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 الملخص
مفـصلي الركبـة والكاحـل تعرف على أهم االصابات الریاضیة في أربطة هدفت الدراسة الى ال

تـــراوح  تكونـــت عینـــة البحـــث مـــن طـــالب الـــسنة الدراســـیة الرابعـــة ت،لـــدى طلبـــة كلیـــة التربیـــة الریاضـــیة
  .سنة ) ٢٤-٢١( أعمارهم بین 

الفحــص ع االصــابة مــن خــالل أســتخدم الباحثــان أســتمارة لجمــع المعلومــات عــن حــاالت ونــو 
  . عن نوع االصابة ومن ثم معالجتهالكشفل  والفحوصات المختبریة التصویریةالسریري

 توصـــل ، بیانـــات البحـــثوتعـــدقـــام الباحثـــان بتـــسجیل االصـــابات ونوعهـــا وطریقـــة معالجتهـــا و 
   :االتیةالباحثان الى االستنتاجات 

  
  .سبتها لمفصل الكاحل  نمجموع االصابات لمفصل الركبة أقل من نسبة أن -١
 .ظهر مجموع االصابات في االلعاب الجماعیة أكبر من االلعاب الفردیة  -٢

   . مفصل أربطة الركبة صاباتإ الكاحل أكبر من نسبة ربطةأ صاباتإظهور نسبة  -٣
ABSTRACT 

 

A Diagnosis Study for limiting the most Important 
Athletic Injuries of Knee and Ankle Joints for Students of 

Physical Education College 
 

By 
Younes I. Alrawi                                Muneeb A. Fathi 

Mosul University / College of Physical Education 
This study aimed at knowing the most important athletic injuries of 

knee and ankle joints for students of Physical Education College. The 

sample of study included the senior students ,Their ages were (21-24) years 

old.   

–––  
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The researchers used the questionnaire for getting the information 

about the cases of injuries and their types by the clinical test and X-ray 

photograph to know the type of injury. The researchers recorded total 

injuries and their types as well as the treatment of each injury at the end of 

study. The researchers used the percentage as a statistical mean for getting 

the results of study. 

Conclusions of study: 
1. The total injuries for knee joint were less than ankle joint. 

2. The to tal percentage of injuries in the team games were more than the 

individual games.  

3. The percentage of the ankle ligaments injuries were more than the 
percentage of the knee joint injuries.   

  
  التعریف بالبحث  -١
   المقدمة وأهمیة البحث ١ – ١

مـــن المـــشاكل أن حـــدوث االصـــابات الریاضـــیة وانتـــشارها لـــدى طلبـــة كلیـــة التربیـــة الریاضـــیة   
تعمــل علــى الحــد مــن انتظــام  اذ،  التــي تحــد مــن العملیــة التعلیمیــة ونتــائج الطلبــة التحــصیلیة المهمــة

فـضًال م في الدروس العملیة وكذلك مـن مـشاركاتهم فـي البطـوالت الریاضـیة الجامعیـة والمحلیـة دوامه
للطالــب ومــا یترتــب علیهــا مــن أعبــاء مادیــة تــصرف علــى  تأثیرهــا الــسلبي علــى الجانــب النفــسي عــن

  .العالج والتأهیل
ریاضــي أن االصــابات الریاضــیة تعــد مــن المواضــیع المهمــة لمــادة الطــب الوممــا الشــك فیــه   

ـــاطالحـــدیث ولهـــا  ـــة والریاضـــیة مثـــل ارتب ـــوم الطبی ـــدریب  وثیـــق بمجموعـــة العل التـــشریح والفـــسلجة والت
وعلیــه ومــن مالحظــة الباحثــان للعدیــد مــن الطلبــة المــراجعین للجنــة ، فس الریاضــيالریاضــي وعلــم الــن

ـــة  فـــة مـــن تبـــین تعـــرض الطلبـــة النـــواع مختلالطـــب الریاضـــي والعـــالج الطبیعـــي والتـــأهیلي فـــي الكلی
االمــر الـذي أســتدعى الباحثـان اجــراء ، االصـابات الریاضـیة فــي مفـصلي الركبــة والكاحـل قیــد الدراسـة

ا مــهــذه الدراســة للتعــرف علــى أنــواع االصــابات الریاضــیة فــي االجــزاء المكونــة لهــذین المفــصلین وایه
لـى صــحة وأسـباب حـدوثها للمــساهمة فـي الحـد مــن أنتـشارها بهـدف الحفــاظ عأكثـر عرضـة لالصــابة 

  .لدیهم وأستمرار العملیة التعلیمیة وبنجاحوسالمة الطلبة وتركیز الجهود للحد من حدوثها 
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   مشكلة البحث ٢ – ١
مــن خــالل عمــل الباحثــان فــي لجنــة الطــب الریاضــي والعــالج الطبیعــي والتــأهیلي لالصــابات   

هیــــل العدیــــد مــــن  فــــي التــــشخیص والعــــالج وتأات مختلفــــةر الریاضــــیة والكــــشف عنهــــا وتقــــدیم أستــــشا
الحـظ الباحثـان أنتـشار أصـابات أربطـة مفـصلي الركبـة ، االصابات لدى طلبة كلیة التربیـة الریاضـیة

 مــن أكتــساب المهــارات المهــارات الحركیــة فــي الــدروس العملیـــة ة المــصابینلبــوحرمــان الطوالكاحــل 
 أو طویلة بحسب شـدة لفترة قصیرةنتظام دوامهم اخالل دوامه في الكلیة بسبب هذه االصابات وعدم 

  .الجسدیة والنفسیة والمادیة المترتبة علیها المعاناة فضًال عن االصابة 
زالــت   تطــور االبحــاث والدراســات فــي علــم االصــابات الریاضــیة والتأهیــل مــاوعلــى الــرغم مــن  

االصــابت الریاضــیة تــشكل أحــدى المــشاكل االساســیة للممارســین لالنــشطة الریاضــیة علــى أخــتالف 
وقلـة  وكما أن مفصلي الركبة والكاحل من مفاصل الطرف السفلي االكثر عرضة لالصابة، ا أنواعه

الدراسات البحثیة المحلیة في هذا المجال علىحد علم الباحثان فضال عن أهمیة هذان المفصالن في 
 الباحثــان دراســة وتــشخیص أهـــم ارتــاىالجــسم وتأثیرهمــا علــى عملیــة الــتعلم لــدى الطلبـــة المــصابین 

  .طلبة كلیة التربیة الریاضیة   مفصلي الركبة والكاحل لدىأربطةابات أص
   أهداف البحث ٣ –١

   :یأتي یهدف البحث الى التعرف على ما 
  .مفصلي الركبة والكاحل أربطة  في ا  االصابات الریاضیة االكثر تكرار  -١
 .ل مفصلي الركبة والكاحأربطة  صابةإ في حدوث ا  ریاضیة االكثر تكرار االلعاب ال -٢

  .االصابات  رق العالجیة المستخدمة لمعالجةالط -٣
  

    مجاالت البحث٤ – ١ 
 وقاعـة اللیاقـة البدنیـة قاعة العالج والكـشف الـسریري فـي فـرع العلـوم الریاضـیة: المجال المكاني  -

جامعـة الموصـل والعیـادة االستـشاریة فـي المستـشفى / لتربیـة الریاضـیة  كلیة افي
  .الزهراوي التعلیمي 

    .٢٠٠٥ / ٥ / ١ ولغایة ٢٠٠٤ / ١٠ / ١  ابتدًا من :لمجال الزماني ا -
  .جامعة الموصل  / ةطلبة الصف الرابع في كلیة التربیة الریاضی: المجال البشري  -
   والدراسات السابقة الدراسات النظریة– ٢
   الدراسات النظریة١ – ٢
  مفصل الركبة   ١ -١ – ٢

داریة لكنه یختلف عن باقي مفاصل الجسم المداریة بـسبب یعد مفصل الركبة من المفاصل الم
 عظـــام فــي تكوینـــه وهــي لقمتـــي عظــم الفخـــذ ةحركــة الــدوران القلیلـــة التــي تحـــصل فیــه وتـــشترك ثالثــ
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 وبین سطوحهما المفصلیة یقع الغضروفان الهاللیان مع عظـم الرضـفة الـذي عظما الظنبوبولقمتي 
 والحافظـة  وهو من اكبر یتم ثباته بواسطة االربطـة،فخذیتمفصل مع السطح االمامي للقمتي عظم ال

  ذات الروؤس االربعة لة ـالت المحیطة بها والعضـة والعضـالزاللی
مـن ویعد مفـصل الركبـة ضـعیف  ، )٦٤-٤٧ ،١٩٩٢ ،رشدي( و ) ١٨٩-١٨٨ ،١٩٨٨ ،لدوريا(

صـابة بدرجـة ض لالر معـ فهـو  مـن أنـه أكبـر مفـصل فـي الجـسم لـذاعلـى الـرغم العظمـي تكوینه حیث
مقـــدم مـــن االربطـــة الداعمـــة والعـــضالت الـــساندة أذ أن ولكـــن التعـــویض عـــن هـــذا الـــضعف ، كبیـــرة 

 واإلصـــابات،  حمـــل ثقـــل الجـــسم واالنتقـــال الحركـــيمفـــصل الركبـــة مهـــم لثبـــات واســـتقرار الجـــسم عنـــد
، شیة االنسیة والوحـاألربطةتمزق ، إصابات الضغط( الریاضیة التي یتعرض لها مفصل الركبة هي 

الـى أمـا االوضـاع والحـاالت التـي تـؤدي ، ) أصـابات المـد المفـرط فـوق الطبیعـي ،  الدوران إصابات
كما أصابة مفصل الركبة هي اللوي والملخ الوحشي واالنسي للركبة وهي مرتبطة بااللعاب الریاضیة 

باتــه  تمفــصل العظــام فــي المفــصل لــیس عمیقــا بــل یعتمــد علــى االربطــة والعــضالت مــن أجــل ثوان
  .یوضح مفصل الركبة ) ١ ( رقموالشكل  .( HENRY,1976,262 )وأستقراره 

  )١(الشكل رقم 

  
   مفصل الكاحل  ٢-١ – ٢

 فهـو أوآل مفـصل معلـق ،یعمل مفصل الكاحل في اتجاهین من خـالل وصـله السـفل الـساق مـع القـدم
یتكـــون و  والـــدوران للجـــانبین  فهـــو یـــسمح بحركـــات االنثنـــاء، وثانیـــاً ألســـفللو العلـــى لیـــسمح بحركـــة بـــسیطة 

 بوســاطة بــشدة یبعــضهما ویتــصل ،ونهایــة عظمــة الــشظیة) أســفلها ( الكاحــل مــن نهایــة عظمــة الظنبــوب 
على شكل قوس لذلك الرباط العقبي الشظوي والذي یتصل بعظمة الكاحل والمسطحات القریبة ملساء وهي 

 لتـسمح للقـدم بالحركـة لالعلـى واالسـفل وهـو فأن السطح المستدیر لعظمة الكاحل یمكنها من التزحلق برفق
دیدة التي تعـوق ـمن االصابات الش الكاحل إصابة ویعد ،مدعم بصفة خاصة من الجهة الداخلیة والخارجیة
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 أن مفـــصل الكاحـــل هـــو مفــــصل رزي ، )٢٧٦ ،١٩٩٩ ،العـــوادلي(ویلــــة رات طـالالعـــب عـــن اللعـــب ولفتـــ
لـــسطح العلـــوي لعظـــم الكعـــب وأن االربطـــة الوحـــشیة الحركـــة مكـــون مـــن عظـــم الظنبـــوب وعظـــم الـــشظیة وا

القــوة للمفــصل وتــزداد هــذه القــوة بواســطة بــین عظمــي الظنبــوب والــشظیة فــي الكاحــل تعطــي  واالنــسیة مــا
أن أكثراالصابات شـیوعا . المفصل بصورة عرضیة تقطعاالوتار والعضالت الطویلة للساق والتي معظمها 

وبحــسب شــدة امتطــاط الربطــة الوحــشیة فیــه وهــي أصــابة مؤلمــة جــدا بدرجــة كبیــرة التــواء الكاحــل وتمــزق ا
الرباط عنـد االلتـواء وقـد یكـون بـسیط أو قـوي یـؤدي الـى انفـصال الـرابط وانقطاعـه واحیانـا یـؤدي الـى كـسر 

أن شــدة .الكاحــل هــي خلــع مــع كــسر  مفــصل شــدة فــيوان أكثــر االصــابات ، العظــم وانفــصاله مــع الــرابط 
یجب أن نتـذكرها ) واتسن جونس (  االعتبار حیث أن عبارة العالم ال تؤخذ بنظر غالباالكاحل  أصابة التواء

هــذه العبــارة تعنــي أن الكــسر یأخــذ أهتمامــا )) مــن أن یكــسر  أن یلتــوي الكاحــل أكثــر أمــن االســو (( دائمــا 
) ٢ (قـم ر والـشكل. )(RENE,1980,301 المقدار الكافي من العـالج وعالجا كافي بینما ال یأخذ االلتواء 

   .یوضح مفصل الكاحل
   

  )٢(الشكل رقم 

   أسباب حدوث االصابات الریاضیة ٣-١-٢
أن المصادر العلمیة التي تعنى بدراسة االصابات الریاضیة تحدد أسباب حدوث االصابات 

وأهـــم االســـباب الرئیـــسة ، الریاضـــیة الوظیفیـــة والتـــشریحیة لغـــرض الوقایـــة منهـــا والحـــد مـــن حـــدوثها 
  : الریاضیة هي صاباتاإللحدوث 

  .عدم االهتمام باالحماء بصورة علمیة صحیحة  -١
 . علمیة دقیقة أسسمستند على الالتدریب الخاطئ غیر  -٢
 . أثناء أداء التمارین  فيعدم مالحظة المدرب لالعب -٣
 .عدم مالئمة أرضیة الملعب  -٤
 .لوقت التدریب  مناسبالاالختیار غیر  -٥
 .تمارین عدم وجود راحة أیجابیة بعد أداء ال -٦
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  ) .الثقافة الطبیة(عدم المام الالعب باالصابة الریاضیة  -٧
   ) ٥ ،١٩٨٦ ،قبع( ماعیة ممكن أن تزید من نسبة حدوث االصابة توجود عوامل نفسیة أو أج

  االصابة حدوث  میكانیكیة  ٤-١ – ٢
هــو مفــصل ضــعیف االســتقرار مقارنــة بمفــصل الفخــذ مــع الــورك ومفــصل ل الركبــة  مفــصنأ
اللذان یتمتعان بأستقرار جیـد نظـرآ للتركیبـة التـشریحیة للعظـام واالربطـة والعـضالت المحیطـة الكاحل 

  بهما اذ یقع مفصل الركبة في وسط مفصلین مستقرین وهذا یعطي حالة عدم أستقرار لمفصل الركبة
 یتعــرض الجــزء الــداخلي فــي الركبــة  ولــذلك,Peterson,1990,286) (و ) ١٢٤ ،١٩٩٢ ،رشـدي( 

بة أكثر من الجزء الخارجي السباب تتعلق بالتكوین التشریحي للغضروف الداخلي ولاللتصاق لالصا
(  ات المختلفـةـ أثنـاء الحركـ فـيبكبسولة الركبـة والربـاط الـداخلي لهـا وعلیـه یقـع ثقـل أكبـر فـي االتـزان

   ) .٢١ ،١٩٩٩،يـالعوادل
 الى عظم الكعب الـذي یحولـه  خالل عظم الظنبوبا  في وضع الوقوف یمر مركز ثقل الجسم عمودی

 الث نقاط تحمیل وأرتكاز في القدم  وینتج عن ذلك وجود ثعظام القدم أماماً ا  و العقب خلفالى عظم 
(Kelly, 1965, 155)، وبمــا أن اســتقرار الجــسم یكــون بــین القــدمین لــذا فــأن الطبیعــة التكوینیــة 

 الواقع علیهـا فـنالحظ أن اسـتقرار مفـصل  لتحمل ثقل الجسما  لالنسجة الرابطة االنسیة تكون قویة جد
 عنــد عــدم تــوازن القــوى للعــضالت العاملــة علــى والســیماالكاحــل مــن الجهــة الخارجیــة یكــون ضــعیف 

وسوء أستقامة القدم مع الساق والمیكانیكیة الخاطئة الستخدام القـدم مـن الناحیـة الحركیـة یـؤدي القدم 
ع علــى المفــصل ممــا یــؤدي الــى حــدوث االصــابة فیــه الــى زیــادة غیــر متناســبة فــي مقــدار الــوزن الواقــ

  .وخصوصآ في الجزء الخارجي منه
   )١٨٧ ،١٩٩٥ ،نین وراغباحس(

  

   الدراسات السابقة ٢-٢
  ):١٩٩٨(أمیر ومصطفى جوهر حیات دراسة كاظم جابر  ١-٢-٢

 "ي المنتخب الكویتي لكـرة القـدم فـي العبد لالصابات الریاضیة عندراسة تحلیلیة"
   ١٩٩٨ النهائیة لكأس العالم في فرنسا التصفیات

هـــدف البحـــث الـــى التعـــرف علـــى االصــــابات الریاضـــیة التـــي تعـــرض لهـــا العبـــو المنتخــــب 
أســـتخدم الباحثـــان المـــنهج .  عـــن قـــارة آســـیا ١٩٩٨النهائیـــة لكـــأس العـــالم الكـــویتي أثنـــاء التـــصفیات 

والتقـاریر الطبیـة مـن الجهــاز اســتخدام أشـرطة الفیـدیو الوصـفي لمالئمتـه وطبیعـة الدراسـة عـن طریـق 
 هـــي الكـــدمات اإلصـــابات أكثـــرالعـــب وأســـفرت النتـــائج عـــن ان ) ١٨(بلغـــت عینـــة الدراســـة ،الطبــي 

%) ٢٧,٣(من مجموع االصابات تلتهـا اصـابات مفـصل الركبـة والقـدم بنـسبة %) ٥١(وجاءت بنسبة
  .)٧٩,١٩٩٨،أمیر وحیات %) (٢١,١(ة ثم الشد العضلي بنسب

  
  ) :٢٠٠٤(جد فایز مجلي وسهى أدیب عیسى دراسة ما ٢-٢-٢
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  " السباحین والسباحات في األردن الریاضیة لدىلإلصاباتدراسة تحلیلیة "
 شــیوعا لــدى الــسباحین والــسباحات فــي األكثــر اإلصــاباتعلــى  الــى التعــرفهــدفت الدراســة 

 ومكان االردن والتعرف على أكثر المناطق عرضة لالصابة والتعرف على اسباب حدوث االصابات
ا تبعـــا لنـــوع الـــسباحة وتبعـــا والتعـــرف علـــى اكثـــر االصـــابات شـــیوع، حـــدوثها داخـــل المـــاء أو خارجـــه

ورضــوض ، وااللتــواءات، یة وأظهــرت النتــائج أن أكثــر االصــابات شــیوعا التقلــصات العــضلللجــنس،
ت ضـة لالصـابة الكتـف والرقبـة والـساق وكانـر  المنـاطق عروكانت أكث،  االربطةوتمزقات، العضالت

وعـدم االحمـاء الجیـد وكانـت اكثـر االصـابات المؤدیـة لالصـابات االفـراط فـي التـدریب اكثر االسباب 
  .حدوثا خارج الماء وتمثلت بالتقلصات العضلیة وااللتواءات

ت النتـــــائج الـــــى ان الـــــسباحین الـــــذكور اكثـــــر عرضـــــة لالصـــــابة مـــــن االنـــــاث وكانـــــت ر واشـــــا
ثـــم االلتـــواءات ثـــم الرضـــوض التقلـــصات العـــضلیة  ثاالصـــابات االكثـــر شـــیوعا لـــدى الـــذكور واالنـــا

   ).٢٧٤ ، ٢٠٠٤، مجلة دراسات  ( العضلیة
   أجراءات البحث – ٣
    منهج البحث ١ – ٣

  .لطبیعیة البحث لوصفي بأالسلوب المسحي لمالئمته أستخدم الباحثان المنهج ا
    مجتمع البحث وعینته٢ – ٣

جامعــة / راســیة الرابعــة فــي كلیــة التربیــة الریاضــیة المرحلــة الدطــالب وطالبــات  البحــث شــمل مجتمــع
  طالب وطالبة من المصابین خالل العام الدراسي  ) ٣٦( وعددهم الموصل 

    .سنة  ) ٢٤ – ٢١( رهم بین ا تراوحت أعم، )٢٠٠٥-٢٠٠٤( 
    أدوات البحث ٣ – ٣

ـــة المـــصابین مـــن خـــال ـــة الخاصـــة بمراجعـــة الطلب ـــان االســـتمارة الطبی ـــسید أســـتخدم الباحث ل ال
وشـعبة التـسجیل فـي الكلیـة والمـراجعین للجنـة الطـب الریاضـي والعـالج  ن الطلبـةلـشؤو معاون العمیـد 

لحــاالت الــصعبة التــي تتطلــب تحویلهــا الــى العیــادة فــضًال عــن االطبیعــي فــي فــرع العلــوم الریاضــیة 
، الـــسونار االستـــشاریة لمستـــشفى الزهـــراوي التعلیمـــي لغـــرض التـــشخیص الـــدقیق بواســـطة األشـــعة أو 

كذلك أعتمد الباحثان على نموذج لورقة استبیان معلومات هدفها تـشخیص االصـابة ومعرفـة أسـبابها 
  . والذین أكدوا صدقها المنطقي∗ى الخبراء المختصینوقد تم عرض االستمارة عل

وقد أعتمد الباحثان على الفحص السریري الدقیق من لجنة الطب الریاضي والعالج الطبیعي ونتـائج 
االستـشاریة فـي مستـشفى الزهـراوي التعلیمـي فـي الموصـل والملحـق مراجعة الطلبـة المـصابین للعیـادة 

    . نیوضح أستمارة االستبیا) ١(رقم 
                                                 

  الخبراء*  ∗
  هللا عليد ولید وعدا.م. أ-١
  د عمار عبدالرحمن قبع.م. أ-٢
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  تشخیص اإلصابات  طریقة ٤ – ٣
وتحریــك  لتشخیــصها ســریریا عــن طریــق معاینــة وجــس االصــابة اإلصــاباتتــم الكــشف عــن 

المفــصل المــصاب باتجاهــات مختلفــة منهــا المــد والثنــي والتــدویر للــداخل والخــارج واالبعــاد والتقریــب 
والجلـوس علـى طاولـة ، الوقـوف( مثـل  المصاب امن اوضاع مختلفة یأخذهوتجرى هذه الفحوصات 

 مــدى ومالحظــة، مــن أجــل الدقـة فــي تقریــر موضـع االصــابة) الفحـص الطبیــة واالســتلقاء واالنبطـاح 
تقیـــد الحركـــة فـــي المفـــصل وااللـــم وتـــتم هـــذه الفحوصـــات بعـــد أخـــذ تـــأریخ االصـــابة ومعرفـــة الوضـــع 
الفیزیـائي والمیكــانیكي للحركــة التــي أدت الـى االصــابة وظــروف اللعبــة مبـاراة كانــت أم وحــدة تعلیمیــة 

مـن یـدا والحـاالت االكثـر تعق، بـصورة عامـة والمنطقـة المـصابة بـصورة خاصـةوهل تم أحمـاء الجـسم 
 أو (U.S)ق الـصوتیة  أو التـصویر بالموجـات الفـو (X-RAY)االصابات تـم أخـذ تـصویر شـعاعي 

 أن اذ،  وهـــــي فحوصـــــات مطلوبـــــة فـــــي حـــــاالت خاصـــــة(M.R.I)التـــــصویر بـــــالرنین المغناطیـــــسي 
ـــام بمعظـــم جوانـــب  ـــى القی ـــادر عل ـــة ق ـــم بتـــشخیص وعـــالج أصـــابات مفـــصل الركب االختـــصاصي المل

 هـــو الـــذي یطلـــب دراســـة التـــصویر ومـــن ثـــمل الفحـــص الـــسریري فقـــط التـــشخیص الـــصحیح مـــن خـــال
كمـــا أن ،  وحـــسب مـــا تـــستدعي الحالـــة أو االصـــابة الیـــه (M.R.I)الـــشعاعي بـــالرنین المغناطیـــسي 

 فــي تــشخیص دقیــق وســلیم مــن المــذكورة انفــاً تقریــر اخــصائي االشــعة سیعــضد الفحوصــات الــسریریة 
ن تمـزق جزئــي او كلــي بــصورة واضــحة بــالعین المجــردة االخطـاء وبدقــة تعطــي مقــدار الــضرر اذا كــا

-٦٣، ١٩٩٩، العـوادلي ( وكذلك التكلسات او االلتهابات أن وجدت في المفصل أو مكان االصابة
٦٤.(   

وقد قام الباحثان بعـد تـشخیص االصـابات بأعطـاء العـالج المناسـب لنـوع االصـابة والبرنـامج 
مرحلة الشفاء التام ثم تـسجیل هـذه التفاصـیل فـي االسـتمارة التأهیلي لها ومتابعة الحالة للوصول الى 

  .نیالمعدة من قبل الیاحث
    المعالجات االحصائیة ٥ – ٣

   .استخراج نتائج البحث الباحثان قانون النسبة المئویة في معالجة البیانات و م أستخد
  
  
  
  
  
  
  ومناقشتها وتحلیها   عرض النتائج - ٤
  :وتحلیها  عرض النتائج ١ – ٤
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   )١( الجدول رقم 
  ربطة مفصلي الركبة والكاحل لعینة البحثأصابات أیبین عدد ونسب 

 
   

   

   

   

  ) :١(یتبین من الجدول رقم 
 أذ بلغـــت عـــدد ،ق أربطـــة مفـــصل الكاحـــل أكثـــر مـــن أصـــابة مفـــصل الركبـــة تمـــز أصـــابهأن 

لكاحـل ونـسبة ربطـة مفـصل اأصابة تمـزق ال ) ٢٢(  منها أصابة ) ٣٦( أصابات عینة البحث الكلیة
   % ).٠٩،٣٨( أصابة تمزق الربطة مفصل الركبة وبنسبة )  ١٤(  بینما ، % )٠١،٦١(

 بــل التوصــل الــى نــوع االربطــة المــصابة ،ابلــم یكتــف الباحثــان بعــرض نــوع المفــصل المــص
 فضال عن نوع العالج الذي تم تلقیه من المصابین مـن عینـة البحـث وحتـى ،لمفصلي الركبة والكاحل

  . ذلكیبینان)  ٣ ،٢ (  المرقمین والجدولین،مرحلة الشفاء التام
   )٢( الجدول رقم 

  ثیبین عدد ونسب أصابات تمزق أربطة مفصل الكاحل لعینة البح
 
 
 

  
    

 

 

 
  


     __ __  

 
 
 

 

 

    ___ ___  
 

 

 
         

   : یأتيما ) ٢(قم یتبین من الجدول ر 
أن أصــابة تمــزق أربطــة مفــصل الكاحــل الوحــشیة أكثــر مــن أصــابة أربطــة مفــصل الكاحــل 

 صابةإ ) ١٦(  منها صابةإ ) ٢٢(  حیث بلغ عدد أصابات عینة البحث لمفصل الكاحل ،االنسیة
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 ربطــةأ تمــزق صــاباتإحــین بلــغ عــدد ي فــ % ) ٧٢،٧٣(  الكاحــل الوحــشیة وبنــسبة ألربطــةتمــزق 
    % ).٢٧،٢٧( وبنسبة  ) ٦( حل االنسیة الكا

 أن الغالبیـة العظمـى مـن التـواءات فـي ) Cailliet( الیـه وتتفق هـذه النتیجـة مـع مـا أشـار 
  . (Cailliet, 1979, 3) الكاحل تحدث للداخل أي تمزق أربطة الكاحل الوحشیة
   )٣( الجدول رقم 

  البحثن عدد ونسب أصابات تمزق أربطة مفصل الركبة لعینة ییب
 

 
 

 
  

 
 
 

 
 

 


     ___    


        ___ 


     ___   ___ 


       ___ ___ 

         

  :ما یلي  ) ٣(  من الجدول رقم یتبین
 أن أصابة تمزق الرابط المعـضد االنـسي للركبـة هـي االولـى عـن بقیـة االصـابات االخـرى وبنـسبة مؤیـة 

 ،)  % ٢٨،٥٧( مقدارهاجاءت أصابة الرابط المعضد الوحشي ثانیآ بنسبة مؤیة و  % ) ٣٥،٧١( مقدارها 
وجــاءت  ،وهــي ثالــث أصــابة فــي الترتیــب)  %٢١،٤٢(  الــرابط المتقــاطع االمــاميصــابةابلغــت نــسبة و 

  .  % )١٤،٢٨ (  أصابة الرابط المتقاطع الخلفي رابعآ وبنسبة مؤیة مقدارها
االلتـواءات والتمزقـات تـصیب الـرابط أن معظـم بـ  )Carl & Danie(   تتفق النتائج مـع قـولو 

      (Carl&Dnie,1977,355).من المضد الوحشي  نسبة أكبرعضد االنسي وبالم
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  )٤(الجدول رقم 
  ) الكاحل والركبة ي مفصل أربطةفي(  یبین عدد ونسب ونوع اللعبة الریاضیة التي أصیب فیها عینة البحث
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  :ما یلي  ) ٤(  من الجدول رقم یتبین
فـي لعبـة كـرة القـدم % ) ٣٧،٥( أن النسبة المؤیة الصابة ألربطة مفـصل الكاحـل الوحـشیة هـي 

فــــي لعبــــة كــــرة الیــــد و % ) ١٢،٥( فــــي الكــــرة الطــــائرة و % ) ١٢،٥( فــــي كــــرة الــــسلة و % ) ٢٦،٥(و 
لنـسبة المؤیـة الصـابة أربطـة الكاحـل االنـسیة  فـي حـین بلغـت ا،في العـاب الـساحة والمیـدان% ) ٣١،٢٥(

فــي العــاب الــساحة % ) ٤٠ (،فــي كــرة الــسلة% ) ٢٠(  و ،فــي لعبــة كــرة القــدم% ) ٥٠( علــى التــوالي 
اذ یقـــول أن االلعـــاب التـــي فیهـــا خطـــورة عالیـــة  ) Klafs(  وتتفـــق هـــذه النتیجـــة مـــع مـــا أكـــده .والمیـــدان 

أمـا فیمـا یتعلـق  .(Karl & Klafs, 1977, 330) الـسلة الصـابة مفـصل الكاحـل هـي كـرة القـدم والكـرة
بأصــابات مفــصل الركبــة فقــد بلغــت النــسبة الصــابة الــرابط المعــضد االنــسي والوحــشي والمتقــاطع االمــامي 

في حـین بلغـت ،فـي لعبـة كـرة القـدم% ) ٥٠ ،%٦٦،٦ ،%٥٠ ،%٤٠( والمتقاطع الخلفي وعلـى التـوالي 
فـــي لعبـــة % ) ٤٠( و % )  ٢٠(ضد االنـــسي فـــي لعبـــة كـــرة الـــسلة النـــسبة المؤیـــة الصـــابة الـــرابط المعـــ

لوحـشي والـرابط المتقـاطع االمـامي والـرابط المتقـاطع الخلفـي أما أصابة الرابط المعضد ا. الساحة والمیدان 
  .في العاب الساحة والمیدان   % )٥٠ ،%٣٣،٣٣ ،%٥٠( وعلى التوالي 

    مناقشة النتائج٢ – ٤
 قیـــد البحـــث بـــشكل عـــام یعـــود الـــى عـــدم االهتمـــام لإلصـــابات بب الـــرئیسیـــرى االباحثـــان أن الـــس

.  لمفـصلي الركبـة والكاحـل بتقویـة العـضالت واالربطـة الداعمـة عـدم االهتمـام عـن بعملیة ااالحماء فضال 
لتركیـب التـشریحي الركبة یعـود الـى اویعزو الباحثان النسبة العالیة الصابة مفصل الكاحل مقارنة بمفصل 

فـضال في مـن قبـل االربطـة والعـضالت السـناد الكـامفصل حیـث یفتقـر مفـصل الكاحـل الـى الـدعم والهذا ال
 فــي حــین یعــزو الباحثــان ،عــن أن وزن الجــسم ینتقــل عبــر عظمــي الظنبــوب والــشظیة الــى عظــم الكعــب

جـدآ النسبة العالیة لتمزق االربطة الوحشیة في مفـصل الركبـة یعـود الـى أن االربطـة االنسـسیة تكـون قویـة 
 االربطة وما یقع علیها من ثقل الجسم أثنـاء لهذه التكوین الفسلجي  وذلك لطبیعةمقارنة باالربطة الوحشیة

الحركــات المختلفــة مــع المحافظــة علــى االتــزان وارتبــاط هــذه االربطــة بمحفظــة الركبــة والغــضروف الهاللــي 
   .Norwood,1980,91) (Houghton and  فیهااالنسي 

یة الصابة الرابط المعضد االنسي في مفصل الركبة فیعزى الى االرتباط المباشر أما النسبة العال
نـسبة االصـابة لباحثـان أن تفـوق اویـرى .بین الرابط االنسي ومحفظـة الركبـة والغـضروف الهاللـي االنـسي 

ب ود الــى االحتكــاك الجــسدي بــین الالعبــین فــي االلعــااعیــة مقارنــة بااللعــاب الفردیــة یعــفــي االلعــاب الجم
 احیـة البنائیـة  كـذلك یـرى الباحثـان أن ضـعف البـرامج التعلیمیـة مـن الن .الجماعیة مقارنـة بااللعـاب الفردیـة

   أذ یؤكد، ء في االحماء أو الجزء الرئیس من البرنامج اجانب التوازن البنائي في القوة العضلیة سو  ٕاهمالو 
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العـضلي تتعلـق  أهمیـة التـوازن  أنعلـىالطـب الریاضـي  فـي مجـال في دراساته وابحاثه  )١٩٩٩توماس (
  عــــــــــــــــــــــــضالت الفخــــــــــــــــــــــــذ الخلفیــــــــــــــــــــــــة ویــــــــــــــــــــــــذكر أن قــــــــــــــــــــــــوة ،بعــــــــــــــــــــــــضالت الطــــــــــــــــــــــــرف الــــــــــــــــــــــــسفلي

 )Hamstrings(   القابـــضة للركبـــة یجـــب أن ال تقـــل عـــن)عـــضالت الفخـــذ االمامیـــة   مـــن  قـــوة %) ٦٠
Quadriceps) ( طیئـة تقـدرعند قیاسها بسرعة زاویة بالباسطة للركبة لنفس الرجل )جـة در ) ١٢٠-٦٠ /

الفــرق أن تكــون متــساویة تقریبــآ ال یزیــد  ویــضیف أن قــوة عــضالت الفخــذ االمامیــة أو الخلفیــة یجــب ،ثانیـة
  بینهـــــــــــــا وبـــــــــــــین نظیرتهـــــــــــــا فـــــــــــــي الرجـــــــــــــل االخـــــــــــــرى عنـــــــــــــد العمـــــــــــــل بـــــــــــــأي ســـــــــــــرعة% ) ١٠(عـــــــــــــن 

(Thomas, 1991, 341) ،والحقیقة  لالصابة ةأكثر عرضجعل االربطة ط تمكونات الربا طبیعة كما أن
 وذلـــك الن شـــفاء الربـــاط مـــن  فـــي مجـــال االصـــابات المختـــصینتعـــد مـــشكلة تواجـــهبات الربـــاط أن أصـــا

 بالكامـل ممـا یعــرض المفـصل لعـدم االســتقرار التـام النـاتج عــن عـدم الـشفاء التــام تحدیــدهاالصـابة یـصعب 
صـابات مختـصین باال وقـد أكـد ال،اإلصـابة بعـدویمكن أن یعزى ذلك الى الرخاوة االتي یتعرض لها الرباط 

مـــستقبل كفیـــل بـــأن یقـــدم لنـــا  لكـــن الاألربطـــة صـــاباتإ الحاصـــل فـــي عـــالج  بأنـــه رغـــم التطـــورالریاضـــیة
   .(Akeson and Others,1980,112)االربطة  بإصاباتالمتوقع والمتعلق التطور 

   والتوصیاتاالستنتاجات  - ٥
   االستنتاجات١ - ٥
  .ل الكاحل صمفتها في أربطة أربطة مفصل الركبة أقل من نسبصابات ا ظهور نسسبة -١ 

  . أن مجموع االصابات الریاضیة في االلعاب الجماعیة أكبر من االلعاب الفردیة -٢
  . أربطة مفصل الركبة إصابة  أكبر من أربطة الكاحل تشكل نسبةباتن اصا أ-٣
   التوصیات ٢- ٥
  . لجمیع االلعاب الریاضیة الجماعیة والفردیة ضرورة ااالهتمام باالحماء -١
 .الرباطات وواقیات مفصلي الركبة والكاحل عند تطبیق التمرینات الصعبة  استخدام -٢

 .لحركات المعقدة التردد عند الطالب أثناء تطبیق االعمل على أزالة الخوف و  -٣
 من نتائج البحث وأخذها بنظر االعتبار للحفاظ على طلبتنا من االصابة الریاضیة  -٤

والتأكیــد علــى العلمــي الــذي یــضمن الوقایــة مــن االصــابة نائیــة وتوظیفهــا بالــشكل االهتمــام بــالبرامج الب -٥
  ع العضلیة العاملة على المفاصل   العضلي بین المجامیالتوازن
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  )١(الملحق رقم 
  مفصلي الركبة والكاحل وطریقة العالج لعینة البحثة أربط عدد ونوع اصابات (*)یوضح الملحق
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