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 مقدمة

 املرضـية واملـضاعفات املالعـب وإصابات الرياضيني إصابات معدالت زيادة أصبحت

 مجـال يف والسيام الحياة جوانب اغلب شملت التي الهائلة التطورات رغم عنها الناتجة

 الرياضــيني جميــع لــدى لهــا االنتبــاه تــستوجب ظــاهرة وغريهــا الطبيعيــة العالجــات

 تـساعد أنهـا حيـث كبـرية أهميـة املالعـب إصابات ةولدراس ,الرياضة مبجال واملهتمني

 بدايـة يف أوليـة إسـعافات املـصاب الجـزء إسـعاف وكيفية اإلصابة تجنب عىل الريايض

 وعـادة الزائـد والـضغط املفاجئ اإلجهاد هو اإلصابة حدوث أسباب اهم ومن ,اإلصابة

 يجــةنت يكــون قــد أو متوقــع غــري لحــادث أو التطبيــق يف لخطــأ نتيجــة ذلــك يكــون

 .املكان لنفس متكررة بسيطة إصابة

 نتيجـة يحـدث الجـسم أعـضاء احد وإعاقة وتعطيل ما رضر تعني الرياضية االصابة

 وشـديد قـوي املـؤثر هـذا يكـون ودامئـا مـا رياضـة مامرسة أثناء تم متوقع غري حدث

 .بةاإلصا تلك أثناء الريايض النشاط ملامرسةً مصاحبا األمل يأيت ودامئا ً,مفاجئا يحدث
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ويتمثل العالج لإلصابة يف شقني رئيـسيني وهـام العـالج األويل والتأهيـل بعـد عـالج 

 .اإلصابة، كام سيوضح هذا الكتاب يف فصوله

 

  املوفقالـلـهو
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ختلف كل إصابة عن األخـرى ويـتم تـصنيف إصـابات إصابات املالعب كثرية جدا وت

  :املالعب عىل حسب قوتها كام ييل

 مثــل الجــروح البــسيطة الــسطحية :)إصــابات بــسيطة(إصــابة مــن الدرجــة األوىل 

 .والكدمات البسيطة

 مثـل التمزقـات العـضلية ومتزقـات :)إصـابات متوسـطة(إصابة من الدرجة الثانيـة 

 األربطة والكدمات الشديدة

الشديدة مثل الكسور والخلع واالنزالق ): إصابات شديدة(بة من الدرجة الثالثة إصا

 الغرضويف وغرضوف الركبة

 مفهوم اإلصابة 

 فاإلصـابة هـي ، وهي تعني تلف إن إعاقـة،من الالتينية injuryتشتق كلمة إصابة 

أي تلف سواء كان هذا التلف مصاحبا أو غـري مـصاحب بتهتـك باألنـسجة نتيجـة ألي 

و عادة ما يكـون ،)، أو عضويا، أو كيميائياميكانيكيا(واء كان هذا التأثري ثري خارجي ستأ

  .هذا التأثري الخارجي مفاجئا و شديدا
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 ونـادرا مـا تـؤدي الحركـة ،إذا فاإلصابة هي تعطيل لسالمة أنسجة و أعضاء الجـسم

أو فسيولوجية  و يف حالة اإلصابة تحدث تغيريات ترشيحية ،املكررة إىل حدوث اإلصابة

 .لبعض الوظائف الجسامنية

و يدخل يف مفهوم اإلصابة النفـسية التـي تعتـرب نتيجـة لتـأثريات انفعاليـة شـديدة 

  .تؤدي بدورها إىل عرقلة عمليات الجهاز العصبي املركزي

كام تعرف اإلصابة بأنها تعرض أنسجة الجسم املختلفة ملؤثرات داخليـة أو خارجيـة 

ات ترشيحية أو وفسيولوجية أو كالهام يف مكان اإلصابة مام قد يل إحداث تغيريإتؤدي 

  .يعطل أو يعيق عمل هذا الجزء

 االستعداد لإلصابة

 -: قابلية الالعب لالستعداد لإلصابة بشكل كبري وهيإىلهناك عوامل تؤدي 

 األمناط الجسمية - أ

 .ابةإن عدم مالمئة النمط الجسمي لنوع النشاط الريايض قد يؤدي ايل حدوث إص
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 العيوب الخلقية  - ب

 حدوث مشكالت بالعضالت مام يـؤثر عـيل الحركـة لـدي إىلتؤدي العيوب الخلقية 

 .الالعب ويسبب اإلصابة

  األوتار-ج

وجود عيب خلقي باألوتار يؤدي ايل حـدوث إصـابات خاصـة عنـد القيـام بحركـات 

 .تتطلب ابتعاد اإلندغام عن املنشأ

  ارتخاء األربطة الخلقي-د

من عدد السكان لديهم مد زائد % 5جود مد زائد يف املفصل ويوجد حوايل وتعني و

 .وبخاصة يف مفصل املرفق والركبة

  تسطح خلقي بالقدم-هـ 

ويؤدي ذلك ايل زيادة حركة كب القدم مـام يـؤدي ايل زيـادة الـضغط الواقـع عـيل 

 .مفصل الركبة والكعب ويؤدي لحدوث اإلصابة

 ية بالعظم العيوب الخلقية غري الطبيع-و
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يـؤدي ايل ) كالـساق(إن الزيادة املفرطة يف التقوس الطبيعي املوجود ببعض العظام 

 .حدوث ضغط عيل العظام ويسبب اآلمل أو قد يحدث كرس بسيط

  الفرق بني طول الرجلني-ز

 .وقد يؤدي ايل حدوث تشوهات قواميه مثل االنحناء الجانبي مام يحدث اإلصابات

  عظام التمفصل يف الفقرات القطنية عيب خلقي فيام بني-ح

ويــؤدي الحــتامل اإلصــابة بــاالنزالق الغــرضويف وشــعور بــاآلم يف املنطقــة القطنيــة 

 .والقدمني

  عيوب التكوين العظمي-ط

 .مثل تسطح الحق الحرقفي الذي يحد من الحركة الطبيعية ملفصل الفخذ

  وظيفة العضلة بالنسبة ايل القوام-ك

يل وجـود عـضالت قويـة وعـضالت معاكـسة ضـعيفة مـام يؤدي تـشوهات القـوام ا

 .يسبب حدوث اإلصابة

  قدرة الجسم الطبيعية عيل االلتئام -ل
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إن عمل الجسم بطريقة ميكانيكية صحيحة يؤدي ايل تقليل الضغوط الواقعـة عـيل 

 .أجهزته املختلفة مام يساعد عمليات االلتئام الطبيعية الفطرية عيل أن تتم بسهولة

 يب يؤثر عيل الوظيفة  الرتك-م

اعتامد املصاب عيل الـرأي غـري املتخـصص يـؤدي ايل حـدوث أخطـاء وظيفيـة علـم 

 .إصابات

 :األنواع الرئيسية لإلصابات

 

تحـدث نتيجـة تعـرض الجـسم اىل صـدمة مبـارشة : اصابات مبـارشة او مفاجئـة .1

 .بجسم ما او السقوط

كـرر نتيجـة عـدم تحدث لنفس العضو املصاب سـابقا حيـث تت: اصابات متكررة .2

 .الشفاء التام او نتيجة ضعف ذلك العضو كتكرار خلع مفصل الركبة
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أي اعطـاء متـارين قـوة وجهـد عنيـف لعـضالت : اصابات نتيجة االجهـاد العـايل .3

ضعيفة ال تتحمل الجهد املبذول وبدون تدرج التمـرين او عـدم اعطـاء راحـة ايجابيـة 

 .كافية

عنـارص اللياقـة البدنيـة كالرشـاقة ضـعف بعـض : اصابات نتيجـة عـدم التـوازن .4

والتوافق العضيل العصبي، كام ان ضعف االداء الفني كحركات القفز والوثب والهبـوط 

 .وسقوط االجسام عىل الجسم يؤدي اىل حدوث اصابات مختلفة

 

 : االصابةأثناء التي ميكن قياسها الفسيولوجيةالعالمات 

ــرتاوح النــبض بــني : قيــاس النــبض .1 بالنــسبة للــشخص ) قيقــةد/ نبــضة85-70(ي

 .االعتيادي وتكون اقل بالنسبة للرياضيني

 ).دقيقة/ مرة2(بحدود ) تنفس عميق(قياس عدد مرات التنفس  .2

 100/50االنبساطي أي البسط واملقام ويـرتاوح بـني /قياس ضغط الدم االنقبايض .3

 .زئبق/ ملم120/80اىل 
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-37(او ) 37-36,5(قياس درجة حـرارة الجـسم حيـث تكـون اثنـاء الراحـة بـني  .4

 .درجة مئوية) 37,5

 .لون الجلد حيث الشحوب يدل عىل وجود مشكلة صحية .5

 .تتوسع واحدة منها يف حالة اإلغامء او االصابة(قياس حجم او سعة بؤبؤ العني  .6

 .محدودية الحركة او عدمها .7

 .وجود امل يف مكان االصابة .8

 .وجود ورم او احمرار او وخز او خدر .9

 :بات ومضاعفاتهاالعامة لإلصا األعراض

 .الشعور باألمل سواء بالحركة او الضغط عىل الجزء املصاب او بدونها .1

 .حدوث تغريات عصبية كالوخز او الخدر .2

 .حدوث ضعف يف األداء ملنطقة االصابة .3

 .تورم املنطقة املصابة نتيجة انسكاب دموي او املصل .4

www.sport.ta4a.us المكتبة الرياضية الشاملة

www.sport.ta4a.us المكتبة الرياضية الشاملة



 اإلصابات الرياضية
 لعالج والتأهيل ا–األنواع 

 

16 

 .فقدان الحركة جزئيا او كليا .5

 ).أي ظهور تضاريس يف املنطقة(حدوث تشوه باملنطقة املصابة  .6

 .حدوث بعض التغريات يف املفصل القريب كالتيبس او محدودية الحركة .7

 .حدوث ضمور عضيل واضح بعد فرتة من االصابة .8

تحدث تغريات يف لون الجلد ابتداء من اللون االحمر، االزرق، االصفر ثم الرجوع  .9

 .اىل اللون الطبيعي بعد الشفاء

  الجزء املصاب موضعيا ويف حالة حدوث التهاب ارتفاع درجة حرارة. 10

 .ترتفع حرارة الجسم كعملية استجابة لالصابة 

 .يف حالة حدوث كرس قد يسمع اصوات طقطقة او خرخشة يف املنطقة املصابة. 11

 قــد يحــدث اغــامء للمــصاب او صــدمة او عــدم القــدرة عــىل الــسيطرة عــىل . 12
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 .الجسم وخاصة الوقوف او امليش 

 :اعفات التي تنتج عن االصابةاملض

قد تحدث مضاعفات كثرية وقد تكون قـسام منهـا خطـرية قـد تـؤدي اىل عاهـه  .1

 .بدنية مستدمية نتيجة عدم متابعة العالج

قد يخرس الالعـب لياقتـه البدنيـة التـي اكتـسبها لفـرتة طويلـة نتيجـة اسـتمرار  .2

 .االصابة وعدم قدرته عىل متابعة التمرين

املنطقة املصابة لنفس االصابة ومثالها خلـع مفـصل الكتـف قد يحدث تكرار يف  .3

 .عند الشفاء غري التام ومامرسة التامرين عليها

 : األولية العامة لإلصابات اإلسعافات

1. RESTايقاف الالعب عن اللعب مبارشًة ملنع حدوث أي مضاعفات مـع :  الراحة

 .التهدئة النفسية

2. ICEاملاء البارد او جريش الثلج او املـواد  تربيد املنطقة املصابة وذلك باستخدام 

 .ملنع زيادة النزف والسيطرة عىل الورم وتخفيف االمل) اثيلكورايد(الكيمياوية مثل 
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3. COMPRESION محاولــة ربــط املنطقــة املــصابة مــع عــدم تحريكهــا خــشية 

 .حدوث مضاعفات

4. ELEVATION رفــع املنطقــة املــصابة بعيــدا عــن مــستوى القلــب للمــساعدة 

 .ضخ الدم اىل املنطقة املصابةبتقليل 

 ثم اجراء التشخيص السليم للبدء بالعالج

 الفحوصات الرسيرية

 .نبدأ بأخذ نبذة تاريخية عن كيفية حدوث االصابة وتاريخ وقوعها .1

 .املعاينة دون اللمس مع مقارنتها بالجزء املامثل الغري مصاب .2

 .قد يحتاج املعالج اىل تحسس او ملس بسيط لالصابة .3

 .او سامع اصوات غريبة يف مكان االصابة اج املعالج اىل قرعقد يحت .4

 .الخ..عند الحاجة ميكن اجراء الفحص املحتربي او الشعاعي او التخطيط .5

 هناك نوعني من الفحوصات: الفحوصات الطبية
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فحوصـات طبيــة عامــة تـشمل كــل الفــرق الرياضـية وخاصــة يف بدايــة املوســم  .1

وذلـك للتأكـد ) ني، الجهاز الدوري، االدرار، الخـروجفحص القلب، الرئت(التدريبي ومنها 

 .من خلو الريايض من املشاكل الصحية

فحوصات طبية خاصة وتشمل كل نشاط عىل حـدة وبـشكل دوري للتأكـد مـن  .2

فحـص املالكمـني سـالمة االسـنان واللثـة، العـني، (سالمة الالعبني من االصابات ومثالهـا 

وهكـذا بالنـسبة لبقيـة ) الـخ..ام وسـالمة االنـفاالذنني، فتق يف العضالت، سالمة العظ

االنشطة ويكون لكل العب فايل او ملف معني تحفظ فيه الفحوصات التي تجـرى لـه 

 .سواء الوقائية او العالجية

 :نصائح طبية

االحامء الجيد حيث ان اإلحامء يهيأ اكرب عدد ممكن من األلياف العضلية للعمل  .1

 .ازالعضيل الجديد وبأكرث كفاءة وانج

 .نبذ الخشونة واللعب بأخالق رياضية عالية ومنافسة حرة رشيفة .2

 .إتقان املهارات لتاليف االصابة .3
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 .توفر املالعب الجيدة والتجهيزات الرياضية املناسبة .4

االهتامم بالتـدريب العـام والخـاص وضـمن قابليـة الجـسم مـع أعطـاء الراحـة  .5

 .االيجابية وعدم إقحام الالعبني بأكرث من نشاط

 ).نظافة الجسم واألدوات واملالعب(تأكيد عىل النظافة ال .6

 .وجود بطاقة صحية لكل العب مع أرشاف طبي مستمر .7

االهتامم بالقوانني والتعليامت ملنع الـشغب والفـوىض مـع إيقـاف اللعـب أثنـاء  .8

 .حدوث الشغب

اإلملام بقواعد اإلسعافات األولية مع توفر حقيبة إسعاف أويل مع سيارة إسـعاف  .9

 . املباراةأثناء

 .االهتامم بالتغذية الجيدة مع مراعاة التغذية الخاصة لكل نشاط. 10

حل املشاكل النفسية واالجتامعية لالعبـني والتأكيـد عـىل العالقـات االجتامعيـة . 11

 .االيجابية والنظيفة والشفافة

 .تجنب املخدرات والعقاقري واملكمالت الغذائية واملنشطات. 12

 .ريب دون انقطاع وحسب الربنامج املوضوعاستمرارية التد. 13
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 .مراجعة املراكز العالجية الخاصة للتشخيص واملعالجة الصحيحة. 14

 التمرينات العالجية

أحامئيـة (هي نوع من التمرينات يستخدم يف تهيئة الالعبني قبل املباريات وبعـدها 

تـستخدم يف عـالج  و،كام تستخدم يف اعادة تأهيل املـصابني بعـد االصـابة) أستشفائية 

 .بعض االمراض كالضعف العضيل والشلل

 أنواعها 

ًتنقسم ايل عدة انـواع يـستخدم كـل نـوع تبعـا لدرجـة االصـابة او الـيشء املـراد -1

 التعامل معه

 ويجب الحذر عنـد التعامـل مـع التمرينـات العالجيـة حتـي التـؤدي ايل حـدوث -

 مشكالت صحية

 -:ة ايلوتنقسم الحركات يف التمرينات العالجي

  حركات قرسية-1

بيـنام تكـون / وهي الحركات التي يقوم بها املعالج او أي قوي خارجية عن املريض 

 .عضالته يف حالة ارتخاء
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  حركات عاملة-2

 :وتنقسم ايل

  أي يقوم بها املريض بنفسه:حركات حرة

 مبساعدة الغري :حركات مبساعدة

 خارجية  ضد مقاومة من املعالج او قوي : حركات مضاعفة-

 فوائد الحركات القرسية

  تحفظ مرونة املفاصل-1

 ومرونتها  تحفظ قوة العضالت-2

  تنشط الدورة الدموية-3

 لها تأثري مهدئ قوي-4

 تستخدم يف حاالت ضعف العضالت ومتهد للحركات العاملة-5

 الحاالت التي مينع فيها استخدام الحركات القرسية

  يف حالة وجود خراج-1

 وجود نزيف يف حالة -2
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  يف حالة وجود امل مع الحركة-3

  يف حالة وجود تسمم-4

 فوائد الحركات العاملة

  تزيد كمية الدم الواردة للعضالت العاملة-1

  تزيد من كمية التغذية الواصلة للعضالت العاملة-2

  تحفظ مرونة املفاصل وتزيد املدي الحريك-3

  تحسن وظيفة الجهاز العصبي-4

  الجهاز التنفيس  تحسن من عمل-5

 أنواع العمل العضيل

  عمل عضيل بالتقصري-1

 وتنقـبض العـضلة وتقـرص ويزيـد ،وهو الذي يقرتب فيه منشأ العضلة من إندغامها

 . وهو من أصعب انواع العمل العضيل،سمكها

  عمل عضيل بالتطويل-2
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 وتنبـسط العـضلة وتطـول ويقـل ،وفية تبعد منشأ العـضلة عـن إنـدغامها العـضلة

 . وهو من أسهل انواع العمل العضيل،مكهاس

  العمل العضيل الثابت-3

 وإذا تـم أداؤه ،وفية ال يتغري طول العضلة بـل تعمـل وهـي ثابتـة ودون أي حركـة

 لفرتات طويلة يظهر االحتقان الدموي يف العضلة وعالمات التعب 

 مدي العمل العضيل

  مدي حريك كامل-1

 .قيص مدي للفرد وأقيص مدي للثنيويتحرك يف املفصل والعضالت ايل ا

  مدي حريك داخيل-2

 .وهو العمل العضيل بالتقصري ويعترب منتصف العمل العضيل الكامل

  مدي حريك خارجي-3

 .ويهدف ايل اطالة العضالت مثل حركة املرفق من اقيص انقباض ايل اقيص انبساط

  مدي متوسط-4
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 فرد وال ألقـيص ثنـي وهـو شـائع وهو بني املدي الداخيل والخارجي وال يصل ألقيص

  .االستعامل

  وتصنيفاتهادرجات االصابات الرياضية

 بسيطة من حيث الخطورة ال تعيـق الالعـب مـن إصابة هي: اصابات الدرجة االوىل

مـــن االصـــابات مثـــل الـــسحجات والرضـــوض % 90 – 80تكملـــة املبـــاراة وتـــشمل 

 .والتقمصات

ة من حيث الخطورة تعيـق الالعـب مـن هى اصابة متوسط: اصابات الدرجة الثانية

مــن االصــابات مثــل التمــزق العــضىل  % 8االداء لفــرتة اســبوع اىل اســبوعني وتــشمل 

 . واالربطة واملفاصل

هـى اصـابة شـديدة الخطـورة مـن حيـث الخطـورة تعيـق : اصابات الدرجة الثالثـة

صابات مثـل من اال% 2- 1الالعب من االستمرار ىف االداء لفرتة التقل عن شهر وتشمل 

 .الكسور والخلع واالنزالق الغرضوىف وغرضوف الركبــة
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 :اصابات الجلد/ اوالً 

يتكون الجلد من عدة طبقات ويختلف سمكه من منطقـة اىل اخـرى كـام يحتـوي  

عىل األوعية الدموية واألعـصاب والغـدد الدهنيـة والعرقيـة، ان الجلـد يقـوم بتغطيـة 

يط الخـارجي والتلـوث، والجلـد يـساعد عـىل جميع أجـزاء الجـسم ليحميـه مـن املحـ

التخلص من الفضالت كـاألمالح واملعـادن والـدهون وغريهـا ويعطـي اللـون الحقيقـي 

 .للبرشة كام يلطف حرارة الجسم أثناء التعرق

 :ومن املشاكل او االصابات التي يتعرض لها الجلد

ستمر تحدث اثناء احتكاك الجلـد بأسـطح صـلبة وبـشكل مـ: الفقاعات الجلدية .1

فتنفصل الطبقة العليا له عن بقية الطبقـات فتنـتفخ نتيجـة انـصباب الـسائل اللمفـي 

فيها، ومثال ذلك حدوث فقاعـات يف كـف اليـد عنـد مامرسـة متـارين عـىل العقلـة او 

 .املتوازي وغريها

 امـا ان تـرتك ليمتـصها الجـسم او أذا تـأخرت ميكـن تعقـيم املنطقـة وقـص: العالج

ــع تغ ــد م ــد الزائ ــشفاء  الجل ــني ال ــة لح ــدة معين ــه مل ــني او (طيت ــاطن الكف ــام يف ب  ك
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 ).خلف القدمني يف نهاية العرقوب وهو نتيجة احتكاك الحذاء مبؤخرة القدم

وتنــتج عــن احتكــاك الجلــد مبنطقــة خــشنة فتحــدث ): الخــدوش(الــسحجات  .2

تسلخات بالطبقة الخارجية للجلد مع حرقة خفيفة وقد يحدث بعـض الـرذاذ الـدموي 

 .فالخفي

تغسل وتعقم وميكن تغطيتها بكريم معقم او شاش الصق او تركهـا لتـشفى : العالج

 .وهي غري خطرة

وهي ناتجة عن تلوث األدوات الرياضية بـالجراثيم نتيجـة عـدم : البثور الجلدية .3

توفر عامل النظافـة او اسـتخدام أدوات الغـري وتحـدث هـذه الحالـة لـدى املـصارعني 

 .والعبي الجمناستك وغريها

 .تعالج بالعقاقري الخاصة بالجلد مع استشارة طبيب الجلدية: العالج

ومنها فطريات القدم وطيات الجلـد وتحـدث نتيجـة التعـرق : الفطريات .4

واالحتكاك مـع عـدم تـوفر عامـل النظافـة، ان الفطريـات تحتـاج اىل الرطوبـة 

  والحرارة والظـالم لتتكـاثر لـذا يجـب عـىل الريـايض ان يهـتم بنظافـة القـدمني
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وجفافها ونظافة الجوارب والحذاء والقدمني واملالبس املالمسة للجسم وتكـون قطنيـة 

 .النسيج للمساعدة باالمتصاص

يكون العالج عن طريق غسل املناطق املصابة بالصابون الطبي مع التجفيف : العالج

واستخدام مضادات الحساسية والفطريـات مـع استـشارة طبيـب الجلديـة للتـشخيص 

 .املعالجة الناجحةالسليم و

هي عبارة عن تعـرض الجلـد اىل صـدمة خارجيـة مـام يحـدث : الكدمة الجلدية .5

ضغط عىل مناطق الجلد فيتنج عنها ضغط او هرس يف النسيج الجلـدي حيـث تتـرضر 

األوعيــة الدمويــة الــشعرية واألليــاف العــصبية فينــتج عنهــا احمــرار يف الجلــد او ورم 

 .وحسب شدة االصابة

دم التربيد اذا كانت االصابة شـديدة واال تـرتك لتـشفى بنفـسها ودون نستخ: العالج

 .تدخل طبي

بطبقات صـلبة او ) الجلد(ينتج عن احتكاك بعض اجزاء الجسم : التقرن الجلدي .6

ًخشنة او احتكاك بقايا الفقاعات الجلدية التي تم شفاؤها متاما فتتكتـل الخاليـا امليتـة 

 .وتنضغط وتسبب تقرن الجلد
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 يتم ترطيب او نقع الجلد للمنطقة املصابة باملاء الدافئ اململح لفرتة دقـائق :العالج

 .ثم دلكها مبواد خشنة ثم تجفف وتدهن مبادة مرطبة

تحدث هذه الحالة يف األصبع الكبري للقدم حيـث ضـيق الحـذاء : االظفر الناشب .7

اه االظفـر واصطدام مقدمته باالظفر الكبري يحدث انضغاط االظفر وانقالب الجلد باتج

 .مام يصعب عىل الشخص قص االظفر

نقع القدم يف ماء دافئ مملح ثم يعقم االصبع ويزال بواسـطة القـص واذا مل : العالج

 .نتمكن من ذلك نلجأ اىل التداخل الجراحي يف صالة التضميد وتحت التخدير املوضعي

ىل األسـفل يحدث نتيجة انضغاط الخاليا امليتة من أعىل الجلد ا: املسامر الجلدي .8

فيحدث ما يسمى باملسامر الجلدي مدبب من الداخل وعريض من الخارج أي قاعدته 

 .لألعىل

عىل مكان املـسامر وذلـك % 18يلصق حامض األسربين بنسبة : العالج

 ًبعد نقعه باملاء الفاتر اململح وتنظيفه وتنشيفه جيـدا وميكـن اسـتخدام
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ة للمسامر الجلدي متوفرة يف الصيدليات  لصقات دائرية الشكل تحتوي عىل مواد مزيل

 .الطبية

 :وهناك إصابة مهمة للجلد كثرية الحدوث للرياضيني وغري الرياضيني وهي

وهي عبارة عن حدوث تلف يف طبقات الجلد واالنسجة الرخوة نتيجـة : الجروح .9

 ً.تعرضها اىل شدة خارجية فينفتح الجلد وينزف خارجا

 :انواع الجروح

حدث نتيجة تعرض املنطقة اىل الـة حـادة كالـسكني او املـوس ي: الجرح القطعي -أ 

وغريها فتتباعد حافتي الجلد وتكـون هـاتني الحـافتني منتظمتـني وينـزف مـنهام الـدم 

 .وحسب العمق وتلف االوعية الدموية

التنظيف والتطهري وتقريب حافتي الجرح بالضامد واللـف واذا كـان الجـرح : العالج

ًبليغا يخيط طبيا بعدة   .غرزاتً

 وهــو تعــرض الجلــد اىل الــة مدببــة كالــشيش : الجــرح النافــذ -ب 

 او الدبوس او االبرة او عضة حيوان او انسان قد تصل بعـض االدوات اىل 
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عمق بعيد يف الجسم وخاصـة االحـشاء مـام تـسبب خطـورة عـىل الجـسم وخاصـة 

 .االطالقات النارية

ًب مراجعة املستشفى فـورا يف معظم الحاالت وخاصة االصابات العميقة يج: العالج

 .بعد غلق الجرح بالضامد الطبي املعقم

ــارة عــن تعــرض الجــسم :  الجــروح الرضــية او الهرســية -ج  ــد (وهــي عب الجل

مـام يـؤدي اىل ) غري منتظم الشكل(اىل االصتدام بجسم غري نظامي ) واالنسجة الرخوة

دم ويف هـذه ًتلف الجلد ومتزقة متزقا غري منتظم وحسب شـكل االلـة او الجـسم الـصا

 .الحالة يكون للجرح حافات غري منتظمة

الشكل الغري منتظم للجرح يستوجب تقريبه بالضغط باالربطة او قد يحتاج : العالج

 .اىل عدة غرزات طبية للسيطرة عىل الجرح
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 :مضاعفات الجروح

هامك مضاعفات كثرية للجروح وقد تكون قسم منها خطرية تستدعي تداخل طبـي 

 :ومنها

 .لوث للجرح تستوجب تناول ادوية املضادات الحيويةحدوث ت .1

 .حدوث نزف كبري مام يؤدي اىل فقدان كميات من الدم .2

هبـوط ضـغط الـدم (قد يـؤدي النـزف الـشديد اىل هبـوط يف الـدورة الدمويـة  .3

 ).االغامء(مام يؤدي اىل حدوث الصدمة ) والنبض ودرجة الحرارة

 :النزف الدموي

مـام تـؤدي اىل ) وحسب الـشدة( االوعية الدموية وهو عبارة عن حدوث متزقات يف

 .خروج او رسيان الدم اىل خارج الجسم او داخله

 :انواع النزف الدموي

وهو ما يطلق عليه بالكدمة للجلد او العضلة او نزف داخل احشاء : نزف داخيل .1

 .الجسم والذي يكون خطرا عىل االنسان

ــارجي .2 ــزف خ ــون ا: ن ــسم ويك ــارج الج ــدم خ ــروج ال ــو خ ــعريي او وه ــا ش  م

 رشيــاين او وريــدي فــالنزف الــشعريي يكــون قلــيال يف حجمــه والنــزف الــرشياين 
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يكون متدفقا مع رضبات القلب ولونه احمر قاين اما النـزف الوريـدي فيكـون منـسابا 

 .CO2وذو لون احمر قاتم الحتوائه عىل 

 ً:أخطار النزف الدموي كام مبني سابقا

 .فقدان كميات من الدم .1

 .لضغط الدمويهبوط يف ا .2

 .هبوط النبض .3

 .هبوط يف درجة الحرارة العامة للجسم .4

 .حدوث صدمة .5

 :الصدمة

فهي ناتج عن تعرض الجسم اىل شدة خارجية كالنزف او الـرضبة املفاجئـة او حتـى 

الحالة النفسية فيحدث اصفرار بالوجه نتيجـة هبـوط ضـغط الـدم والنـبض والحـرارة 

 .فيغمى عىل املصاب

 األوليــة الــذي تبــدأ مبالحظــة التــنفس واســتخدام اإلســعافات: العــالج

 التنفس االصطناعي عند الحاجة ثم معالجة الجرح او الصدمة ثم التدفئة
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االطـراف العليـا (والتهدئة مع التدليك املـسحي العميـق للمـساعدة بتـسخني الجـسم 

 .ثم نقوم بإعطائه السوائل الساخنة) والسفىل خاصة

 ويةأصابات االوعية الدم/ ًثانيا

وهي من االصابات قليلة الحدوث وتكون بعد تعرض الجسم اىل شـدة خارجيـة او  

 .ضغط او ارهاق بدين ينتج عنه توسع االوعية الدموية وزيادة تشنجاتها

 :انواعها

تشنجات او تقلص الرشايني يف االطـراف العليـا او الـسفىل نتيجـة الجهـد العـايل  .1

.  امل يف املنــاطق نتيجــة شــحة الــدماملبــذول وضــغط التمــرين مــام يــؤدي اىل حــدوث

 .وعالجها الراحة مع اجراء التدليك اليدوي

 يحـدث شـحه يف كميـة الـدماء الـواردة :)الجّفـه) (قصور الـدم(الشحه الدموية  .2

لبعض أجزاء الجسم نتيجة االحتكاك والضغط املستمر عىل بعض أجزاء الجسم وخاصة 

وعالجهـا . حلـق والحـصان واملتـوازيوجه الكفني يف التمرينـات عـىل جهـاز العقلـة وال

 .الراحة والتدليك
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تحت الجلد حيث تحدث نتيجة صـدمة او )  الزرقاء–البقعة الحمراء (الوذمة او  .3

 .وعالجها بتربيد املنطقة. جهد عايل وضغط التمرين

وهي عبارة عن فشل صاممات األوردة بإرجاع الدم الوريدي مام يحدث : الدوايل .4

ألوردة حيث تظهر للعيان وبلون ازرق وريدي وتصاب بها عضلة بعض الركود للدم يف ا

الساق عىل األغلب وتكمن يف خطورتها حيث قد يتجلط الدم مام يحدث خطورة عـىل 

للمــساعدة ) الكيــرتات(وعالجهــا لــبس الربــاط النــسيجي املطــاطي الــدائري . الــصحة

 من الرياضـيني هـم واملصابني(بالضغط عليها مع التدليك اليدوي والربودة او التسخني 

 ).ًعموما من العدائيني للمسافات الطويلة
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 إصابات الجهاز العضيل/ ًثالثا

هي مجموعة من األلياف املتشابهة واملرنة التي تكون شـكل العـضلة ولهـا : العضلة

كيس يحفضها ونهايتني أحداهام منشأ واألخرى مدغم فعنـد الحركـة ينـسحب املـدغم 

لتقلص العضيل وهناك ثالثة أنواع من التقلص كـالتقلص باتجاه وسط العضلة ليحدث ا

املركزي حيث يقرص الطول وتتضخم من الوسط ثم التقلص الثابت الـشد حيـث تبقـى 

 .العضلة بنفس الطول دون حركة ثم التقلص املختلط

تتكون العضلة من عدة أشكال فمنها الريشية واملتعددة الريش :  أشكال العضلة 

 .ية األلياف وغريهاواالسطوانية واملتواز

العضالت امللساء الالإرادية كعـضالت الجهـاز الهـضمي والبـويل :  أنواع العضالت 

والعضالت املخططة اإلرادية التي تحرك الجسم وبنوعني مـن األليـاف البيـضاء رسيعـة 

التي تحفظ الجسم بتقلصاته املستمرة والطويلة كعـضالت ) الحمراء(التقلص والداكنة 

 .وثم العضلة القلبيةالجذع الخلفية 
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 :إصابات العضالت

 :كدمة العضلة) 1

 وهي عبارة عن تعرض العضلة اىل شدة خارجية مام يحدث تلف يف الجلد واألوعية 

 .الدموية والنسيج العضيل

 : اعراضها

 . حدوث نزف داخيل وحسب شدة الصدمة-

 . الشعور باالمل والوخز والخدر-

 .مصل الدم حدوث ورم نتيجة انسكاب الدم و-

 ً. قد تتغري درجة الحرارة موضعيا-

 :العالج

 بالراحة والتربيد والربط والرفع ثـم بعـد الـشفاء تحتـاج اىل RICEاستخدام طريقة 

تأهيل كاستخدام األشعة تحت الحمراء او القصرية او الصوتية ثـم الكـامدات الـساخنة 

 .والتدليك اليدوي وتحت األرشاف الطبي
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 :التشنج العضيل) 2

وهو عبارة عن تقلص العضلة تقلص مفـاجئ وشـديد ومـؤمل، يحـدث هـذا نتيجـة  

ردود أفعال عصبية ال إرادية، ونتيجة اإلجهاد او عـدم اإلحـامء او حركـة مفاجئـة وقـد 

 .يستمر لفرتة ثوان او فرتات زمنية طويلة وحسب نوعه وموقعه

 :االسباب

 .عدم اإلحامء الكايف او غري الجيد -1

 . برودة مفاجئة او حرارة مفاجئةتعرض العضلة اىل -2

 ).زيادة حامض الالكتيك (PH7تغري حامضية او قاعدية الدم  -3

 ).تشنجات عصبية(سوء الحالة النفسية للالعب  -4

 ).الكالسيوم او الصديوم(سوء التغذية ونقص بعض األمالح املعدنية  -5

نقص كمية االوكـسجني يف خاليـا العـضلة نتيجـة إرهاقهـا وعـدم أعطـاء الراحـة  -6

 .االيجابية
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 .ارتداء األحذية غري املناسبة وكذلك الكعب العايل -7

 .وجود تشوهات يف قوس القدم -8

 .القيام بحركات غري معتادة -9

 .قلة التدريب ونقص يف اللياقة البدنية -10

 .ترك التمرين لفرتة طويلة -11

 .القيام بحركات خاطئة وغري فنية -12

 .عدم حدوث تقلص يف بعض األنسجة -13

 :الوقاية

ألســباب التــي أدت اىل حــدوث التــشنجات العــضلية والعمــل عــىل  هــي مالحظــة ا

 .معالجتها وتجنبها

 :العالج

 ً.إيقاف الالعب عن اللعب فورا -1

اذا حدث التشنج والعـضلة سـاخنة تـرتك لفـرتة قـصرية لحـني برودتهـا ثـم يبـدأ  -2

 ً:التدليك اليدوي، وهناك عدة طرق لفتح التشنج العضيل فورا
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 .لة املتشنجةوخز العضلة املجاورة للعض -أ 

خداع العضلة املتشنجة وذلك بثني العضلة اىل جهة التشنج يك ترتخي قلـيالً ثـم  -ب 

 .فتحها بخفة وعكس وضع التشنج

يف حالة تشنج القدم ميكن الضغط عىل وسط عضلة الساق مـع محاولـة سـحب  -ج 

 .القدم باتجاه الساق

اق باتجاه يف حالة تشنج الطرف السفيل وخاصة أثناء السباحة فيتطلب ثني الس -د 

 .الفخذ ثم فتحه بصورة رسيعة ومفاجئة

 :قد تحتاج العضلة اىل تأهيل ومنها: تكملة العالج

 .التدليك اليدوي -

 .االشعة تحت الحمراء او االشعة القصرية او فوق الصوتية -

 .اجراء التامرين البدنية مع املقاومة -
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 التمزق العضيل) 3

وملحقاتهـا اىل تلـف وحـسب الـشدة هو عبارة عن تعرض العضلة : التمزق العضيل

 .مام يؤدي اىل تأثري مبارش عىل حركة العضلة وتقلصها

 :انواع التمزق العضيل

حيث تتلف قسم بسيط من االليـاف العـضلية نتيجـة جهـد :متزق عضيل بسيط -1

 .عضيل او صدمة وال يؤثر عىل عملها ويتم الشفاء بفرتة قصرية وبدون مضاعفات

حيث تتلف اعداد كبرية من االلياف العضلية مام تؤثر : التمزق العضيل املتوسط -2

 .عىل حركتها والشعور باالمل ولكن تستمر العضلة بالحركة والتقلص

حيـث يحـدث تلـف كبـري يف معظـم االليـاف العـضلية ): الشديد(التمزق الكيل  -3

ًوخاصة يف وسطها واالوتار وخاصة وتر االنـدغام حيـث قـد ينفـصل عـن املـدغم ايـضا 

 .ء من العظم وبهذا تتوقف العضلة عن العمل والتقلصًساحبا جز
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ان التلف بصورة عامة قد يحـدث لجـسم العـضلة يف أي مكـان ثـم غـالف العـضلة 

 .ًواالوتار العضلية املنشأ واملدغم خاصة

 :اسباب التمزق العضيل

بـذل جهـد كبـري اكـرب مـام تتحمـل العـضلة وبـرسعة (استعامل خاطئ للعـضلة  -1

 ).كبرية

 . الجيد حيث تبقى بعض األنسجة العضلية غري نشطةاإلحامء غري -2

 التغري املفاجئ لدرجات الحرارة مع القيام بحركات مفاجئة -3

 .تعرض العضلة اىل شدة خارجية او صدمة مبارشة وشديدة -4

 .عدم التوافق بني املجاميع العضلية املتجانسة واملتضادة أثناء التقلص واالنبساط -5

 .اقة البدنيةقلة مرونة العضلة مع ضعف اللي -6

 . تجمع الفضالت بالعضلة وبعد اإلجهاد الشديد مع عدم أعطاء راحة ايجابية -7

 .الشفاء غري التام إلصابة سابقة -8
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 .لرمبا خلل يف التغذية مع نقص بعض الفيتامينات واملعادن واألمالح واملاء -9

 :أعراض التمزق العضيل

بة مع شعور بـامل مـربح امل يف مكان اإلصابة وشدته تتناسب طرديا مع شدة اإلصا -1

 .كالجرح الذي يدخله ملح او حامض

 .حدوث ورم مبارش او بعد فرتة نتيجة تدفق الدم والسوائل -2

 . فقدان الحركة جزئيا او كليا -3

 )الخ...ظهور تضاريس يف العضلة تحدب تقعر(تشوه شكل العضلة  -4

 تغري درجـة حـرارة الجـزء املـصاب موضـعيا وقـد تـؤدي االصـابة اىل التهـاب يف -5

 .العضلة مع ارتفاع درجة حرارة الجسم

 .تغري لون العضلة املصابة من األحمر ثم األزرق ثم األصفر عند الشفاء -6
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 :اإلسعافات األولية

 .ًايقاف الالعب املصاب عن اللعب فورا مع الراحة التامة -1

بعد التشخيص تربيـد العـضلة باملـاء املـثلج او جـريش الـثلج او اسـتخدام اثيـل  -2

)  دقيقة30-20(للتربيد وتسكني األمل والسيطرة عىل النزف والورم ملدة ) خاخب(كلورايد 

 .متقطعة خاصة اليوم االول

 .ضغط املنطقة املصابة بالرباط النسيجي املطاطي لتقريب أنسجتها -3

 .رفع املنطقة املصابة عن مستوى القلب للسيطرة عىل النزف -4

 .أعطاء املسكنات الخاصة باألمل -5

 :اما العالج الطبي

 ساعة تعطى األشعة تحت الحمـراء مـع التـدليك اليـدوي املـسحي 48بعد مرور . 1

 .السطحي ثم العميق بعد عدة أيام

 .أعطاء املوجات فوق الصوتية او القصرية وحسب املوقع. 2

 .االستمرار بالتدليك اليدوي العميق. 3
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 الطبيعي مع أعطاء متارين بالتدرج للمساعدة بشفاء العضلة ورجوعها اىل وضعها. 4

 .زيادة الشدة

 .وتقيم حالة املصاب بإعطاء متارين او جهد خاص للتأكد من الشفاء التام

 :املضاعفات

 قد تحدث تليفات بالعضلة او التغرضف نتيجة تجمع الدماء او حـدوث التـصاقات 

نسيجية وقد تحتاج اىل تداخل جراحي أحيانـا وقـد تحتـاج العـضلة اىل خياطـة طبيـة 

 .لهانتيجة انفصا
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 الفصل الثاين

  الشائعة يف املالعب الرياضيةاإلصابات
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 :ًتصنيف اإلصابات وفقا لشدة ودرجة اإلصابة

 grade 1 :)درجة أويل(إصابات بسيطة 

 –الكدمات البسيطه ( هي اإلصابات التي التعوق الالعب عن األداء يف امللعب مثال 

  %90 :88 وتحدث هذه اإلصابات بنسبة) التقلص العضيل  –الرضوض البسيطه 

 grade 2 :)درجة ثانية(إصابات متوسطة 

هي اإلصابات التي تعوق الالعب عن األداء يف امللعب أو متنعه عـن تكملـة املبـاراة 

 متـزق األربطـة بدرجاتـه – التمـزق العـضيل بدرجاتـه –الشد العضيل بدرجاته ( مثال 

 لالعب عن األداء ملدة ترتاوح ما بني أسبوع إيل أربع أسابيعوهذه اإلصابات تعوق ا
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 grade 3 :)درجة ثالثة(إصابات شديدة 

ًهي اإلصابات شديدة الخطورة والتـي تعيـق الالعـب متامـا عـن اإلسـتمرار يف األداء 

وهـذه اإلصـابات )  متزق األربطـة الـصليبية والجانبيـة للركبـة – الخلع -الكسور(مثال 

 ًها مابني شهر وسنة وقد تجرب الالعب عيل اإلعتزال مبكراترتاوح مدت

 :األسباب العامة لحدوث اإلصابات الرياضية

 أوال العوامل الخارجية

  عدم تقنني الحمل التدريبي مع عدم اإلنتظام يف التدريب واملنافسة-1

  عدم التكامل يف تدريب عنارص اللياقة البدنية وعـدم اإلهـتامم بـالنواحي الفنيـة-2

 واملهارية والخططيه

  عدم كفاية اإلعداد البدين للالعب وخاصة بالنسبة للقوه العضلية-3

  عدم اإلهتامم باإلحامء املناسب لنوع النشاط-4
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 من حاالت اإلصابة % 6 :2 سوء األحوال املناخية التي متثل من -5

  عدم مالمئة املالبس لنوع الرياضه وعدم مالمئتها للظروف املناخيه-6

  السلوك الغري السليم وفقد الروح الرياضية والخشونة املتعمده بني الالعبني-7

  إنخفاض مستوي الحكام وتساهلهم يف بعض األحيان-8

  عدم مراعاة عامل السن ومرحلة النضج-9

 :ًثانيا العوامل الداخلية

  اإلنقطاع عن التدريب لفرتات طويلة-1

 )عب الت(  حاالت اإلرهاق واإلعياء الشديد -2

  عدم مراعاة عامل الجنس بني الذكور واإلناث-3

  عدم كفائة الدورة الدموية لتعطيه إحتياجات العضالت من الدم-4

  زيادة الوزن حيث يسبب ضغط قوي عيل املفاصل-5
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  العوامل النفسية للريايض وحالته أثناء أداء التمرين-6

  املشكالت وضغوط الحياه اليوميه-7

 للمنشطات تعاطي الريايض -8

  عدم متتع الالعب بقدر كايف من املرونه-9

 األسس الوقائية لتجنب حدوث اإلصابات

  الكشف والسجل الطبي-1

  اإلحامء-2

 ) حامي الرأس يف السالح –الشنكار يف كرة القدم (  أدوات الوقايه مثال -3

  اإلهتامم بالتوافق العضيل-4

  إختيار األجهزه واألدوات-5

 عب أرضيات املال-6
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  الغذء املناسب-7

  العادات الصحية السليمة-8

  النواحي النفسية-9

 : لإلصابات الرياضيةاألولية العامةاإلسعافات 

نتيجة للتقدم العلمي الذي نـشهده يف الـسنوات األخـريه ظهـر أسـلوب اإلسـعافات 

األوليه يعتمد عيل أسس علمية ويـساهم للحـد مـن آثـار اإلصـابة ويقلـل مـن ظهـور 

 اإلصابة ويتحكم يف التليفات التي يحتاجها الجسمأعراض 

 وميثل هذا األسلوب يف

 PRICEقاعدة 

 اإلنعاش القلبي الرئوي

C P R 

 .هي عملية مزدوجه يقوم املسعف فيها بإنعاش القلب والرئه
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ًتعترب عملية اإلنعاش القلبي الرئوي هامة جدا حيث أنها تكسب الوقت بحيث يـتم 

 .والقلب بالدم إيل حني وصول سيارة اإلسعافتزويد الرئه باألكسجني 

 :األسباب املؤدية لتوقف التنفس

ً اإلفراط يف تناول بعـض األدويـة وخـصوصا – الصدمة الكهربية – اإلختناق –الغرق 

 . إصابة الرأس والصدر– النوبة القلبيه –املهدئات واملخدرات 

 How to give C P R?? كيفية تنفيذ خطوات اإلنعاش القلبي ؟؟ 

 محاولة الحصول عيل إجابة بطـرح أسـئله وهـز كتـف : فحص واستجابة الشخص-1

 املصاب بلطف إذ مل يكن هناك إستجابه

 ثني الرأس للخلف ورفع الذقن لتفتح مجري التنفس وإزالة : فتح مجري التنفس-2

 أي إنسداد واضح

 ًخطوات فتح مجري التنفس والحفاظ عليه مفتوحا
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 ًانبا إيل جانب املصاب إجلس عيل ركبتيك ج-1

  إستعامل السبابه والوسطي لرفع ذقن املصاب بإحدي يديك-2

  ضع راحة يدك األخري عيل جبني املصاب ثم إضغط ألسفل-3

  انظر داخل فم املصاب للتأكد من خلو أي جسم خارجي-4

إذا صاحب تنفس املصاب صوت فإن ذلك يـدل عـيل وجـود إنـسداد يف } ملحوظة{

تقوم بتسليك مجري التـنفس إلخـراج مـاتراه مـن جـسم غريـب عـن مجري التنفس ف

 )باملسكه الخطافيه ( طريق مايسمي 

)  حـــس ، إســـمع،أنظـــر(  إفحـــص إذا كـــان هنـــاك تـــنفس : فحـــص التـــنفس-3

)look،listen،feel (  ثوان وذلك للتحقق فيام إذا كان املصاب يتنفس أم ال5ملدة  

 ثانيه مع 2فعليني للمصاب مدة كل نفس  إعط نفسني إنقاذيني : التفس الصناعي-4

 .مراقبة إرتفاع الصدر ثم توقف ملدة ثانية بينهام لتسمح بخروج الهواء
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 :طريقة التنفس الصناعي

بعد التأكد من مترير مجري الهواء كام ذكرنا إقفل أنـف املـصاب ثـم إطبـق بفمـك 

نـاء ذلـك كـرر عيل فم املصاب بإحكام ثم انفخ فيه بعمق حتي تالحظ علـو الـصدر أث

 .العمليه أكرث من مره كل مرتني راقب تنفس املصاب

يف حالة عدم وجود علو يف صـدر املـصاب أثنـاء الـنفخ هـذا يعنـي ان } ملحوظه { 

هناك إنسداد يف مجري الهواء أدخل إصبعك يف فـم املـصاب إلسـتخراج مـا قـد يكـون 

 سبب لذلك

  ثانية15يس أكرث  إفحص عالمات دوران الدم ل: فحص الدورة الدمويه-5

 .هل هناك أي عالمات دوران مثل جس النبض الثبايت

  الحركه يف أحد األطراف، السعال،التنفس

 إذ مل توجد عالمات الدوران إبدأ باإلنعاش القلبي الرئوي
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 :اإلنعاش القلبي الرئوي

  ضغطه عيل الصدر ونفسني15قم بالتناوب بعمل 

 دقيقه أعد فحص النبض إذا كان 1أو  ) نفسني+  ضغطه 15( بعد أربع دورات من 

 ثوان مع مراقبـة النـبض كـل 5 إفحص التنفس إذا مل يكن هناك تنفس كل ،هناك نبض

 . ثانية90

 إذا مل يوجد نبض إستمر باإلنعاش القلبي الرئوي• 

 متي تتوقف عن إجراء اإلنعاش القلبي الرئوي ؟؟

  عودة النبض والتنفس للمريض-1

 سعافية وصول الفرقة اإل-2

  الشعور بالتعب واالجهاد الشديدين-3

 إذا بدأ املصاب يتنفس ولكنه ظل فاقد الوعى ضعه ىف وضع اإلفاقة• 
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 :وسائل العالج الطبيعي املستخدمه يف إسعاف وتأهيل اإلصابات الرياضية

ً وهي طريقـة عـالج قدميـه جـدا وشـيقة اإلسـتخدام وتـؤدي إيل : العالج بالتربيد-1

 -:ة الجلد أثناء املعالجة وتنقسم إيلخفض درجة حرار

  كامدات الثلج-3 التغطيس والغمر -2 وسائل وآنية الثلج -1

  كأس الهواء بالثلج املجروش-5 التدليك بالثلج -4

 وهي أحد الوسائل يف عالج وتأهيل اإلصابات الرياضية ملا لها : الكامدات الساخنة-2

 تعمـل عـيل تحـسني الـدورة الدمويـة يف من تأثري حراري عيل األنسجه املـصابة والتـي

 .املنطقه املصابة

 تضمن تلك املعالجة املزج بني الحاممات البارده والساخنه : الحاممات التصادمية-3

 ْم 50 :45عن طريق التغطيس املتعاقـب ويكـون خاللهـا درجـة حـرارة املـاء الـساخن 

 . ْم15 :10ودرجة حرارة املاء البارد من 
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 ْم 55 :50 يستخدم يف العالج الطبيعي ويكون مداه الحراري ما بني : شمع الربافني-4

 .وتفيد الحراراة التي نحصل عليها من الشمع الساخن يف تخفيف األمل وتثبيت املفاصل

 هي أحد اشكال الحرارة التي تنتج بواسـطة تيـار :short wave املوجات القصرية -5

 .جه العميقه دون أن تعرضها للحرقكهربايئ ذو تردد عايل وتعمل عيل تسخني األنس

 ] Rehabilitation[التأهيل البدين التمرينات التأهيلية • 

 :تعريف التأهيل البدين

أو أقرب [ ما كان عليه قبل اإلصابة]هو عودة العضو املصاب مره اخري إيل طبيعته 

 ما يكون إليه يف العمل الوظيفي قبل اإلصابة

 أهداف التأهيل البدين الريايض

 -:أهداف أساسية قصرية املدى• 
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  تحسني القوه العضلية-3 إعادة املدي الحريك للمفصل -2 تخفيف األمل -1

 -:أهداف بعيدة املدى

  إستعادة املستوي الوظيفي للمصاب-1

  املحافظه عيل درجة اللياقة البدنية-2

  الوقاية من تكرار حدوث اإلصابة يف نفس املنطقة-3

 صول إيل أقيص ميكانيكية مساعدة الالعب للو-4

  تنمية املهارات البدنية الخاصة بالرياضة التي ميارسها الريايض-5
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  العامة الشــائعة ىف املالعباإلصابات

 قطع او انفجــار لالربطــة او االنسجة:  متزقــات االربطة املفصلية-

ا  تصـادم الجســـم بجســم العب اخر او بجـســم صـلب يحـدث معهـ: الكدمات-

تتميــز . جرح بسطح االنسجة املصابة او بالعضــالت و النســيج الضــام تحـت الجلـد

 .الكدمات بالظهور الفورى لالرتشــاح مع امل شديد

انتقـال و املكـونات العظميـة من مكانها داخل املفصل يصاحبها :  الخلع املفصــىل-

 .ملفصــلمتزقات باالربطة و املحفظة الزاللية مصحوبة بتغري شكل ا

 ضغط شديد عىل العظام نتيجة سـقوط الرياىض عىل االرض:  الكــرس-

قطع اثناء العمـل العـضىل البـدىن يكـون بـالقرب مـن االوتـار :  متزقــات العضالت-

 .االندغامية او عند منشا العضلة

 شد زائد عىل االلياف العضلية يؤدى اىل متزق االلياف العضلية:  الشــد العضىل-
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زيادة االشارات العصبية الواردة للعـضالت وتغـري االيونـات عـىل : لص العضىل التق-

 جدار الخاليا العضليــة و حدوث انقباض مؤمل ومفاجئ

 زيادة الحموضة بالعضالت نتيجة تجمع حامض الالكتيك ىف الدم: التعب العضىل-

  -قي بعض األلعاب الرياضية  اإلصابات الرياضية-

 :ماصابات كرة القد: أوال

من مجمل االصابات الرياضية واالصـابات % 3.2تشكل اصابات كرة القدم ما نسبته 

% 7القفـص الـصدري % 7االضـالع % 7الـذراع  % 10 الـرأس :موزعة عىل النحو التـايل

 % 17الكاحل % 9الساق % 25الركبة % 18الفخذ 

  :ـ اسباب اصابات كرة القدم ونسبتها

 . نتيجة إعاقة الخصممن اصابات كرة القدم تأيت % 49ـ 1

  .من اصابات كرة القدم تأيت نتيجة عدم صالحية ارض امللعب% 28ـ 2

 من اصابات كرة القدم تأيت نتيجة رضب قدم الالعب باألرض % 12ـ 3
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  .من اصابات كرة القدم تأيت نتيجة عدم اتقان الالعب ملهارات األساسية% 11ـ 4

 .ارس املرمىمن اصابات كرة القدم تأيت نتيجة ح% 8ـ 5

 .ـ هنـاك أسباب أخرى مثل العوامل الخارجية6

إن معظم اصابات كرة القدم تحدث عىل شكل صدمات وإلتواءات وتصيب املفاصل 

  .التي تستخدم للوثب والقفز مثل مفصل اليد والركبة والذراع

ويف املرتبة الثانية من اصابات كرة القدم تأيت الكسور وخاصة كسور الكعب والفخذ 

مفصل اليد ثم كسور عظم األنف واألضالع وأصابع القدم وبعض اصابع القدم وبعض و

 .اصابع اليد

ويف املرتبة الثالثه تـأيت الجـروح وخاصـة جـروح يف منطقـة الـرأس والـذراع والركبـة 

  .واليــد والفخذ والساق

  . مثل امللخ،ويف املرتبة الرابعة تأيت إصابات املفاصل

  .أيت اصابات اإلرتجاج الدماغيويف املرتبة الخامسة ت
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أما بالنسبة لحارس املرمـى فإنـه يحـذث إصـابات وبدرجـة عاليـة وتكـون إصـابات 

مثـل . .مختلفة يف أعضاء الجسم وخاصة املفاصل مثل مفصل الكتـف وبعـض العظــام

وقد تحذث إصابات للرأس مثل إصابة الرأس بجروح نتيجـة التـصادم . .العظم الكعربي

 إن معدل الشفاء من إصابات كـرة القـدم قـد يـصـل .و مع عارضة املرمىمع الالعبني أ

  . يوما33إىل حوايل 

 : إصابات كرة السلةً:ثانيا

تعترب إصابات كرة السلة من اإلصـابات التـي تحـدث بنـسبة عاليـة وقـد تـصـل إىل 

من مجمل اإلصابات الرياضية وتكون مدة الـشفاء مـن هـذه اإلصـابات % 4.62حوايل 

  : يوما وتحدث اصابات كرة السلة نتيجة إصابات وهي23لة كرة الس

  .ـ إصابات بسبب إعاقة أو خشونة من قبل الالعب الخصم1

  .ـ إصابات نتيحة السقوط عىل أرضية ملعب صلبة2

 .ـ إصابات نتيجة عوامل متعددة3
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تكون إصابات كرة السلة مرتكزة عىل األغلـب يف األصـابع او يف مفـصل القـدم أو يف 

نطقه الرأس واألسنان ويف بعض األحيان تحدث إصابات قطع لألوتار أ و كسور عظـام م

  .مثل العظم الرتقوي أو إلتواء مفصل اليد بسبب السقوط عىل األرض

  :اإلصابات يف كرة السلة

ـ متزق لألوتار للسالميات وخاصة اإلصبعني الرابع والخـامس وتحـدث عنـدما متتـد 1

  .قبال كرات قويةاليدين بشكل متصلـب الست

ـ التواء ألصبع القدم بسبب تغري االتجاهات وحركة الالعب يف امللعـب مثـل قلـب 2

  .القدم بشكل مفاجئ

ـ إصابات رضوض حيث يحدث كشط يف الركبتني أو املرفقني نتيجـة الـسقوط عـىل 3

  .األرض

  :أهم املناطق التي تحدث بها اإلصابات

  .مفصل الكاحل% 32الركبة % 19االصابع % 8الرأس الرقبة % 6.5
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 :نسبة اإلصابات

 % 2إصابات أوتار العضالت% 4.5جروح % 12كسور بالعظم% 36التواء 

 :إصابات كرة اليد: ًثالثا

يف إصابات كرة اليد تأيت إصابات األصابع يف املقدمة فمثالً تصل عنـد الرجـال حـوايل 

للنـساء ثـم % 21رجال و لل% 18يليها إصابات العظام بنسبة % 42وعند النساء % 31

ثم إصـابات الـسقوط عـىل  % 21 ـ 10تأيت إصابات رسغ اليد وهي نسبة ترتاوح مابني 

  . يوما27ومعدل الشفاء إلصابات اليد حوايل % 2.8األرض وهي حوايل 

  :نسبة اإلصابات

 إىل جانـب ذلـك .إصابات لألوتـار والعـضالت% 2جروح % 6كسور % 5التواء % 15

بات الحـارس املرمـى بـسبب العمليـات الهجوميـة وقـوة التـسدسد تحذث هنـاك إصا

 اما بالنسبة لالعبني فإن اسباب اصاباتهم تقـع عـىل عـاتق الالعـب .املوجهة إليه احيانا

الخصم أو بفعل السقوط عىل األرض حيث تحدث إصابات للرأس وقد يصاحبها احيانـا 

  .إصابات إرتجاج دماغي
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ي قطع ألوتار السالميات األخرية وذلك بسبب عملية فأن معظم إصابات كرة اليد ه

إستالم الكرة واليد ممدودة بشكل متصلب واألصابع مشدودة وتكون اإلصابة باإلصـبع 

ًالذي يكون بعيدا عن بقية األصابع ومشدودا بحيـث ال يقـوم الالعـب بـسحب البـدن  ً

  .نحو الجسم إلمتصاص قوة الكرة مام يؤدي إىل إصابته

ك تحـصل إصـابات أخـرى مثـل كـسور والتـواءات يف مفاصـل األصـابع إىل جانب ذل

وكذلك قد تتمزق مفاصل الكتف وقد يحدث التواء نتيجة السقوط عىل األرض وكـذلك 

وقوع الذراع تحت الجـسم وإصـابات أخـرى بـسبب إعاقـة الخـصم وإصـابات نتيجـة 

 وبنسبة عوامل خارجية ومع ذلك فقد يحذث إصابات للعظم الرتقوي ومفاصل الكتف

  .عالية

  :إصابات كرة الطائرة: ًرابعا

تعترب إصابات كرة الطائرة من اإلصابات التي تحذث مبعـدالت منخفـضة 

ًجدا يف مجمل اإلصابات الرياضية والسبب يعود إىل عدم احتكـاك الالعبـني 

  وكذلك بسبب قلة عدم احتكاك أعضاء العبـي الفريـق الواحـد.فيام بينهم
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لكن أغلب اصـابات كـرة الطـائرة تكـون يف منطقـة الركبـة والقـدم وقـد  و. فيام بينهم  

 كام قد تحـدث إصـابات كـسور للألصـابع .تحدث إصابات التواء عند الالعبني املبتدئني

نتيجة السقوط عىل األرض وإصابات مثل الكشط نتيجة السقوط عىل الركبتني أو عـىل 

  .املرفقني

  :إصابات رياضة الجمباز: ًخامسا

مـن مجمـل اإلصـابات الرياضـية وجـدير % 4ث بنسبة قليلة وتـشكل حـوايل وتحد

بالذكر ان مهارات الجمباز تؤدي يف سن مبكرة لذا فإن الغالبية العظمـة مـن إصـابات 

 وتبلـغ نـسبة اإلصـابات ،الجمباز ال تحدث أثناء املنافسات وامنـا تـأيت تنيجـة التـدريب

ج ـ رسـغ اليـد واألصـابع % 18لـساعد ب ـ املرفـق وا% 21ـ الكاحـل والقـدم 1 :حوايل

15 % 

  :أنواع اإلصابات

 إلصـــابات اوتـــار العـــضلة % 4.5جـــروح % 5.5كـــسور % 33التـــواء % 45
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إىل جانب هذه اإلصابات هناك بعض اإلصابات التي قد تحدث مثل إصابات الجـذع 

  . وكذلك إصابات األطراف للجسم1/5 أو 1/4وهي حوايل 

 ألصابع والتواء املرفق والتمزق والتواء مفصل القدم تأيت يف والنسبة إلصابات الكسور

 وقد تحذث إصابات ذات جروح يف منطقة الـرأس والتـي ،املدقمة تليها إصابة الركبتني

 ومـن اإلصـابات .توصف بأنها صعبة وخطـرية ونتيجـة الـسقوط عـن األجهـزة العاليـة

جسم مثل كـرس العـضد املميزة التي تحدث عند الشباب بعض إصابات متعددة من ال

أو العظم الكعربي أو العظم الزورقي يف مفصل اليد وقد تحصل بفعـل الـسقوط عـىل 

  .األرض

أما بالنسبة إلصابة العظم الزورقي الميكن تحديد هذه اإلصابة إال باألشـعة 

 .وذلك لصعوبة هذه املنطقة لذا يجب وضع اليد يف الجبص ملـدة عـرش أيـام

تحذث هناك أيـضا إصـابات كـسور ملـشط القـدم وإىل جانب هذه اإلصابات 

 وقـد .خاصة يف أوضــاع مثـل القفـز عـن األجهـزة وكـذلك كـسور يف اليـدين

 يحدث بأن يتولـد مزيـد مـن األمل خاصـة يف مفـصل الكتـف نتيجـة اإلرتكـاز 
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عىل األجهزة كام هو يف حركات جهاز العقلة وذلك حتى ميكن التخلص من األمل يجـب 

  . مبسافة أكرب من الكتفنيزيادة فتحة اليدين

  : إصابات ألعاب القوىً:سادسا

 ملحة عن إصابات ألعاب القوى 

قبل الخوض يف الحديث عن إصابة فعاليات ألعاب القوى بالتفصيل عن كل فعاليـة 

  .من هذه األلعاب ميكن الحديث عن هذه اإلصابات بشكل عـام

ُبـل أم األلعـاب الرياضـية فرياضة ألعاب القوى هي أساس جميع أنـواع الرياضـات 

عىل األطالق ملـا تحتويه هـذه األلعـاب مـن أصـناف متعـددة مـن الحركـات الخاصـة 

بالــرسعة والتحــل والقــوة العظميــة واملرونــة والرشــاقة والتــي ميكــن أن تتعــرض فيهــا 

  .العضالت ألي أنواع مختلفة متعددة من اإلصابات عىل كافة مستوياتها

 ًعامــة جانبيــة نــسبيا يف مجــال الطــب الريــايض وتعتــرب اإلصــابات العظميــة 

  ويعــود ذلـك.رغم انتشارها وخطورتها وألثرها النسبي عىل مستويات الالعبني
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لعدم اعتبـار اإلصابات العضلية أحـد املواضع األساسية أو التي تثيـر اهتامم الجـراحني 

  .رغم خطورتها وأهميتها بالنسبة لالعب

ي العودة ملامرسة حياته الطبيعية وهو مـا زال يعــاين مـن فبينام ميكن للفرد العـاد

اإلصابة العضلية يكتون هذا غيـر جائـز للريايض والذي أن يتم شفاؤه وتأهيلـه بنـسبة 

  .من تلك اإلصابة حتى يعـود بنفس الكفاءة البدنية السابقة لألصابة% 100

 العضلية تـرتاوح مـا وتشيـر معظم الدراسـات العاملية إىل أن نسبة حدوث اإلصابات

  .عن باقي إصابات الالعب وبشكل وسـط % 30 _ 10بيـن 

وكمثال عىل أهمية اإلصابات العضلية يف ألعاب القوى اشـارت إحـدى 

 التي أجريت خالل بطولة دولية أللعاب القـوى عـام ،الدراسـات العلمية

 متابقا من خمس وأربعني دولة عرضوا عىل مركـز 2654م بالسويد 1977

 مـنهم مـصاب بإصـابات 415طب الريايض خالل أيـام البطولة تبني ان ال

 % 13منهم مصابون بعضالت الفخذ املختلفـة و% 15مختلفة بالعضالت 
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منهم مصابون يف عـضالت الـساق الخلفيـة ودراسـة اجراهـا بيرتسـون ورنيـرشوم عـام 

 .م1980

ت يف خـسارة لذلك نجد إن هذه اإلصابات املتعـددة لالعبـي ألعـاب القـوى سـاهم

واعتــزال الكثــري مــن أبطــال العــامليني والــذين حققــوا انجــازات عظيمــة يف املــسابقات 

املختلفــة عــىل كــل األصــعدة بــسبب اإلصــابات مثــل الالعــب املغــريب ســعيد عويطــة 

  .واالمريكية ديكر والربيطانية فاطمة وايتربيد

  :اإلصابات العضلية

  :ميكن تقسيم اإلصابات العضلية اجرائيا إىل

  .ـ إرتشاح دموي عضيل3. ـ شد عضيل2 .ـ متزقات عضلية1

 تعترب اإلصابة بالشد العـضيل اذا ،وطبقا لتعريف الجمعية اإلمرييكية للطب الريايض

ما حدثت يف الجزء من العضلة أو الوتر املكمل لها يعترب التمزق العـضيل هـو الدرجـة 

  .الثالثة من حالة الشد العضيل

  أو يف منـشأ اليافهـا العـضلية ،يل يف جـسم العـضلة نفـسهاوقد يحذث الـشد العـض

 أو عنـــد منبتهـــا بـــالعظم أو عنـــد تكوينهـــا للـــوتر العـــضيل والتقائهـــا بـــه أو 
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ًعند اندغام الوتر يف مكانه العظمي وقد يكون التمزق العضيل حادا أو مزمنا ً.  

  .ـ الشد العضيل والتمزق العضيل

ىل انفصال متزقي وكدمات يف األلياف العـضلية ميكن تقسيم الشد والتمزق العضيل إ

  .وبالتايل ميكن بسهولة إجراء التشخيص ووصف العالج والتأهيل الالزم لكل إصابة

ًويحدث التمزق غالبـا يف العـضلة املتحركـة مـابني مفـصلني مثـل العـضلة الرباعيـة 

لحـوض األمامية يف الفخذ والتي تسبب حركتها عىل فرد مفـصل الركبـة وثنـي مفـصل ا

 ويـتحكم فيـه ،ًوهاتان الحركتان متعارضتان وظيفيا وال ميكن حدوثهام يف نفس الوقت

الجهاز العضيل التمزقي كنتيجة لحركة عنيفة قـصرية ومفاجئـة يختـل خاللهـا التوافـق 

  .الوظيفي الطبيعي الالزم إلجراء تلك الحركة

ة أو متوسـطة وتختلف نوعيـة اإلصـابة بالـشد العـضلية التمزقـي إىل إصـابة بـسيط

 .الشدة او شديدة
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 :ـ اإلصابة بالشــد العضلـي2

الوصف العام لهذه اإلصابة إنها لحدوث التمـزق واضــح يف األليـاف العـضليـة بــل 

تتميـز اإلصابة بحدوث شد مع إمكانية حدث متزقات مجهولة يف األلياف العضلية كـام 

 مــع ،وظيفي لهـــا يف معظمــهتحــتفظ العــضلة املــصابة بإمكانيــة أداء املـــد الحــريك الــ

  .احتفاظها أيضـا بأغلب قوتهـا العضليـة النسبيـة

وتكـون األعـراض والتـشخيـص وجـود أمل محـدد يف منطقـة اإلصـابة خـالل الحركـة 

  .ًالسلبية أو اإليجابية وهذه اإلصابة عموما هـي مصـدر قلق للشخص الريايض

 :لـ اإلصابة بالشد والتمزق العضيل الحريك الكامـ3

 .هــذه اإلصابة عبـارة عن متزق غيـر كـامل يف األليـاف العضليـة املكونـة للعضلـة

 :األعراض والتشخيـص

 .ـ أمل شديد عند حدوث اإلصابة1
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  .ـ تقلص العضلة املصابة2

  .ـ أمل حـاد ناتج عن تقلـص الكامل للعضلة3

  .ًـ فقدان القوة العضلية نسبيا للعضلة املصابة4

  .ـان اإلصابةـ ورم مكـ5

 ـ تغريات يف لـون الجلـد فـوق مكـان اإلصابة 6

  . ساعة من حدوثهـا24وهذه االعراض قد تحدث فور وقووع اإلصابة أو خالل 

  :ـ اإلصابة بالشـد والتمـزق العضلـي الكامل5

الوصـف العام لهذا النوع من اإلصابات هو متزق كامل باألليـاف العـضليـة املكونـة 

  . األوتـارللعضلة أو

  :األعراض والتشخيـص

 .ـ أمل حـاد مكان اإلصابة1

  .ـ فقدان تام للقدرة الوظيفية للعضلة2

  .ـ عدم قدرة العضلة عىل اإلنقباض3
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 .ـ وجود تقلـص بالعضلـة4

 .ـ وجود ورم عىل مكـان اإلصابة5

  .ـ أمل محدد مكان التمزق6

 : ما ييلوإن أهم ما يجب مراعاته لهذا النوع من اإلصابة

  .أ ـ التحليل السببي لحوث اإلصابة

  .ب ـ اإلختبار الوظيفي الفيسولوجي للعضلـة مبقاومة أو بدون مقاومة

  .ًج ـ اجراء اإلختبار الوظيفي يف مثل تلك الحالة بعيدا عن مكان اإلصابة الترشيحي

  .د ـ االرتشاح الدمـوي داخـل وما بيـن العضـالت

 :ومابني العضالتاالرتشاح الدمـوي داخل 

وهو نوع نادر من اإلصابة العضلية ويصاحبه متـزق يف األنـسجة الخاصـة 

للعضالت وانتشار لالرتشاح النزيفي الدموي داخل العضلة وتكون اعراضـه 

 مامثلــة تحــدثنا عنــه ســابقا عنــد حــدوث متــزق عــضيل شــديد ويــصاحبه 

 اء اإلختبار عادة تزقـات وإصابات باألنسجة املحيطة ويجب الحذر عند إجر
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ًالوظيفي للعضالت املصابة ويفـضل إجـراءه بعيـدا نـسبيا عـن مكــان اإلصـابة تفاديـا  ً ً

  .لحدوث مضاعفات

  :الكدمـات العضلية عند العبي ألعاب القوى

تحدث الكدمات نتيجة لسقوط الالعب عـىل األرض لـدى أدائـه ملـسابقة وتختلـف 

 اإلصــابة تكــون بالــشد العــضلـي طبيعــة الكدمــة بــإختالف مكانهــا التــرشيحي وشــدة

ًاملصاحب لها فتزداد مثالً يف األطراف والعضالت املجاورة للعظام ترشيحيا لـذا نجـد إن 

ًأغلــب الكدمـــات تقـــع بالعــضال ت العميقــة نــسبيا عنهــا بالعــضالت الــسطحية مــع 

مصاحبة إرتشاح دموي عضلـي إشارة يف أغلب األحيـان لحدوثهـا واإلرتـشـاح الـدموي 

ضلـي هو أحـد أعـراض الشد العضيل واعراضه وتشخيصه كام يف الشــــد العـضلـي الع

  .والتمزق العضلـي البسيـط واملتـوسط الشدة

  :اإلرتشـاح الدموي العضلـي

 يعيـــد ً، دقيقـــة ترثيبــا12عنـــد أداء املجهــود البــدين الريــايض العنيــف ملــدة 

  يف الدقيقـة أي مـا يعـادلً لـرتا18الجسم توزيـع ضـخ الـدم فتنــال العـضـالت 
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 0.8من كمية ضخ الدم للجسم يف حني نصيب العضالت عنـد الراحـة ال يتجـاوز % 72

مـن كميـة الـدم الـذي يـضخه القلـب ألجـزاء الجـسم % 15ًلرتا يف الدقيقة أي حـوايل 

  .املختلفة

  :إصابات الجري

مــاء وكـذلك ًغالبا من تحدث اإلصابة يف رياضـة الجـري نتيجـة عــدم التهيـؤ واإلح

 وهـذا يعتـرب مــن .نتيجـة التغيــر الـرسيـع يف اإلتجاهــات والتوقـف الـرسيع املفــاجئ

  .األسباب الداعيـة لإلصابة

وهذا وترتبط إصابات الجري بعمـر الالعب فـالالعبون املتقـدمون بالعمــر يحـصـل 

  أما الـشباب فيكـون يف موضـع انـدغام.معهم متزق يف موضع إتصال العضالت باألوتار

 : العظام ألنها مل ترتكز وقد يحصل

  :أ ـ التمزق

ــي ــب لخلف ــزق يف الجان ــصل التم ــد يح ــة ق ــصرية والطويل ــسابقات الق ــاء امل  يف أثن

ــني  ــضلة ذات الرأس ــل الع ــى مث ــى تثن ــة الت ــضلة الثاني ــة يف الع ــذ وخاص ــن الفخ   م

ــم  ــدها بعــض العــضالت ث ــأيت بع ــم ي ــشائية ث ــصف الغ ــضلة ن ــذلك الع ــة وك  الفخذي
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.. .لشظوية الطويلة والشظوية القصيـرة ويف حالة توقف الالعـب عـن الجـرياملنطقة ا

 كـام . ولتسكني هذا األمل يوجـه الالعب إىل اثني جذعه.فإنه يشعر بأمل حـاد يف وسطـه

قد يحدث متزق يف العضلة الفخذية ذات األربع رؤوس وذلك يف حاالت مثـل الـسقوط 

 .قوف املفاجئإىل األمـام نتيجة اندفاع الالعب أو الو

  :ب ـ إصابات القدم

اغلب اإلصابات التي تصيب القدم هـي قطـع وتـر اخيـل ويحـدث بـسبب الـضغط 

الدائم او بسبب الجري عىل سطح غري مستوى او القفز او السقوط عـىل الكعـب وقـد 

 والناتج عـن الجـري عـىل األصـابع وقـد يحـدث القطـع عنـد .يحدث لهذا الوتر التهاب

طالق املفاجئ وكذلك هبوط الالعب عىل الكعبني كام قد تصـاب قدم الشباب نتيجة األن

الالعب بجروح مختلفة اما عند املتقدمني فيحدث هذا بسبب التعرض بالـرضب نتيجـة 

 وقد تصاب قد الالعـب بجـروح مختلفـة وهـذا .احتكاك الالعبني فيام بينهم او اية اداة

 لتتانوس ومع ذلـك نتيجـة الجـري قـديتطلب منا القيام بعملية التلقيح ضد الكزاز او ا
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 .تصاب قدم الالعب بفقاقيع مائية بسبب االحتكاك او بسبب لباس األحذية الضيقة

  :إصابات التنس األريض

إن اكرث إصابات هذه اللعبة تكون يف التواء مفاصل القدم كذلك قد تحدث إصـابات 

  : النحو التـايلمثل الشد والتمزق للعضالت وتكون هذه اإلصابـات موزعـة عىل

إن أغلـب إصـابات هـذه اللعبـة % 5الـسـاق% 17الركيـة% 3املرفـق% 6.5الكتـف 

تكون عىل شكل شد ومتزق خاصة يف العضلة التوأمية وذلك إصابات ملفصل الركبة مثل 

متزق الربـاط الداخيل وتلف للغـضاريف وكـذلك تحـدث إصـابات اخـرى مثـل كـسور 

ط الالعـــــــب احيانـــا وحتى ميكن التخلص من بالعظـام وجروح خفيفة نتيجة سقـو

  .هذه اإلصابات يجب عىل الالعب القيــام باإلحمـاء الجيـد وتجنب اإلجهـاد البدنـي
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  خالل األلعاب الرياضيةاإلسعافات األوليــــــة

 حالة تعرض شـخص يف تتخذ التي مجموعة اإلجراءات الفنية هياإلسعافات األولية 

 .خاص لإلصابات البدنية املختلفة الخطورةأو مجموعة أش

) أبعاد خطر املوت املبـارش الـذى يهـدد حياتـه(بهدف إنقاذ حياة الشخص املصاب 

 .وكذلك بهدف تقليل مضاعفات اإلصابة

 :واجبات املســــــعف

 .حافظ عىل هدوئك قبل البدء باإلسعاف• 

 .يع دون إضاعة للوقتبعد تلقى التعليامت من املسئول ابدأ بالعمل الفوري الرس• 

 .يعترب املصاب حيا إال أن يثبت وفاته وأبعاده عن مصدر الخطر• 

 تشخيص اإلصابة عن طريق فحص املصاب وال ترتدد ىف طالب العون إذا لزم األمر • 

 عالج اإلصابة األكرث خطورة فاألقل• 

 خطوات االسعافات االوليــــة

 )TOTAPS( فحص االصابة قاعدة : اوال
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 اختبـار – الحركـات الـسلبية - الحركـات االيجابيـة – اللمـس – املالحظة -ادثة املح

 .املهارة

 نقل املصاب: نقل الالعب املصاب وتشمل: ثانيا

 ) العكاز البرشى-حمل املهد(بواسطة مسعف واحد

 ) النقالة البرشية-كرىس االيدى(بواسطة مسعفني 

 .بواسطة ثالثة مسعفني او اكــــــرث

 PRICEDدة املعالجة الذاتية قاع: ثالثا

 :  ساعة من حدوث االصابة وتشمل48ينصح بتطبيقها خالل 

 . التشخيص– الرفع – الرباط الضاغط – الثلج – الراحة –الوقاية 

 )االسعاف االويل لالصابات( قاعدة املعالجة الذاتية لإلصابات الرياضية

وتتلخص بـ ) الرفع  ، الضغط، التربيد،الراحة( قاعدة املعالجة الذاتية بـ

)RICE (  والتي تعني)R (الراحةRestو )I ( التربيد بالثلجIce والـضغط 

)C) Comprition و )E ( الرفــعElevation وهــي تــشكل األســاس يف  
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  .األوىل يف العديد من الحاالت)  ساعة 72( عالجات اإلصابات الحادة وملدة تصل إىل 

 اإلصــابات املزمنــة أو األعــراض الحــادة وتعــد ذات فائــدة كبــرية كــذلك يف عالجــات

  .لإلصابات املزمنة

 أيـام بعـد اإلصـابة ودعمهـا باسـتخدام العالجـات 3-2يوىص بوجوب تطبيقها ملـدة 

  .إذا كانت مالمئة للحالة) الالسريويدية ( مضادة االلتهابات 

  الراحة -1

دقيقة 20-15(ن تبدأ حاملا تحدث اإلصابة أو حاملا يشعر املصاب باألعراض ويف غضو

  .األوىل بعد حصول اإلصابة وتستمر لعدة أيام أو عدة أسابيع قبل الرجوع إىل العمل) 

ساعة األوىل بعد اإلصابة تقلل مـن فـرتة انعـدام القـدرة عـىل ) 24(الراحة خالل الـ 

وتساعد الراحة يف تقليـل وتنظـيم حـدوث االلتهـاب % 70-50الحركة لدى املصاب إىل 

  .والورم
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) الجبرية الطبيعيـة ( ً الطريقة األفضل لحامية وتثبيت حركة املصاب وتعد أيضا تعد

  .لتمديد حركة املنطقة املصابة

وليك تأخذ عملية الشفاء مجراها الطبيعي البد من التقليل منت الحركات الـرسيعة 

  .وذلك من أجل التخلص من االلتهاب والورم

 ) االسرتاحة ( الراحة النسبية 

 اإلصابة الحادة أو املزمنة يجب أن توقف مامرسة النـشاطات الرياضـية عند حدوث

والتدريبات وذلك ألن االستمرار يف التدريب يزيد من خطورة اإلصابة ويؤدي إىل زيادة 

 لذا يجـب االلتـزام .وذلك حسب شدة اإلصابة) ساعة 72-24( فرتة العالج األويل خالل 

األوىل بعـد اإلصـابة تقلـل مـن فـرتة ) سـاعة 24(بالعالج األويل بشكل الراحة خالل الـ 

 .%70-50انعدام القدرة عىل الحركة لدى املصاب إىل 

وليك تأخذ عملية الشفاء مجراها الطبيعي البد من تقليل الحركات الـرسيعة وذلـك 

 للتخلص من االلتهاب والورم 
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ياضـية عند حدوث اإلصابة الحادة أو املزمنة يجب أن توقـف مامرسـة األنـشطة الر

والتدريبات وذلك ألن االستمرار يف التدريب يزيد من خطورة اإلصابة ويؤدي إىل زيادة 

  .وذلك حسب شدة اإلصابة) ساعة 72-24(فرتة العالج األويل خالل الــ 

)  رفـع ، ضـغط، تجميـد،تثبيـت تـام( لذا يجب االلتزام بـالعالج األويل بـشكل تـام 

هنـا ال تعنـي انعـدام الحركـة التـام إىل أن يـتم  فالراحـة ،واملالئم حسب شدة اإلصـابة

 ألن ذلـك يـرض باألنـسجة فالتثبيـت التـام يـسبب ضـمور ،الشفاء يف األنسجة املـصابة

  .العضالت ويحدد من ليونة املفاصل كام يقلل من تحمل الجهاز الوعايئ القلبي

 إزاحـة أي) الراحـة النـسبية ( لذا فإن ما يحتاجه املصاب بعد املرحلة الحـادة هـي 

الجزء املصاب نسبة إىل حركة أجزاء الجسم األخرى غري املـصابة والتخفيـف عنـه قـدر 

  .اإلمكان وذلك من أجل تفادي املضاعفات اعاله
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  :)الثلج (  التربيد -2

ويقلل التربيد من الورم ) التخدير بالتجميد ( أي تربيد منطقة اإلصابة ويطلق عليها 

 مـن حـدوث )دقيقـة 15-10(  ويـستخدم الـثلج خـالل فـرتة والنزف واألمل وااللتهابات

 عند استخدام الثلج يشعر املصاب بالربودة ثم الشعور باالحرتاق مـع اسـتمرار .اإلصابة

( ً أن أكرث الطرائق شيوعا يف تجميد اإلصابة هـي ،ًاألمل وأخريا التخدير حيث يسكن األمل

ويـربط بالبانـدج حيـث يثبـت ) لج تغطية املنطقة املصابة بكيس بالستييك مملوء بالث

ًعىل مكان اإلصـابة وبـذلك ميكـن أن يـسلط ضـغطا عـىل املنطقـة املـصابة فـضالً عـن 

ًتربيدها ويراعى أن يكون الكيس رطبا ليك يحقق اتصاالً مع النسج وال يعزل الجلد من 

  .تأثري التربيد

  .األوىل من اإلصابة) ساعة 48-24(يوىص بالتربيد ملدة 

راسات العلمية الحديثة عىل رضورة التجميد املتقطـع ويكـون وتؤكد الد

 حيـث ،أيام وخاصة يف الكدمات الـشديدة7ًمفيدا إذا ما استخدام ألكرث من 

 ً ســاعة األوىل خطــرية جــدا ويجــب العمــل عــىل التجميــد قــد 24تكــون الـــ
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إن فـ) النـزف الـدموي القليـل والـورم ( اإلمكان أما يف حـاالت اإلصـابة الخفيفـة ذات 

 أما يف حاالت النزف املصاحب لاللتهابات .ساعة فقط48األنسجة ستجيب للعالج خالل 

. حــسب اســتجابة النــسيج املــصاب) أيــام 3-1( الحــادة فــالعالج بالتربيــد يــتم خــالل 

اسـتمرارية مـدة ). دقـائق 5-3(مـع فاصـلة ) دقيقة 15-10(استخدام التربيد يتم ملدة 

وعمقها فمثالُ عند حـدوث اإلصـابة قريبـة مـن سـطح التربيد تعتمد عىل نوع اإلصابة 

تحتاج إىل وقت أقل من أجل جعل التربيـد يف ) إصابة أربطة الكاحل أو الركبة ( الجلد 

 اسـتمرارية التربيـد تعتمـد عـىل نـوع الجـسم .العضالت العاملة عىل الكاحـل والركبـة

ضالته خـالل فالريـايض ضـعيف البنيـة يحـدث التربيـد يف عـ) منـط الجـسم ( املصاب 

مقارنـة ) دقيقـة 30(بينام الـنمط الـسمني يـستغرق تربيـد عـضالته ملـدة ) دقائق 10(

  .بالنحيف

  الضغط -3

ـــضغط مـــع  ـــستخدم ال ـــق وي ـــضغط برف ـــورم وي ـــل ال ـــضغط لتقلي ـــستخدم ال  ي

ــه ــد و بدون ــثلج،التجمي ــة ال ــل حاوي ــضغط بفع ــد ال ــث يتول ــط ، حي ــن رب ــام ميك   ك
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( ً غالبـا مـا يـستخدم البانـدج .عىل الطـرف املـصابالباندج املطاطي فوق كيس الثلج 

 - :لتوليد الضغط وتتبع الطريقة األتية عند ربط الباندج) الرباط املطاطي 

 . البدء بالرباط من اسفل منطقة األصابة ببضع سنتيميرتات-

  لف الباندج باتجاه االعىل لف حلزوين متصاعد-

 ًجيا البدء بالضغط القوي بعدها يخفف الضغط تدري-

  التأكد من لون الجلد وحرارته للتأكد من عدم الضغط عىل عصب او رشيان-

  الرفــــع-4

 ساعة وعدم استخدام الحرارة خالل 48 – 24ًيبقى الجزء املصاب مرتفعا ألعىل ملدة 

 .  ساعة االوىل من االصابة48 – 24
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 الفصل الثالث

إسعاف  أنواع اإلصابات الرياضية وطرق

  املصابنيالرياضيني
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 اصابة الطرف العلوي

  :خلع مفصل الكتف

يصاب هذا املفصل بسبب قابليته الحركية اىل جميع االتجاهات وهناك نوعان مـن  

  - :هذا الخلع

  خلع امامي –أ 

  خلع سفيل –ب 

  - : الخلع االمامي–أ 

ة خارجيـة يحدث عندما يكون الذراع يف وضع االبعاد وبدوران خارجي نتيجـة شـد 

اكرب من تحمل املفصل تدفع رأس العظـم بقـوة مـن محفظـة املفـصل باتجـاه امـامي 

  .ليستقر تحت النتؤ الغرايب

  - :االعراض

  متزق شديد يف محفظة املفصل وسحب وانقطاع عدد من اربطة املفصل – 1

  . اختفاء االنحناء الطبيعي ملنطقة الكتف موازنة بالجبهة املقابلة– 2

  .ميكن تحسسه تحت االبط عظم العضد رأس – 3
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 بعد فرتة من االصابة يحدث تورم مع تلـوث املنطقـة بـاللون االحمـر او االزرق - 4

  .نتيجة النزف

  . فقدان الوظيفة الطبيعية للمفصل مع امل عند الحركة– 5

 االسعاف والعالج 

  . اجراءات االسغافات االولية– 1

  . فحص اشعاعي– 2

  . اىل مكانه ارجاع العظم– 3

  . تثبيت املفصل لحني اختفاء االمل– 4

 يأيت بالدرجة الثانية بعد الخلع االمامي للمفصل يحدث هـذا - : الخلع السفيل–ب 

الخلع نتيجة ابعاد الذراع بصورة اكرب مـن تحمـل املفـصل مـام يـؤدي اىل خـروج رأس 

  .عظم العضد من مكانه اىل منطقة تحت الحقية للوح الكتف

 اض االعر

 متزق الجزء السفيل مـن محفظـة املفـصل وانقطـاع عـدد مـن اوتـار العـضالت – 1

  .املحيطة
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  . نزف شديد– 2

  يبدو الطرف العلوي اطول مام هو علية – 3

  :االسعاف والعالج

  .ارجاع العظم اىل مكانه بسحب الذراع نحو الخارج واىل االعىل 

  :الخلع املتكرر للمفصل

 سنة ويعـود الـسبب 20لالعملر اقل من % 80مي للكتف بنسبة يتكرر الخلع االما 

  .اىل ضعف املحفظة املفصلية واالربطة واوتار العضالت التي تتصل برأس عظم العضد

  :ومن مضاعفاته

التهاب املفصل املزمن وميكن ارجاع العظم بواسطة سـحب الـذراع يف حالـة االبعـاد 

  .ع اسناد االبطمع دوران الذراع قليالً للداخل والخارج م

 اصابة مفصل التنس 

يف الحالت املزمنة تحدث يف الرياضيات التي تؤدي فيهـا حركـة كـب وطـرح 

 ) الــخ . .لعبــة التــنس واملبــارزة ورمــي املطرقــة( الــساعد بالتنــاوب وباســتمرار 
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ًحيث يحدث بسط قوي لعضالت الساعد مصاحبا بحركات دورانيـة قويـة وخاصـة اذا 

  .كايفكان االحامء غري 

  :االعراض

  . متزق منطقة اتصال العضالت باللقمة الوحشية لعظم العضد– 1

  . امل حول الجهة الوحشية من عظم العضد وعند الضغط عىل املنطقة- 2

  . تورم بسيط- 3

  :العالج

 اسـتخدام ربـاط الصـق وتعليـق الـذراع بلفـاف حـول (  عدم تحريـك املنطقـة – 1

 ) الرقبة 

 ) الكورتزون(ات والعالجات الطبية مة واستخدام املسكن الراحة التا– 2

  .لتدفئة املنطقة) االمواج فوق الصوتية (  استخدام العالجات الفيزياوية – 3
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  :لوي مفصل االصابع

تتعرض مفاصل االصابع للوي نتيجة شدة خارجية عىل رأس االصبع او يف حالة فتـل 

  .حفظة واالربطة املحيطة بهاالصابع بقوة مام يؤثر بشكل مبارش عىل امل

  :اعراضه

  امل يف منطقة املفصل – 1

  تورم نتيجة نزف بسيط تحت الجلد – 2

  :االسعاف والعالج

 ) يقل عن ساعة (  استخدام التربيد – 1

  تدفئة املنطقة مع ربط االصبع لحني استعادة كامل الحركة الطبيعية -2

  : اصابات الطرف السفيل وتشمل– 2

  :سحب املغبني ال– 1

وهي املنطقة ما بـني ( تحدث هذه االصابة نتيجة السحب الزاند عىل منطقة املغنب 

  ،يحـدث ذلـك يف الـركض( خاصة عنـد الطـرف الـسفيل نحـو الخـارج ) البطن والفخذ 

 ) القفز 
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  :اعراضه

  :تظهر عالمات االصابة بعد االنتهاء من اللعب ومن اهمها

  .اصة عند تقريب الفخذامل يف املنطقة املصابة وخ -1

 ) ًاحيانا ( نزف مع تلون املنطقة  -2

  :العالج

  .الرحة التأمة 

  .استخدام الكامدات الساخنة 

  .لحني رجوع الحركة الطبيعية) بعد أختفاء االمل ( السحب التدرجي  

رباط ضاغط مع استخدام القطن عىل منطقة االصابة بلف عـىل الفخـذ وأسـفل  

 .البطن والحوض

 ، اربطـة، اصـابة،الكارتلج( اصابات الغضاريف الهاللية  ( :ات مفصل الركبةاصاب – 2

 ) الركبة 

  :)الكارتلج (  اصابة الغضاريف الهاللية – 1
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تحدث االصابة نتيجة دوران ولف املفصل عندما يكون يف حالة ثنـي خفيـف حيـث 

فـصل تدغع الغرضوف اىل الداخل وينحرش بني عظمتي الفخذ والظنبوب ومع بسط امل

  .يحدث متزق الغرضوف

  :عالمات االصابة

  . امل شديد وال يستطيع املصاب الوقوف او امليش عىل املفصل– 1

  . عدم القدرة عىل بسط املفصل-2

  . ورم وارتشاح داخل املفصل-3

  . ضمور العضلة ذات الرؤوس االربعة-4

  . او الخارجي عدم ثبات املفصل واقفل متكرر مع امل عىل خط املفصل الداخيل-5

  :الوقاية والعالج

  .استخدام االحذية الحديثة واملناسبة لنوع النشاط الريايض -1

 ورضب الكــرة بالجهــة الخارجيــة للقــدم يف لعبــة كــرة ( تجنـب اللعــب الخــشن  -2

 ) القدم 
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  .االحامء الجيد والكايف -3

  .مالمئة ارضية امللعب مع االحذية املستخدمة -4

  :العالج الطبي

لهاللية خالية مـن االوعيـة الدمويـة مثـل بقيـة الغـضاريف يف الجـسم الغضاريف ا

  :فلهذا عند حدوث التمزق التشفى والعالج هو

 .استنصال الغرضوف 

 الجبس 

 برنامج تأهييل وعالج طبيعي لتقوية عضالت الفخذ  

  .يف الجهة املصابة) سم1(ارتداء احذية تعلو  

 اسابيع من العمليـة الجراحيـة واىل 6 – 4يعود املصاب اىل مزاولة اعامله بعد مرور 

  . اشهر6 – 3املالعب بعد 

  :تدريبات تأهيلية بعد العملية وتشمل

 متارين ثابتة بعد اليوم االول للعملية لعضالت الفخذ يف الجهة املصابة  –1
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  .بعد اسبوع)  دوائر بالساق املمتدة –رفع الساق (  تدريبات للمفصل – 2

  . اسابيع3 بعد  متارين ضد مقاومة– 3

  .)بطيئة( دراجة ثابتة – 4

  . اسابيع لإلطراف السفىل6 – 5 متارين قوة بعد – 5

 )  درجات،سباحة(  بعد ثالثة اشهر ميش وقفز واملشاركة يف السباقات – 6

 التقلص العضيل

Spasm 

 :تعريف التقلص العضيل

ن العـضالت هو حدوث تشنج عضيل زائد دون إنزار سابق يف عضلة أو مجموعـة مـ

بحيث اليستطيع الالعب التخلص من هذا التقلص الشديد املؤمل مبفـرده ورمبـا يـستمر 

 ً وأكرث عضالت الجسم تعرضا لهذه اإلصابة هـي،هذا التشنج لعدة ثوان أو بضع دقائق
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 )العضالت الخلفيه واألماميه للفخذ – باطن القدم –عضلة سامنة الساق (

 :األسباب العامة للتقلص العضيل

 اإلستمرار يف العمـل العـضيل لفـرتات طويلـة دون الحـصول عـيل فـرتات الراحـه -1

 البينيه او نقص يف بعض عنارص اللياقه البدنيه

  النقص الشديد يف كمية األوكسچني أو الچليكوچني أو األمالح يف الجسم-2

 )التسخني (  عدم العناية بوسائل اإلحامء املناسب -3

 ذاء املتنوع ووجود نقص يف بعض الفيتامينات واألمالح عدم الحصول عيل الغ-4

  عدم إنتظام الدوره الدموية بالعضلة أثناء املجهودات املستمره-5
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 :أعراض التقلص العضيل

 ً إنقباضات ال إرادية مؤمله بالعضالت غالبا يف الساق-1

  اإلحساس باألمل الشديد مكان العضله املتقلصه ورمبا الطرف كله-2

 القدره عيل تحريك العضله املصابه أو العضالت املصابه املحيطه بها عدم -3

 عند فحص العضله املتشنجه نجدها متصلبه ال يستطيع الالعب تحمـل مالمـسة -4

 ًأصابعنا لها نظرا لشدة حساسيتها

 :اإلسعافات األوليه للتقلص العضيل

شجيعه عيل مـد  رسعة إتخاذ الالعب ألفضل أوضاع الراحه عيل أرض امللعب ثم ت-1

املفصل التي تعمـل عليـه العـضله املتقلـصه بحيـث تكـون الحركـه يف عكـس اإلتجـاه 

 الطبيعي الذي تعمل عليه العضالت

 بعد التأكد من حصول العضله عيل اإلسرتخاء وإزالة حالة التوتر ميكـن إسـتعامل -2

مل حركات التدليك املـسحي الـسطحي بواسـطة بعـض الـدهانات املدفئـه واملزيلـه لـأل

 ًتدريجيا

www.sport.ta4a.us المكتبة الرياضية الشاملة

www.sport.ta4a.us المكتبة الرياضية الشاملة



 اإلصابات الرياضية
 لعالج والتأهيل ا–األنواع 

 

102 

  عدم محاولة إستخدام حركات التدليك العميق أو العنيف الرسيع أثناء اإلصابة-3

  عمل كامدات ساخنه للمنطقه املصابة-4

  تطبيق نظام كؤوس الهواء عيل منطقة حدوث التقلص العضيل-5

 التمزق العضيل

Strain 

 :تعريف التمزق العضيل

ت أو األليـاف العـضليه أو األوتـار نتيجـة هو عبارة عن متزق الكيس املغلف للعضال

مجهود عضيل شديد عنيف ومفاجئ بدرجة أكرب من قـدرة العـضلة عـيل تحمـل هـذا 

 املجهود

 -:أنواع التمزق العضيل

 ويحدث فيه شد أكرث من الالزم لبعض األليـاف العـضليه قـد يـؤدي : الشد الزائد-1

 إيل متزق الكيس املغلف للعضلة
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 هو متزق لبعض األلياف واألنسجة العـضلية يف أي :)الغري كامل (  التمزق الجزيئ -2

مكان بالعضلة وخاصة يف باطن العـضلة أو مكـان إنـدغامها وهـذه اإلصـابة أشـد مـن 

 السابقة

 ويعترب هذا النوع أعنف وأصعب أنواع التمزق :)التمزق الكامل (  التمزق الكيل -3

نـدغام وتكـون اإلصـابة واضـحة حيث تنفـصل فيـه العـضلة سـواء مكـان املنـشأ أو اإل

 وملموسة

 :أسباب التمزق العضيل

  اإلنقباض للعضالت وهي غري مهيأه لإلنقباض-1

  املجهود العضيل الزائد بدرجة أكرب من قدرة العضالت عيل تحمله-2

  إهامل اإلحامء وعدم اإلهتامم بتهيئة الجهاز العضيل للقيام باملجهود-3

م مطاطيتها بالدرجة التي تتطلبها طبيعـة الحركـات ً قرص العضالت ترشيحيا وعد-4

 واملهارة التي يؤديها الالعب
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  تخطي الحدود الفسيولوچية ملطاطية العضلة-5

 عدم تناسق اإلتزان بـني القـوي العـضلية العاملـة والعـضالت املـضادة أو املثبتـه -6

 للعضالت األساسية

  التمزق أو الشد السابق إشرتاك الالعب يف املباريات قبل متام شفائه من-7

 إرشاك الالعب وهو مريض أو مصاب ولو إصابة مبدئية أو بسيطه مثل اإللتهـاب -8

 العضيل

  ضغط أو رضبة مفاجئة من الخصم-9

 :أعراض التمزق العضيل

  أمل مكان اإلصابة مثل لسعة الكرباج أو رضبة آلة حاده أو قطع بالسكني-1

 )صابة فرقعة يف العضلة امل(  سامع صوت -2
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  تورم وتجمع دموي وذلك نتيجة حدوث النزيف الداخيل-3

  عدم قدرة العضلة املصابة عيل أداء وظيفتها وشدة الحساسية-4

  ساعة من اإلصابة48ً يكون التجمع الدموي واضحا حول مكان اإلصابة بعد -5

  ساعة عيل اإلصابة72 يف الحاالت الشديدة يستمر الورم -6

 ارة الجزء املصاب إرتفاع درجة حر-7

  تغري لون الجلد من اإلحمرار الطبيعي إيل األزرق إيل األصفر-8

  مالحظة وجود فجوة يف العضلة املتمزقة ونالحظه أكرث عند إنقباض العضلة-9

 :اإلسعافات األولية للتمزق العضيل

 منع الالعب من اإلستمرار يف اللعـب مـع إتخـاذ العـضو املـصاب أفـضل أوضـاع -1

 الراحه
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ً الراحه الكاملة لالعب بدنيا ونفـسيا لتجنـب حـدوث صـدمة لالعـب-2  مـع عـدم ،ً

 تحريك الجزء املصاب

  مرات يف اليوم5 :4 ساعة مبعدل 72 :48 تستمر عمل كامدات التربيد خالل -3

  عمل رباط ضاغط مناسب حول مكان اإلصابة-4

بـرضورة عـدم  يجب السيطرة الكاملة عيل النزيـف واإلنـسكاب الـداخيل وذلـك -5

 إستعامل العضلة والراحة التامه

 وضع العضلة أو العـضالت املـصابة يف وضـع اإلرتخـاء الكامـل لتقليـل التـوتر أو -6

 التقلص الحادث

  راحة سلبية للعضو املصاب حسب شدة ودرجة اإلصابة-7

  رفع املنطقة املصابة فوق مستوي القلب لقليل تدفق الدم عيل املنطقة املصابة-8
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اإلبتعاد عن إستخدام جميع أنواع الحرارة أو التدليك طوال الفرتة الحادة لإلصابة  -9

 ًمنعا لزيادة النزيف

 :طرق الوقاية من التمزق العضيل

 تجنب املجهود العنيف أو التدريب عيل مهارات جديدة والالعب يف حالة إجهاد -1

 أو مرض

مرونـة كاملـة لحركــة  اإلهـتامم بزيـادة مطاطيـة العــضلة والحـصول عـيل مــدي -2

 املفاصل بصورة تتفق مع املجهود العضيل

 اإلهــتامم بتمرينــات التقويــة باملقاومــة واألثقــال للعــضالت وخاصــة العاملــة يف -3

 النشاط املامرس

 :العضالت األكرث عرضة لإلصابة بالتمزق

 عضالت الفخذ األمامية والخلفية لالعبـي كـرة القـدم والعبـي الجـري والحـواجز -1

 ثب الطويل والثاليث والعايلوالو
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وتحدث اإلصابة فيهـا لـدي العبـي ) Calf muscleبطن الساق (  عضلة السامنة -2

 .العدو

ويحدث التمزق يف رياضـات الجمبـاز ) Back muscleعضالت الظهر ( مجموعة -3

 وكرة القدم

وتكـرث ) Deltoid muscleالعـضالت الداليـة ( مجموعة عضالت الكتف وخاصـة -4

 ا بالنسبة لالعبي رمي الرمح ودفع الجلة والعبي الكره الطائرهإصاباته

ــة ( العــضالت -5 ــه املربع ــاز ) Trapezes muscleاملنحرف ــي الجمب ــة لالعب وخاص

 واملصارعة

 االلتــــواء

Sprain 

 :تعريف اإللتواء
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هو عبارة عن زحزحة مؤقتة للعظام املتصلة للمفصل ينتج عنها شد ألربطة املفصل 

 يئ أو متزق كيل لرباط أو أكرث من أربطة املفصلأو متزق جز

 :أعراض اإللتواء

  أمل حاد باملفصل نتيجة متزق األنسجة أو األربطة حول املفصل-1

  إلتهاب الغشاء الزاليل-2

  أمل مربح عند عمل حركة يف املفصل تحدث شد يف الرباط املتمزق-3

  ورم نتيجة إنسكاب السائل الزاليل يف املفصل-4

 مل عند الضغط عيل الرباط املصاب أ-5

 :درجات اإلصابة باإللتواء

  إصابة الدرجة األوىل• 

يحدث إلتواء خفيف للمفصل ينتج عنـه شـد يف أحـد أربطـة املفـصل وقـد يـستمر 

  أيام3 يوم إيل 1الالعب يف األداء أو يخرج من امللعب ملدة من 
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 إصابة من الدرجة الثانية • 

عنه متزق رباط أو أحد أربطة املفصل وبذلك اليستطيع يحدث إلتواء للمفصل ينتج 

 الالعب تكملة املباراة

  إصابة من الدرجة الثالثة• 

يحدث إلتواء للمفصل ينتج عنه متزق شديد يف رباط أو أحد أربطة املفصل وبـذلك 

 ال يستطيع الالعب تكملة املباراة

 :اإلسعافات األولية لإللتواء

  الراحة التامه للمصاب-1

  عمل كامدات باردة عيل العضو املصاب-2

  رفع الطرف املصاب ألعيل-3

  عمل رباط ضاغط للمفصل-4
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 يف االلتواء ولكن عنـد تطبيـق هـذه القاعـدة يف اإللتـواء يجـب priceتطبيق قاعدة

 مراعاة النسب املختلفة لتطبيق القاعدة

 الكدمات

 :تعريف الكدمات

نسجة وأعضاء الجـسم املختلفـة عـن يف األ)  تهتك –تحطيم ( هي عبارة عن هرس 

طريق قوة خارجية عنيفة مبارشة أو االصطدام بجسم صلب دون حـدوث أي انفـصال 

 .يف طبقة الجلد

 أنواع الكدمات

 ) كدم عظمي – كدم مفصيل – كدم عصبي –كدم عضيل ( 

 يعترب من اإلصابات شديدة الشيوع وخاصـة يف الرياضـات املتـضمنة :كدم عضيل) 1

 ) اليد – الهويك – كرة القدم – كرة السلة (لإلحتكاك 
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حيث يتبعه متزق جزيئ سطحي يف النـسيج العـضيل نتيجـة تعـرض الجـسم لـرضبة 

 .قوية ناتجة من عامل خارجي يؤدي إيل التهاب حاد ونزيف وورم يف املنطقة املصابة

 – الكتـف – سـامنة الـساق –عـضالت الفخـذ ( وأكرث عضالت الجسم لهذه اإلصابة 

 ) مفصل الركبة –اليد 

ً هي عبارة عن كدم يحدث يف بعض األعصاب املكشوفة نسبيا من :كدم األعصاب) 2

العضالت واألنسجة السميكة وتعترب أكرث اإلصابات املبارشة لكدمات األعـصاب وخاصـة 

 أثناء الرضبات الشديدة املبارشة عيل أحد مناطق سري العصب

 العصب الكعربي الـذي يغـذي العـضلة (أكرث األعصاب التي تتعرض لهذه الكدمات 

 – العــضالت الباســطة ملفــصل املعــصم وأصــابع اليــد –ذات الــثالث رؤوس العــضدية 

 ) أو العصب املوجود بجوار رأس عظم الشظية بالساق –العصب الذندي بالزراع 
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 يحدث نتيجـة رضبـة مبـارشة عـيل املفـصل أو الـسكوت املفـاجئ :كدم املفصل) 3

 رة الالعب األدائيةمؤثرة بذلك عيل قد

)  الكتـف – القـدم – الركبة –مفصل املرفق ( ًمن أكرث املفاصل تعرضا لهذه اإلصابة 

وقد يحدث نزيف داخل املحفظة مع تراكم اإلنسكابات الدموية داخل املفـصل ورمبـا 

 يحدث ورم مفصيل يظهر عقب اإلصابة بعدة دقائق أو ساعات حسب شدة اإلصابة

ملمكــن أن يــصاب الجهــاز العظمــي بالكــدم نتيجــة التــأثري  مــن ا:كــدم العظــام) 4

بإصطدام أو الرضب العنيف والـذي يـؤدي إيل نزيـف دمـوي يحـدث تحـت الـسحاق 

 الخارجي للعظم تحت الجلد

ًأكرث املناطق تعرضا لهذه اإلصابة هي أماكن تواجد العظام تحـت الجلـد 

 عظـام –ساق  عظـام الـ–املناطق املكشوفة من عظام الوجه ( مبارشة مثل 

صابة بكدمة العظام نتيجة اإلصطدام بأجسام صـلبة وغالبا ماتكون اإل) اليد

 ًغري حاده بطريقة مبارشة أو رضبات عنيفـة ويحـدث الكـدم غالبـا بـسبب 
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السقوط واإلصابات الرياضية وحوادث السيارات ويف كـدمات العظـام تكـون معانـات 

 وراألمل كبرية وينتهي الكدم خالل أيام إيل شه

 الخـلـع

 تعريف الخلع

ًهو خروج أو انتقال إحدي العظام املكونـة للمفـصل بعيـدا عـن وضـعها الطبيعـي 

نتيجة عنف مبارش أو غري مبـارش ويعمـل عـيل حركـة غـري طبيعيـة يف إتجـاه مخـالف 

 لحركة املفصل الطبيعية

 :أنواع الخلع

 تتباعــد فيــه األســطح املفــصلية وترجــع ثانيــة إيل مكانهــا ً:الخلــع املرتــد تلقائيــا) 1

 الطبيعي من تلقاء نفسها بدون تدخل وهي أسهل أنواع الخلع

 وفيـه تتباعـد األسـطح املفـصلية عـن بعـضها دون :الخلع الغري كامل أو الجـزيئ) 2

 ًخروج العظام نهائيا عن أماكنها الطبيعية
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صلية عـن بعـضها وخـروج كـل أو بعـض  فيه تتباعد األسـطح املفـ:الخلع الكامل) 3

 أجزائها بالكامل عن أماكنها الطبيعية

 هو تكرار حدوث الخلع لنفس املفصل أكرث من مره ورمبـا يحتـاج :الخلع املتكرر) 4

 عالجه إيل عملية جراحية إلعادة شكل املفصل إيل وضعه الطبيعي

يـة جراحيـة يعتـرب مـن أصـعب األنـواع ويحتـاج إيل عمل:الخلع املصحوب بكرس) 5

 لتثبيت الكرس وإعادة الخلع ويحدث نتيجة إصابة مبارشة لعظام املفصل

 :أعراض الخلع

 أمل مربح عند ملس أو تحثث املفصل) 1

 تشوه يف شكل العضو نتيجة خروج العظام عن مكانها لطبيعي) 2

 ظهور ورم يف املنطقة املصابة) 3
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 ًفقد املفصل لوظيفة الحركة فورا) 4

  مكان العضو املخلوعإحمرار يف) 5

 :العالج

وضع املفصل املخلوع يف وضع مريح وعدم تحريكه ملنع أي متزقات باألربطـة أو ) 1

 .األوعية الدموية

 .إستخدام الكامدات الباردة إليقاف النزيف وإزالة اإللتهاب وتقليل األمل) 2

 .إستدعاء أقرب طبيب متخصص لرد املفصل املخلوع) 3

وع لفرتة كافية مع التثبيت لضامن عدم التكرار للخلع مام ينتج راحة الجزء املخل) 4

 عنه مشكلة قد يصعب عالجها

العالج الطبيعي إلستعادة وظيفـة املفـصل املخلـوع وإعـادة مكوناتـه إيل حالتـه ) 5

 الطبيعية
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 برامج التأهيل الطبي الريايض إلعادة الالعب املصاب إيل املالعب) 6

تعامل أي نـوع مـن أنـواع التـدليك ملنـع حـدوث يجب مراعـاة عـدم إسـ: ملحوظة

 مضاعفات غري متوقعة

 الكســـور

 تعريف الكسور

( الكرس هو انفصال العظام عن بعضها إيل جزء أو أكرث نتيجة لقوة خارجية شـديدة 

الـرضب بعـصا غليظـة بقـوة عـيل ( أو االصطدام بجـسم صـلب مثـل ) عنف خارجي 

 )ر بقوة  اصطدام القصبة بقدم العب آخ–الساعد 

 -:أنواع الكسور حيث تنقسم الكسور إيل نوعني وهام

  من حيث السبب- أ

  من حيث شكل اإلصابة- ب
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 :أوالً أنواع الكسور من حيث السبب

  نتيجة لرضبة مبارشة أو غري مبارشة:Troumoticالكرس اإلصايب ) 1

  نتيجة إلصابة العظام ببعض األمراض:Patholagicalالكرس املريض ) 2

  نتيجة بذل مجهود زائد متكرر:Stress الكرس باإلجهاد )3

 :ًثانيا أنواع الكسور من حيث شكل اإلصابة

 وهــو الــذي يــتم فيــه كــرس العظــام دون :Simple fractures الكــرس البــسيط - أ

 خروجها خارج الجلد

 وهـو الـذي يكـون مـصحوب بخـروج :Compound fractures الكرس املركب - ب

ًمسببا جرحا نافذا يف الجلدالعظم خارج الجلد  ً ً 

  ويتم فيه تكسري العظام إيل قطع صغرية: الكرس املفتت-ج
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ً يحـدث يف الرياضـني الناشـئني صـغار الـسن نظـرا لليونـة : كرس الغـصن األخـرض-د

 عظمهم

 :األسباب العامة للكسور

 قوة خارجية تؤدي إيل صدمة شديدة تصيب العظم مسببة الكرس) 1

ابته إصابة مبارشة فيحدث الكرس مكان اإلصابة أو إصابة غري سقوط الجسم وإص) 2

 مبارشة مثل سقوط الالعب وإسناده عيل يده فيحدث الكرس يف الرتقوة مثالً

نتيجة أمراض وراثيـة خلقيـة يف الطفـل عنـد الـوالدة ترجـع إيل نقـص يف سـالمة ) 3

 ونضوج الخاليا

 كرس مريض نتيجة وجود مرض يف العظام) 4

 عامة للكسوراألعراض ال
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الصدمة العصبية قد تصاحب الكسور البسيطة وتالزم الكسور الشديدة وعالمات ) 1

 :هذه الصدمة عبارة عن

  بطئ يف التنفس وعمقه-3 رسعة النبض وسطحيته -2 انخفاض ضغط الدم -1

  حدوث تشنجات وفقدان للوعي-6 برودة األطراف -5 زرقة تحت األظافر -4

 :أعراض الكرس

 أمل باملنطقة املصابةوجود ) 1

 ظهور ورم بعض دقائق من حدوث الإلصابة وتغري لون الجلد املحيط) 2

 إعوجاج يف الطرف املصاب يف بعض األحيان نتيجة إعوجاج العظمة املكسورة) 3

www.sport.ta4a.us المكتبة الرياضية الشاملة

www.sport.ta4a.us المكتبة الرياضية الشاملة



 اإلصابات الرياضية
 لعالج والتأهيل ا–األنواع 

 

121 

 عدم قدرة املصاب عيل تحرك العضو املصاب وعدم متكنه من القيام بوظائفه) 4

 خــارج مــن الجــروح يف حــاالت الكــسور ميكــن رؤيــة طــرف العظمــة املكــسورة) 5

 املضاعفة

يف حاالت الكسور املعقدة قد تكون الدورة الدموية أو اإلحساس أو الحركـة غـري ) 6

 طبيعية يف الجزء السفيل من العضو املصاب مثل أصابع اليد والقدم

سامع صوت شخشخة يسمي بشخشخة العظام أو تكتكة يف منطقة الكرس نـاتج ) 7

 ظام املكسورة ببعضها البعضمن إحتكاك الع

 مضاعفات الكسور

 :مضاعفات الكسور املوضوعية

 عدم اإللتئام) 3تأخر اإللتئام ) 2سوء اإللتئام ) 1
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 تهتك األنسجة) 6تيبس املفاصل ) 5ضمور العضالت ) 4

 تشوه مكان الكرس) 7

 :مضاعفات الكسور العامة

 إلتهاب الكيل)3الجلطة الدموية ) 2الصدمة العصبية ) 1

 الجلطة الدهينة وهي التي تحدث يف الكسور املضاعفة) 4

 اإلسعافات األولية للكسور

 اإلمتناع عن تحريك العضو املصاب) 1

 إيقاف النزيف ومحاولة السيطرة عليه بالثلج) 2

 وقاية العضو املصاب بجبرية مؤقتة بسند الكرسعيل حسب مكانه) 3

 أن يوضع املصاب يف الوضع املريح) 4

 حافظ عيل تغطية املريض بالبطاطني الكافية حتي اليحدث له صدمةان ي) 5
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 أن يراعي خلع املالبس عن العضو املصاب وإذا صعب وجب متزيقها) 6

 ينتقل املريض إيل اقرب مستشفي برسعة مع تقليل الحركة للعض املصاب) 7

ي ال تحرك املصاب حتى تدعم وتثبت الجزء املصاب ألن تحريكه قد يؤد:تحذير هام

إيل مضاعفات مثل إصابة األوعية الدمويـة أو األعـصاب أو األنـسجة لنهـايتي العظمـة 

العظم املكسور إال إذا كان املصاب معرض للخطر ال تسمح للمصاب بالرشب أو األكـل 

 أو التدخني ألنه قد يحتاج إيل تخدير تام عند عالجة

 العمود الفقري

 العمود الفقري

سان من مجموعة فقرات عظمية يفـصل بينهـا أقـراص يتكون العمود الفقري يف اإلن

غرضوفية لينه تعطي العمود الفقري املرونـة يف الحركـة فيـتمكن الـشخص مـن عمـل 

 حركاته بسهولة
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 العمود الفقري

هو عمود متحرك يقـع يف املحـور الـرأيس الخلفـي للجـسم ويـصل الطـرف العلـوي 

صدري يف املنطقـة الـصدرية بالطرف السفيل فتتصل به الجمجمة من أعيل والقفص الـ

 .والحوض يف املنطقة العجزية عن طريق مفاصل زاللية وليفية

 :الرتكيب الترشيحي للعمود الفقري

يتكون العمـود الفقـري يف اإلنـسان مـن سلـسلة مـن الفقـرات ممتـدة مـن أسـفل 

الجمجمة بطول الظهر بهـا قنـاة عظميـة تـسمي القنـاة الـشوكية ميـر بـداخلها لحبـل 

  فقرة33بلغ عدد هذه الفقرات الشويك وي

  فقرات عنقية7 املنطقة العنقية -1

  فقرة صدرية12 املنطقة الصدرية -2

  فقرات قطنية5 املنطقة القطنية -3
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  ويكونوا ملتحمني، فقرات عجزية5 املنطقة العجزية -4

  فقرات عصعصية4 املنطقة العصعصية -5

 :أكرث املناطق عرضة لإلصابة

 فقــرات القطنيــة ويــصابوا بــاإلنزالق 5عرضــة لإلصــابة هــي الـــ مــن أكــرث املنــاطق 

ومير النخاع الـشويك   وقد تصاب العنقية األويل والثانية تصاب يخشونهDiskالغرضويف 

 عن طريق العمود الفقري

 :القرص الغرضويف

هو عبارة عن جهاز هيـدرولييك مـاص للـصدمات ويتكـون مـن الـصفيحة الفقريـة 

  ويتكون القرص من مواد مركبة من الكوالجني وماء،اه اللبيةوالحلقة الليفية والنو
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 :الشويكالنخاع 

هو جزء من الجهاز العصبي املركزي طويل اسطواين الشكل يشغل الثلثـني العلـويني 

للقناة الفقرية وهو إمتداد للنخـاع املـستطيل ويتـصل عنـد الثقـب املـؤخري األعظـم 

ًالثانية وميتد بعـدها الخـيط رفيعـا طـويالً لعظم الجمجمة عند الحرف العلوي للفقرة 

غــري عــصبي يــسمى الخــيط اإللتهــايب الــذي بــدوره ينتهــي بإنــدغام يف الفقــرة األوىل 

 العصعصية من الخلف

 :التكوين العام للفقرات

يختلف حجم الفقرات يف العمـود الفقـري مـن منطقـة ألخـري وذلـك يكفيـان مـع 

 حجم الفقرات من أعيل ألسفل يف الفقرات الوظيفة املطلوبة وهناك زيادة تدريجية يف

ًالعنقية ذات حجم صغري نسبيا تثبيت منطقة القفص الصدري والـضلوع أمـا الفقـرات 

ًالقطنية أكرب وأقوي لتحمل ثقل الحجم نسبيا والفقـرات العجزيـة بهـا إنحنـاء يـساعد 

 عيل إعطاء الحوض شكله الطبيعي
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 : تتكون منLumber verloebraeالفقرات العظمية القطنية 

 السطح املفصيل العلوي) 3الصفيحة اليمني ) 2النتؤ الشويك ) 1

 ثقب النتؤ املستعرض) 6النتؤ املستعرض ) 5قوس الفقرات ) 4

 جسم الفقرة) 7

ومتتاز بأن جسم الفقرة كبري كـري الـشكل والقنـاة الـشوكية صـغرية مثلثـة الـشكل 

ستعرض قصري عرض وال يوجد سـطوح والشوكة الخلفية كبرية وقوية وعريضة والنتؤ امل

 وتتمفصل الفقـرة القطنيـة الخامـسة ،مفصلية وال توجد أضالع وعددها خمس فقرات

ًمع السطح العلوي للفقرة العجزية األويل مكونة بروزا واضـحا يـسمي الـربوز القطنـي  ً

 العجزي

 هي عبارة عن أجسام رقيقة مستديره ولينة تعمـل كوسـائد أو مـساند -:الغضاريف

 .متصاص الصدمات امليكانيكية أثناء حركة العمود الفقريإل

ًويتكون كل غرضوف من طبقتني مختلفتني وطبقة خارجية قوية وتلعب دورا هامـا  ً

 يف متاسك الفقرات ببعضها البعض
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 :األعصاب الشوكية

 عصب تخرج من النخاع الـشويك مـن كـل جانـب خـالل 31عدد األعصاب الشوكية 

( ون العصب الشويك من إتحاد الجـذر األمـامي للعـصب وهـو ثقب بني الفقرات ويتك

وتنقـسم األعـصاب ) وهو الجذر الحـيس ( مع الجذر الخلفي للعصب ) الجذر املحرك 

 .الشوكية إيل مجموعات تسمي كل مجموعة بإسم املنطقة التي تتبعها

 جزع أو ملخ مفصل الكاحل

 : درجات من حيث القوة3وهو ينقسم إىل 

 .ًه يحدث شد وأحيانا متزق جزيئ لواحد أو أكرث من أربطة الكاحلوفي: جزع بسيط

وفيه يحدث شـد ومتـزق جـزيئ بأربطـة الكاحـل ينـتج عنهـا ضـعف : جزع متوسط

 ً.وفقدان وظيفة املفصل مؤقتا

 .متزق كامل لألربطة: جزع شديد
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 :أجزاء الجسم املشرتكة يف اإلصابة

 .األربطة التي تثبت مفصل الكاحل• 

 . املشرتكة يف مفصل الكاحلالعظام• 

 .»األوعية الدموية، أوتار العضالت«األنسجة املحيطة باملفصل • 

 :األعراض

 .أمل مبنطقة الكاحل يف وقت اإلصابة• 

 .شعور بتمزق أو خلع مبنطقة الكاحل• 

 .أمل بالضغط عىل منطقة اإلصابة• 

 .م املصابةفقدان لوظيفة املفصل عادة ال يستطيع املصاب امليش عىل القد• 

 .ارتخاء باملفصل إذا دفع يف اتجاه عكس اتجاه اإلصابة• 

 .تورم رسيع باملنطقة املصابة• 

 .تغري بلون املكان املصاب• 
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 :األسباب

ضــغط عــىل أي مــن جــانبي املفــصل تــدفع عظــام املفــصل للخــروج مــن مكانهــا • 

 .الطبيعي مام يسبب شد أو متزق ألربطة املفصل

 . ريايض بعد يوم أو يومني من اإلصابةبداية النشاط ال• 

مـن املمكـن اسـتعامل . الغذاء يحتوي عىل كمية كبرية مـن الربوتينـات والـسوائل• 

 .الفيتامينات واألمالح املعدنية

 :التأهيل

 .»انظر برامج التأهيل«عندما ال تحتاج لرباط أو تثبيت بأداء برنامج التأهيل • 

فــصل بعــد يــومني أو عنــدما يكــون الكــدم اتــصل بالطبيــب عنــدما ال يتحــسن امل• 

 .مصاحب بجرح ملوث
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 ملخ أو جزع الركبة

ًتعترب إصابات مفصل الركبة من أكرث اإلصابات شيوعا يف املجال الريـايض ويف جميـع 

كرة القدم والسلة واليد والطائرة والهويك، والتنس، : أنواع املامرسة البدنية للرياضة مثل

ــارزة، وا ــاز واالســكواش واملب ــع األثقــال، والتجــديف، والجمب ملالكمــة، واملــصارعة، ورف

 .والغطس

ويف املراحل األوىل إلصابات الركبـة يـستخدم العـالج الطبيعـي مثـل املوجـات فـوق 

الصوتية والعالج باألشعة القصرية مـع تـدريبات تأهيليـة مناسـبة مـام يـؤدي إىل زوال 

 .األعراض يف معظم الحاالت

 .جزع عنيف لواحد أو أكرث من أربطة الركبة:  اللركبةتعريف اصابة ملخ او جزع

 : أقسام3ينقسم إىل 

 .متزق يف بعض ألياف الرباط:  جزع بسيط-

 .متزق يف جزء من الرباط:  جزع متوسط-

ًوغالبـا يحتـاج . انفصال تام للرباط من موضـع التحامـه مـع العظـم:  جزع عنيف-

 .لجراحة
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 :األجزاء املصابة

 .كبةأي من أربطة الر• 

 .األنسجة املحيطة وتتضمن األوعية الدموية واألوتار والعظام والعضالت• 

 :األعراض

 .أمل حاد يف وقت اإلصابة• 

 .شعور بتمزق داخل الركبة• 

 .أمل عند الضغط عىل مكان اإلصابة• 

 .تورم يف الركبة• 

 .ًتغري يف اللون يظهر رسيعا بعد اإلصابة• 

 :األسباب

وتحـدث بكـرثة يف . فـع للركبـة خـارج موضـعها الطبيعـيشد عىل رباط يـسبب د• 

العبني الجري وامليش والعبي كرة السلة وكـرة القـدم والكـرة الطـائرة والتـزلج والوثـب 

 .الطويل والعايل
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 :تزداد الخطورة مع

 .الرياضات االلتحامية ورياضات الجري والقفز* 

 التهاب الغشاء الزاليل ملفصل الركبة مع رشح يف الركبة

االلتهاب يـساعد ) البطانة املشحمة ملفصل الركبة(التهاب يف الغشاء الزاليل : عريفت

 .عىل إنتاج كميات كبرية من السائل يتجمع داخل الركبة

 :األجزاء املصابة

 .الغشاء الزاليل للركبة• 

 .عظام مفصل الركبة وتتضمن الردفة، عظمة الفخذ، عظمة القصبة والشظية• 

 .املحيطة مبفصل الركبة وتتضمن غضاريف الركبةاألربطة واألنسجة • 

 :األعراض

 ).ًأحيانا(أمل يف الركبة • 

 .تورم فوق الردفة• 
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تورم واحمرار عام إذا كان االلتهاب نتيجة تلوث أو مرض يف املفصل مثـل النقـرس • 

 .أكرث منها إذا كان نتيجة إصابة رياضية

 :األسباب

 .إىل تلف أي جزء من الركبةإصابة واحدة أو غصابة متكررة تؤدي • 

 .عدوى بكتريية• 

 .اضطراب يف التمثيل الغذايئ مثل حاالت حادة من النقرس أو التهاب روماتيزمي• 

 :تزداد الخطورة مع

 . الرجبي،الرياضات االلتحامية مثل كرة القدم، البيسبول• 

 .إصابة متكررة للركبة• 

 .ضعف يف قولة وتكييف العضالت• 

 .بالنقرس أو التهاب روماتيزمي أو أي مرض التهاب آخرتاريخ إصابة • 
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 التمزق الغرضويف مبفصل الركبة

يعترب من أشهر اإلصـابات الرياضـية وخاصـة يف رياضـات مثـل كـرة القـدم والـسلة 

والطائرة واملبارزة والجمباز والهويك ورياضات ألعاب القـوى، وألعـاب القـوة، والتـنس، 

يجة لف محوري من الفخذ عىل ثبات نـسبي لعظـم واالسكواش، والغطس، ويحدث نت

الساق، ويحتاج إل خربة يف التشخيص والعالج، وله عدة صور مثل التمـزق األمـامي أو 

ًالخلقي أو الطويل مام يسبب أملـا عنـد إجـراء الفحـوص الفنيـة اإلكلينيكيـة مـع عـدم 

 النـسبي القدرة عـىل ثنـي الركبـة يف بعـض األحيـان مـع فقـدان االتـزان الفـسيولوجي

 .للمفصل

ويتم التشخيص بالفحص اإلكلينييك وصور األشعة امللونـة، وبـالفحص باملنظـار، أمـا 

العالج فيتم بالتدخل الجراحي مع إجراء برنامج تأهيل فني بالعالج الطبيعـي مـا بعـد 

الجراحة، وللتأهيل هنا نفس أهميـة الجراحـة يف رسعـة عـودة الالعـب بـنفس لياقتـه 

 .ىل الالعب ويلزم أن يتم عىل أيدي متخصصة وخبريةالبدنية السابقة إ
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 :إصابات التمزقات بأربطة مفصل الركبة

تحدث اإلصابات الرياضـية لألربطـة الخارجيـة والداخليـة ملفـصل الركبـة يف معظـم 

 .أنواع الرياضات البدنية

ويـتم عالجهـا بـالعالج الطبـي والطبيعـي : إصابات األربطة الخارجيـة الجانبيـة) 1(

 .اسباملن

وهـي الربـاط األمـامي والخلفـي الـداخيل : إصابات األربطة املتعامدة الداخلية) 2(

للركبة ويوجدان متقاطعني وتحدث اإلصابة يف أحدهام أو كليهام بـسبب عنـف شـديد 

 ويقوم الرباط األمامي والخلفي ليس فقط بـالتحكم ،ومبارش يف أثناء املامرسة الرياضية

ًية ملفصل الركبة بل أيضا يقومان بعمل محور ارتكـاز التفـايف يف الحركة األمامية والخلف

 .للمفصل أثناء فرد املفصل يف األعامل اليومية العادية

وإصابة أحد هذه األربطة وخاصة إذا ما صاحبه متزق باملحفظة الزالليـة 

ًاملغلفة للمفـصل يعتـرب سـببا هامـا لفقـدان االتـزان الحـريك الفـسيولوجي  ً

صل الركبة، مام يستلزم التدخل الجراحـي بـالطرق الفنيـة وملحور ارتكاز مف

 ًاملختلفة والخاصة غالبا بالرباط األمامي، ونشري هنا إىل وجود أربطة تسمى
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 باألربطة التاجية فيام بني غرضوف الركبة األمين واأليرس أعىل رأس عظم الساق، والتي 

 ولكن بدون حـدوث عـدم قد تصاب بشد أو متزق يشابه يف أعراضه التمزق الغرضويف،

القدرة الفجائية عـىل ثنـي مفـصل الركبـة، كـام أن األمل الحـادث يكـون أسـفل املكـان 

 .ًالترشيحي للغضاريف، وعالج ذلك يتم طبيا وبالعالج الطبيعي فقط

 ).ارتشاح الركبة(تورم مفصل الركبة 

اضـية، تحدث اإلصابة بتورم مفصل الركبة بصورة شائعة معظـم أنـواع املامرسـة الري

ويختلط األمر يف تفريق التشخيص بينه وبـني إصـابات املفـصل نفـسه وهـذه اإلصـابة 

بتورم خارج مفصل الركبة بسيطة وحميدة وال تحتاج غـري املتابعـة مـع العـالج الطـب 

والطبيعي والراحة املناسـبة، وقـد يـصاحبها يف بعـض األحيـان أمل مـع تكـون حويـصلة 

خل الجراحــي إلزالتهــا، وال ينــصح بتفريــغ تلــك نــسيجية مؤملــة لالعــب فتــستلزم التــد

مثـل االشـرتاك يف مبـاراة يف نفـس اليـوم أو اليـوم (الحويصالت إال يف الحاالت الطارئـة 

 ).التايل
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 كدمـات الكاحـل

هـذه الكـدمات . كدمات للجلد وألنسجة التي تحته نتيجة لصدمة مبارشة:التعريف

 يـسمح للنزيـف بغـزو األنـسجة  مـام.تسبب نزيف من الـشعريات الدمويـة الـصغرية

 هذه الكدمات شائعة ولكنهـا إصـابات ليـست خطـرية .املحيطة مثل العضالت واألوتار

 . أجزاء الجسم املتداخلة يف اإلصابة

واألغـشية ..أنسجة الكاحل مثل العـضالت و األربطـة واألوتـار والـشعريات الدمويـة

  .املغلفة للعظام

  :األعراض

  .أو عميقتورم موضعي إما سطحي * 

 . .أمل فوق منطقة الكدم* 

  .شعور بالصالبة يف منطقة اإلصابة* 

 )) يبدأ باللون األحمر ويتدرج إىل اللون األزرق واألسود (( تغري يف لون الجلد *

  :األسباب

  .إصابة مبارشة يف منطقة الكاحل بسطح مفلطح
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  :تزداد الخطورة مع

 خاصـة إذا مل تكـن . هـويك االنـزالق، الهـويك،كرة القدم( الرياضات االلتحامية مثل *

  .القدم مثبتة جيدا

 . إصابة قدمية يف الكاحل أو مرض من أمراض النزيف* 

  .استعامل أدوية مضادة للتجلط* 

  .ضعف التغذية ونقص الفيتامينات* 

 :أساليب الوقاية

 يهدف هذا السلوك إىل االرتقاء بالجانب التعليمي:األسلوب السلويك

 الصحة والسالمة الشخصية وصحة وسالمة اآلخرين تحقيق 

 التعرف عىل ميكانيكية حدوث االصابه

 زيادة الوعي نحو اللعب النضيف

 االستخدام الصحيح لألدوات واالجهزه الواقية

توافر املعلومات عن عوامل الوقاية مثل االستخدام الصحيح لألدوات واإلحامء الجيد 

 . كيةواللياقة البدنية واملهارة الحر

 )سالمة األدوات واالجهزه واملالبس واملنشات: (األسلوب الفني
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يهدف هذا األسلوب إىل رفع مـستوى األمـان والـسالمة والكفـاءة لـألدوات والجهـاز 

واملنشات التي متارس فيها األنشطة وتوفري املالبس واألحذية التي تتناسـب مـع االراض 

 واملناخ والنشاط املناسب

 )مبادئ وقوانني اللعبة  ( :األسلوب التنظيمي

يهدف هـذا األسـلوب إىل تنطبـق املبـادئ والقـوانني يف مواقـف اللعـب واسـتخدام 

 األدوات الوقائية وإجراء الفحص الطبي الدوري قبل وإثناء املوسم الريايض

تنميــة وتطــوير مهــارات كــل املنتــسبني للنــشاط الريــايض ملواجهــة الــضغوط التــي 

 .تصاحب األداء الحريك

  :ية التشخيصكيف

  .بواسطة املريض نفسه ومالحظة األعراض*

 . .سامع ظروف أو حادث اإلصابة و الفحص بواسطة الطبيب*

 .للتأكد من عدم حدوث إصابات بالعظام.أشعة عىل الكاحل* 
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  :املضاعفات املتوقعة

النزف الزائد مام يؤدي إىل إعاقـة نتيجـة تـرسب الـدم إىل األنـسجة املجـاورة مـام *

 بعض التلفيات أو التكلسات وبالتايل عدم القابلية عىل تأدية الوظائف املتطلبـة يسبب

  .من العنرص املصاب

 ًتقرح املنطقة إذا كان الجلد فوق املنطقة املصابة مجروحا * 

  . أيام ليك تلتئم4_2إذا مل يكن هناك مضاعفات فإن هذه الحالة تستغرق *

  :كيفية العالج

  :اإلسعاف األوىل

  .رباط ضاغط * ثلج*

  .رفع القدم* راحة *

  :العالج

استعمل رباط ضاغط مع وضع قطعة من اإلسفنج املطاطي عىل املنطقـة املـصابة * 

  . ساعة72ملدة 
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ً مـرات يوميـا وقبـل 4_3 دقيقـة مـن 15استمر يف استعامل التدليك بـالثلج ملـدة * 

 .التمرين أو املسابقات

  .عة سا72استعمل الثلج الحراري بعد * 

 . تدليك مسحي يساعدك عىل تقليل التورم* 

  .بداية النشاط الريايض بعد يوم أو يومني من اإلصابة* 

 مـن املمكـن اسـتعامل .الغذاء يحتوي عىل كمية كبرية من الربوتينـات و الـسوائل* 

 .الفيتامينات و األمالح املعدنية

 : التأهيـل

 .. التأهيل وانظر برامج تأهيلرنامجعندما ال تحتاج لرباط أو تثبيت ابدأ ب* 

اتصل بالطبيب عندما ال يتحسن املفصل بعد يومني أو عندما يكون الكدم مصاب * 

 . .بجرح ملوث
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 )رباعية الرؤوس(شد عضالت الفخذ األمامية 

إصابة للعضلة رباعية الرؤوس الفخذية أو أوتارها وهي عضلة كبرية تقـع : التعريف

والعظـام املتـصلة بهـا متثـل وحـدة تثبـت الفخـذ وتـسمح العضلة والوتر . أمام الفخذ

بحركته ويحـدث الـشد عنـد أضـعف نقطـة يف هـذه الوحـدة والـشد لـه ثـالث أنـواع 

 .»درجات«

شد بسيط للعضلة بدون متزق أليـاف العـضلة أو الـوتر وال يوجـد فقـد : درجة أوىل

 .للقوة

 . يوجد نقص بالقوة– االتصال بالعظم – الوتر –متزق ألياف العضلة : درجة ثانية

 . االتصال بالعظمة مع تباعد األلياف– الوتر –العضلة » انفجار«متزق : درجة ثالثة

 .الشد الشديد يحتاج إصالح جراحي

 .الشد املزمن يتسبب بكرثة االستعامل

 .الشد الحاد يتسبب بإصابة مبارشة أو زيادة جهد
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 :أجزاء الجسم املشمولة باإلصابة

 .رؤوس الفخذية أو أحد أوتارها املختلفةالعضلة رباعية ال• 

 . عظمة قصبة الساق-Paiclia عظمة الردفة –عظمة الفخذ • 

األوعيـة » غطاء العظام« السمحاق –األنسجة الرخوة حول الشد تشمل األعصاب • 

 .الدموية والليمفاوية

 ).الدرجة الثانية والثالثة(فقد قوة • 

 .جزء املصاب باألصابعإحساس وسامع طرقعة عند الضغط عىل ال• 

 .تكلس يف العضلة أو الوتر ميكن رؤيته بأشعة إكس• 

 .التهاب الغشاء املغطى للوتر• 

 :األسباب

 . الوتر يف الفخذ أو الركبة ملدة طويلة-زيادة استخدام وحدات العضلة • 

رضبــة عنيفــة مفــردة أو قــوة موجــه للركبــة أو مكــان العــضلة رباعيــة الــرؤوس • 

 .الفخذية
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 :دة احتامل اإلصابةزيا

مثـل سـباقات الجـري مـسابقات » بدايـة«الرياضات التي تتطلب رسعـة انطـالق • 

 .األخرى» الرتاك«املضامر 

 .الرياضات ذات طابع االحتكاك وااللتحام• 

 .مرض طبي يف الدورة الدموية من شأنه إنقاص الدوران• 

 .تاريخ مرىض بوجود مرض نزف• 

 .السمنة• 

 .سوء التغذية• 

 . الحوض أو الركبة– إصابة سابقة للفخذ •

 .سوء تكييف للعضلة• 

 :أساليب الوقاية

 يهدف هذا السلوك إىل االرتقاء بالجانب التعليمي:األسلوب السلويك

 تحقيق الصحة والسالمة الشخصية وصحة وسالمة اآلخرين 

 التعرف عىل ميكانيكية حدوث االصابه

 زيادة الوعي نحو اللعب النضيف
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 ام الصحيح لألدوات واالجهزه الواقيةاالستخد

توافر املعلومات عن عوامل الوقاية مثل االستخدام الصحيح لألدوات واإلحامء الجيد 

 . واللياقة البدنية واملهارة الحركية

 )سالمة األدوات واالجهزه واملالبس واملنشات: (األسلوب الفني

كفـاءة لـألدوات والجهـاز يهدف هذا األسلوب إىل رفع مـستوى األمـان والـسالمة وال

واملنشات التي متارس فيها األنشطة وتوفري املالبس واألحذية التي تتناسـب مـع االراض 

 واملناخ والنشاط املناسب

 )مبادئ وقوانني اللعبة : ( األسلوب التنظيمي

يهدف هـذا األسـلوب إىل تنطبـق املبـادئ والقـوانني يف مواقـف اللعـب واسـتخدام 

 جراء الفحص الطبي الدوري قبل وإثناء املوسم الريايضاألدوات الوقائية وإ

تنميــة وتطــوير مهــارات كــل املنتــسبني للنــشاط الريــايض ملواجهــة الــضغوط التــي 

 .تصاحب األداء الحريك

 

www.sport.ta4a.us المكتبة الرياضية الشاملة

www.sport.ta4a.us المكتبة الرياضية الشاملة



 اإلصابات الرياضية
 لعالج والتأهيل ا–األنواع 

 

147 

 :التوقعات

 :الرعاية الصحية الالزمة

 .تشخيص الطبيب• 

 العناية الشخصية أثناء التأهيلز• 

 ).انية والثالثةيف الدرجة الث( العالج الطبيعي • 

 ).الدرجة الثالثة(الجراحة • 

 :تشخيصية) مقاييس(معايري 

 .مالحظاتك لألعراف• 

 .التاريخ الطبي والفحص بواسطة الطبيب• 

 . الفخذ والركبة الستبعاد حدوث كسور-أشعة إكس للحوض• 

 :املضاعفات املحتملة

 ً.طول فرتة االلتئام إذا استؤنف النشاط مبكرا• 

 .كرار اإلصابةالتعرض لت• 

 .التهاب الركبة أو عدم ثباتها بعد تكرار اإلصابة• 
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 .»الغشاء املغلف للعظمة«التهاب السمحاق • 

 .ً»أحيانا«إعداد ملدة طويلة • 

 :النتائج املتوقعة

إذا كانت هذه أول إصابة فإن العناية املناسبة وإتاحة وقت التئام كاف قبل بداية • 

 .مئةالنشاط مينع حدوث إعاقة دا

متزق األوتـار واألربطـة يحتـاج عـالج لوقـت طويـل مـثلام يحـدث يف حالـة كـرس • 

 .العظام

 :متوسط املدة الالزمة لاللتئام

 . أيام10 -2: الدرجة األوىل

 . .حالة بلع اللسان

أنترشت يف السنوات االخرية يف املالعب الرياضية حالة وظاهرة خطرية وهـي 

 هنـاك حـاالت وفـاة كثـرية بـسبب هـذه بلع اللسان من قبـل الالعـب وكانـت 

الحالة الخطرية وأغلبها تكون بسبب عدم معرفة كيفية إسـعاف املـصاب بهـذه 

ــع ــدة مواق ــن ع ــه م   املالعــب وســأقدم لكــم يف هــذا املوضــوع بحــث جمعت
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حتى يبني لكم أعراض وعالج هذه الحالة فمن املهم جدا أن يعـرف جميـع الرياضـيني 

 املصاب بها وأمتنى يكون يف جميع األندية أو الحـواري عن هذه الحالة وكيفية إسعاف

 .أو املجموعات الرياضية أشخاص يعرفون التعامل مع هذه الحالة

هو عضو موجود يف الفم يتكـون مـن اليـاف عـضلية مـسؤول عـن تحريـك  :اللسان

 .اة واالختناقالـلـهاللقمة والكالموعند بلعه يؤدي اىل سد فتحة 

 وعـارض نـاتج عـن اخـتالل يف الجهـاز العـصبي يكـون انيـا حالة مرضية:بلع اللسان

 .ومصاحب باختالجات عصبية وفقدان الوعي والذاكرة املؤقت

 ماهي حقيقة بلع اللسان ؟ 

 .ملـاذا؟.. هذا التعبري خاطىء،بلع لسانه.. . فالن من الناس او العب:نسمع من يقول

ألن ..ل اليـد لـسحب اللـسانلذا من الخطأ إدخـا ..ألن اإلنسان مستحيل أن يبلع لسانه

 ًمالذي يحصل إذا؟ ..ًوثانيا ألن اللعاب اليساعد..عضلة اللسان قوية
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 مبـا فيهـا الفـك واللـسان ولـسان ،يرتخي الجـسم كلـه, عندما يفقد اإلنسان الوعي 

 ..والطريقة التي يف الصور تبني ذلك. .اللسان يف مجرى الهواء  فتسقط قاعدة،املزمار

وذلك لتغيري وشد فتحـة مجـرى الهـواء , ىل أعىل مع إمالة الرأس فقط نرفع الذقن إ

 وتتغري من مستديرة إىل بيضاوية

 -:األسباب األكرث شيوعا

تؤدي اىل خلـل يف وظيفـة الـدماغ  :head injury رضبات الراس وارتجاج الدماغ -1

 .وزيادة يف التحفيزات الكهربائية للدماغ واختالجات عصبية وبلع للسان

قد يـؤدي اىل  :atrial fibrillation يف الدورة الدموية مثل االتجاف االذين  قصور-2

 .بلع اللسان واختالجات عضلية

 hypoglycamia هبوط نسبة السكر يف الدم -3

 . اختالل تركيز بعض العنارص مثل البوتاسيوم والصوديوم داخل الجسم-4
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 -:اإلسعافات األولية وهي األكرث أهمية

 .أن يكون هادئاعىل املسعف  -1

رفع الراس اىل الخلف والضغط عىل الفك السفيل مع محاولـة دفـع زاويـة الفـك  -2

 .االمامي وبعد ذلك سريجع اللسان اىل وضعه الطبيعي

عىل املسعف أن يقوم بإمالة الرأس للخلف و جعل الذقن يف أعـىل مـستوى ثـم  -3

اللـسان بطريقـة الـسحب يتبع ذلك فتح الفم بتحريك الفك السفيل لألسفل ثم يخرج 

 ...خلفه عىل شكل خطاف و يشد للخارج) السبابةاإلبهام(حيث توضع األصابع 

 endotracheal tubeيف حــال صــعوبة اإلرجــاع يجــب ادخــال أنبــوب للتــنفس  -4

 .للمساعدة عىل التنفس ريثام تحل املشكلة

 فهـي  يفضل إستخدام عصا أو أداة لتقليب اللـسان بـدل مـن إسـتخدام األصـابع-5

الطريقة األكرث أمنـا للمـسعف فرمبـا املـريض قـد يطبـق فمـه عـىل املـسعف ويقطـع 

 .أصابعه

www.sport.ta4a.us المكتبة الرياضية الشاملة

www.sport.ta4a.us المكتبة الرياضية الشاملة



 اإلصابات الرياضية
 لعالج والتأهيل ا–األنواع 

 

152 

ألنه قـد يحتـاج اىل  ccuيفضل أن يوضع املصاب يف غرفة العناية املركزة  -:ملحوظة

 .رجات كهربائية تنشيطية إىل القلب يف حالة وجود قصور يف الدورة الدموية

 اإلغمـاء 

ولذا فقد يكون رد الفعـل .  أن يكون كليا وإما أن يكون جزئياهو فقدان الشعور إما

وقد تنتج إحدى الحالتني عـن . أو مجرد غمغمة أو إجابات مشوشةً عىل املنبه معدوما

 .السبب نفسه أو كأطرار مير بها املريض من حالة ألخرى

وغالبا مـا يـصعب التمييـز بـني األسـباب الكثـرية التـي تـؤدي إىل األعـراض نفـسها، 

 :وبصورة عامة ميكن ذكر األسباب التالية مع وصف األعراض املهمة لكل حالة منها
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 :الوهن الشديد

بعد التعرض لحرارة شديدة كالتعرض لحرارة الشمس أو الغاليات واملراجل واملخابز، 

 .وغالبا ما يصاب بها الناس الضعفاء بسبب خسارة امللح من أجسامهم بعد التعرق

وقد يحدث إفراغ . مع دوار وغثيان ومتايل بامليش ويكرث التقيؤوهن عضيل : األعراض

 .األمعاء بصورة ال شعورية

 .يكون فيها الوجه شاحبا ويكرث التعرق يف الجبهة والوجه

وقد يكون الضعف شديدا . ويكون الجسم متالصقا، والنبض ضعيفا والتنفس سطحيا

دث فقدان الشعور أو اإلغـامء ويشعر املريض بالربد مهام كانت حرارة املحيط، وقد يح

 .ويتبع ذلك الصحو واملوت أحيانا

حيث يـستلقي ويغطـي جيـدا .. تقيض بنقل املريض للهواء الطلق: اإلسعافات األوىل

ويعطي محلول ملح الطعام باملاء مبقدار نصف ملعقة صغرية يف ثلث كـوب مـن املـاء 

ر املـريض يف هـذه الحـال وال يـشع. وبالتكرار حتى تعطي كمية ملعقة كبرية من امللح

 .بأي غثيان لتناوله محلوال ملحيا
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 .ويعطي منبهات كالشاي والقهوة، ويستدعي الطبيب حال زوال هذه األعراض

 :رضبة الشمس

 .تتسبب نتيجة التعرض للحرارة خصوصا أشعة الشمس

صداع مع إحمرار يف الوجه، ويكون الجلد حارا وجافا وال يحدث أي تعرق، : األعراض

 .ون النبض رسيعا وقويا، والحرارة شديدة مع فقدان الشعورويك

يـستدعي الطبيـب، بعـد تربيـد الجـسم بـالحامم أو باسـتعامل املـربدات، : املعالجة

 .ويستلقى املريض بحيث يرتفع فيه الرأس عن مستوى الجسم، ويخطر إعطاء املنبهات
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 :رضبة عىل الرأس

لة مرفقة بـاختالف يف حجـم بؤبـؤ تفحص الجمجمة لتحري الكسور، كام يكون الحا

العني وهي مشرتكة بني إصابات الرأس والفالج الدماغي، ويستدعي الطبيـب يف الحـال 

 .دون محاولة رفع املريض

 :الغيبوبة أو اإلغامء

وهي شائعة جدا، سببها املبـارش عـدم تـوفر الكميـة الكافيـة مـن الـدم يف األوعيـة 

 .الدماغية

ع واإلقامــة يف غرفــة مزدحمــة أو حفلــة، والتعــب الجــو: ومــن األســباب املــساعدة

وكثري مـن النـاس يغمـي . والصدمة العاطفية الناجمة عن سامع أخبار سيئة أو مفجعة

عليهم من مشاهدة الدم، وقد يحصل اإلغامء كذلك من أثر نزيف داخيل أو أمل شـديد 

 .وغالبا ما يكون السبب مجهوال. وقد يحدث لوقوف طويل متعب

أن يغمي عـىل املـريض يف أثنـاء املعالجـة أو قبـل بـدئها يف ومن الشائع 

وقد يـصيب . بعض الحاالت والسبب نفيس محض حتى يف حالة انعدام األمل

 :املريض من جراء سقوطه بـاإلغامء أرضار أشـد مـن أرضار الحادثـة األوليـة

www.sport.ta4a.us المكتبة الرياضية الشاملة

www.sport.ta4a.us المكتبة الرياضية الشاملة



 اإلصابات الرياضية
 لعالج والتأهيل ا–األنواع 

 

156 

ار  لذا وجب االنتباه إىل املصاب وجعله يف وضعية االستلقاء أو وضعية تخفف من أرض

سقوطه عىل األرض يف حالة إغامئه، أو عند ظهور أية ظاهرة من عالمات اإلغـامء عـىل 

 .وجهه

وهناك بعض األوضاع املفيدة ميكن أن يتخذها كل شخص عند شـعوره بـاإلغامء، إذ 

عليه أن يرسع ويستلقي عىل مستوى أفقي، وعند تعذر ذلـك يجـب عـىل املـريض أن 

أما يف حال وجوده يف مكـان . جاعال رأسه بني ركبتيهينحني إىل األمام بوضعية الجلوس 

ال يسمح له بالجلوس أو االستلقاء، فام عليه إال أن يركع عىل إحدى ركبتيه حيث يكون 

وكثريا ما ميكن التخلص من اإلغـامء بإتبـاع التعلـيامت . رأسه منخفضا عن مستوى قلبه

 .اآلنفة الذكر

يه واستحال وجهـه إىل الـشحوب مـصحوبا أما إذا اشتىك املريض الدوار ثم أغمي عل

فيجب عدم محاولة إيقاظه، بل يحسن ثني رأسـه بـني ركبتيـه حتـى . بتعرق يف جبتيه

 .يشعر بالتحسن ويسري بنفسه ساملا
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الوجه شاحب والجبهة مستورة بقطـرات العـرق، ويـشكو املـصاب الـدوار : األعراض

 فاقـد الـوعي، ويكـون وغاممة سوداء، ويـزداد وجهـه شـحوبا ثـم يـسقط عـىل األرض

 .التنفس سطحيا والنبض ضعيفا

 :الغيبوبة أو اإلغامء

 .وهي شائعة جدا، سببها الكمية الكافية من الدم يف األوعية الدماغية

من الشائع أن يغمي عىل املريض يف أثناء املعالجة أو قبل بـدئها يف بعـض الحـاالت 

 .والسبب نفيس محض

 . أحياناوقد يكون هناك تشنج . وبطيئا عادة

يحتفظ بـاملريض يف وضـعية االسـتلقاء بحيـث يـنخفض رأسـه عـن : اإلسعاف األوىل

أما إذا كان يجلس عىل كريس فيامل الكريس نحو الوراء، أما إذا استحال . مستوى جسمه

ثـم تـزال عنـه األلبـسة الـضيقة أو تحـل . خفض رأسه فيلجأ إىل رفع أطرافـه الـسفلية

ه أمالح األمونياك املنعشة أو النشوقات املنبهة أو يـرش ويوضع بالقرب من أنف. األزرار

 .وجهه باملاء البارد ليصحو يف الحال
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 .ومع ذلك فكل هذه املنبهات ذات أثر محدود

ّأما إمـا طالـت حالـة . ويجب االمتناع عن استعامل النشادر يف حال وجود أي نزيف

 .يف الحالاإلغامء رغم هذه املحاوالت فيعطي املريض ويستدعي الطبيب 

يعالج التسمم بـالكحول املثـييل بإعطـاء الـسوائل الكثـرية لتحديـد : اإلسعاف األوىل

وإن أمكن إنهاض املريض قيمكن إعطاؤه املقيئات ثم القهوة، . السم لغسله من املعدة

 .أما يف حال عدم إيقاظه كام يف حال الوهن عندما يكون املصاب شاحبا ضعيف

 إلغامء؟هل باستطاعتنا تجنب حالة ا 

باستطاعتنا السيطرة أو تجنب عدة أنواع من حاالت اإلغـامء إمنـا قـد  

فعنـد إحـساس املـريض بـدالئل . يكون من الـصعب ذلـك يف املـرات األوىل

عليـه أوال أن يعتمـد إىل .. التوعك مثل دوار يف الـرأس، دوخـة، غثيـان إلـخ

 ا ثـم التوجـهأو تغيري جو الغرفة إذا كان جوها حـار.. الجلوس، ثم االستلقاء
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 ألقرب نافذة الستنشاق الهواء املشبع باألوكسجني، ومن ثم عليه بتناول قطعـة مـن 

 :والنساء معرضات لإلغامء أكرث من الرجال. السكر

 مؤرشات الحياة وقياسها

 دقيقة للبالغني/  نبضة80 – 60 العدد الطبيعى ما بني :النبض

 :التغري يف رسعة وقوة النبض له دالالت منها

 .نبض رسيع وقوي يدل عىل الخوف نتيجة ارتفاع ضغط الدم -

 .نبض رسيع وضعيف يدل انخفاض ضغط الدم -

 .نبض غري منتظم داللة عىل عدم انتظام النبض -

 .انعدام النبض داللة عىل توقف القلب -

 ق/  مرة16 – 12ًيتنفس الفرد طبيعيا من : التنفس -

 :التغري يف رسعة وعمق التنفس له دالالت منها

 اخذ كمية كبـرية مـن االكـسجني واخـراج ثـاىن اكـسيد :س رسيع وغري عميقتنف -

 الكربون مثل حاالت النزيف

  الجهـــاز العـــصبي تحـــت تـــأثري عقاقرياخـــذ كميـــة: تـــنفس بطيـــئ وعميـــق -
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  كبرية من االكسجني واخراج ثاىن اكسيد الكربون 

 تنفس بصعوبة كام يف حاالت الربو -

  وانسداد مجرى الهواء عدم وجود تنفس يدل عىل فقدان الوعى -

 لون الجلد يشري اىل كمية الدم يف االوعية الدموية : لون الجلد

 ارتفاع ضغط الدم وبعض حاالت التسمم او التعرض لرضبة شمس: اللون االحمر

 هبوط يف الضغط او نزيف: اللون الشاحب

 انخفاض نسبة االكسجني او انسداس املجارى الهوائية: اللون االزرق

 امراض الكــبد: صفراللون اال

 : حدقة العينني

متساوية يف الجهتني وتصغر عنـد تـسليط الـضوء عليهـا وتعـود اىل طبيعتهـا بـزوال 

  .الضوء

ــاقري واملخــدرات  ــدل عــىل تعــاطى العق ــضـوء ي ــاثر بال  ضــيق الحــدقتني وعــدم الت
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 .استعامل قطرات العني او

كسجني وتـدهور خاليـا املـخ اتساع الحدقتني وعدم التأثر بالضـوء يدل عىل نقص اال

 او استعامل قطرات للعينني مثل االتروبني 

 . اختالف حجم الحدقتني وعدم التأثر بالضـوء يدل عىل اصابة بالعني واملخ
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 الفصل الرابع

  األداء الريايضوالغذاء 
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 واكتـساب املهـارات وإتقـان النـواحي ينبغي أن نعلم أن طريقة األعداد والتـدريب

الفنية والتخطيطية واملنافسات املتكررة هي من العوامل األساسية التي ترسم الطريـق 

  .نحو البطولة قبل كل يشء

 :وقد تؤثر بعض أنواع األطعمة يف قدرة األداء العضيل وذلك عن طريق

 .تجديد مصادر الطاقة - أ

 .طاقة يف الجسمتسهيل التفاعالت الكيميائية املولدة لل - ب

  .التغلب عىل التفاعالت التي تؤدي إىل حدوث اإلجهاد العضيل جـ ـ 

 .د ـ إنقاص الدهن الزائد يف الجسم مام يزيد قدرة الجسم عىل الحركة 
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 :أهمية الغذاء للرياضيني

يؤمن الغذاء للشخص الريايض جميع احتياجاتـه مـن العنـارص الغذائيـة الـرضورية  

 وتختلـف .نات والدهون والكربوهيدرات واملعـادن والفيتامينـاتوهي الفيتامي

ًكمية الغذاء التي يحتاجها الريايض تبعا لكمية املجهود الذي سوف يبذله أثنـاء 

مامرسة النشاط الريايض، أي تزداد كمية الغذاء التي يحتاجهـا الريـايض بزيـادة 

طاقــة الالزمــة ويــزود الغــذاء الــشخص الريــايض بال. املجهــود املبــذول،والعكس

للحركة والنشاط العضيل والذهني، حيـث أن تنـاول جـرام واحـد مـن الربوتـني 

 سعرات 9سعرات وجرام واحد من الدهن يزوده بحوايل 4يزود الريايض بحوايل 

 يــويص أن تــزود . ســعرات4وجــرام واحــد مــن الكربوهيــدرات يــزود بحــوايل 

اجـات الطاقـة اليـومي مـن اإلجـاميل احتي%15ــ10الربوتينات الريايض بحـوايل 

ولقـد وجـد أن اإلفـراط يف %. 60والكربوهيدرات حـوايل % 25والدهون حوايل 

ًتناول الربوتينات عن الكمية املوىص بها تفيد الجسم وتشكل عبئا وإجهادا عىل  ً

 الكليتني، كام إن اإلفراط يف تنـاول الـدهون والكربوهيـدرات يخـزن يف الجـسم
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ويعـد الغـذاء املتـوازن هـو األداة . ثقـل حركـة الجـسمعىل هيئة أنسجة دهنيه مـام ي

األساسية لتحسني لياقة الالعـب البدنيـة وزيـادة معـدل تحملـه وليـست املقويـات أو 

 .العقاقري أو املنشطات كام يعتقد البعض

 :مقدار السعرات الالزمة للريايض 

اط تصل كمية السعرات الحرارية املستهلكة للحفاظ عـىل وزن الجـسم خـالل النـش

سعر حراري للشخص صغري السن ويقـل بالنـسبة ) 3000ـ1700(اليومي العادي ما بني 

 .للكبار

يف اليـوم للمحافظـة )  سـعر6000ــ400(أما الريايض فيحتاج إىل كمية ترتاوح ما بني 

فيحتاج . عيل الوزن خالل التدريب وتتوقف هذه الكمية عىل نوعية التمرين واملنافسة

 امليدان إىل كمية قليلة من السعرات مقارنة مع العبـي الجـري العبوا الرسعة ومسابقة

 .مسافات طويلة والسباحة

 .املبادئ األساسية لتغذية الرياضيني

ًطبقا لخاصـية الغـذاء والتمثيـل الغـذايئ الـذي تـستدعيه عمليـة األداء  

 العضيل يف أغلب األحيان تحدد تطوير عملية تكيف جسم الرياضـيني أثنـاء
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ًو أثناء التدريب أن العامل الغذايئ ممكن أن يؤثر تأثريا إيجابيا ونشاطا عىل املباريات أ ً ً 

يف الجـسم وبالتـايل يرفـع مـن مـستوى األداء الريـايض وكـذلك  عملية التمثيل الغـذايئ

ممكن أن يعجل يف عملية استعادة الشفاء بعد أداء املباريات وال يجـب أن ننـىس انـه 

ء وذلـك يف حالـة عـدم املوازنـة يف املـواد الغذائيـة ممكن أن يحدث تأثري عكيس للغذا

والتي تؤدي إىل إخالل يف عملية األداء الريايض لذلك وجب علينا بالرضورة معرفة أهم 

املبادئ الغذائية الرئيسية وقيمتها بالنسبة للريايض ومراعاتها بكل دقة سواء كان أثنـاء 

اء املعسكرات التدريبيـة لـذلك ميكـن أن التغذية يف البيت أي يف األيام االعتيادية أو أثن

 :يعترب أن من أهم مبادئ تغذية الريايض هي

تزويد الجسم بالطاقة الالزمة التي تؤهلـه للقيـام بواجباتـه األساسـية وبـاألخص  .1

 .عند إجراء التدريبات اليومية الرضورية

 إعطاء أهمية كبرية للتوازن الغذايئ ومـدى مالمئتـه للنـشاط املعنـي أي مامرسـة .2

 .اللعبة املعينة أو حتى وقت التدريبات سواء عادية أو مباراة
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اختيار املواد الغذائية املالمئة للفقرات التدريبية أو املباريـات وحتـى أثنـاء فـرتة  .3

 .الراحة ما بعد التدريب

ًوجرت العادة بأنهم يأكلون كثريا يف وجبة العشاء وهذا أيضا يؤثر ،الوجبات الغذائية

ة وأن من أهم أخطار التغذية بالنسبة للناس املامرسني للنشاط البـدين ًسلبيا عىل الصح

ًوالريايض من أجل الصحة هي اكتنازهم للشحوم يف أجسامهم وكثريا مـا يطلـق علـيهم 

 .أصحاب البدانة

ًوقد ظهرت كثريا من الدراسات ولسنوات عديدة بأن العامل اللذين يعتمدوا 

نـاء مامرسـتهم للعمـل تبـدأ القـدرة عـىل عىل الفيتامينات يف غذائهم فـإنهم أث

مــن القــدرة العامــة للعمــل وخــالل  %) 17ـــ20( العمــل باالنخفــاض بحــدود 

ساعتني فقط إما يف نهاية الوحدة التدريبية فـيمكن أن تـنخفض كفـاءة العمـل 

وبعد إجراء تجارب مامثلة وبهذا النـشاط بعـد أن يتنـاول  %) 23 ـ33(بحدود 

ذائهم فـإن قـدرتهم عـىل العمـل يف أوىل الـساعات مل العامل الفيتامينات يف غـ

 تــنخفض وممكــن أن تــنخفض يف نهايــة الوحــدة التدريبيــة االختياريــة بحــدود

 

www.sport.ta4a.us المكتبة الرياضية الشاملة

www.sport.ta4a.us المكتبة الرياضية الشاملة



 اإلصابات الرياضية
 لعالج والتأهيل ا–األنواع 

 

170 

 .من القدرة العامة %) 8 ـ10(

 التغذية والصحة للحياة والرياضة

 :التغذية املثالية لرياضيني

ذيـة يف مجـال إن نتائج الدارسـات العلميـة التـي تناولـت بالبحـث يف موضـوع التغ

الرياضة تؤكد عىل أن تلك التغذية يجب أن تكون عي نفس التغذيـة املقـررة لإلنـسان 

مـع مراعـاة أن تكـون مكملـة ألعبائـه اإلضـافية التـي تتطلبهـا ) غري الريايض(املعارص 

وذلـك لتـوفري الطاقـة الالزمـة للوفـاء باحتياجاتـه مـن مختلـف . طبيعة نشاطه البدين

رضورية له ويف كل مـن فـرتات التـدريب واملنافـسات، مـع مراعـاة العنارص الغذائية ال

وجود اختالف يف مقدار الطاقة واالحتياجـات اليوميـة مـن تلـك العنـارص الغذائيـة أو 

النسب املقررة منها باختالف الـسن ونـوع الجـنس ونـوع وشـدة النـشاط أو املجهـود 

 .البدين املبذول من قبل الرياضيني
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تحقق التوازن الغـذايئ للرياضـيني مـع الوضـع يف االعتبـار أن ولذا يجب مراعاة أن ي

 Besoinsاختالف مكونات الوجبـات الغذائيـة يـرتبط بـاختالف االحتياجـات الخاصـة 

Sp’ecfiquesبهم . 

 : وهي،كام يجب أن تهتم التغذية بأهم الجوانب التالية للرياضيني

م باحتياجـاتهم مـن وذلك بغرض مـدهم وتزويـده: ـ الجانب البيولوجي للرياضيني

 .الطاقة اليومي

أو األغذيـة يعـد   باعتبار أن تناول الطعام:ـ الجانب العاطفي أو االنفعايل للرياضيني

ً مـام يـؤثر إيجابيـا عـىل الجانـب ،ًنوعا من أنواع مباهج الحياة ويشبع تذوقهم للطعام

 .العاطفي أو االنفعايل لهم

 :للرياضيني Socio – culturel ـ الجانب االجتامعي الثقايف

 Habitudesباعتبـــار أن التغذيـــة عـــي عمليـــة ترمـــز إىل العـــادات الغذائيـــة 

Alimentaires  املتبعة يف حيـاتهم اليوميـة وإىل الرتبيـة الغذائيـة التـي يتلقونهـا مـن

ــالل ــن خ ــائيل واألرسى أو م ــط الع ــصال  الوس ــائل االت ــة أو وس ــسات التعليمي املؤس

 .الجامهريي
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املثالية للرياضيني فإنه يجب مراعاة العديد مـن املبـادئ التـي وليك تتحقق التغذية 

 :يحددها علم التغذية يف هذا الشأن والتي من أهمها املبادئ التالية

ـ إتباع نظام غذايئ متكامل ومتوازن مع مراعاة كم ونـوع الغـذاء الـذي يـتم تناولـه 

 زيادة كمية الغـذاء  وكذلك مراعاة عدم.فيام يرتبط باحتياجات التدريب أو املنافسات

ــدهون ــدرات أو ال ــالربوتني أو الكربوهي ــة ب ــن ،املرتبط ــافية م ــات إض ــاول جرع  أو تن

 دون استـشارة األخـصائيني يف مجـال ،الفيتامينات أو املعادن تفوق احتياجات الجـسم

 كام يجب مراعاة عدم نقص كمية الغذاء املرتبط بهذه العنارص عـن .التغذية الرياضية

يب واملنافــسات، ملــا لــذلك مــن متاعــب قــد تــرض بالحالــة الــصحية احتياجــات التــدر

 .للرياضيني

تطبيق مبدأ التذوق يف األغذية مع مراعاة عدم اإلخـالل مببـدأ التـوازن ــ 

الغذايئ، وذلك الن االهتامم مببدأ التذوق للطعام وحدة غري كفيل بتحقيـق 

فـق مـع ميـول  إذ أن تنـاول العديـد مـن األغذيـة التـي تت،التغذية املثالية

 الرياضيني وتذوقهم قد تعرضهم لبعض املتاعب التي ترض بـصحتهم وتـؤثر 
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 لذا يجب االهتامم مببدأ التـوازن الغـذايئ ومبـدأ التـذوق .بالسلب عل مستوى أدائهم

من تناول  ًللحفاظ عىل صحة الرياضيني وعل حالتهم النفسية التي تتأثر كثريا بالحرمان

  إىل تذوقها يف تغذيتهم بعض األغذية التي مييلون

ـ مراعاة النسب املقررة للمكونـات األساسـية للوجبـات الغذائيـة للرياضـيني والتـي 

 :يجب أن تتناسب مع العديد من املتغريات من أهمها ما ييل

ً طبيعة النشاط ومـدى املجهـود البـدين املبـذول يف التـدريب أو املنافـسات وفقـا  

 .اللعبللمبادئ العلمية للتدريب وقوانني 

ً فاحتياجات الرياضيني من الغذاء ترتبط بـالعمر وفقـا للـسن ، السن ونوع الجنس 

  .كام ترتبط بنوع الجنس للرياضيني من الذكور أو اإلناث. للناشئني والشباب والكبار

 إذ يجب أن تتناسب النـسب املقـررة ملكونـات الغـذاء ، الحالة الصحية للرياضيني 

يف الوجبات الغذائيـة لألصـحاء أو   والتي تختلفL’etat de Sante مع حالتهم الصحية

 أو املصابني ببعض اإلصابات الرياضية، أو املصابني بـالقلق أو األرق أو اإلحبـاط ،املرىض

 .النفيس
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 حالة الطقس، فالتغذية للتـدريب أو املـشاركة يف املنافـسات الرياضـية يجـب أن  

ار أو البارد أو الرطـب، ملـا لـذلك مـن تختلف باختالف أدائها أو إقامتها يف الطقس الح

 .تأثري عىل احتياج الرياضيني من مقدار الطاقة والسوائل

 االهتامم بطرق إعداد الطعام ملا لذلك مـن أهميـة غـي تغذيـة الرياضـيني، إذ أن  

 فاإلعداد غري الجيد يـؤدي إىل فقـدان .لهذه الطرق تأثري مبارش عىل القيمة الغذائية له

 وهـذا يـرتبط بطريقـة التحـضري للطهـي أو بطريقـة ،قيمته الغذائيةالطعام لجزء من 

 فهناك العديد من الفيتامينـات التـي تفقـد نتيجـة لعمليـة الطهـي ملـدة .الطهي ذاتها

  .أطول مام يجب وذلك لتأثريها بالحرارة أو القابلية للذوبان يف املاء أو األكسدة

الجيد للطعـام وتنوعـه وطـرق  عىل أن اإلعداد Pavlovوقد أكدت دراسات بافلوف 

تقدميه ورائحته الشهية يكون لهم تأثريا ايجابيا عىل تنبيه املعدة إلفراز عصاراتها لهضم 

  .الطعام الذي يتم تناوله
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 ملا لذلك من تأثري عىل إفـرازات ،االهتامم بانتظام مواعيد تناول الوجبات الغذائية  

عـدم حـدوث بعـض االضـطرابات يف العصارات املعدية لهضم الطعام بطريقة جيـدة و

 كام يجب مراعاة أن يكون توقيـت تنـاول الوجبـة الغذائيـة قبـل وقـت .عملية الهضم

كاف من موعد التدريب أو املنافسة حتى ميكن هضم مكوناتها وامتصاص الغذاء قبـل 

ويؤدي مراعاة ذلك إىل تجنـب حـدوث أيـة متاعـب . املشاركة يف التدريب أو املنافسة

هاز التنفيس نتيجة امـتالء املعـدة بالطعـام وضـغطها عـىل عـضلة الحجـاب ترتبط بالج

 .الحاجز أو أعاقة حركتها يف عمليتي الشهيق والزفري

الفـم وتنتهـي   والـذي تبـدأ أوىل مراحلـه يف،مراعاة تطبيق مبادئ الهـضم الجيـد  

طعـام عىل أننا ال نتغذى عىل كل ما يتم بلعه من ال Dastreإذ يؤكد داسرت ،باالمتصاص

 .بل نتغذى عىل نتائج عملية الهضم الجيد لهذا الطعام

 :وأنه ليك يتحقق ذلك فإنه يجب عىل الرياضيني مراعاة أهم النقاط التالية
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 يعد من أهم العوامل الهامة لتفادي االضطرابات الهـضمية :املضغ الجيد للطعام .1

الهـتامم بـسالمة  ولـذا يجـب عـىل الرياضـيني ا.الناتجة عن عدم املضغ الجيد للطعـام

كـام يجـب علـيهم تـوفري الجـو الهـادئ . أسنانهم ملا لها من دور هام يف عملية املـضغ

والراحة يف أثناء تناول الطعـام مـام يحـول دون اإلرساع بالتهامـه أو اإلفـراط فيـه دون 

ملدة أطول يف الفم مـام يـسهل مـن عمليـة Salive وعي، وبالتايل يؤدي اختالط اللعاب

 .لكربوهيدراتية التي تبدأ أوىل مراحلها يف الفمهضم املواد ا

 إذ يجــب عــىل الرياضــيني :إجــراء الكــشف الطبــي الــدوري عــىل الجهــاز الهــضمي .2

االهتامم بالفحص الطبي لجهازهم الهضمي بغرض التأكد من سالمته والكشف املبكر عـن 

لرياضـيني  كام يجب عـىل ا.أية متاعب أو أمراض معدية أو أمراض ناتجة عن سوء التغذية

الذين يعانون من بعض تلك األمراض أو اإلرضابات املعديـة استـشارة الطبيـب املتخـصص 

  إذ أن تلــك االضــطرابات املعديــة أو األمــراض املرتبطــة بالجهــاز الهــضمي تعــوق ،للعــالج
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عمليتي الهضم واالمتصاص مام يؤثر عىل الحالة الصحية والبدنية للرياضيني ويؤثر عىل 

 .مستوى أدائهم

 الرئيـسية التـي Indexوبوجه عام فإن مؤرش ثبات الوزن يعد من أهـم املـؤرشات  

إذ . تدل عىل إتباع الرياضيني يف حياتهم لنظام غذايئ متـوازن مـن حيـث الكـم والنـوع

أن ثبات وزن الرياضيني يعد من أهـم املـؤرشات أو الـدالئل عـىل Boigey يرى بواجيى

ًرة يف وجبـاتهم الغذائيـة اليوميـة وفقـا لألصـول مراعاة للدقة يف تحديد النـسب املقـر

  .العلمية لتغذية الرياضيني

ًفإن الرياضيني من خالل وزن الجسم بانتظام ـ يوميا ـ ميكنهم اكتـشاف وجـود أي  ولذا

 .زيادة أو نقص ملحوظ يف وجباتهم الغذائية اليومية والتأكد من اعتـدال وتـوازن غـذائهم

لزيادة أو النقص يف كمية ونـسب مكونـات وجبـاتهم الغذائيـة إال أنه إذا كان مقدار تلك ا

 ولكـن إذا كـان ذلـك مبقـدار أكـرب. قليالً فإن ذلك ال ميكن مالحظته بدقة وبـصورة فوريـة

  فإنه ميكن اكتشافه من خالل الـوزن، وعندئـذ فـإن هـذا الوضـع الجديـد يتطلـب بعـض
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سم من خالل العمل عىل زيـادة أو الوقت يف إتباع نظام غذايئ إلعادة الوزن املثايل للج

 .ًنقصان الوزن وفقا ملا هو مقرر له

إىل أن الرياضيني من ذوي املستويات الرياضية العليا يقدرون Mathieu ويشري ماتيو

أثنـاء  جـرام عـام يجـب أن يكـون عليـه وزنهـم) 200(وزنهم املثـايل مبـا ال يزيـد عـن 

 زيادة الوزن علـيهم أتبـاع نظـام غـذايئ كام أن الرياضيني الذين يعانون من. املنافسات

خاص للتخلص من الزيـادة يف الـوزن، ثـم علـيهم بعـد ذلـك مراعـاة تنظـيم تغـذيتهم 

 .للحفاظ عىل ثبات وزنهم املثايل الذي يسمح لهم بتحقيق أفضل النتائج يف املسابقات

  عىل الزيادة عن حاجة الرياضيني من الغذاء تعـدBoigeyوبوجه عام يؤكد بواجيى 

ًأمرا خاطئا ألنها تـؤدي إىل حـدوث بعـض املتاعـب واالضـطرابات الهـضمية والـصحية،  ً

 .وتؤدي إىل البدانة وتؤثر بالسلب عىل مستوى أدائهم يف مرحلة التدريب واملنافسات
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 يف مرحلة ،وفيام ييل سوف نتطرق إىل دراسة التغذية للرياضيني يف مرحلة التدريب 

عد املنافسات ، وذلك من زاوية احتيـاج الرياضـيني ملقـدار  ويف مرحلة ما ب،املنافسات 

 ونـسب مكونـات هـذه ،الطاقة الكلية اليومية، ومكونـات الوجبـات الغذائيـة اليوميـة

 .الوجبات

 :التغذية يف مرحلة التدريب

تعد التغذيـة يف مرحلـة التـدريب ذات أهميـة للرياضـيني وذلـك ألن تلـك املرحلـة 

 ولـذا فـإن الغـذاء املتكامـل واملتـوازن يعـد .اد املنافـساتتشكل الجزء الرئييس يف إعد

 للمتدربني وتزويد الجسم بالعنارص الغذائيـة األساسـية Energieًرضوريا لتوفري الطاقة 

ملواجهة األعباء البدنية املرتتبة عن أدائهم للتدريبات اليومية التـي تـؤهلهم للمـشاركة 

 .يف املنافسات

تدريب دور هام يف بلـوغ الرياضـيني ملـستوى ولذا فإن للتغذية الجيدة وال

عال يف األداء وتعويض الجسم عـن كـل مـا فقـده مـن عنـارص يف أثنـاء فـرتة 

 التدريب وتنمية الحالة البدنية وتطوير الحالة الصحية للرياضيني، إذ أن هـذا 
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 ال يتحقق إال من خالل إتباع األصول العلمية للتغذية واستخدام األسـاليب الحديثـة يف

 .التدريب الريايض

ألي من املناشط البدنية أو  أنه ال يوجد نظام غذايئ قيايس كام يرى جون بول بلون ـ

 وذلـك ألن التغذيـة تعـد مـن املوضـوعات التـي تتميـز بالطـابع الفـردي أو ،الرياضية

 :الشخيص إذ تتأثر بالعديد من املتغريات التي ترتبط بالرياضيني والتي من أهمها

 .جنسالسن ونوع ال 

 الحالة البدنية  

  والحالة الصحية

  والحالة النفسية 

 العادات الغذائية وطبيعة النشاط  

  شدة التدريب البدين 

  ومستواه ومدته 
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 الدور أو املركز اللعب  

  ونوع األداء 

 ونظم وقوانني اللعب 

 اإلملام بالرتبية الغذائية  

 منط الحياة  

 الطقس  

بكل من الظروف التي ترتبط بحياة الرياضيني وتحيط وبوجه عام فإن التغذية تتأثر 

إال أنـه ميكـن .  ولذا يجب مراعاتهـا عنـد التخطـيط لتغـذيتهم،بهم يف مرحلة التدريب

االستفادة يف مجال التغذية ببعض النامذج واملقررات التي تحدد مقدار الطاقـة وكميـة 

بار العديد من الظروف الغذاء ومصادرة ـ بشكل تقديري وتقريبي ـ مع الوضع يف االعت

 .التي ترتبط بتغذية كل من هؤالء الرياضيني
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 الفصل الخامس

 التأهيل الريايض
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 إعادة التأهيل

 باسـتخدام اإلصـابةهي عملية استعادة ترشيحية فسيولوجية طبيعية للنسيج بعـد 

 إصـابتهة نـشاطه بعـد  مامرسـإىل الريـايض إعـادةالوسائل العالجيـة املختلفـة بهـدف 

 .اإلصابةوحامية املنطقة املصابة من تكرار 

بـشكل فـردي عـىل املـدى القـصري ووضـع وينبغي تصميم برنـامج إعـادة التأهيـل 

 اذ يجـب ان يكـون الربنـامج شـامل ويتـضمن عـىل ،أهداف طويلـة األجـل يف االعتبـار

 لسري األخرىصائص  وحالة املصاب والخاإلصابة بشكل فردي وفق نوع املعدةالتامرين 

 وإدماج طرائق العالج والتامرين وان يتم التقدم بالربنامج ،اإلصابةالعالج خالل مراحل 

 . وتقييم الربنامج و النتائج،بأمان وفعالية، كام ينبغي معرفة كيفية تقييم حالة املصاب

 الريايضهمية التأهيل أ

ة كاليفورنيـا بأمريكـا  قامت مجموعة من األطباء ىف مستـشفى ىف واليـ1992 عام يف

مـا  عند اإلصابات الرياضية الشائعة وأوضحت الدراسة الريايضبدراسة أهمية التأهيل 

 :ييل
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أنه عند حدوث إصابة املفصل يحدث ضعف وضمور ىف العـضالت املحيطـة بهـذا • 

املفصل ويكون هذا العامل مساعد لتكرار اإلصابة أثبتت النتائج أن إسـتخدام التأهيـل 

 حجم وقوة العضالت املحيطة مبفصل املصاب وكذلك زيادة يفينتج عنه زيادة  الريايض

 يعمل عـىل الوقايـة مـن الريايض ومن إستنتاجات الدراسة أن التأهيل الحريك املدى يف

  املستقبليفتكرار اإلصابات 

 أن التأهيـل Mongine 1992 ومـونجن Lead Better 1988ويرى كال من ليد بوتر 

أمـا % 25 هذه الحالة ميثـل يف ونجاحه الجراحي خاصة بعد التدخل ميثل أهمية كربى

وتقع عىل عاتق األهيـل واملـصاب نفـسه لـذلك فـإن عـودة % 75النسبة الباقية ومتثل 

 .الجزء املصاب إىل وظائفه وكفائته تتأثر بدرجة كبرية عىل مستوى التأهيل ومستواه

ه وكفاءته ىف أقل فرتة زمنيـة وتتوقف رسعة عودة الجزء املصاب إىل إستعادة وظيفت

 ممكنة عىل رسعة البدء ىف عملية التأهيل وذلك عقب تحديد درجة وطبيعة اإلصابة
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  : التأهيليفالعالج الحريك الريايض ودورة 

احـد الوسـائل الطبيعيـة ) الريـايضالعـالج (لعـالج بالحركـة املقننـة الهادفـة يعترب ا

بات الرياضـية مـن األمـراض كـام أن العـالج  مجال العـالج املتكامـل لإلصـايفاألساسية 

 مراحلـه النهائيـة عنـد تنفيـذ يف ميثل أهمية خاصة ىف مجال التأهيل وخاصـة الريايض

العالج بالعمل متهيدا إلعادة الشخص املـصاب ملامرسـة األنـشطة التخصـصية وعودتـه 

 .صاب بعد أن تعمل عىل استعادة الوظائف األساسية لجسم الشخص املالوظيفيلألداء 

 عىل التمرينـات البدنيـة مبختلـف الريايض الحريكوتعتمد عملية املعالجة والتأهيل 

أنواعها باإلضافة إىل استخدام توظيف عوامل الطبيعة بغرض استكامل عمليات العـالج 

 .والتأهيل

 :أسس استخدام العالج الحريك الريايض

 ىف االعتبـار األسـس عند تنفيذ املعالجات الحركية البدنية والرياضـية يجـب الوضـع

 :التالية
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يجب أن يضع األخصايئ الذى يقوم بتنفيذ الربامج العالجيـة والرياضـية الحقـائق . 1

واملعارف الترشيحية والتى من خاللها يكـون مـدركا للمـدى الحـرىك الـذى تـسمح بـه 

 .املفاصل التى يتعامل معها

ــان. 2 ــث املك ــن حي ــا م ــب مراعاته ــصحية الواج ــرتاطات ال ــذلك االش  واألدوات ك

املستخدمة ونظافـة الـشخص واملكـان ومتابعتـه واالطمئنـان عـىل الظـروف الغذائيـة 

 .للشخص

الكيميـاء ( كذلك يجب أن يكون األخصاىئ املعـالج ملـام للحقـائق البيوكيميائيـة . 3

ملا لهذه املعرفة من أهمية لتقنني الجرعة البدنية والعالجيـة ومـا يـستوجب ) الحيوية 

ومتابعة مستويات النبض وما يـرتبط ذلـك ) عمل القلب (ديناميكية ذلك من مالحظة 

من توقعات خاصة بالتغريات املرتبطة كيميائيا داخـل الجـسم سـواء بـنظم الطاقـة أو 

ظاهرة التعب وما يتبعها او يصاحبها من تغريات كيميائية لها مردود مؤثر عىل سـالمة 

 . عند تنفيذ الربامج العالجيةالداء العالجى كذلك مراعاة االشرتاطات الرتبوية
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يجــب العمــل عــىل أن يكــون تنفيــذ بــرامج الحــرىك الريــاىض ىف ظــروف نــشطة . 4

تستحث ذاكرة املريض خالل متابعة وتنفيذ إجراءات الحركة العالجية ومن املعلوم انه 

 .من أهداف العالج الحرىك استعادة الذاكرة الحركية للمريض

 .رض العالج متيزه بالتعاون والتناسقإن تكون الحركة املؤداة بغ. 5

 .الوضع ىف االعتبار إجراءات التطور املناسبة عند تنفيذ الربنامج الحرىك للمعالج. 6

يجب أن يضع األخصاىئ املعالج ىف االعتبار أن طبيعة العالج الحرىك الرياىض ليس . 7

حـساس الحـرىك فقط الصحة واألعضاء واستعادة إمكانية الحركة بكفاءة ولكن تربية اإل

وترغيبة ىف مامرسة األنشطة الرياضية البدنية ملـا بعـد اإلصـابة ) املريض (لدى املصاب 

 .سواء كان هذا املصاب رياضيا او غري رياىض
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وسائل العالج البدىن الحرىك الرياىض تعتمد عىل استخدام الطرق الطبيعة للعـالج . 8

 الجـسم وكـذلك وظـائف الحركـة عىل استعداد وتحسني الوظائف البيولوجيـة ألعـضاء

 .بصفة عامة وخاصة

الحرص عند الوصول لحدود الحركة وان يراعى مستوى العمـر للـشخص املـصاب . 9

خاصة كبار السن واملصابني الذين ميتهنون وظائف مكتبيـة تـستوجب مـنهم الجلـوس 

أمام املكاتب طوال يوم العمل وما يتبـع ذلـك مـن تـأثري كبـري ىف مـدى التطـور الـذى 

 .يعانونه حركيا وبدنيا فضال عن إصابتهم

محاولة أن يتجه العالج الحريك يف أقرب وقت العالج االيجايب الذي يـشارك فيـه . 10

 .املصاب ذاتيا دون املساعدة

ميكن تقسيم عملية إعادة التأهيل للريـايض املـصاب يف ادوار أو مراحـل 

الحدود بني هـذه لكل مرحلة من مراحل االصابه ولكن يجب اإلشارة إىل أن 

 اذ الميكــن وضــع الــنظم البيولوجيــة يف ،املراحــل ليــست محــددة بوضــوح

 تجمعات ضمن وحدات منفصلة حيث يسودها التباين والتداخل والتفاعل
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ومـا  األنـسجة إلصـابات وهي تعد القاعدة وليس االستثناء من الفسيولوجية املرضـية 

 األسـسفقهـا حيـث يـتم تحديـد  عىل املـستوى الخلـوي واملـضاعفات التـي ترايحدث

 .التأهيل للربنامج التي ميكن االستناد عليها يف تصميم برنامج إعادة العلمية

 خطة إعادة تأهيل

من املهـم جـدا أن تـستند خطـة إعـادة التاهيـل عـىل فهـم الفيزيولوجيـا املرضـية 

لتـي األساسية لكل مرحلة من مراحل إعادة التاهيل والعالجات املالمئه لكـل مرحلـه وا

تعتمد عىل مقدار الـرضر وسـري عمليـة الـشفاء خـالل املراحـل املختلفـه مـن االصـابه 

والنظريات والتقنيات املتاحه وذلـك مـن اجـل الحـصول عـىل نتـائج عالجيـه مناسـبه 

 .ورسيعه

ويجب فهم االصابة الذي يتم من خـالل املعرفـة والخلفيـة العلميـه يف علـوم شـتى 

ا وامليكانيكا الحيوية والتي تكـون حاسـمة يف تحديـد اهمها علم الترشيح والفسيولوجي

برنامج اعادة التأهيل وتعزز اختيار الطرائق العالجية املالمئـه للريـايض وفـرص لعـودة 

 .آمنة ورسيعة للنشاط الريايض او املنافسة
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ان طرق تنفيذ العالج وإعادة التأهيـل وأدوات التأهيـل ليـست نهـج ثابـت ولكنـه 

ب تجنب اتباع الربامج املعده سلفا فهـي تحمـل معلومـات عـن يخضع للفرديه لذا يج

االسس فقط وميكن اعتامدها يف التخطيط لوضـع الـربامج التاهيليـه و تطويرهـا وفـق 

 خصوصية املصاب ونوع االصابه

ومنذ الجدير بالذكر ان االصابه يرافقهـا عـدة اسـتجابات انفعاليـه لـذا يجـب فهـم 

 ،و اساسيا يف تكييف الرياضني والوقاية من اإلصاباتالجانب النفيس إلعادة التأهيل وه

 حبـث تكـون فـرتة مـا بعـد االصـابة صـعبة ،اذ ينبغي النظر اىل اآلثار النفسية لإلصابة

 ،للغاية بالنسبة لتنافس الريايض الذي يهدف للعودة اىل الرياضة يف أقرب وقت ممكن

 ،رضر الناتج عنها ومضاعفاتهلذا من املهم أن يرشح للريايض تفاصيل وقوع االصابه و ال

 .وأهمية عملية إعادة التأهيل واإلطار الزمني والتكهن بشأن العودة اىل املنافسة

 :يهدف عالج اإلصابات الرياضية إىل

 .استعادة بناء األنسجة املترضرة التي أصابها التلف-

  استعادة الوظائف املترضرة يف االنسجه-
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وران واملطاولة والرسعة واملهارة الحركية والنفسية  استعادة لياقة جهاز القلب والد-

 ).أي استعادة مكونات اإلنجاز(

ويستغرق العالج والتأهيل فـرتة زمنيـة تتحـدد وفـق شـدة اإلصـابة ومكانهـا ونـوع 

العالجات املستخدمة، حيث يجب إن يستكمل العالج فرتته املحددة من اجل تحقيـق 

وقـد .از وتجـاوز الخـوف مـن تكـرار اإلصـابةالعودة ملواصلة النـشاط الريـايض واإلنجـ

وضعت االتوقيتات التقريبية الالزمة لاللتئام والشفاء االبتدايئ ألنواع األنسجة املختلفـة 

 -:وكام يأيت

  العضالت-).  أسابيع6(

  األوتار واألربطة-)  أسبوع12(

  العظام واملفاصل-)  أسبوع6-12(

أطول لتحقيق القوة القصوى، يف حاالت وقد تحتاج بعض اإلصابات إىل فرتات زمنية 

إهامل اإلسعاف األويل وعدم تنفيذ العالج والتأهيل بالشكل املالئم لنوع اإلصـابة قبـل 

 .العــودة إىل الحركة يجب إن يتم عالج الالعب كامالً ليك ال تتكرر اإلصابة مرة أخرى
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 التأهيل إعادة أهداف

  الناتجة جراء التثبيتالتأثرياتتقليل -

 لشفاء الكاملا-

 الحفاظ عىل اللياقة البدنية-

 الرياضية استعادة املهارة-

 األهداف الفسيولوجية إلعادة التأهيل

  والتورم من خالل استخدام وسائل العالجات األوليةاألمل السيطرة عىل -

 العـضيل واسـتعادة الـتحكم يف – عىل التحكم العصبي أو القدرة استعادة التحكم -

 حيح والتوازنوضع القوام الص

  الحفاظ عىل املدى الحريك الطبيعي يف املفاصل-

  قوة التحمل والطاقة، استعادة قوة العضالت-

  التنفسية– عىل اللياقة القلبية املحافظة-

 استعادة القدرة عىل التحمل الكايف ملعاودة النشاط-
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 تعـديالت أو  مـع أو بـدونالرياضـة املامرسة والعودة إىل ة القدرة املهارياستعادة -

 معدات

 STAGES OF REHABLLITATION:راحل التأهيلم

 الخـاص بتأهيـل مفـصل الركبـة املـصابة اىل خمـس التـأهييلتقسم مراحل الربنامج 

 الحـريكمراحل تبدأ بعد الجراحة مبارشة وتعترب القياسات التـي تـتم بالنـسبة للمـدى 

 معيـار هـيبالطرف الـسليم والقوى العضلية الثابتة والحركية للمفصل املصاب مقارنة 

 . أخرىإىلاالنتقال من مرحلة 

  مرحلة ما قبل الجراحة -1

  املرحلة التي تىل الجراحة مبارشة -2

  املرحلة املبكرة -3

  املرحلة املتأخرة -4

  املرحلة املتقدمة -5

  مرحلة العودة للمنافسة -6
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 : مرحلة ما قبل الجراحة-1

سعافات األولية املتمثلة ىف اسـتخدام كمـدات الـثلج تبدأ هذه املرحلة بعد إجراء اإل

وتثبيت املفصل برباط مناسب ثم يتبع ذلك عملية التـشخيص لتحديـد درجـة ومكـان 

االصابة وأسلوب العالج يىل ذلك تصميم أسلوب التأهيا املناسب والذى يهدف ىف تلـك 

? فة خاصـة املرحلة اىل املحافظة عىل التوافق العضىل العـصبى للمفـصل املـصاب بـص

املحافظة عـىل القـوة العـضلية للنفـصل املـصاب دون حـدوث مـضاعفات لـذلك فـان 

مجموعة التمرينـات تنتقـى بعنايـة وتتمثـل ىف التمرينـات الحركيـة الثابتـة للعـضالت 

األمامية والخلفية للفخذ وكذلك التمرينات الحركية الخاصة مبفصل الفخذ وتؤدى تلـك 

حركات العنيفة والغري مدروسة قد تتسبب ىف حـدوث التمرينات بحرص شديد اذ أن ال

كـذلك تهـدف تلـك املرحلـة اىل االقـالل مـن التــأثريات ? مـضاعفات للنفـصل املـصاب 

الــسلبية التــي قــد تنــتج عــن التــدخل الجراحــى خاصــة مــع حــدوث ضــمور عــضىل 

 .للمجموعات العضلية حول املفصل املصاب
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  املرحلة التي تىل الجراحة مبارشة - 2

وتهـدف هـذه ?  سـاعة بعـد الجراحـة أو االصـابة 24أ هذه املرحلة بعد حـواىل تبد

املرحلة اىل منع حـدوث ضـمور عـضىل ملجموعـة العـضالت املحيطـة بالفـصل نتيجـة 

استخدام وسيلة تثبيت املفصل سواء بالرباط الـضاغط أو الجـبس مـام يعـوق وظيفـة 

 .ضىلالعضو املصاب وكذلك املحافظة عىل التوافق العصبى الع

وتتمثل مترينات هذه املرحلة ىف مترينات حركية ثابتـة ومـدى حـرىك سـلبى ملفـصل 

الفخذ بهدف الحفاظ عىل القـدرة الوظيفيـة للمفـصل املـصاب مـع عـدم اغفـال أداء 

مجموعــة مترينــات لبــاقى أجــزاء الجــسم اىل جانــب محاولــة التــدرج ىف أداء الحركــة 

ك يقابل باالضـطراب والخـوف مـن جانـب االيجابية باملىش عىل عكازين خاصة وان ذل

 .الفرد املصاب

  املرحلة املبكرة- 3

 تبـــدأ مترينـــات هــــذه املرحلـــة بعـــد ازالــــة وســـيلة التثبيــــت 
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 وتبدأ التمرينـات .تحت إرشاف الطبيب املعالج ملتابعة الورم واألمل الناتج عن الجراحة

 . درجة15دها اىل  درجة ومي90بعد إمكانية الفرد املصاب لثنى مفصل الركبة اىل 

ويبدأ الرتكيز ىف تلك املرحلة عىل التمرينات القوة الثابتة لعضالت خلف الفخذ أكرث 

من العضالت األمامية وكذلك استخدام التمرينـات الـسلبية وااليجابيـة للمـدى الحـرىك 

 .حتى الشعور باألمل

 .لبى ألداء مترينات املدى الحرىك السC P Mإىل جانب استخدام جهاز الـــ 

  : املرحلة املتأخرة- 4

يعترب اختفاء الورم وااللتهاب وكذلك عدم الشعور بـاألمل أثنـاء أداء املفـصل للمـدى 

الحرىك الكامل وكـذلك امكانيـة املـصاب للـسري بـدون مـساعده كـذلك وصـول القـوة 

 .مقارنة بالطرف السليم% 75العضلية للفخذ اىل حواىل 
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قاومات يراعى ىف استخدامها التدرج ىف أوزانهـا وتشمل مترينات هذه املرحلة عىل م

وكذلك مجموعة مترينـات حركيـة اىل جانـب اسـتخدام جهـاز الدراجـة الثابتـة وجهـاز 

 .التدريدميل مع مراعاة التدرج ىف حمل التدريب اىل جانب استخدام التمرينات املائية

  : املرحلة املتقدمة- 5

مـن القـوة % 90الفخـذ اىل حـواىل أن وصول القوة العضلية لعضالت خلـف وأمـام 

الطبيعية مقارنة بالطرف السليم اىل جانب أداء املفصل لتمرينات املدى الحرىك بصورة 

أقرب ما يكون لطبيعة املفصل هو معيار البدء ىف تلك املرحلة مع الرتكيز عىل مترينات 

 .الحس الحرىك وكذلك مترينات التحمل العضىل

  : مرحلة العودة للمنافسة-6

ويعترب معيار البدء ىف هذه املرحلة هو وصول الطرف املـصاب ىف قدراتـه الوظيفيـة 

والبدنية لدرجة تعادل قدرات الطرف السليم الوظيفية والبدنية اىل جانـب االسـتعداد 

 .النفىس للمصاب
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 الريـايضوتهدف هذه املرحلة اىل العودة التدريجية للفرد املصاب ملامرسة النـشاط 

 .ت رياضية صورة منافسايف

 خطة العالج

 - : التامرين العالجية وتشمل–اوال 

 : متارين القوه وميكن استعادتها عن طريق التامرين االتيه-

 )الساكنه ( التامرين االيزومرتيه 

 )الحركيه ( التامرين االزوتونيه 

 )متارين االجهزه املقننه ( متارين االيزوكنتيك 

 االحزمــه ، الكــره الطبيــه، األوزان،الــدمبلصمتــارين املقاومــه املتدرجــه باســتخدام 

 املطاطيه واملعدات االخرى

 متارين التقلص املركزي والالمركزي

 متارين الباليومرتيه مثل مترين الوثب العمودي ملسافة

  متارين الستعادة التحكم يف وضع القوام الصحيح والتوازن-

 )متارين املرونه السلبيه  ( PNF تقنيات -
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لحركيه املـستمره الجهـاز العـصبي العـضيل والـتامرين الخاصـه لتيـسري  التامرين ا-

 املسارات العصبية والعضلية

ــايئ - ــه بيوفيــدباك بوســاطة التخطــيط الكهرب  متــارين التغذبــه الراجعــه البيولوجي

 EMGللعضالت 

، وتحريك املفاصل ومتارين املرونه واالستطاله ) السلبيه ،النشطة(  متارين التمطيه -

 PNFيه تقنيات االسلب

  التنفسية– التامرين الحركية الحره للحفاظ عىل اللياقة القلبية -

 وسائل العالج املستخدمه

  املكمدات الباردة-

 الساخنة املكمدات -

 والعميقة السطحية الحرارية العالجات -

 السطحيةالعالجات الحرارية 

 . الحاممات الساخنة-

 . الوسائد الساخنة-
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 ).أي استخدام الكامدات الحارة ثم الباردة(ي املقارن  العالج الحرار-

 . األشعة تحت الحمراء-

  البنفسجية فوق األشعة -

 :أما العالجات الحرارية العميقة فتشمل

 . األمواج القصرية-

 . األمواج املجهرية-

 . األمواج فوق الصوتية-

  التامرين بكافة انواعها-

  التدريب عىل السري-

  العصبيه-تدريب املسارات العضلية متارين إعادة -

  التحفيز الكهربايئ-

 ليزر وايونوفاريز/  العالج بالضوء -

 والفونوفاريز -

 ) اليدوي أوبواسطة االله (التدليك -
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كـام يف حالـة إصـابات العمـود ) الـسحب اليـدوي أو ميكـانييك(  العالج بالسحب -

 الفقري

 .زمنة العالج باإلبر الصينية يف حالة اآلالم امل-

وال زالت هناك العديد من الوسائل العالجية والتأهيليـة األخـرى التـي تـستخدم يف 

 .مجال اإلصابات الرياضية
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 املراجع

 

ــدين شــعبان .1 ــة ،اإلصــابات الرياضــية واســعافاتها, عــامد ال ــة البدني ــة الرتبي  كلي

 2006, والرياضة

 .والرياضةمحمد محمد الحاممي، التغذية والصحة للحياة  .2

 دار املـأمون ،إصـابات الرياضـيني يف املالعـب والـتامرين،, منري منصور الجزايـريل .3

 . دمشق–للرتاث 

 .علم إصابات الرياضيني، منشأة املعارف باإلسكندرية, محمد عادل رشيد .4

 م2002 -هـ 1423، لعام 43مجلة كلية امللك عبدالعزيز العربية، العدد  .5

 .37ر عن مستشفي الحامدي بالرياض، العدد مجلة الحامدي، نرشة طبية تصد .6

 ينـاير -هــ1422 ذو القعـدة 77مجلة الثقافة الـصحية، املجلـد الـسابع، العـدد  .7

 .م2002
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 .م2003 ،هـ1424  شعبان،مجلة الصحة العربية، العدد الرابع والعرشون .8

 ، دار الفكـر العـرىب، االستـشفاء يف املجـال الريـاىض:أبو العال أحمد عبـد الفتـاح .9

  م1999 ،قاهرةال

ــاىض: ______________ .10 ــحة الري ــة وص ــا الرياض ــرىب،بيولوجي ــر الع  ، دار الفك

  م2000 ،القاهرة

 سلـسلة املراجـع يف الرتبيـة ،فسيولوجيا التدريب والرياضة: ______________ .11

  م2003 القاهرة ، دار الفكر العرىب،البدنية والرياضية

 ، البـدائل العلميـة للمنـشطات،لرياضـيني الغذاء املتـوازن ل:أحمد فتحى الزيات .12

 1998 ، املركز العلمى األوليمبى، بحث منشور،املؤمتر العلمى للجنة األوليمبية املرصية

 م

 دار الفكـر ، نظريـات وتطبيقـات، فـسيولوجيا الرياضـة:أحمد نرص الـدين سـيد .13

  م2003 ،العرىب
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 مركز الكتـاب ،ي الطب الريايض والعالج الطبيع: إمام حسن محمد،أسامة رياض .14

 .م1999 ، القاهرة،والنرش

 دار الفكـر ، التمثيل الحيوى للطاقة يف املجال الرياىض:بهاء الدين إبراهيم سالمة .15

  م1999 ، القاهرة،العرىب

ــضاء :_______________ .16 ــائف االع ــذاء ووظ ــحة الغ ــرىب،ص ــر الع  ، دار الفك

  م2000 ،القاهرة

 2000 ، القـاهرة، دار الفكر العـرىب،ة والرتبية الصحية الصح:_____________  .17

 م

 1990 ، القاهرة، دار الفكر العرىب،الكمياء الحيوية يف املجال الرياىض:________ .18

 م

 مركـز ، فـسيولوجيا التعـب العـضيل: نـادر محمـد شـلبى،حسني أحمد حشمت .19

  م2003 القاهرة ،الكتاب للنرش

 دار ،لتمرينات االستشفائية وتطبيقاتها ا: إبراهيم سعد زغلول،حمدى أحمد عىل .20

 2001 ، القاهرة،املرصى للطباعة
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 تأثري برنامج رياىض مع التوجية واالرشاد الصحى عىل مرىض :جامل حسن النادى .21

  م2002 ، كلية الرتبية الرياضية، جامعة حلوان، رسالة دكتوراة غري منشورة،السكر

 التــدليك للرياضــيني وغــري : يــارس عــىل نــور الــدين،زينــب عبــد الحميــد العــام .22

 .م2005 ، القاهرة، دار الفكر العريب،الرياضيني

 الدار ، األسس العلمية لتغذية الرياضيني وغري الرياضيني:عائشة عبد املوىل السيد .23

 م 2002 ، القاهرة،العربية للنرش والتوزيع

ملركـز  ا، املحارض بلجنة التدريب واالساليب باإلتحاد الدوىل لكرة اليد:عفت رشاد .24

  م2006 ، القاهرة،االوليمبى باملعادى

 دار الكتـاب ، دليـل الغـذاء الـصحى لـألرسة املـرصية: وفاء موىس،فاروق شاهني .25

  م2001 ، القاهرة،للنرش

 تأثري توازن الطاقة املكتسبة واملفقودة عـىل بعـض :محمد السيد االمني .26

 ياضـية باململكـة املتغريات الدالة عىل الـصحة البدنيـة لطـالب كليـة الرتبيـة الر
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 جامعـة ، كليـة الرتبيـة الرياضـية، مجلد الرابـع عـرش، بحث منشور،العربية السعودية

  م1994 ،حلوان

 تـــأثري التغذيـــة عـــىل الربوتـــني واألحـــامض األمينيـــة :محمـــد عـــىل ســـليامن .27

 رسـالة دكتـوراة غـري ،والكربوهيدرات عىل إنتاج الجليكـوجني العـضيل بعـد التـدريب

 م2001 جامعة االسكندرية ،رتبية الرياضيةكلية ال،منشورة

 ، دار الكتـب الجامعيـة، الغـذاء الكامـل للرياضـيني:محمـود عبـد القـادر محمد .28

  م3003 ،القاهرة

 أثر بعض العوامل الغذائيـة يف تـأخري ظهـور التعـب :محى الدين محمود حسن .29

لرتبيــة  رســالة دكتــوراة غــري منــشورة، كليــة ا،ورسعــة اســتعادة االستــشفاء للرياضــيني

  م1980 ،الرياضية جاممعة حلوان

 األسس العلمية للتـدريب الريـاىض : محمد لطفي السيد،وجدى مصطفي الفاتح .30

 2002 ، املنيا، دار الهدى للنرش والتوزيع،لالعب واملدرب
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بسام سـامي ؛ تـأثري التـدريب عـىل بعـض الـصفات البدنيـة وتاهيـل املجـاميع - .31

 ).1994بغداد،:(بعد أستئصال الغرضوف الهاليلالعضلية العاملة عىل مفصل الركبة 

البــــرصة، مطبعــــة (: التحليــــل الحــــريك:ونجــــاح شــــلش ريـــسان خــــريبط .32

 3.ص)1992الحكمة،

  )1990 ، دار الحكمة،بغداد (:الرياضة العالجيةسميعة خليل ؛  .33

 ).1998القاهرة مدينة النرص،:(1،طامليكانيكا الحيويةعادل عبد البصري؛ .34

 تـصميم بـرامج القـوة –تـدريب االثقـال ان الخطيـب ؛ عبد العزيز النمر ونرميـ .35

  ).1996 ،للنرش  مركز الكتاب،القاهرة (:وتخطيط املوسم التدريبي

 دار الحرية ،بغداد (،مبادئ علم الترشيح عبد الرحمن محمود وهاين العزاوي ؛ - .36

 ).1983 ،للطباعة

 باعــة دار الكتــب للط،جامعــة املوصــل (:الطــب الريــايضعــامر عبــد الــرحمن ؛  .37

  ) 1989 املوصل، ،والنرش
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 .)1980 ،دار الكتب
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