
5الطبعة–رتجاج الدماغي في  الرياضة االأداة تقييم  SCAT5©

لالستخدام من قبل المهنيين الطبيين فقط رتجاج الدماغي في الرياضةمجموعة اال إعداد

النقاطأهم
نمخراجهإيجبدماغيرتجاجالتعرضةفييشتبهالعبأي▪

عند.ةحالتفيتدهورأيلمراقبةطبياومتابعتهفحصه،اللعب
فيللعبإرجاعهعدميجبالدماغيباالرتجاجالالعبتشخيص

.اليومنفس

معدودماغي،رتجاجالالالعبتعرضفيشتباهاالحالةفي▪
طبيةةمؤسسإلىتحويلهيجبفوريبشكلطبيالطاقمالتواجد

.العاجللتقييمل

ليهعيجبالدماغيالرتجاجالالعبتعرضفياالشتباهعند▪
أنإلىمركبةقيادةومخدرةمواداستخداموالحكولشرب
.بذلكطبيمختصلهيسمح

منوالوقتمعالدماغيرتجاجاالوعالماتأعراضتتفاقم▪
.تقييمهاإعادةعتباراالبعينخذاألالمهم

بهيقومسريريقرارعلىالدماغياالرتجاجتشخيصيعتمد▪
وحدهاSCAT5))نتائجعلىاالعتمادمكنواليطبيمختص

مصابايكونقدالالعبأنحيثاإلصابةنفيأولتأكيد
.طبيعية(SCAT5)نتائجكانتإنورتجاجباال

تذكير

,رالخط)األوليةلإلسعافاتاألساسيةالقواعداتباعيجب▪
.(الدمويةالدورة,التنفس,الهواءمجرى,االستجابة

ذلكفعلعلىمتمرسغيرمادمتالالعبتحريكالتحاول▪
.(الهوائيالمجرىفتححالةفيإال)

األوليالتقييممنحاسمجزءهوالشوكيالنخاعإصابةتقييم▪
.الميداني

متمرسغيرمادمتأخرىمعداتأيأوخوذةبإزالةالتقم▪
.بأمانذلكفعلعلى

؟SCAT5الــ يماه
SCAT5تصممالدماغيةرتجاجاتااللتقييمموحدةأداةيه

رخصالمالصحيةالرعايةأخصائييواألطباءقبلمنلالستخدام

10منأقلفيصحيحبشكلSCAT5إجراءيمكنال.لهم

.دقائق

يرجىله،مرخصاصحيةرعايةأخصائيأوطبيباتكنلمإذا

(CRT5).الدماغياالرتجاجعلىالتعرفأداةاستخدام

13أعمارهمكونتالذينالرياضيينتقييمفيSCAT5ستخدمت

أقل،أوسنة12أعمارهمكونتالذينلألطفال.فوقفماسنة

.الطفلبالخاصSCAT5استخداميرجى

مفيدايكونأنممكنالموسمبدايةقبلاألساسيSCAT5ختبارا

هذالمطلوباليسولكنهاإلصابةبعدمااختباردرجاتلتفسير

7الصفحةفيSCAT5الستخدامالتفصيليةالتعليماتقدمت.الغرض

لكل.الرياضياختبارقبلبعنايةالتعليماتهذهقراءةيرجى،8و

ال.لالمائبالخطمكتوبةموجزةشفهيةتعليماتإعطاءيتمختبارا

.توقيتساعةأويدساعةسوىالفاحصيحتاج

علىلتوزيعهاالحاليشكلهافيبحريةاألداةهذهنسخيمكن

يبأتغييرهاينبغيال.والمنظماتوالمجموعاتوالفرقاألفراد

مكاسبلتحقيقبيعهاأوكتابتهاإعادةأواألشكالمنشكل

لبيتطرقميشكلفيستنساخاأوترجمةأومراجعةأي.تجارية

.الرياضةفيالدماغياالرتجاجمجموعةقبلمنمحددةموافقة

تعرف وأخرج
رمباشغيرنتقالاأومباشرةضربةطريقعنإَماالرأسإصطدام

هناكتكانذاإ.الدماغفيوقاتلةخطيرةةإصابهترافقأنيمكنللقوة

الخطورةعاليةمؤشراتالمنأيذلكفيبماملموسة،مخاوف

والنقلالطورائإجراءاتتفعيليجب،1رقمالمربعفيالمذكورة

.مستشفىأقربإلىالعاجل

تفاصيل المريض

:االسم

:تاريخ الميالد

:العنوان

:رقم الهوية الشخصية

:الفاحص

:الوقت:تاريخ اإلصابة
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الميدانيأوالفوريالتقييم

الرتجاجعرضهمتفييشتبهالذينالرياضيينلجميعبالنسبةالتاليةالعناصرتقييميجب

الميدانضيةأرعلىذلكيتمأننسباألوالعصبي،المعرفيالتقييمفيالشروعقبلدماغي

.طارئةالالعناية/األوليةاإلسعافاتمناالنتهاءبعدمن

غيرأومباشرةضربةإثرةظملحوعالماتأو«الخطرمؤشرات»إحدىوجودحالةفي

لقبمنوتقييمهالمشاركةمنوبأمانفوراالرياضيإخراجيجبالرأس،علىمباشرة

.لهمرخصصحيةرعايةأخصائيأوالطبيب

الرعايةائيأخصأوالطبيبلتقديروفقاطبيةمنشأةإلىالمصابنقلإمكانيةفيالنظريتم

.لهالمرخصالصحية

كلبشبهالقيامويمكنالمرضىلجميعمعياريكمقياسمهمGCSللغيبوبةغالسكومقياس

وفحص(Maddocks)مادوكسأسئلة.الوعيحالةتدهورعنداألمرلزمإذامتسلسل

القياميتمنأإلىتحتاجالولكنالفوريالتقييممنحاسمةخطواتهيالعنقيالفقريالعمود

.تسلسليابها

مؤشرات عالية الخطورة

تشنجاتأونوبات • ألم عند الرقبة أو في آالم

اللمس

•

الوعيفقدان • رؤية مزدوجة •

اإلدراكحالةتدهور • شعور / تنميلضعف أو 

نحرق في الذراعين أو الساقيب

•

التقيؤ • متزايدأوشديدصداع •

جالهيا,االضطرابفيزيادة

العدائيةو

•

ةظعالمات ملحو: 2لخطوة ا

الفيديومن خاللشوهد  0 وهد مباشرةش 0

ال نعم اإلستلقاء على أرضية الميدان بدون حراك

ال نعم ل التعثروالتثاق/نعدام التناسق الحركي ا/المشي/صعوبة التوازن 

في الحركة

ال نعم بشكلألسئلةعن اجابة التوهان أو االرتباك أو عدم القدرة علی اإل

مناسب

ال نعم نظرة فارغة أو خالية من التعبير

ال نعم الرأسعلى إصابة في الوجه بعد صدمة 

تقييم الذاكرة: 3الخطوة 

2أسئلة مادوكس

رني ماذا أوال، أخب. سأطرح عليك بعض األسئلة، يرجى االستماع بعناية و بذل قصارى جهدك"
"حدث؟

لإلجابة الخاطئة" ال"لإلجابة الصحيحة و " نعم"عالمة على ضع

ال نعم "اليوم؟نحنمكانأيفي"

ال نعم "اآلن؟نحنالمبارةمنشوطأيفي"

ال نعم "المباراة؟هذهفيسجلخرمنآمن"

ال نعم المباراة / ما هو الفريق الذي لعبت ضده األسبوع الماضي "

"الماضية؟

ال نعم "هل فاز فريقك في المباراة األخيرة؟"

يمكن استبدال األسئلة المناسبة لكل رياضة: مالحظة

الفحص: 4الخطوة 

3(GCS)مقياس غالسكو للغيبوبة 

وقت التقييم

تاريخ التقييم

أفضل استجابة للعين (ع)

1 1 1
العينفتحعدم

2 2 2 لأللمستجابةإالعينفتح

3 3 3
للحديثستجابةإالعينفتح

4 4 4
عفوياالعينينفتح

(ش)أفضل استجابة شفهية

1 1 1
شفهيةإستجابةتوجدال

2 2 2
مفهومةغيرأصوات

3 3 3
مالئمةغيركلمات

4 4 4
مشوش

5 5 5
والمكانللزمانمدرك

(ح)أفضل إستجابة حركية 

1 1 1
حركيةإستجابةتوجدال

2 2 2
لأللمإستجابةتمدد

3 3 3
لأللمإستجابةطبيعيغيرنثناءا

4 4 4
أللماإنقطاععند/نثناءا

5 5 5
لأللمإستجابةتموضع

6 6 6
لألوامرإستجابة

(ح+ ش + ع )نتيجة غالسكو للغيبوبة 

تقييم العمود الفقري العنقي

ال نعم عند الراحة ؟باأللم في رقبته شعرالرياضي أنه ال يخبركهل ي

ال نعم الرقبة وهو ساكن ال يتحرك، فهل لدى في إذا لم يكن هناك آالم

من دون ألم؟مجال حركي كامل و طبيعيعند تحريكه الرياضي 

ال نعم طبيعيان؟في الطرف هل قوة الذراع واإلحساس 

ياعالتفكير أو ويعندما ال يكون المريض صاف

ي   تماما، ينبغي افتراض  إصابة العمود الفقر

.العنقي حتى يثبت العكس

:االسم

:تاريخ الميالد

العنوان:

:رقم الهوية الشخصية

:الفاحص

:تاريخ اإلصابة

مؤشرات عالية الخطورة: 1لخطوة ا
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تقييم األعراض: 2الخطوة 
مثعالبصوتالتعليماتهذهقراءةمنهويطلباألعراضنموذجالرياضيإعطاءيجب

.األعراضمقياسإكمال

المعتاداه/شعورهأساسعلىها/أعراضهتقييمة/الرياضيعلىيجباألساسي،للتقييم

.الوقتذلكفيأعراضهتقييمالرياضيعلىيجباالصابة،بعدمالتقييموبالنسبة

ما بعد اإلصابة0 األساسي 0 :ديديرجى التح

يرجى تسليم النموذج للرياضي

شديد متوسط خفيف الشيء 

6 5 4 3 2 1 0 صداع 

6 5 4 3 2 1 0 "ضغط في الرأس"

6 5 4 3 2 1 0 ألم الرقبة

6 5 4 3 2 1 0 غثيان أو تقيِؤ

6 5 4 3 2 1 0 دوار

6 5 4 3 2 1 0 رؤية غير واضحة

6 5 4 3 2 1 0 مشاكل في التوازن

6 5 4 3 2 1 0 الحساسية للضوء

6 5 4 3 2 1 0 لضجيجلالحساسية 

6 5 4 3 2 1 0 احساس بالتثاقل

6 5 4 3 2 1 0
وكأنك في “إحساس /مشوش

“الضباب

6 5 4 3 2 1 0 "لست على ما يرام"

6 5 4 3 2 1 0 صعوبة في التركيز

6 5 4 3 2 1 0 صعوبة في التذكر

6 5 4 3 2 1 0 تعب أو انخفاض الطاقة

6 5 4 3 2 1 0 رتباكا

6 5 4 3 2 1 0 نعاس

6 5 4 3 2 1 0 أكثر انفعالية

6 5 4 3 2 1 0 سريع الغضب

6 5 4 3 2 1 0 حزن

6 5 4 3 2 1 0
عصبي أو قلق

6 5 4 3 2 1 0
إن)النومالخلود إلىمشكلة في

(وجدت

من 22
:إجمالي عدد األعراض

132 من :درجة شدة األعراض

ال نعم هل تزداد األعراض سوءا مع النشاط البدني؟

ال نعم هل تزداد األعراض سوءا مع النشاط الذهني؟

إذا بیعي طلور الشعن ابھا مر لتي تشعایة ولمئالنسبة اي هما

؟بیعي تماما طلور الشعهو ا%  100ن كا

٪، لماذا؟100ذا لم يكن إ

يرجى إعادة النموذج للفاحص

خارج الميدان تقييم المكتب أو

يئة خالية رياضي و هو مستريح و في بلليجب أن يتم التقييم العصبي المعرفي 

. من اإللهاء

خلفية الرياضي: 1الخطوة 

:المدرسة/ الفريق / الرياضة 

:وقت اإلصابة/ تاريخ 

:سنوات  الدراسة المنجزة 

:العمر

خرآ/أنثى/ذكر:    الجنس

يمينال/ ذا و ال ذاكهال / يسار ال:   اليد المهيمنة

كم عدد االرتجاجات الدماغية التي تم تشخيصها 

لدى الرياضي في الماضي؟

ي؟غمتى كان آخر ارتجاج دما

(بباللّعللسماح له ذي احتاجهالوقت ال)كم طالت  فترة التعافي 

(أيام)األخير؟الدماغي من االرتجاج 

:هل سبق للرياضي أن

ال نعم في الرأس؟دخل المستشفى إلصابة

ال نعم عولج من الصداع أو الصداع النصفي؟/تم تشخيصه

ال نعم عسر القراءة؟/ صعوبة التعلم تم تشخيصه ب

ال نعم نقص االنتباه مع فرط النشاط؟/إضطراب نقص االنتباه تم تشخيصه ب

ال نعم والقلق أو غيرها من االضطرابات النفسية؟االكتئابتم تشخيصه ب

:األدوية التي يتناولها حاليا؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى ذكرها

:سماال

:تاريخ الميالد

العنوان:

:رقم الهوية الشخصية

:الفاحص

:تاريخ اإلصابة
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التركيز

العد العكسي

إقرأ.)ح،ج،ث،ت،ب،أ)المختارةاألرقامقائمةعلىدائرةوضعيرجى

.الثانيةفيواحدرقمبمعدلالمحددالعمودأرقامنزوال

تيببالترليستكررهافإنكأنتهي،وعندمااألرقاممنسلسلةأقرأسوف’‘

’’.7-1-9ستقولأنت،9-1-7قلتإذاالمثال،سبيلعلىالعكسي،

)دائرة على واحدة منهاضع(قوائم التركيز العددية 

القائمة ت القائمة ب القائمة أ

0 ال نعم 2-4-1 6-2-5 3-9-4

1 ال نعم 8-5-6 5-1-4 9-2-6

0 ال نعم 1-3-8-6 5-9-7-1 4-1-8-3

1 ال نعم 1-8-4-3 8-6-9-4 9-7-2-3

0 ال نعم 3-5-1-9-4 3-4-8-1-6 1-7-9-2-6

1 ال نعم 1-5-2-8-6 3-4-8-1-6 6-8-2-5-1

0 ال نعم 9-1-5-6-7-3 4-6-9-1-3-8 2-6-4-8-1-7

1 ال نعم 4-1-5-6-2-9 6-5-8-4-2-7 8-4-1-9-3-5

القائمة ح القائمة ج القائمة ث

0 ال نعم 1-7-2 2-8-3 2-8-7

1 ال نعم 9-7-4 8-1-5 6-2-9

0 ال نعم 3-8-6-1 3-9-7-2 3-8-1-4

1 ال نعم 4-2-9-3 9-6-1-2 3-2-7-9

0 ال نعم 8-5-7-4-2 9-6-8-1-4 6-2-9-7-1

1 ال نعم 4-6-9-3-8 5-7-1-4-9 2-5-7-1-4

0 ال نعم 9-4-2-6-8-5 2-8-3-7-9-6 7-1-8-4-6-2

1 ال نعم 6-2-8-7-1-3 8-3-9-7-2-4 5-3-9-1-4-8

من 4 :عدد النقاط

3ب  الجمع التسلسلي 

.بذلكللقيامثانية30لديك,مرةكلفي3إضافةمع40إلى1منبالعدقم

االنإبدأ...7-4-1:تقولأنعليكالمثالسبيلعلى
.

0 1
1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40

من 1 الجمع التسلسلينقاط 

من 5 ( الجمع التسلسلي +األرقام مجموع نقاط التركيز(

الفحص المعرفي: 3الخطوة 
SAC4))الدماغيالتقييم الموحد لالرتجاج

:دراك اإل

0 1
نحن؟شهرأيفي

0 1 اليوم؟تاريخهوما

0 1 نحن؟األسبوعأياممنيومأيفي

0 1 نحن؟عامأيفي

0 1
ساعة1حدودفياآلن؟الوقتهوما

من 5
"اإلدراك"نتيجة

الذاكرة الفورية

كلفيالتقليدية"كلمات5ال"قائمةباستخدامإستكمالهيمكنالفوريةالذاكرةمنجزء

تأثيرالمنللحدمحاولةكلفي"كلمات10"باستخداماختياريةبصفةأومحاولة

رأذك.االولىالمحاولةفيالصحيحالعددعنالنظربغضمحاوالت3التقدم.فيالسق
.الثانيةفيكلمةبمعدلالكلمات

التيالمحددةالكلماتقائمةعلىدائرةضعثمكلمات10أو5الوائمقمجموعةاختياريرجى

.االختبارلهذااختيارهاتم

ركرذلكمناالنتهاءوعندالكلماتمنقائمةعليكأقرأسوف.ذاكرتكسأختبر’‘

أكررسوف:3و2للمحاوالتبالنسبة.تتذكرهاالتيالكلماتمنممكنعددأكبر

التيالكلماتمنممكنعددأكبرترتيبدونمنكرر.أخرىمرةالقائمةنفس

’.’قبلمنالكلمةذكرتلوحتىتتذكرها،

) 5من(النتيجة  

كلمات بديلة5قوائم  القائمة

 1محاولة 2محاولة 3محاولة

حشرة ليمون غطاء درهم إصبع أ

عربة خبز  سكر ورقة شمعة ب

حديد غروب عطر قرد طفل ت

هواء  باص  سجاد تفاحة كوع ث

لوحة قطن فلفل رمح سترة ج

حوت سرج مرآة عسل لاير ح

من 15

نتيجة الذاكرة الفورية

توقيت إنهاء اخر محاولة

) 10من(النتيجة  

كلمات بديلة 10قوائم  القائمة

 1محاولة 2محاولة 3محاولة

حشرة ليمون غطاء درهم إصبع
خ

عربة خبز  سكر ورقة شمعة

حديد غروب عطر قرد طفل
د

هواء  باص  سجاد تفاحة كوع

لوحة قطن فلفل رمح سترة
ذ

حوت سرج مرآة عسل لاير

من 30

نتيجة الذاكرة الفورية

توقيت إنهاء اخر محاولة

:االسم

:تاريخ الميالد

العنوان:

:رقم الهوية الشخصية

:الفاحص

:تاريخ اإلصابة
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فحص الجهاز العصبي: 4الخطوة 

للحصول على تفاصيل( 8و 7صفحة )التعليمات تيانظر إلى صفح

.وضع العالماتتقديم و 

ال نعم
على سبيل المثال، قائمة فحص )ٍل عايمكن للمريض أن يقرأ بصوت هل 

واتباع التعليمات دون صعوبة؟( األعراض

ال نعم لعمود الفقري العنقي من دون ألم؟كاملة لحركةبمريض القيام للهل يمكن

ال نعم

دون تحريك رأسه أو رقبته، هل يمكن للمريض النظر إلى اليمين و إلى 

رؤية؟ازدواج في السفل دون األعلى وإلى األواليسار

ال نعم
بين األنف و اإلصبع بشكل وافق هل يمكن للمريض إجراء اختبار الت

طبيعي؟

ال نعم بشكل طبيعي؟(على خط واحد)هل يمكن للمريض المشي بالترادف 

فحص التوازن
5(mBESS)نظام تقييم خطأ التوازن المعدل ختبار ا

يمين 0 ؟اأي قدم تم اختباره

يسار   0 (مثال ماهي القدم الغير مهيمنة)

(أرضية صلبة، الميدان، الخ)ختبار أرضية اال

، الشريطأداة التقويماألحذية، حافي القدمين،)ما ترتديه في قدمك 

(الالصق، الخ

األخطاء الحالة

10من  الوقوف على القدمين معا

10من  )القدم الغير مهيمنة(الوقوف على قدم واحد 

10من  )القدم الغير مهيمنة في الخلف(على القدمين في خط واحد الوقوف

30من  االخطاءمجموع

التذكر المتأخر:5الخطوة 

.دقائق من نهاية قسم التذكر الفوري5يجب إتمام التذكرالمتأخر بعد انقضاء 

.نقطة لكل إجابة صحيحة1تمنح 

هل تتذكر تلك القائمة من الكلمات التي قرأتها عدة مرات في وقت سابق؟ قل لي أكثر ما يمكنك

.تذكره من كلمات تلك القائمة بدون ترتيب

وقت البدء   

.مجموع النقاط يساوي عدد الكلمات التي تم تذكرها. يرجى تسجيل كل كلمة تذكرت بشكل صحيح

10من  أو 5من :إجمالي عدد الكلمات التي تم  تذكرها بدقة

قرار: 6الخطوة

:تاريخ و وقت التقييم

المجال

)22من (عدد األعراض 

(132من )درجة شدة األعراض 

(5من )دراك اإل

15من  15من  15من 

الذاكرة الفورية

30من  30من  30من 

(5من )التركيز 

عادي عادي عادي

تقييم الجهازالعصبي

غير عادي غير عادي غير عادي

(30من )اخطاء التوازن 

5من  5من  5من 

التذكر المتأخر

10من  10من  10من 

:و وقت اإلصابةتاريخ

إذا كنت تعرف الرياضي قبل إصابته، فهل يختلف عن المعتاد؟

ال ينطبق 0 غير متأكد 0 ال 0 نعم 0

(إذا كان األمر مختلفا، فسر لماذا في قسم المالحظات السريرية)

رتجاجا دماغيا؟اتشخيص تم هل 

ال ينطبق 0 غير متأكد 0 ال 0 نعم 0

في حالة إعادة االختبار، هل تحسن الرياضي؟

ال ينطبق 0 غير متأكد 0 ال 0 نعم 0

التقييمأنا طبيب أو مختص في الرعاية الصحية مرخص له و قد أتممت شخصيا أو أشرفت على إتمام

(SCAT5)هذا.

:توقيعال

 :اإلسم

 :المسمى الوظيفي

 :(إذا ينطبق)رقم التسجيل 

 :التاريخ 

دماغي، ال ينبغي أن تستخدم كوسيلة وحيدة لتشخيص االرتجاج الSCAT5نتائج تقييم 

ة بعد قياس التعافي أو أخذ قرارات بخصوص جاهزية الرياضي للعودة إلى المنافسأو 

.اإلرتجاج الدماغي

:سماال

:تاريخ الميالد

العنوان:

:رقم الهوية الشخصية

:الفاحص

:تاريخ اإلصابة
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:مالحظات سريرية

دماغيبإرتجاجاإلصابةحالةفينصائح

)دماغيبإرتجاجالمصابالرياضييراقبالذيللشخصتعطى)

ولمقدقيطبيفحصإجراءتمالرأس،فيإصابةتلقىالمريضهذا

.خطيرةمضاعفاتأيةحدوثعلىعالماتأيعلىالعثوريتم

لىإالمريضيحتاجوسوفآلخرشخصمنالتعافيوقتيختلف

بيبكطيقدمسوف.مسؤولبالغشخصقبلمنأخرىلفترةمراقبة

.المناسبالزمنياإلطارمعتمشياالتوجيهاتالمعالج

يةالرؤالصداع،تفاقمالتقيؤ،السلوك،فيتغييرأيالحظتإذا

أوكبطبيبالفورعلىاالتصاليرجىالمفرط،النعاسأوالمزدوجة

.المستشفىفيللطوارئقسمأقرب

:أخرىمهمةنقاط

ةشطناألعلىاإلقتصاروالبدنيالنشاطمنالحد:األوليةالراحة

منوالحد(والتمارينوالتدريبالرياضةممارسةتجنب)الروتينية

مستوىإلىالشاشاتمشاهدةوقتووالعملالمدرسةمثلاألنشطة

.األعراضسوءمنيزيدال

الكحولتجنب1)

وجهوعلىطبيإشرافدونأدويةأوعقاقيرتناولتجنب2)

:التحديد

النومأقراصتجنب(أ

األلماتمسكنأولاللتهاباتالمضادةاألدويةاألسبرين،تستخدمال(ب

المخدرةالموادمثلالقوية

.حيةالصالرعايةأخصائيقبلمنبذلككليسمحأنإلىتقدال(3

ةالرعايأخصائيموافقةيتطلبالرياضة/اللعبإلىالعودة(4

.الصحية

:هاتف العيادة

:إسم المريض

:وقت اإلصابة/ تاريخ 

:وقت المراجعة الطبية / تاريخ 

:الخدمة الطبيةقدمم

بيانات اإلتصال أو الختم

:االسم

:تاريخ الميالد

العنوان :

:رقم الهوية الشخصية

:الفاحص

:تاريخ اإلصابة

©2017مجموعة الإلرتجاج الدماغي في الرياضة 

6



تعليماتال

هي التعليمات التي أعطيت للرياضي من قبل الطبيب SCAT5 الكلمات المكتوبة بالخط المائل في جميع أنحاء

األعراضمقياس

نھأنحیفيیاضيرلل"ديالعتیاا"ورلشعامتقییتمیأندلمفیانمئیاًدمب.بھملقیااريیجذيلارالختبااوعنلىإراضلألعمنيزلاراطإلادیستنأنبیج
.رالختبااتقوفيیاضيرلاورشعنعؤاللسالألفضانمدةلحاادبع/دةلحااحلةرلمالخال

أنینبغي,نیرلتمادبعراضألعامقياسءنھاإفیھامیتلتياتلحاالافي.صلفاحالقبنمسلیویاضيرلالقبنمراضألعاسمقیالیكتمأنبیج
22هوراضألعاددعإلجمالينلممكااألقصىالحد.الراحةحالةفيالقلبدقاتنسقمعبةرمتقاقلبھتقادونتكثحییحاًرمستیاضيرلاونیك

.21األقصىالحدبذلكيجعلالذيومباشرةاإلصابةبعدماالنومسؤالذفحمكانیةإءباستثنا

ؤالسذفحمكانیةإءباستثنا22x6=132هونلممكاألقصىادلحادول،لجافيتجادرلاجمیعضافةإبیجاألعراضشدةدرجةعلىللحصول
.21x6=126ألقصىادلحاكلذبلیجعذيلاورةمباشإلصابةادبعماوملنا

الفوريةالذاكرة

تشير الدراسات . كلمات في المحاولة الواحدة 10كلمات التقليدية في كل محاولة أو استخدام 5يمكن إتمام جزء الذاكرة الفورية باستخدام قائمة ال 
في الحاالت التي يكون فيها هذا السقف واضحاً قد  يرغب . كلمات في الذاكرة الفورية5السابقة إلى التأثير السقفي الملحوظ عند استخدام قائمة من 

.         كلمات في كل محاولة10كلمات لتكوين مجموعة ب 5الفاحص في جعل المهمة أكثر صعوبة من خالل دمج مجموعتين من 

.30مع حد أقصى إلجمالي المحاوالت  يساوي 10في هذه الحالة يكون عدد النقاط األقصى في المحاولة 

بغض النظر عن 3أتمم جميع المحاوالت ال . للذاكرة الفورية باستخدام تلك القائمة3ثم أتمم المحاوالت ال ( 10أو 5إما )ختر إحدى قوائم الكلمات ا

.                                                                                                                            نتائج المحاوالت السابقة

تقرأأنيجب"ترتيببدونتتذكر،أنيمكنكالكلماتمنعددأكبربعديكررانتهي،وعندماالكلمات،منقائمةلكسأقرأ.ذاكرتكختبارابسأقوم"
.بالثانيةكلمةبمعدل

2و1المحاوالتنتائجعنالنظربغض3و2المحاوالتإتمامجبي

2و1المحاوالت

"الكلمةبإعادةلوقمتحتىترتيب،بدونتتذكرأنيمكنكالكلماتمنعددكبرأبعديكرر.أخرىمرةالقائمةنفسلكسأكرر"

.3الالمحاوالتنقاطمجموعيساويالمجموع.صحيحجوابلكلنقطةمنحا

.المتأخرالتذكرختبارباالرياضيإبالغيجبال

التركيز

العكسيالعد

:يليكمااألرقامتلكبتقديموقمحأوجأوثأوتأوبأوأالقوائمأرقاممنواحداعمودااختر

"7-1-9تقولأنت،9-1-7قلتإذاالمثال،سبيلعلى.لكقرأتهلماعكسيبترتيبليهاكررأنتهي،وعندمااألرقاممنسلسلةلكسأقرأ"

.أرقام3منسلسلةبأولإبدأ

لطولسبةبالن"ال"علىدائرةصحيح،ضعغيرالجوابكانإذا.التاليةالسلسلةطولإلىانتقلو"نعم"علىدائرةضعصحيحا،الجوابكانإذا
السلسلةطولنفسفيمتتاليينخطأينإرتكابعندتوقف.سلسلةطوللكلممكنةواحدةنقطة.السلسلةطولنفسفي2المحاولةوإقرأاألولىالسلسلة

.الواحدةالثانيةفيواحدبمعدلاألرقامقراءةينبغيو

3بالتسلسليالجمع

.بذلكللقيامثانية30لديك,مرةكلفي3إضافةمع40إلى1منبالعدقم

االنإبدأ...7-4-1:تقولأنعليكالمثالسبيلعلى

جميع اإلجابات صحيحةامنح نقطة واحدة إذا كانت 

ثانية30ختبار خالل االة /الرياضيإذا كان هناك أي خطأ أو لم يكمل صفر

المتأخرالتذكر

.التذكرالفورينهايةعندقائق5انقضاءبعدالمتأخرالتذكرإتماميجب

."ترتيببدونتتذكرهاأنيمكنكالقائمةفيالكلماتمنممكنعددأكبرليقلسابق؟وقتفيعليكقرأتهاالتيالكلماتمنالقائمةتلكتذكرهل"

صحيحةإجابةلكلواحدةنقطة

(mBESS)5المعدلالتوازنخطأتقييمنظامإختبار

مجهزةيدساعةأوتوقيتساعةإستعمالاإلختبارهذايتطلبو(mBESS)5المعدلالتوازنخطأتقييمنظامختباراعلىيعتمدهذاالتوازنختبارا
.للثوانيبعداد

االنطالقوضعيةفيالرياضييكونعندمافقطاألخطاءدبعالفاحصيبدأأنالمفترضمن.محاولةكلمنثانية20كلاألخطاءعددتسجيليتم
.ةالمناسب

.10هوواحدةحالةكلعناألخطاءلعدداألقصىالحد.ثانية20اختباراتثالثةخاللخطألكلواحدخطأنقطةبإضافةيحسبالمعدلBESSال
ختبار،ويجبااليةوضعإلىبسرعةيعودأنالرياضيعلىيجبولكنفقطواحدخطأتسجيليتمواحد،وقتفيمتعددةأخطاءالرياضيارتكبإذا
فيثوانخمسنعتقلاللمدةختبارالايةوضععلىالحفاظعلىقادرينالغيرنوالرياضي.السليمالوضعإلىالرياضيرجوععندالعديستأنفأن

.هذهاالختبارحالةفي،10ممكنة،درجةبأعلىيقيمونالبداية



يل المثال، ما يقرب على سب)الكثافة ة على سطح إسفنجي متوسطثختبار نفس األوضاع الثالاللحصول على المزيد من التقييم، يمكن : خيارات
(.سم6× سم 40× سم 50من 

أنواع األخطاء في اختبار التوازن

(الورك)الحرقفي كعبالرفع مقدمة القدم أو .5تعثر الخطوة أو السقوط.3رفع األيادي عن العرف. 1

من ختبار أكثرالزمن المتبقي على نهاية وضع اال.6درجة30إلى أكثر من للخارج الورك تحريك. 4تح العيونف. 2

ثواني                5

(.  إن وجدت)خلع أي ربطة على  الكاحل ا، (إن وجدت)ساقي السروال فوق الكاحل ارفعخلع الحذاء وباختبار توازنك رجاء  ااآلن سأقوم "
".وسيتألف هذا االختبار من ثالثة إختبارات توازن في وضعيات وقوف مختلفة، عشرين ثانية لكل وضعية وقوف 

:معاالقدمينعلىالتوازنوضع(أ)

20لمدةالوضعهذافيالتوازنعلىالحفاظتحاولأنيجب.مغلقةعينيكوالوركينعلىيديكمعا،قدميكعلىالوقوفهواألولالوضع"
."عينيكوتغلقتجهزعندماالوقتبحسابسأبدأ.الوضعهذامنللخروجفيهاتتحركالتيالمراتعددحسابيتموسوف.ثانية

:واحدةقدمعلىالتوازنوضع(ب)

مافيالمهيمنكطرفتبقيأنوينبغي.ةالمهيمنغيرقدمكعلىقفاآلن[ةالمهيمنالقدمهذهكونتس]ستستخدم؟قدمأيالكرة،ستركلكنتلو"
يديكمعثانية20لمدةالتوازنوضععلىالحفاظتحاولأنيجبأخرى،مرة.الركبةانثناءمندرجة45والوركانثناءمندرجة30ربايق

,لوضعيةاهذهمنخرجتأوتعثرتإذا.الوضعهذامنللخروجفيهاتتحركالتيالمراتعددحسابيتموسوف.مغلقةوعينيكالوركينعلى
."عينيكتغلقوتجهزعندماالوقتحساببسأبدأ.التوازنفيواستمرالبدايةنقطةالىوارجععينيكافتح

:واحدخطعلىالقدمينالتوازنوضع(ج)

.نالقدميكلتاعلىبالتساوييوزعأنيجبوزنك.الخلففيةالمهيمنغيرالقدمو)القدمأصابعإلىالكعبمن)ةالمهيمنقدمكعلىقفاآلن"
تيالالمراتعددسابحيتموسوف.مغلقةوعينيكالوركينعلىيديكمعثانية20لمدةالتوازنوضععلىالحفاظتحاولأنيجبأخرى،مرة

.التوازنضعوفيواستمرالبدايةنقطةالىوارجععينيكافتحالوضع،هذامنللخروجتتعثركنتإذا.الوضعهذامنللخروجفيهاتتحرك
"عينيكتغلقوتجهزعندماالوقتحساببسأبدأ

(واحدخطعلى)بالترادفالمشي

وقتأسرعباألمامإلىيمشونثم،.(أحذيةبدونباالختبارالقياماألفضلمن)البدايةخطوراءمعاأقدامهمعلىالوقوفالمشاركينعلىيجب
أصابعإلىالكعبمنالمشيفيالقدمينمناوبةمع(متر3طولهو،مليمتر38عرضه)الالصقالشريططولعلىممكنةوبأكبردقةممكن

درجة180يستديرونفإنهمأمتار،3الخطنهايةعبوربمجرد.خطوةكلفيالقدمينوأصابعالكعببتقريبيقومونأنهممنالتأكدوالقدمين
الكعببينلفصأوالخط،خارجخطوةلديهمكانتإذااإلختبارفيفشلوالذيننوالرياضي.المشيةنفسباستخدامالبدايةنقطةإلىويعودون
.مناسباكذلكانإذاالمحاولة،تكرارويعادالوقتتسجيليتمالالحالة،هذهفي.كانأياأوبالمعالجأوأمسكوالمسوماإذاأوالقدمين،وأصابع

األنفإلىاإلصبع

(اليسارأواليمين)وذراعكمفتوحةعينيكإبقاءمعالكرسيعلىمريحبشكلالجلوسيرجى.اآلنبكالخاصالحركيالتوافقختبارباسأقوم"
حركاتخمسأداءمنكأودالبداية،إشارةأعطيعندما.أمامكمشيرا،(دةوممداليدوأصابعوالكوعدرجة،90إلىمثنيةالكتف)ممدودة
."دقةروبأكبممكنوقتأسرعفياالنطالق،نقطةلىإالعودةثمومناألنف،طرفللمسالسبابةباستخداماألنفإلىاإلصبعمتتالية
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رتجاج الدماغيمعلومات عن اال

.طبيييملتقيخضعواللعبمنيستبعدأنيجبدماغيرتجاجالتعرضهفييشتبهالعبأي

:ليهاإنتباهاإليجبالتيالعالمات

أخذهويجبلوحدهالرياضيتركينبغيال.األولىساعة48-24الخاللمشاكلتبرزقد

:واجهإذافوراالمستشفىإلى

اجرتجاحصولفيإثراالشتباهلهالمرخصالصحيةالرعايةأخصائيأوطبيبكإستشر

.آمناتكونأناألفضلتذكر،.دماغي

التأهيلوإعادةالراحة

أيامعةلبضمماثلةذهنيةوراحةبدنيةلراحةالرياضييخضعأنيجبدماغي،ارتجاجأيبعد

ضيالرياعلىيجبالراحة،منأيامبضعةوبعدالحاالتمعظمفي.األعراضتتحسنحتى

.األعراضتتفاقمالطالمااليومينشاطهمستوىفيتدريجياالزيادة

تجاجاالرأعراضدونمنالمعتادةاليوميةأنشطتهأداءعلىقادراالرياضييصبحأنبمجرد

.تدريجياالرياضة/اللعبإلىالعودةيمكنالدماغي،

الدماغيرتجاجباالالمرتبطةاألعراضتغيبحتىالرياضة/للعبالرياضييعودالأنيجب

.الكاملةالمدرسيةاألنشطةإلىبنجاحعادقدنوويككليا

بإشرافارينتمبرنامجاتباعفيالتدرجالرياضيعلىينبغيالرياضة/اللعبإلىعودتهعند

.الرياضيةالتمارينكمياتفيتدريجياالزيادةثمطبي

:المثالسبيلعلى

للرياضةالتدريجيةالعودةستراتيجيةا

البرنامج،مراحلمنخطوةلكل(أوأكثر)ساعة24هناكيكونأنالمعتادمنالمثال،هذافي

نأنبغيي.السابقةالخطوةإلىالالعبيعودأنيجبالرياضةممارسةأثناءعرضأيتفاقمإذا

.(األقلعلى4أو3المرحلة)الالحقةالمراحلفيإالالمقاومةتدريباتتضافال

اللعبإلىةالعودقبلالصحيةالرعايةأخصائيقبلمنمكتوباالموافقةتصريحيكونأنيجب

.المحليةواللوائحالقوانينلتوجيهاتوفقاالرياضة/

ضعف أو تنميل في

الذراعين أو الساقين

• المتكررالتقيؤ • تفاقم الصداع •

عدم الثبات على 

األقدام

• سلوك غير عادي أو 

ارتباك أو إنفعال

• النعاس أو عدم القدرة على 

االستيقاظ

•

ثقل اللسان • الذراعين )النوبات 

والساقين ترتعش و ال

(يمكن السيطرة عليها

• عدم القدرة على التعرف 

على األشخاص أو األماكن

•

الهدف من كل خطوة التمرين الوظيفي في كل خطوة  خطوة التمرين

إعادة اإلدماج التدريجي 

المدرسة/ ألنشطة العمل 

األنشطة اليومية التي ال تثير األعراض النشاط المحدود باألعراض.1

زيادة معدل دقات القلب المشي أو ركوب الدراجات الثابتة بوتيرة 

من بطيئة إلى متوسطة من دون تدريب 

المقاومة

التمارين الرياضية الخفيفة. 2

حركةالإضافة  جري أو تدريبات التزلج ، أنشطة من دون 

اصطدامات رأسية
ممارسة التمارين الرياضية .3

الخاصة

التمرين والتنسيق وزيادة 

التفكير 

تدريبات أشق على سبيل المثال، تمارين 

ممكن بدأ تدريب المقاومة تدريجيا.التمرير

لتحاماالتدريبات من غير .4

إستعادة الثقة وتقييم 

المهارات الوظيفية من 

قبل الجهاز الفني

د المشاركة في أنشطة التمارين الطبيعية بع

الموافقة الطبية 

تحام كاملالتدريب .5

بصفة عاديةلعب مباراة /العودة إلى اللعب .6

الرياضة

للدراسةالتدريجيةالعودةستراتيجيةا

الغيابلىإالرياضييحتاجقد.المدرسةفيالتعلمعلىالقدرةعلىالدماغياالرتجاجيؤثرقد

اضيينالريبعضيحتاجقدالمدرسة،إلىالعودةعند.االرتجاجبعدأياملبضعةالمدرسةعن

رتجاجاالأعراضتزدادالكيالزمنيجدولهمعلىالتعديالتبعضإلىوتدريجياالعودةإلى

لنشاطاهذاعنالتوقفالرياضيعلىيجبأسوأاألعراضجعلفينشاطأيتسببإذا.سوءا

.األعراضتتحسنحتىللراحةيخلدوأن

الصحيةالرعايةقدممتحدثالمهممنمشاكل،دونالمدرسةإلىالرياضيعودةمنللتأكد

إلىالرياضيةلعودتبعةالمالخطةمعرفةللجميعيتسنىحتىبعضالبعضهموالمعلمينواآلباء

.المدرسة

2الخطوةتخطيللرياضييمكنأعراض،أييسببالالذهنيالنشاطكانإذا:مالحظة

.أوالالمنزلفيالمدرسةبأنشطةالقيامقبلجزئيبدوامالمدرسةإلىوالعودة

نأممكنخرىاألاتءجرااإلبعضالذهني،النشاطمعأعراضمواجهةفيالرياضيإستمرإذا
:تشملأنويمكنالمدرسةإلىالعودةعلىتساعد

فاقمتتأندونالتعلم،/المدرسةإلىيعودحتىالرياضةإلىيعودأالالرياضيعلىيجب
.الزمنيالجدولفيتغييراتأيإلىأويحتاجملحوظبشكلاألعراض

الهدف من كل خطوة النشاط في كل خطوة النشاط الذهني

العودة التدريجية إلى 

األنشطة المعتادة

األنشطة المعتادة التي يقوم بها الالعب خالل

مثل )النهار طالما أنها ال تزيد من األعراض 

أإبد(. القراءة، الرسائل النصية، وقت الشاشة

دقيقة ثم زد الوقت تدريجيا15-5ب 

األنشطة اليومية التي ال . 1

تسبب أعراضا للرياضي

يزيادة تقبل العمل المعرف طة الواجبات المنزلية، القراءة أو غيرها من األنش

.المعرفية خارج الفصول الدراسية

األنشطة المدرسية. 2

زيادة األنشطة األكاديمية .  اإلدراج التدريجي للعمل المدرسي

قد تحتاج للبدء بيوم مدرسي جزئي 

أو بزيادة فترات الراحة خالل اليوم

العودة إلى المدرسة. 3

بدوام جزئي

العودة إلى األنشطة 

األكاديمية كليا و تعويض

ما فات

ممكن السماح باداء األنشطة المدرسية

تدريجيا حتى يوم كامل

العودة إلى المدرسة. 4

بدوام كامل

أخذ الكثير من فواصل الراحة خالل 
راتالفصول والواجبات المنزلية واالختبا

• الذهاب إلى المدرسة متأخرا أو فقط لنصف يوم 

أو الحضور في بعض الفصول فقط

•

في اليومواحدمتحان ليس أكثر من ا • االختبارات/ أخذ المزيد من الوقت إلنهاء المهام  •

التقليل في الواجبات • اختبارات/ غرفة هادئة إلنهاء المهام  •

ستعمال إشارات الذاكرةا/ التكرار 

المعلم/ االستعانة بطالب مساعد 

•
•

لى األماكن الصاخبة مثل الكافتيريا  إعدم الذهاب 

قاعات التجمعات واألحداث الرياضية الحفالت 

الموسيقية و المتاجر و إلخ

•

الطفلأن من قبل المعلمين علىالتأكيد 

سيحصل على الدعم الالزم خالل فترة 

التعافي

•
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