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 محمد محمود سلطان ) ***** (   /الباحث  
 ملخص البحث 

فعالية تمرينات عالجية داخل وخارج الماء لتأهيل بعض إصابات  يهدف البحث الى التعرف على
الطرف السفلى لكبار السن ، إستخدم الباحثون المنهج التجريبي لمجموعة تجريبية واحدة بأسلوب 
القياسين القبلي والبعدي كتصميم تجريبي وذلك نظرا لمناسبته لطبيعة وهدف البحث. إشتمل 

جراحة استبدال مفصل الركبة من المترددين على وحدة الطب مجتمع البحث على المصابين بعد 
الرياضي بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية. تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية 

( لمجموعة الرجال ممن  51من كبار السن بعد جراحة استبدال مفصل الركبة وبلغ عددهم ) 
نة مقسمين الى مجموعتين االولى استطالعية وعددهم ) ( س 51 – 15تتراوح أعمارهم ما بين ) 

( ، يتضح من خالل عرض النتائج أن البرنامج العالجي  51( والثانية األساسية وعددهم ) 1
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المقترح له تأثير إيجابي في تاهيل مفصل الركبة  بعد عملية استبدال المفصل حيث أدي البرنامج 
 إلى زيادة حجم وقوة العضالت العاملة 

لى مفصل الركبة، وقوة االربطة واالوتار المحيطة بالمفصل التي أدت إلى تحسين مرونة ع
ثني( كما أدي البرنامج إلى تقليل الورم الذي نتج عنه  –المفصل وزيادة المدى الحركي )مد 

 إنقاص مرونة الركبة كما أدي البرنامج إلى تخفيف الحمل عن مفصل الركبة .
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Research Summary 
The research aims to identify the effectiveness of therapeutic exercises 
inside and outside the water to rehabilitate some lower limb injuries for 
the elderly. The researchers used the experimental method of one 
experimental group in the method of pre and post measurements as an 
experimental design due to its relevance to the nature and purpose of 
the research. The research community included patients after knee joint 
replacement surgery who attended the Sports Medicine Unit at the Youth 
and Sports Directorate in Menoufia Governorate. The research sample 
was deliberately chosen from the elderly after knee joint replacement 
surgery and their number was (51) for a group of men whose ages 

) years, divided into two groups, the first is an 51-15ranged between (
exploratory number of (1) and the second basic and their number (51), 
as shown During the presentation of the results, the proposed treatment 
program has a positive effect on rehabilitation  
The knee joint after joint replacement surgery, where the program 
increased the size and strength of the working muscles 
On the knee joint, the strength of the ligaments and tendons surrounding 
the joint, which improved joint flexibility and increased range of motion 
(extension - bending). The program also reduced the swelling that 
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resulted in decreasing knee flexibility, and the program also reduced the 
load on the knee joint. 
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  مقدمة البحث 

ر بأن الشخص في أفضل حاالته أمر مهم للغاية في أي سن، ومع البقاء بصحة جيدة والشعو 
التقدم في العمر يواجه الشخص عدًدا متزايًدا من التغييرات الرئيسية في الحياة مما يؤثر في 

صحته النفسية )بما فيها: التغيرات الوظيفية، والتقاعد، وفقدان األحبة( والتعامل السليم مع هذه 
 بقاء بصحة جيدة .التغيرات ُيعد مفتاح ال

ويتعرض كبار السن الى العديد من المشاكل الصحية منها عمليات تغيير المفاصل نتيجة إصابة 
 او تاكل بتلك المفصال ومنها مفصل )الركبة( 

ويعتبر من أهم األسباب الشائعة الستبدال مفصل الركبة هو التهاب المفصلل العظملي الملزمن مملا 
عاقة في المشي مما يؤثر على طبيعة حيلاة الملريض. وال  وعدم استقرار يؤدي إلى األلم وتصلب وا 
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يمكن التحكم فيه بطرق بسيطة مثل األدوية والعالج التحفظي أو استخدام عصا أو جراحة بسليطة 
 .( 48:  51مثل عملية جراحة منظار الركبة) 

)تمرينات بأدوات  ومع تطور اإلجراءات العالجية والتأهيل تطورت معه الواجبات الحركية لتشمل  
 ( 41:  55، وعلى األجهزة ، وفقًا لطبيعة األداء(. ) 

( أن للعلالج الملائى 7111)Front era, W & Stanley, A"فرنـت وسـتانل   "ويوضلح  
عوامللل ميكانيكيللة وحراريللة تللؤثر علللى العضللو المصللاب حيللث أن إزاحللة المللاء ، ودرجللة حرارتهللا ، 

ومة االحتكاك للماء تلعب دورا هاما فى العلالج بتلدريبات الملاء ) الدفع ألعلى( ، ومقا  وقوة الطفو
 (  55::55) ، وعلى أساس المشكلة والهدف يمكن للمعالج استخدام هذه الخصائص . 

أن التلدريبات الوظيفيللة هلى احللد التمرينلات البدنيللة )التأهيليللة(  ( إلللى7111)قــدرب بكــرب"ويشلير    
ف هللذه التللدريبات إلللى إعللداد الفللرد الرياضى)المصللاب(  المسللتخدمة فللى عمليللة التأهيللل حيللث تهللد

للعودة للملعب، وذلك بعد استعادة الوظائف األساسية الطبيعة للعضلو المصلاب، حيلث تتركلز هلذه 
التدريبات على استعادة الفرد المصاب للمهلارات األساسلية للتخصلص الرياضلى اللذى كلان يمارسله 

قللاء بسللرعة ردود األفعللال االنقباضللية واإلرتخائيللة التللى واسللتعادة األداء المهللارى لتخصصلله، واالرت
تسلللتوجبها المهلللارات المتعلقلللة بتخصصللله الرياضلللى ، وكلللذلك التلللدرج فلللى واجبلللات هلللذه التلللدريبات 
السللتعادة سللرعة األداء وقوتلله ، وكللذلك التحمللل العضلللى والللدورى التنفسللى فللى إطللار التنفيللذ الفنللى 

ك تحللت إشللراف وفللى أحللد أركللان الملعللب أو بالملعللب لللاداء المهللارى التخصصللى، وعللادة يكللون ذللل
 (541:  51فى حالة خلوه ليستشعر الالعب المصاب بالمناخ الرياضي وبالوعى المكانى. ) 

،الحظ فى مجال التأهيل الحركى فى أحد مراكز التأهيل المتخصصة ومن خالل عمل الباحثون
لذا البد من بة عند كبار السن الباحثون حدوث قصور برامج التاهيل بعد تغيير مفصل الرك

االهتمام والعناية الفائقة بإعادة وتأهيل العضالت واالربطة واالوتار العاملة على مفصل الركبة 
وبعد اإلطالع على األبحاث العلمية والدراسات السابقة انتهى الباحثون بعد حدوث هذه اإلصابة  

، إلى أن الباحثون وفى حدود علمهم لم  إلى عدم وجود برامج تأهيلية بعد تغيير مفصل الركبة 
يجدو برنامج يعتمد بشكل أساسي على الدمج بين التمرينات التأهيلية داخل وخارج الوسط المائى 
في عملية التأهيل لكبار السن وهو احد الوسائل العلمية الحديثة المعتمد عليها في التأهيل البدنى 

يجمع بين عدة طرق تأهيلية  بوضع برنامج تأهيلى لذا قام الباحثونلما له من فوائد عديدة ، 
لتأهيل هذه اإلصابة أال وهى التمرينات التأهيلية داخل وخارج الوسط المائى بصورة علمية مقننة  
بحيث تختصر فترة التأهيل  والعمل على سرعة تأهيل المسن والعودة لممارسة نشاطه اليومى فى 

 أسرع وقت ممكن.
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جامعة بنها ، وهذا ما  –سم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية لذلك فقد توجهوا إلى ق
 دعا الباحثون إلى التساؤل األتى :

 ما فعالية تمرينات عالجية داخل وخارج الماء لتأهيل بعض إصابات 
 الطرف السفلى لكبار السن ؟

 هدف البحث :
داخللل وخللارج الوسللط المللائى لتأهيللل تصللميم برنللامج تللأهيلي مقتللرح باسللتخدام التمرينللات العالجيللة  

 كبار السن بعد إجراء عملية تغيير مفصل الركبة  والتعرف علي تأثير البرنامج التأهيلي علي :
التى استبدلت مفصل الركبة في المتغيرات قيد البحث ) درجلة الللم، الملدي الحركلي  لللل المجموعة5

 . بالعضالت العاملة حول مفصل الركبة (   لمفصل الركبة ، المتغيرات األيزوكينتيكية المرتبطة
 .مفصل الركبة المستبدل ومفصل الركبة السليمللللللل  الفرق بين  7

 فروض البحث :
لللللل توجللد فللروق دالللة إحصللائيا بللين قياسللات البحللث الثالثللة ) القبلللى ، البينللى ، البعللدى ( لصللالح 7

الركبلة فلي المتغيلرات قيلد البحلث ) درجلة القياس البعدى للمجموعة التجريبية التى استبدلت مفصل 
اللم، المدي الحركي لمفصل الركبة ، المتغيرات األيزوكينتيكية المرتبطة بالعضلالت العامللة حلول 

 مفصل الركبة (  
ال توجد فروق ذات دالللة إحصلائية بلين متوسلطات درجلات القياسلين البعلديين لمفصلل الركبلة  -0

لمجموعة التجريبية التى استبدلت مفصل الركبة في المتغيرات قيد المستبدل ومفصل الركبة السليم ل
البحلللللث ) درجلللللة الللللللم ، الملللللدي الحركلللللي لمفصلللللل الركبلللللة ، المتغيلللللرات األيزوكينتيكيلللللة المرتبطلللللة 

 بالعضالت العاملة حول مفصل الركبة (.
 مصطلحات البحث

 التمرينات الحركية التأهيلية :  
ركللي بغللرض توظيللف الحركللة المقننللة الهادفللة سللواء فللي   إحللدى وسللائل العللالج البللدني الح 

شكل تمرينات مختلفة أو أعمال بدنية ووظيفية أو مهارية والعمل على استعادة الوظائف األساسلية 
للجللزء المصللاب وتأهيللله بللدنيا للعللودة إلللى الحالللة التللى كللان عليهللا قبللل االصللابة وممارسللة الحيللاة 

 ( 14:  7اليومية الطبيعية بكفاءة   . ) 
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 الوسط المائى :  
هو تعبير عام يقصد به التواجد داخل الماء والقيام بمجموعة من التمرينات بهدف العالج   

 ( 81: :والتأهيل لإلصابات المختلفة.)
 كبار السن :  

هى المرحلة التى تبدا فيها الوظائف الجسدية والعقلية فى التدهور بصورة اكثر وضلوحا مملا كانلت 
 ( 51:  5ترات السابقة من العمر . )عليه فى الف

 الدراسات المرجعية :
( بعنللللوان تأهيللللل مفصللللل الركبللللة  1( )  7154)  عــــ ت محمــــود حســــن دراســــة  ريحــــاب - 5

إللللي تصلللميم برنلللامج  للمصلللابين بالخشلللونة المبكلللرة الناتللللجة علللن اعوجلللاج السلللاقين يهلللدف البحلللث
ى العديد من التمرينات الحركيه التأهيليه ) تمرينات تأهيلية حركية ) داخل وخارج الماء( يحتوى عل

تمرينات تقويه ثابته ومتحركه وتمرينات بمقاومات متعددة وتمرينات بمساعدة وحرة وتمرينات اتلزان 
علللي االسللتقرار الللوظيفي لمفصللل الركبللة   وتمرينللات مرونلله( والتعللرف علللى تللأثير البرنللامج المقتللرح

(  4عللي )  وقد اشتملت عينة البحـث، اعوجاج الساقين للمصابين بالخشونه المبكره الناتجه عن 
( وحدات  8(شهور بواقع )  :علي عينة البحث لمدة )  وتم تطبيق البرنامج  ،،  العبين كرة قدم

وبعللللدي ( فللللي متغيللللرات البحللللث  -وتتبعللللي  -واخللللذت القياسللللات ) قبلللللي   أسللللبوعيا بشللللكل فللللردي
ـــد ، ـــائج أســـفرت وق رنلللامج حيلللث زادت معلللدالت التحسلللن فلللي القلللوة علللن التلللأثير اإليجلللابي للب النت

 العضلية والمدى الحركى واالتزان ودرجه األلم والمحيط العضلى .
  تأثير تمرينات حركية في تأهيل مرضى خشونة   ( 7( )  0070اسماء جبار شكر )  - 7 

نات ( سنة   وهدفت الدراسة الى التعرف على تاثير تمري1:-81الركبة )تأكل الغضاريف( بعمر)
( سنة ،  1: – 81حركية فى تاهيل مرضى خشونة الركبة ) تاكل الغضاريف ( بعمر ) 

( مرضى.واستخدمت الباحثة 9واشتملت عينة البحث  من مرضى خشونة الركبة والبالغ عددهم)
بالتصميم التجريبي القبلي والبعدي   المنهج التجريبي كونه الطريق األمثل لحل مشكلة البحث

واختارت العينة بالطريقة العمدية من مرضى خشونة الركبة من دائرة الطب  لمجموعة واحدة
ان البرنامج التأهيلي اثر  وكانت اهم النتائج، ( مرضى9الرياضي والعالج الطبيعي والبالغ عددهم)

بشكل ايجابي حيث لوحظ ان هناك تحسن في القوة العضلية والمدى الحركي لعينة البحث، 
لت بنتائج االختبارات لعينة البحث وكذالك مالئمة البرنامج التأهيلي لعينة وظهور فروق معنوية تج

 .البحث وقد تحقق ذلك من خالل تأثيره في متغيرات البحث)القوة العضلية والمدى الحركي(
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( بدراسة استهدفت التعرف على تلأثير 59)مMattacola G, Dwyer MK (7117)قام  - 3 
الغللذائي الخلللوي للربللاط الصللليبي األمللامي لمفصللل الركبللة ولقللد هرمللون األسللتروجين علللى التمثيللل 

استخدم الباحثون المنهج الوصفي وأجريت الدراسة عللى العبلات كلرة القلدم ولقلد أشلارت نتلائج هلذه 
الدراسة إلي ارتفاع فى نسبة هرمون األسلتروجين عللى سلبيل المثلال أثنلاء منتصلف اللدورة الشلهرية 

ي أداء المهللارات الحركيللة نتيجللة للتللأثير علللى الجهللاز العصللبي قللد يللؤدي إلللي انخفللاض فللى مسللتو 
 المركزي والطرفي 

 طريقللللة  ( بعنللللوان 54)  م Kolisek,F.r.etal" (0000)" دراســــة كوليســــي  و خــــرون  - 4
بعد االستبدال الكلي لمفصل الركبة وتهدف الدراسة  وآمنة االنزالق والثني والشد والمد كطريقة فعالة

هيل بعد االستبدال الكلي لمفصل الركبة عن طريق برامج االنزالق والشد والثني والمد إلى إعادة التأ
ملللن المرضلللي تلللم اسلللتعادة  %11وقلللد اسلللتخدم البلللاحثين الملللنهج التجريبلللي وكانلللت أهلللم النتلللائج أن 

مللن الثنللي فللي األسللبوع السللابع  %91المللدى الللوظيفي للحركللة وهللو االمتللداد الكامللل وعلللى األقللل 
 للبرنامج 

 راءات البحثاج
 منهج البحث 

إستخدم الباحث المنهج التجريبي لمجموعة تجريبية بأسلوب القياسين القبلي والبعدي 
 كتصميم تجريبي وذلك نظرا لمناسبته لطبيعته وهدف البحث. 

 مجتمع البحث   
إشتمل مجتمع البحث على المصابين بعد جراحة استبدلت مفصل ) الركبة( من المترددين 

( 51لطب الرياضي بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية والبالغ عددهم )على وحدة ا
 مصاب.

 عينة البحث :
تللم اختيللار عينللة البحللث بالطريقللة العمديللة مللن كبللار السللن بعللد جراحللة اسللتبدلت مفصللل ) الركبللة ( 

شتمل مجتمع البحث على المصابين بعد جراحة استبدلت مفصلل ) الركبلة ( ملن المتلرددين ع للى وا 
وحللدة الطللب الرياضللي بمديريللة الشللباب والرياضللة بمحافظللة المنوفيللة. وتللم اختيللار العينللة بالطريقللة 

( لمجموعلللة  51العمديلللة ملللن كبلللار السلللن بعلللد جراحلللة اسلللتبدلت مفصلللل ) الركبلللة( وبللللغ علللددهم ) 
( سلللللنة مقسلللللمين اللللللى مجملللللوعتين االوللللللى  51 – 15الرجلللللال مملللللن تتلللللروح أعملللللارهم ملللللا بلللللين ) 

( يوضللح توزيللع عينللة 5( ، والجللدول ) 51( والثانيللة األساسللية وعللددهم ) 1عللددهم ) اسللتطالعية و 
 البحث والنسبة المئوية لها
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 التوصيف اإلحصائى لعينة البحث ف  متغيرات السن والو ن والطول  
 ( 7جدول ) 

 التوصيف اإلحصائى لعينة البحث األساسية فى متغيرات الطول والو ن والسن
 30ن=                                                              

 معامل االلتواء االنحراف المعيارب الوسيط المتوسط وحدة القياس المتغيرات
 1 :.7 517 517 سم الطول
 :.1- :.8 14 11.1 كجم الوزن
 1.1 5.4 57 :.57 سنة السن

لسللن والللوزن والطللول تراوحللت بللين       ( أن قلليم معللامالت االلتللواء لمتغيللرات ا5يوضللح جللدول )       
 مما يدل على إعتدالية التوزيع الطبيعى للبيانات. :±( أى أنها تقع بين  1.1:  :.1-) 

 ( 0جدول ) 
اعتدالية التو يع الطبيعى لقياسات البحث الثالثة ) القبلى ، البينى ، البعدب ( بإستخدام اختبار 

 عة التجريبية قيد الدراسةسمرنوف فى درجة اآللم للمجمو  -كولمجروف
 التى استبدلت مفصل الركبة  

 70ن=                                                                        

  درجة األلم
وحدة 
 القياس

 القياس البعدى القياس البيني القياس القبلى
قيمة 

 االختبار 
القيمة 
 اإلحتمالية

قيمة 
 االختبار 

القيمة 
 حتماليةاإل

قيمة 
 االختبار 

القيمة 
 اإلحتمالية

 1.71 1.5 1.11 :.5 1.71 1.5 درجة
( أن القيم اإلحتمالية لقياسات البحث الثالثة ) القبلى ، البينى ، البعلدى ( 7يوضح جدول )       

(  1.71:  1.11فى درجة اللم للمجموعة التجريبية التى استبدلت مفصل الركبلة  تراوحلت بلين ) 
 وهذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعى. 1.11ى أكبر من وه
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 ( 3جدول )
اعتدالية التو يع الطبيعى لقياسات البحث الثالثة ) القبلى ، البينى ، البعدب ( بإستخدام اختبار 

سمرنوف فى المدي الحرك  لمفصل الركبة للمجموعة التجريبية التى استبدلت  -كولمجروف
 بةمفصل الرك

 70ن=                                                                        
 المدي الحرك 

وحدة  لمفصل الركبة 
 القياس

 القياس البعدى القياس البيني القياس القبلى
قيمة 

 االختبار 
القيمة 
 اإلحتمالية

قيمة 
 االختبار 

القيمة 
 اإلحتمالية

قيمة 
 االختبار 

القيمة 
 تماليةاإلح

المدى 
 الحركي

 1.71 1.5 4:.1 1.9 1.19 1.7 درجة القبض
 1.71 1.5 1.17 1.4 1.51 1.5 درجة البسط

( أن القيم اإلحتمالية لقياسات البحث الثالثة ) القبلى ، البينى ، البعلدى (  :يوضح جدول )      
ل الركبلة تراوحلت بلين ) فى المدي الحركي لمفصل الركبة للمجموعة التجريبية التى استبدلت مفصل

 وهذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعى. 1.11( وهى أكبر من  1.71:  1.19
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 ( 4جدول )
اعتدالية التو يع الطبيعى لقياسات البحث الثالثة ) القبلى ، البينى ، البعدب ( بإستخدام اختبار 

يكية المرتبطة بالعضالت العاملة حول مفصل سمرنوف ف  المتغيرات األي وكينت -كولمجروف
 درجة / ث للمجموعة التجريبية  040الركبة عند السرعة 

 التى استبدلت مفصل الركبة
 70ن=                                                                        

المتغيرات األي وكينتيكية 
المرتبطة بالعضالت 
العاملة حول مفصل 

 كبةالر 

وحدة 
 القياس

 القياس البعدب القياس البين  القياس القبلى

قيمة 
 االختبار 

القيمة 
 اإلحتمالية

قيمة 
 االختبار 

القيمة 
 اإلحتمالية

قيمة 
 االختبار 

القيمة 
 اإلحتمالية

ــد  أقصــى عــ م دوران عن
 القبض

نيوتن 
 .متر

7.3 0.00 7.3 0.00 0.0 0..4 

ــد  أقصــى عــ م دوران عن
 البسط

نيوتن 
 .متر

7.0 0.00 7 0.00 0.0 0.04 

 0.74 7.7 0.73 7.7 0.70 7 جول أقصى شغل عند القبض
 0.00 0.0 0.40 0.0 0.74 7.7 جول أقصى شغل عند البسط

أقصـــــــى  قـــــــدرة عنـــــــد 
 0.00 0.2 0.74 7.7 0.00 7.3 واط القبض

 0.00 7 0.02 7.3 0.00 7.0 واط البسط عند قدرة  أقصى
ن القيم اإلحتمالية لقياسلات البحلث الثالثلة ) القبللى ، البينلى ، البعلدى ( ( أ8يوضح جدول )      

 781فلى المتغيلرات األيزوكينتيكيللة المرتبطلة بالعضلالت العاملللة حلول مفصلل الركبللة عنلد السللرعة 
( وهى  1.54:  1.15درجة / ث للمجموعة التجريبية التى استبدلت مفصل الركبة تراوحت بين ) 

 يدل على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعى. وهذا 1.11أكبر من 
 وسائل وأدوات جمع البيانات:

 متر  5متر وطول  :حوض مائى ارتفاع الماء واحد متر عرض  -5
 جهاز الرستاميتر لقياس الطول . -7
 الميزان الطبى لقياس الوزن. -:
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 شريط قياس لتحديد محيط الساق والفخذ. -8
 جهاز االيزوكينتك. -1
 الموجات فوق الصوتية. جهاز -5
 عجلة ثابتة. –السير المتحرك  -1
حمام  -عقل حائط -أحبال مطاطية متعددة المقاومات -كرات طبية -مراتب اسفنجية -4

 ساعة إيقاف. -ألواح للطفو -سباحة
 -ملعب –جهاز للدفع للعضلة الرباعية الفخذية والفخذ الخلفية والعضالت المقربة والمبعدة  -9

 ة الساق.جهاز سمان
 خطوات تطبيق البرنامج التأهيلى بإستخدام التمرينات العالجية المقترحة

 البرنامج التأهيل  المقترح :
تم تصميم  برنامج تاهيلى بعد جراحة استبدال مفصل الركبة وعرض البرنامج المقترح فى    

 صورته بناء على مايلى:   
ة بموضوع الدراسة والبرامج التأهيلية المختلفة اإلطالع على المراجع والدراسات العلمية المرتبط -

 والمعلومات المتعددة المتاحة على شبكة المعلومات الدولية.
عمل الباحثون على تحليل جميع البرامج التأهيلية السابقة والمعلومات التي تم التوصل إليها وذلك  -

ف على القصور والمشكالت لتحديد أوجه االختالف واالتفاق بين هذه البرامج باإلضافة إلى التعر 
 التي واجهت هذه البرامج عند تصميمها.

قام الباحثون بتصميم البرنامج التأهيلي المقترح بما يتناسب مع درجة اإلصابة والمرحلة السنية  -
 لعينة البحث.

تم عرض البرنامج علي مجموعة من الخبراء المتخصصين في مجال اإلصابات الرياضية 
ام وطب العالج الطبيعى، وذلك  لالسترشاد بآرائهم من خالل استمارة والتأهيل، وأطباء العظ

 استطالع رأى الخبراء.  
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 (.جدول )
 يوضح النسبة المئوية ألراء السادة الخبراء فى الفترة ال منية للبرنامج التأهيلى المقترح 

    ) لمفصل الركبة المستبدل (
عدد  محتوياها البيان

الوحدات 
األسبوعي

 ة

من   
الوحدة 
التأهيل
 ية

 تكرار
الموا
 فقة

النسب
 ة
المئو 
 ية

الفترة  
الزمنية 
الكلية 
 للبرنامج
 
 
 

 
57 
أسابي
 ع
)ثال
ث 
مراح
 ل(
 
 
 
 
 

المرحلة 
األولى  

8 
)أسابيع
) 

 األسبوع
 األول و الثانى

 تمرينات
 )انقباضات ثابتة(   

5 
 

81-
 ق 11

4 41
% 

 األسبوع
 الثالث والرابع

 )تمرينات تأهيلية ،
تمرينات إطالة 

 العضالت(

5 
 

81-
 ق 11

4 41
% 

المرحلة 
الثانية 
8 

)أسابيع
) 

 األسبوع
الخامس السادس 

 سابع وثامن

 )تمرينات تأهيلية،
 إطالة للعضالت(

57 
 

81-
 ق 11

4 41
% 

المرحلة 
الثالثة  

8 
)أسابيع
) 

 األسبوع 
 تاسع وعاشر 

 

 )تمرينات تأهيلية ،
 قوة عضالت الفخذ (

5 81-
 ق 11

51 51
1% 

 األسبوع
 الحادى عشر 

 

)تمرينات تأهيلية 
إطالة فخذ مرونة 

 ركبة(

5 51 51
1% 

 -(التللي:1يتضح من الجدول )
 ( مراحل :( أسبوع ، وعدد مراحل البرنامج )57الفترة الزمنية الكلية للبرنامج ثالث أشهر بواقع )

 (.%511بواقع أربع أسابيع لكل مرحلة وجاءت الموافقة بنسبة )
 ( وحدات أسبوعيا ، :عدد الوحدات األسبوعية )( 5:وبذلك يكون قد بلغ عدد الوحدات التأهيلية )

 .(%91وجاءت الموافقة بنسبة ) وحدة تأهيلية.
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 (41دقيقة( ، وجاءت الموافقة بنسبة ) 11-81زملن الوحلدة التأهيليلة ملن%) 
 -وقد حدد الباحثون األهداف الرئيسية للبرنامج كما يلى: -
 ضاء علي مستوى األلم.الق -5
 استعادة المدى الحركى للركبة إلي ما كان عليه قبل اإلصابة أو اقرب ما يكون. -7
الوصول بالقوة العضلية لمجموعة العضالت العاملة على مفصل الركبة إلى ما كان عليه قبل  -:

 اإلصابة أو أقرب مايكون .
 رفع الكفاءة البدنية للحماية من تكرار اإلصابة . -8

 بيق البرنامج التاهيلى .خطوات تط
 الدراسة اإلستطالعية: -7

م  علي 7159/   74/5إلى   75/5/7159أجري الباحثون دراسة استطالعية في الفترة من  
( مصاب من داخل مجتمع البحث ومن خارج 1عينة البحث االستطالعية والتي يمثلها عدد )

تطالعية وتطابق مواصفاتها وشروط عينة البحث األساسية مع مراعاة التجانس أفراد العينة االس
 اختيارها على الشروط التى ستنطبق على العينة األساسية . 

 الدراسة االساسية  : -0
 7159/  7/  5قام الباحثون بتطبيق القياس القبلى عللى عينلة البحلث األساسلية ، وذللك يلوم     

فلى اسلتمارة التسلجيل المعلدة م وشمل القياس القبلى جميع متغيلرات البحلث لعينلة البحلث األساسلية 
 لهذا الغرض .

 -تطبيق البرنامج :
تلللم تطبيلللق البرنلللامج ، وذللللك داخلللل الجلللزء الرئيسلللى ملللن الوحلللدة التدريبيلللة عللللى عينلللة البحلللث     

م .مللع االخللذ فللي االعتبللارا ان  1/7159/  7م إلللى يللوم  7159/  7/ 7التجريبيللة فللى الفتللرة مللن 
 ( درجة .   1:بيت درجة حرارة الماء عند ) حوض المياه به ) هيتر ( تدفئة لتث

 الهدف 
 التخلص من التورم واالرتشاح  -5
 الحد من االلتهابات .  -7
 انخفاض درجة االلم . -:
 .تحسين القوة العضلية الثابتة للعضالت العاملة على مفصل الركبة  -8
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 ( 0جدول ) 
 نموذج لوحدة تاهيلية باستخدام برنامج التمرينات العالجية المقترح

 
 المجموعات الراحة التكرار الشدة التمرين م
) جلوس طوال ( انقباض  5

ايزومترى للعضالت الرباعية 
 للرجل المصابة 

ث او حتى 1
 حدود االلم

 
------ 

 : -1 ث1:

) جلوس طوال ( وضع وسادة  7
اسفل الركبة المصابة والرجل 
على كامل استقامتها والضغط 

 بالركبة السفل والثبات 

ث او  51
ود حتى حد
 االلم

 : ث 81 ل------

) رقود ( ثنى ومد الركبة  :
 المصابة 

 : ث 81 51 -----

الجلوس على حافة السرير ثنى  8
الركبة المصابة بمساعدة الرجل 

 السليمة 

ث او  51
حتى حدود 

 االلم

 1 ث 1: 

) جلوس طوال ( وضع وسادة  1
اسفل كعب الرجل المصابة مع 

 فرد الرجل والضغط السفل

ث او حتى  1
 حدود االلم

 7 ث 1: 1

) جلوس طوال ( تحريك مشط  5
قدم الرجل المصابة لالمام 

 والخلف 

 : ث 1: 51 -----

 
1 

) جلوس طوال ( وضع كرة 
طبية بين القدمين والرجل فى 
كامل استقامتها والضغط على 

 الكرة والثبات 

ث او حتى  1
 حدود االلم

 7 ث 1: 1
 
 
 

تقريب الرجل ) الرقود ( تبعيد و  4
 المصابة 

 : ث1: 51 -----



 

 
    التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة - الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة      

 

 (    50  (   م(   ) العدد السابع عشر  ( 7277( شهر ) يونيو(  لعام )    72رقم المجلد )       
 

  يللتم اسللتخدام الللثلج بعللد الوحللدة التاهيليللة علللى مفصللل الركبللة التللى تللم اجللراء الجراحللة لهللا فللى حالللة
 احساس المصاب باالجهاد وذلك لتخفيف احتماالت االلم او اى ارتشاحات مصاحبة لالداء .

 -القياس البعدب :
نة البحث بلنفس شلروط ومواصلفات القيلاس القبللى بعلد انتهلاء تم إجراء القياس البعدى على عي    

 م . 7159/  1/  :مدة تطبيق البرنامج ، وذلك يوم 
 المعالجات االحصائية المستخدمة ف  البحث : 3/2

( لُمعالجلة البيانلات إحصلائيًا واسلتعان باألسلاليب  SPSSاستخدم الباحثون البرنامج اإلحصلائي ) 
 اإلحصائية التالية :

 توسط الحسابي .الم
 الوسيط .

 االنحراف المعياري .
 معامل االلتواء .

 التفلطح .
 اختبار   ت    إختبار دالله الفروق بين المتوسطات .

 نسبة التحسن .
 عرض النتائج

مللن خللالل هللدف البحللث وفروضلله والبيانللات الخاصللة بعينللة البحللث األساسللية وتبويبهللا فللى        
 ت نتائج البحث كما يلى : جداول ومعالجتها إحصائيا ظهر 

 عرض النتائج اإلحصائية المرتبطة بالفرض األول والذب ينص على : 4/7/7
  توجد فروق دالة إحصائيا بين قياسات البحث الثالثة ) القبلى ، البينى ، البعدى ( لصالح 

) درجة  القياس البعدى للمجموعة التجريبية التى استبدلت مفصل الركبة في المتغيرات قيد البحث
اللم، المدي الحركي لمفصل الركبة ، المتغيرات األيزوكينتيكية المرتبطة بالعضالت العاملة حول 

 مفصل الركبة (  
 
 
 
 
 



 

 
    التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة - الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة      

 

 (    55  (   م(   ) العدد السابع عشر  ( 7277( شهر ) يونيو(  لعام )    72رقم المجلد )       
 

 ( 0جدول )
 تحليل التباين وقيمة ف بين قياسات البحث الثالثة ) القبلى ، البينى ، البعدب ( فى

 الركبة درجة اآللم للمجموعة التجريبية التى استبدلت مفصل 
 70ن= 

 درجة األلم 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

القيمة 
 اإلحتمالية

  11.5 7 511.5 بين القياسات
:1.
8* 

 
 7.1 :: 45.5 داخل القياسات 1.1

  1: 7:5.1 المجموع
 1:.:= ::، 7ودرجة حرية  1.11قيمة ف الجدولية عند مستوى معنوية 

( وجود فروق دالة إحصائيا بلين قياسلات البحلث الثالثلة ) القبللى ، البينلى  1يوضح جدول )      
، البعدى ( فى درجة اللم للمجموعلة التجريبيلة التلى اسلتبدلت مفصلل الركبلة حيلث كانلت قيملة ف 

كمللا ،  1.11(  وتلللك القيمللة أكبللر مللن قيمللة ف الجدوليللة عنللد مسللتوى معنويللة  1.8:المحسللوبة ) 
 أن القيمة اإلحتمالية المحسوبة أقل من مستوى المعنوية لها .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 

 
    التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة - الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة      

 

 (    52  (   م(   ) العدد السابع عشر  ( 7277( شهر ) يونيو(  لعام )    72رقم المجلد )       
 

 (0جدول )                                    
تحليل التباين وقيمة ف بين قياسات البحث الثالثة ) القبلى ، البينى ، البعدب ( فى المدي 

 ت مفصل الركبةالحرك  لمفصل الركبة للمجموعة التجريبية التى استبدل
 70ن= 

 
 المتغيرات 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

القيمة 
 اإلحتمالية

 
 المدى الحركي

.7785 7 8847.4 بين القياسات القبض
8 

:8.4
* 

 
1.1 

 58.1 :: 7571.7 داخل القياسات
  1: 5551 المجموع

:.5: 5.:9 7 541.5 بين القياسات البسط
* 

 
 : :: 94.1 داخل القياسات 1.1

  1: 741.5 المجموع
 1:.:= ::، 7ودرجة حرية  1.11قيمة ف الجدولية عند مستوى معنوية 

( وجود فروق دالة إحصائيا بين قياسات البحث الثالثة ) القبلى ، البينى ، 4يوضح جدول )      
بة للمجموعة التجريبية التى استبدلت مفصل الركبة حيث البعدى ( فى المدي الحركي لمفصل الرك

( وتلك القيم أكبر من قيمة ف الجدولية عند  8.4::  :.5:تراوحت قيم ف المحسوبة بين ) 
 ، كما أن القيم اإلحتمالية المحسوبة أقل من مستوى المعنوية لها . 1.11مستوى معنوية 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
    التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة - الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة      

 

 (    55  (   م(   ) العدد السابع عشر  ( 7277( شهر ) يونيو(  لعام )    72رقم المجلد )       
 

 ( 2جدول ) 
ن قياسات البحث الثالثة ) القبلى ، البينى ، البعدب ( ف  المتغيرات تحليل التباين وقيمة ف بي

درجة / ث  040األي وكينتيكية المرتبطة بالعضالت العاملة حول مفصل الركبة عند السرعة 
 للمجموعة التجريبية التى استبدلت مفصل الركبة

 70ن= 

 المتغيرات
مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتالم

قيمة 
 ف

القيمة 
 اإلحتمالية

 
 
 
 

المتغيلللللللللللللللللللللللللللللللللللللرات 
األيزوكينتيكيللللللللللللللللللة 
المرتبطلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة 
بالعضلللللللللللللللللللللللللللللللالت 
العاملللللللللللللة حللللللللللللول 

 مفصل الركبة

أقصى عزم 
دوران عند 
 القبض

بين 
 القياسات

5151.7 7 1::.5 71.
5* 

داخل  1.1
 القياسات

418 :: 75.1 

  1: 5985.7 المجموع
أقصى عزم 
دوران عند 
 البسط

بين 
 اساتالقي

5155 7 1:: 
75.
داخل  1.1 *8

 القياسات
555 :: 71.7 

  1: 51:7 المجموع
أقصى شغل 
 عند القبض

بين 
 القياسات

587 7 :75 
75.
1* 

داخل  1.1
 القياسات

811 :: 57.5 

  1: 5187 المجموع
أقصى شغل 
 عند البسط

بين 
 القياسات

157 7 :45 
7:.
7* 

داخل  1.1
 القياسات

185 :: 55.8 

  1: :5:1 المجموع



 

 
    التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة - الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة      

 

 (    54  (   م(   ) العدد السابع عشر  ( 7277( شهر ) يونيو(  لعام )    72رقم المجلد )       
 

أقصى  قدرة 
 عند القبض

بين 
 القياسات

958 7 811 
77.
داخل  1.1 *1

 القياسات
511 :: 71.: 

  1: 5148 المجموع
أقصى قدرة 
 عند البسط

بين 
 القياسات

518 7 ::1 
71.
4* 

داخل  1.1
 القياسات

811 :: 57.5 

  1: 5118 المجموع
 1:.:= ::، 7ودرجة حرية  1.11يمة ف الجدولية عند مستوى معنوية ق

( وجود فروق دالة إحصائيا بين قياسات البحث الثالثة ) القبلى ، البينلى ، 9يوضح جدول )      
البعلللدى ( فلللى المتغيلللرات األيزوكينتيكيلللة المرتبطلللة بالعضلللالت العامللللة حلللول مفصلللل الركبلللة عنلللد 

وعللة التجريبيلة التللى اسللتبدلت مفصللل الركبلة حيللث تراوحللت قلليم ف درجللة / ث للمجم 781السلرعة 
( وتللللك القللليم أكبلللر ملللن قيملللة ف الجدوليلللة عنلللد مسلللتوى معنويلللة  71.4:  71.5المحسلللوبة بلللين ) 

 ، كما أن القيم اإلحتمالية المحسوبة أقل من مستوى المعنوية لها . 1.11
 ينص على :عرض النتائج اإلحصائية المرتبطة بالفرض الثان  والذب 

  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات القياسين البعديين لمفصل الركبة 
المستبدل ومفصل الركبة السليم للمجموعة التجريبية  التى استبدلت مفصل الركبة في المتغيرات 

المرتبطة  قيد البحث ) درجة اللم ، المدي الحركي لمفصل الركبة ، المتغيرات األيزوكينتيكية
 بالعضالت العاملة حول مفصل الركبة (  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
    التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة - الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة      

 

 (    22  (   م(   ) العدد السابع عشر  ( 7277( شهر ) يونيو(  لعام )    72رقم المجلد )       
 

 ( 70جدول ) 
داللة الفروق بين متوسط  درجة القياسين البعديين لمفصل الركبة المستبدل ومفصل الركبة 

  السليم ف  درجة اآللم للمجموعة التجريبية التى استبدلت مفصل الركبة
 70ن=                                                                           

 درجة األلم 
وحدة 
 القياس

 القياس البعدى
لمفصل الركبة 

 المستبدل

القياس البعدى 
لمفصل الركبة 

 السليم
الفرق بين 
 متوسطين

 قيمة ت
 المحسوبة

 ع س   ع س  
 5.8 1.8 1.1 :.: 1.1 1.: درجة

 7.118= 77حرية  ودرجة 1.11قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية 
( عللللدم وجللللود فللللروق دالللللة إحصللللائية بللللين متوسللللطي درجللللة القياسللللين  51يوضللللح جللللدول )       

البعديينلمفصل الركبة المستبدل ومفصل الركبلة السلليم للمجموعلة التجريبيلة  التلى اسلتبدلت مفصلل 
عنلللد  ( وهلللى قيملللة أقلللل ملللن القيملللة الجدوليلللة 5.8الركبلللة ، حيلللث كانلللت قيملللة ) ت ( المحسلللوبة ) 

 ( . 1.11مستوى معنوية ) 

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

القياس البعدى لمفصل الركبة المستبدل القياس البعدى لمفصل الركبة السليم

القياسين البعديين لمفصل الركبة المستبدل ومفصل الركبة السليم

لم
ال
 ا
جة

در

درجة األلم 

  
 (  7شكل ) 

داللة الفروق بين متوسط  درجة القياسين البعديين لمفصل الركبة المستبدل ومفصل الركبة 
  السليم ف  درجة اآللم للمجموعة التجريبية التى استبدلت مفصل الركبة

 
 
 



 

 
    التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة - الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة      

 

 (    25  (   م(   ) العدد السابع عشر  ( 7277( شهر ) يونيو(  لعام )    72رقم المجلد )       
 

 ( 77جدول ) 
فصل الركبة المستبدل ومفصل الركبة داللة الفروق بين متوسطات درجة القياسين البعديين لم

 السليم ف  المدي الحرك  لمفصل الركبة للمجموعة التجريبية
 التى استبدلت مفصل الركبة

 70ن=                                                                           

 المدي الحركي
 لمفصل الركبة  

وحدة 
 القياس

 القياس البعدى
كبة لمفصل الر 
 المستبدل

القياس البعدى 
 لمفصل الركبة

 السليم 

الفرق 
بين 

 متوسطين

 قيمة ت
 المحسوبة

 ع س   ع س  

 المدي الحركي
 5.7- 7.4- 1.8 557.5 :.1 519.4 درجة القبض 
 1.1- :.1- 1.1 4.7 5 1.9 درجة البسط

 7.118= 77ودرجة حرية  1.11قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية 
( عللللدم وجللللود فللللروق دالللللة إحصللللائية بللللين متوسللللطات درجللللة القياسللللين  55يوضللللح جللللدول )      

البعللللديين لمفصللللل الركبللللة المسللللتبدل ومفصللللل الركبللللة السللللليم فللللي المللللدي الحركللللي لمفصللللل الركبللللة 
-للمجموعلة التجريبيللة التللى اسلتبدلت مفصللل الركبللة ، حيللث تراوحلت قلليم ) ت ( المحسللوبة بللين ) 

 ( . 1.11ل من القيمة الجدولية عند مستوى معنوية ) ( وهى قيم أق  1.1-:  5.7

0

20

40

60

80

100

120

القياس البعدى لمفصل الركبة المستبدل القياس البعدى لمفصل الركبة السليم

القياسين البعديين لمفصل الركبة المستبدل ومفصل الركبة السليم

بة
رك

 ال
صل

مف
 ل
ي 

رك
ح
 ال

ي
مد

ال

قبض الركبة

بسط الركبة

  
 (0شكل ) 

داللة الفروق بين متوسطات درجة القياسين البعديين لمفصل الركبة المستبدل ومفصل الركبة 
 السليم ف  المدي الحرك  لمفصل الركبة للمجموعة التجريبية 
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 (    27  (   م(   ) العدد السابع عشر  ( 7277( شهر ) يونيو(  لعام )    72رقم المجلد )       
 

 التى استبدلت مفصل الركبة
 (70جدول )

طات درجة القياسين البعديين لمفصل الركبة المستبدل ومفصل الركبة داللة الفروق بين متوس
السليم ف  المتغيرات األي وكينتيكية المرتبطة بالعضالت العاملة حول مفصل الركبة عند السرعة 

 درجة / ث للمجموعة التجريبية التى استبدلت مفصل الركبة 040
 70ن=                                                                           

المتغيرات األيزوكينتيكية المرتبطة 
بالعضالت العاملة حول مفصل 

 الركبة

وحدة 
 القياس

القياس 
 البعدى
لمفصل 
الركبة 
 المستبدل

القياس البعدى 
 لمفصل الركبة

 السليم 

الفرق 
بين 

 متوسطين

 قيمة ت
 المحسوبة

 ع س   ع س  

 أقصى عزم دوران عند القبض
نيوتن 
 .متر

::.: 
7.5 

:8.: 
7.8 

-5 -1.9 

 أقصى عزم دوران عند البسط
نيوتن 
 .متر

:5.: 
: 

:1.5 
:.: 

-1.4 -1.5 

 1.4- 1.1- 7.7 4: 7 :.1: جول أقصى شغل عند القبض
 1.8- 1.1- 7.: 81.4 8.: :.81 جول أقصى شغل عند البسط
 :.5- 5- 5.9 :.75 5.4 :.71 واط أقصى  قدرة عند القبض

 1.5- 1.1- 7.5 79 7.5 :.74 واط البسط عند قدرة  ىأقص
 7.118= 77ودرجة حرية  1.11قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية 

( عدم وجود فروق دالة إحصائية بين متوسطات درجة القياسين البعلديين 57يوضح جدول )      
يكيلة المرتبطلة بالعضلالت لمفصل الركبة المستبدل ومفصلل الركبلة السلليم فلي المتغيلرات األيزوكينت

درجلللة / ث للمجموعلللة التجريبيلللة التلللى اسلللتبدلت  781العامللللة حلللول مفصلللل الركبلللة عنلللد السلللرعة 
( وهللى قلليم أقللل مللن   1.8-:  :.5-مفصللل الركبللة ، حيللث تراوحللت قلليم ) ت ( المحسللوبة بللين ) 

 ( . 1.11القيمة الجدولية عند مستوى معنوية ) 
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 (    25  (   م(   ) العدد السابع عشر  ( 7277( شهر ) يونيو(  لعام )    72رقم المجلد )       
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القياس البعدى لمفصل الركبة المستبدل

القياس البعدى لمفصل الركبة السليم

  
 ( 3شكل ) 

متوسطات درجة القياسين البعديين لمفصل الركبة المستبدل ومفصل الركبة  داللة الفروق بين
السليم ف  المتغيرات األي وكينتيكية المرتبطة بالعضالت العاملة حول مفصل الركبة عند السرعة 

 درجة / ث للمجموعة التجريبية التى استبدلت مفصل الركبة 040
 مناقشة النتائج

 لذى ينص على ا  مناقشة نتائج الفرض األول :
توجد فروق دالة إحصائيا بين قياسات البحث الثالثة ) القبللى ، البينلى ، البعلدى ( لصلالح القيلاس 
البعدى للمجموعة التجريبيلة التلى اسلتبدلت مفصلل الركبلة فلي المتغيلرات قيلد البحلث ) درجلة الللم، 

عضللللالت العاملللللة حللللول المللللدي الحركللللي لمفصللللل الركبللللة ، المتغيللللرات األيزوكينتيكيللللة المرتبطللللة بال
 مفصل الركبة
أنه يوجد فروق بين قياسات البحث الثالثة ) القبلى ، البينى    (9)   (4)  (1)  جدول يتضح من

، البعدى ( في درجة اللم للمجموعة التجريبية  التى استبدلت مفصل الركبلة حيلث كانلت قيملة ف 
ى والبعدى فى درجة الللم بنسلبة مئويلة (  أعلى نسبة تحسن بين القياسين القبل 1.8:المحسوبة ) 

وأنه يوجد فروق بين قياسات البحث الثالثة ) القبللى ، البينلى ، البعلدى ( فلي  (  %11.1قدرها ) 
المتغيلللللرات األيزوكينتيكيلللللة المرتبطلللللة بالعضلللللالت العامللللللة حلللللول مفصلللللل الركبلللللة تراوحلللللت قللللليم ف 

قياسللين القبلللى والبعللدى فللى المللدى ( وأعلللى نسللبة تحسللن بللين ال 71.4:  71.5المحسللوبة بللين ) 
(وأنله يوجلد فلروق بلين قياسلات البحلث الثالثلة ) القبللى ،  %779.7الحركي بنسلبة مئويلة قلدرها ) 

البينللى ، البعللدى ( فللي المتغيللرات األيزوكينتيكيللة المرتبطللة بالعضللالت العاملللة حللول مفصللل الركبللة 
ة تحسللللن بللللين القياسللللين القبلللللى ( وأعلللللى نسللللب 8.4::  :.5:تراوحللللت قلللليم ف المحسللللوبة بللللين ) 

 ( %4.:9والبعدى عند أقصى قدرة عند قبض الركبة بنسبة مئوية قدرها ) 
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. يتضللللح مللللن هللللذه النتللللائج تحسللللن ) درجللللة اللللللم، المللللدي الحركللللي لمفصللللل الركبللللة ، المتغيللللرات 
قلوة إللى تمرينلات ال ويرجع ذللك األيزوكينتيكية المرتبطة بالعضالت العاملة حول مفصل الركبة ( ،

العضللية الثابتلة فلي بدايلة البرنلامج ثلم تمرينللات متحركلة بمسلاعدة ثلم حلرة ثلم بمقاوملات الميللاه أدى 
ويتفللق ذلللك مللع كللل مللن  ذلللك إلللى زيللادة المقطللع العرضللى للعضلللة وزيللادة حجللم األليللاف العضلللية.

م( 7118) ،ومحمللد عبللد المعبللود (1م( )7111) وطللارق صللادق (57م( ):599) ياسللر الشللافعى
،بأن تمرينات القوة الثابتة والمتحركة للعضالت وتمرينات التقوية داخل الماء يلؤدى إللى زيلادة  (9)

 حجم األلياف العضلية وبالتالى زيادة محيط العضلة.
 عرض النتائج اإلحصائية المرتبطة بالفرض الثان  والذب ينص على :
البعديين لمفصل الركبة    ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات القياسين

المستبدل ومفصل الركبة السليم للمجموعة التجريبية  التى استبدلت مفصل الركبة في المتغيرات 
قيد البحث ) درجة اللم ، المدي الحركي لمفصل الركبة ، المتغيرات األيزوكينتيكية المرتبطة 

 بالعضالت العاملة حول مفصل الركبة (  
 الذى ينص على   انى :مناقشة نتائج الفرض الث

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات القياسين البعديين لمفصل الركبة 
المستبدل ومفصل الركبة السليم للمجموعة التجريبية  التى استبدلت مفصل الركبة في المتغيرات 

وكينتيكية المرتبطة قيد البحث ) درجة اللم ، المدي الحركي لمفصل الركبة ، المتغيرات األيز 
 بالعضالت العاملة حول مفصل الركبة 

. يتضح من هذه النتائج انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات القياسين 
البعديين لمفصل الركبة المستبدل ومفصل الركبة السليم للمجموعة التجريبية التى استبدلت مفصل 

درجة اللم ، المدي الحركي لمفصل الركبة ، المتغيرات  الركبة في المتغيرات قيد البحث )
 إلى تمرينات القوة ويرجع ذلك األيزوكينتيكية المرتبطة بالعضالت العاملة حول مفصل الركبة ،

(  57م( ):599(، وياسر الشافعى )58م( )5997) Davidويتفق ذلك مع كل من دافيد 
مBryen (711: )( ،وبريان 51) مKathy (7115)( ،وكاتى 1م( )7111،وطارق صادق )

(، وأشرف محمد 4م( )7111(، وفهد عيد )9م( )7118( ومحمد على عبد المعبود ):5)
( ،على أن التحسن في المدى الحركى يرجع إلى الدور اإليجابى لتمرينات اإلطالة 8م( )7119)

لتحسن مع انخفاض والمرونة المقننة واستخدام الوسط المائى يحسن أيضًا المدى الحركى ويزداد ا
درجة األلم وتحسن القوة العضلية. كما ركز الباحثون على تمرينات اإلطالة لعضالت الفخذ 
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األمامية وعضالت الساق اإلنسية لتخفيف العبء والضغط الواقع على مفصل الركبة مما يقلل 
 الشعور باأللم وأيضًا تزداد قوة األربطة واألوتار.

 االستنتاجات:
 والعينة والمعالجة اإلحصائية توصل الباحثون إلى ما يلي: في ضوء األهداف

 البرنامج المقترح أدى إلى تحسن إيجابي في درجة األلم لمفصل الركبة . -5
 البرنامج المقترح أدى إلى تحسن إيجابي في المدي الحركي لمفصل الركبة. -7
رتبطلة بالعضلالت البرنلامج المقتلرح أدى إللى تحسلن إيجلابي فلي المتغيلرات األيزوكينتيكيلة الم -:

أقصللى شللغل عنللد  -أقصللى عللزم دوران عنللد البسللط  -العاملللة ) أقصللى عللزم دوران عنللد القللبض 
أقصلى قلدرة عنلد البسلط ( حلول  -أقصى  قلدرة عنلد القلبض  -أقصى شغل عند البسط  -القبض 

 مفصل الركبة .
دى ( لصلالح وجود فروق داللة إحصلائيا بلين قياسلات البحلث الثالثلة ) القبللى ، البينلى ، البعل -8

القياس البعدى للمجموعة التجريبية التى استبدلت مفصل الركبة في المتغيرات قيد البحث  ) درجلة 
اللم، المدي الحركي لمفصل الركبة ، المتغيرات األيزوكينتيكية المرتبطة بالعضلالت العامللة حلول 

 مفصل الركبة (  
لقياسلين البعلديين لمفصلل الركبلة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات ا -1

المستبدل ومفصل الركبة السليم للمجموعة التجريبية التى استبدلت مفصل الركبة في المتغيرات قيد 
البحلللللث ) درجلللللة الللللللم ، الملللللدي الحركلللللي لمفصلللللل الركبلللللة ، المتغيلللللرات األيزوكينتيكيلللللة المرتبطلللللة 

 بالعضالت العاملة حول مفصل الركبة (.
 التوصيات:
 االستنتاجات أوصى بما يل :ف  ضوء 

استخدام البرنامج المقترح للتاهيل المائى في تاهيل مفصل الركبة الصناعية والعضالت العاملة -5
 عليه . 

 استخدام برنامج التاهيل المائى عند الشعور بااللم في اى برنامج تاهيلى اخر   -7
 مصابين.االستدالل بالبرنامج التأهيلي المقترح كوقاية وتأهيل لل -:
الفحص المبكر والسريع للركبة خاصة للمصابين بجراحة تغيير المفصل  واتخاذ إجراءات  -7

 لمنع حدوث مشكالت بالركبة  .  تحفظيه وعالجيه وتأهيليه سريعة
العناية بالبرامج  التاهيلية في مراحل السن المختلفة لتقوية العضالت المحيطة بمفصل الركبة  -:

 وب الجسمية واالنحرافات.خاصة في حاالت العي
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حث عينة البحث على االستمرار في تنفيذ الجرعات التأهيليه البدنية للوقاية من عودة  -8
االلتهاب واأللم واتخاذ اإلجراءات الطبية الجراحية في الحاالت المتأخرة والتى تعرض الركبة للعديد 

 من المشكالت.
اإلصابات بجانب البرامج التأهيلية وتوفير األجهزة االهتمام بالبرامج التى تعمل على الوقاية من  -0

 المساعدة في عمليات التأهيل.
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