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أحز بزًاهج تأهيل حزكٍ علً عضالت الظهز لدي االطفال الوصابيي 

 بالشلل الدهاغٍ

* *
أ.د/ احود عبدالسالم عطيتى    

*
الباحج / احود حفًٌ بزكات     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ومشكمة البحث المقدمة

مشكمة اإلعاقة ىي واحده مف المشاكؿ األساسية التي تواجو المجتمع العربػي 

س مرضػًا يالشػمؿ الػدما ي لػو  ة والمجتمػع الػدولي بصػعو عامػويبخاصو الدوؿ النام

ةو ولكػػف مجموعػػة مػػف األعػػراض يػػًا أو حالػػة معديػػس مرضػػًا ورا يبحػػد تاتػػوو ليػػو لػػ

مر بمرحمة ميمة ية ليجزء مف الدماغ أو الحـز العصبجة لتمؼ ية تحدث نتيالمرض

والشػمؿ الػدما ي ىػو احػد ىػته اتعاقػات  ومف مراحؿ تطور ونمو الجياز العصػبي

ب المػػق قبػػؿ يجػػة االػػات التػػي تصػػيحػػدث نتيوىػػو عبػػاره عػػف باضػػطراب عصػػبي 

وا نػػاء وبعػػد وتدة الطعػػؿك وىنػػاؾ لالػػات لػػي اتطعػػاؿ تكػػوف اك ػػر عرضػػو ل صػػابة 

عػػانوف مػػف ن ػػص يف يف بالػػوتدة قبػػؿ الموعػػدك والػػتيد المبتػػر يػػرىـ م ػػؿ المواليػػدوف  

ف واتطعاؿ المعرضوف بإصابات الوتدة بسب الوتدات المتعسرة كما تعود ياتكسج

                                           
 استات اتصابات الرياضية وراليس قسـ عمـو الصحة الرياضية كمية التربية الرياضية جامعة جنوب الوادى. **

 اخصاالى اتصابات الرياضية والتأىيؿ الحركى. *
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ف والى نشاط بعض الورا ػة ير مف الحاتت الى اختالؼ عالـ الورا و لدى اتبو يك 

تختمؼ درجة اإلصابة والمضاععات فو و ير نشطو مف قبؿ لدى اتبو يالتي كانت  

 .ث قػػد تصػػاحب الحالػػة اعػػراض الصػػرع او التخمػػؼ الع مػػييػػمػػف شػػخص تخػػر ح

 ك22ب

التأىيػػػؿ ىػػػو اسػػػتعادة تو اتحتياجػػػات الخاصػػػة جػػػزءا مػػػف كيانػػػو ل لػػػادة مػػػف  

قدراتػػو الجسػػمية والع ميػػة والمينيػػة بطري ػػة ميسػػرة وب ػػدر المسػػتطاعو وىػػو العمميػػة 

اسػتعادة وتطػوير الشػخص تي اتحتياجػات الخاصػة ألكبػر  المتس ة التي تسػتيدؼ

قػدر ممكػػف مػف ال ػػدرة عمػى العمػػؿ وممارسػة حيػػاة معيػدة اجتماعيػػا وشخصػياو وىػػو 

أيضػػا تمػػؾ العمميػػة المنظمػػة والمسػػتمرة التػػي تيػػدؼ إلػػى إيصػػالو إلػػى أعمػػى درجػػة 

يسػتطيع  ممكنة مػف النػواحي الطبيػة والنعسػية والتربويػة واتجتماعيػة والمينيػة التػي

 ك99: 3الوصوؿ إلييا. ب

تستند لمسعة التأىيؿ إلى أىمية دمج أطعاؿ الشمؿ الدما ى لي المجتمع عف  

 وذلك من خالل:طريؽ اإللادة مف الموارد البشرية والمادية 

إشراؾ توي اتحتياجات الخاصة وأسرىـ لي مختمؼ األنشطة التي ينظميا  –

 المجتمع.
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أطعػػاؿ الشػػمؿ الػػدما ىو مػػف خػػالؿ اإلعػػالـ  تعػػديؿ اتجاىػػات المجتمػػع نحػػو –

المرالي والمسموع لتحسيف صورة المجتمع عنيـ عمى اعتبار أنيـ أناس عاديوف ت 

ين صػػػيـ إت بعػػػض اتحتياجػػػات وال ػػػدرات وىػػػتا ت يحػػػرميـ مػػػف ح يػػػـ لػػػي العػػػيش 

 بكرامة.

دمػػج أطعػػاؿ الشػػمؿ الػػدما ى لػػي البػػرامج التنمويػػة مػػع اإللػػادة مػػف المراكػػز  –

قامة المراكز التربوية لتععيؿ الدور المجتمعي.و  المتخصصةو  ا 

الوصػػوؿ بإمكانػػات أطعػػاؿ الشػػمؿ الػػدما ى لحػػدىا األقصػػىو واتنتعػػاع مػػف  –

الخدمات والعرص المتكالالةو وتلؾ مف خالؿ برامج التأىيؿ التي ت دميا المؤسسات 

 ك856: التأىيمية المتخصصة.ب

اقػػات الحركيػػة حػػدو ًاو ونسػػبة انتشػػارىا ويعتبػػر الشػػمؿ الػػدما ي مػػف أك ػػر اإلع

متباينػة ومختمعػة بسػػبب اخػتالؼ أدوات التشػخيصو كمػػا أف نسػبة اإلصػابة بالشػػمؿ 

الػػدما ي ىػػي أحػػد م ػػاييس الرعايػػة الصػػحية لمحوامػػؿ وعنػػد الػػوتدةو لعػػي الوتيػػات 

المتحدة األمريكية ت در اإلصابة بالشمؿ الدما ي بخمس حػاتت لكػؿ ألػؼ مولػودو 

 .الدوؿ العربية لال توجد إحصااليات ح ي ية حوؿ نسبة اإلصابة بيته الحالة أما لي

والشػػمؿ الػػدما ي يحػػدث لػػدى جميػػع العالػػات باػػض النظػػر عػػف العػػرؽ أو المػػوف أو 

الحالػػة اتجتماعيػػة أو الوضػػع اتقتصػػاديو ولكػػف يتػػأ ر بمسػػتوى الرعايػػة الصػػحية 
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والشمؿ  .: 45اإلناث بنسبة : و 55لمحوامؿ وعند الوتدة ػػ ويصيب التكور بنسبة 

الػدما ي لػيس مرضػًا ورا يػًا أو معػديًا لػػي حػد تاتػوو ولكػف مجموعػة مػف األعػػراض 

المرضية تحدث نتيجة لتمػؼ جػزء مػف الػدماغ أو الحػـز العصػبية لػي مرحمػة ميمػة 

 ك36: 33 مف مراحؿ تطور ونمو الجياز العصبي.ب

امػًا كبيػرًا باألمومػة والطعولػة لي ااونة اتخيػرة زاد اىتمػاـ الػدوؿ العربيػة اىتم

لي جميع مراحميا وقد اتضح تلؾ مف خالؿ إنشاء معاىد ولصوؿ تعميمية لمطالب 

ولػى اطػار مػا امكػف التوصػؿ اليػو مػف  ومراكز تأىيؿ لتوي اتحتياجات الخاصػةو 

( 9009( ، دراسة شيرين محمد  )5( )9002سالم محمد )دراسات ساب ة كدراسة  

(، 05( )9007(، دراســة محمــد  ــ  )7( )9002أبــو ال ــال ) (،  دراســة ســال 00)

 Williams&Wilkins (0222)  دراســـــة ( ،3( )9007) ال ممـــــ دراســـــة  يمـــــان 

(90،) (9002 (  Eyal  Lederman،  دراسـة Peterson. Singapore. 

By Kyodoching(9000()02)  ومػػف خػػالؿ عمػػؿ الباحػػث كأخصػػاالي تأىيػػؿ

ومف ىنا تأتي  والساب ة التى تناولت ىتا الموضوع حركي واطالعو عمى الدراسات 

أىمية ىته الدراسة لي اإلسياـ لى سد الن ص الحاصؿ لى مجاؿ البرامج التدريبية 

التى تعمؿ عمى تنمية الميارات الحركية والوظيعية والتػى ليػا دور لعػاؿ لػى تنميػة 

ى اتطعاؿ التيف يعانوف مف الشمؿ الدما يو واإلسياـ لى الميارات اتست اللية لد
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مػػػػف الشػػػػمؿ الػػػػدما ي ودمجيػػػػـ لػػػػى  التخعيػػػػؼ مػػػػف معانػػػػاة اتطعػػػػاؿ الػػػػتيف يعػػػػانوف

المجتمعو تشجيع عجمة البحث العممى لى مجاؿ تأىيؿ توى اتحتياجػات الخاصػة 

 .وتنمية الميارات الحركية والوظيعية

 أهمية البحث 

 ة اوال :االهمية ال ممي

 والوظيعي  ىالحرك تأىيؿلتح مجاتت عممية جديده لى البحوث العممية لتأ ير ال
 لى الجسـ . المركزى  ودورىا لي تحسيف وظاالؼ الجياز الحركي

  مساعدة الميتميف لي مجاؿ تاىيؿ اتطعاؿ المصابيف بالشمؿ الدما ى لي
 وضع البرامج التاىيمية المناسبو 

 جاؿ تاىيؿ توى اتحتياجات الخاصة وتنمية تشجيع عجمة البحث العممى لى م
 .لحركية والوظيعية االميارات 

 . 
 ثانيا: األهمية الت بيقية

 ج التدريبيػػة التػػي تعمػػؿ عمػػى ماتسػػياـ لػػي سػػد الػػن ص الحاصػػؿ لػػي مجػػاؿ البػػرا
والتي ليػػػا والوظيعيػػػة لعضػػػالت الجػػػزء المركػػػزي لمجسػػػم ت الحركيػػػةاراتنميػػػة الميػػػ

ى اتطعاؿ التيف يعػانوف مػف الشػمؿ الميارات اتست اللية لددور لعاؿ لي تنمية 
 الدما ي

 سػػػػياـ لػػػػى التخعيػػػػؼ مػػػػف معانػػػػاة اتطعػػػػاؿ الػػػػتيف يعػػػػانونمف الشػػػػمؿ الػػػػدما ى ات
 .ودمجيـ لى المجتمع 
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 هدف البحث:

 ييدؼ البحث إلىتصميـ ا ر برنامج تأىيؿ بحركيك ومعرلة أ ره عمى: 

لعضػػػالت الظيػػػر ب المػػػدى الحركػػػى و ال ػػػوة  تحسػػػف بعػػػض المتايػػػرات البدنيػػػة -3

 العضمية و التوازف ال ابت والمتحرؾك

 فروض البحث: 

توجد لروؽ تات دتلػة احصػاالية لػى متوسػطات ال يػاس ال بمػي والبعػدي لصػالح  .3

ال يػػػػػاس البعػػػػػدي لػػػػػى المتايػػػػػرات البدنيػػػػػة قيػػػػػد البحػػػػػث بالمػػػػػدى الحركػػػػػيو ال ػػػػػوة 

 ك.و التوازف ال ابت والمتحرؾالعضمية

 :البحثمحات مص 

 (  الشمل الدماغCEREBRAL PALSY:) 

المػػق قبػػؿ وا نػػاء وبعػػد وتدة  بياالػػات التػػي تصػػ جػػةينت حػػدثياضػػطراب عصػػبي 

 ك23بالطعؿ.

 التأهيل ( الحركيMotor rehabilitation :) 



- 8 - 

 

جػػزء أساسػػي مػػف التأىيػػؿ يعتمػػد عمػػى إجػػراء تمػػاريف اليػػدؼ منيػػا الحعػػاظ عمػػى  ىػػو

العضػػالت مرنػػة وقويػػة ومنػػع حػػدوث التشػػوىات المعصػػمية والعظميػػة وتوالػػؽ حسػػي 

 ك34:39.بحركي إلعادة تنسيؽ الوظاالؼ العصبية الحركية

 خ ة واجراءات البحث:

 منهج البحث: 

والبعدي لمجموعة تجريبية واحدهو نظرا  ال بمياستخدـ الباحث المنيج التجريبي لم ياس 

 لمالالمتو طبيعة البحث.

 البحث: وعينة مجتمع 

 :مجتمع البحث

مف الدرجة ال انية  األطعاؿ المصابيف بالشمؿ الدما يعمى مجتمع البحث اشتمؿ 
 طعال. 339والمتردديف عمى مراكز التاىيؿ الحركى وعددىـ وال ال ة

 

 عينة البحث: 

تـ اختيار عينة البحث بالطري ة العمدية مف مجتمع البحث مف اتطعاؿ المصابيف 

وتلؾ الكشؼ الطبى مف خالؿ الطبيب مف الدرجة ال انية وال ال ة بالشمؿ الدما ي 
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ك 6المختص بعد اجراء اتشعة الم طعيةو والرنيف الماناطيسىو يبمغ عدد العينة ب

 لتأىيؿ الحركي لتوى اتحتياجات الخاصة.ك سنوات لي مراكز ا6:4اطعاؿ مف عمر ب

 اعتدالية ال ينة

 (0جدول )
 2ن =                     توصيف ال ينة                        

المتوس   المتغيرات
 الحسابي

االنحراف 
 الم ياري

 م امل االلتواء

 02095 0290 5290 السن 
 02325 05295 007252 ال ول 
 .0207 020.5 02257 الوزن

ك قيـ المتوسطات الحسابية واتنحرالات المعيارية ومعامالت 3يتضح مف جدوؿ ب
معامالت اتلتواء ليته المتايرات انحصرت كما يتضح بأف قيـ اتلتواء لعينة البحثو 

 مما يدؿ عمى تجانس عينة البحث لي تمؾ المتايرات . 3 ±بيف  
 

 االدوات واالجهزة المستخدمة
 المستخدمةأوال :األدوات 

 . سرير طبي 
  أدوات تأىيؿ وظيعي  ب المكعبات و األوتاد الخشبية و الباتؿ و الصمصاؿ

 وكونكت لور و اقالـ و اسعنج و اكواب  ك. 
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  أدوات تأىيؿ حركي   ب الجباالر التعويضية و اتوزاف و استاند بار و كور
ط و طبية و العصا و مراتب طبية و م مث اسعنج طبى و السمـ و ع ؿ حاال

 السمـ اترضى  ك. 
 . استمارة جمع بيانات العينة 

 استمارة استطالع رأى الخبراء 

 األجهزة المستخدمة :  ثانيا:
 اختبار قياس ال وة العضمية باستخداـ ديناموميتر اإللكتروني 
  اختبار قياس المدى الحركى باستخداـ الجينوميتر 
  اختبار قياس ال درة عمى التحكـ باستخداـ جياز البزؿ 

  جياز اتوجؿ(ugel) 

 م مث التمرينات (wedge) 

  اسطوانة التمرينات بRollك 

  لوحة اتتزاف بBalance boardك 

 الجياز العنكبوتى بSpider cageك 

 مراتب طبية بMAT ك 

  اوزاف (weight) 

 

 االختبارات والقياسات المستخدمة ف  البحث

 قياس ال ول )بالسنتيميتر(: وال أ
تـ استخداـ جياز قياس الطوؿ الرستاميتر وتلؾ ل ياس الطوؿ الكمى لمجسـ حيث ي ؼ 
الطعؿ عمى منتصؼ قاعدة الجياز بحيث يكوف وزف الطعؿ موزع عمى ال دميف 
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بالتساوى ويكوف ظيره موجو لم االـ عمى اف يالمس  الث مناطؽ مف الجسـ وىما 
 خمؼ الع بيف ك –ابعد ن طة لمحوض مف الخمؼ  –ية بالمنط ة الظير 

 
 قياس الوزن بالكميو جرامثانيا 

ياس الوزف الكمى لمجسـ حيث ي ؼ الطعؿ عمى جياز قياس الوزف قتـ استخداـ جياز 
  ةؾ لتسجيؿ الوزف بالطري ة الم اليباقؿ مالبس ممكنة وتل

 
 عذقياس المدى الحرك  لمجثالثا  

بمساعدة جبيرة لرد معصؿ الركبةو مع  الوقوؼ بكامؿ است امتويكوف الطعؿ لوضع 
وضع الجيوميتر لى جنب الطعؿو  ـ ي وـ الطعؿ ب نى الجتع لمخمؼ واخت ال راءة مف 

 الجينوميتر.
 

 قياس القوة ال ضمية ل ضالت الظهر راب ا 

يكوف وضع الطعؿ لى وضعية النوـ عمى البطف باتنبطاحك مع مراعاة ت بيت نصؼ 
الطعؿ السعمى جيدا ويتـ ت بيت الجياز جيدا عمى ظير الطعؿ  ـ يتـ التنبية عمى الطعؿ 
اف يرلع الظير إلى اعمى مع مراعاة عدـ استخداـ ايدى الطعؿ لى رلع الظير حتى 
تتشترؾ اى عضالت اخرى لى ال ياس وي وـ الطعؿ باداء اتختبار واخت الضؿ 

 المحاوتت .
 

  كزى من الجسمثبات عضالت الجزء المر 
 التجربة األساسية :   

  اتحدك لرد و مف يوـ 6قاـ الباحث بإجراء البحث الم ترح عمى عينة البحث ب
لي مركز المست بؿ 39/33/2939الموالؽ  سبتالى يـو ال 3/7/2938الموالؽ 

 لمتاىيؿ الحركى واتصابات الرياضية
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 عرض ومناقشة النتائج

 أوال: عرض النتائج:

 (9جدول )
المتوس ات الحسابية واالنحرافات الم يارية وم امالت االلتواء ل ينة البحث في  

 6ن=  الب دي (2–التتب ي  -متغيرات القياس )القبمي
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3.5
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0.1
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0.7

31 

3.9

6 

.08

10 

.85

70 

ك قيـ المتوسطات الحسابية واتنحرالات المعيارية ومعامالت 2يتضح مف جدوؿ ب
 3 ±معامالت اتلتواء ليته المتايرات انحصرت بيف  كما يتضح بأف قيـ اتلتواء و 

 مما يدؿ عمى تجانس عينة البحث لي تمؾ المتايرات .
 ك 3جدوؿب

 .البحث ال الث نتاالج قياساتتحميؿ التبايف بيف 
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 مجموع المرب ات مصدر التباين القياسات
درجة 
 الحرية

متوس  مجموع 
 المرب ات

 قيمة ف

المدى الحركي 
 لمجذع

 497.389 2 994.778 المجموعاتبيف 
51.513 

 
 9.656 15 144.833 داخؿ المجموعات

  17 1139.611 المجموع

 قوة الظهر
 7.589 2 15.179 بيف المجموعات

57.079 
 

 133. 15 1.994 داخؿ المجموعات

  17 17.173 المجموع

 التوازن الثابت
 349.056 2 698.111 بين المجموعات

27.509 
 

 12.689 15 190.333 داخل المجموعات

  17 888.444 المجموع

التوازن 
 المتحرك

 1.396 2 2.792 بين المجموعات
89.581 

 
 016. 15 234. داخل المجموعات

  17 3.026 المجموع

 .322( = 0205قيمة ف عند مستوي )
اف قيمة " ؼ " جاءت دالة احصااليا عند مستوي  ك 3ب يتضح مف جدوؿ 

لتا سوؼ يستخدـ الباحث اختبار اقؿ لرؽ معنوي البحث و  نتاالج قياسات ك بيف9.95ب
LSD العروؽدتلة  دتيجا. 
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 ك 4ب  جدوؿ

باستخداـ اختبار أقؿ لرؽ معنوي  البحث ال الث نتاالج قياساتبيف  دتلة العروؽ
LSD. 

 

 بعديال تتبعيال  بميال المتوسطات المجموعات ال ياسات

المدى الحركي 
 لمجذع

 18.16 10.16  58.83 ال بمي

 8.00  10.16 69.00 تتبعيال

  8.00 18.16 77.00 بعديال

 قوة الظهر

 2.24 1.21  3.38 ال بمي

 1.02  1.21 4.40 تتبعيال

 1.02 2.2 5.43 بعديال
 
 

 التوازن الثابت
 10.50 4.33  33.36 القبلي

 10.55  4.33 17.50 تتبعيال

  10.50 14.83 28.00 بعديال

التوازن 
 المتحرك

 0.958 0.575  3.99 القبلي

 0.383  0.575 3.58 تتبعيال

  0.383 0.958 3.96 بعديال

 

قياسات البحث لروؽ دالة احصااليا بيف نتاالج  وجود ك 4ب يتضح مف جدوؿ   
بيف نتاالج ال ياس ال بمي والتتبعي لصالح ال ياس التتبعي ال الث و وكانت دتلة العروؽ 

و وبيف نتاالج ال ياس ال بمي والبعدي لصالح ال ياس البعدي و وبيف نتاالج ال ياس التتبعي 
 .   والبعدي  لصالح ال ياس البعدي وتلؾ لي جميع المتايرات
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 ك5جدوؿ ب
 البعدي ك. -نسب التحسف لي  متايرات ال ياس بال بمي

نسبة  القياس الب دي القياس القبمي المتغيرات
 ع م ع م التحسن%

 30.88% 2.607 77.00 4.400 58.83 المدى الجركي لمجذع

 70.75% 1199. 5.43 0.371 3.18 قوة الظهر

 %334.35 4.694 28.99 3.325 33.36 التوازن الثابت

9839. 3.96 9.392 3.99 التوازن المتحرك  32.99% 

ال ياس لي متايرات ك أف نسب التحسف 5نتاالج الجدوؿ بيتضح مف 
 % . 68.95% و 96.52ال بمي والبعدي لعينة البحث تراوح بيف 

 
 ثانيًا: مناقشة النتائج وتفسيرها:

وجود تحسف لي حاتت المصابيف مف عينة البحث مما يدؿ  عرض النتاالجنالحظ مف 

تحسف ال وة العضمية والمدى الحركي م ؿ  عمى التأ ير اإليجابي لمبرامج التأىيميةو

ومستوى التوازف الحركي ال ابت والمتحرؾو كما نالحظ التحسف لي ال ياسات البعدية 

 عف ال ياسات ال بمية.

العرض اتوؿ: توجد لروؽ تات دتلة احصاالية لى متوسطات ال ياس مناقشة نتاالج 

ة قيد البحث بال وة العضميةو ال بمي والبعدي لصالح ال ياس البعدي لى المتايرات البدني

 التوازف ال ابت والمتحرؾك.لدى عينة البحث.  المدى الحركيو
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يتضح مف خالؿ جدوؿ المتوسطات الحسابية واتنحرالات المعيارية ومعامالت اتلتواء 

ك وجدوؿ نسب 4ك وجدوؿ دتلة العروؽ رقـ ب3ك وجدوؿ تحميؿ التبايف رقـ ب2رقـ ب

ك و وجود لروؽ تات دتلة احصاالية بيف نتاالج ال ياس ال بمي والبعدي 5التحسف رقـ ب

لصالح ال ياس البعدي وتلؾ لمتاير ال وة العضمية والمدى الحركى والتوازف ال ابت 

%كو بينما بمغ 79.75ب قوة الظير نسبو التحسف لي متاير  بماتوالمتحرؾو حيث 

و ليما بمات نسبة التحسف  %ك39.88بلمجتع نسبو التحسف لي متاير المدى الحركى 

قوة الصدر و ليما بمات نسبة التحسف لي متاير  ك90.41%بقوة البطف لي متاير 

 .ك32.07%ب

ويرجع الباحث تمؾ العروؽ وكتلؾ التحسف بيف ال ياسيف ال بمي والبعدي إلى التأ ير 

يمية عمى اتيجابي لبرامج التمرينات التأىيمية والوظيعية حيث اشتممت البرامج التأى

العديد مف التمرينات البدنية التأىيمية والتي تستند عمى اسس لسيولوجية مف حيث 

مناسبتيا لطبيعة العمؿ العضمي وباستخداـ اتدوات واألجيزة ال ابتة والمتحركة والتدرج 

ترتيب التمرينات والوساالؿ التأىيمية لى شكؿ مراحؿ ووحدات تأىيمية لي اتوزاف.وكتلؾ 

 راض وم ننة ساعدت بشكؿ كبيير لى لى تحسيف العضالت واختعاء محسوبة ات

 اتصابة وتحسيف المدى الحركى وال وة العضمية والتوازف العضمى.
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كما اف التحسف لي ال وة العضمية لمعضالت تعود الى البرنامج التأىيميو وما اشتمؿ 

والمرونة السمبية واتيجابية عميو مف تدريبات وتمرينات ال وة العضمية وتمرينات اتطالة 

والتى كاف ليا بالغ ات ر لي تحسيف ال وة العضمية المدى الحركي والتوازف لدى عينة 

تحسيف الدورة الدموية مما ادى الى تخعيؼ  البحثو وكتلؾ استخداـ التدليؾ التى يؤدى

 الضاط عمى العضالت المتأ رة مف الشمؿ الدما ى وتحسيف حركتيا والمدى الحركي

 لياو وكتلؾ قدرة الطعؿ عمى اتتزاف ال ابت والمتحرؾ.

والتحسف لى المدى الحركى يرجع الى الدور اتيجابى لتمرينات اتطالة والمرونة 

الم ننة وتزامف تلؾ التحسف مع انخعاض درجة اتلـ وتحسف ال وة العضميةو وتعمؿ 

صية مطاطية العضالت تمرينات المرونة عمى تنمية عنصر اتطالة العضمية وزيادة خا

اف اشتماؿ البرامج  واتربطة معا مما يؤدى الى زيادة لى المدى الحركىو وحيث

التأىيمية عمى عدد مف الوساالؿ بالتمرينات التأىيميةو التحريؾ اليدوى لمعضالتو 

التدليؾ بال مجو التدليؾ اليدوىو التسخيفك كؿ ىته الوساالؿ مجتمعو ا رت بشكؿ لعاؿ 

دى الحركى لممعصؿ وت ميؿ محدودية حركيتو تدريجيا حتى الوصوؿ لى تحسيف الم

 لممستوى الحركى مف المرونة واتتزاف

شيرين محمد  ،(39م( )9002شاكر يوسف ابو ح ب ) وتتعؽ ىته النتاالج مع:      

مف حيث حيث اف البرامج  2(35م( )9007(، محمـد    الشربين  )33م( )9009)
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والتبريد ووساالؿ التأىيؿ المتكاممة اف تحسيف اتمداد الدموي التي تحتوى عمى التدليؾ 

والعصبي لمعضالت المصابة يساعد لي زيادة قوتيا وكعاءتيا كما اف لمتمرينات 

الرياضية التأىيمية التي تحتوى عمى تمرينات ال وة العضمية ال ابتو والمتحركة تمعب دورا 

 زيادة مطاطية العضالت.ىاما لي تحسيف حدة األلـ وزيادة ال وة وكتلؾ 

و الى اف (7م( )9002سال  أبو ال ال محمود )وتتعؽ ىته النتاالج مع دراسة       

برنامج التمرينات العالجية المشتمؿ عمى تمرينات قوة عضمية استاتيكية وديناميكية 

يمعب دورا ىاما لى تحسيف حدة األلـ وتنمية ال وة العضمية واف ممارسة التمرينات 

ة تؤدى الى انخعاض وتحسيف نسبة األلـ وتلؾ نتيجة لتنعيت البرنامج التأىيمى العالجي

 البدنى الم ترح.

: اف تحسيف اتمداد الدموى (36( )9000قدرى بكرى، سهام الغمرى ) ويرى      

والعصبى ليته العضالت مما يزيد مف قوتيا وكعاالتيا العضمية وبيف الممح ات التأىيمية 

ىا البرنامج مف تدليؾ يدوى وتبريد وريعكسولوجى ومساعدة ىته المختمعة التى حوا

الممح ات العضالت عمى م اومة تأ يرات اتصابة وما تسببو مف ضمور عضمي لي 

العضالت المحيطة بمنط ة اتصابةو حيث انو لى ظؿ اتصابة ترسؿ العضالت 

وى الكعاءة المصابة اشارات عصبية الى المق تعيد تضررىا وعدـ تواجدىا عمى مست

الوظيعية الكاممة لي وـ المق بارساؿ اشارات عصبة تساعد العضمة لى تخعيؼ حدة 
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التوتر والضر الواقع عمى العضمة لحمياتيا مف الضمور وكتلؾ تحسيف خصاالصص 

العضمة المصابة منيا ال وة العضميةو ومما سبؽ يتضح اف البرنامج التأىيمى الم ترح 

يمية ووساالؿ طبيعية وممح ات تأىيؿ ساعدت عمى ت وية بما احتواه مف تمرينات تأى

 العضالت المصابة.

 أواًل: االستنتاجات:

بعد عرض النتاالج التى توصؿ الييا الباحث لى ضوء اىداؼ البحث ولى الحدود      

المعينة موضوع الدراسة وخصاالياواستنادا الى المعالجات اتحصاالية وبعد عرض 

 التوصؿ الي اتستنتاجات اتتية:النتاالج ومناقشتيا امكف 

أدي ت بيق برنامج التمرينات التأهيمية والتدليك ال الجي ل  تاثير ايجاب  عم  ب ض 

 المتغيرات البدنية قيد البحث كاالت :

 زيادة تحسف لى المدى الحركى لمجزء المركزى مف الجسـ لدى الراد عينة البحث -

 ظيرزيادة تحسف لى ال وة العضمية لعضمة ال -

 زيادة تحسف اتتزاف ال ابت -

 زيادة تحسف اتتزاف المتحرؾ -

 حاتت الشمؿ الدما ي لالطعاؿ.
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