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 أىيمي في تحسيف فاعمية مفصؿ المرفؽ لدى العبي رمي الرمح المصابيفتاثير برنامج ت
 نبيؿ عبد الكاظـ عذاب ـ.د

nabeelsport@yahoo.com 
 جامعة بابؿ –كمية التربية البدنية وعمـو الرياضة 

 الكممات المفتاحية:مفصؿ المرفؽ، رمي الرمح.
 ممخص البحث

اف التقدـ الذي يشيده لعالـ اليوـ لو دور كبير في اكتشاؼ لطرؽ الحديثة لمتسريع مف       
ي شيء طبيعي . اف عممية العبلج واعادة التاىيؿ ،اذ اف اقتراف االصابة باالداء الرياض

متطمبات المنافسة يؤدي الى حدوث االصابة ،واصابة مفصؿ المرفؽ مف االصابات الشائعة في 
المجاؿ الرياضي ،وفعالية رمي الرمح مف الرياضات التي تعمؿ عمى توليد تحميؿ عاؿ عمى 

 مفصؿ المرفؽ .
ة لدى البلعبيف المصابيف وقد ىدؼ البحث تعرؼ تاثير البرنامج التاىيمي في تحسيف فاعمي      

في رمي الرمح ،وفرض البحث الى اف ىنالؾ فروؽ ذات داللة احصائية بيف االختبارات القبمية 
والبعدية نتيجة لخضوع المجموعتيف الظابطة والتجريبية الى برنامج تاىيمي لمحاولة العودة الى 

 الحالة الطبيعية قبؿ االصابة او مايقارب منيا .
دـ الباحث المنيج التجريبي باسموب المجموعتيف المتكافئتيف لمبلئمتو طبيعة وقد استخ      

 6العبا ،اختير منيـ  14اجراءات البحث ،وتـ اختيار عينة البحث مف مجتع البحث البالغ 
العبيف مصابيف في مفصؿ المرفؽ ،تـ تقسيميـ الى مجموعتيف تجريبية وظابطة وبعد اجراء 

( SPSSدية تـ الحصوؿ عمى البيانات ومعالجتيا بالبرنامج االحصائي )االختبارات القبمية والبع
 لمحصوؿ عمى النتائج .
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Effect of a rehabilitation program to improve the structural stability 
of the elbow joint for injured players 
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University Of Babylon//The College Of Physical Education/ Ph.D. In 
Sports Medicine 
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The progress witnessed by the world today has a big role in the 
discovery of new ways to accelerate the process of treatment and 
rehabilitation, as the coupling performance sports injury a natural thing. 
The competition requirements leads to the occurrence of injury, and the 
injury of the elbow joint injuries are common in the field of sports , and 
the effectiveness of the javelin skill working on generating a high load on 
the shoulder joint . 
      The research aims to identify the impact of the qualifying program 
to improve the stability compositional when the injured players, and the 
imposition of research that there are statistically significant differences 
between the tests before and after the result of the subordination of the 
two groups control and experimental to the rehabilitation program to try 
to return to a natural state before the injury or approximately ones . 
      The researcher used the experimental method -style groups equal 
for suitability nature of the action research, was chosen as the research 
sample of society search of 14 players , were selected 6 players injured 
in the shoulder joint , were divided into two experimental control after 
conducting tests before and after the data acquisition and processing 
program Statistical (SPSS) to get the results . 
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 المقدمة:-1
جاىدة اف العالـ اليـو يشيد تطورا عمميا نتيجة لمبحػػػػػوث والدراسػػػػػػػػػػػػػات المتػػػقدمة والتي تسعى    

لتقديـ الحموؿ لممشكبلت اليومية التي قد تعتري حياة االنساف ،والجانب الرياضي واحد مف 
الجوانب التي سعى فييا البحث العممي لتحقيؽ االنجازات الرياضية المتقدمة .اف فعالية رمي 
 الرمح ىي احدى فعاليات الرمي احدى فعاليات الرمي في الساحة والميداف ،اذ تتطمب مجيوداً 
كبيرًا يتركز في نقطة تعرؼ بمفصؿ المرفؽ الذي يعد نقطة تحويؿ لمقوى الميكانيكية العاممة عمى 

 الجسـ اثناء اداء رمية الرمح لتترجـ كرد فعؿ حركي عبر الذراع الرامية لتحقيؽ حالة الرمي .
زيادة اف تمركز القوى في نقطة مفصؿ المرفؽ كرد فعؿ لميكانيكية حركة الجسـ تعمؿ عمى     

ناتج القوة الكامنة في المفصؿ المعني لتحويميا الى ناتج قوة حركية ،قد تكوف ذات تاثير سمبي 
عمى االنسجة الرخوة العاممة عمى المفصؿ السابؽ الذكر .تعد اصابة مفصؿ المرفؽ مف 
االصابات الشائعة عند العبي رمي الرح ،والسبب في ذلؾ اف ىنالؾ عـز مقاومة قد اليتناسب 

عـز قوة العضبلت العاممة عمى المفصؿ مما يؤدي الى حدوث االصابة .ومف خبلؿ ما تقدـ  مع
نجد اف عدـ استقرار مفصؿ المرفؽ يحدث نتيجة اختبلؿ في عمؿ العضبلت الناتج عف اختبلؿ 
في قواىا المثبتة لراس عظـ العضد في الحفرة الحقانية وىذا مايسبب الـ وعدـ استقرار في عمؿ 

رفؽ .لذا فاف اعداد البرامج التاىيمية ضرورية لمسيطرة عمى توازف عمؿ المفصؿ وتقميؿ مفصؿ الم
 خطر حدوث االصابة او مضاعفتيا .

وىنا تكمف اىمية البحث في اعداد برنامج تاىيمي لتحسيف فاعمية لمفصؿ المرفؽ عند البلعبيف   
 ؿ االصابة او مايقارب ليا .المصابيف لمعودة بيـ الى الحالة الطبيعية التي كانو عمييا قب

يتسمط  ياً عال الرمح ،وجد الباحث اف ىنالؾ تحميبلً مف خبلؿ الدراسة والتحميؿ لحركة رمي     
عمى منطقة مفصؿ المرفؽ .اف ىذا التحميؿ يتطمب عـز قوة كبير مف العضبلت العاممة عمى 

از يتوافؽ مع المستوى المفصؿ ليتناسب مع مقدار المقاومة البلزمة لرمي الرمح وتحقيؽ انج
 الرياضي.

وكنتيجة لعدـ توازف العضبلت العاممة عمى المفصؿ المعني بالدراسة سواء اف كاف ضعؼ     
في الجانب االعدادي لمرياضي او سوء التحميؿ عمى منطقة مفصؿ المرفؽ فقد ادى ذلؾ الى 

 حدوث خمؿ في فاعمية لممفصؿ .
ج تاىيمي لتحسيف فاعمية مفصؿ المرفؽ عند البلعبيف وفي ضوء ما تقدـ وضع الباحث برنام    

 المصابيف في رمي الرمح لتطوير ادائيـ واالرتقاء بالمستوى الرياضي.
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وىدؼ البحث الى اعداد برنامج تاىيمي لتحسيف فاعمية مفصؿ المرفؽ لدى البلعبيف     
ية مفصؿ لدى المصابيف في رمي الرمح. وتعرؼ تاثير البرنامج التاىيمي في تحسيف فاعم

 البلعبيف المصابيف في رمي الرمح.
وافترض الباحث ىنالؾ فروؽ ذات داللة احصائية بيف االختبارات القبمية والبعدية     

لممجموعتيف الظابطة والتجريبية ولصالح المجموعة التجريبية. ىنالؾ فروؽ ذات داللة احصائية 
 طة والتجريبية ولصالح المجموعة التجريبية.بيف االختبارات البعدية البعدية لممجموعتيف الظاب

 اجراءات البحث: -2
 منيج البحث : 2-1

استخدـ الباحث المنيج التجريبي باسموب المجموعتيف المتكافئتيف لمبلئمتو طبيعة اجراءات       
البحث ،والمنيج التجريبي ىو المنيج الوحيد الذي يمكنو االختبار الحقيقي لفروض العبلقات 

 بالسبب او االثر .  الخاصة 
 مجتمع وعينة البحث : 2-2

لمرفؽ والذي يعانوف مف تـ اختيار ستة العبيف مف العبي رمي الرمح المصابيف في مفصؿ ا    
تـ  ،اجراء التجانس بيف افراد العينة اذ تـ اختيارىـ بالطريقة العمدية .وبعد اف تـ ،الـ مستمر

 ( .1جريبية وظابطة( وكما مبيف في الجدوؿ )مجموعتيف متكافئتيف )ت عمىتقسيـ العينة 
 ( يبيف تجانس افراد عينة البحث 1الجدوؿ )

 معامؿ االلتواء* الوسيط االنحراؼ المعياري الوسط الحسابي وحدة القياس المتغيرات
 0.19 23.1 0.81 23.13 سنة العمر

 0.55 6.9 1.023 6.63 سنة العمر التدريبي
 2.45 1.81 0.0184 31.67 متر الطوؿ
 1.76 85.5 2.098 86 كغـ الوزف

 فيذا يعني اف عينة البحث متجانسة . 3±*واذ اف قيمة معامؿ االلتواء تنحصر بيف 
 االدوات واالجيزة المستخدمة في البحث : 2-3

، ذاكرة كامرة (Sony، كامرة فديو رقمية نوع )ميزاف طبي لقياس الوزف، شريط قياس متري    
اشرطة مطاطية ، (4رماح قانونية عدد )، برامج التحميؿ، (4Gسعة ) ( ذاتSonyتسجيؿ نوع )

 ، التماريف العبلجية .اوزاف حرة ذات احجاـ مختمفة، (4عدد )
 القياسات واالختبارات المستخدمة في البحث : 2-4
 القياسات المستخدمة في البحث : 2-4-1
 قياس طوؿ القامة : 2-4-1-1
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الجسـ بشكؿ كمي والقدميف مبلمستيف لسطح االرض بوضع  مف وضع الوقوؼ باستقامة ،مد    
افقي والراس يكوف ثابتا والنظر نحو االماـ ،توضع مسطرة فوؽ قمة الراس وبشكؿ متصؿ لتحديد 

. مثبت عمى الحائط والقرب سنتيمتر طوؿ القامة مف خبلؿ شريط قياس
(S.P.Singh.Promila Mehta: 2009 : 7 ) 
 :قياس وزف الجسـ  2-4-1-2

تـ قياس وزف الجسـ مف وضع الوقوؼ والشخص حافي القدميف واالمعاء خالية ،ويتـ طرح       
وزف المبلبس مف الوزف الكمي لمجسـ لمحصوؿ عمى الوزف المثالي لكؿ شخص ويقاس 

  (91: 2003بالكيموغراـ .) شحاتو : 
 االختبارات المستخدمة في البحث: 2-4-2
  (91: 2003) شحاتو : امي : اختبار االستناد االم 2-4-2-1

 قياس قوة عضبلت الصدر والمرفؽ . اليدؼ مف االختبار :
 بساط نوع كاربت .االدوات المستخدمة : 

يؤدى ىذا االختبار مف وضع االستناد االمامي ،اذ يممس صدر المختبر  وصؼ االختبار :
 كامبلً بعد كؿ ضغطة  االرض في كؿ مرة ،ويجب اف يكوف ظير المختبر مستقيمًا ومد الذراعيف

(ثانية الداء االختبار ،اذ يعطي الشخص القائـ 10يعطى لكؿ مختبر مدة ) طريقة التسجيؿ :
( 10عمى االختبار اشارة البدء مع تشغيؿ ساعة التوقيت ثـ اعطاء اشارة التوقؼ بعد مرور )

 ( .3ثانية وكما يبينو الجدوؿ )
 التكرارات( يبيف كيفية احتساب الدرجة حسب 2الجدوؿ )

 الدرجة عدد التكرارات
10 10 
9 8 
8 6 
7 4 
5 2 

 االختبارات الميكانيكية لفعالية رمي الرمح : 2-4-2-2
 اختبار السرعة المحيطية لمساعد لمذراع الرامية : 2-4-2-2-1

قياس السرعة المحيطية لمساعد لمذراع الرامية ،واالستدالؿ عمى فاعمية  اليدؼ مف االختبار :
 ؿ المرفؽ .مفص
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، جياز كومبيوتر اكرة رقمية خاصة بكامرة التصوير، ذكامرة تصوير فديوياالدوات المستخدمة :
 ، برامج التحميؿ .(DELLمحموؿ نوع )

يقوـ المختبر باداء فعالية رمي الرمح بشكؿ كامؿ وعمى مجاؿ الرمي ،ويقـو  وصؼ االختبار :
فؽ قانوف اداء الرمية لفعاليات الساحة والميداف و عمى فريؽ العمؿ المساعد بتصوير حركة الرمي 
 ،بحيث تكوف الكامرة عامودية عمى االداء  .

بعد اف يتـ تحويؿ فمـ الفديو الى الحاسبة ،يتـ معالجة الفمـ وفؽ برامج التحميؿ  طريقة التسجيؿ :
الخاصة لحساب متغيرات الحركة الخاصة وتحديد الخمؿ الحاصؿ في اداء الرمي مف خبلؿ 
تحديد نشاط ذراع االداء واالستدالؿ مف خبلليا عمى فاعمية مفصؿ المرفؽ .اذ يتـ ىنا حساب 

 السرعة المحيطية لمساعد مف خبلؿ القانوف االتي :
 ( 176: 2010نصؼ القطر .....) الفضمي : × السرعة الحيطية = السرعة الزاوية 

 وتقاس السرعة المحيطية لمساعد بوحدات )درجة * متر( .
 اختبار الزخـ الزاوي لمساعد لمذراع الرامية : 2-4-2-2-2

قياس الزخـ الزاوي لمساعد لمذراع الرامية ،واالستدالؿ عمى فاعمية مفصؿ  اليدؼ مف االختبار :
 المرفؽ .

، جياز كومبيوتر اكرة رقمية خاصة بكامرة التصوير، ذكامرة تصوير فديوياالدوات المستخدمة :
 ج التحميؿ .، برام(DELLمحموؿ نوع )

يقوـ المختبر باداء فعالية رمي الرمح بشكؿ كامؿ وعمى مجاؿ الرمي ،ويقـو  وصؼ االختبار :
فريؽ العمؿ المساعد بتصوير حركة الرمي وفؽ قانوف اداء الرمية لفعاليات الساحة والميداف 

 ،بحيث تكوف الكامرة عامودية عمى االداء ،وكما موضح في الشكؿ ) ( .
تـ حساب متغير الزخـ الزاوي لمساعد مف خبلؿ حساب عـز القصور الذاتي  ؿ :طريقة التسجي

 لمذرع الرامية      وفقًا لمقانوف االتي :
  ( 166: 2010نؽ .....) الفضمي : × السرعة المحيطية لمساعد × الزخـ الزاوي لمساعد = الكتمة 

 ثانية( .\2وتقاس الزخـ الزاوي لمساعد بوحدة )كغـ.ـ
 : قوة الذراع الرامية في منطقة المرفؽاختبار  2-4-2-2-3

قياس قوة الذراع الرامية في منطقة المرفؽ ،واالستدالؿ عمى فاعمية مفصؿ  اليدؼ مف االختبار :
 المرفؽ .

، جياز كومبيوتر اكرة رقمية خاصة بكامرة التصوير، ذكامرة تصوير فديوياالدوات المستخدمة :
 يؿ .، برامج التحم(DELLمحموؿ نوع )
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يقوـ المختبر باداء فعالية رمي الرمح بشكؿ كامؿ وعمى مجاؿ الرمي ،ويقـو  وصؼ االختبار :
وفؽ قانوف اداء الرمية لفعاليات الساحة والميداف عمى فريؽ العمؿ المساعد بتصوير حركة الرمي 
 ،بحيث تكوف الكامرة عامودية عمى االداء.

قوة مف خبلؿ حساب كتمة الذراع الرامية مضاؼ تـ حساب متغير عـز دفع ال طريقة التسجيؿ :
 ليا كتمة الرمح الرامية و وفقًا لمقانوف االتي :

التعجيؿ ..... ) الفضمي × = )كتمة الذراع الرامية + كتمة الرمح(  قوة الذراع الرامية في منطقة المرفؽ
 :2010 :93 )  

  ( 93: 2010..) الفضمي : التغير بالزمف ...... ...\اذ اف التعجيؿ = التغير بالسرعة 
 وتقاس القوة بوحدة )نت( .

 التجربة االستطالعية : 2-5
 6/6قاـ الباحث باجراء التجربة االستطبلعية عمى العب واحد مف افراد العينة بتاريخ       

في الساعة العاشرة صباحاً عمى ممعب كمية التربية الرياضية /جامعة بابؿ ،وكاف اليدؼ  2013/
 التجربة االستطبلعية التعرؼ عمى االتي :مف اجراء 

 الزمف الذي يستغرقو اداء كؿ تمريف . -1
 مدى مبلئمة التمرينات لمستوى افراد العينة . -2
 مدى تفيـ افراد عينة البحث لتماريف المنيج المقترح . -3

 االختبار القبمي : 2-6
عمى ممعب كمية  9/6/2013قاـ الباحث باجراء االختبار القبمي عمى عينة البحث بتاريخ       

 التربية الرياضية /جامعة بابؿ .
 البرنامج التاىيمي : 2-7

قاـ الباحث باعداد مجموعة مف التماريف لزيادة القوة والسيطرة العصبية العضمية لمعضبلت      
العاممة عمى مفصؿ المرفؽ ،وكذلؾ زيادة االستقرار المفصمي لمفصؿ المرفؽ عند العبي رمي 

 ؿ الى االستناد الى المصادر العممية وذوي الخبرات الميدانية .الرمح مف خبل
ولغاية  11/6/2013تـ تطبيؽ الرنامج التاىيمي عمى عينة البحث لمفترة مف       
،اذ اعد الباحث تماريف تتناسب مع خصوصية الميارة ومراعيًا بذلؾ االمكانيات  25/7/2013

 ية ومف ناحية اخرى مدى توفر االجيزة واالدوات .والمستويات العامة لعينة البحث ىذا مف ناح
% وبتكرارات مناسبة 70 -% 40اف الشدة المستخدمة بالنسبة لمتمرينات تتراوح بيف       

( وحدات لكؿ اسبوع وبيذا 3،واستغرؽ تطبيؽ تمرينات المنيج التدريبي )ستة اسابيع( وبواقع )
 ( دقيقة .60-45لوحدة تراوح بيف )( وحدة زمف ا18يكوف مجموع الوحدات التاىيمية )
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 االختبار البعدي : 2-8
وفؽ ذات الظروؼ واالجراءات التي تـ فييا تنفيذ االختبار عمى تـ اجراء االختبار البعدي       

 . 28/7/2013القبمي وذلؾ يوـ االحد الموافؽ 
 الوسائؿ االحصائية : 2-9

( ،وتـ مف خبلليا استخراج SPSSئية )تـ معالجة البيانات مف خبلؿ الحقيبة االحصا      
 نتائج البحث .

 :عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا-3
عرض نتائج اختبار االستناد االمامي لمجموعة البحث التجريبية في االختبارات القبمية  3-1

 يا:وتحميم والبعدية
بة لمجموعة البحث ( المحتسt( يبيف االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )3الجدوؿ )

 التجريبية في االختبارات القبمية والبعدية
 

 المتغير
 (tقيمة ) االختبار البعدي االختبار القبمي

 المحسوبة
قيمة داللة 
 الفروؽ

داللة 
 ع± ػػػػػػس ع± ػػػػػػس الفروؽ

االستناد 
 معنوي 0.035 5.196 1.155 8.7 1.155 2.67 االمامي

( اف قيمة الوسط الحسابي في االختبار القبمي 3معروضة في الجدوؿ )يتبيف مف النتائج ال    
( ،وبمغ الوسط الحسابي لذات 1.155( وبانحراؼ معياري )2.67يبمغ ) االستناد االماميلمتغير 

( المحسوبة t)ونجد اف قيمة . (1.155( وبانحراؼ معياري )8.7المتغير في االختبار البعدي )
( 0.05( وىي اقؿ مف قيمة مستوى الداللة البالغة )0.035لة )( وبقيمة دال5.196قد بمغت )

( وىذا يدؿ عمى وجود فروؽ معنوية بيف االختباريف القبمي والبعدي ولصالح 2عند درجة حرية )
  االختبار البعدي .

عرض نتائج اختبار االستناد االمامي لمجموعة البحث الظابطة في االختبارات القبمية 3-2
 يا:موتحمي والبعدية

( المحتسبة لمجموعة t( يبيف االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )4الجدوؿ )
 البحث الظابطة في االختبارات القبمية والبعدية

 
 المتغير

 (tقيمة ) االختبار البعدي االختبار القبمي
 المحسوبة

قيمة داللة 
 الفروؽ

داللة 
 ع± ػػػػػػس ع± ػػػػػػس الفروؽ

اد االستن
 0.157 2.219 2 8 2.31 2.7 االمامي

غير 
 معنوي
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( اف قيمة الوسط الحسابي في االختبار القبمي 4يتبيف مف النتائج المعروضة في الجدوؿ )    
( ،وبمغ الوسط الحسابي لذات 2.31( وبانحراؼ معياري )2.7يبمغ ) االستناد االماميلمتغير 

( المحسوبة قد بمغت t)ونجد اف قيمة . (2عياري )( وبانحراؼ م8المتغير في االختبار البعدي )
( عند درجة 0.05( وىي اكبر مف قيمة مستوى الداللة البالغة )0.157( وبقيمة داللة )2.219)

( وىذا يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ معنوية بيف االختباريف القبمي والبعدي عمى الرغـ مف 2حرية )
 .التغاير الحاصؿ في اقياـ االوساط الحسابية 

عرض نتائج اختبار االستناد االمامي لمجموعتي البحث التجريبية والظابطة في  3-3
 يا:وتحميم االختبارات البعدية والبعدية

( المحتسبة لمجموعتي t( يبيف االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )5الجدوؿ )
 البحث التجريبية والظابطة في االختبارات البعدية والبعدية

 
 لمتغيرا

 (tقيمة ) المجموعة الظابطة المجموعة التجريبية
 المحسوبة

قيمة داللة 
 الفروؽ

داللة 
 ع± ػػػػػػس ع± ػػػػػػس الفروؽ

االستناد 
غير  0.64 0.5 2 8 1.15 8.67 االمامي

 معنوي
( اف قيمة الوسط الحسابي في االختبار القبمي 5يتبيف مف النتائج المعروضة في الجدوؿ )    

( ،وبمغ 1.15( وبانحراؼ معياري )8.67يبمغ )لممجموعة التجريبية  االستناد االماميلمتغير 
( وبانحراؼ معياري 8لذات المتغير في االختبار البعدي )و  لممجموعة الظابطة الوسط الحسابي

( وىي اكبر مف قيمة 0.64( وبقيمة داللة )0.5( المحسوبة قد بمغت )t)ونجد اف قيمة . (2)
( وىذا يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ معنوية بيف 2( عند درجة حرية )0.05الداللة البالغة )مستوى 

االختباريف البعدي والبعدي عمى الرغـ مف التغاير القميؿ الحاصؿ في اقياـ االوساط الحسابية 
 اعبله .في والمبيف في الجدوؿ 
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جريبية في االختبارات القبمية عرض نتائج االختبارات الميكانيكية لمجموعة البحث الت 3-4
 يا:وتحميم والبعدية

( المحتسبة لمجموعة t( يبيف االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )6الجدوؿ )
 البحث التجريبية في االختبارات القبمية والبعدية

 
 المتغيرات

 (tقيمة ) االختبار البعدي االختبار القبمي
 المحسوبة

قيمة داللة 
 الفروؽ

داللة 
 ع± ػػػػػػس ع± ػػػػػػس الفروؽ

السرعة 
المحيطية 
 لمساعد

 معنوي 0.001 34.827 61.493 1929.33 90.63 906.7

الزخـ الزاوي 
 معنوي 0.004 16.235 85.73 1100.84 55.233 516.67 لمساعد

قوة الذراع 
الرامية في 
 منطقة المرفؽ

 معنوي 0.001 32.27 8395.696 147991.67 8328.124 69598.83

( اف قيمة الوسط الحسابي في االختبار القبمي 6يتبيف مف النتائج المعروضة في الجدوؿ )    
( ،وبمغ الوسط 90.63( وبانحراؼ معياري )906.7يبمغ ) السرعة المحيطية لمساعدلمتغير 

جد ون. (61.493( وبانحراؼ معياري )1929.33الحسابي لذات المتغير في االختبار البعدي )
( وىي اقؿ مف قيمة مستوى 0.001( وبقيمة داللة )34.827( المحسوبة قد بمغت )t)اف قيمة 

( وىذا يدؿ عمى وجود فروؽ معنوية بيف االختباريف 2( عند درجة حرية )0.05الداللة البالغة )
ي قيمة الوسط الحسابي في االختبار القبمبينما بمغت  .والبعدي ولصالح االختبار البعدي القبمي

( ،وبمغ الوسط الحسابي 55.233( وبانحراؼ معياري )516.67) الزخـ الزاوي لمساعدلمتغير 
ونجد اف قيمة . (85.73( وبانحراؼ معياري )1100.84لذات المتغير في االختبار البعدي )

(t( المحسوبة قد بمغت )وىي اقؿ مف قيمة مستوى الداللة 0.004( وبقيمة داللة )16.235 )
( وىذا يدؿ عمى وجود فروؽ معنوية بيف االختباريف القبمي 2( عند درجة حرية )0.05البالغة )

  والبعدي ولصالح االختبار البعدي .
قوة الذراع الرامية في منطقة قيمة الوسط الحسابي في االختبار القبمي لمتغير كذلؾ بمغت     

بي لذات المتغير ( ،وبمغ الوسط الحسا8328.124( وبانحراؼ معياري )69598.83) المرفؽ
( t)ونجد اف قيمة . (8395.696( وبانحراؼ معياري )147991.67في االختبار البعدي )
( وىي اقؿ مف قيمة مستوى الداللة البالغة 0.001( وبقيمة داللة )32.27المحسوبة قد بمغت )
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بعدي ( وىذا يدؿ عمى وجود فروؽ معنوية بيف االختباريف القبمي وال2( عند درجة حرية )0.05)
 ولصالح االختبار البعدي .

عرض نتائج االختبارات الميكانيكية لمجموعة البحث الظابطة في االختبارات القبمية  3-5
 يا:وتحميم والبعدية

( المحتسبة لمجموعة t( يبيف االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )7الجدوؿ )
 البحث الظابطة في االختبارات القبمية والبعدية

 
 المتغيرات

 (tقيمة ) االختبار البعدي االختبار القبمي
 المحسوبة

قيمة 
داللة 
 الفروؽ

 داللة الفروؽ
 ع± ػػػػػػس ع± ػػػػػػس

السرعة المحيطية 
 معنوي 0.008 11.244 100.127 1550.67 112.89 930.067 لمساعد

الزخـ الزاوي 
 ويمعن 0.006 13.36 19.18 882.18 64.78 529.68 لمساعد

قوة الذراع الرامية 
 معنوي 0.001 36.93 5502.80 118782.5 283.26 2846.68 في منطقة المرفؽ

( اف قيمة الوسط الحسابي في االختبار القبمي 7يتبيف مف النتائج المعروضة في الجدوؿ )    
 ( ،وبمغ الوسط112.89( وبانحراؼ معياري )930.067يبمغ ) السرعة المحيطية لمساعدلمتغير 

 (100.127( وبانحراؼ معياري )1550.67الحسابي لذات المتغير في االختبار البعدي )
( وىي اقؿ مف قيمة 0.008( وبقيمة داللة )11.244( المحسوبة قد بمغت )t)ونجد اف قيمة .

( وىذا يدؿ عمى وجود فروؽ معنوية بيف 2( عند درجة حرية )0.05مستوى الداللة البالغة )
قيمة الوسط الحسابي في بينما بمغت  .والبعدي ولصالح االختبار البعدي االختباريف القبمي

( ،وبمغ 64.78( وبانحراؼ معياري )529.68) الزخـ الزاوي لمساعداالختبار القبمي لمتغير 
 (19.18( وبانحراؼ معياري )882.18الوسط الحسابي لذات المتغير في االختبار البعدي )

( وىي اقؿ مف قيمة 0.006( وبقيمة داللة )13.36بمغت ) ( المحسوبة قدt)ونجد اف قيمة .
( وىذا يدؿ عمى وجود فروؽ معنوية بيف 2( عند درجة حرية )0.05مستوى الداللة البالغة )

 االختباريف القبمي والبعدي ولصالح االختبار البعدي .
امية في منطقة قوة الذراع الر قيمة الوسط الحسابي في االختبار القبمي لمتغير كذلؾ بمغت     

( ،وبمغ الوسط الحسابي لذات المتغير في 283.26( وبانحراؼ معياري )2846.68) المرفؽ
( المحسوبة t)ونجد اف قيمة . (5502.80( وبانحراؼ معياري )118782.5االختبار البعدي )

( 0.05( وىي اقؿ مف قيمة مستوى الداللة البالغة )0.001( وبقيمة داللة )36.93قد بمغت )
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( وىذا يدؿ عمى وجود فروؽ معنوية بيف االختباريف القبمي والبعدي ولصالح 2د درجة حرية )عن
 االختبار البعدي .

عرض نتائج االختبارات الميكانيكية لمجموعتي البحث التجريبية والظابطة في االختبارات  3-6
 يا:وتحميم البعدية والبعدية

( المحتسبة لمجموعتي tت المعيارية وقيمة )( يبيف االوساط الحسابية واالنحرافا8الجدوؿ )
 البحث التجريبية والظابطة في االختبارات البعدية والبعدية

 
 المتغيرات

 (tقيمة ) المجموعة الظابطة المجموعة التجريبية
 المحسوبة

قيمة 
داللة 
 الفروؽ

داللة 
 ع± ػػػػػػس ع± ػػػػػػس الفروؽ

السرعة 
المحيطية 
 لمساعد

 معنوي 0.005 5.58 100.13 1550.67 61.49 1929.33

الزخـ الزاوي 
 لمساعد

 معنوي 0.013 4.311 19.18 882.18 85.73 1100.84

قوة الذراع 
الرامية في 
 منطقة المرفؽ

 معنوي 0.007 5.04 5502.80 118782.5 8395.696 147991.67

ي االختبار القبمي ( اف قيمة الوسط الحسابي ف8يتبيف مف النتائج المعروضة في الجدوؿ )    
( ،وبمغ الوسط 61.49( وبانحراؼ معياري )1929.33يبمغ ) السرعة المحيطية لمساعدلمتغير 

( وبانحراؼ معياري 1550.67لذات المتغير في االختبار البعدي )لممجموعة الظابطة الحسابي 
ي اقؿ ( وى0.005( وبقيمة داللة )5.58( المحسوبة قد بمغت )t)ونجد اف قيمة . (100.13)

( وىذا يدؿ عمى وجود فروؽ معنوية 2( عند درجة حرية )0.05مف قيمة مستوى الداللة البالغة )
قيمة الوسط الحسابي في بينما بمغت        .المجموعة التجريبيةبيف االختباريف البعدييف ولصالح 

( ،وبمغ 85.73( وبانحراؼ معياري )1100.84) الزخـ الزاوي لمساعداالختبار القبمي لمتغير 
( وبانحراؼ 882.18لذات المتغير في االختبار البعدي ) لممجموعة الظابطة الوسط الحسابي

( 0.013( وبقيمة داللة )4.311( المحسوبة قد بمغت )t)ونجد اف قيمة . (19.18معياري )
( وىذا يدؿ عمى وجود 2( عند درجة حرية )0.05وىي اقؿ مف قيمة مستوى الداللة البالغة )

 نوية بيف االختباريف البعدييف ولصالح االختبار البعدي .فروؽ مع
قوة الذراع الرامية في منطقة قيمة الوسط الحسابي في االختبار القبمي لمتغير كذلؾ بمغت     

لممجموعة  ( ،وبمغ الوسط الحسابي8395.696( وبانحراؼ معياري )147991.67) المرفؽ
 (5502.80( وبانحراؼ معياري )118782.5)لذات المتغير في االختبار البعدي  الظابطة
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( وىي اقؿ مف قيمة 0.007( وبقيمة داللة )5.04( المحسوبة قد بمغت )t)ونجد اف قيمة .
( وىذا يدؿ عمى وجود فروؽ معنوية بيف 2( عند درجة حرية )0.05مستوى الداللة البالغة )

 االختباريف البعدييف ولصالح المجموعة التجريبية .
 النتائج :مناقشة  3-7

( يتبيف اف ىنالؾ تطورا قد حصؿ لدى افراد 3مف خبلؿ النتائج المعروضة في الجدوؿ )    
المجموعة التجريبية بيف االختباريف القبمي والبعدي في اختبار االستناد االمامي ،وىذا ما اشره 

ت المستخدمة في ( وقيمة معنوية الداللة .ويعزو الباحث ىذا التطور الى طبيعة التمريناtاختبار )
البرنامج التاىيمي ،والتي عممت عمى زيادة فاعية عضبلت المنطقة الصدرية والمرفقية باعتبارىا 

 عضبلت عاممة عمى مفصؿ المرفؽ .
اف تمريف االستناد االمامي يعمؿ عمى زيادة فاعمية في مفصؿ المرفؽ ،اذ انو يعمؿ عمى     

ضبلت العاممة عمى المرفؽ وعضبلت الساعد بطريقة ايجاد حالة مف التكامؿ والمحاكاة بيف الع
( وعمى الرغـ 4تعمؿ عمى دعـ قوة التثبيت والحركة العضمية لممفصؿ .بينما نبلحظ في الجدوؿ )

مف حدوث فروؽ في نتائج االوساط الحسابية في اختبار االستناد االمامي لمجموعة البحث 
كر ،ولكف يمكف االستنتاج اف البرنامج التاىيمي ( اي فروؽ تذtالظابطة اال انو لـ يؤشر اختبار )

الذي خضع لو افراد المجموعة الظابطة قد اثر في نتائج االختبارات بما يؤكد عمى حدوث فروؽ 
 معنوية لدييـ .

اف طبيعة التمرينات المستخدمة في البرنامج التاىيمي والذي خضعت لو المجموعة التجريبية     
( tج االختبار المعني باالستناد االمامي عمى الرغـ مف اف اختبار )احدثت تطورا واضح في نتائ

يؤشر فروؽ غير معنوية عند مقارنتو بقيمة معنوية الداللة ،اال اف الفرؽ يظير بشكؿ واضح في 
،       كذلؾ نجد ة لممجموعتيف التجريبية والظابطةنتائج االوساط الحسابية بيف االختبارات البعدي

( والخاص بنتائج االختبارات الميكانيكية ذات العبلقة 6المعروضة في الجدوؿ ) مف خبلؿ النتائج
( عند مقارنتو مع tباستقرار مفصؿ المرفؽ)فاعمية( ،قد اشرت نتائج معنوية وىذا ما اكده اختبار )

( اذ 7قيمة معنوية الداللة وكذلؾ الحاؿ مع افراد المجموعة الظابطة والمبينة في الجدوؿ )
تائج معنوية في االختبارات ،اي اف البرنامج التقميدي والذي خضعت لو المجموعة اظيرت الن

تطور ممحوظ في تحسف حالة  الظابطة قد اثر في نتائج االختبارات البعدية ،اذ اسيـ عف
معنوية في نتائج االختبار ولصاؿ  اً ( نجد اف ىنالؾ فروق8، وعند النظر الى الجدوؿ )المفصؿ

،اذ اف التمرينات المستخدمة مف قبؿ افراد المجموعة التجريبية قد روعي فييا  المجموعة التجريبية
التخصص في االداء باستخداـ التمرينات االيكسوتونية ،والتي تحاكي طبيعة اداء فعالية الرمي 
التي تتضمف حركات الدوراف والحركات المعنية بمفصؿ المرفؽ، ومف خبلؿ ما تقدـ وجد الباحث 
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فصؿ ضروري لتاىيمو ،وخاصة مفصؿ المرفؽ باعتباره مفصؿ يتمفصؿ بجيد كبير اف فاعمية لمم
مف قبؿ العضبلت المثبتة والعاممة ،لذا فيو يتطمب تماريف ذات شمولة لمحفاظ عمى استقراره 
التركيبي .وتشير احد المصادر اف استقرار المفصؿ ضروري لتاىيؿ االصابة المفصمية بعد 

 . لممفصؿ رنامج التاىيمي الجيد يتضمف تماريف تعمؿ عمى فاعميةتعرضو لبلصابة ،اذ اف الب
(http://sportsmedicine.about.com/cs/conditioning/a/aa062200a.htm2013.  )  

ة لزيادة ي مف التدريبات الضرورية والرئيسوتشير احد المصادر اف التدريب العصبي العضم    
ي استجابة العقؿ الباطف لحركات المفصؿ والتي فاعمية لممفصؿ ،اذ اف السيطرة العصبية ى

 :Paris SV: 1983تحدث بدوف دراية وىذا لو دور كبير في تخفيؼ االلـ وازالتو بشكؿ تاـ .) 
ويشير الباحث اف التمرينات التي تعمؿ عمى زيادة المحفزات العصبية الحسية  .(489 – 475

المفصؿ وزيادة القابمية الحركية مف خبلؿ  والحركية المجيزة لممفصؿ ذات تاثير كبير في حماية
زيادة نشاط العضبلت العاممة والذي ينتج عنو زيادة فاعمية الوحدات الحركية لمعضبلت العاممة 

 عمى المفصؿ .
اف الباحث اكد في تمرينات البرنامج العبلجي عمى التمرينات ذات العبلقة بالفعالية الرياضية     

صابة تاخذ الميارة الرياضية باالنخفاض وىذا بما يؤثر عمى التسريع الممارسة ،اذ بعد حدوث اال
في عممية الشفاء.لذا فاف استخداـ التمرينات العبلجية الميارية وفؽ الفعالية التخصصة اساسية 

  ( Comerford MJ, Mottram SL:2001 :3 – 14في عممية اعادة التاىيؿ . )
ف التجريبية ت لو المجموعتالتاىيمييف الذي خضعاف طبيعة االختبلؼ بيف البرنامجيف ا    

والظابطة ىو اف التمرينات العبلجية بالنسبة لممجموعة التجريبية كانت مركزة عمى تنشيط 
  .في عممية العبلج واعادة التاىيؿالمستقببلت الحسية والحركية في مفصؿ المرفؽ ،وىذا ما سرع 

 الخاتمة :-4
ف البرنامج التاىيمي المعد اثر في اعادة تاىيؿ مفصؿ المرفؽ ا مف خبلؿ نتائج البحث ظير     

لممجموعة التجريبية وسرع في عممية الشفاء . ووجود فروؽ معنوية في نتائج االختباريف القبمي 
والبعدي لمتغير االستناد االمامي لممجموعة التجريبية .وعدـ وجود فروؽ معنوية في نتائج 

غير االستناد االمامي لممجموعة الظابطة . وعدـ جود فروؽ معنوية االختباريف القبمي والبعدي لمت
في نتائج االختباريف البعدييف لمتغير االستناد االمامي لمجموعتي البحث التجريبية والظابطة . 
ووجود فروؽ معنوية في نتائج االختباريف القبمي والبعدي لممتغيرات الميكانيكية لممجموعة 

معنوية في نتائج االختباريف القبمي والبعدي لممتغيرات الميكانيكية  التجريبية . ووجود فروؽ
لممجموعة الظابطة .ووجود فروؽ معنوية في نتائج االختباريف البعدييف لممتغيرات الميكانيكية 
لمجموعتي البحث التجريبية والظابطة .وضرورة تعميـ البرنامج التاىيمي المعد والذي خضعت لو 
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في مراكز اعادة التاىيؿ .واجراء دراسات مشابية عمى مفاصؿ الجسـ  المجموعة التجريبية
وفؽ متغيرات ميكانيكية العمؿ الحركي وباختبلؼ زوايا عمى االخرى .كذلؾ دراسة مفصؿ المرفؽ 

الحركة .والتركيز عمى التمرينات المشابية لبلداء عند محاولة اعادة تاىيؿ االفراد الرياضييف 
ؽ لكؿ رياضي لدراسة حالة االستقرار المفصمي ،خاصة تمؾ المعنية .وضرورة اجراء فحص مسب

 باالداء المياري لمفعالية التخصصية .
 : والمراجع المصادر

 . تطبيقات البيوميكانيؾ في التدريب الرياضي واالداء الحركيصريح عبد الكريـ الفضمي 
 . 176،ص 2010،كمية التربية الرياضية ،جامعة بغداد ، 2،ط

  2003،القاىرة ،دار الفكر العربي ، 1،ط تدريب الجمباز المعاصراىيـ شحاتو .محمد ابر . 
 Comerford MJ, Mottram SL. Functional stability re-training: principles 

and strategies for managing mechanical dysfunction. Manual 
Therapy. 2001. 

 http://sportsmedicine.about.com/cs/conditioning/a/aa062200a.htm20
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 Prem Lobo. Shoulder Anatomy : Anatomy of The Shoulder Joint, 
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 نموذج مف جرعة تدريبية لتاىيؿ مفصؿ المرفؽ
 التكرار الزمف التمريف

 مرة4 ثانية40-30 نحناءمف وضع اال لمساعد البندولية  الحركةتمريف 
تمريف رفع العصا بكمتا الذراعيف ممدودة لالماـ مف وضع 

 الوقوؼ
 مرة 10 ثانية 3-5

 مرة 6-3 ثانية 30-20 تمريف المد باستخداـ منشفة
 مرة 6-3 ثانية 30-20 تمريف االستطالة مف وضع النـو
 مرة 6-3 ثانية 30-20 تمريف الثني لمساعد عمى العضد

 مرة 6-3 ثانية 30-20 د لمساعد بعيدا عف العضدتمريف الم
 مرة6-3 ػػػػػػػػػػ تمريف ثني الساعد عمى العضد باالشرطة المطاطية
 مرة6-3 ػػػػػػػػػػ تمريف تبعيد الساعد عف العضد باالشرطة المطاطية

 مرة10-6 ػػػػػػػػػػ تمريف دفع الجدار مف وضع الوقوؼ
 مرة10-6 ػػػػػػػػػػ االمامي تمريف دفع االرض مف وضع االستناد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


