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* حيدر علي هادي العيساوي

تاريخ المبول2022/08/31 :

تاريخ اائترا2022/08/09 :

المستخلص
يهدف البحث الى اعداد تمرينات تأهيلية بمصاااةبة ائاااسا دةاااعدي لرعبا قري المدا المصااابي
بالرباط الصااليبا اادادا المرد  ،االتعرف على تأثير التمرينات التأهيلية بمصاااةبة ائاااسا دةاااعدي ا
بعض الوظاسف الحرقية لرعبا قري المدا المصابي بالرباط الصليبا اادادا المرد .
ائااتمدا المنها التيريبا لمرسمتل ليبيعة الملااالة المراد ةلها بتصاامي الميموعتي المتاا تي
ذات ااختبار المبلا االبعدي ،اتحدد ديتمع البحث الرعبي المصااابي ا اايدية الرياةااية ا دحا ة
بابا للدرجة ااالى االممتازي باري المدا االبالغ عدده ( )10اعبي للموئ (. )2022 – 2021
اجرى اختباارات الوظااسف الحرقياة (المر صاااااق العمي  ،خيوي الماايع ،ااياد ااف ا الم  ،ر ع
الةاا النلاية بائاتمادة ،ثبات اليذف ،اائاتمرار الدارايا الرباعا ،ةرقة الاتف) يموا الرياةاا بتنييذ
الوظاسف الحرقية الةاابعة باليهتي اليمنى االيةاارى لفطراف الةاايلى ايتمحا قا ةرقة تميي د ،3-0
ا ا ةال قان ديموف الدرجات للحرقات الةاابعة ا ا د ( )14يمية ان الرياةااا يعايا د ابااابات
اا ضاا تنمي ياون ( 14الى  ،)21اائاتمر البريادا التأهيلا ( )12أئابوف اا ع ( )36اةدي تأهيلية ثرث
اةدات خرل اائبوف .
اخرج البحث بميموعة د اائاتنتاجات دنها ان للمنها التأهيلا المعد بمصااةبة ائااسا دةااعدي
تأثير بلاا اييابا ا الوظاسف الحرقية لميصا الرقبة (الرباط الصليبا اادادا)  .اد التوبيات التا
يوباااا بها الباةحون بالتأقيد على يلااار الوعا الصاااحا بي الرياةاااي بالمراجعة الةاااريعة ا ةالة
التعرض لربابة لمنع ةداث دضاعيات ائرعة العودي للحالة اليبيعية.
الكلمات المفاتحية :الرباط الصليبي ،كرة القدم.

* ةيدر علا هادي العيةااي ،بابا ،العرا .
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Abstract
This research aims to prepare rehabilitation exercises with accompanying
aids for soccer players with reconstructed anterior cruciate ligament and to
determine the effect of rehabilitation exercises with accompanying aids on some
motor functions of soccer players with reconstructed anterior cruciate ligament.
The experimental method was chosen for its suitability to the nature of the
problem to be solved, and the research community identified the injured players
in sports clubs in the province of Babylon for the first degree and excellent in
football, numbering (10) players for the season (2021-2022). Perform motor
function tests (deep squat, blocker step, line lunge, active leg raise straight, trunk
stability, quad rotational stability, shoulder movement). If the total score for the
seven movements is less than (14) points, the athlete suffers from injury and the
best score is (14 to 21), and the qualification program lasted (12) weeks with (36)
qualification sessions three sessions a week. The study came to a number of
conclusions, including the fact that the rehabilitation curriculum prepared with
accompanying aids has a positive impact on the motor functions of the knee joint
(anterior cruciate ligament). A quick review in the event of an injury to prevent
complications and a quick return to normal is one of the recommendations that
researchers make to emphasize the spread of health awareness among athletes.

Keywords: cruciate ligament, football.

: التعريف بالبحث1
: مقدمة البحث وأهميته1-1
تعد اابااابات الرياةااية ا لعبة قري المدا د اعمد اادور التا تمنع الرعبي د دمارئااة ةياته
 مد ايتلارت ااباابات اتااثرت ا جميع ايحاق البرد بةابث الاحير،اليبيعية االرياةاية على ةد ئاواق
د اادور د تاون دناخية اا بنى تحتية اا الضاااعف ا البرادا التدريبية أا بعض الير المديمة الغير
دنائابة لبعض الرعبي ةيث ان جميع هذ ال راف تعتبر عوادا رسيةاية اائاائاية ا ةداث ااباابات
.الرياةية العادة اابابة ديصا الرقبة بلاا خاص
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يعد ديصا الرقبة ااةد د اه الميابا الموجودي ا جة اايةان اذ يرتاز جة اايةان ابلاا
دباشار على هذا الميصاا اد الواةاا ان ديصاا الرقبة يحتوي على عدي اجزاق دهمة تتعرض لبباابة
خصااوبااا ا لعبة قري المدا اد اابااابات الرباط الصااليبا اادادا االمليا اااربية ااخرى التا
تحي بميصا الرقبة اقذلك ابابات الغضاريف اايةا الداخلا االوةلا المارجا اا ابابة العضرت
المحيية بالميصا اد اهمها العضلة الرباعية اا عضلة الاولف .
اتعما التمرينات التأهيلية ا دعالية اتأهيا اإلباااابات الرياةاااية د خرل حزالة ةاات الملا
الوظييا لليزق المصااااا ع طري العناية بم اهر الضااااعف ا بعض العضاااارت اا ربية اتنمية
اتحة ا الموي العضاالية ادراية الميصااا ادرجة التوا العصاابا العضاالا ازيادي دعدل ألت اا ا يةااية
ائرعة التملص د اإللتصا ات االتالةات الددوية التا تتيمع ا داخا دحي ة الميصا.
اتعد لعبة قري المدا د االعا التا تاحر يها اابااابات اذلك بةاابث شاادي المنا ةااة ادتيلباتها
البديية االمهارية االمييية الملمات على عات الرعبي ا ا المباراي ييةااها ،دما تتيلث جهدا عاليا يبذلل
الرعث دا د يتعرض لاحير د اابااابات التا ترثر ا اداق المهارات اائااائااية ،اهنا يأتا دار اليث
الرياةااا ا دعالية اابااابة لا عودي الرعث الى الملعث دري اخرى بعد اابااابة .قا يمضااع الى
تأهيا طبا رياةاا اذ ان رجوعل بدان خضاوعل للتمرينات التأهيلية يعرةال الى اباابة اقبر ا د ينتها
دلااوار الرياةااا ،لذلك تعد التمرينات التأهيلية االعرجية بصااوري عادة اقحر الوئاااسا تأثيرا ا اعادي
المصاابي الى ئااب عهده اترثر بالرياةاا بصاوري خاباة ،اذ ان هناك اشاارات ان هذ التمرينات ترثر
ا جةا الرياةاا بتأثيرات عديدي دنها (ائاتعادي العضارت االمياباا الى اداايياتها الوظييية .اعادتل الى
العما بصوري جيدي ...الاااخ) .
اد هنا جاقت أهمية البحث ا ائاااتمداا تمرينات تأهيلية بمصااااةبة ائااااسا دةااااعدي ا بعض
الوظاسف الحرقية لرعبا قري المدا المصابي بالرباط الصليبا اادادا المرد .
 2-1مشكلة البحث:
بعد ااطرح على اايدية الرياةية اجد ان دع اعبا قري المدا ا اايدية الرياةية ا دحا ة
بابا دم يتعرةااون الى يع بالرباط الصااليبا اادادا بميصااا الرقبة هو بةاابث ااةتااك دع الرعث
المناا اا ااداي (الاري) أا الحرقاات الزاسادي المااط اة أا لاة المراياة أا عادا ااةمااق بلااااااا جياد باا
التمري أا البيولة ،قما أن عدا الوبااول الى البريادا الرياةااا المتاادا اعدا اائااتناد على اجراقات
علمية د يمة ا التأهيا الرياةاا بعد العمليات اليراةية يردي الى عدا المدري ا تحةاي اتيوير الاياقي
الوظييية لميصا اعضرت الرقبة اد ث العودي الى المرعث بلاا ا ضا دما قان عليل.
لذلك عمد ائاتمدد تمرينات تأهيلية بمصااةبة ائااسا دةااعدي ا تحةاي الوظاسف الحرقية باري
المدا لرعبي المصابي بالتمز الالا للرباط الصليبا اادادا.
 3-1اهدف البحث:
 .1اعداد تمرينات تأهيلية بمصاااةبة ائاااسا دةاااعدي لرعبا قري المدا المصااابي بالرباط الصااليبا
اادادا المرد .
 .2التعرف على تأثير التمرينات التأهيلية بمصااااةبة ائااااسا دةااااعدي ا بعض الوظاسف الحرقية
(المر صااق العمي  ،خيوي المايع ،اايد اف ا الم  ،ر ع الةاا النلاية بائاتمادة ،ثبات اليذف،
اائااااتمرار الادارايا الربااعا ،ةرقاة الاتف) لرعبا قري المادا المصااااابي باالربااط الصااااليبا
اادادا المرد .
 4-1فرض البحث:
• للتمرينات التأهيلا بمصاااةبة ائاااسا دةاااعدي تأثير دعنوي ا بعض الوظاسف الحرقية لرعبا
قري المدا المصابي بالرباط الصليبا اادادا المرد .
 2منهجية البحث واجراءاته الميدانية:
 1-2منهج البحث:
ائااتمدا المنها التيريبا لمرسمتل ليبيعة الملااالة المراد ةلها بتصاامي الميموعتي المتاا تي
ذات ااختباار المبلا االبعادي ،حذ ت اختياار تصاااامي الميموعتي الضااااابياة االتيريبياة بيريماة ااختبار
المبلا االبعدي لاا دنهما .
الجدول ( )1التصميم التجريبي للبحث
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المجموعة
الميموعة
التيريبية
الميموعة
الضابية

االختبارات القبلية
اختبارات الوظاسف
الحرقية

العامل التجريبي
تمرينات تأهيلية بمصاةبة ائاسا دةاعدي
البريادا التأهيلا التابع درقز التأهيا

االختبارات البعدية
اختبارات
الوظاسف الحرقية

 2-2مجتمع وعينة البحث:
تحادد ديتمع البحاث الرعبي المصااااابي ا اايادياة الريااةااااياة ا دحاا اة بااباا للادرجاة ااالى
االممتازي باري المدا االبالغ عدده ( )10اعبي للموئااا ( ،)2022 – 2021ات اختيار الميتمع باقملل
اتوزيعه الى العينات ااتية:
 .1اعبان لعينة التيربة اائتيرعية .
 .2اربعة اعبي للميموعة الضابية .
 .3اربعة اعبي للميموعة التيريبية .
 3-2تجانس وتكافؤ عينة البحث:
د أجا ةااب المتغيرات البححية المرا مة لةااير التيربة البححية االتعرف على باارةية العينة
اتوزف ي دتغيراتهاا اعتادالياا ،ات اجراق التيااي للعيناة البححياة د ةياث اليول ،االوزن ،االعمر،
االعمر التدريبا بائااتمداا دعادا االتواق ا د أظهرت النتاسا أن أ راد عينة البحث د توزعوا طبيعيا ا
المتغيرات البححية ،اد ث عدا اجود ي شااذي حذ ايحصارت ي دعادا االتواق بي (  )1دما يدل على
التوزيع اليبيعا للعينة اقما دبي باليدال (. )2
الجدول ( )2تجانس العينة البحثية
معامل
االنحراف
الوسط
المنوال
وحدة القياس
المتغيرات
االلتواء
المعياري
الحسابي
0.74
168
0.159
170
الةنتمتر
اليول
0.68
65
1.131
68
قغ
الوزن
0.35
18
0.160
19
ئنة
العمر
0.11
5
0.181
26
شهر
العمر التدريبا
ات التاأقاد د تااا ر الميموعتي الضاااااابياة االتيريبياة ادعر اة اا ع المياائاااااات اااختباارات
االمتغيرات يد الدرائااة للميموعتي ا ياه هذ المرشاارات لغرض دعر ة دالة اليرا ا المتغيرات،
ةيث ائااااتمداا اختبار ( )tللعينات المةااااتملة بي الميموعتي  ،اتبي ان يمة دةااااتوى الدالة اعلى د
( ) 0.05اهاذا يادل على عادا اجود را دعنوياة اان العينتي دتااا تي ا دتغيرات البحاث جميعهاا.
اقما هو دبي ا اليدال (. )3
الجدول ( )3تكافؤ مجموعتي البحث في الوظائف الحركية
المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية قيمة ( )tمستوى
الداللة
المتغيرات
المحسوبة الداللة االحصائية
ع
س
ع
س
الوظاسف
 0.233غير دعنوي
0.61
0.93
7
0.82
5
الحرقية
 4-2تحديد الوظائف الحركية للجزء السفلي لالعب المصاب:
بعد ااطرف على المصادر االمراجع ةدد ديموعة د الوظاسف الحرقية لرعث المصا اها:
 .1المر صاق العمي .
 .2خيوي المايع .
 .3اايد اف ا الم .
 .4ر ع الةا النلية بائتمادة .
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 .5ثبات اليذف .
 .6اائتمرار الدارايا الرباعا .
 .7ةرقة الاتف .
 5-2اختبارات الوظائف الحركية:
يموا الرياةا بتنييذ الوظاسف الحرقية الةبعة باليهتي اليمنى االيةرى لفطراف الةيلى ايتمحا
قا ةرقة تميي د  3-0اةةث ااتا:
 -1درجة ( )0ال قبير عند اجراق الحرقة
 -2درجة ( )1عند المدري على اجراق اا اتماا الحرقة
 -3درجة ( )2اجراق الحرقة بصعوبة
 -4درجة ( )3اجراق الحرقة بلاا بحيا .
ا ا ةاال قاان ديموف الادرجاات للحرقاات الةاااابعاة ا اا د ( )14يمياة اان الريااةااااا يعاايا د
ابابات خرل الموئ الرياةا اا ضا تنمي ياون ( 14الى  )21االلاا ( )1يوةا ااختبارات .

رفع الساق النشطة باستقامة
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الشكل ( )1اختبارات الوظائف الحركية لمفصل الركبة
 6-2التجربة االستطالعية:
اجري اائاتيرعية ا يوا الةاب الموا ( )2021/8/14ا تماا الةااعة العاشاري باباةا على
عينة د الرعبي المصااااابي بالرب الصااااليبا اادادا المرد اعدده ( )2اعث اأشاااارف الباةحون
االااادر المةاااااعاد على أداق اختباارات الوظااسف الحرقياة ،اقاان الهادف د التيرباة اائااااتيرعياة هو
التعرف على المعو ات االصااعوبات التا تواجل تيبي ااختبارات ااةااع الحلول المنائاابة لها اتحديد
اليتري الزدنياة لتنيياذ ااختباارات االتعرف على حدااايياة اليري المةااااااعاد ادعر اة دادى قيااقي ا جهزي
اا داات االتعرف على ددى ائاااتيابة العينة اتياعله دع ااختبارات اددى درسمتها لمةاااتوياته  ،المد
تبي د خرل التيربة اائاتيرعية ددى درسمة ااختبارات لعينة البحث اا توجد باعوبات أا دعو ات
اثناق تيبيميها .
 7-2االسس العلمية لالختبارات:
اوالا :صدق االختبار:
ت التحم د بااد ااختبارات بائااتمداا بااد المحتوى د خرل عرض اختبارات الوظاسف
الحرقياة على ديموعاة د المبراق االممتصااااي ااعتمااد يماة (قاا ،)2ةياث تبي ان جميع ااختباارات
تمتاز بالصد ايما ااعتماد عليها.
ثانيا ا :ثبات االختبار:
اا الباةحون بائاااتمداا طريمة ااختبار اأعادي ااختبار ةيث تعد د ا ضاااا الير لمياه ثبات
ااختبار ةيث طبم ااختبارات على عينة التيربة اائاتيرعية ا يوا الةاب الموا ()2021/8/14
االباالغ عادده ( )2اعاث د ديتمع البحاث اد خاارج عيناة البحاث الرسيةااااة ابعاد درار ( )7ايااا ا ا
يوا الةاااابا الموا ( )2021/8/21ت اعاادي تللاك ااختباارات دري ثاايياة ا ا ظراف دماارباة الماد ت
ائااتمراج دعادا اارتباط البةااي (بيرئااون) ةيث تبي ان جميع ااختبارات تتمتع بدرجة ارتباط وية
ابلغ ( )0.78اهذا يدل على ان ااختبارات تتمتع بدرجة عالية د الحبات.
 8-2االختبارات القبلية:
اا الباةحون بإجراق ااختبارات المبلية لعينتا البحث الضاااابية االتيريبية ا يوا الحرثاق الموا
( )2021/8/24ا ا تماا الةاااعة المادةااة دةاااق ا دلعث درقز شاابا اائاااان ،ااجري ااختبارات
المهاارات الوظييياة ،ا اد عماا على المحاا اة على تحبا ال راف المتعلماة باااختباارات د ةياث الزداان
االماان اا داات المةتعملة ا ري العما المةاعد ،د اجا العما على تو يرها ا ااختبار البعدي.
 9-2التجربة الرئيسية:
اشاااتمل التمرينات التأهيلية المعد د با الباةحون ،بعد الرجوف الى المراجع االمصاااادر اااطرف
العربية اااجنيبة االدرائاات الةاابمة الماباة بالتأهيا ااخذ رأي ديموعة د المبراق االممتصاي على
تأدية التمرينات الماباة بتأهيا اباابة الرباط الصاليبا المرد للميموعة التيريبية ،االتا ائاتمرت لمدي
( )12أئاااابوف د يوا اليمعاة  2021/8/27الى يوا ااربعااق  2021/11/24بوا ع ( )36اةادي تاأهيلياة
ثرث اةادات خرل اائاااابوف لريااا (اليمعاة ،ااثني  ،ااربعااق) ،االغااياة د هاذ التمريناات ها تموياة
عضارت ديصاا الرقبة ادياالة وتها ضار ع زيادي المدى الحرقا االمحاالة ا ارجاف ددى ةرقتل
الى المادى اليبيعا ا ا اتيااهاات الحرقاة قلهاا ،ا اد راعا التادرج باالحماا التادريبا لتهي اة العضاااارت
اتاييهاا اظييياا ،أتب َع ائاااالو التادرج ا شاااادي الحماا الباديا االتادرج ا بااااعوباة اداق التمااري ابادأ
بائتعمال التمرينات بالوئاسا المةاعدي بائتمداا ااشرطة المياطية االارات اليبية.
 10-2االختبارات البعدية:
اجري ااختبارات البعدية ا يوا الةب الموا ( )2021/11/27على دلعث درقز شبا اائاان
ا الةااعة الرابعة دةااق لمتغيرات البحث اختبارات الوظاسف الحرقية للميموعتي الضاابية االتيريبية،
المد ةرص على تو ير ظراف ااختبار المبلا ييةها اااجراقات المتبعة لرختبارات ييةها .
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 11-2الوسائل االحصائية:
ائتعما الحميبة اإلةصاسية ( )SPSSا دعالية البيايات التا ت الحصول عليها .
 3عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها:
1-3عرض نتاائج المجموعاة الضاااااابطاة والتجريبياة في االختباار القبلي والبعادي للوظاائف الحركياة
وتحليلها:
الجدول ( )4قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ( )Tالمحسوبة ومستوى الداللة
للمجموعة الضابطة والتجريبية في اإلختبار القبلي والبعدي في الوظائف الحركية
االختبار القبلي االختبار البعدي
الداللة
مستوى
قيمة T
درجة
المجموعات
االحصائية
الداللة
المحسوبة
القياس
ع
س
ع
س
دعنوي
0.000
3.80
0.93
7
0.82
5
درجة
الضابية
دعنوي
0.000
4.36
1.12
13
0.93
7
درجة
التيريبية
يبي اليدال ( )4المرشاارات اإلةصاااسية لنتاسا ااختبارات المبلية االبعدية التا خضااع لها أ راد
الميموعة الضاابية اختبار(الوظاسف الحرقية) ،حذ بلغ يمة  Tالمحةاوبة بممدار( )3,80ابنةابة خيأ
( )0,00دما يدل على اجود را دعنوية بي ااختباري المبلا االبعدي الصالا ااختبار البعدي.
ايبي اليدال ( )4ايضاا المرشارات اإلةصااسية لنتاسا ااختبارات المبلية االبعدية التا خضاع لها
أ راد الميموعة التيريبية اختبار(الوظاسف الحرقية) ،حذ بلغ يمة  Tالمحةاوبة بممدار( )4,36ابنةابة
خياأ ( )0,000دماا يادل على اجود را دعنوياة بي ااختبااري المبلا االبعادي الصاااااالا ااختباار
البعدي.
 2-3عرض نتائج االختبار بين المجموعة الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي في الوظائف الحركية:
الجدول ( )5قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ( )Tالمحسوبة ومستوى الداللة
الضابطة والتجريبية في االختبارات البعدية في الوظائف الحركية
المجموعة
المجموعة الضابطة
الداللة
مستوى
قيمة T
درجة
التجريبية
االحصائية
الداللة
المحسوبة
القياس
ع
س
ع
س
دعنوي
0.000
4.18
1.12
13
0.93
7
درجة
يبي اليدال ( )5المرشارات اإلةصااسية لنتاسا ااختبارات البعدية التا خضاع لها أ راد الميموعة
الضااابية االتيريبية ا اختبار(الوظاسف الحرقية) ،حذ بلغ يمة  Tالمحةااوبة بممدار( )4,18ابنةاابة
خيأ ( )0,000دما يدل على اجود را دعنوية بي ااختباري البعديي الصالا الميموعة التيريبية.
 3-3مناقشة النتائج:
يتضاا د دما ئاب تيور ا دةاتوى الوظاسف الحرقية االمهارات اائاائاية باري المدا للميموعتي
الضاابية االتيريبية ،الا بنةابة اقبر لدى الميموعة التيريبية ،ايتضاا ان التيور الحاباا للميموعة
الضااابية التا ائااتمدد البريادا التأهيلا الماص بداسري التأهيا الرياةااا ا دحا ة بابا د تضاام
تمرينات ا شارطة المياطية ايصاف قري طبية غير دةاتمري لتموية ا ربية ا وي ديصاا الرقبة " ،حذ ان
التأهيا قان يمتصار م على اليايث المصاا دان تأهيا العضارت البا ية المحيية بالميصاا دما ييعا
الرياةااا يحتاج الى تري اطول بالتأهيا اقذلك عرةااة لتارار اابااابة " ،حذ أثبت قحير د ا بحاث
العلمية بأن توازن الموي على الميصاا الواةد لل عدي واسد ها" :ياتا وي أ ضاا ،ياتا ئارعة أعلى ،دد
ةرقا أائع ،ا اية د اإلبابات".
ايعزا الباةحون ظهور يتاسا التيور للميموعة التيريبية ا زيادي وي العضرت اأربية العادلة
على الرقبة االرجا المصاابة ضار ع زيادي وي الرجا المصاابة ا تحما الاتلة اليةا بالاادا ،يتيية
التمرينات التأهيلية المعدي بائاتمداا الوئااسا المةااعدي ،اذ ييد اغلث الملااقا التا ااجه ا راد العينة ا
عدا اداايية عودي ابااابة الرباط الصااليبا اادادا المرد الى اةااعل اليبيعا بعد زاال الحما عليها،
اادت التمرينات حلى زيادي ةي ا لياف العضااالية ازيادي عدد المريا العضااالية اائاااترجاف العضااارت
اليمذية العادلة على ديصاااا الرقبة لوظييتها اليبيعية لما با اإلباااابة اد ث تيوير عما العضااارت
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اتنمية وتها اهذا يتي دع دا أشار حليل حذ أقدا " َّ
ان العضلة تزداد وتها ،اةيمها عنددا تعيا ايمباةات
تمتر د المصوى احذا ل يزداد تحميا العضرت ا يما أن تتيور وتها اا يما لها أن تتضم " .
ايرى البااةحون َّ
ان أئااااباا التيور الحااباااااا لادى أ راد الميموعاة التيريبياة يااتا ع تاأثير
التمرينات التأهيلية المعدي االتا أتبع يها ا ئلو العلما الةلي د (ةي – راةة – تارار – زد أداق)
التا أدت بادارهاا حلى هاذا التيور االاذي ت يهاا الترقيز على الميااديع العضاااالياة الميلوباة ،االتمريناات
التأهيلية المعدي قان لها الدار اليعال على حعادي المدى اليبيعا للميصاااا المصاااا عند حعياق التمرينات
التا تعتماد ا ةرقتهاا على ديصاااالا الرقباة االورك ،ا عماد البااةحون على حدخاال هاذ التمريناات دناذ
الوةدات ا الى للتمرينات التأهيلية دما أثر حييابا ا تيور باااية المراية (دد الرقبة اثنيها) حذ يرقد "
أن زيادي عدد التارارات خرل الوةدي التدريبية يتيلث الترقيز على وي ائرعة أئترجاف العضلة للالها
اليبيعا دما يةااااعد على زيادي تمددها" ،اهذا يتماشاااى دع دا ذقر (داتييف) َّ
بأن " يمو باااية المراية
يتحم ا أقحر د علار اةدات تدريبية ،أي يايا تاادلها ائاتمداا ( )10-8أئاابيع اذلك للوباول حلى
اليزق المه إلداايية يمو الةعة الحرقية التا تتعل بتحة التميية العضلية".
اةاااا ة الى يوعية التمرينات التا ائاااتمدا يها الباةحون ااشااارطة المياطية ،لما لها د عالية
اأثر قبير ا تيوير (الموي العضاالية ،دحي اليمذ ،زااية الحرقة ،ادرجة اال ) ،يتيية دا تتمتع بل هذ
ااشاارطة د تو ير دماادات دتدرجة على طول دةااار الحرقة اد ث ايعا على زيادي الموي باتياهي
ااال (عضالا) بزيادي المميع العضالا االحايا (عصابا) ا زيادي تحلايد الوةدات الحرقية ,زيادي شادي
ااةمال للتماري د خرل تو ير قمية الةياات العصبية الرزدة للعما ،ضر ع تموية اربية الميصا
د خرل تمرينات ااشرطة ،اهذا يتي دع دا ذقر " ان لفشرطة المياطية اثر اييابا ا الموي العضلية
لاويهاا تضاااايف دماااداات لاا ااتياهات دما ينعا اييابا ا تحةااااي ااداق العضاااالا اتموية اربية
الميابا".
ايضايف ( )Ed McNeely and David Sandlerان ااشارطة المياطية تيور دةاتوى الموي
العضلية اتحة دةتوى التوازن العضلا".
اد خرل تيبي التمريناات التاأهيلياة لبنااق العضاااارت العاادلاة على ديصااااا الرقباة بوائااااياة
التمرينات المةاتمددة االتارارات اتنوف التمرينات ا ا الوةدي الواةدي لتعما على دمتلف العضارت ا
الةااا المصااابة تزداد ةي ا لياف العضاالية ابالتالا زيادي الموي العضاالية ا دحي العضاارت اهذا
يحدث يتيية التدريث المتوابا ا أداق التمرينات التأهيلية للةا المصابة.
 4االستنتاجات والتوصيات:
 1-4االستنتاجات:
 -1للمنها التأهيلا المعد بمصااةبة ائااسا دةااعدي تأثير بلااا اييابا ا الوظاسف الحرقية لميصاا
الرقبة (الرباط الصليبا اادادا) .
 -2حن التيور الحاباا ا الوظاسف الحرقية لرعبا قري المدا المصاابي بالرباط الصاليبا اادادا
المرد  ،خرل الير الواةاااا لنتاسا الميائاااات البعدية للميموعة التيريبية يرقد اعلية المتغير
المةتما االضب التيريبا.
 2-4التوصيات:
 .1التاأقياد على اعتمااد المنها التاأهيلا لماا لل د دار ا أعادي الرباط الصااااليبا اادادا ،قذلك ا
تحةي شاا ااداق .
 .2اعتمااد ائاااااساا تاأهيلياة اخرى ا تاأهياا الربااط الصااااليبا ااداادا ابمتغيرات اخرى اايتمااق
تمرينات المناها التأهيلية بلاا ينةي ادةتوى اابابة االليا ة للمصا .
 .3تأقيد على يلاار الوعا الصااحا بي الرياةااي بالمراجعة الةااريعة ا ةالة التعرض لربااابة
لمنع ةداث دضاعيات ائرعة العودي للحالة اليبيعية.
المصادر:
• ةةاي  ،ائا ةةا  ،يصايف ،عبد علا :عل التدريث الرياةاا ،ط ،2الموباا ،ديبعة جادعة
الموبا. 1987 ،
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• عباد الحةااااي  ،ئااااعااد ،ااخران :ائااااتماداا ائااااااساا تاأهيلياة دمتلياة ا بعض المتغيرات
البيوقينماتياية اتأثيرها ا زيادي المدى الحرقا للمصاااابي بميصاااا الاتف ،ديلة علوا التربية
الرياةية ،جادعة بابا ،الميلد ( ،)3العدد (. 2010 ،)2
• عبد الرةم  ،ئاانده ئاالي  ،ااخران :أثر بريادا عرجا ا تحةااي ددى ةرقة ديصااا الرقبة
المصاابة للرياةايي  ،ديلة علوا التربية الرياةاية ،جادعة بابا ،الميلد ( ،)15العدد (2015 ،)2
.
• عودي ،ديةااااون علوان ،ااخران :أثر تمريناات تأهيلياة ا تمييف ال ديصااااا رقباة اعبا قري
المدا ،ديلة علوا التربية الرياةية ،جادعة بابا ،الميلد ( ،)7العدد (. 2014 ،)6
• عياد ،عماد الدي حةةااااان :العآلج اليبيعا ااابااااابات الرياةااااية ،عمان ،دار أديد للنلاااار
االتوزيع. 2007 ،
• قري  ،ديم رج :درائاة تحليلية لمعو ات التأهيا اليبا د اجهة ي ر اعبا ا لعا اليماعية
درقز دحا ة الةااااليمايية ،ديلة علوا التربية الرياةااااية ،جادعة بابا ،الميلد ( ،)5العدد (،)2
. 2012
• داتييف :واعد التدريث الرياةاا ،ترجمة ( ائا ةةا ةةاي ) ،ديبعة جادعة الموباا1988 ،
.
• دحمد ،ائااا شارل :دنها تأهيلا دمترح لتأهيا العضارت العادلة على ديصاا الرقبة بعد عملية
تبديا الرباط الصاليبا ا دادا ( ،)ACLديلة علوا التربية الرياةاية ،جادعة بابا ،الميلد (،)9
العدد (. 2016 ،)2
• النمر ،عبد العزيز ،المييث ،ياريمان :التدريث الرياةااا بااثمال ,تصاامي برادا الموي اتميي
الموئ التدريبا ،الماهري ،درقز الاتا للنلر. 1996 ،
• Brook,G.Fahey; Exercises Physiology, Macmillan Publishing company,
New York، USA، 1985 .
• Ed McNeely and David Sandler: he resistance band، usa, workout book،
2006.
• Phil Page & Todd Ellenbecker: Strength Band Training، 2nd
ed،USA,2011.
الملحق ( )1التمرينات التاهيلية
التمرين االول :ر ع الية لرعلى االحبات على دا ااةدي ع قا جايث .
التمرين الثاني :ائااتناد اليةاا على اارض د ث دماادة الاري اليبية بالرجا المصااابة لرداا اللداخا
اللمارج .
التمرين الثالث :ائتناد الةا المصابة على دصيبة ادةك عصا خلف ال هر .
التمرين الرابع :ايزا الاعث بلري دياطا للةا المصابة .
التمرين الخامس :تمري يصف دبنا.
التمرين السادس :تمري اائتناد اادادا دع ر ع المدا المصابة لرعلى.
التمرين السابع :الو وف على دصيبة ار ع اليذف لرعلى دع اارتااز على المدا المصابة .
الملحق ( )2نموذج من الوحدات التأهيلية
زمن الوحدة التأهيلية )47.82( :دقيقة
الوحدة التأهيلية :األولى
الراحة
زمن
زمن
الراحة
بين
اداء
عدد
التمرين
المالحظات
اداء
بين
التكرار
ت
التكرارا التكرارا
المجاميع
ات
التمرين
المجاميع
ت
ت
 6.83د
 30ثا
 40ثا
 50ثا
2
3
ااال
1
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2
3
4
5
6
7

الحايا
الحالث
الرابع
الماد
الةاده
الةابع

3
4
3
4
5
4

2
2
2
1
1
1

 50ثا
 60ثا
 50ثا
-

 40ثا
 30ثا
 15ثا
 60ثا
 30ثا
 50ثا

 30ثا
 40ثا
 30ثا
 80ثا
 60ثا
 60ثا

 6.83د
9د
 4.33د
8د
 6.5د
 6.33د

 1التعريف بالبحث:
 1-1مقدمة البحث وأهميته:
تعد اابااابات الرياةااية ا لعبة قري المدا د اعمد اادور التا تمنع الرعبي د دمارئااة ةياته
اليبيعية االرياةاية على ةد ئاواق ،مد ايتلارت ااباابات اتااثرت ا جميع ايحاق البرد بةابث الاحير
د اادور اد تاون دنااخياة اابنى تحتياة ااالضااااعف ا البرادا التادريبياة أابعض الير الماديماة غير
المنائبة لبعض الرعبي ةيث ان جميع هذ ال راف تعتبر عوادا رسيةية اائائية ا ةداث اابابات
الرياةية العادة اابابة ديصا الرقبة بلاا خاص.
ايعد ديصااا الرقبة ااةد د اه الميابااا الموجودي ا جةا اايةااان اذ يرتاز جةا اايةااان ابلاااا
دباشار على هذا الميصاا اد الواةاا ان ديصاا الرقبة يحتوي على عدي اجزاق دهمة تتعرض لبباابة
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خصااوبااا ا لعبة قري المدا اد اابااابات الرباط الصااليبا اادادا االمليا اااربية ااخرى التا
تحي بميصاا الرقبة اقذلك اباابات الغضااريف اايةاا الداخلا االوةلاا المارجا اااباابة العضارت
المحيية بالميصا اد اهمها العضلة الرباعية ااعضلة الاولف.
اتعد لعبة قري المدا د االعا التا تاحر يها اابااابات اذلك بةاابث شاادي المنا ةااة ادتيلباتها البديية
االمهاارياة االمييياة الملماات على عاات الرعبي ا ا المبااراي ييةااااهاا ،دماا تتيلاث جهادا عاالياا يباذلال
الرعث دا د يتعرض لاحير د اابااابات التا ترثر ا اداق المهارات اائااائااية ،اهنا يأتا دار اليث
الرياةااا ا دعالية اابااابة لا عودي الرعث الى الملعث دري اخرى بعد اابااابة.قا يمضااع الى
تأهيا طبا رياةاا اذ ان رجوعل بدان خضاوعل للتمرينات التأهيلية يعرةال الى اباابة اقبر ا د ينتها
دلااوار الرياةااا ،لذلك تعد التمرينات التأهيلية االعرجية بصااوري عادة اقحر الوئاااسا تأثيرا ا اعادي
المصاابي الى ئااب عهده اترثر بالرياةاا بصاوري خاباة ،اذ ان هناك اشاارات ان هذ التمرينات ترثر
ا جةا الرياةاا بتأثيرات عديدي دنها (ائاتعادي العضارت االمياباا الى اداايياتها الوظييية.اعادتل الى
العما بصوري جيدي...الاااخ).
اد هنا جاقت أهمية البحث ا ائاااتمداا تمرينات تأهيلية ا تحةاااي المدى الحرقا االموي العضااالية
لرعبا قري المدا المصابي بالرباط الصليبا المرد
 2-1مشكلة البحث:
يعد ديصااا الرقبة د الميابااا التا تاون ادري على الحرقة بلاااا يةااما بأداق اظاسيل دع بماق ثباتل
قميصاا تح تأثير الموى العادلة عليل أثناق الحرقة اهود أه دياباا اليةا اااقحر عرةاة لبباابة
حذا تعرض للضاغ المةاتمر أاعنددا ييبر الميصاا على الحرقة ا ددى أائاع د ددا الحرقا اليبيعا
تح تأثير وى خارجية دما د يةااابث حباااابة الرقبة ،ااد خرل ااةتااك المباشااار دع الزديا اثناق
اللعث ،ابعد ااطرف على اايدية الرياةاية اجد الباةحون ان دع اعبا قري المدا ا اايدية الرياةية
ا دحا ة بابا دم يتعرةااون الى يع بالرباط الصااليبا اادادا بميصااا الرقبة بةاابث ااةتااك دع
الرعث المنا ااااداي (الاري) أاالحرقات الزاسدي الماط ة أا لة المراية أاعدا ااةماق بلاااا جيد با
التمري أاالبيولة ،لذلك ارتأى الباةحون الى ائاااتمداا تمرينات تأهيلية ائاااتعادي المدى الحرقا لميصاااا
الرقبة ا وي العضرت العادلة عليها باري المدا لرعبي المصابي بالتمز الالا للرباط الصليبا اادادا.
 3-1اهدف البحث:
 .3اعداد تمرينات تأهيلية لرعبا قري المدا المصابي بالرباط الصليبا اادادا المرد .
 .4التعرف على تأثير التمرينات التأهيلية ا تحةااااي المدى الحرقا االموي العضاااالية لرعبا قري
المدا المصابي بالرباط الصليبا المرد .
 4-1فرض البحث:
• للتمريناات التاأهيلا تاأثير دعنوي ا تحةااااي المادى الحرقا االموي العضاااالياة لرعبا قري المادا
المصابي بالرباط الصليبا المرد .
 2منهجية البحث واجراءاته الميدانية:
 1-2منهج البحث:
ائااتمدا المنها التيريبا لمرسمتل ليبيعة الملااالة المراد ةلها بتصاامي الميموعتي المتاا تي
ذات ااختبار المبلا االبعدي ،حذ اا الباةحون باختيار تصااامي الميموعتي الضاااابية االتيريبية بيريمة
ااختبار المبلا االبعدي لاا دنهما.
الجدول ()1
التصميم التجريبي للبحث
المجموعة
الميموعة
التيريبية
الميموعة
الضابية
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االختبارات القبلية

العامل التجريبي
تمرينات تأهيلية دعدي د
الباةحون

االختبارات البعدية
با

اختبارات المدى الحرقا،
اختبارات الموي العضلية البريادا التأهيلا التابع درقز
التأهيا

اختبارات المدى
الحرقا ،اختبارات الموي
العضلية
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 2-2مجتمع وعينة البحث:
تحدد ديتمع البحث الرعبي المصاااابي ا اايدية الرياةاااية ا دحا ة بابا للدرجة ااالى االممتازي
باري المدا االبالغ عدده ( )10اعبي للموئا ا ( ،)2022 – 2021ات اختيار الميتمع باقملل اتوزيعه
الى العينات ااتية:
 .4اعبان لعينة التيربة اائتيرعية.
 .5اربعة اعبي للميموعة الضابية.
 .6اربعة اعبي للميموعة التيريبية.
 3-2اختبار القوة العضلية:
 -1قياس قوة العضالت الباسطة للركبة:
الهدف من االختبار :ياه وي العضرت العادلة على ديصا الرقبة د ااداا (العضلة الرباعية
الرؤاه)
االدوات واالجهزة المستخدمة :قرئا ،جهاز الدينادوديتر
اجراءات االختبار :ييل الرعث على المنضدي بوةع دريا ايرب جهاز الدينادوديتر على ئا
الرعث ايحب ائيا المنضدي خلف الرعث ايموا بةحث اليهاز بأ صى وي الى ةداد اال
التسجيل :يموا الرعث بةحث اليهاز بأ صى وي اتةيا راقي اليهاز ايت التةييا بالاغ اتعيى
لرعث ثرث دحااات اتةيا ا ضا دحاالة.
-2قياس قوة العضالت القابضة للركبة:
الهدف من االختبار :ياه وي العضرت العادلة على ديصا الرقبة د الملف (العضرت المليية)
االدوات واالجهزة المستخدمة :قرئا ،جهاز الدينادوديتر
اجراءات االختبار :يموا الرعث باليلوه على المنضدي بوةع دريا ايرب جهاز الدينادوديتر على
ئا الرعث ايحب ائيا المنضدي اداا الرعث ايموا بةحث اليهاز بأ صى وي الى ااداا للةا
المصابة.
التسجيل :يموا الرعث بةحث اليهاز بأ صى وي اتةيا راقي اليهاز بالاغ اتعيى لرعث ثرث
دحااات اتةيا ا ضا دحاالة.
 4-2قياس المدى الحركي:
-1قياس المدى الحركي اإليجابي:
الغرض من القياس :ياه المدى الحرقا لميصا الرقبة المصابة د دان دةاعدي.
االدوات المستخدمة :جهاز جويوديتر
المواصفات :يمف المصا ا اةعية عادية ،بحيث تاون تح الرجا ةةث عرض الاتف (ياون
اارتااز على الرجا الةليمة) ،يموا المصا بحنا الرقبة المصابة الى ا صى ةد دما بحيث عند بلوغ
أ صى درجة ثنا يموا الباةث بأخذ أداي (جويوديتر) ليأخذ المياه بوةع الذراف الحابتة على اليمذ
ادرقز اليويوديتر على يهاية ديصا الرقبة اتحريك الذراف ااخرى على ةةث الحنا للرجا.
التسجيل :عند تيبي المياه أخذ الباةث ياه أ صى زااية ثنا (المدى الحرقا) للرقبة المصابة
بدان دةاعدي اقاي ثرث دحااات ااخذ الباةث المحاالة اا ضا اقاي هناك تري راةة بي
دحاالة ااخرى د يمة قادلة.
-2قياس المدى الحركي السلبي (بالمساعدة):
الغرض من القياس :ياه المدى الحرقا للرقبة المصابة بالمةاعدي
االدوات المستخدمة :اليويوديتر
المواصفات :يةتلما المصا ايمد رجليل على ئيا ا رض ،يموا المصا بحنا الرجا المصابة بحيث
يضع الباةث يد على رجا المصا ليموا بمةاعدتل على ثنا رقبتل الى أ صى الحداد بلرط أن ا
ياون هناك ال .
التسجيل :عند تيبي المياه يأخذ الباةث ياه أ صى زااية ثنا (المدى الحرقا) للرقبة المصابة
بالمةاعدي اقاي ثرث دحااات ااخذ الباةث المحاالة اا ضا اقاي هناك تري راةة بي دحاالة
ااخرى د يمة قادلة.
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 5-2التجربة االستطالعية:
اجري اائاتيرعية ا يوا الةاب الموا ( )2021/8/14ا تماا الةااعة العاشاري باباةا على
عينة د الرعبي المصااااابي بالرب الصااااليبا اادادا المرد اعدده ( )2اعث اأشاااارف الباةحون
االاادر المةاعد على أداق اختبارات الوظاسف الحرقية ،اقان الهدف د التيربة اائتيرعية هوالتعرف
على المعو ات االصاااعوبات التا تواجل تيبي ااختبارات ااةاااع الحلول المنائااابة لها اتحديد اليتري
الزدنياة لتنيياذ ااختباارات االتعرف على حدااايياة اليري المةاااااعاد ادعر اة دادى قيااقي ا جهزي اا داات
االتعرف على ددى ائااااتيابة العينة اتياعله دع ااختبارات اددى درسمتها لمةااااتوياته  ،المد تبي د
خرل التيربة اائااااتيرعياة ددى درسمة ااختبارات لعينة البحث اا توجد بااااعوبات أادعو ات اثناق
تيبيميها.
 6-2االختبارات القبلية:
اا الباةحون بإجراق ااختبارات المبلية لعينتا البحث الضاااابية االتيريبية ا يوا الحرثاق الموا
( )2021/8/24ا ا تماا الةاااعة المادةااة دةاااق ا دلعث درقز شاابا اائاااان ،ااجري اختبارات
المادى الحرقا االموي العضاااالياة ،ا اد عماا على المحاا اة على تحبا ال راف المتعلماة باااختباارات د
ةياث الزداان االمااان اا داات المةااااتعملاة ا ري العماا المةاااااعاد ،د اجاا العماا على تو يرهاا ا
ااختبار البعدي.
 7-2التجربة الرئيسية:
اشاااتمل التمرينات التأهيلية المعد د با الباةحون ،بعد الرجوف الى المراجع االمصاااادر اااطرف
العربية اااجنيبة االدرائاات الةاابمة الماباة بالتأهيا ااخذ رأي ديموعة د المبراق االممتصاي على
تأدية التمرينات الماباة بتأهيا اباابة الرباط الصاليبا المرد للميموعة التيريبية ،االتا ائاتمرت لمدي
( )12أئاااابوف د يوا اليمعاة  2021/8/27الى يوا ااربعااق  2021/11/24بوا ع ( )36اةادي تاأهيلياة
ثرث اةادات خرل اائاااابوف لريااا (اليمعاة ،ااثني  ،ااربعااق) ،االغااياة د هاذ التمريناات ها تموياة
عضارت ديصاا الرقبة ادياالة وتها ضار ع زيادي المدى الحرقا االمحاالة ا ارجاف ددى ةرقتل
الى المادى اليبيعا ا ا اتيااهاات الحرقاة قلهاا ،ا اد راعا التادرج باالحماا التادريبا لتهي اة العضاااارت
اتاييهاا اظييياا ،أتب َع ائاااالو التادرج ا شاااادي الحماا الباديا االتادرج ا بااااعوباة اداق التمااري ابادأ
بائتعمال التمرينات بالوئاسا المةاعدي بائتمداا ااشرطة المياطية االارات اليبية.
 8-2االختبارات البعدية:
اجري ااختبارات البعدية ا يوا الةب الموا ( )2021/11/27على دلعث درقز شبا اائاان
ا الةااعة الرابعة دةااق ا اختبارات المدى الحرقا االموي العضالية للميموعتي الضاابية االتيريبية،
المد ةرص على تو ير ظراف ااختبار المبلا ييةها اااجراقات المتبعة لرختبارات ييةها.
 9-2الوسائل االحصائية:
ائتعما الحميبة اإلةصاسية ( )SPSSا دعالية البيايات التا ت الحصول عليها.
 3عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها:
1-3عرض نتائج المجموعة الضابطة في االختبار القبلي والبعدي لمتغيرات البحث وتحليلها:
الجدول ()2
قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ( )Tالمحسوبة ومستوى الداللة للمجموعة
الضابطة في اإلختبار القبلي والبعدي في متغيرات البحث
االختبارات
الموي المابضة
للرجا المصابة
الموي البائية
للرجا المصابة
المدى الحرقا
ااييابا
المدى الحرقا
الةلبا

13

درجة
القياس

االختبار القبلي
ع
س

االختبار البعدي
ع
س

قيمة T
المحسوبة

مستوى
الداللة

الداللة
االحصائية

قغ

14.53

0.28

19.85

0.34

22.25

0.000

دعنوي

قغ

14.68

0.55

19.48

0.17

13.58

0.001

دعنوي

درجة

110.4

1.06

75.88

1.03

153.44

0.000

دعنوي

درجة

110.85

0.53

70.95

4.80

15

0.001

دعنوي
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يبي اليدال ( )2المرشارات اإلةصااسية لنتاسا ااختبارات المبلية االبعدية التا خضاع لها أ راد الميموعة
الضاابية اختبارات (الموي العضالية ،المدى الحرقا) ،حذ ظهرت جميعها دعنوية ان دةاتوى الدالة قان
ا اا د ( ) 0,05دماا يادل على اجود را دعنوياة بي ااختبااري المبلا االبعادي الصاااااالا ااختباار
البعدي.

 2-3عرض نتائج المجموعة التجريبية في االختبار القبلي والبعدي لمتغيرات البحث وتحليلها:
الجدول ()3
قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ( )Tالمحسوبة ومستوى الداللة للمجموعة
التجريبية في اإلختبار القبلي والبعدي في متغيرات البحث
االختبار القبلي
الداللة
االختبار البعدي قيمة  Tمستوى
درجة
االختبارات
المحسوبة الداللة االحصائية
القياس
ع
س
ع
س
الموي المابضة
0.77 21.60
0.51
14.83
دعنوي
0.001
13.02
قغ
للرجا المصابة
الموي البائية
0.36 21.98
0.35
14.48
دعنوي
0.001
23.52
قغ
للرجا المصابة
المدى الحرقا
110.05
دعنوي
0.000 110.42 1.16 66.03 0.37
درجة
ااييابا
المدى الحرقا
1.38 55.88
0.73
110.25
دعنوي
0.000
124
درجة
الةلبا
يبي اليدال ( )3المرشارات اإلةصااسية لنتاسا ااختبارات المبلية االبعدية التا خضاع لها أ راد الميموعة
التيريبية اختبارات (الموي العضالية ،المدى الحرقا) ،حذ ظهرت جميعها دعنوية ان دةاتوى الدالة قان
ا اا د ( ) 0,05دماا يادل على اجود را دعنوياة بي ااختبااري المبلا االبعادي الصاااااالا ااختباار
البعدي.
 3-3عرض نتائج المجموعة الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي لمتغيرات البحث وتحليلها:
الجدول ()3
قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ( )Tالمحسوبة ومستوى الداللة للمجموعة
الضابطة والتجريبية في اإلختبار البعدي في متغيرات البحث
االختبارات
الموي المابضة
للرجا المصابة
الموي البائية
للرجا المصابة
المدى الحرقا
ااييابا
المدى الحرقا
الةلبا

الضابطة

التجريبية
ع
س

قيمة T
المحسوبة

مستوى
الداللة

الداللة
االحصائية

درجة
القياس

س

ع

0.77

4.13

0.006

دعنوي

قغ

19.85

0.34

21.60

12.57

0.000

دعنوي

قغ

19.48

0.17

21.98

0.36

0.000

دعنوي

درجة

75.88

1.03

66.03

1.16

12.73

0.001

دعنوي

درجة

70.95

4.80

55.88

1.38

6.03

يبي اليادال ( )4المرشاااارات اإلةصاااااسياة لنتااسا ااختباارات البعادياة بي أ راد الميموعتي الضااااابياة
االتيريبية اختبارات (الموي العضاااالية ،المدى الحرقا) ،حذ ظهرت جميعها دعنوية ان دةااااتوى الدالة
قان ا ا د ( )0,05دما يدل على اجود را دعنوية بي الميموعتي الضاابية االتيريبية ا ااختبار
البعدي الصالا الميموعة التيريبية.
 4-3مناقشة النتائج:
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د خرل عرض اتحليا يتاسا ااختبارات المبلية االبعدية لمتغير (الموي) للعينة الضاابية االتيريبية،
ظهرت بأن هناك را ا دعنوية بي ااختباري المبلا االبعدي الصااالا البعدي ،ايعزاالباةث ئاابث هذ
اليرا حلى الزيادي ا الموي بالنةاابة لرختبارات د خرل التمرينات التأهيلية التا ئاااعدت على تحةااي
الموي العضااالية االمدى الحرقا للرجا المصاااابة ،لذلك يرى الباةحون ان زيادي الموي العضااالية د خرل
التمريناات التاأهيلياة تعيا يتااسا ايياابياة ا تيوير ازياادي الموي لفربياة تحا تاأثير التمريناات لموي
العضاارت العادلة ا الميصااا يوعا د التاييف لحمايتها د الضاارر الوا ع عليها يتيية زيادي وي اللااد
اهذا التغيير يعما على ةماية ااربية ااااتار د التمز ات بما يةااما للعضاالة بإيتاج ايمباض عضاالا
ا وى.
اقما ان يتاسا اختبار الموي العضلية اليمذية اظهرت هذ النتاسا را ا دعنوية لدى ا راد عينة البحث لاا
د العضرت اليمذية اادادية االمليية اهذا دا يدل على التأثير ااييابا للمنها التأهيلا المتبع د با
الباةحون ا تحةي الموي للعضرت اليمذية ا تأهيا اتحةي الموي العضلية االمدى الحرقا ااييابا
االةلبا بعد ابابة الرباط الصليبا ،ايلير )َّ (James et al
بأن التأهيا بعد اإلبابة لل جايث قبير د
ا همية اغالبا دا ترثر درجة التأهيا ادةتوا على ئرعة اقياقي عودي المصا حلى ةالتل دا با اإلبابة،
ايعد التأهيا البديا على ايل حعادي الاياقي البديية االوظييية لليزق المصا بالية بحيث يردي اللمص
حةتياجاتل البديية االحرقية بةهولة ايةر.
اأشااار قااا داا ةماال ابااياق الاادي حلى َّ
أن "دمارئااة التمرينات البدييااة للمصااااابي بلاااااا
ينةاااي اياااوف اإلبابة لااال أثااار علاااى ا داق الحرقاااا للمياباااا المصابة ،اان اايت اا ا الممارئة
يردي حلى تاييات اليزق المصا ااعادتل حلى اةعل اليبيعا".
اتعماا التمريناات المعادي على زياادي المادياات الحرقياة اثنااق الةااااير ااداق التمريناات لزياادي طول
الميوي اثنااق التمريناات ازياادي دادى الحرقاة ازياادي اطاالال العضاااارت العاادلاة على ديصااااا الرقباة دماا
ينعا على الزيادي زاايا الميصااااا الرقبة االمدى الحرقا للميصااااا لدى عينة البحث يتيية التمرينات
الميبماة ا الوةادات التاأهيلياة المعادي د باا البااةاث" حن التمريناات التاأهيلياة تحم أغراض عادي ادنهاا
تحةي المدى الحرقا الميصلا".
 4االستنتاجات والتوصيات
 1-4االستنتاجات:
 .1ان الوةدات التأهيلا لها تأثير بلاااا اييابا ا الموي العضاالية (البائااية االمابضااة) للرقبة
المصابة بالتمز اليزسا للرباط الصليبا لرعبا قري المدا.
 .2ان التمرينات التأهيلية لها تأثير اييابا ا المدى الحرقا (الةالبا اااييابا) للرقبة المصاابة
بالتمز اليزسا للرباط الصليبا.
 .3ظهرت را دعنوية لفختبارات البعدية ا الموي العضاالية للعضاارت (البائااية االمابضااة)
للرقبة المصابة بالتمز اليزسا الصليبا لعينة البحث.
 .4ظهرت را دعنوياة لفختباارات البعادياة ا المادى الحرقا (الةاااالبا ااايياابا) للرقباة
المصابة بالتمز اليزسا للرباط الصليبا لعينة البحث.
 2-4التوصيات:
 .4التاأقياد على اعتمااد المنها التاأهيلا لماا لل د دار ا أعادي الرباط الصااااليبا اادادا ،قذلك ا
تحةي شاا ااداق.
 .5اعتمااد ائاااااساا تاأهيلياة اخرى ا تاأهياا الربااط الصااااليبا ااداادا ابمتغيرات اخرى اايتمااق
تمرينات المناها التأهيلية بلاا ينةي ادةتوى اابابة االليا ة للمصا .
 .6تأقيد يلاار الوعا الصااحا بي الرياةااي بالمراجعة الةااريعة ا ةالة التعرض لربااابة لمنع
ةداث دضاعيات ائرعة العودي للحالة اليبيعية.
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