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 شكر و تقدير 
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 و مستشفى اإلخوة باج بالشلف

شكر خاص للرياضيين المصابيين الذين قبلوا تطبيق البرنامج و ساعدونا في  
 إتمام ىذا العمل المتواضع

 جزى اهلل الجميع عني كل خير  
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 مقدمة : -1
العصر اغبديث ، فقد استعانت بو الدكؿ اؼبتطورة يف حل اؼبشكبلت  أسس تطور العلـو يفيعترب البحث العلمي من 

اؼبرتبطة بكافة اجملاالت النظرية ك التطبيقية ، ك ربولت اغبلوؿ من ؾبرد اجتهادات شخصية إذل علم دقيق ، يسَت كفق 
 نظاـ مدركس لتوفَت اعبهد ك الوقت ك اؼباؿ .

فالعلـو الرياضية بوجو عاـ ك علـو الرياضة ك الصحة بوجو خاص ، هتتم حبل صبيع اؼبشكبلت الصحية اليت تقف 
تعد ظاىرة تستدعي انتباه كل عائقا يف كجو الرياضي ، ك من بُت ىاتو العوائق مشكلة اإلصابات الرياضية ، ك اليت 

ذبرب الرياضي على االبتعاد عن اؼبنافسة الرياضية ، فقد ال ىبلو أم  العاملُت يف اجملاؿ الرياضي ، فهي من أىم العوامل اليت
الرغم من التقدـ العلمي الواضح يف ؾباؿ علم على ف ؾباؿ من ؾباالت النشاط الرياضي من احتماؿ حدكث اإلصابات ،

تدريب الرياضي ك علـو العلـو الرياضية اؼبختلفة كعلم ال اإلصابات الرياضية ، ك أيضا يف ـبتلف فركع الطب الرياضي ك
 األنشطةربدث يف  اإلصابات الرياضية كثَت من العلـو اؼبرتبطة باجملاؿ الرياضي ما زالت ك، اغبركة ك اؼبيكانيكا اغبيوية 

         ىذا ما دفع العاملُت ك الباحثُت يف ؾباؿ الرياضة  )29 صفحة ،2001 بكرم، قدرم ؿبمد( . الرياضية اؼبختلفة
        ك الصحة إذل البحث بإسهاب عن إعطاء اغبلوؿ الناجعة للتقليل من حدكث اإلصابات الرياضية ك كذا عبلجها 
ك متابعتها بعد حدكثها ، عن رريق ـبتصُت يف الطب ك التأىيل اغبركي ك التدريب الرياضي هبدؼ الوصوؿ باعبزء 

 .James Rثَت من الباحثُت يف ىذا اجملاؿ أمثاؿ (اؼبصاب إذل ما قبل اإلصابة أك أقرب ما يكوف ، ك يرل ك
Andrews, Gary L. Harrelson, Kevin E. Wilk  (1  أف التأىيل بعد اإلصابة ك كذلك بعد

إجراء اعبراحة على جانب كبَت من األنبية ك غالبا ما تؤثر درجة التأىيل ك مستواه على سرعة ك كفاءة عودة اؼبصاب إذل 
يث ك الوظيفية للجزء اؼبصاب باعبسم حبو إعادة الكفاءة البدنية حالتو ما قبل اإلصابة ، ك يعتربكف التأىيل البدين على أن

 . يؤدم الشخص احتياجاتو البدنية ك اغبركية بسهولة ك يسر
 (James R. Andrews, Gary L. Harrelson, Kevin E. Wilk, 2012, p. 74)  . ك تشَت

لقدرة الوظيفية يف ) إذل أف التأىيل البدين ىو عبلج بالتدريب البدين للمصاب الستعادة ا1998مَتفت السيد يوسف (
(مَتفت السيد يوسف، أقل كقت فبكن ك ذلك باستخداـ كسائل العبلج الطبيعي اليت تتناسب مع نوع ك شدة اإلصابة .

زبصيص برنامج  ستلـزك على ىذا فإف إصابة أم شخص سواء كاف رياضيا أك غَت رياضيا ت )41، صفحة 1998
تأىيلي للجزء اؼبصاب حىت يستطيع الفرد استخدامو بكفاءة مرة أخرل ، ك التأىيل اػباص باإلصابات الرياضية يتطلب 
معرفة ك فهم صبيع اإلصابات اػباصة بالعضبلت اؽبيكلية ك كذا اؼبفاصل ك األربطة ، ك معرفة األسباب اليت أدت إذل 

   دثت ، حيث أف كل إصابة ؽبا مراحلها اؼبختلفة ، ك على ىذا النحو هبب عليناحدكثها ك أيضا معرفة كيف ك مىت ح
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ؾباؿ التأىيل الرياضي كضع الربامج اؼبناسبة ك اؼببلحظات اػباصة خبطط  الرياضة ك الصحة أك ك كبن يف ىذا التخصص
يت ربدث يف األنسجة اؼبصابة ، ك ذلك رفولوجية الو اؼبوظيفية أك السَت الربامج كما هبب معرفة التغَتات البيولوجية سواء 

حىت يبكننا معرفة اػبطوات اليت ستتم ؼبعاعبة ىذه األنسجة ك عودهتا إذل ربيعتها ،كما أف ىناؾ فرؽ بُت تأىيل 
ك الغَت رياضيُت ، من ىنا يربز دكر األخصائي الرياضي يف فريق عمل التأىيل الذم يضم  اإلصابات عند الرياضيُت

ك أخصائي الطب الرياضي ك كذا الطبيب اعبراح  ، ك يؤكد ؿبمد قدرم بكرم ك علي جبلؿ  لطبيعيأخصائي العبلج ا
)  " أف ىناؾ فركؽ بُت تأىيل عامة اؼبرضى ، ك تأىيل الرياضيُت يف الدرجة ك اػبصوصية ( النوعية ) ،  2011الدين ( 

ك صعود السلم ، يف اؼبقابل هبب أف يستمر تأىيل  فبينما يتوقف تأىيل عامة اؼبرضى عندما يستطيع الفرد اؼبشي دكف عرج
الرياضيُت ليس فقط لتحقيق مستول عاؿ من النشاط بل هبب أف يصمم الربنامج حبيث يقابل اؼبتطلبات النوعية لرياضتو 

بتقنيات أيضا ، ك ؽبذا السب يتوجب على العاملُت يف ؾباؿ عبلج الرياضيُت اإلؼباـ الكايف باجملاؿ الرياضي عموما ك ليس 
الرياضات أيضا ، بالتارل هبب أف يكوف ىناؾ ـبتصُت رياضيُت يف ؾباؿ التأىيل ، ك ال  2فردية فقط ، ك لكن بتكتيكات

بد من كجود عبلقات ترابطية ؿبكمة بُت صبيع العاملُت يف ؾباؿ العبلج لضماف استمرارية مباشرة ك منطقية للعملية 
ك اؼببلحظ  )339، صفحة 2011(ؿبمد قدرم بكرم ، علي جبلؿ الدين، . العبلجية حىت بداية استئناؼ التدريب "

يف اؼبيداف أف ىناؾ ىوة كبَتة بُت فريق التأىيل اغبركي ك الرياضي أم بُت الطبيب ك اؼبعاجل الطبيعي ك احملضر البدين أك 
، أم ال توجد متابعة حقيقية للرياضيُت اؼبصابُت من بداية الربنامج التأىيلي إذل  أك اؼبدرب ـبتص الرياضة ك الصحة

يف اعبزائر يف ـبتلف اؼبستويات ، ك من  الرياضية ، ك ىذا ما يعاين منو أغلب الرياضيُت الذين تعرضوا لئلصاباتهنايتو
غضركؼ اؽببلرل الداخلي اؼبصاحب خبلؿ ىذه الدراسة نسلط الضوء على أكثر اإلصابات انتشارا ك ىي إصابات ال

    من أكثر أجزاء اعبسم تعرضا لئلصابات نظرا لًتكيبو التشروبي  ، إذ يعترب مفصل الركبة لتمزؽ الرباط الصلييب األمامي 
ك األكتار ك الغضاريف ك كذا صل الركبة يقع على عاتق األربطة ك أف معظم التقسيمات التشروبية أكدت أف ثبات مف

حمليطة بو ، حيث يتكوف من التقاء ثبلث عظاـ ىي عظمة الفخذ ك القصبة ك الرضفة ، ك تغطي الغضاريف العضبلت ا
الناعمة أسطح ىذه العظاـ اؼبكونة للمفصل حىت يضمن ذلك سهولة يف اغبركة ك يوجد بُت عظميت الفخذ ك القصبة 

ؼبشي ك اعبرم ، ك وبافظ على ثبات الركبة غضاريف ىبللية تعمبلف كوسادتُت تساعداف على امتصاص الصدمات أثناء ا
       ك اػبلفي ك األربطة اعبانبية الداخلية  كجود أربعة أربطة بُت عظميت الفخذ ك القصبة ك ىي الرباط الصلييب األمامي

حركة ك اػبارجية ، ك يبطن جدار كبسولة اؼبفصل من الداخل غشاء سنويف يقـو بإنتاج السائل الذم يساعد على ليونة 
الشائعة يف  اػبطَتة ك ك من اإلصابات ،)25، صفحة 2000(رارؽ ؿبمد صادؽ، اؼبفصل ك تغذية خبليا الغضاريف .

ك ىذا ما أكده الكثَت من الباحثُت ك اؼبختصُت يف  اؼبصاحبة لتمزؽ الرباط الصلييب األمامي الرياضة إصابة غضاريف الركبة
 Stéphane CASCUA) الدكتور  P-S-Gاؿ من بينهم ربيب فريق العاصمة الفرنسية (ىذا اجمل

.(Stéphane CASCUA, 2001)  ، 
)Jean-Claude Chanussot , Raymond-Gilbert Danowski ( 

(Jean-Claude. C, Raymond-Gilbert D., 2008, p. 129)  . 
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   تتنوع بُت رريقة الفتح اعبراحي للركبة ،         جراحية ، حيث ب عمليات الغاليف صابات اإل ىذه عبلج تطلبك ي
ك معرفة نوع رريقة اعبراحة أمر بالغ  ، ك العيادات اػباصة بتقنية اؼبنظار ببعض اؼبستشفيات اعبامعية اعبزائريةك اعبراحة 

اعبمعية الفرنسية للجراحة الذم نظمتو  دكرلاللتقى اؼب تص التأىيل الرياضي ، ك ىذا ما خلص إليواألنبية بالنسبة ؼبخ
 – 03، من  احوؿ جراحة الركبة ك تأىيله  ) SFA.  la société Française d’Arthroscopie( باؼبنظار

 ئي الطب الرياضي ، باؼبنظار ك أخصا، ك شارؾ فيو عدد كبَت من أخصائي اعبراحة كسومبورغ و بل 2014ديسمرب  06
نوع العملية اعبراحية ك الطرؽ  ك اؼبداخبلت اليت ررحت للنقاش أنبية معرفة أخصائي التأىيل الرياضيك من اؼبواضيع 

ضع الربامج ) لو ، سبزؽ الرباط الصلييب األمامي  خارجي–( سبزؽ غضركيف داخلي  اإلصابةك كذا نوع اعبراحية اؼبختلفة 
 François Xavier)العشر سنوات األخَتة . ا مدل قباح العمليات اعبراحية يف كذالتأىيلية اؼبناسبة ك 

Gunepin, 2014, p. 05)   ك إلسباـ عبلج ىذه اإلصابات تتبع العمليات اعبراحية بالتأىيل اغبركي الذم يعترب ،
ية إذا ما استخدـ بشكل منظم ك دقيق ك بتوافق مع اػبلل الوظيفي للجسم ، حيث يعتمد من أكثر كسائل العبلج فعال

التوافقات النسيجية لكافة أجهزة اعبسم ، ك يعتمد على مفاىيم اغبركة ك قوانينها يف بناء األنظمة  ىالتأىيل اغبركي عل
ىذه الدراسة  اإلصابة ، ك ىذا ما نسعى إليو يفغبركية ك الوصوؿ إذل حالة ما قبل العبلجية الستعادة ك ذبديد الوظائف ا

تقدًن الربنامج اؼبناسب اؼببٍت على أسس علمية كاضحة للرياضي الذم يعاين من إصابات سبزؽ الغضركؼ  من خبلؿ
 .   بلرل اؼبصاحبة لتمزؽ الرباط الصلييب األمامياؽب

مت تقسيم البحث إذل بابُت ، حيث خصص الباب األكؿ للدراسة النظرية ، ك اشتملت على  ساساأل ذاى على ك
للعودة ، شرحنا فيها ك بينا كل ما يتعلق بإصابات مفصل الركبة ك برامج التأىيل الرياضي ك كيفية بنائها أربعة فصوؿ 

الثاين للدراسة اؼبيدانية ك اليت احتوت على ، بينما خصص الباب  بالرياضي اؼبصاب إذل فبارسة نشارو الرياضي من جديد
ك اإلجراءات اؼبيدانية ، حيث اعتمد الباحث على اؼبنهج التجرييب جملموعة تضمن الفصل األكؿ منهجية البحث  فصلُت ،

 ك البعدية ك معاعبتها إحصائيا عن  رريق اؼبتوسطات اغبسابية ك االكبرافات الذم يعتمد على القياسات القبلية كاحدة
على عينة مت اختيارىا بطريقة مقصودة للرياضيُت اؼبصابُت ك الذين أجركا  لداللة الفركؽ كلكيكسنك قيمة   اؼبعيارية 

) رياضيُت مصابُت ، 06عمليات جراحية على الغضركؼ اؽببلرل ك إصبلح سبزؽ الرباط الصلييب األمامي ك كاف عددىم (
كما استخدمنا أدكات القياس اؼبناسبة لقياس األىداؼ اؼبسطرة حيث   ، هر) أش06ك ربق عليهم الربنامج اؼبقًتح لفًتة (

 اؼبصاب ك العضبلت العاملة  الركبة استخدمنا مقياس األدل لقياس درجة األدل  ك شريط قياس غبساب ؿبيطات مفصل
ك لقياس القوة العضلية استخدمنا جهاز ، عليو ، ك كذا جهاز اعبونيومًت لقياس اؼبدل اغبركي للمفصل اؼبصاب 

 ف الثابت على رجل كاحدة ك اختبار االتزاف الديناميكي ( اختباراز ت، كما استخدمنا اختبار اال )بيودكس اإليزككنيتيك(
إضافة إذل اختبارات العودة ؼبمارسة النشاط الرياضي من جديد ، مثل اختبارات القفز برجل  ) ، SEBT- النجمة
ك مناقشة النتائج اؼبتحصل  . أما الفصل الثاين فتطرؽ فيو الباحث إذل عرض ك ربليلستبيانات مفصل الركبة ك ا كاحدة 

 العاملة على اؼبقًتح ذك فعالية كبَتة يف استعادة قوة العضبلت التأىيلي الرياضي النتائج أف الربنامج أكضحتك عليها ، 
 .كما كاف عليو قبل اإلصابة ضي ؼبمارسة نشارو الرياضيك ساىم بشكل كبَت يف عودة الريا، ؼبفصل اؼبصاب ا
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 مشكلة البحث : - 2
كبة اؼبتنوعة ك خاصة إصابات الغضركؼ من اؼبشكبلت اليت يتعرض ؽبا الكثَت من الرياضيُت إصابات مفصل الر  

إذ سبثل عائقا أساسيا أماـ تطور اؼبستول الرياضي ك التطور  ، لتمزؽ الرباط الصلييب األمامي اؽببلرل الداخلي اؼبصاحب
 % 40 أف إذل الرياضي للطب الربيطانية اجمللة يف نشرت حديثة مرجعية دراسة تشَتاؼبرحلي ػبطط التدريب الرياضي ، ك 

  بالغضاريف تتعلق اإلصابات من فقط % 11 يعادؿ ما أف ك األربطة، تشمل الرياضيُت لدل الركبة مفصل إصابات من
 تكثر"  ،)األربطة إصابات من%  50 حوارل( فهي إصابات الرباط الصلييب األمامي  شيوعان  األربطة إصابات أكثر أما

 تثبيت تتطلب اليت الرياضات تلك خاصة ، الرياضية األنشطة خبلؿ األمامي)  اؼبتقارع أك ( صلييبال الرباط إصابات
 حدكث احتماالت تزداد ك. السلة كرة ك القدـ كرة يف كما ، عالية بسرعة اعبسم كضع تغيَت مع األرض على القدـ

 يتحكم األمامي صلييبال الرباط أف قوؿ، ك يبكن ال القدـ كرة يف كما البلعبُت بُت احتكاؾ ىناؾ يكوف عندما اإلصابة
 كربل،   عظمتُت من الساؽ يتكوف ( الفخذ بعظم يربطها ك)  القصبة أك الظنبوب اؼبسماة ( الكربل الساؽ عظمة حبركة

 قطع إذل يؤدم قد األماـ إذل بقوة الكربل الساؽ عظمة دفع فإف بالتارل ك ، ) الشظية تدعى صغرل ك ، الظنبوب تسمى
 ، فبكن حد أقصى إذل الساؽ مد عند أنو كاؼبعركؼ،  الداخلي ك يصاحبو يف الغالب سبزؽ الغضركؼ اؽببلرل الرباط ىذا
 قد ، البلـز اغبد من أكثر إذل الساؽ مد زيادة إذل تقود حركة فأم بالتارل ك ، جدان  مشدكدان  يصبح صلييبال الرباط فإف

يف حالة  ك )2012(ىزاع بن ؿبمد اؽبزاع، ."  مستقر غَت كضع يف الركبة مفصل هبعل فبا ، الرباط ىذا قطع إذل تؤدم
فيلـز إصبلحو باعبراحة اليت تنقسم  اؼبصاحب لتمزؽ الرباط الصلييب األمامياؽببلرل الداخلي  اؼبختلفة للغضركؼ اتالتمزق

بعد اإلصابة أك  يف اغبالتُتإذل نوعُت الفتح اعبراحي أك اعبراحة باؼبنظار ك ىي التقنية اغبديثة عبراحة إصابات الركبة ، ك 
ما يطلق عليو  فصل الركبة نتيجة لعدـ االستعماؿ ، ك ىوك ضعف يف قوة العضبلت العاملة على م اعبراحة وبدث ضمور

، صفحة 1999(أسامة رياض، ك كذلك حدكث تيبيس يف مفصل الركبة بشكل كبَت  ضمور عدـ االستخداـ
      فًتات الراحة السريرية الطويلة يعود سبب ىذا الضمور إذل  ك )381، صفحة 2016(كساـ شبلؿ ؿبمد، .)162

ك من اؼبنظور العلمي فإف ضمور ، أك عدـ اغبركة الذم يكوف بسبب اؼبرض أك اإلصابة الرياضية  ك عدـ ربريك العضو
كذل يكوف ففي األياـ األ ،عدـ االستخداـ ينتج عنو فقد يف القوة العضلية الذم يكوف متناسب مع درجة الضمور 

ك من  )2011(ؿبمد قدرم بكرم ، علي جبلؿ الدين، الضمور حادثا بسبب نقص يف الًتكيب الربكتيٍت للعضلة . 
الوسائل اؼبهمة لعودة حجم العضلة إذل ربيعتها بعد فًتة من الضمور نتيجة لعدـ االستخداـ ىي اإلجراءات اؼبختلفة اليت 

ف عودة البلعب اؼبصاب إذل فبارسة أحيث  التأىيل الرياضي الذم يتم بواسطة األخصائيُت يف ىذا اجملاؿ ، تتم من خبلؿ
يعد قرار إجراء  كما،   اإلدارم ك اؼبدرب نشارو الرياضي بصورة ربيعية تعد من األمور اليت تشغل باؿ كل من البلعب ك

 بلعب اؼبصابمن القرارات الصعبة على ال ، اؼبصاباؽببلرل ك الرباط الصلييب  العملية اعبراحية إلصبلح الغضركؼ
تعد اؼبضاعفات اليت ، ك الذين يأملوف يف مواصلة عطاءىم الرياضي يف ساحات اللعب كخاصة عند البلعبُت الشباب ك

مزؽ من األمور اليت تؤثر اؼب ك الرباط الصلييب اؽببلرل الداخلي صبلح الغضركؼربدث بعد إجراء التداخل اعبراحي إل
، ك كذلك من اؼبشاكل اليت تواجو  اإلقباز الرياضي كاضح على مستقبل البلعب اؼبصاب يف العطاء ك سليب ك لبشك

ك اؼبتابعة اؼبيدانية بعد اعبراحة ك التأىيل العبلجي ، حيث  اؼبتخصصة الرياضيُت يف اعبزائر نقص مراكز التأىيل الرياضي
،  دكف االىتماـ بعودة اؼبصاب إذل لياقتو البدنية اليت كاف عليها قبل اإلصابة لى التأىيل الوظيفي فقطتقتصر يف الغالب ع
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ك الذم يهتم فقط برياضي  ، ما عدا اؼبركز الورٍت للطب الرياضي مراكز تأىيل اإلصابات الرياضيةك ىذا ما الحظناه يف 
 -بقاؼبة  2014أكتوبر  01ذم نظم يـو السبت الطب الرياضي الالنخبة ، ك ىذا ما أكده اؼبلتقى اعبهوم األكؿ حوؿ 

اؼبتابعة الطبية لكل اؼبمارسُت الرياضيُت  ك شاركوف إذل ضركرة توسيع االىتماـ بعملية التكفل الصحيفيو اؼبدعا  ك الذم
الذين قدموا من  اؼبتدخلوف كما ركز  عدـ اقتصارىا على "رياضيي النخبة فحسب". على اختبلؼ مستوياهتم كأعمارىم ك

كاليات بشرؽ الببلد يف ىذا اللقاء اؼبنظم من ررؼ مديرية الشباب كالرياضة بدار الشباب العلمية صاحل بوبنيدر  10
ك بتأرَت من خرباء تابعُت للمركز الورٍت للطب الرياضي حوؿ كيفية إهباد اآلليات ، ربت شعار "الرياضة فبارسة ك كقاية" 

كنبو اؼبتدخلوف من  ،يُت من ـبتلف اؼبخارر كاإلصابات اليت يتعرضوف ؽبا أثناء فبارستهم الرياضية اؼبناسبة لوقاية الرياض
أرباء ك رؤساء رابطات كالعبُت سابقُت من االنعكاسات السلبية الكثَتة لعملية التكفل الصحي " بالطرؽ العشوائية " 

إذل إهناء مسَتة عدد كبَت  -حسبهم-كة الشبانية كاليت تؤدم اؼبطبقة حاليا يف اؼبستويات القاعدية على الرياضيُت يف اغبر 
من جهتو أعلن الدكتور  ، ربوؿ دكف مواصلة مشوارىم الرياضيمن الرياضيُت الذين تتحوؿ إصاباهتم إذل شبو إعاقة دائمة 

فاعلُت يف اغبركة يوسف مبلؿ من اؼبركز الورٍت للطب الرياضي بأف اؼبركز سيعمل مستقببل على تنظيم دكرات تكوينية لل
الرياضية الربلعهم على اؼبعارؼ اػباصة بتطور ؾباالت الطب الرياضي ككيفية التكفل اعبيد بالرياضيُت يف اجملاالت البدنية 

، ضف إذل ذلك عودة أك تكرر اإلصابة بسبب ضعف الربامج التأىيلية   )2014، © (ككالة األنباء اعبزائرية كالنفسية .
ك ىذا ما  أك عدـ احًتاـ اآلجاؿ احملددة لكل مرحلة من مراحل التأىيل اػباصة باإلصابة ك اؼبتعلقة بالنشاط اؼبمارس

الدكليُت اعبزائريُت فوزم حدث مع الكثَت من الرياضيُت حىت على اؼبستول العارل ، على سبيل اؼبثاؿ تكرر اإلصابة عند 
اؼبصاب ، كما أنو على حد  كل اؼبادية اليت يبكن أف تثقل كاىل الرياضي، إضافة إذل اؼبشا غبلـ ك ىبلؿ العريب سوداين 

، ك من ىنا تبلورت على ىذا اؼبستول يف معاىد الًتبية البدنية ك الرياضية باعبزائر  علم الباحث ال توجد دراسات جادة
      ك اليت تتمثل يف اقًتاح برنامج تأىيلي رياضي فعاؿ لتحسُت الكفاءة الوظيفية ك اغبركية ؼبفصل الركبة  مشكلة البحث

. كل ىذا دفعنا إذل  ك الرباط الصلييب األمامي عبراحي لتمزؽ الغضركؼ اؽببلرلح اك العضبلت العاملة عليو بعد اإلصبل
 ررح السؤاؿ العاـ التارل :
ك العضبلت  ية ك الوظيفية ؼبفصل الركبةمج الرياضي التأىيلي اؼبقًتح على ربسُت الكفاءة اغبركما مدل فعالية الربنا

ك ىل يساىم الربنامج اؼبقًتح يف جراحيا  ك الرباط الصلييب األمامي الداخلي العاملة عليو بعد إصبلح الغضركؼ اؽببلرل
 عودة الرياضي اؼبصاب إذل فبارسة النشاط الرياضي اػباص بو من جديد ؟ 

 ك لئلجابة على ىذا السؤاؿ ررحنا األسئلة الفرعية التالية :
 األدل ك االتزاف ؼبفصل الركبة اؼبصابة ؟ما مدل فعالية الربنامج التأىيلي اؼبقًتح على درجة  – 1
 ؟للمفصل اؼبصاب  لرياضي اؼبقًتح على اؼبدل اغبركيفعالية الربنامج التأىيلي ا ما مدل – 2
 ؟ ما مدل فعالية الربنامج التأىيلي اؼبقًتح على القوة العضلية للعضبلت العاملة على مفصل الركبة – 3
أم ؿبيط مفصل الركبة ؿبيط  ما مدل فعالية الربنامج التأىيلي اؼبقًتح على اؼبتغَتات األنًتكبومًتية ( الوظيفية ) – 4

 ؟الفخذ للمفصل اؼبصاب 
 ىل للربنامج التأىيلي دكر يف عودة الرياضي اؼبصاب إذل فبارسة النشاط الرياضي اػباص بو ؟  – 5
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 : أىداف البحث - 3
  الكفاءة اغبركيةلية الربنامج الرياضي التأىيلي اؼبقًتح يف ربسُت ت الدراسة إذل التعرؼ على فعاىدف : الهدف العام

  ك الرباط الصلييب األمامي اؽببلرل الداخلي الغضركؼيو بعد إصبلح ك العضبلت العاملة علك الوظيفية ؼبفصل الركبة 
 ، ك العودة بالرياضي اؼبصاب ؼبمارسة نشارو الرياضي من جديد.جراحيا 

 ألىداف الفرعية للبحث : ا
 اؼبصابة ك اؼبضاعفات الناذبة عن التدخل اعبراحي .زبفيف االرتشاح ك األدل يف مفصل الركبة  -
 ربسُت ؿبيط الفخذ ك ؿبيط مفصل الركبة . -
ك تنمية اؼبركنة العضلية ك اؼبفصلية ك اؼبدل اغبركي ؼبفصل الركبة ( الثٍت  االتزاف مساعدة الرياضي اؼبصاب على استعادة -
 اؼبد ) . –
 اػبلفية) . –الباسطة) أك ( األمامية  –ربسُت قوة اجملموعات العضلية العاملة على مفصل الركبة ( القابضة  -
 من جديد . اػباص ؼبمارسة النشاط الرياضيالعودة  -
 فرضيات البحث : - 4

القبلية ك البعدية يف بُت القياسات  α≤ .0.5توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول داللة الفرضية العامة : 
 ؼبفصل الركبة اؼبصابة لصاحل القياس البعدم. 4ك اغبركية 3االتزاف ك كذلك يف اؼبتغَتات الوظيفية األدل ك درجة

 الفرضيات الجزئية :
   األدل   بُت القياسات القبلية ك البعدية يف درجة  α≤ .0.5توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول داللة  – 1

 فصل الركبة اؼبصابة لصاحل القياس البعدم .ؼبك االتزاف 
      بُت القياسات القبلية يف اؼبتغَتات األنًتكبومًتية  α≤ .0.5توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول داللة -2

 الرجل السليمة .( الوظيفية ) ك البدنية ( اغبركية ) ؼبفصل الركبة ك عضبلت الفخذ للرجلُت السليمة ك اؼبصابة لصاحل 
بُت القياسات القبلية ك البعدية يف اؼبتغَتات  α≤ .0.5توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول داللة   - 3

 األنًتكبومًتية ك البدنية ؼبفصل الركبة ك عضبلت الفخذ للرجل اؼبصابة لصاحل القياس البعدم .
بُت القياسات البعدية يف اؼبتغَتات األنًتكبومًتية  α≤ .0.5ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول داللة  - 4

 ك البدنية ؼبفصل الركبة كعضبلت الفخذ للرجلُت السليمة ك اؼبصابة .
 .اػباص يساىم الربنامج يف عودة الرياضي اؼبصاب إذل فبارسة النشاط البدين الرياضي – 5
 أىمية البحث : - 5
يكتسي البحث أنبية علمية ك عملية بالغة حيث أنو يبحث يف معاعبة أحد اؼبشاكل  : أىمية البحث العلمية -

        اؼبتعلقة بصحة الرياضي اؼبمارس ألم نشاط كاف ، ك الذم تعترب رعايتو ك ضبايتو من صبيع األخطار من أكلويات 
الصحية اليت يبكن أف تسببها اإلصابة  ك أىداؼ التدريب الرياضي اغبديث ، ك نظرا لآلثار السلبية النفسية ك البدنية ك

لبلعب يف اغباضر ك اؼبستقبل على أجهزة ك أنظمة اعبسم اؼبختلفة ، لذلك فإف العمل على الشفاء منها ىو الوصوؿ 
                                                           

نعنً بها محٌط مفصل الركبة و محٌط مفصل الفخذ  
3
 

الخلفٌة ( –البسط ( و قوة العضالت العاملة على مفصل الركبة ) األمامٌة  -نعنً بها المدى الحركً للمفصل )  القبض 
4
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بالبلعب اؼبمارس إذل أحسن مستوياتو اليت كاف عليها قبل اإلصابة ، من ىنا جاءت ىذه الدراسة لتكشف إحدل 
، ك تبعده أيضا عن مستواه اؼبعهود  نافسة الرياضية ؼبدة زمنية معتربةاػبطَتة اليت تبعد الرياضي عن اؼباإلصابات الشائعة ك 

قبل اإلصابة ، ك لنقدـ أك نقًتح من خبلؿ ذلك الربنامج التأىيلي الرياضي اؼبناسب للعودة بالرياضي اؼبصاب إذل أحسن 
األخصائيُت يف ؾباؿ التأىيل الرياضي التوجيو األمثل لكيفية  مستوياتو ، ك تتضح كذلك أنبية ىذه الدراسة يف توجيو

 التعامل مع اإلصابات الرياضية بأسلوب علمي كفقا لقواعد مدركسة ، كذلك فإف ىذه الدراسة سوؼ تفتح مستقببل
 اجملاؿ لدراسات مشاهبة يف زبصص الرياضة ك الصحة . 

 األىمية التطبيقية : -
نتائجها يف توجيو العاملُت دبجاؿ التأىيل الرياضي بأنبية إتباع األسلوب العلمي يف قد تساىم الدراسة من خبلؿ 

تأىيل اإلصابة كفق اؼبتغَتات اغبركية ك الوظيفية اؼبختلفة ، ك كذلك يف اختيار التمارين اؼبناسبة للعودة بالرياضي إذل 
 مستواه اؼبعهود .

ارات اؼبستخدمة يف البحث كمعايَت مهمة لعودة الرياضي توجيو االىتماـ كبو االسًتشاد بالقياسات ك االختي
 للممارسة الرياضية بعد اإلصابة .

 انتقاء التدريبات النوعية اؼبقننة على أسس علمية من الناحية اؼبيكانيكية  ك الوظيفة . 
 .اعتماد اؼبعايَت اؼبعتمدة يف الدراسة كمعايَت أساسية للعودة ؼبمارسة النشاط الرياضي من جديد 

 مصطلحات البحث : - 6
ىو ؾبموعة ـبتارة من التمرينات البدنية اؼبعدلة يقصد هبا  :التعريف اإلصطالحي للبرنامج التأىيلي الرياضي 

 ،1998(حياة عياد ركفائيل ، صفاء اػبربورلي، عبلج إصابة أك تقوًن اكبراؼ ألحد أعضاء اعبسم عن حالتو الطبيعية .
 )15صفحة 

ك اؼبقًتحة  ة التمرينات البدنية اؼبختارةنقصد بو يف حبثنا ؾبموع: التعريف اإلجرائي للبرنامج التأىيلي الرياضي 
اؽببلرل اؼبصاحب لتمزؽ  لتحسُت الكفاءة الوظيفية ك اغبركية ؼبفصل الركبة ك العضبلت العاملة عليو بعد جراحة الغضركؼ

 . الرباط الصلييب األمامي
 –مفاصل  –عظاـ  –عطب يصيب أجهزة اعبسم ( عضبلت  صطالحي لإلصابة الرياضية :التعريف اال

(عزت أعصاب ) ينتج عنو تغَتات فسيولوجية تؤدم إذل نقصاف الكفاءة الوظيفية يف ىذه األجهزة بصورة مؤقتة أك دائمة .
 )31، صفحة 1990ؿبمود الكاشف، 

الرباط  اؼبصاحبة لتمزؽ الداخلي اؽببلرل غضركؼالنعٍت هبا يف حبثنا إصابة التعريف اإلجرائي لإلصابة الرياضية :
 . ج التدخل اعبراحي إلصبلح التمزؽ فصل الركبة ، ك اليت تطلب فيها العبلؼب الصلييب األمامي

، أك من  من اؼبهارات اؼبعرفية ك ، الوجدانية ؾبموعة من التصرفات االجتماعية" التعريف االصطالحي للكفاءة :
 ، مهّمة أك عمل معّقد على أكمل كجو ، نشاط ، كظيفة حركية اليت سبّكن من فبارسة دكر اؼبهارات النفسية اغبس

 )2013(د.عائشة بلهيش العمرم، )2002(حثركيب ؿبمد الصاحل، ."
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 :  حبثنا يف هبا نقصد:التعريف اإلجرائي لكفاءة مفصل الركبة والعضالت العاملة عليو 
 بيومًتيةنًتك األ اؼبتغَتات تلك ىي ك ، اإلصابة بعد اؼبصاب للعضو الطبيعي كالشكل الطبيعية الوظيفة : الوظيفية الكفاءة
 . ك عضبلت الساؽ الفخذ عضبلت ؿبيط ك الركبة مفصل ؿبيط أم الركبة ؼبفصل

 بتحسُت اإلصابة قبل عليو كاف مثلما عادم بشكل الرياضية اؼبمارسة إذل باؼبصاب العودة هبا نقصد : الحركية الكفاءة
 . عليو العاملة للعضبلت العضلية القوة تنمية ك اؼبفصلية اؼبركنة أم الركبة ؼبفصل اغبركي اؼبدل

ك خيارة  اؽببلرل الداخلي النزع اعبزئي للغضركؼ بذلك نعٍت:  و الرباط الصليبي األمامي الهاللي الغضروف جراحة
 . Kenneth  Jones (5الرباط الصلييب اؼبمزؽ بتقنية ( 

 : و البحوث المشابهة  الدراسات السابقة - 7
 . األماميتأىيل مفصل الركبة بعد اإلصبلح اعبراحي إلصابة الرباط الصلييب :عنوان الدراسة  – 01

 ـ. 1993ياسر سعيد الشافعي .  الباحث :
ىدفت الدراسة للتعرؼ على األعراض الناذبة من إجراء العملية اعبراحية سواء باؼبنظار اعبراحي أك ملخص البحث : 

)  42اعبراحة اؼبفتوحة ، ك استخدـ الباحث غبل مشكلتو البحثية اؼبنهج الوصفي ك التجرييب ، ك اشتملت العينة على ( 
) من  09(  طبسة ؾبموعات اجملموعة األكذل مصاب فبن أجركا جراحة الرباط الصلييب األمامي ك مت تقسيم العينة إذل

) من اؼبصابُت  07اؼبصابُت مت إجراء جراحة باؼبنظار مع استبداؿ الرباط اؼبصاب برباط أخر صناعي ، اجملموعة الثانية ( 
) من اؼبصابُت مت إجراء جراحة  06رباط اؼبصاب بنسيج عضلي ، اجملموعة الثالثة ( مت إجراء جراحة اؼبنظار مع استبداؿ ال

) من اؼبصابُت مت إجراء جراحة باؼبنظار  ؽبم ،  ك من أىم نتائج الدراسة أف الربنامج  05مفتوحة ، اجملموعة الرابعة ( 
اؼبصابة ، كما أف استخداـ كسائل العبلج اؼبقًتح ساىم يف ربسُت القوة العضلية للعضبلت العاملة على مفصل الركبة 

الطبيعي ك العبلج اؼبائي أدل إذل استعادة اؼبدل اغبركي ؼبفصل الركبة اؼبصابة بالرباط الصلييب األمامي ، ك يوصي الباحث 
البدء اؼببكر  بضركرة استخداـ تقنية اعبراحة باؼبنظار ألهنا أفضل الوسائل العبلجية إلصابة الرباط الصلييب األمامي إلمكانية

 يف عملية التأىيل . 
: التحليل البيوميكانيكي ؼبفصل الركبة كأساس لوضع برنامج تأىيلي عبلجي إلصابة أربطة مفصل  عنوان الدراسة – 02

 الركبة . 
 . 2003: هنى قبايت . الباحثة

: استهدفت الدراسة التعرؼ على بيوميكانيكية عمل الركبة بعد اإلصابة كفقا ؼبتغَتات الدراسة يف  ملخص الدراسة
ضوء القياسات القبلية ك التتبعية ك البعدية ، ك كضع برنامج تأىيلي مقًتح بتأىيل إصابات مفصل الركبة ، ك التعرؼ على 

 ك استخدمت ، ؼبفصل الركبة اؼبصابة من الوجهة اؼبيكانيكية مدل تأثَت الربنامج التأىيلي على معدالت التحسن اؼبرحلية
) 4، ك اشتملت العينة على ( ةبعديالك  ةتتبعيالك  ةقبليال اتقياسالإجراء ب التجرييب باستخداـ دراسة اغبالةاؼبنهج  الباحثة

ك أىم األدكات اليت استعملتها يف  ،بإصابة الرباط اعبانيب الداخلي  مصابُت ، اثناف بإصابة الرباط الصلييب األمامي ك اثناف

                                                           
الوتر ( : هً تقنٌة جراحٌة إلصالح الرباط الصلٌبً األمامً عن طرٌق ترمٌمه بجزء من  Kenneth jonesتقنٌة )  - 5

 الرضفً و تر العضلة الرباعٌة الرؤوس .
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،  توازف ، جهاز التنبيو الكهربائي البيوديكس ، جهاز ال-كنيتيكك اإليز  ازهصبع البيانات جهاز القوة متعدد احملطات ، ج
كما استخدمت اؼبتوسطات اغبسابية ك االكبرافات اؼبعيارية ك كذا قيمة ( ت) بداللة الفركؽ للمعاعبة اإلحصائية 

ربسُت القوة العضلية للعضبلت  اؼبختلفة للمتغَتات اؼبدركسة ، ك أسفرت نتائج الدراسة أف الربنامج ساىم يفللقياسات 
االستعانة باألجهزة أنبية ، ك أكصت الدراسة باؼبدل اغبركي اإلهبايب ك السليب ربسُت  كالعاملة على مفصل الركبة اؼبصابة 

 أنبية استخداـ جهاز التنبيو الكهربائي . كإصابة مفصل الكبة  عبلج  ك تأىيلاؼبتطورة يف 
بيوميكانيكية مفصل الركبة بعد عملية االستبداؿ الكامل للمفصل كمؤشر يف إعادة التأىيل :  عنوان الدراسة – 03

 .البدين اغبركي 
 . 2004: كائل فؤاد عبد الغٍت النويت .  الباحث

استهدفت الدراسة التعرؼ على األجهزة اغبديثة اؼبستخدمة يف التقييم البيوميكانيكي لنواتج العمل  ملخص البحث :
العضلي ك االتزاف ك التحليل اغبركي للمشي قبل ك بعد االستبداؿ الكامل ؼبفصل الركبة ، حيث افًتض الباحث أف 

دل اغبركي للمفصل اؼبصاب ك استعادة احمليطات العضلية الربنامج التأىيلي اؼبقًتح يعمل على اختفاء األدل ، ك استعادة اؼب
للعضبلت العاملة على مفصل الركبة ك يعمل كذلك على استعادة القوة العضلية للعضبلت العاملة على اؼبفصل اؼبصاب ، 

أقصى  –عجلة ال –السرعة  –ك استعادة بعض اػبصائص البيوميكانيكية ؼبفصل الركبة اؼبصابة ك اليت سبثلت يف '' اإلزاحة 
معامل االختبلؼ '' ، ك استخدـ الباحث غبل مشكلتو البحثية اؼبنهج  –أقصى شغل للعضلة  –متوسط القدرة  –عـز 

) سيدات فبن أجركا عملية االستبداؿ الكامل ؼبفصل كاحد للركبة ،      05التجرييب  ، ك اشتملت عينة البحث على ( 
ثل استمارة ربديد درجة األدل ، ك جهاز اعبونيومًت لقياس اؼبدل اغبركي ،       ك استخدـ الباحث أدكات عبمع البيانات م

لقياس ك ربليل اؼبشي .ك تأسست اؼبعاعبة اإلحصائية ؽبذه الدراسة  ك جهاز البيودكس لقياس القوة العضلية ، ك أجهزة
ت أىم نتائج الدراسة على أف الربنامج لو على استخداـ اؼبتوسط اغبسايب ، االكبراؼ اؼبعيارم ك التمثيل البياين ، ك أسفر 

تأثَت إهبايب على ربسن حالة اؼبرضى ك أف ىناؾ تأثَت إهبايب على تقليل درجة األدل ك استعادة اؼبدل اغبركي ك كذلك 
ضركرة استخداـ األجهزة اغبديثة يف تشخيص ك تأىيل مفصل الركبة ، ك يوصي الباحث بضركرة كضع اػبصائص 

يف تقييم مستول التطور اغبادث خبلؿ فًتات التأىيل اؼبختلفة ك االسًتشاد بالربنامج التأىيلي اؼبقًتح عند البيوميكانيكية 
 تأىيل إصابات الرباط الصلييب األمامي .  

 برنامج تأىيلي لعبلج إصابة القطع يف الرباط الصلييب األمامي بعد اعبراحة .عنوان الدراسة :  - 04
 2011عبد اهلل عودات . د . معُت أضبد الباحث : 

: هتدؼ الدراسة إذل التعرؼ على تأثَت برنامج تأىيلي لعبلج إصابة القطع يف الرباط الصلييب  ملخص الدراسة
األمامي بعد التدخل اعبراحي ، كما هتدؼ إذل اقًتاح حلوؿ تساىم يف معاعبة اإلصابات اليت تعرض ؽبا العيب كرة الطائرة 

توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول داللة         يف أندية الدرجة األكذل يف السعودية  ، ك افًتض لدراستو أنو 
α≤ 0.05  بُت القياسات القبلية ك البعدية يف اؼبتغَتات قيد الدراسة ، ك استخدـ الباحث غبل مشكلة البحث اؼبنهج

 ) سنة مت 25 – 18) العبُت تراكحت أعمارىم ما بُت (  10التجرييب جملموعة كاحدة ، ك اشتملت عينة البحث ( 
اختيارىم بالطريقة العمدية  فبن تعرضوا لنفس اإلصابة ، كما استخدـ الباحث أدكات قياس سبثلت يف شريط قياس 
احمليطات العضلية ؼبفصل الركبة ك جهاز اعبونيومًت لقياس اؼبدل اغبركي للمفصل اؼبصاب ، ك جهاز دينامومًت لقياس القوة 
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صابة ، ك مت أخذ القياسات القبلية ك البعدية ك معاعبتها إحصائيا عن العضلية للعضبلت العاملة على مفصل الركبة اؼب
رريق اؼبتوسطات اغبسابية ك االكبرافات اؼبعيارية ك قيمة ( ت ) لداللة الفركؽ ، ك أظهرت نتائج الدراسة أف الربنامج 

لعضبلت العاملة على مفصل الركبة التأىيلي أظهر ربسنا ملحوظا يف اختفاء االرتشاح ك األدل ك اؼبدل اغبركي ك كذا قوة ا
 اؼبصاب .

 .   برنامج تأىيلي ؼبفصل الركبة ك العضبلت العاملة عليو بعد العبلج اعبراحي إلصابة الرضفةعنوان الدراسة :  – 05
 ) . 2012( عبد اجمليد عبد الفتاح عوض  .الباحث :   

الدراسة إذل كضع برنامج تأىيلي ؼبفصل الركبة ك العضبلت العاملة عليو بعد العبلج  ت: ىدف ملخص الدراسة
، ك قوة اجملموعات  سم ) 15سم ،  10سم ،  5عند (  اعبراحي إلصابة الرضفة من خبلؿ  ربسُت ؿبيطات الفخذ

اؼبد )  – اؼبدل اغبركي ( الثٍت اؼببعدة ) مع ربسُت –اؼبقربة  –الباسطة  –العضلية العاملة على مفصل الركبة ( القابضة 
، ك افًتض الباحث يف دراستو بأف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بُت القياسات القبلية ك البعدية يف ؼبفصل الركبة 

اؼبتغَتات قيد الدراسة ، ك لذلك لئلجابة على السؤاؿ العاـ الذم يبحث يف فعالية تأثَت الربنامج التأىيلي اؼبقًتح على 
ك استخدـ الباحث اؼبنهج التجرييب غبل  كفاءة مفصل الركبة ك العضبلت العاملة عليو بعد جراحة الرضفة ،ربسُت  

) رياضيُت مصابُت بإصابة كسر يف رضفة الركبة  ، ك من أىم  08مشكلة البحث ، حيث مشلت عينة البحث شبانية ( 
ومًت لقياس اؼبدل اغبركي ، أكياس ثلج ، أكزاف ك أثقاؿ األدكات اليت استخدمها الباحثوف قبد : شريط قياس ، جهاز اعبني

ك غَتىا  أجهزة تقوية عضلية . ك من أىم القياسات اؼبستخدمة يف البحث قبد القياسات اؼبرفولوجية ، اختبارات اؼبدل 
 اغبركي ، اختبارات القوة لعضبلت الرجلُت . 

لو فعالية كبَتة يف استعادة اؼبدل اغبركي التاـ ؼبفصل الركبة ك من أىم نتائج الدراسة ىي أف اؼبنهج التأىيلي اؼبقًتح  
اؼبصابة ك لو دكر يف تقوية اجملاميع العضلية احمليطة باؼبفصل . ك أكصى الباحث بضركرة  التقيد بالربنامج اؼبقًتح يف مثل 

 ىذه اإلصابات .
: تأثَت منهج تأىيلي على بعض اؼبتغَتات البدنية ك البيوكيميائية بعد االستئصاؿ اعبزئي للغضركؼ  عنوان الدراسة - 06

 اؽببلرل األنسي ؼبفصل الركبة .
  ).2013.(، عمار جاسم مسلم ، مدحت ؿبمد قصي صاحلالباحث :  

 اؼبصابُت تأىيل إلعادة ُتالباحث قبل من اؼبقًتح ىيليأالت اؼبنهج ثَتأت على التعرؼ: ىدفت الدراسة إذل   ملخص الدراسة
 اغبركي اؼبدل ك البدنيةَتات اؼبتغ بُت الفركؽ على التعرؼ، ك كذلك إذل  الركبة ؼبفصل نسياأل اؽببلرل الغضركؼ بإصابة

              البدنية َتاتاؼبتغ بُت فركؽ كجود، حيث افًتض الباحثوف  ىيليأالت اؼبنهج بعد ك ةالناظوري العملية بعد ك قبل
  ىيليأالت  اؼبنهج بعد القياسات ك تار بااالخت لصاحل ىيليأالت اؼبنهج بعد كة الناظوري العملية بعد ك قبل اغبركة ؿبددات ك

ك استخدـ الباحثوف  ، ىيليأالت اؼبنهج بعد ك ةالناظوري العملية كبعد قبل الكيميائية راتاؼبؤش بُت فركؽ كجودك كذلك 
) رياضيُت تلقوا نفس اإلصابة مت اختيارىم بالطريقة 08ك اشتملت عينة البحث على (اؼبنهج التجرييب جملموعة كاحدة ، 

القياسات اؼبورفولوجية ك البيوكيميائية عن رريق سحب كمن بُت القياسات اليت اعتمدىا الباحثوف يف دراستهم   العمدية ،
اؼبغنيزيـو ، ك قاموا بإجراء قياس اؼبدل اغبركي  فة نسب أمبلح الكالسيـو ك البوتاسيـو ك الصوديـو كربليلو ؼبعر  الدـ ك

ك عضبلت البطن ، ك قياس درجة قياس القوة اؼبميزة بالسرعة للعضبلت العاملة على اؼبفصل  ؼبفصل الركبة اؼبصابة ك
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لقياس ىذه االختبارات بعض الوسائل نذكر منها شريط مطاكلة العضبلت العاملة على اؼبفصل اؼبصاب ، ك استخدموا 
قياس الطوؿ ك احمليطات ، جهاز جونيومًت لقياس اؼبدل اغبركي ، جهاز الطرد اؼبركزم لفصل مصل الدـ ك غَتىا من 

  الركبة صلؼبف اغبركي اؼبدل عادةإ يف تأثَت التأىيلي للمنهج فىي أ الوسائل ، ك من أىم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة
 كيدأالت بضركرة ، ك أكصت الدراسة الكيميائية ك البدنية َتاتاؼبتغ بعض تطوير ك الفخذية العضلة ضمور من التخلص ك 

 ةر ضرك  ك  الركبة مفصل يف السيما ك اإلصابات خطر بعادإ يف لدكرىا للرياضيُت التدريبية اؼبناىج يف القوة سبارين على
 .اعبسم مفاصل عبميع اؼبساندة ك العاملة العضبلت تنمية
منهج تأىيلي مقًتح لتأىيل العضبلت العاملة على مفصل الركبة بعد عملية تبديل الرباط :  عنوان الدراسة – 07

 )ACLاألمامي ( الصلييب
 . 2016. ـ.د. كساـ شبلؿ ؿبمد:  الباحث

العاملة على مفصل الفخذ بعد عداد منهج تأىيلي مقًتح لتأىيل العضبلت إ إذلؼ البحث ىدملخص البحث : 
ككذلك معرفة تأثَت اؼبنهج التأىيلي اؼبقًتح لتأىيل العضبلت العاملة على  ، )ACLعملية تبديل الرباط الصلييب األمامي (

ثر أللمنهج التأىيلي اؼبقًتح  أنوافًتض الباحث  ، حبيث) ACLمامي (د عملية تبديل الرباط الصلييب األمفصل الفخذ بع
) ككذلك اؼبنهج التأىيلي ACLالعضبلت العاملة على مفصل الركبة بعد عملية تبديل الرباط الصلييب األمامي (يف تأىيل 

خدـ اؼبقًتح يطور قوة العضبلت العاملة على مفصل الركبة أسرع من اؼبنهج التقليدم اؼبعموؿ بو يف اؼبستشفى . كاست
م عملية تبديل الرباط جريت ؽبأكانت من البلعبُت الذين و  عينة حبثما أطبيعة الدراسة لمتو ءالباحث اؼبنهج التجرييب ؼببل

اـ الباحث باستخداـ ؾبموعة من ) العبُت ق6صابة ككاف عددىم (ف تعرض للقطع جراء اإلأمامي بعد الصلييب األ
 حث، حيث استهل الباجراء التجانس كالتكافؤ للمجموعتُت إجراءات البحث ككذلك مت إجهزة لغرض دكات كاألاأل

 ك خلص ، االختبارات اؼبستخدمة يف البحث  الربنامج التأىيلي ك التجربة االستطبلعية كمن مث الرئيسية كدراستو ب
ف اؼبنهج التأىيلي اؼبقًتح رور قوة اجملاميع العضلية للفخذ بعد زراعة الرباط الصلييب أذل إ الباحث من خبلؿ مناقشة النتائج

ثر كبَت يف ألبلختبارات التتبعية اليت أجريت ف أفى . كذلك عموؿ بو يف اؼبستش) أسرع من اؼبنهج اؼبACLاألمامي (
ضركرة استخداـ التمارين ب كصى الباحثأعلى ضوء االستنتاجات ك  ، معرفة مدل تطور القوة لدل أفراد عينة البحث

تباعها من ا ك، اؼبتحركة تزيد ضخامة العضلة  اؼبتحركة يف اؼبنهج التأىيلي حيث أف الثابتة تزيد القوة للعضلة ك الثابتة ك
ضركرة استخداـ بأيضا على العاملُت يف ؾباؿ التأىيل أكد  ك، ) ACLقبل الرياضيُت بعد زراعة الرباط الصلييب األمامي (

صابُت كمدل االختبارات التتبعية أك الوسطية يف براؾبهم التأىيلية للمصابُت ؼبعرفة مدل تأثَت التمارين اؼبستخدمة على اؼب
 .أخطاء ذا كجد ىنالك إض التعديبلت يف اؼبنهج جراء بعالتطور لديهم كذلك إل

ك التمرينات  الطبية تدرييب باستخداـ األجهزة أثر برنامج  (: 2016دراسة نوفل علي طعمة عمران .)  - 08
 .السوداف - اػبررـو الركبة بوالية دبفصل األمامي الصلييب الرباط إصابة لىيتأ إعادة يف العبلجية

          ةيالطب جهزةاأل ستخداـاب ييبتدر  برنامج َتتأث مدل على التعرؼ ذلإ سةدراال ىذه ىدفت:  ملخص الدراسة
 يبيالتجر  اؼبنهج استخداـ مت قد ك ، الركبة مفصل يف مامياأل ييبالصل الرباط سبزؽ ليتأى عادةإ يف ةيالعبلج ناتيالتمر  ك

 الرباط بتمزؽ ُتاؼبصاب اؼبرضى منراسة الد ؾبتمع تكوف ك ، البحث عةيلطب متوءؼببل البعدم ك القبلي سياالق بأسلوب
 ةينع ارياخت مت ك ، اػبررـو ةيكال السوداف ةيصبهور  يف ) 2015 – 2014العاـ ( خبلؿ الركبة دبفصل يماماأل ييبالصل
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 الرباط مستشفى على نياؼبًتدد ، الركبة ؼبفصل مامياأل يبيالصل الرباط بتمزؽ ُتاؼبصاب من ةيالعمد قةيبالطر  البحث
 قسمت قد ك . سنة ) 44 - 22 ( ُتماب عمارىمأ ًتاكحت مصابا ( 20 ) عددىم كاف ك اػبررـو ةيكال يف اعبامعي

 ناتيالتمر  ك ةيالطب جهزةاأل من يبيالتدر  الربنامج تكوف ك) ، 10( منها كل عدد ةيبيذبر  ك ضابطة ُتؾبموعت ذلإ نةيالع
 ، ًتيناموميالد ( من كل يف سبثلت اليت ك اناتيالب عبمع كأدكات اسياؼبق كرات الختباا الباحث استخدـ ك ةيالعبلج

 الفخذ من كل طاتيؿب ادةيز  ك ربسن البحث نتائج أىمك من  .) يةالصوت اؼبوجات ، راءاغبم ربت شعةاأل ، ومًتينو اعب
 ةيالعضل القوة ك للركبة كالسليب ايبهباإل اؼبدل يف ربسنك  الساؽ ك الركبة ك للفخذ ةيالعضل القوة ك الساؽ ك الركبة ك

 عبلج يف ةيالطب باألجهزة مصحوبة اؼبقننة ةيبيالتدر  مجابالرب  االىتماـك أكصى الباحث بضركرة  ،الساؽ ك الركبة ك للفخذ
 َتتوف أجل من ذلك ك مامياأل ييبالصل الرباط سبزؽ صابةإ مع عيالسر  التعامل ضركرة ك مامياأل ييبالصل الرباط صابةإ

 صاب. للم اعبهد ك الوقت
 : تأثَت التأىيل الرياضي اؼببكر على األداء الرياضي بعد جراحة الرباط الصلييب األمامي للركبة . عنوان الدراسة - 09

Impact d’une réathlétisation précoce sur performances des sportifs opérés 
d’une rupture du ligament croisé antéro-externe de genou . 

 Duval Thomas ..Lehance Cédric .Daniel Christophe.: ونالباحث
Croisier Jean-Louis  .Duval Jean-Yves .Kaux Jean-François.2016 . 

الرياضي بعد جراحة هتدؼ الدراسة إذل كضع برنامج تأىيلي رياضي مبكر لتحسُت أداء ك قدرات ملخص البحث : 
بأف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بُت اجملموعتُت التجريبية       وفالرباط الصلييب األمامي للركبة ، حيث افًتض الباحث

استخدـ الباحثوف يف حل مشكلتهم البحثية على اؼبنهج  كك الضابطة يف متغَتات قيد الدراسة لصاحل اجملموعة التجريبية ، 
) منهم خضعوا للربنامج التأىيلي الرياضي اؼببكر 05رياضيُت ( 10اشتملت عينة البحث على  كماالتجرييب جملموعتُت ،  

) أشهر ، ك استخدـ الباحثوف بعض  06) منهم خضعوا للربنامج التأىيلي العادم يف اؼبستشفى ؼبدة ( 05ك (
ختبارات القبلية ك البعدية لقياس اؼبتغَتات اؼبدركسة مثل اختبار قياس القوة العضلية ( إيزككينيتيكبيودكس ) ك استمارة اال

كوز لقياس درجة األدل ك بعض اختبارات اللياقة البدنية مثل اختبارات القفز ( برجل كاحدة ك القفز الثبلثي ك القفز ستة 
استخدـ الباحثوف اؼبتوسطات اغبسابية ك االكبرافات اؼبعيارية ك قيمة ( ت ) لداللة  خطوات متتالية برجل كاحدة )  ، ك

الفركؽ للمعاعبة اإلحصائية للبيانات ، ك أسفرت أىم النتائج على أف ىناؾ فركقا ذات داللة إحصائية يف االختبارات 
دراج التمارين الرياضية اؼببكرة السًتجاع اللياقة اغبركية ك الوظيفية لصاحل اجملموعة التجريبية ، ك يوصي الباحثوف بضركرة إ

 البدنية للرياضُت اؼبصابُت قبل ك بعد جراحة الرباط الصلييب األمامي . 
يتضح من الدراسات السابقة أهنا تناكلت موضوع إصابات الركبة التعليق على الدراسات السابقة :  - 7-1

، ك احتوت صبيعها على برامج تأىيلية  الغضركؼ اؽببلرل األنسي ك اؼبختلفة ك خاصة إصابة الرباط الصلييب األمامي
 اؼبنهج الغرض منها إعادة الرياضي إذل فبارسة النشاط الرياضي كما كاف عليو قبل اإلصابة ، ك استخدـ معظم الباحثُت

ياسر سعيد الشافعي ك جملموعتُت ، ما عدا دراسة كاحدة استخدمت اؼبنهج الوصفي ك ىي دراسة  التجرييب جملموعة كاحدة
ار ك الفتح اعبراحي إلصابات الركبة ، ك كانت أغلب الفركض اليت تناكلتها الدراسات لذم قارف فيها بُت اعبراحة باؼبنظا

فركضا إحصائية تبحث يف الفركؽ بُت الربامج اؼبقًتحة ك الربامج التقليدية ، ك نبلحظ أف عينة األحباث زبتلف عن بعضها 
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   ية ك اعبنس ، ك كذلك يف نوعية التدخل اعبراحي ، ك اختلفت الدراسات يف أدكات القياس اؼبستعملة ك النوعيف العدد 
ريقة التقليدية رريقة ك تنوعت االختبارات اؼبستخدمة حيث قبد من استخدـ لقياس القوة العضلية جهاز الدينامومًت بالط

  و من األجهزة اؼبتطورة اليت تقيس القوة العضلية بدقة بيودكس) ك ى-ك منهم من استخدـ جهاز اإليزككنيتيكاألكزاف 
عالية ، ك كذلك مقاييس ربديد درجة األدل بُت اؼبقياس الذم اعتمدتو دراسة كائل فؤاد عبد الغٍت النويت ك مقياس كوز 

اعتمدهتا ىذه لتحديد درجة األدل الذم اعتمدتو دراسة دكفاؿ توماس ك آخركف ، إضافة إذل االختبارات الوظيفية اليت 
)، كما اختلفت مدة تطبيق الربامج   hop testالدراسة األخَتة مثل اختبارات القفز على رجل كاحدة ك غَتىا ( 

التأىيلية بُت شهرين يف دراسة معُت عبد اهلل عودات ، إذل ثبلثة أشهر يف دراسة كائل فؤاد عبد الغٍت النويت ك ستة أشهر 
ما اشًتكت الدراسات يف اختيار نفس اؼبعاعبات اإلحصائية باعتماد اؼبتوسطات اغبسابية       بالنسبة لدراسة دكفاؿ توماس .ك

افة إذل معامبلت االلتواء ك التباين . ك استخلص الباحث من ك قيمة ( ت ) لداللة الفركؽ ، إض ك االكبرافات اؼبعيارية
 العرض السابق للدراسات السابقة ما يلي :

اتفقت صبيع الدراسات السابقة على ىدؼ كاحد ك ىو عودة الوظائف الطبيعية للعضو اؼبصاب ك التخلص من األدل   -
 ك ربسُت قوة العضبلت العاملة على مفصل الركبة .

 أنبية استخداـ التشخيص الدقيق ك األساليب العلمية اغبديثة . -
 س يف تقييم العمل العضلي .أنبية استخداـ التقنيات اغبديثة مثل جهاز البيودك -
 أنبية استخداـ كسائل العبلج الطبيعي يف برنامج التأىيل . -

 ك قد استفاد الباحث من خبلؿ ربليل ىذه الدراسات : 
 ربديد اػبطوات اؼبتبعة يف إجراء البحث . -
 اختيار اؼبنهج ك العينة ك كسائل صبع البيانات . -
 حليل البيانات ك قياسات البحث .ربديد األسلوب اإلحصائي اؼبناسب لت -
 ربديد أىم اؼبتغَتات اغبركية ك الوظيفية اليت ربقق أىداؼ البحث ك كسائل قياس ىذه اؼبتغَتات . -
كضع احملددات األساسية للربنامج اؼبقًتح قيد البحث من حيث الفًتة الزمنية ك األىداؼ اػباصة بكل مرحلة ك ربديد  -

 التأىيلي ك ربديد األضباؿ اؼبناسبة اليت تتماشى مع كل حالة من أفراد العينة .األىداؼ العامة للربنامج 
على ضوء نتائج الدراسات السابقة يسعى الباحث إذل نقد الدراسات والسابقة و جديد الدراسة الحالية :  - 7-2

توجد دراسات جادة على ىذا  إجراء ىذا النوع من الدراسات على البيئة اعبزائرية ، ك على حد علم ك اربلع الباحث ال
اؼبستول يف ىذا اجملاؿ ، كما نسعى من خبلؿ ىذه الدراسة على تقدًن الربنامج الفعاؿ الستعادة الرياضي اؼبصاب 
القدرات اغبركية ك الوظيفية من أجل العودة بو إذل فبارسة نشارو من جديد إذ تتميز ىذه الدراسة عن  باقي الدراسات 

ئل ك اختبارات كظيفية جديدة دل تتناكؽبا الدراسات السابقة ، ك ىي اختبارات االتزاف             األخرل باستخداـ كسا
ك اإلحساس العميق ؼبفصل الركبة اؼبصاب إضافة إذل اختبارات ربدد اؼبؤشرات األساسية على قباح الربنامج التأىيلي       

 ) ك استبياف Hop testsا بذلك اختبارات القفز ( ك على عودة الرياضي ؼبمارسة نشارو من جديد ، ك استخدمن
)IKDC ( ك  )ACL – RSI  الثقة بالنفس للرياضي اؼبصاب ، كما استخدمنا  اختبار قياس القوة  درجة) الختبار

 ). Isocénétique - biodexالعضلية (



 

 
 

 

 الباب األول : 

 الدراسة النظرية 
و الرباط  إصابات الغضاريف الهالليةالفصل األول : 
 . للركبة الصليبي األمامي

 التأىيل الحركي لإلصابات الرياضية .الفصل الثاني : 

البرامج التأىيلية الحركية و الوظيفية الفصل الثالث : 
 إلصابات مفصل الركبة .

الكفاءة الحركية و الوظيفية لمفصل الركبة  الفصل الرابع : 
و العضالت العاملة عليو .
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 مدخل الباب األول :

الباحث من خبلؽبا توضيح اؼبفاىيم األساسية للبحث بشيء  م للبحث أربعة فصوؿ ، حاكؿ يشمل اعبانب النظر      
للركبة ، حبيث  اؼبصاحبة إلصابة الرباط الصلييب األمامي من التفصيل ، تضمن الفصل األكؿ إصابات الغضاريف اؽببللية

   مت التطرؽ إذل الًتكيب التشروبي ؼبفصل الركبة ك العضبلت العاملة عليو ك ميكانيكية إصابة غضاريف الركبة بالتفصيل ،
لثالث فتم التطرؽ فيو إذل ك مشل الفصل الثاين تأىيل اإلصابات الرياضية مفهومو ك أنواعو ك أىدافو ك أنبيتو ، أما الفصل ا

الربامج التأىيلية اغبركي ك الوظيفية إلصابات مفصل الركبة كضحنا يف ىذا الفصل أىداؼ ك خطوات ك أسس كضع 
الربامج التأىيلية يف اؼبيداف . ك مت التطرؽ يف الفصل الرابع إذل توضيح الكفاءة اغبركية كالوظيفية ؼبفصل الركبة ك العضبلت 

 العاملة عليو .
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 الفصل األول :

لمفصل  و الرباط الصليبي األمامي إصابة الغضاريف الهاللية
 الركبة. 

 تمهيد .-
 تشريح مفصل الركبة . -1
 مفصل الركبة .لالغضاريف الهاللية  -2
 التشريح النسيجي للغضروف الهاللي . - 1 - 2
 خصائص الغضروفان الهالليان . - 2 – 2
 وظائف الغضروف . - 3 – 2
 الرباط الصليبي األمامي . – 3
 الخصائص البيوميكانيكية للرباط الصليبي األمامي . - 3-1
 وظائف الرباط الصليبي األمامي .   – 3-2
 . و الرباط الصليبي األمامي إصابات الغضاريف الهاللية -4
 .ركبة أسباب إصابات ال - 1 –4
 . و الرباط الصليبي األمامي تشخيص إصابات غضاريف الركبة - 2 - 4
 عوامل التثبيت بمفصل الركبة . - 5
 اإلمكانيات الحركية لمفصل الركبة . - 6
 العضالت العاملة على مفصل الركبة . - 7
 الركبة . إصاباتعالج  - 8
 العالج الغير جراحي . – 1 – 8
 العالج الجراحي . – 2 – 8
 الوقائي إلصابات غضاريف الركبة .العالج  - 9
خالصة . -
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 تمهيد :

يقـو مفصل الركبة بوظيفتُت متعاكستُت ك نبا اغبركة الواسعة من جرم ك لف ك األخرل ضبل كزف اعبسم ، ك يعد 
إصابة الغضاريف اؽببللية الداخلية اؼبصاحبة مفصل الركبة من أكثر مفاصل اعبسم تعرضا لئلصابة عند الرياضُت خاصة 

،كما تتطلب يف أغلب ُت اإلصابات األكثر شيوعا يف اجملاؿ الرياضي تعترب من بلتمزؽ الرباط الصلييب األمامي للركبة ، ك 
األحياف التدخل اعبراحي ، ك يتبع ذلك بربنامج تأىيلي معد من ررؼ خرباء يف ؾباؿ التأىيل الرياضي ، من أجل عودة 

        صل الركبة الرياضي إذل اؼبنافسة بشكل سليم ، ك سنتطرؽ يف ىذا الفصل األكؿ من البحث إذل كصف تشروبي ؼبف
ك الغضاريف اؽببللية ك الرباط الصلييب األمامي ، خصائصهما ك كظائفهما ، ك كذلك إصابة الغضركؼ اؽببلرل اؼبرتبط 

 بالرباط الصلييب األمامي ، أسباهبا ، أنواعها ، أعراضها ك كذا ررؽ فحص ك عبلج ىذه اإلصابات .   
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يعترب مفصل الركبة من اؼبفاصل الزاللية ( السينوفية ) حرة اغبركة ، أحادية احملور ك ىو تشريح مفصل الركبة : - 1
يتكوف مفصل الركبة من الًتاكيب التالية ( األربطة   )244، صفحة 2008(حسن ؿبمد النواصرة، أكرب مفاصل اعبسم . 

ابونة الركبة ك الغدة ) ، ك تعود فرصة إصابة مفصل الركبة إذل الطبيعة كذلك ص  كالغضاريف ، العظاـ األكتار 
البيوميكانيكية ؽبذا اؼبفصل حيث يقع يف منطقة ارتباط عظم الفخذ ك القصبة ، ك يعد مفصل االرتباط الذم يسمح 

      الصلييب األمامي ك اغبركة اإلرجاعية ، يساعده على إقباز ذلك الرباطك اػبلف ك من جهة ألخرل  باغبركات لؤلماـ
 )LCA  ) ك الرباط الصلييب اػبلفي (LCP  ، اللذاف يربطاف عظم الفخذ بعظم القصبة يف مركز مفصل الركبة (     

 ،2004(ظبيعة خليل ؿبمد، اػبلف لؤلماـ ك ك يعمبلف بدرجة كبَتة على ثبات الركبة ك يبنعاف ربرؾ مفصل الركبة 
درجة ، كما ترتبط الركبة باألربطة اعبانبية ، الرباط اعبانيب °  180ك يبنعاف كذلك مد الساؽ أكثر من  )176صفحة 

) الذم يربط  LLE) الذم يربط رأس عظم القصبة برأس عظم الفخذ ، ك الرباط اعبانيب اػبارجي (  LLIالداخلي ( 
تقوية مفصل الركية ك اغبفاظ عليو أثناء حركة اؼبفصل لؤلماـ أك اػبلف أك  ارأس عظم الفخذ بعظم الشظية ، ك كظيفتهم

اغبركات الدائرية ك اعبانبية ، فيمنعاف بذلك ميل اؼبفصل إذل أحد اعبانبُت أك استدارتو يف حالة مد الساؽ لؤلماـ ، أما يف 
عظم الرضفة ( الصابونة ) فهو عظم مسطح حالة ثٍت الساؽ فتكوف األربطة يف حالة ارزباء ، ك يوجد أماـ مفصل الركبة 

     مثلث الشكل تقريبا مقوم لبلندغاـ ( العضلة الفخذية األمامية ذات األربع رؤكس اؼبندغمة يف أعلى عظم القصبة ) 
تُت ك لوال كجود الصابونة ؼبا سبكن الفرد من اعبلوس على الركبفصل من األماـ عند ثٍت الركبة ، ك تقـو الرضفة حبماية اؼب

لفًتة رويلة ، كما أف ىناؾ كيسا زالليا وبيط دبفصل الركبة وبتوم على سائل وبفظ مكونات اؼبفصل الداخلية أثناء 
درجة ك الثٍت مث حركة الدكراف احملورم للساؽ عند انثناء اؼبفصل ° 180ك حركة مفصل الركبة ىي اؼبد إذل درجة  ،اغبركة

ما يوجد غضركفاف ىبللياف أعلى سطح عظمة القصبة ك اغبافة اػبارجية درجة ، ك° 45ك قدرىا  للداخل  ك اػبارج
منهما ظبيكة ، بينما اغبافة الداخلية رقيقة ك حادة ، ك يرتبط الغضركفاف مع بعضهما البعض بأكتار يف بداية رأس 

، ك يتحركاف ي ك يلتصقاف سباما على رأس سطح القصبة ، ك يسمى الغضركفاف بالداخلي ك اػبارج ك هنايتو الغضركؼ
فالغضركؼ الداخلي تكوف حركتو أقلو قطر فتحتو اؽببللية أكسع من قطر فتحة الغضركؼ اػبارجي حركة بسيطة ك نسبية 

ك لذلك يكوف معرضا لئلصابة أكثر ، ك اغبد احملدب اػبارجي سم ،  1نسبيا ك تزيد حركتو بنحو  الذم تضيق فتحتو
  احمليط باؼبفصل فبا يزيد من كفاءتو اؼبيكانيكية يف العمل . للغضركؼ يدخل ضمن مكونات الكيس الزالرل

ك االختبلؼ التشروبي بُت الغضركفُت هبعل نسبة إصابة الغضركؼ الداخلي عشرة أضعاؼ نسبة إصابة الغضركؼ 
 .الرئيسة ؼبفصل الركبة: اؼبكونات ( 01الشكل ). )212، صفحة 2008(ؿبمود ضبدم أضبد، اػبارجي .
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عبارة عن نسيج ليفي غضركيف يقع بُت لقميت عظم الفخذ          ىيلمفصل الركبة :  ةف الهاللياريالغض – 2
 للصدمات . ةعترب كدعامة ك فبتصك ت ك السطح العلوم لعظم القصبة أك الظنبوب

.(Stéphane CASCUA, 2001, p. 109) 
عبارة عن نسيج متُت ( صلب ) أبيض ال وبتوم على  اؿبمد قدرم بكرم ك علي جبلؿ الدين على أهن اك يعرفه     

(ؿبمد قدرم بكرم ، علي أكعية دموية أك أعصاب ، يغطي هنايات العظاـ باؼبفصل ك وبميها من االحتكاؾ فيما بينها .
. للغضاريف دكر كبَت يف تثبيت مفصل الركبة ك منع عظم الفخذ من االنزالؽ إذل  )199، صفحة 2011 جبلؿ الدين،

ك على ىذا األساس فإصابة الغضاريف تلحق أضرار   األماـ ك منعو من االحتكاؾ مع عظم القصبة أثناء مد ك ثٍت الركبة
ك يعرؼ بأنو نسيج  .(Stéphane MARTINE, 2014)كبَتة دبفصل الركبة ك تعطلو على كظيفتو األساسية .

ضاـ شبو صلب نصف شفاؼ يعترب أقل صبلبة من العظم ك تعرؼ اػببليا اؼبكونة لو باػببليا الغضركفية ، ك ىي خبليا  
  ة كاحدة أك اثنتُت أك أربع كبَتة توجد داخل ؿبافظ ربتوم على مادة سائلة ك ربتوم كل ؿبفظة منها على خلية غضركفي

 كل ركبة غضركفاف ىبللياف غضركؼ يفتسمى بالكوندرين . كيوجد  بللية للنسيج ك اليتك تفرز ىذه اػببليا اؼبادة اؽب
 .(Vincent Chassaing, 2011) ( خارجي ) . كغضركؼ ىبلرل كحشي ( داخلي ) نسيأىبلرل 

 : النسيجي للغضروف التشريح - 1 – 2
تشكل  ىذه اػببليا كخبليا ليفية كخبليا غضركفية ك 6يتكوف من نسيج كثيف ليفي غضركيف من ألياؼ من الكوالجُت

 تعطي متانة للغضركؼ ةىذه األلياؼ بطريقتتشكل  % من الغضركؼ ك75الكوالجُت يشكل ، النسيج الغضركيف الليفي
ميكانيكية الضخ لتغذية اػببليا  ك ، يعتمد على االرتشاح السليب األكعية ك الغضركيف عدًن النسيجما يكوف غالبا ك 

 .قرف األمامي ك اػبلفي أكثر من بقية الغضركؼلل ، ك التغذية العصبية السائل اؼبفصلي الليفية من
الواقعة على  الضغوط كظيفتها بامتصاصدراسة تشريح الغضاريف ضركرم لفهم  الغضاريف ؽبا خصائصها اؼبميزة ك 

من الضغط الواقع على الركبة أثناء % 50 الوظيفة الرئيسية ىي امتصاص الضغوط ك، الركبة كبثبات اؼبفصل كمركنتو 
 ، الواقع على الركبة أثناء العطف سبتص من الغضاريف % من الضغط85البسط سبتص من الغضاريف بينما أكثر من 

 .اؼبفصلية ى مساحة كاسعة بواسطة الغضاريف فبا يقلل األذل للسطوحالضغوط كالقوة الواقعة على الركبة تتوزع عل
 .(Gilles PASQUIER, 2010) . 

  الغضركؼ األنسي،  مبيز يف مفصل الركبة غضركفاف ىبلليافخصائص الغضروفان الهالليان :  –2– 2
 :نلخصها فيما يلي  خصائص، ك لكل منهما  الوحشيكالغضركؼ 

ليس  سم ك 3,5رولو  C نصف دائرم بشكل: ) الداخلي (  نسيالغضروف الهاللي األ - 1 –2– 2
من الوسط مع ، كما يلتصق الغضركؼ ؿبيطيا بشكل كامل مع احملفظة  ك يلتصق من األماـ أضيق من اػبلف ، متناظرا

بأربطة تسمى األربطة الغضركفية  ( عظم القصبة ) الظنبوبعظم أيضا مع يرتبط  األنسي ك للرباط اعبانيب ةاأللياؼ العميق
 نسي دبنطقة تقع أماـ الرباط اؼبتصالب اػبلفي بينما ارتكاز القرف األماميالقرف اػبلفي للغضركؼ األيرتكز  ك،  الظنبوبية

بعض األلياؼ ، ك ترتكز  ) LCA( ملم أماـ الرباط اؼبتصالب األمامي 8-6يتوزع على منطقة من  نسيللغضركؼ األ
                                                           

6
الكوالجٌن : هو البروتٌن الرئٌسً فً األنسجة الضامة فً العضالت و الجلد و األربطة و الغضارٌف و العظام و األنسجة ، ٌشكل  

 من مجمل البروتٌنات فً .الثدٌٌات و بعض األحٌاء األخرى % 52نسبة كبٌرة تصل إلى 
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بعض األلياؼ اػبلفية للقرف األمامي مع الرباط  كما تلتصق  لظنبوبا لعظم للسطح اؼبفصلي ةمامياغبافة األ األمامية على
 ركؼ الوحشي .اؼبعًتض الذم يرتبط بالغض الغضركيف

مساحة كبَتة من كيغطي  O تقريبا دائرم بشكل ) الخارجي ( :الوحشي الهاللي الغضروف  - 2 –2– 2
 يلتحم باحمليط مع ، الغضركؼ األنسي ) رولو أقل قليبل من الغضركؼ األنسي ( أكثر من  الوحشييبالطبق الظنبو 

الغضركفية  ةربطلكن مع األ ال يلتصق بالرباط اعبانيب الوحشي ك، كما أنو  الرباط الشظومبالوسط ك يرتبط من احملفظة 
 االرتكاز األمامي ك ، أماـ ارتكاز القرف اػبلفي للغضركؼ اؽببلرل األنسيك يرتكز قرنو اػبلفي من اػبلف  ة ،الظنبوبي

 .يكوف أماـ النتوء الظنبويب األمامي قرب ارتكاز الرباط اؼبتصالب األمامي
نما الوحشي ملم بي 5دبقدار  الغضركؼ األنسي يتحرؾحيث بالرغم من ىذه االرتبارات للغضاريف فإهنا متحركة. 

 . كىذه اغبركة بالغضاريف ضركرية ؼبركنة كحركة اؼبفصل ، القرف األمامي أكثر حركة من القرف اػبلفي ، ملم10دبقدار 
(Jean-Claude Chanussot , Raymond-Gilbert Danowski, 2008, p. 129) 

لغضركؼ اؽببلرل الداخلي ىو من القرف األمامي لالرباط الصلييب األمامي ب التصاؽ: يبكننا أف نشَت إذل أف مالحظة 
 إصابتهما مع بعض يف أغلب األحياف .أسباب 

 
 )http://www.samiralgazzar.com.) ( : الغضاريف الهاللية للركبة02الشكل )

 وظائف الغضاريف الهاللية للركبة :  - 3– 2
 الركبة .زيادة ؾباؿ اغبركة ؼبفصل  -
 ضباية عظم رأس القصبة ك الفخذ من التآكل نتيجة االحتكاؾ ك اغبركة فتكوف الغضاريف كسادة ربيعية بينهم . -
التخفيف من حدة الصدمات العمودية على رأس عظم الفخذ ك القصبة يف القفز ألعلى لضرب الكرة ك اؽببوط نظرا  -

 ؼبطارية الغضاريف النسبية .
أس عظم الفخذ ( مكاف رقود ربيعي ) مع عظم القصبة العلوم ، ك نسبة اإلصابة بالتمزقات يعمبلف كمنامة لر  -

نتيجة حوادث غَت رياضية ، لذلك فإهنا إصابة فبيزة  %11بينما  % 89الغضركفية الناذبة عن فبارسة الرياضة ىي 
 )217، صفحة 2008(ؿبمود ضبدم أضبد، للرياضيُت . 
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 يشغل الفراغ اؼبوجود بُت السطوح اؼبفصلية ك يعمل على االنسجاـ اؼبفصلي .  -
 . % 50ك أثناء التمدد بنسبة  % 85وبمل ك يوزع ضغط كزف اعبسم ككل أثناء انثناء الركبة بنسبة  -
 يبتص الصدمات أثناء اغبركة . -
 يعمل على ثبات الركبة . -
 )29، صفحة 2016(ؿبمد علي عبد اؼبعبود، الركبة .يعمل على تزييت ك تشحيم مفصل  -
.)Stéphane CASCUA ،2001(  ،(Gilles PASQUIER, 2010) 

 الرباط الصليبي االمامي :  -3
أعلى الركبة ك أسفلها ك ىو من أكثر األربطة اؼبوجودة يف الركبة اليت ىو رباط موجود يف الركبة يربط ما بُت عظمة 

ك يتصل بعظمة القصبة يف اؼبساحة بُت النتوءين األماميُت خلف ارتباط القرف األمامي  ربافظ على ثباهتا أثناء اغبركة .
اػبلفي للسطح الداخلي للغضركؼ اؽببلرل الداخلي ك يتجو إذل أعلى ك للخلف ك للجانب اػبارجي ك يتصل باعبزء 

 ،  )140، صفحة 1991(ؿبمد فاتح ىندم، لعظمة الفخذ  ك للجانب . 
          الفخذ ،  داخل الوحشية للقمة اعبزء الداخلي ذلإ مامياأل القصيبالتجويف  بُت اغبفرة من الرباط ىذايبتد 

 صاباتاإل إحدل يى يماماألالصلييب  طرباال إصابة ك الركبة ، إصابات من % 70حوارل  الرباط ىذا سبزؽ ثليبك 
 لفرد اغبركي اؼبدل دادز ي اغبالة ىذه ك يفيقصر  الرباط ففإ الرجل أك ثٍت فرد عند نوأل ك ذلك ، للرياضيُت اغبدكث الكثَتة
 البسطيبنع زيادة  فهو البسط ك لذلك أثناءك يتوتر  الثٍت أثناءالصلييب  الرباطيرزبي  للتمزؽ ، الرباطيعرض فبا   الركبة

   الركبة منتصف يف ماميألاالصلييب  الرباط عظم الساؽ، يوجد ىعل اػبلف ذلإ الفخذ عظم انزالؽيبنع ك  الركبة ؼبفصل
 السفلي ررفو ك الفخذ بعظمة و العلومررف سكحيث يب اغببل شبوي الرباط ، ك ىذا اؼبفصل ثبات ك ىو وبافظ على

 من قوم رباط ك ىو الفخذ لعظمة بالنسبة ماـلؤل التحرؾ القصبة من عظمةو يبنع نأ الرباط ىذايفة كظ، ك  القصبة بعظمة
 كربأ القصبة بعظمة ماميييب األالصل الرباط ك اتصاؿتقريبا ، السبابة أصبع قطر حبجم تكوف ك اليت نسجة الضامةاأل

 على افظوب كذلكك   مخط مستقي يف الركبة مفصل اتزاف حفظ على عملي ك، الفخذ بعظم من اتصالو قوة ك حجمان 
       سم4.1ظباذل3.7منربيعي ، يًتاكح رولو  اػبارجي الغَت اللف ك الركبة مفصل بسط دةزيا نعيب ك الدكراين تزافاال
عند  كذلكك   مفصللل الكامل الثٍت عند الشد من حاالتو شدأ يف كوفي ك ، اتقريب سم 3.9 الطوؿ متوسط كوفك ي

 نفس تبلغ ماميالصلييب األ الرباط قوة فأ كامبل ذكر، ك يخرل أ مرة مشدكدان يبقى  ك للمفصل الكامل اػبارجي اللف
 . )89، صفحة 2016(نوفل علي رعمة،  اػبلفي قوة الرباط نصف كتبلغ اػبارجي الرباط قوة
يعد الرباط الصلييب األمامي اغباجز األكؿ  : للرباط الصليبي االمامي الخصائص البيوميكانيكية - 1 -3

 لعدـ حدكث انزالؽ عظمة الساؽ على عظمة الفخذ ك باإلضافة إذل ذلك فالرباط الصلييب األمامي : 
 من القوة األمامية  عند االمتداد الكلي ؼبفصل الركبة  % 75يستقبل -
 من انثناء مفصل الركبة. % 30من القوة األمامية عند % 85يستقبل  -
 يؤدم إذل زيادة االنتقاؿ األمامي عند كل زكايا االنثناء . -
 نيوتن . 300-100ملم عند تأثَت قوة تعادؿ  9-7وبدث انتقاؿ  -
 نيوتن . 240-203معدؿ اإلجهاد يًتاكح من  -
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 نيوتن .  1716التحمل النهائي  -
 نيوتن . 169مامي عادم يقع على الرباط الصلييب األليف حالة اؼبشي ا -
 نيوتن . 445يف حالة صعود الدرج يقع على الرباط الصلييب األمامي  -
 نيوتن . 100يف حالة نزكؿ الدرج يقع على الرباط الصلييب األمامي  -
° 90نخفض تدرهبيا إذل أف يصل من انثناء مفصل الركبة ك ي°  15أكرب قوة ؿبصلة للرباط الصلييب األمامي عند زاكية  -

 )32-31، الصفحات 2016(ؿبمد علي عبد اؼبعبود، من انثناء مفصل الركبة . 
 :  وظائف الرباط الصليبي األمامي - 2 -3

 يعمل على احملافظة على اتزاف مفصل الركبة أثناء الثبات ك ذلك يف االذباىات اآلتية :
 منع االنزالؽ األمامي لعظمة القصبة على عظمة الفخذ . -
 منع اللف اػبارجي لعظمة القصبة على عظمة الفخذ . -
 )129، صفحة 2000(رارؽ ؿبمد صادؽ، منع اؼبد الزائد عن اغبدكد التشروبية لعظمة القصبة . -
 :  ماميلمصاحبة لتمزق الرباط الصليبي األا إصابات الغضاريف الهاللية للركبة - 4

يظل مفصل الركبة يف حالة ثبات ك استقرار يف األحواؿ العادية ك ىو بدكف حركة من جزء إذل آخر يف اعبسم البشرم      
من خبلؿ االنقباض ك االنبساط العضلي ، قبد أف األربطة ك احملفظة الليفية احمليطة باؼبفصل تطوؿ بنسبة معينة ك إذا 

وبدث إصابة فبا يؤدم إذل اختبلؿ يف اؼبركبات البيوميكانيكية للمفصل ،    زادت اغبركة عن اغبدكد التشروبية اؼبسموح هبا
ك غالبا ما ربدث اإلصابة نتيجة حركة غَت ربيعية قوية فبا يؤدم إذل انعداـ اؼبقاكمة لؤلربطة ك عادة تتأثر األربطة اؼبعاكسة 

تعترب إصابة غضاريف الركبة من بُت ك  (Michael Kent, 2002, p. 64)للحركة اليت يقـو هبا البلعب . 
األكثر شيوعا يف اجملاؿ الرياضي ك اليت يصاحبها يف الغالب سبزؽ الرباط الصلييب األمامي ك تعترب ىذه اإلصابة  اإلصابات

أسباب سبزؽ الغضاريف ك تعود ، من أخطر اإلصابات اليت تتطلب التدخل اعبراحي بإصبلح الغضركؼ ك الرباط الصلييب 
فبارسة  خبلؿ لباغيف ال تمزقاتىذه ال ربدثالصلييب األمامي ك الرباط  سبزؽإذل االكبناء الشديد للركبة ك الذم يسبب 

 عند أك ، اغبركة يف مفاجئ توقف نتيجة تكوف اإلصابة ما عادة ك .التزجل ك القدـ كرة ك ، السلة كرة يف كما الرياضة ،
 تشد أف يبكن اغبركات ىذه بقوة فكل الساؽ دكراف عند أك ، اعبرم أثناء األرض يف مفاجئة القدـ بصورة تثبيت

 القدـ على مرتفع من السقوط فأ كما .سبزقو ك الطبيعي فوؽ اغبد األمامي الصلييب الرباطالغضركؼ اؽببلرل الداخلي ك 
 )187، صفحة 2004(ظبيعة خليل ؿبمد، . يف ىذه اإلصابة سببتي أف يبكن

ك يشَت ؿبمد علي عبد اؼبعبود إذل أف اإلصابة قد ربدث نتيجة صدمة خارجية مباشرة فعندما يثبت البلعب القدـ 
 باألرض ك يتبعها حركة دكراف قوية لعظمة الفخذ نتيجة تغَت اذباه اعبسم بسرعة فيحدث :

 ظمة الفخذ .زيادة يف انزالؽ عظمة القصبة على ع -
 زيادة اللف اػبارجي لعظمة القصبة على عظمة الفخذ -
 زيادة اللف الداخلي لعظمة القصبة على عظمة الفخذ. -
 ك وبدث زيادة يف الدكراف اػبارجي.°  90عندما تكوف الركبة يف حالة قبض عند زاكية  -
 .ركبة قوة أك صدمة شديدة من اػبلفعندما تلتقي بارن ال -
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 )52، صفحة 2016(ؿبمد علي عبد اؼبعبود، . اؼبباشر من اعبرم السريعالوقوؼ  -
 .علىأك القفز من أثناء السقوط أيف الساؽ يف  ةضغط مباشر بُت لقميت عظم الفخذ كالقصب -
 .مفاجئ ازباذ اعبسم الوضع العمودم بشكل  -
 .لعظم الساؽلف ؿبورم من الفخذ على ثبات نسيب -
يف ك سبزؽ أرض  ةاؼبؤثر  ةحسب القو  ةصابكتكوف اإل .قد يكوف بسبب سبزؽ سابق بسيط يتطور مع مركر الزمن -

 .  (Jürgen Buchbauer . Kurt Steininger, 2003, p. 274).  ك سبزؽ يف الرباط الغضركؼ
 :  المصاحبة لتمزق الرباط الصليبي األمامي أسباب إصابة الغضاريف الهاللية للركبة - 1 –4

 ما يلي : إذل  اؽببللية ك الرباط الصلييب األمامي تعود أسباب سبزؽ الغضاريف
تداخل شديد كاستدارة ك ضغط على مفصل الركبة ك فبكن أف يكوف بسبب سبزؽ سابق بسيط يتطور مع مركر الزمن ،  -

 ك من مضاعفاتو إذا دل تتم اؼبعاعبة تصبح حالة استئصالو ضركرية بدؿ إصبلحو . 
 )52، صفحة 2016(ؿبمد علي عبد اؼبعبود، . )187، صفحة 2004(ظبيعة خليل ؿبمد، 

بشكل ؿبورم  ةؼبفصل الركب مفاجئوبدث نتيجة دكراف  اػبارجي كأ داخليال ةسبزؽ الغضركيف اؽببلرل ؼبفصل الركب -
ك أ داخليا عليها التفاؼ عظم الفخذ ك ة(عندما يكوف اؼبفصل يف حالة ثٍت حيث تقل ضبايتو) مع ثبات عظم القصب

 . خارجيا
 .علىأك القفز من أثناء السقوط أيف الساؽ يف  ةضغط مباشر بُت لقميت عظم الفخذ كالقصب -
 .مفاجئ ازباذ اعبسم الوضع العمودم بشكل  -
  .لف ؿبورم من الفخذ على ثبات نسيب لعظم الساؽ-
 ك سبزؽ الغضركؼأرض  ةاؼبؤثر  ةسب القو ح ةصابكتكوف اإل .قد يكوف بسبب سبزؽ سابق بسيط يتطور مع مركر الزمن -

 .  (Jürgen Buchbauer . Kurt Steininger, 2003, p. 274).  ك الرباط الصلييب
ربدث اإلصابة نتيجة صدمة خارجية مباشرة فعندما يثبت البلعب القدـ باألرض ك يتبعها حركة دكراف قوية لعظمة  -

 نتيجة تغيَت اذباه اعبسم بسرعة  .الفخذ 
 ك وبدث زيادة يف الدكراف اػبارجي .° 90عندما تكوف الركبة يف حالة قبض عند زاكية  -
 عندما تتلقى بارن الركبة قوة أك صدمة شديدة من اػبلف . -
 (Mark Harries, 1996, p. 374)الوقوؼ اؼبباشر من اعبرم السريع .  -
 يبك الرباط الصلي اؽببلرل العوامل اليت تزيد من احتماؿ إصابة الغضركؼبعض ك يبكن أف نضيف ؽبذه  األسباب   

ك ىي:  ضعف أربطة الركبة  ،  ضعف قوة العضبلت العاملة على اؼبفصل الركبة  ( عضبلت الفخذ ك الساؽ )   األمامي
إصابة سابقة ، ك كذلك عدـ التوازف بُت قوة العضبلت القابضة ك الباسطة  ك عدـ توازف العضبلت بُت الساقُت يف حالة

 ؼبفصل الركبة .
 : المصاحبة لتمزق الرباط الصليبي األمامي أعراض إصابات الغضاريف - 2–4
 الشعور بأدل شديد يف كسط اؼبفصل سباما  ك أحيانا يف اعبهة األنسية أك الوحشية ؼبفصل الركبة . -
 . حدكث ررقعة  -
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 كقوؼ الركبة فجأة يف كضع مثٍت حبيث ال يبكن فردىا إال بعد ؾبهود شاؽ .  -
 فقداف الوظيفة ك عدـ الثبات ك عدـ القدرة على اؼبشي . -
ك يزكؿ بعد ك الدـ ، ساعات وبدث كـر يف الركبة نتيجة النسكاب السائل الزالرل  06بعد بضع ساعات حوارل   -

 أسبوع بعمل رباط ضاغط .
 اغبساسية بالضغط بأصبع كاحد على الغضركؼ يف منتصف اؼبفصل من  اعبهة األنسية . شدة -
 الشعور بضعف مفاجئ يف اؼبفصل . -

(CONCEL DE MEDCINE DU SPORT DU QUEBEC, 2010, p. 220) 
 عوامل التثبيت بمفصل الركبة : - 5
بالرغم من التكوين العظمي اؼبسطح ؼبفصل الركبة ك الذم ال وبقق تدعيم ك تثبيت بصورة مناسبة إال أف السطح  –أ 

العلوم للغضاريف اؽببللية ك التقعر الذم ربدثو يزيد من عمق السطح اؼبفصلي لعظم القصبة فبا وبسن االتصاؿ بُت 
اعد على معادلة توزيع الضغط على عظم القصبة كما يزيد من التحدب ك التقعر اؼبقابل لو يف تركيب اؼبفصل ، فبا يس

 اؼبدل اغبركي ؼبفصل الركبة ك يوفر لو بعض االستقرار ك الثبات .
 العضبلت العاملة على مفصل الركبة ك أكتارىا اؼبارة من خبلؿ اؼبفصل توفر بعض التدعيم للمفصل. –ب 
ود عظم الرضفة ك أيضا احملفظة الزاللية ك األربطة اليت تعترب أىم العوامل احملفظة الليفية الغَت مكتملة من األماـ لوج -جػػ 

 اؼبثبتة ك اؼبدعمة للمفصل ك يوجد دبنطقة مفصل الركبة نوعاف من األربطة :
األربطة اػبارجية مثل الرباط القصيب األنسي ك الرباط الشظوم الوحشي ك الرباط الرضفي ( امتداد العضلة ذات  -

 فخذية ) ك الرباط الرضفي اجملدكؿ ( يدعم احملفظة الزاللية من اػبلف ) .األربع رؤكس ال
 األربطة الداخلية مثل الرباراف اؼبتصالباف ك الرباط اؼبستعرض للركبة ( الذم يقـو بالشد بُت الغضركفاف اؽببللياف -

 : الركبة مفصلاإلمكانات الحركية ب - 6
مفصل الركبة من اؼبفاصل أحادية احملور ك تكوف حركتو حوؿ احملور اؼبستعرض أم يقـو بقبض ك بسط الساؽ ، كما 

يبكن حدكث حركة ؿبدكدة حوؿ احملور العمودم ك نبا تدكير الساؽ للخارج ( البطح ) ك تدكير الساؽ للداخل          
الساؽ على الفخذ بزاكية تقًتب من القائمة ، غَت أنو يبكن  ( الكب ) ،  ك تتضح ىذه اغبركات بصورة أكضح عند قبض

درجة ، ك تكوف ىذه  15 – 10حدكث حركيت التدكير للخارج ك الداخل عند اقًتاب الساؽ من االستقامة ك يف حدكد 
 ز .اغبركات أكثر حدكثا ك تعبَتا عند العيب كرة القدـ ك كرة السلة ك الكرة الطائرة ك أيضا عند العيب اعبمبا

         أما العضبلت العاملة على مفصل الركبة فهي تقـو بتنفيذ حركات البسط ك القبض ك التدكير للجهة األنسية 
 . )246-245، الصفحات 2008(حسن ؿبمد النواصرة، ( الداخلية ) ك للجهة الوحشية ( اػبارجية ) .

   ؾبموعة العضبلت اليت ربيط دبفصل الركبة تعد دبثابة القوة العظمى على مفصل الركبة :لعضالت العاملة ا- 7
ك اؼبثبتة للمفصل ك تتميز ىذه اجملموعة بأهنا ثنائية اؼبفصل إذل جانب أهنا تتميز بًتكيب متوازف باعتبارىا عضبلت رويلة 

(ؿبمد علي عبد اؼبعبود، مغزلية فبا وبقق نسبة بُت كل من القوة ك اؼبدل اغبركي فبا يسهم يف زيادة فاعلية األداء . 
 .)41، صفحة 2016

 :ي كما يل  كظائفهاقسم العضبلت احمليطة دبفصل الركبة حسب تك 



 الفصل األول                      إصابة الغضاريف الهاللية و الرباط الصليبي األمامي لمفصل الركبة  

25 
 

العضلية الباسطة  العضلة العظمى من اجملموعة العضالت الباسطة للساق ) مد مفصل الركبة ( : - 1 - 7
 ي:ربع رؤكس كما يلأذل إتنقسم  اليت ربع رؤكس الفخذية كالعضلة ذات األ يى
 Droit antérieur: ماميةالمستقيمة األالعضلة  -1 - 1 –7
 اؼبنشأ : من الشوكة اغبرقفية األمامية السفلى . ك من حفرة صغَتة أعلى حافة اغبق اغبرقفي. -
 االندغاـ : بوتر يف قاعدة عظم الرضفة من األماـ . -
  Vaste interne: نسية العضلة المتسعة األ -2 - 1- 7
 اؼبدكرين ، الشفة األنسية للخط اغبلزكين ، من الصفاؽ األنسي بُت العضبلت .اؼبنشأ : من أسفل اػبط بُت  -

 االندغاـ : يف اغبافة األنسية للرضفة ، ك يف كتر  العضلة ذات األربع رؤكس الفخذية . 
  Vaste externe:العضلة المتسعة الوحشية  - 3 – 1 –7
اغبدبتُت ، ك اؼبدكر الكبَت ك اػبط اغبلزكين الفخذم . ك من اؼبنشأ : بصفاؽ عريض من اعبزء العلوم للخط بُت  -

 الصفاؽ الوحشي بُت العضبلت ك ىي أكرب عضبلت الفخذ األمامية .
 االندغاـ : يف اغبافة الوحشية للرضفة متحدا مع الوتر العاـ للعضلة ذات األربع رؤكس الفخذية .  -
    Crural . Vaste intermédiaire: العضلة المتسعة المتوسطة - 4 – 1 –7
 اؼبنشأ : من السطح األمامي للفخذ من أعلى ك للجهة الوحشية ، ك توجد أسفل العضلة اؼبستقيمة الفخذية . -
يتصل الوتر باغبافة الوحشية  االندغاـ : يكوف صفاقها اعبزء الغائر من كتر العضلة ذات األربع رؤكس الفخذية ك -

صبة . ك تندغم أكتار العضبلت األربعة اؼبكونة للعضلة ذات األربعة رؤكس الفخذية بعد فة ك العقدة الوحشية بالقللرض
فة مث حدبة القصبة ك ىو ط الرديف اؼبتصل بقوة مع عظم الرضفة ك بعض األلياؼ تندغم يف الرباا يف قاعدة الرضاربادى

 . )250، صفحة 2008النواصرة، (حسن ؿبمد اعبزء الرئيسي الندغاـ العضلة .
 العضالت القابضة للساق ) ثني مفصل الركبة ( : – 2 - 7
 Biceps cruralالعضلة ذات الرأسين الفخذية :  -1 - 2 –7
اؼبنشأ : الرأس الطويل من اعبزء األنسي أسفل اغبدبة الوركية بوتر مع العضلة النصف كترية ، الرأس القصَت ينشأ من  -

 الوحشية للخط اغبلزكين الفخذم ، ك توجد ىذه العضلة على اعبانب الوحشي ك اػبلفي للفخذ .اغبافة 
 االندغاـ : تتجو األلياؼ ألسفل ك الوحشية يف كتر كاحد يندغم يف السطح الوحشي لرأس عظم الشظية .  -

 Demi membraneux  :العضلة النصف غشائية -2 - 2 –7
 ، حيث توجد خلف الفخذ ك األنسية ك مغطاة بالعضلة النصف كترية .اؼبنشأ : من اغبدبة الوركية  -
 االندغاـ : يف اؼبيزاب خلف العقدة األنسية للقصبة . -

  Demi tendineuxالعضلة النصف وترية: -3 - 2 –7
 ، ك توجد اؼبنشأ : بوتر مشًتؾ مع العضلة ذات الرأسُت الفخذية من اغبدبة الوركية  ك الصفاؽ الليفي بُت العضلتُت -

 ىذه العضلة على السطح اػبلفي للفخذ ك لؤلنسية . 
 االندغاـ : اعبزء العلوم األنسي للقصبة خلف اندغاـ العضلة اػبيارية .  -
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 Tenseur de facialataالعضلة المأبضية :  -4 - 2 –7
القصبة من اػبلف ك العقلة  اؼبنشأ : بوتر قوم من العقلة الوحشية للفخذين من اػبلف ك تصل ىذه العضلة بُت عظم -

 الوحشية للفخذ .
 االندغاـ : على السطح اػبلفي لعظم القصبة . -
 :Couturierالعضلة الخياطية :  -5 - 2 –7

اؼبنشأ : بألياؼ من الشوكة اغبرقفية األمامية العليا ك تتجو ألسفل للجزء األنسي ؼبفصل الركبة ، ك ىي أروؿ عضبلت 
 األمامي للفخذ ك تتجو من أعلى ألسفل ك األنسية .اعبسم ك تقع على السطح 

 االندغاـ : يتم بصفاؽ ليفي يف السطح األنسي لعظم القصبة من أعلى .
 La Gracile ou Droit interneالعضلة الجميلة ) الرشيقة ( :  - 6 - 2 -7

 اؼبنشأ : النصف السفلي عبسم عظمة العانة .
 . )250 - 248، الصفحات 2008(حسن ؿبمد النواصرة، ة . ندغاـ : السطح الداخلي لعظمة القصباال

( Saladin, Kenneth S., 2012., p. 364) 
 العضالت التي تقوم بالتدوير لألنسية ) اللف الداخلي ( : – 3 -7
 سبق شرحها )العضلة النصف كترية . (  -
 العضلة النصف غشائية . ( سبق شرحها ) -
 العضلة اؼبئبضية . ( سبق شرحها ) -
 العضالت التي تقوم بالتدوير للوحشية ) اللف الخارجي ( : –4 - 7
 العضلة ذات الرأسُت الفخذية . ( سبق شرحها ). -

 . )253-250الصفحات ، 2008(حسن ؿبمد النواصرة، 
 :  المصاحبة لتمزق الرباط الصليبي األمامي عالج إصابات غضاريف الركبة - 8
عرؼ قطع الرباط الصلييب أنو من أشهر اإلصابات يف عادل كرة القدـ ، كىذا الرباط موجود ي:  العالج الجراحي -أ 

ستة أشهر حىت  ذلإبعد اإلصابة إذل فًتة قد تصل  التأىيل يف منطقة الركبة كلعبلجو البد من إجراء عملية جراحية كوبتاج
يتمكن الشخص من العودة مرة أخرل ؼبزاكلة الرياضة العنيفة ، كقد وبدث أيضا قطع يف الغضاريف اؽببللية عند فحص 

إذل القياـ بعملية اؼبريض بالرنُت اؼبغناريسي ، كيتم عبلج اؼبريض بإجراء عملية باؼبنظار ، كيف بعض اغباالت وبتاج اؼبريض 
أخرل لتصليح أك إزالة جزء من الغضركؼ ، كإذا دل يقـو اؼبريض بعمل العملية فإف ذلك يتسبب يف حدكث مضاعفات  

 . الـ مزمنة يف الركبة ، كما أنو قد وبدث خشونة يف الركبةسوؼ يتعرض آلكبَتة ك 
ـ الركبة من تشخيص بعض أاليتم  : استخدام المنظار في الكشف والعالج لحاالت أالم الركبة -ب 

أخذ عينة من غشاء الركبة شتباه يف قطع الرباط الصلييب ، كغضركؼ الركبة ، كما يستخدـ يف خبلؿ اؼبنظار مثل اال
كيستخدـ أيضا اؼبنظار يف عبلج بعض أمراض الركبة مثل إزالة الغضركؼ اؽببلرل  أك الغضركؼ اػبارجي ، ي ، الداخل

 .الرباط الصلييب يف حالة سبزقو  بلرل ، كما يستخدـ يف إعادة بناءكأيضا إصبلح الغضركؼ اؽب
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قطع الرباط الصلييب  حاالت يف عملية الرباط الصلييب  تتم : عملية الرباط الصليبي األمامي والغضروف -ج 
زء اؼبقطوع من الرباط من بل يتم إزالة اعب،  لتئاـعلى االألف ليس لو القدرة ال يتم خيارة الرباط اؼبقطوع  حيث األمامي

ستخداـ جزء (رقعة) من األنسجة احمليطة بالركبة تكوف بنفس اادة بناء رباط صلييب بديل جديد بخبلؿ اؼبنظار مث يتم إع
ك بعد قباح ىذه العملية ،  ، كما يتم يف نفس العملية إزالة اعبزء اؼبقطوع من الغضركؼ اؽببلرل قوة الرباط األصلي اك أكثر

عملية الرباط  ، كتتم تصبح ىذه األنسجة تلعب نفس اؼبهمة اليت كاف يقـو هبا الرباط الصلييب األمامي األصلي قبل قطعو
متطورة لتمزؽ أك قطع الرباط الصلييب ك كل ما بداخل الركبة ، ك بعد  امَت ابواسطة منظار صغَت وبتوم على كالصلييب 

التأكد من القطع أك التمزؽ من خبلؿ شاشة مراقبة العملية ، يقـو الطبيب بإدخاؿ أداة جراحية يف الركبة من خبلؿ ىذا 
 العيادات اػباصة باعبزائر ك ىي:ك ىناؾ رريقتاف معتمدتاف بكثرة يف اؼبستشفيات ك  .اؼبنظار ليعاجل ىذا التمزؽ أك القطع

يتم تثبيت ىذا  : ) Jones (KJ-kenneth(.( أي بطريقة  TRطريقة الجراحة عن طريق الوتر الرضفي )  -
 الرباط يف عظم القصبة ك عظم الفخذ يف أنفاؽ العظاـ ك تسمح بثباهتا بعد ستة أسابيع من اعبراحة .

الرباعية الرؤكس الباسطة ؼبفصل الركبة فبا يسبب أالـ داخلية ك ضعف يف حجم ينزع جزء من الوتر الرضفي ك كتر العضلة 
 ك قوة العضبلت الرباعية الرؤكس .

 الطريقة الثانية أي نزع جزء من و تر العضلة الخلفية للفخذ ) المستقيمة الداخلية و النصف وترية (  -
DIDT. (Tendons droit-interne et demi-tendineux)  .  التثبيت ك االستشفاء

يتطلب ثبلثة أشهر ىذه الطريقة تتطلب كقت مطوؿ يف االستشفاء ك خاصة ربويل الوتر إذل دكر الرباط الذم يربط بُت 
العظمُت ( القصبة ك الفخذ ) ك كذلك يف ىده الطريقة تتطلب تقوية العضبلت اػبلفية للفخذ أكثر ألهنا تضمر         

 األكذل .ك تضعف أكثر من الطريقة 
ىبتار الطبيب اعبراح الطريقة اؼبناسبة كفقا لعدة عوامل دبا يف ذلك النشاط الرياضي ك اؼبهٍت ك كجود إصابات مصاحبة    

 ( شرح األرباء أثناء إجراء اؼبقابلة اليت كانت أثناء الدراسة االستطبلعية ).ك عوامل تشروبية .
 : رباط الصليبي األماميو ال العالج الوقائي إلصابة غضاريف الركبة - 9
ذات اؼبسامَت اعبلدية القصَتة ك يبنع استخداـ اؼبسامَت اعبلدية الطويلة أكثر من استعمال األحذية الحديثة :  -أ 

ملم ، كما أهنا توضع بشكل علمي خاص ( بوضع مسمار زائد كسط اؼبسامَت ) فبا يؤمن تسهيل الدكراف احملورم  18
 غَت مناسب على غضاريف مفصل الركبة .الطبيعي للقدـ بدكف ربميل 

ك تكثر اإلصابة عند العيب كرة القدـ ك اؼبصارعة ك اؼببارزة : أم األلعاب اليت يوضع فيها مفصل الركبة ربت ضغط ؿبورم 
يف عاؿ ، ك بالنسبة للناشئُت هبب أف ال يتعدل روؿ اؼبسامَت اعبلدية باغبذاء مستول قاعدتو بكثَت ، ك التجارب األخَتة 

صناعة أحذية كرة القدـ تشَت لصناعة مسامَت يبكن أف تدكر حوؿ نفسها للوقاية من العوامل اؼبسببة إلصابة سبزؽ 
 غضاريف الركبة لبلعيب كرة القدـ .

   يفضل قدر اإلمكاف عدـ ضرب الكرة بإهباـ القدـطريقة ضرب الكرة لتغيير االتجاه بمشط القدم :  -ب 
يؤدم تكرار ذلك إذل التأثَت على الغضركؼ ك األربطة الداخلية ؼبفصل الركبة ك سبزؽ عضبلت  ك اعبزء األمامي منو حيث

 الفخذ الباسطة .

https://hip-knee.com/%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://hip-knee.com/%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://hip-knee.com/%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%8A
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يفضل ذلك خاصة مع اػبصم ذم الركح الغَت رياضية ك الذم قد يسقط بثقل كزف  تفادي اللعب العنيف : -جــ 
ياضية السليمة بُت البلعبُت ىاـ ك مفيد ، ك لوسائل جسمو على مفصل الركبة اؼبثنية لبلعب . لذلك فإف نشر الركح الر 

اإلعبلـ دكر ىاـ يساعد يف الوقاية من اإلصابات ، كما أف استعماؿ األحذية اعبيدة ك التدريب الفٍت السليم لضرب 
 الكرة كلها عوامل تقي من إصابة التمزقات الغضركفية .

( الطريقة الربازيلية يف اإلضباء ذات اإليقاع اؼبنتظم الذم  بالطرؽ اغبديثة مثلاإلحماء الجيد قبل المباراة :  -د 
 يؤديو البلعبوف بأنفسهم بعد حفظو ) .

فلكل نوع من األرضيات نوع من األحذية اؼبستخدمة   تناسب أرضية الملعب مع األحذية المستخدمة : -ه 
فاألرضية اؼبعشوشبة ربيعيا زبتلف عن اؼبعشوشبة اصطناعيا ك زبتلف عن األرض الرملية سواء يف التدريب أك يف    

 )218فحة ، ص2008(ؿبمود ضبدم أضبد، اؼبباريات ، ك كذلك إذا ما كانت األرض جافة أك مبتلة .
ك من أىم أساليب الوقاية ربسُت قوة ك ليونة ك تناسق العضبلت رباعية الرؤكس ، ك عضبلت الوتر العرقويب اليت تسند 
الركبة ك تتحكم يف حركتها ، حيث أف معظم اإلصابات ربدث عند تعرض ىذه العضبلت إذل اإلجهاد ، فبا يؤدم إذل 

 )40، صفحة 2011(عبنة من األرباء اإلختصاصيُت، دعم أدائها لوظيفتها بطريقة سليمة .
ك يبكن أف نضيف ؽباتو اإلجراءات الوقائية ضركرة سبارين التقوية العضلية للعضبلت العاملة على قبض ك بسط اؼبفاصل   

الدراسة أف إصابات مفصل الركبة أك ك التنسيق بُت قوة ىذه العضبلت ، خاصة مفصل الركبة حيث أثبتت نتائج ىذه 
تكرر حدكثها يكوف بسبب عدـ التنسيق بُت قوة العضبلت األمامية ك اػبلفية للفخذ ، ك كذلك هبب أف ننسق بُت 
القوة العضلية للرجلُت اليمٌت ك اليسرل حبيث ال يكوف الفرؽ يف القوة بُت الرجلُت كبَت ك قد تكوف لو آثار سلبية على 

 .صحة الرياضي 
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 خالصة :

خبلؿ ما تطرؽ إليو  الباحث يف ىذا الفصل حوؿ إصابات غضاريف الركبة اؼبصاحبة لتمزؽ الرباط الصلييب من 
 ها ك كذا ررؽ عبلجها،  أعراضها ك درجاهتا ك خصائصها ك ـبتلف أنواع على ، حيث أنو كاف كسيلة للتعرؼاألمامي 

ك قد تبعده عن اؼبنافسة ؼبدة تزيد عن  ،البلعب ك مستواه سليب على صحة ك من اؼبعلـو أف ىذه اإلصابات ذات تأثَت 
ستة أشهر ، كما يلي التدخل اعبراحي التأىيل اغبركي ك الوظيفي ، ك برنامج التأىيل الرياضي للعودة بالبلعب اؼبصاب 

ك أىدافو   اإلصابة ، ك قبل كضع الربنامج ال بد من معرفة ماىية التأىيل اغبركيإذل اؼبنافسة ك بلياقتو اليت كاف عليها قبل 
      ك كذا التمرينات التأىيلية اغبركية اؼبناسبة لربامج التأىيل ، أنواعها ، تقسيماهتا ، شركط ك كيفية انتقائها كل ىذا          

 ك معلومات أخرل مهمة سنتطرؽ إليها يف الفصل اؼبوارل .
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 الفصل الثاني :
 التأىيل الحركي لإلصابات الرياضية

 تمهيد .-
 التأىيل الحركي البدني . – 1
 مفهوم التأىيل الحركي . - 1 -1
 أىمية التأىيل الحركي . - 2 – 1
 . أىداف وفلسفة التأىيل - 3 – 1
 التمرينات التأىيلية الحركية . - 2
 تعريف التمرينات التأىيلية الحركية . - 1 – 2
 أىداف التمرينات التأىيلية الحركية . - 2 – 2
 أنواع التمرينات التأىيلية الحركية . - 3 – 2
 تأىيلية.تقسيمات التمرينات ال - 3
 .التمرينات السلبية – 1 – 3
 التمرينات المساعدة . – 2 – 3
 التمرينات اإليجابية أو الحركات النشطة .  – 3 – 3
 التمرينات بمقاومة . – 4 – 3
 تمرينات أو حركات اإلطالة . – 5 – 3
 الحركات المشتركة و المتناسقة . – 6 – 3
 التمرينات الساكنة   – 7 – 3
 التمرينات الديناميكية ) المتحركة ( . – 8 – 3
 الحركية.   الشروط التربوية التي يجب إتباعها عند تنفيذ التمرينات التأىيلية - 4
 كيفية انتقاء التمرينات التأىيلية الحركية المناسبة للبرنامج  - 5
 الحركي . العوامل التي تؤثر على فاعلية التأىيل - 6
 تأىيلية .وضع التمرينات العتبارات الهامة عند اال - 7
 . اإلرشادات العامة خالل مراحل التأىيل - 8
 خالصة . -
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 تمهيد : 
تعد مرحلة التأىيل بعد اإلصابة من أىم اؼبراحل يف عبلج اإلصابات الرياضية ، ك ىي اليت ربدد عودة الرياضي إذل 
التنافس مثل بقية الرياضيُت يف فريقو ، ك وبتاج الرياضي اؼبصاب إذل التأىيل ك خاصة التأىيل اغبركي بعد اإلصابة بدرجة 

يل ، ألف اؼبصاب العادم وبتاج فقط ألف تعود أعضاؤه اؼبصابة إذل أدائها أكرب من احتياج اؼبصاب العادم إذل التأى
الوظيفي الطبيعي بينما وبتاج اؼبصاب الرياضي عبلكة على ذلك أف يعود إذل كفاءتو البدنية ك مستواه الرياضي العارل الذم  

منافسة يف أسرع كقت فبكن مع ؿباكلة كاف عليو قبل اإلصابة ، ك هتدؼ عملية التأىيل بعد اإلصابة إذل عودة الرياضي لل
ك اؼبهارم للرياضي الذم كاف عليو قبل اإلصابة ، ك ىي عملية مستمرة تبدأ بالعبلج الطيب االحتفاظ باؼبستول البدين 

 ك سبتد إذل ما بعد العبلج الطيب ، ك لسَت عملية التأىيل بنجاح ال بد من معرفة اؼبفاىيم األساسية للتأىيل ،    لئلصابة 
 ك التمرينات التأىيلية ، أنواعها ك تقسيماهتا ك كذا كيفية ك شركط اختيارىا ك ىذا ما سنتطرؽ إليو يف ىذا الفصل . 
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 البدني : التأىيل الحركي  -1
يعترب التأىيل اغبركي أساس العبلج الطبيعي الذم يستمد تأثَته من االستخدامات العلمية غبركات اعبسم ك شىت 

ألغراض كقائية ك عبلجية ، الوسائل اؼبختلفة اؼببنية على أسس علم التشريح ك الفسيولوجيا ك العلـو الًتبوية ك النفسية 
أىيل النسيج قبل ك أثناء ك بعد اإلصابة ، ك بذلك فإف التأىيل اغبركي ك إعادة ت، هبدؼ احملافظة على العمل الوظيفي 

   يعتمد كسيلة ىي األكثر فعالية بُت كسائل القول الطبيعية ( اغبركة ) من أجل الوقاية ك العبلج ك التأىيل عند اإلصابة
ك ىي مرتبطة ، كانت سلبية أك إهبابية   ك اؼبرض أك اإلعاقة ك يتمثل التأىيل اغبركي يف التمرينات التأىيلية اغبركية سواء

بعملية االنقباض العضلي ك تستخدـ يف عبلج ك تأىيل اإلصابات الرياضية ك منع اإلصابة ، ك ؽبا دكر كبَت يف احملافظة 
على صحة البلعب خبلؿ مرحلة النقاىة ، إذ يعد التأىيل اغبركي من أكثر كسائل العبلج الطبيعي فعالية إذا ما استخدـ 

ك دقيق ك بتوافق مع اػبلل الوظيفي للجسم ، حيث يعتمد التأىيل اغبركي على التوافق النسيجي ألجهزة  كل منظمبش
     اعبسم كافة ك يعتمد على مفاىيم علم اغبركة ك قوانينو يف بناء األنظمة العبلجية الستعادة ك ذبديد الوظائف اغبركية 

تقوية العضبلت ك بلوغ اؼبدل اغبركي الطبيعي للمفاصل ىو أساس التأىيل  ك الوصوؿ إذل حالة ما قبل اإلصابة ، كما أف
أك اإلعاقة ، ك يكتسب استخداـ اغبركة أنبيتو خاصة بعد  الوقائية حبسب نوع اإلصابة ك من مث استخداـ الربامج اغبركي

ت البيضاء ( سرعة صفا اإلصابة ألف الكتلة العضلية تتأثر بسرعة حيث أف األلياؼ اغبمراء تفقد صفاهتا ك تكسب
     ك مطاكلة قليلة ) مع ضمور عضلي ، ك من اعبدير بالذكر أف عدـ اغبركة يقلل من كركد اإلشارات العصبية التقلص 
األجهزة  ، ك فقداف الوظائف الطبيعية للمفاصل ك ضعف األربطة إضافة إذل إحداث خلل يف بعض% 15 – 5ك بنسبة 

الرئوية التنفسية ك زيادة معدؿ التنفس ك النبض ( حيث يزداد نبضة كاحدة كل يومُت عند عدـ  الوظيفية مثل قلة األحجاـ
  )201، صفحة 2010(ظبيعة خليل ؿبمد، اغبركة ) .

 : الحركي مفهوم التأىيل - 1 -1
(أضبد زكي بدكم ، صديقة يوسف ؿبمود، .  مصدر أىنل. تزكيد الفرد بالتعلم كالتدريب للقياـ بالعمل الذم يبلئمو لغة:

 )194، صفحة 1990
ىي عملية استخداـ الوسائل العبلجية اؼبختلفة يف إعادة الرياضي إذل فبارسة نشارو بعد إصابتو كضباية اؼبنطقة  اصطالحا:

 .)09، صفحة 2006(ظبيعة خليل ؿبمد، من تكرار اإلصابة.
إعادة الوظيفة الكاملة للجزء اؼبصاب من اعبسم، بالتعرؼ على أسباب اإلصابة  بأنو 7أضبد حلمي صاحل د/ ك يعرفو

مثل  كالتقوًن الصحيح ؽبا كررؽ عبلجها كيتم تأىيل اعبزء اؼبصاب حبيث يستطيع القياـ بالوظائف الضركرية دكف اضطراب
 .)2010(أضبد حلمي صاحل، . كصعود السبلدل كتأدية مطالب اغبياة اليومية بصورة ربيعية . ياؼبش
حد فركع الطب الرياضي اغبديث كىو النوع الذم يعمل على استعادة البلعب ما قد يفقده من قدرة حركية أأك ىو:  -

 )20، صفحة 2008(عباس صباؿ، . مهارية نتيجة لئلصابة

                                                           
صالح : أخصائً العالج الحركً و الحجامة خبٌر و مؤسس علم الحجامة الرٌاضٌة ، دكتوراة اإلصابات و التأهٌل د / أحمد حلمً  -1

جامعة طنطا . مصر .
7
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أف التأىيل ىو عملية تثقيفية ك حل ؼبشكلة " Wade) " 2007( "كايد  " عن  David Ipيشَت "دافيد لب ك 
شخص ما ، مع كجود ىذا العجز يف صورة ؿبدكدة تكافئ اؼبوارد  لكاالعتبلؿ البدين الناتج ؼبرض لدهتدؼ لتقليل العجز 

 (David lamb, 2007, p. 03)اؼبتاحة ػبلفية اؼبرض أك اإلصابة .
 يصابات ألنو يهدؼ إذل إزالة حاالت اػبلل الوظيفعبلج العديد من اإل يعترب التأىيل من احملاكر األساسية يف ك

 اؼبفاصل . األربطة ك للجزء اؼبصاب ، عن رريق العناية دبظاىر الضعف يف بعض العضبلت ك
 الوظيفية يف ك إعػادة الكفاءة البدنية) أف التػأىيل ىو James A. Porter Field " 1990يذكػر "جايبس ك

 . يسر ك اغبركية اليومية بسهولة الشخص احتياجاتو البدنية ك ماعبزء اؼبصاب باعبسم حبيث يؤد
 (James A .Porter Field, 1990) . 

إعادة كل من الوظيفة الطبيعية ) أف التأىيل يعٌت 1985) عن "بوىر كثيبودا " (1996يذكر "ؾبدل ككوؾ "( ك
اؼبصاب ألعلى مستول  يإعادة تدريب الرياض يفينبغ يالرياض اغبركي للعضو بعد اإلصابة ، أما التأىيل يكالشكل الطبيع

 )2010(أضبد حلمي صاحل، أقصر كقت فبكن. يف يكظيف
عملية استعادة  وى ظبيعة خليل ؿبمد أف التأىيل اغبركي ك يتفق كل من الدكتور ؿبمد قدرم بكرم ك األستاذة

ذل فبارسة إعادة الرياضي إباستخداـ الوسائل العبلجية اؼبختلفة هبدؼ  ةصابتشروبية فسيولوجية ربيعية للنسيج بعد اإل
، 2002(ؿبمد قدرم بكرم، .)2005 (ظبيعة خليل ؿبمد،صابةصابتو كضباية اؼبنطقة اؼبصابة من تكرار اإلإنشارو بعد 

 .)113صفحة 
باإلضافة إذل ما قيل من مفاىيم لبلص إذل أف التأىيل ىو ؾبموعة من اإلجراءات يشًتؾ فيها فريق عمل ـبتص 

 تو اليت كاف عليها قبل اإلصابة .إلعادة الكفاءة اغبركية ك الوظيفية للجزء اؼبصاب ك العودة بالبلعب اؼبصاب إذل حال
أشارت الكثَت من الدراسات إذل فعالية التأىيل اغبركي ك أنبيتو يف زبفيف  : حركيأىمية التأىيل ال - 2 - 1

األدل ك االرتشاح اؼبفصلي ك كذلك التهيئة العضلية ك العصبية ، حيث أثبتت بعض الدراسات حوؿ تأىيل الركبة بعد 
توا بأف اؼبصاب يفقد ك أثب)  Stam H.J et al .1992جراحة الغضركؼ اعبزئي أك استئصالو التاـ عند العسكريُت ( 

بالنسبة للجهة اليت تعرضت   % 15القوة العضلية لعضبلت الفخذ الرباعية الرؤكس ك العضبلت اػبلفية للفخذ بنسبة 
من قوة عضبلتو عن رريق  % 55أسابيع من التأىيل اغبركي مت اسًتجاع  08لئلصابة قبل ك بعد اعبراحة ، ك بعد 

ك ىذا ما لوحظ على الكثَت  (Chanussot . Danowski, 2005, p. 130)التمرينات السلبية ك اإلهبابية . 
من الرياضيُت اؼبصابُت الذين رالت فًتة راحتهم بعد اإلصابة أك اعبراحة ، أم ضمور ك ضعف كاضح للعضبلت العاملة 

 على اؼبفصل اؼبصاب بسبب عدـ االستخداـ .
ركي إرل أف أنبية التأىيل اغب )  2016(   ك " عبد الباسط صديق عبد اعبواد "  )1994" (ـبتار سادل يشَت " ك
 : يتتلخص فيما يل البدين

 للمفصل. ياستعادة اؼبدل اغبرك  -1
 العضلية كالوظيفة الطبيعية للمفصل . ة القوةاستعاد  -2
 أقل كقت فبكن . زيادة استعادة العضبلت كاؼبفاصل اؼبصابة لوظائفها يف  -3
 التخلص من األدل .  -4
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 زيادة معدؿ التئاـ العظاـ .  -5
(عبد الباسط صديق عبد اعبواد، )88، صفحة 1994(ـبتار سادل، زيادة سرعة تصريف التجمعات الدموية .  -6

 )09 - 08، الصفحات 2016
 استعادة التوافق العضلي العصيب للعضو اؼبصاب . – 7
 استعادة سرعة رد الفعل االنقباضي للعضو اؼبصاب . – 8
القضاء على فًتة الراحة السلبية الناذبة عن حدكث اإلصابات ك لذا فإف الربنامج التأىيلي يبدأ يف أقرب مرحلة  – 9

 مبكرة يف مراحل العبلج .
البلعب إذل حالتو الطبيعية قبل حدكث اإلصابة عن رريق أداء صبيع االختبارات الوظيفية التأكد من كصوؿ  – 10

 . )55، صفحة 2016(ؿبمد علي عبد اؼبعبود، احملددة للنشاط اؼبمارس . 
 : الحركي أىداف وفلسفة التأىيل - 3 - 1

ىيل أرريقة للتفكَت كليس رريقة للعمل، فالتميز الفريد ػباصية التف التأىيل أ) Wade” (2002( يذكر "كايد
الوصوؿ  ىؽبذا اؼبريض ، كهبب أف تركز اػبدمة التأىيلية عل شيءكمشكلتو ، كليس فعل أم  صابتكمن يف التفكَت يف اؼب

 ىدفو اػباص، كالتفكَت بكيفية قهر كل مشكلة . ذلإ صاببكل م
 ف األىداؼ الرئيسية لعملية التأىيل تكمن يف :أ ) إذلDavid Ip  " ) "2007كما يشَت" دافيد لب 

 يف اؼبشاركة االجتماعية . صابتعظيم دكر اؼب    -1
 .صاباؼب للد النفسي  كالضغطدلتقليل األ    -2
 قدرتو يف العناية الذاتية . ىأك عل صابعائلة اؼب ىتقليل التعسر كالضغوط عل    -3
 ىيل الفعاؿ تكمن يف :أف فبيزات التأ كما يشَت إذل 
 التنسيق اعبيد بُت التخصصات اؼبتعددة يف فريق العمل.    -1
 كأسرتو مع اػبربات اؼبهتمة دبجاؿ اؼبعاعبة . صابمشاركة اؼب    -2
 (David lamb, 2007, p. 03)ربديد العوامل اؽبامة ، كالعوامل الشخصية ، كالبدنية ، كاالجتماعية.    -3
كالسرعة كالرشاقة تندمج يف الوجو األخَت للتأىيل  كبكل تأكيد يف  القوة أف إذل البحوث العلمية األمريكية اغبديثة شَتت ك 

كالقدرة كالتحمل ليؤدم سبارينو  القوة األنشطة الرياضية التخصصية اليت هبب أف يصل الرياضي فيها ؼبستوم كاؼ من
 .(Anderson MR, McMahon PJ, Debski RE, 2007) بسرعة كرشاقة .

الرياضية بكلية الًتبية كما تشَت األستاذة ظبيعة خليل يف إحدل ؿباضرات الطب الرياضي بعنواف إعادة تأىيل اإلصابات 
 الرياضية جبامعة بغداد أف أىداؼ التأىيل اغبركي تتلخص فيما يلي :

 تقليل التأثَتات الناذبة جراء التثبيت . -
 الشفاء الكامل. -
 اغبفاظ على اللياقة البدنية . -
 )2005(ظبيعة خليل ؿبمد، استعادة القدرة الرياضية .  -

http://www.sport.ta4a.us/
http://www.sport.ta4a.us/
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         يبكن أف نضيف إذل ىذه األىداؼ اؼبذكورة بعض األىداؼ الرئيسة اليت نراىا أكثر أنبية للرياضي بعد اإلصابةك 
 ك اعبراحة : 

ذلك لوجود قدر كبَت من اغبركة بو  األعراض الشائعة يف اؼبفصل ك: ك الذم يعد أحد  القضاء على األلم التخفيف و -
 االضطرابات الداخلية ؼبفصل الركبة نتيجة الحتكاؾ العظاـ .  كقد ينشأ األدل من

هبب أف  ك ، تنمية القوة العضلية جملموعة العضبلت العاملة على اؼبفصل اؼبصاب نعٍت هبا ك : تحسين القوة العضلية -
العضلة على إنتاج القوة التحمل يعٍت ربمل  ك ،القدرة تعٍت كمية القوة اليت تنتج من العضلة  ك ،القدرة  تشمل التحمل ك

 روؿ فًتة فبكنة . القدرة أل ك
يكوف ىذا النقص من تأثَت  ك ،ف أم إصابة يصاحبها نقص يف اؼبدل اغبركي أ إذ : إعادة المدى الحركي للمفصل -

تغَت فسيولوجي يف ىذه األنسجة كما وبدث نقص يف وبدث حيث  ،خبليا اؼبفصل  يؤثر ذلك يف أنسجة ك اإلصابة ك
 . قصور يف اغبركة أك التيبس باؼبفصل السوائل يف اؼبفصل فبا يؤدم إذل اؼباء ك نسبة

حيث يبدأ باغبركات ، كمن ىنا قبد أف برنامج إعادة اؼبدل اغبركي البد أف يشمل ىذه التغَتات أك توضع يف اغبسباف  
 كذلك حىت ال يكوف التأثَت سلبيا عليها عند إعادة التأىيل .  ك، األنسجة  ىالسلبية حىت ال يكوف ىناؾ ضبل زائد عل

 : الحركيةالتمرينات التأىيلية  - 2
       تشَت األحباث ك الدراسات العديدة إذل أف التمرينات البدنية تساىم بقدر كبَت يف ربسُت اغبالة الصحية ك البدنية 
ك النفسية للفرد الذم يواظب على فبارستها كربنامج يومي ، فما بالنا بالشخص الذم يعاين من إصابة بدنية فهي تعمل 

أكعية دموية ) ، ك فبا ىو  –أعصاب  –مفاصل  -عضبلت  –على ربسُت أداء اعبهاز اغبركي بكل عناصره من ( عظاـ 
يفية ألجهزة اعبسم اغبيوية ك دبزاكلة التمرينات البدنية تؤدم إذل خفض جدير بالذكر أنو يصل تأثَتىا إذل رفع الكفاءة الوظ

خطر اإلصابة بارتفاع ضغط الدـ ك أمراض القلب ك السكرم ، السكتة الدماغية .. اخل ، كما تفيد يف ربسُت تغذية 
   ذل دخوؿ السوائل الغضاريف اليت باؼبفاصل حيث يساعد الضغط ك اػبلخلة الناذبة عن انقباض ك اسًتخاء العضبلت إ

ك اؼبواد اؼبغذية للغضاريف ، كذلك تعمل على ربسُت ك تنمية الكفاءة التنفسية للرئتُت ىذا جبانب زيادة القوة العضلية 
 )162، صفحة 2011(ناىد أضبد عبد الرحيم، كتنمية النغمة العضلية للعضبلت الضعيفة . 

عبلج االكبرافات القوامية  التمرينات التأىيلية كلية يف ىاآلكنة األخَتة عل يف اؼبدارس العبلجيةبعض  ك تعتمد
حاالت إذا ما تطلب  اغبراريات ، إال يف كإصابات اؼببلعب دكف تدخل أية عوامل أخرل كالعبلج بالعقاقَت كاغبقن ك

للتمزقات القسط األكرب من األنبية إف دل تكن األنبية كلها  ك حاالت سبزؽ الغضاريف ، ، كما يف ياألمر التدخل اعبراح
ذلك بعد إجراء العمليات اعبراحية  إعادة غَت الرياضيُت إذل األنشطة اليومية ك إعادة البلعبُت إذل اؼببلعب مرة أخرل ك يف
 .  اإلعداد ؽبا كذلك يف ك
) بأهنا أنشطة  1998(  " 8اظباعيل عبد اغبميد صبحي ؿبمد"  يعرفها  تعريف التمرينات التأىيلية : - 1 - 2

قدراتو اغبركية لتحقيق أىداؼ ككاجبات عبلجية خاصة ككفق قواعد ؿبددة  يتشكيل اعبسم كتنم حركية بدنية تساىم يف
 )2010(أضبد حلمي صاحل، يراعى فيها األسس الًتبوية كاؼببادئ العلمية.

                                                           
أستاذ بجامعة الزقازٌق بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة . دكنوراه فً علوم الصحة الرٌاضٌة . 
8
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كربسُت الدكرة  ل كسيلة تعمل على انقباض العضبلتىي كأف التمرينات التأىيلية  " السيد يوسفمرفت " تعرؼ ك 
 .)2005(مرفت السيد يوسف ، .الدموية هبا كتقويتها 

توصف هبذا  ك التشروبية عبارة عن حركات مبنية على األسس العلمية الفسيولوجية ك ك يعرفها ؿبمد قدرم بكرم أهنا
.  االسم بغرض إعادة اعبزء اؼبصاب إذل اغبالة الطبيعية أك إذل كضع يشابو حالتو الطبيعية اليت كاف عليها قبل اإلصابة

 0)78، صفحة 2000(ؿبمد قدرم بكرم، 
لياقة  ك احملافظة على الصحة كتقـو بدكرىا يف ياغبرك أك التأىيل التمرينات التأىيلية إحدل كسائل العبلج تربك تع

 الفرد اؼبصاب كذلك عن رريق اغبد من مضاعفات األجهزة اغبيوية باعبسم.
كالعامل  ياحملور األساس ي) أف التمرينات التأىيلية ى2001زغلوؿ ( م أضبد ك إبراىيم سعديتفق كبلن من ضبد ك" 

ؾباؿ العبلج اؼبتكامل لئلصابة ، كيعتمد التأىيل  الطبيعية اؽبامة يفحدل الوسائل إ يى عبلج اإلصابات ك اؼبشًتؾ يف
تتوقف على نوع اإلصابة كالتشخيص كذلك من خبلؿ برنامج يتفق كالطريقة  يعلى التمرينات دبختلف أنواعها كى

(ضبدم  ت فبكن . أسرع كق التأىيل الستعادة اعبزء اؼبصاب غبالتو قبل اإلصابة كرفع كفاءتو الوظيفية يف اؼبستخدمة يف
 . )245، صفحة 2001أضبد ، إبراىيم سعد زغلوؿ، 

من أىم خطوات العبلج  يكى يالعبلجية السلبية منها كاإلهبابية إحدل كسائل التأىيل اغبركالتأىيلية تعد التمرينات " ك 
احملافظة على صحة كلياقة الفرد اؼبصاب ذلك للحد من مضاعفات  للمصاب ، كللتمرينات البدنية دكران ىاما يف ياغبرك

 اغبالة النفسية للمصاب . ) كما وبدثو ذلك يف يكالعظمي كالعضل كالعصيب يكالتنفس ماألجهزة اغبيوية باعبسم ( الدكر 
يتسٌت لو أف هبٌت ال يلـز أف تكوف التمرينات اؼبختارة مؤؼبة أك غَت سارة كلكن هبب أف تكوف سبرينات منظمة حىت  ك

بتدريب العضبلت السليمة ما فوؽ  يشبارىا كربقيق اؽبدؼ منها كىو إعادة تأىيل أجهزة اعبسم اؼبختلفة ، كاعبهاز العضل
    القلب عادة تأىيلإكذلك  عصبية جديدة ، ك ك لتنمية مسارات حسية مستول اإلصابة كذلك تأىيل اعبهاز العصيب

األجزاء اؼبتحركة  من شأف ذلك كلو إعادة تأىيل األجزاء ذات العيوب القوامية ك ، ك يالتنفساعبهاز  ك ماعبهاز الدكر  ك
(أضبد ." بدنيا لتحسُت اؼبهارات اغبركية  تطويرىا كعوامل مساعدة حركيا ك اعبسم من خبلؿ تأىيل الوظائف اغبركية ك يف

 . )2010حلمي صاحل، 
بأهنا تلك  تأىيليةالتمارين ال ) McMahon, Patrick J " 2007"مك ماىوف كباتريك جف " " كما يص  

لتحسُت األداء العضلي  ىطعنوع من التمارين ت ك ىييف أقصر مدة ،   قدر كظيفي فبكن ىالستعادة أقص ةاغبركات اؼبؤدا
 ىهبب بدايةن عل ك ، توم بدين عارلمس للوصوؿ إذل ك األربطة ،اؼبفاصل ك  العظاـ ك تقوية العضبلت ك العاـ للجسم ك

أف يأخذ  تأىيليةأخصائي التأىيل ( عبلج ربيعي ، تربية رياضية ،  مساعدين سبريض ) قبل البدء يف برنامج التمرينات ال
شدهتا ، كذلك يتم زبصيص كثافة  أف يضع يف اعتباره نواىي استعماؿ التمرينات باعتباره لطبيعة اإلصابة ك اغبذر ك
الوضع التقدمي للمصاب ، كما هبب مراعاة التقدـ  شدتو حبسب شدة االلتهاب ، مرحلة الشفاء ، ك دكامو ك كالتمرين 

 (Anderson MR, McMahon PJ, Debski RE, 2007) . التطور يف الربنامج ك
  :الحركية أىداف التمرينات التأىيلية - 2 - 2
 . على النغمة العضلية كظيفة األجزاء اؼبصابة ك احملافظة على حجم ك-1
 . نع التشنجات كالتقلصات العضليةم -2
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 . تقوية العضبلت العاملة على الطرؼ اؼبصاب -3
إعادة التوازف العضلي على جانيب مكاف اإلصابة سواء على اؼبستول األمامي اػبلفي أك اعبانيب بُت اجملموعات  – 4

 العضلية .
 . اغبركي للمفصل ربسُت اؼبدل - 5
 إعادة الكفاءة الوظيفية ألجهزة اعبسم اؼبتأثرة باإلصابة . – 6
 .العصيب  لنغمة العضلية ك التوافق العضليربسُت األداء اغبركي بتنمية القوة العضلية ك زيادة مركنة اؼبفاصل ك تنمية ا – 7
 الطبيعيالعمل على عدـ تيبس اؼبفاصل اؼبصابة كزيادة مركنتها للمدل  - 8
القضاء على فًتة الراحة السلبية لعدـ ؿباكلة انقطاع البلعب عن التدريب لفًتات رويلة أثناء مراحل العبلج اؼبختلفة  -9

حبيث تبدأ برامج التأىيل يف اقرب مرحلة مبكرة من العبلج كتسَت معو جنبا إذل جنب ؼبنع حدكث أم تلف أك ضعف 
لى كفاءة األجهزة اغبيوية للجسم كدرجة النغمة العضلية كربسن اغبالة العامة للعضبلت أك تصلب للمفاصل كاحملافظة ع

 . للدكرة الدموية
احملافظة على درجة اللياقة البدنية لؤلجزاء السليمة من اعبسم رواؿ اؼبرحلة اغبادة من اإلصابة دكف حدكث أم  -10

 . وافق العضلي العصيب بصفة عامةخلل كظيفي يف اعبزء اؼبصاب كالعمل على االرتفاع دبستول درجة الت
تعويض البلعب عما فقده من عناصر اللياقة رواؿ فًتة العبلج كخاصة أف الشفاء الوظيفي لئلصابة يتم قبل  -11

 الشفاء التشروبي حىت نتجنب حدكث التأثَتات السلبية نتيجة االنقطاع عن التدريب كخاصة إذا كانت فًتة العبلج رويلة
يف تنمية كتطوير اؼبركنة العضلية كاؼبفصلية يف األجزاء اؼبصابة كزيادة القدرة على التحكم يف القوة  مساعدة البلعب -12

 . العضلية كاألداء اغبركي ؽبا
مساعدة البلعب للوصوؿ إذل أقصى إمكانياتو البدنية كالنفسية يف اقل فًتة زمنية فبكنة ؼبمارسة صبيع متطلبات   -13

 .  اضتو لبلشًتاؾ يف التدريب مع الفريقاألداء اغبركي حسب نوع ري
التأكد التاـ من كصوؿ البلعب إذل حالتو الطبيعية قبل حدكث اإلصابة عن رريق أداء صبيع االختبارات الوظيفية   -14

 )158-157، الصفحات 2011(ناىد أضبد عبد الرحيم، .  احملددة
  :ية تأىيلالتمرينات التقسيمات  -3

العبلجية التأىيلية التمرينات   أف ) إذلMcMahon, Patrick J ) "2007 يشَت "مك ماىوف كباتريك جي
نقباض العضلي الثابت التدريبات ذات اال ةسبرينات ساكنو كمتحركة ، كتتضمن التمرينات الساكن تصنف إذل

)isométrique السلبية ، كتكوف التمرينات النشطة  ك التمرينات النشطة ىربتوم التمرينات اؼبتحركة عل ) ، ك
كما اغبركي كاإلرالة ،   لباالنقباض العضلي اإلرادم بدكف استعماؿ مقاكمات خارجية إضافية ، كتتضمن سبرينات اؼبد

الفرد خبلؿ يقـو حبيث اغبركة ،  ىاغبركي يف حدكد اؼبدل اغبركي اؼبتاح للحركة هبدؼ احملافظة عل لتكوف سبرينات اؼبد
ذباكز اؼبدل اغبركي  أمما يتعدل اؼبدل اغبركي اؼبقيد  سبرينات اإلرالة النشطة باستخداـ اعبهد اإلرادم للوصوؿ إذل

 إذل ؾبموعات : التمرينات العبلجيةتنقسم  ك هبدؼ زيادة اغبركة . الطبيعي 
نتيجة للمرض ، عندىا يقـو اؼبعاجل  داء اغبركة بنفسوأيف حالة عجز اؼبصاب عن  : التمرينات السلبية - 1 – 3

     زيادة مركنة تلك العضبلت  اغبفاظ عليها ك العضلية ك القوة ربسُت هتدؼ تلك اغبركات إذل ء اؼبصاب ، كهبا للجز 

http://www.sport.ta4a.us/
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تلك  لُتؤد ك، ربسُت كظيفتو مع العضو نشطان  ىاغبيلولة دكف حدكث التيبس اؼبفصلي ، فبا ُيساعد يف اغبفاظ عل ك
اغبركات يف اذباه اغبركة الطبيعي كيف حدكد درجة األدل ، مع الشعور اعبيد هبا من خبلؿ اؼبريض ، حيث تؤدم ىذه 

مسار اغبركة ، حبيث تنبو االنعكاسات العصبية الطبيعية جملموعة العضبلت  اؼبركزم إذل از العصيباعبه تنبيو اغبركات إذل
كبدكف أدىن جهد  يربريك اعبزء اؼبصاب بواسطة شخص أك جهاز ميكانيك فيها يتم، ك اؼبضادة كبناء األعصاب اغبسية 

كعقب كل إصابة يبدأ برنامج التمرينات  يلعبلج اغبركمن اؼبصاب ، كأحيانان تسمى التمرينات السلبية كاإلهبابية با يعضل
ذلك سبرينات  يبالعبلج بتطبيق التمرينات السلبية مث يتدرج إذل استخداـ سبرينات مساعدة كسبرينات بدكف مساعدة مث يل

 علي : مقاكمة اؼبعاجل) كتشتمل تأثَتات التمرينات السلبية –أثقاؿ  –باستخداـ اؼبقاكمة مثل (اعباذبية األرضية 
 منع تيبس اؼبفاصل كتكوف االلتصاقات .  - أ
 . للجهاز العصيب يس بالتنبيو الداخلتزيد اإلحسا  - ػػػػػ ب

 ربفظ روؿ االسًتخاء للعضلة . - جػ
  التهيئة كاإلعداد للتمرينات النشطة . -د 
بعد أداء اؼبريض للحركة يقـو اؼبعاجل دبساعدة اؼبريض يف إكماؿ اؼبدل اغبركي : التمرينات المساعدة -2  –3

 بصورة جزئية ، مراعيان يف ذلك إزالة اؼبعوقات اػبارجية أماـ اغبركة مثل عوامل االحتكاؾ، اعباذبية، األدكات  اؼببلبس
 : ىكتشتمل تأثَتات التمرينات اؼبساعدة عل،
 تقوية العضبلت كزيادة حجمها . - أ

 . على التحكم كالتوازفتكرار مثل ىذه التمرينات زبلق للمريض القدرة  - ب
ىذا النوع يقـو اؼبصاب بتنفيذ اغبركة اؼبطلوبة بدكف  كيف:أو الحركات النشطة   التمرينات اإليجابية - 3 – 3

 ى، كيراعي فيها األداء خبلؿ اؼبدل اغبركي الكامل ، التغلب علمساعدة معتمدان اعتمادان كليا على انقباض العضلة
 اؼبقاكمات الذاتية ك الطبيعية .

 تشتمل تأثَتات التمرينات اإلهبابية علي :ك 
 زيادة قوهتا . احملافظة على النغمة العضلية ك  - أ 

 يبكن سبرينو . مربسُت توازف العضو الذ  - ب
 العضبلت حيث تكوف اغبركة منتظمة . إحداث انبساط يف  - ت
   قدرتو على عمل العضبلت كالتحكم فيها .  اكتساب ثقة اؼبريض يف  - ث
عندىا يقـو  وان بصورة تستدعي زيادة العبء عليعند ربسن حالة اؼبريض حركي :   التمرينات بمقاومة - 4 – 3

 ك ضد زميل أك اؼبعاجل أكمتناسبة مع اغبالة ، كقد تكوف اؼبقاكمة ضد اعباذبية أك بأداء سبرينات اؼبقاكمة اليت تبدأ متدرجة 
 أك ضد أثقاؿ أك مقاكمة احتكاؾ ، كهبب مراعاة تناسب قدر اؼبقاكمة مع تكرارىا حيث تؤدم كثرة التكرار إذل ضد أداة

 كما ىو معركؼ كلكن مع تقنُت مقدار اؼبقاكمة . القوة زيادة
 كتشتمل تأثَتات سبرينات اؼبقاكمة علي : 
 زيادة قوة العضلة كقوة ربملها .  - أ

 العضبلت . يف متسر  الدـ اليتزيادة كمية  - ب

http://www.sport.ta4a.us/health-science/anatomy/37-nervous-system.html
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 - 13، الصفحات 2016(عبد الباسط صديق عبد اعبواد، سبدد األكعية الدموية للتخلص من اغبرارة الزائدة .  - ت
14 - 15(    
كذلك ىي  ك حدكث اإلصابة إف فقد اؼبركنة من العوامل اؽبامة يفة :حركات اإلطالتمرينات أو  – 5 – 3

التقليل من مطارية األنسجة ،  ىاؼبتقدمة يف تأىيل اإلصابة ، كذلك بسبب حدكث ندكب ليفية نسيجية ليفية تعمل عل
فبا يؤدم لضعف اؼبدل اغبركي ، كلذا يتم أداؤىا حبرص بعد فًتة زكاؿ األدل معتمدان علي كسائل اإلضباء من تسخُت 

صورة حركية ترددية يف ؾباؿ اغبركة مث إبطاء األداء كحىت الوصوؿ لئلرالة الثابتة اليت تؤثر علي كتدليك قبلها مث أداىا ب
 اؼبغازؿ الليفية للعضلة .

 العصيب نلجأ إذل اعبهاز العضلي تنمية بعد أداء اغبركات النشطة ك: الحركات المشتركة والتناسق -  6 – 3
اغبركات اؼبتمازجة اؼبتناسقة اليت تعتمد علي القدرة العضلية كاؼبدل اغبركي الكامل كروؿ العضو كسرعة األداء كالًتكيز 

ربسن القدرات  ىزيادة التناسق اغبركي ، كالتأكيد عل اؼبركزم ك اعبهاز العصيب كالتحمل ... إخل ، كذلك للعمل علي تنبيو
 اغبركية .

حاالت إصابة اؼبفصل باإلضافة إذل  سرعة الشفاء خاصة يف تعترب عامبلن حاظبان يف  :  كنةالتمرينات السا  -7 – 3
العضبلت ، ك فيها وبدث انقباض عضلي الطرؼ اؼبقابل لطرؼ اإلصابة كذلك تزيد من قوة  أهنا تزيد الدكرة الدموية يف

ؼبفاصل من اؼبنشأ حىت االندغاـ  ك تستخدـ يف بدكف تغَت يف الطوؿ اػباص باأللياؼ العضلية بثبات تلك األلياؼ يف ا
" الشغل  س بدين فبيز حيث أف اؼبعادلة ىيالتدريبات الساكنة أك الثابتة الطوؿ ك ال وبدث يف ىذه التدريبات أم إحسا

ك بالتارل عدـ إحساس بالشغل العضلي رغم  دريبات ىناؾ تثبيت للمسافةاؼبسافة " ك يف تلك الت xالعضلي = القوة 
تفاع الضغط اغبادث عقليا فيما يسمى " باعبهد العضلي اؼبقيد " ك الذم يسبب إجهادا للفرد الذم يؤديو بسبب ار 

الضغط اغبادث على اؼبستقببلت اغبسية العصبية  ك على األكعية ك الشعَتات الدموية فبا يسبب إجهادا نسبيا سريعا نظرا 
للتمثيل الغذائي بدرجة كبَتة ، ك عدـ إزالة اؼبخلفات الناذبة عن ىذا ؼبنع إمداد اػببليا ك األلياؼ باألكسجُت البلـز 

، 2008(ؿبمود ضبدم أضبد، التمثيل اغبيوم باػببليا ، ك يتم ذلك كعمليات كيميائية حيوية ال ىوائية بالعضبلت .
 . )338صفحة 

 مميزات التمرينات الساكنة : -1 - 7 – 3
 ال وبدث أثناء تطبيقها حركة باؼبفاصل . -
 تزداد أثناء استخدامها النغمة العضلية بشدة . -
لياؼ العضلية على الشعَتات نو أثناء القياـ هبا تضغط األأنواع اؼبتحركة ، حيث تسبب إجهادا للمصاب أكثر من األ -

تقل قدرة العضلة على التخلص من نفايات  سبر من خبلؽبا فيقل األكسجُت الواصل للعضبلت ، ككذلك الدموية اليت
 يضية هبا .التفاعبلت األ

ىذا اجملاؿ باستمرار  حجم العضلة ، كينصح الباحثػوف يف زيادة ملحوظة يف يؤدم القياـ بالتمرينات الساكنة إذل -
ر اؼبصاب بقدرتو كل مرة عندما يشع  ، كأف يسمح بزيادة عدد االنقباضات يف ثواين 10ك 6االنقباض ؼبدة تًتاكح بُت 

 مرات يوميا .  5:  3على ذلك على أف يكرر نفس العدد من 
 .  يسبب عبلج ميستخدـ ىذا النوع من التمرينات للحد من ضمور العضبلت كضعفها عند تثبيت اؼبفصل أل -
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مصاب عندما الطرؼ األيسر لل اإلسراع بالشفاء، كما لوحظ زيادة الدكرة الدموية يف التمرينات الساكنة يف تسهم -
 . استخدمت التمرينات الساكنة للطرؼ األيبن غَت اؼبصاب 

 . سبتاز التمرينات الساكنة بالقدرة على تقوية العضبلت بسرعة تفوؽ سرعة التمرينات العضلية اؼبتحركة -
الباحثوف يف  ( أثبتت التجارب اؼبعملية أف القياـ بالتمرينات الساكنة يسبب زيادة ملحوظة يف حجم العضلة ، ك ينصح 

ثواين ، ك أف يسمح بزيادة عدد االنقباضات يف كل مرة عندما  10ك  06ىذا اجملاؿ باستمرار االنقباض ؼبدة تًتاكح بُت 
مرات يوميا ، ك يستخدـ ىذا النوع من  05إذل  03يشعر  اؼبصاب بقدرتو على ذلك على أف يكرر نفس العدد 

عند تثبيت اؼبفصل ألم سبب عبلجي ، ك ىذه التمرينات الساكنة التمرينات للحد من ضمور العضبلت ك ضعفها 
تسهم باإلسراع يف الشفاء ، كما لوحظ زيادة الدكرة الدموية يف الطرؼ األيسر للمصاب عندما استخدمت التمرينات 

(عبد الباسط صديق عبد اعبواد، الساكنة بالقدرة على تقوية العضبلت بسرعة تفوؽ سرعة التمرينات العضلية اؼبتحركة .) 
 )18 - 17، الصفحات 2016

  : عيوب التمرينات الساكنة - 2 – 7 – 3
 تفقد العضلة قوهتا سريعا إذا ما أكقفت التمرينات الساكنة بعكس استخداـ التمرينات اؼبتحركة . -
 كما وبدث عند التمرينات اؼبتحركة .  العصيب يال تقـو ىذه التمرينات بتنشيط التوافق العضل -
 . مبب ضغطا شديدان على اعبهاز الدكر ال يستخدـ ىذا النوع من التمرينات مع مرضى القلب حيث يس-
، 2011(ناىد أضبد عبد الرحيم، رفع مستول سرعة انقباض األلياؼ العضلية . ال يوجد دكر للتمرينات الساكنة يف-

 )339، صفحة 2008(ؿبمود ضبدم أضبد، )161صفحة 
 المتحركة ) الديناميكية ( : التأىيلية التمرينات - 8 – 3

، حيث تعمل التمرينات  ( الساكنة ) تطبيق التمرينات الثابتة يتل اؼبرحلة اليت اؼبتحركة يف التأىيلية تستخدـ التمرينات
 . كالتمرينات اؼبتحركة تساعد التمرينات الثابتة يف يالثابتة على إعداد اعبزء اؼبصاب لبلستجابة ؼبزيد من العمل العضل

 . كضعت من أجلو كىو استعادة الوظائف األساسية الطبيعية للعضو اؼبصاب مالوصوؿ للهدؼ الذ
بالشغل العضلي اؼبتحرؾ ، فعندما تتحرؾ العضلة األمامية ك تقصر يف اؼبسافة " ك تسمى التمرينات التأىيلية اؼبتحركة 

ك فائدة ىذه التدريبات  اؼبسافة "xتسبب ثٍت الساعد على العضلة أك رفع ثقل يساكم : " الشغل العضلي = القوة 
ليست فقط يف القوة اؼبستخدمة ك لكن يف اإليقاع اؼبتناكب لتلك التدريبات بُت االنقباض ك االنبساط ، فعند انقباض 
العضلة تنجذب أررافها ليقرب اؼبنشأ ك االندغاـ العضلي ك تزداد اؼبسافة .. ك ىكذا ، ك يف كل حركة تعمل اجملاميع 

    ركة معاكسة لعمل اجملاميع العضلية اؼبقابلة ك يف نفس التوقيت الزمٍت ، ك بذلك تتم اغبركة ك تنظم ، العضلية اؼبقابلة حب
ك يف غبظة االنقباض العضلي يزداد الضغط داخل العضلة ك يندفع الدـ يف األكعية الدموية العضلية ك ربدث الدكرة 

ت ، ك خبلؿ االنبساط العضلي يزداد أيضا الدـ يف األكعية الكيميائية اغبيوية البلىوائية حسب نوع ك كمية التدريبا
) مرة أكثر من العضبلت إذا ما كانت ساكنة كقت الراحة ، كما يزداد عدد  20 – 15الدموية بالعضبلت دبقدار من ( 

    ، من اغبجم الكلي لتلك الشعَتات % 15األكعية ك الشعَتات الدموية اؼبفتوحة خبلؿ العمل العضلي ك ىي حوارل 
      ك بالتارل يزداد ضخ الدـ للجزء اؼبتحرؾ ك يتم إزالة ـبلفات التمثيل الغذائي اغبيوم من العضبلت إذل الدكرة الدموية
ك القلب بسرعة ك كفاءة كبَتة ك يبكن القوؿ أف التدريبات التأىيلية اؼبتحركة ( الديناميكية ) ىي تدريبات ىوائية يف 
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بات الساكنة تدريبات ال ىوائية ربقا للتقسيم الكيميائي اغبيوم ، ك التدريبات اؼبتحركة هبب غالبيتها يف حُت أف التدري
أكياس الرمل  –أف تتم ضد مقاكمة ك يتم إحداث اؼبقاكمة بالنسبة للرياضيُت بطرؽ عديدة مثل : األثقاؿ بأنواعها 

استعماؿ األجهزة  –السباحة ضد مقاكمة  –ررية )  اعبرم يف أرضية رملية أك أرضية لينة ( –اؼبختلفة األكزاف ك األحجاـ 
الكرات الطبية اؼبتنوعة األحجاـ  –التدريبات ضد اؼبقاكمة من اؼبعاجل أك الزميل  –اؼبتنوعة داخل حجرة التأىيل بالتمرينات 

ليها مقاكمة اؼبعاجل  ك األكزاف ) . ك هبب أف نبدأ يف ىذا النوع من التدريبات دبقاكمة توازف كزف أرراؼ اؼبصاب نفسو مث ي
، الصفحات 2008(ؿبمود ضبدم أضبد، مث باستخداـ اؼبقاكمة بالكرات الطبية ك األثقاؿ ك باقي الطرؽ سالفة الذكر .. 

لياؼ األتقوية صبيع أنواع  يى االعتبار أنو للوصوؿ إذل الغاية اؼبنشودة أال ك ال بد من األخذ يف ك،  )340-341
اؼبنظم لكل ؾبموعة عضلية ،  يهبب علينا تطبيق صبيع أنواع التمرينات من خبلؿ الربنامج التأىيل، ة بشكل جيد يعضلال

، كما هبب أف نعلم أف استخداـ  ية يستجيب لنوع معُت من اجملهود العضليعضلالحيث إف كل نوع من ىذه األلياؼ 
يتناسب مع حالة كشدة اإلصابة لكل مصاب ، كأيضا حسب  ماألنواع اؼبختلفة من التمرينات ال بد أف يكوف بالقدر الذ

كاف أف يبدأ برنامج التمرينات التأىيلية بتطبيق ا  من األنبية دب ، ك قدراتو البدنية ) أمعبسده (  يالتكوين األساس
ذل استخداـ سبرينات دبساعدة  مث سبرينات بدكف مساعدة كال مقاكمة مث ضد مقاكمة كقد إساكنة مث نتدرج التمرينات ال

 اعباذبية األرضية ( ثقل اعبسم ) ، استخداـ األثقاؿ ، مقاكمات مطارية، استخداـ كسط مائي. تتمثل اؼبقاكمة يف
االرتفاع هبذه  ك أصاهبا القصور للعضلة اليت يربسُت كتنمية العمل العضل فالتمرينات ضد مقاكمة ؽبا أنبية كبَتة يف

 اؼبقاكمة تدرهبيان للوصوؿ هبا إذل أحسن مستول فبكن بدكف حدكث أم مضاعفات .
 :يتتحرؾ اؼبفاصل أثناء قياـ (اؼبصاب) هبذه التمرينات ، كتشمل نوعُت من العمل العضل

 يقًتب منشأ العضلة من اندغامها. ميك اؼبفصل ضد مقاكمة خارجية أتقصر العضلة عند قياـ اؼبصاب بتحر  -1
 . ييبتعد منشأ العضلة عند اندغامها أثناء القياـ بالعمل العضل مأ  تطوؿ العضلة أثناء قياـ اؼبصاب بتحريك اؼبفصل -2
 مميزات التمرينات أو التدريبات التأىيلية المتحركة ) الديناميكية ( : - 1 – 8 – 3
 ) .ةالتمرينات الساكنة (الثابت عنو يف يفيو زمن االنقباض العضل يقل -
عندما يزداد  ةالثاني نقباض ، كمرحلة اال يى ىناؾ مرحلتاف متتاليتاف : األكذل عندما يقصر روؿ األلياؼ العضلية ك -

 خبلؽبا العضلة .تسًتيح  ك ء عندما تقل فيها النغمة العضليةمرحلة االرزبا يفيها روؿ األلياؼ العضلية كى
مفصل من مفاصل اعبسم تقصر أك تطوؿ العضبلت اؼبواجهة فعندما تقصر العضبلت اؼبنفذة  مأ كل حركة كيف  يف -

 بُت العضبلت . للتمرين تطوؿ العضبلت اؼبواجهة ؽبا كبذلك يسهل ىذا النوع من التمرينات االتصاؿ العصيب
بقوة  م) ما يبكن أف تبذلو العضلة ، فإف ذلك يدفع الدـ الوريد 5/1مساكيان ػبمس (  يحىت إذا كاف االنقباض العضل -
 اذباه القلب فبا يساعد على زيادة الدكرة الدموية. يف
 التمرين . ضعفا عما كانت عليو قبل البدء يف 20-15ذل إالشعَتات الدموية  أثناء فًتة ارزباء العضلة يزداد الدـ يف -
 تتسع كسبلئ بالدـ أثناء القياـ هبذه التمرينات. يزداد عدد الشعَتات الدموية اليت -
 ذل األنسجة ككذلك زيادة التخلص من نفاياهتا.إيساعد على زيادة كصوؿ األكسجُت  -
 تسهل عمل القلب . تساعد ىذه التمرينات على ربسن الدكرة الدموية كزيادة تغذية العضبلت ك -
 العضلة كما التمرينات الساكنة.ال يسبب ىذا النوع من التمرينات سرعة إجهاد  -
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 ذل الزيادة قوة العظمى .إهتدؼ ىذه التمرينات  -
كذلك تزيد من سرعة انقباض  ، ك ك ترفع مستول األداء الوظيفيالعصيب يربسن التوافق العضل تساعد أيضا يف -

 األلياؼ العضلية .
، 2011(ناىد أضبد عبد الرحيم، الدكرة الدموية .تسبب انقباض العضبلت كارزباؤىا حركة باؼبفاصل تؤدل لزيادة  -

 )21-20، الصفحات 2016(عبد الباسط صديق عبد اعبواد، )162-161الصفحات 
 التأىيلية المتحركة : اترينالتمأنوا ع - 2 - 8 – 3

 الديناميكية اؼبتحركة إذل :تنقسم التمرينات 
تشمل أم سبرين وبدث تقصَت يف العضلة  ):Concentriqueالمركزية متساوية التوتر ) اترينالتم -أ

       يتم تطبيق اؼبقاكمات باستخداـ أجهزة  ) ك اؼبدغم ك أباقًتاب اؼبنش ( يتم ذلك يتطلب مقاكمة للحركة ك اؼبتدربة ك
أجهزة حركية  -أربطة مطارية -بكرات نوابض ك -أكزاف حرة -كزف اعبسم : ( يلي ماكسائل متعددة منها  أدكات ك ك

 على اؼبفصل اؼبصاب . هتدؼ ىذه التمارين إذل استعادة النشاط الطبيعي للمجموعات العضلية العاملة)  خاصة
)على اؼبفصل م اؼبدغ ك أتؤدل بتحريك اؼبفصل بعيدا (بُت اؼبنش ):Excentriqueالتمارين الالمركزية) -ب

تساعد ىذه التمارين يف خفض الشد على العضلة كبذلك يتم خزف الطاقة اؼبرنة يف اجملموعة العضلية إنشاء  ك اؼبصاب
 . يتم ربريرىا عند بدأ التقلص اؼبركزم البلحق فبا يزيد من الكفاءة اؼبيكانيكية العامة التقلص البلمركزم ك

باستخداـ األجهزة اإللكًتكنية تكوف اؼبقاكمة : ( Iso cinétique)  التمارين المقننة ميكانيكيا -جـــ 
اغبفاظ  متساكية يف ىذه التمارين يف صبيع مراحل اغبركة كؽبذه التمارين دكر كبَت يف سرعة الشفاء كرفع الكفاءة البدنية ك

يبكن التحكم يف اؼبقاكمة  اسًتجاع بعض القدرات العضلية ك سبارس ىذه التمارين بعد الشفاء ك على اعبانب اؼبهارم ك
 حسب نوع التدريب. كالسرعة فبا يساعد يف رفع اؼبستول الوظيفي عبميع أنواع األلياؼ العضلية ك

 :الحركية الشروط التربوية التي يجب إتباعها عند تنفيذ التمرينات التأىيلية - 4
 التأكد من تشخيص اإلصابة ك درجتها ك أخذ قرار بشأهنا . -
اغبالة النفسية للمريض منذ اللحظة األكذل حىت الوصوؿ إذل حالة الشفاء ك العمل على بث ركح الطمأنينة      مراعاة  -

 ك التفاؤؿ يف نفسيتو لسرعة االستجابة للعبلج .
 .عند تنفيذ الربنامج التأىيلي قدر اؼبستطاع خاصة يف بداية اؼبعاعبة ذبنب حدكث األدل -
 ناسبة .ربديد نوعية التدريبات اؼب -
 األدكات اؼبستخدمة ) ، عدد تكرارات ك فًتات الراحة لكل سبرين . –ربديد شدة األداء ( التوقيت  -
  :عندما ربدث بعض التغَتات مثل على كجوده مراعاة ذبنب التعب العضلي، حيث يبكن االستدالؿ -
 .خبلؿ بوظائف اعبهاز اغبركياإل -أ

 .العصيببلؿ بعمليات التوافق العضلي خاإل -ب
 .يقل مستول الكفاءة البدنية يف األداء -ج
 .بطء اغبركة -د
 .بتوقيت صحيح اغبركة خلل يف أداء -ق
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 .حدكث حركات جانبية غَت مطلوبة يف األداء -ك
  .شراؾ ؾبموعات عضلية غَت مطلوبة يف األداءإ -م
 ) . السليمة مراعاة التوازف يف األداء اغبركي البدين عبميع أجزاء اعبسم ( اعبزء اؼبصاب كاألجزاء -
  ( من السهل للصعب كمن األداء البسيط إرل األداء لتمرينات التأىيليةهبب مراعاة التدرج يف تنفيذ ا -

 .)87 - 86، الصفحات 2000(ؿبمد قدرم بكرم، اؼبركب ) .
البد من إجراء قياسات قبل تنفيذ الربنامج التأىيلي  كيفية انتقاء التمرينات التأىيلية المناسبة للبرنامج : - 5

اؼبقًتح ك نذكر منها قياسات ( قوامية ) ؿبيطات العضو اؼبصاب ( مفصل الركبة مثبل ) ، بعض القياسات البدنية ( القوة 
التنبيو  –لنبض ا –الضغط  –العضلية ، مركنة اؼبفاصل ، التوافق العضلي العصيب ) ، قياسات فسيولوجية ( السعة اغبيوية 

 بعض التحاليل الفسيولوجية لؤلجهزة اغبيوية اؼبتأثرة باإلصابة ) . –الكهريب للعضبلت 
 ال بد من ربليل نقاط الضعف اػباصة بكل إصابة أك أم اكبراؼ قوامي قيد الدراسة . -
 ربديد اؽبدؼ األساسي للتمرينات التأىيلية لكل مرحلة . -
ة ك الفسيولوجية لؤلفراد الذم ينطبق عليهم الربنامج ربقا للمرحلة العمرية حىت يتمكن من هبب ربديد اؼبواصفات البدني -

 تشكيل اغبمل التدرييب اؼبناسب لقدراتو البدنية .
 ال بد من ربديد العضبلت اليت تأثرت نتيجة اإلصابة ك العمل على تقويتها . -
 مصاب .التدرج يف ضبل التمرينات ليتناسب مع القوة العضلية لل -
 .)158، صفحة 2011(ناىد أضبد عبد الرحيم، التدرج يف التمرينات التأىيلية من البسيطة إذل اؼبركبة . -

باختبارات قبلية لقياس درجة األدل ك القوة العضلية ك كذا درجة االتزاف الثابت ك الديناميكي      مت القياـ ك نشَت إذل أنو    
ك ذلك من أجل ضبط الربنامج التأىيلي ك التمرينات اؼبناسبة من أجل تطوير النقص ك الضعف اؼبسجل من االختبارات 

 القبلية ك التتبعية خبلؿ مدة الربنامج التأىيلي .
 :الحركي  تؤثر على فاعلية التأىيل التي العوامل - 6
 . االختيار الصحيح للتمرينات التأىيلية-
 . عدد التمرينات اؼبستخدمة -
 . الوضع االبتدائي الذم يبدأ منو كل سبرين -
 . درجة الشدة اليت يؤدل هبا كل سبرين -
 . إيقاع األداء لكل سبرين -
 . اؼبدل اغبركي للتمرين -
 الفسيولوجي للتمرينات التأىيلية.منحٌت اغبمل  -
 :   تذكر مَتفت السيد يوسف أف :تأىيلية عتبارات الهامة عند وضع التمرينات الاال - 7
ميكانيكية حدكثها كالعبلج  فسيولوجيا مع ربديد درجة اإلصابة ك تقييم حالة اؼبصاب بدنيا ك ك ضركرة الفحص األكرل -

 . صابات السابقةمعرفة اإل اؼبتبع ك
 . الربنامج تبعا غبالة كل مصاب وضعإجراء اختبارات بدنية تشخيصية ل -
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عدد  فًتات الراحة البينية ك عدد اجملموعات ك كضع الربنامج على أسس علمية سليمة من حيث ربديد الشدة ك -
 .التكرارات

 .األدكات اؼبستخدمة ربديد األثقاؿ ك -
 . احملددة لكل مرحلة من مراحل الربنامج الفًتة ربديد الفًتة الزمنية للربنامج ككل ك-
 . زيادة اؼبقاكمة اليت تتناسب مع مقدرة اؼبصاب تتناسب اؼبقاكمة اؼبعطاة مع قوة العضبلت مع التدرج يف-
 . الشاملة ألجزاء اعبسم األخرل االىتماـ بوضع سبرينات للمحافظة على القدرة العامة ك-
ور باختفاء األدل للوصوؿ إذل الشفاء التشروبي حيث أف اختفاء األدل دليل استمرار التدريب للنهاية حىت بعد الشع-

 .)69-68، الصفحات 2005(مرفت السيد يوسف ، للوصوؿ إذل الشفاء الوظيفي . 
 اإلرشادات العامة خالل مراحل التأىيل: - 8
 : اغبركي بثبلث مستويات تأىيلخطة السبر  :تأىيلية مستويات التمارين ال - 1 – 8
تبدأ سبارين ىذا اؼبستول يف اؼبرحلة اغبادة من اإلصابة كعندىا يكوف ىنالك اختبلؿ كبَت  : المستوى األول -8-1-1

لحوظ يف النشاط اغبركي كغالبا ما يكوف اعبزء اؼبلبفاض اال يف كظائف كأجهزة اعبسم اؼبختلفة، مع األدل كالضعف العاـ ك
  اؼبصاب يف فًتة التثبيت .

 : للمستول األكؿ ما يليلية يتتضمن التمرينات التأى
 سبرينات ساكنة كسبرينات متحركة للعضبلت باألجزاء السليمة للجسم .-أ

سبرينات ساكنة تطبق حبرص على العضبلت اؼبصابة كسبرينات متحركة للعضبلت اجملاكرة على أال تسبب آالما دبنطقة -ب
 اإلصابة .

 سبرينات لتنشيط الدكرة الدموية كيستخدـ فيها االنقباض اؼبتكرر لعضبلت هناية األرراؼ . -ػػ ج
 .ي، كيستخدـ فيها العضبلت العاملة على اعبهاز التنفسيسبرينات لتنشيط اعبهاز التنفس –د 
 عند السماح للمصاب بتحريك العضو اؼبعتل ::المستوى الثاني  -8-1-2
 ت باؼبنارق اؼبصابة كالسليمة .سبرينات ساكنة للعضبل-1
 سبرينات متحركة ضد مقاكمة شديدة للعضبلت السليمة .-2
سبرينات متحركة للعضبلت اؼبصابة تبدأ بتمرينات مساعدة بواسطة اؼبعاجل ، كتسمى سبرينات قسرية مث تبدأ التمرينات -3

 .يبدكف مقاكمة يليها سبرينات ضد مقاكمة بداية باستخداـ كزف الطرؼ ؼبقاكمة العمل العضل ماغبرة أ
 الثابت كاؼبتحرؾ . يسبرينات يتداخل فيها العمل العضل-4
 . يكالتنفس مسبرينات تنمية كفاءة عمل اعبهازين الدكر -5
 ؼبعتل :عند السماح للمصاب باالستخداـ الشامل للجزء االثالث : ستوىالم -8-1-3
 سبرينات تقوية ساكنة كمتحركة للعضبلت السليمة كاؼبعتلة مع الًتكيز على اعبزء اؼبصاب من اعبسم . -1
 سبرينات متداخلة ساكنة كمتحركة عبميع عضبلت اعبسم مع الًتكيز على اعبزء اؼبعتل .-1
 اؼبعتل . ءجبميع أجزاء اعبسم مع الًتكيز على اعبز  يسبرينات لتنشيط اتصاؿ العصب العضل-2
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سبرينات تقوية لعضبلت الذراعُت  ك ،القفز  ك مإذا كانت اإلصابة باألرراؼ السفلية يليها سبرينات اعبر  يسبرينات اؼبش-3
    غَتىا  عقلة اغبائط ك األحجاـ اؼبختلفة ك الطبية ذات األثقاؿ ك اتحالة إصابة األرراؼ العليا تستخدـ فيها الكر  يف
  تنشيط االتصاالت العصبية كالعقلية . كذلك لزيادة مركنة األنسجة الرخوة ك سبرينات اؼبركنة ، كيفضل استخداـ  ك

 .)2014(تامر الداككدم، )2010(أضبد حلمي صاحل، 
 فإف اؼبقاكمة اؼبطلوبة تكوف متساكية يف مهمة جدا التمرينات اإلرادية اؼبقننة أثناء تطبيق ىذه التمريناتك نشَت إذل أف 

قد تستخدـ فيها أجهزة معينة حيث توفر ىذه األجهزة عبميع عضبلت اعبسم الكمية اؼبطلوبة  صبيع مراحل اغبركة ، ك
عبميع أنواع األلياؼ بالعضبلت  يرفع مستول األداء الوظيف األداء ، فبا يساعد يف السرعة اؼبطلوبة يف من اؼبقاكمة ك

 اؽبيكلية .
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 خالصة :
، حيث أنو كاف كسيلة خبلؿ ما تطرؽ إليو  الباحث يف ىذا الفصل حوؿ التأىيل اغبركي لئلصابات الرياضية من 

على مفهـو ك أنبية ك أىداؼ التأىيل اغبركي ، حيث تطرقنا بالتفصيل للتمرينات التأىيلية ، ماىيتها ، أنواعها            للتعرؼ
ك تقسيماهتا ، إذ أنو قبل كضع الربنامج التأىيلي لئلصابات الرياضية ال بد من معرفة التمرينات التأىيلية اغبركية اؼبناسبة  

هبب أف يكوف الرياضي  وامج التأىيلي ك اليت زبضع لشركط ك معايَت معينة النتقائها ، إذ أنلكل مرحلة من مراحل الربن
،    اؼبفصلأداء اؼبهارة التخصصية يف الشكل اغبركي اؼبيكانيكي الطبيعي ؽبا بدكف كجود اكبراؼ أك ضعف يف  ىقادران عل

، ك ىذا يتوقف على اؼبعلومات  ستوم الوظيفي السابقأف يكوف الرياضي قادران علي أداء اؼبهارة التخصصية يف نفس اؼبك 
       قواعده  اؼبقدمة يف ىذا الفصل ، ك سنتطرؽ يف الفصل اؼبوارل إذل كل ما يتعلق بالربنامج التأىيلي البدين ، أسسو ك

 ك مبادئ تطبيقو ك كذا مراحلو اؼبختلفة . 
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 د :ـــتمهي

صة يف ؾباؿ تأىيل اإلصابات من بُت مشاكل الفكر اإلنساين عموما ك الرياضي خصوصا قبد مشكلة الربؾبة خا 
الرياضية ، ك الذم فتح ؾباال كاسعا للباحثُت إلهباد اغبلوؿ ؽبذه اؼبشكلة ، فالكثَت من اؼبدربُت ال يولوف اىتماما ؼبضموف 

ك الكثَت منهم هبدكف صعوبة يف كضع التمارين التأىيلية اؼبناسبة اليت تكوف  برامج تأىيل اإلصابات الرياضية رغم أنبيتها ،
ضمن ؿبتول الربنامج ، حيث يلجئوف إذل االختيار العشوائي ؽبذه التمرينات ىذا ما يؤدم  يف أغلب األحياف إذل عودة 

 اإلصابة .
حيث يعد الربنامج الوسيلة الوحيدة يف ربقيق عمليات التنفيذ ػبطة العمل اؼبصممة للوصوؿ باؼبصاب إذل حالة ما قبل     

اإلصابة ، ك من ىذا اؼبنظور أردنا يف ىذا الفصل تسليط الضوء على بعض اعبوانب اؼبهمة ك اؼبساعدة يف تصميم برامج 
 تأىيل اإلصابات الرياضية بصفة عامة . 
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 البرنامج :  - 1
    ىو أحد عناصر التخطيط ك اليت بدكهنا تكوف عملية التخطيط غَت قابلة للتنفيذ ، : تعريف البرنامج - 1 – 1

 )02، صفحة 2002(عبد اغبميد شرؼ، .  ك تصبح يف ىذه اغبالة عاجزة عن ربقيق أىدافها اؼبرجوة
ت ك األنشطة ك العمليات التعليمية اؼبقًتحة لتغطية فًتة زمنية ؿبددة ،   نو عبارة عن عملية زبطيط للمقرراك يعرؼ بأ   

داء ك موعد ك يعرؼ كذلك أنو عبارة عن كشف بوضوح للعمليات اؼبطلوب تنفيذىا مبينا بصفة خاصة موعد االبت
. ك يبكننا القوؿ بأف الربنامج ىو عبارة  )17، صفحة 2002(عبد اغبميد شرؼ، االنتهاء لكل عملية تقرر تنفيذىا .  

 عن ؾبموعة من اػبطوات التنفيذية إلقباح خطة ك أىداؼ مسطرة خبلؿ فًتة زمنية ؿبددة .
 أىمية البرنامج : - 2 – 1
 يف غياب الربنامج تصبح عملية التخطيط ناقصة ك عديبة الفعالية .اكتساب عنصر التخطيط فعاليتو  : -أ 

: بغياب الربنامج من التخطيط تسقط فعاليتو ، ك بالتارل تكوف العملية اإلدارية  اكتساب العملية اإلدارية للتوفيق -ب 
 غَت مكتملة ك تكوف العملية كلها متعثرة  .

إف عدـ اكتماؿ العملية اإلدارية لفقداهنا عنصر التخطيط الكامل غَت قادرة على مل على عدم ضياع الهدف :الع -جــ 
 . ربقيق األىداؼ فتصبح عقيمة ، إذف فبل بد من الربنامج

: حيث أف الربنامج يعطي للزمن قيمة كتقلل من الوقت الضائع ك تساعد على إقباز األعماؿ  االقتصاد في الجهد -د 
 أقصر كقت فبكن حبيث يستغل الوقت اؼبتيسر أحسن استعماؿ . يف

: إذا اكتملت العملية اإلدارية بكل عناصرىا نصبح قادرين على ربقيق        يساعد على إنجاح الخطة التدريبية -ه 
 ك تنفيذ أىداؼ اػبطط اؼبوضوعة  .

العشوائية على عمليات التنفيذ ، ك ينتج عن ذلك تعثر  : يف غياب الربنامج تطغى البعد عن العشوائية في التنفيذ -و 
 العملية اإلدارية .

 )48 - 47، الصفحات 2002(عبد اغبميد شرؼ، : الربنامج عامل مساعد يف اإلقباز الدقيق . دقة التنفيذ -ز 
 التأىيل الرياضي:برنامج  - 2

إف برامج التأىيل الرياضي ىي النقطة اؼبثالية اليت يبدأ عندىا اؼبصاب للتعايف من إصابتو، حيث يبدأ التأىيل الرياضي "
مع بداية برنامج معاعبة األدل ، مع استخداـ بعض الوسائل اؼبساعدة للتخفيف من األدل كالتربيد أك تطبيقات التسخُت  

األعظم للتأىيل الرياضي برامج التمرينات كاإلرالة ،  ليتضمن احملتو ية ، ك ي كاؼبوجات فوؽ الصوتائالكهرب كالتنبيو
اغبركي من األدل،  لالوضع الطبيعي قبل اإلصابة كربرير اؼبد إذل  رجوع العضلة اؼبصابة أك األدل ىفاإلرالة تساعد عل

التوازف ، لتحسُت األداء، كيعقب ذلك استخداـ التدريبات الوظيفية  كاؼبركنة ك التحمل ك القوة،  كيشمل نظاـ التمرينات
فورمتو السابقة يف األداء الرياضي قبل حدكث اإلصابة ، كتلك التدريبات غالبا ما تكوف  للمساعدة يف عودة الرياضي إذل

التأىيل الرياضي كسائل ـبتلفة للطب البديل  خَتة تستخدـ برامج زبصصية يف النشاط الرياضي اؼبمارس، كيف الفًتة األ
 ، كالشياتسو ... إخل. chiropractic. كتقوًن العظاـ كاألنسجة

كلما كانت  ك ، درجتها فربامج التأىيل هبب أف ُتصمم حبيث تقابل احتياجات كل مريض من حيث نوع اإلصابة ك
ع متابعة التأىيل الشامل بالتغذية الرجعية من خبلؿ مشاركة اؼبريض كعائلتو إهبابية كلما قبح الربنامج التأىيلي، م

http://www.sport.ta4a.us/
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الناحية الوظيفية  منفبكن  لمستو  ىمؤشراهتا. فهدؼ التأىيل بعد اإلصابة ىو مساعدة اؼبريض للرجوع ألعل
 . اؼبستوم البدين كالنفسي كاالجتماعي ىكاالستقبللية، كالتحسن العاـ يف جودة اغبياة لديو عل

كلكن هبب ة صابدكار أك مراحل لكل مرحلة من مراحل اإلأيبكن تقسيم عملية إعادة التأىيل للرياضي اؼبصاب يف     
يبكن كضع النظم البيولوجية يف ذبمعات ضمن  ذ الإاإلشارة إذل أف اغبدكد بُت ىذه اؼبراحل ليست ؿبددة بوضوح ، 

ليس االستثناء من الفسيولوجية اؼبرضية  ىي تعد القاعدة ك التفاعل ك التداخل ك كحدات منفصلة حيث يسودىا التباين ك
للربامج  ةسس العلمياؼبضاعفات اليت ترافقها حيث يتم ربديد األ ك وبدث على اؼبستول اػبلوم ما صابات األنسجة كإل

 )2010صاحل، (أضبد حلمي . "ىيلأاليت يبكن االستناد عليها يف تصميم برنامج إعادة الت
 مبادئ برنامج التأىيل الحركي : - 3

هتدؼ عملية التأىيل اغبركي البدين إذل استعادة الوظيفة الكاملة بعد اإلصابة ، ك ىناؾ فرؽ كاضح بُت تأىيل عامة "
ستطيع الفرد اؼبرضى ك تأىيل الرياضيُت يف الدرجة ك اػبصوصية ( النوعية ) ، فبينما يتوقف تأىيل عامة اؼبرضى عندما ي

اؼبشي ( دكف عرج ) ك صعود السبلدل ، أما تأىيل الرياضيُت فبل يتوقف لتحقيق مستول عاؿ من النشاط بل هبب أف 
يستمر ك يصمم الربنامج حبيث يقابل اؼبتطلبات النوعية لرياضتو أيضا ، ك ؽبذا السبب يتوجب على العاملُت يف ؾباؿ 

ك لكن ة فقط مثل ـبتلف رياضات اؼبضرب ، ؿ الرياضي عموما ، ك ليس بتقنيات فرديعبلج الرياضيُت اإلؼباـ الكايف باجملا
بتكتيكات الرياضات أيضا ، بالتارل هبب أف يكونوا رياضيُت ، لذلك ال بد من كجود عبلقات ترابطية ؿبكمة بُت صبيع 
العاملُت يف ؾباؿ عبلج ك تأىيل اإلصابات الرياضية لضماف استمرارية مباشرة ك منطقية للعملية العبلجية حىت بداية 

   ق ضركرة إؼباـ متخصصي العبلج الطبيعي دبا سبق اإلشارة إليو ىذا من استئناؼ التدريب . ( ك يأيت ذلك عن رري
وبدث بينهم تواصل دكف ناحية ، ك من ناحية أخرل إؼباـ اؼبسؤكلُت الفنيُت عن الرياضيُت دببادئ العبلج البدين لكي 

 إساءة فهم ، لذلك هبب مراعاة بعض اؼببادئ األساسية نلخصها فيما يلي :
برنامج التأىيل منذ غبظة حدكث اإلصابة ، على الرغم من أنو ردبا يكوف الشيء اؼبهم يف ىذه اؼبرحلة ىو هبب أف يبدأ  -

أك درجة اإلصابة ، ك ليس على نوع  بلج اؼببكر على ربيعة ك شدة معرفة ما ال هبب عملو ( فعلو ) ، ك يعتمد الع
فف األدل ، ربجيم التوـر ك التشجيع ( اغبث ) على النشاط الرياضي من حيث اؼببدأ يبكن لئلسعافات األكلية أف زب

       اغبركة اؼببكرة دكف ضغط زائد على اعبزء اؼبصاب ك لكن عندما زبف ردكد األفعاؿ اغبادة لئلصابة ك يبدأ اإلصبلح
 اؼبعُت . ( الًتميم ك العبلج ) اؼببكر ، يصبح برنامج التأىيل أكثر خصوصية ( نوعية ) ك يرتبط بنوع النشاط الرياضي

   ك التحمل ، ك اؼبركنة اصة بالقوة العضلية ، هبب أف يشتمل الربنامج على توازف مبوذجي ( مثارل ) من التمرينات اػب -
ك السرعة ك التوافق ، ىذا التناسب ال يناسب النشاط الرياضي فقط بل يناسب كل موقف ( موضع ، كظيفة ) يف اؼبلعب 

من الواضح أف العيب اػبطوط األمامية يف رياضة كرة القدـ أك رياضة اؽبوكي وبتاجوف إذل ك ذلك يف الرياضات اعبماعية ك 
سرعة عدك ، ك ربمل بينما وبتاج حارس اؼبرمى سرعة حركة اعبسم عامة ك رشاقة ، ك باؼبثل يهدؼ رافع األثقاؿ إذل تنمية 

 اراتوف إذل تنمية التحمل . القدرة بصفة أساسية ك عداء اؼبسافات القصَتة إذل السرعة ك العب اؼب
هبب أف يكوف الربنامج اؼبصمم كاضحا سباما حوؿ ما هبب عملو ك كيفية أدائو ك توقيتو ك التكرارات اؼبطلوب على  -

           أدائو ك توقيتو ك التكرارات اؼبطلوب أدائها ، هبب التدرج يف زيادة شدة أضباؿ األداء حبذر شديد من يـو آلخر
دائما للتغذية الرجعية ( اؼبعلومات اؼبرتدة ) من اليـو السابق ك بذلك يسمح للجزء اؼبصاب بتلقي جرعة  ك االستجابة
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صغَتة أكثر من اإلجهاد يف كل مرحلة دكف ربميل زائد مفاجئ ال ينمي ىذا النظاـ العضلة فقط ، بل ينشط عملية 
ظاـ ) ، إذا ظبح للجزء اؼبقابل من الكسر بقليل من اغبركة  الًتميم ك زيادة أكثر يف تكوين مادة العظم ( مادة التحاـ الع

 منها يف حالة التثبيت الكامل للكسر .
العبلج الصحيح لئلصابة يف حينو عبارة عن جزء من التأىيل يف اجملاؿ الرياضي ، حيث من الضركرم أداء سبرينات  -

( الضرر ) ، عل أف تكوف ىذه اعبزء اؼبصاب للخطر  هنا لن تعرضعبميع أجزاء اعبسم غَت اؼبتأثرة باإلصابة ، راؼبا أ
التمرينات ؾبهزة بدرجة كافية ذبعل اؼبصاب يلهث ، ك ذلك للمحافظة على لياقة جهاز القلب ك األكعية الدموية ، ففي 

ى سبرينات مد حالة اإلصابة الغَت شديدة ؼبفصل الركبة يبكن أف تشمل التمرينات اؼبؤداة باألجزاء الغَت متأثرة باإلصابة عل
، تعلق ثٍت الذراعُت على  الذراعُت لرفع ثقل قضيب أثقاؿ مثبل ، من كضع الرقود على الظهر ، رفع اعبذع عاليا من الرقود

( جهاز عقلة أك ما شابو ذلك ) أعلى الرأس ، انبطاح ثٍت الذراعُت ، اػبطو على مقعد سويدم بالرجل السليمة  عارضة 
(ؿبمد قدرم بكرم ، علي . "اـ األمثل ؽبذا اؼببدأ يف أكضح مثاؿ الدكرات األكؼببية للمعاقُتك يتضح االستخد، ك غَتىا 

 )248 - 239، الصفحات 2011جبلؿ الدين، 
 أىداف برامج التأىيل الرياضي : - 4
البلعب عن التدريب لفًتات رويلة أثناء مراحل العبلج اؼبختلفة القضاء على فًتة الراحة السلبية لعدـ ؿباكلة انقطاع -

حبيث تبدأ برامج التأىيل يف أقرب مرحلة مبكرة من العبلج ، ك تسَت معو جنبا إذل جنب ؼبنع حدكث أم تلف أك ضعف 
ك ربسُت اغبالة أك ضمور للعضبلت أك تصلب للمفاصل ، ك احملافظة على كفاءة األجهزة اغبيوية ك درجة النغمة العضلية 

 العامة للدكرة الدموية .
احملافظة على درجة اللياقة البدنية لؤلجزاء السليمة من اعبسم رواؿ اؼبرحلة اغبادة من اإلصابة دكف حدكث أم خلل  -

كظيفي يف اعبزء اؼبصاب ، ك العمل على االرتفاع دبستول درجة التوافق العضلي العصيب بصفة عامة ك تعويض البلعب 
 )31، صفحة 2016(عبد الباسط صديق عبد اعبواد، فقده من عناصر اللياقة رواؿ فًتة العبلج .عما 

 : تصميم البرنامج التأىيلي - 5
ذ إأىداؼ رويلة األجل يف االعتبار ،  كضع ك أىيل بشكل فردم على اؼبدل القصَتينبغي تصميم برنامج إعادة الت

خرل كحالة اؼبصاب كاػبصائص األ ةصاببشكل فردم كفق نوع اإل ةيكوف الربنامج شامل كيتضمن التمارين اؼبعدف أهبب 
ف يتم التقدـ بالربنامج بأماف كفعالية، كما ينبغي أ ، كإدماج ررائق العبلج كالتمارين ك ةصابلسَت العبلج خبلؿ مراحل اإل

 . )2005(ظبيعة خليل ؿبمد، .مج ك النتائجمعرفة كيفية تقييم حالة اؼبصاب ، كتقييم الربنا
ك نشَت إذل أنو من الواجب عند تصميم الربنامج معرفة ربيعة ك مكاف ك زمن ك درجة اإلصابة ك ربيعة العمل أك 

للعمل على إعادة النشاط الذم يبارسو اؼبصاب ، ك ذلك لتحديد العضبلت اليت تأثرت باإلصابة ك كظيفتها ، ك كذلك 
 الكفاءة الوظيفية لتلك العضبلت ك إعادة اؼبدل اغبركي لطبيعتو بالنسبة للمفاصل .

 معايير البرنامج التأىيلي الحركي المنظم : - 6
 يبدأ الربنامج بالتمرينات الساكنة .-
 كل نوع من األلياؼ العضلية يستجيب لنوع معُت من اجملهود العضلي .  -
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أنواع التمرينات اؼبختلفة بالقدر اؼبناسب غبالة العضلة ك درجة اإلصابة ك التكوين األساسي لقدراتو  هبب أف يتناسب ك -
 البدنية .

التدرج بالتمرينات الساكنة مث سبرينات دبساعدة مث سبرينات حرة بدكف مساعدة ك ال مقاكمة مث ضد مقاكمة ( اعباذبية  -
 اؼبقاكمة دكف حدكث أم مضاعفات .األثقاؿ ... اخل ) ك التدرج حبجم –األرضية 

مع مبلحظة أف اإلجهاد عند التمرينات الساكنة يرجع للضغط على الشعَتات الدموية اليت سبر من خبلؿ العضبلت فيقل 
 األكسجُت الواصل للعضلة فتقل قدرة العضلة على التخلص من نفايات تفاعبلت األيض هبا .

 األسس العلمية لبرنامج التأىيل : - 7
 يبكن تلخيصها بصفة عامة  :" 
    يتفق ك التكوين البنائي للجسم       التأىيل عملية فردية ك على ذلك يراعى أف يكوف ىناؾ برنامج  لكل فرد  – 1

 ك اػبصائص البيوميكانيكية ك الكيميائية .
الراحة ك االبتعاد عن  مراعاة القواعد ك األسس العلمية للتدريب البدين من حيث تدرج اغبمل ك مراعاة فًتات – 2

 التمرينات اؼبركبة خاصة يف البداية .
 كضع الضوابط اليت تسمح باستمرار الربنامج ك عدـ انقطاع الفرد أك عدـ انتظامو . – 3
 أف يكوف الربنامج مرف قابل للتعديل ربت أم ظركؼ متغَتة للفرد أك األدكات ك األجهزة اؼبستخدمة يف تنفيذه . – 4
 أف يراعى يف الربنامج اإلمكانات اؼبادية ك البشرية اؼبتوفرة ك استغبلؽبا بالصورة اؼبناسبة . – 5
عدـ تركيز الربنامج على اإلصابة فقط بل ؿباكلة دراسة ك تطوير اغبالة بالكامل بنائيا ك كظيفيا ك أف يعمل الربنامج  – 6

 مراعاة أنبية ما يلي : على تأىيل الفرد ك ليس اؼبنطقة اؼبصابة ك على ذلك يبكن 
 كفاءة اعبهاز الدكرم ك التنفسي ك األجهزة اغبيوية األخرل .االىتماـ ب -
 تقدير نسبة القصور ك العجز الناتج لتحديد مراحل الوصوؿ للهدؼ ك ىو العودة للحالة  كلما أمكن . -
 قياس معدالت اللياقة البدنية للفرد بصفة عامة خبلؿ برنامج التأىيل . -
 اغبالة النفسية للفرد كعامل مؤثر على سرعة االستجابة للربنامج .مبلحظة  -

أف يسمح برنامج التأىيل بالتقييم العلمي ك اؼبتابعة إلمكانية ربديد مدل االلتزاـ دبحتويات أك إجراء التعديبلت  – 7
 البلزمة حىت يبكن ربقيق أعلى معدؿ إقباز .

قائي بعد مراعاة ما يلـز من تعديبلت ك ىي ؿبصلة اؼبتابعة اؼبستمرة التخطيط لوضع برنامج رويل اؼبدل كإجراء ك  – 8
 ك يراعى عند تنفيذ الربنامج الوقائي ما يلي : للحالة .
 تقدير اغبالة اعبسمية للفرد ك توقع ما يطرأ عليو من تغَتات . -
 ربديد األىداؼ النهائية ك األغراض اؼبرحلية بصورة كاضحة . -
(عبد الباسط صديق . " ىيل اآلمنة ك الفعالة ك ذات التأثَت اؼبباشر كلما أمكن ذلكاختيار ررؽ العبلج ك التأ -

 )10-09، الصفحات 2016عبد اعبواد، 
" اعبسد يتطور ك يتفاعل كفقا :  ربقا لقانوف ككلف"  قواعد و أسس و مكونات البرنامج التأىيلي : - 8

 مع أخذ ىذا القانوف يف االعتبار ، فإننا كبتاج إذل كضع ضغوط على اعبسم بعدة ررؽ لتحفيز للضغوط الواقعة عليو " 
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 النسيج اؼبصاب للشفاء بسرعة ك فاعلية ، ك قد يتطلب ىذا األمر ما يلي :
 ة كفقا لنوعها ك درجتها .ربديد الوسائل اؼبناسبة اليت تستخدـ يف عبلج اإلصاب – 1
 ربديد اؼبدل اغبركي للعضو اؼبصاب . – 2
 ربديد مستول القوة العضلية للجزء اؼبصاب . – 3
 ربديد لياقة القلب ك األكعية الدموية ( التحمل الدكرم التنفسي ) . – 4
 )76، صفحة 2016(عبد الباسط صديق عبد اعبواد، . "ربديد مستول اللياقة البدنية  ك اغبركية ك اؼبهارية – 5
 الوسائل العالجية التي يمكن استخدامها في برنامج التأىيل الحركي لإلصابات الرياضية : - 9
 دقيقة مع التدليك . 15استخداـ الثلج يف اإلصابات اغبادة ، يفضل كضع الثلج ؼبدة  العالج بالتبريد : - 1 –9
 – 10يستخدـ عند حدكث أدل مع تدريبات التأىيل عن رريق كضع الثلج أكال ؼبدة  التبريد مع الحركة : –2 - 9

 دقيقة لتقليل األدل ك زبدير الطرؼ اؼبصاب مث البدء بالتدريبات . 15
د سرعة عن رريق اؼبوجات فوؽ الصوتية اليت تزيد من سبدد الكوالجُت ( الندكب ) ، ك تزي العالج الحراري : –3 - 9

 الدكرة الدموية كما تعمل على اغبد من األدل أك التقلص .
كما أف زيادة الدكرة الدموية تساعد على االلتئاـ نظرا لزيادة تدفق األكسجُت ك اؼبواد الغذائية إذل اؼبنطقة ، كما تعمل 

الصوتية أكثر من استخداـ التربيد اغبرارة على تقليل األدل ك زيادة مدل اغبركة ، ك غالبا يفضل استخداـ اؼبوجات فوؽ 
خصوصا يف اؼبراحل األكذل ، ك ىذا يرجع إذل حقيقة أف التربيد يسبب ( صعوبة اغبركة ، تقصَت مع زيادة اللزكجة يف 

 العضبلت ) ، ك اليت ربد من القدرة على إقباز األنشطة اغبركية .
األدل أيضا ، ك تعمل على تقليل توتر ك تشنج العضلة  ىذه الوسيلة تستخدـ هبدؼ تقليلالتنبيو الكهربائي :  - 4 - 9

ك تزيد من ربسن الدكرة الدموية يف اعبزء اؼبصاب ، كما أنو يساعد يف إعادة تأىيل العضبلت ، ك يفضل عدـ استخداـ 
استخدامها يف ىذا األسلوب راؼبا الرياضي يكوف قادرا على أداء التدريبات اغبركية اغبرة ك اإلهبابية ك النشطة . ك يفضل 

 حالة عدـ قدرتو على القياـ هبذه التدريبات .
إجراء التدليك يقلل من ظهور اآلالـ ك التشنجات العضلية ، ك تدليك األنسجة العميقة التدليك العالجي :   –5 - 9

ى اذباه مبو يبكن أف يساعد يف إعادة ترتيب ألياؼ الكوالجُت يف مكاف اإلصابة ، ك استخداـ التدليك بالثلج يؤثر عل
األنسجة ، ك يتم تدليك اؼبنطقة اؼبصابة على الفور بعد اػبركج من التمرين قبل تنفيذ عملية التربيد ، كيفضل استخداـ 
التدليك بعد جلسة اؼبوجات فوؽ الصوتية يف تكسَت الكوالجُت ك إتاحة الفرصة يف التأثَت على مبو األنسجة بشكل 

 أفضل .
  تطوير أك احملافظة على مدل اغبركة ك القوة ،  –ربسُت  –هتدؼ إذل ترميم  لية الحركية :التدريبات التأىي - 6 - 9

 .)78 - 77، الصفحات 2016(عبد الباسط صديق عبد اعبواد، ك لياقة القلب ك األكعية الدموية ك التناغم اغبركي .
 : خطة إعادة تأىيل–10

ىيل على فهم الفيزيولوجيا اؼبرضية األساسية لكل مرحلة من مراحل إعادة أاؼبهم جدا أف تستند خطة إعادة التمن 
 ةاليت تعتمد على مقدار الضرر كسَت عملية الشفاء خبلؿ اؼبراحل اؼبختلف لكل مرحلو ك ةالعبلجات اؼببلئم ك ، ىيلأالت

 هبب فهم ك ،ةسريع ك ةجل اغبصوؿ على نتائج عبلجيو مناسبأمن ذلك  ك ةالتقنيات اؼبتاح النظريات ك ك ةصابمن اإل
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اؼبيكانيكا  الفسيولوجيا ك نبها علم التشريح كأيف علـو شىت  ةاػبلفية العلمي ك النظرية صابة من خبلؿ اؼبعرفةاإل ربيعة
فرص  للرياضي ك ةالعبلجية اؼببلئمتعزز اختيار الطرائق  ك ، عادة التأىيلإاليت تكوف حاظبة يف ربديد برنامج  اغبيوية ك

 .ك اؼبنافسةأسريعة للنشاط الرياضي ال منة كاآللعودة ا
 إتباعلذا هبب ذبنب  ةلكنو ىبضع للفردي أدكات التأىيل ليست هنج ثابت ك ف ررؽ تنفيذ العبلج كإعادة التأىيل كإ "

         ةىيليأيف التخطيط لوضع الربامج التيبكن اعتمادىا  سس فقط كسلفا فهي ربمل معلومات عن األ ةالربامج اؼبعد
يرافقها عدة استجابات انفعاليو لذا  ةصابف اإلأمن اعبدير بالذكر  كة صابنوع اإل ك تطويرىا كفق خصوصية اؼبصاب ك

ذل إذ ينبغي النظر إكالوقاية من اإلصابات ،  الرياضيُتساسي يف تكييف أهبب فهم اعبانب النفسي إلعادة التأىيل كىو 
ذل إصابة صعبة للغاية بالنسبة لتنافس الرياضي الذم يهدؼ للعودة ث تكوف فًتة ما بعد اإلياآلثار النفسية لئلصابة ، ح

ك الضرر الناتج عنها كمضاعفاتو ،  ةصابالرياضة يف أقرب كقت فبكن ، لذا من اؼبهم أف يشرح للرياضي تفاصيل كقوع اإل
 .)2010(أضبد حلمي صاحل، " . ذل اؼبنافسةإمٍت كالتكهن بشأف العودة كأنبية عملية إعادة التأىيل كاإلرار الز 

 الحركي : التأىيلي مراحل البرنامجخالل عادة التأىيل إأسس  - 11
 (: الحادة ) االلتهابية األولى : المرحلة المرحلة–1 - 11
    كاضبرار كتوـر ، كرد فعل الذم ينطوم على األدل ،  بااللتهابات تتميز اؼبرحلة األكذل يف معظم اإلصابات الرياضية ك

يستخدـ  ك ،ساعة 72ذل إما يصل  ةيبكن أف تستغرؽ ىذه اؼبرحل للنسيج اؼبصاب ك ةارتفاع درجات اغبرارة اؼبوضعي ك
ف تقييد اغبركة ، ألك أالعبلج اغبركي األكرل ؽبذه اؼبرحلة عادة كالذم يتضمن بعض الوسائل اليت تعمل على تفادم شل 

ذلك يبكن أف يتسبب يف آثار سلبية كيف كقت مبكر كملموس على ـبتلف األجهزة كنظمها الفسيولوجية كعملية التمثيل 
كذلك يطيل فًتة  ةصابمن اإل ةالغذائي فبا يؤدم إذل ىدـ ، كضمور كضعف العضبلت كتلف األنسجة بعد فًتة كجيز 

 اد ك تتضمن تقدير اإلصابة ك كضع إسًتاتيجية الربنامج.ك يطلق عليها مرحلة اإلعد،  الشفاء
 : ولىالمرحلة األخالل تأىيل ال - 1 – 1 –11
 :أىداف التأىيل خالل المرحلة األولى -1 - 1 – 1 -11

 . ضباية الرياضيُت من اؼبزيد من اإلصابات -
 . السيطرة على األدل -
 . اغبد من التوـر -
 . تعزيز الشفاء الطبيعي -

 : التأىيلية المناسبة لهذه المرحلة تشمل الوسائل العالجية و -2 - 1 – 1 -11
 االلتئاـدل كيف ألزالة اإقد تستخدـ األدكية مع الربنامج لتسهيل الشفاء كاؼبساعدة يف عملية  : التدخل الدوائي -أ 

أدكية التخدير  دل ، كمسكنات األ ك الستَتكيدية اؼبضادة لبللتهابات ف األدكية األكثر استخداما تشمل غَتأ النسيجي ك
 ة .يف بعض اغباالت تعطى عن رريق اغبقن كذلك كفق استشارة ربي اؼبوضعي ، ك

وبد من  ك ف التثبيت يسرع تشكيل النسيج اغببييبأقد تتطلب ىذه اؼبرحلة التثبيت يف اؼبفصل علما :  التثبيت -ب 
نبها التحديد أوبسن االلتئاـ من خبلؿ اخًتاؽ ألياؼ النسيج الضاـ ، كلكن لو أيضا آثار سلبية  ك حجم تكوين الندب ،

سبوع أ%من قوهتا خبلؿ 20ذل فقداف العضلة حوارلإرالة فًتة التثبيت تؤدم إف أ ك، اصل فاغبركي الذم ىبلفو يف اؼب
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كما ،  ذل اغبالة الطبيعية إضعاؼ اعبهد االعتيادم للرجوع أذل عشرة إسابيع حيث وبتاج أكربدد حركي خبلؿ ست 
سابيع حيث ) أ08شبانية (%خبلؿ 46ربطة اؼبفصلية بنسبة يسبب فقداف الغضاريف الزجاجية كظيفتها كفقداف قوة األ

بيعي غبركة ثَتات كربافظ على مدل رأف اغبركة اؼببكرة تقلل من ىذه التأ ك،  ذل حالتها الطبيعيةإذل سنة لتعود إربتاج 
كتار حوؿ اؼبفصل (كخاصة اغبركة الغَت ربطة كاألاؼبفاصل حيث ربفز السائل الزجاجي كتغذم الغضاريف كتزيد من قوة األ

 ةالدموي ةف التحريك يف كقت مبكر وبد من التحدد اغبركي كيسبب زيادة قوة الشد األنسجة ،كوبسن التغذيأ ك ) اؼبباشرة
كوبد  ةالدموي ةكوبسن نقص الًتكي، وبفز ارتشاؼ الندب من النسيج الضاـ   ، ك ةالعضليديد األلياؼ للنسيج باذباه ذب

 . من ضمور العضبلت كضعفها
تثبت رجلو اؼبصابة  ك خيارة الرباط الصلييب نشَت إذل أف الرياضي الذم هبرم عملية جراحية ػبيارة الغضركؼ ك

 يـو أم ثبلث أسابيع . 21تدـك ىذه اؼبرحلة حوارل استخداـ العكازين أثناء اؼبشي ، ك يـو مع  45حوارل 
 : وسائل العالج الطبيعي -جــ

أىم كسائل العبلج الطبيعي اؼبستخدمة يف ىذه اؼبرحلة ىو العبلج بالتربيد كخاصة (العبلج بالتربيد اغبركي ) كغالبا  "
"  P.R.I.C.E.Sػػ ػ"كيسمى ىذا اؼبزيج الشائع ب، "اغبماية ، الراحة ، الثلج ، الضغط ، كالرفع ، كالدعم " ما يرافقها 

 .الذم يستخدـ يف اإلصابات الرياضية اغبادة ك رللعبلج األك ا
التوـر نتيجة تضيق األكعية ،   البفاض يف تدفق الدـ ك يساعد استخداـ التربيد على خفض درجة حرارة األنسجة ، ك

يطبق  ك . كهبب استخداـ الثلج اجملركش ؽبذا الغرض تشنجات العضبلت بصفة عامة ذل زبفيف اآلالـ كإكما يؤدم 
ذلك يساعد يف  ك قصى ارتفاع فوؽ مستول القلب ،أذل إمع رفع اعبزء اؼبصاب  ،الضغط باستخداـ ضمادات مرنة 

خرل لتخفيف األدل يف ىذه اؼبرحلة ىي التحفيز الكهربائي عرب اعبلد أتستخدـ حاليا رريقة  السيطرة على التوـر ، ك
 )2012(ظبيعة خليل ؿبمد، . "اليت يتم تطبيقها يف بعض األحياف مع الثلج ك TENS بللعص

 : التأىيلية الخاصة بالمرحلة األولى الحركية التمارين -د 
كتعزيز االنتقاؿ  بشكل مبكر للحد من زكاؿ التكيف ،العبلجية خبلؿ ىذه اؼبرحلة اغبركية  التمارين من اؼبفيد فبارسة

لزيادة مدل اغبركة كما  ةالعبلجي اغبركية سبارس التمارين عراض ، كاألعلى  ةالسريع إذل اؼبرحلة الثانية ، إذا سبت السيطر 
قد تبدأ التمارين مبكرا لتقليل  ك، يف تقليل فقداف قوة العضبلت يف اعبزء اؼبصاب  ةللمساعد ةيزكمًتيتستخدـ التمارين اإل

ف االنتقاؿ إذل اؼبرحلة أ يضا كما يستخدـ العبلج اؼبائي ، كأ ةف تعد لتكييف أجزاء اعبسم الغَت مصابأب هب اػبسائر ك
صابة ، فمن اؼبستحسن أف تبدأ اؼبرحلة الثانية يف أقرب كقت فبكن لتعزيز سرعة شدة اإل الثانية ىبتلف حسب نوع ك

اليت تشمل  عداد سلسلة حركية كوحدة كظيفية متكاملة كإمن الضركرم  ك،  اؼبنافسة ك ذل التدريبإالعودة  الشفاء ك
اليت ستكوف ضركرية لتقييم  ك، النظاـ العصيب يف اعبسم  ك ةاألربطة اؼبفصلي العظاـ ك األكتار ك تشغيل العضبلت ك

 .ك خاصة اعبهاز اغبركي ةاؼبهم ةاعبسمي ةجهز كإعادة تأىيل النشاط اغبيوم لؤل
 ة التمرينات التأىيلية التالية :تتضمن ىذه اؼبرحل

 سبرينات ساكنة ك سبرينات متحركة للعضبلت باألجزاء السليمة للجسم . – 1
سبرينات ساكنة تطبق حبرص على العضبلت اؼبصابة ك سبرينات متحركة للعضبلت اجملاكرة على أال تسبب آالما  – 2

 دبنطقة اإلصابة .
 سبرينات لتنشيط الدكرة الدموية ك يستخدـ فيها االنقباض اؼبتكرر لعضبلت هناية األرراؼ . –أ  – 3
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(أضبد حلمي صاحل، سبرينات لتنشيط اعبهاز التنفسي ، ك يستخدـ فيها العضبلت العاملة على اعبهاز التنفسي . –ب 
 )08، صفحة 2010

 (:فيمرحلة التلي وأالمرحلة الثانية : )التجديد واإلصالح – 2 –11
 أكثر تستغرؽ ك ، ةاؼبرن ةالكوالجيني –صبلح أك اؼبرحلة الليفية إلاصابة الرياضية مرحلة من اإل ةتسمى ىذه اؼبرحل ك
خبلؿ ىذا ك ، أشهر 03يـو إذل  45مث من  يـو 45إذل  21تبدأ من اليـو  أسابيع 6قد تصل إذل  ساعة ك 48من 
ف فقداف الوظائف يتعلق أ ك،  ييا الليفية لتخليق الندب الطبيعيبدأ بناء اػببل يتم إعادة بناء ىيكلة التجديد ك ةالفًت 

التدريبات البلزمة ؽبذه  ؽ العبلجية كاختيار الطر  ف ربديد كأ كما،   ةالتمارين اليت ربتاجها اؼبرحل ك العبلج البلـز باختيار
اؼبنافسة  ذل التدريب كإىذا قد يغرم البلعب (أك اؼبدرب) للعودة  لكثَت من اؼبخارر بسبب غياب األدل كاؼبرحلة يرافقها ا

 .  يعاد تأىيل األنسجة ؾبددا ىذا فبا يطيل فًتة الشفاء ك ةصابعادة اإلإىيل التاـ فبا يسبب أم قبل التأكاف قبل األ
 : أىداف التأىيل في المرحلة الثانية ىي - 1 – 2 –11

 ) .السماح للشفاء الطبيعي (استكماال ؼبا مت يف اؼبرحلة األكذل -
 ة .اؼبصاب الغَت ةيف اؼبنطق ةاغبفاظ على الوظيفة اغبركي-
 . التقليل من زكاؿ التكيف للرياضي-
 . زيادة اؼبدل اغبركي أك اؼبركنة يف اؼبفاصل اؼبشًتكة -
 ة .الطاقربسُت القوة العضلية كالتحمل العضلي اؼبوضعي ك  -
 . كالقدرات اؽبوائية ةزيادة السعو اؽبوائي -
 . ، كالتوازف ، كالتوافق ةالعميق ةربسُت كظائف اؼبستقببلت اغبسي -

 .كيبكن ربقيق ىذه األىداؼ بوسارة كسائل العبلج الطبيعي كالتمارين الرياضية العبلجية
 .(Matthew .T, Bes.M.D, 2017) 

ك نشَت إذل أف تطوير القدرات اؽبوائية يف ىذه اؼبرحلة يتم باستخداـ األجهزة الثابتة ( الدراجة اؽبوائية ، جهاز السَت 
 الثابت ، جهاز السَت اؼبتحرؾ ) .

 : التأىيلية المناسبة لهذه المرحلة تشمل الوسائل العالجية و -2 - 2 –11
 : وسائل العالج الطبيعي -أ 

نبها العبلج باغبرارة كذلك أمن  ك ائل العبلج الطبيعي اليت تكوف ذات فائدة كبَتة يف ىذه اؼبرحلةيبكن استخداـ كس
كمن  ةف زيادة درجة اغبرارة كالتدفئة ، كتدفق الدـ ، كالتمدد يف األنسجة الناعمة من الطرائق اؼبفيدة يف بداية ىذه اؼبرحلأل

 ديد . الضركرم زيادة درجة اغبرارة كالتدفئة قبل فبارسة سبارين التم
 ة .الساخن الباردة ك الكمداتاستخداـ  -
 . استخداـ الليزر -
 ) .العبلج اؼبائي ( اغبار -
 . العبلج بالسوائل كضباـ الربافُت تستخدـ لزيادة درجة اغبرارة السطحية لؤلنسجة -
العميقة حيث أف اؼبوجات فوؽ الصوتية تعزز قوة شد  ةوجات القصَتة تعد من الطرائق اغبرارياؼبوجات فوؽ الصوتية كاؼب-

 . األكتار كشفاؤىا
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جل تفعيل أضا من أييستخدـ  ذا كاف اؼبصاب يعاين من أدل كتوـر معا ، كإالتحفيز الكهربائي يستخدـ يف ىذه اؼبرحلة -
الطبيعي ، لذا يستخدـ التحفيز الكهربائي لتعزيز التوظيف يف الوحدة  ، اليت قد تكوف أقل من اؼبستولة الوحدات اغبركي

 . تسهيل تدريب العضبلت ك ةاغبركية خبلؿ اؼبمارسة الرياضي
 : تأىيلية الخاصة بالمرحلة الثانيةال الحركية التمارين -ب 

نوع  ك ف فبارسة التدريباتأ كما  عبميع اؼبراحل ، تعد العنصر األكثر أنبية يف إعادة التأىيل خبلؿ ىذه اؼبرحلة ك
ينبغي أف يكوف استعادة اؼبركنة ؽبا األكلوية يف  ك، )  ة( االستطال ةاؼبطاري ك ةالتمارين اؼبستخدمة يعتمد على سبرينات اؼبركن

ف اؽبوائي تعتمد على ربقيق اؼبعدؿ الطبيعي للحركة يف اؼبفاصل التكي ألف سبارين القوة ك ةاغبركي ةتصميم الربامج العبلجي
اليت قد  قا قبل التمرين ، كبيبكن سبطية األنسجة بشكل أكثر فعالية بعد ربميتها مس م تتطلب مدل حركي كامل ، كأ

 ،بشكل يومي ك جزاء الكبَتة من اعبسماأللتشمل  ةعام ةينبغي أف تكوف التمطي حيانا اؼبساعدة من اؼبعاجل كأتتطلب 
عمل  إذل تصنيف العمل العضلي معاؼبعدات  يبكن تطوير القوة العضلية باستخداـ أنواع ـبتلفة من العمل العضلي ككما 
 :حركي مقنن حركي و و ثابت
ا يؤثر على كظائف اعبهاز كبلنب  ) يزككنتيكاإلاغبركية اؼبقننة ( تمارينال ك ةقد تبُت أف كل من التمارين اغبركي ك

 . ىي تكوف مفيدة يف حاالت سريرية ـبتلفة لديناميكية العضبلت العظمي ك ك العضلي
   كبلنبا مفيد للتكييف ،  البلمركزم ) ك لص ( اؼبركزم كقيبكن تقسيم العمل العضلي إذل ؾبموعات أخرل كالت ك

ثارهتا إلكن هبب استخدامها حبذر بسبب  قد تكوف أكثر فعالية ، ك ةتشَت األدلة اغبديثة إذل أف التقلصات البلمركزي ك
 . دل العضلياأل

يتم  ك ، هكرار ت ك تودم شدة التمرين ك كفق نوع ك ةتدريبي ةتكييف القوة يتطلب كضع خطك ف إعادة تأىيل إ" 
 : هاأنبمعدات  ساليب كأالقصول ب ةراديتكييف القوة اإل

 ة ).للمفاصل (التمارين الثابتصى تقلص يف زكايا ـبتلفة مشًتكة بدكف أم حركة أق -
 ة .راديالتحفيز الكهربائي أثناء االنقباضات اإل -
 ةجهز األ نابيب كاأل التمارين العبلجية ، مقاكمة اعباذبية ، اؼبقاكمة من اؼبعاجل ، األكزاف اغبرة ، اؼبعدات مثل البكرات ك -

 ة.جهز واع اؼبقاكمات يف األأنـبتلف  متغَتة اؼبقاكمة ك
 . ) يزككنتكاإلاغبركية اؼبقننة ( ك ةين اغبركيالتمار  -

 تستخدـ سبارين أدل ذا كاف ىناؾ توـر كإاؼببلئمة يعتمد على اغبالة السريرية للرياضي مثبل  ةالعبلجي ةجهز ف اختيار األإ
 . ثابتة مع التحفيز الكهربائي

عادة يتم تنفيذ  حد للتكرار ك قصىأ٪ من  80-60كبَت يف القوة هبب أف تكوف كثافة التمرين  لتحقيق تطور ك
عند استخداـ ك  ة ،البلمركزي ك ةتكرار لكل سبرين دبا يف ذلك تقلصات العضبلت اؼبركزي 10-8ثبلث ؾبموعات من 

عادة ما يتم تدريب كل  على حد سواء ، ك ةال مركزي ك ةمركزية يف رفع األثقاؿ ربدث تقلصات عضلي كما ةكزاف اغبر األ
 . رات يف األسبوعؾبموعة عضلية ثبلث م

وبدث إال بعد عدة أسابيع  ف كسب القوة اؼببكر يكوف نتيجة لعوامل عصبية ، يف حُت تضخم العضبلت الكما أ
ينبغي  أشهر ، يف حُت أف تدريب التحمل يتم يف أدىن تردد ك 6 -3تتطلب  ف استعادة القوة اؼبثلى قدإ من التدريب ، ك
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اؼبعدات اؼبشاهبة لتلك  يبكن تطوير التحمل العضلي اؼبوضعي باستخداـ التدريبات ك استمرارية الربنامج ، ك احملافظة على
 . اؼبستخدمة لتطوير القوة

٪ من أقصى تكرار)  60يف تطوير القوة (أقل من  ةضباؿ أخف من تلك اؼبستخدمألتطوير ربمل التعب تستخدـ  ك
 ) .أك أكثر 20تكرار (أم ب
يبكن الرياضي من رفع اغبمل اؼبطلق لفًتة أروؿ من الوقت  يسهم يف رفع القدرة على التحمل العضلي ك فف التكيإ

 . لتطوير القوه القصول
ىي أكثر أنبية  ك ةاليت تتطلب ىذه القدر  ةحيث يعتمد يف التدريبات اػباص ةف للتحمل العضلي اؼبوضعي أنبية كبَت إ

 (Vesselle. B, 2004)"ة .اؼبسافات الطويل ئيعدا ات اؼبسافات اؼبتوسطة منءعدا لعدائي ك
يف ىذه اؼبرحلة يتم استخداـ  تكييف القدرات اؽبوائية جزءا من برنامج إعادة التأىيل للجميعلف يكوف أينبغي  ك

 ة :تيالوسائل اآل
 . ، السباحة كالتجديف ) الثابتة ( الدراجات -
 . لتحسُت القدرات اؽبوائية كتعزيز الشفاء الكامل ةكالنشارات اؼبختلف ةاغبرك -
 ة .حركة اؼبفصل الكامل - 

من اغبد األقصى ؼبعدؿ ضربات  )٪ 85-60 تكوف ( فأوبدد يف الربنامج نوع التمارين ، كالكثافة اليت هبب  ك
 .) مرات يف األسبوع 5-3دقيقة) ، كتكرار ( 60-20اؼبدة ( القلب) ، ك

 (Stéphane CASCUA, 2001, p. 234) . 
       التوافق  ةالعميق ةف تشمل كسائل إعادة التأىيل خبلؿ ىذه اؼبرحلة على سبارين لتطوير اؼبستقببلت اغبسيأينبغي  -"
صابة مفصل الكاحل كالركبة ، إصابات اؼبفاصل اليت يبكن أف تؤثر على كضعية اعبسم كما يف إخاصة عند  التوازف ، ك ك

 ة .يضا يف ىذه اؼبرحلأكعلى الرغم من أف الغالبية العظمى من ىذه التدريبات تتم يف اؼبرحلة الثالثة كلكن يبكن أف تبدأ 
 اغبركية اؼبناسبة ؽبذه اؼبرحلة ىي كاآليت :ك يشَت " عبد الباسط صديق عبد اعبواد " إذل أف التمرينات 

 سبرينات ساكنة للعضبلت باؼبنارق اؼبصابة ك السليمة . - 1
 سبرينات متحركة ضد مقاكمة شديدة للعضبلت السليمة . - 2
سبرينات متحركة للعضبلت اؼبصابة تبدأ بتمرينات مساعدة بواسطة اؼبعاجل ، ك تسمى سبرينات قسرية مث تليها  – 3
 مرينات اغبرة أم بدكف مقاكمة بداية باستخداـ كزف الطرؼ ؼبقاكمة العمل العضلي .الت
 سبرينات يتداخل فيها العمل العضلي الثابت ك اؼبتحرؾ . – 4
 )2016(عبد الباسط صديق عبد اعبواد، . "سبرينات تنمية كفاءة عمل اعبهازين الدكرم ك التنفسي – 5
 : شفاء األنسجة استعادة - ـــج

جراء  ةاالختبلالت اغباصل على التوتر كة عادة السيطر إف اؽبدؼ من عبلج األنسجة الرخوة يف عملية الشفاء لغرض إ
أك ه ءالنسيج اؼبتندب هبعل شفا ةف عدـ حركأ ، إذيف ؿباكلة التأثَت على شكل النسيج النهائي ككظيفتو  ك ،ةصاباإل

ىذا الًتتيب اؼبتوازم  ك، ترتيب األلياؼ بشكل متوازم  ك تشفى مع تعديل ة، يف حُت األنسجة اؼبدرب منتظمتشكيلو غَت 
       كتار ف امتداد األإ التنقل بدكف هتيج أك أدل ، كبف احتوائها على ريات زائدة تسمح أكما لياؼ هبعلها أكثر مركنة ،  لؤل
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ذات  القصَتة ف األكتار اؼبقيدة كإعلى العكس ف ك كتار اعبيدلشفاء األمثل األامتداد التصاقاهتا يعد  انزالقها ك ك
 ة .االلتصاقات الكثيفة أمثلة لسوء التئاـ االصاب

اػبصائص الطبيعية إذل األنسجة  ستعادةاف تدريبات األنسجة الناعمة تعمل على إزالة الندب ، ك تساعد على إ
 . كربأبشكل 

صد التغَتات يف ر  ك ، ةبعد ربديد أكثر اؼبنارق اؼبتضرر  بوسائل عدة منها التدليكيبات األنسجة الناعمة تتم تدر  ك
 للتعرؼ على ربديد احتياجات ةصابع بعد ؼبس اؼبنطقأيستخدـ التدليك النقرم بعدة  ك ذ العبلجينفاألنسجة ، مث 

ل كسوؼ يعطي ىذا فكرة على التحمقدرهتا سبييز حدكدىا للشعور بكثافة األنسجة ك  معاؼبنطقة ذات الكثافة الزائدة ، 
عن مستول التفاعل كمرحلة الشفاء عند تطبيق تدريبات األنسجة الناعمة كخيار عبلجي ،تستخدـ رريقتُت يف تدريبات 

 : األنسجة الناعمة ىي
 . تطبيق ضبل منخفض لتغيَت كثافة األنسجة تدرهبيا ك التجديد -
 . الكثيفة ك ىذا أكثر تطبيقا على الندب القديبة ، ك ةسجنقسرم لكسر االلتصاقات يف األ ربميل عارل ك -

ينبغي التأكد من تنظيف البشرة بعد  هبب استخداـ كرًن أك زيت لتقليل هتيج اعبلد ك عند تنفيذ أم من ىذه التقنيات ،
 . العبلج بالكحوؿ ؼبنع احتماؿ هتيج اعبلد

يؤثر بشكل فعاؿ  ةاغبركي ةيف كقت مبكر للسيطر  ةن العبلجيذا مت فبارسة شكل من أشكاؿ الوسائل الفعالة كالتماريإ ك
 . يف التقليل من االلتصاقات خبلؿ الشفاء
مع ذلك فاف السيطرة على التمرين سوؼ يسهم يف استعادة الشفاء بشكل فعاؿ  قد تسبب فبارسة التمارين إصابة ك

 كيساعد يف منع اؼبزيد من اإلصابات
 ( : )إعادة التخطيطالمرحلة الثالثة  – 3  –11
    يطلق على اؼبرحلة الثالثة من إعادة تأىيل اإلصابات الرياضية مرحلة (إعادة التخطيط). تستمر ىذه اؼبرحلة من ك 

 ةذلك لزيادة القدرات الوظيفي من خبلؿ إعادة تشكيل الكوالجُت ك ةتتميز ىذه اؼبرحل . شهرا 12إذل  شهرأ 3
عدـ التوازف  يف ىذه اؼبرحلة يتم معاعبة العجز يف القوة يبعض العضبلت ، ك . األخرل األكتار ، أك األنسجة للعضبلت ك

كيد على أمن جانب إذل جانب كعدـ التماثل  كفقداف اؼبهارات الرياضية اػباصة ، كالت ةاؼبتعاكس ةبُت اجملموعات العضلي
 . خبلؿ فًتة اؼبرحلتُت السابقتُت اإلصابةه شدة ذل التدريب كاؼبنافسة بشكل تدرهبي على النحو الذم ربددإضركرة العودة 

ة التأىيل ؽبذه مواصلة أىداؼ إعاد ك ، اؼبنافسة تتميز اؼبرحلة الثالثة من عملية إعادة التأىيل بعودة الرياضي للتدريب ك
 . منع اؼبزيد من اإلصابات تطوير اؼبهارات الرياضية اػباصة ، ك ف ، كاؼبرحلة يف التكي

التقٍت كالتدريب التكتيكي كالنفسي اؼبصمم  التدريبإذل خبلؿ ىذه اؼبرحلة يعود الرياضي بعد تكييف الربنامج البدين 
جل تذليل أاؼبدرب يف ىذه اؼبرحلة للعمل معا من  ذل ضركرة التواصل بُت اؼبعاجل كإىنا  ةشار هبب اإل من قبل اؼبدرب ك

شراؾ اؼبعاعبُت يف دكرات تدريبية لتطوير عملهم كمعرفتهم يف تقييم إكما هبب ،   ةالرياضي ةاؼبعوقات يف العودة للممارس
 . القدرات الوظيفية للرياضي

لتطوير  ةاؼبهارات التقنية معد التدريبات ، ك ، ك ةهبب أف تكوف التمارين الرياضية اػباصة هبذه اؼبرحل ك نشَت إذل أنو
 . األكليتُت اؼبرحلتُتطورة اإلصابة كمدة مراحل التأىيل يف بشكل تدرهبي اعتمادا على مدل خ ةالوظيفي ةالقدر 
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ف العودة للمنافسة ىو اؽبدؼ النهائي إلعادة التأىيل ، إأىداف التأىيل خالل المرحلة الثالثة :  - 1 –3  –11
 : نبهاأذل العديد من اؼبعايَت قبل السماح للرياضي للمنافسة إكلكن هبب النظر 

 )% 100( استعادة اؼبركنة الطبيعية ( مركنة كاملة ك)  خرلعراض األ(اختفاء األدل.التوـر كاألة اختفاء األعراض اؼبرضي -
 ) . ٪ من قوة اعبانب الغَت مصاب 90استعادة القوة الكافية ( -
 . ؼبنع تكرار كقوع الضرر القدرة ك ةالعام ةالبدني ةيف كاللياقينبغي اغبفاظ على التك -
، 2016(ؿبمد علي عبد اؼبعبود، . كالتنافس ةالرياضي ةمارسمللعودة لل ةالعام ةف تسمح اغبالأاالستعداد النفسي هبب  -

 )152صفحة 
 المرحلة الثالثة : التأىيلية خالل تمارينال  - 2 - 3- 11

 على اعبزء اؼبصاب من اعبسم .سبرينات تقوية ساكنة ك متحركة للعضبلت السليمة ك اؼبعتلة مع الًتكيز  -1"
 سبرينات متداخلة ساكنة ك متحركة عبميع عضبلت اعبسم مع الًتكيز على اعبزء اؼبعتل . – 2
 سبرينات لتنشيط اتصاؿ العصب العضلي جبميع أجزاء اعبسم مع الًتكيز على اعبزء اؼبعتل . – 3
، 2006(ظبيعة خليل ؿبمد، رينات اعبرم ك القفز ".سبرينات اؼبشي إذا كانت اإلصابة باألرراؼ السفلية يليها سب– 4

 .)09صفحة 
 : الشروط التي يجب اتباعها عند تطبيق البرامج التأىيلية - 12

 هبب تأدية ؾبموعة من التمرينات بغرض اإلضباء اعبيد قبل تطبيق الوحدة التأىيلية . -
 اؼبصابُت ك التطبيق بصورة فردية ك ليست صباعية . مراعاة الفركؽ الفردية بُت  -
 االىتماـ بالتمرينات اليت تؤثر على القوة العضلية ك اؼبدل اغبركي . -
 مراعاة التدريب على التمرينات الثابتة أكال مث اؼبتحركة . -
 عمل التمرينات السلبية بواسطة اؼبعاجل ك يراعى فيها حدكد األدل . -
 لتمرين ك التكرارات اؼبناسبة لكل مصاب على حدة .مراعاة شدة ضبل ا -
 .)38، صفحة 2016(عبد الباسط صديق عبد اعبواد، عمل تدليك مسحي يف بداية الربنامج . -

 معايير الرجوع الكامل لألنشطة الرياضية : - 13
 كصوؿ الرياضي ؼبرحلة التخلص من العبلمات ك األعراض اغبادة اؼبرتبطة باإلصابة . -
 كصوؿ الرياضي إذل اؼبدل اغبركي الكامل ك كفاية القوة ك اإلدراؾ اغبركي لديو عند أداء األنشطة الرياضية التخصصية . -
كي اؼبيكانيكي الطبيعي ؽبا بدكف كجود اكبراؼ هبب أف يكوف الرياضي قادرا على أداء اؼبهارة التخصصية يف الشكل اغبر  -

 باألرراؼ العليا أك السفلى .
(عبد الباسط صديق  هبب أف يكوف الرياضي قادرا على أداء اؼبهارة التخصصية يف نفس اؼبستول الوظيفي السابق . -

ىي ك يبكن أف نشَت إذل أف اؼبعايَت األساسية للعودة ؼبمارسة النشاط الرياضي   )38، صفحة 2016عبد اعبواد، 
ك النفسية اؼبعتمدة يف ىذه الدراسة ك يف الكثَت من الدراسات . ( اختبارات األدل ، النجاح يف االختبارات البدنية 

، KOOZارات النفسية مثل اختبار كوكزاختبارات القفز ك اؼبركنة ، اختبارات االتزاف الثابت ك الديناميكي ، ك االختب
  ) .IKDC ك اختبارACL-RSIك اختبار 
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 خالصة : 

عودة اؼبصاب إذل  ك تطرقنا لو يف ىذا الفصل نبلحظ أف الربامج التأىيلية ؽبا دكر ىاـ ك كبَت يف تأىيلمن خبلؿ ما 
لياقتو كما كاف عليو قبل اإلصابة ، ك ال يتم ذلك إال بالتخطيط اعبيد ك اإلؼباـ جبميع اؼبعلومات النظرية لئلصابات 

غَتىا ،   كفيزيولوجيا ك اؼبيكانيك اغبيوية ن علـو التشريح ك الالرياضية ك ررؽ عبلجها ك ما يتعلق هبا من علـو أخرل م
راحل ـبتلفة ك متدرجة كل ىذا يساىم يف تصميم برنامج مناسب وبقق من خبللو أىداؼ كاضحة اؼبعادل ، ك يبر دب

ك اؼبعايَت  األىداؼ ، ك وبتوم كحدات تدريبية ك سبارين تأىيلية ـبتارة بشكل علمي دقيق  ، ناىيك عن مراعاة الشركط
 اليت تساىم يف قباح الربنامج اؼبصمم ك احملدد بفًتة زمنية معينة .
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   الفصل الرابع : الكفاءة الحركية و الوظيفية لمفصل الركبة 
 و العضالت العاملة عليو.

 تمهيد . -
 بيوميكانيكية عمل مفصل الركبة . – 1
 الركبة .حركة مفصل  - 2
 المدى الحركي للركبة في حالتي الثني و المد - 3
 . الدوران المحوري للركبة - 4
 . الغضاريف الهاللية بالركبةحركات  - 5
 . حركات الغضاريف الهاللية أثناء الثني و البسط - 1 – 5
 –إصابات الغضاريف الهاللية  –حركات الغضاريف الهاللية أثناء الدوران المحوري  - 2 – 5
 األربطة المتصالبة للركبة . – 6
 اتجاه األربطة المتصالبة . – 1 – 6
  الدور الميكانيكي لألربطة المتصالبة . – 2 – 6
 الركبة و العضالت العاملة عليو . تدريبات الكفاءة الحركية و الوظيفية لمفصل –7
 تدريبات المدى الحركي . - 1 – 7
 ستطالة العضلية . تدريبات المرونة و اال - 2 – 7
 تدريبات القوة العضلية . - 3 – 7
 تدريبات التوازن و التوافق العضلي العصبي . - 4 – 7
 تدريبات التحمل الدوري التنفسي . - 5 – 7
 الحفاظ على اللياقة البدنية لالعب المصاب و العودة إلى الميدان . – 8
 أثناء مرحلة الراحة التامة للجزء المصاب . – 1 – 8
 أثناء مرحلة الراحة النسبية أو التأىيل التدريجي . – 2 – 8
 خالصة .-
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 تمهيد :

عد العبلج اؼبصطلح عليو الدكائي ك الطبيعي ، ك كذا التأىيل اغبركي من أجل استعادة تستمر عملية التأىيل ب
      ك ال يتم ذلك إال بعد اسًتجاع اؼبدل اغبركي، اللياقة البدنية ك العودة إذل فبارسة النشاط اػباص بالبلعب اؼبصاب 

ة باؼبفصل ، كل ذلك يتم باؼبعرفة العلمية الدقيقة للمفصل اؼبصاب ك كذا قوة اجملاميع العضلية احمليطك اؼبركنة التامة 
     ك التشريح الدقيق ؼبفصل الركبة ، ىذا ما سنتطرؽ إليو يف ىذا الفصل  ك األربطة اؼبتصالبة غبركات الغضاريف اؽببللية

دة للميداف من ك الذم نسعى من خبللو إذل شرح كيفية ربسُت الكفاءة اغبركية ك الوظيفية للمفصل اؼبصاب ك كيفية العو 
 جديد .
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 بيوميكانيكية عمل مفصل الركبة : - 1
، ك اليت تعمل يف اذباه زية أك اؼبدكارية كحيدة احملوراصل اليت يطلق عليها اؼبفاصل الر يتميز مفصل الركبة بأنو من اؼبف" 
أثناء ثٍت الركبة يف االذباه  لقصبةحبركة دكراف ل ك تسمح حبركتُت متضادتُت نبا الثٍت ك البسط كما يسمح اؼبفصل كاحد

ك وبدث ذلك يف زاكية ثٍت من   ، ك ىناؾ أيضا حركة دكراف للقصبة أثناء ثٍت مفصل الركبة يف االذباه للداخل  ،للخارج 
 ك يف االمتداد التاـ ؼبفصل الركبة ال ربدث حركة الدكراف احملورم .  ° 40 -° 30

ك مع استمرار  ،صل الركبة على قوة العضبلت احمليطة بو باإلضافة إذل قوة األربطة ك األكتارك تعتمد قوة ك متانة مف
، ك يبكن حساب كل من الزاكيتُت ك لكن هبب عدـ زاكية اتصاؿ العضلة ( اندغامها )حركة اؼبفصل ك تغَت زكاياه تتغَت 

أكضاع للمفصل تسمح بإنتاج أكرب مقدار من عـز فهناؾ  ،ػاػبلط بُت كل من الزاكيتُت يف تأثَتنبا على العمل العضلي
 التدكير ك ىذه اؼبقادير ترتبط بزاكية اتصاؿ العضلة بالعظمة اؼبتحركة .

ك لتحليل أفضل الزكايا إلنتاج أكرب قوة فبكنة من العـز العضلي هبب اإلؼباـ بالعبلقة بُت تغيَت زاكية االتصاؿ ك تغيَت 
 ل الركبة ك عمل العضبلت اػبلفية للفخذ يف عملية قبض الركبة .ك يوضح ذلك عمل مفص ،زاكية اؼبفصل

الساؽ ، ك أف أكرب مقدار كل كضع زاكية اتصاؿ العضلة بعظمة ك يوجد ثبلثة أكضاع ؼبفصل الركبة حيث يوضح  
ف ك يف ىذا الوضع يكو ° 90لذراع العـز الذم تعمل بو ىذه العضلة يف قبض اؼبفصل ىو عندما تصل زاكية الشد إذل 

 للشد العضلي مركبتاف ( تدكير ك تثبيت ) .
إذل جانب أف الثبات من حيث تركيب األربطة متغَت ، فعندما تكوف الركبة يف حالة مد كامل فإف مهمتها تتمثل يف 
ثباهتا اؼبتزف فبا يتطلب إحارتها باألربطة من صبيع اعبهات ، ك عندما تكوف يف حالة القبض فإف مهمتها تكوف حرة 

عندما تكوف الركبة يف ، ك بالقدر الذم يسمح بتغَت االذباه أثناء اغبركة لذا فإف بعض أربطة الركبة تقل قدرهتا نسبيا  اغبركة
 حالة قبض فالرباط الصلييب األمامي ك الرباط اػبارجي يكوناف أقل شدة حىت يسمح باؼبزيد من حرية اغبركة .

إال أنو عندما تتعرض الركبة إذل دفع خارجي من أحد اعبانبُت فإف  ،تا فعلى الرغم من أف الركبة يف حالة البسط أقل ثبا
كجودنبا يف حالة مد كامل يبنعها من إمكانية امتصاص ىذا الدفع ك يسهل إصابة أربطتها يف ىذا الوضع ، ك نظرا 

 مداىا اغبركي . لسهولة حركة الركبة ك ىي يف حركة قبض فإنو يبكن إصابة أربطتها إذا ما تأثرت بقوة خارجية تزيد من
فإف ىذه العضلة باعتبارىا مزدكجة اؼبفصل فإذا كاف  ،أما بالنسبة للعبلقة اػباصة بُت روؿ العضلة ك مقدار الشد

مفصل الفخذ مثبت يف كضع البسط كما ىو اغباؿ يف كضع الوقوؼ فإف الشد العضلي اؼبفًتض حدكثو يف ىذه العضلة 
حيث يقل روؿ العضلة ، ك ىنا تكوف قيمة الشد العضلي يف أدىن مقدار ؽبا  يستمر يف التناقص باستمرار قبض اؼبفصل

ك تكوف أقل يف ىده اغبالة عنو يف حالة لبدء بالقبض يف مفصل ° 90عندما تصل زاكية االتصاؿ بعظمة الساؽ إذل 
ضلة دبركبة تثبيت ك ليس الركبة ك ربدث الزيادة يف الشد العضلي بالنسبة للعضبلت ذات زكايا اتصاؿ أقل عندما تعمل الع

 .    )47-46، الصفحات 2016(ؿبمد علي عبد اؼبعبود، ."دبركبة يف اذباه اػبلع 
)     tibiaيف حركة الثٍت ك اؼبد يف مفصل الركبة تدكر ك تنزلق لقميت عظم الظنبوب ( "  حركة مفصل الركبة :  - 2

ك تساعد السطوح اؼبلساء للغضركفُت اؽببللُت يف ىذا التزحلق يف القسم األخَت من حركة البسط ( اؼبد ) ، إف ؾباؿ الثٍت 
-ishio) مع عضبلت الفخذ اػبلفية (  molletدرجة ألف الثٍت يتحدد بتماس عضبلت ضبأة الساؽ ( ° 45ىو 

jambier درجة حيث يكوف الساؽ مع الفخذ °  180ثنيتُت أما ؾباؿ اؼبد فهو ) كما يف حالة اعبلوس على الركبتُت اؼب
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تقريبا من كضع اؼبد التاـ ؼبفصل الركبة مع بقاء الظنبوب ثابتا ك رسوخ القدـ °  15خطا مستقيما ، إف الثٍت جملاؿ حوارل 
الفخذ للجهة األنسية ك يدكر عظم ، على األرض ىبتفي فيها حركة تدكير لقميت عظم الفخذ على لقميت عظم الظنبوب 

ك ىذا الدكراف القليل للجهة األنسية يسمح باؼبد التاـ ، بتػزحلق اللقمة األنسية للخلف مع بقاء اللقمة الوحشية ثابتة 
ؼبفصل الركبة ، ك يبنع الشد يف الرباط الصلييب األمامي ك الرباط اؼبائل اػبلفي ، ك يكوف اؼبد أكثر يف ىذا اجملاؿ ألف ىذا 

لعظم الفخذ يقفل اؼبفصل ك ال وبدث ىذا الدكراف للجهة األنسية إال عندما يكوف عظم الظنبوب ثابتا مع رسوخ  الدكراف
القدـ بشدة على األرض ، أما عندما يكوف عظم الظنبوب يدكر للجهة الوحشية تنزلق كل من لقمتيو ك الغضركفُت على 

يبر أماـ احملور اؼبستعرض ؼبفصل الركبة ك ىذا اػبط يتغَت  لقميت عظم الفخذ ، كما أف خط اعباذبية غبمل كزف اعبسم
موضعو باستمرار أثناء اغبركة ، ففي حالة الوقوؼ الساكن فإف ثقل اعبذع وباكؿ أف يػػػبسط اؼبفصل بسطا أك مدا زائدا عن 

فاؽبا كما ذكرنا آنفا ، قما وبدث يف إاجملاؿ الطبيعي ، أما يف بداية الثٍت فهي حركة تفتح انقفاؿ اؼبفصل ك وبدث عكس 
 ")poplitéحيث يتم دكراف عظم الفخذ للجهة الوحشية على عظم الظنبوب دبشاركة العضلة اؼبأبضية يف ىذا العمل (

 .)2002(فريق كمونة، 
 المدى الحركي للركبة في حالتي الثني و المد )البسط( : - 3

يقاس مداىا من اؼبركز اؼبرجعي الذم يرظبو اؼبعيار التارل : ؿبور الرجل يتفق مع ؿبور توجد حركات رئيسية للركبة ك 
) أم ؿبور الفخذ منظورا إليو من اعبانب يطيل ؿبور الرجل مباشرة يف ىذا اؼبركز اؼبرجعي يكوف  03الورؾ ( شكل رقم (

 الطرؼ السفلي يف أروؿ أكضاعو .
) : يعرؼ بأنو حركة اعبانب اػبلفي من الرجل مبتعدا عن السطح  Extension)تعريف البسط    - 1 – 3

من اؼبركز أك الوضع اؼبرجعي ك يطلق على ىذا خطأ °) 10إذل ° 5اػبلفي للورؾ ، ك مبيز أثناء البسط حدكث مد سليب (
 ركبة مقوسة اؼبد الزائد ، ك ىذا اؼبد الزائد يبكن أف يكوف عند بعض الناس ملحوظا بشكل غَت عادم فبا يؤدم إذل

للخلف ( اؼبد الزائد ؼبفصل الركبة للخلف ) نادرا ما يصل البسط اإلهبايب إذل ما بعد الوضع اؼبرجعي ك حىت إذا حدث 
ك يتوقف على الوضع الذم عليو مفصل الفخذ . ك يف الواقع تزداد كفاءة العضلة  ،فإف ىذا التجاكز يكوف رفيفا للغاية

 باسطة مع بسط اؼبقعدة ، ذلك أف بسط ( مد ) الورؾ يبهد لبسط الركبة .اؼبستقيمة الفخذية باعتبارىا 
البسط أك الفرد ىو اغبركة اليت ربقق ( اؼبد ) اؼبكمل للركبة ابتداء من أم كضع لبلنثناء الرجل اليسرل ، ك وبدث     

 البسط النسيب عادة أثناء اؼبشي عندما يبتد الطرؼ بعيدا عن األرض ليستأنف ك يواصل االتصاؿ باألرض .

 
 ط ( اؼبد ).) : اؼبدل اغبركي للركبة يف حالة البس03الشكل رقم (
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: فهو حركة اعبانب اػبلفي للرجل يف اذباه اعبانب اػبلفي للورؾ ، ك يبكن   ) Flexion)تعريف الثني   - 2 – 2
أف يكوف الثٍت مطلقا أم من الوضع اؼبرجعي ك نسبيا ، أم من أم كضع للثٍت اعبزئي ، ك ىبتلف مدل ثٍت الركبة حسب 

إذا كاف مفصل ° 140دل كضع مفصل الفخذ  ك حسب ما إذا كاف الثٍت موجبا أـ سالبا ، ك يصل الثٍت اؼبوجب إذل م
فقط إذا امتد الورؾ ( اؼبقعدة ) ، ك يرجع ىذا الفرؽ إذل حقيقة أف العضبلت اػبلفية للفخذ ° 120الفخذ منثنيا ك 

)Ishio-jambier   تفقد بعض كفاءهتا نتيجة ؼبد الورؾ ( اؼبقعدة ) على أم حاؿ يبكن زيادة االنثناء البالغ (
عندما تنقبض عضبلت الفخذ اػبلفية فجأة ك بقوة تصبح الركبة يف حالة انثناء         ك الورؾ منبسط ( فبتد ) ك° 120

ك يتيح للكعب ° 160ك يعقب هناية االنثناء اؼبوجب قدر من االنثناء السليب ، ك يبلغ االنثناء السليب للركبة مدل 
كبة ك يبكن تقدير مدل االنثناء السليب للركبة مبلمسة اؼبقعدة ، ك ىذه اغبركة أساس اختبار إكلينيكي ىاـ غبرية انثناء الر 

من حيث اؼبسافة بُت الكعب ك اؼبقعدة ، ك يف العادة وبد االنثناء فقط باعًتاض الكتل العضلية اؼبرنة يف ظبانة الساؽ    
ال سيما ذات األربع رؤكس  –من الناحية اؼبرضية وبد من االنثناء السليب انقباض جهاز العضلة الباسطة  ك الورؾ ك

 الفخذية أك تقصَت األربطة الكبسولية .

 
 ) : اؼبدل اغبركي للركبة يف حالة الثٍت من الوقوؼ .04الشكل رقم (

 الدوران المحوري للركبة : -4
تكوف  يبكن أداء دكراف الرجل حوؿ ؿبورىا الطورل فقط ك الركبة منثنية ، ك لقياس الدكراف احملورم اإلهبايب هبب أف

الركبة منثنية بزكايا قائمة ك الشخص اؼببحوث جالس على ررؼ منضدة ك أرجلو متأرجحة متدلية ، انثناء الركبة يبنع 
 الدكراف عند مفصل الورؾ ك يف الوضع اؼبرجعي توجو أصابع القدـ قليبل جدا للخارج .

ما يؤدم دكرا ىاما يف تقريب القدـ أما الدكراف للجهة األنسية ( الداخلية ) هبعل أصابع القدـ تواجو اعبانب ك
الدكراف للجهة الوحشية هبعل أصابع القدـ تتجو للجانب اػبارجي ( الوحشي ) ، ك ىذا الدكراف لو دكر ىاـ يف تبعيد 

، ك ىبتلف ىذا ° 30، ك مدل الدكراف األنسي ° 40القدـ ك دكراهنا للجهة الوحشية ك يبلغ مدل الدكراف الوحشي 
إذل ° 30عندما تكوف الركبة منثنية ، ك من ° 32يصل مدل الدكراف الوحشي ؼ درجة ثٍت الركبة ، كما اؼبدل باختبل

 عندما يكوف انثناؤىا بزاكية قائمة .° 42
يبكن قياس الدكراف احملورم السليب عندما يستلقي الشخص اؼببحوث يف كضع االنبطاح ك الركبة منثنية ك يبسك 

لفها حبيث يواجو اؼبشط اذباه اػبارج ك إذل الداخل ، ك كما ىو متوقع فإف ىذا الدكراف الفاحص القدـ بكلتا يديو ك ي
 السليب يكوف مداه أكرب من مدل الدكراف اإلهبايب .
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ك أخَتا يوجد أيضا نوع من الدكراف احملورم يسمى الدكراف التلقائي ألنو مرتبط بشكل حتمي ك ال إرادم حبركات     
الثٍت ك اؼبد ، ىذا الدكراف وبدث بشكل خاص عند هناية اؼبد أك بداية الثٍت ، ك عندما تبسط الركبة تلف القدـ جانبا    

 )94 - 93، الصفحات 1999(ؿبمد عادؿ رشدم، ( للجهة الوحشية) . 

 
 ( : الدوران المحوري للركبة .05الشكل رقم )

 :حركات الغضاريف الهاللية  - 5
 حركات الغضاريف الهاللية أثناء الثني و البسط :  -1 - 5

تتحرؾ نقطة االتصاؿ بُت لقم عظم الفخذ ك لقمة عظم القصبة إذل اػبلف أثناء الثٍت ك إذل األماـ أثناء البسط          
ك تتبع الغضاريف اؽببللية ىذه اغبركات كما يتضح ذلك بسهولة يف ربضَت تشروبي يشمل فقط األربطة ك الغضاريف 

عبزء اػبلفي  للقمة القصبة مكشوفا ال سيما اللقمة الوحشية  أما ) يصبح ا79 - 06اؽببللية ففي حالة البسط (شكل 
) تصبح الغضاريف اؽببللية ( الوحشية ك األنسية ) كاقعة على اعبزء اػبلفي للقمة  80 - 06يف حاليت الثٍت ( شكل 

 عظمة القصبة ال سيما الغضركؼ الوحشي  الذم يبتد إذل اغبد اػبلفي للقمة الوحشية .
) أف الغضاريف اؽببللية  81 - 08ر إذل الغضاريف اؽببللية من أعلى يتضح ابتداء من كضع البسط (شكل عندما ننظ   

) تكوف الغضاريف اؽببللية الوحشية قد تراجعت 82 - 06تتحرؾ إذل اػبلف بشكل متفاكت : يف حالة البسط (شكل 
    مم ك إزاحة الغضاريف الوحشية 6األنسية ك يف اغبقيقة فإف إزاحة الغضاريف  ضعف الغضاريف اؽببللية األنسية ،

 مم . 12
كما يتضح من ىذه الرسـو البيانية أف  الغضاريف اؽببللية تصبح مشوىة أثناء تراجعها ، ىذا ألف ؽبا نقطتاف ثابتتاف ، 

أعظم من ك نبا القرناف األمامي ك اػبلفي ، يف حُت أف باقي الغضركؼ متحرؾ ، ك تتعرض الغضاريف الوحشية لدرجة 
 التشوه ك اإلزاحة اػبلفية التصاؿ قركهنا ببعضها بشكل أكثق  .

ك تؤدم الغضاريف اؽببللية دكرا ىاما بصفتها غضاريف مرنة تنقل أية قوة انضغارية بُت الفخذ ك عظمة الساؽ         
أثناء عملية الثٍت أكرب  ) ك فبا ىو جدير بالذكر أف اللقم الفخذية تقدـ  85 -84 - 06( األسهم السوداء الشكبلف 

) ك تكوف الغضاريف اؽببللية موضوعة بشكل سليم  83 – 06أنصاؼ أقطار أقواسها إذل لقم عظمة الساؽ ( شكل 
بُت األسطح اؼبفصلية ، ىذاف العامبلف ينشطاف نقل القول االنضغارية أثناء البسط الكامل للركبة ك من ناحية أخرل ، 
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) ك تكوف الغضاريف اؽببللية جزئيا  86 - 06ذية أقصر أنصاؼ أقطار القوس ( شكل أثناء الثٍت تظهر اللقم الفخ
 متصلة بتلك اللقم باإلضافة إذل ارزباء األربطة اعبانبية ك تتناسب أك تتبلءـ اغبركة على حساب االستقرار .

كات ، ىذه العوامل تنقسم إذل بعد تعريف حركات الغضاريف اؽببللية ، يتعُت مناقشة العوامل اؼبسئولة عن تلك اغبر     
 آليتُت سلبية ك إهبابية :

يوجد فقط عنصر سليب كاحد مسئوؿ عن إزاحة الغضاريف اؽببللية إذ تقـو اللقم الفخذية بدفع الغضاريف إذل األماـ      
ح سباما عند ) إذل األماـ بُت أصبعُت ، ىذه اآللية يف منتهى البسارة تتض cherrystoneسباما كما يدفع احملار (  

  - 06دراسة ربضَت تشروبي فيو أهنكت صبيع كافة كصبلت الغضاريف اؽببللية باستثناء اتصاالت القركف ( الشكبلف 
) الغضاريف إذل األماـ بُت عجلة اللقمة  wedge) على أساس أف األسطح زلقة ك يدفع اسفُت (  80 – 79

) ذبذب  85 – 84هبابية عديدة ، أثناء البسط ( الشكبلف الفخذية ك أرضية  لقمة عظم الساؽ ، أما اآلليات اإل
) اليت سبتد نتيجة اغبركة األمامية للرضفة ك ىذا 1الغضاريف إذل األماـ بواسطة األلياؼ الرضفية الغضركفية اؽببللية (

األماـ ( شكل  بسحب الرباط إذل األماـ ، باإلضافة إذل ذلك هبذب ك يشد القرف اػبلفي للغضركؼ اؽببلرل الوحشي إذل
) عندما يصبح الرباط الصلييب اػبلفي مشدكد . أثناء 2) نتيجة التوتر الناشئ يف  الرباط الفخذم الغضركيف اؽببلرل ( 85

) إذل اػبلف بواسطة التمدد شبو الغشائي اؼبتصل بالطرؼ اػبلفي  87الثٍت يسحب الغضركؼ اؽببلرل األنسي ( شكل 
) 88 - 06) الغضركؼ الوحشي شكل (4لياؼ الرباط الصلييب األمامي اؼبتصل بو (بينما يشد القرف إذل األماـ بأ
 كيسحب للخلف بعد ذلك .

 
 ريف الهاللية أثناء الثني و البسط .حركات الغضاتمثل(  88 – 79( ) 06الشكل رقم )
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 : -إصابات الغضاريف الهاللية –حركات الغضاريف الهاللية أثناء الدوران المحوري  - 2 - 5
أثناء حركات الدكراف احملورم تتبع الغضاريف اؽببللية على كجو الدقة عمليات إزاحة اللقم الفخذية فابتداء من الوضع 

 احملايد يبكن رؤيتها تتحرؾ على لقم القصبة يف االذباه العكسي .
الغضركؼ أثناء الدكراف اػبلفي يسحب الغضركؼ الوحشي  كبو اعبزء األمامي للقمة القصبية يف حُت يسحب 

 األنسي  يف اذباه اؼبؤخرة  .
أثناء الدكراف األنسي يتحرؾ الغضركؼ األنسي  كبو األماـ يف حُت يًتاجع الغضركؼ الوحشي  إذل اػبلف ىنا قبد 
مرة أخرل أف الغضاريف اؽببللية تصبح مشوىة حوؿ النقاط الثانية أم اتصاالت قركهنا . اؼبدل اغبركي الكامل غبركة 

 رل الوحشي ىو ضعف مدل حركة الغضركؼ األنسي .الغضركؼ اؽببل
عمليات اإلزاحة ؽبذه الغضاريف اؽببللية أثناء الدكراف سلبية يف الغالب ألهنا تسحب باللقم الفخذية ، ك لكن توجد 

تر يف نتيجة غبركة الرضفة بالنسبة لعظمة الساؽ ك يسحب التو  مشدكدة آلية إهبابية ، إذ تصبح األلياؼ الرضفية اؽببللية
 تلك األلياؼ أحد الغضاريف اؽببللية إذل األماـ .

أثناء حركات الركبة يبكن أف زبرج الغضاريف اؽببللية إذا عجزت عن اتباع حركات اللقم الفخذية على اللقم القصبية 
العنيف  ك ىكذا يبكن أف تقع يف موقف غَت سوم بُت اؼبطرقة ك السنداف ، ك وبدث ذلك على سبيل اؼبثاؿ أثناء البسط

للركبة ( ركل كرة القدـ ) ، حيث يعجز أحد الغضاريف اؽببللية عن التحرؾ إذل األماـ ك وبتجز بُت اللقم الفخذية       
ك اللقم القصبية ىذه اآللية الشائعة ك اؼبألوفة بُت العيب كرة القدـ تؤدم إذل سبزقات عرضية أك إذل انفصاؿ القرف األمامي 

يا على ذاتو " ك يصاحبو يف الغالب سبزؽ الرباط الصلييب األمامي اللتصاقو بو " ، ك ىناؾ الذم يصبح بعد ذلك مطو 
آليات أخرل تسبب حدكث اإلصابات يف الغضاريف اؽببللية ك الرباط الصلييب األمامي تشمل اغبركة االلتوائية ؼبفصل 

ط الصلييب األمامي الغضركؼ اؽببلرل األنسي كبو مركز الركبة اليت ذبمع اإلزاحة اعبانبية أك الدكراف اعبانيب ، مث يشد الربا
اؼبفصل أسفل ربدب اللقمة الفخذية ، ك عند بسط اؼبفصل فإنو يفاجأ ك يسحق بُت اللقمتُت ك وبدث اآليت : انشطار 
  رورل للغضركؼ اؽببلرل ، انفصاؿ كامل للغضركؼ اؽببلرل من الكبسولة ، سبزؽ مركب مضاعف للغضركؼ اؽببلرل  . يف
كل ىذه اإلصابات اعبانبية يستطيع اعبزء اغبر يف الغضركؼ مساندة ذاتو داخل اغبيز اللقمي حبيث يتخذ الغضركؼ 
 شكل يد الدلو ، ىذا النوع من اإلصابات شائع جدا بُت العيب كرة القدـ ( أثناء السقوط على رجل مفركدة منبسطة ) .

بُت اللقم  سفينا مدقوقاإصاب عن اتباع اغبركات الطبيعية ك يصبح ك دبجرد أف يتمزؽ الغضركؼ اؽببلرل يعجز اعبزء اؼب
الفخذية ك القصبية ، ك النتيجة أف تقفل أك تغلق الركبة يف كضع البسط الذم يكوف أكثر ظهورا كلما كاف التمزؽ يف 

 .)121-120، الصفحات 1999رشدم، (ؿبمد عادؿ اؼبؤخرة عندئذ يصبح البسط الكامل مستحيبل .
 ة بالركبة : البصمتاألربطة ال - 6

يصبح من الواضح أف األربطة اؼبتصالبة تقع يف مركز اؼبفصل  Rouviéreعندما يفتح اؼبفصل من األماـ كفقا لػ  
) الذم يتصل  كفقا  LCAبالنظر إذل ؿبتواه داخل التجويف بُت اغبدبات ، أكؿ رباط نراه ىو الرباط الصلييب األمامي ( 

)Rouviére  باغبفرة األمامية بُت حدبيت القصبة بامتداد ررؼ اغبدبة األنسية ك بُت اتصاؿ القرف األمامي (
ك القرف األمامي للغضركؼ اؽببلرل الوحشي من اػبلف . ىذا الرباط يبتد مائبل إذل للغصركؼ اؽببلرل األنسي من األماـ 

ن فوؽ برقعة ضيقة على اعبانب الداخلي للحدبة الوحشية لعظمة الفخذ سبتد رأسيا فوؽ   أعلى ك إذل اعبانب ك متصل م
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ك على امتداد الغضركؼ اؼبفصلي ، ك ؽبذا الرباط اتصاؿ أمامي أكثر بعظمة القصبة ك اتصاؿ جانيب ( كحشي ) أكثر 
 بعظمة الفخذ . 

 اتجاه األربطة المتصالبة للركبة :  - 1 - 6
أف الرباط اؼبتصالب األمامي من زاكية اؼبنظور متقارعة ، ك يف اؼبستول السهمي متقارعة حيث  تبدك ىذه األربطة

 إذل األعلى ك إذل اػبلف ك يبتد الرباط اػبلفي إذل األعلى ك إذل األماـ . مائل
للمفصل ، كما أهنما متقارعاف يف اؼبستول الفخذم ، حيث تقع اتصاالهتما القصبية على احملور األمامي اػبلفي 

سم ك ىكذا يبتد الرباط اؼبتصالب اػبلفي مائبل إذل أعلى ك جانبيا يف  1.7على حُت أف اندغامهما الفخذم متباعداف 
 اؼبستول األفقي على العكس فبا تقدـ فإهنما يبتداف متوازياف ك متبلمساف يف حدنبا احملورم .

ك إمبا أيضا الرباط الذم على اعبانب ، ك ىكذا قبد أف فاألربطة اؼبتصالبة ال تقطع بعضها البعض يف الفراغ فحسب 
الرباط األمامي ك الرباط الوحشي يتقارعاف ك الرباط اػبلفي ك الرباط األنسي يتقارعاف ، ك ؽبذا قبد أف كل رباط من 

 تلك األربطة يتناكب مع جاره اؼبباشر فيما يتعلق دبيل مساره .
) رأسيا  LCAاؼبيل ففي حالة الثٍت الكامل يكوف الرباط اؼبتصالب األمامي ( األربطة اؼبتصالبة ليس ؽبا نفس زاكية   

أكثر يف حُت يظل الرباط اؼبتصالب اػبلفي أفقيا أكثر ، ك ىكذا فإف اندغاـ الرباط اؼبتصالب األمامي رأسي ك اندغاـ 
الرباط اػبلفي أفقي ، كذلك تظهر األربطة اؼبتصالبة نسبة روؿ ثابتة ك يف كل ثٍت يكوف الرباط اؼبتصالب اػبلفي أقصر 

لب األمامي ىذه النسبة من السمات األساسية للركبة ك ربدد يف اغباؿ آلية         من الرباط اؼبتصا 5/3حيث يساكم 
 ك ميكانيـز عمل األربطة اؼبتصالبة .

 : الدور الميكانيكي لألربطة المتصالبة - 2 - 6
بقى األسطح تقـو ىذه األربطة بتثبيت الركبة يف االذباه األمامي / اػبلفي ك تتيح للمفصل العمل دبثابة مفصلو بينما ت

 اؼبفصلية متصلة .
) ببعضهما بواسطة  Bك   Aك يبكن تصوير دكر األربطة بنموذج ميكانيكي ، توصل قطعتاف من الكرتوف ( " 

خرل ، ىاتاف القطعتاف يبكن وف إذل الطرؼ اؼبقابل بالقطعة األ) سبتد من ررؼ قطعة الكرت ab  ،cdشرائط من الورؽ ( 
ك لكن ال يبكن أف تنزلق إحدانبا على  dك  cك  bك  aرل حوارل مفصليتُت عندما تنزلق إمالة كل منهما بالنسبة لؤلخ

 abك   adاألخرل ىذا فإف األربطة اؼبتصالبة ؽبا ترتيب ك كظيفة فباثلة ، باستثناء أهنا ليست بنفس الطوؿ ك األرواؿ 
ما الثٍت ك إمبا سلسلة كاملة من النقاط ليست متساكية ك يف ظل ىذا الوضع فإهنما ليستا نقطتُت يبكن أف وبدث حوؽب

اليت تقع على القوس اػبلفي للحدبة ، ك لكن كما ىو اغباؿ بالنسبة للنموذج اؼبيكانيكي اؼبقًتح ال يبكن أف وبدث انزالؽ 
  )   cbأمامي خلفي . ك يف حالة الثٍت فهو يبدأ  من الوضع اؼبستقيم اؼبعتدؿ ك يسبب التواء أك ميل السطح الفخذم (

لف        ) مشدكدا إذل أعلى يف حُت تنزلق نقطة تصالب ك تقارع األربطة إذل اػبcdك يشاىد الرباط اؼبتصالب اػبلفي (
) يقع أفقيا ، ك بوقوعو مسطحا على عظم القصبة يشق الربكز ما بُت اغبدبات    abمامي (ك الرباط اؼبتصالب األ

يكوف الرباط اؼبتصالب األمامي ° 90كسكُت ، أم أثناء ثٍت الركبة يصبح بُت حدبيت القصبة ك عندما تكوف الركبة منثنية 
ل يرزبي الرباط اؼبتصالب األمامي أثناء اؼبد أفقيا سباما يف حُت يصبح الرباط اؼبتصالب اػبلفي رأسيا . يف حالة الثٍت الكام

 . )144-143-142، الصفحات 1999(ؿبمد عادؿ رشدم، .  "الزائد للركبة  ك ينبسط كبل الربارُت اؼبتصالبُت 
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 : تدريبات الكفاءة الحركية و الوظيفية لمفصل الركبة و العضالت العاملة عليو –7
اؼبدل اغبركي دبفهـو التأىيل ىو القدرة على ربريك اعبزء اؼبصاب إذل أقصى تدريبات المدى الحركي :  - 1 – 7

ك القدرة على أداء اغبركات ك اؼبهارات الفنية ، أم نقصاف يف ىذا اؼبدل يكوف لو تأثَت سليب على أداء  مدل لو بدكف أدل
 النشاط ك اؼبهارات اغبركية .

اغبركي حبدكث األدل ( التشنج ) يف العضبلت  ، ك بالتارل نقص يف مدل اغبركة ألف سبرين مدل اغبركة يتأثر اؼبدل 
يستخدـ للتأثَت يف مبو التليف بدال من تشكيلو ، كما أف تشكيل التليف يتسبب يف مزيد من االلبفاض الدائم يف اؼبدل 

غبادة من اإلصابات اؼببكرة ينبغي أف يؤدم اؼبصاب سبارين اؼبدل اغبركي ك بالتارل نقص القدرة على األداء ، ك يف اؼبرحلة ا
 اغبركي السليب أكال مث اؼبدل اغبركي النشيط مع العمل باؼبقولة " دع األدل يكوف الدليل " . 

 فوائد تدريب المدى الحركي : - 1 – 1 – 7
 تقليل اؼبضاعفات من التثبيت .  -أ

 العضبلت .اغبفاظ على ليونة األنسجة ك مطارية  -
 تقليل آثار التقلصات العضلية . -
 اغبفاظ على مركنة اؼبفاصل اؼبيكانيكية . -
 تعزيز الدكرة الدموية ك ربسُت كفاءة األكعية الدموية . -
 يعزز إنتاج السائل الزالرل حركتو يف تغذية الغضاريف . -
 يقلل األدل . -
 اغبفاظ على الوعي اغبركي . -

 تعليم اغبركة النشطة. -ب 
 ربضَت اؼبصاب لتقنيات اإلرالة السلبية . -جػػ 

 ( إذا كاف األدل ؿبتمل فمن اؼبمكن استبداؿ مدل اغبركة السليب بالنشيط .
 فوائد المدى الحركي اإليجابي : - 2 – 1 – 7
 إقباز صبيع أىداؼ اؼبدل اغبركي السليب مع الفائدة اؼبضافة من انقباض العضبلت . – 1
 اغبفاظ على اؼبركنة الفسيولوجية للعضبلت . – 2
 تطوير ردكد الفعل اغبسية للعضبلت اؼبنقبضة . – 3
 اغبفاظ على سبلمة تكوين العظاـ . – 4
 منع ذبلط بتنشيط الدكرة الدموية . – 5
 تطوير كتنسيق اؼبهارات اغبركية . – 6

اغبركي يف مفصل كاحد أك سلسلة من اؼبفاصل ك ينبغي  سبارين اإلرالة ك اؼبركنة تساعد يف ربسُت ك اغبفاظ على اؼبدل
 )2016(عبد الباسط صديق عبد اعبواد، أداؤىا بشكل تدرهبي ىذا ما وبقق أكرب مدل حركي .

لكي كبافظ على اؼبركنة الطبيعية للمفاصل     : المفصلية و االستطالة العضلية تدريبات المرونة  - 2 – 7
ك لكي نقلل من خطر اإلصابة يف اجملاؿ الرياضي ، ال بد أف يتضمن الربنامج التدرييب على سبرينات مركنة مناسبة تؤدل 
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د بشكلها الصحيح ، ك إف العضلة اليت يتم تدريبها على سبرينات القوة فقط ستقصر ، ك ىذا سيؤدم باؼبقابل إذل تقيي
ؾباؿ حركتها فبا سينخفض من الناحية العملية قابليتها على االستفادة ك بشكل صحيح من مصادر القوة اؼبتزايدة لديها ،  
كما أف التدريبات اليت تصمم لتدريب ؾبموعة عضلية معينة على عنصر القوة ال بد أف تتبع بتمرينات االستطالة 

 . )49، صفحة 2011(كديع ياسُت التكرييت ، أضبد عبد الغٍت الدباغ، للمجموعة نفسها . 
هبب قبل تنمية القوة العضلية العمل على تنمية اؼبركنة ك اإلرالة بشكل جيد لتجنب صعوبة حركة اؼبفاصل ك هبب أال    

ج التأىيلي . ك ىناؾ العديد من تكوف سبرينات اؼبركنة خبلؿ فًتة اإلضباء فقط بل تشمل كحدات تدريبية داخل الربنام
 التفسَتات البيوميكانيكية اليت تؤكد على أف أكؿ مراحل تنمية القوة العضلية تبدأ بزيادة اؼبدل اغبركي يف اؼبفصل . 

: تعرؼ بأهنا تلك اغبركات ك األكضاع اؼبتشاهبة أك الغَت متشاهبة مع  ماىية االستطالة العضلية - 1 – 2 – 7
خصائص النشاط الرياضي اؼبمارس ك اليت يستطيع الفرد أدائها للوصوؿ إذل أقصى استطالة فبكنة للعضبلت العاملة على 

العضلية العاملة مفصل أك أكثر من مفصل عن رريق مساعدة قوة خارجية أك عن رريق االنقباض السريع للمجموعات 
 )64، صفحة 2009(عبلء الدين ؿبمد عليوة، على اؼبفاصل  ك القائمة باغبركة . 

 فتهدؼ للوصوؿ إذل أقصى مدل حركي فبكن ك متاح باؼبفصل . أما اؼبركنة اؼبفصلية
 :و المرونة أىمية تمرينات اإلطالة  - 2 – 2 – 7
 العضبلت ك األربطة ك األكتار على االستطالة .ربسُت مقدرة -
 تساعد يف مركنة مفاصل اعبسم اؼبختلفة . -
 تساعد يف تطوير الصفات البدنية األخرل ، ك يف سرعة استعادة الشفاء كما تساعد يف تقليل األدل بالعضبلت . -
 العضلي . تساعد يف إزالة األدل ك تأخَت ظهور التعب ك اإلقبلؿ من احتماالت التقلص -
 تساعد يف تطوير السمات اإلرادية كاعبرأة ، الثقة بالنفس ، الشجاعة ، ازباذ القرار . -
، 2009(عبلء الدين ؿبمد عليوة، تعمل على الوقاية من اإلصابات اؼبختلفة اليت يتعرض ؽبا الفرد أثناء اؼبمارسة . -

 )64صفحة 
 تقسيمات تدريبات االستطالة العضلية  : - 3 – 2 – 7
 من حيث إيجابية العمل العضلي : -أ 
: تؤدل بواسطة اؼبعاجل قبل اؼبباريات ك اؼبنافسات الرياضية ك تتم مع التدريبات اإلهبابية تدريبات االستطالة السلبية  -

اؼبفاصل ك مدل اتساع اغبركة العضلية لبلعب قبل أداء بعد أداء اإلضباء اؼبناسب ، ك تتجلى خربة اؼبعاجل يف معرفة قابلية 
 تلك التدريبات . ك تستخدـ يف تدريبات اإلستطالة السلبية :

 االستطالة باألكضاع اؼبعاكسة مع الزميل . -
 االستطالة بأكضاع عكسية للعضبلت دبساعدة اؼبعاجل . -
 االستطالة بالشد ك الضغط على أف يسبقها تدريبات ساكنة . -
: ك تتم بأداء اؼبصاب أك البلعب للتدريبات بنفسو ك تنفذ بأداء سبرينات عالية الشدة   تدريبات االستطالة اإليجابية -

ك سريعة لزيادة اؼبدل اغبركي للمفاصل ك اؼبركنة العضلية ، ك ال تؤدل ىذه التدريبات إال بعد اإلضباء باؽبركلة ك التدريبات 
 .)345، صفحة 2008(ؿبمود ضبدم أضبد، ربقا لنوع الرياضة . اإلضبائية اإلهبابية اؼبختلفة
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 من حيث الثبات و الحركة : -ب 
: ك فيها  تصل العضلة إذل نقطة معتدلة من التوتر ك يتم تثبيتها يف ىذا اؼبوضع لفًتة ؿبددة من الزمن    اإلطالة الثابتة –

 ثانية ) .  30 – 10( يف الغالب 
 :قوة الدفع اليت تسببها تكرار اغبركة تؤدم إذل امتداد العضبلت ك إرالتها . اإلطالة الديناميكية –
: تكرار االنقباض ك االنبساط ( التقلص ك االسًتخاء ) للعضبلت ك العضبلت اؼبضادة ؽبا   التحفيز العصبي العضلي –

تكرارات ك هبب أف  4 – 2أياـ يف األسبوع ك تكرر  3 – 2( تدريبات التمديد ) ، هبب أف يقـو بتنفيذىا البلعب من 
 .)80 - 77، الصفحات 2016(عبد الباسط صديق عبد اعبواد، ثانية يف كل مرة . 30 – 15يستمر االنقباض من 

 : خصائص حمل تمرينات المرونة  و االستطالة  - 4 – 2 – 7
 من أقصى مستول الفرد . % 100 – 85شدة أداء التمرين تًتاكح من -
 ؾبموعات . 5 – 3عدد اجملموعات داخل الوحدة التدريبية يًتاكح من  -
مرات ، ك للتمرينات اغبركية   6 – 3عدد مرات تكرار التمرين الواحد داخل اجملموعة للتمرينات الثابتة يًتاكح من  -

 مرة . 20 – 10يًتاكح من 
ثانية . أما بالنسبة للتمرينات اغبركية  12 – 3فًتة دكاـ التمرين الواحد داخل اجملوعات للتمرينات الثابتة يًتاكح من  -

 ثانية . 45 – 10يًتاكح من 
، صفحة 2009(عبلء الدين ؿبمد عليوة، مرة . 12 – 6عدد مرات الوحدات التدريبية خبلؿ األسبوع تًتاكح من  -

67(. 
 تدريبات القوة العضلية : - 3 – 7
القوة البدنية ربدد عادة بقدرة العضلة على بذؿ جهد من إحراز حركة :  مفهوم القوة العضلية - 1 – 3 – 7

معينة ، ك إف أكثر العلماء ك الباحثُت حاكلوا ؾبتهدين يف كضع تعاريف للقوة العضلية ك ىي : " قدرة العضلة على إخراج 
ذا التعريف قد يكوف متعارفا عليو إال أنو ال بد من كضع قوة ضد مقاكمة ثابتة يف انقباض أحادم لزمن غَت ؿبدد " ك ى

 تعريف آخر يكوف قاببل للتطبيق اغبركي اإلنساين يف ؾباالت ـبتلفة ك من اؼبمكن أف يكوف التعريف التارل مناسبا :
اؼبدغم ك ؽبا دكر القوة العضلية أك قوة العضبلت اؼبتجانسة اجملتمعة ( مثاؿ : ؾبموعة من العضبلت ؽبا عبلقة متشاهبة يف  

متشابو مشًتؾ حبيث تعمل معا ) ىي حجم الشد اؼبتغَت اؼبوجود يف اػببليا اؼبنقبضة نتيجة التخلخل ك التضاغط الداخلي 
للساركومَت ك اؼبؤثرة على نقطة االندغاـ على اؽبيكل العظمي ، ك لذلك فإف القوة ربدد قيمة ؿبركة باذباه ، ك يبكن 

رريق احتساب العزـك اغباصلة على اؼبفاصل أك بطريقة غَت مباشرة مثل قياس قيمة اؼبقاكمة اؼبتأثرة االستدالؿ عنها إما عن 
من االنقباض العضلي ، ك من اؼبمكن أف يتغَت الشد العضلي مع الزمن ك يتكيف مع نوع النشاط اغبركي ( مثاؿ الراحة ، 

 . )206، صفحة 2006(ىاشم عدناف الكيبلين، انقباض ثابت ، حركي ، انفباض تقصَتم أك تطويلي ) .
 : أىمية تمرينات القوة - 2 – 3 – 7
 تساعد على تنمية ك تطوير أشكاؿ القوة اؼبختلفة . -
 تساعد على تطوير الصفات البدنية األخرل . -
 تساعد على ربسُت شكل القواـ . -
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 التفوؽ الرياضي يف معظم األنشطة الرياضية .تعترب احملدد األساسي يف ربقيق  -
 تطور حجم العضبلت بعد ضمورىا جراء اإلصابات الرياضية . -
تعترب التدريبات التأىيلية لتقوية العضبلت ذات   : أنواع التدريبات التأىيلية للقوة العضلية - 3 – 3 – 7

أنبية قصول يف إعداد ك تأىيل الرياضي قبل العودة إذل اؼببلعب ك بعد اإلصابة يف اؼببلعب ، ك يلـز ألخصائي الطب 
 الرياضي ك العبلج الطبيعي ك اؼبدلكُت ك اؼبدربُت اإلؼباـ التاـ بتلك التدريبات اؽبامة ك اإلهبابية .

تعتمد تقوية أم عضلة بدرجة كبَتة على حجم قطرىا ، تعترب التدريبات التأىيلية اؼبنظمة ىامة جدا لتأىيل تلك  ك     
العضبلت للعودة إذل اغبالة الطبيعية ؽبا يف األداء اؼبهارم ك البدين ، ك تنمو العضلة ك األلياؼ العضلية بتلك التدريبات يف 

ياؼ ، بل ىناؾ زيادة يف ظبك ك قطر تلك األلياؼ ك تنتج تلك الزيادة يف قطر القطر بدكف أم زيادة يف عدد ىذه األل
األلياؼ العضلية باالنقباض ك االنبساط اؼبتتارل ؽبا ، ك تقسم التدريبات التأىيلية إذل ؾباميع أساسية ربقا لتقسيمات     

 تدريبات إهبابية  . –تدريبات ساكنة . ب  –مولر ك غَتىم ) . أ  –( ليهماف 
ك يتم خلط الطريقتُت معا ، ك ىناؾ أيضا تدريبات ررفية للعضبلت ك تدريبات ثابتة الطوؿ ك تستخدـ كافة أنواع      

التدريبات لتأىيل العضبلت بعد اإلصابة ، ك تتأثر عمليات التأىيل بدرجة شدة ك مدة ك تكرار إيقاع تلك التدريبات    
نة حسب قدرات اؼبصاب ك مستواه الرياضي ك درجة إصابتو ك نوع الرياضة ك اليت يلـز ؽبا خربة ميدانية ك فنية معي

اؼبفركض تأىيلو ؽبا بالربنامج العبلجي اؼبناسب ، كما تستخدـ ىذه التدريبات كتمرينات تعويضية يف الرياضات اليت 
ب القول ، كما تستخدـ تستعمل جانبا كاحدا من اعبسم مثل التجديف ك اؼببارزة ك التنس ك اإلسكواش ك الرمي يف ألعا

أيضا بنجاح التدريبات التأىيلية أثناء فًتات التثبيت يف اعببس بأف يشارؾ الرياضي يف زبيل اغبركة البلزمة ألداء العضبلت 
(ؿبمود ضبدم ربت اعببس حيث يفيد ذلك يف تنبيو اؼبسارات العصبية ك اغبسية باعبسم عامة ك اعبزء اؼبصاب خاصة . 

 )337، صفحة 2008أضبد، 
يتمثل يف إحداث انقباضات ثابتة يف العضلة أك ؾبموعة معينة : التدريب العضلي الثابت  - 1 - 3 – 3 – 7

بأنو تغَت يف فرؽ اعبهد الثابتة  االنقباض العضلي يعرؼمن العضبلت ك االستمرار يف ذلك ؼبدة معينة من الزمن ، ك 
الكهربائي داخل اػبلية العصبية نتيجة إشارة عصبية كافية ك لكن ىذا التغَت ال وبدث تغيَتا يف روؿ العضلة ك ال مقدرة 
يف تغيَت زاكية اؼبفصل أك ربريك اؼبقاكمة أك إنتاج شغل حركي ( بيوميكانيكي ) حيث إف ؿبصلة الشغل البيوميكانيكي 

خبلؿ زمن انقباضي ثابت يبكن أف يعرب عنو بكمية الدفع اؼبتتالية ك اليت جهدا عليو فإف العضلة تنتج تساكم الصفر  ك 
ىي عبارة عن إنتاج راقة أك قوة خبلؿ زمن ؿبدد ، ك يسميو البعض " القوة الثابتة " ك اؽبدؼ العاـ ىو تنمية القوة 

 )206، صفحة 2006عدناف الكيبلين،  (ىاشمالعضلية تنمية قصول . 
ك يف تلك التدريبات ىناؾ تثبيت للمسافة ك بالتارل " ك ال وبدث يف ىذا النوع من التدريبات أم إحساس بدين فبيز   

عدـ اإلحساس بالشغل العضلي رغم ارتفاع الضغط اغبادث عقليا فيما يسمى باعبهد العضلي اؼبقيد ك الذم يسبب 
الذم يؤديو بسبب الضغط اغبادث على اؼبستقببلت اغبسية العصبية أك على األكعية ك الشعَتات الدموية فبا  إجهادا للفرد

يسبب إجهادا نسبيا سريعا نظرا ؼبنع إمداد األلياؼ ك اػببليا باألكسجُت البلـز للتمثيل الغذائي بدرجة كبَتة ، ك عدـ 
 ػببليا ، ك يتم ذلك كعمليات كيميائية حيوية الىوائية بالعضبلت ".إزالة اؼبخلفات الناذبة عن ىذا التمثيل اغبيوم با
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كيعترب ىذا النوع من التدريب أساسيا يف تأىيل العضبلت خاصة اؼبوجودة ربت اعببس يف اإلصابات الرياضية اؼبختلفة 
 .)338، صفحة 2008مود ضبدم أضبد، (ؿبكيبدأ استخدامها يف األياـ األكذل بعد التدخل اعبراحي . 

 ك أىم أنواع االنقباضات العضلية الثابتة ما يلي : 
 العمل ضد مقاكمة ثابتة كمحاكلة ضغط أك رفع ثقل ثابت أك الوقوؼ بُت جدارين ك ؿباكلة الضغط بالذراعُت . -
 مقاكمة اجملموعات العضلية جملموعات عضلية أخرل . -
 كالثبات لفًتة معينة .رفع ثقل معُت  -
 شد حباؿ من اؼبطاط ك االستمرار يف كضع االنقباض الثابت ؼبدة من الزمن . -

ك هبب أف نضع يف عُت االعتبار أنو يف حاؿ التدريب الثابت يقع ضبل قوم على العضبلت ك األكتار ك األربطة ك اؽبيكل 
 تدريب .العظمي ، ك على ذلك هبب مراعاة الدقة يف تكوين شكل ضبل ال

 شدة و حجم التدريب الثابت :  -أ 
 ثواين . 6بالنسبة للناشئُت : استخداـ ضبل بسيط غبوارل  -
 ثواين . 9بالنسبة للمتقدمُت : استخداـ ضبل متوسط غبوارل  -
 ثانية . 12بالنسبة للمستويات العليا : استخداـ أقصى ضبل حبوارل  -

 ثانية . 60 -45ك آخر غبوارل مع مراعاة كجود فًتات راحة بُت كل انقباض 
قاعدة لشدة كحجم التدريب يف برامج التأىيل اغبركي فيكوف بُت البسيط ك اؼبتوسط مع احًتاـ  ك نشَت إذل أنو بالنسبة

من قوة العضبلت األصلية  % 40التوقف عند الشعور باألدل ، ك ينصح اػبرباء أف تكوف التدريبات التأىيلية بقوة تساكم 
ثواين مع تكرار   10 – 6دة من تلك التدريبات ، ك ألداء تدريبات ناجحة يلـز أف يكوف الضغط العضلي من لتزيد الفائ

 مرات يوميا للحصوؿ على نتيجة مفيدة . 5 – 3من 
 أىمية التدريب الثابت : -ب 
 كسيلة مهمة لتنمية القوة العظمى للعضبلت . -
 الذين وباكلوف االحتفاظ دبستول معُت كصلوا إليو .يبكن استخداـ تلك الطريقة بالنسبة لؤلفراد  -
 سبكن العضبلت من إربلؽ أقصى قوة ك شدة . -
نظرا ؼبا يتسم بو التدريب الثابت من روؿ فًتة االنقباض العضلي مقارنة باالنقباضات اغبركية فإف ذلك يسمح  -

 باالقتصاد يف زمن التدريب نتيجة لقلة التكرار .
 كقت مبكر من اإلصابة إلعادة التأىيل . يفضل أف يستخدـ يف -
يستخدـ ىذا النوع من التدريب يف برامج التأىيل بعد  : التدريب العضلي الحركي– 2 - 3 – 3 – 7

اإلصابات الرياضية لرفع الكفاءة الوظيفية ك اللياقة البدنية العامة للجزء اؼبصاب ، ك بدكف ىذه التدريبات ال يبكن إعادة 
مة ، ك تدريبات السابقة قبل اإلصابة ، ك لذلك ال هبب إغفاؿ ىذا النوع من التدريبات اؽباالبلعب إذل نفس الكفاءة 

القوة العضلية  ليست دبفردىا  ذات أنبية كربل للقلب ك اعبهاز الدكرم بل هبب أف تضاؼ إليها تدريبات أخرل لتقوية 
 اعبهاز الدكرم ك التنفسي لبلعب ك اليت سيأيت شرحها فيما بعد .

 ك يستخدـ فيو االنقباض العضلي اؼبتحرؾ الذم ينقسم بدكره إذل نوعُت :
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 قباض الحركي الموجب التقصيري و بحرية تسارع المفصل :االن -أ 
) ك يعرؼ بأنو قدرة اإلثارة العصبية على إنتاج راقة    concentriqueك يسمى باالنقباض اؼبركزم أك اؼبتقارب  (  

قة أكرب ك ربريك اعبسور اؼبستعرضة عن رريق التخلخل ك التضاغط من خبلؿ تتابع تغَت فرؽ اعبهد اؼبؤدم إذل إنتاج را
من اؼبقاكمة اؼبوضوعة على مفصل يتحرؾ ك بذلك فإف العضلة تنقبض إذل مركزىا متقلصة ، ك تقصر حبيث ربرؾ أرراؼ 
اؼبفصل كاحدة على األخرل دبعٌت إحداث تصغَت يف الزاكية ك التغلب على اؼبقاكمة ك إنتاج شغل بيوميكانيكي إهبايب 

 باذباه القوة العضلية . 
اض اغبركي اؼبوجب يف بعض الفعاليات مثل الرمي ، العدك ك الوثب ك القفز ( ألعاب القول ) ، ك كذلك ك يظهر االنقب  

التجديف ك رفع األثقاؿ عند حالة نًت الثقل إذل أعلى فقط ، أم أنو ضركرم للتغلب على مقاكمة خارجية ، ك ىنا تعمل 
 األلياؼ العضلية يف حالة  قصر .

 :  السالب التطويلي و بتحكم تسارع المفصلاالنقباض الحركي  -ب 
) ك يعرؼ بأنو عدـ مقدرة العضلة على إنتاج راقة أك  Eccentriqueك يسمى االنقباض البلمركزم أك اؼبتباعد ( 

قوة معادلة أك أكرب من قيمة اؼبقاكمة ك بذلك تتباعد اعبسور اؼبستعرضة عنوة ضد عملية التخلخل ك التضاغط حبيث يتم 
ض ، ك لكن بتفكك اعبسور اؼبستعرضة عنوة ك بالتارل تبقى اإلشارة العصبية مستمرة دكف القدرة على تقصَت االنقبا

 اػبيوط العضلية ، ك بالتارل يتم الشغل البيوميكانيكي باذباه سليب بعكس اذباه إنتاج القوة .
حالة إنزاؿ األثقاؿ إذل األرض بعد رفعها ، ك يظهر االنقباض اغبركي السالب عندما تعمل العضلة يف حالة إرالة كما يف 

 أك غبظة ىبوط اعبسم يف اعبمباز .
ك يبكن استخداـ جهاز يضبط ثبات سرعة االنقباض مسبقا ك يتم خبللو إما االنقباض التقصَتم أك التطويلي   -

 ) . Isocinétiqueاؼبتحكم بسرعة األداء ك ىذا ما يسمى  جهاز التدريب إيزككنيتيك ( 
 .)209 - 206، الصفحات 2006(ىاشم عدناف الكيبلين، 

 : التدريب البليومتري – 3 - 3 – 3 – 7
ىو عبارة عن انقباض متحرؾ غَت أنو يتكوف من عمليتُت متتاليتُت يف اذباىُت ـبتلفُت حيث يبدأ االنقباض حبدكث 
مطارية سريعة للعضلة كاستجابة لتحميل متحرؾ فبا يؤدم يف بداية األمر إذل حدكث شد على العضلة ؼبواجهة اؼبقاكمة 

العضلة فبا ينبئ أعضاء اغبس فيها فتقـو بعمل رد فعل انعكاسي السريعة الواقعة عليها فيحدث نوع من اؼبطارية يف 
وبدث انقباضا عضليا سريعا يتم بطريقة تلقائية ، ك يربط بُت االنقباضُت اؼبركزم ك البلمركزم حبيث زبزف العضلة راقة 

 (Raphael LECA, 2017)مرنة أثناء االنقباض التطويلي لتستخدمها خبلؿ االنقباض التقصَتم . 
(Nicolas Dyon , Yannick Gaden, 2005, p. 18) 

كيستخدـ ؽبذا النوع ، اليت ربتاج إليها معظم التخصصات الرياضية تدريب ال كوناتممن يعترب التدريب البليومًتم 
 نقباض إيزكتويناذلك  يأكال مث يل بصورة سريعة بطريقة سبط فيهانوع من التمرينات ذبعل العضلة تستجيب  من التدريب

يف ىذه اغبالة إذل ثبلث  نقباض العضليينقسم االك  ، اؼبغازؿ العضلية  للمطارية تقـو بو ينعكاساسريع كرد فعل  ممركز 
 : ي مراحل ى

 .اجئةسريعة مف حيث تطوؿ العضلة نتيجة تعرضها لشدة عالية بصورة : مرحلة الالمركزية -
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 . مع اؼبقاكمة نقباض العضلي يف التكافؤحيث تبدأ قوة اال : مرحلة التعادل -
 . فتغلبو على اؼبقاكمة حيث تبدأ العضلة يف القصر كبو مركزىا : مرحلة المركزية -

كمة على القوة العضلية حيث تطوؿ انبا : مرحلة تغلب اؼبقك  من ثبلث ؿن أيضا تقسيم ذلك إذل مرحلتُت بدكما يبك
اغبركية  كيساعد ىذا النوع يف تنمية اؼبهارات ية على اؼبقاكمة حيث تقصر العضلةالقوة العضل مث مرحلة تغلب ،العضلة 

 . ؼبعظم التخصصات الرياضية يف كرة القدـ كالسلة كالسباحة كرفع األثقاؿ
  :  تشكيل الحمل في تدريب البليومتري -أ 

كمة قوية اـ مقاصبيعها يعتمد على نظرية استخد إال أف ،أنواع ـبتلفة من التمرينات  ميف التدريب البليومًت تستخدـ 
     كتستخدـ لتحقيق ذلك الوثبات  ، تقصَتىا للتغلب على ىذه اؼبقاكمة إذل حدكث مطارية العضلة مث مسريعة تؤدك 
 . داء بأقصى قوة كسرعة فبكنةيراعى دائما أف يكوف األ حبيث ، حركات لف اعبذع اؼبختلفة ك اػبطوات اغبجبلت ك ك
 . الشدة : أقصى شدة دبا يزيد عن قوة العضلة - 1
 . سبوعياأؾبموعات من مرتُت إذل ثبلث  10-6تكرارت ك  10-8اغبجم :  - 2
 . اجملموعات دقيقة بُت 2-1الراحة :  - 3

  : تأثير التدريب البليومترى -ب 
يف  يكما أنو يفيد بشكل تطبيق  ، يب معاالتأثَت على كل من العضبلت كاعبهاز العص إذل مالتدريب البليومًت  ميؤد

  . بالعضلة كالوتر يعضاء اغبس اغبركأكيعتمد عمل  ، ـابشكل ع يداء اغبركاأل مهارات
 التوافق العضلي العصبي :تدريبات التوازن و  - 4 – 7

االىتماـ بتنمية التوازف ك التوافق العضلي العصيب يف عملية التأىيل اغبركي  أمر ال يقل أنبية عن أم من اػبطوات     
ك ربسُت مدل اغبركة ، ك القوة   –أك تطوير  –السابقة اليت مت ذكرىا ك هبب أف ال يكتفي الرياضي بضركرة اغبفاظ على 

، ك لكن ذاكرة العضبلت للمهارات اغبركية لبلعب هبب أف تؤخذ يف اغبسباف  ك لياقة عضلة القلب ك األكعية الدموية
 أيضا .

يتفق العديد من اؼبتخصصُت يف اجملاؿ الرياضي على أف التوازف قدرة عامة تربز أنبيتو يف اغبياة عامة  ": تعريف التوازن-أ 
 ركية األساسية كالوقوؼ ك اؼبشي ..ك يف ؾباؿ الًتبية البدنية خاصة ، فهو مكوف ىاـ يف أداء اؼبهارات اغب

كما يعترب مكوف رئيسي يف معظم األنشطة الرياضية خاصة األنشطة اليت تتطلب الوقوؼ أك اغبركة فوؽ حيز ضيق      
) التوازف ضمن العناصر اغبركية اليت هبب مراعاهتا عند تدريس أك تعليم أك تدريب ألم hulsterك قد كضع ىولسًت (

 ".وهنا األساس الذم تقـو عليو ىذه اغبركاتمهارة حركية لك
.(KINZEY.SJ . ARMSTRONG . CW, 1998) 

ك يبكن أف وبدث تناقص يف التوازف نتيجة اإلصابة  ، التوازف ىو جزء ال يتجزأ من األنشطة اغبياتية اليومية لكل فرد
 يف العضبلت اؽبيكلية أك صدمة الرأس أك اؼبرض أك الشيخوخة.

ك قد يضعف األداء اليومي نتيجة النقصاف يف التوازف ، ك بالتارل فإف التوازف ىو من الصفات البدنية اؼبهمة ك الرئيسية 
 ة التأىيل للرياضيُت ك غَت الرياضيُت.ألم برنامج يف ؾباؿ العبلج الطبيعي أك إعاد
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         ىو التوافق اغبيوم لردكد األفعاؿ االنعكاسية عبسم اإلنساف مع اجملاؿ اإلدراكي  ك يعرفو أضبد فؤاد الشاذرل بأنو 
ك الوظيفية يف متابعة حركة مركز الثقل على خط عملو ضد اعباذبية ليسقط يف منتصف قاعدة ك األنظمة العضوية 

ك ينقسم االتزاف إذل نوعُت ك يشار إذل النوع )47، صفحة 2009(أضبد فؤاد الشاذرل، االرتكاز أثناء الثبات ك اغبركة . 
 لثاين باالتزاف الديناميكي .األكؿ باالتزاف الثابت ك النوع ا

) بأنو تلك اغبالة اليت عندىا تكوف ؿبصلة كل القول  Rash , Burke: عرفو راش ك بورؾ (  االتزان الثابت-ب 
) أنو يف التوازف الثابت وبتفظ باالتزاف يف كضع ثابت مثل  Hockeyاؼبؤثرة عليو مساكية للصفر ، ك يضيف ىوكي ( 

 الوقوؼ على قدـ كاحدة .  
" أف االتزاف الثابت ىو درجة الثبات ألجزاء اعبسم اليت تعتمد على االنقباض اإليزكمًتم  Hollisك يوضح " ىولز . 

 من خبلؿ التعاكف االنقباضي للمجموعات العضلية .
 بعض : ىو قدرة الفرد على التحرؾ من نقطة إذل أخرل مع االحتفاظ باتزانو ك يتمثل ذلك يف االتزان الديناميكي -جـــ 

 )22، صفحة 2009(أضبد فؤاد الشاذرل، األنشطة ذات الكفاءة العالية ك بعض االنشطة اليت تتميز بالسقوط .
" أف االتزاف الديناميكي ىبتلف يف درجاتو ربقا لدرجات القوة اؼبؤثرة على اعبسم ك اليت  Hollisك يوضح " ىولز . 

 )55، صفحة 2009(أضبد فؤاد الشاذرل، تعمل على إخبلؿ توازف الفرد من حالة الثبات لتنقلو غبالة اغبركة .
هبب أف وبتفظ باالتزاف بدقة يف إرار كاجب حركي مثل اؼبشي على عارضة ك نضيف إذل أنو أثناء التوازف الديناميكي 

 ) لبلتزاف الديناميكي اؼبطبق يف ىذه الدراسة .SEBTالتوازف أك أثناء اختبار النجمة (
تعرؼ بأهنا تلك األكضاع ك اغبركات اؼبختلفة اليت يتخذىا الفرد أك يقـو هبا لتضييق تعريف تمرينات التوازن :  -د 
دة االرتكاز أك رفع مركز الثقل فوؽ قاعدة االرتكاز هبدؼ االحتفاظ بتوازف جسمو أثناء أداء األكضاع  ك اغبركات قاع

 اؼبختلفة .
تعرؼ بأهنا تلك اغبركات اؼبختلفة اليت يستطيع هبا الفرد دمج أكثر من ؾبموعة عضلية تعريف تمرينات التوافق :  -ه

 اعبسم يف اذباىات ـبتلفة ك بإيقاع حرم سليم ك يف زمن كاحد .متشاهبة أك غَت متشاهبة من أجزاء 
 )2009(عبلء الدين ؿبمد عليوة، 

 :و التوافق أىمية تدريبات التوازن - 3 – 4 – 7
 اكتساب القدرة على التحكم يف اعبسم .-
 ترقية التوافق العضلي العصيب . -
 اؼبختلفة .التنسيق بُت أجزاء اعبسم  -
 تساىم يف احملافظة على مستول األداء اؼبهارم . -
 تساىم يف تأىيل اإلصابات الرياضية ( ك مكوف أساسي يف برامج التأىيل اغبركي ) . -
 : و التوافق العوامل المؤثرة في تمرينات التوازن - 4 – 4 – 7
أجزاء  –كزف اعبسم  -اعباذبية بقاعدة االرتكاز .عبلقة خط  الثقل أك  –مساحة قاعدة االرتكاز  –مركز ثقل اعبسم  -

تأثَت العـز ك الدفع  –زاكية السقوط  –االحتكاؾ بالسطح  –نسبة ارتفاع مركز الثقل فوؽ قاعدة االرتكاز  –اعبسم 
 سبلمة اعبهاز العصيب ك العضلي . -اػبوؼ كعامل نفسي  -زمن الرجع  -الناتج عن القوة اػبارجية 
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 : االعتبارات التي يجب مراعاتها أثناء تدريبات التوازن و التوافق - 5 – 4 – 7
 االىتماـ بوسائل األمن ك السبلمة للوقاية من اإلصابات . -
 العناية التامة بعملية اإلضباء اعبيد قبل أداء سبرينات التوازف . -
 االىتماـ بالتوزيع السليم لتشكيل اغبمل ك ؿبتول سبرينات التوازف . -
 العناية بصحة األكضاع ك األداء الصحيح للحركات . -
 إعطاء سبرينات ؼبختلف أجزاء اعبسم ك يف اذباىات ـبتلفة . -
 إعطاء سبارين اسًتخاء بعد تدريبات التوازف ك التوافق . -
 خصائص حمل تمرينات التوازن و التوافق: - 6 – 4 – 7
 من أقصى مستول الفرد . % 90 – 65شدة أداء اؼبرين تًتاكح بُت  -
 ؾبموعات . 4 – 3عدد اجملموعات داخل الوحدة التدريبية يًتاكح من  -
 تكرارات . 10 – 3عدد مرات تكرار التمرين الواحد داخل اجملموعة يًتاكح من  -
 ساعة . 24فًتات الراحة بُت الوحدات التدريبية ال تقل عن  -
 كحدات . 4 – 3وع تًتاكح من عدد مرات الوحدات التدريبية خبلؿ األسب -
ثانية . أما بالنسبة لتمرينات التوافق فيكوف بُت  45-10زمن التمرين الواحد بالنسبة لتمرينات التوازف يًتاكح بُت  -

 ثانية . 10-20
 ثانية . 240 – 180فًتات الراحة بُت اجملموعات داخل الوحدة التدريبية يًتاكح من  -
 تدريبات التحمل الدوري التنفسي : لياقة القلب و األوعية الدموية ( :  - 5 – 7

تدريبات لياقة القلب ك األكعية الدموية يف غاية األنبية يف أم برنامج تأىيلي ك لذا هبب أف نفعل ما يف كسعنا 
ع عند الكثَت من العلماء        للحفاظ على تطوير أك ربسُت لياقة البلعب اغبيوية ، ك من أشهر التدريبات يف ىذا النو 

ك اؼبتخصصُت ىي تدريبات السباحة ، ك قد يرجع ذلك إذل أهنا أفضل كسيلة للحفاظ على لياقة القلب ك األكعية 
 الدموية من خبلؿ مساعدة اؼباء يف تقليل الوزف ك ال تتطلب استخداـ الساقُت بشكل كبَت يف اعبهد اؼببذكؿ .

لثابتة يبكن أف يساعد يف ربسُت اللياقة البدنية ، ك ىذا ما استخدمناه يف أغلب حصص كما أف استخداـ الدراجات ا
 الربنامج التأىيلي من أجل التسخُت ك ربسُت اللياقة القلبية التنفسية . 

 المصاب و العودة إلى الميدان : الحفاظ على اللياقة البدنية للرياضي - 8
" تستمر عملية التأىيل بعد العبلج اؼبصطلح عليو الدكائي ك الطبيعي ك كذا التأىيل اغبركي من أجل استعادة اللياقة      

البدنية ك العودة إذل اؼبيداف ؼبمارسة النشاط اػباص بالبلعب اؼبصاب ، ك ال يتم ذلك إال ربت إشراؼ ـبتص يف التأىيل 
داية ، ك يعمل حبكمة ك ذكاء كبو اؽبدؼ اؼبسطر ؼبدة أسابيع أك أشهر ، حسب الفًتة الرياضي متابع غبالة اؼبصاب من الب

 احملددة من ررؼ الطبيب اعبراح اؼبختص ، ك لبلعب أك الرياضي اغبق يف معرفة الفًتة احملددة لبلسًتجاع .
بة ك إرادة رموحة من الرياضي كما وبتاج السَت اعبيد لعملية التأىيل إذل مشرؼ مؤىل ك جيد ، وبتاج أيضا إذل رغ      

اؼبصاب ، ك أف ال يستعجل الرياضي اؼبصاب االسًتجاع السريع للقدرات لكي ال تقع أسوء االحتماالت ك ىي عودة 
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اإلصابة ، ك قد يتعرض البلعب إلصابات أخرل جراء إفراط التدريب ، أك كجود صعوبات يف األداء التقٍت بسبب تعب 
  تراجع ك تردم اؼبستول .اعبسم ، ك ىذا ما يؤدم إذل

    هبب أف نكتشف خبلؿ التأىيل البدين اغبلقة اؼبفقودة اليت تربط بُت العبلج الطبيعي ك العبلج الرياضي يف اؼبيداف    
 . ك ىي اغبفاظ على اللياقة البدنية لبلعب اؼبصاب ك العودة إذل اؼبيداف

بإعطائو الراحة التامة بعد اإلصابة ألف النشاط البدين مهم      حىت ك إف كاف اؼبصاب ليس ببلعب كرة القدـ ال ينصح   
ك ضركرم يف كثَت من األحياف للصحة اعبيدة ك االستشفاء ، فالراحة التامة ىي كصفة عبلجية مزيفة ، ك من غَت اؼبمكن 

 ب دكف آالـ .أف ال يعاين البلعب يف الراحة من آالـ بعد فبارسة رياضتو اػباصة ، لذلك فإف الشفاء ىو اللع
اغبفاظ على اللياقة البدنية ك العودة إذل اؼبيداف يسانباف يف اغبد ك التقليل من اإلجهاد ك اإلرىاؽ ك القلق ، ك تساعد     

 ىذه النشارات على ضباية  ثبات اؼبفصل .
دنية العامة بالتدريب على ك يف ظل التعايف من اإلصابة ك أثناء العبلج التأىيلي يطور البلعب ك وبافظ على لياقتو الب   

عناصر اللياقة البدنية اؽبامة مثل القوة العضلية ، ك اؼبركنة العضلية ك اؼبفصلية ، ك كذا اؼبداكمة أك التحمل ك األداء التقٍت  
 كل ىذه العناصر تدرج يف برنامج منظم ك مسطر من قبل .

هبب القياـ بالقياسات اؼبتتابعة بناء على القياسات القبلية ؼبعرفة التطور اغباصل أك لتعديل الربنامج من أجل اإلعداد    
 اعبيد لبلعب بعد اإلصابة ك العودة بو إذل أحسن مستول بدين ك تقٍت ك مؤىل ؼبمارسة النشاط بقوة ك فعالية أكثر .

ب سواء كاف للهواة أك احملًتفُت يطور اللياقة البدنية لبلعب اؼبصاب أكثر من ك قد ثبت أف ىذا النوع من التدري    
احملافظة عليها ، ك يسهم باألحرل يف التدرج كبو اغبصص التدريبية اػباصة بالنشاط ك كذلك حصص التقوية العضلية            

ة ك التنفسية ك األنظمة الطاقوية الضركرية      ك التمديدات العضلية ، ك يبكننا من خبلؿ الربنامج تطوير القدرات القلبي
 اؼبختلفة اؽبوائية ك البلىوائية .

اغبفاظ على اللياقة البدنية ىي فرصة أيضا لتحقيق ضباية أفضل للجسم من اإلصابات ك وبد من خطر تكرار      
 اإلصابة ك من خطر حدكث إصابات أخرل .

اقة البدنية بالرياضي إذل جسم مرف ك قوم ، أكثر رشاقة ، ك أكثر مقاكمة ك نصل من خبلؿ برنامج اغبفاظ على اللي     
للضغوط اؼبيكانيكية الواقعة عليو ، ك ذلك لئلصابات اؼبوجودة يف النشاط اؼبمارس ، ك يف األخَت ىذه الطريقة سبنع زيادة 

ك ىذا التدريب اؼبقًتح ىو فعاؿ يف كزف البلعب ، إذ أنو يف أحياف كثَتة ما يفقد البلعب اؼبصاب قوة عضبلت البطن ، 
 إنقاص تراكم الشحـو من اعبسم .

 مبيز خبلؿ الربنامج مرحلتُت نظريتُت :
الراحة التامة للجزء اؼبصاب : مرحلة قصَتة تتمثل يف الفًتة اليت تتلو اإلصابة أين يكوف اؼبفصل يف هتيج أك اضبرار ك  -

 يًتؾ اؼبفصل اؼبصاب يف حالة راحة .
 نسبية للجزء اؼبصاب : يف مرحلة الضغوط اؼبتدرجة للتمارين ." .راحة  -

(Stéphane CASCUA, 2001, pp. 227-229) 
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 :  الراحة التامة للجزء المصاب أثناء مرحلة -  1 – 8
األحياف يكوف سبب إصابة البلعب التعب أحيانا يعطى اؼبصاب أياـ راحة على حسب درجة اإلصابة ، ك يف بعض 

الناتج عن جدكؿ اؼبنافسات اجملهد ، ففي ىذا اغبالة يعاين البلعب من مشكل فرط التدريب فيفقد بذلك توازنو ك توافقو 
اغبركي فبا يعرضو إلصابات دقيقة يف األنسجة العضلية ، ك على ىذا األساس يعطى البلعب أياـ راحة كافية لبلسًتجاع 

ستشفاء من التعب ، ك بعد ذلك يبكن البدء يف التحضَت البدين اؼبتدرج  اػباص بالبلعب اؼبصاب ، مع مراعاة ك اال
الفركؽ الفردية بُت اؼبصابُت يف اللياقة ، ك يبكن اإلشارة إذل أنو من الضركرم إعطاء الراحة لبلعب اؼبصاب بعد اعبراحة 

نوعا من التوتر النفسي ك الفسيولوجي اللذاف يؤثراف يف بعض األحياف ألياـ قبل استئناؼ العمل ، ألف اعبراحة تسبب 
 على عودة اإلصابة .

 : تطوير القوة و المرونة -أ 
يتضمن الربنامج التأىيلي الرياضي سبارين القوة ك اؼبركنة لؤلجزاء السليمة العلوية ك السفلية من اعبسم دكف اعبزء 

لظهر ، الصدر ك الكتفُت ك عضبلت الذراعُت خاصة إذا كانت اإلصابة اؼبصاب ، ك خاصة عضبلت البطن ، عضبلت ا
يف اعبزء السفلي فتقوية ىذه األجزاء اؼبذكورة مهم جدا لبلعيب كرة القدـ خاصة يف الصراعات الثنائية لبلسًتجاع         

 صابات .ك االستحواذ على الكرة ك هبب أف يقوم اعبسم ككل ؼبقاكمة كل األخطار ك اغبماية من اإل
ك كما وبتاج العب كرة القدـ أك الرياضي بصفة عامة إذل قوة يف الذراعُت ك الرجلُت وبتاج إذل قوة اعبرم ك التنفس ،    

 ك وبتاج كذلك إذل الدقة ك القوة يف التمرير ك التسديد ، ىذا الثبات يف قوة اعبسم يعطي ضباية أكثر من اإلصابات .
إذل قوة عضبلت اعبزء السفلي وبتاج إذل قوة عضبلت اعبزء العلوم ك ذلك لتحقيق التوازف كما وبتاج الرياضي اؼبصاب     

 الديناميكي ك العمل بأكثر سرعة ك فعالية ، كما هبب تطوير صفة السرعة موازاة مع تطوير القوة العضلية .
) دكرات                 4 -2أ بػػػػػػ ( ك هبب تنظيم اغبمل التدرييب أثناء التدريب إذ ينصح بالتدرج يف اغبمل مثبل نبد   

) تكرارات للتمرين الواحد ، مع اختيار النظاـ الطاقوم اؼبستخدـ ، ك لتحقيق فعالية التمارين نركز على العمل  6 -3ك ( 
) دقائق ، ك من أجل تطوير السرعة هبب عمل اغبركات  3-2بأكثر قوة ك مقاكمة ك تعطى راحة بُت الدكرات من ( 

أسلوب تدرييب ىو ًتحة بأكثر سرعة فبكنة مهما كاف الوزف اؼبستعمل ، ك ينصح باستعماؿ رريقة اغبمل اؼبتباين  " ك اؼبق
ذل أقصى درجة من الفاعلية عن رريق استخداـ القوة بأساليب متباينة كمتضادة يف االذباه ذلك داخل إتتم ؿباكلة التوصل 

 .يناتالوحدة التدريبية أك داخل ؾبموعة من التمر 
 و  فيأف التدريب اؼبتباين يطلق علية أيضان التدريب البلغارم ك " )  2002كما يذكر كجدم الفاتح كؿبمد لطفي ( 

ذل أقصى درجة عن رريق استخداـ القوة بأساليب متباينة أك متضادة االذباه ، كذلك داخل الوحدة إيتم ؿباكلة التوصل 
ذل ذبنب بناء ىضبة تؤدم إتدريب على كتَتة كاحدة باإلضافة ذبنب مسار الالتدريبية أك داخل ؾبموعة التمرينات هبدؼ 

 )382، صفحة 2002(كجدم مصطفى الفاتح ، ؿبمد لطفي السيد،  "ذل توقف يف مسار تطور مستول القوةإ
: يبكن عمل أم تدريب لعودة اعبسم إذل حالتو الطبيعية دكف حركة ، حىت داخل   تطوير الجانب التقني -" ب 

اؼبستشفى ، ك لبلحتفاظ بالتقنيات اؼبشهورة ك اػباصة بالنشاط هبب االعتماد على رريقة التدريب العقلي الذم يبثل 
أنو يبثل أحد األجزاء الرئيسية يف  أحد أبعاد التدريب اؼبعريف ك يلعب دكرا ىاما يف تعلم ك اكتساب اؼبهارات إذل جانب

إعداد البلعب للدخوؿ يف اؼبنافسات ك أف ىذا النوع من التدريب لو مبادئ ك شركط هبب االلتزاـ هبا لتحقيق أفضل 
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النتائج كما يستند إذل بعض  النظريات العلمية ك يستخدـ العديد من الطرؽ يف تنمية اؼبهارات العقلية ك تعتمد أساسا 
 أبعاد رئيسية : على ثبلث 

 الشرح الشفهي للحركة ككل باالشًتاؾ مع اؼبدرب .-
كسيلة تعليمية ، حبيث اؼببلحظة ػبط سَت اغبركة بعد إسبامها ، أك أدائها من أحد العيب اؼبستول العارل ، أك من خبلؿ  -

 تتوافر كسيلة التصور الكامل للحركة .
الشعور باغبركة ، ك اإلحساس باؼبراحل الصعبة فيها ك يف ىذه الطريقة التصور الكامل للحركة مع الًتكيز على عملية  -

يتعامل البلعب أك اؼبتعلم مع ثبلث اذباىات ـبتلفة يف نفس الوقت تتمثل يف الشرح الشفهي ، التدريب من خبلؿ 
 اؼببلحظة ، التدريب الذىٍت .

 : التحمل الدوري التنفسي  تطوير -جـــــ 
ك يسمحاف بالسَت اعبيد للحصص التدريبية اؼبختلفة ، ك تساىم ،  صبيع الرياضيُتدا عند ج ىذين  العنصرين مهمُت

يف تطوير األداء التقٍت ك تطوير الصفات البدنية اؼبختلفة ، ك السًتجاع اللياقة اليت تفقد جراء اإلصابة ال بد من تطوير 
ت . ففي حالة إصابة أحد أعضاء اعبزء السفلي من صفة اؼبداكمة ك اليت تعتمد على النشاط اغبيوم للقلب ك قوة العضبل

 الواجب البحث عن رريقة لتطوير القدرات القلبية ك التنفسية مثل السباحة الدراجة اؽبوائية ك غَتىا من الوسائل .
 .(les parcoures des cardiotraining)دورات التمارين القلبية :  -د 

دقيقة ك ال  30تكرار خبلؿ حصة تدريبية مدهتا  30نستخدـ يف ىذه التدريبات شدة ضعيفة ك تكرارات تصل إذل 
 une paireمرات يف األسبوع . مقعد ك زكج من الدمبل (  03تكوف ىناؾ راحة بُت التكرارات ، ك تستخدـ 

d’halteres  ( اء ىذه التمارين يف قاعة التقوية العضلية .  كسيلتُت مهمتاف يف ىذه التمارين ك كذلك من اؼبمكن إجر
ك إضافة إذل تطوير القدرات القلبية التنفسية هتدؼ ىذه التمارين كذلك إذل تقوية عضبلت اعبسم اؼبختلفة ، ك تساىم 

 (Stéphane CASCUA, 2001, pp. 232-234)بشكل فعاؿ يف التحضَت البدين العاـ"  .
 السباحة أو التمرينات التأىيلية في الماء : -ه 

ضمن برامج التأىيل الطيب بعد إصابات اؼببلعب ك ؾبرد كجود الفرد يف اؼباء تؤدم  يدخل ىذا النوع من التدريبات
سبوجاتو إذل تنبيو حسي فيزيولوجي ، ك يفيد التنبيو اغبرارم ك اؼبيكانيكي اغبادث من درجة حرارة اؼباء ك مبلمستو اؼبباشرة 

ء فإف اؼبقاكمة االحتكاكية لو ىامة ك مفيدة يف للجلد تأثَتا قويا فعاال على اعبسم ، فبجانب تأثَت درجة حرارة اؼبا
التدريبات ، كما أف تصميم تدريبات التأىيل يف اؼباء يعتمد على مقاكمة اعباذبية بالغمر ك الغوص يف اؼباء ، مث يلي ذلك 

ز الدكرم        سبارين مقاكمة االحتكاؾ ك اؼبقاكمة اؼبائية ، ك يلي ذلك تدريبات السرعة الكتساب اللياقة ك كفاءة اعبها
 )345، صفحة 2008(ؿبمود ضبدم أضبد، ك التنفسي  .

يف اؼباء يف حاالت إصابة مفصل  الكاحل أك مفصل الركبة اؼبختلفة ، ك ىي فعالة يف  تستعمل التمرينات التأىيلية ك
اغبفاظ على اللياقة البدنية ك اسًتجاعها يف حالة إصابات اعبزء السفلي ، ك يف الواقع أثناء السباحة اغبرة تستخدـ 

اؼبسبح ، أم خطورة األرضية الزعبة ،   من راقة اعبسم . مع أخذ اغبذر عند الذىاب إذل % 70األرراؼ العلوية حوارل 
كذلك هبب استعماؿ سلم أك درج للهبوط إذل اؼبسبح ك العمل بالتدريج . نستعمل يف البداية البوليستَتف بُت الفخذين  
ك الذم يسمح برفع اعبزء السفلي ، ك تشغيل اعبزء العلوم فقط . ك هتدؼ سبارين التأىيل اؼبائية إذل ربسُت صفة اؼبداكمة 
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أك التحمل الدكرم التنفسي . مع أخذ اغبذر عند دكراف السباح يف االذباه العكسي حبيث ال يستعمل الرجلُت يف دفع 
 اعبسم من أجل الدكراف .

 أثناء مرحلة الراحة النسبية أو التأىيل التدريجي : - 2 -  8
اعبزء اؼبصاب ، ك الرياضي ذك اؼبستول الشفاء أك التعايف من اإلصابة يتوقف على الضغوط اؼبيكانيكية الواقعة على 

 يتدرج يف التأىيل بسرعة السًتجاع اللياقة البدنية اليت كاف عليها قبل اإلصابة ك ىي جزء ىاـ من العبلج .
: يكوف البلعب اؼبصاب ربت إشراؼ مؤىل بدين جيد السًتجاع قوة ك مركنة اعبزء  تدريب القوة و المرونة -أ 

 مة األػخرل .اؼبصاب ك األجزاء السلي
: بعد مرحلة التدريب العقلي يف اؼبرحلة األكذل ك التصور الذىٍت للتقنيات اؼبختلفة ، ك لتحسُت التدريب التقني  -ب 

) خبلؿ التأىيل . ك ىذا يساىم  travail proprioceptifالتوافق العصيب اغبركي هبب البدء بتمارين التوازف ( 
  اعبيد .بشكل كبَت يف اسًتجاع األداء التقٍت

 : باستعماؿ األنظمة الطاقوية اؼبختلفة . تدريب التحمل الدوري التنفسي -جــــ 
يتوقف أداء التمرينات اؼبختلفة على حسب درجة اإلصابة ك نسبة التعايف منها ، يبكن للرياضي اؼبصاب يف اعبزء 

تخلص تدرهبيا من البوليسًتف الذم كاف السفلي متابعة التأىيل البدين باستعماؿ التمارين داخل حوض السباحة ، ك ي
يضعو يف اؼبرحلة األكذل ، ك يتجنب السباحة على الصدر ك يتمرف بطريقة السباحة اغبرة خاصة بعد إصابات الركبة 
اؼبختلفة ، ك يتدرج يف سبارين بسط مفصل القدـ لتجنب األدل ك أم أعراض أخرل ، ك كذلك دفع رريف اغبوض بالرجلُت 

اف ك عكس االذباه يكوف بشدة ضعيفة ، ك يبكن استعماؿ زعانف السباح القصَتة                        من أجل الدكر 
)courtes palmes ك هتدؼ ىذه التمارين إذل ربسُت التحمل الدكرم التنفسي ك تقوية عضبلت الرجلُت القابضة (

دراجة اؽبوائية ، ك ىي ضركرية يف عملية التأىيل ك الباسطة ؼبفصل الركبة ، ك بعد ذلك يبكن لبلعب اؼبصاب استعماؿ ال
الرياضي . ك ينصح بالتدرج يف ضبل التدريب ك شدتو ك ىي ضركرية يف اغبفاظ ك اسًتجاع اللياقة البدنية لبلعب اؼبصاب   

.      كما يبكن لبلعب كذلك استعماؿ الدراجة العادية خارج البيت  يف شوارع اغبي ك الطرؽ اؼبستوية ، أك يف اؼبلعب
)        le rameurك ىناؾ أجهزة أخرل يبكن من خبلؽبا تطوير التحمل الدكرم التنفسي ك ىي جهاز التجذيف ( 

، ك تستخدـ ىذه األجهزة لتخفيف الضغوط على اعبزء اؼبصاب ، ك العمل  ) le stepper(  ك جهاز السَت الثابت
بشدة ؿبددة ىبتارىا اؼبؤىل الرياضي حسب درجة اإلصابة ، ك تفادم االنقباضات العضلية العنيفة مع اختيار التمديدات 

سُت اؼبدل اغبركي ؼبفصل اؼبناسبة ك كذا الزخم اغبركي اؼبناسب ، ك نشَت إذل أف جهاز السَت الثابت مفيد جدا يف رب
الركبة  ك يساىم يف تطوير حركات اؼبشي ك اعبرم ، أما جهاز التجذيف يسمح حبركية جيدة للمفصل ( الثٍت ك اؼبد )    
ك لكنو يهدؼ أساسا إذل تطوير القدرات القلبية ك التنفسية حبيث تشارؾ يف ىذا التمرين ـبتلف عضبلت اعبزء العلوم   

يسي مقارنة بعضبلت اعبزء السفلي . كمن اؼبستحسن أف يكوف التأىيل الرياضي داخل القاعات ك بشكل كبَت ك رئ
اجملهزة هبذه األجهزة ك بأجهزة أخرل لتقوية العضبلت ، ك بعد ىذه التدريبات ك كصوؿ البلعب إذل لياقة جيدة ، ينصح 

يود ك الشركط ، مثل األرضية اعبيدة ك اؼبستوية ، بعد ذلك بالنزكؿ إذل اؼبلعب  ك بدء اعبرم العادم الذم ربدده بعض الق
التوزيع اعبيد غبمل التدريب ، العمل بطريقة التدريب البليومًتم ك التدرج يف تغيَت االذباه ك الوقوؼ اؼبباشر بعد اعبرم 

  السريع ، ك يعترب اعبرم يف اؼبلعب اػبطوة األكذل يف قباح برنامج اغبفاظ أك اسًتجاع اللياقة البدنية
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 خالصة :
الكفاءة اغبركية ك الوظيفية ؼبفصل الركبة ك العضبلت  من خبلؿ ما تطرؽ إليو  الباحث يف ىذا الفصل حوؿ

بيوميكانيكية مفصل الركبة ، حركة الغصاريف اؽببللية ك األربطة اؼبتصالبة  ، حيث أنو كاف كسيلة للتعرؼ على العاملة عليو
ا تطرقنا إذل تدريبات استعادة الكفاءة اغبركية ك الوظيفية بعد جراحة الغضركؼ األمامية ك الدكر اؼبيكانيكي ؽبا ، كم

اؽببلرل اؼبصاحب لتمزؽ الرباط الصلييب األمامي من تدريبات اؼبدل اغبركي ك تدريبات اؼبركنة ك االتزاف الثابت            
ى اؼبفصل ، كما أشرنا إذل ضركرة اسًتجاع أك ك الديناميكي ك كذا تدريبات استعادة القوة العضلية للعضبلت العاملة عل

فاغبفاظ على اللياقة  اغبفاظ على اللياقة البدنية للرياضي اؼبصاب للعودة للممارسة النشاط البدين اػباص بو من جديد ،
رات على البدنية ك العودة إذل اؼبيداف يسانباف يف اغبد ك التقليل من اإلجهاد ك اإلرىاؽ ك القلق ، ك تساعد ىذه النشا

ضباية  ثبات اؼبفصل ، ك يف ظل التعايف من اإلصابة ك أثناء العبلج التأىيلي يطور البلعب ك وبافظ على لياقتو البدنية 
العامة بالتدريب على عناصر اللياقة البدنية اؽبامة مثل القوة العضلية ، ك اؼبركنة العضلية ك اؼبفصلية ، ك كذا اؼبداكمة      

 ء التقٍت كل ىذه العناصر تدرج يف برنامج منظم ك مسطر من قبلأك التحمل ك األدا
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 : مدخل الباب الثاني 

بحث ك إجراءاتػػػو اؼبيدانية ، لقد مت تقسيم ىذا الباب إذل فصلُت ، حث تناكلنا يف الفصل األكؿ : منهجية ال
بادئيػػػن بالدراسة االستطبلعيػة ك اليت كانت بغرض صبع البيانات اؽبامة للدراسة ك تثمُت مشكلة البحث ، مث تطرقنا إذل 

        ؽ بنائهاالدراسة األساسية ك اليت أشرنا فيها إذل منػػهج ك عػػيػػنػػة البحث ك ؾبػػػاالتػػو ، مث إلػػى أدكات البػػػحث ك رػػػر 
ك تطبيقهػػػا ك تقييمها ، ك الوسائل اإلحصائية اؼبستعملة يف ربليل النتائج ، ك يتضمػػػػػن الفصػػل الثػػاين عرض ك ربليػػػػل 

اػبػػػػركج  ػػات ، ثػمالنتائػػػج اؼبتوصػػػػل إليهػػا مػػن تطبيق الربنامج ك اؼبقابلة ، ك كذا االستنتاجػػػات العامػػػػػة ك منػػاقػػشػػػػة الفػػرضػػيػ
عليها الباحث يف ىذه خبػػػبلصة عػػامػػػة تلػػيػػها صبلػػػة مػػن االقًتاحات ك التوصيات ، مث قائمة اؼبصادر ك اؼبراجع اليت اعتمد 

 .الدراسػػػة 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 
 

 الفــصـــــــــــــل األول
 منهجية البحث و إجراءاتو الميدانية

 تمهيد . -
 الدراسة االستطالعية . -1
 تحليل نتائج الدراسة االستطالعية . – 2 – 1
 الدراسة األساسية . – 2
 منهج البحث. - 1 – 2
 مجتمع و عينة البحث . - 2 – 2
 متغيرات البحث . – 3 – 2
 مجاالت البحث .  - 4 – 2
 وسائل جمع المعلومات . –5– 2
 أدوات البحث .  - 6 – 2
 االختبارات المستخدمة في البحث . – 7 – 2
 األسس العلمية لألدوات المستخدمة . - 8– 2
 األساليب اإلحصائية المستعملة في معالجة البيانات . –9– 2
 .خالصة  -
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الدراسة اؼبيدانية وباكؿ الباحث عرض أىم العناصر اؼبكونة ؼبنهجية البحث ك اإلجراءات يف ىذا الفصل من تمهيد : 
اؼبيدانية اليت اتبعها يف ىذه الدراسة ك اليت تتضمن ؾبتمع البحث ك عينتو ، ك كصف األدكات ك اإلجراءات اليت مت من 

ل البيانات ، ك سنتطرؽ يف ما يلي إذل كصف خبلؽبا تطبيق ىذه الدراسة ، ك اؼبعاعبات اإلحصائية اؼبستخدمة يف ربلي
 ىاتو العناصر .

( اؼبركز الورٍت للطب  قبل اختيار اؼبوضوع مت التوجو إذل بعض مراكز التأىيل الرياضي:  الدراسة االستطالعية - 1
خصائيُت يف أين مت مقابلة بعض األرباء األ الرياضي ك قسم التأىيل اغبركي ك الوظيفي دبستشفى اإلخوة باج الشلف )

مت بلورة الفكرة اليت كانت عندنا ك مت توجيهنا إذل اؼبركز الورٍت   إذ ، ك بعض اؼبعاعبُت الفيزيائيُت ؾباؿ التأىيل الرياضي
    ك رحب بنا إلقباز الدراسة ين فتح لنا اجملاؿ مسؤكؿ اؼبركز الذ باعبزائر العاصمة أين مت مقابلة للطب الرياضي اؼبتواجد

ك اؼبعاعبُت الفيزيائُت اؼبختصُت يف تأىيل اإلصابات ، ك قمنا يف ىذه  الربنامج بالتنسيق مع األرباء اؼبختصُتك تطبيق 
الدراسة االستطبلعية دبقابلة مقننة مع بعض األرباء اؼبختصُت يف جراحة العظاـ ك اؼبفاصل  ك التأىيل اغبركي ك الوظيفي 

 ) . 05ك  04لحقُت رقم ك مقابلة بعض اؼبعاعبُت الفيزيائيُت  ( اؼب
 تحليل نتائج الدراسة االستطالعية : - 1 -1
 تحليل المقابلة مع األطباء المختصين في جراحة العظام و المعالجين الفيزيائيين : -
قمنا بإجراء ىذه اؼبقابلة مع األرباء اؼبختصُت ك اؼبعاعبُت الفيزيائُت اؼبختصُت يف تأىيل اإلصابات الرياضية لتثمُت  -

مشكلة البحث ك صبع أكرب قدر من اؼبعلومات حوؿ اإلصابة الرياضية قيد الدراسة ك كذا ررؽ العبلج ك التأىيل اؼبعتمدة 
 عند إصابات الرياضيُت باعبزائر ك أسفرت إجابات األرباء ك اؼبعاعبُت الفيزيائيُت على النتائج التالية :

ي األكثر شيوعا خاصة إصابات الغضاريف اؽببللية ك الرباط الصلييب أكد األرباء ك اؼبعاعبوف على أف إصابات الركبة ى -
 األمامي ، ك ىي هتدد مستقبل الرياضيُت يف أغلب األحياف ك ىي منتشرة يف الرياضات اعبماعية خاصة رياضة كرة القدـ.

وء األرضيات      ك يف سؤاؿ عن أسباب ىذه اإلصابات أكدكا أنو من األسباب الرئيسية ضعف اإلعداد البدين ك س -
 ك اللعب اػبشن إضافة إذل عدـ توازف القوة العضلية بُت العضبلت القابضة ك الباسطة ؼبفصل الركبة .

) ك تستوجب يف  IRMأضاؼ األرباء أف ىذه اإلصابات هبب كشفها عن رريق األشعة ذات الرنُت اؼبغناريسي ( -
) ك اعبراحة  ARTROTOMYالفتح اعبراحي ( معظم األحياف التدخل اعبراحي الذم ينقسم إذل نوعُت 

 ) ك ىي منتشرة يف اعبزائر . ARTROSCOPYباؼبنظار ( 
ك يف إجابة عن سؤاؿ حوؿ مدة الشفاء احملددة يف ىذه اإلصابات أجابوا بأنو ال توجد مدة ؿبددة بعينها ، زبتلف  -

واعيد احملددة للتأىيل اغبركي ك الرياضي من حسب ربيعة اإلصابة ، ك لكن أكدكا يف نفس الوقت من ضركرة احًتاـ اؼب
ررؼ اؼبختصُت مثبل ال يبكن للرياضي النزكؿ للميداف إال بعد أربعة أشهر ك ال يبكنو بداية التدريب إذل بعد مركر ستة 

) فقد يعجل ذلك بعودة  programmes accéléréأشهر ، كما أكد األرباء بأنو ال توجد برامج متسارعة ( 
حصل ذلك مع كبار البلعبُت الدكليُت مثل ركنالدك الربازيلي ك فوزم غوالـ العب اؼبنتخب الورٍت ك آخرين    اإلصابة كما

 بل هبب احًتاـ اؼبواعيد احملددة يف الربنامج ، ك إجراء اختبارات العودة الضركرية .
اؼبصاب إذ تصاب بالضمور          أكد اؼبختصوف بأف اإلصابة ؽبا تأثَت كبَت على قوة العضبلت العاملة على اؼبفصل -

 ك الضعف ، كما يبلحظ ضعف يف االتزاف ك اإلحساس العميق ، ك عدـ االستقرار ؼبفصل الركبة .
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ىناؾ احتماؿ كبَت لعودة اإلصابة إذا دل ربًـت اؼبواعيد احملدد للتأىيل ك إذا دل يتم تطبيق الربنامج التأىيلي جبميع مراحلو  -
إذل العوامل  من ررؼ اػبرباء ك اؼبختصُت ، ك كذلك إذا دل تنفذ اختبارات التقوًن اؼبرحلية اػباصة بالقوة ك التوازف إضافة

 النفسية اؼبهمة لعودة اؼبصاب ؼبمارسة نشارو الرياضي اػباص من جديد .
تتجاكز تكاليف اعبراحة العشرة مبليُت سنتيم عند أغلب العيادات اػباصة إضافة إذل تكاليف التأىيل اليت ترفق كاىل  -

 دج ) . 700 الرياضيُت ، إذ تتجاكز اغبصة التأىيلية الواحدة سبعمائة دينار جزائرم (
ك أكد اؼبعاعبوف الفيزيائيوف أف ك ضع الربنامج التأىيلي يوضع على أساس ربيعة اإلصابة ك رريقة اعبراحة ، ك النقائص  -

 اؼببلحظة من خبلؿ االختبارات األكلية .
دكف االعتناء  يقتصر تأىيل اؼبصابُت الرياضيُت يف اؼبستشفيات أك مراكز التأىيل اػباصة على التأىيل الوظيفي فقط -

 بعودة اللياقة البدنية للرياضي اؼبصاب .
 كما أف االختبارات اؼبعتمدة تقتصر يف بعض األحياف على اختبارات اؼبدل اغبركي ك اختبار القوة العضلية .  -
لكب يوجد يف اعبزائر جهاز كاحد لقياس القوة العضلية بالطريقة العلمية الصحيحة ك ىو موجود يف اؼبركز الورٍت ل -

 الرياضي .
من خبلؿ ربليلنا لنتائج اؼبقابلة مع األرباء اؼبختصُت يف جراحة العظاـ     :  الدراسة االستطالعيةخالصة  - 2 – 1

ك اؼبفاصل تأكد كجود ىوة كبَتة بُت التأىيل اغبركي ك الوظيفي ك التأىيل اػباص بالرياضيُت ، إذ ال بد من كجود ـبتصُت 
ن التأىيل الوظيفي ك ربضَتىم بدنيا لكي يف الرياضة ك الصحة حبيث يتخصصوا يف تأىيل الرياضيُت بعد االنتهاء مباشرة م

يصبحوا جاىزين ؼبباشرة التدريبات مع احملضر البدين أك التدرب مع الفريق ، ك تأكد من خبلؿ اؼبقاببلت اليت أجريت مع 
اؼبختصُت بأف الرياضيُت يعانوف من قلة كجود مراكز خاصة للتأىيل الرياضي اؼبتخصص ك تكاليف العبلج ك التأىيل 

ضة اليت ترىق كاىل الرياضيُت ، ك ىذا ما يثمن مشكلة البحث اليت كبن بصدد دراستها ك معاعبتها للتخفيف على الباى
الرياضيُت بربنامج تأىيلي مبٍت على أسس علمية حقيقية ك كذلك بتحليل عميق ك كاقعي ك دقيق ؼبا يعانيو الرياضي 

 اعبزائرم يف ىذا اجملاؿ .   
 الدراسة األساسية : - 2
دبا أف الباحث بصدد تطبيق برنامج رياضي تأىيلي جملموعة من الرياضيُت يتطلب ذلك منهج البحث : - 1 –2

 . اختبارات قبلية ك اختبارات بعدية لذلك فاؼبنهج اؼبناسب ؼبثل ىذه البحوث ىو اؼبنهج التجرييب
ة ربقا لشركط مت ربديدىا ك ذلك مت اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية الطبقيمجتمع و عينة البحث : - 2 –2

     مل ؾبتمع البحث على اؼبصابُت الذين ارتادكا على اؼبركز الورٍت للطب الرياضي تاشحيث  لضماف سبلمة اإلجراءات
) 06(البحث ك اليت كاف عددىا عينة مركز التأىيل الوظيفي ك اغبركي دبستشفى اإلخوة باج بالشلف اخًتنا من بينهمك 

 حي التارل :الذين تلقوا العبلج اعبرامصابُت بتمزؽ الغضركؼ اؽببلرل اؼبصاحب لقطع جزئي للرباط الصلييب األمامي أم 
 النزع اعبزئي للغضركؼ اؽببلرل الداخلي مع إصبلح الرباط الصلييب األمامي . -
 شروط اختيار عينة البحث : - 1 – 2 –2
 أف يكونوا من الرياضيُت الذكور .-
 التطوع يف إجراء ذبربة البحث . -
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 االنتظاـ يف تنفيذ الربنامج اؼبقًتح رواؿ فًتة إجراء البحث . -
 أف ال توجد أم شكول من إصابات أخرل ؼبفصل الركبة . -
 توصيف عينة البحث : - 2 – 2 –2

 
 . يبثل مواصفات عينة البحث( : 01الجدول رقم ) 

 متغيرات البحث : - 3 –2
 الربنامج التأىيلي اغبركي اؼبقًتح .:  المتغير المستقل -1 - 3 -2
ربسُت الكفاءة اغبركية كالوظيفية ؼبفصل الركبة ك العضبلت العاملة عليو بعد جراحة المتغير التابع : - 2 – 3 –2

 . اؽببلرل اؼبصاحب لقطع الرباط الصلييب األمامي الغضركؼ
 مجاالت البحث : - 4 –2
تلقوا نفس  ) رياضيُت مصابُت بنفس اإلصابة 06بلغ عدد أفراد العينة ( المجال البشري : – 1 – 4 –2

 العبلج اعبراحي .
، حبيث شرع الباحث يف  سنوات متتالية  ستةفًتة إجراء البحث مدة  تمتدا :المجال الزماني  - 2 – 4 –2

، أما الدراسة اؼبيدانية فقد شرع الباحث يف الدراسة  2018إذل غاية  2014/  12/  02الدراسة النظرية ابتداء من 
 . 2020ك انتهت الدراسة اؼبيدانية يف سنة  10/09/2014االستطبلعية يف 

ك قسم التأىيل  بنب عكنوف اعبزائر العاصمة: اؼبركز الورٍت للطب الرياضي اؼبتواجد ال المكانيالمج - 3 – 4 –2
 اغبركي ك الوظيفي دبستشفى اإلخوة باج بالشلف إضافة إذل بعض اؼببلعب اليت قمنا فيها ببعض اغبصص التأىيلية.

 : وسائل جمع البيانات - 5 -2
قاـ الباحث باالربلع على أغلب اؼبراجع ك البحوث العلمية العربية ك األجنبية :  المسح المرجعي -1 – 5 -2

ك إصابة الغضاريف اؽببللية يف ىذا اجملاؿ ك ذلك ؼبعرفة ك ربديد أىم اؼبتغَتات اؼبرتبطة بإصابات مفصل الركبة بصفة عامة 
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صل الركبة باإلضافة إذل الربامج العبلجية اليت خاصة ، ك كذلك ؿباكلة التوصل إذل أىم االختبارات اغبركية ك الوظيفية ؼبف
 ربقت يف ىذا اجملاؿ .

سبكن الباحث من استعراض ك صبع أغلب اؼبوضوعات ك األحباث :  شبكة المعلومات الدولية - 2 – 5 -2
 اؼبرتبطة دبوضوع البحث ك معلومات عن اؼبراكز التأىيلية يف ـبتلف أكباء العادل .

 : قاـ الباحث بإجراء مقاببلت شخصية: شخصيةالمقابالت ال - 3 – 5 –2
ك اؼبفاصل ك التأىيل اغبركي ك الوظيفي ، ك أخصائي العبلج  العظاـ جراحة مع بعض اػبرباء اؼبتخصصُت يف ؾباؿ -

 الطبيعي ،  حيث مت عرض الربنامج التأىيلي اؼبقًتح عليهم إلبداء آرائهم .
البحث ك اؽبدؼ من تطبيق الربنامج اؼبقًتح ك أخذ موافقتهم على االشًتاؾ  مع األفراد اؼبصابُت ك ذلك لتعريفهم ماىية -

 يف الربنامج ك ضركرة االنتظاـ ك اربلعهم على االختبارات ك القياسات اليت سوؼ تطبق عليهم .
 :البحث  دواتأ– 6 –2
 استمارات التحكيم : – 1 – 6 –2

لعمل الباحثُت ك اليت من خبلؽبا يتم استطبلع آراء اػبرباء     تعد استمارات التحكيم كاحدة من بُت الركائز األساسية
 ك اؼبختصُت يف بعض األمور اؼبهمة ك من بُت األمور اليت مت استطبلع آراء اػبرباء عليها ىي :

 صبلحية الربنامج التأىيلي اؼبقًتح . -
 صبلحية األدكات اؼبستخدمة يف الربنامج . -
 القياس اؼبستخدمة يف الربنامج التأىيلي اؼبقًتح .صبلحية االختبارات ك كسائل  -
 األجهزة المستخدمة في البرنامج المقترح - 2 -6 -2

الثلج اجملركش ، العكازين ، سرير ، كرسي ، كسادة ببلستيكية مرنة ، بساط مرف ببلستيكي ، كرات ربية مطارية 
تقوية عضبلت الصدر ، جهاز تقوية عضبلت  ، جهاز تقوية عضبلت الكتفُت ، جهاز كبَتة اغبجمخفيفة الوزف ك  

 Skate-boardالرجلُت ، جهاز تقوية العضبلت اػبلفية للفخذ ، جهاز تقوية العضبلت األمامية للفخذ ،لوح تزجل . 
دراجة ثابتة ، لوح التوازف ( مطارية النوع ) ، جهاز التوازف ، كسادة ببلستيكية بيضاكية الشكل ، جهاز التوازف          

) ، حوض الرمل ، شواخص ك أقمعة صغَتة ،  02) ، كرة القدـ (  02الًتكمبولُت ) ، أربطة مطارية ، كرة السلة  (  (
 ).03ميداف كرة القدـ معشوشب اصطناعيا أك ربيعيا . اؼبلحق رقم (

  :   في البحث المستخدمة اإلختبارات - 7 –2
 ( :V-A-S  ( )Visual Analogue Scale) مقياس درجة األلم . -أ 

" أف مقياس درجة األدل يتم بسؤاؿ اؼبصاب بعد الفحص اإلكلينيكي بواسطة  2003يشَت عبد اغبليم مصطفى " 
" صفر ك يشَت إذل عدـ كجود أم أدل ك آخر ىذا  0الطبيب اؼبسؤكؿ عن ذلك ، ك ىذا اؼبقياس عبارة  عن خط أكلو " 

قمة األدل .  ك يعرض ىذا اؼبقياس ثبلث مرات يف القياس القبلي ك التتبعي   " كما بالشكل ...  ك يشَت إذل  10اػبط " 
ك البعدم ، على اؼبصاب أثناء أدائو للربنامج التأىيلي ، ك مت استخداـ ىذا اؼبقياس من قبل يف ىذا اجملاؿ على البيئة 

جملاؿ التطبيقي لقياس ىذه الظاىرة اؼبصرية ك ذلك بعد التأكد من اؼبعامبلت العلمية لو حيث ثبت صدقو ك ثباتو يف ا
 ) . 02.اؼبلحق رقم (  )60، صفحة 2003(عبد اغبليم مصطفى عكاشة، .
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 10 صفر

 أقصى إحساس باألدل  ال يوجد أدل 
No pain at all The worst pain 
 ): مقياس درجة األدل . 02اعبدكلرقم ( 

 : االتزان و اإلحساس العميق لمفصل الركبة المصابةقياس درجة  -ب 
 احدة ك العينُت ك اإلحساس العميق للركبة برجل ك  يطبق ىذا االختبار لقياس درجة االتزاف:  االتزان الثابت

   مغمضتُت ، كما يقيس فعالية السيطرة على اإلحساس ك التحكم يف اعبسم أثناء الوقوؼ يف مساحة صغَتة ك ضيقة ، 
يسمح كذلك بالتحكم يف الرؤية ك ربسُت اؼبستقببلت الصادرة إذل األذف الداخلية ؼبعرفة التحكم يف كل جزء من أجزاء ك 

التنافسية ألنو يسمح بالتحكم يف  لعميق لو مكانة كبَتة يف الرياضةاعبسم .كما أف التدريب على االتزاف ك اإلحساس ا
ركة ، ك ينشط من خبللو البلكعي أك البلشعور ، ك يعترب من العوامل اؼبهمة يف اعبسم يف اؼبواقف اؼبختلفة الثابتة ك اؼبتح

 الوقاية من اإلصابات الرياضية  ك يستخدـ كثَتا يف برامج التأىيل اغبركي كما أنو ضركرم حىت يف اغبياة اليومية .
 سير االختبار :

 اتباع التعليمات التالية :الوسيلة الوحيدة اؼبستعملة ىي ميقاتية غبساب الزمن ، كما هبب 
 . القدمُت أك باعبوارب اػباصة بويكوف البلعب حايف -
     ( يسندىا على الركبة ) لى ركبة الرجل اليت يرتكز عليها يرتكز البلعب على رجل كاحدة ك يضع الرجل األخرل ع -

 ك يضع يديو على اػبصر .
االرتكاز على رجل كاحدة ، يغمض البلعب عينيو ك وباكؿ اغبفاظ عندما يتم اعتماد ىذا اؼبوقف أحادم القطب أك  -

 على التوازف ألروؿ فًتة فبكنة .
 وبتسب زمن الوقوؼ من ررؼ اؼبخترب . -
على االتزاف ك البقاء مدة  ال يقفز البلعب أك وبرؾ رجلو اؼبرتكز عليها ، ك يبكنو أف وبرؾ األجزاء العلوية للحفاظ -

 (http : // entrainement-sportif.fr/test-equilibre.htm)أروؿ .
 

 
 ) : يبثبلف كضعية االختبار الثابت . 08-07الشكل رقم (
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يبدأ اؼبخترب حساب الزمن عند بدء الثبات على رجل كاحدة ك يتوقف عند فقداف التوازف ، ك تقسم النتائج إذل طبسة  -
 اعبدكؿ التارل :مستويات كما ىي مبينة يف 

 
(http : // entrainement-sportif.fr/test-equilibre.htm) 

 يبثل معايَت قياس االتزاف الثابت .( : 03الجدول رقم )
 : اختبار االتزان الديناميكي

اؼبركنة كإعطاء  القوة كاختبارنا ديناميكينا يتطلب  (SEBT)( Star Excursion Balance Test)يعد اختبار
اغبس العميق. كىو مقياس للتوازف الديناميكي الذم يوفر ربدينا كبَتنا للرياضيُت كاألفراد النشطُت جسدينا. يبكن استخداـ 
االختبار لتقييم األداء البدين ، كيبكن استخدامو أيضنا لفحص حاالت القصور يف التحكم الديناميكي الوضعي بسبب 

) ، لتحديد الرياضيُت األكثر ، ك إصابات الركبة اؼبختلفة  ة اؽبيكلية (مثل عدـ استقرار الكاحل اؼبزمناإلصابات العضلي
قد  ك،  عرضة لئلصابة يف األرراؼ ، ككذلك أثناء إعادة التأىيل من إصابات العظاـ يف البالغُت النشطُت األصحاء

، فضبل عن اختبار ما بعد التأىيل لضماف  ُترياضيال ستولىذا االختبار كأداة فحص ؼب اقًتحت البحوث الستخداـ
من اؼبهم أف هبسد االختبار أكرب قدر ،  يتحسن بعد التدريب SEBT التماثل الوظيفي الديناميكي. كما تبُت أف أداء

 . من اؼبعلومات فيما يتعلق بعدـ االستقرار يف أقصر كقت فبكن
)vivian Heyward ،2010(( Plisky P et al, 2009 ) 

 طريقة تنفيذ االختبار :
، ىناؾ حاجة إذل قدر قليل من اإلعداد. هبب قطع أربعة شرائط من الشريط الرياضي بطوؿ  SEBTقبل تنفيذ

 اآلخرين على أعلى لتشكيلأقداـ لكل منها. سيتم استخداـ قطعتُت لتشكيل "+" ، مع كضع االثنُت  8-6يًتاكح من 
"x" [ اؽبدؼ من3درجة. ] 45من اؼبهم فصل صبيع اػبطوط عن بعضها البعض بزاكية  ، حبيث يتم تشكيل شكل قبمة     

)SEBT  ( ىو اغبفاظ على موقف ساؽ كاحد على ساؽ كاحدة بينما تصل إذل أقصى حد فبكن مع الساؽ اؼبقابلة 
االختبار اغبفاظ على توازنو على ساؽ كاحدة ، مع استخداـ الساؽ األخرل هبب على الشخص الذم يقـو بإجراء 

)       الشخص (على ساقو اليسرل على سبيل اؼبثاؿ ، حبيث يقف اذباىات ـبتلفة 8للوصوؿ إذل أقصى حد فبكن يف 
ألنسي ، األمامي األمامي ا مرة كاحدة يف كل من االذباىات التالية: األمامي،ك وباكؿ أف يصل إذل أبعد حد فبكن 
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يبدك أف ، (Olmsted L., 2002)الوحشي  اػبلفي األنسي ، اػبلفي ، اػبلفي ، ، الوحشي نسياألالوحشي ، 
مهمة لتحديد األفراد الذين يعانوف من عدـ استقرار الكاحل اؼبزمن اػبلفية األنسية ك الوحشية  ك االذباىات األمامية

 الطرؼ السفلي.  الركبة أك كالرياضيُت اؼبعرضُت ػبطورة أكرب إلصابة
بعد تنفيذ االختبار نقارف بُت اعبزء السليم ك اعبزء اؼبصاب ك نسجل الفركؽ بُت الطرفُت ، نعمل من خبلؿ الربنامج     

 ) Plisky P et al ،2009( . التأىيلي على اسًتجاع االتزاف الديناميكي أك السيطرة الديناميكية 

 
 ).SEBTسبثل اختبار االتزاف الديناميكي (( :10-09األشكال رقم )

 : Range of motionقياس المدى الحركي لمفصل الركبة :  -جـ 
) حيث يأخذ جسم  0.5قاـ الباحث بقياس اؼبدل اغبركي للمفصل بواسطة جهاز اعبنيومًت ألقرب نصف درجة ( 

 )  11شكل رقم ( ° )  360 –اعبهاز شكل دائرة مدرجة من ( صفر 

 
 : يوضح مبوذج عبهاز اعبنيومًت . (11رقم) الشكل

 طريقة القياس :
 من كضع االنبطاح ك من كضع الوقوؼ حبيث يكوف اؼبخترب باعبانب القريب ؼبفصل الركبة اليت يتم قياسها . – 1
يضع اؼبخترب جسم اعبهاز على السطح اػبارجي ؼبفصل الركبة حبيث يبتد ررؼ اعبهاز الثابت بطوؿ عظمة الفخذ  – 2

 ليشَت إذل اللقمة اعبانبية لعظمة الفخذ .
بتثبيت الطرؼ الثابت بإحدل يديو األخرل مث يعطي إشارة البدء للمصاب بقبض اؼبفصل إذل أقصى يقـو اؼبخترب  – 3

 مدل فبكن ك يأخذ القراءة اليت يشَت إليها السهم على اعبهاز اؼبدرج .
 ك يراعي ثبلث ؿباكالت للمفصل اؼبصاب ك يتم تسجيل أفضل ؿباكلة . – 4

 )82، صفحة 2016عبد اؼبعبود، (ؿبمد علي 
 شريط قياس صلب مرف لقياس ؿبيط الفخذ ك الساؽ .قياس محيط عضالت الفخذ و الساق : -د 
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" أنو لقياس الضمور اغبادث يف العضبلت احمليطة دبفصل الركبة يتم  Klafs Arnhemيذكر كبلفس ك آرهناًن . " 
 باستخداـ شريط القياس اؼبعتمد ، يف اؼبواضع التالية :

 على رأس الرضفة ، كسط الرضفة ، اغبافة السفلى للرضفة . -
 سم. 20سم ،  15سم ،  10سم ، 5أعلى اغبافة العليا لعظمة الرضفة بػػػػػػ  -
 سم . 15سم ،  10سم ،  5العليا لعظمة الرضفة بػػػػػػ أسفل اغبافة  -

 ك هبب مراعاة شركط ىامة ك ىي :
 االسًتخاء التاـ ك عدـ التوتر . -
 عمل ثبلث ؿباكالت ك تسجيل أفضلها . -
 قياس الطرؼ السليم أيضا . -

يف مفصل الركبة ك أيضا ك يرل الباحث أف أنبية قياس احمليطات العضلية ترجع إذل معرفة مقدار الرشح اغبادث  
 التطور اغبادث يف مفصل الركبة ك أيضا التطور اغبادث يف القوة العضلية بداللة احمليطات العضلية .

 كيفية القياس :
 يقف الشخص اؼبصاب حبيث تكوف اؼبسافة بُت القدمُت باتساع الصدر .

 يتم ربديد النقط التشروبية السابقة .
 أفقيا حوؿ الطرؼ اؼبراد قياسو ك يتم تسجيل القراءة .يتم كضع شريط القياس اؼبعدين 

 ) . 12مراعاة عدـ توتر العضبلت أثناء القياس . الشكل رقم (

 
 :شريط قياس احمليطات. (12الشكل رقم )

تعرؼ القوة العضلية بالقوة اليت يبكن أف ربدثها  قياس القوة العضلية للعضالت العاملة على مفصل الركبة : -ه 
عضلة أك ؾبموعة من العضبلت ك اختبار القوة العضلية يبكن االستفادة منو يف توضيح تقدـ اؼبستول التدرييب أك يف 

 .  )53، صفحة 2001(سهاـ السيد الغمرم، التأىيل من اإلصابات الرياضية . 
ك يف حدكد علم الباحث ك بعد االربلع على نتائج البحوث السابقة الحظ الباحث أنو من األفضل لتوفَت دقة     

النتائج اػباصة بالقوة العضلية نستخدـ جهاز الدينامومًت األيزككنتيك بيودكس ، حيث يتميز بأنو يؤدل بأقصى سرعة    
 ك بأقصى قوة ك استمرارية اغبركة .  

 إجراءات القياس :
 التجرد من اؼببلبس اؼبعيقة ك يكفي ارتداء سركاؿ قصَت . -



 الفصل األول                                                        منهجية البحث و إجراءاتو الميدانية

96 
 

هبلس اؼبصاب على الكرسي اؼبخصص مع كضع قدمو اؼبصابة بُت قطيب اعبهاز مع مراعاة تثبيت اعبسم بواسطة  -
 األحزمة .

 ضبط اعبهاز ليتوافق مع قياسات الشخص . -
 األداء بأقصى سرعة فبكنة . -
 بأقصى قوة فبكنة .األداء  -
 األداء بأقصى مدل حركي فبكن للمفصل . -
 األداء مستمرا ك ليس منقطعا . -
 . °240،  °180،  °60ضبط زاكية القياس عند  -
 / ث  . °60" مرات متتالية عند السرعة  3تكرار األداء ثبلث "  -
 / ث . °180مرات عند السرعة  05تكرار األداء  -
 /ث .°240ة عند السرعة مر  15تكرار األداء  -
 استخراج البيانات ك ربليلها . -

: نقـو بإجراء القياس األكؿ للقوة العضلية للعضبلت العاملة على مفصل الركبة اؼبصابة بعد أربعة أشهر من مالحظة 
 العملية اعبراحية ، ك القياس التتبعي يف بداية الشهر اػبامس ك القياس الثالث يف الشهر السادس . 

 
 .) isocinetiquebiodex:جهاز قياس القوة العضلية (  (14-13الشكلين رقم )

 اختبارات القفز :   -و 
يقف اؼبخترب عند خط البداية مث يقفز - ( :Single hop for distanceاختبار القفز برجل واحدة ) 

، ك وباكؿ أف بقفز أفقيا ألبعد مسافة ، ك يقف بعد القفز على نفس الرجل ؼبدة  ا يديو على اػبصربرجل كاحدة كاضع
 ك تقارف بالرجل األخرل . بالسنتمًت ( سم ) ث ) ، ربسب مسافة القفز 2ثانيتُت ( 
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 : يبثل اختبار القفز برجل كاحدة . 15)الشكل رقم )

يقف اؼبخترب عند خط البداية مث ( : Triple hop for distanceاختبار القفز الثالثي برجل واحدة )
يقفز برجل كاحدة ثبلث قفزات متتالية دكف توقف ك على خط مستقيم ، كاضعا يديو على اػبصر ، ك وباكؿ أف يقفز 

ألبعد مسافة ، ك يشًتط أف يقف بعد القفزات على رجلو ؼبدة ثانيتُت ، يكرر ثبلث ؿباكالت لكل رجل (اليمٌت         
 ) 16سب مسافة القفز بالسنتيمًت ( سم ) . ( الشكل ك اليسرل ) ك رب

 
 : القفز الثبلثي برجل كاحدة . (16)الشكل 

 ( : Cross-over hop for distanceاختبار القفز المتقاطع برجل واحدة ) 
يسار اػبط على يبُت ك يقفز برجل كاحدة ثبلث قفزات متتالية دكف توقف ، بالتناكب يقف اؼبخترب عند خط البداية مث -

سم ) ، كاضعا يديو على اػبصر ، ك وباكؿ أف يقفز ألبعد مسافة ، ك يشًتط أف يقف بعد  15م عرضو ( اؼبرسـو الذ
القفزات على رجلو ؼبدة ثانيتُت ، يكرر ثبلث ؿباكالت لكل رجل (اليمٌت ك اليسرل ) ربسب احملاكلة اعبيدة ، ك ربسب 

 ) . 17شكل مسافة القفز بالسنتيمًت  ( سم ) . ( ال

 
 القفز الثبلثي اؼبتقارع برجل كاحدة .( :17الشكل رقم )
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 ( : m time hop-6أمتار )  06اختبار القفز برجل واحدة  
يقفز برجل كاحدة قفزات متتالية دكف توقف ك على خط مستقيم ؼبسافة ستة أمتار     يقف اؼبخترب عند خط البداية مث -
 مع كضع اليدين على اػبصر ، ك وبسب زمن القفز بالثواين ( ميقاتية غبساب الزمن )ـ )، ك بأكرب سرعة فبكنة ،  06( 

 
 أمتار . 06اختبار القفز برجل كاحدة  :  )18(الشكل رقم 

، نقـو حبساب مؤشر التماثل بُت أرراؼ اعبزء السفلي بعد تنفيذ االختبارات الوظيفية األربعة كيفية حساب النتائج :
 ) : Limb Symmetry Index   ) (LSIمن اعبسم ( 

بالنسبة الختبارات القفز برجل كاحدة ك القفز الثبلثي اؼبستقيم ك القفز الثبلثي اؼبتقارع وبسب مؤشر سباثل األرراؼ على 
 النحو التارل :

 . x 100)  ) = ( متوسط اؼبسافة على الرجل اؼبصابة / متوسط اؼبسافة على الرجل السليمة LSIمؤشر سباثل األرراؼ( 
 أمتار :  06بالنسبة الختبار القفز برجل كاحدة 

 . x100) = ( متوسط زمن القفز بالرجل اؼبصابة / متوسط القفز بالرجل السليمة )  LSIمؤشر سباثل األرراؼ ( 
 استبيانات الركبة :
ACL – RSI  :استبياف استئناؼ النشاط الرياضي بعد اإلصابة (  يسمىACL-RSI ( . ( اؼببلحق ) 

IKDC ستبياف تقييم الركبة الذايت : اIKDC ( اؼببلحق )2000 لعاـ . 
 :  في البحث ألدوات المستخدمةلالختبارات و ا األسس العلمية - 8–2
يعترب الصدؽ أىم شركط االختبار اعبيد ، فاالختبار الصادؽ ىو الذم ينجح يف قياس ما الصدق : - 1 –8–2

، كما أف االختبار الصادؽ ىو الذم يقيس بدقة كافة  )183، صفحة 1999(ؿبمد صبحي حسنُت، كضع من أجلو .
(ؿبمد جسن عبلكم ، ؿبمد نصر جوانب الظاىرة اليت صمم لقياسها ك ال يقيس شيئا بدال منها أك باإلضافة إليها .

ك من أجل التأكد من صدؽ االختبارات ك الربنامج اؼبقًتح استخدمنا صدؽ )255، صفحة 2008رضواف، الدين 
احملكمُت حبيث مت عرض الربنامج ك االختبارات اؼبعتمدة ك الوسائل اؼبستعملة على ؾبموعة من األساتذة ك اػبرباء 

في ك قد أبدل احملكموف آراءىم يف الربنامج ك األدكات اؼبتخصصُت يف ؾباؿ الرياضة ك الصحة ك التأىيل اغبركي ك الوظي
 اؼبستخدمة كما يلي : 

 ارتباط الربنامج مع األىداؼ اليت صمم من أجلها.-
 صبلحية أدكات القياس يف قياس اؼبتغَتات قيد الدراسة . -
 مبلئمة األجهزة اؼبستخدمة يف تطبيق الربنامج . -
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 س متغَتات البحث اؼبدركسة .صبلحية االختبارات اؼبستخدمة يف قيا -
يعٍت أف وبصل اؼبخترب على النتائج نفسها تقريبا إذا ما أعيد تطبيق االختبار عليو ك يبكن أف الثبات : - 2 –8– 2

يعرؼ الثبات تعريفا عاما بالقوؿ أف يكوف الفحص على كفاؽ مع ذاتو يف كل مرة يطبق فيها على صباعة نفسها من 
لذا قاـ الباحث حبساب معامل الثبات باستخداـ رريقة تطبيق  )143، صفحة 2005(ليلى السيد فرحات، اؼبفحوصُت 

) بفاصل زمٍت قدره يومُت بُت التطبيقُت على نفس العينة االستطبلعية  Test-Retestاالختبار مث إعادة تطبيقو ( 
عينة البحث األصلية ك مت حساب معامل  داخل) رياضيُت مصابُت بنفس اإلصابة ك ىي عينة 03األكذل ك عددىا (

) يوضح معامبلت الثبات 04االرتباط بَتسوف ك اعبدكؿ رقم ( االرتباط بُت التطبيقُت األكؿ ك الثاين باستخداـ معامل
 لبلختبارات قيد البحث .

 
 لصدؽ لبلختبارات اؼبعتمدة يف الدراسة .يوضح قيمة معامل الثبات ك ا( : 04الجدول رقم )

    ) ظهر أف قيم الثبات عالية فبا يدؿ على أف اختبارات صبيعها تتمتع بدرجة ثبات04كما ىو موضح يف اعبدكؿ رقم (
 ك صدؽ عاليتُت ، ك ىي قيم تؤىل االختبارات للقبوؿ يف التطبيق النهائي .

اء ك الباحثُت يف ىذه الدراسة صادقة نظرا العتمادىا من ررؼ كثَت من اػبرب تعترب االختبارات اؼبعتمد عليها يف : الصدق
تمع آلخر ك من ؾبموعة ألخرل قاـ الباحث باستخداـ صدؽ احملتول را ألف الصدؽ نسيب ىبتلف من ؾبأحباثهم ، ك نظ
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لبلختبارات ك الذم مت  ؼبفردات االختبارات ك مت عرضها على ؾبموعة من اػبرباء لتحكيمها ك استخدمنا الصدؽ الذايت
 .)04إهباده عن رريق إهباد اعبذر الًتبيعي ؼبعامل الثبات كما ىو موضح يف اعبدكؿ رقم (

إف االختبارات اؼبستخدمة يف الدراسة اغبالية ىي اختبارات مقننة باإلضافة إذل أهنا سهلة الفهم ك كاضحة الموضوعية : 
ايت ، ك نتائجها النهائية يعرب عنها بوحدات الزمن ك اؼبسافة ك التكرار ، ك هبذا ك غَت قابلة للتأكيل ك بعيدة عن التقوًن الذ

تعد االختبارات اؼبستخدمة ذات موضوعية عالية ، ك يف ىذا الصدد يشَت كل من أضبد خارر ك علي فهمي البيك إذل أف 
(أضبد خارر ك علي فهمي قة موضوعية .االختبارات اؼبقننة ؽبا درجة عالية من اؼبوضوعية فتسجيلها ك تطبيقها يتم بطري

 )31، صفحة 1978البيك، 
 :األساليب اإلحصائية المستعملة في معالجة البيانات - 9 – 2
مت تفريغ صبيع البيانات احملصل عليها من خبلؿ القياسات اؼبعتمدة يف البحث ، المعالجة اإلحصائية :  -2-9-1

 ). SPSSسبهيدا إلدخاؽبا إذل اغباسب اآلرل إلجراء اؼبعاعبة اإلحصائية اؼبناسبة بتوظيف اغبزمة اإلحصائية ( 
من أفصل الربامج اإلحصائية البلزمة لتحليل بيانات  SPSS: "يعترب برنامج الػ  ( SPSSتعريف برنامج الـ )  -

) أم   Statistical Package for Social Scienceىي اختصار للعبارة (  SPSSاألحباث العلمية ك كلمة 
 Windowsدبعٌت : حزمة الربامج اإلحصائية للعلـو االجتماعية ، ك يعمل ىذا الربنامج من خبلؿ برنامج كيندكز 

كز كبيئة تشغيل لكثَت من الربامج عموما ك الربامج اإلحصائية خصوصا ك ال ىبتلف احملتول اإلحصائي حيث يعمل كيند
(أضبد الرفاعي غنيم،نصر ؿبمود باختبلؼ إصداراتو ك لكن ىبتلف شكلو مع بيئات التشغيل ". SPSSلربنامج الػ 

 الربنامج فتح مع يفتح جدكؿ يف ؽبا اإلحصائي التحليل عمل اؼبراد البيانات إدخاؿ يتم ك.)59، صفحة 2000صربم، 
 حقوؿ ربديد إذل اغباجة دكف  Enterمفتاح التنفيذ   على الضغط مث الرقم بكتابة مباشرة البيانات يتم إدخاؿ ك ، نفسو

    إمكانية مع رريقة من بأكثر ك عالية بكفاءة البيانية الرسومات إجراء إمكانية أيضا الربنامج يسهل كما،  البيانات
 .كربليلها البيانات معاعبة يف مهما كقتا ك كبَتا جهدا الباحثُت على يوفر هبذا ك ، تعديلها

 :المتوسط الحسابي  -2 – 9 -2
 =  اؼبتوسط اغبسايب

 
 ؾبموع القيم 

 عدد القيم
 

                        = 
 

 )153، صفحة 2000(مركاف عبد اجمليد ابراىيم، 
: ىو اعبذر الًتبيعي اؼبوجب جملموع مربعات اكبراؼ قيم اجملموعة عن متوسطها االنحراف المعياري  - 2-9-3

 للتباين :اغبسايب مقسوما على عددىا ، دبعٌت أف االكبراؼ اؼبعيارم ىو اعبذر الًتبيعي اؼبوجب 
 

 2س) -س(              
1 -ف  

= ع  

 س

 ن
س 
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 )232، صفحة ...2(مركاف عبد اجمليد ابراىيم، 
 )1987(عيسى عبد الرضبن، . معامل االرتباط البسيط بيرسون -2-9-4

 مج (ص) xمج (س)  –) صxف مج (س                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر =   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ     

 [2ص ) x( مج  –2xف مج ص[]2س ) x( مج –2ف مج (س)] 

 س                                            
 x 100 (Stéphane champely, 2004)ػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػ  ػ:  (%النسبة المئوية )  - 2-9-5

 ف                                             
 س : عدد التكرارات .ف : حجم العينة .

يسمى باختبار  ك: (لداللة الفروق لعينتين مرتبطتين wilcoxinاختبار ولككسن )  –2-9-6
ربديد ما إذا كاف ىناؾ اختبلؼ أك فركؽ بُت عينتُت  ، كيستخدـ ىذا االختبار يف) rank–Sign(   إشارات الرتب

العينتاف على تشتمل  ، ك لعينيتُت مرتبطُت  Tبارامًتيان الختبار يعد بديػبلن ال ، ك مرتبطتُت فيما يتعلق دبتغَت تابع معُت
لكل فرد من أفراد العينة مثل ىذه اغبالة يكوف  يف ك ، قياس بعدل ، ك نفس اجملموعة من األفراد هبرل عليهم قياس قبلي

 .حدانبا سبثل درجتو يف االختبار القبلي كالثانية سبثل درجتو يف االختبار البعدمإدرجتاف 
 . 2002دراسة ياسُت مسلم ؿبارب أبو حطب 

 . 2011موسى علي دبابش دراسة علي 
 :η2اختبار إيتا مربع  -2-9-7

اؼبستقل، أم أنو يبُت قوة العبلقة اؼبتغَت التابع اليت ترجع للمتغَت  تباين ثل نسبةيبحجم األثر أو حجم التأثير :
، كما إذا كانت اؼبتغَتات العملية للفركؽ اإلحصائية أك العبلقات بُت الداللة ، فهو يعطيناكاؼبتغَت اؼبستقل غَت التابعاؼبت بُت

تلك الداللة العملية كبَتة حبيث تربر األخذ بنتائجها، كبذلك يتميز عن الداللة اإلحصائية اليت هتتم باحتمالية 
 (Paul D . Ellis, 2010, p. 12 ). طمن الناحية اإلحصائية النظرية فق الفرضية الصفرية رفض

اؼبستقل.  اؼبتغَتبلؿ خ من التابع باؼبتغَت هبا التنبؤ يبكن اليت الدرجة عن تعرب األثر حجم قيمة أم أف 
.(Mahadevan, L., 2000) ،355، صفحة 2013(ضبدم يونس أبو جراد( 

 لفردماف )η2) ، ك مربع إيتا Cohen )(d )اؼبؤشرات اؼبستخدمة لقياس حجم األثر : مؤشر كوىن .(
)Friedman( . 

 )283، صفحة 2011(حسن عزت عبد اجمليد، : ( η2 ،dربديد حجم التأثَت بالنسبة لقيم (جدكؿ 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%86_(%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%86_(%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84_%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9#متغير_تابع
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84_%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9#متغير_تابع
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84_%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9#متغير_مستقل
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84_%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9#متغير_مستقل
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%85
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 )271، صفحة 2011(حسن عزت عبد اجمليد، 

 
 خالصة : 

ذلك بتحديد اػبطوات اإلجرائية  لقد حاكؿ الباحث من خبلؿ ىذا الفصل كضع خطة ؿبددة األىداؼ ، ك
إلعداد الربنامج التأىيلي الرياضي اؼبقًتح ك عرض النقاط اليت يبكن أف تساعد يف ضبط حدكد البحث ، ك بالفعل مت 

ك اختيار األدكات البلزمة ك ربديد ررؽ  ذلك فقد مت ربديد اؼبنهج اؼببلئم لطبيعة الدراسة ، كما مت ربديد عينة البحث
         تخدمة ك ضبط اؼبتغَتات اليت من شأهنا إعاقة السَت اغبسن لتجربة البحث الرئيسية ،ك اختيار الطرؽ القياس اؼبس

 .ك الوسائل اإلحصائية اؼببلئمة اليت تساعد يف عملية عرض ك ربليل النتائج 
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 الفصل الثاني :

 عرض و تحليل النتائج
 . ختبارات عرض و تحليل نتائج اال- 1 – 2

 االستنتاجات . -2 - 2

 مناقشة الفرضيات . -3 - 2

 الخالصة العامة . -4 - 2

 مستقبلية .اقتراحات و فرضيات  -5 - 2

 قائمة المصادر و المراجع .

 المالحق.

 ملخصات البحث .
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بعد عملية صبع البيانات اػباصة بكل اختبار من االختبارات اؼبعتمدة يف ىذه الدراسة لقياس اؼبتغَتات قيد :  تمهيد
ؼبعاعبتها ك ربليلها إحصائيا حبيث مت  spssالبحث ، قاـ الباحث بإدخاؿ البيانات ك النتائج اؼبتوصل إليها إذل برنامج الػ 

) لداللة الفركؽ بُت القياسات wilcoxonحساب اؼبتوسطات اغبسابية ك االكبرافات اؼبعيارية ك اختبار كيلككسن (
 القبلية ك البعدية ك ىذه االختبارات ىي مناسبة للعينات اؼبرتبطة .

 البحث : اختبارات مناقشة نتائج عرض ، تحليل و - 2-1
 عرض و تحليل نتائج اختبارات درجة األلم : –2-1-1

 
درجة  ك داللة الفركؽ بُت القياسات القبلية ك البعدية يف اؼبتوسط اغبسايب ك االكبراؼ اؼبعيارم( :  05جدول رقم ) 

 . األدل

 
 . يوضح درجة األدل للرجل اؼبصابة ك السليمة بعد القياس القبلي ك التتبعي ك البعدم( : 19شكل رقم ) 

ك اػباصُت باؼبتوسط  ) 19) ك الشكل رقم ( 05من اعبدكؿ رقم (  :نبلحظ  النتائج تحليل و مناقشةعرض ،
أف درجات األدل يف القياس القبلي  كانت اغبسايب ك االكبراؼ اؼبعيارم لدرجات األدل خبلؿ اؼبراحل الثبلث للتجربة 

أنو حدث البفاض ، يظهر لنا جليا 0.50أما يف القياس البعدم فكانت  4.75ك يف القياس التتبعي كانت  9.33
ستة            كاضح يف درجات األدل ، حيث كاف األدل يف قمتو بعد اعبراحة مباشرة إذ بلغ اؼبتوسط اغبسايب للحاالت ال

ك أظهر القياس البعدم متوسطا  4.75من بداية الربنامج التأىيلي إذل  أشهر 03ك البفض بعد  9.33)  اؼبصابُت( 
) للعينات اؼبرتبطة         wilcoxinك للتأكد من داللة الفرؽ قمنا حبساب معامل كيلككسن ( 0.25حسابيا قدره 

ك ىذا ما تؤكده القيمة  0.05عند مستول ك ىي قيمة دالة  2.208ك اؼبناسب للعينات الصغَتة إذ كجدنا قيمتو 
يف جداكؿ   tك أصغر من قيمة  0.05ك ىي أصغر من الداللة اؼبعنوية  0.026ك اليت بلغت  sigاالحتمالية 

ك يرجع ىذا التحسن ك االلبفاض يف درجة األدل إذل العبلج الدكائي ك كذلك إذل التأثَت اإلهبايب للربنامج  كيلككسن ،
ك التمرينات اغبركية  الذم ىدؼ يف بدايتو إذل زبفيف درجة األدل باالعتماد على تربيد اعبزء اؼبصاب بالثلج اجملركش

0

5
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ك يؤكد ىذا  ت البعدية مقارنة بالقياسات القبلية لعينة البحث ،ك اؼبتحركة ، ىذا ما تؤكده معدالت القياساالساكنة 
) بأف التمارين التأىيلية تقلل الشعور باألدل عند اؼبصابُت بإصابات الركبة       Patience Whiteالتعليل الدكتور ( 

ك تتفق  (Patience White , Arthritis Foundation, 2006) ك تعاجل ضعف القابلية اغبركية لديهم .
(منيب عبد اهلل فتحي، . 2011ىذه النتائج مع نتائج الكثَت من الدراسات السابقة مثل دراسة منيب عبد اهلل فتحي 

 2002ك عبد اغبليم مصطفى  )2004الغٍت النويت، (كائل فؤاد عبد . 2004ك دراسة فؤاد عبد الغٍت النويت  )2011
. حيث أهنم خلصوا إذل أف فبارسة الربامج التأىيلية ك العبلج بالوسائل الطبيعية  )2002(عبد اغبليم مصطفى عكاشة، 

 إحصائية داللة ذات فركؽ توجدىبفف األدل يف مفصل الركبة اؼبصابة بشكل كبَت ، ك هبذا يتحقق الفرض األكؿ أم أنو 
 البعدم القياس لصاحل اؼبصابة الركبة ؼبفصل األدل درجة يف البعدية ك القبلية القياسات بُت α ≥0.05  داللة مستول عند

 . األدل درجة اختفاء علىيعمل اؼبقًتح  الربنامجنستنتج أف 
 : ( درجة االرتشاح االنتفاخ ) محيطات مفصل الركبة-2-1-2

 
 يوضح الفركؽ بُت القياسات القبلية يف ؿبيط مفصل الركبة بُت الرجلُت السليمة ك اؼبصابة .: ) 06(الجدول رقم 

 
 يوضح الفركؽ يف القياسات القبلية بُت ؿبيطات مفصل الركبة للرجل السليمة ك اؼبصابة.( :20الشكل رقم )

) أف اؼبتوسطات  20) ك الشكل رقم (06: يتضح من اعبدكؿ رقم ( عرض ، تحليل و مناقشة النتائج
 اغبسابية حمليط مفصل الركبة عند رأس الرضفة ك يف كسطها ك عند قاعدهتا للرجل اؼبصابة ك اليت كانت قيمها مرتبة على 
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سم )  ىي أكرب من نفس احمليطات للرجل السليمة اليت كانت قيمها  40.67سم ،  42.08سم ،  40.41التوارل  ( 
معامل سم )  ، ك يظهر ىذا الفرؽ من خبلؿ حساب اختبار  37.17سم ،  39.25سم ،  38.75على التوارل ( 
   sigك القيم االحتمالية  2.201، 2.226، 2.207على التوارل  (Z)) حيث كانت قيم  wilcoxinكلككسن ( 
يف اغباالت الثبلث ، ك ىذا ما يدؿ عن كجود  0.05ك ىي أقل من الداللة اؼبعنوية  0.027ك  0.026اكبصرت بُت 

فركؽ ذات داللة إحصائية بُت القياسات القبلية بُت الرجلُت السليمة ك اؼبصابة لصاحل الرجل اؼبصابة . ك يرجع ىذا الفرؽ 
ك االنتفاخ جراء اإلصابة ك اعبراحة ، ك يزكؿ ىذا التوـر ك االنتفاخ عن رريق التربيد يف موضع تشاح الدموم إذل درجة االر 

، 2012(معُت أضبد عبد اهلل عودات، اإلصابة بعد حصص التأىيل يف الربنامج التأىيلي . ك كافق ىذا التحليل دراسة 
ك نشَت إذل أف زيادة االرتشاح ك التوـر يؤدم إذل ضعف العضبلت العاملة على مفصل الركبة  ك بالتارل يؤثر  )74صفحة 

سلبيا على قوة ك مركنة العضبلت العاملة ك على مداىا اغبركي سواء يف البسط أك القبض ك اعتماد البلعب على الرجل 
 ؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بُت القياسات القبلية للرجل السليمة السليمة يف اغبركة خبلؿ فًتة اإلصابة .نستنتج أف ىنا

 ك الرجل اؼبصابة يف درجة االرتشاح لصاحل الرجل اؼبصابة .
 عرض و مناقشة نتائج قياس محيطات العضالت العاملة على مفصل الركبة المصابة   - 2-1-3

 و مقارنتها بالرجل السليمة في القياسات القبلية :

 
 . اؼبصابة ك السليمة للرجلُتك عضبلت الساؽ  الفخذ عضبلتحمليطات  القبلية القياسات: يبثل  (07رقم )الجدول 
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يوضح الفركؽ بُت الرجل السليمة ك اؼبصابة يف القياسات القبلية حمليطات العضبلت العاملة على :  (21)الشكل رقم 

 ك الساؽ ). مفصل الركبة ( عضبلت الفخذ
أف اؼبتوسطات اغبسابية  )21رقم ( ) ك الشكل07: يتضح من اعبدكؿ رقم ( النتائج مناقشةتحليل و عرض ، 

سم ،  10سم ، 5سم أعلى الرضفة ك 5سم ،  10سم ،  15سم ،  20حمليط عضبلت الرجل اؼبصابة عند الدرجات 
،  33.00،  40.50،  41.67، 44.58،  48.58سم أسفل الرضفة كانت قيمها مرتبة على النحو التارل (  15

،  51.58ها مرتبة عند الدرجات اؼبذكورة كما يلي ( سم ) أما الرجل السليمة فكانت قيم 31.58،  34.16
) ك يتضح من ىذه القياسات أف اؼبتوسطات  34.08،  36.41،  34.75،  41.08، 44.83،  74.75

ذه أف ىناؾ فركؽ يف القياسات القبلية ؽباغبسابية للرجل السليمة أكرب من اؼبتوسطات اغبسابية للرجل اؼبصابة ، فبا يبُت ب
    sig) أك القيم االحتمالية wilcoxonالداللة اؼبعنوية ؼبعامل كلككسن ( ك ىذا يظهر من خبلؿلوظيفية ؼبتغَتات اا

يف صبيع اغباالت ما عدا يف حالة  0.05كىي أصغر من الداللة اؼبعنوية  0.029ك  0.024ك اليت تركاحت قيمها بُت 
ويا ك يرجع سبب ذلك إذل االرتشاح ك التوـر سم فكاف الفرؽ غَت داؿ معن 05ؿبيط عضبلت الفخذ أعلى الرضفة 

اؼبوجود حوؿ الركبة ، أما الفركؽ يف القياسات القبلية بُت الرجل السليمة ك اؼبصابة سببو ىو أف عضبلت الرجل اؼبصابة 
ؼبفصل أصاهبا ضمور عدـ االستخداـ بسبب فًتة الراحة اليت قضاىا اؼبصابوف سواء قبل اعبراحة ك بعد اعبراحة أك تثبيت ا

 (Harrelson,G.L, 1991, p. 76)يف اعببس ك الذم أثر على حجم العضبلت ، ىذا ما أشار إليو ىريلسوف 
إذل أف حدكث اإلصابة يف الركبة مع فقداف اغبركة يؤدم إذل ضمور يف األلياؼ العضلية ك فقداف يف القوة للعضبلت 

 ,Salim AUICHE)العاملة على اؼبفصل اؼبصاب ، ك ىذا ما أكدتو الكثَت من الدراسات مثل دراسة سليم عويش 
2013, p. 07) ك أشار إذل ىذا عبد اجمليد عبد الفتاح عوض يف )2004(كائل فؤاد عبد الغٍت النويت،  ك دراسة ،

 عند إحصائية داللة ذات فركؽ وجدنستنتج من ىذا أنو ت )07، صفحة 2012(عبد اجمليد عبد الفتاح عوض، دراستو 
أم ؿبيط العضبلت العاملة على مفصل الركبة  األنًتكبومًتية اؼبتغَتات يف القبلية القياسات بُت α ≤0.05 داللة مستول
 .السليمة الرجل لصاحل اؼبصابة ك السليمة للرجلُت
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        عرض و مناقشة نتائج القياسات القبلية للمدى الحركي لمفصل الركبة المصابة  -2-1-4
 و مقارنتها بالرجل السليمة :

 
 . يوضح الفركؽ يف القياسات القبلية يف اؼبدل اغبركي ؼبفصل الرجل السليمة ك اؼبصابة( : 08الجدول رقم )

 
 يوضح الفركؽ يف القياسات القبلية يف اؼبدل اغبركي بُت الرجلُت السليمة ك اؼبصابة .( : 22الشكل رقم )

أف اؼبتوسطات اغبسابية  )22رقم ( الشكل) ك 08من اعبدكؿ رقم ( نبلحظتحليل و مناقشة النتائج :عرض ،
للمدل اغبركي للقبض اإلهبايب ك السليب للرجل اؼبصابة من كضع اعبلوس مث الوقوؼ كانت قيمو مرتبة على النحو التارل   

) أما نفس اؼبدل اغبركي للرجل السليمة فكانت قيمو مرتبة كما يلي       97.83، 93.83، 106.5، 101.33( 
) أما اؼبتوسطات اغبسابية للمدل اغبركي للمد اإلهبايب ك السليب  127.16، 122.00، 130.33، 127.33( 
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، 17.83، 118.00، 113.66للرجل اؼبصابة من كضع اعبلوس مث الوقوؼ فكانت درجاتو مرتبة على النحو التارل ( 
-، 167.67، 164.66رل ( ) أما نفس اؼبدل اغبركي للرجل السليمة فكانت درجاتو على مرتبة على التوا 14.33
) ك يتضح من ىذا العرض أف اؼبتوسطات اغبسابية للمدل اغبركي يف حاليت اؼبد ك القبض من كضعي  3.16-، 0.83

فركؽ يف  اعبلوس ك الوقوؼ ؼبفصل الركبة السليمة أكرب من اؼبتوسطات اغبسابية للرجل اؼبصابة ، ك للتأكد من كجود
         2.201بُت  ) Zقمنا حبساب معامل كلككسن الذم تراكحت قيمو (ت الوظيفية ؼبتغَتاذه االقياسات القبلية ؽب

) ك اليت wilcoxonؼبعامل ( sigحسب القيم االحتمالية  0.05ك ىي قيم دالة عند مستول الداللة  2.226ك 
لفرؽ إذل أنو بعد ، ك يعزك الباحث ىذا ا 0.05) ك ىي أصغر من الداللة اؼبعنوية  0.028،  0.026تًتاكحت بُت ( 

اإلصابة وبدث توـر ك انتفاخ يضيق اؼبدل اغبركي للمفصل سواء أثناء البسط أك القبض ، كيفقد اؼبفصل قوتو كمركنتو بعد 
اإلصابة ك لوحظ ذلك بعد اعبراحة أم بعد تثبيت اؼبفصل يف اعببس يف اؼبرحلة األكذل اليت تلي اعبراحة ، لذلك كاف من 

ًتجاع اؼبدل اغبركي للمفصل اؼبصاب . نستنتج أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الضركرة االىتماـ باس
α≤ 0.05  . بُت القياسات القبلية للرجلُت السليمة ك اؼبصابة يف اؼبدل اغبركي لصاحل الرجل السليمة 
عرض و مناقشة نتائج القياسات القبلية للرجلين السليمة و المصابة بالنسبة لدرجة  -2-1-5

 االتزان الثابت و الديناميكي :

 
     يبثل الفركؽ يف القياسات القبلية بُت الرجل اؼبصابة ك الرجل السليمة يف درجة االتزاف الثابت ( :09الجدول رقم )

 ك الديناميكي .



 الفصل الثاني                                                                      عرض و تحليل النتائج

111 
 

 
 : يوضح الفركؽ يف القياسات القبلية يف درجة االتزاف الثابت بُت الرجلُت السليمة ك اؼبصابة. (23الشكل رقم )

قمنا بتطبيق االختبارات القبلية لبلتزاف بعد ثبلثة أشهر من بداية الربنامج :عرض ، تحليل و مناقشة النتائج 
ابة ك إلبعاد أم احتماؿ لعودة اإلصابة ، ك ىذا ما التأىيلي ، إذ أنو ال يبكن تنفيذ االختبار قبل ذلك نظرا ػبطورة اإلص

       ) 09يظهر من خبلؿ النتائج اؼببينة يف اعبدكؿ رقم (ك  (J.Milliet , F.Luthi, 2015)أشارت إليو دراسة 
ثانية ) يف  25للرجل السليمة ك اليت كانت قيمو (  درجة االتزاف الثابتاؼبتوسطات اغبسابية ل ) أف23ك الشكل رقم (

ثانية ) ، أما اؼبتوسطات  11.50أكرب من اؼبتوسطات اغبسابية لبلتزاف الثابت للرجل اؼبصابة ك الذم كانت قيمو ( 
ت قيمها اغبسابية لبلتزاف الديناميكي للرجل السليمة يف االذباىات الثمانية كما ىي مرتبة يف اعبدكؿ أعبله ك اليت كان

) ك ىي أكرب من  55.83، 50.50، 56.16، 61.33، 50.83، 52.33، 59.50،  55.67على الًتتيب ( 
، 27.66، 34.66، 34.00اؼبتوسطات اغبسابية للرجل اؼبصابة اليت جاءت قيمها بنفس الًتتيب على النحو التارل ( 

الداللة اؼبعنوية ؼبعامل بتطبيق اختبار ) ك لتأكيد ىذه الفركؽ قمنا  27.56، 22.50، 26.00، 31.83، 25.66
) كىي أقل من الداللة اؼبعنوية  0.026  ،0.046(   sig) ك اليت تراكحت قيمو االحتمالية  wilcoxinكيلككسن (

α≤0.05  ، فبا يدؿ على كجود فركؽ معنوية بُت القياسات القبلية يف درجة االتزاف الثابت ك الديناميكي إذ يعزك
الباحث إذل أف اؼبصاب يفقد اتزانو الثابت ك اؼبتحرؾ بعد اإلصابة ك ال يسيطر على ركبتو بشكل تاـ لذلك كاف من 

استعادة الركبة التزاهنا الثابت ك الديناميكي من أجل  الضركرم ك من األىداؼ الرئيسية لربنامج تأىيل الركبة اؼبقًتح
السيطرة التامة على الركبة ك ذبنب اإلصابة من جديد ك كذا اعتبار ىذين الصفتُت من اؼبعايَت اؽبامة يف عودة الرياضي إذل 

 ك ىذا ما أكدتو دراسات عديدة مثل دراسة بليسكي ك آخركف فبارسة نشارو الرياضي اػباص من جديد ، 
.( Plisky P et al, 2009 )  ك أشار "فيفياف ىيوارد" إذل ضركرة اسًتجاع االتزاف الثابت ك الديناميكي أك ما

 ظباه بالسيطرة الديناميكية بعد إصابات الركبة اؼبختلفة، كىي مهمة جدا يف برامج التأىيل اػباص بالرياضيُت.
.(vivian Heyward, 2010, p. 303) 
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عرض و مناقشة نتائج القياسات القبلية لقوة العضالت القابضة و الباسطة للرجلين  -2-1-6
 السليمة و المصابة :

 
 .يبثل الفركؽ يف القياسات القبلية بُت الرجل اؼبصابة ك الرجل السليمة يف القوة العضلية : (10الجدول رقم )

 
 : الفركؽ يف القياسات القبلية يف القوة العضلية بُت الرجلُت السليمة ك اؼبصابة .( 24الشكل رقم )

اؼبتوسطات اغبسابية لعـز ) أف 24) ك الشكل رقم (10نبلحظ من خبلؿ اعبدكؿ رقم (تحليل و مناقشة النتائج :
ثا على التوارل  °/240ثا ، °/60ثا ، °/180قوة العضبلت القابضة ك الباسطة ؼبفصل الركبة اؼبصابة عند السرعات 
، 130.33، 117.83، 91.33، 90.16كانت درجاهتا على الًتتيب التارل كما ىي يف اعبدكؿ أعبله ( 

كانت درجاهتا عند نفس السرعات مرتبة على النحو التارل          ) أما بالنسبة للرجل السليمة ف 98.67، 100.00
عرض ىذه النتائج أف  يتضح من) 124.50، 103.66، 178.16، 138.50، 130.16، 100.50( 

اؼبتوسطات اغبسابية لعـز القوة للعضبلت الباسطة ؼبفصل الركبة السليمة أكرب من اؼبتوسطات اغبسابية للرجل اؼبصابة ، أما 
ك للتأكد من /ثا ،°240/ثا ك °180سبة للعضبلت القابضة فكاف ىناؾ فركؽ رفيفة خاصة عند السرعة الزاكية بالن

) إذ أظهر الفرؽ بُت  wilcoxinقمنا حبساب معامل كيلككسن ( يف القوة العضلية  فركؽ يف القياسات القبلية كجود ال
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 0.05الداللة اؼبعنوية ؼبعامل كلككسن أصغر من الداللة اؼبعنوية القياسات القبلية يف اغباالت اؼبذكورة آنفا حبيث كاف 
) أكرب من Wilcoxonكاف معامل (  /ثا°240/ثا  ك °180لكن يف حاليت قوة العضبلت القابضة عند السرعتُت 

عة بسبب فبا يدؿ أف الفرؽ غَت معنوم ، ك يعزك الباحث إذل أف ضعف القوة العضلية ؽبذه اجملمو  0.05الداللة اؼبعنوية 
اإلصابة ك عدـ استخدامها ؼبدة رويلة أم بعد اإلصابة ك فًتة الراحة للعضو اؼبصاب بعد اعبراحة ، مع أف االختبار كاف 
بعد أربعة أشهر من بداية الربنامج التأىيلي أم أف الضعف كاف كبَتا يف بداية الربنامج ك حصل تطور يف القوة العضلية 

ى اؼبفصل بسبب التمرينات الساكنة ك اؼبتحركة اؼبعتمد عليها يف الربنامج خاصة للمجموعات العضلية العاملة عل
) اليت KJالعضبلت القابضة للمفصل اليت ركز عليها الربنامج اؼبقًتح ، إضافة إذل نوع ك رريقة اعبراحة اؼبعتمدة رريقة (

يؤدم إذل ضعف العضبلت الباسطة ك تأخر تركز على نزع جزء من الوتر الرضفي أك كتر العضلة الرباعية الرؤكس ىذا ما 
تطورىا ، كما نشَت إذل أنو ال يبكن قياس القوة العضلية قبل ىذه اؼبدة ، ػبطورة القياسات ألف الرباط اؼبمزؽ استبدؿ 
بالوتر الذم ال يستعيد صبلبتو إال بعد مضي ستة أشهر ، ك الغريب يف األمر أف ىناؾ دراسات عديدة قامت بقياس قوة 

بلت يف األياـ األكذل بعد اإلصابة ك ىذا يعترب خطر كبَت على صحة البلعب ، مع ذلك يبكننا أف كبكم على قوة العض
العضبلت من خبلؿ قياس ؿبيط العضبلت اليت أشارت إذل الضمور الواضح الذم أصاب العضبلت بعد اإلصابة  . 

يف القياسات القبلية لقوة العضبلت الباسطة للركبة نستنتج من خبلؿ ىذه القياسات أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية 
 السليمة ك اؼبصابة لصاحل الرجل السليمة .

عرض و مناقشة نتائج الفروق بين القياسات القبلية و البعدية في محيط العضالت  -2-1-7
 العاملة على مفصل الركبة المصابة : 

 
 .ك الساؽ  يطات عضبلت الفخذحمل: يبثل القياسات القبلية ك البعدية للرجل اؼبصابة  (11الجدول رقم )
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 يوضح القياسات القبلية ك البعدية حمليطات عضبلت الفخذ ك الساؽ للرجل اؼبصابة .( : 25الشكل رقم ) 

أف اؼبتوسطات اغبسابية  )25رقم ( ) ك الشكل11من اعبدكؿ رقم ( نبلحظعرض ، تحليل و مناقشة النتائج :
سم أعلى الرضفة     5سم ،  10سم ،  15سم ،  20حمليط عضبلت الرجل اؼبصابة يف القياس القبلي عند الدرجات 

،  41.67، 44.58،  48.58سم أسفل الرضفة كانت قيمها مرتبة على النحو التارل (  15سم ،  10سم ، 5ك 
قياسات البعدية فكانت قيمها مرتبة عند الدرجات اؼبذكورة كما سم ) أما ال 31.58،  34.16،  33.00،  40.50
عرض ىذه النتائج أف  يتضح من)  37.00، 38.83، 36.57، 42.83، 46.83، 50.25، 53.75يلي ( 

اؼبتوسطات اغبسابية حمليطات عضبلت الفخذ ك الساؽ للركبة اؼبصابة للقياس البعدم أكرب من اؼبتوسطات اغبسابية أثناء 
ك البعدية يف ؿبيط العضبلت العاملة على مفصل الركبة   القياسات القبلية القبلي ، ك للتأكد من كجود الفركؽ بُت القياس

أك الداللة اؼبعنوية ؼبعامل  sigلداللة الفركؽ ك أظهر االختبار بأف القيمة االحتمالية  wilcoxonقمنا حبساب معامل  
ما عدا يف حالة كاحدة ك ىي ؿبيط عضبلت الفخذ أعلى  0.05عتمدة كيلككسوف كانت أقل من الداللة اؼبعنوية اؼب

سم ك يف ىذه اغبالة عند القياس القبلي كاف التوـر ك االنتفاخ ال يزاؿ يف الركبة اؼبصابة ، أم أف ىذا القياس  05الرضفة 
     wilcoxon (0.92ؼبعامل ( ال يعرب عن احمليط اغبقيقي للعضلة اغبالة اليت ذكرناىا من قبل فكانت الداللة اؼبعنوية

يدؿ على أف الفرؽ غَت معنوم يف ىذه اغبالة فقط  ، ك تعود الفركؽ الواضحة بُت  0.05ك ىي أكرب من الداللة اؼبعنوية 
القياسات القبلية ك البعدية إذل قباعة الربنامج التأىيلي الذم ساىم يف زيادة حجم العضبلت العاملة على مفصل الركبة 

إذ احتول الربنامج على التمرينات التأىيلية الساكنة ك اؼبتحركة ك البليومًتية ك سبارين التقوية العضلية اؼبختلفة اليت  اؼبصابة ،
سانبت بشكل كبَت يف زيادة حجم األلياؼ العضلية ك بالتارل زيادة ؿبيط العضبلت ، ك ىذا يتفق مع ما كصل إليو 

(سهاـ السيد الغمرم، " 2001ك سهاـ السيد الغمرم " )2000(رارؽ ؿبمد صادؽ، "  2000رارؽ ؿبمد صادؽ "
" إذل أف عملية اؼبعاعبة ك التأىيل اغبركي تعتمد على التمرينات البدنية 2011ك يشَت ؿبمد قدرم بكرم " )2001

دبختلف أنواعها باإلضافة إذل االىتماـ بتمرينات الركبة اؼبصابة للوصوؿ هبا إذل مستول الركبة السليمة مع التأكيد على 
(ؿبمد قدرم بكرم ، علي  اعبسم السليم من أىم ضركريات العبلج .احملافظة على مستول اللياقة البدنية لباقي أجزاء 

 . )340، صفحة 2011جبلؿ الدين، 
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عرض و مناقشة نتائج الفروق بين القياسات القبلية و البعدية في المدى الحركي  -2-1-8
 لمفصل الركبة المصابة : 

 
 : يوضح الفركؽ بُت القياسات القبلية ك البعدية يف اؼبدل اغبركي للرجل اؼبصابة . (12الجدول رقم )

 
 يوضح الفركؽ بُت القياسات القبلية ك البعدية يف اؼبدل اغبركي ؼبفصل الركبة اؼبصابة .: ( 26الشكل رقم )
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أف اؼبتوسطات اغبسابية  )26رقم ( ) ك الشكل12من اعبدكؿ رقم ( نبلحظعرض ، تحليل و مناقشة النتائج :
للمدل اغبركي للقبض اإلهبايب ك السليب للرجل اؼبصابة يف القياسات القبلية من كضع اعبلوس مث الوقوؼ كانت قيمو مرتبة 

) أما نفس اؼبدل اغبركي للرجل اؼبصابة يف القياسات  97.83، 93.83، 106.5، 101.33على النحو التارل ( 
) أما اؼبتوسطات اغبسابية للمدل  126.33، 121.5، 135.00، 130.33ما يلي ( البعدية فكانت قيمو مرتبة ك

اغبركي للمد اإلهبايب ك السليب للرجل اؼبصابة يف القياسات القبلية من كضع اعبلوس مث الوقوؼ فكانت درجاتو مرتبة على 
صابة يف القياسات البعدية ) أما نفس اؼبدل اغبركي للرجل اؼب 14.33، 17.83، 118.00، 113.66النحو التارل ( 

عرض ىذه النتائج  يتضح منك ،  ) 1.00-، 0.83، 167.83، 164.16فكانت درجاتو على مرتبة على التوارل ( 
أف اؼبتوسطات اغبسابية للمدل اغبركي للركبة اؼبصابة سواء يف القبض أك البسط ك من كضعييت اعبلوس ك الوقوؼ للقياس 

ك البعدية يف  القياسات القبلية سابية أثناء القياس القبلي ، ك للتأكد من كجود الفركؽ بُتالبعدم أكرب من اؼبتوسطات اغب
بُت  Z) كتراكحت قيمو  wilcoxinمعامل كيلككسن ( قمنا حبساب ؿبيط العضبلت العاملة على مفصل الركبة  

كجود ىذه الفركؽ حبيث  ك ىي أقل من القيم اعبدكلية ؼبعامل كيلككسوف  ك الذم أكد حسابو  2.226ك  2.201
ك ىي أصغر من الداللة اؼبعنوية اؼبعتمدة  0.028ك  0.027ؽبذا اؼبعامل منحصرة بُت  sigكانت القيمة االحتمالية 

 α≤0.05فبا هبعلنا نلغي الفرض الصفرم ك نقبل الفرض البديل أم أنو توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند 0.05
يف اؼبدل اغبركي ؼبفصل الركبة اؼبصابة لصاحل القياس البعدم ، فاؼببلحظ من اعبدكؿ أف بُت القياسات القبلية ك البعدية 

ىناؾ ربسن كاضح يف اؼبدل اغبركي ك يعود السبب إذل نقص األدل ك التوـر اؼببلحظ يف اؼبراحل األكذل لئلصابة ك يعزك 
ل على سبرينات نوعية مقننة كاف ؽبا األثر الكبَت يف الباحث ىذا التطور إذل فعالية الربنامج التأىيلي حيث أف الربنامج اشتم

عودة اؼبدل اغبركي للمفصل اؼبصاب أقرب ما يكوف باعبزء السليم ، " كما أف استخداـ التمرينات التأىيلية يف اؼباء ظبح 
يف زيادة قدرة  بالتحميل اؼببكر للوزف فتمرينات العبلج اؼبائي تتميز بأف ؽبا رابع ميكانيكي ك تشروبي ك تكمن قيمتها

ك يسر ، كما أف حركات السباحة لعضلي ، ك تزداد اغبركة سهولة العضبلت على ربمل التعب ك اختفاء األدل ك التقلص ا
، 2016(ؿبمد علي عبد اؼبعبود، تشًتؾ يف تنفيذىا معظم العضبلت يف اغبركة فتصل لدرجة الشموؿ العضلي . " 

       ، كما اشتمل الربنامج على سبارين التقوية العضلية للعضبلت العاملة على مفصل الركبة بصفة عامة  )106صفحة 
ك كذلك سبرينات اإلرالة للمجموعات العضلية ك ما ينتج عنو من إحداث توازف يف العمل ، ك العضبلت اػبلفية للفخذ 

ك اتفقت ىذه النتائج مع نتائج كثَت  م إذل زيادة ك ربسن اؼبدل اغبركي للمفصل ،العضلي للمجموعات العاملة ، فبا يؤد
      Kris ."(Kris J, 1996)ك كريس "Flowers ((Flowrers .MJ, 1995)من الدراسات مثل دراسة (

، حيث أهنم اتفقوا على أف  )2012(عبد اجمليد عبد الفتاح عوض، " ، 2012ك دراسة عبد اجمليد عبد الفتاح عوض "
 فبارسة التمارين التأىيلية مع استخداـ الوسائل اؼبناسبة يؤدم إذل ربسن اؼبدل اغبركي للمفصل اؼبصاب .
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        عرض و مناقشة نتائج الفروق بين القياسات القبلية و البعدية في االتزان الثابت  - 2-1-9
 و الديناميكي لمفصل الركبة المصابة :

 

 :  يبثل الفركؽ بُت القياسات القبلية ك البعدية يف درجة االتزاف الثابت ك الديناميكي للرجل اؼبصابة. (13الجدول رقم )
 

 
 يبثل الفركؽ بُت القياسات القبلية ك البعدية يف درجة االتزاف للرجل اؼبصابة .: ( 27الشكل رقم )

 ) أف27) ك الشكل رقم (13يظهر من خبلؿ النتائج اؼببينة يف اعبدكؿ رقم (عرض ، تحليل و مناقشة النتائج :
ثانية ) ىي  38.33للرجل اؼبصابة يف القياسات البعدية ك اليت كانت قيمو (  درجة االتزاف الثابتاؼبتوسطات اغبسابية ل
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ثانية ) ،  11.50أكرب من اؼبتوسطات اغبسابية لبلتزاف الثابت للرجل اؼبصابة يف القياسات القبلية ك الذم كانت قيمو ( 
ة ك يف االذباىات الثمانية كما ىي مرتبة يف أما اؼبتوسطات اغبسابية لبلتزاف الديناميكي للرجل اؼبصابة يف القياسات البعدي

، 69.33، 67.50، 60.83، 61.33، 64.33، 63.33اعبدكؿ أعبله ك اليت كانت قيمها على الًتتيب ( 
) ك ىي أكرب من اؼبتوسطات اغبسابية للرجل اؼبصابة للقياسات القبلية اليت جاءت قيمها بنفس  68.83،  62.50

،  )  27.56، 22.50، 26.00، 31.83، 25.66، 27.66، 34.66، 34.00الًتتيب على النحو التارل ( 
ك البعدية يف درجة االتزاف الثابت ك الديناميكي ؼبفصل الركبة اؼبصابة  القياسات القبلية ك للتأكد من كجود الفركؽ بُت

) ك الذم أكدت قيمو االحتمالية ك دالالتو اؼبعنوية كجود ىذه الفركؽ  wilcoxinمعامل كيلككسن ( قمنا حبساب 
ك ىي أصغر من الداللة اؼبعنوية اؼبعتمدة  0.028ك  0.027حبيث كانت الداللة اؼبعنوية ؽبذا اؼبعامل منحصرة بُت 

 α≤0.05ائية عند فبا هبعلنا نلغي الفرض الصفرم ك نقبل الفرض البديل ، أم أنو توجد فركؽ ذات داللة إحص 0.05
بُت القياسات القبلية  ك البعدية لدرجة االتزاف الثابت ك الديناميكي لصاحل القياس البعدم ، ك يعود ىذا الفرؽ الحتواء 
الربنامج على سبارين االتزاف ك اإلحساس العميق ذات األنبية الكبَتة يف عودة اؼبصاب إذل مستواه الذم كاف عليو قبل 

ين القوة العضلية اليت استعادىا البلعب اؼبصاب ، إذ هبب أف يتحقق التوازف بُت قوة العضبلت اإلصابة ك كذا سبار 
القابضة ك الباسطة لتتحقق السيطرة العصبية العضلية ؼبفصل الركبة ، ك االتزاف ىو جزء ال يتجزأ من برنامج تأىيل مفصل 

ك الديناميكي كمعايَت ىامة يف العودة إذل فبارسة النشاط من  الركبة ك اعتمد الكثَت من الباحثُت اختبارات االتزاف  الثابت
 ,OLMSTED)جديد ، ك اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج كل من أكؼبستد ، كارسيا ، ىَتتل ك شولتز ،
L.C., CARCIA, C.R., HERTEL, J., SHULTZ, S.J, 2002)  نستنتج أف الربنامج .

 يف استعادة االتزاف الثابت ك الديناميكي للرجل اؼبصابة بنسبة عالية . ساىم
عرض و مناقشة نتائج الفروق بين القياسات القبلية و البعدية في قوة العضالت  - 2-1-10

 الباسطة و القابضة لمفصل الركبة المصابة :

 
 يوضح الفركؽ بُت القياسات القبلية ك البعدية يف قوة العضبلت القابضة ك الباسطة للركبة اؼبصابة . ( :14الجدول رقم )
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 : يوضح الفركؽ بُت القياسات القبلية ك البعدية يف قوة العضبلت القابضة ك الباسطة للركبة اؼبصابة. (28الشكل رقم )

) أف اؼبتوسطات اغبسابية لعـز 28) ك الشكل رقم (14نبلحظ من خبلؿ اعبدكؿ رقم ( : تحليل و مناقشة النتائج
ثا ، °/60ثا  ، °/180قوة العضبلت القابضة ك الباسطة ؼبفصل الركبة اؼبصابة يف القياسات القبلية عند السرعات 

، 117.83، 91.33، 90.16ثا على التوارل كانت درجاهتا على الًتتيب التارل كما ىي يف اعبدكؿ أعبله ( °/240
) أما بالنسبة للقياسات البعدية لنفس الرجل فكانت درجاهتا عند نفس السرعات  98.67، 100.00، 130.33

عرض  يتضح من) 122.66، 112.00، 180.00، 149.50، 152.33، 116.33مرتبة على النحو التارل ( 
ىذه النتائج أف اؼبتوسطات اغبسابية لعزـك قوة العضبلت القابضة ك الباسطة ؼبفصل الركبة اؼبصابة للقياس البعدم أكرب من 

ك البعدية يف قوة العضبلت  القياسات القبلية اؼبتوسطات اغبسابية أثناء القياس القبلي ، ك للتأكد من كجود الفركؽ بُت
أصغر  sig) ك الذم كانت قيمو االحتمالية wilcoxonحبساب معامل كيلككسن (نا قمالعاملة على مفصل الركبة  
/ثا  كاف الفرؽ °240عند عـز قوة العضبلت القابضة بسرعة ما عدا يف حالة كاحدة  0.05من الداللة اؼبعنوية اؼبعتمدة 

سواء القابضة أك  كبة اؼبصابةالقوة العضلية للعضبلت العاملة على مفصل الر  ك ىنا يتضح أنو حدثت زيادة يف بسيط،
،  القوة العضليةك ذلك بفعل الربنامج التأىيلي ك التمرينات التأىيلية النوعية اؼبقننة اليت كاف ؽبا تأثَت كبَت يف  الباسطة

التقوية العضلية اؼبختلفة الساكنة ك اؼبتحركة اليت سانبت بشكل كاضح يف ب الربنامج على التمرينات اػباصةحيث اشتمل 
 , Jeffryىذا ما أكده الباحثاف (جيفرم ، فالكل )( سن القوة العضلية للعضبلت العاملة على مفصل الركبة اؼبصابةرب

Falkel بأف تطور القوة العضلية يتم باختيار سبارين إيزكمًتية ك إيزكتونية ك بليومًتية تؤدل يف الربنامج اؼبقًتح للوصوؿ (
ك نشَت إذل أف زيادة الوحدات التدريبية ك تنظيم ضبل التدريب      (Jeffry E, Falkel , 1986)إذل نتائج أفضل 

) أف 2001ك الزيادة التدرهبية يف شدة التمرين كاف لو األثر الكبَت يف إحداث التطور البلـز ، حيث يرل مفيت إبراىيم (
يث يعرؼ اغبمل اؼبثارل على أنو  من أىم األسس يف إعداد الربامج التأىيلية ربديد اغبمل اؼبثارل للتمارين التأىيلية ، ح

كمية التأثَت الواقعة على األعضاء ك األجهزة اؼبختلفة للفرد عند فبارسة النشاط البدين ، ك يعرؼ كذلك بأنو اعبهد أك 
ك ىذا ما قمنا         )63، صفحة 2001(مفيت إبراىيم ضباد، العبء البدين ك العصيب الواقع على أعضاء اعبسم ك أجهزتو .



 الفصل الثاني                                                                      عرض و تحليل النتائج

120 
 

بو ك اعتمدناه يف الربنامج التأىيلي اؼبقًتح حيث أدرجنا التمارين التأىيلية اؼبناسبة لتطوير قوة اجملاميع العضلية العاملة على 
 فقم ، ك تتاؼبفصل اؼبصاب مع الزيادة التدرهبية يف األضباؿ التدريبية ك التنويع بُت التدريب الثابت ك اؼبتحرؾ ك البليومًت 

"  2004ك كائل فؤاد عبد الغٍت"  )2000(رارؽ ؿبمد صادؽ، " 2000مع دراسة رارؽ ؿبمد صادؽ " ىذه النتائج
أنو نستنتج .ك هبذا )2016ؿبمد، (كساـ شبلؿ " 2016ك كساـ شبلؿ ؿبمد ")2004(كائل فؤاد عبد الغٍت النويت، 

 عضبلتيف قوة ال البعدية ك القبلية القياسات بُت  α ≥  0.05 داللة مستول عند إحصائية داللة ذات فركؽ توجد
 . البعدم القياس لصاحل اؼبصابةالقابضة ك الباسطة ؼبفصل الركبة 

الركبة للرجل  محيط مفصلعرض و مناقشة نتائج الفروق بين القياسات البعدية في  -2-1-11
 و العضالت العاملة ) عضالت الفخذ و عضالت الساق ( :  السليمة و المصابة

 
: يوضح الفركؽ بُت القياسات البعدية حمليط العضبلت العاملة على مفصل الرجل السليمة        (15الجدول رقم )

 ك اؼبصابة.
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: يوضح الفركؽ بُت القياسات البعدية حمليط مفصل الركبة للرجل السليمة ك اؼبصابة ك العضبلت  (29الشكل رقم )

 العاملة .
أف اؼبتوسطات اغبسابية  )29رقم ( ) ك الشكل15من اعبدكؿ رقم ( نبلحظ: تحليل و مناقشة النتائجعرض ، 

سم أعلى الرضفة      5سم ،  10سم ،  15سم ،  20حمليط عضبلت الرجل اؼبصابة يف القياس البعدم عند الدرجات 
سم أسفل الرضفة  ك بعدىا ؿبيطات مفصل الركبة  على رأس مث كسط مث قاعدة الرضفة كانت  15سم ،  10سم ، 5ك 

، 39.33،  37.00، 38.83، 36.57، 42.83، 46.83، 50.25، 53.75قيمها مرتبة على النحو التارل (
) أما القياسات البعدية للرجل السليمة ك يف نفس ترتيب مواقع القياس اؼبذكورة سابقا ، فكانت قيمها 37.50، 39.25

، 36.75، 38.67، 36.75، 43.91، 47.50، 50.58، 54.00مرتبة عند الدرجات اؼبذكورة كما يلي( 
عرض ىذه النتائج أف اؼبتوسطات اغبسابية حمليطات مفصل الركبة        يتضح من) ، ك  37.66، 40.00، 40.41

ك عضبلت الفخذ ك الساؽ للركبة اؼبصابة تتقارب مع اؼبتوسطات اغبسابية حمليط مفصل الركبة ك عضبلت الفخذ        
البعدية يف ؿبيط مفصل الركبة            سات القيا ك الساؽ للرجل السليمة، ك للتأكد من كجود الفركؽ من عدمها بُت

) الذم أكد عدـ  wilcoxinمعامل كيلككسن (  قمنا حبسابك العضبلت العاملة على الركبة السليمة ك اؼبصابة 
حبيث كانت الداللة اؼبعنوية   ؼبعامل كيلككسوف sigو القيمة االحتمالية تكجود فركؽ بُت القياسات البعدية ك ىذا ما أكد

فبا هبعلنا نقبل الفرض  0.05ك ىي أكرب من الداللة اؼبعنوية اؼبعتمدة  0.91ك  0.13ا اؼبعامل منحصرة بُت ؽبذ
بُت القياسات البعدية يف ؿبيط عضبلت الفخذ     α≤0.05الصفرم ، أم أنو ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند

 أف الركبة اؼبصابة استعادت اغبجم اغبقيقي ؽبا باؼبقارنة مع ك الساؽ للرجلُت السليمة ك اؼبصابة ، ك يعزك الباحث ذلك إذل
الرجل السليمة بفضل التمرينات التأىيلية اؼبقًتحة مع حدكث زيادة يف ؿبيط عضبلت الرجل السليمة ألف الربنامج دل 

تعمل ضعف عمل يقتصر على تقوية اعبزء اؼبصاب بل مشل الرجلُت لكن حبمل كشدة ـبتلفتُت ، حبيث أف الرجل اؼبصابة 
الرجل السليمة ، ك نشَت إذل أف التمارين اؼبختلفة تزيد من تكرار االنقباضات العضلية فبا يؤدم إذل مبو القوة ك تطورىا 

) بأف إجراء التمارين اؼبنتظمة للقوة القصول يسبب بناء عدد Berne , Levyبصورة أفضل ك ىذا يتفق مع كل من (
دث تضخما يف اػببليا العضلية العاملة ، كما وبدث الضغط اؼبتزايد نتيجة إهبابية يف مبو أكرب من اللييفات العضلية ك وب

األربطة ك األكتار ك العظاـ ىذا ما يؤدم إذل زيادة حجم العضبلت ك بالتارل ؿبيط العضبلت العاملة على اؼبفصل . 
(Berne.E , Levy .M, 1988, p. 351). 
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لمفصل الركبة  عرض و مناقشة نتائج الفروق بين القياسات البعدية للمدى الحركي -2-1-12
 المصابة و السليمة :

 
 : يوضح الفركؽ بُت القياسات البعدية للمدل اغبركي بُت الرجل السليمة ك اؼبصابة . (16الجدول رقم )

 
 : يوضح الفركؽ يف القياسات البعدية للمدل اغبركي بُت الرجل السليمة ك اؼبصابة . (30الشكل رقم )

أف اؼبتوسطات اغبسابية للمدل  )30رقم ( ) ك الشكل16من اعبدكؿ رقم ( نبلحظ:  تحليل و مناقشة النتائج
اغبركي للقبض اإلهبايب ك السليب للرجل اؼبصابة يف القياسات البعدية من كضع اعبلوس مث الوقوؼ كانت قيمو مرتبة على 

) أما نفس اؼبدل اغبركي للرجل السليمة يف القياسات   126.33، 121.5، 135.00، 130.33النحو التارل (
) أما اؼبتوسطات اغبسابية للمدل  129.16، 124.67، 134.5، 130.67كما يلي (   البعدية فكانت قيمو مرتبة

اغبركي للمد اإلهبايب ك السليب للرجل اؼبصابة يف القياسات البعدية من كضع اعبلوس مث الوقوؼ فكانت درجاتو مرتبة على 
صابة يف القياسات البعدية ) أما نفس اؼبدل اغبركي للرجل اؼب 1.00-، 0.83، 167.83، 164.16النحو التارل (

عرض ىذه  يتضح منك ،  ) 5.16-، 0.83-، 170.00، 165.83فكانت درجاتو على مرتبة على التوارل ( 



 الفصل الثاني                                                                      عرض و تحليل النتائج

123 
 

النتائج أف اؼبتوسطات اغبسابية للمدل اغبركي ؼبفصل الركبة اؼبصابة تتقارب مع اؼبتوسطات اغبسابية للمدل اغبركي للرجل 
قمنا البعدية يف اؼبدل اغبركي للركبة السليمة ك اؼبصابة  القياسات  ركؽ من عدمها بُتالسليمة ، ك للتأكد من كجود الف

)الذم أكد دالالتو عدـ كجود ىذه الفركؽ حبيث كانت الداللة اؼبعنوية ؽبذا  wilcoxinمعامل كيلككسن ( حبساب 
فبا هبعلنا نقبل الفرض الصفرم ،  0.05ك ىي أكرب من الداللة اؼبعنوية اؼبعتمدة  0.89ك  0.13اؼبعامل منحصرة بُت 

بُت القياسات البعدية يف اؼبدل اغبركي للرجلُت السليمة       α≤0.05أم أنو ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند 
ك اؼبصابة ما عدا يف حالة كاحدة عند اؼبدل اغبركي السليب من كضع الوقوؼ كجدنا أف الفرؽ معنويا أما يف اغباالت 

النتائج على عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية ، ك يعزك الباحث ذلك إذل أىداؼ التمارين التأىيلية األخرل دلت 
اليت كاف من أىدافها األساسية توسيع اؼبدل اغبركي للمفصل اؼبصاب ك بذلك ربسُت مركنة مفصل الركبة ك العضبلت 

اليت كانت تستخدـ يف هناية كل حصة تأىيلية ، إذ القابضة ك الباسطة للمفصل ، عن رريق سبارين اإلرالة ك التمديد 
يؤكد "معُت أضبد عبد اهلل عودات" يف دراستو بأف سبارين اإلرالة ك التمديد ؽبما األثر الكبَت يف توسيع اؼبدل اغبركي 

" بأف التمارين التأىيلية هتدؼ إذل  Davis. ك ىذا يتفق مع ما أشار إليو "  )2012(معُت أضبد عبد اهلل عودات، .
استعادة الوظيفة الكاملة الطبيعية للركبة من حيث اؼبدل اغبركي الكامل ك القوة العضلية دكف إجهاد العضبلت العاملة 

كي السليب من كضع ك نفسر كجود فرؽ بُت القياسُت البعديُت يف اؼبدل اغبر  (Davis .J.M , 1990)على اؼبفصل .
ك ينقص  عنده فرط يف اؼبدل اغبركي للرجل السليمة ، اؼبصابُت الوقوؼ لصاحل الرجل السليمة ىو أف أحد الرياضيُت

درجات قليلة ال تؤثر على اؼبدل اغبركي العاـ للمفصل فقد كصل صبيع اؼبصابُت إذل اؼبدل اغبركي الكامل بعد الشهر 
بُت القياسات البعدية  α≤0.05توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة  السادس . من ىذا نستنتج أنو ال

 يف اؼبدل اغبركي للرجل السليمة ك اؼبصابة . 
عرض و مناقشة نتائج الفروق بين القياسات البعدية لالتزان الثابت و الديناميكي  -2-1-13

 للرجل  المصابة و السليمة :

 

 : يوضح الفركؽ بُت القياسات البعدية يف درجة االتزاف الثابت ك الديناميكي بُت الرجل السليمة (17الجدول رقم )
 . ك اؼبصابة
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: يوضح الفركؽ بُت القياسات البعدية يف درجة االتزاف الثابت ك الديناميكي بُت الرجل السليمة          ( 31الشكل رقم )

 ك اؼبصابة .
 ) أف31) ك الشكل رقم (17يظهر من خبلؿ النتائج اؼببينة يف اعبدكؿ رقم (: النتائج و مناقشة تحليلعرض ، 

ثانية ) ىي  38.33للرجل اؼبصابة يف القياسات البعدية ك اليت كانت قيمو (  درجة االتزاف الثابتاؼبتوسطات اغبسابية ل
ثانية ) 43.00ات البعدية ك الذم كانت قيمو ( متقاربة مع اؼبتوسطات اغبسابية لبلتزاف الثابت للرجل السليمة يف القياس

أما اؼبتوسطات اغبسابية لبلتزاف الديناميكي للرجل اؼبصابة يف القياسات البعدية ك يف االذباىات الثمانية كما ىي مرتبة يف 
، 69.33، 67.50، 60.83، 61.33، 64.33، 63.33اعبدكؿ أعبله ك اليت كانت قيمها على الًتتيب ( 

) ك ىي متقاربة كذلك من اؼبتوسطات اغبسابية للرجل السليمة للقياسات البعدية ك اليت جاءت  68.83،  62.50
، 69.00، 71.67، 70.83، 64.83، 63.50، 70.16، 66.67قيمها بنفس الًتتيب على النحو التارل ( 

ك أكد حساب ) wilcoxinقمنا حبساب معامل كيلككسن ( القياسات ك للتأكد من كجود الفركؽ بُت، )  73.50
ما عدا  0.29ك  0.11دالالتو اؼبعنوية عدـ كجود ىذه الفركؽ حبيث كانت الداللة اؼبعنوية ؽبذا اؼبعامل منحصرة بُت 

صبيع اغباالت فبا عدا يف حالتُت " االذباه األنسي ك اػبلفي األنسي " كجدنا أف الفرؽ معنوم فدلت النتائج على عدـ 
،  0.02أك الداللة اؼبعنوية ؼبعامل كيلككسن (  sigالقمية االحتمالية   فكانت كجود فركؽ ذات داللة إحصائية

ىذا على كجود فركؽ يف ىذين اغبالتُت ، أما يف اغباالت األخرل كانت  0.05) ك ىي أصغر من الداللة اؼبعنوية 0.04
لنا نقبل الفرض الصفرم ، أم أنو ال فبا هبع 0.05الداللة اؼبعنوية ؼبعامل كلككسن أكرب من الداللة اؼبعنوية اؼبعتمدة 

بُت القياسات البعدية يف درجة االتزاف الثابت ك الديناميكي للرجلُت  α≤0.05توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند 
السليمة ك اؼبصابة ، ك يعزك الباحث أنو حدث تطور ملحوظ يف درجة االتزاف الثابت ك الديناميكي للرجل اؼبصابة ك ىذا 

نتائج اؼبقارنة بُت القياسات القبلية ك البعدية للرجل اؼبصابة ، ك أكرب دليل على ىذا التطور ك التحسن ىو عدـ  ما أثبتتو
كجود فركؽ معنوية بُت االختبارات البعدية للرجلُت السليمة ك اؼبصابة ك ىذا بفضل سبارين االتزاف ك التوافق اليت احتواىا 

اف الثابت ك اؼبتحرؾ اليت ساعدت بشكل كبَت يف استعادة االتزاف بُت عمل ك كذا استخداـ كسائل االتز ، الربنامج
األرراؼ كما أف ىذه الصفة تعٍت استعادة البلعب اؼبصاب الثقة يف ركبتو اؼبصابة ، أما فيما ىبص االتزاف يف االذباه 

أكرب ، ك يشَت الكثَت من األنسي ك األنسي الداخلي يعود لصعوبة ىذين االذباىُت بالضبط ك اللذاف يتطلباف كقت 
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) من أحسن اختبارات االتزاف الديناميكي ؼبصايب الركبة ك الكاحل  SEBTالباحثُت إذل أف اختبار توازف النجمة   ( 
.)OLMSTED, L.C., CARCIA, C.R., HERTEL, J., SHULTZ, S.J ،2002(  ،

للعودة ؼبمارسة النشاط الرياضي من جديد بعد إصابات الركبة اؼبختلفة كما يعتمد ىذا االختبار كمعيار أساسي 
.(Antoine Moreau, 2015) ك نشَت إذل أف نتائج ىذه الدراسة تتفق مع عديد الدراسات اغبديثة اليت أثبتت

     قوة العضبلت العاملة على اؼبفصل ،  ) الذم يبكن من خبللو اغبكم على االتزاف ك كذا SEBTموثوقية اختبار ( 
 ,Lech, D.Vivien,R .Bruno,P, 2019)ك يبكن من خبللو اكتشاؼ عيوب التحكم العصيب العضلي . 

pp. 7-13) 
     المصابةات البعدية للقوة العضلية للرجل عرض و مناقشة نتائج الفروق بين القياس -2-1-14

 و السليمة :

 
 : يوضح الفركؽ يف القياسات البعدية يف قوة العضبلت العاملة على مفصل الركبة السليمة ك اؼبصابة. (18)الجدول رقم 

 

 
 :يوضح الفركؽ يف القياسات البعدية يف قوة العضبلت العاملة على مفصل الركبة السليمة ك اؼبصابة. (32الشكل رقم )
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) أف اؼبتوسطات 32) ك الشكل رقم (18:نبلحظ من خبلؿ اعبدكؿ رقم ( النتائجتحليل و مناقشة عرض ، 
ثا  ، °/180اغبسابية لعـز قوة العضبلت القابضة ك الباسطة ؼبفصل الركبة اؼبصابة يف القياسات البعدية عند السرعات 

، 116.33عبله ( ثا على التوارل كانت درجاهتا على الًتتيب التارل كما ىي يف اعبدكؿ أ°/240ثا ، °/60
)أما بالنسبة للقياسات البعدية للرجل السليمة فكانت  122.66، 112.00، 180.00، 149.50، 152.33

، 114.16، 193.67، 157.67، 163.50، 119.16درجاهتا عند نفس السرعات مرتبة على النحو التارل ( 
ة العضبلت القابضة ك الباسطة ؼبفصل الركبة عرض ىذه النتائج أف اؼبتوسطات اغبسابية لعزـك قو  يتضح من)  134.83

اؼبصابة تتقارب نتائجها مع اؼبتوسطات اغبسابية لعزـك قوة العضبلت العاملة على مفصل الركبة السليمة ، ك للتأكد من 
قمنا البعدية يف قوة العضبلت العاملة على مفصل الركبة اؼبصابة ك السليمة القياسات  كجود الفركؽ من عدمها بُت
أك داللتو اؼبعنوية أصغر من الداللة   sig) ك الذم كانت قيمو االحتمالية wilcoxonحبساب معامل كيلككسن (

ك جدنا  /ثا )°240/ثا ك °60ما عدا يف حالتُت ( عند عـز قوة العضبلت الباسطة عند السرعة  0.05اؼبعنوية اؼبعتمدة 
ت البعدية يف القوة بُت الرجل السليمة ك اؼبصابة إذل تأثَت الربنامج ، ك نفسر عدـ كجود فركؽ يف القياساالفرؽ داؿ معنويا 

على قوة العضبلت القابضة ك الباسطة ؼبفصل الركبة اؼبصابة ، كما نشَت إذل فعالية سبارين التقوية العضلية اؼبقًتحة          
تقوية العضبلت ، خاصة القوة  ك حصص التقوية العضلية داخل القاعة اليت احتوت على أجهزة مناسبة ك حديثة يف

/ثا فهناؾ فرؽ بسيط بُت الرجل اؼبصابة ك الرجل °240العضلية القصول أما عـز قوة العضبلت الباسطة عند السرعة 
السليمة ، ك ذلك ألف اؼبصابُت ما زاؿ أمامهم عمل آخر ينتظرىم يف اغبصص التدريبية مع الفريق ك يستمركف إذل غاية 

لب اغباالت ، ك دبقارنة اؼبصابُت مع بعضهم نبلحظ أف العبُت اثنُت كاف عندىم ىذا التأخر الشهر التاسع يف أغ
الطفيف ألف القياس جبهاز اإليزككنيتيك يتطلب اعباىزية القصول من الناحية البدنية ك النفسية ، فأحيانا يكوف عند 

 من اؼبرات . اؼبخترب خوؼ داخلي هبعلو ال يبذؿ أقصى جهد ك ىذا ما تكرر يف الكثَت 
لرجل المصابة مع تحديد حجم أثر البرنامج على المتغيرات الحركية و الوظيفية عن طريقة مقارنة ا –15–2-1

 الرجل السليمة :

 حجم التأثير dقيمة  η2قيمة مربع إيتا المجال 
 متوسط 0.52 0.06 ؿبيطات مفصل الركبة

 متوسط 0.63 0.08 ؿبيطات العضبلت  العاملة
 كبَت جدا 1.18 0.26  .الثابتتزاف اال

 كبَت  1.00 0.20 .االتزاف الديناميكي
 كبَت  0.81 0.14 قوة العضبلت الباسطة
 كبَت 0.81 0.14 قوة العضبلت القابضة

الرجل اؼبصابة مع الرجل حجم أثر الربنامج على اؼبتغَتات اغبركية ك الوظيفية عن رريقة مقارنة :يبثل  (19الجدول رقم ) 
 السليمة .
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 0.08ك  0.06) ىي η2) أف قيمة مربع إيتا (19: يتضح من اعبدكؿ رقم ( النتائج تحليل و مناقشةعرض ، 
    d  0.52ك قيمة  0.014ك  0.06بالنسبة حمليطات مفصل الركبة ك ؿبيطات العضبلت العاملة ك ىي ؿبصورة بُت 

بالنسبة للجدكؿ اػباص بتحديد حجم تأثَت الربنامج ك ىذه النسبة تدؿ على  0.8ك  0.5ك ىي ؿبصورة بُت  0.63ك 
يف متغَت η2أف حجم تأثَت الربنامج كاف متوسطا يف ىذين اؼبتغَتين ، أما يف اؼبتغَتات األخرل فبلغت قيمة مربع إيتا

ك مقارنة بقيم جدكؿ ربديد حجم التأثَت قبد أف تأثَت الربنامج على ىذا  1.18بلغت  dك قيمة  0.26االتزاف الثابت 
لبلتزاف الديناميكي ك قوة العضبلت الباسطة ك قوة العضبلت  η2اؼبتغَت كاف كبَت جدا ، ك جاءت قيم مربع إيتا

،  0.81، 1.00فكانت مرتبة على التوارل (  d) أما قيم مؤشر 0.14،  0.14،  0.20القابضة مرتبة كما يلي ( 
) ك ىذه القيم تدؿ على أف حجم تأثَت الربنامج على ىذه اؼبتغَتات كاف كبَتا ، نستنتج بأف الربنامج اؼبقًتح      0.81

االتزاف  ك التمرينات التأىيلية كاف ؽبا تأثَت كبَت يف اسًتجاع قوة العضبلت العاملة على مفصل الركبة اؼبصابة ك استعادة
 الثابت ك الديناميكي للمفصل اؼبصاب . 

 : لممارسة النشاط الرياضي الخاص عرض و مناقشة اختبارات العودة -2-1-16
 : في القياس القبلي اختبارات القفز برجل واحدة - 1 –16–2-1

) ك نقـو حبساب مؤشر LSI) (Limb Symmetry Index:كبسب مؤشر سباثل األرراؼ (  طريقة الحساب
 سباثل األرراؼ على النحو التارل : 

 بالنسبة الختبارات القفز برجل كاحدة ك القفز الثبلثي اؼبستقيم ك القفز الثبلثي اؼبتقارع وبسب كما يلي :
  x 100) = ( متوسط اؼبسافة على الرجل اؼبصابة / متوسط اؼبسافة على الرجل السليمة ) LSIمؤشر سباثل األرراؼ ( 

 أمتار :  06بالنسبة الختبار القفز برجل كاحدة 
 .x 100) = ( متوسط زمن القفز الرجل السليمة / متوسط زمن القفز الرجل اؼبصابة ) LSIمؤشر سباثل األرراؼ ( 

 
: يوضح مؤشر التماثل بُت الرجل ك الرجل السليمة يف اختبارات القفز برجل كاحدة يف القياس  (20)الجدول رقم 

 القبلي .
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: يوضح مؤشر التماثل بُت الرجل ك الرجل السليمة يف اختبارات القفز برجل كاحدة يف القياس  (33)الشكل رقم 

 القبلي.
) أف الرياضيُت أثناء 33) ك الشكل رقم (20(: يتضح من اعبدكؿ رقم  النتائج  و مناقشة عرض ، تحليل

سم ، 306.00سم ،  108.00اختبارات القفز برجل كاحدة الثبلث كاف متوسط القفزة بالرجل اؼبصابة على التوارل ( 
سم ) ك بعد  444.33سم ،  449سم ،  132.33سم ) بينما الرجل السليمة كاف متوسط القفزات ىو (  243.5

تبُت أف ىناؾ فركقا معنويا بُت الرجلُت السليمة ك اؼبصابة يف مسافة ) wilcoxinلككسن ( حساب اختبار معامل كي
) كما قمنا حبساب مؤشر التماثل بُت  %45.8،  %31.84،  %18.38القفز سبثلت بضعف قدر بالنسب التالية ( 

، أم أف الرجل اؼبصابة ضعيفة مقارنة بالرجل السليمة بنسبة  %64.10الرجلُت السليمة ك اؼبصابة ك الذم قدر بنسبة 
ثانية  04.92أمتار فقدر زمن القفز بالنسبة للرجل اؼبصابة  06)  ك كذلك بالنسبة الختبار القفز % 35.9تقدر ب ( 

 أم أف العجز يف ىذا االختبار قدر ب% 65.44ثانية ك كاف مؤشر التماثل  03.22أما الرجل السليمة فكاف 
، ك يعزك الباحث ىذا التأخر بُت الرجلُت إذل نقص يف السيطرة العصبية العضلية ك نقص يف درجات االتزاف 34.56%

بالنسبة للرجل اؼبصابة ك كذلك قوة ثٍت ك سبديد الركبة ، كما يبكن أف نضيف عامبل مهما ك ىو عدـ استعادة اؼبصاب 
دة ىو معيار مهم يف عودة اؼبصاب من جديد إذل التدريب مع اجملموعة ، الثقة التامة يف ركبتو ، فالقفز على الرجل الواح

ك نشَت كذلك إذل عدـ التناسق بُت األرراؼ  )Salim AUICHE ،2013(ىذا ما أكده سليم عويش يف دراستو 
 .من خبلؿ النتائج   
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 : في القياس البعدي اختبارات القفز برجل واحدة - 2 –16–2-1

 
:يوضح مؤشر التماثل بُت الرجل ك الرجل السليمة يف اختبارات القفز برجل كاحدة يف القياس ( 21) الجدول رقم

 البعدم . 

 
: يوضح مؤشر التماثل بُت الرجل ك الرجل السليمة يف اختبارات القفز برجل كاحدة يف القياس  ( 34الشكل رقم )

 البعدم.
) ك الذم يبثل نتائج اختبارات 34) ك الشكل رقم (21يتضح من اعبدكؿ رقم (عرض ، مناقشة و تحليل النتائج : 

القفز برجل كاحدة يف القياسات البعدية أف نتائج متوسط القفزة بالرجل اؼبصابة كانت قيمو مرتبة على التوارل 
سم ، 142كاف متوسط القفزات ىو ( سم ) بينما الرجل السليمة   430.00سم ، 442.00سم ، 129.33(

تبُت أف ىناؾ فركقا معنويا )  wilcoxinسم ) ك بعد حساب اختبار معامل كيلككسن ( 460.50سم ،  460.83
،  %04.08،  %08.92بُت الرجلُت السليمة ك اؼبصابة يف مسافة القفز سبثلت بضعف قدر بالنسب التالية ( 

، أم أف  % 94.16) كما قمنا حبساب مؤشر التماثل بُت الرجلُت السليمة ك اؼبصابة ك الذم قدر بنسبة  06.62%
أمتار فقدر  06)  أما بالنسبة الختبار القفز %05.84الرجل اؼبصابة  ضعيفة مقارنة بالرجل السليمة بنسبة تقدر ب ( 

ثانية ك كاف مؤشر التماثل  03.23لسليمة فكاف ثانية أما الرجل ا 02.57زمن القفز بالنسبة للرجل اؼبصابة 
، ك يتضح من ىذه النتائج أف ىناؾ تقارب كبَت يف  % 13.23أم أف العجز يف ىذا االختبار قدر ب 86.77%
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درجة سباثل األرراؼ مقارنة بنتائج القياسات القبلية ، ك يفسر ىذا التماثل اعبيد إذل أف ىناؾ تطور ملحوظ يف القوة 
رراؼ السفلية ك كذلك ربسن يف االتزاف ك التوافق العصيب العضلي ، دكف أف هنمل اعبانب النفسي إذ أف العضلية لؤل

الثقة بالنفس تعززت كثَتا للرياضيُت اؼبصابيُت بفعل التمارين اؼبربؾبة لتطوير القفز على الرجل اؼبصابة ، ك تشَت الدراسات 
ة جدا للمقارنة بُت الرجل اؼبصابة ك السليمة لؤلداء الوظيفي ك القوة اغبديثة إذل أف اختبارات القفز برجل كاحدة مهم

كشف باختبارات القفز ديد الكامل للركبة ك ىذه الصفات تد إذل عدـ الثٍت ك التمو العضلية ك يبدك أف العجز اؼببلحظ يع
، ك نشَت إذل أف  (Ted . S, Akihiro . N , Gen . E , Tomoki Y, 2017)برجل كاحدة فقط .

، ك ىذا مؤشر جيد للعودة ؼبمارسة النشاط الرياضي اػباص بالرياضي  % 90مؤشر التماثل يف القفز برجل كاحدة ذباكز 
)  Alexandre Rambaud( ا أكدتو عديد الدراسات مثل دراسةأم العودة للتدريبات الفردية ك اعبماعية ك ىذا م

(Alexandre.R, 2015, p. 58).  أمتار فنسبة التماثل دل تتجاكز بعد نسبة  06أما بالنسبة للقفز برجل كاحدة
لذلك يفضل عدـ التسرع يف التدريب مع اجملموعة بل هبب االستمرار يف سبارين التنسيق ك التوافق ك كذا  % 90

نشطة رات اؼبهمة يف العودة ؼبمارسة األنستنتج من ىذا التحليل أف اختبارات القفز من اؼبؤش التدريبات البليومًتية .
 الرياضية إضافة إذل اؼبؤشرات األخرل بطبيعة اغباؿ .

 جدول حجم تأثير البرنامج بعد اختبارات القفز : - 17 -2-1

 حجم التأثير dقيمة  η2قيمة مربع إيتا المجال 
 كبَت جدا 2.67 0.64 القفز برجل واحدة

 كبَت جدا 5.5 0.88 القفز الثالثي برجل واحدة
القفز الثالثي المتقاطع برجل 

 واحدة
 كبَت جدا 8.81 0.95

 كبَت جدا 3.26 0.73 أمتار 06القفز برجل واحدة 
 حجم تأثَت الربنامج بعد اختبارات القفز برجل كاحدة .( : 22الجدول رقم )

 0.88ك  0.64) ىي η2) أف قيمة مربع إيتا (22: يتضح من اعبدكؿ رقم ( النتائج تحليل و مناقشةعرض ، 
كانت قيمو يف   dأم القيمة اليت يكوف عندىا التأثَت كبَت جدا كما أف اؼبؤشر  0.20ك ىي أكرب من 0.73ك  0.95ك 

يت يكوف عندىا حجم ك ىي القيمة ال 1.10ك ىي قيم أكرب من  3.26،  8.81،  5.5،  2.67االختبارات األربعة 
التأثَت كبَت جدا ، ىذا يدؿ على أف اؼبتغَت اؼبستقل أم الربنامج ك التمرينات التأىيلية اؼبقًتحة كاف ؽبا تأثَت كبَت على 
اؼبتغَتات التابعة ك ىي قدرة استخداـ الرجل اؼبصابة للقفز ألبعد مسافة مقارنة بالرجل السليمة ك بدرجة كبَتة من 

 الفعالية.
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عرض نتائج استبيان  - 1 –18–1-2.تحليل استبيانات العودة لممارسة األنشطة الرياضية : - 18 - 2-1
 . 2000لعام  IKDCالتقييم الذاتي للركبة 

 

للرياضيُت اؼبصابُت يف الشهر الرابع ك الشهر  IKDC: يوضح نتائج استبياف تقييم الركبة الذايت ( 23الجدول رقم ) 
 السادس .

 

للرياضيُت اؼبصابُت يف الشهر الرابع ك الشهر  IKDCيوضح نتائج استبياف تقييم الركبة الذايت : (35)الشكل رقم 
 السادس .

) أف نتائج استبياف تقييم 35) ك الشكل رقم (23نبلحظ من اعبدكؿ رقم (عرض ، تحليل و مناقشة النتائج :
) جاءت قيمها متفاكتة حسب اعباىزية البدنية ك النفسية لكل رياضي حبيث كانت النسب  IKDCالركبة الذايت ( 
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(  % 90.80،  % 73.56) يف الشهر الرابع ك كانت ؿبصورة بُت (  % 77.01ك  % 67.81ؿبصورة بُت (
ك الوظيفة        ، ىذا االستبياف معد من أجل اكتشاؼ درجة التحسن أك التدىور يف األعراض بالنسبة للشهر السادس 

ك أنشطة اغبياة اليومية للرياضي إذ أف ىناؾ تطور ملحوظ يف قابلية الرياضيُت على فبارسة أنشطة اغبياة اليومية بشكل 
ك ىي درجة  % 90.80إذ كانت درجة التحسن الوظيفي عند أحد الرياضيُت اؼبصابيُت يف الشهر السادس  ،عادم جدا

امة اليت يسمح للرياضي من خبلؽبا استئناؼ النشاط الرياضي اػباص بو ، ك أسئلة ىذا عالية ك تعترب من اؼبعايَت اؽب
االستبياف تدكر حوؿ ـبتلف األنشطة اليت تستخدـ فيها الركبة من لف ك دكراف ك قفز ك جثو ك صعود للسبلدل إذل غَتىا 

صابُت ربسنت نشارات حياهتم اليومية كثَتا من األنشطة اغبياتية اليومية ،  ك يتبُت من عرض النتائج أف الرياضيُت اؼب
التأىيلية اؼبقًتحة الذم ساىم يف ربسُت الكفاءة  مقارنة بالقياسات القبلية ك ىذا نتيجة تأثَت الربنامج التأىيلي ك التمارين

)  IKDC(  الوظيفية ؼبفصل الركبة  ك العضبلت العاملة عليو ، ك قد أشارت الدراسات اغبديثة إذل أف نتيجة االستبياف
 % 95لكي يسمح للرياضي اؼبصاب بالعودة ؼبمارسة النشاط الرياضي اػباص بو ك أف تتجاكز  % 85هبب أف تتجاكز 

ليسمح لو بالعودة للمنافسة . ك ىذا ما أشارت إليو الدراسات اغبديثة اليت قاـ هبا بعض الباحثُت يف اعبامعات األمريكية 
 ،(Rambaud, J M, Clare L A, Patricia T, Jean-Philippe R, et Pascal E, 2018) 

 ( . ACL-RSI) عرض نتائج استبيان استئناف النشاط البدني الرياضي بعد اإلصابة - 2 –18–2-1

 

للرياضيُت اؼبصابُت يف الشهر  ACL-RSIاستئناؼ النشاط الرياضي  : يوضح نتائج استبياف( 24الجدول رقم ) 
 الرابع ك الشهر السادس .
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يف الشهر للرياضيُت اؼبصابُت  ACL-RSIاستئناؼ النشاط الرياضي  يوضح نتائج استبياف: (36الشكل رقم )

 الرابع ك الشهر السادس.

استبياف ) أف نتائج 36)  ك الشكل رقم (24نبلحظ من اعبدكؿ رقم (عرض ، تحليل و مناقشة النتائج : 
) ك جاءت قيمو متفاكتة حسب اعباىزية البدنية ك النفسية    ACL – RSIاستئناؼ النشاط الرياضي بعد اإلصابة (

) يف الشهر الرابع ك يعود تفاكت النسب بُت  % 75.83ك  % 48.33لكل رياضي حبيث كانت النسب ؿبصورة بُت (
ه اؼبرحلة بالذات أم أف استعادة الثقة يف النفس للخوؼ من يف ىذ لبدنية ك النفسية للرياضيُتالرياضيُت إذل اعباىزية ا

تكرار اإلصابة ألف الرياضي يف ىذه الفًتة ال يزاؿ داخل القاعة الرياضية دل ىبرج إذل اؼبيداف بعد ك دل ىبترب قدراتو البدنية 
اس البعدم الذم كانت قيمو ؿبصورة ك على ىذا األساس كاف تنقيط االستبياف أقل يف القياس القبلي مقارنة بالقي، بعد 

، ك دبقارنة نتائج القياسُت القبلي ك البعدم قبد أف الرياضي بالنسبة للشهر السادس )   %90.00، %75.00بُت ( 
استعاد ثقتو النفسية فهو كاثق إذل حد بعيد يف قدراتو البدنية ك ىذا مؤشر كاضح على ذباكب عينة البحث مع الربنامج 

ية اليت تصحب اغبصص التأىيلي اؼبقًتح الذم ال ىبلو يف ؿبتواه من تطوير القدرات النفسية ، عن رريق التوجيهات اليوم
الرباط الصلييب األمامي  الغضركؼ اؽببلرل ك صابُت هبذه اإلصابة أماؼب أف أظهرت الدراساتالتأىيلية ، كما نشَت إذل أف 

) ACL-RSI( اإلصابة بعد الرياضة إذل العودة مقياس يعد، كما  الرياضة الستئناؼ نفسيان  دائمنا مستعدين ليسوا
                                                                                 .                                       .النفسي البعد ؽبذالعاـ ا للتقييم األكذل األداة

إذل ربديد القيمة اؼبثلى ؽبذا اؼبعيار الستئناؼ النشاط الرياضي حيث حدد بعض الباحثُت  اغبديثة  ك توصلت الدراسات
) قيمة معيار  Y.Bohu,S - klouche,S -Herman, A -Gerometta , N .- Lefevreك ىم (

)ACL-RSI   الستئناؼ النشاط الرياضي اػباص ك ىذا بعد الشهر السادس  % 60) بنسبة أكرب من
(Y.Bohu,S.klouche,S.HermanA.Gerometta,N.Lefevre, 2014, p. 23)  لذلك فإف
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الغضركؼ  سبزؽ بعدالعودة إذل فبارسة الرياضة تتطلب االسًتجاع ك االستعداد البدين ك النفسي التاـ ، ك نشَت إذل أف 
 استعادة من األخَت يبنع ما غالبنا ك البلعب لدل التوتر ك االنتكاس من اػبوؼاألمامي يولد  اؽببلرل ك الرباط الصلييب

 التأىيل إعادة برنامج متابعة أثناء الدافع ينقصو أكيف النفس  الثقة البلعب يفقد قدف،  اإلصابة قبل الرياضي مستواه
،  اإلصابة تكرار أسباب من القلق ك اػبوؼىذا  يصبح قد اغباالت بعض يف، ك  كافية بسرعة يتقدـ دل إذا بو اػباص

ك يبدم استعداده البدين ك يثق الثقة  مشاركنا ك متحمسنا البلعب يكوف أف الضركرم من ،الرياضي التأىيلبرنامج  أثناءف
 .جيدة نفسية حالة يف ليكوفالتامة يف فريق التأىيل الرياضي اؼبتخصص 
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 االستنتاجات العامة : -2-2
 القياسات ك اإلجراءات اإلحصائية يبكننا اػبركج باالستنتاجات التالية : يف ضوء ربليل نتائج

أف الربنامج التأىيلي اؼبقًتح ساىم بشكل كبَت يف اختفاء األدل لدل أفراد العينة فبا يتيح ؽبم فرصة العودة ؼبمارسة   - 1
 النشاط من جديد .

 دل اغبركي ك اؼبركنة اؼبفصلية للمفصل اؼبصاب .للتمرينات التأىيلية اؼبقًتحة أثر فعاؿ يف استعادة اؼب - 2
استعادة القوة العضلية من اؼبؤشرات الدالة على فعالية الربنامج التأىيلي الرياضي اؼبقًتح ك اليت تسمح للرياضي - 3

 بالنزكؿ إذل اؼبيداف .
إدراج تقوية عضبلت اعبزء العلوم ك السفلي يف الربنامج التأىيلي من األمور الضركرية ك اليت تساىم بشكل كبَت يف  - 4

 اغبفاظ ك ربسُت اللياقة البدنية لبلعب .
) يف قياس القوة العضلية ضركرم  isocinétiqueبيودكس (  مثل جهاز اإليزككنتيك استخداـ الوسائل اغبديثة – 5

 كمهم يف برامج التأىيل الرياضي اغبديثة .
نشطة الرياضية بعد الستئناؼ األ) كمعايَت أساسية  SEBTاعتماد اختبارات االتزاف الثابت ك الديناميكي (  – 6

 إصابات الغضركؼ اؽببلرل اؼبصاحب لتمزؽ الرباط الصلييب األمامي.
)                 ACL-RSIعدـ إنباؿ اعبانب النفسي يف برامج التأىيل الرياضي ك اعتماد استبيانات الركبة ( – 7

 )كمعايَت أساسية ىي األخرل يف استئناؼ النشاط الرياضي اػباص ك بناء برامج التأىيل الرياضي .IKDCك (
ى نتائجها يف العودة ؼبمارسة النشاط الرياضي من تعترب اختبارات القفز برجل كاحدة مؤشرات رئيسية يعتمد عل – 8

 جديد.
هبب احًتاـ اآلجاؿ احملددة يف كل مرحلة من مراحل التأىيل الرياضي اػباص إذ ال يبكن ألم رياضي مهما كاف  – 9

 مستواه استئناؼ النشاط الرياضي قبل ستة أشهر من بداية برنامج التأىيل اغبركي ك الرياضي .
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 مناقشة الفرضيات : -2-3
      توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول داللة : مناقشة نتائج الفرضية األولى القائلة - 2-3-1
α≤ .0.5  ك االتزاف ؼبفصل الركبة اؼبصابة لصاحل القياس البعدم . بُت القياسات القبلية ك البعدية يف درجة األدل 

اليت مت التوصل إليها من  )31 -27–23 -19األشكاؿ رقم ( ) ك17 -13 -09–05أكضحت اعبداكؿ رقم ( 
ررؼ الباحث ربقق فرض البحث الذم يشَت إذل كجود فركؽ ذات داللة معنوية بُت االختبارات القبلية ك البعدية يف 

   اهلل فتحي جة اليت مت التوصل إليها تعزز نتائج دراسات سابقة مثل دراسة منيب عبدجة األدل ك االتزاف ، ك ىذه النتيدر 
، ك يعزك الباحث إذل أف ) 2016) ك دراسة كساـ شبلؿ (  2004) ك دراسة كائل فؤاد عبد الغٍت النويت (  2011( 

أكؿ ما يفقده الرياضي اؼبصاب بعد إصابة أربطة ك غضاريف الركبة ىو االتزاف ك اإلحساس العميق ؼبفصل الركبة ك شعوره 
للتأىيل بعد اعبراحة ، ىذا األخَت الذم يعترب كمؤشر لبناء التمارين التأىيلية ، حبيث هبب باألدل الشديد يف اؼبرحلة األكذل 

أف كبًـت قاعدة الشعور باألدل لبلستمرار يف أداء التمرين من عدمو ، ك اختفاء األدل يعترب معيار مهم لبلنتقاؿ من مرحلة 
 ذلك استعادة الرياضي اؼبصاب لبلتزاف ك األحاسيس ألخرل يف برنامج التأىيل اغبركي لئلصابات الرياضية ، ضف إذل

العميقة لركبتو ك ىي من األىداؼ الرئيسية لربامج التأىيل الرياضي ك تعترب من اؼبعايَت اؼبهمة اليت يعتمد عليها للعودة 
أكدهتا ما جاءت بو ؼبمارسة النشاط الرياضي من جديد ، ك ىذا ما ربقق جليا ك أثبتتو نتائج ىذه الدراسة اليت كافقتها ك 

ك نشَت إذل ضركرة استخداـ  (Lech, D.Vivien,R .Bruno,P, 2019) الدراسات اغبديثة مثل دراسة .
) اؼبعتمدة يف ىذه الدراسة كمعايَت ىامة تبٌت عليها عودة الرياضي  SEBTاختبارات االتزاف الثابت ك الديناميكي ( 

ؼبمارسة نشارو اػباص من جديد ك ىذا غائب سباما يف اؼبيداف الرياضي اعبزائرم ، لعدة أسباب من بينها حداثة ىذه 
اد بعض االختبارات الغَت  االختبارات  ، ك اقتصار تأىيل الرياضيُت يف اعبزائر على التأىيل اغبركي الوظيفي فقط ك اعتم

 كافية يف نظرنا إلعطاء الضوء األخضر للرياضي الستئناؼ نشارو الرياضي اػباص .
ك بناءا عل ما تقدـ من ربليل ك مناقشة للنتائج تبُت أف الربنامج التأىيلي ساىم بشكل كبَت يف التخلص من األدل       

 ب ك بذلك أثبتت النتائج صحة الفرضية األكذل .ك اسًتجاع االتزاف ك اإلحساس العميق للركبة اؼبصا
       توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول داللةمناقشة نتائج الفرضية الثانية القائلة : -2-3-2
α≤ .0.5   بُت القياسات القبلية يف اؼبتغَتات األنًتكبومًتية  ( الوظيفية ) ك البدنية ( اغبركية ) ؼبفصل الركبة ك عضبلت

 الفخذ للرجلُت السليمة ك اؼبصابة لصاحل الرجل السليمة .
اليت مت التوصل إليها  )24 -23 -22 -21ك األشكاؿ البيانية رقم ( )10 -09 -08 -07أكضحت اعبداكؿ رقم (

من ررؼ الباحث ربقق فرض البحث ، حبيث أنو حسب القياسات القبلية للمتغَتات األنًتكبيومًتية ( ؿبيطات العضبلت 
عاملة على مفصل الركبة ك اؼبدل اغبركي للمفصل أثناء الثٍت ك اؼبد ) ك كذا اؼبتغَتات البدنية اليت نقصد هبا القوة العضلية ال

كجدنا أف ىناؾ فركقا كاضحة يف للعضبلت الباسطة ك القابضة ؼبفصل الركبة ك االتزاف الثابت ك الديناميكي للمفصل ) 
سليمة ك اؼبصابة ك يعزك الباحث كجود ىذه الفركؽ إذل فقداف الرياضي اؼبصاب بعد القياسات اؼبذكورة بُت الرجلُت ال

فراد عينة البحث إذل الضمور العضلي للعضبلت على اؼبفصل اؼبصاب ك تعرض أغلب أ إصابتو لقوة عضبلتو العاملة
ك بعدىا ك أثر ذلك على حجم العاملة على اؼبفصل اؼبصاب بسبب فًتة الراحة اليت قضاىا اؼبصابوف سواء قبل اعبراحة أ

(كائل فؤاد ك دراسة  (Salim AUICHE, 2013)العضبلت ك ىذا ما أكدتو العديد من الدراسات مثل دراسة 
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كما أف التوـر ك االنتفاخ اؼبوجود بعد جراحة اؼبفصل اؼبصاب أدل إذل تضييق للمدل اغبركي   )2004عبد الغٍت النويت، 
للمفصل ك ىذا ما أفقده مركنتو ، ك من األىداؼ الرئيسية للربامج التأىيليية الرياضية استعادة اؼبدل اغبركي للمفصل 

أما بالنسبة للمتغَتات البدنية فيظهر الفرؽ جليا ك كاضحا يف )157، صفحة 2011(ناىد أضبد عبد الرحيم، اؼبصاب 
صفيت االتزاف الثابت ك الديناميكي بُت الرجلُت السليمة ك اؼبصابة ك يعزك الباحث ىذا الفرؽ إذل فقداف الرياضي السيطرة 

لثقة بالنفس عند الرياضي اؼبصابو ىذا ما ك التحكم يف توازنو جراء اإلصابة ك يعود كذلك إذل عوامل نفسية كفقداف ا
أظهرتو نتائج ىذه الدراسة ، ك تشَت الدراسات اغبديثة إذل ضركرة اسًتجاع االتزاف الثابت ك الديناميكي أك ما يسمى 

 ,Plisky P et al )بالسيطرة الديناميكية بعد إصابات الركبة اؼبختلفة ، ىذا ما أكدتو دراسات عديدة مثل دراسة 
، ك أكضحت النتائج أيضا كجود فركؽ يف   (Lech, D.Vivien,R .Bruno,P, 2019)ك دراسة  ( 2009

القياسات القبلية للقوة العضلية للعضبلت العاملة على مفصل الركبة لصاحل الرجل السليمة ، ك يرجع الباحث ذلك إذل أف 
ضعف القوة العضلية للرجل اؼبصابة يعود إذل عدـ استخداـ العضبلت ؼبدة رويلة ك فًتة الراحة اليت استمرت ؼبدة بعد 

إلصابة ك اعبراحة ، إصافة إذل نوع الطريقة اعبراحية اليت تعتمد على نزع جزء من الوتر الرضفي أك كتر العضلة الرباعية ا
الرؤكس ك ىذا ما يؤدم إذل ضعف العضبلت الباسطة ؼبفصل الركبة . يتبُت من ربليلنا للنتائج ك مناقشتها ربقق فرض 

حصائية بُت القياسات القبلية للمتغَتات االنًتكبومًتية ك البدنية لصاحل الرجل البحث القائل بأنو توجد فركؽ ذات داللة إ
 السليمة .

       توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول داللة: مناقشة نتائج الفرضية الثالثة القائلة - 2-3-3
α≤ .0.5 لفخذ للرجل بُت القياسات القبلية ك البعدية يف اؼبتغَتات األنًتكبومًتية ك البدنية ؼبفصل الركبة ك عضبلت ا

 البعدم . اؼبصابة لصاحل القياس
) ك األشكاؿ رقم    14 – 13 – 12- 11من خبلؿ النتائج اليت توصل إليها الباحث ك اؼببينة يف اعبداكؿ رقم ( 

) تبُت ربقق فرض البحث الذم أشار إذل كجود فركؽ بُت القياسات القبلية ك البعدية يف  28 – 27 – 26 – 25( 
اؼبتغَتات االنًتكبيومًتية ( ؿبيطات مفصل الركبة ك اؼبدل اغبركي للمفصل اؼبصاب ) ك اؼبتغَتات البدنية ( القوة العضلية ، 

أىلي الرياضي اؼبقًتح ساىم يف ربسُت الكفاءة اغبركية          االتزاف الثابت ك الديناميكي ) ك ىذا يعٍت أف الربنامج الت
ك الوظيفية ؼبفصل الركبة اؼبصاب ، حبيث احتول الربنامج على التمرينات التأىيلية البلزمة الستعادة قوة ك مركنة اجملاميع 

الربنامج اؼبقًتح ، كما أف  العضلية العاملة على اؼبفصل اؼبصاب إذ عمل الباحث على الوصوؿ إذل األىداؼ اؼبرجوة من
التنويع يف التمرينات التأىيلية بُت التمرينات الساكنة ك اؼبتحركة ك البليومًتية كاف لو األثر الواضح يف زيادة حجم 

رالة اإلهبابية ك السلبية اليت سانبت يف اسًتجاع اؼبدل فصل اؼبصاب إضافة إذل سبرينات اإلالعضبلت العاملة على اؼب
صل الركبة اؼبصابة ، كما أف ىذه التمرينات كاف اؽبدؼ منها ربقيق التوازف بُت الرجلُت السليمة ك اؼبصابة ك كذا اغبركي ؼبف

ربقيق االتزاف ك التوافق بُت اجملاميع العضلية أم العضبلت القابضة ك الباسطة ؼبفصل الركبة ، فمعظم إصابات الركبة 
اجمليد عبد الفتاح عوض  للمفصل ، ك أكد ىذا الكبلـ عبدربدث بسبب ضعف العضبلت القابضة أك الباسطة 

) الذم أثبتت دراستو ىو اآلخر على أف استخداـ التمرينات التأىيلية ك الوسائل اؼبناسبة يؤدم إذل ربسن اؼبدل 2012(
الواضحة بُت القياسات القبلية         ، كما أف الفركؽ)2012(عبد اجمليد عبد الفتاح عوض، اغبركي للمفصل اؼبصاب 

عود إذل احتواء الربنامج على سبارين االتزاف ك اإلحساس ت ك البعدية يف درجة االتزاف الثابت ك الديناميكي ك القوة العضلية
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ية اليت العميق ذات األنبية الكبَتة يف عودة اؼبصاب إذل مستواه الذم كاف عليو قبل اإلصابة ك كذا سبارين القوة العضل
استعادىا البلعب اؼبصاب ، إذ هبب أف يتحقق التوازف بُت قوة العضبلت القابضة ك الباسطة لتتحقق السيطرة العصبية 
العضلية ؼبفصل الركبة  ك االتزاف ىو جزء ال يتجزأ من برنامج تأىيل مفصل الركبة ك اعتمد الكثَت من الباحثُت اختبارات 

معايَت ىامة يف العودة إذل فبارسة النشاط من جديد ، ك اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع االتزاف  الثابت ك الديناميكي ك
كما أف التنويع يف ررؽ تدريب   (Olmsted et al , 2002)نتائج كل من أكؼبستد ، كارسيا ، ىَتتل ك شولتز ، 

القوة العضلية ك الزيادة التدرهبية يف األضباؿ التدريبية ساىم يف تطوير قوة اجملاميع العضلية العاملة على اؼبفصل اؼبصاب      
      )2004(كائل فؤاد عبد الغٍت النويت، ك دراسة  )2000(رارؽ ؿبمد صادؽ، ك تتفق نتائج ىده الدراسة مع دراسة 

ك هبذا نستنتج صحة الفرضية الثالثة اليت تؤكد كجود فركؽ ذات داللة إحصائية  )2016(كساـ شبلؿ ؿبمد، دراسة  ك
 بُت القياسات القبلية ك البعدية يف اؼبتغَتات قيد الدراسة للرجل اؼبصابة لصاحل القياس البعدم .

     داللة إحصائية عند مستول داللةال توجد فركؽ ذات : مناقشة نتائج الفرضية الرابعة القائلة -2-3-4
α≤ .0.5  بُت القياسات البعدية يف اؼبتغَتات األنًتكبومًتية ك البدنية ؼبفصل الركبة كعضبلت الفخذ للرجلُت السليمة   

 ك اؼبصابة .
) ك األشكاؿ  18 – 17 – 16 – 15من خبلؿ النتائج اليت توصل إليها الباحث ك اؼببينة يف اعبداكؿ رقم ( 

) تبُت أف الفرض الذم ينص على أنو ال توجد فركؽ يف القياسات البعدية بُت  32 – 31 – 30 – 29البيانية رقم ( 
الرجلُت السليمة ك اؼبصابة يف اؼبتغَتات قيد الدراسة ، ك يعزك الباحث عدـ كجود الفركؽ يف القياسات اؼبذكورة إذل قباعة 

احتول على سبرينات تأىيلية حديثة ك اليت استخدـ فيها كسائل متطورة سواء أثناء التدريب أك أثناء الربنامج التأىيلي الذم 
القياس أك االختبارات ، كما أف تفاعل أفراد عينة البحث مع الربنامج التأىيلي ساىم يف التطور اؼبشاىد للمتغَتات اغبركية       

ت الربنامج ، حيث استعاد الرياضيوف اؼبصابوف لياقتهم البدنية بنسبة عالية ، ك الوظيفية اليت عملنا على ربسينها ريلة فًتا
ك كاف العمل مستمر دائما دبقارنة الرجلُت السليمة ك اؼبصابة ك مبلحظة التطور اغباصل ، ك ألف اؼبصابُت رياضيوف كاف 

جل السليمة ، لكن ىناؾ اختبلؼ يف الربنامج على سبارين التقوية العضلية لكامل اعبسم ك كذلك للر  ال بد أف وبتوم
توزيع اغبمل التدرييب بُت الرجلُت السليمة ك اؼبصابة إذ نضاعف العمل بالنسبة للرجل اؼبصابة ك ذلك لتحقيق التوافق           

على  ك التناسق العضلي بُت الرجلُت ، ك ىذا ما تظهره سبارين الربنامج اؼبدرجة يف اؼببلحق ، ك عدـ كجود الفركؽ دليل
استعادة عضبلت الرجل اؼبصابة غبجمها الطبيعي ك مداىا اغبركي الذم كانت عليو قبل اإلصابة أك أحسن من ذلك ،  

نتيك توافقا كبَتا بُت قياس القوة العضلية جبهاز االيزكككما أظهرت قياسات االتزاف الثابت ك الديناميكي ك كذا اختبار 
بسيطة بُت القياسات ك ىذا بسبب التفاكت بُت الرياضيُت اؼبصابُت يف درجة  الرجلُت السليمة ك اؼبصابة ، ىناؾ فركؽ

االستجابة لتمارين الربنامج التأىيلي ، ك نشَت ىنا إذل ضركرة التقيد هبذا الربنامج التأىيلي ك االختبارات اغبديثة اؼبعتمدة 
االتزاف ك كذا قوة العضبلت العاملة على ك الذم يبكن من خبللو اغبكم على ) SEBTفيو مثل اختبار اتزاف النجمة ( 

ك أثبتت مناقشة     (Lech et al , 2019)اؼبفصل ، ك يبكن من خبللو اكتشاؼ عيوب التحكم العصيب العضلي.
 ك ربليل النتائج صحة الفرضية الرابعة .

يساىم الربنامج يف عودة الرياضي اؼبصاب إذل فبارسة  : مناقشة نتائج الفرضية الخامسة القائلة -2-3-5
 النشاط البدين الرياضي .
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) ك األشكاؿ 24- 23- 22- 21 – 20من خبلؿ النتائج اليت توصل إليها الباحث ك اؼببينة يف اعبداكؿ رقم ( 
) تبُت أف الفرض الذم ينص على أف الربنامج يساىم يف عودة اؼبصاب إذل  36 – 35 – 34 – 33البيانية رقم ( 

فبارسة النشاط الرياضي اػباص أنو قد ربقق ، إذ بينت النتائج أف مؤشر سباثل األرراؼ بالنسبة الختبارات القفز يف 
ية التمارين اؼبقًتحة يف الربنامج القياسات البعدية كاف جيدا مقارنة بالقياسات القبلية ، ك يعود ىذا التطور إذل فعال

التأىيلي الرياضي يف اؼبرحلة ما بُت الشهر الرابع إذل الشهر السادس حيث اىتم الباحث يف ىذه اؼبرحلة بتمارين القفز 
بالرجلُت ك برجل كاحدة من أجل اسًتجاع قوة االرتكاز ك إرجاع ثقة اؼبصاب بركبتو مع التدرج يف األضباؿ التدريبية ،    

تعد اختبارات القفز برجل كاحدة من االختبارات اليت تعتمد كمعايَت أساسية للسماح للرياضي بالعودة ؼبمارسة النشاط  ك
اليت أشارت (Ted et al , 2017)الرياضي ك استئناؼ التدريب الفردم ك اعبماعي ، ك كافقت ىذه النتائج دراسة 

لك للمقارنة بُت الرجلُت ك معرفة درجة االختبلؼ أك التماثل بُت إذل ضركرة استخداـ اختبارات القفز برجل كاحدة ك ذ
ك ىو % 86.77الطرفُت السليم ك اؼبصاب ، ك تشَت الدراسة أف مؤشر سباثل األرراؼ بالنسبة ؽبذه الدراسة قد ذباكز 

ف يتجاكز ك مناسب الستئناؼ النشاط الرياضي من جديد ك ليس التدريب مع اعبماعة ألف التماثل هبب أمؤشر جيد
أما . (Gokeler et al, 2017)ليسمح للرياضي بالعودة للتدريب ك اؼبنافسة ك ىذا حسب دراسة  % 90عتبة اؿ 

ىذه الدراسة إذل ) فتشَت ACL-RSI) ك (IKDCبالنسبة الختبارات العودة األخرل ك اليت سبثلت يف استبيانات (
يتبُت أف  البدنية ك النفسية ك حسب مقارنة نتائج االستبيانات بُت الشهر الرابع ك السادستوافق بُت االختبارات 

الرياضيُت اؼبصابُت ربسنت نشارات حياهتم اليومية كثَتا مقارنة بالقياسات القبلية ك ىذا نتيجة تأثَت الربنامج التأىيلي    
ة الوظيفية ؼبفصل الركبة  ك العضبلت العاملة عليو ، ك قد ك التمارين التأىيلية اؼبقًتحة الذم ساىم يف ربسُت الكفاء

لكي يسمح للرياضي اؼبصاب  % 85) هبب أف تتجاكز  IKDCأشارت الدراسات اغبديثة إذل أف نتيجة االستبياف ( 
ليسمح لو بالعودة للمنافسة . ك ىذا ما أشارت إليو  % 95بالعودة ؼبمارسة النشاط الرياضي اػباص بو ك أف تتجاكز 

 (Mansour Sadeqi et al, 2017) الدراسات اغبديثة اليت قاـ هبا بعض الباحثُت يف اعبامعات األمريكية.
(Raoul et al, 2018)  ،) أما بالنسبة الستبيافACL-RSI ك دبقارنة نتائج القياسُت القبلي ك البعدم قبد (

أف الرياضي استعاد ثقتو النفسية فهو كاثق إذل حد بعيد يف قدراتو البدنية ك ىذا مؤشر كاضح على ذباكب عينة البحث مع 
ية اليت تصحب الربنامج التأىيلي اؼبقًتح الذم ال ىبلو يف ؿبتواه من تطوير القدرات النفسية ، عن رريق التوجيهات اليوم

 ليسواصابُت هبذه اإلصابة أم الرباط الصلييب االمامي اؼب أفأظهرت  الدراساتاغبصص التأىيلية ، كما نشَت إذل أف 
 األداة) ACL-RSI( اإلصابة بعد الرياضة إذل العودة مقياس يعد، كما الرياضة الستئناؼ نفسيان  دائمنا مستعدين

ك توصلت الدراسات إذل ربديد القيمة اؼبثلى ؽبذا اؼبعيار الستئناؼ النشاط . النفسي البعد ؽبذاالعاـ  للتقييم األكذل
الستئناؼ النشاط الرياضي  % 90) بنسبة أكرب من   ACL-RSIالرياضي حيث حدد بعض الباحثُت قيمة معيار (

الرياضة تتطلب لذلك فإف العودة إذل فبارسة  (Bohu et all, 2014, p. 23)اػباص ك ىذا بعد الشهر السادس 
 متحمسنا البلعب يكوف أفالرياضي  التأىيلبرنامج  أثناءاالسًتجاع ك االستعداد البدين ك النفسي التاـ ، ك من الضركرم 

 .جيدة نفسية حالة يف ليكوفك يبدم استعداده البدين ك يثق الثقة التامة يف فريق التأىيل الرياضي اؼبتخصص  مشاركنا ك
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        توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول داللة: الفرضية العامة القائلةمناقشة نتائج  -2-3-6
α≤ .0.5 ؼبفصل  10ك اغبركية 9بُت القياسات القبلية ك البعدية يف درجة األدل ك االتزاف ك كذلك يف اؼبتغَتات الوظيفية

 الركبة اؼبصابة لصاحل القياس البعدم.
        من خبلؿ ىذه الدراسة أسفرت النتائج على قباعة الربنامج التأىيلي الرياضي اؼبقًتح لتحسُت الكفاءة اغبركية 

ما ساىم ك الوظيفية ؼبفصل الركبة ك العضبلت العاملة عليو بعد جراحة الغضركؼ اؽببلرل ك الرباط الصلييب األمامي ك
، ك أظهرت االختبارات اليت اعتمدت لقياس  طتهم الرياضية اػباصة بصفة عاديةُت إذل فبارسة أنشالربنامج يف عودة اؼبصاب

اؼبتغَتات الوظيفية ك اغبركية استعادة الرياضُت اؼبصابُت لقوة العضبلت العاملة على مفصل الركبة اؼبصابة ك كذا استعادة 
رات العودة ك اليت سبثلت يف اختبارات القفز االتزاف  ك اإلحساس العميق للركبة ك اختفاء األدل ، إضافة إذل نتائج اختبا

) ك اليت 24- 23- 22- 21 – 20( برجل كاحدة ك استبيانات اؼبقاييس النفسية ك اؼبوضحة نتائجها يف اعبداكؿ 
أظهرت ىي األخرل تطورا كبَتا عند الرياضيُت ك استعادة ثقتهم النفسية ك استعداداهتم البدنية الستئناؼ النشاط الرياضي 

اص هبم من جديد ، كما أظهرت اختبارات قياس حجم تأثَت الربنامج التأىيلي على اؼبتغَتات اغبركية ك الوظيفية اػب
) أف الربنامج التأىيلي الرياضي كاف لو أثر كبَت على اسًتجاع قوة العضبلت العاملة على 19اؼبوضحة يف اعبدكؿ رقم (

 الديناميكي للمفصل اؼبصاب . مفصل الركبة اؼبصابة ك استعادة االتزاف الثابت ك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
لحركً للمفصل أثناء القبض و البسط .نعنً بها محٌط مفصل الركبة و محٌط مفصل الفخذ و المدى ا 
9
 

الخلفٌة ( و االتزان الثابت و الدٌنامٌكً لمفصل الركبة المصابة . –نعنً بها  قوة العضالت العاملة على مفصل الركبة ) األمامٌة  
10
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 الخالصة العامة : -2-4
يتزايد االىتماـ يف السنوات األخَتة من ـبتلف الباحثُت يف ؾباؿ الرياضة ك الصحة حوؿ برامج التأىيل الرياضي 
للمصابُت ك خاصة إصابات الركبة اؼبختلفة اليت تطوؿ مدة عبلجها ك تأىيلها ك تكررىا بُت اغبُت ك اآلخر عند الكثَت 

ج تأىيلية رياضية ذات فعالية كبَتة مبنية على أسس ك قواعد علمية من الرياضيُت ، ك أصبحت اغباجة اؼباسة إذل برام
صحيحة ، كما أف ىناؾ حاجة ماسة إذل معايَت أساسية يعتمد عليها يف العودة الستئناؼ النشاط الرياضي اػباص 

تأىيل الرياضي    بالرياضي اؼبصاب ، ك أكدت الدراسات العلمية اغبديثة على كجوب توفر األجهزة العلمية اؼبتطورة يف ال
ك القياس ك اعتماد االختبارات اليت جاءت هبا ىذه الدراسات ك الدراسة اغبالية كمعايَت ؿبددة الستئناؼ النشاط 
الرياضي، ك نشَت إذل أف أغلب الرياضيُت يف اعبزائر ال هبركف ىذه القياسات ك االختبارات حىت على أعلى مستول ، 

الرياضي باعبزائر العاصمة ك فيو جهاز كاحد لقياس القوة العضلية ( إيزكسنتيك ) ،   فمثبل يوجد مركز كرٍت كاحد للطب
كما أف رأم الطبيب اعبراح ك اؼبعاجل الفيزيائي ال يكفي الستئناؼ النشاط الرياضي اػباص دكف االعتماد على ىذه 

ثقتو بنفسو ك الربنامج التأىيلي الذم  القياسات ، ك كجود ىذه اؼبعايَت ىو أمر مهم كدافع نفسي للرياضي اؼبصاب لتعزيز
تلقاه ، ك نظرا لتفاقم مشكل إصابات الغضركؼ اؽببلرل اؼبصاحب لتمزؽ الرباط الصلييب األمامي عند الرياضيُت ك نقص 

مراكز التأىيل اؼبتخصصة كاف ال بد علينا كأخصائيُت يف ؾباؿ الرياضة ك الصحة من متابعة ميدانية للرياضيُت اؼبصابُت   
ك مساعدهتم بتقدًن برامج تأىيلية رياضية متخصصة ربتوم سبارين ـبتارة على أسس علمية دقيقة ، ك تبدأ اؼبتابعة بعد 
اعبراحة مباشرة إذل غاية استئناؼ النشاط الرياضي اػباص هبم ، كما عملنا على غلق الفجوة العميقة اليت تربط بُت اؼبعاجل 

ناؾ عدـ تنسيق بُت اؼبعاعبُت الطبيعيُت ك اؼبدربُت الرياضيُت فأغلب الرياضيُت الطبيعي ك اؼبدرب الرياضي ، إذ أف ى
يعتمدكف على أنفسهم يف إهباد اؼبتخصصُت يف العبلج ك إعادة التأىيل أم أف ىناؾ نقص كبَت يف اؼبختصُت داخل 

ا ىذه الدراسة تنَت عمل فريق النوادم الرياضية ما عدا بعض الفرؽ ذات اؼبستول العارل ، كما أف اغبلوؿ اليت جاءت هب
التأىيل الرياضي ( اؼبعاجل الطبيعي ، ـبتص الرياضة ك الصحة ، احملضر البدين ، اؼبدرب الرياضي ) يف اختيار التمارين 
الصحيحة اؼببنية على أسس علمية دقيقة ك االعتماد على االختبارات ك اؼبعايَت احملددة الستئناؼ النشاط الرياضي من 

 كاف عليو قبل اإلصابة .   جديد كما
ك على ىذا األساس مت تقسيم ىذا البحث إذل بابُت ، خصص الباب األكؿ للدراسة النظرية ك اليت قسمناىا إذل أربعة 
فصوؿ ، حيث تناكؿ الفصل األكؿ إصابات الغضاريف اؽببللية ك الرباط الصلييب األمامي تطرقنا فيو إذل التشريح النسيجي 

ة ك الرباط الصلييب األمامي ، كظائفهما ك أسباب حدكث ىذه اإلصابات ك كيفية عبلجها ك الوقاية من للغضاريف اؽببللي
حدكثها ، ك تناكؿ الباحث يف الفصل الثاين التأىيل اغبركي لئلصابات ، مفهومو ، أىدافو ك أنواعو ، ك تطرقنا كذلك إذل 

رجوع الكامل لؤلنشطة الرياضية ، أما الفصل الثالث فكاف يدكر التمرينات التأىيلية أنواعها ك تقسيماهتا ، ك معايَت ال
افة إذل الشركط الواجب اتباعها ، إضحوؿ الربامج التأىيلية لئلصابات الرياضية ، مبادئها ك أىدافها ك معايَت تصميمها 

اغبركية ك الوظيفية ؼبفصل الركبة عند تطبيق الربامج التأىيلية الرياضية ، ك تناكؿ الباحث يف الفصل الرابع ك األخَت الكفاءة 
ك العضبلت العاملة عليو ، تطرقنا فيو إذل ـبتلف تدريبات الصفات البدنية اليت يبكن أف يطورىا الرياضي اؼبصاب يف 

 برامج التأىيل الرياضية .
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      بحث بينما خصص الباب الثاين للدراسة اؼبيدانية ك اليت احتوت على فصلُت ، تضمن الفصل األكؿ منهجية ال
ك إجراءاتو اؼبيدانية ، حيث اعتمد الباحث على اؼبنهج التجرييب جملموعة كاحدة على عينة مت اختيارىا بطريقة مقصودة 

) رياضيُت تعرضوا لنفس اإلصابة ، ك قد عرضنا يف ىذا الفصل نتائج 06تتوفر فيها نفس الصفات ك البالغ عددىا (
 بداية البحث ، كما تطرقنا إذل االختبارات اليت استخدمت يف ىذه الدراسة مثل الدراسة االستطبلعية اليت قمنا هبا يف

اختبارات قياس القوة العضلية ك االتزاف الثابت ك الديناميكي ك كذا مقياس األدل ك اؼبدل اغبركي للمفصل ك اختبارات 
 اعتمدنا عليها يف ربليل النتائج . استئناؼ النشاط الرياضي بعد اإلصابة ، ك عرضنا كذلك األساليب اإلحصائية اليت

أما الفصل الثاين فقد تطرؽ فيو الباحث إذل عرض ك ربليل ك مناقشة النتائج اؼبتحصل عليها ، حيث توصل الباحث 
 إذل ؾبموعة من االستنتاجات كاف أنبها :  

عادة اؼبدل اغبركي ك اؼبركنة اؼبفصلية است ك اؼبقًتح ساىم بشكل كبَت يف اختفاء األدل الرياضي الربنامج التأىيلي فعالية  -
 للمفصل اؼبصاب لدل أفراد العينة فبا يتيح ؽبم فرصة العودة ؼبمارسة النشاط من جديد .

استعادة القوة العضلية من اؼبؤشرات الدالة على فعالية الربنامج التأىيلي الرياضي اؼبقًتح ك اليت تسمح للرياضي بالنزكؿ  -
 إذل اؼبيداف .

) ك اختبارات القفز برجل كاحدة كمعايَت أساسية  SEBTاعتماد اختبارات االتزاف الثابت ك الديناميكي (  –
 الستئناؼ االنشطة الرياضية بعد إصابات الغضركؼ اؽببلرل اؼبصاحب لتمزؽ الرباط الصلييب األمامي.

)  IKDC)ك (ACL-RSIت الركبة (عدـ إنباؿ اعبانب النفسي يف برامج التأىيل الرياضي ك اعتماد استبيانا –
 كمعايَت أساسية ىي األخرل يف استئناؼ النشاط الرياضي اػباص ك بناء برامج التأىيل الرياضي .

ك على ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث بضركرة االسًتشاد بالربنامج التأىيلي الرياضي اؼبقًتح يف تأىيل إصابة 
لصلييب األمامي ، ك اعتماد االختبارات ك اؼبقاييس اؼبعتمدة يف ىذه الدراسة  الغضركؼ اؽببلرل اؼبصاحب لتمزؽ الرباط ا

 كمعايَت ك مؤشرات أساسية للعودة ك استئناؼ النشاط الرياضي من جديد .  
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 اقتراحات و فرضيات مستقبلية : -5 -2
تمزؽ الرباط الصلييب الغضركؼ اؽببلرل اؼبصاحب لل إصابات االسًتشاد بالربنامج التأىيلي الرياضي اؼبقًتح عند تأىي –

 األمامي .
 هبب االستدالؿ بالطرؼ السليم لنفس الشخص اؼبصاب يف كل القياسات قيد البحث يف ـبتلف الربامج التأىيلية . –
ة اللياقة العمل على تطوير القوة العضلية عبميع عضبلت اعبسم أثناء برامج التأىيل الرياضية بعد اإلصابات الستعاد -

 البدنية لكامل اعبسم .
 مراعاة الفركؽ الفردية بُت اغباالت اؼبختلفة عند تأىيل إصابة الغضركؼ اؽببلرل ك الرباط الصلييب . -
 ضركرة التنسيق بُت تقوية العضبلت القابضة ك الباسطة ؼبفصل الركبة لتجنب إصابات مفصل الركبة . -
سة كمعايَت أساسية الستئناؼ األنشطة الرياضية بعد إصابة الغضركؼ اؽببلرل اؼبرتبط استخداـ اؼبعايَت اؼبعتمدة يف الدرا -

 بتمزؽ الرباط الصلييب األمامي .
 ضركرة استخداـ القياسات األنًتكبيومًتية يف االعتبار لتقييم مستول التطور اغباصل خبلؿ فًتات التأىيل اؼبختلفة . -
االتزاف الثابت ك الديناميكي باستخداـ االختبارات اؼبعتمدة يف الدراسة مثل اختبار إجراء البحوث اػباصة بقياس درجة  -

 ) عبميع الرياضيُت قبل اإلصابة ألنو معيار مهم للتنبؤ حبدكث اإلصابات .SEBTاالتزاف (
نو مهم لتطوير القوة بيودكس يف كل األندية الرياضية أل نتيكلعضلية اغبديثة مثاؿ جهاز االيزككتوفَت أجهزة قياس القوة ا -

     العضلية ك قياسها سواء قبل اإلصابة ك بعدىا ، ك ىو جهاز يعتمد عليو ؼبعرفة الفرؽ بُت قوة عضبلت اعبزء السليم 
 ك اعبزء اؼبصاب .

) كمقاييس مهمة لقياس درجة استعادة الثقة بالنفس بعد ACL-RSI) ك (IKDCاستخداـ استبيانات ( -
 استئناؼ األنشطة الرياضية . اإلصابات ك كمعايَت يف

 إجراء حبوث فباثلة على أنواع أخرل من اإلصابات . –
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 (01الملحق رقم )
 جامعة عبد الحميد بن باديس ـ مستغانم ـ

 معهد التربية البدنية والرياضة
 استمارة استطالع رأي المحكمين

 الرياضي المقترح التأىيلي حول مكونات البرنامج
 السيد الدكتور /............................................................حفظو اهلل ،،

 . توعليكم وبركاالسالم 

بداء رأيكم حوؿ إرياضة كالصحة نرجو من سيادتكم اليف زبصص  دكتوراهرار البحث اؼبقدـ لنيل شهادة الإيف 
برنامج تأهٌلً حركً لتحسٌن الكفاءة "دراسة اليت نقـو هبا ربت عنواف لالرياضي اؼبقًتح ل الربنامج مكونات

     الحركٌة و الوظٌفٌة لمفصل الركبة و العضالت العاملة علٌه بعد جراحة الغضروف الهاللً 

 "و الرباط الصلٌبً األمامً 

 ذل :الدراسة إ ىذه ك هتدؼ
 اعبراحي .زبفيف االرتشاح ك األدل يف مفصل الركبة اؼبصابة ك اؼبضاعفات الناذبة عن التدخل  -
 ربسُت ؿبيط الفخذ ك ؿبيط مفصل الركبة . -
    –مساعدة الرياضي اؼبصاب على استعادة ك تنمية اؼبركنة العضلية ك اؼبفصلية ك اؼبدل اغبركي ؼبفصل الركبة ( الثٍت  -

 اؼبد ) .
 اػبلفية) .–الباسطة) أك ( األمامية  –ربسُت قوة اجملموعات العضلية العاملة على مفصل الركبة ( القابضة  -
 ربسُت التوازف ك التوافق العضلي العصيب للعضبلت العاملة على مفصل الركبة . -
 ربسُت القدرات الوظيفية ( اعبهاز التنفسي ك اعبهاز الدكراين ) . -

 البحث .لعينة كيتشرؼ الباحث برأيكم السديد حوؿ مدل مبلئمة مكونات الربنامج الرياضي اؼبقًتح 

 

 

 بن لكحل منصور  :أ.د / مشرفال                                                      بوقوفة محمدالطالب الباحث : 

 



 

 

 رأي ومالحظات المحكم حول :

 مدة البرنامج و توقيتو :  - 1

.............................................................................................................

.............................................................................................................
 امج :األنشطة الرياضية المحتواة في البرن - 2

.............................................................................................................

............................................................................................................. 
 برنامج :شدة التمارين المحتواة في ال - 3

.............................................................................................................

............................................................................................................. 

 : أىداف البرنامج لكل مرحلة  -4

.............................................................................................................
 .............................................................................................................

 ت اػباصة بسيادتكم احملًتمة يف اعبدكؿ اآليت :ك يف األخَت نرجو منكم مؤل اؼبعلوما

 االمضاء الوظيفة الدرجة العلمية اسم احملكم
 
 
 
 

   

 

 

 
 
 
 



 

 

 (02الملحق رقم )
 جامعة عبد الحميد بن باديس ـ مستغانم ـ

 معهد التربية البدنية والرياضة
 استمارة استطالع رأي المحكمين

 الرياضي المقترح التأىيلي البرنامجاالختبارات المستعملة في حول 
 

 السيد الدكتور /............................................................حفظو اهلل ،،

 . توالسالم عليكم وبركا

بداء رأيكم حوؿ إرياضة كالصحة نرجو من سيادتكم اليف زبصص  دكتوراهرار البحث اؼبقدـ لنيل شهادة الإيف 
برنامج تأهٌلً حركً لتحسٌن كفاءة " دراسة اليت نقـو هبا ربت عنوافلالرياضي اؼبقًتح ل الربنامج مكونات

 "مفصل الركبة و العضالت العاملة علٌه بعد جراحة الغضروف و الرباط الصلٌبً األمامً 

 ذل :الدراسة إ ىذه ك هتدؼ

 التدخل اعبراحي . زبفيف االرتشاح ك األدل يف مفصل الركبة اؼبصابة ك اؼبضاعفات الناذبة عن -
 ربسُت ؿبيط الفخذ ك ؿبيط مفصل الركبة . -
   –مساعدة الرياضي اؼبصاب على استعادة ك تنمية اؼبركنة العضلية ك اؼبفصلية ك اؼبدل اغبركي ؼبفصل الركبة ( الثٍت  -

 اؼبد ) .
 اػبلفية) .–( األمامية الباسطة) أك  –ربسُت قوة اجملموعات العضلية العاملة على مفصل الركبة ( القابضة  -
 ربسُت التوازف ك التوافق العضلي العصيب للعضبلت العاملة على مفصل الركبة . -

 . الرياضي اؼبقًتح التأىيلي الربنامجاالختبارات  اؼبستعملة يف كيتشرؼ الباحث برأيكم السديد حوؿ مدل مبلئمة 

 

 

 :مشرفال                                                                           الطالب الباحث :

 بن لكحل منصورأ.د /                                                  بوقوفة محمد                               



 

 

 الختبارات المستخدمة قيد الدراسة :  ا

 م :مقياس تحديد درجة األل - 1
  اإلسم

  اللقب 
  النشاط اؼبمارس
  درجة اإلصابة 

  التشخيص 
  األعراض قبل اإلصابة 

  األعراض خبلؿ اإلصابة 

 
 درجة األدل بناء على خط األدل  القياس

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
            القبلي
            التتبعي
            البعدم

 
 10                                                                                                      صفر 

 أقصى إحساس باألدل                                                         ال يوجد أدل                               
                                                                            No pain at all  The worst pain 



 

 

" أف مقياس درجة األدل يتم بسؤاؿ اؼبصاب بعد الفحص اإلكلينيكي بواسطة  2003يشَت عبد اغبليم مصطفى " 
" صفر ك يشَت إذل عدـ كجود أم أدل ك آخر ىذا  0لو " الطبيب اؼبسؤكؿ عن ذلك ، ك ىذا اؼبقياس عبارة  عن خط أك 

" ك يشَت إذل قمة األدل .  ك يعرض ىذا اؼبقياس ثبلث مرات يف القياس القبلي ك التتبعي ك البعدم ، على  10اػبط " 
رية ك ذلك بعد اؼبصاب أثناء أدائو للربنامج التأىيلي  ك مت استخداـ ىذا اؼبقياس من قبل يف ىذا اجملاؿ على البيئة اؼبص

(عبد اغبليم مصطفى التأكد من اؼبعامبلت العلمية لو حيث ثبت صدقو ك ثباتو يف اجملاؿ التطبيقي لقياس ىذه الظاىرة .
 . )60، صفحة 2003عكاشة، 

 :.............................................................................................رأي المحكم 
.............................................................................................................

............................................................................................................. 
 : Range of motionقياس المدى الحركي لمفصل الركبة :  - 2

) حيث يأخذ جسم  0.5قاـ الباحث بقياس اؼبدل اغبركي للمفصل بواسطة جهاز اعبنيومًت ألقرب نصف درجة ( 
 شكل رقم ( .. ) ° )  360 –اعبهاز شكل دائرة مدرجة من ( صفر 

 
 ) : يوضح مبوذج عبهاز اعبنيومًت . 01الشكل ( 

 : طريقة القياس
 من كضع االنبطاح ك يكوف اؼبخترب باعبانب القريب ؼبفصل الركبة اليت يتم قياسها . – 1
يضع اؼبخترب جسم اعبهاز على السطح اػبارجي ؼبفصل الركبة حبيث يبتد ررؼ اعبهاز الثابت بطوؿ عظمة الفخذ  – 2

 ليشَت إذل اللقمة اعبانبية لعظمة الفخذ .
يقـو اؼبخترب بتثبيت الطرؼ الثابت بإحدل يديو األخرل مث يعطي إشارة البدء للمصاب بقبض اؼبفصل إذل أقصى  – 3

 ذ القراءة اليت يشَت إليها السهم على اعبهاز اؼبدرج .مدل فبكن ك يأخ
 ك يراعي ثبلث ؿباكالت للمفصل اؼبصاب ك يتم تسجيل أفضل ؿباكلة . – 4

 . )82، صفحة 2016(ؿبمد علي عبد اؼبعبود، 
 : .............................................................................................. رأي المحكم

.............................................................................................................

............................................................................................................. 
........................................................................................................... 



 

 

 قياس محيط عضالت الفخذ و الساق : - 3
" أنو لقياس الضمور اغبادث يف العضبلت احمليطة دبفصل الركبة يتم  Klafs Arnhemيذكر كبلفس ك آرهناًن . " 

 : التالية واضعاؼبباستخداـ شريط القياس اؼبعتمد ، يف 
 على رأس الرضفة ، كسط الرضفة ، اغبافة السفلى للرضفة . -
 سم. 20سم ،  15سم ،  10سم ، 5أعلى اغبافة العليا لعظمة الرضفة بػػػػػػ  -
 سم . 15سم ،  10سم ،  5أسفل اغبافة العليا لعظمة الرضفة بػػػػػػ  -

 ك هبب مراعاة شركط ىامة ك ىي :
 االسًتخاء التاـ ك عدـ التوتر . -
 عمل ثبلث ؿباكالت ك تسجيل أفضلها . -
 قياس الطرؼ السليم أيضا . -
ك يرل الباحث أف أنبية قياس احمليطات العضلية ترجع إذل معرفة مقدار الرشح اغبادث يف مفصل الركبة ك أيضا التطور  

 .اغبادث يف مفصل الركبة ك أيضا التطور اغبادث يف القوة العضلية بداللة احمليطات العضلية 
 كيفية القياس :

 يقف الشخص اؼبصاب حبيث تكوف اؼبسافة بُت القدمُت باتساع الصدر . -
 يتم ربديد النقط التشروبية السابقة . -
 يتم كضع شريط القياس اؼبعدين أفقيا حوؿ الطرؼ اؼبراد قياسو ك يتم تسجيل القراءة . -
 عدـ توتر العضبلت أثناء القياس . الشكل رقم ( ... ) . مراعاة  -

 
 ( : شريط قياس صلب مرن لقياس محيط الفخذ و الساق 02الشكل ) 

 : .............................................................................................. رأي المحكم
.............................................................................................................
............................................................................................................. 

تعرؼ القوة العضلية بالقوة اليت يبكن أف ربدثها  ة على مفصل الركبة :قياس القوة العضلية للعضالت العامل – 4
عضلة أك ؾبموعة من العضبلت ك اختبار القوة العضلية يبكن االستفادة منو يف توضيح تقدـ اؼبستول التدرييب أك يف 

 .  )53، صفحة 2001الغمرم، (سهاـ السيد التأىيل من اإلصابات الرياضية . 



 

 

ك يف حدكد علم الباحث ك بعد االربلع على نتائج البحوث السابقة الحظ الباحث أنو من األفضل لتوفَت دقة     
بيودكس ، حيث يتميز بأنو يؤدل بأقصى سرعة     األيزككنتيك النتائج اػباصة بالقوة العضلية نستخدـ جهاز الدينامومًت

 ك بأقصى قوة ك استمرارية اغبركة .  
 إجراءات القياس :

 التجرد من اؼببلبس اؼبعيقة ك يكفي ارتداء سركاؿ قصَت . -
هبلس اؼبصاب على الكرسي اؼبخصص مع كضع قدمو اؼبصابة بُت قطيب اعبهاز مع مراعاة تثبيت اعبسم بواسطة  -

 األحزمة .
 ضبط اعبهاز ليتوافق مع قياسات الشخص . -
 األداء بأقصى سرعة فبكنة . -
 األداء بأقصى قوة فبكنة . -
 األداء بأقصى مدل حركي فبكن للمفصل . -
 األداء مستمرا ك ليس منقطعا . -
 . °240،  °180،  °60ضبط زاكية القياس عند  -
 / ث  . °60 " مرات متتالية عند السرعة 3تكرار األداء ثبلث "  -
 / ث . °180مرات عند السرعة  05تكرار األداء  -
 /ث .°240مرة عند السرعة  15تكرار األداء  -
 استخراج البيانات ك ربليلها . -

 
 بيودكس–) : جهاز اإليزككينيتيك 03الشكل ( 

 ..............................................................................................رأي المحكم : 
............................................................................................................. 

 اإلحساس العميق للركبة : واختبار االتزان  - 5
يطبق ىذا االختبار لقياس درجة االتزاف ك اإلحساس العميق للركبة برجل ك احدة ك العينُت مغمضتُت ، كما يقيس     

فعالية السيطرة على اإلحساس ك التحكم يف اعبسم أثناء الوقوؼ يف مساحة صغَتة ك ضيقة ، ك يسمح كذلك بالتحكم 



 

 

لداخلية ؼبعرفة التحكم يف اؼبختلفة لكل جزء من أجزاء اعبسم .كما أف يف الرؤية ك ربسُت اؼبستقببلت الصادرة إذل األذف ا
م يف اؼبواقف التنافسية ألنو يسمح بالتحكم يف اعبس لعميق لو مكانة كبَتة يف الرياضةالتدريب على االتزاف ك اإلحساس ا

لعوامل اؼبهمة يف الوقاية من ك اؼبتحركة ، ك ينشط من خبللو البلكعي أك البلشعور ، ك يعترب من ااؼبختلفة الثابتة 
 اإلصابات الرياضية كما أنو ضركرم حىت يف اغبياة اليومية .

 سير االختبار :
 الوسيلة الوحيدة اؼبستعملة ىي ميقاتية غبساب الزمن ، كما هبب إتباع التعليمات التالية :

 يكوف البلعب حايف القدمُت أك باعبوارب اػباصة بو . -
    ل كاحدة ك يضع الرجل األخرل على ركبة الرجل اليت يرتكز عليها  ( يسندىا على الركبة ) يرتكز البلعب على رج -

 ك يضع يديو على اػبصر .
عندما يتم اعتماد ىذا اؼبوقف أحادم القطب أك االرتكاز على رجل كاحدة ، يغمض البلعب عينيو ك وباكؿ اغبفاظ  -

 على التوازف ألروؿ فًتة فبكنة .
 لوقوؼ من ررؼ اؼبخترب .وبتسب زمن ا -
ال يقفز البلعب أك وبرؾ رجلو اؼبرتكز عليها ، ك يبكنو أف وبرؾ األجزاء العلوية للحفاظ على االتزاف ك البقاء مدة  -

 .أروؿ 
(AURELIEN BROUSSAL-DERVAL,OLIVIER BOLLIET, 2012, p. 152) 

 

 
الزمن عند بدء الثبات على رجل كاحدة ك يتوقف عند فقداف التوازف ، ك تقسم النتائج إذل طبسة  يبدأ اؼبخترب حساب -

 مستويات كما ىي مبينة يف اعبدكؿ التارل :
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 المستوى سنة فأكثر 60 سنة 59-50 سنة 49-40 سنة 39-30 سنة 20-29 
 5 ث 14 ≤ ث 18 ≤ ث 24 ≤ ث 28 ≤ ث 31 ≤ الذكور
 ث 14 ≤ ث 16 ≤ ث 20 ≤ ث 23 ≤ ث 27 ≤ اإلناث
 4 13 - 10 17 – 14 23 - 20 27 - 24 ث 30 – 27 الذكور
 13 – 10 15 - 12 19 - 16 22 - 19 26- 24 اإلناث
 3 9 - 6 13 - 10 19 - 12 23 – 18 ث 26 – 21 الذكور
 9 -6 11 - 8 15 - 10 18 – 15 23 – 18 اإلناث
 2 5 - 3 9 - 6 11 - 8 17 - 14 ث 20 – 17 الذكور
 5 - 3 7 - 5 9 - 7 14 - 12 17 – 15 اإلناث
 1 2≥  5≥  7≥  13 ≥ ث 16 ≥ الذكور
 2≥  4≥  6≥  11 ≥ ث 14 ≥ اإلناث

(Bruno Chazi, 2014) 
 ..............................................................................................رأي المحكم :

.............................................................................................................
.................................................... ......................................................... 

 اختبار االتزان الديناميكي :
اختبارنا ديناميكينا يتطلب القوة كاؼبركنة كإعطاء  (SEBT)( Star Excursion Balance Test) يعد اختبار

للرياضيُت كاألفراد النشطُت جسدينا. يبكن استخداـ اغبس العميق. كىو مقياس للتوازف الديناميكي الذم يوفر ربدينا كبَتنا 
االختبار لتقييم األداء البدين ، كيبكن استخدامو أيضنا لفحص حاالت القصور يف التحكم الديناميكي الوضعي بسبب 

األكثر  ) ، لتحديد الرياضيُت، ك إصابات الركبة اؼبختلفة  اإلصابات العضلية اؽبيكلية (مثل عدـ استقرار الكاحل اؼبزمن
كقد ،  عرضة لئلصابة يف األرراؼ ، ككذلك أثناء إعادة التأىيل من إصابات العظاـ يف البالغُت النشطُت األصحاء

، فضبل عن اختبار ما بعد التأىيل لضماف  ُتالرياضي ستولاقًتحت البحوث الستخداـ ىذا االختبار كأداة فحص ؼب
من اؼبهم أف هبسد االختبار أكرب قدر ،  يتحسن بعد التدريب SEBT التماثل الوظيفي الديناميكي. كما تبُت أف أداء

 . من اؼبعلومات فيما يتعلق بعدـ االستقرار يف أقصر كقت فبكن
)vivian Heyward ،2010(( Plisky P et al, 2009 ) 

 طريقة تنفيذ االختبار :
، ىناؾ حاجة إذل قدر قليل من اإلعداد. هبب قطع أربعة شرائط من الشريط الرياضي بطوؿ  SEBTقبل تنفيذ

 أقداـ لكل منها. سيتم استخداـ قطعتُت لتشكيل "+" ، مع كضع االثنُت اآلخرين على أعلى لتشكيل 8-6يًتاكح من 
"x" [ اؽبدؼ من3درجة. ] 45من اؼبهم فصل صبيع اػبطوط عن بعضها البعض بزاكية  ، حبيث يتم تشكيل شكل قبمة     

)SEBT  (  ىو اغبفاظ على موقف ساؽ كاحد على ساؽ كاحدة بينما تصل إذل أقصى حد فبكن مع الساؽ اؼبقابلة 



 

 

الساؽ األخرل هبب على الشخص الذم يقـو بإجراء االختبار اغبفاظ على توازنو على ساؽ كاحدة ، مع استخداـ 
   )    الشخص (على ساقو اليسرل على سبيل اؼبثاؿ ، حبيث يقف اذباىات ـبتلفة 8للوصوؿ إذل أقصى حد فبكن يف 

األمامي األنسي ، األمامي  مرة كاحدة يف كل من االذباىات التالية: األمامي،ك وباكؿ أف يصل إذل أبعد حد فبكن 
يبدك أف ، (Olmsted L., 2002) الوحشي  لفي األنسي ، اػبلفياػب ، اػبلفي ، ، الوحشي نسياأل الوحشي ،

مهمة لتحديد األفراد الذين يعانوف من عدـ استقرار الكاحل اؼبزمن اػبلفية األنسية ك الوحشية  االذباىات األماميةك
 الطرؼ السفلي.  الركبة أك كالرياضيُت اؼبعرضُت ػبطورة أكرب إلصابة

بعد تنفيذ االختبار نقارف بُت اعبزء السليم ك اعبزء اؼبصاب ك نسجل الفركؽ بُت الطرفُت ، نعمل من خبلؿ الربنامج     
 ) Plisky P et al ،2009( . التأىيلي على اسًتجاع االتزاف الديناميكي أك السيطرة الديناميكية 

 

 

 
 احملكم : ................................................................................................رأم 

............................................................................................................ 
 الرياضي الخاص :  االختبارات الوظيفية للعودة لممارسة النشاط

 ( :Single hop for distanceاختبار القفز برجل واحدة ) 
  يقف اؼبخترب عند خط البداية مث يقفز برجل كاحدة كاضعا يديو على اػبصر ، ك وباكؿ أف بقفز أفقيا ألبعد مسافة ،   -

بالسنتمًت ( سم ) ك تقارف بالرجل ث ) ، ربسب مسافة القفز  2ك يقف بعد القفز على نفس الرجل ؼبدة ثانيتُت ( 
 األخرل .



 

 

 
 : القفز برجل كاحدة . 01الشكل رقم 

 ( :Triple hop for distanceاختبار القفز الثالثي برجل واحدة )
يقف اؼبخترب عند خط البداية مث يقفز برجل كاحدة ثبلث قفزات متتالية دكف توقف ك على خط مستقيم ، كاضعا يديو  -

وباكؿ أف يقفز ألبعد مسافة ، ك يشًتط أف يقف بعد القفزات على رجلو ؼبدة ثانيتُت ، يكرر ثبلث على اػبصر ، ك 
 ) 02ؿباكالت لكل رجل (اليمٌت ك اليسرل ) ك ربسب مسافة القفز بالسنتيمًت ( سم ) . ( الشكل 

 
 : القفز الثبلثي برجل كاحدة . 02الشكل 

 ( : Cross-over hop for distanceاختبار القفز المتقاطع برجل واحدة ) 
على يبُت ك يسار اػبط يقف اؼبخترب عند خط البداية مث يقفز برجل كاحدة ثبلث قفزات متتالية دكف توقف ، بالتناكب  -

سم ) ،  كاضعا يديو على اػبصر ، ك وباكؿ أف يقفز ألبعد مسافة ، ك يشًتط أف يقف بعد  15م عرضو ( اؼبرسـو الذ
جلو ؼبدة ثانيتُت ، يكرر ثبلث ؿباكالت لكل رجل (اليمٌت ك اليسرل ) ربسب احملاكلة اعبيدة ، ك ربسب القفزات على ر 

 ) . 04مسافة القفز بالسنتيمًت  ( سم ) . ( الشكل 

 
 : القفز الثالثي المتقاطع برجل واحدة . 03الشكل رقم 



 

 

 ( : m time hop-6أمتار )  06اختبار القفز برجل واحدة  
اؼبخترب عند خط البداية مث يقفز برجل كاحدة قفزات متتالية دكف توقف ك على خط مستقيم ؼبسافة ستة أمتار   يقف  -
 ـ ) ، ك بأكرب سرعة فبكنة ، مع كضع اليدين على اػبصر ، ك وبسب زمن القفز بالثواين ( ميقاتية غبساب الزمن ) 06( 

 
 أمتار . 06اختبار القفز برجل كاحدة  :  04الشكل رقم 

 كيفية حساب النتائج :
                 بعد تنفيذ االختبارات الوظيفية األربعة ، نقـو حبساب مؤشر التماثل بُت أرراؼ اعبزء السفلي من اعبسم

 )Limb Symmetry Index   ) (LSI : ( 
اؼبتقارع وبسب مؤشر سباثل األرراؼ على بالنسبة الختبارات القفز برجل كاحدة ك القفز الثبلثي اؼبستقيم ك القفز الثبلثي 

 النحو التارل :
 . x 100) = ( متوسط اؼبسافة على الرجل اؼبصابة / متوسط اؼبسافة على الرجل السليمة )  LSIمؤشر سباثل األرراؼ( 

 أمتار :  06بالنسبة الختبار القفز برجل كاحدة 
 . x100اؼبصابة / متوسط القفز بالرجل السليمة )  ) = ( متوسط زمن القفز بالرجل LSIمؤشر سباثل األرراؼ ( 

 
 ك يف األخَت نرجو منكم مؤل اؼبعلومات اػباصة بسيادتكم احملًتمة يف اعبدكؿ اآليت :

 اسم احملكم
 

 االمضاء الوظيفة الدرجة العلمية

..................... 
....................... 

............................ 
........................... 

......................... 
....................... 

............... 

............... 
 

 

 

 



 

 

 (03الملحق رقم )
 جامعة عبد الحميد بن باديس ـ مستغانم ـ

 معهد التربية البدنية والرياضة
 استمارة استطالع رأي المحكمين

 الرياضي المقترح التأىيلي البرنامج المستخدمة فياألدوات و األجهزة حول 
 

 السيد الدكتور /............................................................حفظو اهلل ،،

 . توالسالم عليكم وبركا
رياضة كالصحة نرجو من سيادتكم إبداء رأيكم اليف زبصص  دكتوراهرار البحث اؼبقدـ لنيل شهادة الإيف 

" برنامج تأىيلي حركي الرياضي اؼبقًتح للدراسة اليت نقـو هبا ربت عنواف  الربنامج مكوناتحوؿ 
 لتحسين الكفاءة الحركية و الوظيفية لمفصل الركبة و العضالت العاملة عليو بعد جراحة الغضروف

 و الرباط الصليبي األمامي " الهاللي

 ىذه الدراسة إذل : ك هتدؼ
 خل اعبراحي . يف مفصل الركبة اؼبصابة ك اؼبضاعفات الناذبة عن التدزبفيف االرتشاح ك األدل -
 ربسُت ؿبيط الفخذ ك ؿبيط مفصل الركبة . -
مساعدة الرياضي اؼبصاب على استعادة ك تنمية اؼبركنة العضلية ك اؼبفصلية ك اؼبدل اغبركي ؼبفصل الركبة  -

 اؼبد ) . –( الثٍت 
 اػبلفية) –الباسطة) أك ( األمامية  –ربسُت قوة اجملموعات العضلية العاملة على مفصل الركبة ( القابضة  -
 ربسُت التوازف ك التوافق العضلي العصيب للعضبلت العاملة على مفصل الركبة . -
 ربسُت القدرات الوظيفية ( اعبهاز التنفسي ك اعبهاز الدكراين ) . -

 لعينة البحث .كم السديد حوؿ مدل مبلئمة مكونات الربنامج الرياضي اؼبقًتح كيتشرؼ الباحث برأي
 :مشرفال                                                               الطالب الباحث :

بن لكحل منصور أ.د /                                                                     بوقوفة محمد
. 
 



 

 

 األدوات و األجهزة المستخدمة في الدراسة :

 الرقم
 

 األداة أك اعبهاز 
 

 رأم احملكم دكره ك أنبيتة
 غَت مناسب مناسب

 الثلج اجملركش  01

 

   زبفيف األدل ك االرتشاح 

 العكازين . 02

 

يستعملهما يف صعود ك ىبوط السبلدل أك 
 الدرج .

  

 سرير ريب . 03

 

التدليك ك ربريك القدمُت يستعمل أثناء 
 دبساعدة اؼبشرؼ .

  

 كسادة ببلستيكة مرنة . 04

 

تستعمل لبلنقباض العضلي الثابت . ( قبض 
 ك بسط الركبة ) .

  

 بساط مرف ببلستيكي . 05

 

يتمدد عليو اؼبصاب لتحريك الرجل اؼبصابة 
لليمُت ك اليسار ك رفعها ألعلى ، ك كذلك 

 . يساعد يف سحب الرجل للخلف

  

 كرسي . 06

 

ربريك الرجل من كضع اعبلوس لزيادة زاكية 
 اؼبدل اغبركي .

  



 

 

 كرات ربية مطارية خفيفة الوزف  ك كبَتة اغبجم . 07

 

توضع بُت الرجلُت ك تساىم يف تقوية 
       العضبلت القابضة ك الباسطة للرجلُت
ك تقوية عضبلت البطن . مع ربقيق التوازف 

 الديناميكي .
 

  

 جهاز السَت اؼبتحرؾ . 08

 

التنسيق بُت األرراؼ العلوية ك السفلية أثناء 
 اؼبشي . تصحيح رريقة اؼبشي العادم. 

 تطوير القدرات القلبية التنفسية .

  

)stepperجهاز السَت اؼبتناكب .(  09

 

التقوية العضلية ك ربسُت التوافق بُت عمل 
 األرراؼ السفلية .

  

10 
 
 
 
 
 

 مثبت على اغبائط .سلم خشيب 

 

يستخدـ يف سبارين التمديد العضلي ك تقوية 
العضبلت اؼبقربة ك اؼببعدة ؼبفصل الركبة مع 

 استعماؿ األربطة اؼبطارية . 

  

 جهاز تقوية العضبلت الرباعية الرؤكس.  11

 

تقوية العضبلت القابضة ك الباسطة ؼبفصل 
 الركبة .

. 

  



 

 

 جهاز تقوية عضبلت الصدر . 12

 

   تقوية عضبلت الصدر .

 جهاز تقوية عضبلت الرجلُت . 13

 

تقوية عضبلت الرجلُت ( العضبلت األمامية     
ك اػبلفية للساؽ ك كذلك عضبلت الفخذ 

 األمامية ك اػبلفية ) .

  

جهاز تقوية العضبلت اػبلفية للفخذ . 14

 

   تقوية العضبلت اػبلفية للفخذ .

األمامية للفخذ .جهاز تقوية العضبلت  15

 

   تقوية العضبلت األمامية للفخذ .

 ) . Skate-boardلوح تزجل (  16

 

تليُت اؼبفصل مع زيادة اؼبدل اغبركي للمفصل 
 اؼبصاب .

  



 

 

 دراجة ثابتة . 17

 

     اؼبفاصل من أجل اسًتجاع حركية  تليُت
تنمية ك نشاط غضركؼ مفصل الركبة ك 

مع تقوية العضبلت  اللياقة القلبية التنفسية .
العاملة على مفصل الركبة ك زيادة اؼبدل 

 اغبركي للمفصل اؼبصاب .
 

 

  

 لوح التوازف ( مطارية النوع ). 18

 

   تطوير درجة االتزاف ، التنسيق العصيب اغبركي 

 جهاز التوازف . 19

 

تطوير درجة االتزاف ، ك اإلحساس العميق       
 .ك التنسيق العصيب اغبركي 

  

 كسادة ببلستيكية بيضاكية الشكل . 20

 

تنمية التوافق العصيب العضلي ك التوازف           
 ك اإلحساس العميق للمفصل اؼبصاب .

  

 جهاز التوازف ( الًتكمبولُت ) 21

 

تطوير درجة االتزاف ك تقوية العضبلت العاملة 
 على مفصل الركبة .

  



 

 

22 
 
 
 
 

 أربطة مطارية .

 

العضبلت العاملة على مفصل الركبة دبا تقوية 
 فيها العضبلت اؼبقربة .

 

  

 ) .  02كرات السلة  (  23

 

   التنسيق بُت األرراؼ العلوية ك السفلية .

 حوض الرمل . 24

 

 اعبرم يف حوض الرمل لتطوير اؼبقاكمة 
بسحب الرمل دبشط القدـ أماما ، مث ببطن 

 القدـ خلفا .

  

 ) 02كرات القدـ (  25

 

 سبرينات اإلحساس بالكرة . التمرير 
 ك االستقباؿ ، اعبرم بالكرة  لؤلماـ للخلف

 اعبرم اؼبتعرج ، التسديد ، اؼبراكغات . 

  

 شواخص ك أقمعة صغَتة . 26

 

   تستخدـ أثناء حصص اعبرم يف اؼبلعب .



 

 

 ميداف كرة القدـ معشوشب اصطناعيا أك ربيعيا . 27
 

 

   التدريبات اػباصة بالنشاط .تؤدل فيو 

 ) goniomètreجهاز اعبونيومًت .(  28

 

يستعمل لقياس اؼبدل اغبركي ؼبفصل الركبة ،     
ك مقارنة اؼبدل اغبركي  للرجل اؼبصابة مع 

 الرجل السليمة .

  

 أداة قياس ؿبيط العضبلت ك اؼبفصل . 29

 

يستعمل لقياس ؿبيطات العضبلت العاملة 
الركبة ؼبعرفة درجة الضمور على مفصل 

العضلي       ك مقارنة الرجل اؼبصابة بالرجل 
 السليمة .

  

 بيودكس .  ينيتيكاإليزكك جهاز 30

 

قياس القوة العضلية ك معرفة التطور اغباصل 
يف قوة العضبلت العاملة على مفصل الركبة 

 اؼبصابة .

  

 

 بسيادتكم احملًتمة يف اعبدكؿ اآليت :ك يف األخَت نرجو منكم مؤل اؼبعلومات اػباصة 

 االمضاء الوظيفة الدرجة العلمية اسم احملكم
........................... 
............................ 

 

............................ 
.......................... 

 

................................ 
................................. 

 
 
 
 



 

 

 (04الملحق رقم )
 مقابلة مع بعض األطباء المختصين في جراحة العظام و المفاصل و اإلصابات الرياضية :

 السيد الطبيب المختص : 
على بعض احملًتمة إجابتنا  سيادتكم من نرجو الصحة ك الرياضة زبصص يف الدكتوراه شهادة لنيل اؼبقدـ البحث إرار يف

 ؼبفصل الوظيفية ك  اغبركية الكفاءة لتحسُت حركي تأىيلي برنامج"  عنواف ربت األسئلة اؼبتعلقة ببحثنا ، ك الذم ىو
 ." الغضركؼ ك الرباط الصلييب األمامي جراحة بعد عليو العاملة العضبلت ك الركبة

 معلومات خاصة بالطبيب المختص :
 ..............................................اإلسم ك اللقب : 

 اػبربة اؼبهنية : .................................................
 العمل ك مكاف العمل : .........................................

 إصابة غضاريف الركبة و الرباط الصليبي األمامي .: المحور األول
غضاريف اؽببللية ك الرباط الصلييب األمامي للركبة من اإلصابات اػبطَتة ك الشائعة يف اجملاؿ    ىل تعترب إصابة ال-

 الرياضي ؟
............................................................................................................. 

 ة ؟كم ما ىي األسباب اغبقيقية ؽبذه اإلصابيف نظر  -
.............................................................................................................
............................................................................................................. 

 .عالج إصابة الغضاريف الهاللية و األربطة الصليبية للركبة :المحور الثاني 
كيف يتم تشخيص إصابة الغضاريف اؽببللية للركبة ك الرباط الصلييب األمامي ؟ ك ما ىي أعراض ك عبلمات ىذه   -

 اإلصابة ؟

.............................................................................................................

.............................................................................................................
...................................... .......................................................................

 ما ىي ررؽ عبلج إصابة سبزؽ الغضاريف اؽببللية ك الرباط الصلييب األمامي للركبة ؟ -

.............................................................................................................
............................................................................................................ 

 ما ىي أنواع التدخبلت اعبراحية لعبلج ىذه اإلصابة يف اعبزائر ؟ -
.............................................................................................................

............................................................................................................. 
 



 

 

 ىل ىناؾ مدة ؿبددة للشفاء التاـ من ىذه اإلصابة ؟  -

.............................................................................................................
............................................................................................................. 

 ىل ىناؾ تأثَتات جانبية ربصل للعضبلت احمليطة باؼبفصل كالضمور مثبل ؟ -

.............................................................................................................
............................................................................................................. 

 ىل ىناؾ احتماؿ لعودة اإلصابة ؟ ك ما ىو سبب ذلك ؟  -

............................................................................................................. 

 ىل ربتاج ىذه اإلصابة إذل برنامج تأىيلي خاص ؟ -

............................................................................................................. 

 ي تكاليف جراحة الغضركؼ ك الرباط الصلييب األمامي ؟ما ى -

............................................................................................................ 

 ما ىي معايَت الرجوع ؼبمارسة النشاط أك اؼبنافسة ؟ -

.............................................................................................................
.............................................................................................................

............................................................................................................ 

إضافات ك توجيهات : 
.............................................................................................................

.............................................................................................................
............................................................................................................. 

 شكرا لك سيدم الطبيب على ىذه اؼبعلومات ك التوجيهات القيمة .

 : ختم و إمضاء الطبيب المختص

 

 



 

 

 (.05الملحق رقم )
 :الفيزيائيينلة مع بعض المعالجين مقاب

 :السيد المعالج الطبيعي
احملًتمة إجابتنا على بعض  سيادتكم من نرجو الصحة ك الرياضة زبصص يف الدكتوراه شهادة لنيل اؼبقدـ البحث إرار يف

 ؼبفصل الوظيفية ك  اغبركية الكفاءة لتحسُت حركي تأىيلي برنامج"  عنواف ربت األسئلة اؼبتعلقة ببحثنا ، ك الذم ىو
 ." الغضركؼ ك الرباط الصلييب األمامي جراحة بعد عليو العاملة العضبلت ك الركبة

 : معلومات خاصة بالمعالج الطبيعي
 اإلسم ك اللقب :..................................... -
 اػبربة اؼبهنية : ..................................... -
 .............................العمل ك مكاف العمل :  -

 أسئلة المقابلة :
 المحور األول : إصابة الغضاريف الهاللية للركبة . -
ىل تعترب إصابة الغضاريف اؽببللية للركبة ك الرباط الصلييب األمامي من اإلصابات الشائعة ك اػبطَتة يف اجملاؿ  -1

 الرياضي ؟
............................................................................................................. 

 ىل سبق ك أف عاعبت رياضيُت تعرضوا ؽبذه اإلصابة ؟  -2
............................................................................................................. 

 بة ؟ ك ىل عبلجها يكوف بنفس الطريقة ك الربنامج ؟ما ىي أنواع ىذه اإلصا  -3
.............................................................................................................

............................................................................................................. 
 المحور الثاني : تأىيل إصابة الغضاريف الهاللية و الرباط الصليبي األمامي للركبة .

 مىت يتم البدء يف تأىيل مفصل الركبة بعد إصابة أحد الغضاريف اؽببللية اؼبصاحب لتمزؽ الرباط الصلييب األمامي ؟ -1
........................................................................................................... 

 كم تستغرؽ مدة التأىيل بعد جراحة الغضركؼ اؽببلرل ك الرباط الصلييب األمامي يف اغباالت التالية ؟  -2
 يب األمامي بطريقة الوتر الرضفي ك تر العضلة الرباعية الرؤكس :يف حالة النزع اعبزئي للغضركؼ ك إصبلح الرباط الصلي -

...................................................................................................... 
 ك النصف كترية :يف حالة النزع اعبزئي للغضركؼ ك إصبلح الرباط الصلييب األمامي بطريقة كتر اؼبستقيمة األمامية  -

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 
 ضع الربنامج التأىيلي ؟على أم أساس يتم ك  -3



 

 

.............................................................................................................
........................................................................................................... 

 كضع الربنامج التأىيلي ؟ ما ىي خطوات  – 4
.............................................................................................................

.............................................................................................. 
لربنامج تأىيل الرياضي اؼبصاب بإصابة الغضاريف اؽببللية ك الرباط الصلييب األمامي  ما ىي األىداؼ الرئيسية  – 5

 للركبة  ؟
.............................................................................................................

.............................................................................................................
.......................................................................................................... 

 كيف يتم اختيار التمارين التأىيلية يف الربنامج ؟   – 6
............................................................................................................. 

............................................................................................................. 
 مىت يتوقف عمل اؼبعاجل الطبيعي ؟  – 7

............................................................................................................. 
 ما ىي االختبارات اؼبعتمدة يف قياس التطور اغباصل أثناء الربنامج التأىيلي ؟ – 8

.............................................................................................................
.............................................................................................................

........................................................................................................... 
 يف اؽببللية ك الرباط الصلييب األمامي للركبة ؟ىل ىناؾ مدة ؿبددة لتأىيل إصابة الغضار  – 9

............................................................................................................. 
 ما ىي اؼبعايَت احملددة لرجوع اؼبصاب ؼبمارسة نشارو من جديد ؟ – 10

.............................................................................................................
............................................................................................................. 

 إضافات ك توجيهات :
............................................................................................................. 

............................................................................................................. 
 . القيمة التوجيهات ك اؼبعلومات ىذه على الطبيب سيدم لك شكرا

 
 : المعالج الطبيعي إمضاء و ختم

 
 



 

 

 (06الملحق رقم )

 اإلسم ك اللقب : .............................. تاريخ اؼبيبلد :  ......./ ....../ ................
 □الرجل اليسرل :             □اعبهة اؼبصابة :   الرجل اليمٌت : 

 تاريخ التقوًن : ...../......./............       تاريخ اعبراحة : ....../ ...../ ....................
نرجو منك سيدم الكرًن أف ذبيب على ىذه األسئلة ك اؼبتعلقة بالنشاط الذم كنت سبارسو قبل اإلصابة ، ك ذلك بوضع 

 مع حالتك الصحية يف الوقت اغبارل  . عبلمة يف اػبانة اؼبناسبة بُت النقيضُت دبا يتناسب
 ىل تعتقد بأنو يبكنك فبارسة النشاط الرياضي اػباص بك بنفس اؼبستول الذم كنت عليو قبل اإلصابة ؟-1
 

ليس على    متأكد جدا 
 اإلربلؽ

 جديد ؟ من ىل تعتقد بأنك إذا استأنفت النشاط الرياضي ستصاب – 2
على      ليس على        

 األرجح األرجح
 للغاية  

 ىل أنت قلق بشأف عودتك ؼبمارسة نشارك الرياضي اػباص من جديد ؟ – 3
لست       قلق  

جدا       قلق على         
             االربلؽ     

 بك ؟ اػباصة الرياضة خبلؿ مستقرة تكوف سوؼ ركبتك أف تعتقد ىل - 4
 

لست  متأكد
متأكد  جدا

 ركبتك ؟ حوؿ القلق إذل اغباجة دكف بك اػباصة الرياضة فبارسة يبكنك أنو تعتقد ىل - 5
متأكدا  ليس 
متأكد  جدا    

 على اإلربلؽ
 

 ( ACL-RSIاستبيان استئناف النشاط الرياضي بعد اإلصابة ) 
 نسخة باللغة العربية .
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 بك ؟ اػباص فبارسة النشاط الرياضي ركبتك أثناء إذل كلما نظرت باإلحباط تشعر ىل - 6
لست    ؿببط   
جدا  ؿببط  
                                                                                                       سباما 

 بك ؟ اػباصة اؼبمارسة يف أخرل مرة ركبتك إيذاء أك إصابة بشأف قلق أنت ىل - 7
 

قلق للغاية       ال يوجد
             قلق  

 الضغوط ؟  ك تقاـك تصمد أف يبكن ركبتك أف تعتقد ىل - 8
لست    متأكد

متأكد  جدا              
 
  بك ؟ اػباصة الرياضة فبارسة خبلؿ من عودة إصابة الركبة خائف أنت ىل -9

لست  متخوؼ 
جدا  متخوؼ

 
 بك ؟ اػباصة الرياضة فبارسة من يبنعك اعبراحة أك إعادة التأىيل إعادة إذل اغباجة فكرة ىل - 10

ال أفكر    يف كل 
كقت  أبدا

 جيد؟ بشكل الرياضة اػباصة بك فبارسة على قدرتك من كاثق أنت ىل - 11
كاثق     لست 
 كاثق جدا .

 بك ؟ اػباصة الرياضة فبارسة حوؿ فكرة بالراحة تشعر ىل - 12
مرتاحا    لست 

مرتاح  جدا .
 

 %= ......  120( /  x 100( ) المجموع  ACL-RSIالنتيجة النهائية ) 
(Y Bohu, S Klouch, N Lefevre, K Webster, S Herman, 2014) 

 بن لكحل منصور ( -ترجمة خاصة بالباحثين ) بوقوفة محمد 
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 (07الملحق رقم )
 2000 لعام IKDCإستبيان تقييم الركبة الذاتي 

 اإلسم و اللقب :.................................. تاريخ الميالد : .............................
 التاريخ : ......................................

يف حالة الشك ضع العبلمة يف اػبانة ىذا االستبياف يطلب منك إبداء رأيك حوؿ حالة ركبتك ، أجب على كل سؤاؿ 
 األقرب غبالة ركبتك .

 ضع عبلمة كاحدة على اإلجابة اليت تناسب حالة ركبتك .
 ما ىو أعلى مستوى من النشاط يمكنك القيام بو دون معاناة في الركبة ؟ – 01س

 O        أنشطة مكثفة للغاية تنطوم على القفزات ك الدكراف مثل كرة القدـ ك كرة السلة . -
 O         أنشطة مكثفة مثل العمل البدين الشاؽ التزجل ، التنس .                           -
 O        أنشطة معتدلة مثل العمل البدين اؼبتوسط الشدة اعبرم اػبفيف أك اؼبعتدؿ .       -
 O               األنشطة اػبفيفة مثل اؼبشي ك األعماؿ اؼبنزلية ك البستنة .                  -
 O                ال شيء من األنشطة اؼبذكورة أعبله فبكن تسبب األدل .                  -

،  اأبد – 0في األسابيع األربعة األخيرة أو منذ وقوع اإلصابة كم مرة عانيت من آالم الركبة ؟) السلم  – 02س 
 دائما ( . – 10

1  O    2  O   3  O   4  O    5  O    6  O     7    O   8  O   9  O      10  O 
 10ال يوجد ألم ،  – 0أشر إلى درجة شدة األلم عن طريق وضع العالمة في المربع المقابل ؟ ) السلم  – 03س 
 ألم شديد جدا ( . –
1  O    2  O   3  O   4  O    5  O    6  O     7    O   8  O   9  O      10  O 

 في األسابيع األربعة األخيرة أو منذ وقوع اإلصابة ىل كانت ركبتك صلبة أو منتفخة ؟  – 04س 
 Oكثَتا جدا               Oكثَتا           Oمتوسط          Oقليبل           Oليس كليا   

 ما ىو أعلى مستوى من النشاط يمكنك القيام بو دون تورم و انتفاخ ركبتك ؟ –05س 
 O        ثفة للغاية تنطوم على القفزات ك الدكراف مثل كرة القدـ ك كرة السلة .أنشطة مك -
 O        أنشطة مكثفة مثل العمل البدين الشاؽ التزجل ، التنس .                            -
 O           أنشطة معتدلة مثل العمل البدين اؼبتوسط الشدة اعبرم اػبفيف أك اؼبعتدؿ .    -
 O          اػبفيفة مثل اؼبشي ك األعماؿ اؼبنزلية ك البستنة .                       األنشطة -
 O         ال شيء من األنشطة اؼبذكورة أعبله فبكن تسبب األدل .                         -

 الركبة  ؟في األسابيع األربعة األخيرة أو منذ وقوع اإلصابة ىل كان ىناك انسداد و توقف لتمفصل  - 06س 
 Oال                        Oنعم                  

 



 

 

 ما ىو أعلى مستوى من النشاط يمكنك القيام بو دون أن تنحني أو تخطف ركبتك ؟ – 07س 
 O       أنشطة مكثفة للغاية تنطوم على القفزات ك الدكراف مثل كرة القدـ ك كرة السلة . -
 Oالشاؽ التزجل ، التنس .                                  أنشطة مكثفة مثل العمل البدين  -
 O    أنشطة معتدلة مثل العمل البدين اؼبتوسط الشدة اعبرم اػبفيف أك اؼبعتدؿ .           -
 O      األنشطة اػبفيفة مثل اؼبشي ك األعماؿ اؼبنزلية ك البستنة .                           -
 O    ال شيء من األنشطة اؼبذكورة أعبله فبكن تسبب األدل .                              -

 ما ىو أعلى مستوى من النشاط يمكنك ممارستو بانتظام  ؟ – 08س 
 O        أنشطة مكثفة للغاية تنطوم على القفزات ك الدكراف مثل كرة القدـ ك كرة السلة . -
 Oالشاؽ التزجل ، التنس .                                   أنشطة مكثفة مثل العمل البدين -
 O     أنشطة معتدلة مثل العمل البدين اؼبتوسط الشدة اعبرم اػبفيف أك اؼبعتدؿ .          -
 O      األنشطة اػبفيفة مثل اؼبشي ك األعماؿ اؼبنزلية ك البستنة .                           -
 O     كورة أعبله فبكن تسبب األدل .                            ال شيء من األنشطة اؼبذ  -

 ىل تواجو صعوبات في األنشطة التالية ؟ – 09س 
 . صعود الدرج أو تسلق الساللم -

 Oمستحيل         Oصعب جدا       Oصعب    Oصعب قليبل       Oليس صعب         
 نزول الدرج . -

 Oمستحيل         Oصعب جدا       Oعب ص    Oصعب قليبل       Oليس صعب   
 . الجثو و االرتكاز على مقدمة الركبة  -

 Oمستحيل         Oصعب جدا       Oصعب     Oصعب قليبل       Oليس صعب   
 . الثني في وضعية القرفصاء -

 Oمستحيل         Oصعب جدا       Oصعب     Oصعب قليبل       Oليس صعب   
 .الجلوس  -

 Oمستحيل         Oصعب جدا       Oصعب     Oصعب قليبل       Oليس صعب   
 . القيام من الكرسي -

 Oمستحيل        Oصعب جدا       Oصعب      Oصعب قليبل      Oليس صعب    
 . الجري في خط مستقيم -

 Oمستحيل         Oصعب جدا       Oصعب     Oصعب قليبل       Oليس صعب   
 على الرجل المصابة .القفز مع االستقبال  -

 Oمستحيل         Oصعب جدا       Oصعب      Oصعب قليبل      Oليس صعب   
 التوقف و االنطالق المفاجئ من جديد . -

 Oمستحيل         Oصعب جدا       Oصعب      Oصعب قليبل      Oليس صعب        



 

 

 وظيفة الركبة :
 عدـ القياـ بأنشطة اغبياة اليومية ك الرياضية . = 0( السلم كيف تقيم وظيفة ركبتك ؟   – 10س 
 تقابل الوظيفة اؼبثلى ) = 10

 الوظيفة قبل اإلصابة . 
1  O    2  O   3  O   4  O    5  O    6  O     7    O   8  O   9  O      10  O 

 الوظيفة بعد اإلصابة .
1  O    2  O   3  O   4  O    5  O    6  O     7    O   8  O   9  O      10  O 
 

 ( : ............. %( )   IKDCنتيجة االستبيان )
(Greco, N. J., Anderson, A. F., Mann, B. J., Cole, B. J., Farr, J., Nissen, C. 
W., & Irrgang, J. J., 2010, pp. 891-902) 

 بن لكحل منصور ( -بوقوفة محمد  ترجمة خاصة بالباحثين )

 نشكرك سيدي الكريم على رحابة صدرك و اإلجابة على ىذه األسئلة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (08الملحق رقم )
البرنامج التأىيلي المقترح لتحسين الكفاءة الحركية و الوظيفية لمفصل الركبة و العضالت العاملة 

 الرباط الصليبي األمامي المتمزقين  .عليو بعد اإلصالح الجراحي للغضروف الهاللي و 
ك الرباط الصلييب  الداخلي : أعد ىذا الربنامج التأىيلي لكل مصاب أجرل جراحة على الغضركؼ اؽببلرلتمهيد 

األمامي ، هبدؼ تأىيل مفصل الركبة اؼبصاب ك العضبلت  العاملة عليو ، ك العمل على عودة البلعب إذل فبارسة النشاط 
، إذ يرتكز ىذا الربنامج على الدراسات اغبديثة ، حيث مت تقسيم الربنامج التأىيلي  يف الوقت اؼبناسببو  الرياضي اػباص

) مراحل تسمح بإعادة تأىيل اؼبصاب ك الرجوع إذل اغبالة العادية ، ك هبب التقيد باؼبعايَت ك التعليمات 06إذل ستة (
اؼبضاعفات اليت تأخر العبلج ، لذلك  اؼبوجودة يف الربنامج أم ما هبب فعلو ك ما هبب تعلمو خاصة عند حدكث بعض

 هبب احًتاـ اؼبراحل ك اؼبدة احملددة لكل مرحلة ك ىذا ضركرم للنتائج النهائية .
 ك تقع مسؤكلية التأىيل فريق التأىيل : الطبيب اعبراح ، اؼبعاجل الطبيعي ، احملضر البدين أك ـبتص الرياضة ك الصحة .

 طريقة تصميم البرنامج : -
يم الربنامج اؼبقًتح بناء على ربليل الدراسات ك البحوث العلمية السابقة ، ك مقارنة بعض الربامج اؼبقًتحة من مت تصم   

 Jean –Claude ررؼ بعض األرباء اؼبختصُت يف تأىيل اإلصابات الرياضية بالدكؿ الغربية مثل األرباء(
Chanussot11)(.Raymond –Gilbert Danowski12 ) (Stéphan CASCUA13 – 

Christian Gal14 .  ك كذلك بعض اؼبختصُت يف ؾباؿ علـو الصحة الرياضية العرب مثل ( د/ؿبمد اليمٍت اليمٍت (
كما مت االعتماد على بعض الربامج اؼبقًتحة من ررؼ   17( ؿبمود ضبدم أضبد) 16( د/ظبيعة خليل ؿبمد ) 15السيد )

بعض األرباء اؼبختصُت يف تأىيل اإلصابات الرياضية باؼبركز  ) ك HASخرباء ك أرباء يف اؽبيئة العليا للصحة بفرنسا ( 
الورٍت للطب الرياضي ك بعض مراكز التأىيل األخرل باعبزائر (مركز التأىيل اغبركي ك الوظيفي دبستشفى اإلخوة باج 

اؼبختصُت يف ؾباؿ بالشلف) ، كبعد ذبميع اؼبعلومات ك اػبربات اؼبناسبة يصمم الربنامج ك يعرض على ؾبموعة من اػبرباء 
  .) أشهر ك يبر تنفيذه على طبسة مراحل06جراحة العظاـ ك العبلج الطبيعي ك التأىيل البدين .ك يستغرؽ الربنامج مدة (

 : خطوات تنفيذ البرنامج -
يتم تطبيق ذبربة البحث األساسية يف فًتة زمنية ربدد الحقا ، حيث سيتم إجراء القياسات القبلية ألفراد العينة ك ربت    

 نفس الظركؼ بطريقة ك تسلسل موحد ك بنفس األجهزة .

                                                           
11

 Kinésithérapeute cadre de santé .D E A de génie biomédical DSU de biomécanique certifier de 
kinésithérapie du sort . FRANCE 
12

 Rhumatologue qualifié en médecine physique et de réadaptation . Directeur de l’école nationale de 
kinésithérapie . Médecin de l’union international de patinage . FRANCE 
13

 Médecin du sport au centre de formation du Paris Saint – Germain . France . 
14

 Masseur kinésithérapeute D . E . Membre de l’équipe médicale de l’OGC Nice . France .  
 

15
 دكتور فً علوم الصحة الرٌاضٌة ، أستاذ بجامعة الهرم مصر  
16
 العراق  –دكتورة مختصة فً اإلصابات الرٌاضٌة بجامعة التربٌة الرٌاضٌة بغداد  
17
 مصر .–ص فً العالج الطبٌعً و تأهٌل اإلصابات الرٌاضٌة بالقاهرة خبٌر مخت 



 

 

ص ألفراد العينة القياسات القبلية : نقـو بتنفيذ القياسات القبلية على عينة البحث بعد إجراء الفحص الطيب ك التشخي -
 ك ذلك بعد أسبوع أك أسبوعُت من التدخل اعبراحي أك فًتة الراحة اليت تعقب العملية اعبراحية .

القياسات التتبعية : يتم إجراءىا لتحديد درجة التحسن يف حالة اؼبصاب ك ذلك يف كل مرحلة من مراحل الربنامج  -
 هبدؼ الوقوؼ على فعالية الربنامج اؼبقًتح .

ياسات البعدية : يتم أخذ القياسات البعدية بعد انتهاء الربنامج التأىيلي بعد التأكد من صحة الربنامج من خبلؿ الق -
 القياسات التتبعية ك مقارنتها بالقياسات القبلية أم قبل تطبيق الربنامج التأىيلي . 

 ى طبسة مراحل .يستغرؽ الربنامج مدة ستة أشهر . لتطبيقو ك يتم تقسيمو علتطبيق البرنامج :
 مبادئ البرنامج التأىيلي :

 الربنامج يطبق بصورة فردية كل حالة على حدة . -
 تبدأ الوحدات التدريبية يف الربنامج بتمرينات إضباء عامة للجسم ك سبرينات خاصة باؼبرحلة التأىيلية . -
 تنتهي الوحدة التدريبية بتمارين اسًتخاء ك كذا سبديدات عضلية . -
 التدرج يف اغبمل التدرييب . -
 تدريب عضبلت الطرؼ العلوم ك اعبذع . -
 عمل اغبركات السلبية دبساعدة اؼبؤىل كلما أمكن ذلك . -
 تبدأ اؼبرحلة األكذل باالنقباض العضلي الثابت . -
 . °100– 90ارتفاع الدراجة الثابتة حبيث تشكل زاكية الركبة  -
 دقيقة . 15-10التربيد يف هناية كل حصة  -
 التقوية الشاملة اؼبتزنة عبميع العضبلت العاملة على مفصل الركبة اؼبصابة . -
 االىتماـ بالتدريبات اػباصة باللياقة البدنية ابتداءا من اؼبرحلة الرابعة . -
 استشارة الطبيب اؼبعاجل يف حالة ظهور أم مضاعفات ربوؿ دكف تطبيق الربنامج . -
لتدريب العادم من قبل أخصائي التأىيل الرياضي ك استنادا لنتائج القياسات ك االختبارات قرار إشراؾ البلعب يف ا -

 اؼبعتمد عليها يف الدراسة .  
 أىداف البرنامج التأىيلي المقترح :

 زبفيف االرتشاح ك األدل يف مفصل الركبة اؼبصابة ك اؼبضاعفات الناذبة عن التدخل اعبراحي . -
 ؿبيط مفصل الركبة ك ؿبيط عضبلت الساؽ .ربسُت ؿبيط الفخذ ك  -
 مساعدة الرياضي اؼبصاب على استعادة ك تنمية اؼبركنة العضلية ك اؼبفصلية ك اؼبدل اغبركي ؼبفصل الركبة ( الثٍت ، اؼبد). -
 اػبلفية) .–الباسطة) أك ( األمامية  –ربسُت قوة اجملموعات العضلية العاملة على مفصل الركبة ( القابضة  -
 ربسُت التوازف ك التوافق العضلي العصيب للعضبلت العاملة على مفصل الركبة . -
 العودة إذل فبارسة النشاط الرياضي اػباص بالبلعب اؼبصاب . -
 
 



 

 

 محتوى الوحدة التدريبية :
) أنو يوجد أنبية كبَتة لتمرينات اإلضباء يف الربامج الرياضية ك ىي ال  David Lambيذكر ( تمرينات اإلحماء : 

 تقل أنبية يف الربامج التأىيلية ك خاصة يف بعض اإلصابات الشديدة يف اؼبراحل األكذل منها.
(David Lamb, 2007) مفاصل اعبسم ) ك اليت  ك ربتوم سبارين اإلضباء على سبرينات عامة ( اليت تشمل صبيع

يبكن تطبيقها على أم شخص سواء مصاب أك سليم ، أما التمرينات اػباصة فهي ربدث للمنطقة اؼبصابة اليت يطبق 
عليها الربنامج التأىيلي ك من اػبصائص اؽبامة لئلضباء ىو تنشيط الدكرة الدموية لكي تكوف العضلة جاىزة إلنتاج 

ات األساسية يف الربنامج ك ذلك ألف اؼبركنة تقل نسبيا بعد اػبامسة ك العشركف        األكسجُت الستخدامو يف التمرين
 ك يستمر بزيادة السن ك يتطلب زيادة اؼبركنة بعد ىذا السن ؾبهود أكرب ك تتطلب زيادة سبرينات اإلضباء .

النفسي ك من اؼببلحظ أف اؼبصاب : االرزباء ىو عبارة عن تقليل التوتر العضلي الناتج عن القلق  تمرينات االسترخاء
الذم يعاين من قلق نفسي يوجد لديو شد عضلي فهذا يؤدم إذل تأثَت مباشر على اعبهاز العصيب اؼبركزم ك بالتارل يؤثر 
على صبيع األجهزة اغبيوية للجسم ك خاصة اعبهاز العضلي العصيب ك بالتارل ينتج عنها انقباضات عضلية غَت مرغوب 

ة اليت يقع عليها الربنامج التأىيلي ك ىذا يؤثر على نتائج الربنامج اإلهبابية كغالبا ما يوجد عند اؼبصابُت فيها يف اؼبنطق
 خوؼ من أداء التمرينات ك النتائج اؼبتوقعة بعد إعطائهم كحدة تدريبية تأىيلية .    

 :المصطلحات المستخدمة في البرنامج 
Cco                          .سلسلة حركية مفتوحة :Ccf  . سلسلة حركية مغلقة : 

Conc                                       .اؼبركزم :Exc . البلمركزم : 
E                                        . سبديد : F . ثٍت : 
IJ . العضبلت اػبلفية للفخذ :Q الرؤكس .: العضلة الرباعية 

DIDT . رريقة اعبراحة عن رريق كتر العضلة اؼبستقيمة األمامية ك كتر العضلة النصف كترية : 
TR رريقة اعبراحة عن رريق الوتر الرضفي . أم بطريقة :.)Jones (KJ-kenneth .( 

 الصلييب األمامي .: هبب أف كبدد بعض التوصيات اؽبامة ك اػباصة بنوع ك رريقة إصبلح الرباط توصيات ىامة 
) يتم تثبيت  Jones (KJ-kenneth(.) أم بطريقة  TRيف حالة رريقة اعبراحة عن رريق الوتر الرضفي (  -

 ىذا الرباط يف عظم القصبة ك عظم الفخذ يف أنفاؽ العظاـ ك تسمح بثباهتا بعد ستة أسابيع من اعبراحة .
لرؤكس الباسطة ؼبفصل الركبة فبا يسبب أالـ داخلية ك ضعف يف حجم ينزع جزء من الوتر الرضفي ك كتر العضلة الرباعية ا

 ك قوة العضبلت الرباعية الرؤكس .
 يف حالة الطريقة الثانية أم نزع جزء من ك تر العضلة اػبلفية للفخذ ( اؼبستقيمة الداخلية ك النصف كترية )  -

DIDT. (Tendons droit-interne et demi-tendineux) .  التثبيت ك االستشفاء يتطلب
 ثبلثة أشهر ىذه الطريقة تتطلب كقت مطوؿ يف االستشفاء ك خاصة ربويل الوتر إذل دكر الرباط الذم يربط بُت العظمُت

ك تضعف أكثر  اػبلفية للفخذ أكثر ألهنا تضمر  ه الطريقة تتطلب تقوية العضبلت( القصبة ك الفخذ ) ك كذلك يف ىذ
 .من الطريقة األكذل 



 

 

ىبتار الطبيب اعبراح الطريقة اؼبناسبة كفقا لعدة عوامل دبا يف ذلك النشاط الرياضي ك اؼبهٍت ك كجود إصابات مصاحبة    
 ك عوامل تشروبية .

. أم عن رريق  Jones ( KJ-kenneth) : مت تطبيق الربنامج على اؼبصابُت الذين تلقوا اعبراحة بطريقة مالحظة 
 ) . TRالوتر الرضفي ( 
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 : تقليل صبلبة الركبة ك اؼبساعدة يف استعادة تقلص العضبلت . الهدف الرئيسي للمرحلة
 يبدأ التأىيل يف اليـو األكؿ بعد اعبراحة .

.التحريك السليب أم دبساعدة اؼبعاجل   ° 90ربريك مفصل الركبة بالتدريج ك الوصوؿ إذل درجة ثٍت ك مد الفصل إذل  -
 أك كضع القدـ على جهاز انزالؽ أك الثٍت دبساعدة من كضعية االستلقاء .

 أعلى ، أسفل )  . –ربريك سليب لرضفة الركبة ( يبُت ، يسار  -
)  isométriqueة الرؤكس ك تقوية عن رريق التمرينات الساكنة اؼبتساكية القياس ( هتيئة العضبلت الرباعي -

 بالنسبة للعضبلت الرباعية الرؤكس . °0للعضبلت اػبلفية للفخذ ك 
 التأىيل عن رريق اؼبشي بالعكازين حسب األدل . -

يستمر اؼبصاب يف العبلج الطبيعي ك التأىيل اغبركي مع اؼبعاجل اؼبختص ، ك يداـك على حصتُت يف األسبوع على األقل ، 
 باؼبوازاة مع حصص العبلج الطبيعي يتبع اؼبصاب برنامج سبرينات تأىيلية ذاتية يف مركز التأىيل اؼبختص . 

 نقاط ىامة :
، الثلج        بعد اعبراحة ك اليت يبكن أف ربد بشكل كبَت من إعادة التأىيل اؼببكرمن اؼبهم جدا اغبد من األدل ك التوـر 

 ك الرفع تدرهبيا يساعداف يف تقليل األدل ك التوـر . 
 ) .DIDTتقوية العضبلت اػبلفية للفخذ دكف مقاكمة يف حالة ( 

نزع اعببَتة اؼبفصلية ك اغبمل اعبزئي على اؼبفصل اؼبصاب يكوف باستشارة الطبيب اعبراح ألف ذلك يؤثر على الغضاريف 
 اؽببللية ك األربطة اعبانبية . 

 دقيقة ، ثبلث مرات يف اليـو ك يستعمل يف هناية كل حصة من اؼبرحلة األكذل ك الثانية . 20 – 15التربيد ( الثلج ) : 
 التنشيط الكهربائي لتهيئة العضلة الرباعية الرؤكس . استخداـ

يف حالة التحريك الصعب للمفصل ك االرتشاح الزائد ، يطلب من اؼبصاب زيادة عدد حصص العبلج الطبيعي إذل ثبلثة 
 حصص خبلؿ األسبوع األكؿ ك الثاين بعد اعبراحة .

األكلوية اللتآـ اعبرح ( قفل الركبة ) ، ك التنقل باستعماؿ * هبب أف يكوف التأىيل يف ىذه اؼبرحلة حبذر شديد مع إعطاء 
 العكازين .
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 استعادة اؼبد السليب الكامل ؼبفصل الركبة ، زبفيف األدل ك االرتشاح .الهدف الرئيسي :  -
 التأىيل : -

 دقيقة يف اليـو . 20 – 15مرات  5: عن رريق التربيد أك الثلج  االرتشاح تخفيف األلم و
 تحريك الركبة :
 . °0/90مد ك ثٍت الركبة 

 أسفل ). –يسار ، أعلى  –ربريك سليب لرضفة الركبة ( يبُت 
 الظهر . ربريك نشط ؼبفصل الركبة عن رريق جهاز انزالؽ أك كرة ربية كبَتة من كضعية اعبلوس أك االستلقاء على

 كضع كسادة مرنة ربت مفصل القدـ مع العمل على اؼبد الكامل للركبة .
 تقوية عضلية :

 ( CCOسلسلة حركية مفتوحة : ) 
 .°0العضلة الرباعية الرؤكس عن رريق التمرينات اؼبتساكية القياس 

 = بدكف مقاكمة . DIDT= مقاكمة حرة .  TRالعضبلت اػبلفية للفخذ :
 (  CCFسلسلة حركية مغلقة : ) 

( قرفصاء مصغرة التنقل بوزف اعبسم عمل حركي  ° 30االرتكاز على الرجلُت ( دعم ثنائي ) اؼبدل اغبركي ال يتجاكز 
 متساكم القياس ، مركزم ، ال مركزم ) .

 التحكم اعبيد يف اغبركات مع تطوير التوافق اغبركي بُت عمل األرراؼ .
 الثبلثية الرؤكس ( ربلة الساؽ ) عن رريق مد مفصل الركبة بالسلسلة اغبركية اؼبغلقة ك اؼبفتوحة .تقوية العضلة 

= ليس قبل اؼبرحلة  DIDT= عمل حر ، يف حالة  TRيف حالة التمديد العضلي للعضالت الخلفية للفخذ :
 الرابعة .

 : باستخداـ العكازين ، ك باألثقاؿ مع التوقف عند الشعور باألدل ، ك دكف عرج . التأىيل على المشي
 : بداية العمل بالرجلُت على جهاز ثابت ك غَت ثابت . االتزان و اإلحساس العميق

 غبركي .سبارين التهيئة اؼبفصلية ك التقوية العضلية حبضور اؼبعاجل الطبيعي : ربسُت التوافق العضلي العصيب ك التأقلم ا
 : عكازين ، راكلة عبلج ، كسادة ببلستيكية ، ثلج . األدوات المستخدمة في ىذه المرحلة -
دبجموع  : مدة ىذه اؼبرحلة ثبلث أسابيع بوقع ثبلث حصص يف األسبوع تقنين الحمل التدريبي للمرحلة األولى -

 ابتة ( إيزكمًتية ) حىت حدكث األدل .ك ربتوم على تدريبات عقلية للطرؼ اؼبصاب ك انقباضات عضلية ث حصص، 09
: قاـ الباحث بتقنُت اغبمل البدين يف اؼبرحلة األكذل لكل مصاب على حدة حيث بدأ  شدة الحمل البدني -أ / 

من أقصى قدرة اؼبصاب حيث كاف اؽبدؼ من ىذه اؼبرحلة احملافظة على الكفاءة العضلية  % 15 – 10التدريب بشدة 
للطرؼ اؼبصاب ك تقليل الضمور العضلي للعضبلت العاملة على الركبة اؼبصابة ، استعادة كفاءة العمل العضلي العصيب 

 للطرؼ اؼبصاب . 



 

 

مرات ، أما التكرارات  04 -02رحلة األكذل من : حدد الباحث عدد اجملموعات يف اؼب حجم الحمل البدني -ب / 
 دقيقة . 45تكرار  . مدة اغبصة الواحدة  12 -08فكانت من 

ثواين ، أما الراحة بُت  10 – 06: حدد الباحث فًتات الراحة البينية بُت التكرارات ب فترات الراحة البينية  -ج / 
 دقيقة . 01ثانية إذل  30اجملموعات فكانت من 

 يع التمارين على الحصص أو الوحدات التأىيلية .توز  - د /
 توزيع التمارين على الوحدات التأىيلية. رقم الوحدة التأىيلية 

 02-01ربتوم على عبلج ربيعي ك تدليك موضعي مع التدرب على اؼبشي بالعكازين .التمرين  01
 ) 05-04-03-02-01التمارين (  02-03
 ) .09-08-07-06التمارين (  04-05
 ) 13 -12- 11 -10التمارين (  06-07

 )  18 - 17 -16 -15-14التمارين رقم (  08
 ) 23 – 22- 21- 20 – 19التمارين رقم (  09

 :  معايير االنتقال إلى المرحلة المقبلة ) المرحلة الثالثة ( -
 نقص األدل يف اؼبفصل اؼبصاب مقارنة باؼبرحلة األكذل . -
 نقص االرتشاح ك االنتفاخ ، يتم قياس ؿبيطات مفصل الركبة بشريط القياس .  -
 اؼبد السليب الكامل للركبة اؼبصابة . -
 حركية جيدة لرضفة الركبة . -
 ربكم جيد يف العضلة الرباعية الرؤكس للقدرة على تنفيذ القرفصاء اؼبصغرة . -
 نقاط ىامة : -
 ك نزع اعببَتة اؼبفصلية باستشارة الطبيب .الرفع من ضبل التمارين ك كضع أ -
 االستعانة بالتنشيط الكهربائي يف حالة الضعف الواضح للعضلة الرباعية الرؤكس . -
هبب أف يكوف التأىيل يف ىذه اؼبرحلة حبذر شديد مع إعطاء األكلوية اللتآـ اعبرح ( قفل الركبة ) ، ك التنقل باستعماؿ  -

 العكازين .
الركبة  الغَت عادية ، لوف أضبر ، حرارة ، انتفاخ ك أدل ، اعبرح ينزؼ ، حركية صعبة للمفصل  مؤشراتنقاط حمراء : -

 هبب إعبلـ الطبيب اعبراح .
 : التهابات مفصلية ، ىشاشة يف اؼبفصل . المخاطر -
 
 
 
 
 



 

 

 أسابيع ( . 03. )  21المرحلة األولى : من اليوم األول بعد الجراحة إلى اليوم 
 الصور  التمرين 

: صعود السبلدل بالعكازين : أثناء الصعود : نبدأ يف  المشي بالعكازين( :  01التمرين رقم ) 
البداية بالرجل السليمة لصعود الدرجة األكذل مث ترفع الرجل اؼبصابة باالرتكاز على العكازين لتوضع 
يف نفس الدرجة األكذل ك يف نفس الوقت ، الرجل السليمة مث الرجل اؼبصابة ك العكازين ىذا يف 

يقدـ العكازين مث الرجل اؼبصابة مث الرجل السليمة ك ىكذا دكاليك الصعود . أثناء اؽببوط : 
 ) .   02) (    01( .الشكلُت رقم 
مرات ، الراحة بُت  04مرات ، التكرارات  03، اجملموعات  %15: شدة التمرين حمل التمرين 

 دقيقة . 01اجملموعات 

 

 
 ( 02()  01الشكل رقم : ) 

ك الرجل السليمة ، ك نقـو  من كضع الوقوؼ نرتكز على العكازين: دائما (  02التمرين رقم ) 
ثواين يف األماـ ك اػبلف .  06بتحريك الرجل اؼبصابة لؤلماـ مث اػبلف يف اؽبواء ، نوقف الرجل ؼبدة 

 ) .03الشكل رقم (
) مرات ، مدة إيقاؼ الرجل يف األماـ أك 10) مرات ، التكرارات (04: اجملموعات ( حمل التمرين

 مرات يف اليـو . 06إؿ  04دقيقة . يعاد التمرين  01) ثواين ، الراحة بُت اجملموعات 06اػبلف (
 

 (03الشكل رقم : )

اؼبصاب ظهره إذل االرتكاز على العكازين من كضع الوقوؼ ، حبيث يسند (  : 03التمرين رقم ) 
مث اؼبيل بثقل اعبسم إذل اليمُت ° 30اغبائط ك يقابل اؼبصاب مرآة كبَتة ثٍت الرجلُت لؤلسفل بزاكية 

 ) 04الشكل رقم : ( مث إذل اليسار مث العودة إذل الوقوؼ .
) مرات ، مدة البقاء يف الوضعية الواحدة 10) مرات ، التكرارات (03ضبل التمرين : اجملموعات (

 )Lyon-ortho-clinic ،2014() دقيقة .01) ثواين  الراحة بُت الدكرات (10(
 

 ) 04الشكل رقم : (

: نفس الوضعية السابقة من الوقوؼ ، اؼبيل بثقل اعبسم إذل اليمُت مث إذل  ( 04التمرين رقم )
 )  05الشكل رقم : (  اليسار دكف ثٍت الرجلُت .

 (Niklas Otternach, 2014 ) : نفس ضبل التمرين السابق . حمل التمرين
 

 ) 05الشكل رقم : ( 
العمل من الوقوؼ ، باالرتكاز على العكازين ك الرجل السليمة  ربرؾ الرجل  ( : 05التمرين رقم ) 

)  xاؼبصابة لؤلماـ مث إذل اػبلف يف اؽبواء ، مث نقـو بتحريكها للجانب األيبن مث األيسر على شكل (
 ) 06الشكل رقم : ( )Troisierثواين . رريقة تركازم  ( 06كقت أداء اغبركة الواحدة 

دقيقة .  01مرة ، الراحة بُت اجملموعات  12مرات ، التكرارات   04: اجملموعات  حمل التمرين
 ثواين . 06ثواين ، مدة الراحة بُت التكرارات  06مدة اغبركة الواحدة 

 
 )06الشكل رقم : (



 

 

يقـو اؼبشرؼ على ،  هبلس اؼبصاب على سرير ك يبدد رجليو جلوس رورل( :  06التمرين رقم ) 
بتهيئة عضلية ؼبفصل الكاحل حبيث يقـو بثٍت ك مد مفصل القدـ لؤلماـ ك للخلف كما التأىيل 

 ) .07يبكن للمصاب أف ينفذ التمرين فرديا دكف مساعدة . كما ىو مبُت يف الشكل رقم (
 ثانية  30مرة ، الراحة بُت اجملموعات  12مرات ، التكرار 4: اجملموعات  حمل التمرين

 
 )07الشكل رقم : (

خلف ، مث للجانب األيبن ك األيسر من ررؼ اؼبشرؼ  –ربريك الرضفة أماـ :   07التمرين رقم 
 ) .09) (08الشكلُت رقم (.  على التأىيل مث بشكل فردم

ثانية . يكرر  30مرة ، الراحة بُت اجملموعات  12مرات ، التكرار  4: اجملموعات  حمل التمرين
 التمرين يوميا يف ىذه اؼبرحلة .

 
 ). 09) (08الشكلُت رقم (

من كضعية اعبلوس الطورل على راكلة التأىيل يقـو اؼبصاب بعمل انقباضات ( :  08التمرين رقم )
عضلية ساكنة أك ثابتة للعضبلت الرباعية الرؤكس ك العضبلت اػبلفية . للرجل اؼبصابة ك السليمة . 

 ).10الشكل رقم (
مرة ، الراحة  12مرات لكل رجل ، التكرار  4اجملموعات  ، % 15شدة التمرين حمل التمرين :
 (Stéphane FUHER, 2013, p. 68)ثانية .  30بُت اجملموعات 

 
 ) 10الشكل رقم (

من كضعية اعبلوس الطورل على راكلة التأىيل يقـو اؼبصاب بعمل انقباضات ( :  09التمرين رقم )
ساكنة أك ثابتة للعضبلت الرباعية الرؤكس ك العضبلت اػبلفية ك ذلك دبد  ك ثٍت مفصل عضلية 

 ).12) (11القدـ لؤلماـ مث للخلف  .الشكلُت رقم (
مرة ، مدة الثٍت     12مرات ، التكرارات  04، اجملموعات  % 15شدة التمرين حمل التمرين : 

 دقيقة . 01ثواين ، الراحة بُت اجملموعات  06ك اؼبد 
 

 ) . 12) (11الشكلُت رقم (
ربت مفصل الركبة اؼبصابة ، يضغط الرياضي  توضع كسادة أسطوانية الشكل( :  10التمرين رقم ) 

مفصل القدـ للخلف فيحدث انقباض للعضلة الرباعية الرؤكس بالركبة اؼبصابة على الوسادة ك يثٍت 
 )13الباسطة ؼبفصل الركبة مث يسًتخي ( انقباض / اسًتخاء )  الشكل رقم (

مدة  مرة 20 -مرات ، التكرارات 05اجملموعات ،  دقائق 08مدة التمرين  حمل التمرين :
  دقيقة.  01اجملموعات ثواين ، الراحة بُت  10ثواين ، مدة االسًتخاء  10االنقباض 

 ) 13الشكل رقم (
ربت مفصل القدـ ، نقـو بتحريك مفصل  توضع كسادة أسطوانية الشكل( :  11التمرين رقم ) 

القدـ لؤلماـ ك اػبلف مث إذل اليمُت ك اليسار ، مع عمل انقباضات عضلية ثابتة لتقوية العضبلت 
 ) .14اؼبدل اغبركي للمفصل .الشكل رقم (الرباعية الرؤكس ، ك يهدؼ التمرين أيضا لتحسُت 

مرات ، مدة  10مرات ، التكرارات  04، اجملموعات  % 15: شدة التمرين  حمل التمرين
 دقيقة . 01ثواين ، الراحة بُت اجملموعات  06االنقباض 

 
 ) 14الشكل رقم (



 

 

من كضعية اعبلوس الطويل ، الوسادة ربت الركبة اؼبصابة قبض ك بسط الركبة ( : 12التمرين رقم ) 
) يهدؼ التمرين إذل هتيئة العضبلت احمليطة دبفصل الركبة . الشكل رقم  Flacheبسرعة . ( 

)15. ((Stéphane FUHER, 2013, p. 64) 
مرة يف مدة  12) مرات ، التكرارات 05دقائق ، اجملموعات ( 05مدة التمرين حمل التمرين : 

  دقيقة .  01ثواين ، الراحة بُت اجملموعات  10
 )15الشكل رقم (

من كضعية اعبلوس الطويل ، الوسادة ربت الركبة اؼبصابة قبض ك بسط الركبة ( : 13التمرين رقم ) 
الباسطة ك القابضة ؼبفصل الركبة تقوية ثابتة الطوؿ .    مع رفع القدـ ألعلى .تقوية العضبلت 

 ) .16الشكل رقم (
مرة يف مدة  12) مرات ، التكرار من 04دقائق  ،اجملموعات ( 08مدة التمرين  حمل التمرين :

  ثواين . 10ثواين ، الراحة بُت التكرارات  10
 )16الشكل رقم (

نفس الوضعية السابقة مع قبض مشط قدـ الرجل اؼبصابة ك بسطها . يهدؼ ( :14التمرين رقم ) 
 ). 17التمرين إذل تقوية العضبلت الباسطة ك القابضة ؼبفصل الركبة تقوية ثابتة الطوؿ .الشكل رقم (

مرة يف مدة  12-10) مرات ، التكرار 04دقائق ،اجملموعات ( 08مدة التمرين  حمل التمرين :
  ثواين . 10ة بُت التكرارات ثواين ، الراح 10

 )17الشكل رقم (
 من كضعية االنبطاح على البطن ك كضع كسادة ربت مفصل القدـ         ( : 15التمرين رقم ) 

 ) .18ك الضغط عليها كيهدؼ التمرين إذل هتيئة العضبلت األمامية للفخذ . الشكل رقم (
مرة يف  12-10) مرات ، التكرارات 04( اجملموعات،  دقائق 08مدة التمرين  حمل التمرين :

  ثواين . 10ثواين ، الراحة بُت التكرارات  10مدة 
 ) 18الشكل رقم (

) : يهدؼ التمرين إذل توسيع اؼبدل اغبركي ك تليُت مفصل الركبة ك ؿباكلة 16التمرين رقم ) 
رجلو إذل اػبلف  الوصوؿ إذل زاكية ثٍت أكرب حبيث وباكؿ اؼبصاب من كضع اعبلوس الطورل سحب

 ) .20) (19.الشكلُت رقم (
ثواين ، مدة  10مرات ، مدة القبض  10مرات ، التكرارات  03: اجملموعات  حمل التمرين

  دقيقة 01ثواين ،  الراحة بُت اجملموعات  10البسط 
 ( 20(  )19الشكلين رقم )

من كضع الرقود على الظهر على البساط تثٌت الركبة اؼبصابة عن رريق سحب ( : 17التمرين رقم ) 
عقب الرجل اؼبصابة ببطء شديد إذل أف يستوم بارن القدـ على البساط  مث تعاد الرجل إذل كضع 

 ).21الشكل رقم (اؼبد أك االستقامة . يتوقف الثٍت عند حدكث األدل . 
) دقيقة ، مدة  01) مرات ، مدة الثٍت (10تكرارات (ال،  ) مرات03اجملموعات (حمل التمرين : 

 ) دقيقتاف . 02) دقيقة ، الراحة بُت الدكرات(  01االسًتخاء (
 

 )21الشكل رقم (



 

 

، الرجل اؼبصابة ° 90من كضع اعبلوس على كرسي ، الرجل السليمة مثنية ( :  18التمرين رقم ) 
دكف حذاء  ، يقـو اؼبصاب بثٍت الركبة عن  فبددة ألسفل ( مستقيمة ) القدماف داخل جوارب أم

رريق سحب عقب القدـ إذل اػبلف حىت توضع بالكامل على األرض . مث تعاد القدـ إذل مكاهنا 
 ) .22عن رريق دفع عقب القدـ إذل األماـ بشكل تدرهبي بطيء. الشكل رقم (

) ثواين ، مدة 06 () مرات ،مدة الثٍت10) مرات ، التكرارات (04اجملموعات (حمل التمرين : 
 (Stéphane FUHER, 2013)) دقيقة.01) ثواين الراحة بُت الدكرات (06اؼبد (

 
 )22الشكل رقم (

من كضع اعبلوس على كرسي ، يقـو اؼبصاب بوضع القدـ السليمة فوؽ ( :  19التمرين رقم ) 
القدـ اؼبصابة ك ثنيها بسحبها للخلف. مث تعاد القدـ إذل مكاهنا عن رريق دفع عقب القدـ إذل 

 ) 23األماـ بشكل تدرهبي بطيء. الشكل رقم (
) ثواين ، مدة 06() مرات ، مدة الثٍت 10) مرات ، التكرارات (04اجملموعات (حمل التمرين : 

  ) دقيقة .01) ثواين الراحة بُت الدكرات (06اؼبد (
 )23الشكل رقم (

يهدؼ التمرين إذل ربسُت اؼبدل اغبركي للمفصل ك تقوية العضبلت الباسطة ( : 20التمرين رقم ) 
الرجل اؼبصابة فبدكدة مرتكزة ° 90للمفصل . من كضع اعبلوس على كرسي ، الرجل السليمة مثنية 

على عقب القدـ ، نرفع الرجل اؼبصابة ألعلى ، مث نرجعها إذل الوضع األكؿ دبساعدة ك بدكهنا . 
 ) .24نتوقف عند الشعور باألدل  الشكل رقم (

ثواين ، الراحة بُت  08مرات ، مدة الرفع  10مرات ، التكرارات  04: اجملموعات  حمل التمرين
 دقيقتاف . 01ت ثواين ، الراحة بُت اجملموعا 08التكرارات 

 
 )24الشكل رقم (

من كضع االستلقاء على البطن ثٍت الركبة برفع عقب الرجل اليمٌت مث ( :  21التمرين رقم ) 
نبقى يف كضع الثنيلبعض الثواين ، مث تعاد الرجل للوضع االبتدائي ببطء .كيهدؼ التمرين ،  اليسرل

 ).25العضبلت القابضة للمفصل الشكل رقم (إذل ربسُت اؼبدل اغبركي للركبة اؼبصابة ك تقوية 
) ثواين ، 06) مرات ، مدة الثٍت ك البسط (10) ، التكرارات (03: اجملموعات ( حمل التمرين

 (Stéphane FUHER, 2013, p. 71)) دقيقة .01الراحة بُت الدكرات (
 

 )25الشكل رقم (

من كضع االستلقاء على الظهر ( جلوس رورل ) وباكؿ البلعب اؼبصاب رفع ( : 22التمرين رقم  )
 ) .26سم . ترفع الرجل بدكف مقاكمة دكف أكزاف . الشكل رقم ( 10رجلو ألعلى حوارل 

ثواين ، الراحة  08مرة ، مدة الرفع  12 – 10مرات ، التكرارات  04اجملموعات حمل التمرين :
  دقيقة .  01ثواين ، الراحة بُت اجملموعات  08بُت التكرارات 

 )26الشكل رقم (
من كضع االستلقاء على البطن وباكؿ البلعب اؼبصاب رفع رجلو ألعلى (  : 23التمرين رقم ) 

 ). 27سم . ترفع الرجل بدكف مقاكمة دكف أكزاف . الشكل رقم ( 10حوارل 
ثواين ، الراحة بُت  08مرة ، مدة الرفع  12 – 10التكرارات  04اجملموعات حمل التمرين :

  دقيقة . 01ثواين ، الراحة بُت اجملموعات  08التكرارات 
 )27الشكل رقم (



 

 

 يوم (:  45إلى  21) من  06 – 04المرحلة الثانية : تحسين المشي العادي . األسبوعين  - 02
 : األىداف الرئيسية للمرحلة -
 ك اؼبد الكامل ؼبفصل الركبة مع اؼبشي بالطريقة العادية . ° 90ربسُت اؼبدل اغبركي بالوصوؿ إذل درجة الثٍت  -
 استعادة صبلبة مفصل الركبة . -
 زبفيف األدل ك االرتشاح . -
 :   التأىيل -
 زبفيف األدل ك االرتشاح : رفع اعبزء السفلي ، الثلج ، ربريك نشط ؼبفصل القدـ . -
 . °120إذل  ° 90، التدرج من  ° 0/120ربريك الركبة : ثٍت ك مد الركبة الوصوؿ إذل أقصى مدل حركي  -
 ربريك سليب لرضفة الركبة دبساعدة اؼبعاجل ك ذاتيا . -
 ربريك اؼبفصل باستخداـ جهاز انزالؽ من كضعية اعبلوس ك االستلقاء على الظهر . -
 الوسائل المستخدمة في ىذه المرحلة :  -
 ضباية الطرؼ السفلي جببَتة ؼبنع اغبركات الزائدة . -
 استعماؿ العكازين أثناء اؼبشي . -
 ) لزيادة اؼبدل اغبركي يف حالة تيبس اؼبفصل . arthromoteurاستخداـ جهاز التحريك السليب (  -
 رة الطبيب ) .متابعة تناكؿ األدكية اؼبسكنة لآلالـ ( استشا -
 ) ، السلم اغبائطي ، األربطة اؼبطارية ، الكرات الطبية الكبَتة اغبجم  Skate-boardاستخداـ لوح التزجل (  -

 ك حوض السباحة إف كجد .
 التقوية العضلية :-

 ( :CCOسلسلة حركية مفتوحة ) 
 . °0) للعضلة الرباعية الرؤكس  isométriqueسبارين متساكية القياس (  -
= مقاكمة خفيفة بداية من األسبوع  DIDT= مقاكمة حرة ، يف حالة TRالعضبلت اػبلفية للفخذ: يف حالة  -

 الرابع .
 هبب أف نتجنب السلسلة اغبركية اؼبفتوحة ضد اؼبقاكمات عند تقوية العضبلت األمامية للفخذ . -

 ( CCFسلسلة حركية مغلقة : ) 
. نستخدـ التمارين  ° 0/90ع الرفع التدرهبي للمدل اغبركي مد ك ثٍت الركبة إذل االرتكاز على الرجلُت ( دعم ثنائي ) م

الساكنة ( اؼبتساكية القياس ) ك اؼبتحركة ( اؼبركزية ك البلمركزية ) ( سبارين القرفصاء ، االرتكازات خطوات أمامية ك إذل 
ات على الذراعُت ك على اؼبرفقُت لتقوية اعبذع اعبانب ) . تقوية عضبلت الساؽ اػبلفية من كضعية الوقوؼ عمل االرتكاز 

 )gainage  ( 
) ، ليس  TR) : حرة يف حالة اعبراحة بطريقة الوتر الرضفي (  IJ(  التمديد العضلي للعضالت الخلفية للفخذ-

 ) . DIDTقبل اؼبرحلة الرابعة بالنسبة لطريقة كتر اؼبستقيمة األمامية ك النصف كترية ( 



 

 

اؼبشي بدكف عكازين يف الداخل ( مركز التأىيل ) ، ك اؼبشي هبما يف اػبارج إذل غاية هناية المشي :التأىيل على  -
 األسبوع الرابع مع ربسُت اؼبشي يف حوض السباحة.

 االتزان و اإلحساس العميق : -
 االستمرار يف سبارين االتزاف بالرجلُت ( دعم ثنائي ) على جهاز التوازف الغَت ثابت . -
 ة سبارين االتزاف على لرجل كاحدة على جهاز االتزاف الثابت .بداي -
 التأىيل في المسبح :  -
بعد أسبوع كاحد من نزع خيط اعبراحة يبكن الذىاب إذل اؼبسبح مع شرط االلتآـ اعبيد للجرح ، ربريك سليب ك إهبايب  -

 داخل اؼباء .
: مدة ىذه اؼبرحلة ثبلث أسابيع تبدأ من األسبوع الرابع إذل هناية األسبوع  تقنين الحمل التدريبي للمرحلة الثانية -

     ك ربتوم على انقباضات عضلية ثابتة ( إيزكمًتية )  حصص، 09دبجموع  السادس بوقع ثبلث حصص يف األسبوع
 ك انقباضات متحركة حىت حدكث األدل ، ك ربتوم سبارين توسيع اؼبدل اغبركي للمفصل اؼبصاب .

: قاـ الباحث بتقنُت اغبمل البدين يف اؼبرحلة الثانية لكل مصاب على حدة حيث تًتاكح  شدة الحمل البدني -أ / 
من أقصى قدرة اؼبصاب حيث كاف اؽبدؼ من ىذه اؼبرحلة احملافظة  % 30 – 15شدة التمرينات يف ىذه اؼبرحلة بُت 

لي للعضبلت العاملة على الركبة اؼبصابة ، استعادة كفاءة على الكفاءة العضلية للطرؼ اؼبصاب ك تقليل الضمور العض
 من كفاءتو .  % 20العمل العضلي العصيب للطرؼ اؼبصاب ك استعادة الطرؼ اؼبصاب لػػػ 

مرات ، أما التكرارات  06 -04: حدد الباحث عدد اجملموعات يف اؼبرحلة األكذل من  حجم الحمل البدني -ب / 
 دقيقة . 60مدة اغبصة  تكرار  . 15 -12فكانت من 

ثواين ، أما الراحة بُت  10 – 06: حدد الباحث فًتات الراحة البينية بُت التكرارات ب فترات الراحة البينية  -ج / 
 دقيقة .  02دقيقة إذل  01اجملموعات فكانت من 

 توزيع لتمارين على الوحدات التأىيلية : -د / 
 على اغبصص .توزيع التمارين  رقم الوحدة التأىيلية 

 ) مع استخداـ ك سائل العبلج الطبيعي . 27-26-25-24التمارين رقم (  01
 ). 27-26-25-24التمارين رقم (  02
 ). 30-29-28-24التمارين رقم (  03
 ). 33-32-31-30-24التمارين رقم (  04
 ). 35-34-33-30-24التمارين رقم (  05
 . 05رقم إعادة سبارين الوحدة التأىيلية  06
 ).38-37-36-35-34التمارين رقم (  07
 ).42-41-40-39التمارين رقم (  08
 ).45-44-43-42-41التمارين رقم (  09

 



 

 

 : معايير االنتقال إلى المرحلة المقبلة  -
 نقص يف درجة األدل ك االرتشاح يف اؼبفصل مقارنة باؼبرحلة السابقة  . -
 القدرة على اؼبشي بدكف عكازين .اؼبشي الصحيح بدكف عرج ك  -
 رفع الساقُت على التوارل دكف ثٍت أك عرج . -
ال يكوف مشكل يف مركنة أكتار اؼبفصل أم تكوف صبلبة يف اؼبفصل، ك هبب أف ال يكوف مصدر قلق يف هناية ىذه  -

 اؼبرحلة .
أدل يف الركبة ، تدفق اعبرح ، صعوبة يف ركبة غَت عادية ضبراء ، حرارة على مستول الركبة ، انتفاخ ك نقاط حمراء : -

ربريك اؼبفصل ، زيادة يف درجة اؼبركنة على مستول أكتار اؼبفصل . إذا كجدت أك لوحظت ىاتو النقاط اغبمراء هبب 
 تدخل الطبيب اعبراح .( تأخر التآـ اعبرح ، مشاكل كريدية )

 باؼبفصل ، االلتهابات .    التهاب اؼبفصل ، الضمور الزائد للعضبلت احمليطة  المخاطر : -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 يوم : 45يوم إلى  21المرحلة الثانية من 
 الصور التمارين

العمل من خبلؿ ىذا التمرين على توسيع اؼبدل اغبركي للمفصل كما يبكن ( :  24التمرين رقم ) 
، الرجل اؼبصابة فوؽ لوح تزجل  اعبلوس على كرسي،  اعتباره من سبارين اإلضباء يف ىذه اؼبرحلة

skate-board)  () : 28التحريك البطيء لؤلماـ مث اػبلف . الشكل رقم( 
)مرة ، الراحة بُت 15) مرات ، التكرارات (03دقائق ، اجملموعات ( 05ضبل التمرين : مدة التمرين 

 دقيقة .   01اجملموعات 
 

 )28الشكل رقم (

التمرين إذل ربسُت اؼبدل اغبركي ؼبفصل الركبة من كضع االستلقاء  يهدؼ( :   25التمرين رقم  ) 
على الظهر ك بوضع القدـ السليمة على القدـ اؼبصابة ك وباكؿ ثنيها إذل أبعد مدل مع التوقف عند 

 ) 29الشعور باألدل .الشكل رقم (
راحة بُت مرات ، ال 12مرات ، التكرارات  03اجملموعات ، % 20: شدة التمرين  حمل التمرين

 دقيقة . 01ثواين الراحة بُت اجملموعات  06التكرارات 
 

 )29الشكل رقم (
 40: من كضع الوقوؼ ، يستند اؼبصاب إذل الطاكلة ك يقـو بثٍت الرجلُت لزاكية  (26التمرين رقم )

. يهدؼ التمرين إذل ربسُت اؼبدل اغبركي للمفصل اؼبصاب ك تقوية العضبلت القابضة     45° –
 ) . 30ك الباسطة ؼبفصل الركبة . الشكل رقم (

مرة ، البقاء يف كضع الثٍت أك االنقباض   12مرات ، التكرارات  04اجملموعات  حمل التمرين :
 دقيقة . 01ثواين ، الراحة بُت اجملموعات  06ثواين ، مث االسًتخاء  06

 
 )30الشكل رقم (

: من كضع الوقوؼ ، يستند اؼبصاب إذل الطاكلة ك يقـو بإرالة للعضبلت  ( 27التمرين رقم )
 ) 31مية للفخذ عن رريق التناكب بالوقوؼ على رؤكس األصابع . الشكل رقم  (اػبلفية ك األما

مرة ، البقاء يف كضع الثٍت أك االنقباض   12مرات ، التكرارات  04اجملموعات  حمل التمرين :
  دقيقة . 01ثواين ، الراحة بُت اجملموعات  06ثواين ، مث االسًتخاء  06

 )31الشكل رقم (
باالستناد على اغبائط أك كرسي نقـو دبد ك بسط الرجل إذل األماـ مث إذل ( :  28التمرين رقم )

   ) .  32اػبلف هبدؼ تقوية العضبلت الباسطة ؼبفصل الركبة ، كما ىو موضح يف الشكل رقم (
 ) 32ك يبكن استخداـ حزاـ مطاط . الشكل رقم (

مرة ،  15مرات لكل رجل ، التكرارات  03 اجملموعات % 30شدة التمرين  :  حمل التمرين
 دقيقة . 01) ثواين ، الراحة بُت الدكرات 10) ثواين ، االسًتخاء (10االنقباض (

 
 )32الشكل رقم (

باالستناد على اغبائط أك كرسي نقـو بثٍت الرجل إذل اػبلف هبدؼ تقوية ( :29التمرين رقم )
 ) . 33العضبلت القابضة ؼبفصل الركبة  ، كما ىو موضح يف الشكل رقم (

مرة ،  15مرات لكل رجل ، التكرارات  04، اجملموعات  % 40شدة التمرين  : حمل التمرين
  دقيقة 01الراحة بُت اجملموعات ) ثواين ، 06) ثواين ، االسًتخاء (06االنقباض (

 )33الشكل رقم (



 

 

: من كضع اعبلوس الطورل ، دبساعدة اؼبشرؼ على التأىيل أك بدكهنا ترفع ( 30التمرين رقم )
عن السطح ك يناكب بُت الرجل السليمة ك اؼبصابة . الشكل رقم    ° 25الرجل اؼبصابة إذل أعلى 

)34.((Stéphane MARTINE, 2014) (CHRISTIAN GAL, 1989) 
ثواين ، الراحة بُت  05مرة ، مدة الرفع  15مرات ، التكرار   04اجملموعات   حمل التمرين :

 دقيقة . 01ثواين ، الراحة بُت الدكرات  05التكرارات 
 

 )34الشكل رقم (

يف نفس الوضعية ( جلوس أك سبدد رورل ) رفع الرجل السليمة مث اؼبصابة : ( 31التمرين رقم )
 ).35سم .الشكل رقم ( 40 – 30 –سم  20سم لنقلها للخارج  10ألعلى 

ث الراحة بُت  05مرة ، مدة الرفع  15-12مرات التكرارات  3: اجملموعات  حمل التمرين
  دقيقة . 01ث ، الراحة بُت الدكرات  05التكرارات 

 )35الشكل رقم (
يف نفس الوضعية ( جلوس أك سبدد رورل ) رفع الرجل السليمة مث اؼبصابة : (32التمرين رقم )

 ).36سم لرسم دائرة يف اؽبواء ، مث رسم األعداد الرقمية . الشكل رقم ( 10ألعلى 
ث الراحة بُت  05مرة ، مدة الرفع  15-12مرات ، التكرارات  3اجملموعات   حمل التمرين :

  دقيقة . 01ث ، الراحة بُت الدكرات  05التكرارات 
 )36الشكل رقم (

سم تبادؿ تقارع الرجلُت ألعلى          30) : جلوس رورل رفع الرجل ألعلى 33( التمرين رقم
 ).37الشكل رقم ( ك ألسفل .

مرة ، الراحة بُت اجملموعات 15 - 12مرات ، التكرارات  7- 5: اجملموعات :  حمل التمرين
  دقيقة . 01

 )37الشكل رقم (
سم  10: من كضع االستلقاء على البطن يقـو اؼبصاب برفع رجلو ألعلى   ( 34التمرين رقم ) 

 ).38الشكل رقم (كغ .   01دكف مقاكمات مث استخداـ أكزاف 
باألكزاف )  06بدكف أكزاف ك  06مرة ، (  12مرات ، التكرارات  04:  اجملموعات  حمل التمرين

  دقيقة . 02ثواين ، الراحة بُت اجملموعات  10ثواين الراحة بُت التكرارات  10مدة االنقباض 
 )38الشكل رقم (

إذل تقوية : دائما تبقى الرجل فبدكدة ، حبيث هندؼ من خبلؿ ىذه التمارين (35رقم )التمرين 
ستلقاء على اعبانب األيبن ك رفع اال من كضعك القابضة ك الباسطة ،  ةالعضبلت اؼبقربة ك اؼببعد

) ، أك نضع كرة ربية 39الشكل رقم (الرجل اليسرل لتقوية العضبلت اؼبقربة كاؼببعدة ،  مث العكس 
 بُت الرجلُت ك يضغط اؼبصاب عليها بالرجل اليمٌت مث اليسرل .

ثواين ، الراحة  06مرة ، مدة الرفع  15إذل  10مرات ، التكرارات  05اجملموعات  ين :حمل التمر 
 دقيقتاف.   02ثواين ، الراحة بُت اجملموعات  06بُت التكرارات 

.)CHRISTIAN GAL ،1989( 

 

 
 )39الشكل رقم (



 

 

الكرة الطبية ربت القدمُت ، الساقُت مفركدتُت نقـو بسحب الكرة  –: رقود  (36التمرين رقم)
الطبية إذل اػبلف مث العودة ، يهده التمرين إذل ربسُت اؼبدل اغبركي ك تليُت اؼبفصل . الشكل رقم   

)40. ( 
ثواين       10مرة ، مدة االنقباض 15 - 12مرات ، التكرارات  5: اجملموعات :  حمل التمرين

 دقيقة 01ثواين ، الراحة بُت الدكرات  10ء ك االرزبا
 

 ).40الشكل رقم (
يستلقي اؼبصاب على الظهر ، ك توضع الكرة الطبية الكبَتة اؼبستعملة بُت ( :  37التمرين رقم ) 

ك يقـو بثٍت الرجلُت ك مبدىا ، من اؼبهم يف ىذا التمرين أف تتحرؾ الساقُت ألعلى ك أسفل ،   رجليو
كما هبب أف تنقبض عضبلت البطن ك يركز النظر على الكرة الطبية .ك يهدؼ التمرين إذل تقوية 

 ) . 42) ، (41العضبلت الباسطة للساؽ  ك عضبلت البطن .الشكلُت (
) ثواين ، 08) مرة ، مدة بسط الرجلُت (15) مرات ، التكرارات (05(: اجملموعات  حمل التمرين
 دقيقة . 01) ثواين ، الراحة بُت اجملموعات 08مدة القبض (

( Niklas Otternach, 2014)  
 )42) (41الشكلُت رقم (

يستلقي اؼبصاب على ظهره ك ضع القدمُت فوؽ الكرة الطبية الكبَتة  ( : 38التمرين رقم ) 
اؼبستعملة يف التأىيل ، يبدد الذراعاف على األرض ، كيرفع اعبذع ك الردفاف عن األرض ، مث يقـو 
اؼبصاب بدحرجة الكرة ربت الرجلُت لؤلماـ ، مث إعادهتا باذباه الردفاف أك اعبذع . ال هبب أف نثٍت 

درجة كبَتة ، نتوقف عن الثٍت عند الشعور أك اإلحساس باألدل . يهدؼ التمرين إذل  الرجلُت إذل
) ، 43ربسُت القوة العضلية للعضبلت القابضة ؼبفصل الركبة ك عضبلت البطن . الشكلُت رقم : (

)44. ( 
 ) ثواين ، مدة08) مرة ، مدة مد الرجلُت (15) مرات ، التكرارات (05: الدكرات ( حمل التمرين

  (Niklas Otternach, 2014 )) ثواين. 08القبض (
 ) .44) (43الشكلُت رقم (

: يهدؼ التمرين إذل تقوية العضبلت األمامية للفخذ ، من كضع اعبلوس على  (39التمرين رقم )
الكرسي ك ربط القدـ السليمة مث اؼبصابة برباط مطاري مع رريف الكرسي ك سحبها لؤلماـ .الشكل 

 ) 45رقم (
مرة ، 15 - 12مرات ، التكرارات  7-5اجملموعات : ،  % 30: شدة التمرين  حمل التمرين

 دقيقة 01ثواين ، الراحة بُت الدكرات  06ض مدة االنقبا
 

 )45الشكل رقم (
: ربط القدـ برباط مطاري مع رريف السلم اغبائطي ك سحب الرباط اؼبطاري  (40التمرين رقم )

 ) .46لؤلماـ مث للخلف من كضع الوقوؼ . الشكل رقم (
مرة  ، 15 - 12مرات ، التكرارات  7-5، اجملموعات :  % 30: شدة التمرين  حمل التمرين
  دقيقة . 01ثواين ، الراحة بُت الدكرات  06ثواين ، االسًتخاء  06مدة االنقباض 

 )46الشكل رقم (



 

 

يهدؼ ىذا التمرين إذل تقوية العضبلت اػبلفية للفخذ ، نربط القدـ برباط  ( :41التمرين رقم )
مطاري مع رريف السلم اغبائطي مث نسحب الرباط اؼبطاري للخلف من كضع الوقوؼ مع ثٍت 

 ) .47مفصل الركبة . الشكل رقم (
 دقيقة . 01مرة ، الراحة بُت اجملموعات  12مرا ت ، التكرارات  04: اجملموعات  حمل التمرين

 
 )47الشكل رقم (

يهدؼ ىذا التمرين إذل تقوية العضبلت األمامية للساؽ ، نربط مشط القدـ  ( :42التمرين رقم )
برباط مطاري مع رريف السلم اغبائطي أك الطاكلة ، مث نسحب الرباط اؼبطاري للجانب األيبن مث 

 ).48الشكل رقم ( األيسر من كضع الوقوؼ مع ثٍت مفصل الركبة .
 دقيقة . 01مرة ، الراحة بُت اجملموعات  12مرا ت ، التكرارات  04: اجملموعات  حمل التمرين

 

 )48الشكل رقم (

تقوية العضبلت اؼبقربة ك اؼببعدة من كضع الوقوؼ ، ربط مفصل القدـ : ( 43التمرين رقم )
القدـ إذل اليمُت مث اؼبصابة برباط مطاري متمدد  جبهاز متبلصق مع اعبدار ، مث يسحب اؼبصاب 

 ) .49إذل اليسار ، التبعيد  ك التقريب ، مث يعاد نفس العمل مع الرجل السليمة . الشكل رقم : (
مرة ، الراحة بُت الدكرات  15مرات ، التكرارات  03الدكرات  % 30ضبل التمرين : شدة التمرين 

 )Lyon-ortho-clinic ،2014(دقيقة . 01
 (Jurgen Buchbauer . Kurt Steininger, 2003, p. 263) 

 
 )49الشكل رقم (

تقوية العضبلت الباسطة ك القابضة من كضع الوقوؼ ، ربط مفصل القدـ ( :  44التمرين رقم ) 
اؼبصاب القدـ إذل األماـ مث اؼبصابة برباط مطاري متمدد  جبهاز متبلصق مع اعبدار ، مث يسحب 

إذل اػبلف ، أك باالستناد باليدين على كرسي مث تثٌت الركبة لؤلماـ مث تبسط ، مث يعاد نفس العمل 
 )  .51)،(50مع الرجل السليمة . الشكلُت رقم (

مرة ، الراحة بُت الدكرات  15مرات ، التكرارات  04الدكرات  % 30ضبل التمرين : شدة التمرين 
 (Jurgen Buchbauer . Kurt Steininger, 2003, p. 263) قة .دقي 01

 
 ) .51) ، (50الشكلُت رقم (

: اؼبشي يف حوض السباحة ، التنسيق بُت عمل األرراؼ السفلية مع التدرب (  45التمرين رقم )
 ) .52(على اؼبشي ربت تأثَت مقاكمة اؼباء . الشكل رقم 

 ،  مرات 10مرات ، التكرارات  03دقائق ، اجملموعات  10 – 5مدة التمرين حمل التمرين : 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 ت

 )52الشكل رقم (



 

 

حساس العميق لمفصل الركبة : األسابيع    التقوية العضلية و االتزان و اإل المرحلة الثالثة : - 03
 : 90إلى اليوم  45من اليوم  12- 7

ىذه اؼبرحلة ىي مرحلة اسًتجاع ثقة البلعب بركبتو اؼبصابة ك العودة لبلرتكاز على القدـ اؼبصابة بالتدريج ك استعادة 
 اؼبدل اغبركي للمفصل ، ك يبكن يف ىذه اؼبرحلة نزع اعببَتة ك االستغناء عن العكازين ، مع استشارة الطبيب بطبيعة اغباؿ 

بلبتها ك ينخفض األدل ك االلتهاب ، ك تكتسب الركبة حركية جيدة ، حبيث يصل ك يف ىذه اؼبرحلة تستعيد الركبة ص
يف حالة الثٍت ك اؼبد الكامل يف هناية الشهر الثاين ، ك يظهر ربكم جيد يف العضبلت العاملة  °120اؼبدل اغبركي إذل 

 ها هبب استشارة الطبيب .على اؼبفصل يف اغبياة اليومية . يف حالة ما إذا لوحظ بأف الركبة دل تستعد حركيت
 أىداف ىذه المرحلة :  -
 حركية تامة للمفصل اؼبصاب . -
تطوير القوة العضلية للعضبلت العاملة على اؼبفصل ك ربسُت التوازف ، ك التحكم العصيب العضلي على األجهزة الثابتة  -

 ك الغَت ثابتة ، مع استخداـ التمارين الساكنة ك اؼبتحركة .
 لقفزات الثنائية ك تطوير درجة االتزاف الثابت ك الديناميكي .التحكم يف ا -
 التأىيل : - 

 : تحريك الركبة -
بداية من األسبوع السادس مع الزيادة التدرهبية حىت نصل إذل اؼبدل اغبركي الكامل  ° 120/ 0/0ثٍت ك مد الركبة  -

 يف هناية األسبوع السابع .
 كجود صبلبة اؼبفصل أك نقص حركية اؼبفصل .ربريك سليب لرضفة الركبة يف حالة  -
  °45) : ربريك باستخداـ السلسلة اغبركية اؼبفتوحة التمديد النشط من  TRيف حالة اعبراحة بطريقة الوتر الرضفي (  -

 . ° 90إذل 
 : (CCOسلسلة حركية مفتوحة )  -
 : العضلة الرباعية الرؤوس -

 فقط . ° 90ك  45: سلسلة حركية مفتوحة اؼبد يكوف بُت  ( TRفي حالة الجراحة بطريقة الوتر الرضفي ) 
 ( التقصَت أك التطويل ) مقاكمة خفيفة .

إذا كانت ضركرية  °0سبارين ساكنة ( :DIDTفي حالة الجراحة بطريقة وتر المستقيمة األمامية و النصف وترية )
 ) . CCFك إال نستعمل السلسلة اغبركية اؼبغلقة ( 

 :  للفخذ العضلة الخلفية -
 : حرية يف العمل . (TRفي حالة ) 
 : ضد مقاكمات خفيفة مث ضد مقاكمات حرة بداية من األسبوع السابع . (DIDTفي حالة ) 

 : السلسة الحركية المغلقة -
) ( التقصَت ك التطويل            12إذل غاية األسبوع الثاين عشر (  °0/0/90االرتكاز على رجل كاحدة مد / ثٍت الركبة 

 أك اؼبركزم ك البلمركزم ) .



 

 

 .)  CCFتقوية العضبلت اػبلفية للساؽ من الوقوؼ مد الركبة ( 
 ). gainageتقوية اعبذع عن رريق االرتكاز على الذراعُت ك اؼبرفقُت مع مد كامل للجسم ( 

 ) . DIDT) ك بالتدريج يف حالة (  TR: حرة يف حالة (  الخلفية للفخذتمديد العضالت  -
 : بداية اؼبشي بدكف عكازين خارج مركز العبلج يف بداية ىذه اؼبرحلة أم بعد األسبوع اػبامس . التأىيل على المشي -
بت مع التدرج يف درجة : بداية االرتكاز على رجل كاحدة على جهاز التوازف الغَت ثا االتزان و اإلحساس العميق -

 الصعوبة .
 : تمارين القفز -

) مع التوقف عند  bipodal: بداية القفز داخل اؼباء ( يف اؼبسبح ) بالرجلُت أم دعم ثنائي (  في األسبوع السابع
 الشعور باألدل .

) ك يبدأ  unipodal: بداية القفز داخل اؼباء ( يف اؼبسبح ) برجل كاحدة أم دعم أحادم (  في األسبوع التاسع
 القفز على البساط اؼبرف بالرجلُت دعم ثنائي .

 : بداية القفز داخل القاعة على رجل كاحدة ك االستقباؿ يكوف بالرجلُت . في األسبوع الحادي عشر
 : ( إذا كانت متوفرة ) . التأىيل في الماء ) في المسبح ( -

 العضلية .حساس العميق ، النغمة التعبئة النشطة ، االتزاف ك اإل
 سبارين القفز ك اعبرم اػبفيف بعد األسبوع السابع داخل اؼبسبح .

إيقاؼ حصص التأىيل يف اؼبسبح بعد األسبوع التاسع من أجل إجراء حصص خاصة داخل قاعة اعبمباز ( ذات بساط 
 مرف ) .

 ت إشراؼ اؼبعاجل الطبيعي .: يف بداية األسبوع التاسع اؼبشي السريع على جهاز السَت اؼبتحرؾ رب تمارين الجري -
 تمارين التهيئة المفصلية و التقوية العضلية  : -

 تنشيط عضلي متدرج ك معتدؿ باستخداـ سبارين ساكنة متساكية القياس ك سبارين حركية .
 يبكن استخداـ التحفيز الكهربائي يف التنشيط العضلي .

)  TR،دبقاكمة ك بدكهنا ، نستخدـ الرجلُت لكن يف حالة (  ° 0/90( اؼبقعد اؼبرتفع ) ثٍت / مد  الدراجة الثابتة :
نستخدـ رجل كاحدة . من األسبوع السابع إذل األسبوع التاسع ، ك بعد ذلك حركية حرة ، مع التدرج يف رفع اؼبقاكمات 

 بع  .) يبدأ برجل كاحدة بعد األسبوع السا DIDTك شدة التمرين ، بالرجلُت أك برجل كاحدة ( لكن يف حالة  ( 
 : استخداـ اؼبقاكمة .  (Stepperجهاز السير المتناوب الثابت ) 

: دعم ثنائي أم بالرجلُت ، مع توزيع اغبمل بالتساكم على  (Legpressجهاز ثني الركبة من الجلوس الطولي ) 
 ،  °0/0/90، ك بعد األسبوع التاسع نبدأ العمل برجل كاحدة مد / ثٍت  ° 0/0/90اعبزء السفلي ثٍت ك مد الركبة 

 العمل على اختفاء الضمور العضلي ، حبيث نبدأ بتمارين قوة اؼبداكمة العامة مث ننتقل بعد ذلك إذل سبارين القوة اػباصة .
 :  ( Legcurl)( IJتقوية العضالت الخلفية للفخذ ) جهاز ثني الركبة من الجلوس إلى الخلف 

 مع عزؿ الركبة اؼبصابة ، العمل على اختفاء الضمور العضلي . °0/0/90: مد / ثٍت  (TRفي حالة ) 
 تكرار بشدة ك مقاكمة ضعيفة بعد األسبوع السابع . 3x 20: ( DIDTفي حالة ) 



 

 

السَت اؼبتناكب ، راكلة الدراجة الثابتة ، جهاز السَت اؼبتحرؾ ، جهاز األدوات المستخدمة في ىذه المرحلة :  -
عبلج ، أربطة مطارية ، أجهزة توازف ثابتة ك غَت ثابتة ، جهاز التوازف ( الًتكمبولُت ) ، كرات ربية متوسطة ك كبَتة 

 ).Legpress) ،(Legcurlكغ ، جهاز تقوية العضبلت األمامية ك اػبلفية (  07اغبجم ، بار حديدم ذك كزف 
أسابيع تبدأ من بداية األسبوع السابع إذل هناية  ستة: مدة ىذه اؼبرحلة  ة الثالثةتقنين الحمل التدريبي للمرحل -

األسبوع الثاين عشر بوقع ثبلث حصص يف األسبوع ك ربتوم على انقباضات عضلية متحركة ، ك ربتوم سبارين توسيع 
 اؼبدل اغبركي للمفصل اؼبصاب ك سبارين االتزاف الثابت ك الديناميكي .

: قاـ الباحث بتقنُت اغبمل البدين يف اؼبرحلة الثانية لكل مصاب على حدة حيث تًتاكح  لحمل البدنيشدة ا -أ / 
من أقصى قدرة اؼبصاب حيث كاف اؽبدؼ من ىذه اؼبرحلة احملافظة  % 50 -30شدة التمرينات يف ىذه اؼبرحلة بُت 

على الكفاءة العضلية للطرؼ اؼبصاب ك تقوية العضبلت العاملة على الركبة اؼبصابة ، استعادة كفاءة العمل العضلي 
 من كفاءتو .  % 40العصيب للطرؼ اؼبصاب ك استعادة الطرؼ اؼبصاب لػػػ 

مرات ، أما التكرارات  06 -04دد الباحث عدد اجملموعات يف اؼبرحلة األكذل من : ح حجم الحمل البدني -ب / 
 دقيقة . 90إذل  60 تكرار. مدة اغبصص من 20 -12فكانت من 

ثواين ، أما الراحة بُت  10 – 06: حدد الباحث فًتات الراحة البينية بُت التكرارات ب فترات الراحة البينية  -ج / 
 دقيقة ، حسب شدة التمارين  . 02دقيقة إذل  01اجملموعات فكانت من 

 : توزيع التمارين على الوحدات التأىيلية  -د / 
 . توزيع التمارين على الوحدات التأىيلية رقم الوحدة التأىيلية 

1-2  )46-47-48-49-50-75-76.( 
3-4  )46-47-48-49-50-75-76.( 
5-6  )46-47-51-52-53-54.( 
7-8  )46-47-55-56-57-77-47 .( 
9-10  )46-47-58-59-60-61-75-76 .( 
11-12   )46-47-48-55-62-63-77-78 .( 
13-14   )46-47-67-64-65-66-75-76 . ( 
15-16  )46-47-68-69-70-71-75-76 ( 
17-18  )46-47-67-72-73-74-76-77-78 ( 

 الخامسة ( :معايير االنتقال إلى المرحلة المقبلة ) المرحلة  -
 االستعداد اعبيد للجرم ك القفز . -غياب شبو تاـ لؤلدل ك االرتشاح . -اؼبدل اغبركي الكامل ؼبفصل الركبة . -
: حرارة على مستول الركبة ، انتفاخ ، األدل ، مركنة مكاف اإلصابة ك عدـ توفر ك ربقق شركط  النقاط الحمراء -

 االنتقاؿ للمرحلة اليت تليها ، هبب استشارة الطبيب اعبراح .
 Arthrofibrose, algodystrophie: التهاب اؼبفصل ، سبدد يف الرباط اؼبستبدؿ . ( المخاطر -

syndrome du cyclope . ( 



 

 

 يوم : 90يوم إلى  45لثة من المرحلة الثا

 الصور التمارين
العمل على الدراجة الثابتة اؽبوائية ، حبيث تكوف الدراجة على ( :   46التمرين رقم ) 

أرضية مسطحة ك ىذا التمرين لتليُت اؼبفاصل من أجل اسًتجاع حركية ك نشاط مفصل 
ىذا التمرين يف ىذه اؼبرحلة يف صبيع الركبة مع رفع شدة اؼبقاكمة تدرهبيا .ك يستخدـ 

 ). الرفع التدرهبي غبمل التمرين من حصة ألخرل .53اغبصص  شكل رقم (
)مرات ، مدة اجملموعة الواحدة  02، اجملموعات (  % 40: الشدة  حمل التمرين

 ف/د .  120) دقيقة . نبض القلب  01) دقيقة ، الراحة بُت اجملموعات (06(
 

 ) 53الشكل رقم (
اؼبشي على جهاز السَت اؼبتحرؾ ، من أجل اسًتجاع حركية           ( :47التمرين رقم )

ك نشاط الرجلُت مع ربسُت التنسيق العصيب اغبركي ك يستخدـ ىذا التمرين يف ىذه 
 ) .54اؼبرحلة يف صبيع اغبصص  . الشكل رقم (

اجملموعة الواحدة مرات ، مدة  02اجملموعات ،  % 40: شدة التمرين  حمل التمرين
. كم / سا  06دقائق ، السرعة معتدلة  12مدة التمرين د .  02x06دقائق ،    06

 دقيقة . 01الراحة بُت اجملموعات 
 

 )54الشكل رقم (
) هبدؼ تقوية stepper:العمل على جهاز السَت اؼبتناكب الثابت ( ( 48التمرين رقم )

ك التنشيط القليب التنفسي ، ك التنسيق بُت العضبلت العاملة على مفصل الركبة اؼبصابة 
 ) .55عمل األرراؼ السفلية . الشكل رقم (

د ،الراحة بُت 02x 6دقيقة ،  12، مدة التمرين  %30شدة التمرين حمل التمرين :
  دقيقة . 01اجملموعات 

 )55الشكل رقم (
الوقوؼ على الرجلُت مع إسناد الظهر إذل اغبائط  ، ثٍت الركبتُت ال ( :49التمرين رقم )

العودة بالتدرج البطيء ، نرتكز على اعبزء السليم أكثر من اعبزء ° 45/  30تتجاكز 
 ) 57) ، (56اؼبصاب ، أم ال نرتكز على الرجل اؼبصابة بقوة .الشكلُت رقم (

) ثانية 15) ثانية الصعود (15دقائق ، الثٍت ( 10: مدة التمرين  حمل التمرين
 ) دقائق  .03) مرة . الراحة بُت اجملموعات ( 15) التكرارات (  03اجملموعات ( 

 
 ) 57) (56الشكل رقم (

يهدؼ ىذا التمرين إذل ربقيق التوازف الثابت فوؽ جهاز التوازف ( : 50التمرين رقم )
لؤلماـ مث إذل اػبلف مع االرتكاز اؼببُت يف الشكلُت حبيث يبيل الرياضي اؼبصاب القدمُت 

 ) .59)،(58باليدين على جهاز التوازف .الشكلُت رقم (
) مرة ، الراحة بُت اجملموعات  15) مرات ، التكرارات (03: اجملموعات ( حمل التمرين

 ) دقيقة  .02(
 

 
 ).59) ، (58الشكل رقم (



 

 

الثبات ك اإلحساس العميق االتزاف من  يهدؼ التمرين إذل ربسُت( : 51التمرين رقم )
للركبة على رجل كاحدة ، دكف استعماؿ الثقل كما ىو موضح يف الشكل حبيث نرتكز 
على رجل كاحدة ك نؤخر الرجل األخرل ك نفتح الذراعُت لؤلماـ ك  كباكؿ اغبفاظ على 

 ) .61) (60ثانية . الشكلُت رقم (  20االتزاف ؼبدة 
) مرات لكل رجل ، مدة  04دقائق ، الدكرات(  10: مدة التمرين  حمل التمرين

  ثانية . 30ثانية الراحة بُت الدكرات  30 – 20االرتكاز 
 ) . 61) ، (60الشكلُت رقم (

سبارين االتزاف من الثبات على رجل كاحدة ، دكف استعماؿ الثقل ( : 52التمرين رقم )
ىو موضح يف الشكل حبيث نرتكز على رجل  مث باستعماؿ الثقل البار اغبديدم كما

كاحدة ك نؤخر الرجل األخرل ك نفتح الذراعُت لؤلماـ ك  كباكؿ اغبفاظ على االتزاف ؼبدة 
 ) .62ثانية . الشكل رقم ( 20

) مرات لكل رجل ، مدة  04دقائق ، الدكرات(  10: مدة التمرين  حمل التمرين
  ثانية .  30ات ثانية الراحة بُت الدكر  30 – 20االرتكاز 

 ) .62الشكل رقم (
سبارين االتزاف من الثبات على رجل كاحدة ، دكف استعماؿ الثقل ( : 53التمرين رقم )

مث باستعماؿ الثقل البار اغبديدم كما ىو موضح يف الشكل حبيث نرتكز على رجل 
كاحدة ك نرفع الرجل األخرل ك نفتح الذراعُت لؤلماـ ك  كباكؿ اغبفاظ على االتزاف ؼبدة 

 ) .63ثانية . الشكل رقم ( 30 – 20
) مرات لكل رجل ، مدة  04دقائق ، الدكرات(  10: مدة التمرين  التمرينحمل 

  ثانية . 30ثانية الراحة بُت الدكرات  30 – 20االرتكاز 
 ) .63الشكل رقم (

: يقـو البلعب اؼبصاب دبحاكلة تقدًن الرجل اليمٌت لؤلماـ مع ثٍت  (54التمرين رقم )
فتح الذراعُت ، يفتح ك يقدـ رجلو لؤلماـ مث الرجل اليسرل يف اػبلف ، الرأس مرفوع ، 

) . ك وباكؿ الثبات يف كل كضعية   les fentesللجانب األيبن مث للجانب األيسر ( 
 ) .64.الشكل رقم ( ثانية . 15 – 10

مرات لكل رجل ك يف االذباىات الثبلث   04دقائق ، التكرارات  10:   حمل التمرين
 ثانية . 15-10ثانية ، الراحة بُت التكرارات  15-10مدة الثبات يف الوضعية 

 
 

 ) .64الشكل رقم (



 

 

 ك القدـ األماـ إذل القدـ اليسرل ):األماـ إذل ربرؾ( انثناء شبو : يف (55التمرين رقم )
 الساؽ أماـ الذراع. درجة 90 إذل األمامية الساؽ يقـو البلعب بثٍتللخلف  اليمٌت

مث نغَت يف  .التمرين رواؿ مستقيمنا النصفي اعبذع يكوف أف لؤلماـ ، هبب تتأرجح األمامية
كغ يف   02كغ يف اليد اليمٌت ك   02رريق ضبلها باليدين  التمرين باستخداـ األكزاف عن

استقامة اعبذع نقـو خبطوات لؤلماـ مث إذل اعبانبُت األيبن         على  باغبفاظ اليد اليسرل ك
 ) .66) (65الشكلُت رقم ( . ك األيسر

مرات لكل رجل ك يف االذباىات  10)، التكرارات 02:اجملموعات (   حمل التمرين
ثانية . الراحة  15-10ثواين ، الراحة بُت التكرارات  06الثبلث  مدة الثبات يف الوضعية 

 ثانية . 30 اجملموعات بُت

 
)66)(65الشكلُت رقم (  

سبارين االتزاف من الثبات على رجل كاحدة ، باستعماؿ الثقل البار ( : 56التمرين رقم )
اغبديدم كما ىو موضح يف الشكل حبيث نرتكز على رجل كاحدة ك نضع  الرجل 

 20اغبفاظ على االتزاف ؼبدة األخرل فوؽ الكرة الطبية ك نفتح الذراعُت لؤلماـ ك  كباكؿ 
 ) .68)،(67ثانية .الشكل رقم ( 30 -

) مرات لكل رجل ، مدة  04دقائق ، الدكرات(  10: مدة التمرين  حمل التمرين
  ثانية . 30ثانية الراحة بُت الدكرات  30 – 20االرتكاز 

 ).68) ، (67الشكلُت رقم (
: سبرين االتزاف الثابت ك اإلحساس العميق ، حبيث هبلس اؼبصاب  (57التمرين رقم )

على الكرة الطبية الكبَتة اغبجم ، ك وبمل بار حديدم ، يفتح ذراعيو  ك وباكؿ رفع رجل 
 – 25لؤلماـ مثبتا الرجل األخرل على األرض ، وبافظ البلعب على ىذه الوضعية ؼبدة 

 ) .69الشكل رقم ( ثانية . 30
) مرات لكل رجل ، مدة  04دقيقة ، اجملموعات(  12مدة التمرين التمرين :حمل 

  ثانية . 30ثانية الراحة بُت اجملموعات  30 – 25االرتكاز 
 ) 69الشكل رقم  (

يهدؼ ىذا التمرين إذل تقوية العضبلت اػبلفية للفخذ ( القابضة  ( :58التمرين رقم )
ؼبفصل الركبة ) . حبيث توضع الكرة الطبية اؼبتوسطة اغبجم بُت عضبلت الفخذ           

ك عضبلت الساؽ ك وباكؿ اؼبصاب تثبيتها دبفصل القدـ مث يقـو بقبض العضبلت مث 
 ) .70ارزبائها .الشكل رقم (

مرة ، مدة  15) مرات لكل رجل ، التكرارات 03جملموعات ( : ا حمل التمرين
  دقيقة . 01ث ،  الراحة بُت اجملموعات  10ث  ك مدة االرزباء 10االنقباض 

 ) 70الشكل رقم (



 

 

يهدؼ ىذا التمرين إذل تقوية العضبلت األمامية للفخذ  ( الباسطة  ( :59التمرين رقم )
ؼبفصل الركبة ) .حبيث وباكؿ البلعب اؼبصاب دفع الكرة اؼبثبتة على السرير أك اغبائط 

 ) .71ببارن مفصل القدـ من كضع الوقوؼ .الشكل رقم (
دة مرة ، م 15) مرات لكل رجل ، التكرارات 03: اجملموعات (  حمل التمرين

  ثانية . 30ث ،  الراحة بُت اجملموعات  10ث ك مدة االرزباء 10االنقباض 
 ) .71الشكل رقم (

يهدؼ ىذا التمرين إذل تقوية العضبلت األمامية ك اػبلفية للفخذ    ( :60التمرين رقم )
( القابضة ك الباسطة ؼبفصل الركبة ) . حبيث يثبت ثقل ربت مفصل الركبة ك وباكؿ 

 ) .72بض العضبلت مث ارزبائها .الشكل رقم (اؼبصاب بق
مرة   15) مرات ، التكرارات 03دقائق ، اجملموعات (  10:مدة التمرين  حمل التمرين
  دقيقة . 01ث ،  الراحة بُت اجملموعات  10ث ك مدة االرزباء 10مدة االنقباض 

 ) 72الشكل رقم (
يهدؼ ىذا التمرين إذل تقوية العضبلت اػبلفية للفخذ ( القابضة  ( :61التمرين رقم )

ؼبفصل الركبة ) . حبيث وباكؿ اؼبصاب من كضع اعبلوس على راكلة العبلج دفع الكرة 
 ) .73الطبية اؼبثبتة  إذل اػبلف ك يقـو بقبض العضبلت مث ارزبائها .الشكل رقم (

ث     10مرة ، مدة االنقباض  15) مرات ، التكرارات 03: اجملموعات (  حمل التمرين
 دقيقة . 01ث ،  الراحة بُت اجملموعات  10ك مدة االرزباء 

 
 

 )73الشكل رقم (
 

مًتا   20 من أكثر : يقـو البلعب باؼبشي على رؤكس األصابع إذل (62التمرين رقم )
 .الداخل  إذل أخَتان  ك اػبارج إذل أكالن لؤلماـ ،مث القدمُت توجيو كيتم

مرات ذىابا ك إيابا ، البقاء يف  10مرات ، التكرارات  03اجملموعات  : حمل التمرين
 ).75)(74الشكلُت رقم ( دقيقة . 01ثواين ، الراحة بُت اجملموعات  03الوضعية 

  
 )75)(74الشكلُت رقم (

: يعاد نفس التمرين السابق لكن يبشي البلعب على كعب القدمُت  (63التمرين رقم )
الداخل  إذل أخَتان  ك اػبارج إذل أكالن لؤلماـ ،مث القدمُت توجيو يتم ك مًتا 20 من أكثر إذل

مرات ذىابا ك إيابا ، البقاء يف  10مرات ، التكرارات  03اجملموعات  : حمل التمرين
 .)77)(76الشكلُت رقم ( دقيقة . 01ثواين ، الراحة بُت اجملموعات  03الوضعية 

 
 )77)(76الشكلُت رقم (



 

 

: اؼبشي على رؤكس األصابع مث على عقب القدـ مع مسك أك رفع ( 64التمرين رقم )
ىذا التمرين إذل تقوية عضبلت الساؽ ك التنسيق بُت عمل  كغ  يهدؼ  07ثقل قدره 

 ) .79) ، (78األرراؼ السفلية إضافة إذل ربسُت اؼبشي دكف عرج . الشكلُت رقم (
دقيقة ، الراحة  x02) مرات 03دقائق ، اجملموعات (  10: مدة التمرين  حمل التمرين

  دقيقة . 01بُت اجملموعات 
 . )79) ، (78الشكلُت رقم  (

: تقوية عضلية لعضبلت اعبزء السفلي العاملة على مفصل الركبة  (65التمرين رقم )
اؼبصابة ك السليمة . باستخداـ الكرة الطبية كبَتة اغبجم ، ك البار اغبديدم حبيث هبلس 

 البلعب على الكرة الطبية كاضعا البار اغبديدم بُت ذراعيو ك وباكؿ الوقوؼ .
 ) .83)،(82)،(81)،(80األشكاؿ رقم (
مرات   04دقيقة ، اجملموعات  12، مدة التمرين  % 40شدة التمرين  حمل التمرين :

 دقيقة ك نصف . 01مرة ، الراحة بُت اجملموعات  20 – 15التكرارات 
 

 

 
 ) 83) (82) (81) (80األشكاؿ رقم (

العمل على الدراجة الثابتة من كضع اعبلوس الطورل ، يهدؼ  ( :66التمرين رقم  )
التمرين إذل تقوية عضبلت اعبزء السفلي ، التنسيق بُت عمل األرراؼ ، التنشيط القليب 

 ) .84التنفسي . الشكل رقم (
  دقيقة . 01دقائق ) ، الراحة بُت اجملموعات  x 06 02دقيقة (  12:  حمل التمرين

 ) .84الشكل رقم (
: العمل على جهاز السَت اؼبتناكب الثابت ، دكف تثبيت اليدين على  (67التمرين رقم )

اعبهاز ، يهدؼ التمرين إذل التنسيق بُت األرراؼ العلوية ك السفلية ، التقوية العضلية 
 ) .86) (85للجزء السفلي ، ك التنشيط القليب التنفسي .الشكلُت رقم : (

 دقائق . x 06 02دقيقة ، اجملموعات  12: مدة التمرين  حمل التمرين
 

 ) .86) ، (85الشكل رقم (
يهدؼ التمرين إذل تقوية العضبلت األمامية للفخذ ك عضبلت ( :68التمرين رقم )

درجة مث يتم  45يستلقي الشخص على ظهره كيثٍت ركبتيو بزاكية اعبذع ك أسفل الظهر ،
 ) .87الشكل رقم ( .ثانيةرفع اعبذع لؤلعلى مث الرجوع 

ثانية ،  30دقيقة ، مدة الثبات يف كضع االنقباض  12:  مدة التمرين  حمل التمرين
 مرة . 10، التكرارات  02ثانية ، اجملموعات  30االسًتخاء 

 
 ) .87الشكل رقم (



 

 

يف ىذا التمرين كبن بصدد ربسُت التوازف الديناميكي أك اغبركي ، ( : 69التمرين رقم )
يف البداية نضع الساعدين على إحدل الكرات الطبية اؼبستندة إذل جدار مث نضع الساقُت 
على الكرة الطبية الثانية ، مع أخذ الوقت البلـز لتحقيق التوازف ، مث نبدأ يف تنفيذ التمرين 
بدفع الكرة الطبية بالساقُت إذل اػبلف مع الشد لعضبلت البطن ك عضبلت الظهر ، مع 

عدـ تقوس الظهر ك إذا مت رفع أصابع القدـ تستقر الكرة الطبية بشكل اغبرص على 
) 88أفضل ، مث بعده نثٍت الركبتُت ببطء ، مع التوقف عند الشعور باألدل .الشكلُت رقم (

) مرات ، التكرارات  03، اجملموعات (  % 50: شدة التمرين  حمل التمرين ) .89(
 ) دقيقتُت .02) مرات . الراحة بُت اجملموعات (10(

 
 ).89) ، (88الشكلُت رقم (

 

من خبلؿ ىذا التمرين إذل احملافظة على توازف ك استقرار  هندؼ( :70التمرين رقم )
الركبة ، حبيث يتدرب اؼبصاب على ربقيق التوازف الديناميكي . يرتكز اؼبصاب برجليو على 

الكرة بكلتا يديو ك يرميها على لوح التوازف مع ثٍت الركبتُت قليبل إذل األماـ ، ك يبسك 
 ) .91) ، (90اغبائط لتصطدـ بو ك تعود إليو . الشكلُت رقم (

) 15) مرات ،  التكرارات (03اجملموعات (  % 50: شدة التمرين :  حمل التمرين
  ) دقيقة  02مرة  الراحة بُت اجملموعات (

 ) .91) ، (90الشكلُت رقم (
خبلؿ ىذا التمرين إذل التنسيق ين اعبزء العلوم         هندؼ من ( : 71التمرين رقم )

( الكتفُت ) ك اعبزء السفلي ( الساقُت ) ك يساعد ىذه التمرين على تقوية عضبلت 
الكتف ك إحداث توازف عميق لعضبلت مفصل الركبة ك هبذه الطريقة يبكن تعزيز ك تقوية 

زف ك نؤخر الرجل السليمة كنضعها مفصل الركبة . حبيث نضع القدـ اؼبصابة على لوح التوا
على بساط اسفنجي صغَت ك نقـو بسحب اغببل اؼبتمدد إذل أعلى بفتح الذراعُت . 

 ) .93) (92الشكلُت رقم : (
) مرة . الراحة بُت اجملموعات 15) . مرات التكرارات (03: اجملموعات ( حمل التمرين 
 ) دقيقتُت .  02(

 
 )93) ، (92الشكلُت رقم (

يرتكز اؼبصاب على جهاز التوازف اؼببُت يف الشكل ( الًتكمبولُت )  ( : 72مرين رقم )الت
ك يناكب بُت الرجل السليمة ك اؼبصابة ، تطوير درجة االتزاف ك تقوية العضبلت العاملة 

 ) .94على مفصل الركبة . الشكل رقم (
قيقة ، الراحة د 01) مرات لكل رجل ، مدة اجملموعة 04اجملموعات ( حمل التمرين :
  ) دقيقة.01بُت اجملموعات (

 ) 94الشكل رقم (



 

 

اعبلوس على جهاز تقوية العضبلت الفخذ ذك الشكل اؼبائل ، ( : 73التمرين رقم )
لقاء ظهر اؼبصاب على بساط اعبهاز ، حبيث يدفع تالرجلُت فبدكدتُت لؤلماـ مع اس

، ال يزيد انثناء الركبتُت عن الدرجة  ببطءز لينزلق إذل األماـ  ك يرجع اؼبصاب برجليو اعبها
،  % 50شدة التمرين  حمل التمرين : ) .96)(95الشكلُت رقم : (° .  60

  دقيقة . 02مرة ، الراحة بُت اجملموعات  20مرات ، التكرارات  05اجملموعات 
 ) . 96) (95الشكلُت رقم (

اػبلفية للفخذ ، الرجلُت مثبتتُت اعبلوس على جهاز تقوية العضبلت ( :74التمرين رقم )
حبيث هبذب اؼبصاب برجليو اعبهاز إذل اػبلف  ، نقـو هبذا التمرين دكف أكزاف ، مث 

 ) . 97باألكزاف مع التدرج يف اغبمل تدرهبيا . الشكل رقم : ( 
مرة ،  20مرات ، التكرارات  03، اجملموعات  % 40: شدة التمرين  حمل التمرين

  دقيقة . 01ات الراحة بُت الدكر 
 )97الشكل رقم (

:  سبديد العضبلت األمامية للفخذ دبساعدة اؼبشرؼ على التأىيل     (75التمرين رقم ) 
 ).98الشكل رقم (ك يهدؼ التمرين كذلك إذل ربسُت اؼبدل اغبركي للمفصل . 

ثانية ،  30، مدة التمديد  02دقائق ، التكرارات  03: مدة التمرين  حمل التمرين
  ثانية . 30الراحة بُت اجملموعات 

 ).98الشكل رقم (
: سبارين التمديد العضلي للعضبلت الباسطة ك القابضة ؼبفصل الركبة  (76التمرين رقم )

اؼبصابة ك السليمة ، نقـو هبا بعد التمارين ك يف هناية اغبصة ، نقـو دبسك مفصل القدـ  
ك رفعها ألعلى حبيث تبلمس عضبلت الساؽ العضبلت اػبلفية للفخذ ك الرجل األخرل 

 ).99الشكل رقم ( على اغبائط باليد األخرل .يف حالة استقامة تامة ، مع االستناد 
ثانية ،  30، مدة التمديد  02دقائق ، التكرارات  03: مدة التمرين  حمل التمرين

 ثانية .  30الراحة بُت الدكرات 
 

 ) .99الشكل رقم (
: يهدؼ التمرين إذل سبديد العضبلت اػبلفية للفخذ ، حبيث نقدـ  (77التمرين رقم )

الرجل اػبلفية مثبتة على األرض ك مستقيمة مث نستند إذل  °45الرجل اليمٌت ك تثٌت بزاكية 
 ) .100اغبائط ك ندفع اعبسم لؤلماـ . الشكل رقم (

ثانية ،  30، مدة التمديد  02دقائق ، اجملموعات  03: مدة التمرين  حمل التمرين
  ثانية . 30الراحة بُت اجملموعات 

 )100الشكل رقم (
: يهدؼ التمرين إذل سبديد ك إرالة العضبلت اػبلفية للفخذ ، من  (78التمرين رقم )

كضع الوقوؼ نثٍت الرجل اليمٌت ك الرجل األخرل مستقيمة كباكؿ أف نلمس بأصابع 
 ) .101اليدين أسفل قدـ الرجل اؼبستقيمة . الشكل رقم (

ية ، ثان 30، مدة التمديد  02دقائق ، اجملموعات  03: مدة التمرين  حمل التمرين
 ثانية . 30الراحة بُت اجملموعات 

 

 )101الشكل رقم (



 

 

إلى  90الشهر الرابع ( من اليوم  16 -13الجري الخفيف و تمارين القفز . ) األسابيع : المرحلة الرابعة - 04
 : 120اليوم 

 ة :أىداف المرحلة الرابع -
 ) .unipodauxالتحكم يف القفز برجل كاحدة أم الدعم األحادم (  -
 للجانب ) . –للخلف  –اعبرم اػبفيف على خط مستقيم ( لؤلماـ  -
 اعبرم مع التغيَت يف االذباىات ك التحكم يف سرعة اعبرم. -
 تقوية عضلية عبميع عضبلت اعبسم داخل القاعة . -
 استعادة ثقة اؼبصاب بركبتو . -
 : التأىيل -
 : تحريك الركبة -
 السليب ك اإلهبايب . ، مد / ثٍت الركبة -
 مد كامل كنشط للركبة خاصة إذا كاف ىناؾ اختفاء لؤلدل . -
 : التقوية العضلية و التعزيز -
زيادة يف ضبل العمل العضلي للعضبلت العاملة على اؼبفصل اؼبصاب فل االنقباض الثابت ك اؼبتحرؾ ك زيادة تدرهبية  -

 ر ليونة الرباط اعبديد .يف حجم العمل التدرييب مع األخذ بعُت االعتبا
 تقوية عضلية باستخداـ األجهزة اػباصة بزكايا ـبتلفة . -
 تقوية العضبلت اػبلفية للفخذ بتطوير اؼبقاكمة ك سرعة االنقباض ، قوة السرعة . -
 تطوير العضبلت األمامية سلسلة حركية مغلقة ، ك التمارين اؼبتساكية القياس يف حالة اؼبد . -
 ) : برجل كاحدة تقوية العضبلت األمامية للفخذ .Leg pressركبة من اعبلوس الطورل ( جهاز ثٍت ال -
 ، تقوية العضبلت اػبلفية للفخذ .   °0/0/90) : مد / ثٍت  Leg curlجهاز ثٍت الركبة من اعبلوس إذل اػبلف ( -

 : مدم حركي تاـ ، سبارين القوة القصول .(  CCFسلسلة حركية مغلقة ) 
 :حرية يف العمل . (CCOسلسلة حركية مفتوحة ) 

 : حرية يف العمل بالنسبة للعضبلت األمامية ك اػبلفية للفخذ . التمديدات العضلية -
 : االتزان و اإلحساس العميق -
 الًتكيز على سبارين االتزاف ك اإلحساس العميق ك إعطائو األكلوية أكثر من التمارين األخرل . -
تطوير السيطرة العضلية العصبية ك اإلحساس العميق بأجهزة التوازف الثابت ك الغَت ثابت ، ك تصبح يف هناية اؼبرحلة  -

 أكثر حركية ك ديناميكية ثنائية مث أحادية الدعم مع استخداـ األجهزة اؼبناسبة ؽبذه التمارين . 
اػبطوات على جهاز السَت  –جهاز السَت اؼبتحرؾ  –ؽبوائية : الدراجة الثابتة ك اتنشيط الجهازين الدوري و التنفسي  -

 الدراجة اػبارجية بعد األسبوع الثالث عشر دكف التثبيت اآلرل أم التحكم يف السرعة . -اؼبتناكب 
 السباحة : السباحة اغبرة فقط مع التحكم اعبيد يف ضربات الرجلُت . -
  السرعة ،اعبرم اػبفيف التدرهبي يف اؼبلعب .: مع تغيَت االذباىات ك التحكم يف تمارين الجري -



 

 

التحكم اعبيد يف القفزات بالدعم الثنائي ك األحادم ، مع أف االستقباؿ يكوف دائما على الرجلُت  -:  تمارين القفز -
 أك على اعبانب السليم من اعبزء السفلي للجسم .

 قفز بدعم أحادم ك االستقباؿ يكوف على اعبانب السليم . -
 كن البدء التدرهبي لتمارين البليومًتيك بعد األسبوع اػبامس عشر .يب -
: مدة ىذه اؼبرحلة أربعة أسابيع تبدأ من بداية األسبوع الثالث عشر إذل هناية  تقنين الحمل التدريبي للمرحلة الرابعة -

على سبارين التقوية ك ربتوم كحدة تأىيلية ،  12دبجموع األسبوع السادس عشر ، بوقع ثبلث حصص يف األسبوع 
 بلت اعبسم ، ك سبارين اعبرم  ، ك سبارين االتزاف الثابت ك الديناميكي .لعضلية العامة ك اػباصة ؼبختلف عضا

: قاـ الباحث بتقنُت اغبمل البدين يف اؼبرحلة الثانية لكل مصاب على حدة حيث تًتاكح  شدة الحمل البدني -أ / 
من أقصى قدرة اؼبصاب حيث كاف اؽبدؼ من ىذه اؼبرحلة احملافظة  % 70 -50 شدة التمرينات يف ىذه اؼبرحلة بُت

على الكفاءة العضلية للطرؼ اؼبصاب ك تقوية العضبلت العاملة على الركبة اؼبصابة ، استعادة كفاءة العمل العضلي 
 من كفاءتو .  % 60العصيب للطرؼ اؼبصاب ك استعادة الطرؼ اؼبصاب لػػػ 

مرات ، أما التكرارات  05 -03: حدد الباحث عدد اجملموعات يف اؼبرحلة األكذل من  لبدنيحجم الحمل ا -ب / 
 دقيقة . 75تكرار. مدة اغبصة الواحدة  20 -12فكانت من 

ثواين ، أما الراحة بُت  10 – 06: حدد الباحث فًتات الراحة البينية بُت التكرارات ب فترات الراحة البينية  -ج / 
 دقيقة ، حسب شدة التمارين  . 02دقيقة إذل  01ت من اجملموعات فكان

 : توزيع التمارين على الوحدات التأىيلية  -د / 
 . توزيع التمارين على الوحدات التأىيلية رقم الوحدة التأىيلية 

1-2  )47-49-80-81-82-83 ( 
3-4   )79- 84-85-86-87-88-89 ( 
5-7  )46-47-48-90-91-92.( 
6-8  )46-48-93-94-95-107-108( 
9-10  )96-97-98-99-100-101-107-108( 
11-12 )102-103-104-105-106-107 ( 

 :عايير االنتقال للمرحلة المقبلة م -
 حركية تامة للمفصل اؼبصاب سلبية أك إهبابية . -
 اختفاء األدل ك االرتشاح . -
 التنفيذ اعبيد للتمارين اؼبخصصة ؽبذه اؼبرحلة . -
 مؤشرات جيدة ك إهبابية بعد إجراء القياسات التتبعية يف هناية الشهر الرابع .( االختبارات الوظيفية ) . -
 : نقاط و مالحظات ىامة -

 سيستمر الطبيعي، العبلج ك أخصائي اؼبعاجل الطبيب ك رأم الرابع الشهر هناية يف الوظيفية االختبارات نتائج على اعتمادا
 :تأىيلو عن رريق  إعادة يفالرياضي اؼبصاب 



 

 

ا التطور كاف إذا الرياضة ك الصحة أك احملضر البدين ـبتص التأىيل الرياضي اػباص مع  -    معايَت   إذل الوصوؿ ك مت جيدن
 .اؼبرحلة ك مؤشرات إهبابية خبلؿ ىذه

 تدريب إعادة مركز إذل الوصوؿ اؼبصاب يستطيع ال أك بعد اؼبعايَت إذل الوصوؿ يتم ادل إذ الطبيعي يستمر مع اؼبعاجل-
 .التأىيل من النوع ؽبذا ؿبدد

 هبب أف نتجنب النشارات اغبركية دبقاكمة أك شدة قصول . -
 .اعبراح استشارة الطبيب: اؼبرحلة  ىذه إلكماؿ اؼبعايَت استيفاء يف : الفشل النقاط الحمراء

سبزؽ  تكرار ، ) Syndrome de cyclope(  مضاعفات داخل الركبة ، الًتاخي ، الركبة استقرار عدـ - :المخاطر
 ). KJالتهاب الركبة ك األكتار خاصة يف حالة (  -حساسية الرضفة   -اؽببلرل  الغضركؼ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

: مرحلة التقوية العضلية العامة ك اػباصة ؼبختلف عضبلت اعبسم  يوم 120يوم إلى  90تمارين المرحلة الرابعة من 
 العلوية ك السفلية.  

 الصور التمرين
: اؼبشي يف ؿبيط اؼبلعب ، مشي خبطوات صغَتة ، مث خبطوات متباعدة .  (79التمرين رقم )

يهدؼ التمرين إذل التنسيق بُت عمل األرراؼ ك استعادة حركية اؼبفصل . الشكل رقم 
دؽ ) . الراحة بُت  x 06 02دقيقة (  12: مدة التمرين  حمل التمرين ).102(

 130-120دقيقة ، الزيادة يف اإليقاع تدرهبيا . نبضات القلب تصل إذل  01اجملموعتُت 
  ف/د .

 )102الشكل رقم (
أحد الفخذين  يقـو البلعب بتقدًناعبذع مستقيم ، عرض الكتفُت ، :  (80التمرين رقم )

إذل األماـ (ثٍت الورؾ كالركبة) حبيث يكوف الفخذ موازيان كالساؽ عموديان األرض. كما يتأرجح 
 . تدرهبية يف نطاؽ اغبركة كسرعة التنفيذالزيادة ال مع الذراع اؼبقابل للساؽ اؼبرنة إذل األماـ

ثواين ،  03لوضعية مرة ، البقاء يف ا 15مرات ، التكرارات  03: اجملموعات  حمل التمرين
  ).104)(103الشكلُت رقم ( ثانية . 30الراحة بُت اجملموعات 

)104)(103الشكلُت رقم (   
على  وتكئ على اغبائط ؼبساعدتيجانبا على اغبائط ك  البلعب قف: ي (81التمرين رقم )

على الساؽ األقرب إذل اعبدار ، كرفع الساؽ األخرل كما يف  رتكزأداء التمرين التارل. ي
التمرين السابق. سبديد الساؽ إذل األماـ كإذل الوراء حىت تصل إذل احملور الطورل من اعبسم. 

 مع أرجحة الذراعُت يهدؼ التمرين إذل التنسيق بُت عمل األرراؼ .سبتد بالكامل 
ثواين ،  03مرة ، البقاء يف الوضعية  15ارات مرات ، التكر  03: اجملموعات  حمل التمرين

 )106)(105الشكلُت رقم ( ثانية . 30الراحة بُت اجملموعات 

  
 )106)(105الشكلُت رقم (

: يهدؼ التمرين إذل التنسيق بُت عمل األرراؼ ( العضلي العصيب )  (82التمرين رقم )
 هبلب مث °90اليمٌت لؤلماـ بزاكية الساؽ  بثٍت كتقدًن لتحسُت اؼبشي ، حبيث يقـو البلعب

 مًت . 20توقف ؼبسافة  بدكف التسلسل ؽبذا التمرين ك يكّرر .إذل األرداؼ كعب نفس الساؽ
مرات ذىابا ك إيابا ، البقاء يف  10مرات ، التكرارات  03اجملموعات  : حمل التمرين

 )108)(107الشكلُت رقم ( دقيقة . 01ثواين ، الراحة بُت اجملموعات  03الوضعية 
 

 )108)(107الشكلُت رقم (
اؼبرة نقـو  ىذه كلكن مًتا 20 من أكثر :  اؼبشي على رؤكس األصابع إذل (83التمرين رقم )

 .الداخل إذل أخَتان  ك اػبارج إذل أكالن لؤلماـ ،مث القدمُت بتوجيو صغَتة نقـو بقفزات
مرات ذىابا ك إيابا ، الراحة بُت  10مرات ، التكرارات  03اجملموعات  : حمل التمرين

  )110)(109الشكلُت رقم ( دقيقة . 01اجملموعات 
 )110)(109الشكلُت رقم (



 

 

رم للجانب ) اعب –للخلف  –: اعبرم اػبفيف يف خط مستقيم( لؤلماـ ( 84التمرين رقم )
اعبرم . يهدؼ التمرين إذل التنسيق بُت عمل مع التغيَت يف االذباىات ك التحكم يف سرعة 

 األرراؼ ك استعادة حركية اؼبفصل . مع ربسُت القدرات القلبية التنفسية .
دقيقة قبل بداية كل حصة ، التدرج يف الرفع من  15-12:  مدة التمرين  حمل التمرين

 – 120إيقاع اعبرم حسب حالة اؼبصاب ك حسب اغبصص يف الربنامج . نبض القلب من 
 ) .111ف/د .  الشكل رقم ( 140

 
 )111الشكل رقم (

: تقوية عضبلت البطن ، من كضع اعبلوس ك ضم الرجلُت مع ثنيهما     (85التمرين رقم )
ك تثبيتهما على األرض ، يقـو البلعب بإرجاع اعبذع إذل اػبلف دكف أف يبلمس األرض مث 

 )112يعود إذل نفس الوضعية ك ىكذا دكاليك . الشكل رقم (
مرة ،  30كرارات مرات ، الت 04 اجملموعاتدقائق ،  06: مدة التمرين  حمل التمرين

  دقيقة . 01الراحة بُت اجملموعات 
 )112الشكل رقم (

: تقوية عضبلت البطن ، من كضع اعبلوس ك ضم الرجلُت مع ثنيهما     (86التمرين رقم )
ك رفعهما لؤلعلى  ، يقـو البلعب بإرجاع اعبذع إذل اػبلف دكف أف يبلمس األرض مث يعود   

 )113ك وباكؿ مبلمسة اليدين لرجليو اؼبرفوعتُت  . الشكل رقم (
مرة ،  30رات ، التكرارات م 04 اجملموعاتدقائق ،  06: مدة التمرين  حمل التمرين

 دقيقة .  01الراحة بُت اجملموعات 
 

 )113الشكل رقم (
: تقوية عضبلت البطن ، من كضع اعبلوس ك رفع الرجلُت على األرض ،  (87التمرين رقم )

 وباكؿ البلعب أف وبرؾ جذعو يبينا ك يسارا دبساعدة يديو . 
مرة ،  30مرات ، التكرارات  04 اتاجملموعدقائق ،  06: مدة التمرين  حمل التمرين

  ) .114دقيقة . الشكل رقم ( 01الراحة بُت الدكرات 
 )114الشكل رقم (

) من كضع االستلقاء الطورل على  Gainage: تقوية عضبلت اعبذع ( ( 88التمرين رقم )
 البطن ، يرتكز البلعب على الساعدين ك على رؤكس أصابع القدمُت .

دقيقة لكل ؾبموعة    01مرات ،  04 اجملموعات دقائق ، 06: مدة التمرين  حمل التمرين
  ) .115دقيقة . الشكل رقم ( 01الراحة بُت اجملموعات 

 )115الشكل رقم (
) من كضع االستلقاء الطورل على  Gainage: تقوية عضبلت اعبذع ( ( 89التمرين رقم )

اعبانب األيبن مث اعبانب األيسر ، يرتكز البلعب على الساعد األيبن أك األيسر ك على 
 ) .116اعبانب اػبارجي ألحد القدمُت . الشكل رقم (

دقيقة لكل ؾبموعة ،  01مرات ،  04 اجملموعاتدقائق ،  06: مدة التمرين  حمل التمرين
 دقيقة . 01ات الراحة بُت اجملموع

 
 )116الشكل رقم (



 

 

يهدؼ ىذا التمرين إذل تقوية عضبلت الظهر ك عضبلت الكتفُت ،  ( :90التمرين رقم )
حبيث يبسك البلعب البار اغبديدم من ررفيو ك يضعو على عنقو ، ك من كضع اعبلوس 

 )117وباكؿ ربريك اعبذع يبينا ك يسارا . الشكل رقم (
مرة ،  20مرات ، التكرارات  04 اجملموعاتدقائق ،  05: مدة التمرين  حمل التمرين

  دقيقة .  01الراحة بُت اجملموعات 
 )117الشكل رقم (

: من كضع الوقوؼ يقـو الرياضي جبذب تقل مربوط حببل مطاري بيده ( 91التمرين رقم )
ما ىو موضح يف الشكل ، اليمٌت مث اليسرل إذل أعلى حىت تشكل اليد مع اعبذع زاكية قائمة ك

كغ ، هندؼ من ىذا التمرين إذل تقوية عضبلت   20كغ إذل   10ك نغَت يف الثقل اجملذكب من 
 ) .118الكتف ك عضبلت الذراع ك الساعد . الشكل رقم (

كغ ،   15كغ ،   10مرات ، األكزاف  10مرات ، التكرارات  04: اجملموعات  حمل التمرين
 دقيقة . 01كغ . الراحة بُت اجملموعات   20

 
 )118الشكل رقم (

: من كضع الوقوؼ يقـو الرياضي جبذب تقل مربوط حببل مطاري بكلتا  (92التمرين رقم )
كغ . يهدؼ التمرين إذل تقوية   20 كغ إذل  10يديو اذباه صدره ، نتدرج يف تغيَت األكزاف من 

 عضبلت األرراؼ العلوية ك كذا عضبلت الصدر .
كغ ،   15كغ ،   10مرات ، األكزاف  10مرات ، التكرارات  04: اجملموعات  حمل التمرين

 ).120)(119دقيقة . الشكلُت رقم ( 01كغ . الراحة بُت اجملموعات   20
 

 
 )120) ، (119الشكلُت رقم (

يستلقي اؼبصاب على الظهر  : يهدؼ التمرين إذل تقوية عضبلت البطن . (93رقم )التمرين 
على جهاز تقوية عضبلت البطن مع تثبيت الرجلُت يف هناية اعبهاز ، اليدين فزؽ الصدر ، مث 
رفع اعبذع مع أخذ نفس عميق ( الشهيق ) ، مث العودة مع القياـ بعملية الزفَت . يف البداية 

دكر إذل اػبارج مث إذل الداخل تقوية عضبلت البطن اعبانبية ك عضبلت البطن وبمل اعبذع ك ي
 ) .121األمامية ، مث وبمل اعبذع لؤلماـ . الشكل رقم (

) مرة . 30) مرات ، التكرارات (03اجملموعات (،  دقائق 10مدة التمرين حمل التمرين : 
 ) دقيقة02الراحة بُت اجملموعات (

 
 )121الشكل رقم (

يهدؼ التمرين إذل تقوية عضبلت اعبزء العلوم ك عضبلت البطن ، ( : 94التمرين رقم )
يستلقي اؼبصاب على الظهر على جهاز مائل ألسفل تثبيت الرجلُت يف هناية اعبهاز ، اليدين 
خلف العنق أك فبدكتُت ، مث رفع اعبذع مع أخذ نفس عميق ( الشهيق ) ، مث العودة مع القياـ 

َت . يف البداية وبمل اعبذع ك يدكر إذل اػبارج مث إذل الداخل تقوية عضبلت البطن بعملية الزف
 )  .122اعبانبية ك عضبلت البطن األمامية ، مث وبمل اعبذع لؤلماـ . الشكل رقم (

) مرة . 20) مرات ، التكرارات (03اجملموعات (،  دقائق 10مدة التمرين حمل التمرين : 
 ) دقيقة .02الراحة بُت اجملموعات (

 
 )122الشكل رقم (



 

 

هبلس اؼبصاب على جهاز  : يهدؼ التمرين إذل تقوية عضبلت البطن . (95التمرين رقم )
كغ ، مث يرفع اعبذع مع أخذ   10تقوية عضبلت البطن مع رفع الرجلُت ، وبمل بيديو ثقل 

نفس عميق ( الشهيق ) ، مث العودة مع القياـ بعملية الزفَت . يف البداية وبمل اعبذع ك يدكر 
مامية ، مث وبمل إذل اػبارج مث إذل الداخل تقوية عضبلت البطن اعبانبية ك عضبلت البطن األ

 ) .123اعبذع لؤلماـ . الشكل رقم (
) مرة . 30) مرات ، التكرارات (03اجملموعات (،  دقائق 10مدة التمرين حمل التمرين : 

 ) دقيقة .02الراحة بُت اجملموعات (

 
 )123الشكل رقم (

الرجلُت اعبلوس على جهاز تقوية العضبلت الفخذ ذك الشكل اؼبائل ، ( : 96التمرين رقم )
لقاء ظهر اؼبصاب على بساط اعبهاز ، حبيث يدفع اؼبصاب برجليو تفبدكدتُت لؤلماـ مع اس

الشكل ° .  90، ال يزيد انثناء الركبتُت عن الدرجة  ز لينزلق إذل األماـ  ك يرجع ببطءاعبها
 ) . 124رقم : ( 

مرة ، الراحة  20مرات ، التكرارات  03، اجملموعات  % 60ضبل التمرين : شدة التمرين 
  كغ .  35كغ ،   25دقيقة . األكزاف  01بُت اجملموعات 

 )124الشكل رقم (
اعبلوس على جهاز تقوية العضبلت اػبلفية للفخذ ، الرجلُت مثبتتُت ( :97التمرين رقم )

حبيث هبذب اؼبصاب برجليو اعبهاز إذل اػبلف  ، نقـو هبذا التمرين دكف أكزاف ، مث باألكزاف 
 ) . 125التدرج يف اغبمل تدرهبيا . الشكل رقم : ( مع 

مرة ، الراحة  20مرات ، التكرارات  03، اجملموعات  % 50: شدة التمرين  حمل التمرين
 دقيقة . 02بُت اجملموعات 

 
 )125الشكل رقم (

: يهدؼ ىذا التمرين إذل تقوية العضبلت الرباعية الرؤكس ، ك العضبلت  (98التمرين رقم )
لفية للفخذ ، حبيث هبلس اؼبصاب على جهاز تقوية العضبلت السفلية ك يرفع برجليو الثقل  اػب

 ) . 126( مد ك ثٍت الرجلُت ) ، مع الزيادة يف ضبل التمرين بالتدريج . الشكل رقم ( 
) مرة  مدة 20) مرات ، التكرارات (03اجملموعات (،  % 50: شدة التمرين حمل التمرين

  ) دقيقة .02ثواين ، الراحة بُت اجملموعات ( 03ثواين ، مدة الثٍت  03مد الرجلُت 
 ).126الشكل رقم (

يهدؼ التمرين إذل تقوية عضبلت الصدر ، من كضع الوقوؼ يقابل ( :99التمرين رقم )
الرياضي جهاز التقوية العضلية كيقـو جبذب اغببل اؼبطاري اؼبربوط بثقل على اعبهاز مع فتح 

 . )127الشكل رقم (.  كل حركة جذبالذراعُت عند  
) مرة ، مدة 20) مرات ، التكرارات (04اجملموعات (،  % 50شدة التمرين حمل التمرين :

 ) دقيقة .02ثواين ، الراحة بُت اجملموعات ( 05ثواين ، مدة االسًتخاء  05االنقباض 
 

 ).127الشكل رقم (



 

 

: يهدؼ التمرين إذل تقوية عضبلت الذراعُت ك عضبلت الصدر .  (100التمرين رقم )
يستلقي الرياضي على ظهره على جهاز رفع األثقاؿ ، ك وباكؿ رفع الثقل لؤلعلى بيديو مث 

 ) .128يعيده بالتدريج . الشكل رقم (
) مرة ، مدة 12) مرات ، التكرارات (04اجملموعات (،  % 60شدة التمرين حمل التمرين :

) دقيقة . 02ثواين ، الراحة بُت اجملموعات ( 05ثواين ، مدة االسًتخاء  05االنقباض 
  كغ لكل جانب . 10األكزاف 

 ).128الشكل رقم (
يهدؼ التمرين إذل تقوية العضبلت اػبلفية للساؽ، اعبلوس على ( : 101التمرين رقم )

 ) .129اؼبوضح يف الشكل ك رفع الثقل برؤكس األصابع . الشكل رقم (اعبهاز 
) مرة ، مدة 15) مرات ، التكرارات (04اجملموعات (،  % 50شدة التمرين حمل التمرين :

) دقيقة . 02ثواين ، الراحة بُت اجملموعات ( 05ثواين ، مدة االسًتخاء  05االنقباض 
 الثقل . كغ ، التدرج يف رفع  25 –كغ 10األكزاف 

 
 ) .129الشكل رقم (

: يهدؼ التمرين إذل التحكم يف االتزاف الثابت ك اإلحساس العميق ( 102التمرين رقم )
للركبة  ينفذ التمرين يف حالة العينُت مفتوحتُت مث العينُت مغمضتُت  الوقوؼ على جهاز االتزاف 

 ). 131)(130اػبشيب وباكؿ اؼبصاب الثبات ألكرب مدة فبكنة .الشكلُت رقم (
ثانية لكل  30مرات ، التكرارات  03اجملموعات  دقائق ، 06: مدة التمرين  حمل التمرين

  دقيقة .   01ؾبموعة . الراحة بُت اجملموعات 
 ).131)(130الشكلُت رقم (

يهدؼ التمرين إذل التحكم يف االتزاف الثابت ك اإلحساس العميق ( : 103التمرين رقم )
للركبة ، ينفذ التمرين يف حالة العينُت مفتوحتُت مث العينُت مغمضتُت  الوقوؼ على جهاز 
االتزاف اػبشيب برجل كاحدة اليمٌت مث اليسرل وباكؿ اؼبصاب الثبات ألكرب مدة فبكنة . 

 ). 133)(132الشكلُت رقم (
ثانية لكل  30مرات ، التكرارات  03دقائق ، اجملموعات  06: مدة التمرين  التمرينحمل 

 دقيقة .   01ؾبموعة . الراحة بُت اجملموعات 
 

 ).133)(132الشكلُت رقم (

برجل كاحدة            إذل األماـ يف دعم االتزاف ك األرجحةأداء التدريبات :  (104التمرين رقم )
 )monopodal ( وباكؿ البلعب  أحادم االذباه. ثابتة مث لوح غَت ثابت على لوحة

الثبات على اللوح ألكرب كقت فبكن مع تثبيت الرجل على اللوح ك أرجحة الرجل األخرل 
 )135)(134الشكلُت رقم (لؤلماـ ك اػبلف ك استخداـ اليدين للحفاظ على التوازف .

ثانية لكل ؾبموعة . الراحة  30لتكرارات مرات لكل رجل ، ا 03اجملموعات  : حمل التمرين
 دقيقة .   01بُت اجملموعات 

 
 )135)(134الشكلُت رقم (



 

 

منصة أك جهاز القفز  استقامة اعبسم ،يقف على على : وبافظ البلعب (105التمرين رقم )
)stepلؤلماـ سم يرتكز عليو بالقدـ اليسرل ك يقـو خبطوة 15-10 ارتفاع على كوف) ي 

 القدـ يلمس عندما. يف األماـ  االذباه أحادية لوحة على ليضع قدمو سم 40-30 حوارل
    درجة 90 الركبة ثٍت رريق عن اليمٌت الساؽ على كزنو بإمالة ،يقـو الصينية أك اللوح الثابت

 االذباه الثابتة . أحادية للوحة معا األمامية اغبركة إتقاف دبجرد. مستقيمنا  الظهر إبقاء ك
مرة ، الثبات يف الوضعية  15مرات لكل رجل ، التكرارات  03اجملموعات  : التمرينحمل 

 .)137)(136الشكلُت رقم (دقيقة . 01ثواين لكل رجل. الراحة بُت اجملموعات  10

 
)137)(136الشكلُت رقم (  

 الساؽ على اعبسم الوقوؼ بوزف ؼبقاكمة معا كاحدة بساؽ : يتأرجح (106التمرين رقم )
تأرجح  اليمٌت ، مث للساؽ) الركبة أسفل( اليسرل الساؽ يف مطاري شريط بتمرير نقـو اليسرل

 45 لؤلماـ ك اػبلف مث للجانبُت، تسحب الرجل بزاكية )مرة 20( إيابا ك ذىابا الساؽ اليمٌت
 ) .139)(138الشكلُت رقم ( .درجة 

مرة ، الثبات يف الوضعية  15مرات لكل رجل ، التكرارات  03اجملموعات  : حمل التمرين
 دقيقة 01ثواين لكل رجل. الراحة بُت اجملموعات  10

 
 )139)(138الشكلُت رقم (

: يهدؼ التمرين إذل سبديد العضبلت اػبلفية للفخذ ، وباكؿ البلعب  (107التمرين رقم )
ؼبس أصابع قدميو اليمٌت مع احملافظة على استقامة الرجل اليمٌت ك ثٍت الرجل اليسرل مث 

 ) .140العكس . الشكل رقم (
 دقيقة لكل رجل .   01دقائق . مدة التمديد  03: مدة التمرين  حمل التمرين

 
 ) .140(الشكل رقم 

مامية ك اػبلفية للفخذ ، حبيث دؼ التمرين إذل سبديد العضبلت األ: يه (108التمرين رقم )
يقدـ البلعب رجلو اليمٌت ك يثنيها لؤلماـ ك يؤخر رجلو اليسرل اليت تبقى ؿبافظة على 

 ).141الشكل رقم (استقامتها ك يستند إذل اغبائط ك يقـو حبركة ك كأنو يدفع اغبائط . 
 دقيقة لكل رجل .   01دقائق . مدة التمديد  03: مدة التمرين  التمرينحمل 

 
 ) .141الشكل رقم (

 
 
 
 



 

 

.  المرحلة الخامسة : التأىيل الرياضي المتخصص ، البليومتري ، الرشاقة و رياضة التخصص -05
 بعد األسبوع السابع عشر ) الشهر الخامس ( .

يف بداية الشهر الرابع ك اػبامس يستعيد الوتر مقاكمتو ، ك يبكن فبارسة أنشطة رياضية أكثر أنبية ، سواء يف اؼبقاكمة     
أك التحمل ، يضاؼ اعبرم اػبفيف إذل برنامج النشارات األخرل مثل السباحة الدراجة اؽبوائية ك التقوية العضلية        

 ميق . ك سبارين االتزاف ك اإلحساس الع
 : أىداف المرحلة الخامسة

 التحكم يف سبارين البليومًتيك . -
 تقوية عضلية مكثفة ، لعضبلت اعبسم اؼبختلفة.  -
 اعبرم مع تغيَت االذباىات ك التغيَت يف سرعة ك شدة التمارين ك سبارين اؼبركنة . -
للعودة ؼبمارسة النشاط الرياضي من جديد ،       القياـ بالتمارين التمهيدية اػباصة بالنشاط الرياضي اؼبمارس ، ك ذلك -

 ك أخذ االحتياط ك اغبذر الشديد عند اختيار التمارين .
 العودة التدرهبية اؼبكيفة للتدريب الرياضي مع اجملموعة . -

 التأىيل :  
 : ( unipodalالقفز بالدعم األحادي ) 

 التنويع يف القفزات ك يف ـبتلف االذباىات . -
 ن القفزات اؼبتتالية ك اؼبتناسقة .سلسلة م -
 سبارين البليومًتم . -
 سبارين الرشاقة ك اػبفة مع التدرج يف السرعة . -
 الرياضي اػباص باؼبصاب . إذل فبارسة النشاط ك الرشاقة للعودة اػبفة سبارين يف مدرجة ؿبددة تدريبات -
أسابيع تبدأ من بداية األسبوع السابع عشر إذل  شبانية: مدة ىذه اؼبرحلة تقنين الحمل التدريبي للمرحلة الخامسة  -

العشرين ، بوقع ثبلث حصص يف األسبوع ك ربتوم على سبارين البليومًتيك ك سبارين التقوية  الرابع ك هناية األسبوع
التغيَت يف سرعة ك شدة العضلية العامة ك اػباصة ؼبختلف عضبلت اعبسم ، ك سبارين اعبرم مع تغيَت االذباىات ك 

 التمارين ، سبارين اؼبركنة ك اػبفة ك الرشاقة  ، ك كذلك سبارين االتزاف الثابت ك الديناميكي .
: قاـ الباحث بتقنُت اغبمل البدين يف اؼبرحلة الثانية لكل مصاب على حدة حيث تًتاكح  شدة الحمل البدني -أ / 

من أقصى قدرة اؼبصاب حيث كاف اؽبدؼ من ىذه اؼبرحلة احملافظة  % 90 -70شدة التمرينات يف ىذه اؼبرحلة بُت 
على الكفاءة العضلية للطرؼ اؼبصاب ك تقوية العضبلت العاملة على الركبة اؼبصابة ، استعادة كفاءة العمل العضلي 

 من كفاءتو .  % 90العصيب للطرؼ اؼبصاب ك استعادة الطرؼ اؼبصاب لػػػ 
مرات ، أما التكرارات  06 -04حدد الباحث عدد اجملموعات يف اؼبرحلة األكذل من :  حجم الحمل البدني -ب / 

 دقيقة . 90إذل  75من تكرار. مدة اغبصة الواحدة 30 -12فكانت من 
ثواين ، أما الراحة بُت  10 – 06: حدد الباحث فًتات الراحة البينية بُت التكرارات ب فترات الراحة البينية  -ج / 

 دقيقة ، حسب شدة التمارين  . 02دقيقة إذل  01اجملموعات فكانت من 



 

 

 : توزيع التمارين على الوحدات التأىيلية  -د / 
 . توزيع التمارين على الوحدات التأىيلية رقم الوحدة التأىيلية 

 اعبرم من حصة ألخرل )( مداكمة قاعدية مع التغيَت يف مدة  109التمرين رقم  1-2-3-4
 ) مداكمة عامة ك خاصة .111-110-109التمرين رقم ( 7 -6 -5
8-9-10  )110-111-112-113-114-146-147 ( 

11-12  )110-115-116-117-118-119-120 ( 
13-14  )110-116-121-122 – 123 – 146-147 ( 
15- 16  )110-116-123-124-125-126-147-148 ( 
17-18  )110-125-126-127-128-129-147-148 ( 
19-20 110-130-131-132-133-134-147-148 ( 
21-22 )110-135- 136-137-138-139-140-141-146-147 ( 
23-24  )124-126-135-142-143-144-145-146-147 ( 

 : الرياضي الخاص إلى ممارسة النشاط العودة معايير -
 ك السرعة يف أداء اغبركات ) . بالرياضة اؼبمارسة اػباصة التمارين خاصة( اؼبرحلة ىذه لتمارين جيد إتقاف -
 السادس. للشهر الوظيفية لبلختبارات مرضية قيم -
 : النقاط الحمراء 

 .اعبراح فبارسة النشاط الرياضي اػباص ، هبب استشارة الطبيب إذل العودة معايَت استيفاء عدـ
 استقرار مفصل الركبة ، ك تكرار القدرة على فبارسة النشاط الرياضي اػباص ،  ،عدـك االرتشاح ، عدـ  األدل: المخاطر

 .اؽببلرل سبزؽ الغضركؼ
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

: التأىيل الرياضي اؼبتخصص ، البليومًتم ، الرشاقة ك رياضة يوم  180يوم إلى  120تمارين المرحلة الخامسة من  -
 ) . ك السادس مسالتخصص . بعد األسبوع السابع عشر ( الشهر اػبا

 الصور التمرين
: سبارين اعبرم اػبفيف حوؿ اؼبلعب ، هتدؼ إذل التنسيق بُت  (109التمرين رقم )

 عمل األرراؼ ك ربسُت القدرات القلبية التنفسية. 
، التدرج يف ضبل سبارين اعبرم %60إذل  % 40: شدة التمارين من  حمل التمارين

متوسطة الشدة . نبض  –ف/د )  120/130مداكمة خفيفة الشدة (نبض القلب 
 ف/د ) . 140/150القلب ( 

 دؽ . x 10 2اغبصة الثانية :   -دؽ  x 06 2اغبصة األكذل :  
 دؽ . x 15 2اغبصة الرابعة :  -دؽ   x 12 2اغبصة الثالثة : 

 
 )142الشكل رقم (

: اعبرم اػبفيف يف خطوط ملتوية( لؤلماـ ، للخلف ، للجانب)  ( 110التمرين رقم )
اعبرم مع التغيَت يف االذباىات ك التحكم يف سرعة اعبرم . يهدؼ التمرين إذل التنسيق 
بُت عمل األرراؼ ك استعادة حركية اؼبفصل . مع ربسُت القدرات القلبية التنفسية . 

 ).143الشكل رقم (
دقيقة ، التدرج يف الرفع من إيقاع اعبرم  15-12:  مدة التمرين  مرينحمل الت

 140 – 120حسب حالة اؼبصاب ك حسب اغبصص يف الربنامج . نبض القلب من 
 ف/د .

 
 )143الشكل رقم (

 
يهدؼ التمرين إذل التنسيق بُت عمل األرراؼ ، يرفع الرياضي ( : 111التمرين رقم )

 داخل الدكائر مث الرجل اليسرل ، ذىابا ك إيابا .لؤلماـ ° 90رجلو اليمٌت 
 ) .145)(144الشكلُت رقم (
مرات ، مدة الثبات يف كضع  10دقائق ، التكرارات  05: مدة التمرين  حمل التمرين

  ثواين بُت كل حركة ك أخرل .    06ثواين ك الراحة  06الرفع 
 (145( )144الشكلين رقم )

التمرين إذل ربسُت التوافق العصيب اغبركي ،  يرفع  : يهدؼ( 112التمرين رقم )
للجانب األيبن داخل الدكائر مث اعبانب األيسر ، ذىابا ك ° 90الرياضي رجلو اليمٌت 

 . )146(الشكل رقم . إيابا
مرات ، مدة الثبات يف كضع  10دقائق ، التكرارات  05مدة التمرين حمل التمرين : 

 اين بُت كل حركة ك أخرل .ثو  06ثواين ك الراحة  06الرفع 

 
 ( 146الشكل رقم )



 

 

يهدؼ التمرين إذل ربسُت التنسيق اعبيد بُت عمل األرراؼ ( : 113التمرين رقم )
السفلية عن رريق اعبرم لؤلماـ ك اػبلف حبيث هبرم البلعب خبطوات صغَتة ك متقاربة 

 )147،148(أمتار لؤلماـ مث هبرم للخلف نفس اؼبسافة . الشكلُت  10مسافة 
مرات  10ات مرات ، التكرار  05دقائق ، اجملموعات  10: مدة التمرين  حمل التمرين

 دقيقة .    01ة بُت اجملموعات يف كل ؾبموعة ، الراح
 

 (148( )147الشكلين رقم )
يهدؼ إذل التحكم يف التنقبلت اعبانبية عن رريق اعبرم اعبانيب ( :114التمرين رقم )
على خط مستقيم . مع اكتساب الثقة يف النفس . كيعاد التمرين بعدىا  األيبن ك األيسر

 ). 150،  149باعبرم اعبانيب اؼبتناكب يبُت ك يسار . الشكلُت (
 10مرات ، التكرارات  05دقائق ، اجملموعات  10:  مدة التمرين  حمل التمرين

  دقيقة .  01مرات ، الراحة بُت اجملموعات 
 )150() 149الشكلُت رقم (

: اعبرم اؼبتعرج بُت األقمعة ، داخل القاعة ك خارجها يهدؼ  (115التمرين رقم )
التمرين إذل تطوير القدرات القلبية التنفسية ك ربسُت التناسق بُت عمل األرراؼ . 

 ) .151الشكل رقم (
مرات ، التكرارات  03دقيقة ، اجملموعات  15 – 12مدة التمرين  حمل التمرين :

  دقيقتُت . 02مرة  الراحة بُت اجملموعات  15
 )151الشكل رقم (

: يهدؼ ىذا التمرين إذل التنسيق بُت عمل األرراؼ السفلية      (116التمرين رقم )
ك العلوية ك ربسُت التوافق ك الرشاقة ، على سلم التدريب اؼبوضح يف الشكل يقـو 

 ). 152البلعب بتناكب كضع الرجلُت اليمٌت ك اليسرل داخل اؼبربعات . الشكل (
مرات   04ئق ، اجملموعات دقا 10مدة التمرين  % 70: شدة التمرين  حمل التمرين

دقيقة . سبديدات عضلية بُت  01مرات . الراحة بُت اجملموعات  10التكرارات 
 اجملموعات .

 
 )152الشكل رقم (

: يوضع سلم التدريب على شكل متعرج ، ك يقـو البلعب برفع  (117التمرين رقم )
 ).153الرجلُت داخل اؼبربعات على اعبانب األيبن مث األيسر .الشكل رقم (

مرات   04دقائق ، اجملموعات  10مدة التمرين  % 80: شدة التمرين  حمل التمرين
عضلية بُت دقيقة . سبديدات  01مرات . الراحة بُت اجملموعات  10التكرارات 

  اجملموعات .
 )153الشكل رقم (



 

 

    يهدؼ التمرين إذل التحكم يف الرجلُت يف ـبتلف الوضعيات ( :118التمرين رقم )
ك تطوير قوة االرتكازات على الرجل اليمٌت ك اليسرل مع التحكم يف االتزاف ، حبيث 
يقـو البلعب خبطوات كبَتة لؤلماـ مث إذل اعبانب مث إذل اػبلف مع ثٍت الركبتُت ك فتح 

 ) . 156،  155،  154الذراعُت كما ىو موضح يف األشكاؿ رقم (
مرات  10مرات ، التكرارات  03موعات دقائق ، اجمل 10: مدة التمرين  حمل التمرين

مرات للخلف  الراحة بُت  10مرات للجانب األيبن ك األيسر ،  10لؤلماـ ، 
 دقيقة . 01اجملموعات 

 

 
 ).156)(155)(154األشكاؿ رقم (

يهدؼ التمرين إذل تطوير قوة االرتكازات ك االتزاف الديناميكي ( : 119التمرين رقم )
الركبة حبيث يقـو البلعب خبطوات إذل اعبانب األيبن ك األيسر من ك الثابت ؼبفصل 

 ). 158) ( 157نفس اؼبكاف مع فتح الذراعُت . الشكلُت رقم (
مرات  10مرات التكرارات  03دقائق ، اجملموعات  05: مدة التمرين  حمل التمرين

 دقيقة . 01ثواين . الراحة بُت اجملموعات  10لكل رجل ، البقاء يف كضع الثبات 
 

 ) 158) ( 157الشكلُت رقم (
يهدؼ التمرين إذل تطوير قوة االرتكازات على الرجل اليمٌت     ( : 120التمرين رقم )

ك اليسرل مع التحكم يف االتزاف ، حبيث يقـو البلعب بالقياـ خبطوات لؤلماـ مع فتح 
 ). 160) ( 159الشكلُت رقم (. الدراعُت مث للجانبُت اليمُت ك اليسار

مرات   05مرات ، التكرارات  03دقائق ، اجملموعات  05مدة التمرين حمل التمرين : 
 دقيقة  . 01الراحة بُت اجملموعات 

 
 )160) (159الشكلُت رقم (

     : يهدؼ التمرين إذل تقوية العضبلت الباسطة ؼبفصل الركبة  (121التمرين رقم )
الركبة ، حبيث يقف البلعب على جهاز  ك تطوير االتزاف ك اإلحساس العميق ؼبفصل

مث يعود  °45االتزاف اؼبوضح يف الشكل ، كيفتح ذراعيو ك يثٍت الركبتُت ألسفل حوارل 
 ).162)(161للحالة االبتدائية . الشكلُت رقم (

مرة ،  15مرات ، التكرارات  04دقائق ، اجملموعات  10: مدة التمرين  حمل التمرين
  دقيقة . 02الراحة بُت اجملموعات 

 )162)،(161الشكلُت رقم (



 

 

ك وباكؿ أف يبسك  يقف البلعب على جهاز التوازف كبَت اغبجم( :122التمرين رقم )
أك يلتقط البلعب كرة يرميها لو اؼبدرب من األرض ، مث يرجعها إليو من الوقوؼ . 

 ) .164) (163الشكلُت رقم (
مرة   15مرات ، التكرارات  04دقائق ، اجملموعات  10:  مدة التمرين  حمل التمرين

  دقيقة .  02الراحة بُت اجملموعات 
 ) .164)(163الشكل رقم (

: يهدؼ التمرين إذل ربسُت التوافق اغبركي العصيب ، على سلم  (123التمرين رقم )
التدريب يقـو البلعب باعبرم اعبانيب مع تقدًن الرجل اليمٌت مث اليسرل داخل مربعات 
السلم ( قدـ داخل اؼبربع ك قدـ خارجو ) بالتناكب على اعبانب األيبن مث األيسر ، 

 ) .165الشكل رقم (
مرات  07مرات ، التكرارات  04دقيقة ، اجملموعات  12ن : مدة التمري حمل التمرين

  دقائق .   02، الراحة بُت اجملموعات 
 )165رقم ( الشكل

: يهدؼ التمرين إذل التنسيق بُت عمل األرراؼ ، ك ربسُت  (124التمرين رقم )
 التوافق حبيث يقفز البلعب داخل الدكائر يبُت ك يسار ، مع البقاء مرتكزا على الرجل

) ، 166ثواين ، مث االنطبلؽ من جديد . الشكلُت رقم ( 03اليمٌت أك اليسرل 
)167) (168) (169 .( 

مرات   10مرات ، التكرارات  04دقيقة ، اجملموعات  12: مدة التمرين  حمل التمرين
  دقائق .   02الراحة بُت اجملموعات 

 
 )169)(168)(167)(166األشكاؿ رقم (

: يهدؼ التمرين إذل تطوير التوافق ك الرشاقة ، يقـو البلعب  (125)التمرين رقم 
بتنفيذ سبرينُت يف نفس الوقت ، حبيث يناكب يف رفع الرجلُت داخل اؼبربعات مث يقفز 
برجلو اليمٌت أك اليسرل جانبا داخل الدكائر اليت تكوف جبانب سلم التدريب ك ىكذا 

 ) .170دكاليك . الشكل رقم (
مرات   10مرات ، التكرارات  04دقيقة ، اجملموعات  12: مدة التمرين  حمل التمرين

 دقائق .   02الراحة بُت اجملموعات 
 

 )170الشكل رقم (



 

 

تطوير قوة العضبلت القابضة ك الباسطة ؼبفصل الركبة مع ( : 126التمرين رقم )
، يقـو البلعب  ربسُت ثبات مفصل الركبة باستخداـ التمرينات ك االنقباضات البليومًتية

العمل بوزف اعبسم . الشكلُت رقم ،  بالقفز داخل الدكائر برجل كاحدة
)171)(172.( 

مرات  04لتكرارات مرات ، ا 05دقائق ، اجملموعات  10مدة التمرين حمل التمرين : 
 دقيقة ك نصف .  01موعات الراحة بُت اجمل

 
 )172)(171الشكلُت رقم (

 
يهدؼ التمرين إذل تطوير قوة عضبلت اعبزء السفلي ، تطوير ( : 127التمرين رقم )

االرتكازات ك االتزاف الثابت ك الديناميكي ك ربسُت ثبات ك اإلحساس العميق ؼبفصل 
أمتار ك العودة  10الركبة ، يقـو الرياضي بالقفز لؤلماـ بالرجلُت بشكل متوازم مسافة 

 ) . 173مشيا إذل مكاف االنطبلؽ  . الشكل رقم (
مرات  05مرات ، التكرارات  04دقائق ، اجملموعات  08: مدة التمرين  حمل التمرين

 دقيقة راحة إهبابية  .  01الراحة بُت اجملموعات 
 

 )173الشكل رقم (
: يهدؼ التمرين إذل تطوير قوة عضبلت اعبزء السفلي ، القفز  (128التمرين رقم )

 ).175) (174لُت رقم (فوؽ الصندكؽ من أسفل ألعلى مث العكس .الشك
مرات   10مرات ، التكرارات  04دقائق ، اجملموعات  10: مدة التمرين  حمل التمرين

 دقائق .   02الراحة بُت اجملموعات 
 

 ) .175)(174الشكلُت رقم (
: يهدؼ التمرين إذل تطوير اؼبقاكمة  ك التوافق اغبركي العصيب    (129التمرين رقم )

مرات مث اعبرم اعبانيب األيبن إذل قمع  4 -3رفع الرجلُت بالتناكب داخل سلم التدريب 
مرات ، مث هبرم  4-3على يبُت البلعب ، مث العودة إذل السلم لرفع الرجلُت من جديد 

لبلعب ، يعاد نفس التمرين لكن حبمل ثقل     إذل اعبانب األيسر إذل قمع على يسار ا
 ) 176كغ ) . الشكل رقم (  02( كرة ربية 

 04دقائق ، اجملموعات  10مدة التمرين  %80-70: شدة التمرين  حمل التمرين
 دقائق .   02مرات ، الراحة السلبية بُت اجملموعات  05مرات ، التكرارات 

 
 )176الشكل رقم (



 

 

ربسُت التوافق ك الرشاقة ، على سلم التدريب يقـو البلعب  : (130التمرين رقم )
بوضع أحد رجليو داخل اؼبربع ك األخرل خارجو ، مث يناكب يف كضع الرجلُت داخل 

 ) .177اؼبربعات جانبيا يبُت ك يسار إذل هناية السلم . الشكل رقم (
 05رات مرات ، التكرا 04دقائق ، اجملموعات  10:  مدة التمرين  حمل التمرين

  دقائق .   02مرات ، الراحة السلبية بُت اجملموعات 
 )177الشكل رقم (

       سلم التدريب يقـو البلعب بالقفز داخل اؼبربعات : على  (131التمرين رقم )
ك الرجلُت مضمومتُت مث القفز خارج اؼبربعات بفتح الرجلُت إذل هناية السلم . الشكلُت 

 ) .179) (178رقم (
مرات   04دقائق ، اجملموعات  10، مدة التمرين  %60: شدة التمرين  التمرينحمل 

  دقائق  سبديدات عضلية .   02مرات ، الراحة السلبية بُت اجملموعات  10التكرارات 
 ) .179)(178الشكلُت رقم (

 : صعود السبلدل الدرج ك اؽببوط تقوية عضلية للعضبلت القابضة      (132التمرين رقم )
 ) .180ك الباسطة ؼبفصل الركبة مع ربسُت التنسيق بُت عمل األرراؼ . الشكل رقم (

مرات   04مرات ، التكرارات  03دقائق ، اجملموعات  12: مدة التمرين  حمل التمرين
  دقائق .   02الراحة اإلهبابية بُت اجملموعات 

 )180الشكل رقم (
: يهدؼ التمرين إذل ربسن التوافق ك االتزاف الديناميكي ، رفع  (133التمرين رقم )

الرجلُت داخل مربعات السلم التدرييب مث القفز برجل كاحدة على جهاز التوازف الثابت 
ثواين ، مث رفع الرجلُت  05-03الكبَت اغبجم ، ك ؿباكلة الثبات فوؽ اعبهاز ؼبدة زمنية 

 ) .182) (181كاليك . الشكلُت رقم (داخل السلم التدرييب الثاين ك ىكذا د
  10مرات ، التكرارات  04دقائق ، اجملموعات  10: مدة التمرين  حمل التمرين

 دقائق .   02مرات ، الراحة السلبية بُت اجملموعات 
 

 ).182)(181الشكل رقم (

: يهدؼ التمرين إذل تطوير التوافق ك االتزاف الديناميكي ك قوة  (134التمرين رقم )
كغ ك يقفز قفزات جانبية 02عضبلت الرجلُت ، حبيث يقـو البلعب حبمل كرة ربية 

يبٌت ك يسرل برجليو مع بعض مث يضع الكرة الطبية على األرض ك ينطلق بسرعة داخل 
 ) .185)(184)(183مربعات السلم التدرييب . األشكاؿ رقم (

مرات ،  05دقائق ، اجملموعات  10، مدة التمرين  %80-70:  حمل التمرين
 دقائق سبديدات عضلية.   02مرات ، الراحة السلبية بُت اجملموعات  08التكرارات 

 

 
 ).185)(184)(183األشكاؿ رقم (



 

 

الركبة مع تقوية العضبلت األمامية ك اػبلفية العاملة على مفصل ( : 135التمرين رقم )
ربسُت التوافق اغبركي ، يقـو الرياضي بتقدًن الرجل اليمٌت كيناكب يف تقدًن رجليو لؤلماـ 

 ) .186ك اػبلف دكف ؼبس اػبط الذم يضعو بُت رجليو ، الشكل رقم (
مرة  20مرات ، التكرارات  04دقائق ، اجملموعات  08: مدة التمرين  حمل التمرين 

 دقيقة . 01الراحة بُت اجملموعات 
 

 )186الشكل رقم (
يهدؼ التمرين إذل تقوية العضبلت األمامية للفخذ ك الساؽ ،  ( :136التمرين رقم )

عب بسحبو حبيث يثبت الرباط اؼبطاري بقائم حديدم ك دبفصل القدـ     ك يقـو البل
، 187بقوة إذل األماـ مع الرجوع إذل الوضع االبتدائي ببطء شديد . الشكلُت رقم (

188. ( 
مرات  10مرات التكرارات  03دقائق ، اجملموعات  08: مدة التمرين  حمل التمرين

  دقيقة . نوع االنقباضات ثابتة ك متحركة . 01لكل رجل ، الراحة بُت اجملموعات 
 )188)(187الشكلُت رقم (

يهدؼ التمرين إذل تقوية العضبلت اػبلفية للفخذ ك الساؽ ، ( :137التمرين رقم )
حبيث يثبت الرباط اؼبطاري بقائم حديدم ك دبفصل القدـ ك يقـو البلعب بسحبو بقوة 

 ) .189إذل اػبلف مع الرجوع إذل الوضع االبتدائي ببطء شديد . الشكل رقم (
مرات  10مرات التكرارات  03دقائق ، اجملموعات  08: مدة التمرين  حمل التمرين

 دقيقة . نوع االنقباضات ثابتة ك متحركة .  01لكل رجل ، الراحة بُت اجملموعات 
 

 )189الشكل رقم (
يهدؼ التمرين إذل ربسُت درجة االتزاف الثابت ك اإلحساس  ( :138التمرين رقم )

وباكؿ الرياضي احملافظة على ثباتو على .  از غَت مستقرالعميق ؼبفصل الركبة  على جه
الكرة الغَت مستقرة ألروؿ فًتة فبكنة بالرجلُت مع بعض كيثٍت ركبتيو قليبل لؤلماـ . 

 ).190الشكل رقم (
مرات  04مرات ، التكرارات  03دقائق اجملموعات  05: مدة التمرين  حمل التمرين

  ثانية . نوع االنقباضات ثابتة .    30لكل رجل ، الراحة بُت اجملموعات 
 )190الشكلُت رقم (

يهدؼ التمرين إذل ربسُت درجة االتزاف الثابت ك اإلحساس ( : 139التمرين رقم )
وباكؿ الرياضي احملافظة على ثباتو على .  العميق ؼبفصل الركبة  على جهاز غَت مستقر

 ).191مث اليسرل . الشكل رقم (الكرة الغَت مستقرة ألروؿ فًتة فبكنة للرجل اليمٌت 
مرات  04مرات ، التكرارات  03دقائق اجملموعات  05: مدة التمرين  حمل التمرين

 ثانية . نوع االنقباضات ثابتة .   30لكل رجل ، الراحة بُت اجملموعات 
 

 )191الشكل رقم (



 

 

اإلحساس يهدؼ التمرين إذل ربسُت االتزاف الثابت ك تطوير ( :140التمرين رقم )
العميق ؼبفصل الركبة ، وباكؿ الرياضي يف كضع االرتكاز على رجل كاحدة ألروؿ فًتة 
فبكنة ، ينفذ التمرين العينُت مفتوحتُت مث مغمضتُت. ك يعترب ىذا التمرين من 

تزاف الثابت ؼبفصل الركبة . الشكلُت رقم االختبارات اؼبعتمدة يف الدراسة لتقييم درجة اال
)192)(193. ( 

مرات لكل رجل، الراحة بُت  05دقائق . التكرارات  05: مدة التمرين  حمل التمرين
 ثانية . انقباضات ثابتة .    15التكرارات 

 
 ) .193) (192الشكلُت رقم (

يهدؼ التمرين إذل تقوية عضبلت اعبذع  ك عضبلت البطن . ( : 141التمرين رقم )
 ك جانب قدمو األيبن مع رفع الذراع األيسر يقـو الرياضي باالرتكاز على ذراعو اليمٌت

إذل أعلى اعبسم على استقامة مرفوع عن األرض  كيعاد نفس التمرين على اعبانب 
ابع قدميو ،  كما ىو موضح يف الشكل  يقـو باالرتكاز على ذراعيو ك أصاأليسر ، مث

 ) .194رقم (
، مدة الثبات يف  مرات 03دقائق ، اجملموعات  05: مدة التمرين  حمل التمرين

 دقيقة . نوع االنقباضات ثابتة . 01ثانية ، الراحة بُت اجملموعات  30الوضعية 
 

 )194الشكل رقم (

  : يهدؼ التمرين إذل تقوية العضبلت العاملة على مفصل الركبة (142التمرين رقم )
مقاكمة ،الوقوؼ  ربت تأثَت بالساقُت ك العضبلت اؼبقربة ك اؼببعدة من الثبات ، يتأرجح

، ك نثٍت ) الركبة أعلى( بُت الساقُت مطاري شريط بتمرير ك الرجلُت متوازيتُت  نقـو
ضع االبتدائي بالتدريج لُت إذل أبعد نقطة ك نعود إذل الو الركبتُت قليبل مث نقـو بفتح الرج

 ) .195الشكل رقم ( .
 10بات يف الوضعية مرة ، الث 15مرات ، التكرارات  03: اجملموعات  حمل التمرين

  دقيقة . 01ثواين. الراحة بُت اجملموعات 
 )195الشكل رقم (

: يهدؼ التمرين إذل تقوية العضبلت الباسطة ؼبفصل الركبة ك ( 143التمرين رقم )
اؼبقاكمة ،الوقوؼ  مع كاحدة بساؽ تطوير االتزاف الثابت ربت تأثَت مقاكمة ، يتأرجح

 أسفل( اليسرل الساؽبُت  مطاري شريط بتمرير نقـو اليسرل الساؽ على اعبسم بوزف
لؤلماـ ك  )مرة 20( إيابا ك ذىابا تأرجح الساؽ اليمٌت اليمٌت ، مث لساؽك ا) الركبة

 ).196الشكل رقم ( .درجة  45 اػبلف مث للجانبُت، تسحب الرجل بزاكية
مرة ، الثبات يف  15مرات لكل رجل ، التكرارات  03: اجملموعات  حمل التمرين

 دقيقة 01ثواين لكل رجل. الراحة بُت اجملموعات  10الوضعية 
 

 )196الشكل رقم (



 

 

يهدؼ التمرين إذل تطوير قوة العضبلت العاملة على مفصل ( : 144التمرين رقم )
الركبة بالقفز من مكاف مرتفع إذل األرض مث العودة ألعلى يف ـبتلف االذباىات ( األماـ  
   اػبلف ، اعبانبُت األيبن ك األيسر ) انقباضات بليومًتية  مع التحكم يف االرتكازات 

 ° . 90ك السقوط بزاكية 
 10لكل اذباه ، التكرارات  02دقائق ، اجملموعات  10ة التمرين : مد حمل التمرين

 دقيقة ك نصف . 01مرات ، الراحة بُت اجملموعات 
 

 )198)(197الشكلُت رقم (
           يهدؼ التمرين إذل التحكم يف االتزاف الديناميكي    ( :145التمرين رقم )

ك اإلحساس العميق ؼبفصل الركبة ، حبيث يرتكز الرياضي على رجل كاحدة ك وبرؾ 
الرجل األخرل ألبعد نقطة يف االذباىات الثمانية ، ك يستخدـ ىذا التمرين كاختبار 

 ) .200)(199) . الشكلُت رقم ( SEBTلتقييم درجة االتزاف الديناميكي ( 
مرات لكل رجل  الراحة بُت  03موعات دقائق  اجمل 05: مدة التمرين  حمل التمرين

  ثانية .نوع االنقباضات ثابتة ك حركية . 30اجملموعات 
 ) .200)(199الشكلُت رقم (

 
سبديدات عضلية للجزء السفلي من كضع اعبلوس ،  ينفذ ىذا ( : 146التمرين رقم )

يبدد الرجل التمرين بُت التمارين ك يف آخر اغبصة ، يضم الرياضي رجلو إذل صدره ك 
األخرل مع تغيَت الوضعيات دبختلف الزكايا  . مث يقـو بتمرينات سبديد لتوسيع اؼبدل 

 )203،  202،  201اغبركي من كضع الوقوؼ . األشكاؿ رقم (
 ثانية . 20دقائق . مدة الثبات يف الوضعية الواحدة  05:  حمل التمرين

 
 )  202،  201األشكاؿ رقم ( 

يهدؼ التمرين إذل تطوير قوة ك مركنة األربطة اعبانبية مع سبديد ( : 147التمرين رقم )
 العضبلت األمامية ك اػبلفية .

 05مرات للرجل اليمٌت ك  05دقائق ، التكرارات  02مدة التمرين حمل التمرين : 
 ثواين .  10مرات للرجل اليسرل البقاء يف الوضعية 

 
 ) .203الشكل رقم (

 
 
 
 



 

 

 . ) غير مبرمجة ( . ي : بداية الشهر السابعالمرحلة السادسة : استئناف ممارسة النشاط الرياض -06
) أشهر من اعبراحة ك التأىيل ، يتحوؿ اؽبدؼ إذل التأىيل الرياضي اؼبتخصص أم اػباص بالنشاط   06بعد ستة (

حقيقية خاصة بالنشاط اؼبمارس ك تتوقف مدة ىذه اؼبمارس ، حبيث نضع الركبة اؼبصابة أك البلعب اؼبصاب يف كضعيات 
اؼبرحلة على النشاط اؼبمارس ك مدل تعايف البلعب ك قباحو يف االختبارات اغبركية ك الوظيفية ك البدنية حبيث يف 

 احملورية يتم استئناؼ التدريب يف الشهر عبودك ، .. ك اليت تسمى بالرياضاتالنشارات مثل كرة القدـ ، كرة اليد ، ا
 السابع ك الثامن ك استئناؼ اؼبنافسة بعد الشهر التاسع . 

 بالنسبة للهواة :  -
ك ذلك بعد استشارة الطبيب اعبراح ك الذم يبٍت قراره على االختبارات الوظيفية  الشهر السادس ك السابع ،التدريب : 

 اؼبختلفة يف هناية الشهر الرابع .
شارة الطبيب اعبراح ك الذم يبٍت قراره على االختبارات الوظيفية اؼبختلفة يف : الشهر التاسع ، ك ذلك بعد استالمنافسة 

 هناية الشهرالثامن .
 : بعد سنة من التأىيل اغبركي ك الرياضي . استئناف النشاط عند رياضي التزلج

 :  بالنسبة لرياضي المستوى العالي-
اعبراح ، اؼبعاجل الطبيعي ، احملضر البدين ) ك بناء على : الشهر اػبامس ، استشارة الفريق اؼبعاجل ( الطبيب التدريب 

 االختبارات الوظيفية يف هناية الشهر الرابع .
: الشهر السادس ، الشهر اػبامس ، استشارة الفريق اؼبعاجل ( الطبيب اعبراح ، اؼبعاجل الطبيعي ، احملضر البدين )  المنافسة

 شهر اػبامس .ك بناء على االختبارات الوظيفية يف هناية ال
 : األدل ، االرتشاح ك عدـ القدرة على استئناؼ النشارات اػباصة ، مركنة يف اؼبفصل ، عدـ استقرار اؼبفصل . المخاطر

 في نهاية الشهر الرابع و الشهر السادس و الشهر الثامن .:  االختبارات الوظيفية
 استشارة آخر قبل ، الثامن الشهر يف الثاين مث الرابع الشهر هناية يف األكؿ االختبار إجراء يتم ، اؼبصابُت عبميع بالنسبة

 من قدر بأقصى اؼبنافسة استئناؼ ضوء يف موضوعية بيانات على اغبصوؿ أجل من االختبارات ىذه تنفيذ يتم. ربية
 حاجة  ىناؾ كانت إذا فقط العارل اؼبستول ذكم للرياضيُت السادس الشهر هناية يف الثاين االختبار إجراء ك يبكن .األمن

 .للمنافسة اؼببكر لبلستئناؼ 
 وصف االختبارات : 

 اختبارات القفز : 
 ) . Single Hop for Distanceاختبار القفز ألبعد مسافة برجل كاحدة . ( -
 ) : Triple hop for distanceاختبار القفز الثبلثي برجل كاحدة ( -
 ) Cross-over hop for distanceاختبار القفز اؼبتقارع برجل كاحدة (  -
 ) : m time hop-6أمتار (  06اختبار القفز برجل كاحدة    -

 اختبارات االتزان :
 اختبار االتزاف الثابت . -



 

 

 ). Star Excursion Balance Test - SEBTاختبار االتزاف الديناميكي ( النجمة ).(   -
 : اختبار القوة

 الباسطة ؼبفصل الركبة جبهاز اإليزكسنيتيك :اختبار قوة العضبلت القابضة ك 
 ؿباكالت ) 05/ثانية Concentrique  : (60° )التطويل ( 
 ؿباكالت ) 15/ثانية Concentrique  : (180° )التطويل ( 
 ؿباكالت ). 05/ثانية Excentrique  : (60° )التقصَت ( 

 االستبيانات : 
ACL-RSI 

IKDC subjecif 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 البرنامج :مخطط 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 إلى اليوم السابع .         التاريخ : –:من اليوم األول  01المرحلة نموذج لحصة في 
 ببلستيكيةراكالت + كسائد الوسائل المستعملة :                                                    05الحصة رقم : 

 دقيقة 45الجزء السفلي            مدة الحصة : الهدف العام :تهيئة و تليين عضالت و مفاصل 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 التاريخ :.         اليـو   45إلى  21من اليـو الثانية :المرحلة نموذج لحصة في 
 سرير + راكلة + لوح تزجل. الوسائل المستعملة :                                                       02الحصة رقم :

 دقيقة . 60مدة الحصة :    .   تقوية العضبلت القابضة ك الباسطة ؼبفصل الركبة العام :الهدف 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 التاريخ :.                          90إذل اليـو  45من اليـو الثالثة :المرحلة نموذج لحصة في 
 + دراجة ثابتة + جهاز سَت متحرؾ.كرات ربية الوسائل المستعملة :                                 03الحصة رقم :

 دقيقة . 65مدة الحصة : .                        ربسُت التوازف الديناميكي الهدف العام :

 



 

 

 
 

 



 

 

 .             التاريخ : 120إذل اليـو  90من اليـو الرابعة : المرحلة نموذج لحصة في 
 أجهزة تقوية العضبلت السفلية + تركمبولُتالوسائل المستعملة : :                                 03الحصة رقم :

 دقيقة . 90مدة الحصة :       تطوير درجة االتزاف ك تقوية العضبلت العاملة على مفصل الركبة .الهدف العام :

 
 

 



 

 

 
 



 

 

 .          التاريخ : 180إذل اليـو  120من اليـو : خامسةالالمرحلة نموذج لحصة في 
 سبلدل ببلستيكية + حلقات + شرائط مطاريةالوسائل المستعملة : : .                           01الحصة رقم :

 د 90مدة الحصة : .مع ربسُت التوافق اغبركي بُت األرراؼ السفليةتقوية العضبلت الرباعية الرؤكس ، الهدف العام :

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 (09الملحق رقم )

 قائمة األرباء ك اؼبعاعبُت الفيزيائيُت الذين أجريت معهم اؼبقابلة  :

 
 

 



 

 

 (10الملحق رقم )

 قائمة األساتذة ك اؼبختصُت احملكمُت ؼبكونات الربنامج التأىيلي  اؼبقًتح :

 
 



 

 

 : )11رقم ( اؼبلحق

 

 

 



 

 

 ) :12اؼبلحق رقم (

 



 

 

 العضلية بجهاز االيزو كنتيك بيودكس .: نموذج نتائج قياس القوة  13الملحق 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 ملخصات البحث :
 

   ملخص البحث باللغة العربية 
   ملخص البحث باللغة اإلنجليزية 
  . ملخص البحث باللغة الفرنسية 

 
 
 

 
 

 



 

 

 الملخص :
جراحة جاءت الدراسة ربت عنواف برنامج تأىيلي لتحسُت كفاءة مفصل الركبة ك العضبلت العاملة عليو بعد 

الغضركؼ اؽببلرل ك الرباط اؼبتصالب األمامي ك هندؼ من خبلؿ ىذه الدراسة إذل التعرؼ على تأثَت الربنامج يف زبفيف 
األدل ك االرتشاح للجزء اؼبصاب ك استعادة اؼبدل اغبركي ك كذا ربسُت ؿبيطات ك قوة العضبلت العاملة على مفصل 

ك لتحقيق ىذا اؽبدؼ  ك العودة بالرياضي اؼبصاب إذل فبارسة النشاط الرياضي اػباص بو من جديد ، الركبة اؼبصاب ،
   بُت القياسات القبلية ك البعدية يف درجة األدل α≤ 0.05فرضنا أنو توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول داللة
ة لصاحل القياس البعدم ، ك استعنا يف ىذه الدراسة بعينة ك كذلك يف اؼبتغَتات الوظيفية ك اغبركية ؼبفصل الركبة اؼبصاب

) رياضيُت تعرضوا لنفس اإلصابة ك أجريت ؽبم عمليات جراحية إلصبلح الغضركؼ اؽببلرل ك الرباط  06قدرت بػ ( 
تجرييب جملموعة ) أشهر ك لتطبيق ىذا الربنامج اعتمدنا اؼبنهج ال06الصلييب األمامي  ك ربق عليهم الربنامج اؼبقًتح لفًتة (

كاحدة الذم يعتمد على القياسات القبلية ك البعدية ك معاعبتها إحصائيا عن  رريق اؼبتوسطات اغبسابية ك االكبرافات 
لداللة الفركؽ كما استخدمنا أدكات القياس اؼبناسبة لقياس األىداؼ اؼبسطرة حيث  معامل كيلككسوف اؼبعيارية ك قيمة

  درجة األدل  ك شريط قياس غبساب ؿبيطات اؼبفصل اؼبصاب ك العضبلت العاملة عليو ،  استخدمنا مقياس األدل لقياس
ك كذا جهاز اعبونيومًت لقياس اؼبدل اغبركي للمفصل اؼبصاب ك لقياس القوة العضلية استخدمنا جهاز 

ك الختبارات  حدة ،على رجل كا )SEBTك الديناميكي ( اإليزككنيتيكبيودكس ، كما استخدمنا اختبار التوازف الثابت
استئناؼ النشاط الرياضي اعتمدنا على اختبارات القفز برجل كاحدة ك استبيانات العودة للمارسة النشاط الرياضي ك ىي 

ك من أىم النتائج اليت توصلنا إليها أف الربنامج اؼبقًتح ذك فعالية كبَتة )، ACL-RSIك استبياف () IKDCاستبياف (
للمفصل اؼبصاب ك ساىم بشكل كبَت يف عودة الرياضي ؼبمارسة نشارو الرياضي كما كاف عليو يف استعادة قوة العضبلت 

قبل اإلصابة ك من خبلؿ ىاتو الدراسة نوصي بضركرة استخداـ جهاز قياس القوة العضلية للعضبلت القابضة ك الباسطة 
رئيسية لعودة  عايَتيف ىذه الدراسة كم بيودكس ) ك كذا إجراء االختبارات اؼبستخدمة -ؼبفصل الركبة ( إيزككنيتيك 

 اػباص من جديد . البدين ؼبمارسة نشارو اؼبصاب الرياضي
 

 الغضركؼ جراحة  - عليو العاملة العضبلت ك الركبة مفصل كفاءة  - رياضي تأىيلي برنامج:  المفتاحية  الكلمات
 . األمامي الصلييب الرباط ك اؽببلرل

 
 

 
 
 
 



 

 

Abstract : 
Aim of this study is to identify the effect of the program on relieving the 

pain of the affected part, and how to restore the movement of the affected 
parts, and to improve the surrounding and The strength of the muscles 
working on the affected knee joint. To achieve this goal, we hypothesized 
that there are differences statistically significant , at the level of α≤ 0.05 
between measurements before and after in the degree of pain as well as in the 
functional and motor variables of the affected knee joint. As a sample we 
carried out in our study (06) athletes who were exposed to the same injury, 
and they underwent surgery to repair the meniscus and the anterior cruciate 
ligament. The program was applied for a period of (06) months. And we 
adopted the method experiment for one group, which depends on 
measurements that taken before and after , and the value of          ( wilcoxin ) 
to denote the differences .  We also used the appropriate measuring 
instruments to measure the targets. And also we used the pain scale to 
measure the pain and the measuring tape to calculate the periphery of the 
injured joint and the working muscles. we used also ( the goniometry ) to 
measure the motor range of the affected joint , and to measure the strength of 
the muscles we used ( isokinetic- biodex ) .And we used also the static and 
dynamic balance test (SEBT) on one leg,  For the return tests for sports 
activity, we used the single hop test. and return to exercise questionnaires 
(IKDC) and ACL-RSI. 
  The main important results that we found it are that the program is very 
effective to restore the strength of the muscles of the injured joint knee . and 
It contributed significantly to return the athlete to practice sports as before.  
  Through this study we advice to use ( isokinetic- biodex )  as a devise of 
measure the strength of the muscles and also to use the tests that mentioned 
in our studies as an indicator to return the athlete to practice his own activity 
again.           
Key-words :     Rehabilitation program - efficiency of the knee joint and 
the  muscles working-  surgery of meniscus and anterior cruciate ligament . 



 

 

Résumé : 
Cette étude a pour but de concevoir l'impact du programme rééducation 

de genou après méniscectomie et LCA sur la réduction de la douleur et 
l'infiltration de la partie affectée ainsi que sur la restauration de la portée du 
moteur ainsi Les muscles travaillant sur l'articulation du genou blessé et le 
retour de l'athlète blessé pour qu'il puisse à nouveau exercer son activité 
sportif, et pour atteindre cet objectif, nous avons supposé qu'il existait des 
différences statistique significatives au niveau de α≤ 0,05 entre les mesures 
effectuées avant et après , le degré de douleur et les variables fonctionnelles. 
Dans cette étude, nous avons utilisé un échantillon de (06) athlètes ayant subi 
la même blessure et subi une intervention chirurgicale pour réparer le 
ménisque et le ligament croisé antérieur et nous avons appliqué le 
programme proposé pendant une période de (06) mois. La méthode 
expérimentale d’un groupe est basée sur les mesures préalables et ultérieures 
et est traitée statistiquement au moyen de significations arithmétiques, 
d’écarts types et de la valeur du coefficient de wilcoxin pour indiquer les 
différences. Nous avons également utilisé les outils de mesure appropriés 
pour mesurer les variables de recherche. ainsi que des outils de mesure 
appropriés pour mesurer les diamètres et les amplitudes articulaires , Un 
mètre ruban et un goniomètre , et pour mesurer la force musculaire, nous 
avons utilisé l’iso cinétique biodex , et pour la proprioception nous utilisons 
le test d'équilibre statique sur une jambe et le test d'équilibre 
dynamique.(SEBT), et  pour les tests de reprise, nous sommes appuyés sur 
des tests single hop for test , et les questionnaires de retour d'activité sportive 
(IKDC) et ACL-RSI. L'un des résultats les plus importants que nous ayons 
obtenus est que le programme proposé est très efficace pour restaurer la force 
des muscles de l'articulation touchée et contribue de manière significative au 
retour de l'athlète pour faire du sport tel qu'il était avant la blessure.  À la 
lumière des résultats obtenus de l'étude, le chercheur a recommandé 
l'utilisation de l’ appareil de mesure de la force musculaire (Isocnetic - 



 

 

Biodex). En plus de s’appuyer sur les tests utilisés dans cette étude comme 
critère principal pour le retour de l’athlète blessé aux  activités physiques. 
Mots clés : programme de réhabilitation - l'efficacité du genou - chirurgie 
du ménisque et ligament croisé antérieur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


