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  فاعلية برنامج تأهيلي مقرتح لرفع الكفاءة الوظيفية لدي الرياضيني   
  املصابني بااللتهاب املزمن ملفصل رسغ اليد

  
  

 


 

 


 
 

 

 

 

 


 

  

  
  

  :مستخلص البحث

  
ٍا البحث إلى التعرف على فاعلیة برنامج تأھیلي مقترح  لرفع الكفاءة الوظیفیة لدى الریاضیین المصابینیھدف ھذ َ ُ ٍّ 

ًباإللتھاب المزمن لمفصل رسغ الید، حیث استخدم الباحث المنھج التجریبي ذا التصمیم التجریبي لمجموعھ واحدة، نظرا  ِّ َّ
ُمن ممارسي النشاط الریاضي ومصابین ) ١٢(الطریقة العمدیة  وقوامھا لمالئمتھ طبیعة البحث حیث تم اختیار العینة ب

المقترح أدى الى تقلیل األلم واستعادة الحالة  باإللتھاب المزمن لمفصل رسغ الید، وأظھرت النتائج أن البرنامج  التأھیلي

أظھر فاعلیتھ في تنمیة مرونة الوظیفیة لمفصل رسغ الید كما كانت علیة قبل اإلصابة، والبرنامج التأھیلي المقترح 

مفصل رسغ الید مما أدى إلى زیادة المدى الحركي للمفصل للطرف المصاب ووصولھ الى المعدل الطبیعي للمدى الحركي 

لمفصل رسغ الید، وقد أدت تمرینات القوة العضلیة إلى زیادة مستوى القوة العضلیة لعضالت الساعد وقوة القبضة في 

َّلت الى مثیلتھا في الطرف السلیم، وكانت أھم النتائج وجود فروق دالیة إحصائیة بین القیاس الطرف المصاب حتى وص َّ ُّ
ِّالقبلي والقیاس البعدي في درجة القوة العضلیة للعضالت العاملة على رسغ الید، والمدى الحركي لمفصل رسغ الید،  َ ِْ ِّْ َ

ُّودرجة شدة اإلحساس باأللم، مما یدل على فاعلیة ا َّ ِلبرنامج على استعادة الحالة الوظیفیة لمفصل رسغ الید ورفع كفاءتھ، َّ ََّ
َوكانت أھم التوصیات استخدام البرنامج التأھیلي المقترح في تأھیل إصابة األلتھاب المزمن لمفصل رسغ الید ُ ِّ َُّّ.  
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 مقدمة ومشكلة البحث 

تعد اإلصابات الریاضیة ظاھرة سلبیة ال تتفق مع 

ة للنشاط الریاضي لما لھا من تأثیر األھداف الصحی

سلبي على الریاضي وعلى مستوى األداء، فاإلصابات 

الریاضیة تحدث في األنشطة المختلفة بنسب متباینة 

حیث أن لكل نشاط ریاضي درجة معینة من المخاطر 

ونوع اإلصابة المرتبطة بھ واإلصابات األكثر شیوعا 

نفسھا كأحد بالنسبة لھا، وتفرض اإلصابات الریاضیة 

أھم ثالث معوقات تقف حائال دون التطور الدینامیكي 

المتوقع من عملیة التدریب الریاضي ولم تزل ھذه 

المعوقات الثالث تتحدى العاملین في حقل الطب 

الریاضي والتدریب بصفة خاصة والعاملین في الحقل 

الریاضي بصفة عامة وھذه المعوقات الثالثة ھي ظاھرة 

  .ألحمال البدنیة واإلصابات الریاضیةالتعب وتقنین ا

ویشیر ابوالعال عبدالفتاح ومحمد صبحي حستیت 

أن االصابات الریاضیة تتنوع من حیث ) م٢٠٠٤( 

ًطبیعتھا ومكان حدوثھا ونوعھا واسبابھا تبعا الختالف 

فكل نشاط ریاضي لھ . نوع النشاط البدني الممارس

 النشاط خطورتھ التي تختلف عن األخر، مما یجعل ذلك

لھ الكثیر من األضرار، وخاصة االصابات الریاضیة 

.. فالرضوض والكدمات والخلع والتمزق والكسور

وغیرھا، تؤدي إلى تعطیل أنسجة الجسم نتیجة 

لمؤثرات میكانیكیة وكیماویة وجسمانیة شدیدة 

  )٢٠٧ : ١. (ومفاجئة

 أنھ Hetherington) ٢٠٠٦(ویري ھیثیر 

لحدوث االصابات الریاضیة توجد العدید من األسباب 

ولكنھا تختلف باختالف نوع الریاضة سواء كانت فردیة 

ام جماعیة كما تختلف باختالف طبیعة اداء اللعبة 

ًوأھمیة المنافسة وتبعا لكفاءة الالعب البدنیة او 

 الخاطئ غیر المدروس، وفي بعض األحیان التدریب

یكون بسبب عدم تكامل تدریب جمیع المجموعات 

لیة المشتركة في االداء، وعلیھ یجب وضع برامج العض

تأھیلیة علمیة مدروسة وتمرینات بدنیة شاملة لتطویر 

القدرات العضلیة واللیاقة البدنیة والحركات التوافقیة 

ًفضال عن الفاعلیة الوظیفیة الجھزة الجسم وان یخضع 

ًلتقیما مستمرا للوصول الى برامج منظمة تفي بالغرض  ً

  )٦ :١٥.(اوالحاجة الیھ

وتعتبر إصابات الساعد و الیدین من االصابات 

الشائعة في المجال الریاضي، خاصة في ریاضات الرمي 

 -مالكمة " في ألعاب القوى و ریاضات ألعاب القوة 

 بناء الجسم  والمبارزة و -  رفع أثقال - مصارعة 

  )٤٠ :٣". (الجمباز والتجدیف

 Daniel M. Avery) ٢٠١٦( ویشیر دانیل 

أن إصابات مفصل رسغ الید تعد من أكثر اإلصابات 

الشائعة أثناء ممارسة أي نشاط ریاضي، ویمكن أن 

تؤدي إلى خطورة كبیرة في حالة تجاھلھا وعدم عالجھا 

في وقت مبكر، وقد أثبتت الدراسات أنھ یوجد حوالي 

من اإلصابات الریاضیة ذات صلة برسغ الید % ٢٥

م خفیف وصعوبة في حركة ًوالتي غالبا ما یصاحبھا تور

  )٢ :١٤. (الید

أن إصابة ) م٢٠١٤(وتضیف رابحة حسن عباس 

مفصل رسغ الید بكل أنواعھ تعد من اإلصابات الریاضیة 

المھمة التي تحدث بكثرة عند معظم الالعبین في 

مختلف األلعاب الریاضیة التي تختص باستخدام رسغ 

جة الید بشكل مباشر أو غیر مباشر، وقد تحدث نتی

االستخدام الخاطيء للمفصل أو التمرین الزائد دون 

إحماء مسبق األمر الذي یؤدي إلى تفاقم األلم مما قد 

یسبب لالصابة لمفصل الرسغ إلى حد قد یمنعھم من 

  )٣ :٦. (ممارسة النشاط الریاضي

 أن John A. Mc) م٢٠١٠(ویشیر جون ماك 

 إلتھابات اوتار رسغ الید حالة شائعة تتسم بتھیج
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وإلتھاب االوتار حول مفصل الرسغ، والتي یوجد العدید 

منھا حولھ، ویصیب إلتھاب اوتار الرسغ عادة واحدا 

 ما وغالبامن األوتار ولكنھ قد یصیب اثنین أو أكثر، 

یحدث إلتھاب اوتار الرسغ عند المواضع التى تتقاطع 

فیھا األوتار مع بعضھا البعض او تمر فوق احد 

 حیث تكون ھي اماكن التھیج البروزات العظمیة،

المحتملة والتي قد تؤدي الى عدم الراحة عند تحریك 

  )١٢ :١٦. (مفصل الرسغ او المعصم

أن التأھیل ) م٢٠٠٨(وتري سمیعة خلیل محمد 

الریاضي یمثل اساس العالج الطبیعي  لتأھیل االنسان 

من االصابات ومظاھر التعب واإلرھاق وفى كثیر من 

راحة،والذي قد یحتوي على التمرینات حاالت ما بعد الج

التأھیلیة وبعض وبعض أجھزة العالج الطبیعي 

 ) ٢٩ :٨. (كالموجات فوق الصوتیة 

أن التمرینات ) م٢٠٠٩(وبشیر أسامة ریاض 

التأھیلیة ھي تلك الحركات المؤداه الستعادة أقصى قدر 

وظیفي ممكن في أقصر مدة، وھي نوع من التمرینات 

ن األداء العضلي للجسم وتقویة التي تعطي لتحسی

العضالت والعظام والمفاصل واألربطة، للوصول إلى 

   )  ٧ : ٢.  ( مستوى بدني عالي

على أن ) م٢٠٠٥(كما یري محمد قدري بكري 

التمرینات التأھیلیة ھي حركة بنائیة محكمة للجسم 

تعمل على تعدیل حركتھ وتحسین الوظائف العضلیة 

لجسم كما أنھا تعمل على زیادة والحفاظ على بناء جید ل

القوة العضلیة والمرونة والمدى الحركي والتحمل 

)٥٣: ١١( 

أنھ زاد ) م٢٠١٠(وتذكر سعاد عبد الحسین 

االھتمام بالوسائل التأھیلیة المساعدة والتمارین 

ًالعالجیة التي تلعب دورا كبیرا في حیاة الریاضیین  ً

ھلة المصابین وفي تقویة عضالتھم حتى تكون مؤ

لتحمل النشاط البدني الواقع علیھا والمحافظة على 

توازن الجسم من خالل ازالة حالة الخلل الوظیفي 

للعضالت والمفاصل في اثناء التدریب والمنافسة، وذلك 

 والمرونة المفصلیة ودرجة العضلیةلتطویر القوة 

 العصبي الستعادة الحالة الطبیعیة –التوافق العضلي 

 لقدراتھم ولمساعدة االجھزة واالعضاء والتنمیة الكاملة

  . المختلفة على اداء وظائفھا بأعلى درجات الكفاءة

)٦٠ :٧(  

وھكذا فقد ساھم الطب الریاضي مساھمة كبیرة 

في سالمة الالعبین وحمایتھم من التعرض لإلصابات، 

 سلبي على الحالة بشكلحیث تؤثر إصابات المالعب 

یر اإلنجاز لدیھم، النفسیة لالعبین مما یمنع من تطو

ویقع على عاتق العاملین في المجال الریاضي مسؤولیة 

ًوقایة الالعبین من اإلصابات فضال عن إعادتھم إلى 

المالعب بصورة سریعة وبنفس المستوى السابق ویتم 

ذلك من خالل التعرف على أنواع اإلصابات وأسباب 

  . حدوثھا والطرق الصحیحة المستخدمة للوقایة منھا

 )١٦: ٦(  

  :هدف البحث
یھدف البحث الى التعرف علي فاعلیة برنامج 

تأھیلي مقترح لرفع الكفاءة الوظیفیة لدي الریاضین 

المصابین بااللتھاب المزمن لمفصل رسغ الید من خالل 

   - :التعرف على 

تحسین القوة العضلیة ومحیط العضالت العاملة  -

  ).قوة القابضة، الساعد( على رسغ الید 

ثني ومد ، ( مدى الحركي لمفصل رسغ الید زیادة ال -

 ).تقریب وتبعید

 .تقلیل درجة األلم في مفصل رسغ الید المصابة -

  :فروض البحث
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین القیاس  .١

القبلي والقیاس البعدي فى مستوى قوة القبضة 
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ومحیط عضالت الساعد لمفصل رسغ الید لصالح 

 .ة البحثالقیاس البعدي لدى أفراد عین

اس  .٢ ین القی صائیة ب ة إح روق ذات دالل د ف توج

ي  دى الحرك ي الم دي ف اس البع ي والقی القبل

راد  دي ألف اس البع صالح القی د ل لمفصل رسغ الی

 .عینة البحث

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین القیاسین  .٣

القبلي والقیاس البعدي في درجة اإلحساس بشدة 

راد عینة األلم لصالح القیاس البعدي لدى أف

 .البحث

  :املصطلحات املستخدمة يف البحث
 Rehabilitation : البرنامج التأھیلي 

programes 

ھو عبارة عن برنامج یھدف إلى عالج وتدریب "

الشخص المصاب لالستفادة من القدرة الوظیفیة في أقل 

وقت ممكن وذلك باستعمال وسائل العالج الطبیعي التي 

 )١٢:٩". (ةتتناسب مع نوع وشدة اإلصاب

  : Means Of Assistance الوسائل المساعدة

ھي عبارة عن مجموعة من العوامل التي "

تساعد على نجاح البرنامج التأھیلي وتنقسم ھذه 

العمر (العوامل إلى عوامل متعلقة بالمصاب تتمثل في 

 - االستعدادات الحركیة- االستعدادات العصبیة-الزمني

 العالقات -دادات الذھنیة االستع-االستعدادات النفسیة

، وعوامل تتعلق بالنشاطات التأھیلیة، )االجتماعیة

باإلضافة إلى العوامل التي تتعلق بالبیئة التي یعیش 

  )تعریف إجرائي". (فیھا المصاب

 Athletes With : االلتھاب المزمن لمفصل رسغ الید

Chronic Inflammation  

ھي سلسة من التفاعالت یصدرھا الجھاز "

دفاعي نتیجة إصابة في االنسجة حیث یستمر االلتھاب ال

لفترات طویلة وینتقل من مرحلة الى مرحلة، ویحدث 

االلتھاب نتیجة لتكرار أصابة معینة أو االستخدام 

الخاطيء للمفصل أو التمرین الزائد واالجھاد وعدم 

إحماء الجید، حیث یؤدي ذلك إلى زیادة األلم واالنتفاخ 

مما قد یسبب إلصابة مفصل الرسغ واالحمرار لدیھم 

  )تعریف إجرائي". (إلى حد قد یمنعھم من مزاولة اللعب

 الدراسات السابقة

ام  -١ ة ایكی وان Ekiam)  م٢٠٠٧(دراس "  بعن

ي  ي ف زر العالج ن اللی ضة م ة منخف أثیر جرع ت

ق  ة النف صابین بمتالزم د للم رض الروماتوی م

ة  أثیر جرع ي ت ة ال دف الدراس غي وتھ الرس

ضة م رض منخف ي م ي ف زر العالج ن اللی

غي،  ق الرس ة النف صابین بمتالزم د للم الروماتوی

ة من  ت العین ي، وتكون نھج التجریب واستخدم الم

أثیر ) ١٩( اك ت ائج أن ھن رت النت ریض، واظھ م

ي  ي ف زر العالج ن اللی نخفض م ستوى الم الم

صابین  د للم ائف الی م ووظ ة األل سین درج تح

 بمتالزمة النفق الرسغي

واد دراسة أحمد -٢ د الج د عب وان ) م٢١١( محم بعن

تأثیر برنامج تأھیلي مقترح لرسغ الید الملتوي "

ي "لالعبي التنس صمیم " ، وتھدف الدراسة ال ت

برنامج تأھیلي والتعرف على تأثیره لتأھیل رسغ 

نس األرضي من خالل ي الت وي لالعب  :الید الملت

تقویة المجموعات العضلیة حول  تقلیل حدة اآللم،

ل مفصل رسغ ي الكام  الید، استعادة المدى الحرك

ي ،  نھج التجریب تخدم الم د، واس لمفصل رسغ الی

العبین من ناشئي التنس ) ٧(وتكونت العینة من 

ن  ذكور م ن ال صابین ) ٢١ -١٧(م نة الم س

ة،  ادي التوفیقی د بن غ الی صلي لرس االلتواء المف ب
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أھیلي  امج أدى الت ائج أن البرن رت النت واظھ

ھ ا رح بمرحل م المقت دة األل ف ح ى تخفی ة إل لثالث

ضالت  المتزامن مع اإلصابة عن طریق تقویة الع

ادة  ي إع المحیطة بمفصل رسغ الید الذي ساھم ف

 .الممارسین مرة أخرى لمزاولة ریاضة التنس

د -٣ وان ) م٢٠١٤( دراسة أسامة خیري محم " بعن

ابة  ل اص ي تأھی رافین ف مع الب تخدام ش أثیر اس ت

ال ي س د لالعب غ الی زق رس شیش تم ح ال

ارزة امج " بالمب داد برن ي إع ة ال دف الدراس وتھ

ابة  باستخدام شمع البرافین والتمارین لتأھیل إص

ي،  نھج التجریب تخدم الم د، واس غ الی زق رس تم

ن  ة م ت العین ي ) ١٥(وتكزن ن العب ب م الع

دى  سین الم ربالء تح ة ك ي محافظ ارزة ف المب

رت  م، واظھ ات األل ن درج ل م ي والتقلی الحرك

ائج  ا النت را ایجابی د أث أھیلي المع امج الت ًأن للبرن ً

 ) یوم٢١(لتقلیل مدة التأھیل التي كانت بمعدل 

 إجراءات البحث

 :منهج البحث

 التجریبي بتصمیم المنھجاستخدم الباحث 

 - التتبعیة - القبلیة (المجموعة الواحدة للقیاسات 

  .ًنظرا لمالئمة ھذا المنھج لطبیعة البحث) البعدیة

  :جمتمع البحث
 في مصابي بااللتھاب المزمن البحثیتمثل مجتمع 

لمفصل رسغ الید من الریاضیین، والذي تعرضوا 

إلصابات متكرره نتجة عنھا حدوث التھاب مزمن في 

  .مفصل رسغ الید

  :جمتمع البحث
 بالطریقة العمدیة عددھا البحثتم اختیار عینة 

من ممارسي للنشاط الریاضي ومصابین ) ١٢(

زمن لمفصل رسغ الید، والذي تعرضوا بااللتھاب الم

إلصابات متكرره نتجة عنھا حدوث التھاب مزمن في 

  .مفصل رسغ الید

  :شروط اختيار العينة
زمن  .١ اب الم صاب بااللتھ ة م رد العین ون ف أن یك

  .لمفصل رسغ الید

  .أن یكون ممارسا للنشاط الریاضي .٢

ب  .٣ ق الطبی ن طری ابة ع شخیص اإلص تم ت أن ی

 .المختص

ضم الم .٤ امج أن ین راء البرن ھ إلج صاب برغبت

 .التاھیلي

ابات  .٥ ن أي إص الي م سلیم خ رف ال ون الط أن یك

 .لمقارنة قیاسات الطرف المصاب بالطرف السلیم

 :أدوات مجع البانات

سابقة  ات ال ة والدراس ع العلمی ي المراج الع عل االط

 . واستطالع رأى السادة الخبراء

تم إجراء مسح مرجعي للدراسات والبحوث 

جع العلمیة وكذلك استطالع رأى الخبراء وذلك والمرا

بھدف مساعدة الباحث في تحدید محتوى البرنامج 

التأھیلي وذلك الختیار مجموعة التمرینات المناسبة 

التي تساعد في تأھیل ألتھاب رسغ الید ومكونات أجزاء 

  :الوحدات وذلك من خالل ما یلي

  ضلیة وة الع ة الق بة لتنمی ات المناس م التمرین أھ

  .للعضالت العاملة على مفصل رسغ الید

  ة صر المرون ة عن بة لتنمی ات المناس م التمرین أھ

  .لمفصل رسغ الید

  ات استمارة تسجیل بیانات خاصة یسجل بھا القیاس

اس  ي قی ة ف ة، والممثل ة، والبعدی ة، والتتبعی القبلی

 -  المدى الحركي لمفصل رسغ الید -محیط الساعد (
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املھ على مفصل رسغ القوة العضلیة والعضالت الع

   )٢(مرفق ). الید

  :األجهزة واألدوات املستخدمة
از  .١ تخدام جھ م اس ومیتر(ت ) GoniMeterجین

د  غ الی ي لرس دى الحرك اس الم ا، (لقی أماما،جانب

  ). خلفا

  .جھاز الموجات فوق الصوتیھ .٢

ي  .٣ ة عل ضالت العامل ضلیة للع وة الع اس الق قی

د   غ الی صل رس دینامومیتر(مف از ال ق ). جھ مرف

)٤( 

رن  .٤ اس م ریط قی م(ش ات ) س اس المحیط لقی

 .للعضالت حول الساعد  

صري .٥ اظر الب اس التن تخدام مقی م اس ) V.A.S(ت

Thevisual analogue scale دة اس ش  لقی

 االلم

 .أحبال مطاطیة ذات مقاومات مختلفة .٦

 .كرات طبیة .٧

 .دامبلز  .٨

 .كرات سویسریة .٩

 صندوق خطو  .١٠

 .ساعة إیقاف .١١

 .ب باألثقالصالة ریاضیة بھا أجھزة تدری .١٢

 :االختبارات والقیاسات البدنیة قید البحث

 على الدراسات والبحوث باالطالعقام الباحث 

والمراجع العلمیة لتحدید أھم االختبارات التي تقیس 

والمرونة لمفصل رسغ الید ومحیط العضالت حول 

 :الساعد وكانت ما یلي

د  - صل رسغ الی ي لمف تخدام (قیاس المدى الحرك باس

  )٥(مرفق ). ینومیترجھاز الج

ضالت  - یط الع ار مح اس(اختب ریط القی تخدام ش ) باس

  )٦( مرفق. حول الساعد

صرى  -  V.A.S( The visual(مقیاس التدریج الب

analogue scale ساس دة اإلح اس ش لقی

 )٧(مرفق .باأللم

  )٨(مرفق : البرنامج التأھیلي المقترح

یعد البرنامج التأھیلي من األمور الھامة والتي 

 أن توضع بعنایة باللغة لذلك كان البد أوال من یجب

 المقترح واألسس التأھیليالتعرف على أھداف البرنامج 

  . العلمیة التي یستند علیھا البرنامج التاھیلي

  :الھدف من البرنامج التأھیلي 

ة  .١ ضالت العامل یط الع ضلیة ومح تحسین القوة الع

  ).قوة القابضة، الساعد( على رسغ الید 

 .المدى الحركي لمفصل رسغ الیدإستعادة  .٢

 تقلیل درجة األلم في مفصل رسغ الید المصابة .٣

 :أسس وضع البرنامج التاھیلي 

  .أن تحقق التمرینات التأھیلیة الھدف العام للبرنامج -

ة  - ع حال رح م امج المقت وى البرن ة محت مالئم

  .المصاب

البدء في تطبیق البرنامج بعد التاكد من أن المصاب  -

 .ياخذ كورس عالج

ة  - ل مرحل ة بك ات الخاص ق التمرین ي تطبی درج ف الت

 .من السھل إلى الصعب

الل  - ن خ امج م ى للبرن ة األول ن المرحل ال م االنتق

مؤشرات التحسن والقوة العضلیة للعضالت العاملة 

د صل رسغ الی ي مف د، عل صل رسغ الی ة مف ، مرون



   لمنصورةة  جامع- مجلة كلية التربية الرياضية

 

 
 

ذلك  د وك غ الی صل رس ول مف ضالت ح یط الع مح

 .نامجبالنسبة لباقي مراحل البر

ى  - م حت أداء تمرینات المدى الحركي حتى حدود األل

 .ال تحدث مضاعفات

عدم االستمرار في أداء التمرینات في حالة الشعور  -

 .باأللم أو اإلجھاد

ذ  - ل تنفی الل مراح دني خ ل الب ي شدة الحم درج ف الت

 .البرنامج

ھ  - امج وقابلیت ق البرن اء تطبی ة أثن اة المرون مراع

 .سس العلمیة للبرنامجللتعدیل دون اإلخالل باأل

ة  ل التأھیلی ین المراح ال ب روط االنتق ددات وش مح

 :للبرنامج التأھیلي المقترح 

  :المرحلة االولي

  .تخفیف األلم والتورم لمفصل الكاحل -

دورة  - خفض درجة شدة اإلحساس باأللم وتحسین ال

  .الدمویة للمنطقة المصابة

سبة  - ي بن دى الحرك سین الم ن % ٦٥: ٥٥تح م

 .لیمالطرف الس

سبة  - ضلیة بن وة الع سین الق ن % ٤٠: ٣٠تح م

 .الطرف السلیم

 :المرحلة الثانیة

صل  - ى مف ة عل زیادة القوة العضلیة للعضالت العامل

ن  سبة م د بن غ الی رف % ٧٥ :٦٥رس ن الط م

 .السلیم

سبة من  - من % ٨٥ :٦٥تحسین المدى الحركي بن

  .الطرف السلیم

سبة  - األلم بن ساس ب دة اإلح ة ش ض درج % ٩٥خف

 .لطرف السلیممن ا

 :المرحلة الثالثة

ى  - ة عل ضالت العامل ضلیة للع وة الع تعادة الق اس

من الطرف %٩٥: ٧٥مفصل رسغ الید بنسبة من 

 .السلیم

ل  - صل الكاح ل لمف ي الكام دى الحرك تعادة الم اس

 .من الطرف السلیم%١٠٠: ٨٥بنسبة من 

 .اختفاء األلم كلیا -

 :الدراسة االستطالعیة

ة استطالعیة یوم قام الباحث بإجراء دراس

 علي عینة قوامھا ٢٩/٩/٢٠١٩م وحتي ٥/٩/٢٠١٩

مصاب بالتھاب في مفصل رسغ الید وممارس ) ١(

 للنشاط الریاضي 

  :أهداف الدراسة 
 .  التأكد من صالحیة المكان الذي سیتم فیھ التطبیق -

  .التأكد من سالمة األدوات واألجھزة المستخدمة -

ا - راء االختب ي إج ة تدریب المساعدین عل رات وكیفی

  .القیاس

    :نتائج الدراسة 
ھ  - یتم فی ذي س ان ال الحیة المك ن ص د م م التأك ت

  .التطبیق البرنامج

تم التأكد من صالحیة األدوات واألجھزة المستخدمة  -

  .في البحث

اس  - راءات قی ساعدین إلج م الم ن تفھ د م م التأك ت

ي  ائج ف ة تسجیل النت د من كیفی ذلك التأك البحث وك

 .ة لذلك بدقةاالستمارات المخصص
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  :الدراسة األساسية

  :القياسات القبلية
تم إجراء القیاس القبلي لدى عینة البحث وعددھم 

مصاب بكلیة التربیة الریاضیة المنصورة  ) ١٢(

/ ٦م إلى ٢٠١٩/ ١٠/ ٢واحدي النوادي الصحیة في 

  : واشتملت ھذه القیاسات التالیةم٢٠١٩/ ١٠

صل قیاس القوة العضلیة للعضالت العامل - ي مف ة عل

  )٤(مرفق ). جھاز الدینامومیتر(رسغ الید  

د  - صل رسغ الی تخدام (قیاس المدى الحركي لمف باس

  )٥(مرفق ). جھاز الجینومیتر

ضالت  - یط الع اس(اختبار مح ریط القی تخدام ش ) باس

  )٦( مرفق. حول الساعد

 V.A.S( The visual(مقیاس التدریج البصرى  -

analogue scaleسا دة اإلح اس ش س لقی

 )٧(مرفق .باأللم

  :تنفیذ البرنامج التاھیلي المقترح 

تم تنفیذ البرنامج التاھیلي المقترح لدى عینة 

/ ٥/٤م إلى ٢٠١٩/ ١٠/ ٧البحث في الفترة من 

) ٨( الواحد  بواقع للبرنامج شھور ٦  بواقع م٢٠٢٠

وحدات أسبوعیة لزمن ) ٣(أسابیع لكل مصاب بواقع 

 .نامج التأھیلي المختلفةمحدد لكل وحدة في مراحل البر

 جامعة المنصورة، واحدي -بكلیة التربیة الریاضیة

  .النوادي الصحیة بمدینة المنصورة

  

  

  :القیاسات التتبعیة

 القیاس التتبعى بعد أربع اسابیع من إجراءتم 

تنفیذ البرنامج التأھیلي وقد تم أخذ القیاسات التتبعیة 

  .بنفس طریقة القیاسات القبلیة

  : البعدیة القیاسات

تم إجراء القیاسات البعدیة على عینة البحث بعد 

االنتھاء من تنفیذ البرنامج مع إجراء القیاسات بنفس 

 والتتبعیة وتم ذلك حتي القبلیةترتیب القیاسات 

  .م٥/٤/٢٠١٩

  : المعالجات اإلحصائیة

 أھداف البحث وإجراءاتھ قام الباحث ضوءفي 

لیة باستخدام باستخدام القوانین اإلحصائیة التا

  :SPSS 21برنامج ٍ

   االنحراف المعیارى   -              المتوسط الحسابى  -

  لعینتین مرتبطتین من البیانات ) ت( اختبار - 

   نسبة التغیر       -                       حجم التأثیر     -

  .  تحلیل التباین األحادي البسیط-    

  .عرض ومناقشة نتائج البحث

 :ناقشة نتائج الفرض األولعرض وم

عرض ومناقشة نتائج الفرض األول والذي ینص 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین القیاس " على 

القبلي والقیاس البعدي فى مستوى قوة القبضة ومحیط 

  "الساعد  لصالح القیاس البعدي لدى أفراد عینة البحث 
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  )٤/١(جدول 
  ) ²η(لبحث، ونتائج حجم التأثري باستخدام مربع ايتا حتليل التباين بني قياسات عينة ا

  .القوة العضلية وحمطيط الساعد
  )٨=ن (          

  
 


 


 


 ²η 

 ٧٣.٠٨٣ ٢ ١٤٦.١٦٧ بین المجموعات
 قوة القبضة ١.١٦٩ ٣٣ ٣٨.٥٨٣  المجموعاتداخل

   ٣٥ ١٨٤.٧٥٠ الكلي
٠.٨٤٩ ٦٢.٥٠٨ 

 ٦٨.١١١ ٢ ١٣٦.٢٢٢ بین المجموعات
 محیط الساعد  ١.٣٧٦ ٣٣ ٤٥.٤١٧ داخل المجموعات

   ٣٥ ١٨١.٦٣٩ الكلي
٠.٧٥٢ ٤٩.٤٩٠ 

  ٣.٠٠ =٠.٠٥الجدولیة عندي مستوي معنویة " ف"قیمة 

وجود فروق داللھ ) ٤/١(یتضح من جدول 

ئیا في القوة العضلیة ومحیط الساعد عند مستوى احصا

حیث كانت قیم ف المحسوبة اكبر من قیمة ف ) ٠.٠٥(

یتراوح بین  ) ²η(الجدولیة ویتضح أن حجم التأثیر 

  ).كبیر(وھو حجم تأثیر) ٠.٨٩٥(و) ٠.٧٥٢(

  ) ٤/٢(جدول 
  لداللة الفروق بني متوسطات القياسات يف) LSD(أقل فرق دال 

  ية وحميط الساعد القوة العضل
  )١٢=ن(

 
    

   
  ٤.٩١٧- ٢.٠٨٣-  ١٦.٧٥٠ القبلي
 كجم قوة القبضة  ٢.٨٣٣-   ١٨.٨٣٣ البیني
     ٢١.٦٦٧ البعدي
  ٤.٦٦٧- ٣.١٦٧-   ٢٠.٥٨٣ القبلي

 سم محیط الساعد  ١.٥٠٠-     ٢٣.٧٥٠ نيالبی
        ٢٥.٢٥٠ البعدي

  ) ٤/٣(جدول 
  داللة الفروق بني القياس القبلى والقياس البعدى لعينة البحث القوة العضلية وحميط الساعد
  )١٢=ن (

  
 

 ±  ± 
   

 %٢٩.٣٥٣ *١١.٣١٧ ٤.٩١٧- ٠.٩٨٥ ٢١.٦٦٧ ١.١٣٨ ١٦.٧٥٠ قوة القبضة
 %٢٢.٦٧٢ ١٠.٢٨٧- ٤.٦٦٧- ١.٢١٥ ٢٥.٢٥٠ ٠.٩٩٦ ٢٠.٥٨٣ محیط الساعد 

  ١.٧٩٦ = ٠.٠٥الجدولیة عندي مستوي معنویة " ت"قیمة 
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وجود فروق داللھ ) ٤/٣(یتضح من جدول 

توى  ومحیط الساعد عند مسفي القوة العضلیةاحصائیا 

حیث كانت قیمة ت المحسوبة أكبر من قیمة ت ) ٠.٠٥(

الجدولیة ، ویتضح أن نسب التغیر تراوحت ما بین 

  %).٢٩.٣٥٣(الي %) ٢٢.٦٧٢(

  :مناقشة نتائج الفرض االول

وجود فروق داللھ ) ٤/١(یتضح من جدول 

حیث ) ٠.٠٥(احصائیا في القوة العضلیة عند مستوى 

قیمة ف الجدولیة كانت قیم ف المحسوبة اكبر من 

یتراوح بین بین  ) ²η(ویتضح أن حجم التأثیر 

  ).كبیر(وھو حجم تأثیر) ٠.٨٩٥(و) ٠.٧٥٢(

وجود فروق داللھ ) ٤/٣(كما یتضح من جدول 

حیث ) ٠.٠٥( عند مستوى في القوة العضلیةاحصائیا 

قیمة ت الجدولیة ، كانت قیمة ت المحسوبة أكبر من 

%) ٢٢.٦٧٢(ویتضح أن نسب التغیر تراوحت ما بین 

  %).٢٩.٣٥٣(الي 

ویرجع الباحث ھذة الفروق القوة العضلیة بین 

القیاس القبلي والبعدي نظرا لحدوث اإلصابة وقد یكون 

ضعف المجموعات العضلیة العاملة على مفصل رسغ 

 التمزق الید ھي التي قد أدت الى حدوث اإلصابة، كما أن

في االربطة یؤدى الى عدم قدرة العضالت الى انتاج 

القوة العضلیة باإلضافة الى وجود األلم،  ویرجع 

الباحث زیادة نسبة التغیر في القوة العضلیة الحتواء 

البرنامج التأھیلي على تمرینات القوة العضلیة الثابتة 

والمتحركة  والتي لھا تأثیرا ایجابیا في زیادة القوة 

عضلیة، كما اعتمد البرنامج التأھیلي على االشتراطات ال

الخاصة بتنمیة القوة العضلیة من حیث نوع االنقباض 

وشدتھا وأحجامھا وتكراراتھا وكذلك التدرج الطبیعي 

 .ًبالحمل وأخیرا المجال الحركي لكل عضلة

وھذا یتفق مع رأي أندرنز 

 أنھ من أفضل طرق  Andrens)م٢٠٠٤(وویتسید

ي برامج التأھیل الوسائل المساعدة والتي تعتمد العالج ف

على التقویة المتخصصة وتعتبر من أفضل سبل الوقایة 

. والعالج المبكر إلصابات العضالت الدوارة للمفصل

)٢٩٤ : ١٢(  

 أنھ عند حدوث  Kim, A)م٢٠٠٠(ویشیركیم 

إصابة للمفصل نالحظ حدوث ضعف وضمور في 

ویكون ھذا عامل العضالت المحیطة بالمفصل المصاب 

مساعد في أمكانیة تكرار اإلصابة كما أكد أن استخدام 

التأھیل الریاضي یعمل على زیادة حجم وقوة العضالت 

  )١٩٧ : ١٩. (حول المفصل المصاب

ویرجع الباحث ھذا التطور إلى البرنامج التأھیلي 

المقترح وما تضمنھ من تمرینات للقوة العضلیة 

 تتمیز بالتخصصیة والتية باستخدام الوسائل المساعد

والتدرج في استخدام المقاومات من حیث الشدة والحجم 

اثرت وبشكل مباشر علي استعادة كفاءة الجزء 

  .المصاب

أن تطبیق ) م٢٠٠٢(ویشیر أسامة ریاض 

التمرینات باستخدام لوسائل المساعدة لھا كبیر األثر في 

 التي أصابھا للعضالتتحسین وتنمیة العمل العضلي 

صور وأنھ یجب مراعاة أن یتم االرتفاع بھذه ق

ًالمقاومات تدریجیا للوصول إلى أحسن مستوى عضلي 

 )١٧٣ :٢. (ممكن دون حدوث أي مضاعفات

كما استنتج الباحث أن القوة العضلیة تعتبر من 

أھم العناصر البدنیة لما لھا من تأثیر كبیر فالعضالت 

نقباض ھي التي تتحكم في حركة الجسم عن طریق اال

واالنبساط لجذب األطراف من موضع ألخر وكلما كانت 

 فاعلیة أكثرالعضالت قویة كلما كانت ھذه االنقباضات 

كما أن التنمیة المتوازنة على جانبي كل مفصل تعد 

  .السبیل األول لمنع اإلصابات
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) ١٠) (٢٠١٥(ویتفق ذلك مع خالد احمد حسین 

رینات لتدریب على أن اشتمال البرنامج التأھیلي علي تم

القوة العضلیة الثابتة بعد اإلصابة و ممارستھا بصورة 

منتظمة ومتدرجة یعتبر وسیلة ضروریة للمحافظة علي 

 .القوة العضلیة و تنمیتھا

كما یري الباحث أنھ أثناء تطبیق ھذه التمرینات 

باستخدام الوسائل المساعدة والتي تم مراعاة في 

یة الحدیثة والتطور تصمیمھا المعلومات العلمیة الطب

الھائل في التقنیة بالعصر الحدیث، وتوفر ھذه الوسائل  

الكمیة المطلوبة من المقاومة والسرعة المطلوبة في 

اإلعداد مما یساعد كثیرا على رفع مستوى األداء 

الوظیفي لجمیع أنواع األلیاف بالعضالت الھیكلیة مع 

ت التركیز على نوع التدریب المطلوب حسب احتیاجا

  .اللعبة التي یمارسھا الالعب المصاب

ما سبق یتضح لنا صحة الفرض االول والذي 

فروق ذات داللة إحصائیة بین القیاس " ینص علي 

القبلي والقیاس البعدي فى مستوى القوة العضلیة 

ومحیط الساعد على مفصل رسغ الید لصالح القیاس 

 "البعدي لدى أفراد عینة البحث 

  :الفرض االثانيعرض ومناقشة نتائج 

" والذي ینص على : عرض نتائج الفرض الثانى

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین القیاس القبلي 

والقیاس البعدي في المدى الحركي لمفصل رسغ الید 

  "لصالح القیاس البعدي ألفراد عینة البحث 

  )٦(جدول 
  ) ²η(ستخدام مربع ايتا  حتليل التباين بني قياسات عينة البحث، ونتائج حجم التأثري با

  )١٢=ن.     (                 يف املدى احلركي
  



 


 


 


 
²η 

 ٢٤٣.٠٢٨ ٢ ٤٨٦.٠٥٦ بین المجموعات

 المدى الحركى في القبض ٢.١٢٦ ٣٣ ٧٠.١٦٧ داخل المجموعات

   ٣٥ ٥٥٦.٢٢٢ الكلي

٠.٩٠١ ١١٤.٢٩٨ 

 ٢٣٨.٠٨٣ ٢ ٤٧٦.١٦٧ بین المجموعات

 المدى الحركى في البسط ٢.٨٠٦ ٣٣ ٩٢.٥٨٣ داخل المجموعات

   ٣٥ ٥٦٨.٧٥٠ الكلي

٠.٨٢٦ ٨٤.٨٦١ 

 ٤٩٥.٤٤٤ ٢ ٩٩٠.٨٨٩ بین المجموعات

 المدى الحركى للداخل ١.٢٩٣ ٣٣ ٤٢.٦٦٧ داخل المجموعات

   ٣٥ ١٠٣٣.٥٥٦ الكلي

٠.٩٥١ ٣٨٣.١٩٥ 

 ١٢١.٣٣٣ ٢ ٢٤٢.٦٦٧ بین المجموعات

 المدى الحركى للخارج ١.٠٧١ ٣٣ ٣٥.٣٣٣ داخل المجموعات

   ٣٥ ٢٧٨.٠٠٠ الكلي

٠.٨٩٩ ١١٣.٣٢١ 

  ٣.٠٠ =٠.٠٥الجدولیة عندي مستوي معنویة " ف"قیمة 

وجود فروق داللھ احصائیا ) ٦(یتضح من جدول 

حیث كانت قیم ف المحسوبة اكبر ) ٠.٠٥( مستوى عند

 ) ²η(من قیمة ف الجدولیة ویتضح أن حجم التأثیر 

وھو حجم ) ٠.٩٥١(و) ٠.٨٩٩(یتراوح بین 

  ).كبیر(تأثیر

  



  
 
 
 
  

 
 

...   
 

  ) ٧(جدول 
  لداللة الفروق بني متوسطات القياسات يف املدى احلركي) LSD(أقل فرق دال 

  )١٢=ن(                                                            
 

    
   

 ٩.٠٠٠-  ٤.٤١٧-    ١٨.٧٥٠ القبلي

 درجة المدى الحركى في القبض ٤.٥٨٣-      ٢٣.١٦٧ البیني

       ٢٧.٧٥٠ البعدي

 ٨.٨٣٣-  ٣.٤١٧-    ٣٦.٠٠٠ ليالقب

 درجة المدى الحركى في البسط ٥.٤١٧-      ٣٩.٤١٧ البیني

       ٤٤.٨٣٣ البعدي

 ١٢.٨٣٣-  ٧.٠٠٠-    ١٨.٥٠٠ القبلي

       -درجة المدى الحركي للداخل ٥.٨٣٣ 

       ٣١.٣٣٣ البعدي

 ٦.٣٣٣-  ٣.٦٦٧-    ١٥.٠٠٠ القبلي

 درجة المدي الحركي للخارج ٢.٦٦٧-      ١٨.٦٦٧ البیني

       ٢١.٣٣٣ البعدي

  )٨(جدول 
   داللة الفروق بني القياس القبلى والقياس البعدى لعينة البحث يف املدى احلركي

  )١٢=ن (
  

 
 ±  ± 

   

 %٤٨.٠٠٠ *١٨.١٣٨ ٩.٠٠٠-  ١.٢١٥ ٢٧.٧٥٠ ١.٢١٥ ١٨.٧٥٠ ضالمدى الحركي في القب

 %٢٤.٥٣٧ *١٢.٧١٩ ٨.٨٣٣-  ١.٤٠٣ ٤٤.٨٣٣ ١.٩٥٤ ٣٦.٠٠٠ المدى الحركي في البسط

 %٦٩.٣٦٩ *٢٦.٢٠١ ١٢.٨٣٣-  ٠.٨٨٨ ٣١.٣٣٣ ١.٤٤٦ ١٨.٥٠٠ المدى الحركي للداخل

 %٤٢.٢٢٢ *١٥.٢٨٤ ٦.٣٣٣-  ١.٠٧٣ ٢١.٣٣٣ ٠.٩٥٣ ١٥.٠٠٠ المدى الحركي للخارج

 ٠.٠٥الجدولیة عندي مستوي معنویة " ت"قیمة 

=١.٧٩٦  

وجود فروق داللھ ) ٤/٥(یتضح من جدول 

حیث ) ٠.٠٥( عند مستوى في المدى الحركياحصائیا 

كانت قیمة ت المحسوبة أكبر من قیمة ت الجدولیة ، 

%) ٢٤.٥٣٧(ویتضح أن نسب التغیر تراوحت ما بین 

  %).٦٩.٣٦٩( الي 

ث ھذه الفروق فى قیاس المدى ویعزو الباح

الحركي لمفصل رسغ الید في بسط وقبض وتقریب 

وتبعید المفصل بین القیاس القبلي والقیاس البعدي الى 

تمرینات المدى الحركي والمرونة اإلیجابیة والسلبیة 

باستخدام استخدام بعض االجھزة والتمرینات 

المساعده، كما تم مراعاة أن العمل العضلي كان یتم 

على المدى الكامل للعضلة حتى حدود األلم في المراحل 

المتوسطة ثم المدى الكامل للعمل العضلي قبیل انتھاء 

 .البرنامج

 )م٢٠٠٧(ویتفق ذلك مع ما أشار الیة شاركي

Sharky،  أن تنمیة المرونة تتطلب الشد على األلیاف



   لمنصورةة  جامع- مجلة كلية التربية الرياضية

 

 
 

العضلیة أكثر من الحد الطبیعي مع مراعاة التدرج وذلك 

 )١٨.(لمدى الحركيلزیادة ا

، أن كل التدریبات  Reid )م٢٠٠٢(ویري رید 

الحركیة المقننة والتى توجھ نحو العضالت العاملة حول 

المفصل تؤدي إلى تحسین المدى الحركي للكتف وتعمل 

 )١٧. (على انخفاض حدة األلم

ًویتفق مع ما ذكره كال من سمعیة خلیل محمد 

 أن تمرینات )٧) (٢٠١٠(، سعاد عبدالحسین )٢٠٠٨(

المرونة تعمل على تنمیة عنصر اإلطالة العضلیة وزیادة 

ًخاصیة المطاطیة للعضالت واألربطة معا مما یؤدي إلى 

 .زیادة فى المدى الحركي المفقود

ویرجع الباحث ھذة النتائج الي االستعانة ببرنامج 

عالجي تأھیلي عمل على سرعة االستشفاء من ھذه 

تلك العضالت بمصاحبة األعراض عن طریق تقویة 

تدریبات المرونة للمحافظة على المدى الحركي للمفصل 

  .والتخلص السریع من أعراض األلم

أن ھناك ارتباط ) ٢٠٠٣(وأشارت حیاة عباد 

وثیق بین مرونة المفاصل وقدرة األلیاف العضلیة على 

االستطالة وعندما یوجد قصور في المدى الكامل 

ًیدا لمدى استطالة األلیاف للحركة، فإن ذلك یتسبب تحد

ًالعضلیة العاملة علیھا لذلك یجب التأكد أوال من مرونة 

المفاصل قبل اختبار قدرة األلیاف العضلیة على 

 )١٩٣: ٤. (االستطالة

  كما یتفق ذلك مع دراسة رابحة حسن عباس 

) ٢٠١٥(، ودراسة خالد احمد حسین )٦) (٢٠١٤(

أن ) ١٠)(٢٠١٧(، ودراسة طارق عبدهللا مرسي ) ٥(

استخدام تمرینات المدى الحركي السلبیة ثم اإلیجابیة 

لمفصل الكاحل منذ بدایة اإلصابة تساعد على استعاده 

  .المدى الحركي للمفصل

ومما سبق یتضح لنا صحة الفرض الثاني والذي 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین " ینص علي

ي القیاس القبلي والقیاس البعدي في المدى الحرك

لمفصل رسغ الید لصالح القیاس البعدي لدى أفراد عینة 

 "البحث 

" والذي ینص على : عرض نتائج الفرض الثالث 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین القیاسین القبلي 

والقیاس البعدي في درجة اإلحساس بشدة األلم لصالح 

 "القیاس البعدي لدى أفراد عینة البحث 

  )٣(جدول 
  )²η(ن بني قياسات عينة البحث، ونتائج حجم التأثري باستخدام مربع ايتا حتليل التباي

  يف شدة اإلحساس باألمل
  )١٢=ن(  

  


 


 


 


 
²η 

 ١١٢.٦٩٤ ٢ ٢٢٥.٣٨٩ بین المجموعات

  شدة االحساس باأللم ٠.٤٨٠ ٣٣ ١٥.٨٣٣ داخل المجموعات

  ٣٥ ٢٤١.٢٢٢ الكلي

٠.٨٦٩ ٢٣٤.٨٨ 

  ٣.٠٠ =٠.٠٥الجدولیة عندي مستوي معنویة " ف"      قیمة 

وجود فروق داللھ احصائیا ) ٣(یتضح من جدول 

حیث كانت قیمة ف المحسوبة ) ٠.٠٥(عند مستوى 

  أكبر من قیمة ف الجدولیة ویتضح أن حجم التأثیر

) ²η  ( یساوى)كبیر(وھو حجم تأثیر ) ٠.٨٦٩(  



  
 
 
 
  

 
 

...   
 

  )٤(جدول 
  لداللة الفروق بني متوسطات القياسات يف شدة اإلحساس باألمل   ) LSD(أقل فرق دال 

       )١٢=ن   (                                                                                                                          
 

    
   

 ٦.٠٠٠ ٤.٠٨٣  ٧.٠٨٣ القبلي
 درجة شدة االحساس باأللم ١.٩١٧    ٣.٠٠٠ البیني 

      ١.٠٨٣ البعدي

  )٥(جدول 
  ث يف شدة اإلحساس باألملداللة الفروق بني القياس القبلي والقياس البعدي لعينة البح

  
 

 ±  ± 
 



 
 

 %٨٤.٧٠٦ ٢٤.٦٣٠ ٦.٠٠٠ ٠.٦٦٩ ١.٠٨٣ ٠.٥١٥ ٧.٠٨٣ شدة االحساس باأللم

  )١٢=ن  (

  ٣.٠٠ =٠.٠٥الجدولیة عندي مستوي معنویة " ت"قیمة 

وجود فروق داللھ احصائیا ) ٥(ح من جدول یتض

حیث كانت قیمة ت المحسوبة ) ٠.٠٥(عند مستوى 

أكبر من قیمة ت الجدولیة ، ویتضح أن نسب التغیر 

  %) .٨٤.٧٠٦(بلغت 

ویعزو الباحث ھذا التغیر في درجة اإلحساس 

باأللم في مكان اإلصابة بعد تطبیق البرنامج التأھیلي 

سائل المساعدة مقارنة ببدایة مقترح باستخدام بعض الو

اإلصابة الناتج عن األلتھاب المزمن لمفصل رسغ الید 

الى كفاءة البرنامج التأھیلي الذى تم تطبیقھ واشتمل 

على تمرینات االطالة والمرونة التي لھا أھمیة كبیرة 

في تقلیل التورم وزیادة المدى الحركي حیث یؤدى ذلك 

م امداد مكان اإلصابة الى زیادة الشعیرات الدمویة فیت

باألوكسجین الالزم لمساعدتھا على العمل بكفاءة والتي 

  .تعمل بدورھا على اختفاء األلم كلیا 

إلى أن العالج ) م٢٠٠٥(كما یشیر محمد قدري 

ًالتأھیلي المتكامل یؤثر تأثیرا إیجابیا على تقویة 

وارتخاء العضالت المتوترة وتنشیط الدورة الدمویة 

  )٢٢ : ١١.(مة العضلیة وتخفیف األلموتحسین النغ

 أن أھم Brewsted)م٢٠٠٣(ویشیر بروسیتد 

ًأھداف البرنامج التأھیلي ھو تراجع أعراض األلم نظرا 

ألن األلم یسبب إعاقة للوظائف األساسیة للمفصل مما 

یمنع المصاب من ممارسة األنشطة العادیة واالبتعاد 

وري مراعاة عن الملعب لفترة، كما أشار انھ من الضر

ًتسلسل خطوات البرنامج وشدتھ حیث تحدد وفقا للحالة 

المرضیة والمتطلبات الحركیة للمصاب وضرورة 

االعتماد على البرامج الوقائیة والتأھیلیة للتعامل مع 

  )١٣.(ھذه اإلصابات

ویرجع الباحث ھذة الفروق بین القیاسات في 

ستخدام درجة األلم إلى البرنامج الذي تم تطبیقھ على با

الوسائل المساعدة حیث ساھمت التمرینات التأھیلیة 

الموضوعة من حیث الحجم والشدة والتكرار في 

التخفیف من حدة األلم وكذلك سرعة التعامل مع 

المصابین بالعضالت الدوارة لمفصل الرسغ، أن العالج 
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ًالتأھیلي المتكامل یؤثر تأثیرا إیجابیا على تقویة 

وترة وتنشیط الدورة الدمویة وارتخاء العضالت المت

  .وتحسین النغمة العضلیة وتخفیف األلم

ویتفق ذلك مع دراسة سعاد عبدالحسین 

الى أن تطبیق البرنامج التأھیلي وما ) ٧)(٢٠١٠(

یحتویھ من تمرینات للمرونة واإلطالة والتي تعمل على 

  . زیادة المدى الحركي تؤثر بإیجابیة على اختفاء األلم

 الباحث أن البرنامج المقنن ومما سبق یرى

المقترح لتأھیل التھاب مفصل رسغ الید والذي یحتوي 

على مجموعة من التمرینات المتنوعة المتدرجة بما 

یتالءم مع طبیعة العمل العضلي لالعب ودرجة اإلصابة 

قد أدى إلى زیادة في متغیر القوة العضلیة وإطالة 

فصل، العضالت وبالتالي زیادة المدي الحركي للم

وانخفاض في مستوى اإلحساس باأللم مكان اإلصابة 

نتج ذلك عن تماثل العضلة للشفاء وعودتھا إلي أداء 

  .وظائفھا بكفاءة تامة

كما استنتج الباحث ان ھناك تأثیر للبرنامج 

التأھیلي المقترح باستخدام الوسائل المساعدة علي 

تخفیف مستوى درجة األلم وتنمیة القوة العضلیة 

ت المصابة وتحسین المدى الحركي نتیجة للعضال

التمرینات البدنیة المقترحة المقننة والمتدرجة والتي 

كان لھا تأثیرا إیجابیا على إثارة األلیاف العضلیة التي 

حدث بھا التھاب، وبالتالي العمل على التئامھا وإعادتھا 

إلى مستواھا السابق من حیث اإلنقباض والمطاطیة كما 

تحسن مستوى القوة العضلیة، كما یرى أدي ذلك إلى 

الباحث أن الوسائل المساعدة والمستخدة بالبرنامج 

التأھیلي قید البحث قد انعكس آثارھا اإلیجابي على 
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This research aims to identify the effectiveness of a proposed rehabilitation 

program to raise the functional efficiency of athletes with chronic inflammation of the 
wrist joint. The athlete had chronic inflammation of the wrist joint, and the results 
showed that the proposed rehabilitation program reduced pain and restored the 
functional state of the wrist joint as it was before the injury, and the proposed 
rehabilitation program showed its effectiveness in developing the flexibility of the wrist 
joint, which led to an increase in the range of motion of the joint of the affected limb. 
And it has reached the normal range of motion of the wrist joint Muscular strength 
exercises led to an increase in the level of muscle strength of the forearm muscles and 
the strength of the fist in the affected limb until it reached its equivalent in the healthy 
limb, and the most important results were the presence of statistically significant 
differences between the pre-measurement and the post-measurement in the degree of 
muscle strength of the muscles working on the wrist, and the range of motion of a joint 
The wrist of the hand, and the degree of severity of pain sensation, which indicates the 
effectiveness of the program in restoring the functional state of the wrist joint and 
raising its efficiency, and the most important recommendations were the use of the 
proposed rehabilitation program in the rehabilitation of chronic inflammation of the 
wrist joint. 


