Volume 1

Issue 3

Article 124

The biological effectiveness of isokinetic exercises in the rehabilitation of
partial ruptures of the anterior cruciate ligament of the knee in soccer
players
Amjad Abd Ali Abd Aoun Hammadi
University of Babylon, Iraq, amjad.abdaoun@student.uobabylon.edu.iq

Abbas Hussein Obaid Al Sultani
University of Babylon, Iraq

Nabil Abdul Al Kazim Eadhab Al Mashayikhi
University of Babylon, Iraq

Follow this and additional works at: https://www.steps-journal.com/jshss
Part of the Arts and Humanities Commons, Business Commons, Education Commons, Law Commons, and the
Political Science Commons

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-No Derivative Works 4.0
International License.
Recommended Citation
Hammadi, Amjad Abd Ali Abd Aoun; Al Sultani, Abbas Hussein Obaid; and Al Mashayikhi, Nabil Abdul Al Kazim
Eadhab (2022) "The biological effectiveness of isokinetic exercises in the rehabilitation of partial ruptures of the
anterior cruciate ligament of the knee in soccer players," Journal of STEPS for Humanities and Social Sciences: Vol. 1
: Iss. 3 , Article 124.
Available at: https://doi.org/10.55384/2790-4237.1189
This Original Study is brought to you for free and open access by Journal of STEPS for Humanities and Social Sciences (STEPS).
It has been accepted for inclusion in Journal of STEPS for Humanities and Social Sciences by an authorized editor of Journal of
STEPS for Humanities and Social Sciences (STEPS).

Hammadi et al.: The biological effectiveness of isokinetic exercises in the rehabilitation

الفاعلية الحيوية للتمرينات االيزوكينماتيكية في تأهيل اصابة التمزق الجزئي لرباط الركبة
الصليبي االمامي لدى العبي كرة القدم
* امجد عبد علي عبد عون حمادي أ.د عباس حسين عبيد السلطاني أ.د نبيل عبد الكاظم عذاب المشايخي

تاريخ القبول2022/08/26:

تاريخ االستالم2022/08/06:

المستخلص
احتوى البحث على إعداد تمرينات ايزوكينماتيكية لالعبي كرة القدم المصابين بالتمزق الجزئي
لرباط الركبة الصليبي االمامي ،والتعرف على الفاعلية الحيوية للتمرينات االيزوكينماتيكية في تأهيل اصابة
التمزق الجزئي لرباط الركبة الصليبي االمامي لدى العبي كرة القدم ،واستخدم الباحث المنهج التجريبي
بأسلوب المجموعة الواحدة ذات االختبار القبلي والبعدي ،وتحدد مجتمع البحث بالعبي كرة القدم المصابين
بالتمزق الجزئي لرباط الركبة الصليبي االمامي في مركز بابل لتأهيل المعاقين ومستشفى االمام الصادق
(عليه السالم) في محافظة بابل والبالغ عددهم ( )6العبين ،واختيرت عينة البحث بالطريقة العمدية ،وقام
الباحثون بأجراء وحدات تأهيلية باستخدام التمرينات االيزوكينماتيكية والبالغ عددها ( )24وحدة وبمعدل
( )3وحدات اسبوعيا ً  ,واستخدم الباحثون الحقيبة االحصائية ( )spssالستخراج النتائج ،وخرج الباحثون
بعدة استنتاجات منها ان للتمرينات االيزوكينماتيكية الدورالفاعل في تقدم تأهل اصابة التمزق الجزئي لرباط
الركبة الصليبي االمامي لدى العبي كرة القدم.
الكلمات المفتاحية :مركز بابل ،كرة القدم ،الحقيبة االحصائية.
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Abstract
The research involved the preparation of isokinetic exercises for soccer
players who had a partial rupture of the anterior cruciate ligament in the knee, and
the determination of the crucial effectiveness of these exercises in the
rehabilitation of the partial rupture of the anterior cruciate ligament of soccer
players. The researchers use the experimental curriculum (pre-test and post-test)
over one group. The research community is determined with soccer players who
have partial rupture of anterior cruciate ligament the of knee in Babylon Centre
for disabled Rehabilitation and Hospital of Imam Al-Sadiq in Babylon province.
Their number was (6) players. The research sample was selected by the
intentional method and the researchers performed rehabilitation sessions with
isokinetic exercises that included (24) sessions and a rate of (3) sessions per week.
The researchers used the statistical program (SPSS) to extract the results. The
researchers come to several conclusions, including that isokinetic exercises play
an active role in the progress of qualification of partial rupture of the anterior
cruciate ligament in soccer players.
Keywords: Babel Centre, Football, SPSS

: المقدمة-1
ان التطور الهائل في المجال الرياضيييي في المجتمعات المتقدمة اكسيييو العلوم المرتبطة بالرياضييية
،اهمية كبيرة وفي سييرة هاا التطور ههر الطو الرياضيي كأحد العوامل لحل المشياكل الخاصية بالرياضية
اهتم الطو الرياضي اهتماما كبيرا بإصابات الرياضة واعطائها عناية خاصة وتعد االصابات الرياضية من
المشيكالت االسياسيية التي تواجه الرياضيي حيث تادي الى التوق عن التدريو والمنافسيات لفترة قد تكون
طويلة مما يادي الى تعرض الالعو الى اثار ومردودات سييلبية جسيييمة تمنع تطوير االنجاي لديه وهاا ما
ييدفع العياملين في حقيل الطيو الريياضييييي الى العميل على معرفية انواي واسييييبياب وكيفيية حيدو مثيل هيا
االصيابات ومن ثم كيفية الوقاية منها وتختل نسيبة حدو االصيابات الرياضيية باختالف عوامل عديدة منها
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نوي الرياضية وعمل الالعو والمسيتوى التدريبي،اذ ال تقتصير االصيابات على مسيتوى معين من الالعبين
وال على فترة المنافسات فقط بل قد تحد في التمرين وممارسة النشاطات الترويحية االخرى.
ان من اكثر االصيابات يييوعا هي اصيابات مفصيل الركبة حيث تعد من اكثر مناط الجسيم عرضية
لإلصييابة ،وقد يرجع ذلك للخصييائا التشييريحية لهاا المفصييل رمم عوامل التثبيي المحيطة به من اربطة
وعضيييالت ،وتعد لعبة كرة القدم واحدة من األلعاب التي تمتاي بارتفاي ييييدة المنافسييية ،ونظرا ً للمتطلبات
البيدنيية والواجبيات الخططيية الملقى على عيات الالعبين في المبياراة الواحيدة ،صصييييبحيي من األلعياب التي
تحظى بنسبة صعلى من اإلصابات الرياضية.
ويهدف البحث الى:
 .1إعداد تمرينات ايزوكينماتيكية لالعبي كرة القدم المصييابين بالتمزق الجزئي لرباط الركبة الصييليبي
االمامي.
 .2التعرف على الفاعلية الحيوية للتمرينات االيزوكينماتيكية باستخدام جهايين مصممين.
 - 2منهجية البحث واجراءاته الميدانية:
 1-2منهج البحث:
صسيتخدم الباحث المنهج التجريبي كونه يتالءم وطبيعة مشيكلة البحث إإذ يعتبر المنهج التجريبي
صدق صنواي المناهج وصكفأها في التوصيييل الى نتائج دقيقةإ .ألنه صنسيييو المناهج لمالئمته لطبيعة المشيييكلة
والوصييول الى تحقي صهداف البحث فالمنهج التجريبي إيسييتند على صسيياه منهج البحث العلمي القائم على
المالحظة ووضييييع الفرضيييييات والتجربة الدقيقة المضييييبوطة وما يميز هاا المنهج الدقة العالية لضييييبط
المتغيرات والتحكم بهيا عن قصييييد من جيانيو البياحيث.إ وبيأسييييلوب (المجموعية الواحيدة) ذات االختبيارين
القبلي والبعدي.
 2-2مجتمع البحث وعينته:
حدد الباحث مجتمع بحثه من العبي كرة القدم المصييابين بالتمزق الجزئي لرباط الركبة الصييليبي
االمامي والمتواجدين في مسيتشيفى االمام الصيادق (ي) ومركز بابل لتأهيل المعاقين واختيرت عينة البحث
بالطريقة العمدية والبالغ عددهم ( )6العبين المصيييابين بالتمزق الجزئي لرباط الركبة الصيييليبي االمامي
لدى العبي كرة القدم.
 3-2إجراءات البحث الميدانية:
بعد االطالي على مجموعة من المراجع والمصيييادر المختصييية في تأهيل االصيييابات الرياضيييية حدد
الباحث المتغيرات التي تاثر في اصيييابة التمزق الجزئي لرباط الركبة الصيييليبي االمامي لدى العبي كرة
القدم و ووفقا لرصي السييادة المشييرفين واعضيياء لجنة السييمنار والخبراء والمتخصييصييين واللجنة العلمية
إلقرار الموضييوي وألجل الدقة في العمل من خالل حصيير عدد المصييابين بالتمزق الجزئي لرباط الركبة
الصيليبي االمامي والتعرف على واقع حال الجوانو المادية والبشيرية والتي تمثل ادوات البحث علميا ،قام
الباحث بحصير ما متوفر من اجهزة وادوات والتي يمكن االسيتفادة منها لدى مسيتشيفى االمام الصيادق(ي)
ومركز بيابيل لتيأهييل المعياقين وبعيد اجراء المقيابالت مع االطبياء والمسيييياعيدين المتواجيدين ،فضييييال عن
مقابالت الرياضييييين المصيييابين ومدى تقبلهم لفكرة البحث في تأهيل االصيييابة ورمبتهم لالك في تطبي
المنهاج التأهيلي.
 4-2القياسات الجسمية (االنثروبومترية):
أ -قياس الطول:
تم اسيتخدام جهاي الرسيتاميتر لقياه الطول الكلي للجسيم ،إذ يق الالعو على الجهاي حافي القدمين،
القدمين مضييمومتين مع يييد الجسييم والنظر لثمام ،ثم تسييجل القراءة الموايية ألعلى نقطة من رصه
المصاب بالسنتمتر وتعبر تلك القراءة عن طول الالعو.
ب -قياس الوزن:
اسييييتخدم ميزان الكتروني صيييييني الصيييينع لقياه الوين ،إذ يق الالعو بكلتا قدميه على الميزان
والنظر موجه لثمام ،ثم تسجل القراءة بالكيلومرام.
 5-2قياسات تركيبية لمفصل الركبة:
تم التعامل مع القياسييات التركيبية التشييريحية للمفصييل المعني من خالل صييور االيييعة الي سييتكون في
مستوى سهمي امامي الستخراج البيانات المطلوبة وذات العالقة بإصابة الرباط الصليبي االمامي.

3

Published by Journal of STEPS for Humanities and Social Sciences (STEPS), 2022

Journal of STEPS for Humanities and Social Sciences, Vol. 1 [2022], Iss. 3, Art. 124

أ-اختبار قوة العضلة الرباعية :
الهدف من االختبار:قياه القوة القصوى لعضالت الفخا االمامية.
االدوات المستخدمة في االختبار:
• مسطبة بارتفاي  1.5متر.
• سلسلة حديد خفيفة الوين.
• جهاي الداينامو ميتر.
توصيييا االختبار:من وضييع الجلوه على مسييطبة ومنطقة الفخا مثبتة بشييكل محكم والسيياق متدلية يتم
تثبيي منطقة الكاحل برباط موصييول بسييلسييلة موصييولة بجهاي الدينامو ميتر وبشييكل افقي،وعند اعطاء
االيعاي للمختبر يتم دفعه للقدم لثمام وبأقصى قوة ولمرة واحدة،ويتم تثبيي القوة ألقرب كيلومرام.
وحدة القياس :نيوتن،اذا يتم ضييرب القيمة المسييتخرجة من الدينامو ميتر بقيمة التعجيل االرضييي البالغة
(.)9.8
ب-اختبار قوة عضالت الفخذ الخلفية:
الهدف من االختبار:قياه القوة القصوى لعضالت الفخا الخلفية.
االدوات المستخدمة في االختبار:
• مسطبة بارتفاي  1.5متر.
• سلسلة حديد خفيفة الوين.
• جهاي الداينموميتر.
توصيييييا االختبيار :من وضييييع االنبطيا على مسييييطبية ومنطقية الفخيا مثبتية بشييييكيل محكم والسيييياق
مرفوعة،بحيث تشييكل ياوية ( )90من الفخا يتم تثبيي منطقة الكاحل برباط موصييول بسييلسييلة موصييولة
بجهاي الدينامو ميتر وبشيكل افقي،وعند اعطاء االيعاي للمختبر يتم دفعه للقدم للخل باتجا الفخا وبأقصيى
قوة ولمرة واحدة،ويتم تثبيي القوة ألقرب كيلومرام.
وحدة القياس :نيوتن،اذا يتم ضييرب القيمة المسييتخرجة من الدينامو ميتر بقيمة التعجيل االرضييي البالغة
(.)9.8
 6-2التجربة الرئيسية:
صعيد البياحيث برنيامج تيأهيلي بياسييييتخيدام التمرينيات التيأهيليية إلصييييابية التمزق الجزئي لربياط الركبية
الصيليبي االمامي معتمد على بع المصيادر والبحو العلمية الخاصية بتأهيل االصيابة الماكورة اعال ,
فضيال عن رصي االسياتاة المشيرفين ،وبع الخبراء والمختصيين في مجال التأهيل .بشيان تأدية تمرينات
بدنية خاصية بمسياعدة الجهايين المصيممين بتأهيل اصيابة التمزق الجزئي لرباط الركبة الصيليبي االمامي
والتي اسيييتمرت لمدة ( )8صسيييابيع بواقع ( )3وحدات خالل االسيييبوي والغاية من ها التمارين هي تقوية
عضيالت مفصيل الركبة ومطاولة قوتها فضيال عن ييادة المدى الحركي والمحاولة في ارجاي مدى حركته
الى المدى الطبيعي وفي اتجاهات الحركة كلها ،وسيوف يتبع اسلوب التدرج في يدة الحمل البدني والتدرج
في صعوبة اداء التمرينات.
بدصت التجربة الرئيسيييية باسييييتخيدام التمرينيات التيأهيلية يوم األحد المواف  2021 /11/28وقد
حضير الرياضييون الاين لديهم اصيابة التمزق الجزئي لرباط الركبة الصيليبي االمامي لمدة سياعة ونصي
للدورة التعريفية التي اجريي في قاعة التأهيل البدني في مسييتشييفى االمام الصييادق (ي) وتم فيها التحد
عن البرنيامج التيأهيلي متضييييمن التمرينيات التيأهيليية وعن كيفيية تنفيياهيا وكيفيية تقسيييييم التمرينيات خالل
الجلسات التأهيلية وحسو البرنامج.
 7-2االختبارات القبلية:
بهدف تحديد مسييتويات إفراد عينة البحث قبل إجراء التجربة الرئيسيية عليهم ،صعطى الباحث بع
التوجيهيات العيامية للعينية عن صهميية البحيث وتم تنفييا االختبيارات وصليية العميل على الجهياي صميام العينية
والتيأكييد على يليية األداء الصييييحيخ لكيل اختبيار ،بعيدهيا تم البيدء بيإجراء االختبيارات القبليية في يوم الخمي
المواف  2021/10/20السيياعة العايييرة صييباحا ً في مسييتشييفى االمام الصييادق ي ومركز بابل لتأهيل
المعياقين واسييييتمرت ليومين قبيل البيدء بيالتجربية الرئيسيييية لمعرفية المتغيرات (االختبيارات الجسييييميية (
االنثروبومترية )  ،اختبار قوة العضلة الرباعية ،اختبار قوة عضالت الفخا الخلفية ).
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 8-2التمرينات االيزوكينماتيكية:
تنطوي التمارين االيزوكينماتيكية على تقلا عضيلي يتغير فيه طول العضالت اثناء اجراء التقلا
بسيرعة ثابتة من الناحية النظرية يتم توفير المقاومة القصيوى في جميع انحاء نطاق الحركة بواسيطة االلة
تتحرك المقياومية التي توفرهيا االجهزة فقط عنيد بع السييييرعية المحيددة مسييييبقيا ،بغ النظر عن عزم
اليدوران الياي يطبقهيا الفرد .وبيالتيالي مفتيا التمرين الحركي لي المقياومية بيل السييييرعية التي يمكن بهيا
تحريك المقاومة ،قليل من االجهزة الحركية ال تزال متاحة تجاريا بشيكل عام يعتمدون على انظمة الضيغط
الهيدروليكية والهوائية والميكانيكية إلنتاج ها السييرعة الثابتة للحركة .فمعظم االجهزة قادرة على مقاومة
تقلصات متحدة المركز بسرعة ثابتة لممارسة العضالت.
 9-2االختبارات البعدية:
تم إجراء االختبييارات البعييدييية يوم االحييد واالثنين الموافقين 2021 /12/29 2021 /12/28
وراعى البياحيث صن تكون اإلجراءات مشييييابهية لظروف االختبيارات القبليية قيدر اإلمكيان من حييث التوقييي
واالدوات واألجهزة المسيتخدمة وإتباي التسيلسيل نفسيه في إجراء االختبارات وبعد انتهاء البرنامج التأهيلي تم
إجراء االختبارات البعدية على عينة البحث.
 10-2الوسائل اإلحصائية:
استخدم الوسائل اإلحصائية في البرنامج الجاهز للحقيبة اإلحصائية ( .) SPSS
 – 3عرض وتحليل ومناقشة النتائج:
 1-3عرض وتحليل ومناقشة نتائج الفروق بين االختبارات القبلية والبعدية في متغيرات البحث:

الجدول ( )1المقارنة بين االختبارات القبلية والبعدية في متغيرات البحث
الداللة
نسبة
درجة
االنحراف
الوسط
ت
المتغيرات االختبارات
الحرية الخطأ االحصائية
المعياري
الحسابي
18.70149 54.7167
قبلي
قوة العضلة
معنوي
0.001
5
6.885 19.39759 62.6667
بعدي
الرباعية
8.29458
39
بعدي
13.411
59.75
قبلي
قوة
عضالت
12.27056 70.1667
بعدي
معنوي
0
5
10.279
الفخا
2.28035
138
بعدي
الخلفية
يتبين من الجدول ( )1ان جميع قيم مستوى الداللة لالختبارات اصغر من مستوى الداللة االحصائية
( )0. 05وهاا يعني وجود فروق معنوية بين االختبارات القبلية والبعدية في جميع متغيرات البحث.
 2-3مناقشة نتائج قوة العضلة الرباعية:
اذا امعنا النظر في الجدول ( )1نجد ان كل متغيرات قيد البحث كاني لصييييالخ االختبار البعدي على
حسياب االختبار القبلي ،وهاا يعود الى علمية المنهج التأهيلي المعد والاي سياهم في اسيتعادة كفاءة الرباط
الصليبي االمامي المصاب بالتمزق الجزئي.
كميا ان التزام عينية البحيث بجميع مفردات المنهج سيييياهم في تطوير متغيرات البحيث الميدروسيييية،
اضيييييافية الى تنوي مفردات البرنيامج واالعتمياد الفردي ليدى البياحيث في تطبي مفردات البرنيامج حييث
طبقي التمرينات على حسييو قدرة المصيياب وبحدود االلم والمدى الحركي في االسييابيع االولى من بداية
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االوضيييياي وبيأدوات

البرنيامج التيأهيلي فضييييال عن احتواء البرنيامج التيأهيلي على تميارين بيدنيية بمختل
واجهزة متنوعة.
ويعزو الباحث هاا الفرق المعنوي للتدرج المسيييتخدم في التكرارات والتنوي في التمارين الرياضيييية
واوضيييياي الجسييييم الاي سيييياهم في تطوير القوة لدى عينة البحث ويرجع هاا الفرق الى التأثير اإليجابي
للتمرينات التأهيلية والتي لها دور مهم ومسيييياعد في خف األلم والشييييفاء من اصييييابة التمزق الجزئي
والعودة بأسيري وافضيل ما يمكن للملعو حيث تعمل التمرينات التأهيلية الشياملة السيلبية والثابتة واإليجابية
دور ايجابي في التأهيل وكان التدرج في ها التمرينات من الصيييعو الى السيييهل وفي حدود األلم كل ذلك
يادي الى تقليل واختفاء األلم .بالجزء المصييياب .وها ا يتف مع ما اكد  Armaganإلى إن التمرينات
التأهيلية احد األيييكال الفعالة التي تسييتخدم لتخفي األلم وحاالت االلتهاب .اضي إن اتباي الباحث لقاعدة
التيدرج في التيأھييل كيان لھا األثر الواضييييخ في تحسيييين األلم ،وإن قياعيدة التيدرج ھي وقيائيية ضيييييد
االضيييطرابات الداخلية في المفاصيييل واألوتار العضيييلية وبمعنى اخر إبعاد حالة التمزقات والتشييينجات
العضلية صثناء اداء التأهيل.
 3-3مناقشة نتائج قوة عضالت الفخذ الخلفية:
نالحظ في الجدول ( )1نجد ان كل متغيرات قيد البحث كاني لصيييالخ االختبار البعدي على حسييياب
االختبار القبلي ،حيث ان االرتقاء بمسييتوى القوة لي بالضييرورة ان يكون تضييخم عضييلي بل يمكن ان
يكون معتمدا على كفاءة الجهاي العصيبي في تنشييط او تحسيين الوهيفة العضيلية .وصن ما حصيل عليه افراد
المجموعة التجريبية من نمو في مقدار قوة رفع العضيالت الفخاية وان مقدار التطور لهاا االختبار والاي
سييييجلتيه عضييييلية الفخيا يبرهن ميدى فياعليية التمرينيات التياهيليية المقترحية والياي طورت هيا العضييييلية
المسييياولة عن رفع الفخا ألعلى وهاا يتف مع ما اكد (ريسيييان خريبط)1991،بأنه يمكن التعرف على
جود العضلة من خالل معرفه مدى ما تستطيع حمله او من درجه التحمل عليها وكالك من مقدار ما تنتجه
من ييغل .كما وهاا يعود الى علمية المنهج التأهيلي المعد والاي سياهم في اسيتعادة كفاءة الرباط الصيليبي
االمامي المصياب بالتمزق الجزئي .كما وياكد على صهمية القوة العضيلية للصيحة وخاصية صيحة الجهاي
العضييلي الهيكلي .وياكر ان األسيياه العلمي لتطوير القوة العضييلية يتم عن طري قاعدتي التدرج وييادة
العوء ويمكن اسييييتخدام صي نوي من صنواي المقاومات لتحقي هاا الغرض ،سييييواء كاني على هيثة اثقال
حرة او صجهزة تدريو االثقال ،او الحبال المطاطية او تمرينات يسيييتخدم فيها وين الجسيييم  .وهاا ما عمل
عليه الباحث اذ قام باسييييتعمال صدوات متعددة لتطوير القوة العضييييلية وف قاعدتي التدرج وييادة العوء.
ويرى الباحث صن التحسين في عنصير القوة العضيلية جاء نتيجة تكيفات توافقية في الجهاي العصيبي العضيلي
صي (تنظيم السيياالت العصيبية) صكثر من القوة الناتجة عن التضيخم العضيلي ،وذلك ألن مدة المنهج التأهيلي
لم تتعد اليييييي ي ( )6صسيييابيع ،وهاا يتف مع كل من الاين ذكروا بأن تطور القوة العضيييلية في بداية برامج
التدريو ناتج من التكي العصييبي العضييلي وان التضييخم العضييلي يحتاج مدة يمنية من (8اسييابيع – 7
ييهور) .ويشيير (محمد عبد الرحيم) الى ان تمرينات القوة العضيلية تسياعد على تقوية االنسيجة الضيامة في
العضيلة وحمايتها من اإلصيابات ،كالك كان لتمرينات االطالة المسيتخدمة في المنهج التأهيلي التأثير الفعال
في ييادة القوة العضيييلية اذ اسيييتعمل الباحث صسييياليو متعددة من االطالة في عملية إعادة تأهيل الالعبين
المصيييابين بالتمزق الجزئي لعضيييالت الفخا الخلفية ،ويشيييير (محمد عثمان )2018،الى التأثير اإليجابي
لعنصير المرونة في تطوير القوة العضيلية ،وهاا يتف مع دراسية (مسيان اديو )2015 ،التي صوصيي على
ضيييرورة مصييياحبة تمرينات االطالة لتمرينات القوة العضيييلية ،كما وان اسيييتخدام التمرينات مع االجهزة
التأهيلية له اهمية وفوائد كبيرة في تأهيل االفراد المصيابين بتمزق الرباط الصيليبي االمامي وبالتالي تعزيز
امكانية الالعو في اداء المهارات بالشكل الصحيخ.
 4االستنتاجات والتوصيات:
 1-4االستنتاجات:
 .1إن للمنهج التأهيلي المعد تأثير إيجابي في سيرعة عودة الالعبين المصيابين الى المالعو ألنه صسيهم في
يفاء التمزق الجزئي لرباط الركبة الصليبي االمامي.
 .2صسهم المنهج التأهيلي المعد في تحسين قوة العضلة الرباعية وكالك تحسين قوة العضالت الفخاية .
 2-4التوصيات:
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 .1االسييييترييييياد بالمنهج التأهيلي الاي صعد الباحث عند إعادة تأهيل الالعبين المصييييابين بالتمزق
الجزئي للرباط الصليبي االمامي.
 .2اعتماد الفحا الطبي التخصصي عند تحديد اصابات الالعبين.
 .3اعتماد القياسيات واالختبارات التي اسيتعملها الباحث عند تقييم إصيابات التمزق الجزئي لرباط الركبة
الصليبي االمامي.
 .4اجراء دراسات مشابهة على العاب وعينات ومستويات صخرى.
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