
 

111 
 

 2021ليبيا الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جامعة الزاوية       ةالعرشون     اجملدل :السادس  بلكيو السادس العدد: جمةل عامل الرايضة والعلوم الرتبوية   

9197-2521    (issn)الرمق ادلويل    

   
تأثير برنامج تأهيل مقترح لعالج تمزقات ألاربطة وتقوية العضالت العاملة على مفصل الكتف لدى 

 الرياضيين

 فتحي علي امحمد بن عمران صالح سعيد العائب ***د. محمد رمضان عبد هللا  **  د. *د.

 

یتوقف نجاح عملیات التطور في الدول املتقدمة على مدى كفاءة مواردها البشریة،  وأهمية البحث: املقدمة

ولعل من أهم املظاهر البارزة التي ظهرت في مرحلة التقدم الذي یعیشه العالم الحالي هو دور الطب الریاض ي 

خدام أي من وسائله خاصة في إعادة وتأهیل املصابین لكي ال یسبب املضاعفات الجانبیة في أثناء است

 الحركیة منها مما یقدم الرعایة املثلى لإلنسان و املحافظة علیه كثروة وطنیة.

ومما الشك فیه أن هذا التطور جاء نتیجة تزاید إلاصابات بشكل ملحوظ خالل السنوات ألاخیرة ویفسرها     

املرتبطة باإلصابة ومنها عوامل  بعض الباحثین على أن هذه الزیادات جاءت نتیجة اختالف بعض العوامل

 أن عدم التوازن العضلي والتوقیت 
ً
 لهذا املفهوم فإن من الواضح جدا

ً
خارجیة وداخلیة وأخرى ذاتیة، ووفقا

غیر املالئم الناتج عن التوافق العضلي العصبي الخاطئ وعدم كفاءة القوة العضلیة ومشاكل املرونة للزیادة 

رتبطة بالتركیب الجسمي تعُد من ألاسباب ألاولیة لإلصابة مما یستدعي ذلك في العمر واملشاكل ألاخرى امل

 ( 541:  4توفیر العالج الذي یبعد املضاعفات ویزید من حالة التكیف والتهیؤ ألداء متطلبات الحیاة. )

تي یجب وتعُد عملیة التأهیل للعودة بالفرد للنشاط الذي یمارسُه بعد حدوث إلاصابة من أهم العملیات ال   

أن تتم بكل حرص ودقة وأن یتعاون معها أخصائي العالج الطبیعي واملصاب ومدرب اللیاقة البدنیة )التأهیل( 

حتى یمكن العودة إلى املستوى الذي كان علیه قبل إلاصابة، وعلیه فان هنالك مبادئ هامة للتأهیل بعد 

خدمة في مختلف هذه املراحل ممكن ان إلاصابة والتي تمر بعدة مراحل مختلفة واملبادئ العامة املست

تستخدم بشكلها الحركي أو بشكلها الطبیعي، إال أن كلتا الحالتین هو واجبهما تقدیم الخدمات العالجیة 

 حسب طبیعة إصابته. وأن إصابة مفصل الكتف واحدة من أهم إلاصابات الشائعة ملا 
ً
لألفراد املصابین كال

شتراا الفعلي في كثیر من الحركات التي یؤداها الجسم، إذ أن تركیبة لهذا املفصل من أهمیة مباشرة في لا 

 ( 66:  54مفصل الكتف املكون من رأس )

عظمة العضد التي تكون كبیرة بالنسبة للحفرة العنابیة، وأن الرباط املحفظي لهذا املفصل كبیر ومرن    

التأهیلیة التي وضعها الخبراء  فقد اختلفت وسائلها ومنها التمارین بشكل كبیر، أما طرائق إعادة التأهیل

واملختصون في هذا املجال والتي اختلفت هي لاخرى من حیث زمنها وشدتها وتكراراتها ونوعیة لاختبارات التي 

تقیس مدى تطور شفاء إلاصابة وحسب نوع إلاصابات الحادثة والحالة الصحیة العامة للفرد املصاب من 

حیث خفیف ألالم وإستجابة املصاب ونشاطه واملدى الحركي وتختلف إصابة مفصل الكتف ما بین الخلع 

والكسر والتمزق والشد العضلي وتقع هذه إلاصابات بمكونات مفصل الكتف من العظام وألاوتار وألاربطة 

مزق في حالة إصابة وألاعصاب والشرایین وألاوردة حیث أن هذه املكونات معرضة لإلصابة والتلف والت

مفصل الكتف، ومن هنا تبرز أهمیة هذا البحث في وضع منهج مقترح في عالج تمزقات ألاربطة وتأهیل 
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 على أداء النشاط الخاص بهذا املفصل وقیادة 

ً
العضالت العاملة على مفصل الكتف والذي یجعله قادرا

كة املفصل بصورة طبیعیة وبفترة الحركة وجعله یركز وبشكل طبیعي على مدخالت تمكنه من إرجاع حر 

 ( 78: 2قصیرة، ذاا أن حركة الطرف العلوي تعتمد بشكل أساس ي على سالمة وفاعلیة هذا املفصل. )

عد إلاصابات إحدى املشكالت ألاساسیة التي تواجه الفرد بل أصبحت من أهداف العلوم : مشكلة البحث
ُ
ت

والباحثین في مجال العالج  رد ویشیركثیر من املختصینالطبیة ملا لها من تأثیرات وأبعاد سلبیة على الف

الطبیعي وإلاصابات إلى لازدیاد املستمر في تعرض الفرد لإلصابات وذلك لألخطاء الحركیة التي یقوم بها 

كالرفع والدفع والسحب واملسك والرمي... الخ والتي تقع في أثناء تأدیته ملهام أو متطلبات عمله فضال عن 

 وتجددها أو العالج والت
ً
 من اسباب عودة إلاصابة مبكرا

ً
أهیل املبني على أسس غیرعلمیة والذي یكون سببا

مضاعفاتها لدى الفرد بمجرد عودته ملزاوله نشاطه، وعلى الرغم من توفر كثیر من الدراسات العلمیة ملوضوع 

ا تعد احدى املشاكل ألاساسیة إلاصابات وطرق الوقایة منها إال أن في هذه إلاصابة بالذات وطرق الوقایة منه

 الختالف البیئات في نوعیة
ً
 مهما

ً
حیث لاختالف في طرق العالج وإلامكانات  إلاصابة في الحیاة، وان هناا دورا

 (27:  5املتاحة لها مما یجعل نسبة إلاصابة تكاد تكون هي ألاكثر مقارنة مع إلاصابات ألاخرى.)

والعضالت  ؤدي بدوره إلى حدوث إصابات وتمزقات في ألاربطةإن حدوث أي إصابة في مفصل الكتف سی   

املحیطة باملفصل وبالتالي ستؤثر في حركته وقد تؤدي إلى تلف ألاربطة وضمور العضالت املحیطة باملفصل 

 وارتفاع مستوى ألالم في منطقة إلاصابة.

تو افر طرق عالج ریاضیة تسهم  لطبیعة العالج ملثل هذه إلاصابات وجد عدم ینومن خالل مالحظة الباحث    

في عالج وتأهیل هؤالء املصابین بصورة تضمن عودتهم ملزاولة نشاطهم الریاض ي ضمن مدة زمنیة مناسبة 

وتضمن لهم الشفاء التام وعدم تجدد إلاصابة أو حدوث مضاعفات لداهم، لذلك ارتأى الباحث تناول هذه 

 عن املشكلة وإعداد منهج تأهیلي مقترح لإلسراع في 
ً
الوصول إلى درجة الشفاء الكامل ملفصل الكتف، فضال

الحصول على القوة واملرونة واملطاولة واملدى الحركي املناسب للمفصل مثلما كان علیه الفرد الریاض ي قبل 

 حدوث إلاصابة من اجل الوصول إلى النسبة ألاكبر في تحقیق النجاح في عالج هذه إلاصابة.

 أهداف البحث

 أهیلي مقترح والتعرف على تأثیره في إعداد منهج ت .5

 العاملة بمفصل الكتف لدى العبي كرة الید والتنس. العضالت وتقویة ألاربطة تمزقات عالج .2

 والبعدیة القبلیة البدنیة التعرف على الفروق بین نتائج اختبارات املدى الحركي واملتغیرات .3

 التجريبية والضابطة.  للمجموعتین

 واملتغیرات التجريبية والضابطة في نتائج اختبارات املدى الحركي املجموعتین التعرف على الفروق بین .4

 البعدیة. البدنیة
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 فروض البحث :

  للمنهج إن .5
ً
 في عالج تمزقات ألاربطة وتقویة العضالت العاملة بمفصل  التأهیلي املقترح تأثیرا

ً
إیجابیا

 الكتف لدى العبي كرة الید والتنس.

 والبعدیة القبلیة البدنیة نتائج اختبارات املدى الحركي واملتغیرات بین وجو د فروق معنویة .2

 التجريبية والضابطة ولصالح لاختبارات البعدیة. للمجموعتین

 التجريبية والضابطة في نتائج اختبارات املدى الحركي املجموعتین بین وجود فروق معنویة .3

 .البعدیة ولصالح املجموعة التجريبية البدنیة واملتغیرات .4

املنهج التجريبي باستخدام تصميم املجموعتین التجريبية والضابطة  ون استخدم الباحث املستخدم: املنهج

 (17-14:  28باستخدام القياس القبلي والبعدي وذلك ملالئمته لطبيعة هذا البحث.)

 من املصابین25العمدیة، حيث بلغت  عینة البحث بالطریقة تم اختیار: مجتمع البحث 
ً
بتمزقات  ریاضیا

مصابین بمفصل  8مصابین بمفصل الكتف ألايمین و  54مصاب،  25ألاربطة في مفصل الكتف، وبواقع 

 في لعبة كرة الید و  51الكتف ألایسر، وبواقع 
ً
 ریاضیا

ً
مصابین في لعبة كرة الطائرة، حیث تراوحت  6مصابا

الخضوع لبرنامج تأهیلي لغرض عودتهم  سنة، والذین تتطلب حالتهم 31 - 33الریاضیین مابین أعمار املصابین

 ملمارسة النشاط الریاض ي.

مصابین للمجموعة التجريبية)على  7متساویتین، وبواقع  عینة البحث على مجموعتین بتوزیع الباحثون وقام 

مصابین للمجموعة الضابطة على وفق املنهاج التقلیدي في املركز الطب  7وفق( املنهج التأهیلي املقترح و 

الطبیعيبین أفرادها  ض ي بمدينة طرابلس .ولغرض التأكد من تجانس أفراد العینة وصحة التوزیعالريا

استخدم الباحث معامل لاختالف في متغیرات البحث كافة لدى عینة البحث، حیث ظهر أن قیمة معامل 

یعالعینة "وهذا یعني حسن توز  5كما هو مبین في الجدول رقم  53.124 – 5.325لاختالف لعینة البحث 

% لعینة البحث وهي قیمة مقبولة  53.124 – 5.325وتجانسها وذلك ألن قیم معامل لاختالف انحصرت بین

 % یعني أن العینة 33وإذا زاد عن  % یعد التجانس عالیا5حیث أن قیمة معامل لاختالف كلما اقتربت من

 . غیر متجانسة"

 البحث متغيرات في ىالعينة االختالف معامل وقيم المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات يوضح (1جدول )
 

 معامل الاختالف الانحراف املعياري  املتوسط الحسابي وحدة القياس املتغيرات ت

                     سم الطول  

                    كغم الوزن 

                    سنة العمر 

                     درجة الثني 

                    درجة املد 

                    درجة التقريب 

                    درجة التبعيد 

                      درجة الدوران للداخل 

= ن 
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للمجموعتین و مقارنة قيمة ولتأكد من تكافؤ العینة في املتغیرات كافة تم تطبیق اختبار)ت(على عینة البحث 

( 5.865( والبالغة )3.31( ومستوي داللة عند )54)ت( املحسوبة مع قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية )

وجدت أن جميع قيم )ت( املحسوبة اصغر من قيمة )ت( الجدولية مما يدل علي تكافو العينة كماهو مبین في 

 (  الجدول رقم )

 البحث متغيرات في والضابطة التجريبية المجموعتين بين التكافؤ يوضح (2جدول )

 املتغيرات ت

 املجموعة الضابطة املجموعة التجريبية

املتوسط  الداللة قيمة )ت(

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

املتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

                                    الطول   .5

 

 

 

 

 

غیر 

 معنوي 

                                 الوزن  .2

                                 العمر  .3

                                   الثني  .4

                                 املد  .1

                                 التقريب  .6

                                   التبعيد  .8

                                 الدوران للداخل  .7

                                 الدوران للخارج  .9

                                 املرونة  .53

                                 القوة  .55

                                 القوة املمیزة بالسرعة  .52

                                 تحمل القوة  .53

 عينة البحث

( من الرياضيین املصابین بإصابة التمزق 56تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية على عينة وقدرها ) 

 الجزئي للعضالت العاملة ملفصل الكتف واملترددين على مركز الطب الرياض ي بطرابلس 

 للشروط التالية: ون وقد قام الباحث
ً
 -باختيار العينة وفقا

 الرياضية. ألانشطة ممارسة أثناء واأصيب قد املصابین جميع يكون  أن .5

 أن يتم موافقة املصابین على لانتظام في البرنامج التأهيلي املقترح. .2

 أن تكون إلاصابة تمزق جزئي للعضالت العاملة للمفصل الكتف. .3

 (14) 7611.()=( ودرجة حرية050.الجدولية ))ت(  قيمة
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 مجاالت البحث

  :قام الباحثون باجراء التجربة في مركز الطب الرياض ي بمدينة طرابلس املجال املكاني 

  م2325_ 1_5الي 2325_2_5تم تطبيق البحث في الفترة من املجال الزماني 

 : الرياضيین املصابین بالتمزق الجزئي للعضالت العاملة بمفصل الكتف وقد قام املجال البشري

العمر( ومتغیرات البحث كما هو موضح  –الوزن  –بإجراء تجانس العينة في املتغیرات )الطول  ون الباحث

 ( 3)بالجدول رقم 

 للمصابين )التجانس( والوزن والطول العمر لقياسات اإللتواء ومعامل المعياري واالنحراف الحسابي (المتوسط3جدول )
 (16)ن =          

 وحدة القياس املتغيرات ت
املتوسط 

 الحسابي
 معامل الاختالف الانحراف املعياري 

                     سم الطول   .5

                    كغم الوزن  .2

                    سنة العمر  .3

                     درجة الثني  .4

                    درجة املد  .1

                    درجة التقريب  .6

                    درجة التبعيد  .8

                      درجة الدوران للداخل  .7

                     درجة للخارجالدوران   .9

                    سم املرونة  .53

                     كغم القوة  .55

                     عدد القوة املمیزة بالسرعة  .52

                    عدد تحمل القوة  .53

-3.152لقياسات العمر والطول والوزن، تراوحت ما بین ) ( أن قيمة معامل إلالتواء3يتضح من جدول رقم )

 ( مما يشیر إلى إعتدالية توزيع أفراد عينة البحث في هذه املتغیرات.3)±( أي أنها تنحصر ما بین -5.448

 ألادوات وألاجهزة والاختبارات املستخدمة في البحث:

 الطول )سم(. لقياس رستاميتر جهاز .5

 )كجم(.میزان طبي لقياس الوزن  .2
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 استمارة جمع البيانات. .3

 مقياس التناظر البصري لقياس درجة شدة ألالم. .4

 جهاز الجينوميتر لقياس املدى الحركي لحركة القبض والتبعيد .1

 میزان اليكتروني لقياس القوة العضلية لعضالت الكتف في وضع التبعيد بوحدة )كجم(. .6

إلى  51/52/2323استطالعية خالل الفترة من قام الباحثون بإجراء دراسة : الدراسة الاستطالعية .8

م، حيث تمت الدراسة لاستطالعية في مركز الطب الرياض ي بمدينة طرابلس، حيث قام 21/52/2323

( مصابین بإصابة التمزق الجزئي لعضالت الكتف ومن غیر العينة ألاساسية 1الباحث باختيار عدد )

 -وذلك من أجل آلاتي:

 ألاجهزة ولاختبارات املستخدمة ومعايرتها والصعوبات التي قد تنشأ أثناء  دقة مدى على التعرف

 تطبيق التجربة.

  التعرف على كيفية تطبيق البرنامج التأهيلي وكذلك الصعوبات التي قد تنشأ عند تطبيق البرنامج من

 والشدة عند كل مرحلة من مراحل تطبيق البرنامج. –خالل مراعاة الزمن والتكرارات 

 باالطالع على املصادر واملراجع العلمية الخاصة بالدراسات  الباحثون قام  البرنامج التأهيلي: تصميم

 والتي تطرقت إلى موضوع التأهيل لالصابات الرياضية وخاصة 
ً
 وأجنبيا

ً
السابقة في هذا املجال عربيا

ابة وسالمة إصابات مفصل الكتف وذلك من أجل الوصول إلى وضع برنامج تأهيلي يتألم مع حجم إلاص

 (16-14: 51باقي أعضاء الجسم ويضمن الوصول باملصاب إلى الحالة الطبيعية أو أقرب ما يكون منها. )

o  العضالت العاملة على مفصل الكتف  بتصميم برنامج عالجي لتاهيل ون قام الباحثالبرنامج العالجي

اسابيع ويقوم املريض  6بعد إجراء العمليات الجراحية بطريقة فتح املفصل ويستمر البرنامج ملدة 

 بأداء مجموعة التمارين العالجية بواقع ثالث مرات يومًيا .

سابيع مع ويقسم البرنامج إلى قسمین رئيسيین القسم ألاول يتضمن ستة تمارين تؤدي ملدة ثالثة ا

 وألادوات .  تكرار في كل مرحلة بدون استخدام ألاجهزة 43زيادة عدد 

تكرار واما القسم الثاني والذي يستمر ملدة ثالثة  23التكرارات في كل مرحلة، وكل تمرين يؤدي ما بین 

( تكرار 63 - 43أسابيع ايًضا يقوم املريض بأجراء تمارين عالجية بعد أن يجتاز البرنامج بتكرارات تتراوح من )

الطبية الرياضية ذات املقاومة وهذه التمارين تؤدي  في كل مرحلة عالجية وكذلك باستخدام بعض ألاجهزة

 (85- 66: 23كغم ) 1إلى  2باستخدام أوزان )أثقال يدوية( تتراوح أوزانها من 

o للفترة من بإجراء لاختبارات القبلية على عينة البحث  ون قام الباحث:  الاختبارات القبلية

 ف  29/52/2323إلى غاية  28/52/2323

o :م 5/1/2325إلى  5/2/2325بتنفيذ التجربة ألاساسية في الفترة من  ون قام الباحث الدراسة ألاساسية

 -في مركز الطب الرياض ي بمدينة طرابلس، وقد راعي الباحث عند إجراء القياسات ما يلي:

 موحدة. أن تتم القياسات لجميع أفراد العينة بطريقة .5
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وقد تم تطبيق البرنامج التأهيلي املقترح على أفراد  استخدام نفس أدوات القياس لجميع أفراد العينة. .2

 وقد راعى الباحث ما 52العينة بطريقة فردية موحدة وكان مدة البرنامج لكل أفراد العينة مدة )
ً
( أسبوعا

 -يلي:

 وذلك قام الباحثون بتنفيذ القياس الاختبارات البعدية :  -
ً
 على حدا

ً
الثاني على كل أفراد عينة البحث كال

 بعد لانتهاء من تطبيق البرنامج التأهيلي وتم تنفيذ القياسات بنفس ترتيب القياس القبلي.

 وقد قام الباحثون بتسجيل القياسات ولاختبارات في استمارة القياس الخاصة لكل مصاب.

o :التي حصل علیها الباحث فقد استخدم الوسائل  لغرض معالجة البیانات املعالجات إلاحصائية

 :آلاتیة إلاحصائیة

 املتوسط الحسابي 

 (33    -            )لانحراف املعياري، اختبار )ت( للعينات املرتبطة واملستقلة، معامل لاختالف 

 

مقترح لعالج تمزقات ألاربطة وتقویة  فيما يلي عرض لنتائج الدراسة "تأثیر منهج تأهیلي: عرض النتائج

العضالت العاملة بمفصل الكتف لدي الرياضيین" وفقا ملا تناولته اهداف وفروض البحث وهي على النحو 

 التالي: الفرضية لاولى: توجد فروق ذات داللة إحصائية بین القياسین القبلي و البعدي في متغیرات البحث

 ولصالح القياس البعدي.
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 البحث متغیرات في البعدية للمجموعة والبعدية القبلية وقيمة )ت( لألختبارات املعياري  ولانحراف الحسابي املتوسط (يوضح4جدول )   

 املتغيرات ت

 الاختبارات البعدية الاختبارات القبلية

 قيمة )ت(
داللةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 الفروق
املتوسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةط 

 الحسابي

الانحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراف 

 املعياري 

املتوسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةط 

 الحسابي

الانحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراف 

 املعياري 

 معنوي                                    الثني 

 معنوي                                  املد  .5

 معنوي                                  التقريب  .2

 معنوي                                     التبعيد  .3

 معنوي                                   الدوران للداخل  .4

 معنوي                                   للخارجالدوران   .1

 معنوي                                  املرونة  .6

 معنوي                                   القوة  .8

 معنوي                                  القوة املمیزة بالسرعة  .7

 معنوي                                   وةتحمل الق  .9

 ( 5.8.0( )7( ودرجة حرية )0...قيمة )ت( الجدولية عند مستوي داللة )

)الثني( في لاختبار القبلي قد بلغ  ملتغیر  املعیاري  ( ان الوسط الحسابي و لانحراف4یتبین من الجدول )

(، للوسط الحسابي( وقيمت)ت( وقد بلغ الوسط 2.657( و)583.333، ولالختبار البعدي )2.326و 569.621

( 42.381( ولالختبار البعدي )5.642( و)43.521ملتغیر )املد( في لاختبار القبلي ) املعیاري  الحسابي ولانحراف

املعیاري للفروق بین للتعرف على معنویة الفروق بین )ت(  حسابي ولانحراف(، وقد بلغ الوسط ال5.438و)

( لاختبارين القبلي والبعدي T( وهي اكبر من قیمة )9.333( الجدولیة تحت )ت( املحسوبة )9.333لاختبارين )

 بین یة(، مما یدل على وجود فروق معنو 5.791( والبالغة )8( ودرجة حریة)3.31بلغت قیمة مستوى داللة )

 لاختبارین القبلي والبعدي ولصالح لاختبار البعدي. 
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 البحث متغيرات في الضابطة للمجموعة والبعدية القبلية وقيمة )ت( لالختبارات املعياري  والانحراف الحسابي املتوسط يوضح (0جدول )   

 املتغیرات ت

 البعدية إلاختبارات إلاختبارات القبلية

 قيمة )ت(
داللة 

املتوسط  الفروق

 الحسابي
 املعياري  لانحراف

املتوسط 

 الحسابي
 املعياري  لانحراف

 معنوي                                   الثني  .5

 معنوي                                  املد  .2

 معنوي                                  التقريب  .3

 معنوي                                   التبعيد  .4

 معنوي                                  الدوران للداخل  .1

 معنوي                                  الدوران للخارج  .6

 معنوي                                  املرونة  .8

 معنوي                                  القوة  .7

 معنوي                                  القوة املمیزة بالسرعة  .9

 معنوي                                  تحمل القوة  .53

ملتغیر )الثني( في لاختبار القبلي قد بلغ  املعیاري  ( ان الوسط الحسابي و لانحراف1یتبین من الجدول )

وقد بلغ  3.398وقيمت)ت(  (، للوسط الحسابي2.691( و)583.521، ولالختبار البعدي )2.691و 58.521

ولالختبار البعدي  5.377( و)39.813)املد( في لاختبار القبلي ) ملتغیر  املعیاري  الوسط الحسابي ولانحراف

املعیاري للفروق بین للتعرف على معنویة الفروق  (، وقد بلغ الوسط الحسابي ولانحراف5.377( و)39.813)

( وهي اكبر من قیمة )ت( لاختبارین القبلي والبعدي بلغت قیمة مستوى داللة 3.493بین )ت( لاختبارین )

لاختبارین القبلي والبعدي  بین (، مما یدل على وجود فروق معنویة5.791( والبالغة )8( ودرجة حریة )3.13)

 ولصالح لاختبار البعدي.
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 البحث متغيرات والضابطة( في للمجموعتين )التجريبية وقيمة )ت( املحسوبةى املعيار  والانحراف الحسابي املتوسط يوضح (6جدول )   

 املتغيرات ت

 املجموعة الضابطة املجموعة التجريبية

 قيمة )ت(
داللة 

املتوسط  الفروق

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

املتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

 معنوي                                  الثني  .5

 معنوي                                  املد  .2

 معنوي                                  التقريب  .3

 معنوي                                    التبعيد  .4

 معنوي                                  الدوران للداخل  .1

 معنوي                                  الدوران للخارج  .6

 معنوي                                  املرونة  .8

 معنوي                                  القوة  .7

 معنوي                                  القوة املمیزة بالسرعة  .9

 معنوي                                  تحمل القوة  .53

  5.865( = 54( ودرجة حرية )3.31قيمة )ت( الجدولية عند مستوي داللة )

)الثني( في لاختبار البعدي ،)للمجموعة  ملتغیر  املعیاري  ( أن الوسط الحسابي ولانحراف6یتبین من الجدول)

( للتعرف على معنویة 2.657( و)583.333(، وللمجموعة الضابطة )2.568( و)588.781التجريبية قد بلغ )

التجريبية و الضابطة بلغت قیمة )ت( وبعد استخدام اختبار الجدولیة تحت مستوى  املجموعتین الفروق بین

(، مما 5.865( وهي اكبر من قیمة )ت( الجدولية والبالغة )4.381حسوبة )( ودرجة حریة )ت( امل3.31داللة )

املجموعتین )التجريبية والضابطة(( ولصالح املجموعة التجريبية. وقد بلغ  یدل على وجود فروق معنویةبین

( 44.381ملتغیر )املد( في لاختبار البعدي للمجموعة التجريبية )ت( ) املعیاري  لانحراف الوسط الحسابي

( )ت( 3.112(، وبعد استخدام اختبار( )املحسوبة )5.438( و)42.381(، وللمجموعة الضابطة )3.844و)

التجريبية والضابطة بلغت قیمة تأثیر منهج تأهيلي مقترح في  املجموعتین للتعرف على معنویة الفروق بین

رة اليد والطائرة ،)الجدولیة عالج تمزقات ألاربطة وتقوية العضالت العاملة بمفصل الكتف لدى العبي ك

( )ت( وهي اكبر من قیمة مما یدل على وجود 5.865( والبالغة )54( ودرجة حریة )3.31تحت مستوى داللة )

املجموعتین )التجريبية والضابطة( ولصالح املجموعة التجريبية. وقد بلغ الوسط الحسابي  بین فروق معنویة

(، 3.811( و)39.133ي لاختبار البعدي للمجموعة التجريبية )ت( ملتغیر )التقریب( ف املعیاري  ولانحراف

( )ت( للتعرف على 2.366(، وبعد استخدام اختبار( )املحسوبة )3.921( و)37.133وللمجموعة الضابطة )
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( 3.31التجريبية والضابطة بلغت قیمة ،)الجدولیة تحت مستوى داللة ) املجموعتین معنویة الفروق بین

املجموعتین  بین ( )ت( وهي اكبر من قیمة مما یدل على وجود فروق معنویة5.865والبالغة)(54ودرجة حریة)

ملتغیر  املعیاري  )التجريبية والضابطة( ولصالح املجموعة التجريبية. وقد بلغ الوسط الحسابي ولانحراف

موعة (، وللمج2.12( و)588.813)لابعاد( في لاختبار البعدي للمجموعة التجريبية قد بلغ )

 (، وبعد استخدام اختبار املحسوبة )ت( للتعرف على معنویة الفروق بین2.537(و)588.813الضابطة)

( 54( ودرجة حریة )3331التجريبية والضابطة بلغت قیمة )ت( الجدولیة تحت مستوى داللة ) املجموعتین

املجموعتین  بین ویة(، مما یدل على وجود فروق معن5.865( وهي اكبر من قیمة)2.548والبالغة )ت( )

ملتغیر  املعیاري  التجريبية. وقد بلغ الوسط الحسابي ولانحراف )التجريبية والضابطة( ولصالح املجموعة

(، وللمجموعة الضابطة 50591( و)790333)التدویر للداخل( في لاختبار البعدي للمجموعة التجريبية )

 املجموعتین ت( للتعرف على معنویة الفروق بین(، وبعد استخدام اختبار املحسوبة )5.369( و)78.133)

( والبالغة )ت( 54( ودرجة حریة )3.31التجريبية والضابطة بلغت قیمة )ن( الجدولیة تحت مستوى داللة )

املجموعتین )التجريبية  بین (، مما یدل على وجود فروق معنویة5.685( وهي اكبر من قیمة )ت( )2.646)

ملتغیر )التدویر  املعیاري  التجريبية. وقد بلغ الوسط الحسابي ولانحراف والضابطة( ولصالح املجموعة(

( 78.813(، وللمجموعة الضابطة )3.776( و)79.213للخارج( في لاختبار البعدي للمجموعة التجريبية )

التجريبية  املجموعتین (، وبعد استخدام اختبار املحسوبة )ت( للتعرف على معنویة الفروق بین5.377و)

( 2.181( والبالغة )ت( )54( ودرجة حریة )3.31والضابطة بلغت قیمة )ت(الجدولیة تحت مستوى داللة )

املجموعتین )التجريبية والضابطة( ولصالح  بین (، مما یدل على وجود فروق معنویة5.865وهي اكبر من قیمة)

ملتغیر )مرونة الكتفین( في لاختبار البعدي  ري املعیا التجريبية. وقد بلغ الوسط الحسابي ولانحراف املجموعة

(، وبعد استخدام 2.651( و)41.621(، وللمجموعة الضابطة )5.919( و)15.521التجريبية ) للمجموعة

التجريبية والضابطة بلغت قیمة )ت( تأثیر  املجموعتین اختبار املحسوبة )ت( للتعرف على معنویة الفروق بین

بمفصل الكتف لدى العبي كرة اليد  ج تمزقات ألاربطة وتقوية العضالت العاملةمنهج تأهيلي مقترح في عال 

( وهي اكبر من قیمة 4.863( والبالغة )ت( )54( ودرجة حریة )3.31الجدولیة تحت مستوى داللة ) والتنس

املجموعتین )التجريبية والضابطة( ولصالح املجموعة(  بین (، مما یدل على وجود فروق معنویة5.865)

ملتغیر )القوة القصوى( في لاختبار البعدي  املعیاري  لتجريبية. وقد بلغ الوسط الحسابي ولانحرافا

(، وبعد استخدام 4.335( و)14.813(، وللمجموعة الضابطة )3.234( و)19.381للمجموعة التجريبية )

طة بلغت قیمة )ت( التجريبية والضاب املجموعتین املحسوبة )ت( للتعرف على معنویة الفروق بین اختبار

(، 5.865( وهي اكبر من قیمة )2.439( والبالغة )ت( )54( ودرجة حریة )3.31الجدولیة تحت مستوى داللة )

املجموعتین )التجريبية والضابطة( ولصالح املجموعة( التجريبية. وقد  بین مما یدل على وجود فروق معنویة

للمجموعة  قوة املمیزة بالسرعة( في لاختبار البعديملتغیر )ال املعیاري  بلغ الوسط الحسابي ولانحراف

(، وبعد )ت( للتعرف على معنویة 5.564( و)52.213(، وللمجموعة الضابطة )5.519( و)51.133التجريبية )

التجريبية والضابطة بلغت قیمة )ت( استخدام اختبار)ت( الجدولیة تحت مستوى  املجموعتین الفروق بین

(، مما یدل على 5.865( وهي اكبر من قیمة والبالغة )1.137)ت( املحسوبة ) 54( ودرجةحریة3.31داللة )
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املجموعة التجريبية. وقد بلغ الوسط  املجموعتین )التجريبية والضابطة( ولصالح بین وجود فروق معنویة

( 28.381ملتغیر )مطاولة القوة( في لاختبار البعدي للمجموعة التجريبية ) املعیاري  الحسابي ولانحراف

(، وبعد استخدام اختبار املحسوبة )ت( للتعرف على 3.844( و)22.381(، وللمجموعة الضابطة )5.919و)

( 3.31التجريبية والضابطة بلغت قیمة )ت( الجدولیة تحت مستوى داللة ) املجموعتین معنویة الفروق بین

 بین یدل على وجود فروق معنویة (، مما5.865( و هي اكبر من قیمة)6.643( والبالغة )ت( )54ودرجة حریة )

 التجريبية. املجموعتین )التجريبية والضابطة( ولصالح املجموعة

( أن تطور املجموعة التجريبية أكبر من 1، 4، 3ویظهر من النتائج املعروضة في الجدول ): مناقشة النتائج

ولصالح املجموعة ألاولى )التجريبية( التي تعمل  تطو ر املجموعة الضابطة وهذا یعني وجود فروق معنویة

باملنهاج املقترح ویعزو الباحث سبب هذا الفرق املعنوي ومستوى تطور املجموعة التجريبية بشكل رئیس 

 البدنیة للفرد، إذ أن استخدام التمارین وأساسیة التأهیلیة والتي تشكل دعامة كبیرة التمارین ألاهمية

 ألاوكسجین، وأن أستخدم التمارین الدمویة مما یزید في تجهیز املنطقة ألاوعیة یعیعمل على توس العالجیة

 یزید من الوحدات الحركیة العاملة على املفصل وكذلك یعمل على حصول تكیف في تناوب عمل البدنیة

ضع التأهیلیة وو  العضلیة ومن هنا انطلق الباحث إلثبات حقیقة بحثه وهي مدى فائدة التمرینات ألالیاف

تأثیر منهج تأهيلي مقترح في عالج تمزقات ألاربطة وتقوية العضالت العاملة بمفصل الكتف لدى العبي كرة 

اليد والتنس املنهاج الخاص للمصابین وفق متطلبات ومقتضیات شدة إلاصابة، وفي رأي الباحث أن من أهم 

صاب وزیادة مرونتها والوصول إلى التأهیلیة هي تقویة العضالت العاملة على الجزء امل أهداف التمرینات

حركة الجزء املصاب إلى حالة أقرب للشفاء مع استعادة التوافق العضلي والوصول بمستوى متطلبات ألاداء 

یوسف،  السید ملنع حدوث تكرار إلاصابة مع املحافظة على اللیاقة الخاصة للفرد، وقد أكدت ذلك )میرفت

عالجیة هو الوصول بالفرد إلى املدى الحركي الطبیعي باملفصل مع ال ( أن "من أهم أهداف التمرینات5997

واستمراریة العمل بالجزء .)املصاب بدون   استعادة حركة ورشاقة الجزء املصاب ورفع الكفاءة الوظیفیة

 (97یوسف: مصدر سبق ذكره، ص  السید تكرار حدوث إلاصابة".)میرفت

أسهمت في التغلب على املحددات الحركیة وما تكسبه  التأهیلیة التمارین ان فعالیة ون ویرى الباحث

الحركیة )الثني، املد، التقریب،  للمفاصل وألاربطة والعضالت من مرونة وقوة، إذ یعد الباحث املدیات

 التي یجب
ً
التركیزعلیها، إذ ان حركة  لابعاد، الدوران للداخل، الدوران للخارج( من املتغیرات املهمة جدا

جاهات املختلفة هي التي تمثل املفصل بكامله. ویرى الباحث أن لانتظام في ممارسة النشاط الت املفصل وفي

قابلیة  البدني یؤدي إلى رفع الكفاءة الوظیفیة ألعضاء وأجهزة الجسم املختلفة، وهذا له ألاثر الكبیر في زیادة

العضالت واملفاصل مخاطرها، إلاصابات وتجنب ألاربطة و  الفرد على الوقایة من خطر إلاصابة في مثل هذه

 ( أن "ممارسة انشطة التدریب وفق املناهج املتخصصة بالتمارین2333وقد أكد ذلك )ابو العال أحمد، 

 في ألاربطة والعضالت واملفاصل،  أیجابي على والعالجیة لها تأثیر البدنیة
ً
 ومؤثرا

ً
الجسم ویكون هذا واضحا

لتي تعمل باملنهاج املقترح بصورة عامة إلى مالئمة املنهاج ویعزو الباحث سبب تطور املجموعة ألاولى ا

لطبیعةاملصابین من حیث التدرج بمفرداته واعتماده على أسس علمیة في تحدید التكرارات والشدد والحجوم 
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 عن لاهتمام بفترات الراحة بین

ً
 في التمرینات فضال

ً
 كبیرا

ً
 واملجامیع املختلفة أثناء تكرارها والذي یؤدي دورا

العضلیة ولاتصاالت العصبیة إلى وضعها الطبیعي وهذا ما أشار  لالیاف وإعادة زیادة نشاط الدورة الدمویة

للمصابین بشكل ینسجم  البدنیة ( أن "ممارسة التمارین2332إلیه كل من )حمه نجم وصفاء الدین طه، 

فاصل املصابة، وأن لانتظام في املمارسة الفسیولوجیة وألاداء الحركي للم ونوع إلاصابة له أثره على املتغیرات

 یؤدي إلى تكیفات الجزء املصاب وإعادته إلى وضعه الطبیعي .

التأهیلیة املستخدمة بشكلها املنتظم جعل من مفصل  البدنیة التمارین ان أهمیة ون ویرى الباحث

ونها تعمل على تنشیط الكتف ان یستعید نشاطه وبالتالي أعاد أداء الحركات املختلفة في هذا املفصل ك

العضالت وألاوتار من خالل زیادة التوافق العصبي العضلي، وان عضالت وأربطة ومفاصل الجسم یجبأن 

تحصل على قدر جید من املدى الحركي والذي یزید من مرونة الجسم ونشاطه. وأن التطور والتحسن في 

 عن التط
ً
ور الذي تحقق في املدى الحركي ملفصل املدى الحركي للعضالت التي تحیط بمنطقة الكتف فضال

الكتف یفسر التطور الذي صاحب نتائج لاختبارات البعدیة وهذا یتفق مع ما أشار إلیه )علي محمد فرج، 

تمارین املنهاج وخاصة خالل  ( أن "انخفاض آلاالم وزوالها زاد من الحماس والشعور بالثقة اثناء تأدیة5997

.لاختبار البعدي مما جعل لاخ
ً
 ملحوظا

ً
 تبارات تظهر تطورا

البدنیة )مرونة الكتفین، القوة القصوى، القوة املمیزة بالسرعة، مطاولة القوة(  أما بالنسبة للمتغیرات

فیعزو الباحث هذا التطور في لاختبار البعدي إلى استخدام املنهج التأهیلي بكامل مفرداته ولانتظام في 

احث كان له ألاثر الكبیر في هذا التطور. فبالنسبة ملتغیر )مرونة الكتفین( تطبیقه وإلاشراف الدائم من قبل الب

بكثیر من املجاالت الهامة ومنها  یرى الباحث أن كثیرا من البحوث العلمیة أثبتت ارتباط الصفات البدنیة

سیة من التأهیل العالجي، إذ تعد صفة املرونة من املكونات الهامة واملحددة للمستوى الریاض ي بصفة اسا

( أن 5976جید وهذا ما یتفق مع ما اشار الیه كل من )التكریتي والحجار،  اجل الوصول إلى مستوى ریاض ي

الحصول على قدر كافي من املرونة لعضالت وأوتار وأربطة مفصل معین أو مجموعة مفاصل في حركة أو ”

التي تؤدي إلى مدى أوسع من الحركة كذلك على درجة  یعتمد على مقدار وشدة التمرینات معینة فعالیة

العالجیة تنمي وتطور املرونة  ( "أن التمارین5987املرونة املكتسبة" وهذا یتفق مع ما ذكره )مختار سالم، 

املفصلیة وتشمل املفاصل الصغیرة .)والكبیرة" أما بالنسبة ملتغیر )القوة القصوى( فیعزو الباحث سبب تطور 

یحتویه املنهج التأهیلي من تمارین ثابتة وتمارین متحركة والتي كان لها ألاثر الواضح في تطویر  ذلك إلى ما

البدنیة وتقل في حالة عدم تحریك الجزء املصاب وهذا  القوة إذ ان القوة تزداد بزیادة استخدام التمارین

تمارین )ایزومتریة( ثابتة  إذ أن "تطویر القوة یتم من خالل استخدام (Jeffry ،5976یتفق مع ما أكده)

 وتمارین )ایزوتونیة( متحركة( .)تؤدى خالل املنهاج التأهیلي للوصول إلى نتائج أفضل لتطویر صفة القوة".

في تمارينه لمبدأ التدرج في الحمل التأهيلي كان له االثر الواضح في زيادة القوة  نو وأن استخدام الباحث
صابة دون حدوث اي إصابات تذكر وهذا ما اكده )المندالوي والشاطئ، العاملة على مفصل الكتف الم العضلية
( بأن "قاعدة التدرج هي وقاية ضد االضطرابات الداخلية في المفاصل واالوتار العضلية أي ابعاد حالة 1791

، Wilkeالتشنجبأن "هناك حاجة لزيادة الشد ومقدار الشغل المنجز ، العضلي وهذا يتفق مع ما ذكره)



 

111 
 

 2021ليبيا الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جامعة الزاوية       ةالعرشون     اجملدل :السادس  بلكيو السادس العدد: جمةل عامل الرايضة والعلوم الرتبوية   

9197-2521    (issn)الرمق ادلويل    

 تنمية القوة القصوى مع التأكيد على أهمية حجم المقاومة المستعملة واالهتمام بمقدارها ونقطة تأثيرها(ل1771   
وبالنسبة ملتغیر  وإنجاحها ومقدار الشد الطولي للعضلة وكذلك نقطة لاتصال بوتر العضلة وعالقته باملفصل

یحتواها املنهج  ية إلى التمرینات التي)القوة املمیزة بالسرعة( فیعزو الباحث سبب تطور املجموعة التجريب

التمرینات  التأهیلي إذ ان تنفیذ هذه التمرینات جعل الحركة مستمرة في الوحدة التأهیلیة، إذ تم اختیار

املناسبة وتنفیذها بشكل منتظم مع زیادة عدد مرات تكرارها خالل وقت الوحدة التأهیلیة لامر الذي أسهم 

بدنیة لدى أفراد املجموعة التجريبية مما ساعد املصابین على عملیة إتقان بأن في زیادة مستوى القدرات ال

( حاجة Hockey،5971"الریاض ي في تلك التمارین بالشكل املطلوب وهذه النتیجة تتفق مع ما أشار إلیه)

ولة أما بالنسبة ملتغیر )مطا البدنیة بدرجة عالیة وذلك لطبیعة النشاط املمارس ماسة الكتساب اللیاقة

وفاعلیة تلك التمرینات التي  ذلك التطور إلى التمارین املعطاة في املنهاج التأهیلي ون القوة( فیعزو الباحث

تطویر مطاولة القوة وهذا  في تأثیرها، وأن التطور في القوة القصوى له ألاثر تحتاج إلى فترة أطول حتى یظهر

تمارین املطاولة یمكن أن تنمي القوة العضلیة ( بأن "5993یتفق مع ما أكده)فاضل سلطان شریدة، 

العالجیة في تنشیط الدورة  البدنیة وبالعكس". ویعزو الباحث تطور صفة مطاولة القوة إلى دور التمارین

 عن  انسیاب الدم إلى املنطقة املصابة وبالتالي زیادة الدومویة مما أدى إلى زیادة
ً
تغذیة العضالت ونموها فضال

 عن دورها في تأخیر التعب وهذا تغذیة لاوتار 
ً
وألاربطة وكذلك تساعد في زیادة التوافق العضلي العصبي فضال

  ( حیثى5999یتفق مع ما أشار إلیه )صادق فرج ذیاب، 
ً
 جیدا

ً
ذكر بأن "صفة مطاولة القوة تعد مؤشرا

ث أن أغلب لسالمة العضلة ألنه یبین مدى مقاومة العضلة أو املجموعة العضلیة ملؤشرات التعب حی

 إصابات العضالت .

 النتائج

  املقترح التأهیلي للمنهاج إن .5
ً
  تأثیرا

ً
 على متغیرات البحث )الثني، املد، التقریب، لابعاد،  إیجابیا

ً
معنویا

التدویر للداخل، التدویر للخارج، مرونة الكتفین، القوة القصوى، القوة املمیزة بالسرعة، تحمل القوة( 

 في مفصل الكتف. املصابین لدى الریاضیین

أظهرت نتائج متغیرات البحث )الثني، املد، التقریب، لابعاد، التدویر للداخل، التدویر للخارج، مرونة  .2

الكتفین، القوة القصوى، القوة املمیزة بالسرعة، تحمل القوة( للمجموعة التجريبية تقدم لاختبارات 

 البعدیة على لاختبارات القبلیة.

البحث )الثني، املد، التقریب، لابعاد، التدویر للداخل، التدویر للخارج، مرونة  أظهرت نتائج متغیرات .3

الكتفین، القوة القصوى، القوة املمیزة بالسرعة، تحمل القوة( للمجموعة الضابطة تقدم لاختبارات 

 البعدیة على لاختبارات القبلیة.

ملقتر ح على املجموعة الضابطة في نتائج التأهیلي ا املنهاج تقدمت املجموعة التجريبية التي استخدمت .4

 متغیرات البحث كافة )اختبارات املدى الحركي، لاختبارات البدنیة(.
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 :التوصیات

إصابة )الكتف( وتقویة العضالت العاملة على املفصل  لعالج املقترح التأهیلي املنهج اعتماد ضرورة .5

 املصاب.

 لتقویم  ضرورة اعتماد لاختبارات والقیاسات .2
ً
التي استخدمت في البحث واعتمادها في الدراسات مستقبال

 املصابین. للریاضیین الحالة الصحیة

الریاضیة في تقنین شدة وحجم التدریب عند وضع املناهج التأهیلیة  لاستناد إلى نظریات علوم التربیة .3

 الخاصة بالتمارین وحسب نوع إلاصابة.

والتأهیل الطبي وكذلك قسم في كلیة الطب  ضیة تهتم بالعالج الطبیعيالریا التربیة فتح اقسام في كليات .4

الكلیتین من أجل أعداد خبرات علمیة تسهم في تقدیم  ینبت وزیادة التعاون بینها اهتم بالطب الریاض ي

 الخدمات الطبیة ا وفق لاسلوب العلمي الحدیث.

 ي لزیادة الخبرة والتعرف على أسس التمارینالریاضیة والعالج الطبيع التربیة لخریجي فتح دورات تدریبیة .1

 التأهیلیة.

إجراء بحوث ودراسات مشابهة لإلصابة وكذلك العمل على اجراء بحوث تخص جمیعاإلصابات التي  .6

 أو شخصا غیرریاض ي.
ً
 یتعرض لها الجسم سواء كان الفرد املصاب ریاضیا

8.  

 : املراجع

 2333وصحة الریاض ي، مصر،  الریاضة ابو العال أحمد عبدالفتاح: بیولوجیا .5

 5999الریاض ي، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، القاهرة،  بسطویس ي احمد: التدریب .2

 الطبیة، كلیة لألختصاصات العلیا العراقیة خالد عبدالقادر: الكتف املتحرر، رسالة مقدمة للهیئة .3

 5998جامعة البصرة،  –الطب 

لطب الریاض ي، مطبعة لاشعاع، جامعة لاسكندریة، یوسف: دراسات حول مشكالت ا السید میرفت .4

5997 

 5993وجیه محجوب: طرائق البحث العلمي ومناهجه، مطبعة الكتب للطباعة والنشر، بغداد،  .1

 
 

 


