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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

ٌنَ  اّلَله  ٌَْرفَع   ْنكهمْ  آَمنهوا الَذ  ٌنَ  م  هوا َوالَذ  هوت ْلمَ  أ  َواّلَله ۚ   دََرَجات   اْلع 

ر   تَْعَملهونَ  ب َما   َخبٌ 

 )صدق هللا العظٌم                     

 (11)المجادلة سورة  
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 االهداء

 

 مومتها ... ربًالى|: واهب الحٌاة ودٌ 

 الى: من علمنً القرأن والثبات على الحق ... رسولً

الى: الذي رجوت هللا جاهدا لكً ٌعٌش وٌبقى خٌمة لً 

وألخوتً ولكنه غادر وأنا انظر فً عٌنه وكأن روحً 

 صعدت قبل روحه الى السماء ... والدي )رحمه هللا(

 وروضه الجنان .... امً الى: بحر الحب

 وغرس فً نفسً الحب ... اخوتً واخواتً الى: من ساندنً

 الى: مشرفة بحثً الفاضلة ... ا.د سعاد عبد حسٌن

 

 الى كل قلب خفق حبا لً وخوفا علً

 اهدي  ثمرة جهدي
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 الشكر والتقدٌر

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

الشكر والحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على خٌر الخلق 

االمٌن وعلى اله وصحبه الطٌبٌن  اجمعٌن سٌدنا دمحم الصادق

 الطاهرٌن.

ال ٌسعنً عندما انهٌت هذا البحث اال ان اتوجه بالشكر الجزٌل 

واالمتنان الى كل من وقف الى جانبً وساندنً معنوٌا وروحٌا 

وفكرٌا لقد تعددت اسمائهم واختلفت وظائفهم ولكن جهدهم معً ال 

لقلٌل من حقهم ٌقدر وال ٌثمن ولعلً بذكري لهم هذا اوفٌهم ا

وأخص بالذكر استاذتً الدكتورة سعاد عبد حسٌن والتً كان لها 

الفضل لما بذلته من جهد لمساعدتً فً اكمال البحث وفً 

 توجٌهاتها السدٌدة والالمحدودة .

 كما اتقدم بالشكر واالمتنان الى افراد عٌنة البحث والفرٌق المساعد 

الى والدي الحبٌب اكما شكر عائلتً الكرٌمة واختص بالشكر 

)رحمه هللا( واقول له لن ٌضٌع ما علمته لً والذي غرسته فً 

نفسً سأضل دوما ابنتك التً تفخر بها ولن اخٌب ضنك .ارٌد ان 

 ٌصلك احساسً وشكري لك لما قدمته لً خالل مسٌرة حٌاتً

, نورا , رند لشكر الى صدٌقاتً العزٌزات )سارةواقدم خالص ا

 ,سوزان ,صفصف(

 كل من ازرنً وساندنً فً اكمال متطلبات البحث واشكر
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 ملخص البحث

تأثٌر تمرٌنات باستخدام االثقال داخل الوسط المائً فً تحسٌن القوة العضلٌة 

 للمصابٌن بتمزق الرباط الوحشً لمفصل الكاحل لالعبً كرة الٌد 

 بأشراف        الباحثة                                                            

 رماح دمحم                                                        أ.د سعد عبد حسٌن

 

 اهمٌة البحث:

لقد بٌنت اهمٌة البحث ارتفاع االصابات بصورة عامه وخاصه اصابات الكاحل 

رغم التطورات التً شملت اغلب جوانب الحٌاة وفً جمٌع المجاالت. واٌجاد 

ه واسالٌب جدٌدة لمعالجة تلك االصابة وبشكل اسرع لذا تكمن مشكلة وسائل حدٌث

البحث فً ضرورة اعداد منهج تأهٌلً متكامل بتمرٌنات ذات تكرارات مختلفة 

 باستخدام اثقال وحبال مطاطٌة داخل الوسط المائً

 اهداف البحث:

لٌة حسٌن القوة العضتمرٌنات باستخدام االثقال داخل الوسط المائً  لاعداد ت -1

 للمصابٌن بتمزق الرباط الوحشً لمفصل الكاحل لالعبً كرة الٌد

التعرف الى الفروق الفردٌة بٌن االختبار القبلً والبعدي فً تحسٌن القوة  -2

 العضلٌة للمصابٌن بتمزق الرباط الوحشً لمفصل الكاحل لالعبً كرة الٌد

 منهج البحث:

المشكلة كما تم تطبٌق المنهج استخدمت الباحثة المنهج التجرٌبً لمالئمته طبٌعة 

على عٌنة من العبً كرة الٌد المصابٌن بتمزق الرباط الوحشً لمفصل الكاحل فً 

 العبٌن  6( والبالغ عددهم 2112_2112مركز الطب الرٌاضً للسنة )
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 اهم االستنتاجات:

واٌجابً فً تحسٌن القوة العضلٌة لمفصل اثرت التمرٌنات التأهٌلٌة بشكل فعال -

 كاحل لدى عٌنة البحث ال

ان التمرٌنات التأهٌلٌة المائٌة المستخدمة من قبل افراد عٌنة البحث قد اثرت بشكل -

 ثنً لألسفل( _ اٌجابً فً المدى الحركً )ثنً لألعلى

 اهم التوصٌات:

 .اعداد تمرٌنات مائٌة بوسائل اخرى وعلى اصابات اخرى-

 ج االصابات ونشر الوعً الصحً التأكٌد على ضرورة تطبٌق تمرٌنات مائٌة لعال-

 بذلك.
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 البحث محتوٌات

 الصفحة العنوان التسلسل 

 9 نوان البحثع 
 0 االٌة القرأنٌة 

 4 االهداء 

 3 الشكر والتقدٌر 

 6-5 الملخص 
 1-7 محتوٌات البحث 

 1-1 محتوٌات الجداول 

 1 محتوٌات االشكال 

 1 محتوٌات الملحقات  
 الباب االول

 99 لتعرٌف بالبحثا -1

 90-99 مقدمة البحث واهمٌته 1-1

 90 مشكلة البحث 1-2

 94 اهداف البحث 1-3

 94 فروض البحث 1-4

 94 مجاالت البحث 1-5

 94 المجال البشري 1-5-1

 94 المجال الزمانً 1-5-2

 94 المجال المكانً 1-5-3

 الباب الثانً

 95 الدراسات النظرٌة والمشابهة -2

 95 لدراسات النظرٌةا 2-1

 95 الكاحل 2-1-1

 95 تشرٌح الكاحل 2-1-1-1

 96-95 االصابات الرٌاضٌة 2-1-2

 96 مفهومها 2-1-2-1

 96 اصابات مفصل الكاحل 2-1-2-2

 97 مفهومها 2-1-2-2-1

 97 تمزق الرباط الوحشً  2-1-2-3

 91-97 مفهومه 2-1-2-3-1

 91-97 التأهٌل والتمرٌنات التأهٌلٌة 2-1-3

 91 مفهومها 2-1-3-1

 91 فوائدها 2-1-3-2

 91-91 العال ج المائً 2-1-4
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 91-91 اهمٌته  2-1-4-1

 91 اغراضه 2-1-4-2

 02 لعبة كرة الٌد 2-1-5

 02 مفهومها 2-1-5-1

 09-02 الدراسات المشابهة 2-2

  09-02             2114دراسة هند علً ثابت  2-2-1

 الباب الثالث

 00 منهجٌة البحث و أجرائاته المٌدانٌة -3

 04 البحث ٌةمنهج 3-1

 04 المجتمع وعٌنة البحث 3-2

 04 االدوات واالجهزة والوسائل المستخدمة 3-3

 07-03           االختبارات المستخدمة فً البحث 3-4

 07            التجربة االستطالعٌة 3-5

 01 اجراءات التجربة المٌدانٌة 3-6

 01 االختبار القبلً 3-6-1

 01 التمرٌنات الخاصة 3-6-2

 01 االختبار  البعدي 3-6-2

 01 الوسائل االحصائٌة 3-2
 الباب الرابع

      42             عرض النتائج وتحلٌلها ومناقشتها -4

عرض نتائج االختبارات القبلٌة  4-2
والبعدٌة لمتغٌرات القوة العضلٌة لعٌنة 

 اقشتهاو من البحث

         42-49 

عرض نتائج االختبارات القبلٌة  4-3
والبعدٌة لمتغٌرات المدى الحركً 

 و مناقشتها لمفصل الكاحل لعٌنة البحث

             49-40 

 الباب الخامس

 43   االستنتاجات والتوصٌات -5

 43 االستنتاجات 5-1

 43 التوصٌات 5-2

 ثبت الجداول

 لصفحةا العنوان  التسلسل 

ٌبٌن االوساط الحسابٌة  (9جدول)
واالنحرافات المعٌارٌة 
وقٌمة ت المحسوبة 
والجدولٌة الختبارات 

 42 
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القوة العضلٌة القبلٌة 
 والبعدٌة لعٌنة البحث 

ٌبٌن االوساط الحسابٌة  (0جدول)
واالنحرافات المعٌارٌة 
وقٌمة ت المحسوبة 
والجدولٌة لمتغٌرات 
المدى الحركً لمفصل 

 حل لعٌنة البحثالكا

49 

 ثبت االشكال

 الصفحة العنوان  التسلسل

صورة توضح اختبار المدى  9
الحركً لمفصل الكاحل نحو 

 االسفل

06 

 المدى اختبار توضح صورة 0
 نحو الكاحل لمفصل الحركً

 االعلى

07 

 34 صورة توضح تمارٌن داخل الماء 4

 34 صورة توضح تمارٌن داخل الماء 3

 33 تمارٌن داخل الماءصورة توضح  3

 ثبت المالحق

 الصفحة العنوان التسلسل 

 41 ٌوضح فرٌق العمل المساعد (9ملحق)

 الذٌن الخبراء السادة اسماء (0ملحق)
 االختبارات علٌهم عرضت

41 

استمارة استطالع رأي الخبراء  (4ملحق)
حول تحدٌد االختبارات الخاصة 

 بالبحث

32 

 39 التأهٌلٌة استبانة التمرٌنات (3ملحق)

 30 التمرٌنات المستخدمة بالبحث (5ملحق)
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 الباب األول 

 التعرٌف بالبحث . -1

 مقدمة البحث وأهمٌته . 1-1

 مشكلة البحث . 1-2

 أهداف البحث . 1-3

 فروض البحث . 1-4

 مجاالت البحث . 1-5
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 التعرٌف بالبحث  -9

 مقدمة البحث واهمٌته . 9-9

حوظا ً فً مختلف المجاالت ونال شهد العالم فً اآلونة األخٌرة تطورا ً مل 

المجال الرٌاضً جانبا ً كبٌرا ً من هذا التطور والتقدم . وذلك ألن الرٌاضة احدى 

وكذلك المجتمعات لالرتقاء  نسان تً تعتمد علٌه الحركة الطبٌعٌة لألالركائز ال

اء واالزدهار فضال ً عن إكساب األفراد الصحة والقوام السلٌم األمر الذي دفع العلم

والخبراء أن ٌوجهوا طاقاتهم للخرو ج بقوانٌن جدٌدة تخدم الرٌاضة والرٌاضٌٌن 

وتساند األسالٌب العلمٌة لرفع مستوى الرٌاضة واالهتمام بالرٌاضً لالرتقاء 

بمستواه فً مختلف النواحً وتحقٌق أفضل النتائج فً مختلف األلعاب ومنها لعبة ) 

فرقٌة وتعتمد على اللعب الجماعً وهً لعبة كرة الٌد ( التً تعتبر من األلعاب ال

قدٌمة شهدت تطورا ً واسعا ً فً العصور الحدٌثة ,وانتشرت فً معظم انحاء العالم 

, وتتطلب هذه اللعبة من العبٌها قدرات بدنٌة وذهنٌة عالٌة من أجل تحقٌق 

س وبحكم طبٌعة لعبها حٌث تسمح قوانٌنها باالحتكاك مع الفرٌق المنافاالنجازات 

وكذلك القفز والدحرجة أثناء التهدٌف او المناوالت لذا صنفت من األلعاب التً تكثر 

فٌها االصابات . وقد أشار معظم العاملٌن فً المجال الرٌاضً ان االصابة هً 

العقبة التً ٌواجهها الرٌاضً وتقف أمام تقدم مستواه أثناء التدرٌب أو خالل 

ابات الرٌاضٌة ٌحدث نتٌجة زاٌد عدد االصان ت أرتئً الباحثونالمنافسات وقد 

الغٌر كافً والجهد الزائد الذي ٌسبب اصابات مختلفة ومنها اصابة الكاحل االحماء 

والتً تعد األكثر شٌوعا ً فً مختلف األلعاب الرٌاضٌة وٌرجع ذلك لكون حجم 

ا الكاحل ال ٌتناسب مع كمٌة الضغط التً ٌخضع لها نتٌجة تحمل ثقل وزن الجسم لذ

ظهرت عدة أسالٌب حدٌثة ومتطورة فً مجال الطب الرٌاضً لمعالجة االصابات 

تبر وسٌلة من وتأهٌلها بصورة أسرع ولقد انتشر حدٌثا ً العال ج المائً الذي ٌع

لكاحل وٌستخدم لعال ج الكثٌر من االصابات منها اصابة ا وسائل العال ج الطبٌعً

جات التً تعمل على تقلٌل الضغط ط المائً من العالوٌعد أداء التمرٌن فً الوس

والعبء على المفصل المصاب اذ تتاح حرٌة للمفصل لتأدٌة الحركات بمدى أكبر 
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مما ٌسهل عملٌة التأهٌل فضال ً عن التأثٌر النفسً التروٌحً للوسط المائً أثرا ً 

 بالغا ً فً مواصلة المنهج و تحسٌن حالة الجزء المصاب .

ً وضع منهج تأهٌلً لمعرفة تأثٌر استخدام أثقال ذات من هنا جاءت أهمٌة البحث ف

أوزان مختلفة ألداء تمرٌنات داخل الوسط المائً لعال ج وتأهل تمزق الرباط 

 الوحشً لمفصل الكاحل لالعبً كرة الٌد .

 مشكلة البحث  9-0

العالجٌة من الوسائل المهمة فً إزالة حاالت الخلل الوظٌفً لقد وجد أن التمارٌن 

لمفاصل والمحافظة على حركة المفصل فضال ً عن أنها تهدف الى للعضالت و ا

زٌادة القوة العضلٌة وقوة التحمل والمرونة المفصلٌة لذا ازداد استخدام العال ج 

الطبٌعً مؤخرا ً لعال ج وتأهٌل مختلف االصابات وتعد اصابة الكاحل أحد اكثر 

الٌد خاصة وتكون اما االصابات شٌوعا ً فً المجال الرٌاضً عامة وفً لعبة كرة 

بشكل تمزق او قطع اربطة مفصل الكاحل بسبب الجهد الزائد , االحماء الغٌر كافً 

. األحذٌة غٌر المناسبة فضال ً عن أرضٌة الملعب والحركات المفاجئة وهذا ٌؤدي 

إلى ضعف القوة العضلٌة للمفصل كل هذا دفع الباحثة الى دراسة هذه المشكلة 

استخدام تمرٌنات ذات تكرارات مختلفة باستعمال األثقال ووضع منهج متكامل ب

داخل الوسط المائً لغرض تأهٌل اصابة مفصل الكاحل وتحسٌن القوة العضلٌة 

 للمفصل لالعبً كرة الٌد .
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 أهداف البحث  9-4

تحسٌن القوة العضلٌة ام االثقال داخل الوسط المائً لـ اعداد تمرٌنات باستخد1

 ط الوحشً لمفصل الكاحل لالعبً كرة الٌد .للمصابٌن بتمزق الربا

االختبار القبلً والبعدي فً تحسٌن القوة العضلٌة  نالتعرف على الفروق بنٌ -2

 للمصابٌن بتمزق الرباط الوحشً لمفصل الكاحل لالعبً كرة الٌد .

 فروض البحث  9-3

 تحسٌن القوةهناك فروق ذات داللة احصائٌة بٌن االختبارات القبلٌة والبعدٌة فً 

 تمزق الرباط الوحشً لمفصل الكاحل لالعبً كرة الٌد .العضلٌة للمصابٌن ب

 مجاالت البحث  9-5

: عٌنة من العبً كرة الٌد )رجال( المصابٌن بتمزق  المجال البشري 9-5-9

 ( 6الرباط الوحشً للكاحل وعددهم )

 

 2112\4\19الى  2112 \12\2: لفترة من  الزمانً المجال 9-5-0

 الرٌاضً / بغداد .: مركز الطب  ل المكانًالمجا 9-5-4
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 الباب الثانً 

 الدراسات النظرٌة والمشابهة  -0

 الدراسات النظرٌة . 0-9

 الكاحل . 0-9-9

 تشرٌح الكاحل . 0-9-9-9

 االصابات الرٌاضٌة . 0-9-0

 مفهومها . 0-9-0-9

 اصابات مفصل الكاحل . 0-9-0-0

 مفهومها . 0-9-0-0-9

 مزق الرباط الوحشً .ت 0-9-0-4

 مفهومه . 0-9-0-4-9

 . التأهٌلٌةالتأهٌل والتمرٌنات  0-9-4

 مفهومها . 0-9-4-9

 فوائدها  0-9-4-0

 العالج المائً . 0-9-3

 أهمٌة. 0-9-3-9

 .ةأغراض 0-9-3-0

 لعبة كرة الٌد . 0-9-5

 مفهومها . 0-9-5-9

 الدراسات المشابهة . 0-0

  0293دراسة هند علً ثابت  0-0-9
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 الدراسات النظرٌة والمشابهة  -0

 الدراسات النظرٌة . 0-9

 الكاحل . 0-9-9

 تشرٌح الكاحل  0-9-9-9

تتكون عظام الكاحل من تمفصل النهاٌات السفلى لعظام الساق )القصبة والشظٌة( 

عة )عظم العقب , الكعبً, الزورقً , االسفٌنً , االنسً , بوعظام رسغ القدم الس

ً( وعظام هذا المفصل محمولة معا ً من قبل مجموعة قوٌة من الوحشً , والوسط

  (1)األربطة التً تزٌد من ثبات المفصل والعضالت حول الكاحل 

" ان هذه العضالت تحرك مفاصل ما بٌن عظام الرسغ ومفاصل وسالمٌات 

باإلضافة الى تحرٌكها لمفصل الكاحل الن اوتارها تعمل على عدة مفاصل بسبب 

هذه المفاصل لذا تعتبر عضالت عاملة على مفصل الكاحل ومفاصل مرورها على 

مثل )العضلة  (3)نً مفصل الكاحل لألعلى ومنها العضالت التً تث (2)القدم 

بهام الطوٌلة / العضلة الباسطة لألصابع ٌة األمامٌة / العضلة الباسطة لألبوبالظم

ة التوأمٌة / العضلة ل )العضلالطوٌلة( والعضالت التً تثنً مفصل الكاحل لألسف

)الرباط  (4)لٌة / العضلة األخمصٌة ( أما أربطة مفصل الكاحل تتألف من النع

لكاحل / الرباط والخلفً ل األنسً الدالً / الرباط الشظوي القصبً األمامً

 الوحشً(.

 

 اإلصابات الرٌاضٌة  0-9-0

 مفهومها  0-9-0-9

ة لمؤثرات وعوامل خارجٌة لمختلفتعرف )اإلصابة( " هً تعرض أنسجة الجسم ا

داخلٌة تؤدي إلى إحداث تغٌرات تشرٌحٌة وفسٌولوجٌة فً الجزء المصاب مما  أو

 (5ً أو دائمً وفقا ً لشدة اإلصابة ")اوظٌفة ذلك النسٌج بشكل وقتٌعطل عمل 

                                                             
1
 . 221 ( ص 2115ـ سمٌعة خلٌل ؛ االصابات الرٌاضٌة ) بغداد , كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ,  
2
 . 22( , ص  2112)عمان,دار دجلة للنشر ,  1,ط موسوعة جسم االنسان وعلم التشرٌحـ فر ج صاحب الزبٌدي ؛ 
3
 . 312, 312( ص  2112)القاهرة , شركة ناس للطباعة ,  التشرٌح الوظٌفً للرٌاضٌٌنـسمٌعة خلٌل دمحم ؛  
4
 . 12ـ سمٌعة خلٌل دمحم ؛ مصدر سبق ذكره , ص  
5
 . 11( , ص 2112خلٌل ؛ اصابات الرٌاضٌٌن ووسائل العال ج والتأهٌل )القاهرة , شركة الناس للطباعة , ـ سمٌعة  
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أو أكثر من أعضاء  ضواً ( بانها خلل ٌصٌب ع1996كما عرفها )بسام هارون 

دائم عن القٌام بالوظٌفة  ضو بشكل مؤقت أوهذا الع الجسم مما ٌؤدي إلى تعطٌل

 (1)الطبٌعٌة له ( 

" ان االصابات الرٌاضٌة إحدى المعوقات التً تواجه الالعبٌن والتً تمتد آثارها 

إلى االبتعاد عن المالعب , وتكون سببا ً فً محاولته المصابٌن االشتراك فً 

االصابة وتكرارها وزٌادة الوقت  مما ٌؤدي إلى تضاعففاء التدرٌب قبل اكتمال الش

  (2)الالزم لالستشفاء " 

ومن أشكالها " اإلصابة التً ترتبط بنوع النشاط الممارس وتؤدي الحالة النفسٌة 

واالعداد المهاري والعمر والطاقة المستخدمة دورا ً فً نوع االصابة ,و االصابات 

باإلضافة إلى  (3)حركً " األسس العملٌة لنوع النشاط والتحلٌل البخلل المرتبطة 

 دة لالعب قبل الشفاء التام واإلصابات الناتجة عن تكرار االصابة بسبب الع

 إصابات مفصل الكاحل  0-9-0-0

 مفهومها  0-9-0-0-9

تعد اصابات الكاحل من االصابات الشائعة فً األلعاب الرٌاضٌة كذلك ٌمكن ان 

ان اصابة التواء الكاحل من أكثر  تحدث لغٌر الرٌاضٌٌن نتٌجة عدم انتظام المشً ,

اإلصابات  انتشاراً والتً ٌجب ان ٌهتم بها حتى وان كانت بسٌطة الن احتمال 

تكرارها كبٌر بسبب الحركات التً ٌؤدٌها الرٌاضً , وٌلعب التشخٌص والعال ج 

 (4)المباشر دورا ً كبٌرا ً فً تقلٌل هذه المضاعفات 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 . 22(  ص 1996: ) عمان , مؤسسة وائل ,  1, ط الرٌاضة والصحةـ بسام هارون وآخرون ؛  
 
2
)جامعة الزقازٌق , مجلة  التربٌة الرٌاضة دراسة تحلٌلٌة عن اإلصابات الرٌاضٌة خالل البرنامج التعلٌمً بكلٌاتـ دمحم صبحً ؛ 

 (  1922بحوث التربٌة الرٌاضٌة , المجلد الرابع , 
جامعه -سمٌعة خلٌل؛محاضرات فً الطب الرٌاضً على طالبات الدراسات العلٌا  )الدكتورا(كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات-3

 .4(ص2113بغداد,
4
 . 221( ص  2115لٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات , جامعة بغداد , ـ سمٌعة خلٌل دمحم ؛ اإلصابات الرٌاضٌة ) ك 
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 تمزق الرباط الوحشً  0-9-0-4

 مفهومه  0-9-0-4-9

" ان التمزق الجزئً أو الكلً لرباط المفصل ٌحدث نتٌجة لحركة عنٌفة فً اتجاه 

  (1)معٌن بسبب قوة خارجٌة أكبر من قدرة المفصل على تحملها " 

وٌنتشر هذا النوع من اإلصابات بصورة كبٌرة بٌن العبً كرة الٌد بسبب طبٌعة 

بٌن الالعبٌن او تعرض الالعب الى تدخل او  اللعبة التً تمتاز باالحتكاك المباشر

دم لما بوط بصورة خاطئة على القدفع اثناء القفز للتهدٌف أو المناوالت الطوٌلة واله

ٌؤدي الى تمزق اربطة الكاحل وان التمزق ٌكون وقتٌا ً أو مزمنا ً ومن أهم 

احل اعراضه " الم خفٌف مع تورم موضعً , فقدان مرونة المفصل , عدم ثبات لك

 (2), صعوبة المشً فضال ً عن تورم المنطقة الخارجٌة القرٌبة من مفصل الكاحل "

 التأهٌل والتمرٌنات التأهٌلٌة  0-9-4

 مفهومها  0-9-4-9

ٌعرف التأهٌل على أنه " عملٌة اعادة الجزء المصاب إلى حالته االولى قبل اإلصابة 

ل تعرضه لإلصابة باإلضافة وذلك ٌتطلب المعرفة الكاملة لحالة العضو المصاب قب

  (3)إلى معرفة قدراته الوظٌفٌة ووضعه التشرٌحً " 

( " أنها من المحاور األساسٌة 1922أما التمرٌنات التأهٌلٌة فقد عرفها )مختار سالم 

  (4)فً عال ج اإلصابات حٌث أنها تعمل على إزالة الخلل الوظٌفً للجزء المصاب

 ا ) مجموعة من التمرٌنات الرٌاضٌةٌلٌة على أنهكما عرفت الباحثة التمرٌنات التأه

المتنوعة الموضوعة ضمن منهج معٌن وتؤدى بطرق مختلفة سواء كانت على 

منها تنمٌة القوة  غرضاألرض أو داخل الماء باستخدام اثقال او بدونها , وٌكون ال

العضلٌة وزٌادة مرونة المفاصل واألربطة واألوتار وتحسٌن كفاءة عمل الجزء 

 لمصاب (ا

ان هذه التمرٌنات ذات أهمٌة قصوى فً تأهٌل المنطقة المصابة قبل العودة إلى  

الحٌاة الطبٌعٌة أو ممارسة النشاط الرٌاضً فهً تعمل على إعادة الحركة الطبٌعٌة 

للمنطقة المصابة كما كانت قبل تعرضها للضرر وتحسٌن القوة العضلٌة وتقوٌة 

                                                             
1
 . 129( ص 1923)مطابع الحرس الوطنً , جامعة األزهر ,  1ـ أسامة رٌاض ؛ الطب الرٌاضً والتنس األرضً , ط 

2-HTTP : // WWW.iraq cad.org/lib.samia12 . 
3
 . 35( . ص 1991مركز الدلتا للطباعة ,  ) االسكندرٌة , اصابات المالعبـ حٌاة عٌاد وروفائٌل ؛  
4
 . 22( ص 1922, ) الرٌاض , دار الربٌع للنشر ,  1ـ مختار سالم ؛ إصابات المالعب , ط 
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. إذ إن شفاء المنطقة أو الجزء المصاب بعد العال ج األوتار واألربطة المحٌطة بها 

أو العملٌات الجراحٌة ال ٌعنً ان الالعب المصاب ٌمكنه العودة لممارسة النشاط 

الكفاءة , الن االصابة ال تعالج بصورة كافٌة لذا ٌكون امكانٌة وبنفس الرٌاضً 

 تكرارها واردة هنا ٌأتً دور التمرٌنات التأهٌلٌة .

األثقال لتحسٌن القوة ومة الباحثة فً بحثها تمرٌنات تأهٌلٌة باستخدام مقاوقد تناولت 

 العضلٌة لمفصل الكاحل .

اذ ترى ان أفضل طرٌقة لتأهٌل منطقة الكاحل تتم عن طرٌق وضع برنامج تأهٌلً 

األوزان ٌؤدٌها ٌضم مجموعة من التمرٌنات المتنوعة باستخدام األثقال مختلفة 

در ج , فً شدة حمل التدرٌب )نبدأ بأداء التمارٌن الخفٌفة ثم المصاب مع مراعاة الت

تمارٌن أكثر شدة ( وكذلك مراعاة متغٌرات الراحة والتكرارات أثناء األداء فضال ً 

 عن اختٌار الوضع المناسب عند أدائها بحٌث ال ٌسبب ذلك ألم للمصاب عند تأدٌتها.

 

 (9)فوائدها  0-9-4-0

 تحسٌن عمل الجهاز اللمفاوي .الدموٌة و ةتنشٌط الدور -1

 زٌادة تغذٌة العضالت والعظام والمفاصل ونموها . -2

 تحسٌن كفاءة الجهاز العضلً عصبً . -3

 زٌادة حركة المفاصل ونمو العظام نتٌجة لشد العضالت لتهٌئتها . -4

 ئً العالج الما 0-9-3

 أهمٌة العالج المائً  0-9-3-9

وسٌلة مهمة ورئٌسٌة من وسائل التأهٌل لما لهذا " ٌعد التأهٌل فً الوسط المائً 

الوسط من دور فعال فً تأهٌل وعال ج الكثٌر من األمراض التً ٌعجز أنواع أخرى 

 (2)من العال ج فً التخفٌف منها " 

 

                                                             
1
 . 112( ص  1923,) بٌروت , المكتبة العصرٌة ,  الصحة الرٌاضٌة والعال ج الطبٌعً ـ أحمد الصباحً عوض هللا ؛ 

definition of physiotherapy www.tabeae.com(theinternet : coogle : -2 

http://www.tabeae.com(the/
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وٌكون التأهٌل والعال ج فً الوسط المائً عن طرٌق اعتماد منهج تأهٌلً ٌحوي 

ثقال او بدونها لتحسٌن حالته البدنٌة على تمارٌن مختلفة باستخدام مقاومة اال

 والنفسٌة والوظٌفٌة .

وللعال ج المائً دور فً تخفٌف األلم ورفع الروح المعنوٌة والرغبة فً االستمرار 

 بهكذا نوع من العالجات .

" وغٌر ذلك ٌستخدم الماء فً تحسٌن األداء الحركً والمساعدة على استرخاء 

فسٌولوجً فً الوسط المائً اكبر من التأثٌر عند وٌكون التأثٌر ال (1) العضالت "

اداء تمارٌن على االرض بسبب خصائص الماء التً تعمل على اختصار مدة 

التأهٌل وزٌادة التأثٌر وٌتوقف هذا التأثٌر على نوع التمارٌن المؤداة فً الوسط 

 المائً وشدتها وطول مدة التدرٌب

 (0)أغراض العالج المائً  0-9-3-0

 اء المصاب أثناء الجلسة العالجٌة .استرخ -1

التخفٌف عن العبء المسلط عند أداء النشاطات التً تتضمن تحمٌل وزن الجسم  -2

 على األرض .

 استخدام مقاومة الماء فً تمارٌن القوة . -3

 تسهٌل تمارٌن مرونة الحركة . -4

 تقلٌل مخاطر اإلصابة أو تكرارها فً برنامج التأهٌل . -5

 ال ج الٌدوي .تسهٌل الع-6

 

 

 

 

 
                                                             

1
ـ أسامة رٌاض ؛ التأهٌل بالعال ج الطبٌعً المائً للرٌاضٌٌن ) علوم الطب الرٌاضً , االتحاد العربً للطب الرٌاضً , العدد الثانً   

 . 14( ص  1995
 
2
( ص 1922)االسكندرٌة , الفنٌة للطباعة والنشر ,  ضً والتمرٌنات العالجٌة فً الماءالطب الرٌاـ عصام حلمً , أسامة رٌاض ؛  

2 . 



21 
 

 لعبة كرة الٌد  0-9-5

 مفهومها  0-9-5-9

تعد لعبة كرة الٌد من أكثر األلعاب الرٌاضٌة انتشارا َ فً العالم , اذ تعتبر من 

األلعاب الفرقٌة المشوقة لدى الالعبٌن والمشاهدٌن , وذلك ألنها ٌتغلب علٌها طابع 

ا وتصنف هذه اللعبة من األلعاب االثارة والتشوٌق والتحدي لدى العبٌها أو محبٌه

الرٌاضٌة التً تحدث فٌها اصابات وبكثرة نظرا ً لطبٌعة اللعبة وقوانٌنها التً تسمح 

لالعبٌن باالحتكاك مع المنافس وفق شروط معٌنة ولكن بعض األحٌان قد ٌحدث 

تدخل عنٌف من قبل المنافس اثناء قفز الالعب للتهدٌف او اثناء المناوالت مما 

 إلى تعرض الالعب لإلصابة وحسب شدة المخالفة .ٌؤدي 

ومن أكثر اإلصابات التً ٌعترض لها العبً كرة الٌد هً إصابة مفصل الكاحل 

 فع والسقوط المباشر .وط الخاطئ على أحد األقدام أو الدوالتً تحدث نتٌجة الهب

 الدراسات المشابهة  0-0

 (9) 0293دراسة هند علً ثابت  0-0-9

ثٌر تمرٌنات بمقاومات وأوزان مختلفة داخل الماء فً تحسٌن المدى العنوان ) تأ

 الحركً والقوة العضلٌة لمفصل الكاحل بعد اصابته بالتواء ( 

 دراسة بهدف الت ٌاجراألهداف :

اعداد تمرٌنات بمقاومات وأوزان مختلفة داخل الماء فً تحسٌن المدى الحركً  -1

 ابة بااللتواء .والقوة العضلٌة لمفصل الكاحل بعد اإلص

التعرف على تأثٌر التمرٌنات بمقاومات وأوزان مختلفة داخل الماء فً تحسٌن  -2

 المدى الحركً والقوة العضلٌة لمفصل الكاحل بعد اصابته بااللتواء .

 

 فروض البحث :

هناك فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن االختبارات القبلٌة والبعدٌة فً القوة العضلٌة 

 ً لمفصل الكاحل بعد اإلصابة بااللتواء .والمدى الحرك

                                                             
1
هند علً ثابت؛ تأثٌر تمرٌنات بمقاومات واوزان مختلفة داخل الماء فً تحسٌن المدى الحركً والقوة العضلٌة لمفصل الكاحل بعد - 

 (2114تربٌة الرٌاضٌة,االصابة بااللتواء :)رسالة ماجستٌر, جامعة بغداد, كلٌة ال
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( من المصابٌن بتمزق الرباط الوحشً 6عٌنة البحث : شملت عٌنة البحث )

 ( سنة تم اختٌارهم بطرٌقة عمدٌة .22-12وبأعمار )

 أما أهم االستنتاجات التً توصلت الٌها الباحثة 

نة البحث قد أثرت ان التمرٌنات التأهٌلٌة المائٌة المستخدمة من قبل أفراد عٌ -1

 بشكل إٌجابً فً المدى الحركً )نحو األعلى , األسفل , الحالة االعتٌادٌة( 

ان التمرٌنات التأهٌلٌة المائٌة المستخدمة من قبل أفراد عٌنة البحث كان لها أثر  -2

إٌجابً فً تطوٌر القوة العضلٌة العاملة ) ثنً الكاحل لألسفل , ثنً الكاحل لألعلى( 

 الكاحل .على مفصل 

وفقا ً للتمرٌنات التأهٌلٌة المائٌة باستخدام مقاومات داخل الماء التً أثرت بشكل  -3

إٌجابً فً تخفٌف األلم الناتج عن اإلصابة , هذا ما وضعه اختبار التناظر البصري 

 ) باالستناد على األمشاط واالستناد على الكعب( .

 

 من خالل العرض السابق للدراسة المشابهة 

 ان هناك تشابها ً بٌنها وبٌن الدراسة الحالٌة وهناك اختالف أٌضا ً  وجد

 ان كلتا الدراستٌن استخدمت المنهج التجرٌبً لتحقٌق أهداف البحث. -1

العٌنة للدراس المشابهة هً من المصابٌن بالتمزق الجزئً للرباط الوحشً  -2

راسة الحالٌة من العبً كرة الٌد المصابٌن ( سنة أما عٌنة الد22-12وبأعمار من )

 بتمزق الرباط الوحشً لمفصل الكاحل .

 ان اإلصابة المشتركة بٌن الدراستٌن هً إصابة الرباط الوحشً . -3

 ان كلتا الدراستٌن طبقت تمرٌنات باستخدام أثقال داخل الوسط المائً . -4
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 دانٌة .منهجٌة البحث وإجراءاته المٌ -4
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 المجتمع وعٌنة البحث . 4-0

 األدوات واألجهزة والوسائل المستخدمة . 4-4

 االختبارات المستخدمة فً البحث . 4-3

 التجربة االستطالعٌة . 4-5

 إجراءات التجربة المٌدانٌة . 4-6

 االختبار القبلً . 4-6-9
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 منهجٌة البحث وإجراءاته المٌدانٌة  -4

 البحث  ٌةمنهج 4-9

كلة المراد دراستها ٌحدد المنهج المستخدم وعلى الباحثة ان تختار بحكم طبٌعة المش

الذي ٌوصلها لحل مشكلة البحث , لذا استخدمت الباحثة المنهج المنهج المالئم 

أكثر الوسائل كفاٌة وأنسبها وأٌسرها للوصول الى هدف البحث التجرٌبً كونه من 

والذي ٌتضمن مجموعة تجرٌبٌة واحدة تخضع الختبار قبلً ثم تعرض للمتغٌر 

 التجرٌبً وبعد ذلك ٌجري علٌها االختبار البعدي 

 ثم ٌتم مالحظة التغٌرات الناتجة عن التجربة وتفسٌرها .

 

 المجتمع وعٌنة البحث  4-0

ر عٌنة البحث من مركز الطب الرٌاضً والعال ج الطبٌعً بالطرٌقة العمدٌة تم اختٌا

حٌث شملت عٌنة البحث على ستة العبٌن كرة الٌد مصابٌن بتمزق الرباط الوحشً 

وهذه العٌنة تمثل مجتمع األصل تمثٌال ً حقٌقٌا ً   %  لمفصل الكاحل وبنسبة

 وصادقا ً.

 مة األدوات واألجهزة والوسائل المستخد 4-4

 مسبح متوسط الحجم . -1

 كغم ( . 2 – 1,5كغم ( )  1 – 1,5ثقاالت حدٌدٌة بأوزان )  -2

 ( .2حبال مطاطٌة عدد ) -3

 ( .Dellالبتوب ) جهاز موٌدل  -4

  iphone 2تلفون  -5

 سرٌر . -6

 كرسً . -2

 قاعة خاصة إلجراء االختبارات . -2

 فرٌق عمل مساعد . -9
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 فً البحث  االختبارات المستخدمة 4-3

قامت الباحثة بعد مراجعتها المصادر العلمٌة ذات العالقة المباشرة ببحثها وباالتفاق 

 التً تعتمد على المصادر العلمٌة. إلجراء االختبارات  والسادة الخبراء مع المشرفة

 EK4 022 –اختبار القوة العضلٌة لعضالت الكاحل باستخدام جهاز  4-3-9

( مواصفات   Mark – 92اس القوة العضلٌة من شركة الجٌل الثالث الخاص بقٌ

 (9)( EK4022جهاز )

 ٌقٌس القوة العضلٌة باالستشعار أثناء توتر العضلة واسترخائها . -

 ٌحمل شهادة عالمٌة . -

 ٌقٌس القوة العضلٌة بالنٌوتن والكٌلوغرام والرطل . -

من الجهاز ٌقوم الجهاز بخزن المعلومات داخل الجهاز , وٌقوم بنقل المعلومات  -

 إلى الحاسبة عن طرٌق برنامج خاص بالجهاز .

 ٌقٌس قوة كل عضلة منفردة وٌقٌس المجامٌع العضلٌة أثناء التوتر واالسترخاء . -

 ٌقٌس قوة األوتار فً الجسم . -

 ٌقٌس قوة السحب وقوة الدفع . -

 الهدف من االختبار :

 قٌاس القوة العضلٌة لمجموعة من عضالت الكاحل من وضعٌن .

 من وضع ثنً الكاحل لألسفل . أـ

 من وضع ثنً الكاحل لألعلى . -ب

 وصف األداء 

تقوم المختبرة بالجلوس مع مد الساق كامالً , تقوم الباحثة بوضع جهاز القٌاس على 

العضلة المراد قٌاس قوتها العضلٌة ) عضالت الكاحل ( ثم ٌطلب من المرٌضة شد 

ءة الجهاز وٌعاد االختبار ثالث عضالت الكاحل بأقصى قدر ممكن وتسجل قرا

 مرات وتأخذ أفضل قراءة .

 التسجٌل :

 قراءة الجهاز وتأخذ أفضل قراءة .

                                                             
1
 بعد الكاحل لمفصل العضلٌة والقوة الحركً المدى تحسٌن فً الماء داخل مختلفة واوزان بمقاومات تمرٌنات تأثٌر ثابت؛ علً هند - 

 (2114الرٌاضٌة, التربٌة كلٌة بغداد, جامعة ماجستٌر, رسالة:) بااللتواء االصابة
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  (9)اختبار المدى الحركً لمفصل الكاحل نحو األسفل  4-3-0

 الغرض من االختبار 

 قٌاس المدى الحركً أثناء المد إلى األسفل .

 األدوات المستخدمة :

 , سرٌر للفحص , ورقة وقلم  Darfish express, برنامج   SONYكامٌرا 

 وصف األداء :

جلوس طوٌل على سرٌر الفحص ومن ثم ثنً الركبة غٌر المصابة ومد الساق 

المصابة ثم وضع عالمات على ثالث وصالت النقطة األولى على مفصل الركبة 

 من الجانب الوحشً أي تمفصل عظم الساق مع عظم الفخذ , والنقطة الثانٌة على

تمفصل الكعب الوحشً , والنقطة الثالثة نهاٌة اإلصبع الصغٌر للقدم وتلوٌنها باللون 

 dart fishاألحمر من أجل تسهٌل عملٌة تحدٌد الزاوٌة عبر البرنامج المستخدم )

express  حٌث ٌقوم المصاب بدفع األصابع نحو األسفل بأكبر قدر ممكن أي )

ثم إرجاعها إلى الوضع الطبٌعً وثم حساب  نالشعور ببداٌة األلم وتثبٌته وم لحٌن

 الزاوٌة .

التسجٌل : تم حساب الزاوٌة بنً الوصالت الثالث كلما كانت الزاوٌة قلٌلة دلت 

 على قلة المدى الحركً لمفصل الكاحل .

 

 

                                                             
1
العال ج باألبر الصٌنٌة والتمارٌن التأهٌلٌة إصابة تمزق الجزئً للرباط الوحشً لمفصل مقارنة أثر فً استخدام ـ هاللة برهان ؛ 

 . 21 – 29( , ص  2114,)رسالة ماجستٌر , كلٌة التربٌة الرٌاضٌة , جامعة السلٌمانٌة ,  الكاحل فً أندٌة محافظة سلٌمانٌة
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 (1شكل)

 (9)اختبار المدى الحركً لمفصل الكاحل نحو األعلى  4-6-4

 الغرض من االختبار 

 حركً أثناء الثنً إلى األعلى .قٌاس المدى ال

 األدوات المستخدمة 

 , سرٌر للفحص , ورقة وقلم . Dart fish express, برنامج   Sonyكامٌرا 

 وصف األداء 

جلوس طوٌل على سرٌر الفحص ومن ثم ثنً الركبة غٌر المصابة , ووضع 

شً الصقات على ثالث وصالت النقطة االولى على مفصل الركبة من الجانب الوح

أي نقطة تمفصل عظم الساق مع عظم الفخذ , والنقطة الثانٌة تمفصل على الكعب 

الوحشً والنقطة الثالثة فً نهاٌة باللون األحمر من أجل تسهٌل تحدٌد الزاوٌة عبر 

وٌقوم المصاب برفع األمشاط نحو األعلى  Dart fish expressالبرنامج المستخدم 

ة األلم وتثبٌته لغرض قٌاس الزاوٌة ومن ثم ألكبر قدر ممكن لحٌن الشعور ببداٌ

 إرجاعها إلى الوضع الطبٌعً .

 

 

                                                             
1
 . 21- 21ـ هاللة برهان , المصدر السابق , ص  
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 (2شكل )

 

 التجربة اإلستطالعٌة  4-5

تعد التجربة االستطالعٌة تدرٌبا ً عملٌا ً للباحث للوقوف بنفسه على السلبٌات 

 واالٌجابٌات التً تقابله أثناء االختبار لتفادٌها .

ق العمل المساعد , التجربة االستطالعٌة ٌوم أجرت الباحثة بمساعدة فرٌ

( العبٌن من ضمن عٌنة البحث قبل قٌامهم 2( على عٌنة مكونة من )6/2/2112)

 بتطبٌق المنهج وكان الهدف من اجراءها ما ٌأتً .

 التأكد من صالحٌة األدوات التً تستخدم فً التجربة المٌدانٌة . -

 ذها .التأكد من سهولة اعداد االختبارات و تنفٌ -

 التأكد من زمن تنفٌذ المنهج التأهٌلً داخل الماء . -

 مالئمة اختبارات البحث مع الحالة الخاصة والعامة للعٌنة . -

 مالئمة الوقت المستغرق للوحدة التأهٌلٌة . -

 مالئمة مدة الراحة المعطاة بٌن كل تمرٌن وآخر . -
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 إجراءات التجربة المٌدانٌة . 4-6

 االختبار القبلً  4-6-9

 13/2/2112تم إجراء االختبارات القبلٌة على أفراد عٌنة البحث التجرٌبٌة بتارٌخ 

صباحا ً فً قاعة العال ج الطبٌعً  ,وقامت الباحثة  9:31الثالثاء فً تمام الساعة 

بتثبٌت الظروف المتعلقة باالختبارات كالمكان والزمان وطرٌقة التنفٌذ لغرض 

 ر اإلمكان من ظروف االختبارات البعدٌة .تحقٌق الظروف نفسها أو القرٌبة قد

 التمرٌنات الخاصة  4-6-0

داخل الوسط المائً وتم عرضها على ( 1)هٌلٌةقامت الباحثة بأعداد تمرٌنات تأ

ذوي الخبرة واالختصاص تضمنت التمرٌنات عند تطبٌقها ( 2)مجموعة من الخبراء

 على عٌنة البحث كما ٌلً 

 9:31( فً تمام الساعة  2112 – 2 – 13ارٌخ )تم البدأ بتطبٌق التمرٌنات بت -

 صباحا ً وعلى قاعة العال ج الطبٌعً فً مركز الطب الرٌاضً .

 سبوع .وحدات تأهٌلٌة باأل 3سابٌع بواقع أ 4تضمن المنهج  -

 وحدة تأهٌلٌة . 12عدد الوحدات التأهٌلٌة الكلٌة  -

 دقٌقة . 31 – 21زمن الوحدة التأهٌلٌة من  -

 أدوات منها أثقال وحبال مطاطٌة داخل الماء .تضمن تمرٌنات على  -

 تضمن المنهج على تكرارات مناسبة لشدة اإلصابة . -

 االختبارات البعدٌة  4-6-4

تم إجراء االختبارات البعدٌة على عٌنة البحث التجرٌبٌة بعد االنتهاء من تنفٌذ 

فً اً مساء 12:11فً تمام الساعة  24/3/2112البرنامج التأهٌلً المعد بتارٌخ 

قاعة العال ج الطبٌعً دائرة الطب الرٌاضً وذلك لتحدٌد مقدار تأثٌر التمارٌن المعدة 

 وتنفٌذها بالفروق نفسها التً تم اجراء االختبارات القبلٌة 

 الوسائل االحصائٌة  4-7

 تم استخدام الوسائل االحصائٌة المالئمة للبحث 

 الوسط الحسابً . -

 االنحراف المعٌاري . -

- Test ات المتناظرة .للعٌن 
                                                             

1
 (5ملحق) - 
2
 (2حق )مل- 
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 الباب الرابع   

 

 شتها قعرض النتائج وتحلٌلها ومنا -3

غٌرات القوة العضلٌة عرض نتائج االختبارات القبلٌة والبعدٌة لمت 3-9

 البحث و مناقشتهالعٌنة 

عرض نتائج االختبارات القبلٌة والبعدٌة لمتغٌرات المدى الحركً  3-0

 لمفصل الكاحل لعٌنة البحث .
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 عرض النتائج وتحلٌلها ومناقشتها  -3

ٌتضمن هذا الباب عرض نتائج االختبارات التً استخدمت فً البحث والتً 

 خضعت لها عٌنة البحث فً االختبارات القبلٌة والبعدٌة على وفق جداول احصائٌة 

  عرض نتائج االختبارات القبلٌة والبعدٌة لمتغٌرات القوة العضلٌة لعٌنة البحث 4-1

ٌبٌن االوساط الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة وقٌمة ت المحسوبة ( 9جدول )

 ألختبارات القوة العضلٌة القبلٌة والبعدٌة لعٌنة البحث

وحدة  المتغٌرات
 القٌاس 

االختبار 
 القبلً

االختبار 
 البعدي

 الداللة قٌمة ت 

  الجدولٌة المحسوبة ع س ع س   

القوة 
العضلٌة 
لثنً 
الكاحل 
 علىلأل

 معنوي 2,62 3,22 1,12 2,32 1,14 5,93 تن

القوة 
العضلٌة 
لثنً 
الكاحل 
 لالسفل

 معنوي 2,62 2,92 1,36 2,23 1,22 4,21 تن

 

ختبار حث التجرٌبٌة حققت وسط حسابً فً اال( ان عٌنة الب 1تبٌن من الجدول )  

ري بلغ وبأنحراف معٌا( 5,93لقوة العضلٌة لثنً الكاحل لألعلى بلغ )القبلً ل

( وبانحراف 2,32( بٌنما حققت وسط حسابً فً االختبار البعدي بلغ )1,14)

( وهًء أكبر من 3,22( حٌث ظهرت قٌمة ت المحسوبة )1,12معٌاري بلغ )

ا حققت عٌنة البحث بٌنم( وهذا ٌعنً ان الفرق معنوي .2,62الجدولٌة البالغة )

(و 4,21وسط حسابً بلغ ) ثنً الكاحل لألسفلالقبلً لختبار التجرٌبٌة فً اال

بٌنما حققت وسط حسابً فً االختبار البعدي بلغ (1,22بأنحراف معٌاري بلغ )

( 2,92( حٌث ضهرت قٌمة ت المحسوبة )1,36( وبأنحراف معٌاري بلغ )2,23)

 (وهذا ٌعنً ان الفرق معنوي2,62وهً اكبر من الجدولٌة البالغة )
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نات المستخدمة بالوسط المائً وإلى األدوات تعزو الباحثة الفرق المعنوي إلى التمرٌ

المستخدمة داخل الماء من حبال مطاطٌة وأثقال كلها ساعدت فً تحسٌن العضالت 

العاملة على مفصل الكاحل وكما ان التزام عٌنة البحث بمفردات المنهج وحضور 

 الوحدات التأهٌلٌة ساعدت فً تحسن القوة كما وان تمرٌنات المقاومة داخل الوسط

وقات الراحة بٌن المجامٌع وبٌن أمة والمتدرجة وظالمائً والتكرارات المنت

صبري( للحصول على ت ساهمت فً هذا التحسن وهذا ما أكده )جمال االتكرار

فً القوة العضلٌة ٌجب أن تستخدم تمرٌنات المقاومة لتطوٌره القوة مكاسب معنوٌة 

 واكد ناٌف (1)العضلٌة 

حمل أثقال او أربطة مرنة أو اجهزة القوة مرتٌن او ثالث  ) أن القٌام بتمارٌن مع 

ة بحرٌة مرات اسبوعٌا ً ٌبٌن العضالت وتمارٌن القوة ٌومٌا ً تساعدك فً الحرك

 (2وتحسن التوافق والتوازن .)

عرض نتائج االختبارات القبلٌة والبعدٌة لمتغٌرات المدى الحركً لمفصل  4-2

 الكاحل لعٌنة البحث

الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة وقٌمة ت  ٌبٌن االوساط(0ل ) جدو         

 .المحسوبة والجدولٌة لمتغٌرات المدى الحركً لمفصل الكاحل لعٌنة البحث 

المتغٌ
 رات

وحدة 
 القٌاس

 الداللة قٌمة ت االختبار البعدي االختبار القبلً

المح ع س ع س 
 سوبة

  الجدولٌة

ثنً 
الكاحل 
 لألسفل

 معنوي 2,62 4,21 25,34 144,32 22,33 129,55 درجة

ثنً 
الكاحل 
 لألعلى

 معنوي 2,62 5,22 15,62 95,62 12,23 114,31 درجة

                                                             
1
 .443(ص2112جمال صبري فر ج؛ القوة والقدرة والتدرٌب الرٌاضً الحدٌث )عمان,دار دجلة للنشر,- 
2
 .255)عمان, مكتبة المجتمع العربً للنشر والتوزٌع(ص1ناٌف مفضً؛ الرٌاضة صحة ورشاقة ومرونة,ط 
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تبٌن من الجدول ان عٌنة البحث التجرٌبٌة حققت وسط حسابً فً االختبار القبلً 

(بٌنما حققت 22,33(وبأنحراف معٌاري بلغ )129,55لثنً الكاحل لألسفل بلغ)

( 25,34(وبأنحراف معٌاري بلغ )144,32الختبار البعدي بلغ )وسط حسابً فً ا

(وهً اكبر من 4,21)وظهرت قٌمة ت المحسوبة ألختبار ثنً الكاحل لألسفل 

 (2,62الجدولٌة البالغة )

اما فً االختبار القبلً لثنً الكاحل لألعلى فقد حققت عٌنة البحث وسط حسابً بلغ 

بٌنما حققت وسط حسابً فً االختبار (12,23(وبأنحراف معٌاري بلغ )114,31)

(حٌث بلغت قٌمة ت 15,62( وبأنحراف معٌاري بلغ )95,62البعدي بلغ )

 (2,62(وهً اكبر من الجدولٌة البالغة )5,22المحسوبة )

وهذا ٌعنً ان الفرق معنوي .وتعزو الباحثة الفروق المعنوٌة الى التمرٌنات 

تها حٌث اثرت بشكل اٌجابً على المستخدمة والمطبقة على عٌنة البحث وفاعلٌ

المدى الحركً لمفصل الكاحل وان التمرٌنات المتنوعة التً استخدم فٌها الحبال 

المطاطٌة واالوزان وتم ادائها داخل الماء اعطى نتائج اٌجابٌة فً تحسٌن هذه 

واشار )فقً ابراهٌم("بأن المفاصل تحتا ج دائما الى الحركة المستمرة كما المتغٌرات 

 (1 ج للحركة فً مدى واسع حتى تحتفظ بمداها بشكل مناسب ")تحتا

واكد )ابو العال عبد الفتاح("مشاركة الوحدات الحركٌة ووحدة توقٌت عملها ٌساعد 

فً تثبٌت العضالت والمفاصل وتعطً القابلٌة لمواجهة العدٌد من االصابات 

 (2المفاجئة")

 

  

                                                             
1
 .291(ص2111)دار الكتب الحدٌث,1ابراهٌم حماد؛ اللٌاقة البدنٌة للصحة والرٌاضة,ط -
2
)دار الفكر 1ابو العال احمد عبد الفتاح ودمحم صبحً؛ فسٌولوجٌا ومورفولوجٌا الرٌاضً  وطرق القٌاس والتقوٌم,ط- 

 .216(ص1992العربً,
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 الباب الخامس

 

 االستنتاجات والتوصٌات -5

 االستنتاجات 5-9
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 االستنتاجات والتوصٌات-5

  االستنتاجات 5-9
اثرت التمرٌنات التأهٌلٌة بشكل فعال واٌجابً فً تحسٌن القوة العضلٌة لعٌنة  -

 البحث

ان التمرٌنات التأهٌلٌة المائٌة المستخدمة من قبل افراد عٌنة البحث قد اثرت  -

 سفل(بشكل اٌجابً فً المدى الحركً )الثنً لألعلى, الثنً لأل

 

 التوصٌات 5-0
 اعداد تمرٌنات مائٌة بوسائل اخرى و على اصابات اخرى -

 عمل كتٌب توضح فٌه التمرٌنات والعمل فٌه فً المراكز العالجٌة. -

التأكٌد على ضرورة تطبٌق التمرٌنات المائٌة لعال ج االصابات ونشر الوعً  -

 الصحً بذلك.
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 المصادر العربٌة واالنكلٌزٌة

 

  -  .  الرٌاضً ومورفولوجٌا فسٌولوجٌا صبحً؛ ودمحم الفتاح عبد احمد العال ابو -

 الكتب دار)1والرٌاضة,ط للصحة البدنٌة اللٌاقة حماد؛ ابراهٌم - -

291ص(2111الحدٌث, . 

,  بٌروت,)  الطبٌعً والعال ج الرٌاضٌة الصحة ؛ هللا عوض الصباحً أحمد ـ  

112 ص(  1923,  العصرٌة المكتبة  

,  الوطنً الحرس مطابع) 1ط,  األرضً والتنس الرٌاضً الطب ؛ رٌاض أسامة

  ص( 1923,  األزهر جامعة

 الرٌاضً الطب علوم)  للرٌاضٌٌن المائً الطبٌعً بالعال ج التأهٌل ؛ رٌاض أسامة ـ

14 ص(  1995  الثانً العدد,  الرٌاضً للطب العربً االتحاد,   . 

,  وائل مؤسسة,  مانع: )  1ط,  والصحة الرٌاضة ؛ وآخرون هارون بسام ـ

29 ص(  1996 . 

 دجلت عمان،دار) الحديث الرياضي والتدريب والقدرة القوة فرج؛ صبري جمال-

 .444ص(2102للنشر،

 

,  للطباعة الدلتا مركز,  االسكندرٌة)  المالعب اصابات ؛ وروفائٌل عٌاد حٌاة ـ

35 ص( . 1991  . 

,  للبنات الرٌاضٌة التربٌة ٌةكل,  بغداد)  الرٌاضٌة االصابات ؛ خلٌل سمٌعة ـ  

221 ص(  2115  . 

12 ص,  ذكره سبق مصدر ؛ دمحم خلٌل سمٌعة ـ    . 

,  للطباعة ناس شركة,  القاهرة) للرٌاضٌٌن الوظٌفً التشرٌح ؛ دمحم خلٌل ـسمٌعة  

312, 312 ص(  2112  . 

 كةشر,  القاهرة) والتأهٌل العال ج ووسائل الرٌاضٌٌن اصابات ؛ خلٌل سمٌعة ـ  

11 ص( , 2112,  للطباعة الناس  . 
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 جامعة,  للبنات الرٌاضٌة التربٌة كلٌة)  الرٌاضٌة اإلصابات ؛ دمحم خلٌل سمٌعة ـ  

. 221 ص(  2115,  بغداد  

. 

 الماء فً العالجٌة والتمرٌنات الرٌاضً الطب ؛ رٌاض أسامة,  حلمً عصام ـ  

2 ص( 1922,  والنشر للطباعة الفنٌة,  االسكندرٌة)  . 

 عمان,دار) 1,ط التشرٌح وعلم االنسان جسم ؛موسوعة الزبٌدي صاحب فر ج ـ  

22 ص( ,  2112,  للنشر دجلة  . 

 التعلٌمً البرنامج خالل الرٌاضٌة اإلصابات عن تحلٌلٌة ؛دراسة صبحً دمحم ـ 2

 المجلد,  الرٌاضٌة التربٌة بحوث مجلة,  الزقازٌق جامعة) الرٌاضة التربٌة بكلٌات

1922,  الرابع  )  

( 1922,  للنشر الربٌع دار,  الرٌاض, )  1ط,  المالعب إصابات ؛ سالم مختار ـ  

. 22 ص . 

 العربً المجتمع مكتبة عمان,)1ومرونة,ط ورشاقة صحة الرٌاضة مفضً؛ ناٌف  

255ص(والتوزٌع للنشر .   

 التأهٌلٌة والتمارٌن الصٌنٌة باألبر العال ج استخدام فً أثر ؛مقارنة برهان هاللة ـ  

 سلٌمانٌة محافظة أندٌة فً الكاحل لمفصل الوحشً للرباط الجزئً تمزق إصابة

 29 ص( ,  2114,  السلٌمانٌة جامعة,  الرٌاضٌة التربٌة كلٌة,  ماجستٌر رسالة,)

– 21  . 

-  تحسٌن فً الماء داخل مختلفة واوزان بمقاومات تمرٌنات تأثٌر ثابت؛ علً هند\

 رسالة:) بااللتواء االصابة بعد الكاحل لمفصل العضلٌة والقوة الحركً المدى

2114الرٌاضٌة, التربٌة كلٌة بغداد, جامعة ماجستٌر, ) 

-internet : google : www.tabeae.com(the definition of 

physiotherapy 

-HTTP : // WWW.iraq cad.org/lib.samia12 . 
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 المالحق
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(9ملحق )  

المساعدٌوضح فرٌق العمل   

 

 االسم  االختصاص      مكان العمل
 رٌاض عكلة خلٌفة شعبة العالج الطبٌعً مركز الطب الرٌاضً

 سارة موفق طالبة دراسات اولٌة ---

 نورا فلٌح طالبة دراسات اولٌة ---

 رند رعد طالبة دراسات اولٌة ---

 سوزان عدنان طالبة دراسات اولٌة ---
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(0ملحق )  

ة الخبراء الذٌن عرضت علٌهم االختباراتاسماء الساد  

 

 االسم االختصاص مكان العمل
 بدران عبد الرزاق دكتور مفاصل مركز الطب الرٌاضً

 عمار سالم عام مركز الطب الرٌاضً

 سعد حسٌن طبٌب استشاري مركز الطب الرٌاضً

 رٌاض عكلة عالج طبٌعً مركز الطب الرٌاضً
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(4ملحق )  

 

رأي الخبراء حول تحدٌد االختبارات الخاصة  استطالعاستمارة 

 بالبحث

المحترم                                 الى االستاذ الفاضل  

فً مجال التربٌة الرٌاضٌة بعنوان)تأثٌر تمرٌنات تروم الباحثة اجراء بحث 

باستخدام االثقال داخل الوسط المائً فً تحسٌن القوة العضلٌة للمصابٌن بتمزق 

الوحشً لمفصل الكاحل لالعبً كرة الٌد(الرباط   

كبحث تجرٌبً على عٌنة من المصابٌن بتمزق الرباط الوحشً للكاحل من ذوي 

الخبرة واالختصاص فً هذا المجال نرجو مساعدتكم فً اختٌار االختبارات 

( على االختبار الذي ترونه مناسب او اي اضافة   الخاصة بالبحث وٌوضع عالمة )

 جدٌدة

تقدٌري مع فائق  

 االسم:

 اللقب:

 مكان العمل:

 التوقٌع:

 التارٌخ:

 الباحثة

 رماح 
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(3ملحق )  

 استبانة التمرٌنات التأهٌلٌة

 تحٌة طٌبة

 

ن به من خبرة فً مجال اختصاصكم تروم الباحثة اجراء بحثها نظرا لما تتمتعو

القوة الموسوم )تأثٌر تمرٌنات باستخدام االثقال داخل الوسط المائً فً تحسٌن 

 العضلٌة للمصابٌن بتمزق الرباط الوحشً لمفصل الكاحل لالعبً كرة الٌد(

راجٌة تحدٌد ما ترونه مناسبا فً اختٌار التمرٌنات المناسبة لتأهٌل مفصل الكاحل . 

 واعطاء مالحظاتكم فً حالة وجود اي تعدٌل .

 مع وافر الشكر واالحترام

   االسم:

 اللقب:

 مكان العمل:

 التوقٌع:

ارٌخ:الت  

 

 

 

 الباحثة

 رماح دمحم
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(5ملحق)  

 التمرٌنات المستخدمة بالبحث

 

رسً والرجالن داخل الماء حرك مشط القدم حركة من وضع الجلوس على ك -1

 دائرٌة

من وضع الجلوس على كرسً رفع والرجالن داخل الماء رفع اصابع القدم مع -2

 تحرٌكها حركة دائرٌة

الن داخل الماء تحرٌك القدمٌن ٌمٌنا وٌسارمن وضع الجلوس على كرسً والرج-3  

من وضع الجلوس على كرسً والرجالن داخل الماء ٌقوم المساعد بثنً القدم -4

 لألعلى ومدها لألسفل

من وضع الجلوس على كرسً والرجالن داخل الماء ٌقوم المساعد بتدوٌر مشط -5

 القدم للداخل وللخار ج

خل الماء حاول فرد وتكوٌر االصابع من وضع الجلوس على كرسً والرجالن دا-6

 وتجعلها كأنها اصغر حجما ومن ثم فردها

الوقوف داخل حوض الماء على اطراف االصابع-2  

ثوان 5-3الوقوف على العقبٌن داخل الماء لمدة  -2  

من وضع الوقوف على بعد مسافة مناسبة من الحائط االستناد علٌه والرجالن  -9

ن والوقوف على العقبٌن ثم الثباتداخل حوض الماء ثنً الركبتٌ  

من وضع الجلوس على كرسً والرجالن داخل الماء ربط الرجلٌن بالمطاط مع -11

 فتح القدمٌن  معا ومحاولة الثبات

من وضع الجلوس على كرسً والرجالن داخل الحوض ربط طرف المطاط -11

 حول القدم ثم  شد المطاط بٌدك اتجاه جسمك والثبات

وف مع االستناد على الحائط والرجالن داخل الماء رفع وخفض من وضع الوق-12

 العقب بالعاقب ثم الثبات

بأصابع القدم 11-1من وضع الوقوف داخل الماء كتابة االرقام من -13  
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(4شكل )  

 

 

(3شكل)  

 



44 
 

(5شكل)  

 


