
 

 
1 

 

 بحث

ن عند  ي تتعرض لها الركبتي 
ي كرةاإلصابات الت  القدم  العت 

ي ظل االحمال 
ن
وطرق الوقاية من هذه اإلصابات ف

ي تعتمد عىل اللياقة 
التدريبية العالية وتغي  طرق اللعب الت 

ن   البدنية العالية لالعبي 

 

 

 إعداد الباحث 

ي 
 قاسم حمزة حسن تق 

ي والتدريب 
 الهيئة العامة للتعليم التطلبق 

بية العملية بية األساسية / الي   كلية الي 

Email: Qassemhamza@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 



 

 
2 

 

 

 

 

 ملخص البحث

لما ال وهً التً من أجلها تُنظم  لاابأم األوكرة المدم ساحرة الملوب وخاطفة األبصار 

المواعٌد وتُلغً االجتماعات وٌُكسر البروتوكول! هً فً الحمٌمة مصدر الساادة الحمٌمٌة 

 للكثٌر من الشاوب التاٌسة وهً التً تمنح الملوب الحزٌنة لحظات الفرح المفمودة.

رعبا وحزنا على ولكن خوفا و ،آخر ٌخطف الملوب واألفئدة أٌضا اإال أن لكرة المدم جانب

الالعبٌن، تلن هً لحظات اإلصابات الكثٌرة التً ٌتارض لها الالعبون أثناء سٌر 

المبارٌات. إن هذه اللحظات تمر ثمٌلة ثمل الجبال على الالعبٌن وعائالتهم ومحبٌهم إذ أن 

باض هذه اإلصابات لد أدت إلى نهاٌات محزنة باعتزال الالعبٌن فً سن مبكرة للغاٌة 

رغم من الموهبة لتفمد مالعب الساحرة المستدٌرة فً الكثٌر من دول الاالم مهاجمٌن على ال

 أفذاذ ومدافاٌن بواسل وحراس مرمى شجاان.

إال أن إصابات الركبة األكثر شٌوعا جراء االلتحامات  تتنوع إصابات الالعبٌن وحمٌمة فإن

الموٌة واالندفاعات السرٌاة التً تشهدها المبارٌات. وتؤكد الكثٌر من التمارٌر الطبٌة أن 

إصابات الركبة تمثل نحو تساٌن بالمائة من اإلصابات التً ٌتارض لها الالعبون ما 

الجراحً السرٌع وإال تفالمت األمور ٌستدعً الاالج الفوري وفً أحٌان كثٌرة التدخل 

 وساءت الحالة.

إن هذا البحث ٌسلط الضوء على هذا النوع من اإلصابات التً ٌتارض لها ماظم الالعبٌن 

ومصدر لوته.وطرق الاالج وكٌفٌة محافظة الالعب على ركبته التً هً رأس ماله   

تحادات الرٌاضٌة المائمة وفً نهاٌة البحث سوف نضع عددا من التوصٌات أمام األندٌة واال

على شؤون كرة المدم واألجهزة الطبٌة فً الفرق الكروٌة علها تكون مفٌدة لمختلف أطراف 

اللابة حتى ال نفمد العبٌن مهرة فً عمر الشباب وحتى ال ٌفمد عالم الساحرة المستدٌرة 

 المواهب التً تنتزع اآلهات من الملوب فرحا وسرورا.

األجهزة  –الالعبون  –التدخل الجراحً  –الاالج -الركبة  –إصابات الكلمات االفتتاحية: 

المواهب -الطبٌة   
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The abstract 

Football is the first popular game in the world because it is the 

source of happiness and the game that everyone, poor and rich, 

young and old, watches. This game was able to achieve what 

politicians and economists failed to do in a country like Argentina, 

where millions of its residents came out with joy after their team 

won the World Cup despite the difficult economic conditions that 

their country suffers from. 

    Unfortunately, football has a dark side, which are the moments 

when the players are injured during the match, which are the 

moments that the players, their families and the fans suffer inside 

and outside the stadium. 

   Knee injuries are among the most common types that players are 

exposed to, and they represent about ninety percent of injuries, and 

they have caused the retirement of many skilled players who have 

entertained millions around the world with their strong performance 

and rare skill. 

   This research focuses on this type of injury, its risks and treatment 

methods. At the end, there will be several recommendations for 

sports clubs and federations and the sports medicine sector, hoping 

that they will be useful to all. 

Keywords: football - Knee injuries- the players- treatment methods- 

retirement 

********* 

 ممدمة البحث
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كرة المدم لابة شأنها شأن كل األلااب الرٌاضٌة التً تحتاج إلى الموة البدنٌة الاالٌة وإلى أن 

ٌكون الالعب مؤهل صحٌا لكً ٌؤدي المباراة التً مدتها تساٌن دلٌمة وأحٌانا تمتد إلى 

ٌة وضربات ترجٌحٌة وهو ما ٌستدعً من الالعب مجهودا إضافٌا مضاعفا. أشواط إضاف  

ولكن الكثٌر من الالعبٌن ٌتارضون إلصابات خطٌرة تاود ألسباب كثٌرة كااللتحام الموي 

و المبارٌات.أمع الخصوم أو الولوع على أرض الملاب بطرٌمة خاطئة أثناء التدرٌبات   

الكرة ولد تبادهم عن المالعب لفترة طوٌلة هً  ومن أشهر اإلصابات التً تصٌب العبً

وذلن عند حدوث احتكان عنٌف بٌن إصابات الركبة والتً ٌاد الرباط الصلٌبً أخطرها 

الالعبٌن خاصة عندما تكون فترة إحماء الالعب لبل بدء المباراة غٌر كافٌة وباٌدة عن 

الخاص بكل فرٌك.مخطط ومدرب األحمال تالٌمات   

ومن أجل تجنب مثل هذه النوعٌة من اإلصابات فإن الكثٌر من الفرق الرٌاضٌة تموم بتاٌٌن 

مخطط أحمال إذ أثبتت الكثٌر من الدراسات أن الحمل الزائد أثناء التدرٌب أحد األسباب 

الرئٌسة لحدوث اإلصابات. ومن هنا تأتً مهمة هذا المخطط فً وضع البرامج التدرٌبٌة 

تى ال ٌتسبب اإلجهاد الزائد فً نتائج عكسٌة تناكس على صحة وفك أسس علمٌة ح

( . " تاتبر المتاباة الطبٌة 3102 طلحً وآخرون) بودبوز, عماد الدٌن,  الالعبٌن.

والصحٌة لالعبٌن عامال ال غنى عنه لتفادي اإلصابات عند العبً كرة المدم ألن سوء 

" طٌرةالمتاباة الطبٌة ٌؤدي إلى الولوع فً اإلصابات الخ  

******** 

 أهمية البحث

تأتً أهمٌة هذا البحث فً أنه ٌسلط الضوء على أسباب اإلصابات التً ٌتارض لها 

الالعبون لبل وأثناء مبارٌات كرة المدم والوسائل الكفٌلة بتجنب مثل هذه اإلصابات خاصة 

تاانة إصابات الركبة باعتبارها أكثر األنواع شٌوعا. كما أن البحث ٌوضح أهمٌة االس

بالطب الرٌاضً الحدٌث من أجهزة وخبراء فً كل فرٌك من أجل وضع البرامج التدرٌبٌة 

أٌضا سٌركز البحث على اإلجراءات الواجب اتخاذها  .المناسبة لالعبٌن بما ال ٌؤثر علٌهم

 من لبل االتحاد الدولً لكرة المدم للحفاظ على صحة الالعبٌن.

******* 

 إشكالية البحث
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عددا من األسئلة أهمهاٌطرح البحث   

 أوال: كٌف نؤهل العب كرة المدم تأهٌال مناسبا لتجنب اإلصابات

 ثانٌا: ما هً طرق الاالج الفاالة لماالجة إصابات الركبة عند الالعبٌن

 ثالثا: ما أهمٌة التأهٌل المناسب لالعب باد إجراء جراحة الرباط الصلٌبً؟

الركبة عند الالعبٌنراباا: ما هً اآلثار السلبٌة إلصابات   

خامسا: هل تحتاج لوانٌن كرة المدم إلى تادٌالت إضافٌة للحفاظ على صحة الالعبٌن فً 

 ظل اللاب الانٌف الذي تشهده الكثٌر من المبارٌات؟

********** 

التي تتعرض لها الركبتين عند العبي كرة المدم وطرق الولاية من هذه  )اإلصابات

 لتدريبية العالية وتغير طرق اللعب التي تعتمد على الليالةاإلصابات في ظل االحمال ا

(البدنية العالية لالعبين  

********* 

 عناصر البحث

أبرز إصابات الركبة المرتبطة بالعبً كرة المدم -  

الجهود المختلفة للحفاظ على الالعبٌن من إصابات الركبة -  

المحافظة على صحة الالعبٌن االنتمادات الموجهة لالتحاد الدولً لكرة المدم بشأن -  

دور مخطط األحمال البدنٌة وماد األحمال فً الحفاظ على صحة الالعبٌن خاصة ما  -

 ٌتالك بإصابات الركبتٌن

سابمة وآراء طبٌة عن الرباط الصلٌبً وتأثٌره على الالعبٌن اتدراس -  

الاموبات اإلدارٌة؟إصابات الالعبٌن من طرف الزمالء ولٌس من طرف المنافسٌن! أٌن  -  

النتائج والتوصٌات -  

************  

 أبرز إصابات الركبة المرتبطة بالعبي كرة المدم
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  إصابات الرباط الصليبيأوال: 

وجود ، مثل أي حركة ماٌنةشد أو تمزق نتٌجة عند حدوث اإلصابة  ٌحدث هذا النوع منو

او عند تلمً ضربة عنٌفة فً الاكسً فً اتجاه ماٌن وٌتم لف الركبة فً االتجاه  المدم

 الركبة أو عند االستدارة مع تثبٌت المدمٌن بموة فً األرض.

 درجات إصابات الرباط الصليبي

إصابة من الدرجة األولى -  

وفً هذه التواء،  وهً عبارة عن تضرر للرباط الصلٌبً لٌس بالخطورة الاالٌة جراء

م فً استمرار الركبة.الوضاٌة تحدٌدا ٌظل الرباط لادر تماما على التحك  

الدرجة الثانٌةإصابة من  -  

وفً هذا النوع من اإلصابة ٌنخلع الرباط من على الركبة وٌتم التشخٌص فً هذه الحالة 

 على أنه لطع جزئً فً الرباط الصلٌبً

الدرجة الثالثةإصابة من  -  

نصفٌن وحٌنها وهً أعلى وأخطر مراحل إصابات الرباط الصلٌبً ألنه ٌتمزق وٌنمسم إلى 

 ٌفمد مفصل الركبة استمراره تماما

 وهنا يجدر بنا أن نذكر أعراض اإلصابة بالرباط الصليبي.

وكأنها  صوت فرلاة فً الركبة الالعب ولتهاالرباط الصلٌبً ٌسمع عند إصابة الالعب ب -

 تنكسر تحته

حدوث ألم وتورم فً الركبة خالل الٌوم األول من حدوث اإلصابة -  

الحركة تماما واإلحساس بالتاب عند أي محاولة المشً بسبب عدم االستمرار فً  صاوبة -

 مفصل الركبة

وتؤكد األبحاث الطبٌة أن السٌدات أكثر عرضة إلصابات الرباط الصلٌبً أكثر من الرجال 

 هرمون وتأثٌرات التراخً فً األربطة ادةٌوزالختالف عناصر الموة البدنٌة بٌن الجانبٌن 

عند النساء.على األربطة  األستروجٌن  

 طرق عالج الرباط الصليبي
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هنان نوعان من الاالج للرباط الصلٌبً تختلف من شخص آلخر على حسب حالة كل فرد 

واحتٌاجاته األساسٌة. وأول عالج هو عن طرٌك التدخل الجراحً لالعبٌن ألنه بحاجة 

كون الجراحة هً الحل ماسة للاودة لحٌاته الطبٌاٌة لممارسة الكرة مرة أخرى وهنا ت

الوحٌد، أما إذا كان المرٌض شخص غٌر رٌاضً فمن األفضل له عدم التدخل الجراحً 

 مع تملٌل النشاط والتااٌش مع اإلصابة.

 كيف يموم الجراحون بإجراء عملية الرباط الصليبي؟

كما ذكرنا فإن العب كرة المدم كما بالً الرٌاضٌٌن ال ٌمكن له التااٌش والاودة لحٌاته 

الطبٌاٌة دون التدخل الجراحً. وهنا ٌأتً دور الطبٌب الجراح الذي ٌستخدم ما ٌسمى فً 

المجال الطبً بالُطام الستبدال الرباط ومن أشهرها الُطام الذاتً عن طرٌك استخدام جزء 

.مثل وتر الرضفة أو أي من أوتار الركبةب نفسه من جسم الالع  

إصالح الرباط الصلٌبً فهً تتم عندما ٌنفصل الرباط عن الاظام دون إصابته أما فً حالة 

بتوصٌل الرباط بالاظام فمط.  الطبٌبلطع، وفً هذه الحالة ٌموم أي ب  

عن طرٌك إجراء الاملٌة فإن الجراح ٌفضل حاالت لطع الرباط الصلٌبً غالبٌة فً و

 منظار الركبة

أما فً حالة عدم التدخل الجراحً فإن المرٌض ٌحتاج لباض التمارٌن الماٌنة لاالج تمزق 

الرباط الصلٌبً، إال أن الطبٌب ٌوصً دائما باستخدام الدعامة لحماٌة الركبة من حالة عدم 

 االستمرار وٌمكن للمرٌض أٌضا استخدام الاكازٌن لتخفٌف الضغط على الركبة

النسبة للاالج غٌر الجراحً ٌحتاج المرٌض تمارٌن لاالج تمزق الرباط الصلٌبً. فً ب

البداٌة ٌنصح الطبٌب باستخدام دعامة لحماٌة الركبة من عدم االستمرار، وٌمكن للمرٌض 

.أًٌضا أن ٌستاٌن بالاكازات لتملٌل الضغط على الركبة  

وتأتً اإلجابة الطبٌة أن  ط الصلٌبً؟ما هً نسب نجاح عملٌة الرباوهنا ٌأتً السؤال الهام 

نسبة النجاح عالٌة للغاٌة وتصل إلى أكثر من تساٌن فً المئة من الحاالت والتً تاود فٌها 

 الركبة ألداء وظٌفتها الطبٌاٌة وٌاود الالعب ألداء دوره دون أي تمصٌر فً الملاب

ي.نوعية التخدير التي تتم لالعب أثناء إجراء عملية الرباط الصليب  

ولكن فً حاالت كثٌرة  ،فً الغالب تتم هذه الاملٌة بإجراء التخدٌر الكلً لالعب المرٌض

من الممكن أن تتم بالتخدٌر النصفً لتجنب الكثٌر من المخاطر التً لد تحدث جراء 
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التخدٌر الكلً. وفً كلتا الحالتٌن ٌموم الطبٌب باختٌار الطرٌمة المناسبة حسب حالة 

دعٌه الجراحة.المرٌض وحسب ما تست  

 الشعور باأللم بعد إجراء الالعب لعملية الرباط الصليبي.

كغٌرها من الاملٌات الجراحٌة ٌشار المرٌض غالبا باأللم باد انتهاء مفاول التخدٌر لكن 

طبٌب  فً عملٌات الرباط الصلٌبً وفً المراكز الطبٌة المشهود لها بالكفاءة ٌستخدم

ما ٌبمً المرٌض دون ألم لمدة تزٌد عن  ثناء الجراحة،أ (كبت الاصبالتخدٌر ما ٌسمى )

 ثالثٌن ساعة باد االنتهاء من الجراحة.

 تعليمات طبية يجب التزام الالعب المريض بها بعد االنتهاء من الجراحة

هنان عدد من اإلجراءات الطبٌة ٌجب التمٌد بها من الالعب المرٌض باد االنتهاء من 

لد تؤثر على الشفاء أو تؤخره. ومن هذه التالٌمات:الاملٌة لتفادي أي مضاعفات   

البد أن ٌرفع المرٌض ركبتٌه ألعلى عمب إجراء الاملٌة مباشرة مع وضع كمادات من  -

 الصلج علٌها 

ٌتم الاالج داخل المستشفى التً تمت فٌها الجراحة لمدة أرباة أٌام  -  

أٌام باد إجراء الاملٌة وهنا ٌمكن ٌموم الطبٌب بفن الغرز الجراحٌة باد ما ٌمارب الاشر  -

 لالعب المرٌض االستحمام

إذا تم إجراء الاملٌة لالعب خارج وطن الالعب فٌنبغً أن تتم رحلة الاودة باد مرور  -

 أرباة عشر ٌوما على األلل

مدة الاالج الطبٌاً الخارجً هً أرباة عشر ٌوما -  

باد مرور ستة أسابٌع على األلل  ال ٌتم السماح بمٌادة الالعب المرٌض للسٌارة إال -

 وٌفضل لترة أكثر من ذلن.

ٌمارس الالعب األنشطة الرٌاضٌة الخفٌفة باد مرور من ثالثة إلى ستة شهور -  

(.  3130) إٌهاب, أحمد . ٌمارس الالعب حٌاته الرٌاضٌة الاادٌة باد مرور تساة أشهر -

التدرٌبات أو المبارٌات وعدم االستاجال " من الضروري االهتمام باملٌة اإلحماء لبل بدء 

نهائٌا فً عودة أي لاب للمبارٌات لبل إتمام عملٌة التأهٌل كما هو مخطط لها وتجنب 

"مشاركة الالعب وهو فً حالة من الملك حتى ال تتفالم اإلصابة  
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*********** 

منها: تصيب الركبتينوإضافة إلى الرباط الصليبي فإن هنان عددا آخر من اإلصابات   

إصابة األربطة الجانبٌة وتحدث نتٌجة أي ضربة لوٌة على الركبة عند التالمس الانٌف  -

 بٌن الالعبٌن

خاصة  إصابات األوتار وتحدث عن كثٌرا فً األلااب التً تحتاج كثٌرا إلى المفز ألعلى -

مثل رٌاضة كرة السلة والكرة الطائرة.  من طرف حارس المرمى والرٌاضات األخرى

الجزء الذي ٌربط بٌن الاضلة والاظم ولد ٌصاب بالتمزق أو  بأنه الوترعلمٌا ٌُارف و

 الشد.

إصابات الغضارٌف الهاللٌة وهو الغضروف الذي ٌمسم مفصل الركبة إلى لسمٌن  -

 وتحدث اإلصابة غالبا عند لف المفصل أثناء حمل الشخص الرٌاضً لوزن ثمٌل.

رض الركبة إلصابة ألن السوائل تتجمع فٌها.ارتشاح المفاصل وٌحدث هذا باد تا -  

******** 

 طرق المحافظة على ركبة الالعبين والرياضيين من اإلصابة

ٌدرن جمٌع الالعبٌن والرٌاضٌٌن أن لٌالتهم البدنٌة الاالٌة والمحافظة على صحتهم من 

صول األمراض بمثابة الاامل األساسً لالستمرار فً المالعب وتحمٌك االنتصارات والح

فإن علٌه الكثٌر  ٌهعلى الجوائز المادٌة والتمدٌرٌة الغالٌة. ولكً ٌحافظ الالعب على ركبت

ن الركبتان من أهم المفاصل فً جسم اإلنسان: وهنان من األمور التً ٌجب أن ٌراعٌها أل

أثناء التدرٌبات الٌومٌة وطرق أخرى لبل وأثناء المبارٌات.علٌهما طرق للمحافظة   

************  

 المحافظة على الركبتين أثناء التدريبات وأثناء الحياة اليومية لالعبين.

أوال: ممارسة الشخص الرٌاضً لتمارٌن حمل الوزن لتازٌز لوة الركبة. وٌستمد هذا 

التمرٌن أهمٌته فً تركٌزه على الاضالت التً تحٌط بالركبة كما أنه ٌمكن ممارسته فً أي 

لمادات رٌاضٌة باٌنهازمان ومكان ودون الحاجة   

ثانٌا: التمارٌن الهوائٌة والتً تشتمل على المشً ساعة واحدة ٌومٌا على األلل وركوب 

 الدراجات وممارسة رٌاضة السباحة.
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االهتمام بالنظام الغذائً لالعبٌن بمثابة أحد الاوامل للحفاظ على الركبتٌن. وتاد األطامة  -

ة للركبة، لذا فإن األجهزة الطبٌة فً الفرق المضادة لاللتهاب بمثابة أفضل األطام

الرٌاضٌة تحرص دائما على تناول الالعبٌن للكرز والفلفل األحمر والثوم والكركم 

 واألفوكادو والمكسرات وسمن السلمون.

ضرورة االبتااد تماما عن تناول األطامة والمشروبات التً تسبب أضرارا كثٌرة للجسم  -

خاص مثل الحلوٌات المحتوٌة على نسبة عالٌة من السكرٌات بشكل عام وللركبتٌن بشكل 

 والمشروبات الغازٌة والمواد الكحولٌة.

ضرورة ابتااد الالعبٌن عن باض الاادات التً تسبب الضرر للركبتٌن ومنها األوضاع 

الخاطئة فً الجلوس مثل وضع المرفصاء، واستخدام المراحٌض األرضٌة، وصاود 

لمدة طوٌلة. ك الدرج وثنً الركبة بزاوٌة أكثر من تساٌن درجةاألدوار الالٌا عن طرٌ  

**************  

 المحافظة على الركبتين لبل وأثناء المباريات

اإلحماء الجٌد لبل أي مباراة وهً من أهم المراحل إذ ٌتهٌأ فٌها جسم الالعب لبذل الكثٌر  -

امل على تدفئة السوائل التً من المجهود البدنً. وتكمن أهمٌة عملٌة اإلحماء فً أنها ت

تحٌط بالمفاصل، األمر الذي ٌؤدي لحركتها بشكل أفضل، كما ٌامل اإلحماء على تنشٌط 

ن التدرٌب الرٌاضً الحدٌث فً . " إ(3102)خوجة, باسم  الاضالت، وسهولة حركتها.

 فً الممام تامل متٌنة،مبنٌة على أسس عملٌة وكرة المدم ٌاد عملٌة تربوٌة مخططة لابة 

والحفاظ على فً األداء المهاري  المثالً الالعبٌن إلى التكاملمستوى على الوصول ب

 صحتهم"

ولكً ٌحافظ الالعب على ركبتٌه أثناء المبارٌات فإن علٌه التركٌز دائما وعدم التهور  -

 واالندفاع بموة تجاه الخصم وتجنب التصادم ماه وتوزٌع جهده على ولت المباراة حتى ال

 ٌتم الضغط بشدة على الاضالت المحٌطة بالركبتٌن خالل مدة زمنٌة لصٌرة.

ٌجب على الالعب طلب التبدٌل إذا أحس بأي ألم فً الركبة على أن ٌموم طبٌب الاالج  -

الطبٌاً بوضع الثلج على الركبة لمدة ال تمل عن نصف ساعة للتخفٌف من حدة األلم ثم 

ألشاات الالزمة لتشخٌص الحالة. الذهاب للمركز الطبً فورا لامل ا  

*********  
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ومعد األحمال في الحفاظ على صحة الالعبين خاصة ما يتعلك  مخطط األحمال البدنيةدور 

 بإصابات الركبتين

مخطط األحمال البدنٌة هً وظٌفة حدٌثة فً مجال كرة المدم وفً المجال الرٌاضً بشكل 

األخٌرة الختالف طرق اللاب الحدٌث عن  عام ولجأت الٌها غالبٌة الفرق خالل السنوات

طرق اللاب خالل المرن الماضً إذ أن الكرة الحدٌثة تاتمد أكثر على اللٌالة البدنٌة باد أن 

كانت المهارات والمواهب هً السمة الغالٌة خالل عمود سابمة. من هنا جاءت أهمٌة وجود 

العبٌن بدنٌا طوال الموسم مخطط أحمال فً كل فرٌك والذي تاددت مهامه بهدف إعداد ال

الرٌاضً. وٌؤكد الكثٌرٌن من خبراء الطب الرٌاضً أن الكثٌر من إصابات الالعبٌن 

خاصة إصابة الركبة إنما هً نتاج الاشوائٌة فً األحمال التدرٌبٌة الزائدة التً ترهك 

عضالت الالعبٌن. لذا فكانت الحاجة ضرورٌة إلى وجود مخطط أحمال لكل فرٌك والتً 

نحصر مهامه فً التالً:ت  

التخطٌط السلٌم لاملٌة التدرٌب لتطوٌر األداء البدنً لالعبٌن مع دراسة وضع كل العب  -

على حدة باستخدام التمنٌات الحدٌثة وآخر ما توصل له الطب الرٌاضً والاالج الطبٌاً 

وآخرون )السباعً، مهند حامد عبدالمادر  وذلن بوضع برامج تدرٌبٌة منفردة لكل العب.

(.  "من الضروري تخطٌط البرنامج التدرٌبً لإلعداد على أسس علمٌة سلٌمة، كما 3102

ٌجب أن تتم إجراء الفحوصات الطبٌة واالختبارات الماملٌة لالعبٌن لبل البدء فً مرحلة 

اإلعداد للموسم الجدٌد إضافة إلى ضرورة أن تامل كل دولة على إنشاء مراكز متخصصة 

"ً وإصابات الملابفً الطب الرٌاض  

المحافظة على المستوى البدنً لالعبٌن وعدم الوصول إلى مرحلة اإلجهاد خاصة فً  -

األسابٌع األخٌرة من نهاٌة كل موسم والتً تفمد خاللها الكثٌر من الفرق الكثٌر من 

 البطوالت جراء اإلصابات التً تصٌب الالعبٌن المؤثرٌن نتٌجة األحمال التدرٌبٌة الزائدة

الامل على تجهٌز الالعبٌن وإجراء عملٌات االستشفاء لهم خالل ولت لصٌر أثناء ضغط  -

المبارٌات فً الدورات المجماة مثل بطوالت كأس الاالم والتً تلاب خاللها الفرق كل 

 ثالثة أٌام.

ولكً ٌنفذ مخطط األحمال الخطط الموضوعة للمحافظة على لوام الفرٌك دائما فً حالة 

لٌالة البدنٌة والجاهزٌة فإنه ٌحتاج إلى ما ٌسمى فً علم التدرٌب بمدرب عالٌة من ال

 األحمال ومن مهامه:

تنفٌذ برامج اإلعداد البدنٌة التً ٌضاها مخطط االحمال -  
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رفع كفاءة الالعبٌن البدنٌة للمحافظة على لٌالتهم -  

الكثٌر من الالعبٌن  تنفٌذ عملٌات اإلحماء لالعبٌن لبل أي مباراة بتوازن واعتدال إذ أن -

ٌصابون خالل عملٌات اإلحماء وٌتم استبدالهم فً اللحظات األخٌرة. )حدث هذا األمر فً 

عندما أصٌب حارس المرمى  3133إحدى مبارٌات الفرٌك المغربً فً كأس الاالم لطر 

 ٌاسٌن بونو أثناء عملٌة اإلحماء لبل مباراة كندا وتم استبداله بالحارس البدٌل(

**********  

 اآلثار السلبية إلصابة الركبتين عند العبي كرة المدم خاصة اإلصابة بالرباط الصليبي.

كغٌرها مثل أي رٌاضة أو مهنة تحتاج إلى االستمرارٌة فً األداء من أجل االتمان 

واإلبداع، فإن لابة كرة المدم تحتاج إلى الممارسة الدائمة من لبل الالعب. ولد شاهدنا على 

رٌخ الكثٌر من الالعبٌن األفذاذ الذٌن فمدوا موهبتهم لمجرد أنهم أصبحوا جلٌسً مدار التا

 دكة االحتٌاط وابتادوا عن المستطٌل األخضر.

ومن هذا المنطلك فإن إلصابات الالعبٌن تأثٌر سلبً سًء على مستوى مهارة الالعب 

لمالعب مرة أخرى. خاصة اإلصابة بالرباط الصلٌبً ألنها تحتاج إلى فترة طوٌلة للاودة ل

 وٌمكننا تلخٌص هذه النتائج السلبٌة فً عدة نماط:

أوال: التأثٌر على الجانب النفسً لالعب الذي لد ٌغادر بطولة كبرى مثل كأس الاالم بسبب 

 اإلصابة

 ثانٌا: فمدان الالعب لحساسٌة المبارٌات نتٌجة االبتااد لفترة طوٌلة

للاب بكل لوة خوفا من تكرار اإلصابةثالثا: فمدان الالعب لروح المنافسة وا  

راباا: فً أحٌان كثٌرة ال تاود الركبة إلى أداء وظائفها بشكل طبٌاً ما ٌضطر الكثٌر من 

زال فً سن مبكرة للغاٌة كما أن تكرار اإلصابة دائما ما ٌهدد مستمبل تالالعبٌن إلى االع

 الالعب.

إلى أندٌة كبرى إذ أن الاامل البدنً خامسا: فمدان الكثٌر من الالعبٌن لفرصة االنتمال 

 ومادل اإلصابات ٌلابان دورا بارزا عند إتمام التاالد مع أي العب.

ولكن تمتد إلى النادي إذ ،وال تمتصر اآلثار السلبٌة إلصابات الركبتٌن على الالعب فمط  
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كون تخسر الكثٌر من األندٌة والمنتخبات جهود الالعبٌن فً البطوالت الهامة والتً ٌ -

خاللها لد تم إغالق باب المٌد إلحالل العب مكان العب ما ٌضطر المدٌرٌن الفنٌٌن إلى 

 تبدٌل أماكن اللاب األمر الذي ٌؤثر على أداء الفرٌك ككل.

خسارة األندٌة لمبالغ طائلة نتٌجة إجراء عملٌات الرباط الصلٌبً لالعب المصاب على  -

 نفمتها وفً مراكز طبٌة عالمٌة.

*********  

 دراسة سابمة وآراء طبية عن الرباط الصليبي وتأثيره على الالعبين

تأكٌدا لما ذكرته فإننً أستارض باضا من اآلراء الطبٌة لكبار األطباء الاالمٌٌن وباضا 

 من الدراسات السابمة حول إصابات الركبتٌن عند العبً كرة المدم خاصة الرباط الصلٌبً.

زمالة طب األطفال الرٌاضً فً جاماة نورث  صلة علىوالحا سٌجرٌد وولفالدكتورة  -

تشٌر إلى أن العب كرة المدم أو أي رٌاضً بشكل عام الذي أصٌب بالرباط  وسترن

الصلٌبً فً سن صغٌرة ٌكون أكثر عرضة لإلصابة بالتهاب المفاصل باد خمسة عشر 

هً تشدد على أهمٌة عاما من إصابته بالرباط الصلٌبً دون النظر للاالج الذي تلماه. لذا ف

دراسة التارٌخ المرضً لالعب لبل التاالد ماه من أي فرٌك ألن الناشئ إذا أصٌب فً سن 

 الثالثة عشر فإنه سوف ٌكون مارضا إلصابات مزمنة خالل الاشرٌنٌات من عمره.

أن نحو ثلث  3131إحدى الدورٌات األوروبٌة المهتمة بالطب الرٌاضً نشرت عام  -

م والرٌاضٌٌن المصابون بمطع فً الرباط الصلٌبً ٌكونون أكثر عرضة العبً كرة المد

 لإلصابة بمطع ثان

مل كبٌرة لالعبً الكرة أورلة تحلٌلٌة نشرها باحثون سوٌدٌون وأسترالٌون أعطت بارلة  -

والرٌاضٌٌن بالتأكٌد على أن أكثر من ثمانٌن فً المئة من المصابٌن بالرباط الصلٌبً 

ٌاودون لحالتهم الطبٌاٌة باد إجراء الاملٌة والتأهٌل بالشكل المناسب. لكن الورلة تشٌر 

ٌستغرلها الالعب المصاب للممارسة الطبٌاٌة تمتد ما بٌن ستة أشهر إلى  الفترة التًإلى أن 

  ثالثة عشر شهرا على األلل. 

نشرت دراسة شملت واحدا وخمسٌن العبا فً  مجلة جراحة الاظام للطب الرٌاضً -

ولارنت حالة األداء خالل المواسم األرباة التالٌة  3101وحتى الاام  0111الفترة من عام 

لإلصابة بالرباط الصلٌبً فاتضح أن أداء الالعبٌن ٌكون ضاٌفا خالل الاامٌن التالٌٌن 
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أن المهاجمٌن ظل مستواهم لإلصابة ثم الاودة للمستوى الطبٌاً فً الاام الثالث إال 

 متراجاا خالل السنوات األربع.

********* 

 الجهود التي يبذلها الفيفا للحفاظ على صحة الالعبين وتجنب إصابات الركبة

بما أن االتحاد الدولً لكرة المدم هو المسؤول األول عن نشاط كرة المدم فً الاالم فإن علٌه 

الالعبٌن باعتبار أن الالعب هو عصب كرة المدم بذل الكثٌر من الجهود للحفاظ على صحة 

ولن تتمدم كرة المدم إال بالالعبٌن المؤهلٌن بدنٌا. لهذا فإن الفٌفا ٌحرص دائما على عمد 

المؤتمرات الطبٌة الخاصة بالطب الرٌاضً بالمشاركة مع االتحادات المحلٌة والمارٌة 

إصابات المالعب. وظهرت  لشرح آخر ما توصل إلٌه الطب الرٌاضً فً مجال ماالجة

جهود االتحاد خالل جائحة كورونا من خالل دعوته لكافة األندٌة حول الاالم بادم زٌادة 

األحمال التدرٌبٌة على الالعبٌن خالل الجائحة وعمب استئناف النشاط الرٌاضً حتى ال 

 ٌؤثر ذلن على الالعبٌن.

الرٌاضً الاالمً بالتااون مع  المؤتمر الطبًوخالل هذه الجائحة نظم االتحاد الدولً 

بمشاركة واساة من األجهزة الطبٌة فً مختلف االتحادات  لكرة المدم ًتحاد اإلماراتاال

الوطنٌة والكثٌر من أندٌة الاالم الكبرى. وكانت إحدى محاور هذا المؤتمر إصابات الرباط 

 الصلٌبً وكٌفٌة تملٌلها أو مناها تماما من مالعب كرة المدم.

والذي أدار إحدى  ركًٌدارل أوسبار طبٌب نادي أورالندو سٌتً األم الدكتورونالش 

الاوامل التً من شأنها تملٌل فرص حدوث إصابة الرباط الندوات نالش مع المشاركٌن 

رفع اللٌالة البدنٌة لالعبٌن، وتموٌة الاضالت، ضرورة أهمها والتً ذكر أن الصلٌبً 

.بالكرة أو بدون الكرة بٌن كٌفٌة الحركة السلٌمةوتموٌة الجهاز الاصبً وتالٌم الالع  

 *********  

اإلجراءات الواجب اتخاذها من جانب االتحاد الدولي لكرة المدم للحفاظ على صحة 

 الالعبين خاصة ما يتعلك بإصابات الركبة

بما أن إصابات الركبتٌن هً أكثر اإلصابات التً ٌتارض لها العبو كرة المدم فإن على و

االتحاد الدولً ضرورة اتخاذ الكثٌر من اإلجراءات الولائٌة للحفاظ على الالعبٌن من هذه 

 اإلصابات. ومن هذه اإلجراءات
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أوال: ضرورة تغلٌظ الاموبات على أي العب ٌمارس الانف تجاه المنافس خاصة عندما 

عب من ٌتسبب فً إصابته بإصابة عنٌفة كالرباط الصلٌبً إذ ٌجب حرمان مثل هذا الال

ممارسة الكرة لفترة ال تمل عن سنة مع تغلٌظ الاموبة أكثر بالحرمان من اللاب نهائٌا عند 

 تكرار إصابة المنافسٌن بإصابات خطٌرة.

التأكٌد على االتحادات المحلٌة والمارٌة بادم إجراء أي مباراة فً ملاب ٌفتمد للشروط  -

لتدرٌب ومستوى اإلضاءة والطرق ومالعب ا الموضوعة من لبل االتحاد كأرضٌة الملاب

حتى ال تتسبب مثل هذه المالعب الردٌئة فً إصابات الالعبٌن بالرباط  المؤدٌة للمالعب

 الصلٌبً.

التأكٌد على الحكام ومرالبً المبارٌات بادم إجراء أي مباراة فً ظل ظروف جوٌة سٌئة  -

اصف رعدٌة األمر الذي إذ نرى الكثٌر من المبارٌات تمام تحت أمطار غزٌرة وثلوج وعو

 ٌتسبب دائما فً إصابات بالغة لالعبٌن جراء الولوع واالندفاع بطرٌمة خاطئة.

********** 

 االنتمادات الموجهة للفيفا بشأن الحفاظ على صحة الالعبين

ال شن أن إصابات الالعبٌن هً الشبح الذي ٌطارد عالم الساحرة المستدٌرة. ومن أجل 

فٌفبرو( انتمد بشدة االتحاد )إن االتحاد الدولً لالعبٌن المحترفٌن تملٌل هذه اإلصابات ف

الدولً لكرة المدم )الفٌفا( بسبب اإلصابات التً ٌتارض لها مئات الالعبٌن حول الاالم 

خاصة إصابات الرباط الصلٌبً وإصابات الركبتٌن التً تاد األكثر شٌوعا بٌن الالعبٌن. 

ٌادة البطوالت التً ٌشرف علٌها الفٌفا ألغراض وركزت هذه االنتمادات على ضغط وز

تسوٌمٌة وتحمٌك أرباح مالٌة عالٌة ومنها المرار الذي اتخذه االتحاد خالل شهر دٌسمبر 

على هامش فاالٌات كأس الاالم فً لطر، بزٌادة عدد الفرق المشاركة فً كأس  3133

إلامة كأس الاالم كل عامٌن  والتفكٌر فً 3132فرٌما بداٌة من عام  23الاالم لألندٌة إلى 

 بدال من أرباة. واعتبر اتحاد المحترفٌن والكثٌر من الرٌاضٌٌن حول الاالم أن الفٌفا: 

أوال: ٌارض الالعبٌن لإلجهاد نتٌجة زٌادة عدد المسابمات بشكل مبالغ ما ٌارض األندٌة 

عملٌات الرباط  والمنتخبات لخسارة جهود الالعبٌن وخسارة مالٌٌن الدوالرات جراء إجراء

والتً تكلف مٌزانٌات األندٌة مبالغ طائلة. والاملٌات األخرى الصلٌبً  

متطلبات ثانٌا: الدعم الممدم من لبل الفٌفا لألندٌة واالتحادات الرٌاضٌة غٌر مناسب للوفاء ب

المشاركة فً البطوالت الخارجٌة التً ٌشرف علٌها الفٌفا والتً تؤدي فً أحٌان كثٌرة إلى 
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ات الالعبٌن بالرباط الصلٌبً واإلصابات األخرى جراء ضغط الموسم الكروي للكثٌر إصاب

من األندٌة مثل النادي األهلً المصري الذي ٌشارن فً عدد كبٌر من البطوالت فً آن 

 واحد كالدوري والكأس المصري وبطولة األندٌة اإلفرٌمٌة وبطولة كأس الاالم لألندٌة.

******** 

من طرف الزمالء وليس من طرف المنافسين! أين العموبات اإلدارية؟إصابات الالعبين   

هنان لضٌة فً غاٌة األهمٌة وأكاد أجزم أنه لم ٌتارض لها أي من الخبراء والمائمٌن على 

شؤون كرة المدم فً الاالم، وهذه المضٌة حتى نمربها للجمٌع فالبد أن نأخذ مثاال لها لد 

حدٌدا فً مباراة المنتحب الساودي مع األرجنتٌن والتً حدث خالل كأس الاالم األخٌرة وت

تفوق فٌها األخضر الساودي وحمك انتصارا مدوٌا كتبت عنه جمٌع الصحف والموالع 

الفرحة الاربٌة من المحٌط إلى الخلٌج ولكن هذه الفرحة  عمتاإلخبارٌة فً الاالم أجمع و

باراة لفز حارس المرمى الساودي كانت منموصة إذ وكما شاهد الاالم أجمع وفً نهاٌة الم

المتألك دمحم الاوٌس بموة وتهور بالغٌن ودون أي داع فً كرة مشتركة مع مهاجم أرجنتٌنً 

ما تسبب فً إصابة خطٌرة لزمٌله الالعب ٌاسر الشهرانً دخل على إثرها فً غٌبوبة لادة 

كشفت حمٌمة اإلصابة دلائك تولفت خاللها أنفاس المالٌٌن خوفا على حٌاة الالعب وبادها ان

بكسر فً الفن غادر على إثرها الالعب البطولة ولد تكون هذه اإلصابة سببا فً ابتااده 

 عن المالعب نهائٌا.

وبالطبع فإن الحكم كان سٌتخذ لرارٌن هامٌن كانا سٌغٌران نتٌجة المباراة لو كان الالعب 

ضربة جزاء لألرجنتٌن المصاب هو العب منتخب األرجنتٌن، فالحكم أوال كان سٌحتسب 

وثانٌا كان سٌموم بطرد حارس المرمى الساودي ببطالة حمراء مباشرة كانت ستؤثر على 

بالً مشاركاته فً المبارٌات التالٌة. لكن الحكم لم ٌتخذ أي من هذٌن المرارٌن ألن اإلصابة 

 الخطٌرة كانت للزمٌل ولٌس للمنافس.

العبٌن إذ ٌجب تادٌل لوانٌن كرة المدم هنا أطرح المضٌة للحفاظ على صحة وحٌاة ال

بضرورة أن ٌتخذ الحكم المرارات اإلدارٌة فمط كاإلنذار األحمر واألصفر بحك الالعب 

المتهور إذا تاامل بانف حتى ولو كانت اإلصابة لزمٌله ولٌس للمنافسٌن، إذ أن من 

لبل أي شًء. إن أساسٌات التحكٌم فً كرة المدم الحفاظ على صحة وحٌاة الالعبٌن أوال و

الكثٌر من اإلصابات شهدتها مالعب الكرة على ٌد الزمالء فً نفس الفرٌك ولٌس عن 

طرٌك المنافسٌن، ولد سمانا عن إصابات كثٌرة فً الركبة لالعبٌن أثناء الحصص 
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 وتسببلاب بانف  إذا امابأنه لن ٌفلت من ال جٌدا التدرٌبٌة، لذا فالى الالعب أن ٌارف

ئه.فً إصابة زمال  

*********** 

 النتائج والتوصيات

دون أدنى شن فإن رأس مال العب كرة المدم وأي رٌاضً بشكل عام هو صحته ولوته 

البدنٌة إضافة إلى مهاراته وموهبته مع تأكٌد خبراء كرة المدم أن الموهبة وحدها ال تكفً 

مصٌرها  فكم من مواهب ذهبت فً طً النسٌان وغادرت المستطٌل األخضر مع علمها أن

ٌتولف على الحفاظ على نفسها من اإلصابات خاصة إصابة الركبة التً حرمت المالعب 

 من عشرات الالعبٌن األفذاذ.

لهذا فإننً وفً نهاٌة البحث أضع عددا من التوصٌات أمام كل المائمٌن على نشاط كرة 

التً زادت خالل المدم فً الاالم أجمع للحفاظ على صحة الالعبٌن وتملٌل نسبة اإلصابات 

السنوات األخٌرة جراء اللاب الانٌف الذي أصبح سمة من سمات الكرة الحدٌثة التً تاتمد 

 على الموة البدنٌة بدرجة كبٌرة.

أوال: على كل مدٌر فنً عدم المغامرة بإشران أي العب مشكون فً لدراته البدنٌة أو لم 

, )بودبوز اإلصابة تماما سوف ٌفالمها.ٌتااف تماما من أي إصابة ألن عدم التاافً من 

" إن تفالم اإلصابات لدى الالعبٌن ٌرجع لسببٌن  (.3102 طلحً وآخرونعماد الدٌن, 

األول عدم االهتمام بالجانب الصحً وبالحمل التدرٌبً فً الكثٌر من االندٌة وثانٌا اهتمام 

"األداء دون اإلضرار بنفسه المدٌرٌن بالنتائج دون النظر لحالة الالعب البدنٌة ولدرته على  

ثانٌا: على كل العب أن ٌكون صادلا مع نفسه ومع مدٌره الفنً وعدم المشاركة إال إذا كان 

 مؤهال مئة بالمئة حتى ال ٌغامر بمستمبله وبحظوظ الفرٌك فً الفوز بأي مباراة.

إجراء ثالثا: على األندٌة تخصٌص مٌزانٌات منفصلة لإلنفاق على الالعبٌن المصابٌن و

الاملٌات الجراحٌة المطلوبة فً أسرع ولت خاصة عملٌة الرباط الصلٌبً وفً المراكز 

 الطبٌة المشهودة لها بالكفاءة سواء داخل البلد أو إذا استدعى األمر للسفر للخارج.

راباا: على االتحادات المحلٌة إلزام جمٌع الفرق باالج العبٌها المصابٌن ألن الكثٌر من 

عشرات الدول التً تاانً أوضاعا التصادٌة صابة ال ٌستطٌاون الاالج على  الالعبٌن فً

 نفمتهم الشخصٌة.



 

 
18 

 

خامسا: ٌجب على األندٌة عمل مااٌشات لمخططٌن ومدربٌن األحمال مع األندٌة الاالمٌة 

للتارف على أحدث طرق ومخططات الحفاظ على اللٌالة البدنٌة لالعبٌن وطرق اإلحماء 

إصابات الالعبٌن. وكل ما ٌتالك بمنع  

سادسا: على اللجان المسؤولة عن التحكٌم فً االتحاد الدولً واالتحادات المحلٌة التشدٌد 

على الحكام بطرد الالعبٌن الذٌن ٌمارسون الانف طردا مباشرا حتى وإن كانت المباراة فً 

الحمراء على دلائمها األولى والتً ٌمٌل فٌها الحكام إلى عدم التسرع فً استخدام البطالات 

 الرغم من أنها لد تنمذ مستمبل العب ولد تمنع الكثٌر من اإلصابات.

********* 
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