداء ركبة مطاطية خاصة حتافظ على وضع 

 .الصابونة 

إذا استمرت األعراض رغم العالج التخفيضي فعندىا تتم اللجوء إىل " 2003"كما قال أسامة رياض  -
 .اجلراحة

 : كسر الركبة -6

و , أسفل عظام الفخذ , ونقصد بذلك أي شكل من أشكال الكسور إلحدى عظام الركبة مثل الصابونة أو غطائها 
غالبا ما حتدث ىذه الكسور نتيجة إلصابات مباشرة مثل حركة عنيفة و كما قد حتدث نتيجة أي إصابة غَت مباشرة مثل 

 . السيئالسقوط 

 :أعراض اإلصابة  -

 .أمل يف مفصل الركبة يفقد ادلصاب القدرة للوقوف على قدميو  -

 .حدوث تورم شديد يف الركبة نتيجة النسكاب كمية من الدم داخل ادلفصل  -

 .ظهور زرقان اجللد بعد عدة ساعات  -

 

أنواع أماكن اإلصابات : الشكل الثاني

 التي يتعرض لها الالعب
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: التشخيص  

عند فحص ادلصاب جيب التأكد من عدم وجود إصابات أخرى كإصابة يف األوعية " 2003"يشَت أسامة رياض       
. الدموية أو األعصاب أو قطع باألربطة ألن كثَت ما يتم اإلغفال من ىذه اإلصابات اذلامة عند وجود كسر 

عادة ما يتم االختفاء لألشعة لتشخيص الكسر إال أنو ميكن كذلك اللجوء إىل عمل أشعة مقطعية بالكمبيوتر يف     
بعض الكسور ادلعقدة اليت قد تصيب سطح ادلفصل أو يتم رنُت مغناطيسي يف احلاالت اليت تشبو يف وجود إصابات 

( 290, صفحة 2003رياض, الطب الرياضي و ألعاب القوى , ). مصاحبة لألربطة 

 :العالج -

أنو تتوقف طريقة العالج على عدة عوامل منها موضع الكسر و مدى حتركو " 2003"يعرفها زلمد عادل الرشدي      
يف مكانو ووجود إصابات مصاحبة وغالبا ما يتم عالج ىذه الكسور جراحيا و السيما إذا كان الكسر قد إثر على سطح 

( 220, صفحة 2003الرشدي, ). ادلفصل و ذلك لضمان عودتو لوضعو السليم جتنبا حلدوث خشونة الحقة 

 :  أسباب إصابة األربطة الصليبية -7

:  الصليبي األمامي - 7-1

ويصاب أيضا كجزء من اإلصابات ادلركبة اليت , أنو من ادلمكن إصابة ىذا الرابط مبفرده " 2002"كما يرى فريق كمونة 
:  حتدث خالل ميكانكية إحدى احلركات التالية 

 .ادلد الزائد  -

 .جي للجسم رالدوران داخل الرجل مع دوران خا -

 . درجة و القدم مثبتة90قوة تؤدي بالقصبة لالجتاه األمامي عندما تكون الركبة مثنية  -

 .الثٍت الزائد ,  (اخلارجي و الداخلي)ارتباطو مع إصابات الرابط الوحشي و اإلنسي  -

:  ويصاب بعدة طرق منها :   الصليبي الخلفي-7-2

 . درجة فتدفع القصبة خلفا و يتمزق ىذا الرابط 90استخدام قوة للجهة األمامية من القصبة و الركبة مثنية  -

 .ادلد  الزائد  -

 .الثٍت الزائد  -
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 .إصابتو مرتبطة بإصابة الرابط الوحشي و اإلنسي  -

كما دتنع يف نفس الوقت من , إن األربطة الصليبية ذلا دور كبَت و ىام جدا يف التثبيت اخلارجي للمفصل  -
 . حركة الثٍت الزائد أو ادلد للمفصل 

 :إصابات الرابط الصليبي األمامي -8

بأنو واحد من أربعة أربطة اذلامة حتافظ على ثبات ادلفصل إال أنو أكثرىم عرضة   (2002)كما عرفو فريق كمونة 
لإلصابة وىذا الرابط بنسبة احلبل حيث ميسك طرفو العلوي بعظمة الفخذ و طرفو العلوي بعظمة القصبة من التحرك 

( 240, صفحة 2002كمونة, ). لألمام بالنسبة لعظمة الفخذ 

:  كيفية حدوث اإلصابة

كما ينتج عن زيادة احتماالت ,  ادلفاجئ و العنيف االجتاهحتدث اإلصابة يف ىذا الرابط خاصة مع اجلري و تغيَت 
. حدوث خشونة الركبة و قطع الغضاريف اذلاللية 

أن الرابط الصلييب األمامي من إحدى اإلصابات الشهَتة و كثرة احلدوث للرياضيُت  (2003)ويعترب زلمد عادل الرشدي 
عامة و ذلك جتنب لضربة ادلباشرة على اجلهة الداخلية للركبة و تصاحب يف ىذه احلالة دتزق يف الغضروف الداخلي و 

. الرابط الداخلي للركبة 

 :العالج  -

 للعضلةيف حالة إصابة الرابط الصلييب األمامي جيب االىتمام بتمرين العضالت اخللفية للفخذ ضعف حركة التمرين 
. حىت تقوم العضالت اخللفية للفخذ بعمل الرابط ادلتمزق , األمامية الرباعية 

 أيام و بعد التأكد من زوال األمل و االلتهاب جتري فحوصات و االختبارات 8 إىل 5تدوم فًتة العالج من  -
 (44, صفحة 2003الرشدي, ) . باالنضماملالعب ادلصاب و بعد أسبوع تأىيلي يسمح لو 

:  إصابات الرابط الصليبي الخلفي-9

طبقتو ىي منع حركة , ىو أحد األربطة األربعة اليت تربط عظميت القصبة و الفخذ  (2002)كما عرفو فريق كمونة 
. عظمة القصبة للخلف بالنسبة لعظمة القصبة 
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 :كيفية حدوث اإلصابة  -

إصابات الرابط الصلييب اخللفي من اإلصابات األكثر شيوعا و حتدث عادة نتيجة حلدوث إصابات شديدة للجزء األمامي 
. من عظمة القصبة مثل ارتطام ركبة سائق السيارة بلوحتها أثناء حوادث التصادم 

فإن الرباطُت الصليبيُت األمامي و اخللفي يتعرضان لإلصابة , تكون الركبة يف حالة اإلثناء عند حدوث اإلصابة  -
 .و ذلك من خلل دتدد غَت عادي للربطة و التمزق الكامل 

 :أعراض اإلصابة

 .عدم القدرة على ثٍت الركبة بالكامل - تورم الركبة    - .أمل شديد  -

 :التشخيص -

. يكفي الكشف على ادلصاب لتشخيص اإلصابة حىت ميكن دفع عظمة القصبة للخلف بالنسبة لعظمة الفخذ - 

يف بعض احلاالت يتم اللجوء بعمل رنُت مغناطيسي للتأكد من التشخيص و عدم وجود إصابات أخرى بالركبة مثل - 
 . قطع الغضاريف اذلاللية 

  :العالج - 

يتم عالج ىذه اإلصابة عادة دون اللجوء إىل اجلراحة وال سيما إذا كان القطع جزئي أو كان ىناك خشونة مبفصل الركبة 
و يف ىذه احلالة يقوم ادلريض بتهوية العضالت احمليطة بالركبة لتعويض قطع الرابط وقد يتم العالج القطع جراحيا يعمل 

:  ترقيع للرباط الصلييب اخللفي إذا كان القطع كامال و كان ىناك أحد العوامل التالية 

 .إذا كان ىناك قطع آخر يف أحد األربطة األربعة للركبة  -

. إذا كان ىناك قطع بالغضروف اذلاليل حيتاج لتدخل جراحي  -

. إذا كان ادلصاب يريد العودة دلمارسة رياضة عنيفة -

:   عالج وقائي إلصابة- 10

    .اإلمحاء اجليد أثناء التدريب و ادلنافسة  -

 . تفادي احلركات الصعبة و اخلطَتة -

  .السيئجتنب السقوط - الراحة الكافية يف حالة وجود إصابة خفيفة  - . باألوامر الطبيةااللتزام -
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 :الخالصة 

قد تتسبب مشاكل الركبة باألمل و , كما أهنا تؤمن دعما للجسم . تسمح الركبة للساق باالنثناء و االستقامة 
 : و ىي تتضمن , وىناك العديد من اإلصابات و االضطرابات اليت ميكنها أن تصيب الركبة . صعوبة ادلشي 

 .إلتهاب ادلفصل - 

 .إصابة األربطة- 

 .اإلصابات و اإلضطرابات الغضروفية - 

 .إصابات واضطرابات األوتار- 

 .إصابات الركبة األخرى- 

و قد يتضمن العالج األدوية أو اجلراحة أو معاجلات . و يعتمد عالج إصابات الركبة و اضطراباهتا على السبب 
مالحظة أي تغَتات شاذة أو أعراض . كما قد يتضمن التمارين و سندات الركبة و ختفيف النشاط أيضا . أخرى 

 .فاكتشاف ادلشكلة باكرا قد جيعل عالجها سهال, يف الركبة 
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:  تمهيد

تعترب رياضة كرة القدم أكثر الرياضات شعبية يف العامل إذ بلغت من الشهرة حدا مل تبلغو الرياضات األخرى إذ يغلب 
عليها الطابع التنافسي واحلماسي الكبَت فأصبحت تكتسي أمهية بالغة عند الشعوب على اختالف أجناسهم وألسنتهم، 

وذلك دلا تتميز بو ىذه اللعبة من خصائص وشليزات جعلتها زبتلف عن باقي الرياضات األخرى وبالتايل ىي رياضة يغلب 
عليها طابع االنسجام والتنظيم بُت أفراد صباعة الفريق وكذا االحًتام ادلتبادل والتعاون وتنسيق اجلهود، فهي تلعب دورا 

 .مهما يف إقامة عالقات وطيدة وسوية قائمة على التأثَت يف إطار ديناميكية صباعية زلددة

 و كيفية معاجلة و إعادة تأىيل وقد مرت كرة القدم بعدة تطورات تارخيية من الناحية القانونية والتنظيمية وطريقة لعبها
متخصصة يف دراستها وتكوين اإلطارات ادلتخصصة و عيادات ، فقد أصبحت ذلا معاىد ومدارس إصابات اخلاصة هبا 

هبذه اللعبة، كما ظهرت شهرهتا يف شدة اإلقبال على شلارستها والتسابق على مشاىدهتا يف ادليادين أو عرب التلفاز أو حىت 
 .                                              أو  مساع التعليق عرب ادلذياع

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



كرة القدم و تأهيل الالعب: الفصل الثاني  
 

20 
 

 : كرة القدم  -1-1
 :  تعريف كرة القدم  -1-1-1

العب ضمنهم حارس ادلرمى 11تلعب بفريقُت يتكون كل واحد من كرة القدم قبل كل شيء ىي لعبة صباعية ،   
على اخلطوط اجلانبية وحكم  ويشرف على ربكيم ادلباراة أربع حكام موزعُت احدىم يف وسط ادليدان وحكمُت مساعدين

 (01، صفحة 1997احلق، ) .رابع احتياط

    :      تاريخ ظهور وانتشار لعبة كرة القدم  -1-1-2

أطلق عن كرة القدم يف أزمنة سلتلفة وأماكن متعددة أمساء وألقاب كثَتة ومن استقرائنا لتاريخ  ىذه اللعبة صلد   و لقد 
 (60، صفحة 1960عالم، ) ".ىاربار ستوم" وكان الرومان يلقبوهنا EPSKYROSاليونان قدديا كانوا يسموهنا 

ولقد دارت يف اصللًتا منافسات تارخيية بُت العلماء ادلؤرخُت كان الغرض منها وجود صورة واضحة عن لعبة كرة القدم ،    
 (08، صفحة 1994زلمد، ) .ديكن حصر ومعرفة بدايتها ىل اللعبة ترجع إىل عصر معُت أم أهنا شائعة ال

كما يذىب بعض ادلؤرخون ذلذه اللعبة إىل القول أن كرة القدم وجدت يف القرنُت الثالث والرابع قبل ادليالد كأسلوب      
م، كما وردت يف أحد ادلصادر للتاريخ .  ق250م وسنة . ق206تدريب عسكري يف الصُت وبالتحديد يف فًتة ما بُت 

وكل ما عرف عنها أهنا كانت (ركل الكرة)،أي دبعٌت TCU TCHOUالصيٍت  أهنا تذكر باسم صيٍت تسو شو 
مكسوة باجلرائد ادلزركشة وبينها شبكة من اخليوط احلريرية " ثالثُت قدما"تتألف من قائمُت عظيمُت ويزيد ارتفاعهما 

سامل، ) .يتوسطهما ثقب مستدير مقدار ثقبو قدم واحد وكان ىذا اذلدف يوضع أمام اإلمرباطور يف احلفالت العامة
 (12، صفحة 1994

 : و من أىم احملطات يف تاريخ كرة القدم يف العامل ما يلي 

.  للعبة كرة القدم13وضعت جامعة كمربدج القواعد :1845           

. (نادي شيفيلد يونايتد )أسس أول نادي لكرة القدم بربيطانيا :1855 

. (أول إرباد يف العامل )أسس اإلرباد الربيطاين لكرة القدم :1863 

 عقد بلندن مؤسبر دويل دلندويب اربادات بريطانيا،اسكتلندا،ايرلندا،ويلز وتقرر فيو إنشاء ىيئة دولية :1882 
. مهمتها اإلشراف على تنفيذ القانون وتعديلو،وقد اعًتف اإلرباد الدويل هبذه اذليئة
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. طبقت رمية التماس:1890         

 (11آخرون، صفحة ) .وضع قانون ضربة اجلزاء مع وضع تقرير وضع الشبكة خلف ادلرمى:1891         

 إربادا وطنيا تتجمع يف اربادات قارية 193 وتضم حالياFIFAتأسيس اإلرباد الدويل لكرة القدم :1904         
 (217، صفحة 1999وآخرون، ) .حسب موقعها اجلغرايف مهمتها تنظيم مسابقات عديدة للنوادي وادلنتخبات الوطنية 

 (09، صفحة 1999موىل، ) .ت حاالت التسللدوضعت مادة جديدة يف القانون حد:1925         

 (. 2 -4)فازت األورغواي بكأس العامل أمام األرجنتُت :1930         

. نظمت يف إيطاليا ،القارة اإلفريقية مثلت شرفيا بادلنتخب ادلصري :1934         

. جرت زلاولة تعيُت حكمُت للمباراة :1935         

 (24، صفحة 1998الوىاب، ) .موقع عالمة اجلزاء"مًت9.15"استعمال قوس اجلزاء بعشر ياردات:1937         

منتخب لالنضمام إىل منتخب فرنسا يف 15 منتخب يف التصفيات التمهيدية وانتقل 35اشًتاك :1938         
 . 02-04التصفيات النهائية وقد عقد يف ىذه الدورة نظام الكؤوس والتقى يف الدور النهائي ايطاليا واجملر فازت إيطاليا 

تقرر وضع أرقام على ظهور الالعبُت وتوقفت ادلباريات الدولية الرمسية بسبب احلرب العادلية الثانية، :1939         
 (11، صفحة 1998سامل، كرة القدم لعبة ادلاليُت، ) .لتستأنف بعد هنايتها

كان من ادلقرر أن تنظم الطبعة الرابعة لكأس العامل بالربازيل لكن اندالع احلرب العادلية الثانية أدى إىل : 1942         
اعتمد يف ىذه  منتخبا من بينهم ادلنتخب اإلصلليزي الذي شارك للمرة األوىل 13دبشاركة 1950تأجيلها  إىل سنة 

 أبرزىا عدم اشًتاك ادلسابقة النظام الدوري حيث وزع ادلشاركون على أربع رلموعات،شهدت ىذه ادلنافسة أحداث عديدة
. 1-2دول وسط أوروبا ،نشط النهائي االروغواي والربازيل

أدلانيا الشرقية وأدلانيا الغربية وانسحبت كل  FIFAبعد التغَتات اليت حصلت بعد احلرب العادلية الثانية حيث استعادت 
. من األرجنتُت وفرنسا

. أقيمت أول دورة لكرة القدم بُت دول البحر ادلتوسط :1949         

. تقرر إنشاء دورات عسكرية دولية لكرة القدم  :1950         
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أقيمت ادلنافسة اخلامسة لكأس العامل بسويسرا و اعتمد النظام الدوري، جرت ادلقابلة النهائية بُت أدلانيا :1954         
. 2-3 واجملر

 (15، صفحة 1984اجلواد، ) .دورة ألعاب البحر األبيض ادلتوسط تضم كرة القدم:1955         

.  تنظيم كأس اإلرباد األوريب:1959         

. تنظيم كأس رابطة األبطال األوروبية: 1961         

 منتخب كان اللقاء النهائي بُت 16أقيمت ادلنافسة السابعة لكأس العامل يف الشيلي اشًتك فيها : 1962         
. 1-3الربازيل و تشيكوسلوفاكيا 

. أقيمت ادلنافسة الثامنة لكأس العامل يف إصللًتا اتبع فيها الوقت اإلضايف فازت هبا إصللًتا: 1966         

 واحتفظت 1-4أقيمت ادلنافسة التاسعة  لكأس العامل يف ادلكسيك نشط النهائي الربازيل وإيطاليا : 1970         
. ألهنم فازو هبا ثالث مرات *جون ردية *الربازيل بكأس 

 24بطولة كأس العامل بإسبانيا وفيها طبق ألول مرة تعديل نظام البطولة حبيث تأىل لألدوار النهائية :1982         
 ماي 23) .2-3أحرز ادلنتخب اإليطايل الكأس بعد فوزه على إيطاليا* اجلزائر والكويت* فريق من بينهم فريقان عربيان 

 (38، صفحة 1986

بطولة كأس العامل يف ادلكسيك وقد تأىل لألدوار النهائية من الفرق العربية ادلغرب، اجلزائر والعراق وفاز : 1986        
. ببطولتها األرجتُت

أقيمت بإيطاليا عرفت تألق ادلنتخب الكامروين بفضل الكهل روجي ميال وىي البطولة اليت فاز هبا : 1990        
. ادلنتخب األدلاين على حساب األرجنتُت

بطولة كأس العامل يف أمريكا تقرر يف ىذه الدورة منع مسك الكرة باليدين من طرف احلراس عندما : 1994        
. يرجعها الزميل إال عند إرجاعها بالرأس أو الصدر، فازت هبا الربازيل على إيطاليا بضربات الًتجيح

بطولة كأس العامل يف فرنسا مت استحداث اذلدف الذىيب ويعٍت بعد انتهاء الوقت الرمسي وادلرور إىل : 1998        
. 0-3الوقت اإلضايف فالفريق الذي يسجل ىدف يفوز مباشرة، وفاز هبا البلد ادلنظم على الربازيل 
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بطولة كأس العامل يف كوريا اجلنوبية واليابان مت يف ىذه الدورة إلغاء العمل باذلدف الذىيب، وفازت هبا  : 2002        
. 0-2الربازيل على أدلانيا 

. بطولة كأس العامل يف أدلانيا وفازت هبا إيطاليا على فرنسا بضربات الًتجيح: 2006        

.  جنوب إفريقياإحظنتها إفريقيا و ألول مرة حيث أقيمت يف:2010        

 .أقيمت يف الربازيل وفازت هبا أدلانيا : 2014        

 :تطور كرة القدم في الجزائر  -1-1-3

نظرا للظروف الصعبة اليت يعيشها الشعب اجلزائري ربت االحتالل       أما وطننا فإن بداية كرة القدم كانت غامضة 
الفرنسي والذي كان زلتكرا لكل ادليادين ومنها ميدان الرياضة وباخلصوص رياضة كرة القدم واليت تعترب من بُت أوىل 

، مباشرة بعد االستقالل1962 أما التاريخ الرمسي لكرة القدم يف اجلزائر فيعود إىل العام  الرياضات اليت ظهرت يف بالدنا
حيث اكتسبت شعبية كبَتة ال نظَت ذلا ويقسم ادلختصون وادلتتبعون دلشوار كرة القدم اجلزائرية تطورىا إىل ثالث مراحل 

. رئيسية قطعتها من خالل سَتهتا التطورية 

 (1962-1895): المرحلة األولى - 

ربت اسم طليعة * عمر بن زلمود علي رايس* وىذا بفضل الشيخ 1895مت تأسيس أول فريق رمسي جزائري عام       
 أوت ظهر أول فريق رمسي يتمثل يف عميد األندية اجلزائرية مولودية 07م يوم 1921ويف عام "اذلواء الطلق "

 (grien, 1990, p. 37) .وألواهنا األخضر واألضبر"MCA"اجلزائر

 ( 1976-1962): المرحلة الثانية - 

وقد شارك يف ىذه الدورة ثالثة أندية " زلمد معوش"   حيث شهدت تأسيس رللس الرياضة ربت إشراف الدكتور  
. مغاربية الوداد البيضاوي ادلغريب ،الًتجي الرياضي التونسي ،إرباد طرابلس اللييب

توج هبا فريق اإلرباد الرياضي اإلسالمي للجزائر ونظمت أول  ( 1963-1962) ونظمت أول بطولة وطنية موسم 
 ضد 1963اجلزائري عام .وكانت أول مقابلة للفريق الوطٍت"وفاق سطيف"وفاز هبا فريق1963كأس للجمهورية سنة 

،أما على مستوى ادلنافسات الرمسية فقد لعب ادلنتخب الوطٍت أول لقاء 1-2ادلنتخب البلغاري وانتهت لصاٌف اجلزائر 
 أما على صعيد األندية اجلزائرية ففريق مولودية اجلزائر اليت سجلت أول فوز 1964رمسي لو أمام ادلنتخب التونسي سنة 

 (23، صفحة 1993منصوري، ) .1976ذلا وللجزائر لكأس إفريقيا لألندية البطلة سنة
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 -.......(1978): المرحلة الثالثة - 

تعترب فًتة اإلصالح الرياضي وتشييد ادلالعب يف سلتلف واليات الوطن ومباشرة ادلسؤولُت لسياسة التغيَت يف أسلوب      
التأطَت الرياضي ودبوافقة االربادية الدولية سارعت السلطات ادلعنية بالرياضة يف إنشاء ادلالعب وتقدمي ادلساعدات ادلادية 

وادلعنوية ، وكذا التمويل السريع لألندية يف بالدنا إذ مت إدماج سلتلف األندية يف مؤسسات اقتصادية مثال ضم فريق 
 سنة صنعت اجلزائر 20مولودية اجلزائر إىل شركة سونا طراك حيث ربولت إىل اسم مولودية نفط اجلزائر   ففي ظرف 

.... احلدث جبيل جديد ادلتكون من عصاد ، بلومي ، فرقاين ، ماجر 

 : و من أىم األحداث اذلامة يف كرة القدم اجلزائرية صلد 

. فتح قسم خاص بكرة القدم:1917            

. (مولودية اجلزائر)ميالد أول فريق يف اجلزائر :1921            

. تكوين فريق جبهة التحرير الوطٍت:1958            

". زلمد معوش"تكوين الفدرالية اجلزائرية برئاسة :  1962            

. تنظيم أول بطولة وكأس فاز بالبطولة إرباد العاصمة وبالكأس وفاق سطيف:1963            

. أول مشاركة للجزائر يف األلعاب اإلفريقية بربازافيل:1965            

. أول تأىل للجزائر لكأس إفريقيا لألمم بإثيوبيا وألعاب البحر األبيض ادلتوسط:1967            

. أول ميدالية ذىبية يف ألعاب البحر األبيض ادلتوسط:1975            

. أول كأس لألندية البطلة اإلفريقية فاز هبا فريق مولودية اجلزائر :1976            

. أول هنائي يف كأس إفريقيا لألمم ضد نيجَتيا:1980            

. أول مشاركة لأللعاب االودلبية يف موسكو:1980            

. أول تأىل للفريق الوطٍت لنهائيات كأس العامل بإسبانيا:1982            

. فوز للفريق الوطٍت بكأس إفريقيا لألمم ألول مرة:1990            

. أول كاس عربية لفريق مولودية وىران باإلسكندرية:1997            
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. أول تتويج لفريق وداد تلمسان بالكأس العربية لألندية:1998            

 (10، صفحة 2000-04-23) .أول تتويج لفريق شبيبة القبائل بكأس الكاف:2000            

    :قواعد كرة القدم -1-1-4

ترجع أساسا إىل  (ادلباريات غَت الرمسية، مابُت األحياء)   إن اجلاذبية اليت تتمتع هبا كرة القدم خاصة يف اإلطار احلر 
سهولتها الفائقة فليس شبة تعقيدات يف ىذه اللعبة، ومع ذلك فهناك سبعة عشر قاعدة لسَت ىذه اللعبة، وىذه القواعد 

 حيث سيق أول قوانُت كرة القدم إىل ثالث مبادئ رئيسية جعلت من اآلنسارت بعدة تعديالت، ولكن الزالت باقية إىل 
: اللعبة رلاال واسعا للممارسة من قبل اجلميع ، وىذه ادلبادئ ىي

: المساواة- 

إن ىذه اللعبة سبنح دلمارس كرة القدم فرص متساوية لكي يقوم بعرض مهارتو الفردية دون أن يتعرض للضرب أو الدفع أو 
. ادلسك وىي سلالفات يعاقب عليها القانون

: السالمة- 

وىي تعترب روحا للعبة وخبالف اخلطورة اليت كانت عليها يف العهود العابرة فقد وضع القانون حدودا للحفاظ على سالمة 
وصحة الالعبُت أثناء اللعب مثل ربديد مساحة ادللعب وأرضيتها وذبهيزىم من مالبس وأحذية للتقليل من اإلصابات 

.  وترك اجملال واسعا إلظهار مهارهتم بكفاءة عالية

: التسلية- 

وىي إفساح اجملال للحد األقصى من التسلية وادلتعة اليت جيدىا الالعب دلمارسة كرة القدم، فقد منع ادلشرعون لقانون كرة 
 .القدم بعض احلاالت واليت تصدر عن الالعبُت ذباه بعضهم البعض
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 :الرياضيالتأهيل  -1-2
 إذ عليو أن يقوم بتصميم وتطبيق واإلشراف على برنامج إعادة تأىيل الرياضي األخصائيتقع مسؤولية التأىيل على عاتق 

 الرياضي األخصائي ادلصاب، لذا فإنو باإلضافة إىل ضرورة وجود لكيفية منع حدوث اإلصابات الرياضية فإن الرياضي
 . من الكفاءة والقدرة على إعطاء العناية الصحيحة وادلناسبة عند حدوث اإلصابةعايلالبد وأن يكون على مستوى 

 

 :الرياضيتعريف التأهيل - 1-2-1
يعٌت إعادة تأىيل كل من الوظيفة والشكل  التأىيل أن Gammes& Gary 1985وجرايويذكر جيمس     

ىو   وىف أسرع وقتوظيفي ادلصاب ألعلى مستوى الرياضيفيعٌت إعادة تدريب  الرياضي التأىيل ااإلصابة أم بعد الطبيعي
 تتناسب مع نوع وشدة اليت وسائل باستعمال أقل وقت شلكن وذلك يف القدرة الوظيفية الستعادةعالج وتدريب ادلصاب 

 اإلصابة

 إىل شلارسة نشاطو بعد إصابتو وضباية ادلنطقة من تكرار الرياضي إعادة يف عملية استخدام الوسائل ادلختلفة ىي 
 (1999اسامة رياض، ) اإلصابة

 

  :التأهيلفي العناصر الطبيعية وأهميتها - 1-2-2

 :في التأهيل المستخدمة الطبيعيأكثر وسائل العالج 
 .احلراريالعالج  .1
 .باإلشعاعالعالج  .2
 .العالج بالتربيد .3
 .العالج بالكهرباء .4
 .الكهربائيالتنبيو  .5
 .التدليك .6
 .ادلائيالعالج  .7

 HEAT TREATMENT : الحراريالعالج- 1-2-2-1
تعمل احلرارة على التدفئة ادلوضوعية وزبفيف درجة األمل نتيجة لزيادة سبدد ومرونة األلياف العضلية شلا يعمل على تنشيط 

 .العالجيةالدورة الدموية للجزء ادلصاب شلا جيعل اجلزء ادلصاب مؤىل ألداء التمرينات 
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 تفيد فهي امتصاص اجلسم أو بتأثَت العوامل اجلوية لذلك إىل وسائل سطحية ويرجع ذلك احلراريوتعترب وسائل العالج 
 . لإلصابة البسيطة كالكدمات وزبفيف األمل الناتج عن االلتهابات ادلصاحبة اإلصابات يف

 . الطمى الساخن– مشع الربافُت – الكمدات الدافئة –  أكياس أو زجاجات ادلاء الساخن :احلراريومن وسائل العالج 

 : باإلشعـــاعالعالج- 1-2-2-2

 :الحمراء تحت األشعة-أ
 يشعر بو ادلصاب حراري عبارة عن أشعة ذات موجا تطويلو تستطيع اخًتاق أنسجة اجلسم دلسافة قصَتة وذلا تأثَت وىي

 :احلمراءفوائد األشعة ربت  .األنسجةألهنا تنفذ داخل 

  الدم يفربدث تغيَتات كيميائية  -
 ربسُت الدورة الدموية نتيجة زيادة كمية الدم نتيجة لتوسيع الشعَتات اذلوائية فتزداد سرعة التمثيل  -

 حاالت االلتهابات يف تفيد العصيب وىي حاالت التوتر يف باألمل خاصة اإلحساس وتقليل الغذائي
 .والكدماتادلفصلية والعضلية 

 :البنفسجية فوق األشعة-ب
 .األنسجة ذلا القدرة على اخًتاق حراري عبارة عن أشعة ذات موجات طويلة ذلا تأثَت وىي

 :البنفسجيةفوائد األشعة فوق - 
 يلزم الذي تساعد على تكوين فيتامُت ربت اجللد اإلرىاق، كما وحاالت العصيبربسن من كيمياء الدم واجلهاز 

 امالمتصاص الكالسيوم لتكوين العظ

 .العالج ربديد جرعات أثناء فًتات يف انو جيب احلرص إال عالج التهابات النخاع العظمى يفكما تفيد 

 cooling العالج بالتبريد- 1-2-2-3
 .درجاهتا الرياضية دبختلف اإلصابات عالج يفيعترب العالج بالتربيد وسيلة مؤثرة وفعالة وشائعة 

 :بالتبريدفوائد العالج - 
 يقلل من الورم وبالتايل مكان اإلصابة يفيعمل التربيد على انقباض األوعية الدموية شلا يقلل من كمية الدم ادلدفوعة 

 .احلادث واإلقالل من الشعور باألمل

 .باألمل من شعور ادلصاب اإلقاللإىل جانب ذلك فإهنا تعمل على زيادة فاعلية التمرينات التأىيلية أثناء األداء نتيجة 
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 ضبام الثلج وىو عبارة عن حوض بو ثلج رلروش .دقيقة 15 – 10ومن وسائل العالج بالتربيد التدليك بالثلج دلدة من 
 .دقائق 10 :5يوضع بو اجلزء ادلصاب دلدة من 

 كمادات الثلج-
 .دقيقة 20 حوايل لو القدرة على االحتفاظ بالربود يوضع على اجلزء ادلصاب كيميائي عبارة عن كيس بو سائل وىي

 :بالكهرباءالعالج - 1-2-2-4
 عبارة عن تيارا وىي.الصوتيةيشمل العالج بالكهرباء استخدام نوعُت من ادلوجات مها ادلوجات القصَتة وادلوجات فوق 

وذلذه ادلوجات القدرة على اخًتاق  .الكهرومغناطيسي سبر داخل أنسجة اجلسم عن طريق اجملال عايل ذو تردد كهربائي
 .عميقةأنسجة اجلسم دلسافات 

 :بالكهرباءفوائد العالج 
 االلتهابات ادلفصلية إصابات يف وتستخدم .الغذائيربسُت نشاط الدورة الدموية وتنشيط العمليات الكيميائية والتمثيل 

 . والكتف مفاصل القدم والركبةإصابات حاالت يفواألوتار خاصة 

 ELECTRICAL STIMULATING الكهربائيالتنبيه - 1-2-2-5

CURRENS: 

 على النسيج الكهربائي أن تأثَت التيار إال اإلصابة تنبيو األعصاب والعضالت خالل فًتة يفتستخدم التيارات الكهربائية 
 احملافظة على كفاءة إىل الكهربائي ال يتم ما مل يكن العصب احملرك للعضلة سليم ويهدف استخدام وسيلة التنبيو العضلي

 ويستمر استخدام التنبيو باألمل اإلحساس واحملافظة على النغمة العضلية خاصة أثناء فًتات اإلصابةوحيوية العضالت أثناء 
 الكهربائي أنو يتعُت البعد عن استخدام التنبيو إال بداية العالج يف دقائق مرة أو مرتُت يوميا 10 : 5 دلدة من الكهربائي

 على العضو ادلصاب الستعادة التوافق اإلجيايب باألمل ويبدأ الًتكيز على أداء احلركات ذات التأثَت اإلحساسبعد انتهاء فًتة 
 (1998بكري، ) .  بصورة طبيعيةالعصيب العضلي

 :التدليك- 1-2-2-6
 حاالت يف عنصرا ىاما العالجي وديثل التدليك .بو قدرات الفرد للعمل الواجب القيام إنعاش إىل كالتديلهتدف عملية 

 .اإلصابة

 :التدليكتعريف -  1-2-2-6-1
 تأثَت فعال يهدف إحداث إىلىو مصطلح يستخدم لتوضيح حركات اليد على أنسجة اجلسم وتؤدى ىذه احلركات 

 .األوعية الدمويةواألعصاب و تأثَتات على كل العضالت إلنتاج
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 بناء النسيج إعادة ربسُت األداء أو لتسهيل يف الستخدامو إضافة .واألنسجةكما أن للتدليك تأثَتات على كل من اجللد 
 .ادلصاب

 :التدليكتأثيرات -  1-2-2-6-2
 .الطرفية وجهاز األعصاب العصيب ادلركزيهتدئة اجلهاز  .1
 .حالتوزيادة الدفء للحد وربسُت  .2
 .الفضالتالتخلص السريع من  .3
 .األنسجةالعمل على حيوية  .4
 .والعناصر الغذائيةربسُت الدورة الدموية وحركات الدم  .5
 .العصيب ادلركزي والطريفتنبيو كال من اجلهازين  .6
 .الشرياين االنقباضي واالنبساطي الضغط يفزيادة سريان الدم ونقص  .7

 كما أن ، أداء التمرينات وبذلك تنمى قوهتا يف زيادة قدرة العضلة إىل أن التدليك يؤدى إىل WAGNER ويشَت
 .العاديةالعضلة ادلتعبة من العمل تشفى بسرعة أكثر بالتدليك عنها بالراحة 

 دورات التمرين والتدليك إجراء يشفى بسرعة أكثر بالتدليك والراحة عنو بالراحة فقط واقًتح العضليكما أن التعب 
 . الطبيعي العالج يفادلتبادل 
 أن العضالت اليت مت عمل التدليك ذلا أثناء فًتة االستشفاء بعد التعب اسًتدت إىل (جرين  ) GREEN ويضيف

قوهتا بأسرع من اليت مل يتم عمل التدليك ذلا أثناء فًتة االستشفاء كما أن العضالت اليت مت عمل التدليك ذلا قدرة على 
أن تقوم بعمل أكثر من اليت مل تدلك كما أن العضالت اليت مت تدليك ذلا أصبحت أكثر مرونة أثناء فًتة االستشفاء كما 

 .  العضلةيف التدليك على تقليل التوتر احلادث لنيع

 العضالت احلتيطة بادلفصل يف عام عضلي انو ينتج ضمور إذوتعترب عملية التدليك ىامة بالنسبة للشخص ادلصاب 
 . العضالت نتيجة قلة احلركة الغذائي يف من سللفات ادلثيلالذايتادلصاب وكذلك عدم القدرة على التخلص 

 اجلراحة لعضالت الظهر يعمل على إجراء أن استخدام التدليك ادلسخن لعضالت الفخذ قبل 1983 (شطا  )ويضيف 
 . مفصل الركبةيفتقليل حدوث ورم 

 .  حاالت حدوث النزيف وىف حاالت ذبلط الدميفويالحظ عدم استخدام التدليك 

 HYDROTHERAPY : المائيالعالج- 1-2-2-7
 من خالل العديد من استنبطت استخدام ادلاء لألغراض العالجية وفقا ألسس علمية ة األخَتة اآلونيفانتشر      

 للتمرينات ادلائية العالجية بدرجة حرارة الفسيولوجيةوترتبط التأثَتات  ادلائيالبحوث والدراسات دبا حيقق أىداف العالج 
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 الرياضية لإلصاباتوتًتاوح درجة حرارة ادلاء ادلناسبة  .وشدهتاادلاء أثناء فًتة التدريب وكذلك نوع التمرينات ادلستخدمة 
 .  دقيقة وفقا حلالة ادلصاب وسنو45 : 5 درجة مئوية وفًتة اجللسة العالجية من 37 : 33من 

 :المائيالتأثيرات االيجابية للعالج - 
 للمفصل وزيادتو  احلركي ومنع التقلصات احملافظة على ادلدى العضلي األمل إزالة-

 تقوية العضالت الضامرة  وإعادة تأىيل -

 االستلقاء  -

 واحلركة ادلبكرة  ادلشي تشجيع ادلصاب على -

 ربسُت الدورة الدموية  -

 .معنوياتو ربسُت اجلوانب النفسية للمصاب ورفع -

 C.P.M (CONTINUOUS PASSIVE MOTION):السلبيةالحركة - 
 من التأثَتات لإلقاللويهدف جهاز احلركة السلبية  SALTER  للعامل سالًت1970عام  C.P.M أبتكر جهاز ال

 السلبية مبكرا شلا يساعد على احلركيالسلبية الناذبة عن فًتة تثبيت ادلفصل ادلصاب وذلك عن طريق أداء حركات ادلدى 
 .اجلراحة الناذبة عن واآلالممنع االلتهابات 

 إجهاد إحداث وادلد للمفصل ادلصاب بزوايا سلتلفة دون الثٍتويعمل اجلهاز على مساعدة ادلصاب على أداء حركات     
 .الرياضي التأىيل وأخصائي اجلراح ادلعاًف إشراف ويتم ذلك ضلن عضلي

 للمفصل ادلصاب وزيادة القوى العضلية احلركيمن خالل زيادة ادلدى  C.P.M ومن ىنا تظهر فائدة جهاز ال
 (2000زلمد قدري بكري، ) .التثبيتللمجموعات العضلية احمليطة للمفصل شلا يقلل من حجم الضمور الناتج عن فًتة 

  REAABILITATION EXRCISES :التأهيليةالتمرينات - 1-2-3
 عالج اإلصابات الرياضية من خالل برامج يف تأثَتا الطبيعيتعترب التمرينات التأىيلية من أكثر وسائل العالج       

وهتدف التمرينات التأىيلية على سرعة استعادة اجلزء ادلصاب لقدراتو ادلدنية   علمية مدروسةلألسستأىيلية موضوعة وفقا 
 التجمعات والًتاكمات الدموية كذلك تعمل على سرعة استعادة إزالة تساعد التمرينات التأىيلية على سرعة إذوالوظيفية 

 ويتم ذلك من خالل وضع برامج تأىيلية مدروسة علميا تشمل على صبيع عناصر اللياقة ،العضالت ودلفاصل لوظائفها 
 للفرد ادلصاب لضمان سرعة عودة الفرد ادلصاب دلمارسة األنشطة الرياضية عقب النفسيالبدنية مع مراعاة اجلانب 

 . اإلصابةحدوث 
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 من اإلقالل للفرد ادلصاب وذلك عن طريق (العضلي ادلفصلي)احلركيوتعترب التمرينات التأىيلية وسيلة لتنشيط اجلهاز 
 أجزاء لباقي جانب احملافظة على الكفاءة الوظيفية إىل.حدوث االلتهابات ادلصحوبة باحلركة احملدودة والصعبة للمفاصل 

 .اجلسم

 :التأهيليةتقسيم التمرينات - 1-2-3-1
 :إىلتقسم التمرينات التأىيلية تبعا لنوعية أدائها 

 PASSIVE EXERCISES : تمرينات سلبية       - 

 C.P.M  التأىيل أو دبساعدة جهاز مثل جهاز الأخصائي دبساعدة أماوتتم احلركة بالنسبة للجزء ادلصاب 

   ASSISTIVE EXERCISES : تمرينات بمساعدة       -
   آخروفيها يتم ربريك اجلزء ادلصاب دبساعدة فرد 

 ACTIVE EXERCISES : التمرينات االيجابية       -
 .احلركيويقوم الفرد بأدائها بنفسو ودون مساعدة وهتدف لتنمية القوى العضلية وادلرونة وادلدى 

 RESTSTIVE EXERCISES : تمرينات بمقاومة       -
وتؤدى باستخدام مقاومات ذات صور سلتلفة كاستخدام أثقال حديدية أو أكياس رمل أو حائط ثابت أو استخدام 

سامل، ) .ادلختلفةالعضلية بأشكاذلا   القوة وهتدف ىذه التمرينات إىل تنمية، آخرجسم ادلصاب نفسو أو مقاومة فرد 
1987) 

 :ه في التأهيل ودورالرياضي الحركيالعالج  -1-2-4
 رلال العالج ادلتكامل لإلصابات يف الوسائل الطبيعية األساسية أحد(العالج الرياضي)يعترب العالج باحلركة ادلقننة اذلادفة   

 مراحلو النهائية عند تنفيذ يف رلال التأىيل وخاصة يف ديثل أمهية خاصة الرياضيالرياضية من األمراض كما أن العالج 
 بعد أن تعمل على الوظيفيالعالج بالعمل سبهيدا إلعادة الشخص ادلصاب دلمارسة األنشطة التخصصية وعودتو لألداء 

 .ادلصاباستعادة الوظائف األساسية جلسم الشخص 

 على التمرينات البدنية دبختلف أنواعها باإلضافة إىل استخدام توظيف احلركي الرياضيوتعتمد عملية ادلعاجلة والتأىيل 
 .والتأىيلعوامل الطبيعة بغرض استكمال عمليات العالج 
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 :الرياضيأسس استخدام العالج الحركي *  
 : االعتبار األسس التاليةيفعند تنفيذ ادلعاجلات احلركية البدنية والرياضية جيب الوضع 

 من خالذلا واليت يقوم بتنفيذ الربامج العالجية والرياضية احلقائق وادلعارف التشرحيية الذيجيب أن يضع األخصائي . 1
 . يتعامل معهااليت تسمح بو ادلفاصل احلركي الذييكون مدركا للمدى 

كذلك االشًتاطات الصحية الواجب مراعاهتا من حيث ادلكان واألدوات ادلستخدمة ونظافة الشخص وادلكان . 2
 .للشخصومتابعتو واالطمئنان على الظروف الغذائية 

دلا ذلذه ادلعرفة من أمهية لتقنُت  (الكيمياء احليوية  )ةالبيوكيميائي ادلعاًف ملما للحقائق األخصائيكذلك جيب أن يكون . 3
ومتابعة مستويات النبض وما يرتبط ( القلب عمل)اجلرعة البدنية والعالجية وما يستوجب ذلك من مالحظة ديناميكية 

 أوذلك من توقعات خاصة بالتغَتات ادلرتبطة كيميائيا داخل اجلسم سواء بنظم الطاقة أو ظاىرة التعب وما يتبعها 
 كذلك مراعاة االشًتاطات الًتبوية عند تنفيذ العالجييصاحبها من تغَتات كيميائية ذلا مردود مؤثر على سالمة الداء 

 .الربامج العالجية

 ظروف نشطة تستحث ذاكرة ادلريض خالل متابعة وتنفيذ احلركي الرياضي يفجيب العمل على أن يكون تنفيذ برامج . 4
 .للمريض استعادة الذاكرة احلركية احلركيإجراءات احلركة العالجية ومن ادلعلوم انو من أىداف العالج 

 .والتناسق بغرض العالج سبيزه بالتعاون ادلؤذاةإن تكون احلركة . 5

 .احلركي للمعاًف االعتبار إجراءات التطور ادلناسبة عند تنفيذ الربنامج يفالوضع . 6

 ليس فقط الصحة واألعضاء واستعادة احلركي الرياضي االعتبار أن طبيعة العالج يف ادلعاًف األخصائيجيب أن يضع . 7
 شلارسة األنشطة الرياضية البدنية دلا وترغيبو يف(ادلريض) لدى ادلصاب احلركيإمكانية احلركة بكفاءة ولكن تربية اإلحساس 
 .رياضي غَت أوبعد اإلصابة سواء كان ىذا ادلصاب رياضيا 

 تعتمد على استخدام الطرق الطبيعة للعالج على استعداد وربسُت الوظائف البدين احلركي الرياضيوسائل العالج . 8
 .وخاصةالبيولوجية ألعضاء اجلسم وكذلك وظائف احلركة بصفة عامة 

احلرص عند الوصول حلدود احلركة وان يراعى مستوى العمر للشخص ادلصاب خاصة كبار السن وادلصابُت الذين . 9
 مدى يفديتهنون وظائف مكتبية تستوجب منهم اجللوس أمام ادلكاتب طوال يوم العمل وما يتبع ذلك من تأثَت كبَت 

 . يعانونو حركيا وبدنيا فضال عن إصابتهمالذيالتطور 

مها ) .زلاولة أن يتجو العالج احلركي يف أقرب وقت العالج االجيايب الذي يشارك فيو ادلصاب ذاتيا دون ادلساعدة. 10
 (2008حنفي قطب، 



كرة القدم و تأهيل الالعب: الفصل الثاني  
 

33 
 

: خالصة

 أيضا إن تطور كرة القدم لن تتوقف عند ىذا احلد سواء من حيث اللعب أو من حيث القوانُت اليت تتحكم فيها، فنالحظ
إىتمام كبَت من الناحية البدنية وإصابات لالعبُت و كيفية تشخيص كل إصابة و عالجها و ىذا يعترب من أساسيات 

رياضة كرة القدم أصبحت  وعموما فإن .الالزم توفرىا يف كل األندية من مستلزمات و وسائل إلعادة التأىيل الرياضي
ويف األخَت  أكثر شعبية يف العامل وىذا ما جعل الدول هتتم أكثر هبا وحىت الشركات العادلية أكثر من رياضة أخرى

 و اإلىتمام نستخلص بان ىذه الرياضة لن يتوقف تطورىا، ولكنها ستبقى يف تطور مستمر من حيث طريقة اللعب
 .بالالعب 
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 :تمهيد

 

سنحاول يف ىذا اجلزء أن أحيط بادلوضوع من اجلانب , بعد زلاولتنا جاىدين لتغطية معظم اجلوانب النظرية للبحث 
و ذلك بالقيام بدراسة ميدانية عن طريق توزيع استمارات إستبيانية على العبني كرة القدم على بعض األندية , التطبيقي 

و حبكم طبيعة موضوعنا و بغرض حتقيق أىدافو , بعدما طرحنا على األساتذة احملكمني يف اجلامعة , لوالية النعامة 
 . استعملت ادلنهج الوصفي ادلسحي  و قمت بتحديد رلتمع البحث مث العينة 
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 : الدراسة اإلستطالعية  -1

إن الدراسة اإلستطالعية ىي عملية يقوم هبا الباحث قصد جتربة البحث دلعرفة صالحيتها و كذا صدقها بضمان 
. دقة و ادلوضوعية النتائج ادلتحصل عليها يف النهاية

         و ىذه الدراسة االستطالعية تسبق عمل ميداين و ادلتمثلة يف إجراء زيارات ميدانية لبعض من أندية 
لكرة القدم لوالية النعامة حيث مت طرح سؤال خاص لإلصابات األكثر شيوعا اخلاصة مبفصل الركبة يف الفريق و 

 ( .01ادلرفق رقم )عدد الالعبني ادلصابني بنفس اإلصابة للمدربني 

        و كانت نتائج الدراسة اإلستطالعية على أن ىناك إصابات على مستوى مفصل الركبة عديد حتد من 
, و نظرا ألمهية ادلوضوع تلقينا تفاعل و استجابة من ادلدربني و الالعبني و األطباء و ادلمرضني, مردود الالعبني 

 .وتقبلهم للمساعدة يف ىذا ادلوضوع

 إستبيان على رلموعة من األساتذة احملكمني من أجل إبداء رأيهم رض     وعلى ىذا األساس قام الباحث بع
 .يف طبيعة األسئلة و طريقة طرحها و مدى ارتباطها مبوضوع الدراسة 

     و بعد إبداء رأي احملكمني يف اإلستبيان قام الباحث بالتعديالت ادلطلوبة فيما خيص تصحيح صياغة بعض 
 .األسئلة و إلغاء الغري مالئمة منها و إضافة أسئلة ادلقًتحة من طرف األساتذة دلدى صلتها بادلوضوع

     بعد أن أصبح اإلستبيان يف شكلو ادلضبوط قام الباحث بتجريبو و ذلك بطرحو على رلموعة من الالعبني 
ادلقدرة بـخمسة العبني اختريو بطريقة عشوائية بعد قراءهتم ألسئلة اإلستبيان أجابوا عنها يف حضور الباحث و 

و بعد حتليل نتائج االستبيان قام , ذلك دلعرفة مدى فهم الالعبني حملتوى االستبيان و توضيح ما جيب توضيحو 
الباحث بعرضو مرة أخرى يف خالل أسبوعني على نفس الالعبني و بعد حتليل االستبيان األخري و مقارنتها 

و , شلا يوضح صدق و ثبات االستبيان , بالنتائج األوىل وفق معادالت نسب اإلتفاق اليت اتضحت أهنا عالية 
 .بعد اعتماد االستبيان يف شكلو النهائي باشر الباحثان يف توزيعو على عينة الدراسة
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 :الدراسة األساسية  -2

 : منهج البحث -2-1

 .إستخدام الطالب الباحث ادلنهج الوصفي باألسلوب ادلسحي وذلك دلألمتو لطبيعة البحث 

:  عينة البحثمجتمع و- 2-2

قام الباحث باختيار عينة البحث بطريقة عمدية أو قصدية و تتمثل يف العبني مصابني بإصابة على مستوى 
 فريق 12 و رلتمع البحث متكون من  العب على بعض األندية لكرة القدم على مستوى والية النعامة 40الركبة تقدر بـ 

 .ينشطون بالوالية 

:  مجاالت البحث -2-3
:   المجال البشري - 2-3-1            

لدراسة حبثنا مت إختيار العينة و ىي عبارة عن رلموعة من العبني كرة القدم لوالية النعامة الذين ذلم عالقة 
 .  أندية يف والية النعامة 4 العب موزعني على 40هبدف البحث و ىم 

:   المجال المكاني 2-3-2          

 اضافة اىل شبكة أخرى مكتبات ,و ادلعهد مكتبة منها ادلكتبات سلتلف يف ببحثنا قمنا لقد :النظري اجلانب
 .االنًتنيت 

لقد قمنا ببحثنا ىذا بوالية النعامة على االندية الرياضية لكرة القدم قسم مابني الرابطات و اجلهوي : احلانب التطبيقي 
 .االول والية سعيدة 

.  النادي الرياضي للهواة الشباب سريع النعامة* 

 .  النادي الرياضي للهواة إحتاد ادلشراوي* 

 .النادي الرياضي للهواة إحتاد عني الصفراء* 
 .مولودية مكمن بن عمار *
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 : المجال الزماني - 2-3-3          

 حيث متت الدراسة   2015ماي 27  إىل غاية 2015 جانفي 20أجري البحث يف فًتة إمتدت من 
 أفريل 10 إىل غاية 2015 أفريل 01النظرية خالل شهر جانفي إىل غاية شهر ماي أما بناء اإلستمارة و حتكيمها 

 مث الفًتة 2015 ماي 18 إىل غاية 2015 أفريل 20التحليل و الدراسة اإلستطالعية لألندية امتدت من  , 2015
 . 2015 ماي 27ادلتبقية فكانت لًتتيب و جتميع البحث حيث مت إمتام البحث على أكمل وجو يف 

  :متغيرات البحث - 
 .إصابة مفصل الركبة : ادلتغري ادلستقل - 1    
 .العب كرة القدم : ادلتغري التابع - 2    

:  أدوات البحث - 2-4

 :إستخدمنا من خالل حبثنا األدوات التالية 

 : الدراسة النظرية - 2-4-1

وىذا من خالل االطالع و القراءات النظرية و حتليل زلتوى ادلصادر و ادلراجع العربية و األجنبية اليت 
 .كما مت االستعانة بالدراسات ادلشاهبة, تنصب حول موضوع البحث

:  اإلستبيان - 2-4-2

يعترب االستبيان من األدوات الشائعة لالستعمال يف البحوث ادليدانية و ىي عبارة عن استمارة تتضمن رلموعة من 
: األسئلة

 20يقوم الباحث بتوزيعها على رلموعة  و مجعها بعد اإلجابة عليها من طرف العينة كما أن إستمارة حبثنا تتضمن  - 
. سؤاال 

.  و تتضمن نوع واحد من األسئلة وىي أسئلة مغلقة اليت تكون فيها اإلجابة بنعم أو ال - 

.   العب على مستوى األندية لوالية النعامة 40و قد مت توزيعها على - 
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 .و قد مت تصميم االستبيان حسب اخللفية النظرية من الكتب العملية و ادلذكرات و أراء بعض األساتذة

 سؤال تنصب يف رلملها على موضوع الدراسة 20حيتوي االستبيان على زلورين مكونة من   :محاور االستبيان 
 :موضحة كما يلي 

 :المحور األول - 

 . إصابة مفصل الركبة لدى العب كرة القدم 

 :المحور الثاني- 

 .تشخيص إصابة مفصل الركبة

 : األسس العلمية ألداة الدراسة - 2-4-3

مت تطبيقها على عينة استطالعية , للتحقق من صالحية الدراسة و التأكد من توفرىا على اخلصائص السيكومًتية 
 : العبا مبعدل مخسة العبني و من خالل النتائج ادلتحصل عليها مت حساب 40رلموعها 

 :صدق األداة  –أ 

ىو أحد أىم الشروط الواجب توفرىا يف أدوات القياس و ىو من أىم معايري جودة اإلختبار و يقبل الصدق على أساس 
معامالت اإلرتباط اليت تشري إليو و من أجل التأكد من صدق األداة إتبع الباحث أكثر من وسيلة لتقنني معامل صدق 

 : اإلستبيان و ىي كالتايل 

 :الصدق الظاهري     * 

          يشري ىذا النوع من صدق إىل ما كان اإلستبيان يبدو كما لو كان يقيس أو ال يقيس ما وضع من أجل قياسو و 
 .يدل ىذا النوع من الصدق على ادلظهر العام لإلستبيان كوسيلة من وسائل القياس 

 :صدق المضمون أو المحتوى    * 

          ىو قياس دلدى متثيل اإلستبيان لنواحي اجلانب ادلقاس عن طريق حتليل عناصر اإلستبيان حتليال منطقيا لتحديد 
الوظائف و اجلوانب ادلمثلة فيو و نسبة كل منها إىل اإلستبيان بأكملو و يعتمد ىذا الصدق على مدى متثيل اإلستبيان 

 :ىذا و قد إعتمد الباحثان على ما يلي , للمواقف اليت يقيسها 
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  ادلراجع العلمية و الدراسات ادلشاهبة. 
 حكم اخلرباء و ادلتخصصني. 
 ادلعلومات اليت جيب أن تتوافر يف ما يراد قياسو. 

 : ثبات األداة - ب

و يعين الدرجات اليت يتم احلصول عليها دقيقة و خالية من اخلطأ و ىذا يعين أنو يف حالة تطبيق نفس أداة القياس 
فإننا سوف حنصل على نفس القيمة يف كل , على نفس الفرد أي عدد من ادلرات بنفس الطريقة و الشروط (اإلستبيان)

 .مرة 

و , ثبات التحاليل مهم دلراقبة نوعية تصنيف األجوبة ألسئلة اإلستبيان من أجل ذلك إخًتا الباحث حتليال داخل احملللني 
و . ىو حتليل يتم فيو مقارنة حتليل األسئلة للعينة نفسها يف فًتتني بشرط أن يكون نفس احمللل الذي اجرى التحليل األول

 : قام الباحث بنفسو بعملية التحليل يف فًتتني , للتحقق من ثبات حتليل االستبيان 

  .2015األوىل يف بداية شهر أفريل - 

 .2015الثانية يف أواخر شهر أفريل - 

 :حسب ادلعادلة التالية  ,  Bellackو ألجل ذلك قام الباحث بإستخدام صيغة االتفاق بالنسبة ادلئوية وفقا لـ 

 100=                                         نسبة اإلتفاق 

 
,  مستجوبني5حيث قام الباحثان بًتتيب اإلجابات لـ  , %80نسبة االتفاق تكون أكثر من , يف ىذا النوع من التحليل 

 :  حسب اجلدول ادلوضح ادناه % 91: و كانت نسبة االتفاق عالية حيث قدرت بـ 

 

 

 

 

 

 اإلتفاق

عدم االتفاق + االتفاق   
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 جدول األول الخاص بمنهجية البحث الفصل األول يمثل ثبات تحاليل أسئلة االستبيان الموجهة لالعبين

 

 % % % عدم اإلتفاق االتفاق األسئلة زلاور االستبيان

احملور األول
 

  %100 00 05 1السؤال رقم 
 
 
 

92 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

91 % 

 %100 00 05 2السؤال رقم 
 %60 02 03 3السؤال رقم 
 %100 00 05 4السؤال رقم 
 %80 01 04 5السؤال رقم 
 %100 00 05 6السؤال رقم 
 %80 01 04 7السؤال رقم 
 %100 00 05 8السؤال رقم 
 %100 00 05 9السؤال رقم 
 %100 00 05 10السؤال رقم 

احملور الثاين
 

  %100 00 05 1السؤال رقم 
 
 
 

90 % 

 %100 00 05 2السؤال رقم 
 %100 00 05 3السؤال رقم 
 %100 00 05 4السؤال رقم 
 %100 00 05 5السؤال رقم 
 %80 01 04 6السؤال رقم 
 %60 02 03 7السؤال رقم 
 %100 00 05 8السؤال رقم 
 %80 01 04 9السؤال رقم 
 %80 01 04 10السؤال رقم 

 

إستنتاجا من دراسة اإلتفاق و عدم اإلتفاق نستطيع القول أن ىناك داللة إحصائية بني كل  عبارات احملور و الدرجة 
كما يتميز بدرجة , كما أن احملورين اخلاصني باإلستبيان مرتبطة مع الدرجة الكلية لإلستبيان , الكلية للمحور الذي ديثلها 

 .مقبولة من الثبات و بالتايل نستطيع احلكم على أن اإلستبيان يتمتع بدرجة مقبولة من الصدق و الثبات
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 : الموضوعية - ت

من العوامل ادلهمة اليت جيب أن تتوفر يف االختبار اجليد شرط ادلوضوعية والذي يعين التحرر من التحيز أو 
التعصب وعدم إدخال العوامل الشخصية للمخترب كآرائو وأىوائو الذاتية وميولو الشخصي وحىت حتيزه أو 

إبراىيم, ) .تعصبو, فادلوضوعية تعين أن تصف قدرات الفرد كما ىي موجودة فعال ال كما نريدىا أن تكون

 (145, صفحة 1999

 :  الوسائل اإلحصائية- 3-3

يعد ادلنهج اإلحصائي من احدث الطرق اليت يستعملها الباحث لًتمجة النتائج احملصل عليها و يهدف إىل التعبري و - 
: و قد إستعملنا خالل حبثنا  ما يلي , مناقشة و حتويل الدالالت اللفظية و تفسريىا و ترمجتها على شكل أرقام 

 ) 2قانون النسب ادلئوية لتحليل و تشخيص نتائج إجابات الالعبني على ادلقًتحات ادلوجودة ضمن األسئلة و قانون ك
.  حبث يسمح لنا ىذا القانون مبعرفة مدى وجود فروق معنوية يف إجابات الالعبني على األسئلة  (كاف تربيع 

 عدد التكرارات∗100= النسبة ادلئوية - 

 عدد عينات
 

(التكرار ادلشاىد−التكرار ادلتوقع) أس 2 )رلموع  = 2ك 
 تكرار ادلتوقع

العينةاإلحتماالت= التكرار ادلتوقع - 
 عدد 

  1– اإلحتماالت = درجة احلرية - 

  . 0.05= مستوى الداللة - 
 . Bellackمعامل الثبات حسب بيالك - 

 . الدوائر النسبية اخًتناو من أجل ترمجة ىذه النتائج على شكل رسم بياين - 
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 :تمهيد 

 اليت مت إجراؤىا على  االستمارات يف ىذا الفصل إىل تفريغ نتائجالطالبني الباحثني   لقد تطرق 
 .واقع األندية الرياضية لوالية النعامة  ،مع العرض وادلناقشة للنتائج وىذا إلظهار العيب كرة القدم 
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  .إصابة مفصل الركبة لدى العب كرة القدم: المحور األول 

 ىل تعرضت من قبل ألي إصابة رياضية مبفصل الركبة ؟ -1

 يف أي مرحلة مت تعرضك ذلذه اإلصابة ؟  -2

 .ديثل تعرض الالعب لإلصابة مبفصل الركبة ويف أي مرحلة تعرض ذلا  :( 01)رقم الجدول 

 مراحل تعرض لإلصابة تعرض الالعب إلصابة مفصل ركبة  
 

 اإلجابات 
 

 نعم 
 

 ال 

أثناء التدريب 
أثناء  

ادلبارايات 
 التجريببية

أثناء 
ادلبارايات 

 الرمسية
 

 13 12 15 0 40 عدد االجوبة 
 32.5% 30% 37.5% %0 %100 النسبة ادلئوية 

K2 
 المحسوبة

 
40 

 

0.338 

K2 اجلدولية 
 

3.84 
 

5.99 
 

 

:عرض و تحليل الجدول    

 
 لديهم إصابة على مستوى الركبة بنسبة الالعبني أن كل يناتضح لطالب ( 01)  من خالل نتائج اجلدول رقم    

 وفيما خيص أثناء ادلباريات التجريبية  أثناء التدريب%37.5 ، أما بالنسبة دلراحل تعرضهم لإلصابة بلغ 100%
 .   % 32.5 يليها تعرض لإلصابة أثناء ادلباريات التجريبية بنسبة %30بنسبة 

على التوايل تبني أكرب من اجلد ولية  عند درجة "40"  وادلقدرة ب01احملسوبة يف السؤال رقم  K2وعند حساب 
ي أن أشلا يدل على وجود داللة إحصائية  ". 3.84"وادلقدرة ب % 95  ودرجة خطورة 1إي  (1-2)حرية

  تبني أهنا 0.338احملسوبة وادلقدرة بـ K2 وعند حساب 2ىاتو الفروق ال ترجع إىل الصدفة ،و يف السؤال رقم 
 .فروق ذات داللة إحصائية  شلا يعين أن ال يوجد 5.99أصغر من اجلدولية وادلقدرة بـ 
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  : استنتاج

 .أن جل العبني كرة القدم قد تعرضوا لإلصابات الرياضية خاص مبفصل الركبة نستنتج شلا سبق  * 

 .أثناء التدريب تعرضوا لإلصابة ادلستجوبني لالعبنيمن خالل اجلدول نستنتج أن أكثر ا- * 

 

 

 

 .تعرض الالعب لإلصابة مفصل الركبة ويف أي مرحلة تعرض ذلايوضح ( 01)شكل بياني رقم 

 

 

 

100%

0%

تعرض الالعب إلصابة مفصل الركبة

نعم

ال

37%

30%

33%

مراحل تعرض لإلصابة

أثناء التدرٌب

أثناء المبارٌات 
التجرٌبٌة

أثناء المباراٌات 
الرسمٌة
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 مانوع االصابة اليت تعرضت اليها يف مفصل الركبة ؟ -3

 ما ىي درجة اإلصابة اليت تعرضت اليها يف مفصل الركبة؟ -4

 

 .من احملور األول (04.03)إجابات الالعبني على السؤالني رقم يوضح (:02)جدول رقم 

 

 
 درجة اإلصابة الرياضية -4 نوع اإلصابة يف مفصل الركبة- 3

دتدد  التواءات كسر اإلجابات 
 أوتار

دتزق 
 عضلي

اصابة  خلع
 خفيفة 

اصابة 
 متوسطة

 اصابة خطرية

 05 26 09 03 08 22 07 00 التكرارات 
 12.5% 65% 22.5% %7.5 20% 55% 17.5% 00% النسبة ادلئوية 

K218.64 35.76 احملسوبة 
K25.99 9.49 اجلدولية 

 

      :عرض و تحليل الجدول  

أن معظم الالعبني  (03) يف السؤال رقم ينالحظ الطالب (02)    من خالل النتائج ادلوضحة يف اجلدول رقم
  يليها دتزق % 55أجابوا بأن نوع اإلصابة الذي تعرضوا إليها ىي دتدد أوتار يف مفصل الركبة وذلك بنسبة 

 أما كسر فلم جيب %7.5 مث يليها خلع بنسبة %17.5 و يليها التواءات بنسبة %20عضلي وذلك بنسبة 
فإن جل الالعبني أجابوا على أن درجة إصابة مبفصل الركبة ىو بكثرة بالنسبة  (04)، ويف السؤال رقم احد  

 مث يليها اصابات خطرية بنسبة %22.5، يليها اصابات خفيفة بنسبة %65لإلصابة ادلتوسطة وذلك بنسبة 
12.5 % .

على التوايل  تبني أهنا "  35.76/18.64"  وادلقدرة ب03/04احملسوبة يف األسئلة رقم K2وعند حساب 
و " 9.49"وادلقدرة بـ % 95 ودرجة خطورة 4إي  (1-5 )03أكرب من اجلدولية  عند درجة حرية للسؤال رقم

شلا يدل على وجود '' 5.99'' و ادلقدرة بـ % 95 و درجة اخلطورة 2أي  (1-3 )04درجة احلرية للسؤال رقم 
يف كال األسئلة أي أن ىاتو الفروق ال ترجع " اصابة متوسطة "و "دتدد األوتار"فروق ذات داللة إحصائية لصاحل 

. إىل الصدفة
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 : استنتاج 

تعرضوا لعدة أنواع سلتلفة من االصابات الرياضية و أغلبيتها  الالعبنينستنتج من خالل اجلدول ان أغلبية   * 

  .دتدد أوتار

 .من خالل اجلدول أن اإلصابات اليت يصاب هبا الالعبني ىي اصابات متوسطة على مستوى الركبةنستنتج * 

 

  .من احملور األول (04.03)إجابات الالعبني على السؤالني رقم يوضح( 02)شكل بياني  رقم 

 

 

 

0%

18%

55%

20%

7%

نوع اإلصابة فً مفصل الركبة

كسر التواءات تمدد اوتار تمزق عضلً خلع

22%

65%

14%

درجة اإلصابة الرٌاضٌة

اصابة خفٌفة اصابة متوسطة اصابة خطٌرة
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 ماىي نوع اإلصابة األكثر شيوعا يف مفصل الركبة ؟ -5

 . من احملور األول 5نوع اإلصابة األكثر شيوعا يف مفصل الركبة للسؤال رقم  يوضح (03)جدول رقم 

 

 نوع اإلصابة األكثر شيوعا يف مفصل الركبة-5 
 

 اإلجابات
كسر يف 
 الرضفة 

خلع يف 
 الركبة 

دتدد أوتار 
 الركبة

خلع ىاليل
خلع يف  

 الرضفة
دتزق أوتار 
 متقاطعة

 14 03 0 10 08 05 التكرارات 
 35% 7.5% 0% %25 %20 12.5% النسبة ادلئوية 

K219.09 احملسوبة 
K211.07 اجلدولية 
    

   :عرض و تحليل الجدول  

أن بعض الالعبني  (05)الحظ الطالبني يف السؤال رقم  (03)     من خالل النتائج ادلوضحة يف اجلدول رقم
 يليها دتدد % 35أجابوا بأن اإلصابة األثر شيوعا يف مفصل الركبة ىي إصابة دتزق األوتار ادلتقاطعة وذلك بنسبة 

 يليها % 12.5 مث يليها كسر يف الرضفة بنسبة %20 مث يليها خلع يف الركبة بنسبة %25أوتار الركبة بنسبة 
 . أما خلع اذلاليل فلم جيب أحد%7.5خلع يف الرضفة بنسبة 

 
 5إي  (1-6) عند درجة حريةةتبني أهنا أكرب من اجلدويل" 19.09"احملسوبة وادلقدرة بK2 وعند حساب 
جابات شلا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل ا " 11.07" وادلقدرة ب % 95ودرجة خطورة 

 .على ان االماكن األكثر عرضة لإلصابة ىي دتزق االوتار ادلتقاطعة  الالعبني

  : استنتاج

 . الالعبني على علم بأن أكثر اإلصابات مفصل الركبة تكون على مستوى دتزق األوتار ادلتقاطعة نستنتج أن  * 
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 . من احملور األول5نوع اإلصابة األكثر شيوعا يف مفصل الركبة للسؤال رقم يوضح ( 03)شكل بياني رقم 

 

 
 
 

 
 

13%

20%

25%

0%

9%

35%

اإلصابة األكثر شٌوعا فً مفصل الركبة 

كسر فً الرضفة

خلع فً الركبة

تمدد أوتار الركبة

خلع هاللً

خلع فً الرضفة

تمزق أوتار المتقاطعة
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 ما سبب ىذه اإلصابة ؟ -6

 ماىو السبب الرئيسي حلدوث اصابات مفصل الركبة ؟ -7

  . من احملور األول 07-06سبب اإلصابة للسؤالني رقم يوضح ( 04)جدول رقم 

 
 سبب الرئيسي حلدوث اصابات مفصل الركبة-7 . سبب ىذه اإلصابة– 6 

اإلجابات
 

ص اإلمحاء
نق

ص اللياقة البدنية 
نق

 

التعب
أثناء ادلمارسة   

 
 

إطلفاض 
مستوى 
اللياقة 
 البدنية

 

العودة اىل 
التدريب 
قبل 
 الشفاء

 

عدم 
مالئمة 

األرضية و 
 البساط

سة 
دلناف

ام ا
 نظ

 

 
عدم 
اإلىتمام 
 بالتسخينات
 

 

قلة 
ادلنافسات 
و 
 التدريبات
 

 

أثناء 
 ادلمارسة
 

عب 
 الت

 

 4 2 2 6 2 6 12 6 10 8 6 16 عدد األجوبة 
 %10 %5 %5 %15 %5 %15 %30 %15 %25 %20 %15 %40 النسبة ادلئوية 

 K216 5.6 احملسوبة 

 K214.8 7.82 اجلدولية 

 

   :عرض و تحليل الجدول  

 

أن أغلبية الالعبني  (06)الحظ الطالبني يف السؤال رقم  (04)        من خالل النتائج ادلوضحة يف اجلدول رقم  
 مث يليها سبب %25 يليها سبب أثناء ادلمارسة بنسبة %40أجابوا أن سبب اإلصابة ىو نقص اإلمحاء بنسبة 

 فإن الالعبني (07)ويف السؤال رقم  ، %15 مث بسبب نقص اللياقة البدنية بنسبة %20أثناء التعب بنسبة 
 %30أجابوا أن السبب الرئيسي حلدوث اإلصابات دلفصل الركبة كان سببو العودة اىل التدريب قبل الشفاء بنسبة 

يليها إطلفاض مستوى اللياقة البدنية و عدم مالئمة األرضية و البساط و عدم اإلىتمام بالتسخينات بنفس النسبة 
  مث يف األخري نظام ادلنافسة وقلة ادلنافسات والتدريبات %10 يليها التعب بنسبة %15على التوايل ادلقدرة بـ 

 .  %5 وأثناء ادلنافسة بنفس النسبة على التوايل ادلقدرة بـ
ر من صغ تبني أهنا أحيثعلى التوايل " 5.6/16"  وادلقدرة ب06/07احملسوبة يف األسئلة رقم K2وعند حساب 

وادلقدرة بـ % 95 ودرجة خطورة 3إي  (1-4 ) عند درجة احلرية06 للسؤال رقمأي الفرق غري دالاجلدولية 
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 95 و درجة اخلطورة 7أي  (1-8)درجة احلرية عند  07للسؤال رقم أي فرق دال  أكرب من اجلدوليةو،" 7.82"
 .لصاحل العودة إىل التدريب قبل الشفاء'' 14.8'' و ادلقدرة بـ %

  :استنتاج
 . اإلصابات اليت تعرض إليها الالعبني يتعدد أسباهبا نستنتج أن جل* 
الالعبني غري مهتمني باإلصابة اخلاصة مبفصل نستنتج من اجلدول  و من التعليل الذي قدمو كل مستجوب أن * 

 .الركبة و العودة سريعا اىل ادلالعب قبل الشفاء
 
 

 
 
 

 . من احملور األول07-06سبب اإلصابة للسؤالني رقم يوضح ( 04)شكل بياني  رقم 

 

 

 

15%

30%

15%

5%

15%

5%
5%

10%

سبب الرئٌسً لحدوث اصابات مفصل الركبة

إنخفاض مستوى اللٌاقة البدنٌة

العودة إلى التدرٌب قبل الشفاء

عدم مالئمة األرضٌة و البساط

نظام المنافسة

عدم اإلهتمام بالتسخٌنات

قلة المنافسات و التدرٌبات

أثناء الممارسة

التعب

40%

15%
20%

25%

سبب هذه اإلصابة

نقص اإلحماء

نقص اللٌاقة 
البدنٌة

التعب

أثناء الممارسة
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 ما سبب كسر دلفصل الركبة ؟ -8

 ماىو سبب خلع مفصل الركبة ؟ -9

 ما ىو سبب إلتواء مفصل الركبة ؟ -10

 
-08لألسئلة رقم -  التواء– خلع–سباب إصابات مفصل الركبة من كسريوضح أ( 05)جدول رقم 

 . من احملور األول09-10
 

 سبب كسر مفصل الركبة-8  
  

 سبب إلتواء مفصل الركبة -10 سبب خلع مفصل الركبة-9

  

اإلجابات
االرتطام باألرض 

احتكاك مباشر 
ضرب  
الكرة يف 
نفس 

 الوقت  

ضربة 
 موجهة

اصطدام قوي
حركة خاطئة  
األرضية و البساط 

 

حترك خاطئ
إصابة قددية 
 

عدد 
 األجوبة 

16 14 10 10 18 12 8 28 4 

النسبة 
 ادلئوية 

40% 35% 25% 25% 45% 30% 20% 70% 10% 

K2 
 احملسوبة

1.39 3.29 24.8 

    K2         
 اجلدولية 

5.99 5.99 5.99 

 
   :عرض و تحليل الجدول  

الذي يوضح إجابات الالعبني على السؤال رقم  (05)       من خالل النتائج ادلوضحة يف اجلدول رقم
أنو يوجد تقارب يف األجوبة حيث أن نسبة كسر مفصل  (08) يف السؤال رقم ين الحظ الطالب08/09/10

 مث يليها ضرب الكرة يف نفس %35 يليها اإلحتكاك ادلباشر بنسبة %40الركبة بسبب االرتطام باألرض تقدر بـ 
فإن الالعبني أجابوا على أن خلع مفصل الركبة بسبب اإلصطدام  (09)، ويف السؤال رقم  %25الوقت بنسبة 

ويف السؤال رقم  ، %25 مث تليها ضربة موجة بنسبة %30 تليها حركة خاطئة بنسبة %45القوي يأخذ نسبة 
 مث يليها األرضية %70فإن جل الالعبني أجابوا على أن إلتواء مفصل الركبة بسبب حترك خاطئ بنسبة  (10)
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.  %10 مث تليها إصابة قددية بنسبة %20والبساط بنسبة 
على التوايل '' 3.29/24.8 /1.39" وادلقدرة ب08/09/10احملسوبة يف األسئلة رقم K2 وعند حساب 

-3) عند درجة احلرية 09 و السؤال رقم 08حيث تبني أهنا أصغر من اجلدولية أي الفرق غري دال للسؤال رقم
 عند 10وأكرب من اجلدولية أي فرق دال للسؤال رقم ،" 5.99"وادلقدرة بـ % 95 ودرجة خطورة 2إي  (1

 .لصاحل التحرك اخلاطئ '' 5.99'' و ادلقدرة بـ % 95 و درجة اخلطورة 2أي  (1-3)درجة احلرية 

 :استنتاج 
نستنتج شلا سبق أن كل من االرتطام باألرض و احتكاك مباشر وضرب الكرة يف نفس الوقت ىي * 

 .من أسباب كسر مفصل الركبة لدى العيب كرة القدم 
نستنتج أن كل من ضربة موجة و اصطدام قوي و حركة خاطئة ىي من أسباب خلع مفصل * 

 .الركبة لدى العيب كرة القدم
 . نستنتج أن السبب الرئيسي اللتواء مفصل الركبة ىو حترك خاطئ * 
 

 
-08لألسئلة رقم -  التواء– خلع–سباب إصابات مفصل الركبة من كسريوضح أ( 05)شكل بياني  رقم 

 . من احملور األول09-10

 
 

40%

35%

25%

سبب كسر مفصل الركبة

االرتطام 
باألرض

احتكاك مباشر

ضرب الكرة 
فً نفس الوقت

25%

45%

30%

سبب خلع مفصل 
الركبة

ضربة موجهة

اصطدام قوي

حركة خاطئة 64%

25%
11%

سبب إلتواء مفصل 
الركبة 

األرضٌة و 
البساط

تحرك خاطئ

إصابة قدٌمة
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 . تشخيص إصابة مفصل الركبة :المحور الثاني

 ىل ىناك عيادة طبية خاصة بالنادي ؟ -1

 ىل يتوفر ناديكم على مجيع مستلزمات ووسائل التأىيل الرياضي دلفصل الركبة ؟  -2

 . من احملور الثاين02-01يوضح اإلجابة على السؤالني رقم ( 06)جدول رقم 
 

توفر النادي على مستلزمات ووسائل التأىيل -2 وجود عيادة طبية خاصة بالنادي   -1 
 الرياضي دلفصل الركبة 

 نوعا ما ال نعم ال نعم  اإلجابات
 10 30 0 30 10 عدد األجوبة 
 25% النسبة ادلئوية

 
%75 0% 75% 25% 

 K2  
 احملسوبة

10 35 

K2 
 اجلدولية

3.84 5.99 

 
   :عرض و تحليل الجدول        

 

 01/02الذي يفسر إجابات الالعبني على السؤال رقم  (06)من خالل النتائج ادلوضحة يف اجلدول رقم    
أن جل إجابات الالعبني كانت متمحورة على عدم وجود  (01)من احليور الثاين الحظ الطالبني يف السؤال رقم 

أجابوا  (02) ،ويف السؤال رقم %25 يليها وجود عيادة طبية بنسبة %75عيادة طبية خاصة بالنادي بنسبة 
 يليها توفر %75الالعبني على عدم توفر النادي للمستلزمات ووسائل التأىيل الرياضي دلفصل الركبة بنسبة 

 .  مع إنعدام اإلجابة بنعم%25النادي نوعا ما على مستلزمات ووسائل التأىيل الرياضي دلفصل الركبة بنسبة 
 

على التوايل تبني أهنا أكرب من ''10/35" وادلقدرة ب01/02احملسوبة يف األسئلة رقم  K2وعند حساب 
( 02) يف السؤال رقم 2أي  (1-3)ودرجة حرية  (01) يف السؤال رقم1إي  (1-2) عند درجة حريةةاجلدويل

شلا يدل على وجود داللة إحصائية لصاحل على التوايل "  3.84/5.99"  وادلقدرة ب % 95و درجة خطورة 
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عدم توفر النادي على مستلزمات ووسائل التأىيل الرياضي " و 01يف السؤال رقم " عدم وجود عيادة طبية"
 . الفروق ال ترجع إىل الصدفةىاتو  أي أن 02يف السؤال رقم "  دلفصل الركبة 

 :استنتاج 
 .نستنتج أنو يوجد إمهال و تقصري لالعيب كرة القدم بعدم توفرىم لعيادة طبية * 
نستنج أنو ال يوجد إىتمام خاص بإصابة الالعبني لعدم توفرىم دلستلزمات ووسائل التأىيل * 

 .الرياضي دلفصل الركبة
 

 
  

 . من احملور الثاين02-01يوضح اإلجابة على السؤالني رقم ( 06)شكل بياني  رقم 
 
 
 
 
 

25%

75%

وجود عٌادة طبٌة خاصة بالنادي

نعم

ال

0%

75%

25%

توفر النادي على مستلزمات ووسائل التأهٌل الرٌاضً 
لمفصل الركبة 

نعم

ال

نوعا ما
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 ىل تعرضت لفحص طيب معمق ؟ -3

 كم كانت عدد الفحوصات الطبية خالل ادلوسم الرياضي؟ -4

 

 . من احملور الثاين04-03يوضح اإلجابة على السؤالني رقم ( 07)جدول رقم 
 

 تعرض الالعب لفحص طيب معمق-3 
  

 عدد الفحوصات الطبية خالل ادلوسم الرياضي-4

حسب  ال   نعم اإلجابات
 اإلمكانيات

 أكثر مرتني مرة واحدة
 

 التوجد

 0 10 18 08 27 05 عدد األجوبة 
 

12 

 %00 %25 %45 %20 %67.5 %12.5 النسبة ادلئوية 
 

30% 

K2 16.8 21.34 احملسوبة 

    K2         
 اجلدولية 

5.99 7.82 

 

   :عرض و تحليل الجدول        

 من 03/04الذي يفسر إجابات الالعبني على السؤال رقم  (70)من خالل النتائج ادلوضحة يف اجلدول رقم
 يليها %67.5أن جل الالعبني مل يتعرضوا لفحص طيب بنسبة  (03)احملور الثاين الحظ الطالبني يف السؤال رقم 

 مث يليها إنعدام تعرض الالعب لفحص %20تعرض الالعب لفحص طيب حسب اإلمكانيات اخلاصة بو بنسبة 
أجابوا الالعبني على أن تعرضهم للفحص الطيب خالل  (04) ،ويف السؤال رقم %12.5طيب معمق بنسبة 

 مث يليها %30 يليها إنعدام الفحوصات الطبية خالل ادلوسم بنسبة %45ادلوسم الرياضي مرة واحدة بنسبة 
 مع إنعدام اإلجابات أكثر من %25بعض الالعبني أجابوا على أن عدد الفحوصات الطبية كانت مرتني بنسبة 

. مرتني
على التوايل تبني أهنا أكرب ''21.34/16.8" وادلقدرة ب03/04احملسوبة يف األسئلة رقم  K2  وعند حساب 

 يف السؤال رقم 3أي  (1-4)ودرجة حرية  (03) يف السؤال رقم2أي  (1-3) عند درجة حريةةمن اجلدويل
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شلا يدل على وجود داللة إحصائية على التوايل "  5.99/7.82"  وادلقدرة ب % 95ودرجة خطورة (04)
يف "  و فحص واحد خالل ادلوسم الرياضي " و 03يف السؤال رقم " عدم تعرض الالعب لفحص طيب"لصاحل 

 . الفروق ال ترجع إىل الصدفةىاتو  أي أن 04السؤال رقم 

 :استنتاج 

 .نستنتج أن الالعب ال يتعرض لفحص طيب معمق * 
 .نستنتج أن النادي الرياضي ال يقوم بفحوصات طبية كافية خالل ادلوسم الرياضي* 

 

 

 . من احملور الثاين04-03يوضح اإلجابة على السؤالني رقم ( 07)شكل بياني رقم 

 

 

64%

25%

11%

تعرض الالعب لفحص طبً 
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نعم
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حسب اإلمكانٌات

55%30%
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 ىل تلقيت إسعافات األولية أثناء اإلصابة ؟ -5

 من الذي قام باإلسعافات األولية ؟ -6

 . من احملور الثاين06-05يوضح اإلجابة على السؤالني رقم ( 08)جدول رقم 

 

 الذي يقوم باإلسعافات األولية-6 تلقي اإلسعافات األولية أثناء اإلصابة-5 

 الطبيب  ادلمرض ادلدرب ال   نعم اإلجابات
عدد 

 األجوبة 
32 08 14 03 23 

 %57.5 %7.5 %35 %20 %80 النسبة ادلئوية 

K2 

 احملسوبة
14.4 15.04 

    K2         
 اجلدولية 

3.84 5.99 

 

   :عرض و تحليل الجدول        

 

الذي يوضح إجابات الالعبني على السؤال ( 08)          من خالل النتائج ادلوضحة يف اجلدول رقم
أن جل إجابات الالعبني كانت لتلقيهم  (05) من احملور الثاين الحظ الطالبني يف السؤال رقم 05/06رقم 

 %20 يليها عدم تلقيهم لإلسعافات األولية أثناء اإلصابة بنسبة %80اإلسعافات األولية أثناء اإلصابة بنسبة 
أجابوا الالعبني على أن من يقوم باإلسعافات األولية يف النادي ىو الطبيب بنسبة  (06)،ويف السؤال رقم 

 .%7.5 ادلمرض بنسبة  مث يليها%35 يليها ادلدرب بنسبة 57.5%

على التوايل تبني أهنا أكرب ''14.4/15.04" وادلقدرة ب05/06احملسوبة يف األسئلة رقم  K2 وعند حساب 
 يف السؤال رقم 2أي  (1-3)ودرجة حرية  (05) يف السؤال رقم1أي  (1-2) عند درجة حريةةمن اجلدويل

شلا يدل على وجود داللة إحصائية على التوايل "  3.84/5.99"  وادلقدرة ب % 95و درجة خطورة  (06)
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الطبيب ىو من يقوم باإلسعاف " و 05يف السؤال رقم " تلقي الالعبني لإلسعافات األولية أثناء اإلصابة"لصاحل 
 . الفروق ال ترجع إىل الصدفةىاتو  أي أن 06يف السؤال رقم "  األويل 

 :استنتاج 

 .نستنتج أن الالعبني يتلقوا إسعافات أولية أثناء اإلصابة الرياضية * 
 .نستنتج أن الطبيب ىو من يقوم باإلسعاف األويل يف األندية الرياضية* 

 
 

 

 

 . من احملور الثاين06-05يوضح اإلجابة على السؤالني رقم ( 08)شكل بياني رقم 

 

 

80%

20%

تلقً اإلسعافات األولٌة أثناء 
اإلصابة

نعم

ال

35%

7%

58%
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المدرب

الممرض

الطبٌب
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 ىل تلقيت العناية الكافية أثناء تعرضك لالصابة ؟ -7

 ىل خضعت للعالج من طرف النادي بعد اإلصابة ؟ ذ -8

 

 . من احملور الثاين08-07يوضح اإلجابة على السؤالني رقم ( 09)جدول رقم 

 

 
تلقي العناية الكافية أثناء تعرض -7 

 الالعب لالصابة
  

 خضوع الالعب للعالج من طرف النادي-8

  

 ال نعم ال   نعم اإلجابات
 30 10 30 10 عدد األجوبة 
 %75 %25 %75 %25 النسبة ادلئوية 

 

K2 10 10 احملسوبة 
 

    K2         
 اجلدولية 

3.84 3.84 
 

 

   :عرض و تحليل الجدول        

 

الذي يوضح إجابات الالعبني على السؤال ( 09)          من خالل النتائج ادلوضحة يف اجلدول رقم
أن جل إجابات الالعبني كانت لعدم تلقيهم  (07) من احملور الثاين الحظ الطالبني يف السؤال رقم 07/08رقم 

 من رلموع %25 يليها تلقيهم العناية الكافية بنسبة %75العناية الكافية أثناء تعرضهم لإلصابة بنسبة 
 و %75أجابوا الالعبني على عدم خضوعهم للعالج من طرف النادي بنسبة  (08)اإلجابات ،ويف السؤال رقم 

 . %25يليها خضوعهم للعالج من طرف النادي بنسبة 
على التوايل تبني أهنا أكرب من ''10/10" وادلقدرة ب07/08احملسوبة يف األسئلة رقم  K2وعند حساب 

( 08) يف السؤال رقم 2أيضا  (1-2)ودرجة حرية  (07) يف السؤال رقم1أي  (1-2) عند درجة حريةةاجلدويل
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شلا يدل على وجود داللة إحصائية لصاحل على التوايل "  3.84/3.84"  وادلقدرة ب % 95و درجة خطورة 
عدم خضوع الالعب للعالج من " و 07يف السؤال رقم " عدم تلقي العناية الكافية أثناء تعرض الالعب لإلصابة"

 . الفروق ال ترجع إىل الصدفةىاتو  أي أن 08يف السؤال رقم "  طرف النادي 

 :استنتاج 

 .نستنتج أن الالعبني اليتلقون العناية الكافية أثناء إصابتهم* 
 .نستنتج أن الالعبني الخيضعون للعالج من طرف النادي * 
 

 
 

 . من احملور الثاين08-07اإلجابة على السؤالني رقم ( 09)شكل بياني رقم 

 

 

 

25%

75%

تلقً العناٌة الكافٌة أثناء تعرض 
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نعم
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25%

75%
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 ىل تلقيت إعادة تأىيل حركي من طرف ادلدلك ؟. بعد اإلصابة  -9

 ىل إعادة تأىيل احلركي أثر على اإلصابة بشكل إجيايب ؟ -10

 
 . من احملور الثاين 09/10يوضح إجابات الالعبني على األسئلة رقم ( 10)جدول رقم 

 
تلقي الالعب إعادة -9 

من طرف  تأىيل حركي
 مدلك

 تأثري إعادة تأىيل احلركي على اإلصابة بشكلّ إجيايب-10

  

 نوعا ما   ال نعم    ال   نعم اإلجابات
 18 9 13 35 05 عدد األجوبة 
 %45 %22.5 %32.5 87.5% %12.5 النسبة ادلئوية 

 K2   
 احملسوبة

22.50 3.03 

    K2         
 اجلدولية 

3.84 5.99 

 
   :عرض و تحليل الجدول  

 

أن أغلبية الالعبني  (09)الحظ الطالبني يف السؤال رقم  (10)        من خالل النتائج ادلوضحة يف اجلدول رقم  
  يليها تلقي الالعب إعادة تأىيل حركي %87.5أجابوا على أهنم مل يتلقوا إعادة تأىيل حركي بنسبة تقدر بـ 

 فإن الالعبني أجابوا أن إعادة التأىيل احلركي نوعا ما تأثر على اإلصابة (10)ويف السؤال رقم  ، %12.5بنسبة 
 مث يف 32.5  يليها إجيابية تأىيل احلركي يف حتسني مستوى اإلصابة بنسبة تقدر بـ %45بشكل إجيايب بنسبة 

  . %22.5األخري نفي تأثري إعادة تأىيل على إصابة الالعب بشكل إجيايب بنسبة 
 تبني أهنا حيثعلى التوايل " 22.50/3.03"  وادلقدرة ب09/10احملسوبة يف األسئلة رقم K2وعند حساب 

وادلقدرة بـ % 95 ودرجة خطورة 1إي (1-2 ) عند درجة احلرية09 للسؤال رقمأي الفرق دال من اجلدولية كربأ



 الفصل الثاني                                                   عرض النتائج ومناقشتها
 

65 
 

عند  10للسؤال رقم أي فرق غري دال  أصغر من اجلدوليةو،لصاحل عدم تلقي الالعب إلعادة التأىيل " 3.84"
 .'' 5.99'' و ادلقدرة بـ % 95 و درجة اخلطورة 2أي  (1-3)درجة احلرية 

 

 :استنتاج

 .نستنتج أن الالعب ال يتلقى إعادة تأىيل حركي * 
 نستنتج أن إعادة تأىيل احلركي ال خيضع لألسس العملية لعدم تأثريه على اإلثابة بشكل إجيايب* 
 

 
 

 

 . من احملور الثاين 09/10يوضح إجابات الالعبني على األسئلة رقم ( 10)شكل بياني  رقم 

 

72%

28%

تلقً الالعب إعادة تأهٌل حركً

نعم
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33%

23%

45%
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نعم
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 :االستنتاجات

أن جل العبني كرة القدم قد تعرضوا لإلصابات الرياضية و ىذه اإلصابة كانت أثناء التدريب نستنتج شلا سبق * 
 و معظمها إصابات تعرضوا لعدة أنواع سلتلفة من اإلصابات الرياضية و أغلبيتها دتدد أوتار الالعبني أغلبية أنو

 .متوسطة على مستوى الركبة

الالعبني على علم بأن أكثر اإلصابات مفصل الركبة تكون على مستوى دتزق األوتار ادلتقاطعة و نستنتج أن * 
الالعبني غري و من التعليل الذي قدمو كل مستجوب أن أسباب اإلصابات على مستوى مفصل الركبة تتعدد 

 .مهتمني باإلصابة و العودة سريعا اىل ادلالعب قبل الشفاء

نستنتج شلا سبق أن كل من االرتطام باألرض و احتكاك مباشر وضرب الكرة يف نفس الوقت ىي من أسباب * 
كسر مفصل الركبة لدى العيب كرة القدم و أن كل من ضربة موجة و اصطدام قوي و حركة خاطئة ىي من 
 . أسباب خلع مفصل الركبة لدى العيب كرة القدم و أن السبب الرئيسي اللتواء مفصل الركبة ىو حترك خاطئ 

نستنتج أنو يوجد إمهال و تقصري لالعيب كرة القدم بعدم توفرىم لعيادة طبية وأنو ال يوجد إىتمام خاص بإصابة * 
 .الالعبني لعدم توفرىم دلستلزمات ووسائل التأىيل الرياضي

نستنتج أن الالعب ال يتعرض لفحص طيب معمق و أن النادي الرياضي ال يقوم بفحوصات طبية كافية خالل * 
 .ادلوسم الرياضي

نستنتج أن الالعبني يتلقوا إسعافات أولية أثناء اإلصابة الرياضية وأن الطبيب ىو من يقوم باإلسعاف األويل يف * 
 .األندية الرياضية و أن الالعبني اليتلقون العناية الكافية أثناء إصابتهم

 .نستنتج أن الالعبني الخيضعون للعالج من طرف النادي * 
 .نستنتج أن الالعب ال يتلقى إعادة تأىيل حركي * 
 .نستنتج أن إعادة تأىيل احلركي ال خيضع لألسس العملية لعدم تأثريه على اإلصابة بشكل إجيايب* 
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:مناقشات فرضيات البحث  

وذلك باستخدام استمارات إستبيانية  (الالعبني)  على ضوء الدراسة األساسية اليت قمنا هبا على بعض األندية 
وسوف نقوم مبناقشة ىذه النتائج بالفرضيات ادلطروحة وحيث ضلن .وبعد ادلعاجلة اإلحصائية توصلنا إىل النتائج 

:الطالبان طرحنا فرضية عامة وادلتمثلة يف   

 :الفرضية العامة 

  واقع تأىيل إصابة مفصل الركبة خيضع للعشوائية. 

 . ختتلف درجة و نوع و سبب إصابة مفصل الركبة لدى العب كرة القدم :الفرضية الجزئية األولى
   من الفرضية العامة تنحدر الفرضية اجلزئية األوىل والقائلة أن إختالف درجة و نوع وسبب إصابة مفصل الركبة   

و دتزقات يف األوتار ادلتقاطعة و من أسباهبا ،خلوع ، كسور ، يشكل عائق لالعب كرة القدم تتجلى يف إلتواءات
العودة للتدريب قبل الشفاء ظهرت كأكثر األماكن عرضة إلصابة مبفصل الركبة ، اصطدام قوي، حتركات خاطئة 

وكما ىو (05-04-03-02-01)و تعداد أنواعها ،ومن خالل النتائج ادلتحصل عليها من حتليل اجلداول رقم 
اخلاصة مبحور إصابة مفصل الركبة لدى العب كرة  (05-04-03-02-01)موضح يف األشكال البيانية رقم

يوجد إختالف يف درجات و أنواع و أسباب إصابة مفصل الركبة أثناء شلارسة كرة القدم القدم واليت تظهر أن 
 .وبالتايل نستطيع أن نقول أن الفرضية اجلزئية األوىل قد حتققت 

 

 .تشخيص إصابة مفصل الركبة ال يتماشى مع األسس العملية الصحيحة :الفرضية الجزئية الثانية  

   من الفرضية العامة تنحدر الفرضية اجلزئية األوىل والقائلة أن تشخيص إصابة مفصل الركبة ال يتماشى مع   
وكما  (10-09-08-07-06)،ومن خالل النتائج ادلتحصل عليها من حتليل اجلداول رقم  األسس العلمية

اخلاصة مبحور تشخيص إصابة مفصل الركبة (10-09-08-07-06)ىو موضح يف األشكال البيانية رقم 
ادلدربني ال يتوفر لديهم عيادة طبية للنادي و وسائل تأىيل الرياضي للقيام بالعناية الكافية لالعبني واليت تظهر أن 

أثناء سريورة ادلوسم الرياضي بأكمل وجو ليس فقط مراعات الوصول إىل ادلقدمة على حساب الالعبني وعليو 
فإهنم اليعتمدون على برنامج دقيق خاص باإلىتمام بالالعبني ومعرفة كيفية تشخيص اإلصابات الرياضية و كيفية 

 .وهبذا نستطيع أن نقول الفرضية اجلزئية الثانية  قد حتققت.تأىيلها بأسس علمية صحيحة
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 :االقتراحات والتوصيات 

 . إتباع الطرق العلمية يف تأىيل الالعبني يؤدي إىل أفضل النتائج- 

عدم إمهال التحضري البدين اجليد باعتباره جزء وعامل  مهم لو األثر اإلجيايب يف حتسني أداء الالعبني  وحتقيق - 
 .النتائج اجليدة أثناء ادلنافسة

 .العمل على توفري مجيع ادلستلزمات و وسائل التأىيل الرياضي - 

 .معاينة الالعب و اإلىتمام باجلانب البدين و الصحي- 

 .توفري اجملمعات الرياضية لتأىيل الالعبني بدنيا و معنويا من إيواء و مطاعم و مالعب للتدريب- 
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 :الخاتمة العامة

         من خالل دراستنا ذلذا البحث حول واقع تأىيل إصابة مفصل الركبة لدى العيب كرة القدم 
حتديد و معرفة واقع ىذه اإلصابة و  يف البحث أمهية تتجلىببعض األندية بوالية النعامة ، و 

كرة  ادلمارسة ضمن األساسية ادلوضوعات كأحد الوقوف على أىم مسبباهتا و طرق الوقاية منها
 وذلك من الرياضيني و الباحثني من الكثري و العديد من ادلدربني اىتمام و بال نالت اليت و القدم

خالل االستبيان الذي قدمو الطلبان الباحثان يف ىذا البحث و ادلوجو لالعبني إذ وجهت  عدة 
أسئلة مشلت زلورين وىي زلور إصابة مفصل الركبة لدى العب كرة القدم وزلور تشخيص إصابة 

يف مثل ىذه ادلوضوعات اليت ختص إصابة مفصل الركبة لدى العيب كرة القدم مفصل الركبة فوجد 
على مستوى األندية تالقي صعوبات يف اجلانب التطبيقي ، و ىذا راجع إىل التحفظ الذي يبديو 

 .ادلشرفون و القائمون على تسيري ىذه األندية 

        ففي اجلانب النظري للبحث قام الطلبان بتقسيمو إىل فصلني فجاء يف الفصل األول كل ما 
يتعلق بإصابات مفصل الركبة من أنواع و أسباب و طرق العالج الوقائي لإلصابة ، أما يف الفصل 
الثاين الذي مشل كرة القدم و تطورىا و مبادئها األساسية و بعض العناصر الطبيعية و أمهيتها يف 

وختاما للباب النظري التأىيل و أيضا التمرينات العالجية و أمهية العالج احلركي و دوره يف التأىيل  
فصل الدراسات ادلشاهبة حبيث مت عرض سلتلف البحوث ادلشاهبة والدراسات السابقة لينتهي الفصل 

وبالرغم من بنقد ىاتو الدراسات اليت عاجلت موضوع البحث واىم االستنتاجات ادلستخلصة منها 
كل الصعوبات اليت واجهتنا من خالل ادلراحل اليت قمنا هبا من اتصال ببعض األندية الرياضية 

الذي كان الفضل رؤساء األندية يف مساعدتنا إلدتام اجلانب التطبيقي ذلذا البحث أضف إىل تلك 
اجلهود اليت قمنا هبا للحصول على بعض ادلراجع ادللمة لبحثنا ، كما مل يبخل علينا بعض الزمالء 
بآرائهم و خربهتم ادليدانية اليت أفادونا هبا ،فبعد العرض والتحليل لنتائج البحث فقد خرج الطلبة 

بإمكاهنا أن تنمي الباحثون جبملة من االستنتاجات أمهها أن ادلستلزمات و الوسائل الرياضية ليس 
من قدرات الالعب إىل  لياقة بدنية أحسن و العتاد كذلك غري الكايف لسريورة ادلوسم الرياضي على 

العراقيل اليت تواجو الالعبني تتمثل يف عدم اإلىتمام الكايف دلديرية أكمل وجو وأكدوا على أن 
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الشبيبة و الرياضية باألندية الرياضية بالوالية و عزوف الالعبني عن إنظمامهم لألندية لنقصها على 
 . العديد من متطلباتو ادلتمثة يف ادلستلزمات الطبية و ادلالعب ادلقبولة 

   و من خالل الدراسة و البحث و حتليل مجيع ما تضّمنتو ادلذكرة من أبواب و عناوين ، أضف 
إىل تلك نتائج الدراسة ادليدانية ، و االطالع على رلريات سري احلصص التدريبية وواقعها ،أوضحت 

لنا حاليا أن ىناك عالقة مباشرة بني الالعبني و ادلستلزمات الرياضية اليت ذلا دور فعال يف سريورة 
احلصة التدريبية و ادلنافسة الرياضية ووجود سلتصني يتماشون مع األسس العلمية الذي بدوره يقرب 

 .الالعبني و حيفزىم للوصول إىل القمة 

و استنادا إىل كل ىذه ادلعطيات خترج بنتيجة مفادىا أن أساس صلاح الالعبني اإلىتمام بتأىيل 
اإلصابة الرياضية دلفصل الركبة و كيفية تشخيصها بأسس علمية صحيحة لتضمن السري احلسن 

.  لدى العب كرة القدم من مجيع النواحي بالرغم من العراقيل اليت تواجههم  
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 :اإلستبيان 

 

واقع إصابة مفصل الركبة لدى '' في إطار إنجاز رسالة ماستر حول موضوع 

نرجو من , دراسة ميدانية على بعض أندية والية النعامة . '' العبي كرة القدم

الالعبين التفضل بمشاركتهم الفعالة من خالل تزويدنا بالمعلومات عن طريق 

في الخانة المناسبة و توضيح  (X)اإلجابة على هذا اإلستبيان و ذلك بوضع عالمة

.  ما يمكن توضيحه 
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  .تحياتنا الرياضية
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 ملخص الدراسة

 

 

 حيت كان اهلدف القدم كرة العيب لدى الركبة مفصل إصابة واقعتندرج الدراسة اليت قمنا هبا حتت عنوان 
معرفة واقع تأهيل إصابة مفصل الركبة لدى العب كرة القدم ومنه يندرج الفرض العام وهو واقع تأهيل منها 

 العب كرة قدم ينشطون بأندية 40إصابة مفصل الركبة خيضع للعشوائية أما عينة البحث فتكونت من 
العيب كرة القدم مصابني بإصابات على مستوى والية النعامة حيث مت إختيار العينة بطريقة مقصودة و هي 

كما إستخدمنا يف حبثنا هذا املنهج الوصفي ملالئمته و موضوع الدراسة ومنه توصلنا إىل أهم  .الركبة
إستنتاج وهو إنعدام املستلزمات واملنشآت الرياضية كما أن تشخيص إصابة مفصل الركبة يف النوادي 

و من هذا ميكن لنا أن نقرتح أنه جيب إتباع الطرق , الرياضية ال يتماشى مع األسس العملية الصحيحة 
العلمية يف تأهيل الالعبني من أجل حتقيق نتائج أفضل لالعب و للفريق كما جيب العمل على توفري مجيع 

 .مستلزمات و وسائل التأهيل الرياضي 
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