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SNAPPS- Survey instrument for Natural history, Aetiology 
and Prevalence of Patellofemoral pain Studies 

 
 
 

 سنة؟     ١٨عمرك فوق    هل 1.1س  

 سنة؟  ٤٠هل عمرك أقل من   1.2س 

 ؟ كم عمرك   1.3س 

 

ن  اذا كان عمرك   2لسؤال رقم  ا� ا الرجاء المتابعة  ،سنة  40  -18  ما بني

ي الركبة زرت هل سبق لك أن   2س
 )فقط  ع� خ�ار واحد   xمن فضلك ضع عالمة  ؟ (الطب�ب �سبب مشا�ل �ن

  ال   نعم     
  

ي الركبة أو    3س
ي خالل حولها  ما هل عان�ت من ألم أو مشا�ل �ن

 )  ع� خ�ار واحد فقط  xمن فضلك ضع عالمة ؟ (العام الما�ن

  ال    نعم           
        

�ب المتابعة إ� السؤال رقم ٣ع� السؤال رقم  "نعم"إذا كانت إجابتك   ٤، ف�ي  

�ب االنتقال إ� ... ، ٣ع� السؤال رقم  "ال"إذا كانت إجابتك  ف�ي  

  

ي أي ركبة     4س
 )  ع� خ�ار واحد فقط xمن فضلك ضع عالمة  لم؟ (األمشا�ل أو  ال كانت لد�ك �ن

 الركبة ال�سار فقط 

ن فقط    الركبة ال�مني

ن     كلتا الركبتني

    

  
  

    

    

  

  

  

 ال نعم  

 ال نعم  

 سنة 
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ي  و كام�ي أ  جراحة ثقب المفتاح  ة،  عمل�المفصل/ لركبتك؟ (�شمل عمل�ات تنظ�ي الركبة  ة جراح�ةهل قمت ب�جراء عمل�   5س  
ا �ن

 )  ع� خ�ار واحد فقط   xمن فضلك ضع عالمة  ) (كتركب

 ال   

 الركبة ال�سار فقط نعم،  

ن فقط    نعم، الركبة ال�مني

ن     نعم، كلتا الركبتني

 

خ�ار واحد  ع�    xمن فضلك ضع عالمة  (خلع الصابونة)؟ (  خارج المفصل صابونة الركبة  ةتحركو  سبق   هل  6س
   ) فقط

 ال  

 الركبة ال�سار فقط نعم،  

ن فقط    نعم، الركبة ال�مني

ن     نعم، كلتا الركبتني

 

ي ركبتك،    7س
ي ركبتك تهناك  كان  هلمنذ بدأ المشكلة �ن

 ) ع� خ�ار واحد فقط  xمن فضلك ضع عالمة  (  ؟ورم أو انتفاخ �ن
 ال  

 الركبة ال�سار فقط نعم،  

ن فقط    نعم، الركبة ال�مني

ن     نعم، كلتا الركبتني

  
 

 ) ع� خ�ار واحد فقط xمن فضلك ضع عالمة  (هل تعرضت ألالم و عدم ارت�اح أل��� من شهر؟   8س
 ال

 الركبة ال�سار فقط نعم،  

ن فقط    نعم، الركبة ال�مني

ن     نعم، كلتا الركبتني

  

ي من   أ 9س
ة ط��لة؟ ( �سبب مشا�ل الركبة لد�ك، هل تعاين ي الجلوس لف�ت

ع� خ�ار   xمن فضلك ضع عالمة  آالم أو صع��ة �ن
 ) واحد فقط
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 ال

 الركبة ال�سار فقط نعم،  

ن فقط    نعم، الركبة ال�مني

ن     نعم، كلتا الركبتني

  

ي صعود الدرج؟   �سبب مشا�ل الركبة لد�ك   ب 9س
ي من آالم او صع��ة �ن

ع� خ�ار واحد   x(من فضلك ضع عالمة  ، هل تعاين
 فقط) 

 ال     

 الركبة ال�سار فقط نعم،  

ن فقط    نعم، الركبة ال�مني

ن     نعم، كلتا الركبتني

  

ي    ت 9س
ي من آالم او صع��ة �ن

ع� خ�ار واحد    x(من فضلك ضع عالمة  نزول الدرج؟�سبب مشا�ل الركبة لد�ك ، هل تعاين
 فقط) 

 ال     

 الركبة ال�سار فقط نعم،  

ن فقط    نعم، الركبة ال�مني

ن     نعم، كلتا الركبتني

 

ي من آالم او صع��ة   ث 9س
ي عمل حركة القرفصاء �سبب مشا�ل الركبة لد�ك ، هل تعاين

  x(من فضلك ضع عالمة    ؟القرفصة / �ن
 ع� خ�ار واحد فقط) 

 ال     

 الركبة ال�سار فقط نعم،  

ن فقط    نعم، الركبة ال�مني

ن     نعم، كلتا الركبتني
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ي من آالم او صع��ة  ج 9س
ات ط��لة؟ �سبب مشا�ل الركبة لد�ك، هل تعاين ي الوقوف لف�ت

ع� خ�ار    x(من فضلك ضع عالمة   �ن
 واحد فقط) 

 ال     

 الركبة ال�سار فقط نعم،  

ن فقط    نعم، الركبة ال�مني

ن     نعم، كلتا الركبتني

 
ي من آالم او صع��ة  ح9س

ي ع� سطح مستوي؟ ( �سبب مشا�ل الركبة لد�ك ، هل تعاين ي الم�ش
ع�    xمن فضلك ضع عالمة �ن

 خ�ار واحد فقط) 

 ال     

 الركبة ال�سار فقط نعم،  

ن فقط    نعم، الركبة ال�مني

ن     نعم، كلتا الركبتني

  

ي  خ 9س
ي من آالم او صع��ة �ن

؟  النهوض�سبب مشا�ل الركبة لد�ك ، هل تعاين ع�    xمن فضلك ضع عالمة ( من ع� ال�ر�ي
 خ�ار واحد فقط) 

 ال     

 الركبة ال�سار فقط نعم،  

ن فقط    نعم، الركبة ال�مني

ن     نعم، كلتا الركبتني

 

ي  د 9س
ي من آالم او صع��ة �ن

ع� خ�ار واحد   x(من فضلك ضع عالمة  الرك�ع ع� ركبت�ك؟ �سبب مشا�ل الركبة لد�ك ، هل تعاين
 فقط) 

 ال     

 الركبة ال�سار فقط نعم،  

ن فقط    نعم، الركبة ال�مني

ن     نعم، كلتا الركبتني
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ي  ذ 9س
ي من آالم او صع��ة �ن

ي ع� األسطح الغ�ي مست��ة؟�سبب مشا�ل الركبة لد�ك ، هل تعاين   x(من فضلك ضع عالمة  الم�ش
 ع� خ�ار واحد فقط) 

 ال     

 الركبة ال�سار فقط نعم،  

ن فقط    نعم، الركبة ال�مني

ن     نعم، كلتا الركبتني

  

ي ر  9س 
ي من آالم او صع��ة �ن

ع� خ�ار واحد    x(من فضلك ضع عالمة  نزول المنحدرات؟�سبب مشا�ل الركبة لد�ك ، هل تعاين
 فقط) 

 ال     

 الركبة ال�سار فقط نعم،  

ن فقط    نعم، الركبة ال�مني

ن     نعم، كلتا الركبتني

  

ي  ز  9س 
ي من آالم او صع��ة �ن

ع� خ�ار واحد   x(من فضلك ضع عالمة  صعود المنحدرات؟ �سبب مشا�ل الركبة لد�ك، هل تعاين
 فقط) 

 ال     

 الركبة ال�سار فقط نعم،  

ن فقط    نعم، الركبة ال�مني

ن     نعم، كلتا الركبتني

  
ي هل  ،�سبب مشا�ل الركبة لد�كس  9س 

ع� خ�ار واحد   x(من فضلك ضع عالمة  القفز ع� قدم واحدة؟ من آالم او صع��ة �ن
 فقط) 

 ال     

 الركبة ال�سار فقط نعم،  

ن فقط    نعم، الركبة ال�مني

ن     نعم، كلتا الركبتني
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ي  ش 9س
ي من آالم او صع��ة �ن

؟   �سبب مشا�ل الركبة لد�ك، هل تعاين ن ع� خ�ار واحد    xفضلك ضع عالمة  نم (القفز ع� قدمني
 فقط) 

 ال     

 الركبة ال�سار فقط نعم،  

ن فقط    نعم، الركبة ال�مني

ن     نعم، كلتا الركبتني

  

ي  ص 9س
ي من آالم او صع��ة �ن

ع� خ�ار واحد   xمن فضلك ضع عالمة (  الجري (الركض)؟�سبب مشا�ل الركبة لد�ك، هل تعاين
 فقط) 

 ال     

 الركبة ال�سار فقط نعم،  

ن فقط    نعم، الركبة ال�مني

ن     نعم، كلتا الركبتني

    
   سنط�ح عل�ك اآلن بعض األسئلة حول كل ركبة. 

ا  . بدء�  بركبتك ال�مىن

 

ە المشكلة الرئ�س�ة بركبتك؟ فكر أ  10س ، ما الذي تعت�ب  ع� خ�ار واحد فقط)   xمن فضلك ضع عالمة (  بالنسبة لركبتك ال�مئن

  ألم أو عدم ارت�اح      

تقف�ل المفصل/تعليق                   

ي                   أشعر بأن الركبة تخونئن

ي هذە الركبة     
  ال يوجد أي مشكلة �ن
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،  ب  10س     ع� خ�ار واحد فقط)  x(من فضلك ضع عالمة  هل مشكلة ركبتك الحال�ة حدثت �سبب: فكر بالنسبة لركبتك ال�مئن

، أو حادث اضطررت لرؤ�ة الطب�ب �سببه سقوط/ ، الوق�عالتواء �سبب إصابة مفاجئة (مثال:    

 تدر�ج�ا مع مرور الوقت 

او حادث  مفاجئة  ل�س تدر�ج�ا ول�س �سبب اصابة  

 لست متأ�د، ال أستطيع التذكر 

ي هذە الركبة 
 ال يوجد مشا�ل �ن

  

  

 ال��ى. تك سنط�ح عل�ك اآلن بعض األسئلة حول ركب
  
    

ە المشكلة الرئ�س�ة بركبتك؟ (من فضلك ضع عالمة  ال��ىفكر بالنسبة لركبتك  أ  11س  ع� خ�ار واحد فقط)  x، ما الذي تعت�ب

  ألم أو عدم ارت�اح      

  تعليق/تقف�ل المفصل               

ي                     أشعر بأن الركبة تخونئن

ي       
هذە الركبةال يوجد أي مشكلة �ن   

  

 ع� خ�ار واحد فقط)  x، هل مشكلة ركبتك الحال�ة حدثت �سبب: (من فضلك ضع عالمة  ال��ىفكر بالنسبة لركبتك  ب 11س

) ، الوق�ع/سقوط، أو حادث اضطررت لرؤ�ة الطب�ب �سببه التواء �سبب إصابة مفاجئة (مثال:    

 تدر�ج�ا مع مرور الوقت 

او حادث  مفاجئة  اصابةل�س تدر�ج�ا ول�س �سبب   

 لست متأ�د، ال أستطيع التذكر 

ي هذە الركبة 
 ال يوجد مشا�ل �ن
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ي ركبتك.   12س
 الرجاء أخذ بعض الوقت للتفك�ي أين �حدث األلم �ن

 تخ�ل أن هذە الصورة لركبت�ك.   

 عالمة واحدة عند اللزوم. لتحد�د المكان الذي �شعر ف�ه  باأللم ع� الصورة. �مكنك وضع ا��� من  xالرجاء وضع اشارات  

  

 

  

ن �سبب لك ا���    13س ن االعتبار، أي من الركبتني ن بعني  المشا�ل؟ بأخذ ركبت�ك االثنتني

ن    دائما ال�مني
ن أغلب األح�ان    ال�مني  

ن و ال�سار بالتساوي       ال�مني

 أغلب األح�ان ال�سار   

  دائما ال�سار   

  
ي الجهة الخلف�ة من ركبتك ال�مئن ، ضع اشارة هنا

 إذا كنت �شعر بااللم �ن

  
 

ي الجهة الخلف�ة من ركبتك ال�
، ضع اشارة هنا  �ى إذا كنت �شعر بااللم �ن  


