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تأثير برنامج تاهيمى مائي مقترح عمى إصابة التهاب عضالت مفصل الكتف "
 "لدي بعض الرياضيين

 دادــــــعإ
 *عاصم محمد السيد عفيفي/الباحث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مستخمص البحث :

لم ــد مــن ة ــ رة  صــميم برنــامج تــأهيمى مــائى  ركــي مقتــرح  ــي   ــ  مــائييهــتم هــلا الب ــث ب
االعـــراض  االالم المصـــا بة اللتهـــاب أ تــــار العضـــالت الـــد ارا  مـــا ينــــتج عنهـــا مـــن انضـــ ا  ا تــــار 
العضالت  التـأثيرات الترـري ية  ال فيفيـة لمفصـل الكتـف  االهتمـام بتق يـة العضـالت الكتفيـة الصـدرية 

 (.R.C المثبته لم ح  ليس  ق  التركيز عمى تق ية العضالت الد ارا )

 اثــرا عمــى إصــابة التهــاب عضــالت تصــميم برنــامج تــأهيمى مــائى مقتــرح كمــا يهــدف الب ــث إلــى      
 القـــ ة العضـــمية   ت ديـــد درلـــة االلـــم( لمفصـــل الكتـــف المـــدل ال ركـــى ) عمـــى  اتـــأثير مفصـــل الكتـــف   

 .بعداالصابة بالتهاب العضالت لمفصل الكتف لدي بعض الرياضيين

مـــن الرياضـــيين المصـــابين بالتهـــاب  ـــى مفصـــل ث بال ريقـــه العمديـــة قـــام البا ـــث باةتيـــار عينـــه الب ـــ  
 ي  ين بمـغ  لـم  مصابين( 6،  بمغ  لم العينة األ ا ية )أ راد( 8،  يث بم ت  لم العينه )الكتف

تــم اةتيــارهم مــن داةــل ملتمــن الب ــث  مــن ةــارج العينــة األ ا ــية  مصــاب( 2العينــة اال ــت العية )
 -:يمي ي ض ء النتائج التي ت صل إليها البا ث  بناء عمى اإل تةالصات ي صي البا ث بما  لمب ث

المعد من قبل البا ث  ي ق م التأهيل العاللي بالمركز  التاهيمى المائىالبرنامج  يفضل -
ال تفادة منه  ي معاللة  تأهيل المصابين بأصابات  ي مفصل  ا التةصصي لم ب الرياضي

 الكتف .
 التأكيد عمى االهتمام بتمرينات اإل ماء  مدتها لتلنب اصابات عضالت الكتف.ضر رة  -
 ضر رة االلتزام بالتدرج  ى ت بيق التمرينات المائية من ال هل الى الصعب لتلنب االصابات. -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بالنادى االهلى –مدرب سباحة 
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 البحث :ومشكمة مقدمة 

االهتمـام بالــممار ة  النرـا  البـدني لـيس بهـدف المنا  ـة  الب  لـة  رهدت ال ن ات األةيرة تزايد 
 قــ   لكــن مــن ألــل ت  ــين الم ــت ل  ت ــ ير كفــاءة األداء البــدني  زيــادة اإلنتــاج  اال ــتمتا  بال يــاة 
 تعـــديل أ ـــم ب  يـــاة الفـــرد ن ـــ  األ ضـــل لـــلا تعـــد الممار ـــة الرياضـــية للميـــن أ ـــراد الملتمـــن ضـــر رة 

ات ال مبية  األضرار الص ية النالمة عن التقـدم العممـي  التكن لـ لي  مـا صـا ب للـك لم الهة التأثير 
 (84: 11من أمراض قمة ال ركة. )

عاقة   تعتبر اإلصابات الرياضية من اكبر المركالت التي تعمل عمى تع يل البرامج التدريبية  ا 
الالعب عمى اال تمرار  ى تنفيلها بالدرلة الم م بـة  اإلصـابة تعنـى االبتعـاد  لـ   قتيـال عـن الممار ـة 

ن اإلصــابة لالبــال مــا  بالتــالي الهبــ   عمــى الم ــت ل العــام لالعــب  ــ اء كــان بــدنيال أ  مهاريــال  للــك ال
ت دث  لأة مما يلعل التنبؤ بمكانها  زمن  د ثها أمـرال لايـة  ـى الصـع بة  بنـاء عمـى للـك يبـرز د ر 
المربى الرياضي المت الد أثناء  د ث اإلصابة ألنه من الصعب ت  ير الم اعدات ال بية  ـى الممعـب 

 (7:  1 ى ألمب األ يان أثــنــاء عــمــمــيـــة الــتـدريب.) 

 ُيعـد مفصــل الكتــف مــن اكبـر مفاصــل الل ــم عرضــه لالصــابة  للـك النــه مــن المفاصــل  ا ــعة 
ال ركة للا  ه  يتعرض لمض   ال رك الناتج عن كثرة االداء لم ركات الفنية الرياضية با تمرار أعمـى 

لــلل الم ــت ل اال قــى لمكتــف ةاصــة  ركــات الرمــى  المقــف ، هــلا باالضــا ة لتكــ ين مفصــل الكتــف  ا
يتكــــ ن مــــن أربعــــة مفاصــــل منفصــــمة يلــــب ان تعمــــل معــــال   ــــى  قــــت  ا ــــد  هــــى المفصــــل ال قــــى 

(  المفصــــــــل AcromioClvicular(  المفصــــــــل االةر مــــــــى الترقــــــــ ل )GlenohumeraLالعضــــــــدل)
( ، باالضـا ة Scapulotoracic(  المفصل بين الم ح  الصدر)Sternochavicularالقصبى الترق ل)

لـدعم عضـمى أ ـفمه ممـا ي ـهل معـه ةمـن رأس عفـم العضـد مـن ال فـرا العنابيـة ال تقار مفصل الكتـف 
 (  294: 11 ى االتلاا ال فمى.  ) 

 DELTOID M يث يعتمد مفصل الكتف  ى  ركتـه عمـى عضـمه رئي ـية هـى العضـمة الداليـة 
 Rotator Cuff ي اعدها أربعة عضالت ص يرة  لكنها هامـة ترـكل  ـى ملم عهـا العضـالت الـد ارة 

 العضـــمة ت ـــت الرــــ كة  Supraspinatiyمنهـــا ثـــالث عضـــالت ةمفيـــة  هـــى العضــــمة  ـــ ق الرـــ كة 
Infraspinatus  العضــمة الم ــتديرة الصــ رل Teres Minor  عضــمة  ا ــدة أماميــة هــى العضــمة 
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) . هـلا العضـالت تمعـب د رال هامـال  رئي ـال  ـى ثبـات  ا ـتقرار الكتـف. Subs Capularisت ت الم ح 
14  :43 )  

" من أكثر ال  ـائل ال بيعيـة تـأثيرال  ـى  Rehabilition exercises تعتبر" التمرينات التأهيمية 
العـــالج  يـــث تهـــدف الـــى  ـــرعة ا ـــتعادة اللـــزء المصـــاب لقدراتـــه البدنيـــة  ال فيفيـــة  يـــث ت ـــهم تمـــك 
التمرينات  ى  ـرعة إزالـة التلمعـات الدم يـة  ضـالل عـن  ـرعة ا ـتعادة العضـالت  المفاصـل ل فائفهـا 

 ا ــين همـــا ال قايــة مـــن االصــابات الرياضـــة المةتمفـــة  ترلــن أهميـــة التمرينــات التأهيميـــة إلــى هـــد ين أ
 ع دة الالعـب المصـاب لـءداء الرياضـى بـنفس الكفـاءة ال فيفيـة  البدنيـة التـى كـان عميـه الالعـب قبـل 

 (  5:  15 د ث اإلصابة  بأ ر   قت ممكن. )

 أهمية البحث :
  -بص رتين أ ا يتين  هم :تصميم برنامج تأهيمى مائى  ركي مقترح  ي     مائي يهتم هلا الب ث 

 : األهمية العممية -

بالرلم من ة ـ رة االعـراض  االالم المصـا بة اللتهـاب أ تـار العضـالت الـد ارا  مـا ينـتج عنهـا 
من انض ا  ا تار العضالت  التأثيرات الترري ية  ال فيفية لمفصل الكتف  ى  الة عـدم التعامـل مـن 

لــم  –الــى  ــد عمــم البا ــث  –اال ان الدرا ــات العمميــة االصــابة بصــ رة  ــميمة   ــى ال قــت المنا ــب 
تتعــرض لهــلا المرــكمة عنــد  ــد ثها  ــى بدايــة  ــد ث االصــابة لــدل العبــى مــن ةــالل االهتمــام بتق يــة 

 (. R.Cالعضالت الكتفية الصدرية  المثبته لم ح  ليس  ق  التركيز عمى تق ية العضالت الد ارا )

 األهمية التطبيقية  : -
تقـــديم ا ـــهام ت بيقـــى تـــأهيمى منا ـــب لمت مـــب عمـــى مرـــكمة االم مفصـــل الكتـــف   ي ـــا ل الب ـــث

(  ــنة قبــل  ــد ث مضــاعفات يصــعب  35–22النالمـة عــن ممار ــة الرياضــة لممر مــة العمريــة مــن ) 
معهــا العــالج  التأهيــل بأ ــاليب ال ــب ال بيعــى  التأهيــل البــدنى الرياضــى االمــر الــلل قــد يــؤةر عــ دة 

 ى التدريب  المنا  ة . الالعب مرة أةرل ال

كما تعد هلا الدرا ة م ا لة لادة لم اعدة المدربين  العاممين  ى ملال التنس  ى ال فاف عمـى 
(  تــى ال تصــبا اصــابة R.Cالالعبــين مــن تكــرار  ــد ث اصــابات التهــاب أ تــار العضــالت الــد ارا )

 مزمنة  مصا بة لالعب . 
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 البحث : اهداف
 التهـاب إصـابة اثـرا عمـى تصـميم برنـامج تـأهيمى مـائى مقتـرح  ـي   ـ  مـائي يهدف الب ث الى       

 -لتعرف عمى :من ةالل ا الكتف مفصل عضالت
 بالتهــاب بعداالصـابةلمفصـل الكتـف المـدل ال ركـى المقتـرح عمـى المـائى تـأثير البرنـامج التـأهيمى  -1

 .لدي بعض الرياضيين الكتف لمفصل العضالت
القــ ة العضــمية لمفصــل الكتــف بعداالصــابة بالتهــاب المقتــرح عمــى  المــائى تــأثير البرنــامج التــأهيمى -2

 .العضالت لمفصل الكتف لدي بعض الرياضيين
ـــم المقتـــرح عمـــى المـــائى تـــأثير البرنـــامج التـــأهيمى  -3 ـــد درلـــة االل االصـــابة  بعـــدالكتـــف  مفصـــلت دي

 .لدي بعض الرياضيينلمفصل الكتف  بالتهاب العضالت

 :فروض البحث 
 –كي )الثني المدل ال ر بين القياس القبمي  القياس البعدل لقيا ات لاتداللةا صائيةت لد  ـر ق  -1

 لمفصمى الكتفين لصالا القياس البعدل(الز ايا –المد 

بـــين القيـــاس القبمـــي  القيـــاس البعـــدل لقيا ـــات القـــ ة العضـــمية لات داللـــة ا صـــائية ت لـــد  ــــر ق  -2
 البعدل.لمفصمى الكتفين لصالا القياس 

 مفصـلدرلة االلـم لبين القياس القبمي  القياس البعدل لقيا ات لات داللة ا صائية ت لد  ـر ق  -3
 لصالا القياس البعدل.الكتف 

 المصطمحات المستخدمة 
 مفصل الكتف : -1

ه  مفصل زليمي من الن   الكر ي )كرة   قب(، للا تتم ال ركات  يـه ب ريـة  ـي لميـن اللهـات،       
 يك ن عبارة عن التمفصل بين رأس عفم العضد  التل يف ال قاني لعفم ل ح الكتف ، ي ي  بـالكتف 
 مــن الةـــارج م ففــة مفصـــمية  هــي عبـــارة عــن كـــيس قــ ي ي ـــي  بالمفصــل كـــامالل مــن  ا ـــة التل يـــف

 ( 163:  8.) ال قاني الى الرقبة الترري ية لعفم المفصل
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 التاهيل" :  -2
ه تمــك العمميــة المنفمــة الم ــتمرة التــى تهــدف الــى ايصــال الفــرد المعــاق الــى درلــة ممكنــة مــن النــ ا ى 
ال بية  النف ية  االلتماعية  الترب يـة  االقتصـادية التـى ت ـت ين ال صـ ل اليهـا  يـث تتـداةل ة ـ ات 

 (155: 3). العمميةهلة 
 "Hydrotherapyبرنامج العالجي المائي:  "  -3

ملم عة من االنر ة ال ركية ")تمرينات بأد ات   بد ن أد ات ، ألعاب تر ي ية تنا  ية لرضية( 
المقننة لات الفاعمية االيلابية لت قيق الهدف منها   تتنا ب من قدرات   أ تعدادات الممار يين لها 

 ض عناصر المياقة البدنية  لدي المعاقين لهنيآ" تعريف الرائي"لت قيق ت  ن  ي بع

 :السابقةالدراسات 
( بعن ان اثر برنامج تاهيمى )عاللى (عمى عالج تر ا 5م( )2216درا ة لميمة عادل  امى ) -1

ا تدارة الكتفين لدل  البات المر مة اال ا ية العميا ،  يث هد ت الدرا ة التعرف الى  اثر 
تاهيمى )عاللى (عمى عالج تر ا ا تدارة الكتفين لدل  البات المر مة اال ا ية العميا لقد برنامج 

ا تةدمت البا ثة المنهج التلريبي با تةدام القيا ين القبمى  البعدل نفرا  لمالئمته ل بيعة 
مة (  البة من  البات المر 19الدرا ة  اةتارت البا ثة عينة الب ث بال ريقة العمدية  عددهم )

 -اال ا ية العميا ممن يعان ن من مراكل ق امية  ى من قة الكتفين،  ا تنتلت البا ثة ما يمى :
كان لمبرنامج التاهيل العاللى المقترح االثر االيلابى  ى ت  ين ا تدارة الكتفين لدل  البات  -

 المر مة اال ا ية العميا.
الا تم اكترا ها مبكرا من الممكن عاللها ان التر هات الق امية ال فيفية لدل   البات المدارس  -

 ب ه لة من ةالل التمرينات العاللية.
( بعن ان اثر البرنامج الرياضى المقترح عمى ت  ين تر ة 12م( )2214درا ة م م د ال  ارل ) -2

ا تدارة الكتفين عمى بعض  فائف التنف ية لل ل اال تيالات الةاصة  يث هد ت الدرا ة الى 
امج الرياضى المقترح عمى ت  ين تر ة ا تدارة الكتفين عمى بعض  فائف معر ة اثر البرن

(  نة تك نت عينة  18-15التنف ية لل ل اال تيالات الةاصة من ضعاف البصر لممر مة من )
(  الب مصاب ن بضعف النفر،  يب ث ملتمن هلا الب ث من مدر ة الن  12الب ث من )

لمن  ية  قد ت صمت الدرا ة الى ان البرنامج الرياضى لممكف  ين بمدينة ربين الك م م ا فة ا
المقترح له تاثير ايلابى عمى ت  ين تر ة ا تدارة الكتفين لل ل اال تيالات الةاصة من ضعاف 
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البصر قد ا صى البا ث الدرا ة بضر رة العمل عمى ت بيق البرنامج الرياضى المقترح لم الب 
را االيلابى  الفعال  ى ت  ين تر ة ا تدارة الكتفين ضعاف االبصر  ى مدارس المكف  ين لتاثي

 بعض ال فائف النف ية ، العمل عمى ا س عممية  عممية لت  ين القدرات ال ركية لل ل 
 نف يا (. –عقميا –  يا –اال تيالات الةاصة )بدنيا 

 

تأهيمية ( بعن ان تأثير   ائل 13م( )2213درا ة ناهدا عبدزيد الدليمي ،  ميرة عبد الر  ل ) -3
م اعدة  ي تةفيف ألم مفصل الكتف المزمن لدل العبي الكرة ال ائرة ،  يث هد ت الى التعرف 
عمى تأثير   ائل تأهيمية م اعدة  ي تةفيف ألم مفصل الكتف المزمن لدل العبي الكرة ال ائرة 

 ( من العبينل يعان ن من ألم مفصل الكتف المزمن ،ا تةدم 12 تك نت عينة الدرا ة من)
البا ثين المنهج التلريبي،  ا تعانت البا ثتان ب  ائل لمن المعم مات الى المصادر  المرالن. 

 االةتبا رات  القياس. المال فة. المقابمةالرةصية. اال تبانة   ا تنتج البا ث االتى : 
 أدت ال  ائل التأهيمية الم اعدة د ر  عال إلى تةفيف ألم االصابة  ي مفصل الكتف المزمن.  -
الق ة -االبعاد  -المد -أدت ال  ائل التأهيمية الم اعدة د ر  عال  ي ت  ن المت يرات البعدية)الثني -

 العضمية  لمعضالت العاممة عمى مفصل الكتف.
لملم ات العاللية المعد تأثير ايلابي  ي زيادة المدل ال ركي لمفصل الكتف  ت  ر ق ة  -

 ت دد ال ركي  يه. العضالت العاممة عمى هلا المفصل  تةفيف ال
( بعن ان اثر منهج تدريبي تأهيمي 4م( )2212درا ة أكرم   ين لبر  عمي بدي ي  اب ر ) -4

(  ي بعض المت يرات االكينماتيكية  االنلاز لدل عدائي  Round shouldersال تدارة الكتفين )
 الم ا ات القصيرة ، يث هد ت الدرا ه الى 

 الكتفين . أعداد منهج تدريبي تأهيمي ال تدارة -
م  122التعرف عمى اثر المنهج التاهيمي  ي بعض المت يرات الكينماتيكية  االنلاز لدل عدائيين  -

 رباب .
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 - جراءات البحث :أ
 -منهج البحث :  -

إ تةدم البا ث المنهج التلريبي لمنا بته ل بيعة الب ث ل  التصميم التلريبي لمملم عة ال ا دة من 
 .نفرال لمالئمته ل بيعة الب ث القبمي  القياس البعديإتبا  القياس 

 
 

 عينة البحث :مجتمع و  -
( من 3) ( من اللك ر 7الكتف ) التهاب مفصل( مصاب باصابة 12تك ن ملتمن  عينة الب ث من )

 ( مصابين12(ق امها  كان ةيالعمد قةيبال ر  نةالب ثيعار ياالناث  اصاباتهم مةتمفة اال باب  قد تم اةت
 الب ث. ا رادعينة هم

ا تند البا ث للمن المعم مات  البيانات المتعمقة بمت يرات الب ث  التي ادوات ووسائل جمع البيانات : -
 عمي الن   التالي : هد هت قق 

 اوال : االجهزة واالدوات المستخدمة في البحث :
 ( ك م .5-2-1كرة  بية  زن ) .1

 اثقال با زان مةتمفة. .2

 ا بال مقا مات م ا ية . .3

 ا تمارة  االةتبارات المةتارة لم ادة الةبراء. .4

 لهاز الداينم ميتر  .5

 . ميترناللي.لهاز  .6

 متر.1.5 مام  با ة عمق  .7

  ااعة ايقاف. .8

 ثانيا : القياسات المستخدمة فى البحث : 
 : مفصل الكتفل قياس المدى الحركي -

الز ايا( لملرا  عند مفصل الكتف عن  ريق قراءة  –المد  –اةتبار قياس المدل ال ركي )الثني 
 . اللي ميترالدرلات المثبتة عمى لهاز 
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 :مفصل الكتفلقياس القوة العضمية  -

اةتبار قياس الق ة العضمية لملم عة العضالت العاممة عمى مفصل الكتف لت ليل عدد الكيم لرام 
 . المثبتة عمى لهاز الداينم ميتر التي ي لمها

 :درجة االلم قياس  -

 Inani .Sانانى وسيميكارمفصل الكتف لعينة الب ث بمقياس  ملالالقياس درلة ل البا ث  ا تعان      

Selkar .Sالتمارين العاللية   كان الهدف منه التأكد من انةفاض الم إلى الم ت ل اللي ي هم بتأدية
 درلات،عممــال (  12 –صــفر )      بــين ا  ــت درلاتــهر ا لــى مــن العــالج ،  قــد تال ــيما  هــي المر مــة 

 (14) .االةير ب   اال ل  تى نهاية ال ب   ااالإنها قد ا تعممت نهاية كل أ ب    منل بدء 

 :  المقترح البرنامج التاهيمى المائى ثالثا : 
إصابة التهاب عضالت مفصل الكتف  برنامج تاهيمى بأ تةدام التدريبات المائية لتاهيلمن ألل  ضن 

قام البا ث باإل ال  عمي العديد من المرالن العمميـة  الدرا ـات المرتب ـة التـي  لدي بعض الرياضيين،
عبـــارة عـــن تـــم  ضـــن م تـــ ي البرنـــامج   الةبـــرة العمميـــة لمبا ـــث، برنـــامج تـــاهيمى مـــائى تنا لـــت  ضـــن

المدئيــة  اللــدا ل رقــم  ضـن البرنــامج  ــى صــ رته  ثــم ( 5 عــددهم )   قــال اراء الةبــراء  مائيــة،تمرينـات 
 ( ي ض ان المعامالت العممية لمبرنامج التاهيمى.3-4-5)
 (:صدق المحكمٌن )المعامالت العممية : -

راء) ةبــ ةم ــة(  5 عمــى ملم عــة مــن الةبــراء بمــغ ق امهــا ) البرنــامج التــاهيمىقــام البا ــث بعــرض         
لعينـة الب ـث  تـهمـدل مالئمم تـ ل برنـامج التـأهيمى المـائى المقتـرح    للـك إلبـداء الـرأي  ـي  (1مر ق رقم 

التمرينـات التـى ي تـ ل عميهـا  قد تـم اةتيـار  32/8/2218 تى  15/8/2218من  كان للك ةالل الفترة
  صــــمت لميــــن مــــن ملمــــ   أراء الةبــــراء  %(  ــــأكثر82التــــي  صــــمت عمــــى ن ــــبة )   البرنــــامج المقتــــرح

 %(.122% :82ةتبارات عمى ا تلابات ترا  ت بين )اال

 خطوات تنفيذ البحث
 -لقد تم تنفيل القيا ات للمين ا راد العينة ت ت نفس الفر ف  بنفس االمكانيات :     

 :القياسات القبمية  -
ـــــ م ـــــة قيـــــد الب ـــــث ي ـــــى العين ـــــة لممت يـــــرات الةاصـــــة بالب ـــــث عم  قـــــام البا ـــــث بـــــالراء القيا ـــــات القبمي

19/12/2218. 
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 :تطبيق دراسة البحث األساسية  -
 تى  22/12/2218 قام البا ث بت بيق البرنامج التأهيمى عمى العينة قيد الب ث  ى الفترة من

   دات تأهيمية أ ب عيا  لمدة رهرين . ثالثب اقن 22/12/2218
 :القياسات البعدية   -

الترتيب القيا ات  بنفس  23/12/2218تم تنفيل القيا ات البعدية عمى ملم عة الب ث  للك ي م 
 القبمية  ت ت نفس الفر ف.

 :عرض ومناقشة النتائج 
 -عرض نتائج الفرض االول الذى ٌنص على : عرض النتائج :اوال : 

المد  –كي )الثني المدى الحربين القياس القبلي والقياس البعدى لقياسات  ذاتداللةاحصائيةتوجد فـروق 

 .لصالح القياس البعدى لمفصل الكتفالزوايا( –

 (1جدول رقم )

 –المد  –المدى الحركً )الثنً داللة الفروق بٌن متوسطى درجات القٌاسٌن القبلى والبعدى فى 
 ( 8الالبارومتري) ن = كوكسون بطرٌقة وٌل ( لمفصل الكتفالزواٌا

 

 المتغيراث
وحدة 

 القياس

مجموع  القياس البعدى القياس القبلي

 الرتب
اتجاه 

 اإلشارة
 Zقيمت 

احتماليت 

 ع± م ع± م الخطأ

ف
كت

 ال
صل

مف
 ل
ً

رك
ح
 ال

ى
مد

ال
 

 19.77 144.2 23.32 110.6 درجة الثنً

 صفر

55.22 

 صفر -

 +12 

 = صفر

3.25 2.222 

 7.63 40.45 8.33 31.39 درجة المد 

55.22 

 صفر

- 12 

 + صفر

 = صفر

2.82 2.225 

 22.44 136.6 27.12 99.38 درجة الزواٌا

55.22 

 صفر

- 12 

 + صفر

 = صفر

2.97 2.223 

 60.1= 0.0.الجدوليت عند مستوً معنويت  Zقيمت 

 ( ما يلى :1يتضح من جدول )

المههدى أنههي يوجههد فههروق ذات داللههة بحصههائية بههين درجههات القياسههين القبلههى والبعههدى فههى المت يههر      

قيهد البحهح حيهح أن جميهم قهيم احتماليهة اللةه  دالهة  الزوايا( لمفصل الكتف –المد  –الحركي )الثني 

 .ياس البعدىالجدولية وفى  اتجاه الق zالمحسوبة اكثر من قيمة  zوقيمة  0.05لة عند مستوى الدال
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 (2جدول رقم )
 لالختبارٌن القبلً والبعدي لمتغٌر المدى الحركً  نسبة التحسن

 ( لمفصل الكتفالزواٌا –المد  –)الثنً 

 المتغٌرات
وحدة 
 القٌاس

 البعدي القبلً
 % نسبة التحسن

 ع -س ع س

ى 
مد

ال

 ً
رك

ح
ال

ل 
ص

مف
ل

ف
كت

ال
 

 %30.35 19.77 144.20 23.32 110.6 درجة الثنً

 % 28.86 7.63 40.45 8.33 31.39 درجة المد 

 % 37.45 22.44 136.6 27.12 99.38 درجة الزواٌا

 ( ما يلى :2يتضح من جدول )

القياسات القبلية  المئوية لدرجات القياسات البعدية عن التحسنأني يوجد فروق فى معدالت نسب       

 القياس البعدى.قيد البحح وفى أتجاه  لمفصل الكتف الزوايا( –المد  –المدى الحركي )الثني فى مت ير

 

 -الذى ٌنص على : الثانىعرض نتائج الفرض 

لمفصهل بين القيهاس القبلهي والقيهاس البعهدى لقياسهات القهول العضهلية ذات داللة احصائية توجد فـروق 

 لصالح القياس البعدى. الكتف

 (3جدول رقم )
بطرٌقة لمفصل الكتف القوة العضلٌةداللة الفروق بٌن متوسطى درجات القٌاسٌن القبلى والبعدى فى 

 ( 8كوكسون الالبارومتري) ن = وٌل

 المتغيراث
وحدة 

 القياس

مجموع  القياس البعدى القياس القبلي

 الرتب
اتجاه 

 اإلشارة
 Zقيمت 

احتماليت 

 ع± م ع± م الخطأ

 القوة 
 العضلٌة

 2.14 7.63 1.53 3.95 درجة

 صفر

55.22 

 صفر -
 +12 

 = صفر
2.57 2.222 

 60.1= 0.0.الجدوليت عند مستوً معنويت  Zقيمت 

 ( ما يلى :3يتضح من جدول )
القههول أنههي يوجههد فههروق ذات داللههة بحصههائية بههين درجههات القياسههين القبلههى والبعههدى فههى المت يههر      

 0.05لهة قيد البحح حيح أن جميم قيم احتمالية اللةه  دالهة عنهد مسهتوى الدال لمفصل الكتف العضلية

 .الجدولية وفى  اتجاه القياس البعدى zالمحسوبة اكثر من قيمة  zوقيمة 
 (4جدول رقم )

بطرٌقة  لمفصل الكتفدرجة االلمداللة الفروق بٌن متوسطى درجات القٌاسٌن القبلى والبعدى فى 
 ( 8الالبارومتري) ن = كوكسون وٌل

 

 المتغيراث
وحدة 

 القياس

مجموع  القياس البعدى القياس القبلي

 الرتب
اتجاه 

 اإلشارة
 Zقيمت 

احتماليت 

 ع± م ع± م الخطأ

لمفصل  درجة االلم
 الكتف

 0.78 2.14 0.92 3.85 درجة

 صفر

55.22 

 صفر -
 +12 

 = صفر
50.0 2.225 

 60.1= 0.0.الجدوليت عند مستوً معنويت  Zقيمت 
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 ( ما يلى :4يتضح من جدول )

 درجةة االلةمأني يوجد فروق ذات داللة بحصائية بين درجات القياسهين القبلهى والبعهدى فهى المت يهر      

 zوقيمهة  0.05لهة قيد البحح حيح أن جميم قيم احتمالية اللةه  دالهة عنهد مسهتوى الدال لمفصل الكتف
 .الجدولية وفى  اتجاه القياس البعدى zالمحسوبة اكثر من قيمة 

القياسات القبلية  المئوية لدرجات القياسات البعدية عن التحسنأني يوجد فروق فى معدالت نسب       

 القياس البعدى.قيد البحح وفى أتجاه  لمفصل الكتف درجة االلمفى مت ير
 

 ثانيا : مناقشة النتائج :

 -نتائج الفرض االول الذى ينص عمى :مناقشة 
 –المــدل ال ركــي )الثنــي بــين القيــاس القبمــي  القيــاس البعــدل لقيا ــات  داللةا صــائية لاتت لــد  ـــر ق 

 .لمفصل الكتف لصالا القياس البعدلالز ايا( –المد 
  )قياس المدى الحركي لمفصل الكتف عند اختبار )الثني: 

االةتبار القبمي لمت ير المدل ال ركي )الثني(ه  مت    ( نلد ان 1ملد ل رقم )لعند مال فتنا 
(  بم ت قيمة ت 19.77(  بان راف )144.22(  لالةتبار البعدي )23,32(  بان راف )112.6)

 (  هلا يعني ان الفرق معن ي .2.57(  هي اكبر من قيمتها اللد لية )3.34الم   بة )

(  ل د ن بة ت  ن بين القياس القبمى  البعدل  ى قياس المدل ال ركي 2كما يفهر من لد ل ) 
، إل أن %32.35لمفصل الكتف عند اةتبار )الثني( لمعينة قيد الب ث  يث بم ت قيمة ن بة الت  ن 

المدل ال ركي لمفصل الكتف عند  يث زادتمت    112.6مت    المدل ال ركي  ي القياس القبمي 
 درلة. 144.2نفيل برنامج التمرينات المائية إلي اةتبار )الثني( بعد ت

 )قياس المدى الحركي عند اختبار )المد : 
(  بمغ ال    8.33( بان راف معياري )31.36بمغ ال    ال  ابي لالةتبار القبمي الةتبار المد )

( الم ت بة t(  يما بم ت قيمة )7.63(  بان راف معياري )42.45ال  ابي لالةتبار البعدي )
 .(  هلا يعني ان الفرق معن ي  لصالا االةتبار البعدي2.57(  هي اكبر من اللد لية )3.24)
 )قياس المدى الحركي لمفصل الكتف عند اختبار )الزوايا : 

(  يما بمغ 27.12(  بان راف )99.38بمغ ال    ال  ابي لالةتبار القبمي الةتبار الز ايا )      
(  هي 7.83( الم ت بة )t(  بم ت )22.44(  بان راف )136.6ال    ال  ابي لالةتبار البعدي )

 (  هلا يعني ان الفرق معن ي.2.57اكبر من اللد لية البال ة )
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 ي لهلا االةتبار بين االةتبارين القبمي  البعدي إلى البرنامج التأهيمي الفرق المعن لباحثويرى ا
الم تةدم اللي يرمل عمى عدة   ائل تأهيمية متن عة ادت إلى زيادة قابمية عدد العضالت  االرب ة 

  قابمية المفاصل عمى ال ركة )مر نة المفصل(  ي كا ة االتلاهات.  

 -نتائج الفرض الثانى الذى ينص عمى : مناقشة
ت لـــد  ــــر ق لات داللـــة ا صـــائية بـــين القيـــاس القبمـــي  القيـــاس البعـــدل لقيا ـــات القـــ ة العضـــمية       

 لمفصل الكتف لصالا القياس البعدل.

 يث  لمفصل الكتفالعضمية مت ير الق ة   ىداللة  ر ق (ان هناك  3 يتضا من اللد ل رقم )  
(  يمـا بمـغ ال  ـ  ال  ـابي لالةتبـار 1.53(  بـان راف )3.95  ابي لالةتبار القبمي )    المتال ان

(  هــي اكبــر مــن اللد ليــة 3.67( الم ت ــبة )t(  بم ــت )2.14(  بــان راف معيــاري )7.63البعــدي )
 (  هلا يعني ان الفرق معن ي .2.57البال ة )

التأهيمية المةتمفة  التي  بقها ا راد العينة  هلا الفرق المعن ي إلى التمرينات  ال  ائل عزو الباحثيو 
عمى ا س عممية باي ميكانيكية قد اثبتت  اعميتها  اثرها  ي ت  ر الق ة العضمية لمعضالت الم ي ة 
المفصل،  بم ار مرابه لممهارة  بردد  تكرارات مةتمفة ا تمرت  يمة مدة المنهاج مما ادل إلى 

يادة قدرة العضالت عمى االنقباض بمعدل ا ر  عند اداء  ركات ت  ن الق ة العضمية  هلا ناتج عن ز 
 متتالية 

ان التدريب عمى االعادة الم تمرة م ( 2001) محمد صبحي حسانين  هلا يتفق من ما لكرا 
 المكثفة لمتمرينات ي اعد عمى ت  ين الت ا ق بين  ركات اللراعين  اللل   الرلمين،  ي اعد عمى 

 (12.)الملامين العضمية العاممة بما يةدم اداء المهارة بركمها ال ميمت  ين الق ة من 

 -نتائج الفرض الثالث الذى ينص عمى : مناقشة
ت لد  ـر ق لات داللة ا صائية بين القياس القبمي  القياس البعدل لقيا ات درلة االلم مفصل       

 الكتف لصالا القياس البعدل.

( ان هنـاك داللـة  ـر ق  ـى مت يـر ت ديـد درلـة االلـم لمفصـل الكتـف 5 يتضا من اللد ل رقم )      
(  يمــا بمــغ المت  ــ  ال  ــابي 2.92(  بــان راف )3.85 يــث ان المت  ــ  ال  ــابي لالةتبــار القبمــي )
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(  هــي اكبــر مــن 3.24( الم ت ــبة )t(  بم ــت )2.78(  بــان راف معيــاري )2.14لالةتبــار البعــدي )
 لا يعني ان الفرق معن ي .(  ه2.57اللد لية البال ة )

الفر ق بين القيا ين  ى اةتبار درلة األلم الى تصميم البرنامج العالج المائي المقترح  ويرجع الباحث
 مدل منا بة التمرينات ل بيعة اإلصابة من  يث إتلاا العمل العضمي  الردا  ال لم   ترات الرا ة 

 بين التمرينات التأهيمية المقتر ة .

إن التمرينات التأهيمية  التدليك ي  ن من م ت ي م (2013مع دراسة محمد الجيوشى )وهذا يتفق 
 ي اعد  ي ال ص ل إلى النتيلة المراد ال ص ل إليها،  هلا بلانب العالج لمعضالت درلة األلم 

ال فائف ال بيعية ل ضعها ال بيعي مرة أةرل للا  ان ا تةدام البرنامج العاللي أدل  لرل   ىالمائ
 أفهر هلا التقدم  التي ألرل عميها الب ث لمفصل الكتفمعينة الب ثىت  ن م ت ي درلة األلم  إل

لصالا  لمفصل الكتف المم  ف  ي القيا ات البعدية للمين مت يرات الب ث قي م ت ي درلة األلم
 (9.)القياس البعدي

 : االستنتاجاتأواًل:

الم تةدم  ما ا تعان به البا ث من أد ات  ي ض ء أهداف الب ث   ي إ ار المنهج العممي 
   ائل للمن البيانات،  ما اتبعه من إلراءات،  كللك من ةالل الت ميل اإل صائي لمبيانات 

 - عرضها  مناقرة نتائلها تمكن البا ث من ا تنتاج  ما يمى :
 أثر البرنامج التأهيل المائى ايلابيال عمى أصابة التهاب عضالت مفصل الكتف. -1
( بين االةتبارات  الز ايا –المد  –فه ر  رق معن ي  ي المدل ال ركي لمفصل الكتف ) الثنى  -2

 القبمية  البعدية  لصالا االةتبارات البعدية.
 .فه ر  رق معن ي  ي الق ة العضمية  بين االةتبارات القبمية  البعدية  لصالا االةتبارات البعدية -3
تهاب عضالت بالصابة انةفاض درلة  ردة االلم اال عمى أثر البرنامج التأهيل المائى ايلابيال  -4

 .مفصل الكتف
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 ثانيًا : التوصيات:
في ضوء النتائج والبيانات التي توصل إليها الباحث وبناء عمى االستنتاجات يوصي الباحث       

 بما يمي :

المعد من قبل البا ث  ي ق م التأهيل العاللي بالمركز  التاهيمى المائىالبرنامج  يفضل  -1
ال تفادة منه  ي معاللة  تأهيل المصابين بأصابات  ي مفصل  ا التةصصي لم ب الرياضي

 الكتف .
  ي تق يم عمل مفصل الكتف بعد االصابة . الم تةدمةاعتماد االةتبارات  -2
بص رة م تمرة ل رض المائية مارين التأهيمية تنبية الرياضيين  المدربين بضر رة القيام بألراءات الت -3

 عضالت مفصل الكتف لما لهلا المفصل من  ه لة  ي االصابة  تكرارها. تق ية
 ضر رة التأكيد عمى االهتمام بتمرينات اإل ماء  مدتها لتلنب اصابات عضالت الكتف. -4
 لتلنب االصابات. ضر رة االلتزام بالتدرج  ى ت بيق التمرينات المائية من ال هل الى الصعب -5
  ي دةيلك نها اثبتت نتائج ل ةيميالتاه ةي ي العمم نهاي الرب  ب عيي  ائل العالج ال ب فيت ف -6

 . ةياالالم بن بة عال فيعالج هلا االصابة  تةف
 في التك لمعالج  التفاعل نيقب ل المصاب  ققيالبرنامج بما  لياالهتمام باللانب النف ي عند تنف -7

 . ةيميالتاه ةينلاح العمم ضمنيمعه ةالل مرا ل العالج  هلا ما 
 تاهيمية لممصابين بااالم  ي منا ق أةرل من الل م. برامج ء ب  ث مرابهة ب ضن راإل -8

 :المراجع 
م( : تأثير برنامج تأهيمي مقترح عمى بعض  االت ةر نة الرقبة،  2211أ مد ال يد عبد ال هاب ) .1

 منر را، كمية التربية الرياضية، لامعة أ ي  .ر الة مال تير لير 
م( : اثر برنامج تأهيمي مقترح با تةدام التنبيه الكهربائي  التدليك 2216الصان عبدال ميد ابراهيم ) .2

عمى ت  ين االداء البدني لدل  البات التربية الرياضية  ي لامعة النلاح ال  نية كمية الدرا ات 
 .العميا، لامعة النلاح ال  نية

، 1م( : عمم الترريا الرياضي، دار الفلر لمنرر  الت زين،  2226إقبال ر مي م مد  آةر ن ) .3
 القاهرة. 

م( : اثر منهج تدريبي تأهيمي ال تدارة الكتفين  ي بعض 2212أكرم   ين لبر  عمي بدي ي  اب ر ) .4
 ، الك يت.التربية الرياضيةلقصيرة ، كمية المت يرات االكينماتيكية  االنلاز لدل عدائي الم ا ات ا
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م( : اثر برنامج تاهيمى )عاللى (عمى عالج تر ا ا تدارة الكتفين 2216لميمة عادل  امى النافر) .5
 لدل  البات المر مة اال ا ية العميا،كمية الدرا ات العميا ،لامعة النلاح ال  نية .       

أثير منهج تدريبي مقترح لممر نة م( : ت2229 ازم م  ى     ن هادي الزيادي    يدر بالش لبر) .6
، ل ائرة ، كمية التربية الرياضيةعمى ق ة التد ير الداةمي  الةارلي إلصابات الكتف لالعبي الكرة ا

 الك يت.
 م( : اصابات الريااضيين    ائل العالج  التاهيل، رركة ناس لم باعة، لقاهرة.2228 ميعة ةميل ) .7
،مركز الكتاب ماعية لمتربية البدنية  الرياضةصية  االلتم( : الص ة الرة2225عمي لالل الدين ) .8

 القاهرة.   ،لمنرر
م( : تأثير برنامج تمرينات تأهيميه ل االت إصابات مفصل الكتف 2213م مد اللي ري عبدالفتاح ) .9

 لمرياضيين، ر الة مال تير لير منر رة، كميه التربية الرياضية، لامعه بنها.
 العربي، الفكر ،دار الرياضية البدنية التربية في والتقويم القياس ( :م2001) حسانين صبحي محمد .10

 .القاهرل األول، الجزء
 جامعة ،"البدنى والت هيل الرياضية اإلصابات( : ”م2011) ال مرى السيد ،سهام بكرى قدرى محمد .11
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