
 ١٣٧

 
   الكتفأثر برنامج عالجي وتاهیلي ألصابة متالزمة تیبس

 
 
 

   م   منیب عبداهللا فتحي. م            یونس ابراهیم الراوي.  م
  كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل 

 

 الملخص
 اذ ، الجـسم هـي احـدى نعـم اهللا علینـا بنـو البـشران حریة الحركـة التـي تتمتـع بهـا مفاصـل

 اذ ،أن فقـــدان هـــذه الحریـــة او جـــزءآ منهـــا یتطلـــب اعادتهـــا المزیـــد مـــن الوقـــت والـــصبر علـــى االلـــم
 كمـا هـدفت تیـبس الكتـفهدفت هذه الدراسة الى اعداد برنـامج عالجـي وتـأهیلي الصـابة متالزمـة 

وقـد أختیـرت  جي والتأهیلي خالل مراحـل التنفیـذ،الى التعرف على الفروق في تأثیر البرنامج العال
 الكتف وكان عـددهم  تیبسعینة البحث بالطریقة العمدیة من المرضى المصابین بأصابة متالزمة

مـن االنـاث واصـاباتهم ناتجـة عـن اسـباب مختلفـة ) ٣(مـن الـذكور و ) ٩(مصاب ومصابة ) ١٢(
 العلـوي أو غیـر مباشـرة جـراء الرقـود منها مباشرة كخلع مفصل الكتف او كسر أحد عظـام الطـرف

فـــي الفـــراش فتـــرة طویلـــة بـــسبب مـــرض عـــضوي أو جلطـــة دماغیـــة ســـببت شـــلل نـــصفي للجـــسم أو 
) ١٢(أســتغرقت مــدة البرنــامج العالجــي والتــأهیلي  ،أمــراض وعائیــة كالذبحــة الــصدریة أو الــسكري

 ِاذ بـــدأت ،ســـبوعوحـــدات لكـــل أ) ٦(وحـــدة تدریبیـــة عالجیـــة موزعـــة بواقـــع ) ٧٢(أســـبوع وتـــضمنت 
الوحـــدة العالجیـــة بـــاجراء التـــسخین الموضـــعي العمیـــق بواســـطة االشـــعة الحراریـــة المایكرویـــة لمـــدة 

   .دقیقة ثم التمارین یلیه اداء التمارین العالجیة ویتخللها التدلیك الطبي االرتخائي) ٢٠–١٥(
 واالنحـراف ،ي الوسائل االحصائیة لمعالجة البیانات وهي الوسـط الحـسابالباحثاناستخدم 
) SPSS(تحلیـل التبـاین بطریقـة القیاسـات المتكـررة وذلـك بأسـتخدام الرزمـة ) ف(المعیاري واختبـار

  .  )١١.٥(والنسخة 
وقـــد اظهـــرت النتـــائج مـــن خـــالل اختبـــارات المرونـــة لزوایـــا مفـــصل الكتـــف المـــصاب وهـــي 

لكتــف بحــسب مــا تــشیر  فــي مفــصل االرئیــسةالتقریــب والتبعیــد والمــد المفــرط والرفــع وهــي الحركــات 
  . والوسطي والنهائيعنویة بین القیاس االولي والوسطي فروق مظهرتالمصادر العلمیة اذ 

   : یاتيوقد أوصت الدراسة بما 
 تیــبس الكتــف لعــالج اصــابة متالزمــة البــاحثین اســتخدام البرنــامج العالجــي والتــأهیلي المعــد مــن -

     .      بیعي وتعمیمه على مراكز التأهیل ومراكز العالج الط
توظیف وسائل العالج الطبیعي والـربط بینهـا فـي العملیـة التأهیلیـة لكونهـا اثبتـت نتـائج ایجابیـة  -

     . في عالج هذه االصابة وتخفیف االلم

٢٠٠٧ –) ٤٦( العدد –) ١٤(جلد  الم–مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة   
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 االهتمام بالجانب النفسي عند تنفیذ البرنامج العالجي بما یحقق تقبل المصاب للعالج والتفاعل -
ج خـــالل مراحـــل التنفیـــذ وحتـــى النهایـــة وهـــذا مـــا یـــضمن نجـــاح العملیـــة والتكیـــف واللتـــزام بـــالعال

  .التأهیلیة
اعداد برامج مشابهة واكثر فاعلیة في اعتماد وسائل عالجیة اخرى مثل العالج المائي واجهـزة  -

  . التحریك الكهربائي وغیرها من الوسائل
  

ABSTRACT 
 

Effects of a Therapeutic and Rehabilitative Program 
for Frozen Shoulder 

Younes I. Alrawi     Muneeb A. Fathi 
Mosul University / College of Physical Education 

The mobility of joints is a very critical feature in the body since the 
lost of this feature or even a part of it needs more patience and stamina. 
This study aimed at setting a therapeutic and rehabilitative program for 
frozen shoulder in addition to be acquainted with the differences of the 
effects throughout the program. The sample included 12 patients, 9 males 
and 3 females, chosen intentionally. The injuries of the sample were 
different; which may be indirect as a result from a long bed-rest, due to 
organic disease or brain infarction, coronary heart disease or diabetes, or 
direct due to a dislocation of shoulder joint or fractures of the upper 
extreunity . 

The program lasted 12 weeks including 72 therapeutic sessions 
divided into 6 sessions a week. The session started with deep heating by 
microwave for 15-20 minutes followed by the therapeutic exercises 
intervened by relaxation message.The statistical means used in treating 
the data which are average, standard divison and (F-test) of repeated 
measurments by using (SPSS) program version (11,5) . 

Flexibility tests for the angles of injured shoulder joints which are 
adduction, abduction, hyperextension, and elevation as major movements 
of shoulder joint, that have shown there were significant differences 
between the pre, intermedial, and post tests. 

    The study recommended the following: 
§ Using the therapeutic program of the frozen shoulder injury and 
generalizes it on rehabilitation and therapy centers. 
§ Using the therapeutic means and linking between them with the 
rehabilitative process have a good results related to therapy of this injury 
in decreasing a great deal of pain. 
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 ١٣٩

§ The importance of the psychological aspect while conducting the 
rehabilitative program in accordance with the acceptance, interaction, 
acclimatization, maintenance of patients throughout the therapy which 
will ensure the success of rehabilitative process 
§ Setting semilar programs but more effective in using other therapeutic 
means as the hydrotherapy or the electric motor exercise machines.. Etc.  

  
   التعریف بالبحث   – ١
  حثب  المقدمة واهمیة ال١-١

معنویـــة كثیـــرة یبعـــث فـــي  مـــن دالالت مـــة هـــذه الكل بمـــا تعنیـــهحریـــة الحركـــةحـــدیث عـــن لان ا
ن الــصبر و ن فقــدان هــذه الحریــة او جــزء منهــا یتطلــب تعویــضة المزیــد مــال اا ،حــة واالمــللرااالنفــوس 

هـــا بعـــض تمتـــع بالتـــي ت والحـــال یـــشبه الـــى حـــد كبیـــر حریـــة الحركـــة . شـــدیدةالتـــضحیات وتحمـــل االم 
باتجاهــات مختلفــة مفاصــل الجــسم ومنهــا مفــصل الكتــف اذ یتمتــع هــذا المفــصل بتعــدد محــاور الحركــة 

وبنــسبة عالیــة بالمقارنــة بغیــره مــن اكثــر عرضــة لالصــابة  مایجعلــه بالوقــت نفــسه وهــذاة  واســعیاتومــد
جــراء االلــم الــذي یواجهــه الــشخص دة عالجــه یتطلــب وقــت طویــل ومعانــاة شــدی وان ،مفاصــل الجــسم

المــصاب بمفــصل الكتــف وهــذا كلــه مقابــل مــا یمنحــه هــذا المفــصل لجــسم االنــسان مــن امكانیــة علــى 
  .و المهمة في الحیاة یرة و مدیات واسعة عند اداء الحركات الصعبة والمعقدة الحركة بمرونة كب

بخــصوص فلــو نظرنــا الــى التركیــب التــشریحي لمفــصل الكتــف ســنرى بوضــوح مــا تقــدم ذكــره 
حریة الحركة اذ ان استقرار المفـصل و سـالمته تقـع الـى حـد كبیـر علـى االربطـة واالوتـار والعـضالت 

عـن كحـزام محـوري یطـوق الكتـف ویحمیـه مـن االنفـصال والتـي تحـیط بـه تة له الداعمة والساندة والمثب
فالحركـات المتعـددة االتجاهـات وذات االهمیـة المختلفـة  .رأس عظم العضد التجویف الذي یستقر فیه 

 مثل عظـم الترقـوة وعظـم لـوح الكتـفٍ توضـح الوظیفـة والمترابطة مع غیرها من مفاصل الطرف العلوي
ذا المفصل كعضو مهم من اعضاء الجسم الفاعلة في الجهاز الحركي والـذي یقـع فـي یقوم بها هالتي 

   كـــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــناذ یؤكـــــــــــــــــــــد النـــــــــــــــــــــسبة لبقیـــــــــــــــــــــة مفاصـــــــــــــــــــــل الطـــــــــــــــــــــرف العلـــــــــــــــــــــوي االهمیـــــــــــــــــــــة ب
)ROPER 1982  (  و)BRAUN 1971( كبیــرة التــي یجــب ان تــولى لمفــصل  علــى االهمیــة ال

 الـذراع بكاملهـا عـن الوظیفـة وممـا یـؤثر الكتف في البرنامج التاهیلي اذ ان تعطیل الكتف یعنـي توقـف
مـن مزاولـة اي بـشاط مـن سلبا على بقیة الوظائف الحركیة للمریض المصاب مثل المـشي لـذا سـیمتنع 

  . ) PATRICIA M. DAVIES، 206، 1985(البرنامج العالجي بسبب االلم 
ت الحیاتیــة وتتــضح أهمیــة دراســة مفــصل الكتــف الهمیتــه الوظیفیــة التــي یقــوم بهــا فــي الحركــا

لالنـــسان اذ أن اصـــابة عـــضلة أو ربـــاط  أو عـــصب یعمـــل علـــى مفـــصل الكتـــف یـــؤثر علـــى وظیفتـــه 
 فتتوقف حركة المفصل الطبیعیة مما یؤدي الى ضعف الـدورة الدمویـة فـي المنطقـة فتتعـرض ،الحركیة

ي أربطــة المفــصل لالنكمــاش والتیــبس وترافــق الحالــة تلیــف وقــصر فــي العــضالت واالوتــار وضــمور فــ
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القوة العضلیة وتقل المرونة فتتحدد الحركة مـع ظهـور نوبـات االلـم الـشدیدة عنـد الحركـة وحتـى بـدونها 
  .في بعض الحاالت 

   مشكلة البحث ٢ – ١
ان العدید من المستـشفیات والمراكـز التاهیلیـة فـي عمـوم دول العـالم تـرد الیهـا نـسبة عالیـة     

 لل العصبي النصفي وغیرها من االمـراض التـي یرقـدالشمن اصابة االم الكتف المتالزمة لحاالت 
 علـى المـریض المـصاب والقـائمین  كبیـراً بسببها المریض لفترة طویلة فـي الفـراش وهـي تـشكل عبئـاً 

 مــن هــؤالء%) ٧٠(نــسبة  CALDWEL YET.AL) 1969(علــى العملیــة التاهیلیــة اذ یقــدر 
حــاالت  الولكثــرة) ,PATRICIA M. 2006)  DAVIES ;1985،یعــانون مــن االم الكتــف

 والسـیمانون مـن اصـابات مختلفـة فـي الكتـف یعـاالواردة الى مراكز التاهیل والعالج الطبیعي ممن 
المــسنین الــذین یرقــدون فــي الفــراش لفتــرات طویلــة الســباب مرضــیة مختلفــة تــسبب تعطیــل الوظیفــة 

 فـضال عـن ،اهیلیـةالحركیة للكتف والتي تؤثر سـلبآ علـى سـرعة شـفاء المـریض وتـاخیر العملیـة الت
قدیمة من حیث تاهیـل المـصاب یب تقلیدیة اهیلیة هي اسالان االسالیب المستخدمة في العملیة الت

والوصـول بــه الــى الحالــة الطبیعیــة وطــول الفتــرة الزمنیــة المــستغرقة فــي التاهیــل بمــا یعــود بالــضرر 
ن بالعملیـة التاهیلیــة  عـدم تطــویر االسـالیب المتبعـة مــن القـائمیفــضًال عـن ،النفـسي علـى المـصاب

 الدورات والندوات العلمیة بوساطةلضعف المعلومات العلمیة التي یحملونها وقدمها وعدم تطویرها 
برنامجًا عالجیـًا تاهیلیـًا مقـنن  ووضع ، دراسة هذه المشكلةالباحثانلذا ارتئ  .المهتمة بهذا الشأن 

  . لمعالجة االصابة المتالزمة لتبس الكتف
   بحث  الهدفا ٣ -١ 

  .الكشف عن أثر البرنامج العالجي والتاهیلي على اصابة متالزمة تیبس الكتف  ١-٣-١
  .جي والتاهیلي خالل مراحل التنفیذالكشف عن داللة الفروق في تاثیر البرنامج العال ٢-٣-١
   البحث فرضا ٤ – ١

  . تیبس الكتف صابة متالزمةا في معالجة برنامج العالجي والتأهیلي ایجابیًا◌ً یؤثر ال ١-٤-١
 وجــود فــروق ذات داللــة معنویــة بــین مراحــل تنفیــذ البرنــامج العالجــي والتــأهیلي الصــابة ٢-٤-١

  . متالزمة تیبس الكتف
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     مجاالت البحث ٥ – ١
   . شعبة العالج الطبیعیي في مستشفى السالم العام في الموصل : المجال المكاني ١-٥-١
   . مختلفة. ٢٠/٨/٢٠٠٦ ولغایة ٢٠/٥/٢٠٠٦  ابتدًا من  : المجال الزماني٢-٥-١
ـــبس الكتـــفمجموعـــة مـــن المرضـــى المـــصابین باصـــابة متالزمـــة  : المجـــال البـــشري٣-٥-١  تی

  . مختلفة ن اصاباتعوالناتجة 
   الدراسات النظریة – ٢
   الكتف  لمفصل التركیب التشریحي١ – ٢

ا تـتم الحركـات لـذ) مفـصل كـروي حقـي ( هو مفـصل مـن نـوع الكـرة والتجویـف النمـوذجي 
یتكون من التقـاء رأس عطـم العـضد البعیـد بعظـم اللـوح فـي سـطحه ، فیه بحریة الى جمیع الجهات

للترقـوة مـع االخـرم بـصورة مباشـرة التمفصلي فـي الجـوف العنـابي وتتمفـصل فوقـه النهایـة الوحـشیة 
 ان رأس ،الترقويوبصورة غیر مباشرة مع النتوء الغرابي بواسطة رباط قوي یدعى بالرباط الغرابي 

عظم العضد هو اقـل بقلیـل مـن نـصف كـرة ویـرتبط بـالحفرة الحقانیـة الـضحلة العمـق لعظـم الكتـف 
 ،في الـذي یحـیط بحافتهـاو وهذه الحفرة تتعمـق قلـیال بوجـود حزمـة دائریـة فـي النـسیج اللیفـي الغـضر 

ة اتــصاال ویحــیط بالمفــصل مــن الخــارج محفظــة تتــصل بــرأس عظــم العــضد وبحافــة الحفــرة الحقانیــ
العـضالت المحیطـة  وثبات واستقرار المفـصل یعتمـد كلیـا علـى ،وضعیفة نسبیارخوا وغیر مشدود 

  .بیرة كبه لتسمح له بالحركة غیر المقیدة لدرجة 
  )١٢٨ - ١٩٨٠،١٢٧ ،كنجهام(

 ففـي ، الترقوة ولـوح الكتـف تـساعدان علـى حركـة الطـرف العلـوي باجمعـهيان حركة عظم
 تتم هـذه الحركـة بـصورة ،لوي حتى یرتفع العضد بصورة عمودیة فوق الرأسحالة ابعاد الطرف الع
یوضـــح عظـــام ) ١( والـــشكل رقـــم ).١٣١- ١٣٠ ،١٩٨٨ ،الـــدوري( الكتـــفرئیـــسة علـــى مفـــصل 

  .مفصل الكتف
 عــن مفــصل ا  بعیــدنغــرزت أمــا العــضالت التــي تعمــل علــى مفــصل الكتــف فهــي امــا التــي ا

 المــدورة ،الدالیــة( وة میكانیكیــة عالیــة فــي عملهــا علــى هــذا المفــصل وهــي الكتــف فاكتــسبت بهــذا قــ
نغــرزت ااو العــضالت التــي )  والــرأس القــصیر لــذات الرأســین العــضدیة، الغرابیــة العــضدیة،الكبیــرة

 تثبیـت المفـصل الرئیـسة من قوتها وتكون وظیفتهـا رت بهذا میكانیكیاً قریبآ من مفصل الكتف فخس
 ، فـوق الـشوكیة،تحـت الـشوكیة( فتعمـل بـذلك كأربطـة رئیـسة للمفـصل وهـي في اوضـاعه المختلفـة

)  والــرأس الطویــل لــذات الــروؤس الثالثــة وذات الرأســین العــضدیة، المــدورة الــصغیرة،تحــت الكتفیــة
 یوضـح العـضالت العاملـة علـى مفـصل الكتـف بینمـا) ٢(والـشكل رقـم ، )١٢٩ ،١٩٨٠ ،كنجهام(

 . عاملة على ذات المفصل  االربطة ال) ٣(رقم یوضح الشكل 
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 )١(الشكل رقم   

  یوضح العظام المكونة لمفصل الكتف
  

      

  
  )٢(الشكل رقم 

  یوضح العضالت العاملة على مفصل الكتف
  )٣(الشكل رقم   

  یوضح االربطة العاملة على مفصل الكتف
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   لمفصل الكتفالرئیسة الحركات ٢ – ٢
كتـــف ناتجـــة مـــن ســـعة الـــسطح المفـــصلي نـــصف أن ســـعة المـــدى فـــي حركـــات مفـــصل ال

 سـطح مفـصلي ضـحل لرأس العضد مقارنته مع الجوف العنابي المتمفـصل معـه والـذي لـهالكروي 
 وجـود محفظـة مفـصلیة فـضفاضة وحلـول المجموعـة العـضلیة المتكونـة فضًال عنالتقعر وصغیر 

س الطویـل لكـل مـن ذات من تحـت اللوحیـة وفـوق الـشوكیة وتحـت الـشوكیة والمـدورة الـصغیرة والـرأ
اتجـاه امـامي وحـشي فـي الوضـع وللجوف العنابي . الروؤس الثالثة وذات الرأسین كبدیل لالربطة 

 ،ویـوازي سـطحه المحورالـذي یـدور حولـه الكتـف فـي حركـات حـزام الكتـف) عنـد الراحـة(التشریحي 
 فــي جمیــع كــان ســویةوقــد یتحــرك مفــصل الكتــف بــصورة منفــصل عــن حــزام الكتــف اال انهمــا یتحر 

 لمفـصل الكتـف هـي الثنـي والبـسط والتبعیـد والتقریـب ودوران الرئیـسةان الحركات الحركات تقریبآ، 
 عـــن الفعــــل وهنـــاك عــــضالت لكل مـــن هــــذه الحركـــات عــــضالت مـــسوؤلة بـــشكل رئیــــسي،العـــضد

الــرأس القــصیر لــذات الرأســین والغرابیــة (  فــالثني تقــوم بــه عــضالت،ندة لــذلك الفعــلمــساعدة وســا
 اما البـسط والـذي هـو اضـیق مـدى مـن )یة والجزء الترقوي لكل من الدالیة والصدریة الكبیرةالعضد

االلیاف الخلفیة للعضلة الدالیة یساعدها بصورة رئیسیة العـضلة الظهریـة العریـضة  (الثني تقوم به
ة وحركــ.  برفعهــا الكتــف بمحــاذاة جــدار الــصدر)ثــم اخیــرآ العــضلة المربعــة المنحرفــة ورافعــة الكتــف

 ،التبعید تقوم بها االلیاف الوسطى للدالیة وكذلك فوق الشوكیة وكالهما تمران فوق مفـصل الكتـف
 الـــضلعي –امـــا التقریـــب یـــتم بفعـــل العـــضلة الظهریـــة العریـــضة وااللیـــاف الـــسفلى للجـــزء القـــصي 

ان اما حركة دور . للصدریة الكبیرة تساعدها الصدریة الصغیرة والعضالت التي تدور الكتف انسیآ 
) لـصدریة الكبیـرة والظهریـة العریـضةا( العضد فیتم الدوران االنسي بفعل عضالت تمر من الجـذع

 ، العـــضدةالـــى مقدمـــ) تحـــت الـــشوكیة والمـــدورة الكبیـــرة وااللیـــاف االمامیـــة للدالیـــة(او مـــن الكتـــف 
تحـــت ( والــدوران الوحـــشي یـــتم بفعـــل العــضالت التـــي تمـــر مـــن الكتـــف الــى الوجـــه الخلفـــي للعـــضد

   .)١٣٩ – ١٣٨ ،١٩٨٠ ،كنجهام ()للدالیةلصغیرة وااللیاف الخلفیة وكیة والمدورة االش
  )FROZEN SHOLDER(مفصل الكتف یبس  ت٣ – ٢

الموجــودة فــوق عظمــة اللــوح والتــي فــوق الــشوكیة تــتم حركــة الــذراع للخــارج بفعــل العــضلة 
 ،اض عضلة الكتف الدالیـةل الحركة بفعل انقبتنجز هذه الحركة بمقدار أو بزاویة محدودة وتستكم

. والى نهایة الحركة اال أن هذه الحركة ال یمكن الحصول علیها في حالة االصابة بتیـبس الكتـف 
 ویتحـــرك ،وتظهـــر اعـــراض االلـــم عنـــد المـــصاب عنـــد الـــشروع بالحركـــة بـــسبب االلتهـــاب النـــسیجي

مع صعوبة تحریك  ،الذراع من عظمة اللوح والعضد سویة اذ ال یظهر فعل المفصل عند التحریك
الذراع لوجود االلم وتحدد الحركة من عالمات تیبس الكتف الظاهرة ویرافق ذلك ضمور عـضالت 

أن هــذه االصــابة تــصیب الـــذكور واالنــاث بــنفس النــسبة وتبـــدأ . الكتــف والعــضالت القریبــة منهـــا 
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ق المفـصل المفصل وبشكل بسیط ثم ینتقل الى أعلى الذراع فو اعراض االصابة بااللم في منطقة 
 بــسب ویرافــق هــذا االلــم العجــز عــن أداء حركــات الــذراع واتمامهــا بالكامــل وتــزداد حــدة االلــم لــیالً 

صــابة وتشخیــصها  وللكــشف عــن اال،خمــول الــدورة الدمویــة وأنخفــاض درجــة اللزوجــة فــي المفــصل
ل وتحریــــك الــــذراع بأتجاهــــات متعــــددة  عــــن طریــــق معاینــــة وجــــس المفــــصیــــتم التــــشخیص ســــریریاً 

ـــسلیمة واخـــذ تـــأریخ االصـــابة والتعـــرف علـــى ر حظـــة االلـــم عنـــد المـــصاب والمقاومال نـــة بالـــذراع ال
االمــراض واالصــابات المؤدیــة لحــدوث تیــبس الكتــف بــشكل مباشــر مثــل تعــرض المفــصل لــضربة 
مباشــــرة أو ســــقوط علــــى الــــذراع وهــــي ممــــدودة أو غیــــر مباشــــر مثــــل أصــــابة المنطقــــة العنقیــــة أو 

 حینها وسیظهرللمفصل ) X-RAY(عن طریق أخذ صورة شعاعیة ویمكن التشخیص . الصدریة
  التكلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسات وااللتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي المفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصل 

أمــا التــشخیص لعینــة البحــث فقــد تــم مــن أطبــاء اختــصاصین فــي  ، )٦٤-٦٣ ،١٩٩٩ ،العــوادلي(
العـــالج الطبیعـــي والعظـــام فـــي مستـــشفى الـــسالم العـــام فـــي الموصـــل وبعـــد التـــشخیص تـــم تحویـــل 

  . ي العالجقیبس الكتف الى شعبة العالج الطبیعي لتلالمرضى المصابین بت
   الكتف یبس طرق عالج اصابة ت٤ – ٢

المـــــدى الحركـــــي عـــــالج هـــــذه االصـــــابة بـــــالعالج الطبیعـــــي المكثـــــف الســـــتعادة تنحـــــصر 
 (Micro wave)قــصر الباشــعة الموجــات المتناهیــة فــيویتركز فــي العــالج الكهربــائي ،للمفــصل

 واشـعة  (Ultra sound)الموجـات فـوق الـصوتیة  ثـم (Shoet wave)واشعة الموجات القـصیرة 
 فــضًال عــنفیرنــشال واشــعة اللیــزر والتحریــك والتــدلیك الطبــي والتمرینــات العالجیــة التدریجیــة االنتر 

التي یوصـي بهـا اخـصائي اقیر واالدویة المضادة لاللتهاب یتعاطى المصاب العقالعالج الطبیعي 
وبــالرغم مــن كــل العالجــات فــأن . قــن الموضــعي بــالكورتیزون  ویلجــأ الــبعض للح،جراحــة العظــام

  .الشفاء التام غیر مؤكد 
 لـــذا مـــن االهمیـــة بمكـــان ،الت قلیلـــة لعـــام أو أكثـــراأمـــا مـــدة العـــالج فقـــد تـــستغرق فـــي حـــ

اع في عالج االصابة ومنع تدهورها وحـدوث المـضاعفات فیهـا مثـل التهـاب الغـشاء المحـیط االسر 
نبه بتحریـك المفـصل بواسـطة اخـصائي العـالج الطبیعـي حتـى ال یحـدث بالمفصل والذي یمكن تج

وفـــي بعـــض الحـــاالت وهـــي قلیلـــة الیـــتم فیهـــا اســـتعادة كامـــل المـــدى الحركـــي . تیـــبس وتجمـــد فیـــه 
للمفصل تمامآ فیمكن للتمرینات االیجابیة لمرونة المفـصل ان تعطـي نتـائج ایجابیـة وتـسكن االالم 

االت  ولكــن فــي اغلــب االحیــان فــأن نــسبة كبیــرة مــن هــذه الحــ،هــانــوم للعیــون التــي جفالوتــستعید ا
 وفي هذه الحـاالت یجـب تـشجیع الـشخص المـصاب علـى اسـتخدام تسترد المدى الحركي بالكامل،

ویعتمـــــــــــــــــــــــــــــد    )٦٤ ،١٩٩٩ ،العوادلي(یومیآ المفصل بقدر االمكان واستمرار العالج والتدریب 
یــة لمفــصل الكتــف المــصاب وفــي بعــض الحــاالت العــالج بالدرجــة االولــى علــى التمرینــات العالج
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 وبــصفة عامــة تختفــي آالم الكتــف وتعــود ،نلجــأ الــى تحریــك المفــصل تحــت التخــدیر العــام للجــسم
حركــة المفــصل لوضــعها الطبیعــي فــي غــضون ســنة وفــي نــسبة قلیلــة مــن الحــاالت یبقــى بعــض 

  .  (ROBERT, 2004, 471 )لالتیبس والتكلس والذي یحدد الحركة في المفص
تـــم صـــیاغة التمـــارین  فقـــد البـــاحثین فـــي البرنـــامج العالجـــي الـــذي تـــم أعـــداده مـــن قبـــل اأمـــ

العالجیــة بأســلوب علمــي متــدرج الــشدة وأنتقــاء تمــارین نوعیــة مــن أوضــاع أبتدائیــة مختلفــة تراعــي 
الناحیــــة الفیزیائیــــة لعمــــل العــــضالت بمــــا یحقــــق الهــــدف العالجــــي حیــــث التوجــــد بــــرامج عالجیــــة 

 أصـابة تیــبس الكتـف بــالرغم مـن أن المبـدأ هــو واحـد فــي ا النـوع موجهــة لعـالجمتخصـصة مـن هــذ
فـــي تحقیـــق الهـــدف تحقیـــق الهـــدف وهـــو عـــالج المـــصاب وشـــفاء الحالـــة أال أن االســـلوب ال یتفـــق 

  .التنفیذ وانتقاء التمارین وتطبیقها هو المتجدد دائمآ في العالج والتأهیل والتطویر في اسلوب 
  اءاته  منهج البحث واجر – ٣
   منهج البحث المستخدم١ – ٣

  . المنهج التجریبي لمالئمته لطبیعة البحث الباحثیناستخدم 
   عینة البحث ٢ – ٣

من الذكور  ) ٩ ( تیبس الكتفمصاب باصابة متالزمة  ) ١٢( تكونت عینة البحث من 
الكـسر او من االناث واصـاباتهم مختلفـة االسـباب منهـا اصـابة مباشـرة علـى الكتـف مثـل  ) ٣( و 

الخلــع او غیــر مباشــرة بــسبب مــرض اخــر لــیس للكتــف عالقــة بــه مثــل الــشلل النــصفي النــاتج عــن 
یـــار عینـــة  وقـــد تـــم اخت،الجلطـــة الدماغیـــة او الرقـــود بـــالفراش بـــسبب مـــرض وظیفـــي بـــاطني معـــین

  .البحث بالطریقة العمدیة
   وسائل جمع البیانات ٣–٣

   .مع البیانات لجاستخدم القیاس كوسیلة
    االدوات المستخدمة بالبحث٤–٣
  .جهاز جینومیتر لقیاس زوایا مفصل الكتف عند التبعید والتقریب والمد المفرط والرفع  -
 . لتسخین المفصل ( M W )جهاز االشعة المایكرویة  -

  )  كغم ٢ ، كغم١( ملیة باوزان  اثقال ممثلة باكیاس ر  -
   طریقة القیاس٥–٣

 من وضع الوقوف بالنسبة للمصاب اذ یتم تثبیـت تم قیاس زوایا مفصل الكتف مع الذراع
لظهــر ف مــن جهــة الظهــر وبــشكل عمــودي علــى لاحــدى ذراعــي جهــاز الجینــومیتر علــى لــوح الكتــ

التمفصل بین رأس عظم العضد ولوح الكتف وتكون  وتكون نقطة ارتكاز محور الزوایة على نقطة
  ثم نطلب،العضد من الجهة الوحشیةالذراع الثانیة لجهاز الجینومیتر موضوعة على امتداد عظم 
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 ١٤٦

 زاویــة المــد امــا عنــد قیــاس.  لقیــاس زاویــة التبعیــد والتقریــبا   عالیــا  مــن المــصاب رفــع الــذراع جانبــ
المفـــرط لمفـــصل الكتـــف نثبـــت احـــدى طرفـــي اداة القیـــاس علـــى الناحیـــة الوحـــشیة للجـــذع والـــذراع 

اع الـذراع للخلـف بمـدها بـشكل  ثـم نطلـب مـن المـصاب ارجـ،االخرى على الناحیـة االنـسیة للعـضد
 وان قیـاس هـذه الزاویـة مـن وضـع ،كامل باقصى مد ممكن لنسجل قیاس زاویة المد المفرط للكتف

 امــا قیــاس زاویــة الرفــع للكتــف فكانــت مــن وضــع االســتلقاء علــى الظهــر اذ نثبــت ،الوقــوف ایــضآ
الناحیـة االنـسیة لعظـم للجذع والطرف االخر على احدى طرفي اداة القیاس على الناحیة الوحشیة 

العــضد ثــم نطلـــب مــن المـــصاب رفــع الــذراع باقـــصى قــدر ممكـــن بعــدها نــسجل قیـــاس زاویــة رفـــع 
  . (ROBERT, 2004, 263, 457 )  الكتف

 والرفــع قبــل البــدء بــالعالج وهــو القیــاس لقــد تــم قیــاس زوایــا التقریــب والتبعیــد والمــد المفــرط
القیــاس للتعــرف علــى مــستوى التطــور بــالعالج وهــو أســابیع تــم أعــادة ) ٦( مــرور القبلــي ثــم بعــد 

 وتمـت اجـراءات القیـاس فـي ،أسـبوع أعیـد القیـاس بـشكل نهـائي) ١٢(قیاس وسـطي ثـم بعـد مـرور 
درجـــة ) ١٨٠(درجـــة وللتبعیـــد ) ٥٠(ن الدرجـــة الطبیعیـــة لزاویـــة التقریـــب  أ،قـــسم العـــالج الطبیعـــي

وایـا التـي تـم قیاسـها فـي هـذا البحـث تمثـل وهذه الز درجة ) ١٨٠(درجة وللرفع ) ٥٠(وللمد المفرط 
) ٤( والـشكل رقـم  (JAMES, 1994, 88) كما یـشیر المـصدرزوایا رئیسة لعمل مفصل الكتف 

  .یوضح صورة توضیحیة لطریقة القیاس 
  

   )٤( الشكل رقم 
 یوضح طریقة قیاس احدى زوایا مفصل الكتف وهي زاویة التقریب والتبعید

  

     
  
  

  
  
  
  
  
  
 
 لبرنامج العالجي والتاهیلي   ا٦ – ٣
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 ١٤٧

بـاجراء وال   متكامل یتضمن عـدة محطـات عالجیـة تبـدأ اوتاهیليتم اعداد برنامج عالجي 
 اذ تـــسلط علـــى (MW)تـــسخین مفـــصل الكتـــف باســـتخدام الحـــرارة الموجیـــة باالشـــعة المایكرویـــة 

دقیقــة ثــم بعــدها مباشــرة یبــدأ المعــالج بــأجراء التمــارین العالجیــة المقــررة ) ٢٠(مفــصل الكتــف لمــدة 
 وفـــق مبـــدأ التــــدرج بالـــشدة والتكــــرار والحجـــم ویتخلــــل اداء  علــــىوالمقننـــة والمعـــدة باســــلوب علمـــي

تنــشیط العــضالت علــى اكبــر قــدر مــن االرتخــاء لالتمــارین اجــراء التــدلیك الطبــي بالیــدین للحــصول 
   .العاملة على مفصل الكتف

لقــد تــم عــالج عینــة البحــث فــي قاعــة التمــارین العالجیــة فــي مستــشفى الــسالم العــام فــي 
الموصل اذ تم توجیه المصابین الخذ االوضاع المناسبة لكل تمرین وطریقة اداء الحركـة واسـلوب 

ــــــــذ والجرعــــــــات المحــــــــدد لكــــــــل تمــــــــرین  ــــــــامج التمــــــــاالتنفی ــــــــوى برن ــــــــد احت ــــــــى وق ــــــــة عل   رین العالجی
 وعلـــى ســـبوعیاً وحــدات ا ) ٦(  وحــدة تدریبیـــة عالجیــة موزعـــة علــى ایـــام االســبوع بمعـــدل ) ٧٢( 

دقیقــة وكمــا موضــح فــي  ) ٢٥ – ١٥( اســبوع ویتــراوح زمــن الوحــدة العالجیــة بــین  ) ١٢( مــدى 
والتمــارین لجلــسة العالجیــة الواحــدة بمــا فیهــا التــسخین  وبــذلك یكــون اجمــالي الوقــت ،)١ (لملحــقا

یتوجهـــة المـــصاب الجـــراء التمـــارین فبعـــد انتهـــاء جلـــسة الحـــرارة دقیقـــة ) ٤٥ – ٣٥(العالجیـــة بـــین 
 أجهزة التسخین العالجیة وكان عالج المرضى المصابین فرادى كل على حدى اذ لم تتوفر حینها
 وأثنـان الباحثـانبعدد المرضى فضال عـن أن برنـامج التمـارین العالجیـة كـان یـتم بأشـراف وتوجیـه 

 وكــان هنالــك مكــان واحــد یــتم فیــه العــالج لكــال الجنــسین وهــو ،لمستــشفىافــي العاملــة مــن الكــوادر 
 عن الواجـب البیتـي الـذي یتعلـق بالمـصاب نفـسه وذویـه اذ یوصـى  فضالً ،قاعة التمارین العالجیة

لكتــف بتوجیــه المــاء نحــو االمــصاب بــاجراء حمــام حــار للكتــف مــع التاكیــد علــى المنطقــة المــصابة 
ـــدلیك ـــى اكثـــر قـــدوالعـــضالت العاملـــة علیـــه الجـــراء نـــوع مـــن الت ر مـــن  المـــائي لهـــا والحـــصول عل

 وعمـوم الجـسم ممـا یـسهل عملیـات االیـض ا  االرتخاء وتنشیط الدورة الدمویة في المنطقـة خـصوص
الحیوي والتخلص من الفـضالت والنـواتج االیـضیة وهـذا یـساعد فـي تـسریع عملیـة التأهیـل والـشفاء 

كمـا یوصـى المـصاب باسـتعمال الـذراع المـصابة اكثـر  لحركـة،یل مستوى االلم الحاصل عنـد اوتقل
قــدر ممكــن فــي الفعالیــات الحیاتیــة وبمــستوى حركــة ال ألــم فیــه وعــدم اهمــال التعامــل معهــا وعلــى 

وتحسن الحالة واالنتقال في سرعة التأهیل   ا  مهم نب یلعب دوراً اساس انها مصابة اذ ان هذا الجا
 مراحــل جدیــدة فــي التاهیــل كمــا ان المداومــة علــى تحریــك الــذراع یــساعد فــي المحافظــة علــى الــى

والقوة العضلیة المتحققة في العـالج مـع ضـمان الحفـاظ علـى بقیـة مفاصـل الـذراع لمرونة مستوى ا
والعـــضالت العاملـــة علیهـــا بالمـــستوى الجیـــد دون تراجعهـــا بـــسبب تحـــدد حركـــة الـــذراع  او تعطـــل 

   .الحركة فیها
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واخـذت آرائهـم بخـصوص صـالحیة  ∗ وقـد تـم عـرض البرنـامج علـى مجموعـة مـن الخبـراء
مفردات البرنامج واالجراءات العالجیة المتبعة واسلوب التنفیذ وتـم االخـذ بالمالحظـات والتعـدیالت 

  .بحسب ما وردت للباحثان 
   المعالجات االحصائیة ٧ – ٣

  :سائل االتیة الو تم معالجة البیانات االحصائیة باستخدام 
  الوسط الحسابي  -
 االنحراف المعیاري  -

 ( REPEATED MEASURMENT)بطریقــة القیاســات المتكــررة ) ف(تحلیــل التبــاین  -
  .)11.5( النسخة (SPSS) باستخدام الرزمة االحصائیة وذلك

   ) ١٥٣،١٠٢ ،١٩٩٩،التكریتي والعبیدي(
  
   عرض النتائج ومناقشتها – ٤
   عرض النتائج ١ – ٤

   )١( ل رقم الجدو
   .الختبارات المرونة لمفصل الكتف المصابقیم الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري یبین 

  االنحراف المعیاري  الوسط الحسابي  حجم العینة  األختبار  وحدة القیاس  المتغیر المقاس
 10.957 39.667 12  لقبلياالختبار ا

 7.085 91.750 12  االختبار الوسطي
زاویة التقریب 

  والتبعید
  

  درجة
 9.376 124.500 12  االختبار النهائي

 2.045 7.000  12  لقبلياالختبار ا

    زاویة المد المفرط 2.678 13.917  12  االختبار الوسطي
  درجة

 6.459 26.417  12  االختبار النهائي

 12.450 36.417  12  لقبلياالختبار ا

    زاویة الرفع 9.861 96.167  12  االختبار الوسطي
  درجة

 23.716 142.417  12  االختبار النهائي

  

                                                 
  مستشفى السالم العام في الموصل                )  اختصاص عالج طبیعي –دبلوم عالي ( غیداء احمد القزاز  . د ∗ ∗

  مستشفى السالم العام في الموصل                )  اختصاص عالج طبیعي –دبلوم عالي ( وان احمد االسعدي نش. د
 مستشفى السالم العام في الموصل)  معالج طبیعي –دبلوم فني ( عمار عادل اسماعیل . ط. م
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   )٢( الجدول رقم 
  لكتف المصاب االمحتسبة الختبارات المرونة لمفصل ) ف ( ن قیمة ییب

  
   مناقشة النتائج ٢ – ٤

ـــة فـــي الجـــدول رقـــم  ـــائج المبین ـــیم  ) ٢( مـــن خـــالل النت ـــرة عـــن ق المحتـــسبة ) ف ( والمعب
 ظهرت فروق ذات داللة معنویة بین ، الفاعلة في مفصل الكتفةالرئیسالختبارات المرونة للزوایا 

 سـبب معنویـة الفـروق الـى فاعلیـة البـاحثین ویعـزو ،لكـل زاویـة والوسطیة والنهائیة القبلیةالقیاسات 
 اذ تم تكـریس المـؤثرات تیبس الكتفوتأثیر البرنامج العالجي والتأهیلي في عالج اصابة متالزمة 

اذ تــشیر المــصادر بــأن التمرینــات العالجیــة تعطــي لعالجــي كوحــدة متكاملــة العاملــة فــي البرنــامج ا
 وتقویــة االربطــة واالوتــار والعــضالت ،تحــسین وتنــشیط الــدورة الدمویــة( اربعــة فوائــد اساســیة وهــي 
 عــن اســتخدام التمرینــات بالمقاومــة ال  فــض) وتزید مــن المرونــة  ،العــضلیةالعاملــة وتحــسین النغمــة 

ة بعضها باالثقال او بدونها جمیع هذه التمرینات تحسن من الفوائد السابق ذكرها السلبیة واالیجابی
   .(EDU. FOR ORTHOP. TECHNICH, 1985, 167 ) لبشكل افض

 ا  وحــدات اســبوعی ) ٦( وحــدة تدریبیــة عالجیــة مركــزة وبمعــدل  ) ٧٢(  ان البــاحثینویــرى 
 فـأن تركیـز التـدریب علـى مجموعـات "للعـالج اسبوع كافیـة الحـداث اسـتجابة  ) ١٢( وعلى مدى 

ــــر  ــــة یعــــد أكث كمــــا ان االهتمــــام  ) . ٢٨ و١٩٨٤ ،عــــالوي وعبــــدالفتاح" ( فاعلیــــة عــــضلیة معین

وحدة   المتغیر المقاس
مجموع   االختبار  القیلس

  المربعات
درجة 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

) ف(قیمة 
  االحتمالیة  المحسوبة

 مقابل القبلي
زاویة التقریب  0.000** 431.98 325.083 1 325.083  الوسطي

  درجة  عیدوالتب
الوسطي مقابل 

  0.000** 193.88  129.750  1 129.750  النهائي

 مقابل لقبليا
  الوسطي

زاویة المد   0.000** 204.26 574.083  1 574.083
  المفرط

  
الوسطي مقابل   درجة

  0.000** 72.88 187.000  1 187.000  النهائي

 مقابل لقبليا
  0.000** 550.36 428.750  1 428.750  الوسطي

    ویة الرفعزا
الوسطي مقابل   درجة

  النهائي
257.750 1  257.750 93.30 **0.000  
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واسـتخدامها بطریقـة علمیـة یحـافظ علـى جـسم االنـسان ویعیـد العمـل الطبیعـي بالتمرینات العالجیة 
    ) .٢٤٨ ،١٩٩٧ ،خلیل وآخرون(  سیج المصاب او المریض وهذا ما اشار الیهنلل

وتؤكـــد نـــشرت مـــشاهدات الطبیـــة والتـــي تعـــرض نـــشراتها علـــى الـــشبكة الدولیـــة لالنترنیـــت 
تیــبس ان العــالج الصــابة "  تقــول تیــبس الكتــفضــمن موضــوع آالم الكتــف وحــدیثها عــن اصــابة 

 ، یعتمــد بالدرجــة االولــى علــى اداء التمرینــات الریاضــیة العالجیــة لمفــصل الكتــف المتیــبسالكتــف
 .     (WWW. TABIB. COM, 2004)"  نلجـأ الـى تحریـك المفـصل تحـت مخـدر عـام واحیانـا

 معنویة الفروق الظاهرة في النتـائج االحـصائیة الختبـار المرونـة للحركـات الباحثینویعلل    
 لمفــصل الكتــف الــى ان العــالج الطبیعــي هــو الــسبیل االمثــل لعــالج هــذه االصــابة وبــشكل الرئیــسة

لفة وباالعتماد الرئیـسي علـى التمرینـات العالجیـة وهـذا مـا یتفـق مـع تأكیـد رئیسي مع وسائله المخت
 عالج تیبس الكتف ینحصر في العالج الطبیعي المكثف الستعادة المدى بأن ) ١٩٩٩ العوادلي(

 وهو یتركز في العالج الكهربائي باشعة الموجات المتناهیة في القصر ثم اشعة ،الحركي للمفصل
 واشـــعة انترفیرنـــشال واســـعة اللیـــزر والتحریـــك التـــدلیك الطبـــي والتمرینـــات الموجـــات فـــوق الـــصوتیة

العالجیــة التدریجیــة اذ یمكــن للتمرینــات االیجابیــة لمرونــة المفــصل ان تعطــي نتــائج طیبــة ویــسكن 
  .بالكاملاالالم وتستعید في معظم الحاالت المدى الحركي 

   )٤٦ – ١٩٩٩،٣٦ ،العوادلي( 
  فـــي عـــاال   فا  والمتمثلـــة بالموجـــات المیكرویـــة الدقیقـــة أثـــر  لعمیقـــةكمـــا أن الحـــرارة الموجیـــة ا

التــــأثیر علــــى االنــــسجة الرباطیــــة والعــــضلیة المتیبــــسة اذ بفعلهــــا تتهیــــئ هــــذه االنــــسجة لالســــتجابة 
درجـة الحـرارة فـي المنطقـة وبهـا ترتفـع نـسبة اللزوجـة فتعمل على رفع للحركات والتمارین العالجیة 
نـــسجة واالعـــصاب المحیطیـــة ممـــا یقلـــل الـــشعور بـــااللم عنـــد التحریـــك فـــي العـــضالت وترتخـــي اال

عالوي (منه بشكل أفضل مما لو كانت التمارین لوحدها دون أن یسبقها التسخین تحصل الفائدة و 
ة تیــبس كمــا أن تخــصیص برنــامج عالجــي تــأهیلي الصــابة متالزمــ . )٧٨ ،١٩٨٤ ،وعبــدالفتاح

 جهــة تهــتم بهــذا  أوسبق أن أعــد مــن بــاحثین آخــرین لــم یــ وصــیاغةتنفیــذآالكتــف باســلوب علمــي 
  . االستفادة منه في عالجهم  على یساعد المصابین بهذه االصابة ا  ایجابیا  الشأن یعد امر 

    االستنتاجات والتوصیات – ٥
   االستنتاجات ١ – ٥
  . على أصابة متالزمة تیبس الكتف بیاً أثر البرنامج العالجي والتأهیلي ایجا  - ١
ن ممارســة التمــارین العالجیــة المعــدة ضــمن برنــامج عالجــي مّركــز وتكامــل یكــون لــه تــأثیر  ا- ٢

  .ایجابي على تحسین زوایا العمل في مفصل الكتف المتكلس 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٥١

 ان الــربط بــین وســائل العــالج الطبیعــي المختلفــة یــساعد فــي تــسریع العملیــة التأهیلیــة وكــذلك - ٣
 ا  التــشجیع والتحفیــز والتنویــع والتــشویق لــه اثــر االهتمــام بالجانــب النفــسي للمــصاب مــن خــالل 

  . في العالج ا  ایجابی
    التوصیات ٢ – ٥
 وتعمیمــه تیــبس الكتــفاســتخدام البرنــامج العالجــي والتــاهیلي المعــد لعــالج اصــابة متالزمــة  - ١

  .على مراكز التاهیل والعالج الطبیعي 
التاهیلیـة لكونهـا اثبتـت نتـائج جیـدة  توظیف وسـائل العـالج الطبیعـي والـربط بینهـا فـي العملیـة -٢

  .في عالج هذه االصابة وتخفیف االالم بنسبة عالیة 
 االهتمــام بالجانــب النفــسي عنــد تنفیــذ البرنــامج بمــا یحقــق قبــول المــصابین للعــالج والتفاعــل - ٣

  .والتكیف معه خالل مراحل العالج وهذا ما یضمن نجاح العملیة التاهیلیة 
حواض المائیــة  تعتمــد وســائل عالجیــة اخــرى مثــل العــالج المــائي بــاال هة اعــداد بــرامج مــشاب- ٤

  .واجهزة التحریك الكهربائیة وغیرها 
   العربیة االجنبیة المصادر -
   المصادر العربیة-
التطبیقات االحصائیة واستخدامات الحاسوب :  حسن محمد ، ودیع یاسین والعبیدي،التكریتي .١

   .١٩٩٩ ، جامعة الموصل،لكتاب للطباعة والنشر دار ا،في بحوث التربیة الریاضیة
 ١١ – ٦(معـدل انتـشار االنحرافـات القوامیـة للمرحلـة الـسنیة : " رون خـخلیل محمد حسین وآ .٢

   .١٩٩٧ ، مصر، جامعة االسكندریة، المؤتمر العلمعلمي الثاني لریاضة المرأة،)
   .١٩٨٨ ، بغداد،ر دار الكتاب للطباعة والنش،علم التشریح:  قیس ابراهیم ،الدوري .٣
 دار الفكــر ،١ ط،الجدیــد فــي العــالج الطبیعــي واالصــابات الریاضــیة:  عبــدالعظیم ،العــوادلي .٤

   .١٩٩٩ ، القاهرة،العربي
 ،١ ج،١٤ ط، ترجمة العـزاوي هـاني وعبـدالعزیز محمـد،الموجز في التشریح العلمي: كنجهام  .٥

    .١٩٨٠ ، جامعة الموصل،دار الكتاب للطباعة والنشر
 اسـباب وعنایـة وعـالج ، خریطـة تـشخیص، تجمـد الكتـف،تف الحادكألم ال: " مشاهدات نشرة  .٦

   .٢٠٠٤ ،تآریخ النشر،  موقع طبیب دوت كوم،"
  
  
  االجنبیة المصادر -
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7 – Education for Orthopedic Technichian : part 5, Orthotics for lower 
limb blow knee,  Baghdad, Iraq, LIC, Orthopedic, 1985 / 1987 . 

8 – James H. Rimmer : Fitnees and Rehabilitation Programs for special 
Population; Northern Luinois University, WCB, Brown and Bench 
mark publishers, USA, 1994 . 

9 – Patricia M. Davies: "Steps to Follow" A guide to the treatment adult 
hemiplgia; springer – verlag, Berlin Heidelberg, NewYork, Tokyo, 
1985. 

10 – Robert C. France: Introduction to Sports Medicine and Athletic 
Training; library of congress, cataloging in publication data, printed in 
Canada, 2004. 

   )١(  الملحق رقم
  هیليأتالبرنامج العالجي وال

  :یتضمن البرنامج ثالث محاور عالجیة 
 یبـــدأ العـــالج بتـــسخین مفـــصل الكتـــف والعـــضالت العاملـــة علیـــه قبـــل البـــدء بالتمـــارین العالجیـــة  :اوال  

 ٢٠ – ١٥(والتي توجه نحو مفصل الكتف لمدة  ) MW( والذي یتم بواسطة االشعة المایكرویة 
ین المقـررة فـي البرنـامج والتـي یتخللهـا التـدلیك الیـدوي دقیقة ثـم بعـدها یبـدأ المعـالج بـأجراء التمـار ) 

  .االرتخائي
وحـدات  ) ٦( وحدة تدریبیة عالجیة بمعـدل  ) ٧٢( رین العالجیة والذي یتضمن ابرنامج التم : ا  ثانی

 ،دقیقــة ) ٢٥ – ١٥(  ویتــراوح زمــن الوحــدة العالجیــة بــین ،اســبوع ) ١٢( اســبوعیآ موزعــة علــى 
  .لملحق بالتفصیل ویوضح البرنامج في ا

ــ الواجــب المنزلــي الــذي یتعلــق بالمــصاب نفــسه وذویــه اذ یوصــى المــصاب بــأجراء حمــام حــار  : ا  ثالث
للكتف مع التاكید بتوجیه الشور المائي نحو مفصل الكتف والمناطق المحیطة به الجـراء نـوع مـن 

فــي ورة الدمویــة اكبــر قــدر ممكــن مــن االرتخــاء وتنــشیط الــد  التــدلیك المــائي لهــا والحــصول علــى
. الحاصـل عنـد التحریـك بالتمـارین االیـض  المنطقة لضمان االستجابة الفـسلجیة وتنـشیط عملیـات

مــع الــذراع المــصابة بــاكثر قــدر ممكــن مــن الحركــات فــي فعالیــات  كمــا یوصــى المــصاب بالتعامــل
نــد العــالج واهمــال هــذا الجانــب ع الن عــدم التحریــك ،الحیــاة الیومیــة والتحریــك یكــون بحــدود االلــم

والتعامـــل بالـــذراع وتحریكهـــا یـــساهم فـــي المحافظـــة علـــى  ،یـــؤخر الـــشفاء ویبطـــئ العملیـــة التاهیلیـــة
مستوى المرونة المتحققة في التاهیل وكذلك القوة العضلیة كما یحافظ علـى المفاصـل االخـرى فـي 

دون تراجعهـا  والحیلولـة یـبسالذراع المصابة والعضالت العاملة علیهـا وسـالمتها مـن الـضمور والت
   .جراء تعطل حركتها

  )برنامج التمارین العالجیة ( 
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  )االسبوع االول(
مــن وضــع االســتلقاء علــى الظهــر یقــوم المعــالج برفــع الــذراع وهــي ممــدودة مــن : التمــرین االول 

 تكـرار االداء ،كـتوى االلـم عنـد التحریــل المرفق نحو االعلى ثم خفظها مع مراعاة مسـمفص
  .تمرین مرتین یعاد ال) ٨ – ٦(

من وضع االستلقاء على الظهر یقـوم المعـالج بتحریـك الـذراع وهـي ممـدودة كلیـآ : التمرین الثاني 
 ،باتجاه الجانب والخارج بعیدآ عن الجذع ثم ارجاعها مع مراعاة مستوى االلم عنـد التحریـك

  .یعاد التمرین مرتین ) ٨ – ٦(تكرار االداء 
قاء علــى الظهــر یقــوم المعــالج برفــع الــذراع وهــي ممــدودة مــن  مــن وضــع االســتل:التمــرین الثالــث 

مفــصل المرفــق نحــو االعلــى ثــم تحریــك الــذراع باتجــاه الیمــین ثــم باتجــاه الیــسار ثــم العــودة 
یعــــاد ) ٨ – ٦( تكــــرار االداء ،للوضــــع االبتــــدائي مــــع مراعــــاة مــــستوى االلــــم عنــــد التحریــــك

   .التمرین مرتین
قاء علـــى الظهـــر یقـــوم المعـــالج بتحریـــك الـــذراع نحـــو الجانـــب  مـــن وضـــع االســـتل:التمـــرین الرابـــع 

والخــارج بعیــدآ عــن الجــذع ثــم تــدویر الــذراع نحــو االمــام بــدوائر صــغیرة مــع مراعــاة مــستوى 
  .یعاد التمرین مرتین  ) ٨ – ٦(   تكرار االداء،االلم عند التحریك

نحــو الجانــب  ك الــذراعمــن وضــع االســتلقاء علــى الظهــر یقــوم المعــالج بتحریــ: التمــرین الخــامس 
والخــارج بعیــدآ عــن الجــذع ثــم تــدویر الــذراع نحــو الخلــف بــدوائر صــغیرة مــع مراعــاة مــستوى 

  .یعاد التمرین مرتین  ) ٨ – ٦(  تكرار االداء ،االلم عند التحریك
*****************  

  )االسبوع الثاني(
 ) ١٠( اء فـــي التمـــرین الـــى تعـــاد تمـــارین االســـبوع االول نفـــسها مـــع زیـــادة عـــدد مـــرات تكـــرار االد

  .تكرارت ویعاد التمرین ثالث مرات بدآل من مرتین 
*****************  

  )االسبوع الثالث( 
  :تعاد تمارین االسبوع الثاني بشدد وجرعات االداء نفسها مع اضافة التمرینین االتیین 

)  سـم ٢٠القـدمین المـسافة بـین الحـائط و ( مـن وضـع الوقـوف باتجـاه الحـائط : التمرین الـسادس 
لحـائط عـن طریـق حركـة ثنـي یقوم المصاب بزحلقت الذراع بعد وضع كف الذراع المـصابة علـى ا

 وتكـراراالداء ،ومد اصابع الكف والزحلقة نحو االعلى لمحاولة رفع الذراع بمساعدة الـذراع الـسلیمة
  .ویعاد التمرین مرتین  ) ٨ – ٦(

یـودي ) تـشابك اصـابع الكفـین امـام الـصدر ( الظهـر من وضع االسـتلقاء علـى : التمرین السابع 
 وتكـرار االداء  ،المصاب حركة رفع الذراعین نحو االعلى باقصى مدى حركي ممكن ثم خفظهما

  .ویعاد التمرین مرتین  ) ٨ – ٦( 
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***************** 
  )عاالسبوع الراب( 

مـرینین الـسادس والـسابع لتـصبح تعاد تمارین االسبوع الثالث نفسها مع زیادة في جرعات االداء للت
  .تكرارت وتعاد ثالث مرات  ) ١٠( 

***************** 
  )االسبوع الخامس(

  :تعاد تمارین االسبوع الرابع بالشدد والتكرارات نفسها مع اضافة التمرین االتي 
ــامن  مــشابكة اصــابع الیــدین مــع مــن وضــع االســتلقاء علــى الظهــر یقــوم المــصاب ب: التمــرین الث

 ثم رفع الذراعین عالیـآ بمـد النـرفقین بعـدها یقـوم بحركـة الـذراعین مـن مفـصل الكتفـین نحـو بعضها
ویعلـد  ) ٨ – ٦(  وتكـرار االداء ،الخلف باقصى مدى ممكـن ثـم ارجاعهمـا الـى الوضـع االبتـدائي

  . التمرین مرتین 
******************  

  )االسبوع السادس(
فــي تكــرار التمــرین الثــامن الــى مــع زیــادة دها وتكرارتهــا  بــشدتعــاد تمــارین االســبوع الخــامس نفــسها 

  .تكرارت ویعاد ثالث مرات ) ١٠(
******************  

  )االسبوع السابع(
  : تعاد تمارین االسبوع السادس بالشدد والتكرارات نفسها مع اضافة التمرینین االتیین 

ة ثابتة بالذراع السلیمة یمـسك من وضع االستناد االمامي على طاولة او منضد: التمرین التاسع 
بالیـــد المـــصابة وییحـــرك الـــذراع مـــن مفـــصل الكتـــف لرســـم دوائـــر ) كغـــم ١ (  المـــصاب ثقـــل بـــوزن

 ویعــــاد ،ثــــم باتجــــاه الیــــسار كــــذلك ) ٨ – ٦ (  وهمیــــة علــــى االرض باتجــــاه الیمــــین وبتكــــرار اداء
  . التمرین مرتین 

لـــسریر والـــذراع المــصابة متدلیـــة مـــن مــن وضـــع االنبطــاح علـــى الـــبطن فــوق ا: التمـــرین العاشـــر 
 یقــوم المــصاب بتحریــك الــذراع المــصابة مــن مفــصل الكتــف باتجــاه االمــام ثــم للخلــف ثــم ،الجانــب

  . ویعاد التمرین مرتین  ) ٨ – ٦(  وتكرار االداء،رفعها ثم خفظها للعودة الى نقطة البدایة
  
  

  )ثامناالسبوع ال(
تكــرارات نفــسها مــع زیــادة فــي شــدة التمــرین التاســع لیــصبح تعــاد تمــارین االســبوع الــسابع بالــشدد وال

ویعـاد  ) ١٠(  والتمرین العاشر یصبح تكـرار االداء ، ) ١٠( وتكرار االداء ) كغم ٢( وزن الثقل 
  . ثالث مرات 
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*****************  
  )االسبوع التاسع( 

ر االداء للتمــرین التاســع تعــاد تمــارین االســبوع الثــامن بــشددها وتكراراتهــا نفــسها مــع زیــادة فــي تكــرا
  :واضافة التمرین االتي . ویعاد ثالث مرات  ) ١٠( لتصبح 

مــن وضــع الوقــوف امــام ســلم او شــباك متــدرج یقــوم المــصاب بمحاولــة : التمــرین الحــادي عــشر 
ایــصال الــذراع المــصابة لمــسك أعلــى درجــة یــستطیع المــصاب الوصــول الیهــا ومــسكها ثــم الثبــات 

ـــة  ثان٣٠( بالوضـــع لمـــدة  ـــواني ١٠( یأخـــذ راحـــة وبعـــدها ) ی ـــم تعـــاد الحركـــة وتكـــرار االداء)  ث   ث
  .مرات   ) ٦ ( 

*****************  
  )العاشراالسبوع (

تعاد تمارین االسبوع التاسع بالشدد والتكرارات نفسها مع زیادة تكرار التمرین الحادي عشر لیصبح 
  :  واضافة التمرین االتي ،مرات ) ٨( 

مــن وضــع الجلــوس علــى كرســي والــذراع المــصابة بجانــب ســلم او شــباك : عــشر التمــرین الثــاني 
متدرج یمسك المصاب باعلى درجات السلم التي یستطیع الوصول الیها ویقوم بعدها بمحاولة ثني 

  . ویعاد التمرین مرتین  ) ٨ – ٦( الجذع للجهة البعیدة عن السلم وبتكرار اداء 
*****************  

  )ي عشراالسبوع الحاد( 
تعــاد تمــارین االســبوع العاشــر بالــشدد والتكــرارات نفــسها مــع زیــادة فــي تكــرار التمــرین الثــاني عــشر 

  :  واضافة التمرین االتي ،ویعاد ثالث مرات ) ١٠( لیصبح 
مــن وضــع الجلــوس علــى كرســي مــن دون مقــابض او مــصطبة تمــرین : التمــرین الثالــث عــشر 

الكـامآل والحركـة الـذراع الممـدودة اع المـصابة یقـوم برفـع بالـذر ) كغم ٢( یمسك المصاب بثقل یزن 
خفظهـا لیرفعهـا بعـدها مباشـرة من مفصل الكتف نحو االمام وعالیآ القصى مدى حركي ممكن ثـم 

ـــــــــــب  ـــــــــــم خفظهـــــــــــا وتكـــــــــــرار االداءنحـــــــــــو الجان ـــــــــــصى مـــــــــــدى حركـــــــــــي ممكـــــــــــن ث ـــــــــــى باق   واالعل
  . ویعاد التمرین مرتین  ) ٨ – ٦ ( 

*****************  
  )ع الثاني عشراالسبو (

تعــاد تمــارین االســبوع الحــادي عــشر بالــشدد والتكــرارات نفــسها مــع زیــادة فــي تكــرار التمــرین الثالــث 
  ویعاد التمرین ثالث مرات )  ١٠ (عشر لیصبح 
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