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 تأثير برنامج تأهيلي للتمرينات العالجية لتخفيف ألم مفصل الكتف

 الناتج عن التهاب العضالت

             فتحي  أنطاط معتوق 

جمال مسعود العويتي    

 املقدمة ومشكلة البحث: 

ظهر تخصص العالج الطبيعي أثناء الحرب العاملية الثانية في منتصف ألاربعيناا  ععاظ ظها ر     

إصاااتا  الحاارب الةبوااور ذظهاا ر ةذ  تياةااة  نييتااة العة يااا  الحرهيااة طذةااظ تطاا ر  اا ا الطاا  

كثواوا فاي البارب ط ذصص صاا ععاظ أت اص ااو التةن ل دياا الحظ ثاة الجاز  ا ر  ألادها ر الطبيااة ط 

ساتخظا   ارا العاالج املخت ااة الجاز دع او املصااب ىعا ا إةاح مةارساة حياتا  ع اه لة حيا  تاا ا

ذي ر ذيصبح يض ا مايظا في املتتةع ط ذ أت أ ةية التأ يل ععظ تصاتة أذ ععاظ إداراء العة ياة 

الجراحيااااة ياااااح دانااااا  كبوااااو ماااار ألا ةياااااة ذ البااااا مااااا تااااا ثر اردااااة التأ ياااال ذم ااااات ا  ياااااح سااااارية 

 ( 306ط ص 1991طharrelison و لة ياح الج ء املصاب    ذكااءر العضال  امل

ذأناااا  إةا  انااااو التةرينااااا  العالديااااة ياااارذرر ل ااااارا ال اااا يا     ااااا تصاااابح أك ااااو ياااارذرر ذأ ةيااااة   

ل شااااملص املصاااااب تااااألا ماصاااال الةتااااف  ذةلاااار نااااارا لةحادااااة املةحااااة ل تةرينااااا  العالديااااة الجااااز 

ت  ااوت الت ا ااع العضاااي العصاااز ذ رتلاااء تعةاال ياااح ت  ااوت ذتل يااة الحالااة العامااة لةج ااا ذ 

 ( 6طص  2001ط BAKMANتالحالة النا ية ل ةصاتوت تألا مااصل الةتف  

ذأت التأ يل ىعظ مر أ ا ذأك و ال سائل الحركية تاأثووا فاي ياالج تصااتا  املخت ااة حيا  ىعةال 

املااصال كةاا ت اايظ يااح ياح تل ية العضاال  الضاعياة امل يطاة تاالج ء املاراا تأ ي ا  ذمرذناة 

 ( 173ص ,1999 استعاار العضال  ذاملااصل ل ظائاها في أةل ذةو   الكاشفط

ذللظ اثباو التةريناا  العالدياة أ  اا ت اايظ كثواوا فاي يا ار املصااب مارر أصارة إةاح الحياار العاماة 

طذتعطااااس تح ااااار ماااارر أصاااارة ذالثلااااة تااااالنام طذت ااااايظ ياااااح اسااااتبال   اااال مااااا تبلاااا  لاااا  ماااار 

 ( 55طص1948ط Guttman Ludwigانيا  ذةظرا  ععظ تياةة إةح أةص ى اردة مةةنة إمك

أت مر أ ةية   ا الب   هي سرية يالج املصاتوت تاألا ماصال الةتاف الناات    أهمية البحث:

يااار الب ااااب العضاااال   ذأماااراص املااصااالط ذهصااا رر مبةااارر  ااا ر حاااظذ  تصااااتةطحجى   ت ااا ء 

ماصااال الةتااافط حيااا  أت املاااري   اااات   ب اااتا تاااالعالج الطبيعاااي الحالاااة العاماااة ل ةصااااب تاااألا 

ذالتأ يااال طذ اااات    ت دااا  إةاااح يةااال التةريناااا  العالدياااة إ  ععاااظ   اااور   ي اااة مااار تصااااتة ذبعاااظ 

تااةةهااا ذيااعف ذيااة ر العضااال  ذألارهطااة ذتياابم املااصاال املصاااتة ذياا اة  اا ا ت ةااا  إةااح 

 صع هة ال يطرر ياح تصاتة ذتظ  ر ا 
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تصااا رر ساااريعة طذةاااظ ى اااا ا  ااا ا الب ااا  فاااي تلاااظ ا  ي لاااز ذتطبيلاااس ذيال اااي مناسااا  ل تب ااا  

يااااح مةاااك ة تصااااتة تاااألا ماصااال الةتاااف ذةلااار ةبااال حاااظذ  مضااااياا   صاااع  معهاااا العاااالج 

الطبيعاااي ذالتأ يااال طمةااااا  ااا اة إةاااح يااااظ  مةارساااة حياااا  ا عةااااكل  بيعاااي ط ذأت تااارام   التأ ياااال 

ياااااة ذالتاااااظلير ذألادهاااا ر الةهرهائياااااة ذالحرارياااااة ذاملائياااااةط ذالتأ يااااال ت تاااا   يااااااح التةريناااااا  العالد

  0الناساااااااااا ز ذ دتةااااااااااافيط ذيةاااااااااار  سااااااااااتعانة تاااااااااا  فااااااااااي حااااااااااا   مةاث ااااااااااة ذياااااااااااح  وااااااااااا  مخت اااااااااااة 

(  ذ  ااااارة الباحثاااااات مااااار أ اااااا املضاااااياا  فاااااي ألاااااا ماصااااال الةتاااااف ذمااااار  433طص2014معتاااا اط

أصر املصااب ذملاظر   ي اة يار العااالج صاال  تخصصا  ذ مةارسات  ل عاالج الطبيعاي ذالتأ يال  اا  تا

الطبيعاااي  ذأت املعالجاااة ذ العااا ار إةاااح الحالاااة الطبيعياااة ط ت اااتبرا ذةاااو   يااال  فاااي حالاااة تاااأصر  

 ير العالج طذمةا سبع  تضح أ ةية   ا الب    رتبا   تالجان  تن انس ذالناس ز 

مااااظة تاااأثوو التةاااارير العالديااااة ذالتأ ي ياااة فاااي ت  ااااوت املصااااتوت  تاااألا ماصاااال   أهددددال البحدددث:

 الةتف النات  ير  الب اب العضال  

ت دااااظ  اااارذا االااااة إحصااااائيا تااااوت اللياسااااوت اللباااااي ذالبعااااظ  ل ةصاااااتوت تااااألا   فددددروب البحددددث:

 ماصل الةتف النات  ير  الب اب العضال  ذلصالح الليار البعظ  

 مجاالت البحث:

ييناااة مااار املصااااتوت تاااألا ماصااال الةتاااف الناااات  يااار الب ااااب العضاااال  تةركااا   ملجدددال اليشدددر :ا 

 (70-50العالج الطبيعي ذالتأ يل تةظ نة يرياتط ذت واذح أيةار ا مر   

 2016:   2017.   املجال الزمني

 مرك  العالج الطبيعي ذالتأ يل تةظ نة  ريات  .   املجال املكاني:

 مصطلحات البحث:

 :يبااارر ياار ية يااة إياااار تةيااف تن ااات مااع البعوااة أذ إياااار تيااظاا لةحيااار  التأهيددل

ذتخت اااف حااااا   ت اااراا ماااار حيااا  حادااااا  ا إةاااح أناااا ا  التأ يااال املخت اااااة سااا اء  ااااات 

 (  88طص1997تأ يال  بيا أذ نا يا أذ مهنيا    مرذات إترا يا ط 

ذياااا  لهاااا شاااكل معاااوت   اااظ  إةاااح إيااااار : هاااي متة ياااة مااار الحر اااا  ذألا . التمريندددات العالجيدددة

تأ ياال املصاااب إةااح أ ضاال م اات ة مناساا  ذال صاا   تااالج ء املصاااب لةحالااة الطبيعيااة ط ياااار 

التةيااااف البااااظنس ذالناساااا ز ذترتةاااا  فااااي ةلاااار ياااااح   ااااي ل دية ذتةااااري ية ذميكانيةيااااة    موو ااااو 

 ( 76ص1998  سف ط 

  كيةيائياااة تةاااةل ثالثاااة أدااا اء مااار الج اااظ:  ااا  يباااارر يااار متة ياااة تااااايال  كهرهائياااة ذ أللدددم  ا

        98) ص2000طألايصاب امل يطة ط النخا  ألة  س طالظماغ    ا ايظط

 الدراسات النظرية: 
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ىعتبااو ماصاال الةتااف أحااظ أياااا ال وكيبااا  اليةااري ية   :Shoulder . تعريددف مفصددل الكتددف

ذالحر ااااا  تظردااااة كبوااااور ط ذالبنائيااااة فااااي د ااااا تن ااااات ط ذ اااا  متعااااظا الج اناااا  ذ سااااتعةا   

ذيعتبااااو ماااار ألاناااا ا  املاصاااا ية الجااااز  ط ااااع ي ص ااااا الةاااارر ذالحااااع ط ذ اااا  ماصاااال ت ةااااا تك يناااا   وااااو 

م اااتلر ذةلااار لعاااظ  يةاااع التت ياااف الااا   ت اااةر  يااا  رأر ياةاااة العضاااظ فاااي مكا  اااا الطبيعاااي 

ملاصااال ت ااا ح الةتاااف ط ذلااا لر ت داااظ العضاااال  ذألاذتاااار ذألارهطاااة العضااا ية الجاااز تبطيااا  ط ذ ااا  ا

اردااة ط ذ ىعتبااو ماصاال الةتااف املاصاال ال حيااظ فااي  360ال حيااظ الاا   ى ااةح تالااظذرات تظردااة

د اااا تن اااات الااا   نتاااظ  يااا  الحر اااا  ذاياااحة ط حااارر ذ  يلاااة فاااي دةياااع  تتا اااا  ط ذ ااا ا 

ياارذر  داااظا فاااي ماصاال الةتاااف ط إة  لااا   ت ظااائف ذأيةاااا   اماااة ذكثوااور فاااي تن اااات ط ذيتةوااا  

اللااااب  ط الب ااااع ط التبعيااااظ ط التلرياااا   الضااااا( ط ال ااااف ل ن ااااية ط ال ااااف  -: تالحر ااااا   تيااااة

 ( 76ط2003  أشر  العباس زطل  حش ز

ةاااااظ  لةاااااأ ألالاااااا مااااار ااصااااال ماصااااال الةتاااااف ذ العضاااااال  ذألارهطاااااة ذألاذتاااااار   :مفصدددددل الكتدددددف 

 امل يطة 

ى اا ء ألالااا ياااار ينااظما ت اارا الاا را  ذالةتااف أمااا ألالااا الاا     ى اا ء ينااظما ت اارا كتااار   

  ي تةل أت  ك ت نادةا ير مةك ة في الصظر أذ البطر 

:   وكااا  ألااااا الةتاااف الحااااا فااااي أيااااح الاااا را   ذأيااااح الاهااار ذالعنااااع ةاااظ  كاااا ت .ألدددم الكتدددف ا حدددداد

 ظ ظ إةي المل ف م ملا دظا ارتظاء معطفط أذ تةظ ظ ةراير دانبيا أذ التة

  ا الن   مر تصااتة  انتا يااار يار الحر اا  املتةاررر  ا ا الارأرط  إصابة العضلة املديرة 

 مثل ا ر ال لفط ذال باحةط أذ نييتة لصظمةط مثل ال ل ط ياح الةتف 

ىعتباااو ماصااال الةتاااف أك اااو املااصااال حركاااة ذلتخاياااف  ااا ا ألامااار . أسدددباب ألدددم مفصدددل الكتدددف:

كاااا ت  ناااااا اساااتلرار ذثبااااا  فااااي ألانااااجة ال ينااااة امل يطااااة تاملاصااال ذصص صااااا الليااااظ  تااا  أت  

العضاااي الاا تر  املااظ ر ذهالتاااةي  ااأت ال ااب  ألاذةااي  لااا الةتااف نااات  ياار أمااراص ذإصاااتا   ااظا 

الليااظ   ياا   سااتعةا  ال ائااظ ذالحاا اا  أذ الصااظما  أت ذداا ا ةاا ر ألالااا ينااظ أععاااا الطاار  

رياااار املاصاااال يااااظ امللاذمااااة ذألالااااا فااااي منااااا ع ارتكااااا  الليااااظ املااااظ ر ياااااح الع اااا   ذألالااااا ينااااظ ت 

ال ةاااام   كااااظ اليشاااامليص ةااااظ تاهاااار الصاااا ر تشااااعايية ل ةتااااف فااااي ععاااا  ألاحيااااات تراكةااااا   يااااا 

أت تااا ذيااع  Subacromialbursaااصاال ذتاار العضاا ة  اا ا الةاا كة أذ فااي الجااراب ت ااو ألاصاار مااس

 Acromioclavicalar ص فاي املاصال ال وةا   ألاصار ألالا في منطلاة أيااح الةتاف  رداع ذدا ا مار 

ذالعنااااااع أت تصاااااااتا  املريااااااية ل ةاصاااااال ال وةاااااا   ألاصاااااار مااااااس  البااااااا مااااااا تكاااااا ت  ريااااااية أذ الب اتااااااا 

                          osteoa thriticماص يا ياةيا 
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طااار  الا اااص سااارير   اهااار أملاااا فاااي املاصااال يناااظ ال ةااام ذأملاااا يناااظ الت ريااار ال ااا از تأععااااا ال

أ ليااا    تاا  أت نأصاا  ععااوت  يتبااار ألالااا ةةااة الةتااف الناتتااة ياار أمااراص ععيااظر ياار الةتااف 

 Subhrenic مثاااال:   ااااي   الاجاااااب الحاااااد  النااااات  ياااار أمااااراص املاااارارر صااااراج ت ااااو الحاااااد 

abscess ذالصاةاما  الرئ ياة                                                 pulmonary embolism                                                                          

                                                                                                                                            Glenohumeral disordersألامراص الحلية العضظ ة 

ت وا ع ياار ألامراص الحلية العضظ ة مع ص ارر حركة الظذرات الملار ي ل طر  الع    

تت ظ ظ متا  الحركة adhesive capsulitsذيتةو  الب اب امل ااة املاص ية  لتصاا 

                                         تاتية ذال  بية ل ةتف مع ظه ر ألالا ينظ م اذلة تخطس  ظ  الحظذا                                    

معاا الحا   هي حا   أذلية ذلةر ت دظ أ ضا حا   ناتتة ير تأة  الليظ املظذر أذ 

م وا لة مع أمراص الرئةط  حي اء الل ازط أذ الصظمة الظما يةط ال ب   وو معرذ  ذيةةر 

                                                                               لأليراص ت تةر أك و                                     

ينظ الةباب  ناا حالة مر  رط الحركة في املاصل الحلس العضظ  ذهي أسباب ألالا في 

   ا املاصل   ناا يعف في ثبا  الجهة ال ا ية مر املاصل 

ل  يااااار املر اا ز الاا  ر ىعاااان ت ماار ألاااا ياااار  ن ااح تاااأدراء تةااارير صاصااة لتل ياااة  ااظا املاصاا 

نتااااظ ياااااار تيب ااااا ذأملااااا فاااااي  POLYMYALGIA RHEUMATICAيضاااااي متعااااظا رث   رذمااااات مس(

الةتااااااااااااااااااااااف ياااااااااااااااااااااااح الناااااااااااااااااااااااحتوت ذيةةاااااااااااااااااااااار تشمليصاااااااااااااااااااااا  صطااااااااااااااااااااااأ ياااااااااااااااااااااااح أناااااااااااااااااااااا  ماااااااااااااااااااااارص حلااااااااااااااااااااااس 

  (86طص2003  س يةاتطيضظ 

العالديااة يبااارر ( تااأت التةرينااا  50  ط ص 1999  ط Lichtىةااوو    أهميدة التمرينددات العالجيددة:

يااار  عالياااا  حركياااة تاهااار نييتاااة اساااتتاتة  ثاااارر مختاااارر  دااال تتنااا  إ لاااا  أذ إصاااالح يةااال 

 الج ا البوو  بيعي  

(تااااأت التةرينااااا  العالديااااة هااااي متة يااااة مختااااارر ماااار 46طص 1991كةااااا تضاااايف  يياااااا ذصااااااء  

جااز تاا ا  إةااح إياةااة التةرينااا   لصااظ ت ااا تلاا يا ان اارا  ياار الحالااة الطبيعيااة أذ يااالج إصاااتة ال

ياااار الليااااا  تال ظياااااة الكام ااااة لعضاااا  مااااا ةلاااار ت ااااظ  م ااااايظت  تااااالرد   إةااااح حالتاااا  الطبيعيااااة 

 . ليل   ت ظيات  الكام ة 

( التةريناااا  العالدياااة تاااظ  يااااح نااا   مااار اللةاااا ا  ت ياااع حجاااى 160ط ص 1995ط(Rashذيااا كر 

يااااار اساااااتخظا  املبااااااا  تااااا ثر يااااااح اللةااااااط الحسااااا ز ذ الحر اااااس ن ااااابة لحاداااااة املصااااااب  ط  ضاااااال 

ألاساساااااية ل عةااااال الحسااااا ز ذ الحر اااااس لتعةااااال يااااااح التاااااأثوو فاااااي تبواااااو ت بياااااة ألايصااااااب ذ العضاااااال  

(تااااااأت  ريلااااااة ذيااااااع 170ط ص 1984 ت اسااااااطة اصتيااااااار أذيااااااا  الج ااااااا   ط ذياااااا كر   صضاااااارط

التةرينااااا  العالديااااة  تاااا  أت تأصاااا  تنااااار  يتبااااار ما ااااا اليشاااامليص الطاااااز ذ اة ااااواح الطبعاااا   ذ 
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ئع الجااااز تااااا الت صاااال الص ااااا ماااار صااااال    ااااص ال ياةااااة البظنيااااة ذ اصتبااااار العةاااال العضاااااي ذ الحلااااا

العصاااااز ذر بااااة الااااارا تناااا   ذسااااعة التةرينااااا  ألاااء الجااااز  ط   ااااا ت ظ ااااظ دةيااااع املنااااا ع املااااراا 

تااظري  ا  ذتااظرج التةرينااا  العالديااة ذ أت  كاا ت تتاااعع التةرينااا  العالديااة ماار منطلااة ذاحااظر فااي 

 منا ع أصرة   الج ا إةح

(إت  ناااااا م اااات  ما   تاااا  مرايا  اااااا ينااااظ ذيااااع د  ااااا  ترناااااام  50طص 1996ذيةوو ح اااارط

التةرينااا  العالديااة ما ااا أااء التةرينااا  تصاا رر يااحي ة ماار حياا  يااظا ماارا  التةاارار ذ ملااظار 

 امللاذمة  ص ا  

املااري  ال يااع  ذات البااظء تتةرينااا  تحةاااء ذ املااظ ثااا التةرينااا  العالديااة ألاصاارة تأصاا  د ااا 

 الال   س اء مر  ست لاء ذ الج  ر ذ ال ة   ثا امللاذمة ذ  نيبا  ياح استلامة الج ا   

أماااا نااا   الحر اااا  الجاااز ت اااتعةل فاااي التةريناااا  العالدياااة  لاااظ أشاااار  إلص اااا  ليااااي يباااظ الع يااا   ذ 

 (ذتنل ا إةح ة ةوت  ةا :30طص1993حناس  ط

 تااار ت اااا املصااااب واااملص أصااار أذ ةااا ر صاردياااة تعنةاااا تكااا ت ذهاااح حر اااا  . ا حركدددات القسدددرية: 1

 -يضال  املري  في حالة اس وصاء ذ   تبظ  أ  دهظ ذ تنل ا  إةح :

  حر ا   رتخاء الل رية 

   حر ا  الةظ الل رية 

هاي الحر ااا  الجاز تةاا وا فااي أاال اا ذ ية هااا يضاال  املااري  نا اا  ذ  . ا حركدات العاملددة: 2

  :تنل ا إةح ثالثة أة ا

 ذهااح حر ااا   لاا   ت ااا املااري  تنا اا  اذت أ ااة م ااايظر صارديااة ذ   أ   حركددات حددرة :

 ملاذمة صاردية ت كر 

 ذهح حر ا  تة وا في أاال ا يضال  املصاب   حركات حرة مساعدة : 

ذهاااي حر اااا  ت ةب اااا يضاااال  املصااااب ياااظ ملاذماااة صاردياااة سااا اء . ا حركدددات املضددداعفة: 3

 أصرة  انو مر املعالج أذ أ  دهة 

 :الدراسات املرتبطة واملشابهة 

 (:2003دراسة أشرل عبد السالم حمد العباس ي)

تأثوو التةرينا  التأ ي ية ذ التاظلير العال اي يااح كاااءر الجهاا  الحر اس ملر ا ى عنوان الدراسة: 

 ألا ماصل الةتف  

: التعاااااار  يااااااح التةرينااااااا  التأ ي ياااااة ذ التاااااظلير العال ااااااي ذ ت  اااااوت اللااااااظرا   هددددددل الدراسدددددة

 البظنية  
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: اسااااتخظ  الباحااااا  املاااانيج التترياااااز فااااي ذاحاااااظ ماااار تصااااةيةات  الرئع ااااية ذ  ااااا   مددددنلد الدراسددددة

( ماار املر اا ى 10الليااار اللباااي ذ البعااظ  ل ةتة يااة التتريبيااة ذ اشااتة و يينااة الب اا  ياااح  

(ساااااانة ذةااااااظ تااااااا اصتيااااااار ا 50-60لا ماصاااااال الةتااااااف ذ ت ااااااواذح أيةااااااار ا  الاااااا   ر املصاااااااتوت تااااااأ

 تالطريلة العةظ ة 

   الحالة العامة ل ةري   : ت  رالنتائجأهم 

شااااااةل متتةااااااع الب اااااا  املر اااااا ى املاااااارادعوت لل ااااااا العااااااالج الطبيعااااااي  وعينتدددددد :مجتمددددددث البحددددددث 

ذالتأ ياااال تةظ نااااة  ريااااات طذأمااااا العينااااة  كانااااو ماااار املصاااااتوت  تااااألا ماصاااال الةتااااف النااااات  ياااار 

(  مصااااتوت ذت اااواذح 5الب ااااب العضاااال   ذتاااا اصتياااار ييناااة الب ااا  تالطريلاااة العةظ اااة  ذياااظا ا 

الةتاااف الناااات  يااار الب ااااب العضاااال   مااار ( وملصاااو إصااااتب ا تاااألا ماصااال 70-50أيةاااار ا   

 ةبل أ باء ألايصاب ذالعاا  ذأصصائيوت العالج الطبيعي 

 :لألسباب آلاتيةوقد تم اختيار العينة 

  تراا املصاتوت ياح املرك  ل عالج 

 ماصل الةتف النات  ير الب اب العضال   تصاتة تألا 

  انتاا  املصاتوت في العالج ذ ع البونام  املل وح 

     ذةاااااااظ تاااااااا إداااااااراء  الب ااااااا طفاااااااي  ذاللياساااااااا  امل اااااااتخظمةساااااااتعظاا  داااااااراء  صتباااااااارا

 (1لبعض املتغيرات ألاساسية للعينة كما هو موضح في جدول )ت صيف 

 الحالة      

 

 المتغير

 الحالة   

(1) 

 الحالة  

(2) 

 الحالة

(3) 

 الحالة

(4) 

 الحالة

(5) 

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 12.22 48.4 50 34 48 70 40 العمر)سنة(

 1.316 1.532 1.50 1.62 1.53 1.49 1.52 الطول)سم(

 14.037 73.6 75 67 100 60 66 الوزن)كجم(

( أت املت ساااااااااااااع الح اااااااااااااابس لعةااااااااااااار ييناااااااااااااة الب ااااااااااااا   ااااااااااااا  1 تضاااااااااااااح مااااااااااااار صاااااااااااااال  داااااااااااااظذ  رةاااااااااااااا  

ساااااااااااا( (1.532( ذاملت ساااااااااااع الح اااااااااااابس ل طااااااااااا   ذ ااااااااااا (12.22(طذ ن ااااااااااارا  املعياااااااااااار   ااااااااااا (48.4

كتاااااااااااااا( ذ ن ااااااااااااارا   (73.6( ذأت املت ساااااااااااااع الح اااااااااااااابس ل ااااااااااااا  ت (1.316)ذ ن اااااااااااارا  املعياااااااااااااار  

 ((14.037املعيار  

 جمث املعلومات: ل. وسائ   

 ذألادنبية املصاار ذاملرادع الع ةية العرهية  -

 املالحاة ذالتتري    -
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 امللاتال  الشملصية مع الملبواء ذةذة  صتصاص  -

  صتبارا  ذاللياسا   -

 استةارر تاجيل البيانا  ذالنتائ   -

 أدوات البحث:

 البحث:في  وألادوات املستخدمةألاجهزة 

  دها  الضبع               لليار يبع الظ 

 كتا/ مو ات  از                لليار ال  ت 

    سا/دها  الرستامي و          لليار الط 

 اردة/ دين مي و                  لليار املظة الحر س 

  1-10/م طرر مظردة           لليار شظر ألالا 

 اختبارات القدرات ا حركية :.

  اصتبار تعبيظ ذ تلري  ملاصل الةتف 

  اصتبار ثنز ذمظ ماصل الةتف 

 اصتبار حر ا  تظذير ملاصل الةتف ل ظاصل ذلةملارج 

 سااتعانة ذهاععاظ ةلاار ةاا  الباحاا  ماار صاال    ااال  يااح املرادااع الع ةيااة ذالظراساا  ال اااتلة 

حركياااة ععااا  الملباااواء ذالانياااوت تاااالعالج ذالااااتأ يل ت ياااع ترناااام  تةريناااا  يالدياااة  ذترشااااا مااار

 الب   ياح يينة  لتطبيع

: ةبااااااااال اللياااااااااا  تالظراساااااااااة ألاساساااااااااية ةاااااااااا  الباحثاااااااااات تااااااااا دراء اراساااااااااة الدراسدددددددددة  سدددددددددتطالعية.

( 2سااااية ة امهااااا  اسااااتطاليية ياااااح يينااااة ماااار نااااام متتةااااع الب اااا  ماااار  وااااو أ ااااراا العينااااة ألاسا

مصاااتوت تااألا ماصاال الةتااف النااات  ياار الب اااب العضااال  ذصااال    ااور  منيااة  اا   ذاحااظ ذ  ااات 

 الهظ  ما ا :

 في الب    ذألااذا  امل تخظمةالتعر  ياح صالحية ألاده ر  -

 التعر  ياح اردة تصاتة  -

  ذ صتبارا التعر  ياح ال مر الال   ل لياسا   -

  ذمتبووا  الب  التعر  ياح  را الليار  -

 التعر  ياح م ي يية ذثبا  البونام  العال ي املل وح  -
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ععااااااااظ التأكااااااااظ ماااااااار نتااااااااائ  التترهااااااااة  سااااااااتطاليية ذصااااااااالحية  صتباااااااااارا  الدراسددددددددة ألاساسددددددددية: 

ذاللياسااا  ذمالمب ااا لعينااة الب اا  ذ ال ةاا   ياااح  اال املتبوااوا  الملاصااة تالظراسااة ذ إاراا  اال 

ل ذ الطاارا الجااز ماار شاااأ  ا تطبيااع البونااام  العال ااي الحر اااس ذ الصااع ها  ذ معر ااة  ا ااة ال ساااائ

ألتاااأ ياي لعيناااة الب ااا  ةاااا  الباحااا  تااا دراء الظراساااة ألاساساااية يااااح ييناااة الب ااا  ذاملك ناااة مااار 

(:ذ ااع مااا ست يااح  نتااائ   (2016- 11 – 2 -((2017-1-2  -( مصاااتوت فااي الا ااور ماار تاااري    5 

 ةة     الظراسة مر صال  العرص ذ املناة

التةرينا  العالدية التأ ي ياة أيطاو لعيناة الب ا  ملاظر إعداد التمرينات العالجية التأهيلية: .

ثاااال  أشاااهر ذملااارتوت فاااي ألاساااب   ذفاااي ااصااال الجااا ء الرئعسااا ز ل  حاااظا  التأ ي ياااة ل ةصااااتوت ذالجاااز 

( اةيلاااة ذأيتةااااظ الباحاااا  يااااح ملااااظار التعاااا  ذتح اااار فااااي ت ظ ااااظ 20:35تراذحاااو مااااظ  ا ماااار 

  مر ذالتةرارا  التةرينا  العالدية التأ ي ية ط مع مرايار الجان  الناس ز لكل حالة ال

 ( أشهر 3مظر التترهة   -

 أسب    12مظر املنيج تا ساتيع  -

 ( ذحظا   2يظا ال حظا  في ألاسب     -

 ( ذحظر 24يظا ال حظا  الك ية   -

الال مااااة ياااااح يينااااة الب اااا  ذهااااي تااااا إدااااراء اللياسااااا  ذ صتبااااارا  اللب يااااة القيدددداق القبلددددي :   

  ا تس:

  الثنز ( ذ املظ( ذ  تععاا(ذ  الظذرات ل ظاصل ذلةملارج( ملاصل الةتف 

ععااظ  نب اااء ماار تطبيااع البونااام  املعااظ ةااا  الباحاا  تتطبيااع إدااراء اللياسااا  القيدداق البعددد  :

الاااارذ  ذ  البعظ اااة ل ةتبواااوا  ل ةاااظة الحر اااس ملاصااال  الةتاااف  ةياااظ الب ااا  تااانام الةااارذط ذ 

 املتبووا  الجز تةو  ص ا اللياسا  اللب ية ذثبيو النتائ  في  ستةارر الملاصة ت لر 

 :  املت سع الح ابس    ن را  املعيار    الل بة املو ية     املعا جة إلاحصائية :
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 . عرب النتائج:

 ( 2جدول رقم )

 5ن= القبلي لعينة البحثيوضح التوسط ا حسابي و نحرال املعيار  للقياق 

 الحالة

 

 القدرات

الحالة 

 رقم

(1) 

 الحالة رقم

(2) 

 الحالة رقم

(3) 

 الحالة رقم

(4) 

 الحالة رقم

(5) 

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 5.912 52.2 55 60 53 42 51 الثني

 3.577 22 19 21 20 29 21 المد

 3.310 15.8 15 20 19 14 11 اإلبعاد

الدوران 

 للداخل

42 33 50 41 49 43 10.48 

الدوران 

 للخارج

30 32 29 31 30 30.4 1.019 

  3)جدول رقم )

 5يوضح املتوسط ا حسابي و نحرال املعيار  للقياق البعد  لعينة البحث ن= 

 الحالة     

 

 اللظرا 

الحالاااااااااااااااااااااااة 

 رةا

 (1 

الحالااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 

 رةا

 (2 

الحالااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 

 رةا

 (3 

الحالااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 

 رةا

 (4 

الحالااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 

 رةا

 (5 

املت ساااااااااااااااااااااع 

 الح ابس

  ن را 

 املعيار  

 3.666 153.4 154 150 160 153 150 الثنز

 4.749 44.2 50 40 50 40 41 املظ

 17.13 124.4 100 130 130 150 112 تععاا

الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااظذرات 

 ل ظاصل

71 80 70 80 73 74.8 4.354 

الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااظذرات 

 لةملارج

60 60 60 70 80 66 8 
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 4) جدول رقم )

 القياسات القبلية والبعدية ونسبة التحسنيوضح مقارنة 

     

 الحالة

 

 القدرة

قيااااااااا  

 الحالة

 (1رقم)

 

نسااااااااااااااا ة 

 التحسن

قياااااااااااا  

 الحالة

 (2رقم)

نساااااااااا ة 

 التحسن

قيااااااااااااااا  

 الحالة

 3)رقم)

 نس ة

 التحسن

 قيا 

 الحالة

 (4رقم)

 نس ة

 التحسن

 قيا 

 الحالة

 (5 رقم)

 نس ة

 التحسن

51/15 الثني 

0 

34% 42/153 27.4% 160/53 33.1% 60/150 40% 55/154 35.1% 

 %38 19/50 %52.5 21/40 %40 20/50 %72.5 29/40 %51.2 21/41 المد

11/11 اإلبعاد

2 

9.82% 14/150 9.33% 19/130 14.6% 

 

20/130 15.3% 15/100 15% 

الااااد را  

 للداخل

42/71 59.1% 33/80 

 

41.2% 50/70 

 

71.4% 41/80 

 

51.2% 49/73 

 

67.1% 

الااااد را  

 للخارج

30/60 50% 32/60 53.3% 29/60 48.3% 31/70 44.2% 30/80 37.5% 

( ذالااااااا     ياااااااح ةااااااايا 4-3-2 تضاااااااح مااااااار صاااااااال  الجاااااااظاذ  رةاااااااا  تحليدددددددل و مناقشدددددددة النتدددددددائج:  

اللياسااااا  اللب يااااة ذاللياسااااا  البعظ ااااة ن اااابة الت  اااار لعينااااة الب اااا  تخصاااا ص ألااااا ماصاااال 

ذمااااار صاااااال  ية ياااااة الثناااااز طذاملاااااظط ذتععاااااااط الةتاااااف مااااار صاااااال  لتةريناااااا  العالدياااااة التأ ي ياااااة 

 ذالظذرات ل ظاصل ذالظذرات لةملارج ياح الن    تس:

( ذن اااااابة (150( ذبعااااااظ (51أمااااااا تالل اااااابة ل ليااااااار اللباااااااي لةحالااااااة ألاذةااااااي فااااااي ية يااااااة الثنااااااز  هاااااا 

( ذأماا تال انة لةحالاة الثانياة لعيناة الب ا   كاات اللياار اللبااي لحركاو %51.2الت  ار  اناو 

( ذأمااااا تالل اااابة لةحالااااة الثالثااااة %27.4ذهل اااابة ت  اااار  135)( ذالليااااار البعااااظ  (42 هاااا  الثنااااز

 %ذهل اااابة ت  اااار (160)ذالليااااار البعااااظ  (53) كانااااو ل ليااااار اللباااااي فااااي حركااااة الثنااااز  اااا 

( ذالليااااااار (60(ذهالل اااااابة لةحالااااااة الراععااااااة لعينااااااة الب اااااا   ااااااات الليااااااار اللباااااااي لثنااااااز  اااااا (33.1

( ذأمااااا  تالل اااابة لةحالااااة الملام ااااة ماااار يينااااة الب اااا   ااااات %(40( ذهل اااابة ت  اااار (150البعااااظ 

( ذنالحاااا  %(35.1( ذهل اااابة ت  اااار (154(ذالليااااار البعااااظ  (55الليااااار اللباااااي لحركااااة الثنااااز 

ت  اار إ تااابس ذايااح لكاال أ ااراا يينااة الب اا  تالل اابة  ل تةرينااا  العالديااة التأ ي يااة الملاصااة 

( (41( ذبعاااظ   (21ة ألاذةاااي فااي ية ياااة املااظ  هااا  ت ر ااا  الثنز أماااا تالل اابة ل لياااار اللباااي لةحالااا

 ذن بة الت  ر  انو 
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( (29( ذأمااا تال ااانة لةحالاااة الثانياااة لعينااة الب ااا   كاااات اللياااار اللباااي لحركاااو املاااظ  هااا 38%  

( ذأمااا تالل اابة لةحالااة الثالثااة  كانااو ل ليااار %72.5 ذهل اابة ت  اار 40 ) ذالليااار البعااظ  

( ذهالل ابة لةحالااة (40 %ذهل ابة ت  اار (50) ذاللياار البعااظ  (20) اللبااي فاي حركااة املاظ  اا 

  ( ذهل ابة ت  ار (40 ذاللياار البعاظ 21)الراععة لعيناة الب ا   اات اللياار اللبااي املاظ  ا   

 ( ذأماااا  تالل ااابة لةحالاااة الملام اااة مااار ييناااة الب ااا   اااات اللياااار اللبااااي لحركاااة املاااظ%(52.5

( ذنالحاا  ت  اار إ تااابس ذايااح لكاال أ ااراا %(38 ذهل اابة ت  اار  (50 )(ذالليااار البعااظ  (19

ييناة الب ا  تالل ابة  ل تةرينااا  العالدياة التأ ي ياة الملاصاة  ععة يااة املاظ أما تالل ابة ل ليااار 

( %9.82 ( ذن ابة الت  ار  اناو  (12 1ذبعاظ   (11)اللباي لةحالة ألاذةي في ية ية  تععاا  ه 

 كااااااات الليااااااار اللباااااااي لحركااااااو  تععاااااااا  هاااااا ذأمااااااا تال اااااانة لةحالااااااة الثانيااااااة لعينااااااة الب اااااا   

( ذأماااااااا تالل ااااااابة لةحالاااااااة الثالثاااااااة  كاناااااااو %9.33ذهل اااااااب  ت  ااااااار 150)ذاللياااااااار البعاااااااظ  (14)

 %ذهل ااابة ت  ااار (30 1 )ذاللياااار البعاااظ  (19) ل لياااار اللبااااي فاااي حركاااة تععااااا   ااا 

( ذاللياااار (20  (ذهالل ااابة لةحالاااة الراععاااة لعيناااة الب ااا   اااات اللياااار اللبااااي تععااااا  ااا(14.6

( ذأماا  تالل ابة لةحالاة الملام اة مار ييناة الب ا   اات %(15.3 ( ذهل ابة ت  ار (130 البعاظ 

( ذنالحاا  %(15 ( ذهل ابة ت  اار (100 (ذالليااار البعااظ  (15 اللياار اللباااي لحركااة  تععااا

اصااة ت  اار إ تااابس ذايااح لكاال أ ااراا يينااة الب اا  تالل اابة  ل تةرينااا  العالديااة التأ ي يااة المل

 ذبعاظ  (42)تا ععاا أماا تالل ابة ل لياار اللبااي لةحالاة ألاذةاي فاي ية ياة الاظذرات الاظاصاي  ها 

( ذأمااا تال ااانة لةحالاااة الثانياااة لعينااة الب ااا   كاااات اللياااار %59.1( ذن اابة الت  ااار  اناااو  (21

( ذأمااا تالل اابة لةحالااة الثالثااة %41.2 ذهل اابة ت  اار 80 )ذالليااار البعااظ  (33) اللباااي  هاا 

(ذهالل ااابة (71.4 %ذهل ااابة ت  ااار (70 )ذاللياااار البعاااظ  (0 5) كاناااو ل لياااار اللبااااي  ااا 

ذهل اااابة (80 )ذاللياااار البعااااظ (41) لةحالاااة الراععاااة لعينااااة الب ااا   اااات الليااااار اللبااااي   ااا 

 )( ذأمااااا  تالل اااابة لةحالااااة الملام ااااة ماااار يينااااة الب اااا   ااااات الليااااار اللباااااي%(51.2 ت  اااار 

( ذنالحا  ت  ار إ تاابس ذاياح لكال أ اراا %(67.1  هل ابة ت  ار ذ  (49 )ذالليار البعاظ  (73

يينااااة الب اااا  تالل اااابة ل بونااااام  املعااااظ ل تةرينااااا  العالديااااة التأ ي يااااة الملاصااااة ت ر ااااا   ية يااااة 

( (30الظذرات الظاصاي أما تالل بة ل ليار اللباي لةحالاة ألاذةاي فاي ية ياة الاظذرات الملاار ي  ها 

( ذأماا تال اانة لةحالاة الثانيااة لعيناة الب اا   كااات %59.1 و  ( ذن اابة الت  ار  اناا(60 ذبعاظ  

( ذأماا تالل ابة لةحالاة %41.2 ذهل ابة ت  ار  (60 )ذاللياار البعاظ (32 )اللياار اللبااي  ها 

 %ذهل اااااابة ت  اااااار (60) ذالليااااااار البعااااااظ  (29 )الثالثااااااة  كانااااااو ل ليااااااار اللباااااااي  اااااا 

 ( ذالليااار البعااظ (31 ار اللباااي  اا (ذهالل اابة لةحالااة الراععااة لعينااة الب اا   ااات اللياا(71.4

( ذأمااا  تالل اابة لةحالااة الملام ااة ماار يينااة الب اا   ااات الليااار %(51.2 ( ذهل اابة ت  اار (70
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( ذنالحاا  ت  اار إ تااابس ذايااح %(67.1 ذهل اابة ت  اار  (80  )ذالليااار البعااظ  (30)اللباااي

ععة يااااااة الااااااظذرات لكااااال أ ااااااراا ييناااااة الب اااااا  تالل ااااابة  ل تةرينااااااا  العالدياااااة التأ ي يااااااة الملاصاااااة 

الملااااار ي ملاصاااال الةتااااف  ذ اااا ا  ااااظ  ياااااح ت تاتيااااة ل بونااااام  الملاااااص ذال حااااظر التظريبيااااة الجااااز 

اساتعة و فاي البونااام  لكال مار الثنااز ذاملاظ ذتععاااا ذالاظذرات الاظاصاي ذالملااار ي ملاصال الةتااف 

 ياح التةرينا  العالدية التأ ي ية في التل يل مار ألاا ماصال الةتاف  ذ 
ً
 ا ا كةاا   ياح  ايتةااا

(أت التةرينا  العالدية لها اذر  عا  ذإ تابس في تل يال م ات ة ألالاا 25طص 2013  البصر  ط

( أت التةريناااااا  الحركياااااة 29طص 1985لااااا ا املصااااااتوت تةاصااااال الةتاااااف  ذكةاااااا تةاااااوو     ائاااااظط

صاااب العالديااة تعااظ ماار ال سااائل املايااظر ذالهامااة الجااز تعةاال ياااح  ياااار اللااظرر الحركيااة لاا ا امل

البوااو ةاااار ياااح الحركااة طحياا  أ  ااا تةةاار العضااال  ماار الت اارا تةرذنااة ذان ااياتية أك ااو ذهالتاااةي 

 اااا ااا املااااظة الحر ااااس ل ةااصاااال املثبتااااة ذهااااظذت ألااااا  مذ  اااارة الباحثااااات أت املصاااااب تااااألا ماصاااال 

 الةتف النات  ير الب اب العضال    ةا أستةر في ال حظر التظريبية املعظر مر 

ج الطبيعاااااااي ح ااااااا  الااااااا مر املعاااااااظ لااااااا لر ذح ااااااا  داااااااظذ  التةريناااااااا  العالدياااااااة أصصاااااااا س العاااااااال 

 التأ ي ية تعطس إ تاتية  عالة في العالج ذالتخايف ذالتخ ص مر ألا ماصل الةتفم 

 .  ستنتاجات: 

أت التةرينااا  العالديااة الجااز  بلااو ياااح أ ااراا يينااة الب اا  لهااا  اي يااة إ تاتيااة فااي التل ياال  -1 

  ذالتخ ص مر ألالا

 توت اللياار اللبااي ذاللياار البعاظ  فاي دةياع املتبواوا  لصاالح  –2
ً
ت دظ  رذا االة إحصائيا

 البعظ  

   تةا  تال حظر التظريبية ل تةرينا  العالدية التأ ي ية ح   ال مر ذالتطبيع ت تابس  -3

 .التوصيات: 

صاال  تطبيااع الاا مر  ذالتةاارار   تةاا  تال حااظر التظريبيااة ل تةريناا  العالديااة التأ ي يااة ماار  -1

 ذالراحة ل عض  املصاب  

 انتلاء التةرينا  العالدية التأ ي ية تظةة ح   ن   تصاتة  -2

إدااااااراء امل يااااااظ ماااااار الب اااااا   ذالظراسااااااا  الع ةيااااااة لتطاااااا ير ي اااااا   التأ ياااااال ذالعااااااالج الطبيعااااااي  -3

 ذم اكبة الع    الحظ ثة في   ا املتا  
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 املراجث العربية

 العن ات  سا  

 أشاااااااااااااااااااااااار  يبااااااااااااااااااااااااظ ال ااااااااااااااااااااااااال   1

 العباس ز:      

تاااأثوو التةريناااا  التأ ي ياااة ذالتاااظلير العال ااايط رساااالة  واااو  ملةااا رر ط 

  2003  ية ال وتية البظنية ط اللا رر ط

 1983الط  الريا  زطمطبعةط دامعة عبظااط   إاباااااااااااااارا يا الباااااااااااااااااااااااصر : اا          2

أثاار ترنااام  يال ااي حر ااس مل ااوح لت  ااوت اللااظرا  الحركيااة ل ةعاا ةوت   ر م ةظ املص حي:           ح 3

تظنياط رسالة اكت را ط  واو ملةا ررط   ياة ال وتياة البظنياة ط اللاا ررط  

1996   

ر ط تسااااااااااةنظرية  ال ياةااااااااااة الل اميااااااااااة ذالتااااااااااظلير الريا اااااااااا زط اار املعااااااااااا حياااااااااااااااااار يياا:                    4

  1991ط

 لااا املاا مر ط الطبعااة ألاذةااح ط تردةااة الااظار العرهيااة ل ع اا   ط توااوذ     ا اظ س ان  ت :                  5

2000  

التةرينااا  التأ ي يااة ل رياياايوت ذماارص الل اا ط اار الا ضااة املصااريةط  ي   م ة ا الكاشف:          6

  1999اللا ررط

  2014ت   ملة ر لريا ة ذتأ يل املعاةوت طابس ط  تحي انطاط معت ا:            7

 1985التظلير الريا  زط اار املطب يا ط الجامعة تسةنظرية    اا يبظ ال  اب:                8

التةرينااااااااااااااااااا  الريايااااااااااااااااااية لعااااااااااااااااااالج أ   الاهاااااااااااااااااار ذالرةبااااااااااااااااااةط اار الاةاااااااااااااااااار  لياح يبظ الع ي  ذحناس:        9

   1993العربسط

يالةااة ال ياةااة البظنيااة ذبعاا  ماااا ر  نيبااا ط ت اا  ملةاا ر طاملاا تةر   متظر صضر ذآصرذت:       10

  1984الملامم طل  وتية البظنية تسةنظريةط 

   2003أمراص املااصلط اار اللةر  رات مط ليبياط م ةظ حة ر س يةات:            11

ألالعااااااااب الرياياااااااية ل ةعااااااا ةوتط الطبعاااااااة ألاذةاااااااحط اار الاةااااااار ل طباياااااااة  مرذات يبظ املتيظ:         12

 1997 ذاللةرطيةاتط

  1998اراسا  ح   مةك ة الط  الريا  زط دامعة تسةنظرية  ط موو و ال يظ   سف:        13
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rehabilitation center , downy , ca , usa (2001). 

14- 

Guttman Ludwig,the Rules of the Stock Mandeville Games,                    

      London,(1948). 

-15 

HARRELSON. GL, Editors, physical rehabilition of the injuriedAthlete,W.B, 

sounders,company,Philadelphia, LondonTokyo, (1991). 

-16 

LICHT, S, Massage Manipulation AndTraction, physical Medicine Libnany 
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