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 ممخص البحث
شممت مقدمة البحث عن دور التمرينات في اعادة تأىيل مرضى الشمل الدماغي الشقي وعن     

تأثير تناول عشبة الجنكة بيموبا في تحسين الحركة لدى ىذا المرض، وتكمن مشكمة البحث في 
عدم وجود دراسات عممية تثبت تأثير تمك العشبة عمى مرضى الشمل الدماغي الشقي، لذا ارتأت 

ىدف اان عمى حل ىذه المشكمة من خالل تمرينات مصاحبة لتناول تمك العشبة واما الباحثت
اعداد تمرينات تأىيمية مصاحبة لتناول عشبة الجنكة بيموبا، ومعرفة تأثير التمرينات ىي  البحث

التأىيمية المصاحبة لعشبة الجنكة بيموبا في تحسين بعض القابميات الحركية لممصابين بالشمل 
اما فروض البحث ىي توجد فروق ذات داللو احصائية بين المجموعتين في لشقي الدماغي ا

عينة من مقاتمي الجيش العراقي المصابين بالشمل  مجتمع البحثاالختبارات البعدية، وتمثل 
(مصاب، اذ 42الدماغي الشقي اما عينة البحث تم اختيارىا بالطريقة العشوائية من عينة قواميا )

(إلجراء التجارب 2( لكل مجموعة و)01جموعتين تجريبية وضابطة وبواقع)تم تقسيميم الى م
وبعد الحصول عمى نتائج االختبارات البعدية تم معالجة البيانات احصائيًا االستطالعية، 

ان التمرينات التأىيمية كان ليل تأثيرًا ايجابيًا في وعرضيا ومناقشتيا اما نتائج البحث فكانت 
( كية مع تناول عشبة الجنكة بيموبا لممصابين بالشمل الدماغي الشقيتحسين القابميات الحر 

 اب الى جانب التمارين التأىيمية. واوصت الباحثتان التأكيد عمى استخدام األعش
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Abstract 
         The introduction of the present study includes the role of the 
requalifying cerebral palsy patients and the effects of having Gingko Biloba 
herb in improving some movements of patients. The problem of this research 
lies in the lack of scientific studies that prove the effects of that herb on the 
cerebral palsy patients. So، the researchers suggested solving this problem 
by using accompanying exercises with the herb. The study aims at preparing 
qualifying exercises accompanying to have Gingko Biloba herb and knowing 
the effects of these qualifying exercises in improving some motor abilities for 
the cerebral palsy patients. It is hypothesized that there is no statistically 
significant difference between the experimental and the control group in post-
tests. The population of this study was consists of Iraqi army fighters who 
suffer from cerebral palsy. The sample was chosen arbitrarily from (24) 
patients. The researchers were divided them into experimental and control 
groups، ten for each and four for the pilot administration. After gaining the 
post-test results، the data were manipulated statistically then discussed. The 
results show that the qualifying exercises have a positive impact in improving 
motor abilities with having the Gingko Biloba herb for cerebral palsy patients. 
The researchers recommend using herbs with qualifying exercises.  
      

 
 



 المقدمة:-1
عممية التأىيل مسؤولية اجتماعية تتطمب التخطيط والعمل والدعم االجتماعي وان فمسفة  تعد     

التأىيل تؤكد عمى دور االنتقال بالمرضى من االعتماد عمى االخرين الى االعتماد عمى الذات 
فالتأىيل ىي عممية مستمرة ومنظمة ىدفيا الوصول المريض  الحركية،الستعادة المريض قدراتو 

 توى الوظيفي الجيد.الى المس
تشير  المرضى إذوتعد التمارين التأىيمية واحدة من أكثر الوسائل تأثيرًا في اعادة تأىيل     

الكثير من المصادر الى ان التمارين التأىيمية تسرع في استعادة العضالت والمفاصل إلمكانياتيم 
 الوظيفية. 

الشقي وىو عدم قدرة المريض عمى تحريك  ومن اكثر أنواع االعاقة شيوعًا ىو الشمل الدماغي   
جانب واحد من الجسم )الطرف العموي والسفمي في نفس الناحية( والذي يرافقو العديد من 
المتغيرات البدنية كضعف وضمور العضالت وتحدد حركة المفاصل وقمة التوازن وعدم القدرة 

لقمق الشديد التي يشعر بيا عمى المشي كذلك المتغيرات النفسية كحاالت االحباط والكآبة وا
وىناك عدة طرق لمعالج  ،المريض والتي تؤدي الى اضطرابات في المتغيرات الوظيفية والفسمجيو

تحدد حسب وضع المريض وحسب نوع االصابة وتعد االدوية عنصرًا ميمًا في العالج ولكن 
شاب تحتوي عمى ىناك جزء ميم اخر اال وىو الغذاء والعالج ببعض انواع االعشاب فيناك اع

مواد مفيدة لمثل ىذه الحاالت ولكن يجب ان تستعمل تحت اشراف اخصائي في ىذا المجال 
شأنيا شأن استعمال االدوية التي ليا محاذير ومقادير خاصة يجب االخذ بيا عند استعمال 

الحصول ستطباب أو العشبة فالعشب الطبي: ىو نبات يستعمل بشكل جزئي أوكمي لغايات اال
فوائد طبية معينة. تمتمك النباتات القدرة عمى تصنع مجموعة كبيرة من المركبات الكيميائية عمى 

وتعد عشبة الجنكة واحدة من أجل تنفيذ وظائف بيولوجية ىامة،  التي يمكن استخداميا من
تحتوي عمى مواد فعالة متنوعة تعمل عمى تسييل سريان الدم وتؤمن  يااالعشاب التي اظيرت ان

متكاممة في عالج حاالت الشمل الدماغي، ومن كل ما تقدم تكمن أىمية البحث في فعالية 
تحسين بعض قابميات الحركية لمرضى الشمل الدماغي الشقي عن طريق أستخدم تمارين خاصة 

يعد العمل مع المرضى قضية انسانية تحتاج الى وعي دقيق و  ،مصاحبة ليا تناول عشبة الجنكة
الى الضغوط  يتعرضون ابناء جيشنا الباسل وبما أنوالمساعدة ليم لتوجيييم وتقديم العون 

النفسية الى جانب االصابات نتيجة خوضيم المعارك في تحرير المناطق الساخنة ونتيجة ليذه 
الضغوط يتعرض لإلصابة بالجمطة الدماغية لذا ارتأت الباحثتان بأن تقدمان ليم العرفان والشكر 

تضحياتيم البطولية عن طريق وضع تمرينات تأىيمية مع تناول الجزيل بشيء بسيط قياسًا ب
عشبة الجنكة بيموبا، وبعد االطالع عمى وسائل العالج المستخدمة في المراكز العالجية والتي 

ىذا ما دعاىما الى التقصي من اجل ايجاد افضل الطرق عن  ،تكاد ان تكون متشابية نوعًا ما



ائي اضافة الى الجانب التأىيمي ومن ىنا جاءت مشكمة طريق تسميط الضوء عمى الجانب الغذ
البحث في اعداد تمرينات تأىيمية الى جانب تناول عشبة الجنكة بيموبا في تحسين بعض 
القابميات الحركية لمرضة الشمل الدماغي الشقي، وتكمن اىداف البحث في اعداد وتطبيق 

ابين بالشمل الدماغي الشقي وكذلك تمرينات تأىيمية مع استخدام عشبة الجنكة بيموبا لممص
التعرف عمى تأثير التمرينات التأىيمية المصاحبة لعشبة الجنكة بيموبا في تحسين بعض القابميات 

فروض البحث ىي توجد فروق ذات داللة اما الحركية  لدى المصابين بالشمل الدماغي الشقي، 
تجريبية والضابطة، وكذلك توجد فروق لممجموعتين ال ةوالبعدي ةالقبمي االختباراتاحصائية بين 

 ذات داللة احصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبارات البعدية.
 :منهجية البحث واجراءاته الميدانية-2
 منهج البحث: 1 – 2

استخدمت الباحثتان المنيج التجريبي ذو التصميم التجريبي لممجموعتين )الضابطة      
والتجريبية( وىذا المنيج يعمل عمى حل المشكمة بصورة عممية وبشكل عممي بعيد عن 
االحتماالت لكونو )يمثل االقتراب االكثر صدقًا لحل العديد من المشكالت العممية بصورة نظرية 

 (.9:0555 واسامو:حسن وعممية( )محمد 
 مجتمع البحث وعينته: 2 – 2

تمثل مجتمع البحث بمقاتمي الجيش العراقي المصابين بالشمل الدماغي الشقي ممن ىم      
( مصاب بطريقة عشوائية والذين تمت 42سنة( وقد تم سحب عينة قواميا ) 91 – 21بأعمار )

بتقسيميم الى  تانث قامت الباحثحي ،مراجعتيم لمستشفى المثنى العسكري/ مطار المثنى
( مصابين إلجراء التجربة 2( لممجموعة الواحدة و)01مجموعتين تجريبية وضابطة وبواقع )

قبل  المعدة مناالستطالعية وسوف يتم تطبيق التمرينات المصاحبة لتناول عشبة الجنكة بيموبا 
في المركز العالجي في نفس  اما المجموعة الضابطة فسيتم اعتماد المنيج المستخدم ،الباحثتان

 المستشفى.
 االدوات واالجهزة المستخدمة: 3 – 2

ان االدوات المستخدمة في البحث ىي التي تمكن الباحث من جمع البيانات وحل المشكمة    
 لتحقيق اىداف البحث أٌي كانت ىذه االدوات من عينات واجيزة وادوات وىي كما يأتي:

استمارة رأي الخبراء في تحديد  المقابالت الشخصية. جنبية.المصادر والمراجع العربية واال
قياس  المساعد. استمارةفريق العمل   طبية. سدية. كرة حبال مطاطية. كرسي. االختبارات.

( sonyكاميرا فيديو نوع )  .ساعة توقيت جياز جونيميتر لقياس المدى الحركي.. المدى الحركي
 (.0عدد )

 



 الميدانية:اجراءات البحث  4 – 2
 االختبارات: تحديد 1 – 4 – 2

قامت  البحث،لغرض تحديد االختبارات التي تقيس االتزان والمدى الحركي لدى عينة      
حيث قامت  ،الباحثتان باالطالع عمى العديد من المصادر والمراجع التي تناولت ىذه االختبارات

( 3بإعداد استمارة باستطالع اراء الخبراء حول ترشيح ىذه االختبارات وتضمنت االستمارة )
وبعد جمع االستمارات وتفريغ البيانات تم ترشيح  ،( اختبارات لممدى الحركي3اختبارات لمتوازن و)

 (.0% فما فوق وكما مبين في جدول )59االختبار الذي حقق نسبة اتفاق 
 نسبة اتفاق الخبراء حول اختبارات القبميات الحركية (1ول )يبين الجد

 الترشيح نسبة االتفاق الموافقون اسم االختيار المتغيرات
 كال نعم

  √ %83،33 11 الجموس عمى كرة طبية -1 االتزان
  √ %111 12 الجموس عمى حافة سرير -2

   %58،33 7 الوقوف عمى قدم واحدة -3
 

المدى 
 الحركي

   %83،33 11 رفع الذراعين لمجانب -1
  √ %111 12 لممفاصل)الجونيوميتر( اختبار المدى الحركي -2

   %83،33 11 ثني ومد الركبة من وضع الجموس -3
 
 التجارب االستطالعية: 5 –4
 التجربة االستطالعية االولى: 1 – 5 – 2

من اجل الحصول عمى نتائج موثوق فييا البد من اتباع اجراءات عممية محددة ولمتحقق       
من سالمة تمك االجراءات واختيار اساليب وأدوات البحث استمزم ىذا االمر من الباحثتان القيام 

عمى  تعد التجربة االستطالعية )دراسة تجريبية اولية يقوم بيا الباحث ، اذتجربة استطالعية اولى
قامتا بإجراء تجربة  اذ عينة صغيرة قبل قيامو ببحثو بيدف اختيار أساليب البحث وأدواتو(

 وكان الغرض منيا: 45/0/4102( بتاريخ 2استطالعية عمى عينة قواميا )
 .التحقق من صالحية االجيزة واالدوات 
 .التأكد من مالئمة المكان الخاص بإجراء االختبارات 
 العمل المساعد. التأكد من كفاءة فريق 
 .حساب الوقت الذي تستغرقو االختبارات 
 التحقق من االسس العممية. 

 



 االسس العممية لالختبارات المرشحة 1 – 1 – 5 – 2
ان جميع االختبارات المستخدمة في البحث ىي اختبارات مقننة عمى الرغم من ذلك قامت      

الباحثة بالتحقق من صالحية جميع االختبارات ومالئمتيا لعينة البحث عن طريق ايجاد 
 امالت الصدق والثبات والموضوعية.مع
جموعة من من اجل تحقق الباحثتان من صدق االختبارات تم عرضيا عمى م الصدق: -

 (.0% كما مبين في جدول )59الخبراء وتم انتقاء االختبارات التي حققت نسبة اتفاق 
استخدمت الباحثتان طريقة االختبار واعادة االختبار لغرض التحقق من ثبات  الثبات: -

االختبارات حيث قامت باستخراج معامل االرتباط بيرسون بين نتائج االختبارين وكانت 
 النتائج.

تعني الموضوعية )عدم اختالف المقدرين في الحكم عمى شيء ما أو عمى  عية:الموضو  -
وعمى الرغم من ان االختبارات تستعمل شريط  ،(5: 0555موضوع معين( )مصطفى :

قياس وساعة توقيت وىي سيمة وواضحة اال ان الباحثتان تحققت من موضوعية االختبارات 
باالعتماد عمى نتائج محكمين اثناء اعادة االختبار وقامت باستخراج معامل االرتباط بيرسون 

 (.4بينيما كما مبين في جدول )
 ممية لالختباراتيبين األسس الع (2جدول )

 الداللة االحصائية معامل الموضوعية الداللة االحصائية معامل الثبات االختبارات
 معنوي 1،988 معنوي 1،976 االتزان
 معنوي 1،994 معنوي 1،987 االتزان

 معنوي 1،986 معنوي 1،965 المدى الحركي
 التجربة االستطالعية الثانية  2 – 5 – 2

بإجراء التجربة االستطالعية الثانية والخاصة بتنفيذ التمرينات وذلك بتاريخ قامت الباحثتان    
حيث كان الغرض منيا  ،(2عمى افراد العينة االستطالعية والبالغ عددىم ) 4102/  0/ 31

تحديد التمرينات عدد التمرينات التي تؤدى في الجمسة الواحدة وكذلك التأكد من كفاءة فريق 
بيق التمرينات والمعوقات التي قد تواجو العمل )مجمع المغة العربية : العمل المساعد في تط

 (،وقد حققت التجربتين االستطالعيتين اىدافيما.5: 0552
 اختبارات القبمية الحركية 3 – 5 – 2

 الجموس عمى كرة طبية –اختبار التوازن :أ   –اواًل 
 لثبات.قياس التوازن لدى المصاب من وضع ا -الغرض من االختبار:• 



يضع المعالج الكرة عمى االرض ويطمب من المصاب الجموس عمى الكرة  -وصف االختبار:• 
وكأنما يجمس عمى الكرسي ويبدأ حساب الوقت الذي يستغرقو المصاب بشكل متزن وثابت في 

 الجموس.
 حساب الزمن -التسجيل :• 

 الجموس عمى حافة السرير –ب 
 قياس التوازن لدى المصاب اثناء الجموس -الغرض من االختبار:• 
يطمب من المريض الجموس عمى حافة السرير وحساب الوقت المستغرق  -وصف االختبار :• 

 اثناء الجموس بشكل متزن.
 حساب الزمن. -التسجيل :• 

 (3: 4112)سموم:قياس المدى الحركي • المدى الحركي: –ثانيًا 
عن محاولة استخدام المنقمة أو مقياس الزاوية  0525كشفت مارجريت مور عام  -الجونيوميتر:

في قياس مدى حركة مفاصل الجسم وذلك لمتحقق من معدل التقدم الذي كان يحققو المصابين 
بكسور في الحرب. فيو بسيط االستعمال فعند قياس مدى مفصل المرفق مثاًل توضع ذراع 

عظم العضد من الخارج وذلك في وضع الزاوية القائمة لممفصل الجونيوميتر المتحركة موازية ل
ويدل الفرق بين القراءتين عمى مدى حركة  ،051وتؤخذ القراءة زيادة زاوية التمفصل واقترابيا من 

 المفصل.
 االختبارات القبمية 6 – 2

موعتي قامت الباحثتان بإجراء االختبار القبمي بمساعدة فريق العمل المساعد عمى مج       
وقد تم تصوير االختبارات القبمية ومن خالل  4102/  4/  0البحث التجريبية والضابطة بتاريخ 

اذ  ةنتائج االختبارات القبمية تحققت الباحثتان من تكافؤ مجموعتي البحث في المتغيرات المبحوث
الجدول  اسفرت النتائج عن عدم ظيور فروق ذات داللة احصائية بين المجموعتين كما مبين في

(3.) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 يبين التكافؤ لمجموعتي البحث (3جدول )

 المتغيـــرات
 قيمة ت المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 المحسوبة
 الداللة

 ع س   ع س   االحصائية
 غير معنوي 1،617 1،824 14،63 1،684 14،85 كرة طبيةالجموس عمى 

 غير معنوي 1،846 1،847 19،96 1،755 19،64 حافة السريرالجموس عمى 
 غير معنوي 1،239 4،61 48،11 3،44 48،57 الحركي قياس المدى

 .18ودرجة حرية  1،5( تحت مستوى داللة 1،734بمغت قيمة ت الجدولية )      
 التمرينات التأهيمية )التجربة الرئيسية( 2-6-1

بعد اطالع الباحثتان عمى العديد من المصادر والمراجع العربية واالجنبية وشبكة       
اختيار واعداد عدد من التمرينات التأىيمية  تمالمعمومات )االنترنيت( فيما يخص موضوع البحث 

بعد ترشيحيا من قبل المختصين وذوي الخبرة واعتمدتيا في تطبيق التجربة وكان تطبيق 
 -:كاالتيالتأىيمية التمرينات 
  صباحًا في مستشفى المثنى  5الساعة  4102/ 4/ 4بدأ تطبيق الوحدات التأىيمية يوم

 العسكري/ مطار المثنى/ بغداد.
 ( مرات في االسبوع من ايام 3تم تطبيق التمرينات عمى المجموعة التجريبية بمعدل )

 الخميس ( من كل اسبوع. –الثالثاء  –)االحد 
 مبدأ التدرج بالتمرينات وقد  مراعات تم وقد دقيقة في كل وحدة، 91التمارين  دةوم

 اشتممت التمرينات عمى تمارين لتحسين االتزان والمدى الحركي لدى عينة البحث.
 : كانت طريقة تناول العشبة من خالل اخذ ممعقة طعام من العشبة  عشبة الجنكة بيموبا

دقائق بعدىا يتناوليا المصاب  9في كوب كل مصاب  العشبة ،ثم غمي الماء وتنقيع
 صباحا كوب واحد  ومساء كوب واحد 

 االختبارات البعدية 7 – 2
في نفس القاعة التي اجريت  4102/ 2/2تم اجراء االختبارات البعدية يوم الثالثاء الموافق     

 فييا االختبارات القبمية وبالترتيب نفسو من قبل فريق العمل المساعد.
 الوسائل االحصائية: 8 – 2

 .spssاستخدم الباحثتان الحقيبة االحصائية 
 لمعينات المرتبطة  tاختبار  المستقمة،لمعينات  tاختبار  المعياري،االنحراف  الحسابي،الوسط 

  تها:ومناقش هاوتحميمالنتائج  عرض-3
 المتغيرات المبحوثةالبعدي لممجموعة التجريبية في  –عرض نتائج االختبار القبمي  3-1

 .تهاومناقش هاوتحميم



 االختبار بين المحسوبة ت وقيمة المعيارية واالنحرافات الحسابية االوساط يبين (4جدول رقم )
 المبحوثة المتغيرات في التجريبية لممجموعة والبعدي القبمي

 المتغيرات
 االختبار البعدي االختبار القبمي

 ع ف َس ف
 قيمة ت
 المحسوبة

 الداللة
 ع س   ع س   االحصائية

 معنوي 3،881 1،964 2،41 1،842 17،26 1،684 14،85 كرة طيةالجموس عمى 
 معنوي 8،125 1،622 4،16 1،589 23،81 1،755 19،64 حافة السريرالجموس عمى 
 معنوي 6،149 2،326 4،52 1،866 53،19 3،44 48،57 الحركيالمدى 

 .9ودرجة حرية  1،15تحت مستوى داللة ( 1،833بمغت قيمة ت الجدولية )
( قيم ت المحسوبة لداللة الفروق بين االختبار القبمي والبعدي لممجموعة 2يبين جدول )   

 – 5،049 -3،55) قيم ت المحسوبة بمغت عمى التواليالتجريبية وقد اظيرت النتائج ان 
ودرجة  1،9مستوى داللة ( تحت  0،533( وىي اكبر من قيمة ت الجدولية والبالغة )  6،025

. وىذا يعني وجود فروق معنوية بين االختبارات القبمية والبعدية ولصالح االختبارات 5حرية 
 البعدية.

وتعزو الباحثتان ذلك الى وصول المصاب حالة التوازن وذلك من خالل تطبيق التمرينات    
ان محمد "ذ يذكر ماىر والتي ادت الى قدرة المصاب بالتحكم بمختمف المجاميع العضمية ا

التوازن ينتج عن التحكم في كمية االستشارات الموجية لمختمف المجاميع العضمية لموصول الى 
اما بالنسبة لمتحسن الذي حدث في المدى الحركي فتعزز  (.6: 4102: )ماىرالتوازن " 

تي تم تطبيقيا الباحثتان ذلك الى ان تحريك مفاصل الجسم لمجية المصابة من خالل التمرينات ال
ادت الى وصول المفصل المصاب الى المدى الطبيعي ليا كذلك تقوية العضالت واالربطة 
العاممة تعمل عمى تحسين المدى الحركي لمجزء المصاب اذ يذكر مفتى ابراىيم " استخدام 
تمرينات المدى الحركي الكامل أي تمرينات الوصول لممدى الحركي الكامل لممفاصل يؤدي الى 

 (.2: 4115سين المدى الطبيعي لممفصل "  )مفتي : تح
 البعدية لممجموعة الضابط في المتغيرات المبحوثة –عرض نتائج االختبارات القبمية  3-2

 تها:ومناقش يهاوتحميم
يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ت المحسوبة بين االختبار  (5جدول رقم )

 لممجموعة الضابطة في المتغيرات المبحوثةالقبمي والبعدي 
 قيمة ت ع ف س  ف االختبار البعدي االختبار القبمي المتغيرات

 المحسوبة
 الداللة

 ع س   ع س   االحصائية
 معنوي 2،238 1،782 1،26 1،962 15،89 1،824 14،85 كرة طبيةالجموس عمى 

 معنوي 8،475 1،944 1،52 1،899 21،48 1،847 19،96 السريرحافة الجموس عمى 
 معنوي 3،411 2،652 2،85 2،314 51،96 4،61 48،11 لحركيالمدى 



 .9ودرجة حرية  1،15( تحت مستوى داللة 1،833بمغت قيمة ت الجدولية )
( قيم ت المحسوبة لداللة الفروق بين االختبار القبمي والبعدي لممجموعة 9يبين جدول )   

 – 4،229 -4،435النتائج ان قيم ت المحسوبة بمغت عمى التوالي ) التجريبية وقد اظيرت 
ودرجة  1،9( تحت مستوى داللة  0،533( وىي اكبر من قيمة ت الجدولية والبالغة )  3،211

. وىذا يعني وجود فروق معنوية بين االختبارات القبمية والبعدية ولصالح االختبارات 5حرية 
الى التمرينات التي يتم تطبيقيا من قبل المختصين في مركز البعدية، وتعزو الباحثتان ذلك 

 العالج الطبيعي في مستشفى المثنى العسكري.
 في المتغيرات المبحوثة ةالبعدية لممجموعة الضابط –عرض نتائج االختبارات القبمية  3-3

 تها:ومناقش هاوتحميم
وقيمة ت المحسوبة بين يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية  (6جدول رقم )

 المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبارات البعدية لمتغيرات البحث

 .18ودرجة حرية  1،15( تحت مستوى داللة 1،734بمغت قيمة ت الجدولية )  
( داللة الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبارات البعدية، 6يبين جدول )   

( وىي  4،090 ،3،509 ،0،525النتائج ان قيم ت المحسوبة بمغت عمى التوالي ) اظيرت 
. وىذا 05ودرجة حرية  1،19( تحت مستوى داللة 0،232اعمى من القيمة الجدولية البالغة )

يعني وجود فروق معنوية لصالح المجموعة الضابطة وتعزو الباحثتان ذلك الى التمرينات 
تم تطبيقيا عمى المجموعة التجريبية حيث تضمنت تمارين تحسين المتقدمة من قبميم والتي ي

االتزان كذلك تمارين لممدى الحركي وكانت ىذه التمارين ضمن وحدات مقننة من حيث التكرار 
والراحة كذلك التزام افراد المجموعة التجريبية بالوحدات التأىيمية ضمن الوقت المحدد وعدم 

ى الى تحسين االتزان والمدى الحركي لدى المجموعة التجريبية االنقطاع عن التمارين كل ذلك اد
حيث يذكر كل من حممي ابراىيم وليمى السيد فرحات "ان العالج  ،افضل من المجموعة الضابطة

الطبيعي الذي يعمل عمى تقوية العضالت واالربطة والعظام والمفاصل لألعضاء المصابة حتى 
: 0555مكانيات المصاب وما تبقى لو من قوة" )حممي : يتم التأىيل الطبي في حدود قدرات وا

0. ) 

 المتغيرات
 قيمة ت المجمعة الضابطة المجموعة التجريبية

 المحسوبة
 الداللة

 ع س   ع س   االحصائية
 معنوي 1،979 1،962 15،89 1،842 17،26 كرة طبية الجموس عمى

 معنوي 3،815 1،899 21،48 1،589 23،81 السريرحافة  الجموس عمى
 معنوي 2،151 2،314 61،96 1،866 53،19 الحركي المدى



وتعد التمارين التأىيمية حركات رياضية معينة في عالج حاالت مرضية مختمفة وغرضيا وقائي 
 (.4:  0551عالجي وذلك إلعادة الجسم الى الحالة الطبيعية او تأىيمية ) سميعة : 

 الخاتمة:-4
الباحثتان استنتج أن التمرينات التأىيمية اثر ايجابي في وفي ضوء النتائج التي حصل عمييا 

تحسين االتزان والمدى الحركي لدى المجموعة التجريبية، ان منياج المركز الطبي في مستشفى 
المثنى العسكري دور فاعل في تحسين االتزان والمدى الحركي لدى المجموعة  الضابطة، و وان 

مجموعة التجريبية افضمية وفعالية في تحسين االتزان والمدى التمرينات التأىيمية المطبقة عمى ال
بعدية، واوصى  –الحركي عن المجموعة الضابطة وىذا ما فسرتو نتائج االختبارات البعدية 

عتماد عمى التمرينات التأىيمية المعدة من قبل الباحثتان في مركز العالج الطبيعي اال الباحثتان
لكي يتمكن  ،يبات خاصة بالتمرينات التأىيمية وكيفية تطبيقياوعمى الجيات المسؤولة اعداد كت

التأكيد عمى استخدام االعشاب الى جانب و  المصاب من االستفادة بيا اثناء تطبيق التمرينات،
 التمارين التأىيمية .

 المصادر والمراجع :
 ،الطبعة  التربية الرياضية والترويح لممعاقينليمى السيد :  ،فرحاتو حممي  إبراىيم ،

 .  0555االولى ، القاىرة ، دار الفكر العربي ، 
 4112 ،االختبارات والقياس واالحصاء في المجال الرياضي ،عمي  ،سموم. 
 البحث العممي في التربية الرياضية وعمم  ،اسامة كامل ، راتبو محمد حسن  ،عالوي

 . 402ص ،0555 ،دار الفكر العربي ،القاىرة ،النفس الرياضي
 النبراس لمطباعة والتصميم  االولى،الطبعة  ،الحركيفسيولوجيا التعمم  ،ماىر ،محمد
،4102. 
 القاىرة ، دار الكتاب  0، ط المياقة البدنية لمصحة والرياضة ابراىيم: يمفت ،حماد ،

 .4115الحديث ،


