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الكفاءة الوظيفية لمعضالت تمرينات تأىيمية باستخدام البيئة الرممية عمى  تأثير
 ميبي األماميصبمفصل الركبة بعد إعادة بناء الرباط ال المحيطة

 * أ.د/ أحمد عبد السالم عطيتو      
 ياسر فتحی محمود**       

 Introduction مقدمـة البحث:
لحدوث اإلصابات الرياضية منيا ذاتية وأخرى موضوعية  مما ال شك فيو أن ىناك أسباب كثيرة

وغالًبا ما ترتبط بظروف التدريب أو المنافسة، واألسباب المرتبطة بالجانب البدني والصحي واالستعداد 
النفسي وغيرىم من األسباب المتعددة، وتحدث اإلصابات الرياضية عادًة عن طريق أخطاء تتعمق بتنظيم 

  افسات.التدريب أو عند المن
وتعد إصابات الرباط مBankley-Helen&maria  (6002 )ويرى كل من بانكمي ىيمين وماريا

الصميبي األمامي من أخطر إصابات الركبة أثناء التدريب والمنافسة ومن سوء الحظ أنو غالبا ما يتم 
شخيص ولكن مع اكتشاف إصابات الرباط الصميبي األمامي متأخرة ألنيا قد تختفي لفترة نتيجة سوء الت

    (642: 31) تكرار تعرض المفصل لإلىمال تظير اإلصابة بوضوح.
م( إلى أن أغمب الرياضيين المصابين 6036" )Mattacola et.alوتشير "ماتاكوال وآخرون 

بالرباط الصميبي األمامي يجدوا صعوبة في العودة إلى التدريب والمنافسة بعد اإلصابة لحدوث حالة من 
 ( 622: 31)عدم الثبات الميكانيكي والوظيفي لمفصل الركبة. 

الجراحــة يكــون إلعــادة  م( عمــى أن الضــرض مــن6031") ,et.al Bonfim"بــونفيم وآخــرونويــري         
تأكيــد ثبــات المفصــل، فــالجراحون يحممــون عمــى عــاتقيم تخفــيض عمميــة تمــزق الضشــاء المحــيط باألنســجة 
الناعمة أثناء الجراحـة إلـى أدنـى حـد باإلضـافة إلـى أن إسـتبدال الربـاط الصـميبي األمـامي ال يسـتعيد النظـام 

 (31: 34العصبي لمخطر. ) الحس حركي والذي قد يحدث كنتيجة لتعرض مدخالت النظام
م( إلــى أنــو بســبب الشــكاوى 6002) "Maletius & Messnerويشــير "مــالتيوس وميســنير   

المتتالية التي تصدر من الرياضيين المصابين بالرباط الصميبي األمامي وذلك بعد الجراحة األساسية األولـى 
التي تمت اإلصابة مباشـرة يحتـاج الرياضـي المصـاب إلـى إجـراء جراحـة إضـافية أو أكثـر عمـى مـدار العمـر، 

ات الحقة من إجراء جراحات الرباط الصميبي األمامي ، ولـذلك ال ومن المتوقع حدوث قطع غضروفي بعد فتر 
: 31نستطيع أن نضفل أن إجراء الجراحات بعد الجراحة األولى قد تجعـل الموقـف الرياضـي لممصـاب أسـوأ. )

333) 
 رئيس قسم عموم الصحة الرياضية، كمية التربية الرياضية بقنا، جامعة جنوب الوادي.و * أستاذ 

 عموم الصحة الرياضية، كمية التربية الرياضية بقنا، جامعة جنوب الوادي.بقسم  دارس** 
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أن تــدريبات الرمــال ليــا فوائــد بدنيــة وفســيولوجية  (1م()6032فيصــل العنيــزي) تــدل نتــائا دراســة
القـدرة العضـمية  -تحمـل القـوة  -تحمل السـرعة  -متعددة حيث تعمل عمى تنمية )التحمل الدوري التنفسي 

 السرعة( كما أنيا تؤدى إلى تحسين كفاءة الجيازين الدوري والتنفسي والجيازين العصبي والعضمي.  -
أن التدريب عمى الرمـال يحقـق العديـد مـن التـأثيرات الفسـيولوجية  م( إلى6004يشير زكى محمد )

اإليجابية داخل الجسم والمتمثمة في تحسين الكفاءة الوظيفية ألجيزة الجسم المختمفة منيـا السـعة الحيويـة 
 (    614: 1لمرئتين، والقدرة اليوائية وانخفاض معدل النبض و كفاءة الجيازين العصبي والعضمي.)

استخدام الرمال كنوع من المقاومة في تعدد أساليب العالج الطبيعي والتأىيل بدأ يظير أىمية  ومع
تعمل كطب وقائي وعالج طبيعي في مواجية العديد من حاالت عالج اإلصابة والتأىيل التدريب، كذلك فيي 

ة " محمود عطا " مثل دراس -التي أتيحت-من خالل المسح المرجعي لمدراسات، بعد اإلصابة أو الجراحة 
 Mak-Ham Lam et al (، ماك ىام 30()6031(، " محمود إسماعيل)33م()6034)
(، فيد الشيري 3م()6002(، أحمد عبد السالم )36) م(6001(، محيي الدين مصطفي )32م()6002")
وما أطمع عميو الباحثان وخبرتيما المكتسبة من العمل في مجال اإلصابات الرياضية (، 2()6002)
لتأىيل العالجي بوحدة الطب الرياضي بقنا، وجدا أنو يتم تثبيت مفصل الركبة بعد إجراء الجراحة لفترة وا

تتراوح ما بين أربعة إلى خمسة أسابيع، مما يؤدى إلى حدوث ضعف في العضالت المحيطة بمفصل الركبة 
اإلضافة إلى نواتا ناتا عن ضمور العضالت نتيجة التثبيت لفترة طويمة، وعدم استعمال المفصل، ب

اإلصابة نفسيا حيث يفقد الجزء المصاب وباقي أجيزة الجسم المعاونة لمركبة قدرًا كبيرًا من القوة والمرونة 
، مما دفع الباحثان إلى تصميم برناما تأىيمي حركي لرفع الكفاءة الوظيفية لمعضالت والمدى الحركي

 صميبي األمامي.المحيطة بمفصل الركبة بعد إعادة بناء الرباط  ال
  Objectivesأىداف البحث: -

لرفـع الكفـاءة الوظيفيـة لمعضـالت المحيطـة  مقتـرح برنـاما تـأىيمي حركـي تصميمييدف البحث إلى         
 -:ومعرفة أثره عمى بمفصل الركبة بعد اإلصالح الجراحي لمرباط الصميبي األمامي

 لمركبة. األماميتخفيف حدة األلم الناتا عن إصابة الرباط الصميبي  – 3
 تحسن القوة لمجموعة العضالت القابضة والباسطة لمفصل الركبة المصابة . -6
 مفصل الركبة المصابة .تحسن المدى الحركي ل  – 1
  Hypothesesفروض البحث:  -
لمفصـل الركبـة  تخفيف األلـممي والقياس البعدي في توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط القياس القب -3

 المصابة لصالح القياس البعدي .
العضـالت  القـوة العضـميةتوجد فـروق دالـة إحصـائيا بـين متوسـط القيـاس القبمـي والقيـاس البعـدي فـي  -6

 لمفصل الركبة المصابة لصالح القياس البعدي .القابضة والباسطة 
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المــدى الحركــي لمفصــل توجــد فــروق دالــة إحصــائيا بــين متوســط القيــاس القبمــي والقيــاس البعــدي فــي  -1
 المصابة لصالح القياس البعدي .الركبة 

   Research Idiomsمصطمحات البحث: -
  Therapeutic Rehabilitation &Exercisesالتمرينات التأىيمية: -3

الرياضي بضرض توظيف الحركة المقننة اليادفة سواء عمي " أحد وسائل العالج البدني الحركي 
شكل تمرينات أو أعمال بدنية وظيفية أو ميارية، وذلك لمعمل عمي استعادة الوظائف األساسية لمعضو 

 (11: 2) المصاب وتأىيمو بدنيًا لمعودة بكفاءة لممارسة النشاط الرياضي أو اليومي".
  Range of Motionالمدى الحركي : -6

 (1: 6)" ىو اتساع حركة العظام والمفاصل بما تسمح بو العضالت العاممة ". 
  painاأللم : -1

يعرف بأنو " إحساس غير مرغوب أو خبرة انفعالية بأنماط مختمفة من اإلصابات المحتممة في 
 ( 1: 6األنسجة ". )

 Training Sandly Environment : التدريب عمى الرمل -4
"ىـو أسـموب مـن أسـاليب المقاومـات باسـتخدام مقاومـة الجسـم فـي البيئـة الرمميـة  ويعرف إجرائيـا:

 الخاصة بالالعبين". ةبضرض تنمية القدرات البدنية وتحسين بعض المتضيرات الفسيولوجي
جراءات البحث: -  خطة وا 

  :منيا البحث
وفقا لطبيعة البحث وأىدافو، استخدم الباحث المنيا التجريبي مستعينًا بالتصميم التجريبي 

 لمقياسات القبمية والبعدية وذلك باستخدام مجموعة واحدة . 
 :مجتمع البحث -

يمثل مجتمع البحث الالعبين المصابين بإصابة الرباط الصميبي األمامي لممرة الثانية في نفس 
 .الح الجراحي من العبي كرة القدم بالفرق المشاركة في الدوري الممتاز )ب(الركبة بعد اإلص
 :عينة البحث

 62-60( العبين ممن تتراوح أعمارىم ما بين 2لقد تم اختيار العينة بالطريقة العمدية  قواميا )
سنة من الالعبين المصابين بالرباط الصميبي األمامي بعد اإلصالح الجراحي من العبي كرة القدم بالفرق 

 المشاركة في الدوري الممتاز )ب( حيث محل عمل الباحث 
 :شروط اختيار العينة

 التطوع والرغبة الشخصية في الخضوع لمبحث  -1
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 ال يمارس أي نشاط رياضي خالل فترة تطبيق البرناما  -2

 أن يكون من المصابين بالقطع في الرباط الصميبي األمامي لممرة الثانية بعد اإلصالح الجراحي -3
 بالمنظار

 ة:خصائص أفراد العين -
بجمع بيانات أفراد العينة قيد البحث في متضيرات السن والطول والوزن وكذلك قوة  انقام الباحث

 .عضالت الرجمين والمدى الحركي وشدة األلم ومحيط الفخذ 
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  (3جدول )

          2ن=  في متضيرات السن والوزن والطولومعامل االلتواء 
 معامل االلتواء االنحراف المعياري المتوسط الحسابي وحدة القياس المتضيرات
 0.313 2.61 66.31 سنة السن
 0.114 - 1.12 22.41 كجم الوزن
 3.162 2.44 316.36 سنتيمتر الطول

( أن معامالت االلتواء في المتضيرات قيد الجدول لعينـة البحـث ككـل تراوحـت 3يتضح من الجدول )
ممـا يـدل عمـى تجـانس العينـة ككـل فـي  1-،  1انحصـرت مـا بـين  أي أنيـا  3.162،  0.114-ما بين 

 . ىذه المتضيرات
 في متضيراتالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  (6جدول )

 2ن=  والمدى الحركي وشدة األلم ومحيط الفخذالقوة العضمية لمرجمين 
 االلتواءمعامل  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي وحدة القياس المتضيرات
 3.21 2.44 20.11 كجم لمرجمين القوة العضمية 

 3.12 1.12 21.11 الدرجة قياس المدى الحركي
 0.22 6.63 1.11 الدرجة قياس شدة األلم

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعينة قيد البحـث فـي متضيـرات قـوة 6يوضح جدول )
 (.1-، 1األلم، كما أن معامل االلتواء انحصر ما بين) عضالت الرجمين والمدى الحركي وشدة 

 :األدوات واألجيزة المستخدمة لجمع البيانات -

  أدوات جمع البيانات -

 .استمارة جمع بيانات خاصة بالمصابين -3
 لتقوية العضمة األمامية  Kettlerجياز التجديف   -6
 كرسي العضمة الرباعية  -1
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 بيئة رممية. -4
 القياس: أجيزة  -

 لقياس الطول )سم( والوزن)كجم(. Restameterجياز الرستاميتر  -3
 .)كجم(لقياس القوة القصوى الثابتة  Dynamometerجياز ديناموميتر -6
 )درجة(.لقياس المدى الحركي لممفصل Goniometerجينوميتر  -1
 .( لقياس درجة األلمVASمقياس التناظر البصري )  -4
 التأىيمية المقترحة:التمرينات تصميم  -

الرباط الصميبي بعد إعادة بناء المقترحة لتأىيل مفصل الركبة المصابة التأىيمية تم تصميم التمرينات       
لمبراما التدريبية والتأىيمية لبعض البحوث والدراسات السابقة مثل دراسة  انبعد استعراض الباحثو األمامي، 

 Mak-Ham Lam et al ماك ىام  ،(30()6031محمود إسماعيل) " ،(33)(م6034" محمود عطا " )
فيد الشيري  ،(3)(م6002) أحمد عبد السالم، (36)م(6001، محيي الدين مصطفي)(32)م(6002)"
عمي أحدث طرق العالج وأفضميا وأىمية دور العالج البدني الحركي وتأثيره  االطالعوكذلك ، (2)(6002)

وضع تم وبناء عمي ىذا  ،عمي تأىيل مفصل الركبة وخصوصا بالنسبة لحاالت قطع الرباط الصميبي األمامي
 .ة باستخدام البيئة الرممية في المرحمة الثالثة من البرناما التأىيمي المقترحالتمرينات التأىيمية 

 عمي  تأىيمية واشتممت كل وحدة
 :اإلحماء -3

طالة لمعضالت العاممة عمي المفصل المصاب ومدتيا من ( دقائق 30-2) وذلك بعمل تدليك وا 
 وذلك لتييئة الجسم بصفة عامة والعضالت العاممة بصف خاصة ، وذلك تبعًا لحالة كل فرد عمي حدة. 

 
  :الجزء الرئيسي ) التدريبات األساسية ( -6

من مراحل تطبيق البرناما أو انتقاء عدة )الثالثة( مرحمة الوتشتمل عمي التمرينات المحددة في 
وذلك وفقا لحالة كل مصاب ومدي تقدمو ومدة ىذا الجزء  من )  األخرى، تمرينات مختمفة من المراحل 

 .( دقيقة 42-22
  :الجزء الختامي -1

( دقائق وتشتمل مجموعة من التمرينات الخاصة باسترخاء جميع عضالت 30-2ومدتيا من )  
 .الجسم وذلك لعودة الجسم لحالتو الطبيعية 
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 خطوات تنفيذ البحث :  -
 القياسات القبمية :  -  

-م1/2/6032خالل الفترة من  قام الباحث بإجراء القياسات القبمية عمي عينة البحث 
  م.61/2/6032
 التجربة األساسية : -

عمى عينة البحث وبصفة خاصة في المرحمة الثالثة بتنفيذ التجربة األساسية  انقام الباحث 
، حيث تم استخدام البيئة الرممية بجانب م62/2/6032-م4/2/6032في الفترة من  لمبرناما التأىيمي

( جمسات أسبوعيا، وتراوح زمن 4( جمسة بواقع )32التمرينات األخرى، وبمغ عدد الجمسات التأىيمية)
 ( دقيقة. 22 – 42الجمسة من)

 القياسات البعدية :  -ج 
-م62/2/6032في الفترة من  تم إجراء القياسات البعدية ألفراد العينة عمي فترات مختمفة 

، وبعد الوصول إلي أفضل نتيجة  التمرينات المقترحةلكل مصاب حسب توقيت البدء في  م،66/1/6032
 .ممكنة لذلك

 المعالجة اإلحصائية : 
 المتوسط الحسابي . -
 االنحراف المعياري . -
 الوسيط -
 معامل االلتواء . -
 نسبة التحسن . -
 T- testاختبار " ت " .  -
 عرض وتفسير النتائا: -

 عرض النتائا 
 القبمية والقياسات البعديةوفيما يمي عرض النتائا إليجاد داللة الفروق بين القياسات 
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 البعدي و القبمي  ينداللة الفروق بين متوسطي القياس( 1جدول )
  2القوة العضمية لمرجمين =  اتلدي مجموعة البحث في متضير  ونسبة التضير

 المتضير
الفرق  القياس البعدي القياس القبمي

بين 
 القياسين

معدل التضير  
 ع± س ع± س %

القوة 
العضمية 
 )كجم(

 %62.10 31.63 2.62 11.44 2.11 22.61 الركبة السميمة

 %24.42 10.2 2.22 12.22 4.36 22.02 الركبة المصابة

 شدة األلم
 )درجة(

 %300.00 3.00- صفر صفر صفر 3.00 الركبة السميمة

 %12.46 1.12 0.63 3.11 0.11 2.36 الركبة المصابة
قياس 
المدى 
 الحركي
 )درجة(

الركبة 
 السميمة

 ثني
42.31 2.13 11.42 2.11 2.21 34.22% 

 مد
الركبة 
 المصابة

 ثني
313.01 2.26 311.61 4.26 1.32 4.31% 

 مد

( داللة الفروق بين متوسطي القياس القبمي والقياس البعدي لدي مجموعة البحث في 1يوضح جدول )  -
باإلضافة  (0.02القوة العضمية لمركبة السميمة والمصابة ، وذلك عند مستوي معنوية )  البحث اتمتضير 

 لمعدل التضير . 
 ومعدل التضير ين البعديين داللة الفروق بين متوسطي القياس (4جدول )

 2ن =  لدي مجموعة البحث في جميع المتضيرات الركبتين السميمة والمصابة

 المتضير
القياس البعدي لمركبة 

 السميمة 
القياس البعدي لمركبة 

الفرق بين  المصابة
 القياسين

معدل التضير 
% 

 ع± س ع± س
 %1.34 3.11 2.22 12.22 2.62 11.44 القوة العضمية 
 %3.11 3.11 0.63 3.11 صفر صفر شدة األلم

المدى 
 الحركي

 %2.24 6.31 4.44 40.26 2.11 11.42 ثني
 %3.02- 3.11- 2.22 312.12 4.26 311.61 مد

( داللة الفروق بين متوسطي القياس البعدي لمركبة السميمة ومتوسط القياس 4يوضح الجدول )
( 0.02البعدي لمركبة المصابة لدي مجموعة البحث في جميع المتضيرات ، وذلك عند مستوي معنوية ) 

 باإلضافة إلي معدل التضير.
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 تفسير النتائا:  -
الخاص بداللة الفروق بين متوسط القياس القبمي والبعدي لدي مجموعة ، ( 1يتضح من جدول )

البحث في متضير القوة العضمية لمرجمين والتي ساعدت عمي الكفاءة الوظيفية لمجموعة العضالت العاممة 
% 62.10عمي المفصل المصاب لصالح القياس البعدي ، حيث بمضت نسبة التضير بالنسبة لمركبة السميمة 

 % في متضير القوة العضمية لمرجمين ، 24.42لتضير في الركبة المصابة و نسبة ا
( ان العالج التأىيمي البدني المتكامل يؤثر تأثيرًا إيجابيًا عمي م6032) أحمد عبد السالمويشير 

تقوية العضالت ، وارتخاء العضالت المتوترة وتنشيط الدورة الدموية وتحسين النضمة العضمية وتخفيف 
 ( 624: 6حسن الحالة النفسية . )األلم وت

( أن التأىيل الحركي يجب أن يمر م6033) ، قدري بكريعمي جالل الدينكل من ويذكر 
بالمعالجة االستشفائية التي يتم فييا القضاء عمي حالة االلتياب واستشفاء الخمل الوظيفي الناتا عن 

خص في إعادة الرياضي بصورة واضحة إلي اإلصابة ، ثم تأتي بعد ذلك مرحمة التأىيل الرياضي  وىي تتم
معاودة التدريب الطبيعي في مجال تخصصو ، مع األخذ في الحسبان المستويات المناسبة من أحجام 

 ( 12:  2وشدة األحمال التدريبية وكذلك الوقاية من تكرار اإلصابة. )
يمية عمي سرعة أىمية الدور الذي تمعبو التمرينات التأى م(6031عبد الباسط صديق)ويوضح  

االستشفاء حيث تعتبر واحدة من أكثر الوسائل التي تؤثر في عالج األفراد المصابين بإعاقات في أعضاء 
أجساميم فيي تمنع النزيف الدموي الممكن حدوثو في المفصل وتعمل عمي استعادة العضالت والمفاصل 

 ( 21:  4لوظائفيا ومن ىنا دور التمرينات التأىيمية .)
الباحثان أن التمرينات التأىيمية باستخدام البيئة الرممية والتي تعتمد عمى ثقل الجسم أدت ويرى 

إلى زيادة القوة العضمية لمعضالت العاممة مما ساعد في تييئة الالعب لالندماج مع زمالءه في الفريق 
 بشكل أسرع.

لدي مجموعة البحث في داللة الفروق بين متوسط القياس القبمي والبعدي ومعدل تضير كما تشير 
% والركبة المصابة 300شدة األلم لصالح القياس البعدي حيث بمضت معدل التضير في الركبة السميمة 

12.46  . % 
عمي أن التمرينات  مKirk Patrick , D. P. (6031) كيريك باتريك ويتفق مع ذلك ما أشار إليو     

لم حيث أنيا تحافظ عمي صحة الفرد وتخفيف األلم عمي ىي الوسيمة الشائعة في براما التأىيل لتخفيف األ 
طوال الوقت ، وذلك عمي أن األنشطة البدنية تساعد عمي التحكم في األلم المفصل وتورمو الناتا عن 

 (  12: 32االلتيابات المفصمية . ) 
تكون ( أن التأىيل والتمرينات الرياضية المقننة م6032ويرى أيضا أحمد عبد السالم عطيتو )

 (6ليا نتائا إيجابيو في تخفيف شدة األلم )
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( أن أول ما ييدف إليو التأىيل ىو أنقاص األلم والورم 6031عبد الباسط صديق ) يوضحكما 
قد يستمر أثناء مراحل التأىيل وبذلك يتحقق الفرض الثاني الذي ينص عمي " توجد فروق دالة إحصائيا 

:  4دي في تخفيف شدة األلم لممصابين لصالح القياس البعدي. )بين متوسط القياس القبمي والقياس البع
362 ) 

داللة الفروق بين متوسط القياس القبمي والقياس البعدي ومعدل التضير الخاص كما تشير 
بمجموعة البحث في متضير المدي الحركي لصالح القياس البعدي حيث بمضت نسبة التضير بالنسبة لمركبة 

 .% 26.62% والمد 22.44% أما الركبة المصابة في الثني 4.31% و المد 34.22السميمة في الثني 
من أن ممارسة تمرينات م( 6031مجدي محمود وكوك، أحمد عمي العطار)وىذا ما أوضحو 

المرونة السميمة واإليجابية تحقق اإلطالة لمعضالت وزيادة خاصية المطاطية لألربطة والعضالت معًا ، وىذا 
 (43:  1لمدي الحركي .)يؤدي إلي زيادة ا

م( عمي أن ممارسة التمرينات التأىيمية تؤدي إلي 6002وتشير نتائا دراسة أحمد عبد السالم )
 ( 26:  3تحسن المرونة في المفصل مما ينعكس باإليجاب عمي تخفيف شدة األلم.)

يادة أن التمرينات التأىيمية ليا دور كبير في ز  مBorenstien (6032) بوريىنستاين ويذكر
 ( 103: 32المدى الحركي لممفصل مما ينعكس باإليجاب عمي تخفيف شدة األلم . )

( والخاصة بداللة الفروق يدل عمى وجود فروق  بين متوسط القياس 4أما بالنسبة لجدول رقم  )
ابة القبمي والبعدي ومعدل التضير لدي مجموعة البحث في جميع المتضيرات بالنسبة لمركبتين السميمة و المص

ومحيط  3.11وشدة األلم  1.34تأتي لصالح القياس البعدي حيث أن نسبة التضير في القوة العضمية 
  3.02-والمد  2.24والمدى الحركي في الثني  6.16الفخذ 

تأثير إيجابي عمي زيادة القوة العضمية والمدي التمرينات التأىيمية ليا ويتضح مما سبق أن 
لعاممة عمي مفصل الركبة المصابة ، وقد يرجع ذلك إلي احتواء البرناما الى الحركي وشدة األلم لمعضالت ا

بجانب استخدام البيئة مجموعو من التمرينات التي يقوم بيا الالعب نفسو أو بمقاومة األخصائي واألجيزة 
 .الرممية

 االستنتاجات  -
إن استخدام بعض الوسائل الطبيعية مثل البيئة الرممية ساعد بصورة ايجابية في تحسن القوه  -3

 العضمية والمدي الحركي وشدة األلم 

التمرينات التأىيمية المستخدمة في البرناما ليا تأثير ايجابي عمي تحسن القوة العضمية لمرجمين  -6
 والمدي الحركي وشدة األلم ومحيط الفخذ 

تمرينات التأىيمية ليا إيجابي عمى متضيرات البحث وذلك من خالل زيادة النسب المئوية استخدام ال -1
 لمعدالت التضير وتقارب ىذه النسب بين الرجل السميمة والمصابة في القياسات البعدية.  
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أن استخدام التمرينات التأىيمية المقترحة ساعد عمي سرعة رجوع المصابين لمممارسة النشاط  -6
 الرياضي.

 التوصيات  -
  .لصميبي االرباط بعد إعادة بناء عند تأىيل مفصل الركبة المصابة التمرينات التأىيمية االسترشاد  -3
ضرورة التعاون بين المدرب والطبيب لممحافظة عمي سالمة الالعب من االصابات بصفة عامة ومن  -6

 الرباط الصميبي بصفة خاصة خالل الموسم الرياضي لمفريق  اصابة
 .مبكر لإلصابة يجنب الالعب خطر االصابة لممرة الثانية وكذلك تقميل مدة العالج والتأىيل الكشف ال -1
 .االىتمام بتصميم براما حركية وقائية لتجنب حدوث االصابة بالرباط الصميبي االمامي  -4
 االىتمام بتصميم برناما وعي ثقافي لالعب والمدرب لتوعيتو لممحافظة عمي نفسو من االصابات -2
المزيد من البحوث من مجال االصابات والتأىيل البدني وكذلك تصميم براما تمرينات تأىيمية إجراء  -2

 .لضير الرياضيين
 المراجع: -
 المراجع العربية: -
م(: " برناما تدريبي مقترح مساعد لتأىيل الركبة المصابة بالخشونة 6002أحمد عبد السالم عطيتو)  -3

 ة التربية الرياضية، جامعة أسيوط."، رسالة دكتوراة غير منشورة ، كمي
م(: إصابات المالعب والتعامل في المواقف الطارئو، دار الكتاب 6032أحمد عبد السالم عطيتو) -6

 الحديث، القاىرة.
م(: من أجل قدرة عضمية أفضل تدريب البميومتريك والساللم الرممية، المكتبة 6004زكى محمد حسن) -1

 المصرية، اإلسكندرية.
براما التأىيل والعالج، ماىي  -م(: قراءات حديثة في االصابات الرياضية6031الباسط صديق) عبد -4

 لمنشر والتوزيع، االسكندرية.
م(: االصابات الرياضية والتأىيل، المكتبة 6033عمي محمد جالل الدين، محمد قدري بكري ) -2

 المصرية، القاىرة.
تمرينات تأىيمية عمي كفاءة مفصل الركبة بعد التدخل م( :" تأثير برناما 6002فيد عيد الشيري ) -2

الجراحي إلصابة الرباط الصميبي األمامي " ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية 
 الرياضية لمبنين باليرم ، جامعة حموان ، القاىرة.

دام الوسط المائي م(:" تأثير التدريبات اليوائية والالىوائية باستخ6032فيصل مفرح باني العنزي ) -1
متر/ موانع بدولة  1000والرمال عمي مستوى بعض المتضيرات البدنية والفسيولوجية لالعبي 

 الكويت"، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية الرياضية بقنا، جامعة جنوب الوادي.
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 كزم(: االصابات واالسعافات االولية، مر 6031مجدي محمود وكوك، أحمد عمي العطار) -1
 االتحاد لمطباعة، طنطا، مصر.

م(: اإلصابات الرياضية والتأىيل البدني، دار المنار 6031محمد قدري بكرى، سيام السيد الضمرى) -2
 لمطباعة ، القاىرة

م(: " تأثير برناما تمرينات لتأىيل إصابة القطع في الرباط 6031محمود إسماعيل عبد الحميد ) -30
وخارج الوسط المائي " ، رسالة دكتوراه مشورة ، كمية التربية  الداخمي وغضروف الركبة داخل

 الرياضية لمبنين باليرم ، جامعة حموان ، القاىرة. 
مائي ( عمي الكفاءة الوظيفية  –م(: " تأثير برناما تأىيمي ) حركي 6034محمود عطا راشد خميفة ) -33

الصميبي األمامي" ، رسالة  لمعضالت المحيطة بمفصل الركبة بعد اإلصالح الجراحي لمرباط
 ماجستير منشورة ، كمية التربية الرياضية ، جامعة جنوب الوادي. 

م(:" برناما صحي لتأىيل مفصل الركبة والعضالت العاممة 6001محيي الدين مصطفي محمود) -36
عميو بعيد استبدال مفصل الركبة الكامل " ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كمية التربية 
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 ستخمص البحث م

الكفاءة الوظيفية لمعضالت تمرينات تأىيمية باستخدام البيئة الرممية عمى  تأثير
 ميبي األماميصبمفصل الركبة بعد إعادة بناء الرباط ال المحيطة

 * أ.د/ أحمد عبد السالم عطيتو      
 ياسر فتحی محمود**                                                       

_______________________________________________________ 

مع تعدد أساليب العالج الطبيعـي والتأىيـل بـدأ يظيـر أىميـة اسـتخدام الرمـال كنـوع مـن المقاومـة فـي      
وعالج طبيعي في مواجية العديد من حاالت عالج اإلصابة والتأىيل  التدريب، كذلك فيي تعمل كطب وقائي

لرفـع الكفـاءة الوظيفيـة  مقتـرح برنـاما تـأىيمي حركـي تصـميمييـدف البحـث إلـى و  بعد اإلصابة أو الجراحة،
تخفيـف  ومعرفة أثـره عمـى لمعضالت المحيطة بمفصل الركبة بعد اإلصالح الجراحي لمرباط الصميبي األمامي

 وتحسن القوة العضمية والمدى الحركي لمفصل الركبة المصابة.م حدة األل
واستخدم الباحثان المنيا التجريبي مستعينًا بالتصميم التجريبي لمقياسات القبمية والبعدية وذلك       

( العبين ممن تتراوح 2باستخدام مجموعة واحدة ولقد تم اختيار العينة بالطريقة العمدية  قواميا )
سنة من الالعبين المصابين بالرباط الصميبي األمامي بعد اإلصالح الجراحي   62-60بين  أعمارىم ما

من العبي كرة القدم بالفرق المشاركة في الدوري الممتاز )ب(، حيث تم استخدام البيئة الرممية بجانب 
راوح زمن ( جمسات أسبوعيا، وت4( جمسة بواقع )32التمرينات األخرى، وبمغ عدد الجمسات التأىيمية)

( دقيقة، وكانت من أىم النتائا أن استخدام بعض الوسائل الطبيعية مثل البيئة 22 – 42الجمسة من)
الرممية ساعد بصورة ايجابية في تحسن القوه العضمية والمدي الحركي وشدة األلم وقد أوصت الدراسة 

 عادة بناء الرباط الصميبي .باالسترشاد التمرينات التأىيمية عند تأىيل مفصل الركبة المصابة بعد إ
 
 
 
 

_______________________________________________________ 

 رئيس قسم عموم الصحة الرياضية، كمية التربية الرياضية بقنا، جامعة جنوب الوادي.و * أستاذ 
 بقسم عموم الصحة الرياضية، كمية التربية الرياضية بقنا، جامعة جنوب الوادي. دارس** 
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Abstract of the Research 

The effect of rehabilitative exercises using a sandy 

environment on the functional efficiency of the muscles 

surrounding the knee joint after anterior cruciate ligament 

reconstruction 
*Ahmad Abd-Alsalam Atitio  

** Yasser Fathy Mahmoud 
 

     With the multiplicity of methods of physical therapy and rehabilitation, the 

importance of using sand as a form of resistance in training has begun to 

emerge, as well as it works as preventive medicine and physical therapy in the 

face of many cases of injury treatment and rehabilitation after injury or 

surgery, and the research aims to design a proposed movement rehabilitation 

program to raise the functional efficiency of the surrounding muscles With the 

knee joint after surgical repair of the anterior cruciate ligament and its effect 

on relieving pain and improving the muscle strength and range of motion of 

the affected knee joint. 

       The two researchers used the experimental method, using the 

experimental design of the pre- and dimensional measurements, using one 

group. The sample was deliberately chosen. It consisted of (6) players aged 

between 20-25 years of the players affected by the anterior cruciate ligament 

after the surgical repair of soccer players in the teams participating in 

Premier League (B), where the sandy environment was used alongside other 

exercises, and the number of qualifying sessions reached (16) sessions of (4) 

sessions per week, and the session time ranged from (45 - 55) minutes, and 

among the most important results was that the use of some natural means 

Such a sandy environment helped positively in improving muscle strength, 

range of motion and severity of pain. The study recommended guided 

rehabilitative exercises when rehabilitating the injured knee joint after 

reconstructing the cruciate ligament. 
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