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اثر تمرينات تاهيلية في تحسين المدى الحركي والقوة العضلية لالعبي كرة القدم المصابين
بالرباط الصليبي المرمم
*حيدر علي هادي العيساوي أ .د رافد عبد االمير مبارك أ .د عمار حمزه هادي الحسيني

تاريخ القبول2022/08/31 :

تاريخ االستالم2022/08/09 :

المستخلص
يهدف البحث الى اعداد تمرينات تأهيلية لالعبي كرة القدم المصاااا ي الر اط الصاااليبي االمامي
المرمم ،والتعرف على تأثير التمرينات التأهيلية في تحساااي المدى الحركي والقوة العضااالية لالعبي كرة
القدم المصااا ي الر اط الصااليبي المرمم.اسااتمدم المنها التيريبي لمالتمتل ليبيعة الملااالة المراد حلها
تصااميم الميموعتي المتاافيتي تات االبتبار القبلي والبعدي ،وتحدد ميتمع البحث الالعبي المصااا ي
في االنادياة الرياا ااااياة في محاافلاة اا ال للادرماة االولى والممتاااة ارة القادم والباال عاددهم  )10العبي
للموسم .)2022 – 2021
امرى ابتبارات القوة العضااالية القا ضاااة والباساااية) والمدى الحركي االييا ي والسااالبي)،
واستمر البرناما التأهيلي  )12أسبوع واقع  )36وحدة تأهيلية ثالث وحدات بالل االسبوع
وبرج البحث ميموعة م االساااتنتامات منها ان الوحدات التأهيلي لها تأثير لاااال اييا ي في
القوة العضالية الباساية والقا ضاة) للركبة المصاا ة التمزق اليزتي للر اط الصاليبي لالعبي كرة القدم،
وان التمرينات التأهيلية لها تأثير اييا ي في المدى الحركي الساالبي واالييا ي) للركبة المصااا ة التمزق
اليزتي للر اط الصليبي.
وم التوصاايات التي يوصااي ها الباح ون التأكيد على اعتماد المنها التأهيلي لما لل م دور في
أعادة الر اط الصااليبي االمامي ،كذلك في تحسااي شااال االداء ،والتأكيد على نلاار الوعي الصااحي ي
الريا اي المرامعة الساريعة في حالة التعر لالصاا ة لمنع حدوث مضااع ات وسارعة العودة للحالة
اليبيعية.
الكلمات المفاتحية :الرباط الصليبي ،كرة القدم.

* حيدر علي هادي العيساوي  ،ا ل ،العراق.
hayder.hadi@student.uobabylon.edu.iq
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Abstract
The aim of this research is to prepare rehabilitation exercises for football
players with reconstructed anterior cruciate ligament and to determine the
effect of rehabilitation exercises on improving the range of motion and muscle
strength of football players with reconstructed anterior cruciate ligament. The
research community identified the injured players in sports clubs in Babylon
province for first grade and excellent football, and the number of (10) players
for the season (2021-2022). He performed muscle strength (grip and extensor)
and range of motion (positive and passive) tests, and the rehabilitation
program lasted twelve weeks, with three rehabilitation units per week. The
research reached a number of conclusions, including that rehabilitation
sessions have a positive effect on the muscle strength (extensor and
prehensile) of the knee affected by a partial tear of the ACL in football players,
and that rehabilitation exercises have a positive effect on the range of motion
(negative and positive) of the knee affected by a partial tear of the ACL. The
researchers' recommendations include emphasizing the rehabilitation
approach because of its role in anterior cruciate ligament recovery and
performance improvement, as well as emphasizing the spread of health
awareness among athletes through rapid review in the event of injury to avoid
complications and allow a quick return to normal.
Keywords: cruciate ligament, football.

: التعريف بالبحث1
: مقدمة البحث وأهميته1-1
تعد االصااا ات الريا ااية في لعبة كرة القدم م اعقد االمور التي تمنع الالعبي م ممارسااة حياتهم
 فقد انتلارت االصاا ات وتااثرت في مميع انحاء البالد سابث الا ير،اليبيعية والريا اية على حد ساواء
م االمور قاد تاون مناابياة او نى تحتياة اوالضااااع في البراما التادريبياة أو عض اليرق القاديماة رير
المناسبة لبعض الالعبي حيث ان مميع هذه اللروف تعتبر عوامل رتيسية واساسية في حدوث االصا ات
.الريا ية العامة واصا ة م صل الركبة لال باص
ويعد م صاال الركبة واحد م اهم الم اصاال المومودة في مساام االنسااان ات يرتاز مساام االنسااان و لااال
مباشار على هذا الم صال وم الوا ان ان م صال الركبة يحتوي على عدة امزاء مهمة تتعر لةصاا ة
بصااوصااا في لعبة كرة القدم وم االصااا ات الر اط الصااليبي االمامي والمل ي واالر ية االبرى التي
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تحيط م صال الركبة وكذلك اصاا ات الاضااري االنساي الدابلي والوحلاي المارمي اواصاا ة العضاالت
المحيية الم صل وم اهمها العضلة الر اعية اوعضلة الاول .
وتعد لعبة كرة القدم م االلعاب التي تا ر فيها االصااا ات وتلك ساابث شاادة المنافسااة ومتيلباتها البدنية
والمهاارياة والمييياة الملقاات على عااتع الالعبي وفي المبااراة ن سااااهاا ،مماا تتيلاث مهادا عاالياا يباذلال
الالعث ما قد يتعر لا ير م االصااا ات التي ترثر في اداء المهارات االساااسااية ،وهنا يأتي دور اليث
الريا ااي في معالية االصااا ة لا عودة الالعث الى الملعث مرة ابرى عد االصااا ة.كي يمضااع الى
تأهيل طبي ريا اي ات ان رموعل دون بضاوعل للتمرينات التأهيلية يعر ال الى اصاا ة اكبر وقد ينتهي
ملااواره الريا ااي ،لذلك تعد التمرينات التأهيلية والعالمية صااورة عامة اك ر الوساااتل تأثيرا في اعادة
المصاا ي الى ساا ع عهدهم وترثر الريا اي صاورة باصاة ،ات ان هناك اشاارات ان هذه التمرينات ترثر
في مسام الريا اي تأثيرات عديدة منها اساتعادة العضاالت والم اصال الى اماانياتها الويي ية.اعادتل الى
العمل صورة ميدة...الاااخ).
وم هنا ماءت أهمية البحث في اساااتمدام تمرينات تأهيلية في تحساااي المدى الحركي والقوة العضااالية
لالعبي كرة القدم المصا ي الر اط الصليبي المرمم
 2-1مشكلة البحث:
يعد م صاال الركبة م الم اصاال التي تاون قادرة على الحركة لااال يساامن أداء ويات ل مع قاء ثباتل
كم صال تحت تأثير القوى العاملة عليل أثناء الحركة وهوم أهم م اصال اليسام واالك ر عر اة لةصاا ة
إتا تعر للضااط المساتمر أوعندما ييبر الم صال على الحركة في مدى أوساع م مداه الحركي اليبيعي
تحت تأثير قوى بارمية مما قد يسااابث إصاااا ة الركبة ،اوم بالل االحتااك المباشااار مع الزميل اثناء
اللعث ،و عد االطالع على االندية الريا اية ومد الباح ون ان معلم العبي كرة القدم في االندية الريا ية
في محافلة ا ل مم يتعر ااون الى قيع الر اط الصااليبي االمامي م صاال الركبة ساابث االحتااك مع
الالعث المنافس اواالداة الارة) أوالحركات الزاتدة الماطية أوقلة المرونة أوعدم االحماء لااال ميد قبل
التمري أوالبيولة ،لذلك ارتأى الباح ون الى اساااتمدام تمرينات تأهيلية اساااتعادة المدى الحركي لم صااال
الركبة وقوة العضالت العاملة عليها ارة القدم لالعبي المصا ي التمزق الالي للر اط الصليبي االمامي.
 3-1اهدف البحث:
 .1اعداد تمرينات تأهيلية لالعبي كرة القدم المصا ي الر اط الصليبي االمامي المرمم.
 .2التعرف على تأثير التمرينات التأهيلية في تحسااااي المدى الحركي والقوة العضاااالية لالعبي كرة
القدم المصا ي الر اط الصليبي المرمم.
 4-1فرض البحث:
• للتمريناات التاأهيلي تاأثير معنوي في تحسااااي المادى الحركي والقوة العضاااالياة لالعبي كرة القادم
المصا ي الر اط الصليبي المرمم.
 2منهجية البحث واجراءاته الميدانية:
 1-2منهج البحث:
اسااتمدم المنها التيريبي لمالتمتل ليبيعة الملااالة المراد حلها تصااميم الميموعتي المتاافيتي
تات االبتبار القبلي والبعدي ،إت قام الباح ون ابتيار تصاااميم الميموعتي الضاااا ية والتيريبية يريقة
االبتبار القبلي والبعدي لال منهما.
الجدول ( )1التصميم التجريبي للبحث
المجموعة
الميموعة
التيريبية
الميموعة
الضا ية

االختبارات القبلية

العامل التجريبي
تمرينات تأهيلية معدة م قبل
الباح ون

ابتبارات المدى الحركي،
ابتبارات القوة العضلية البرناما التأهيلي التا ع مركز
التأهيل

االختبارات البعدية
ابتبارات المدى
الحركي ،ابتبارات القوة
العضلية

 2-2مجتمع وعينة البحث:
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تحدد ميتمع البحث الالعبي المصاااا ي في االندية الريا اااية في محافلة ا ل للدرمة االولى والممتااة
ارة القدم والبال عددهم  )10العبي للموسااام  ،)2022 – 2021وتم ابتيار الميتمع اكملل وتوايعهم
الى العينات االتية:
 .1العبان لعينة التير ة االستيالعية.
 .2ار عة العبي للميموعة الضا ية.
 .3ار عة العبي للميموعة التيريبية.

 3-2اختبار القوة العضلية:
 -1قياس قوة العضالت الباسطة للركبة:
الهدف من االختبار :قياس قوة العضالت العاملة على م صل الركبة م االمام العضلة الر اعية
الرؤوس)
االدوات واالجهزة المستخدمة :كرسي  ،مهاا الديناموميتر
اجراءات االختبار :ييلس الالعث على المنضدة و ع مرين وير ط مهاا الديناموميتر على ساق
الالعث وي بت اس ل المنضدة بل الالعث ويقوم سحث اليهاا أقصى قوة الى حدود االلم
التسجيل :يقوم الالعث سحث اليهاا أقصى قوة وتسيل قراءة اليهاا ويتم التسييل الاام وتعيى
لالعث ثالث محاوالت وتسيل افضل محاولة.
-2قياس قوة العضالت القابضة للركبة:
الهدف من االختبار :قياس قوة العضالت العاملة على م صل الركبة م المل العضالت المل ية)
االدوات واالجهزة المستخدمة :كرسي  ،مهاا الديناموميتر
اجراءات االختبار :يقوم الالعث اليلوس على المنضدة و ع مرين وير ط مهاا الديناموميتر على
ساق الالعث وي بت اس ل المنضدة امام الالعث ويقوم سحث اليهاا أقصى قوة الى االمام للساق
المصا ة.
التسجيل :يقوم الالعث سحث اليهاا أقصى قوة وتسيل قراءة اليهاا الاام وتعيى لالعث ثالث
محاوالت وتسيل افضل محاولة.
 4-2قياس المدى الحركي:
-1قياس المدى الحركي اإليجابي:
الغرض من القياس :قياس المدى الحركي لم صل الركبة المصا ة م دون مساعدة.
االدوات المستخدمة :مهاا مونوميتر
المواصفات :يق المصاب في و عية عادية ،حيث تاون فتحت الرمل حسث عر الات ياون
االرتااا على الرمل السليمة) ،يقوم المصاب ني الركبة المصا ة الى اقصى حد مما حيث عند لوغ
أقصى درمة ثني يقوم الباحث أبذ أداة مونوميتر) ليأبذ القياس و ع الذراع ال ا تة على ال مذ
ومركز اليونوميتر على نهاية م صل الركبة وتحريك الذراع االبرى على حسث ال ني للرمل.
التسجيل :عند تيبيع القياس أبذ الباحث قياس أقصى ااوية ثني المدى الحركي) للركبة المصا ة
دون مساعدة وكانت ثالث محاوالت وابذ الباحث المحاولة االفضل وكانت هناك فترة راحة ي
محاولة وابرى دقيقة كاملة.
-2قياس المدى الحركي السلبي (بالمساعدة):
الغرض من القياس :قياس المدى الحركي للركبة المصا ة المساعدة
االدوات المستخدمة :اليونوميتر
المواصفات :يستلقي المصاب ويمد رمليل على سين األر  ،يقوم المصاب ني الرمل المصا ة حيث
يضع الباحث يده على رمل المصاب ليقوم مساعدتل على ثني ركبتل الى أقصى الحدود لرط أن ال
ياون هناك الم.
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التسجيل :عند تيبيع القياس يأبذ الباحث قياس أقصى ااوية ثني المدى الحركي) للركبة المصا ة
المساعدة وكانت ثالث محاوالت وابذ الباحث المحاولة االفضل وكانت هناك فترة راحة ي محاولة
وابرى دقيقة كاملة.
 5-2التجربة االستطالعية:
امريت االساتيالعية في يوم السابت الموافع  )2021/8/14في تمام السااعة العاشارة صاباحا على
عينة م الالعبي المصااااا ي الر ط الصااااليبي االمامي المرمم وعددهم  )2العث وأشاااارف الباح ون
والاادر المساعد على أداء ابتبارات الويات الحركية ،وكان الهدف م التير ة االستيالعية هوالتعرف
على المعوقات والصاااعو ات التي توامل تيبيع االبتبارات وو اااع الحلول المناسااابة لها وتحديد ال ترة
الزمنياة لتن ياذ االبتباارات والتعرف على إمااانياة ال ريع المساااااعاد ومعرفاة مادى ك ااءة األمهزة واألدوات
والتعرف على مدى اسااااتيا ة العينة وت اعلهم مع االبتبارات ومدى مالتمتها لمسااااتوياتهم ،ولقد تبي م
بالل التير ة االسااااتيالعياة مدى مالتمة االبتبارات لعينة البحث وال تومد صااااعو ات أومعوقات اثناء
تيبيقيها.
 6-2االختبارات القبلية:
قام الباح ون إمراء االبتبارات القبلية لعينتي البحث الضاااا ية والتيريبية في يوم ال الثاء الموافع
 )2021/8/24وفي تمام الساااعة المامسااة مساااء في ملعث مركز شااباب االساااان ،وامريت ابتبارات
المادى الحركي والقوة العضاااالياة ،وقاد عمال على المحاافلاة على ت بات اللروف المتعلقاة ااالبتباارات م
حياث الزماان والمااان واألدوات المسااااتعملاة وفريع العمال المساااااعاد ،م امال العمال على توفيرهاا في
االبتبار البعدي.
 7-2التجربة الرئيسية:
اشاااتملت التمرينات التأهيلية المعد م قبل الباح ون ،عد الرموع الى المرامع والمصاااادر واالطالع
العر ية واالمنيبة والدراساات الساا قة الماصاة التأهيل وابذ رأي ميموعة م المبراء والممتصاي على
تأدية التمرينات الماصاة تأهيل اصاا ة الر اط الصاليبي المرمم للميموعة التيريبية ،والتي اساتمرت لمدة
 )12أساااابوع م يوم اليمعاة  2021/8/27الى يوم االر عااء  2021/11/24واقع  )36وحادة تاأهيلياة
ثالث وحادات بالل االساااابوع لالياام اليمعاة ،االثني  ،االر عااء) ،والاااياة م هاذه التمريناات هي تقوياة
عضاالت م صال الركبة ومياولة قوتها فضاال ع ايادة المدى الحركي والمحاولة في ارماع مدى حركتل
الى المادى اليبيعي وفي اتيااهاات الحركاة كلهاا ،وقاد روعي التادرج االحمال التادريبي لتهيياة العضااااالت
وتاي هاا ويي ياا ،أتب َع اساااالوب التادرج في شاااادة الحمال البادني والتادرج في صااااعو اة اداء التمااري و ادأ
استعمال التمرينات الوساتل المساعدة استمدام االشرطة المياطية والارات اليبية.
 8-2االختبارات البعدية:
امريت االبتبارات البعدية في يوم السبت الموافع  )2021/11/27على ملعث مركز شباب االساان
في السااعة الرا عة مسااء في ابتبارات المدى الحركي والقوة العضالية للميموعتي الضاا ية والتيريبية،
ولقد حرص على توفير يروف االبتبار القبلي ن سها واالمراءات المتبعة لالبتبارات ن سها.
 9-2الوسائل االحصائية:
استعمل الحقيبة اإلحصاتية  )SPSSفي معالية البيانات التي تم الحصول عليها.
 3عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها:
1-3عرض نتائج المجموعة الضابطة في االختبار القبلي والبعدي لمتغيرات البحث وتحليلها:
الجدول ( )2قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ( )Tالمحسوبة ومستوى الداللة
للمجموعة الضابطة في اإلختبار القبلي والبعدي في متغيرات البحث
االختبارات
القوة القا ضة
للرمل المصا ة
القوة الباسية
للرمل المصا ة

5

درجة
القياس

االختبار القبلي
ع
س

االختبار البعدي
ع
س

قيمة T
المحسوبة

مستوى
الداللة

الداللة
االحصائية

كام

14.53

0.28

19.85

0.34

22.25

0.000

معنوي

كام

14.68

0.55

19.48

0.17

13.58

0.001

معنوي
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المدى الحركي
االييا ي
المدى الحركي
السلبي

درمة

110.4

1.06

75.88

1.03

153.44

0.000

معنوي

درمة

110.85

0.53

70.95

4.80

15

0.001

معنوي

يبي اليدول  )2المرشارات اإلحصااتية لنتاتا االبتبارات القبلية والبعدية التي بضاع لها أفراد الميموعة
الضاا ية البتبارات القوة العضالية ،المدى الحركي) ،إت يهرت مميعها معنوية الن مساتوى الداللة كان
اقال م  ) 0,05مماا يادل على ومود فروق معنوياة ي االبتبااري القبلي والبعادي ولصاااااالن االبتباار
البعدي.
 2-3عرض نتائج المجموعة التجريبية في االختبار القبلي والبعدي لمتغيرات البحث وتحليلها:

الجدول ( )3قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ( )Tالمحسوبة ومستوى الداللة
للمجموعة التجريبية في اإلختبار القبلي والبعدي في متغيرات البحث
االختبار القبلي
الداللة
االختبار البعدي قيمة  Tمستوى
درجة
االختبارات
المحسوبة الداللة االحصائية
القياس
ع
س
ع
س
القوة القا ضة
0.77 21.60
0.51
14.83
معنوي
0.001
13.02
كام
للرمل المصا ة
القوة الباسية
0.36 21.98
0.35
14.48
معنوي
0.001
23.52
كام
للرمل المصا ة
المدى الحركي
110.05
معنوي
0.000 110.42 1.16 66.03 0.37
درمة
االييا ي
المدى الحركي
1.38 55.88
0.73
110.25
معنوي
0.000
124
درمة
السلبي
يبي اليدول  )3المرشارات اإلحصااتية لنتاتا االبتبارات القبلية والبعدية التي بضاع لها أفراد الميموعة
التيريبية البتبارات القوة العضالية ،المدى الحركي) ،إت يهرت مميعها معنوية الن مساتوى الداللة كان
اقال م  ) 0,05مماا يادل على ومود فروق معنوياة ي االبتبااري القبلي والبعادي ولصاااااالن االبتباار
البعدي.
 3-3عرض نتائج المجموعة الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي لمتغيرات البحث وتحليلها:
الجدول ( )3قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ( )Tالمحسوبة ومستوى الداللة
للمجموعة الضابطة والتجريبية في اإلختبار البعدي في متغيرات البحث
االختبارات
القوة القا ضة
للرمل المصا ة
القوة الباسية
للرمل المصا ة
المدى الحركي
االييا ي
المدى الحركي
السلبي
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الضابطة

التجريبية
ع
س

قيمة T
المحسوبة

مستوى
الداللة

الداللة
االحصائية

درجة
القياس

س

ع

0.77

4.13

0.006

معنوي

كام

19.85

0.34

21.60

12.57

0.000

معنوي

كام

19.48

0.17

21.98

0.36

0.000

معنوي

درمة

75.88

1.03

66.03

1.16

12.73

0.001

معنوي

درمة

70.95

4.80

55.88

1.38

6.03
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يبي اليادول  )4المرشاااارات اإلحصاااااتياة لنتااتا االبتباارات البعادياة ي أفراد الميموعتي الضااااا ياة
والتيريبية البتبارات القوة العضاااالية ،المدى الحركي) ،إت يهرت مميعها معنوية الن مسااااتوى الداللة
كان اقل م  )0,05مما يدل على ومود فروق معنوية ي الميموعتي الضاا ية والتيريبية في االبتبار
البعدي ولصالن الميموعة التيريبية.
 4-3مناقشة النتائج:
م بالل عر وتحليل نتاتا االبتبارات القبلية والبعدية لمتاير القوة) للعينة الضاا ية والتيريبية،
يهرت أن هناك فروقا معنوية ي االبتباري القبلي والبعدي ولصااالن البعدي ،ويعزوالباحث ساابث هذه
ال روق إلى الزيادة في القوة النساابة لالبتبارات م بالل التمرينات التأهيلية التي ساااعدت على تحسااي
القوة العضااالية والمدى الحركي للرمل المصاااا ة ،لذلك يرى الباح ون ان ايادة القوة العضااالية م بالل
التمريناات التاأهيلياة تعيي نتااتا ايياا ياة في تيوير واياادة القوة لألر ياة تحات تاأثير التمريناات لقوة
العضااالت العاملة في الم صاال نوعا م التايي لحمايتها م الضاارر الواقع عليها نتيية ايادة قوة اللااد
وهذا التايير يعمل على حماية االر ية واالوتار م التمزقات ما يساامن للعضاالة إنتاج انقبا عضاالي
اقوى.
وكما ان نتاتا ابتبار القوة العضلية ال مذية ايهرت هذه النتاتا فروقا معنوية لدى افراد عينة البحث لال
م العضالت ال مذية االمامية والمل ية وهذا ما يدل على التأثير االييا ي للمنها التأهيلي المتبع م قبل
الباح ون في تحسي القوة للعضالت ال مذية في تأهيل وتحسي القوة العضلية والمدى الحركي االييا ي
والسلبي عد اصا ة الر اط الصليبي ،ويلير ) (James et alأن التأهيل عد اإلصا ة لل مانث كبير م
األهمية ورالبا ما ترثر درمة التأهيل ومستواه على سرعة وك اءة عودة المصاب إلى حالتل ما قبل اإلصا ة،
ويعد التأهيل البدني على انل إعادة الا اءة البدنية والويي ية لليزء المصاب اليسم حيث يردي اللمص
إحتياماتل البدنية والحركية سهولة ويسر.
وأشااار كاال ماا حماال وصاا اء الاادي إلى أن "ممارسااة التمرينات البدنيااة للمصااااا ي لااااال
ينسااايم وناااوع اإلصا ة لااال أثاااره علاااى األداء الحركاااي للم اصااال المصا ة ،وان االنتلام في الممارسة
يردي إلى تاي ات اليزء المصاب واعادتل إلى و عل اليبيعي".
وتعمال التمريناات المعادة على اياادة المادياات الحركياة اثنااء السااااير واداء التمريناات لزياادة طول
الميوة اثنااء التمريناات واياادة مادى الحركاة واياادة اطاالال العضااااالت العااملاة على م صاااال الركباة مماا
ينعاس على الزيادة اوايا الم صاااال الركبة والمدى الحركي للم صاااال لدى عينة البحث نتيية التمرينات
الميبقاة في الوحادات التاأهيلياة المعادة م قبال البااحاث" إن التمريناات التاأهيلياة تحقع أررا عادة ومنهاا
تحسي المدى الحركي الم صلي".
 4االستنتاجات والتوصيات
 1-4االستنتاجات:
 .1ان الوحدات التأهيلي لها تأثير لااال اييا ي في القوة العضاالية الباسااية والقا ضااة) للركبة
المصا ة التمزق اليزتي للر اط الصليبي لالعبي كرة القدم.
 .2ان التمرينات التأهيلية لها تأثير اييا ي في المدى الحركي السالبي واالييا ي) للركبة المصاا ة
التمزق اليزتي للر اط الصليبي.
 .3يهرت فروق معنوية لألبتبارات البعدية في القوة العضاالية للعضااالت الباسااية والقا ضااة)
للركبة المصا ة التمزق اليزتي الصليبي لعينة البحث.
 .4يهرت فروق معنوياة لألبتباارات البعادياة في المادى الحركي الساااالبي وااليياا ي) للركباة
المصا ة التمزق اليزتي للر اط الصليبي لعينة البحث.
 2-4التوصيات:
 .1التاأكياد على اعتمااد المنها التاأهيلي لماا لل م دور في أعادة الر اط الصااااليبي االمامي ،كذلك في
تحسي شال االداء.
 .2اعتمااد وساااااتال تاأهيلياة ابرى في تاأهيال الر ااط الصااااليبي االماامي و متايرات ابرى وانتقااء
تمرينات المناها التأهيلية لال ينسيم ومستوى االصا ة واللياقة للمصاب.
 .3تأكيد نلاار الوعي الصااحي ي الريا ااي المرامعة السااريعة في حالة التعر لالصااا ة لمنع
حدوث مضاع ات وسرعة العودة للحالة اليبيعية.
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