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 اإلهداء
وجمدير 



                                   

 
سمـ و  آلووعمى والسالـ عمى سيد المرسميف محمد  الحمد اهلل رب العالميف  والصالة

سبحانو وتعالى تجمت  ءشيوأصيال احمده عمى كؿ ة كثيرا وسبحاف اهلل بكر  حمد هللال
 ...قدرتو وجؿ ثنائو وتعددت أسماءه وىو العميـ الخبير 

جامعة  –أقدـ شكري وتقديري إلى عمادة كمية التربية البدنية وعمـو الرياضة 
 . ةالقادسية إلتاحة الفرصة لي إلكماؿ ىذه الدراس

( طابورعمي بديوي د .ـ.لى أستاذي المشرؼ  )أإاالمتناف أتقدـ بفائؽ الشكر و 
لما بذلة مف جيد ومشورات عممية وتسييؿ كافة الصعوبات التي واجيت الباحث و 
متابعة البحث خطوة بخطوة وتوفير األجيزة واالحتياجات ليكوف ىذا العمؿ بالصورة 

 .أفضؿ جزاءالتي ىو عمييا أثناء إكماؿ ىذه الدراسة فجزاه اهلل عني خير و 
خص منيـ, أإلى مف عمموني بال كمؿ أو ممؿ و  وأتقدـ بخالص شكري وامتناني

 كـر حسيف جبر مف جامعة القادسية والدكتور وساـ شالؿ مف جامعة المثنىأالدكتور 
عمار حمزة مف جامعة بابؿ والدكتور عالء محمد حمزة مف جامعة والدكتور 

ة الكوفة والدكتور بشار بنواف مف المستنصرية والدكتور سامر ميدي مف جامع
 وكؿ أساتذتي في السنة التحضيرية. جامعة واسط

عممي شكر لجنة المناقشة الموقرة وكاًل مف المقوـ المغوي والأوال يفوتني أف 
 عمى وجييا األمثؿ . طروحةالذيف ساىموا بإخراج األ

ديوانية ال ديةنأالعبي المصارعة مف  جميع لىإتقدير تقدـ بالشكر والأكما 
مبحث ل البرنامج التأىيميأبدوه مف تعاوف خالؿ تأدية االختبارات وتطبيؽ لما  بغدادو 

 .فجزاىـ اهلل عني خير الجزاء
شكر موظفي الدراسات العميا وموظفي مكتبة الكمية و التدريسييف والموظفيف أو 

 كافة الذيف دعوا لي بالتوفيؽ .

 شكر وجمدير 



المساعد لما أبدوه مف تعاوف ومرافقة  لى كادر العمؿإكما أتقدـ بالشكر والتقدير 
فجزاىـ اهلل عني خير  برنامج التأىيمياء االختبارات وتطبيؽ الالباحث خالؿ إجر 

 .الجزاء
ثمرة جيدي إلى مف تحمؿ عناء الحياة وأخذ بيدي والدي )رحمو  أقدـ وفي الختاـ   

خوتياهلل( ووالدتي )أطاؿ اهلل عمرىا(  عوني طوؿ الذيف ساندوني وشج وزوجتي وا 
 النصير .  ـ  ع  المولى ون   ـ  ع  و ن  اىـ اهلل مني خير الجزاء أن  الوقت وفقيـ اهلل وجز 
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 ممخص البحث
المتقدمين المصابين بعض المتغيرات البدنية لممصارعين تأثير برنامج تأىيمي عمى 

 باالنزالق الغضروفي العنقي المتوسط 
 باحثال

 يمن حميد محسنأ
 المشرف 

 عمي بديوي طابور دأ.م. 
 م 0200                     ىض                           4114

د حيوية لالعب وىو الذي يحد   مسألة اإلصابةالرياضي بعد  التأىيؿيعتبر  
لمجزء  التأىيؿفعودة الالعب بدوف القياـ بعممية  ,ط الرياضيعودتو لممارسة النشا
 عتزاؿاللى اإو تفاقميا مستقبال وبالتالي تؤدي أصابة لى تكرار اإلإالمصاب قد يؤدي 

صابات ندية الرياضية الحظ كثرة اإلومف خالؿ عمؿ الباحث في األ ,لالعب المبكر
الغضروفي وانتشار آالـ الرقبة  العنقية التي يتعرض ليا المصارعيف ومنيا االنزالؽ

خذ الراحة ألى العقاقير الطبية و إ يمجؤوفغمب المصابيف أف ألدييـ, وكذلؾ الحظ 
نتيجة  اإلصابةبعد  المنظـ التامة بعد وصفة الطبيب وعدـ استخداـ التأىيؿ الرياضي

خاصة ال لى البرامج التأىيميةإ ضي والعالج الطبيعيمراكز الطب الريا افتقار
وكذلؾ قمة البحوث المبنية عمى أسس عممية حديثة والمتعمقة بتأىيؿ بات الرقبة بإصا
عداد برنامج تأىيمي أىمية البحث في أومف ىنا تكمف  ,في لعبة المصارعة صاباتاإل

والتي ال تستدعي  المتوسط لممصارعيف المصابيف باالنزالؽ الغضروفي العنقي
لممنطقة  حركيةبرنامج في عودة الوظائؼ الثر ىذا الأحاالتيـ التدخؿ الجراحي وبياف 

لى ممارسة النشاط الرياضي وذلؾ عف طريؽ إالعنقية وبالتالي المساعدة في العودة 
المرتبطة باالنزالؽ الغضروفي مف خالؿ تحسيف قوة العضالت  األآلـالتخمص مف 

الفقرات د عمى جانبي العاممة والمدى الحركي لممنطقة العنقية وتحسف حالو توازف الش  
 عصاب.وتقميؿ الضغط الواقع عمى الغضاريؼ واأل

 ىدف البحث إلى:و   
المصابيف باالنزالؽ الغضروفي  المتقدميف عداد برنامج تأىيمي لممصارعيفإ -3

 والتي ال تستدعي حاالتيـ التدخؿ الجراحي . مف الدرجة المتوسطة العنقي



 البدنية بعض المتغيراتالتعرؼ عمى تأثير البرنامج التأىيمي عمى  -4
 .  مف الدرجة المتوسطة لممصارعيف المصابيف باالنزالؽ الغضروفي العنقي

 
 

 حث:اوكانت فروض الب
 لممصارعيفبعض المتغيرات البدنية ثر في تحسف لمبرنامج التأىيمي األ -3

 المصابيف باالنزالؽ الغضروفي العنقي  . المتقدميف
ٌة فً تأهٌل االصابة للبرنامج التأهٌلً تأثٌر اٌجابً وبدون مضار جانب  -4

 وتقلٌل شّدة األلم بالمقارنة مع العالجات الدوائٌة  .

ذو تصػػػميـ المجمػػػوعتيف ذات  الباحػػػث فػػػي دراسػػػتو المػػػنيج التجريبػػػي خدـاسػػػت
وكانػػت عينػػة البحػػث , تيػػاطبيعو  البحػػث انسػػجامًا مػػع مشػػكمةاالختبػػار القبمػػي والبعػػدي 

وزيعيـ تػػ وتػػـ,رجػػة المتوسػػطة مصػػابيف بػػاالنزالؽ الغضػػروفي مػػف الد مصػػارعيف (32)
وقػػػد جػػػرت التجربػػػة االسػػػتطالعية فػػػي مركػػػز  عمػػػى مجمػػػوعتيف )تجريبيػػػة, وضػػػابطة(,

النجمة لمتأىيػؿ والمياقػة البدنيػة وقػاـ الباحػث بإعػداد برنػامج تػأىيمي متكامػؿ لممجموعػة 
وتػػـ بعػػد ذلػػؾ إجػػراء االختبػػارات القبميػػة )تضػػمنت اختبػػارات المػػدى الحركػػي  .التجريبيػػة

وة العضػػمية ومقيػػاس شػػدة األلػػـ( لكػػؿ مصػػاب بصػػورة فرديػػة, ومػػف ثػػـ تػػـ تطبيػػؽ والقػػ
( وحػػدات باألسػػبوع 5(أسػػابيع وبواقػػع )32لمػػدة ) البرنػػامج التػػأىيمي عمػػى كػػؿ مصػػاب

   وبعد االنتياء مف تطبيؽ البرنامج أجري االختبار البعدي .
 وكانت أىم االستنتاجات:

 بعػػػض المتغيػػػرات البدنيػػػة عمػػػى تحسػػػفتػػػأثير إيجػػػابي  المعػػػد لمبرنػػػامج التػػػأىيمي -
لـ النػػاتج عػػف االنػػزالؽ الغضػػروفي لػػدى األبػػ اإلحسػػاس درجػػة انخفػػاض وكػػذلؾ

 المصارعيف المصابيف.
كػػػز التدريبيػػػة ااالسترشػػػاد بالبرنػػػامج التػػػأىيمي قيػػػد البحػػػث فػػػي المر  ويوصضضضي الباحضضضث :

ؽ الغضػػروفي المصػػابيف بػػاالنزال المتقػػدميف واسػػتخدامو لتأىيػػؿ المصػػارعيف, والتأىيميػػة
 مف الدرجة المتوسطة . العنقي
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 التعريف بالبحث-4
 البحث ةالمقدمة وأىمي 4-4

في السنوات األخيرة حيث  متسارعةبخطوات  اتقدم شيد التأىيؿ الرياضي 
 برامجالبحث عف أفضؿ البالمختصيف والميتميف بيذا المجاؿ  تضاعفت جيود

لعالج وتأىيؿ الرياضييف المصابيف وسرعة العودة إلى التدريب والمنافسة, وسائؿ الو 
ثيا مف قبؿ حدو  أسباب عمى عرؼفضال عف أىمية دراسة اإلصابات الرياضية والت

 األماف وسائؿ روتوفي اإلصابات تفادي قادريف عمى يجعميـ المدرب والالعب
 ة.المالئم والوقاية البدني النشاط أثناء والسالمة
وتعد اإلصابات الرياضية أحد أىـ المشاكؿ التي تواجو الرياضييف وتمنعيـ مف       

االستمرار في التدريب أو المنافسة, حيث أف  التنافس والرغبة في الفوز وخاصة 
مف حيث زيادة األحماؿ التدريبية بالمسابقات الرسمية يستدعي رفع مستوى التدريب 

وعدد الوحدات التدريبية وزمنيا ,وىذا يزيد مف فرص التعرض لإلصابة نتيجة العبء 
اإلصابات الغضروفية تعد مف اإلصابات الخطرة التي و  الممقى عمى جسـ الالعب ,

يتعرض ليا العمود الفقري نظرا لممضاعفات المترتبة عمييا لكونيا تحمؿ في داخميا 
حبؿ الشوكي واألعصاب المحيطية المسؤولة عف حركة األطراؼ, وتظير إصابات ال

االنزالؽ الغضروفي بدرجاتو المختمفة عندما تصاب األربطة والعضالت المحيطة 
بالرقبة مم ا يفقد قدرة الغضروؼ عمى امتصاص الصدمات ويضعؼ جداره الخارجي 

وؼ لمخارج مم ا يؤدي إلى ويؤدي ذلؾ الى بروز الجزء الداخمي الرخو مف الغضر 
حدوث ضغط عمى الحبؿ الشوكي أو األعصاب الطرفية القريبة وىو ما يحدث 

 . (3)ضعؼ وصعوبة في حركة الفقرات العنقية وآالـ الرقبة وتنمؿ باليديف

                                                           

 .;3-:3ـ, ص4222,القاىرة, لمنشر الكتاب مركز,  يارقبتي آه تقوؿ ال حتى عبد العظيـ العوادلي :(3) 



ومنيا  اإلصابات مف تخمو ال التيلعاب األ مف كغيرىا المصارعة  لعبةو 
 يعود والتيمف اإلصابات الشائعة الحدوث, التي تعد  اإلصابات بالفقرات العنقية

 منافس والسقوط المتكرر عمى الراس, وكذلؾال مع المباشر االحتكاؾ إلى سببيا
ضعؼ عضالت المنطقة العنقية قد  اإلفراط في استخداـ الرقبة ,باإلضافة إلى أف  

 .ـ الرقبةآلأكوف سبب في العديد مف مشاكؿ و ي
ابة مسألة حيوية لالعب وىو الذي يحد د ويعتبر التأىيؿ الرياضي بعد اإلص

عودتو لممارسة النشاط الرياضي فعودة الالعب بدوف القياـ بعممية التأىيؿ الصحيحة 
لمجزء المصاب قد يؤدي إلى تكرار اإلصابة أو تفاقميا مستقبال وبالتالي تؤدي إلى 

عب, ومف ىنا يظير دور وأىمية التأىيؿ الرياضي بع د اإلصابة االعتزاؿ المبكر لال 
والتي تعتبر التمرينات التأىيمية أحد أىـ وسائمو, حيث أفَّ التأىيؿ باستخداـ 
التمرينات المقننة يساعد عمى سرعة استعادة الالعب المصاب الكفاءة الوظيفية 
والقدرات الحركية لممنطقة المصابة, حيث تعمؿ ىذه التمرينات عمى تقوية عضالت 

 ؾ زيادة مرونة الفقرات العنقية وتحسيف التوازف العضمي,وأربطة الرقبة وأطالتيا وكذل

مم ا يساعد عمى تخفيؼ الضغط الواقع عمى الرقبة والتخمص مف األآلـ. 
     

وبجانب التمرينات يمكف استخداـ التدليؾ والحرارة )األشعة تحت الحمراء 
األلـ  والموجات القصيرة( لما ليذه الوسائؿ مف تأثيرات ايجابية عمى التخمص مف

 والعمؿ عمى االسترخاء لألعصاب والعضالت والراحة النفسية وتسخيف العضالت. 
ومف ىنا تكمف أىمية البحث في إعداد برنامج تأىيمي لممصارعيف المتقدميف 
المصابيف باالنزالؽ الغضروفي العنقي مف الدرجة المتوسطة والتي ال تستدعي 

رنامج في تحسف بعض المتغيرات البدنية حاالتيـ التدخؿ الجراحي وبياف أثر ىذا الب
وتقميؿ شدة األلـ, وبالتالي عودة الكفاءة الحركية لممنطقة العنقية والعودة إلى ممارسة 

 المعبة .
    



   البحث ةمشكم 4-0
تعد لعبة المصارعة مف األلعاب التي تتميز باالحتكاؾ المباشر مع المنافس 

ات العنقية عمى أتخاذ أوضاع صعبة أثناء واالشتباؾ معو وغالبًا ما تجبر الفقر 
التدريب والمنافسة وخالؿ العديد مف مسكات المصارعة التي يمكف اف تؤدي إلى 

مف خالؿ عمؿ الباحث في األندية الرياضية وكونو و أنواع عد ة مف اصابات الرقبة, 
تي الرومانية الحظ كثرة اإلصابات العنقية ال أحد العبي منتخب العراؽ بالمصارعة

يتعرض ليا المصارعيف ومنيا االنزالؽ الغضروفي وانتشار آالـ الرقبة لدييـ , 
وكذلؾ الحظ أف أغمب المصابيف يمجؤوف إلى العقاقير الطبية وأخذ الراحة التامة بعد 
وصفة الطبيب وعدـ استخداـ التأىيؿ الرياضي المنظـ بعد االصابة نتيجة افتقار 

بيعي إلى البرامج التأىيمية الخاصة بإصابات مراكز الطب الرياضي والعالج الط
الرقبة, باإلضافة إلى قمة البحوث المبنية عمى أسس عممية حديثة والمتعمقة بتأىيؿ 
اإلصابات الرياضية التي تدرس تأثير البرامج التأىيمية عمى إصابات المصارعيف 

 ومنيا المنطقة العنقية. 
ريبية لتأىيؿ المصارعيف المتقدميف لذا ارتأى الباحث أف يقـو بأجراء دراسة تج

المصابيف باالنزالؽ الغضروفي العنقي مف الدرجة المتوسطة مف خالؿ تنمية قوة 
عضالت الرقبة, والمدى الحركي والتخمص مف اآلالـ المرتبطة بيا, وبالتالي عودة 
 الكفاءة الحركية والوظيفية لممنطقة العنقية التي تؤىؿ المصاب لمعودة إلى التدريب

 ومواجية األحماؿ واألعباء .
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طبيعي والتقويـ اليدوي عمى آالـ تأثير برنامج تأىيمي حركي باستخداـ بعض وسائؿ العالج الحمد حسيف: أ حمد مختارأ((4
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 النظرية الدراسات 0-4
 ( :  rehabilitationالتأىيل  ) 0-4-4

ىو "أعاده الوظيفة الكاممة لمعضو المصاب, ويعتمد (rehabilitation) التأىيؿ
بصورة أساسية عمى التعرؼ عمى أسباب اإلصابة والتشخيص الصحيح ليا وطرؽ 

عماؿ عالجيا, ويتـ تأىيؿ المصاب العادي بحيث يستطيع القياـ بالوظائؼ واأل
رورية بدوف اضطراب مثؿ المشي وصعود الساللـ وتأدية مطالب الحياه اليومية الض

 .(6)بصوره طبيعية"
 لمعضو الوظيفي واألداء التشريحي الشكؿ استعادة عممية"بأنو لتأىيلاوكذلؾ عر ؼ 

 المختمفة الحركية العالجية الوسائؿ باستخداـ اإلصابة قبؿ حالتو إلى مثؿ المصاب
 مف المصابة المنطقة وحماية إصابتو بعد نشاطو ممارسة ي إلىالرياض إعادة بيدؼ
 .(7)" اإلصابة تكرار

فريؽ عالجي متكامؿ مف  أووالتأىيؿ الرياضي يعتبر في حقيقو األمر عممية جماعية 
خصائي العالج الطبيعي والرياضي والنفسي ومدير الفريؽ بيدؼ أطباء المعالجيف و األ

             ,(8)ب المصاب مف أجؿ العودة لالشتراؾ مع الفريؽأستعاده أمكانيات وقدرات الالع
ييدؼ أساسا ( أف  التأىيؿ الرياضي )البدني إلى( 3;;3ويشير "عبد الباسط صديؽ")

ا فقده مف عناصر المياقة البدنية والوصوؿ بو إلى المستوى تعويض الفرد عم   إلى
ي المناسب الذي نستخدـ فيو األقصى لحالتو الطبيعية وذلؾ باستخداـ العالج الطبيع

عوامؿ طبيعية مثؿ وسائؿ الحرارة ووسائؿ كيربائية والتدليؾ والتمرينات التأىيمية 
الخاصة وقبؿ البدء في البرنامج العالجي يمـز تقييـ حالة الجزء المصاب وظيفيا 

                                                           

(4(Johansson Et. AI. :Cervical pain and Discomfort Among Dentists ,Epidemiological ,Clinical 
and Therapeutic spects Part I-A survey of pain and Discomfort ,1990.p53 

 .;3القرى, ص , كمية التربية, جامعة اـ  صابات الرياضية والتأىيؿ الحركياإلمدحت قاسـ : (7)
 .354, ص 9:;3,دار المريخ لمنشر ,  , مصرصابات المالعبإمختار سالـ : ( (8



صابتو وذلؾ حتى يمكف الحصوؿ عمى نتيجة مرضية إوتشريحيا مع اكتشاؼ درجة 
(9) . 

د عوده الالعب إلى الممعب ويحتاج الفرد ىيؿ بعد اإلصابة ىو الذي يحد  والتأ
التأىيؿ وخاصة بعد اإلصابة بدرجو كبيرة مف احتياجات الفرد العادي  إلىالرياضي 

دائيا الوظيفي أ إلىعضائو وأجزاءه المصابة أتعود  أف  ألف  الفرد العادي يحتاج 
كفاءتو البدنية  إلىوة عمى ذلؾ أف  يعود الطبيعي فقط بينما يحتاج الفرد الرياضي عال

 .(:)ومستواه الرياضي الذي كاف عميو قبؿ اإلصابة وفي أسرع وقت ممكف
 : (42()9)أىمية التأىيل الرياضي  4-3-3-3

 استعادة المدى الحركي لممفصؿ . -3
 استعادة القوة العضمية والوظيفية الطبيعية لممفصؿ . -4
 التخمص مف األلـ . -5
زيادة سرعة تصريؼ التجمعات وكذلؾ اـ العظاـ زيادة معدؿ التئ -6
 الدموية .
زيادة استعادة العضالت والمفاصؿ المصابة لوظائفيا في أقؿ وقت  -7
 ممكف.

 الوسائل المستخدمة في البرنامج التأىيمي : 0-4-0

                                                           
,رسالة دكتوراه ,كمية تربية الرياضية لمبنيف  تأثير برنامج تأىيمي عمى درجات فمطحة القدميفعبد الباسط صديؽ : ( (9

 .59,ص 3;;3جامعة االسكندرية ,
(8(Prentice, W.E. :Techniques of Manual Therapy, in Prentice W.E. (Editors): Rehebilitation 
Techniques in Sports Medicine, Times Mirror/Mosby College Publishing, St. Louis, 
Toronto,1990.p35. 

الة , رسبرنامج مقترح لتأىيؿ العضالت العاممة عمى الكتؼ بعد االصالح الخمع المتكررمجدي محمد عمي وكوؾ :  (;)
 . :4ـ,ص 8;;3دكتوراه ,جامعة طنطا,

,رسالة  تأثير برنامج تمرينات تأىيمية مقترح لعالج الرباط الصميبي االمامي بدوف جراحةطارؽ محمد صادؽ:  ((32
 .;6ـ, ص6;;3ماجستير ,القاىرة, جامعة حمواف, كمية التربية الرياضية,



يوجد العديد مف وسائؿ العالج الطبيعي التي يتـ االستعانة بيا في البرامج التأىيمية  
رياضية المختمفة مع تعدد أنواع ودرجات اإلصابات الرياضية تعددت لإلصابات ال

وسائؿ العالج التأىيمية المناسبة حيث يوجد مف ىذه الوسائؿ ما يستخدـ لنوع معيف 
ي مرحمو تستخدـ ما يتناسب معيا مف وسائؿ أمف اإلصابات دوف غيرىا وكذلؾ في 

األجيزة الحرارية والتدليؾ : ابنوع اإلصابة ومني ةالعالج المختمفة التي ليا عالق
 .(33)وغيرىا والتمرينات التأىيمية

 Rehabilitation exerciseالتمرينات التأىيمية :  4-3-4-3
أزداد االىتماـ بالتمرينات التأىيمية في اآلونة األخيرة ازديادا كبيرا حتى أف  بعض 

صابات المالعب ا  ة و ا في عالج االنحرافات القواميالمدارس العالجية تعتمد عمييا كمي  
ال في إدوف تدخؿ أي عوامؿ أخرى كالعالج بالعقاقير والحقف والحراريات وغيرىا, 

الحاالت التي تتطمب التدخؿ الجراحي, ولمتمرينات التأىيمية القسط االكبر مف 
المالعب مرة أخرى وأعاده  إلىالالعبيف  إعادةلـ تكف األىمية كميا في  أف  األىمية 

األنشطة اليومية وذلؾ بعد أجراء العمميات الجراحية وكذلؾ في  إلىغير الرياضييف 
 (34)عداد ليا .اإل

وبذلؾ تعد التمرينات التأىيمية أحدى وسائؿ العالج الحركي وتقـو بدورىا في 
مف مضاعفات  المحافظة عمى الصحة ولياقة الفرد المصاب وذلؾ عف طريؽ الحد  

( أف   3;;8" ) Borensteion"برنستوف كما يشير , (35)األجيزة الحيوية بالجسـ 
 حركتولمجسـ والجزء المصاب لتعديؿ  ةومحكم ةبنائي ةالتمرينات التأىيمية ىي حرك

وتحسيف الوظائؼ العضمية والحفاظ عمى بناء جيد لمعضو المصاب والجسـ, كما أف  
ج التمرينات تزيد مف القوه العضمية والمرونة والمدى الحركي والتحمؿ ووصؼ العال

                                                           

 .84, ص3;;3, المصدر سبؽ ذكرهعبد الباسط صديؽ:  (33)
 ـ,6:;3,مؤسسة شباب الجامعة  عب في اصابات الرياضة)الوقاية والعالج(الدور المدرب وال : عبده ابو العال (34)
 .384ص
 .357ـ,ص 4223, دار الفكر العربي , القياس والتأىيؿ الحركي لممعاقيفسامة رياض عوني : أ (35)



البدني بأن و يجب أف  يكوف لو ىدؼ محدد, ويتـ تعديؿ البرنامج حسب تحسف حالو 
 (36)المريض .

نشطة حركية بدنية تساىـ في تشكيؿ أ( بأن يا ":;;3يعرفيا "محمد عبد الحميد" )و 
الجسـ وتنميو قدراتو الحركية لتحقيؽ أىداؼ وواجبات عالجيو خاصو ووفؽ قواعد 

 . (37")التربوية والمبادئ العمميةمحددة يراعى فييا األسس 
 ةزالإالتمرينات التأىيمية تساعد عمى  أف  (عمى 4222خروف") آسامو رياض و أويؤكد "

حاالت الخمؿ الوظيفي لممنطقة )لمجزء( المصاب وىذا عف طريؽ العناية بالعضالت 
حالة واألربطة والمفاصؿ واالىتماـ بميكانيكية حركات الجسـ والقواـ وذلؾ الستعادة ال

لييا التزاف الجسـ وكذلؾ ليا تأثيرات وظيفيو مصاحبو تزيد مف سرعة إالطبيعية أو اقرب 
الدورة الدموية وعمميو التمثيؿ الغذائي وذلؾ يساعد عمى المزيد مف العناصر الغذائية 

ا يساعد وذلؾ عف طريؽ زيادة تدفؽ الدـ مم   ,وكسجيف الواردة لممنطقة المصابةاأل ةوكمي
العضالت والتخمص مف مخمفات اإلصابة, وكذلؾ تعمؿ عمى تحسيف الحس  ةعمى تقوي

العضمي عف طريؽ تحريؾ المفاصؿ وانقباض العضالت العاممة وبذلؾ تصؿ المؤثرات 
وبالتالي تعمؿ عمى تنظيـ الحركة لمعضالت والعمؿ عمى تحسيف طبقة  ,الحسية لممخ

لياؼ األعصاب أية بسيولة بيف األعصاب المحركة حيث بالتكرار تنتقؿ المؤثرات الحس
مف معدؿ التحاـ األنسجة التي تؤدي إلى  وكذلؾ تعمؿ عمى التئاـ العظاـ عف طريؽ الحد  

وبذلؾ يساعد عمى تصريؼ التجمعات والتراكمات الدموية في منطقة  ,التقمص العضمي
اإلصابة وبذلؾ تمنع نشوء النزيؼ الدموي في المفاصؿ وتساعد عمى سرعة استعادة 

كذلؾ تعمؿ عمى سرعة رد فعؿ حيوي لممحافظة عمى  ,لعضالت والمفاصؿ لوظائفياا

                                                           

(14) Borenstien viesil Boden :Nekpain medical Diugnasis and comprehensive Management 
Congress Publication Data, 1996,p446. 

 .62ص  ـ,:;;3,دار باتسية , الزقازيؽجامعة  ,تربية القواـ محمد صبحي عبد الحميد :  ((37



الصحة والمياقة في مرحمة النقاىة بعد اإلصابة والعمميات الجراحية وكذلؾ تحد مف 
 .(38)السمبيات الناتجة عف الراحة السمبية )السريرية( وتأثيرىا عمى األجيزة الحيوية 

 ىيمية :أىداف التمرينات التأ 0-4-0-4-4
وعمى النغمة  ,جزاء المصابةالمحافظة عمى حجـ ووظيفة األ .3

 العضمية .
 تمنع التشنجات والتقمصات العضمية . .4
 العضالت العاممة عمى الطرؼ المصاب . ةتقوي .5
 تحسيف المدى الحركي لممفصؿ . .6
 الحصوؿ عمى االتزاف بيف المجموعات العضمية . .7
دة مرونتيا لممدى العمؿ عمى عدـ تيبس المفاصؿ المصابة وزيا .8
 (39)الطبيعي.

 التمرينات التأىيمية : أنواع 0-4-0-4-0
 Passive exerciseالتمرينات السمبية :  .4

خصائي التأىيؿ أو جياز ميكانيكي وبدوف أوفييا يتـ تحريؾ الجزء المصاب بواسطو 
 دنى مجيود عضمي مف المصاب .أ

 Assistiveالتمرينات المساعدة :  .0
خصائي التأىيؿ لمساعدة أتحريؾ الجزء المصاب بمساعدة وفييا يقـو المصاب ب

 ثناء انقباضيا .أالعضمة 
 : Active exerciseيجابية التمرينات اإل .5

                                                           

 . 87ـ, ص4222,دار الفكر العربي,  صابات المالعبا  الطب الرياضي و سامة رياض عوني: أ (38)
(17) Randol Ph. M.V. : Management of Common Muscal oskeletal  Disorpers, 2nd, ed., J. 
B. Leppinco II ,Co., New York, 1990,p186. 



وفي ىذا النوع يقـو المصاب بتنفيذ الحركة المطموبة بدوف مساعدة معتمدا اعتمادا 
 عمى انقباض العضمة . اً كمي  

 : Resistanceالتمرينات بمقاومة  .1
المصاب الحركة ضد مقاومة ثقؿ أو يد المعالج الرياضي أو غيرىا مف  وفييا يؤدي

 . (:3)دواتاأل
 : إلىوتقسم التمرينات التأىيمية 

 ( : Static exerciseالتمرينات الساكنة )  - أ
 مف مميزات التمرينات الساكنة :

  . ال تحدث حركة في المفاصؿ المصابة أثناء تطبيقيا 
  العضمية. تزداد أثناء استخداميا النغمة 
   تعتبر عامال أساسيا في سرعة الشفاء خاصة في حاالت
أن يا تزيد الدورة الدموية في الطرؼ المقابؿ  إلىالمفصؿ باإلضافة  إصابة

 .(;3)لطرؼ اإلصابة كذلؾ تزيد مف قوه العضالت 
حيث يمكف استخداـ  ,التدريب االيزومتري يتميز بعدـ الحاجة إلى أجيزة وأدواتو 

ضد بعضيا أو العمؿ ضد الزميؿ أو العمؿ عند الحائط وغالبا ما أطراؼ الجسـ 
عمى مدى حركة المفصؿ حتى تضمف  عد ة يستخدـ التدريب االيزومتري خالؿ زوايا

 . (42)زيادة مستوى القوة العضمية خالؿ المدى الكامؿ لحركة المفصؿ
 ( dynamic exerciseالتمرينات المتحركة  )  - ب

                                                           

 . 49-48, صمصدر سبؽ ذكرةمجدي محمد عمي وكوؾ:  (:3)
 .8;, ص4222 المصدر سبؽ ذكرة( اسامة رياض عوني :(;3

(, القاىرة, المرونة–تحمؿ القوة  -القدرة -القوةالموسوعة العممية في التدريب الرياضي) طمحة حساـ الديف واخروف :  (42)
 . 93ـ,ص 9;;3مركز الكتاب لمنشر, 



ناميكية والشغؿ المتحرؾ, حيث تتمثؿ في حركة ظاىرة ويحقؽ تسمى أيضا التمرينات الدي
العضالت العاممة والمقابمة  أف  المسافة, وفي كؿ حركو نجد  xالمعادلة الشغؿ = المقاومة 

 .   (43)ةومنظم ةتشترؾ معا في العمؿ وىذا يعني أف  الحركة موجي
مرينات الثابتة, حيث تعمؿ التمرينات المتحركة في المرحمة التي تمي تطبيؽ التوتستخدـ    

والتمرينات التمرينات الثابتة عمى إعداد الجزء المصاب لالستجابة لمزيد مف العمؿ العضمي 
وىو  ,المتحركة تساعد التمرينات الثابتة في الوصوؿ لميدؼ الذي وضعت مف أجمو
قرب أاستعادة الوظائؼ األساسية الطبيعية والقدرات البدنية لمعضو المصاب أو 

 . (45( )44)ليا
 ومن مميزات التمرينات المتحركة :  

  . يقؿ فييا قوة االنقباض العضمي عف التمرينات الساكنة 
  . تعطي فترة استرخاء لمعضمة 
   معضمة .لجياد إال يسبب ىذا النوع مف التمرينات سرعة 
  وتزيد مف سرعة انقباض األلياؼ  ,تحسف التوافؽ العضمي

 العضمية .
  ت وارتخائيا حركة بالمفاصؿ أي حركات تسبب انقباض العضال

الدورة الدموية وتطبؽ ىذه التمرينات في  ةا يساعد عمى زيادالثني والفرد مثال مم  
تمرينات  -حرة  ةديار إتمرينات  -مساعدة ةراديإحدى الصور اآلتية: )تمرينات إ
 .(46)ضد مقاومة خارجية ( ةراديإ

                                                           

, جامعة البحريف, االصابات الرياضية واسعافاتيا, كمية التربية الرياضيةمحمد عمى الغندور:  ,سفعادؿ عمي ح (43)
 .   77-76ـ,ص 6;;3,  البحريف

(22) B0renstien Viesil Boden: Nek pain medical Diagnosis and comprehensive Management 
Congress Publication ,Data,1996, p446-448.    

 . 8;ـ,ص 4222, مركز الكتاب لمنشر,الطب الرياضي والعالج الطبيعيسامة رياض عوني: أ (45)
 .8;ـ,ص;;;3,دار الفكر العربي , العالج الطبيعي وتأىيؿ الرياضييفاسامو رياض عوني:  (46)



 أسس وضع برنامج التمرينات التأىيمية 0-4-0-4
  (  47)ط وأسس بناء برنامج التمرينات ىيمف شرو 

 تشخيص اإلصابة ودرجتيا ) مف قبؿ الطبيب المختص (. -3
 .  تحديد نوعية التماريف العالجية المناسبة لإلصابة المحددة -4
 . تحديد مدة المنيج المتوقعة -5
 تحديد عدد المجموعات والتكرارات في كؿ مجموعة. -6
لتكرارات وكذلؾ الراحة تحديد فترات الراحة بيف المجموعات وبيف ا -7

 . خرآبيف تمريف و 
 :  Massageلتدليك  0-4-0-0

"فف التعامؿ مع أنسجة الجسـ الرخوة بصورة مباشرة باستخداـ  التدليؾ بأن و يعرؼ
اليديف أو بوسائؿ بديمة وذلؾ بأسموب عممي مقنف بغرض تحسيف وظائؼ أنظمة 

بات وبعض األمراض سواء ثار التعب واإلصاآأجيزة الجسـ المختمفة وتخمصو مف 
 . (48)أكاف ذلؾ لمرياضيف أـ لغيرىـ"

والتدليؾ ىو االتصاؿ الذي يحدث بيف يدي المدلؾ فوؽ الطبقة الجمدية لجسـ الفرد 
المدلؾ وذلؾ بواسطة الحركات المختمفة التي تؤدي بدرجة مف السرعة تختمؼ أحداىا 

وؿ بمستوى الفرد المدلؾ وكذلؾ بدرجة مف القوة المتغيرة لغرض الوص ,عف األخرى
جرعات لجسـ  إلىوىو عبارة عف تنبيو ميكانيكي مجزأ , (49)نحو الكماؿ الجسماني

 (:4)األجيزة الخاصة بو. ةمساعد أونساف بمساعدة يد المدلؾ األ
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 مصر , االسكندرية , مؤسسة شباب الجامعة لمطباعة اصابات المالعب والوقاية والعالج,السيد ابو العال: عبد ((
  .8:;3,والنشر

 
 . 42ـ, ص4223, القاىرة,  التدليؾ التقميدي والشرقي في الطب البديؿمحمد قدري بكري : ( (48
 .352ـ ,ص 4227, دار الفكر العربي ,  الرياضييف التدليؾ لمرياضييف وغيرزينب العالـ , ياسر عمي نور الديف:  (49)
 . 49ـ, ص4223, القاىرة,  3, مركز الكتاب لمنشر, ط عمـ التدليؾ الرياضيطايري عبد الرزاؽ :  (:4)



ساليب تستخدـ بيدؼ ( بأن و "مجموعو مف األ4222يعرفو "ابو العال عبد الفتاح")و 
المسح والضغط واالىتزاز المباشر عمى سطح الجسـ  التأثير الميكانيكي المقنف مثؿ

 .(;4)الماء"  أواألجيزة سواء في اليواء  أواليديف  ةبواسط
 أىمية التدليك في حاالت اإلصابات الرياضية : 0-4-0-0-4

  . أثارة و تنبيو الدورة الدموية بالجمد 
    ثر في ا يكوف لو أبعد األتنبيو وأثارة األنسجة العضمية مم
 انقباض األلياؼ العضمية .تحسيف 
  وتقميؿ  ,المساعدة عمى امتصاص االرتشاح باألنسجة والمفاصؿ

 الشعور باأللـ .
   تحسيف عمميو التمثيؿ الغذائي مما يؤثر في سرعة التئاـ

 األنسجة المصابة .
   عادة الوظائؼ الطبيعية لمجياز الحركي .إيساعد عمى 
  يميائية المجيدة يساعد عمى التخمص السريع مف المواد الك

 يضية .وكذلؾ نفايات التفاعالت األ ,والمسببة لأللـ
  . التخمص مف التوتر العضمي واآلالـ العضمية والتقمص 
  جزاء البعيدة مف منطقة تأثيرات رد الفعؿ العصبية عمى األ

 اإلصابة وكذلؾ عمى الجياز الدوري .
  . تنشيط اليرمونات بالجسـ 
  . تنظيـ النغمة العضمية 
  . الزيادة الموضوعية في محيط الشعيرات الدموية 

                                                           

 . 49ـ, ص4222, مركز الكتاب لمنشر,  موسوعة الطب البديؿابو العال عبد الفتاح , محمد صبحي حسانيف :  (;4)



  وسرعة الدورة الميمفاوية مع  ,سرياف الدـ الوريدي ةسرع ةزياد
 يجابي عمى النغمة العضمية .التأثير اإل
   لو تأثيرات مسكنة لألآلـ وذلؾ بالضغط عمى المستقبالت

ذلؾ مرور ا يسبب اغالؽ بوابة األلـ ويمنع بالعصبية كبيرة الحجـ بالجمد مم  
 حساس .مراكز اإل إلىشارات العصبية الحسية الحاممة لأللـ فال تصؿ اإل

  . (52)التخمص مف االلتصاقات بيف طبقات األنسجة الرخوة 
 :(44)التدليك المسحي  0-4-0-0-0

 تأثيراتونواع التدليؾ وأف  أالطرؽ انتشارا بيف جميع  أكثرالتدليؾ المسحي ىو 
وتكوف االيدي  ,يعتمد عمى ضغط متواصؿ ومنظـ أن وحيث  الفسيولوجية كثيرة ومتعددة

مباشر عمى الجمد فيرفع درجة الحرارة الموضعية  وتأثيرهفي حركة واتصاؿ مستمر  فيو
يستخدـ اليديف  أوبالتبادؿ  هيستخدـ المدلؾ كؿ يد عمى حد أف  ويمكف ,  المدلؾلمجزء 
 تجاه القمب.أويجب أف  يكوف الضغط المسحي في  في وقت واحد, معاً 

ي ظيور أزالة إالتدليؾ المسحي يزيد تدفؽ الدـ الوريدي وىذا يساعد عمى  -
 لمركود والخموؿ وينشط حيوية الجمد ويحسف مف مرونة الجمد .

 ارتخاءً الجياز العصبي ويسبب  ييدئالتدليؾ المسحي والمتوسط والبطيء  -
ا أن و يخفؼ وعمى ذلؾ يستخدـ كثيرا في التدريب الرياضي, كم, في العضالت

 مف الشعور باأللـ في منطقة اإلصابة .
العضالت ويرفع مف خاصية  تنبيوالتدليؾ المسحي العميؽ يعمؿ عمى  -

 المالعب . إصاباتوىو يستعمؿ في حاالت  انقباضيا

                                                           
 . 96ـ, ص 4223, المصدر سبؽ ذكره:  طايري عبد الرزاؽ( (52
 .5;-4;,ص:422, القاىرة, دار الفجر لمنشر والتوزيع ,  صابات الرياضية وطرؽ عالجيااإل(اقباؿ رسمي محمد :(53



يكوف مناسبا  أف  التدليؾ المسحي يعمؿ عمى تجديد الطبقات السطحية ويجب  -
 وعية الممفاوية .األ التجاه

 : منيا متدليك المسحية أنواع لوىناك عد   -
 التدليؾ المسحي الطولي بيد واحدة . .3
 بيد واحدة. االىتزازيالتدليؾ المسحي  .4
 التدليؾ المسحي الطولي باليديف . .5
 التدليؾ المسحي المركب . .6
 .  التدليؾ المسحي الدائري .7

 
 
 عكي :التدليك الد   0-4-0-0-4

نواع التدليؾ اليدوي ويستخدـ كتدليؾ التدليؾ الدَّعكي يعتبر الطريقة الثانية مف أ
عالجي ورياضي, وليذا النوع مف التدليؾ أىمية كبيرة في التدليؾ العالجي فيعتبر مف 
الطرؽ األساسية لعالج اإلصابات الرياضية كما في حاالت الكدمات والجروح والتجمع 

تخدـ في الدموي, وفي حاالت االلتصاؽ وااللتئاـ والتي تتطمب تميف باألنسجة, ويس
تدليؾ المفاصؿ واألوتار وكذلؾ يستخدـ في تدليؾ عضالت الجسـ العميقة والسطحية 
الرفيعة مثؿ العضالت بيف االضالع وعضالت المنطقة القطنية والعجزية وعضالت 

كي يساعد عمى تخفيؼ األلـ في التدليؾ الدع  و الموح وعضالت الرقبة وعضالت القدـ, 
 (.55) (54)كثير مف الحاالت

                                                           

, القاىرة, دار الفكر العربي, 3,ط: التدليؾ لمرياضييف وغير الرياضييفزينب عبد الحميد العالـ, ياسر عمي نور الديف (54)
4227. 

, القاىرة , مركز الكتاب 3, ط والتأىيميالتدليؾ الرياضي محمد نصر الديـ رضواف, محمد صبحي عبد الحميد:  (55)
 .;422لمنشر, 



دليؾ الدع كي يؤدي بضغط عند تنفيذه عمى األنسجة المدلكة ومف مفعوؿ التأثير الت
ذا تـ  العميؽ لذلؾ في المنطقة المدلكة ارتفاع الحرارة الموضوعية لمجزء المدلؾ , وا 
أداء التدليؾ الدع كي فوؽ مساحة واحدة لتسخينيا )مثال في جمسة تدليؾ تمييدي 

عمى العمؿ أو المرونة( قد ترتفع درجة الحرارة لموقاية مف اإلصابات ورفع القدرة 
( درجة ,ويقوـ التدليؾ الدع كي بإزاحة وتوسيع األنسجة في مختمؼ 7-6ب)

االتجاىات ويثير مستقبالت األوعية الدموية مما ينشط الدورة الدموية عمى حساب 
توسيع األوعية وفتح االوعية المسدودة وتسريع تدفؽ الدـ فييا, وزيادة كميات 
األوكسجيف والمواد الغذائية في ىذه األنسجة وتحسيف تغذييا, ويعمؿ عمى زيادة 
مرونة المفاصؿ وقوة تحمميا ويساىـ في تحمؿ التوـر ورواسب السوائؿ في األنسجة 

 . (56)وخصوصا في المفاصؿ 

 ولمتدليك الدع كي أنواع كثيرة أىميا:

 . األصابع بنيايات الطولي الدع كي التدليؾ .3
 . األصابع بنيايات الدائري الدع كي التدليؾ .4
 . الكبير اإلصبع بحدبة الطولي الدع كي التدليؾ .5
 . اليد رسغ بمقدـ االىتزازي الدع كي التدليؾ .6
 . (45)القبضة وضع في واليد األصابع بسالميات الدائري الدع كي التدليؾ .7

 :    شعة تحت الحمراءاأل  0-4-0-4
المباشر برفع درجة الحرارة في التركيبات يكمف تأثيرىا  كيرومغناطيسية أشعة ىي

شعة قادرة عمى التدليؾ, وىذه األ أوالسطحية لمجسـ وتستخدـ كتمييد لمتدريبات 
شعة تحت الحمراء تختمؼ عف الممبات اختراؽ الجسـ لمسافات بسيطة ولمبات األ

                                                           
34

 .;422, المصدر السابؽ نفسو  محمد نصر الديـ رضواف, محمد صبحي عبد الحميد:  ((
 .6;;3قاىرة, دار الفكر العربي , , ال6, ط التدليؾ الرياضي واصابات المالعبزينب عبد الحميد العالـ:  (57)



ح تضع مف زجاج الكوارتز الذي يتحمؿ درجة الحرارة العالية ويسم أن ياالعادية في 
وىو سمؾ معدني لو  ,شعة تحت الحمراء كما تصنع مف سمؾ تنجستفبمرور األ

 .( 47( )46)شعة تحت الحمراء عند التسخيفشعاع األإية صاخ
مميمتر( وتخترؽ الجسـ ويمتصيا 3 -نانوميتر 982"يتراوح طوليا الموجي بيف )

ويستغرؽ ىذا  تؤدي إلى تنشيط الدورة الدموية ةا يولد حرار ممـ( مم   4الجمد لمسافة )
التدريبات  أودقيقة يتبعيا غالبا التدليؾ 42 إلىطويمة قد تصؿ  ةالنوع مف العالج مد

 .(:5) الحركية"
 :(4) التأثير الفسيولوجي لألشعة تحت الحمراء 0-4-0-4-4

 إلىتزيد مف الدورة الدموية وتنشيطيا فتزيد كمية الدـ الواصمة  -3
 الجزء المصاب المعرض لمحرارة .

 بة خاليا المناعة التي تدافع عف الجسـ .تزيد نس -4
باأللـ في المنطقة المعرضة لألشعة تحت الحمراء  اإلحساستقميؿ  -5

 وبالتالي يقمؿ التقمص العضمي الذي يحدث دائما نتيجة األلـ .
العضمة المصابة وتقميؿ  أوتحسيف حالة المفصؿ المصاب  -6

 االلتياب وذلؾ بتكرار لألشعة تحت الحمراء .
 الموجات القصيرة : 0-4-0-1

الموجات القصيرة ىي مف أنواع العالج الطبيعي الحراري وتعد مف أنواع األجيزة 
الحرارية التي تصدر حرارة عميقة ,وىي موجات كيرومغناطيسية ذات تيار متناوب 

 49,34عالي التردد تستخدـ في العمؿ الطبي والعالج الطبيعي عمى تردد 

                                                           
 . 389. , ص:;;3, الموصؿ , دار الكتب لمطباعة والنشر , 4, ط الطب الرياضيعمار عبد الرحمف قبع :   ((58
 .65, ص:422, القاىرة ,دار الفجر لمنشر والتوزيع,  االصابات الرياضية وطرؽ عالجيااقباؿ رسمي محمد : (59)
,  جامعة بغداد. كمية التربية الرياضية لمبنات,  الرياضييف ووسائؿ العالج والتأىيؿ اصاباتسميعة خميؿ محمد :  (:5)

 .72-;6ـ,ص :422
 .  ;6, ص:;;3االشعاع الطباعة والنشر ,  , مكتبة8ط,  دراسات حوؿ مشكالت الطب الرياضي: مرفت السيد يوسؼ (5)



وتعمؿ أعظـ تسخيف في أنسجة الجسـ, واألمواج  ممـ,33ميكاىيرتز وطوؿ الموجة 
 القصيرة مف أنواع األجيزة التي تصدر حرارة عميقة , وتستخدـ لألغراض اآلتية:

 التخفيؼ مف األلـ . -
 في حاالت تآكؿ المفصؿ . -
 ربطة.العضالت واأل إصاباتفي  -
 (;5)محفظة المفصؿ . إصاباتفي  -

 :(12)التأىيمي الشروط التي يجب اتباعيا عند تطبيق البرنامج 0-4-0
 اإلحماء الجيد قبؿ تطبيؽ الوحدة التأىيمية . -4
أداء تمرينات اإلطالة والمرونة لجميع عضالت الجسـ ومفاصمو بصفة عامة  -0

 بعد االحماء.
 الشرح الوافي لكؿ تمريف واالىتماـ بتطبيؽ القواعد السميمة لألداء أثناء التنفيذ -4
عدة المعالج لو, وذلؾ بالمراحؿ قياـ المصاب بتقدير شد ة الحمؿ بنفسو ومسا-1

 المتقدمة بالبرنامج .
 عدـ االستمرار في أداء التمرينات في حاؿ الشعور باأللـ أو االجياد .-5
 توافر عوامؿ األمف والسالمة أثناء األداء.-6

 :( 14)(Cervical vertebraeالفقرات العنقية ) 4-4-1
جسميا فيو صغير بيضوي تمتاز ىذه الفقرات بصغر حجميا وطاقة فقرات( 9عددىا )

( ألف  القناة الفقرية واسعة ومثمثة الشكؿ  Wedgeعمى شكؿ اسفيف مف األماـ ) 
ويكوف الحبؿ الشوكي في المنطقة العنقية ذا قعر واسع بسبب التشوييات العنقية , 

                                                           
 .73ـ,ص:422, لمصدر سبؽ ذكره اسميعة خميؿ محمد :  ((;5

(40) William, E.Prentc: Rehabilitation techniques in sports medicine, college publishing the 
unit of inverting cardena, 1990. 

)
41

, مديرية دار الكتب لمطباعة جامعة الموصؿ,3عمـ تشريح لطالب كمية التربية الرياضية, ط :قيس ابراىيـ الدوري  (
  . :6-69, ص ::;3,  والنشر

 



( مف C7وتوجد فتحة في النتوء المستعرض لكؿ الفقرات العنقية ما عدا الفقرة السابعة )
تتكوف مف ىذه الفتحات تمفصؿ الفقرات العنقية قناة يمر بيا الشرياف الفقري كؿ جية 

مف جذر الرقبة إلى داخؿ القحؼ حيث قبؿ دخولو القحؼ يمر عمى السطح العموي 
لقوس الفقرة العنقية األولى ليدخؿ الفتحة الكبرى تجويؼ القحؼ ليدخؿ الدماغ مع 

النتوء المستعرض إلى جذريف أمامي الشراييف األخرى, وىذه الفتحة تفصؿ قاعدة 
 وخمفي.

 
 ( 3شكؿ) 

 يوضح الفقرات العنقية
 وصف لفقرة عنقية نموذجية : -

( وىي C6 , C5 , C4 , C3يقصد بالفقرة العنقية النموذجية لكؿ الفقرات العنقية ) 
 :(3)تتصؼ بما يمي 
 صغر حجميا واستطالة مف جانب الرأس . -3
 كؿ في مقطعيا العرضي .ليا فتحة فقرية واسعة مثمثة الش -4
 ليا ناتئ شوكي منشطر في نيايتو الخمفية السائبة . -5

                                                           
, بغداد , دار  5, ط : مبادئ عمـ التشريح لطمبة معاىد الميف الصحية العالميةني العذاري , عبد الرحمف محمود ىا (1)

 .  344, ص 5:;3الحرية لمطباعة والنشر , 



ليا ناتئ مستعرض متميز بوجود الفتحة المسماة بالثقب الناتئ  -6
المستعرض وتنشطر نيايتو الوحشية السائبة إلى شطريف غير متساوييف 

 يسميا بدرنتي الناتئ المستعرض .
طح مفصمي مستوي صغير الذي يواجو أف  النتوء المفصمي العموي يحوي عمى س

ميالنًا باتجاه الخمؼ واألعمى بينما يتجو السطح الداخمي لمنتوء المنحني لألسفؿ 
ولإلماـ , والنتوء الشوكي يكوف مشقوقًا وعموديًا ويأخذ تدريجيًا بالكبر ومف الفقرة ) 

C3 ت الشوكية . ( وباتجاه االسفؿ , ويقـو الرباط الرقبى )المنحني( يربط كؿ النتوءا
أم ا بالنسبة لمنتوءات المستعرضة فأنيا أيضا وبالتدرج تأخذ بالكبر ويمكف التميز بيف 
النتوءات المستعرضة لمفقرات العنقية باالعتماد عمى حدبتيا األمامية والخمفية وأف  
العضالت التي أماـ الفقرات العنقية ترتبط بالحدبات كما يوجد ىناؾ أخدود عمى 

الحدبتيف يكوف موضعًا لمرور الفرع العصبي البطني لألعصاب الشوكية العظـ وبيف 
 . (64)العنقية
 :(4) (  Atlasالفقرة العنقية األولى )االطمس   -

وىي الفقرة العنقية األولى وتسمى)الفقو( تسند الجمجمة وتتصؼ بعدـ وجود جسـ ليا 
فقرة العنقية ألن و أنفصؿ عنيا بالتطور الجيني وأتصؿ بالسطح العموي لجسـ ال

شوكيًا ألف  وجود الشوؾ يمنع  الثانية)المحور( مكونًا النتوء السني كما ال تحمؿ نتوءً 
 بسط الرأس, وشكميا يشبو الحمقة متكونًا مف قوسيف أمامي وخمفي:

 لو حدبة عند سطحو األمامي مع وجو مفصمي أممس عمى القوس األمامي : 
جو الموجودة عمى السطح سطحو الخمفي لمتمفصؿ بمفصؿ زليمي مع الو 

                                                           
(42  ( Hamilton , w .j : The feat bolo of Humow anatomy , Second Edition ,Milan publisher , 
1987 .p 45 .  
 

 .  :6ه , ص: مصدر سبؽ ذكر براىيـ الدوري قيس ا (5)



األمامي لمنتوء السني في المحور والقوس األمامي يكمؿ القوس العصبي مف 
 األماـ بداًل مف الجسـ ) السطح الخمفي لمجسـ في باقي الفقرات ( .

 يوجد بو أخدود عمى حافتو العموية يمر منو الشرياف الفقري  القوس الخمفي :
رًا خالؿ الفتحة الكبرى لمجمجمة بعد تركو لفتحة النتوء المستعرض عاب

ليشغؿ بتجويفيا ويتصؼ النتوء المستعرض بطولو مكونًا عتمة لمعضالت 
التي تدير)الفقرة( والجمجمة معًا عمى النتوء السني لفقرة المحور) العنقية 

 الثانية ( وتوجد فتحة النتوء المستعرض في جذرية .  
 :Axis(3))الفقرة العنقية الثانية ) المحور   -

العموي لممحور  وىي أقوى الفقرات العنقية ويندمج جسـ الفقرة المنفصؿ مع السطح
 ) adowtoid processمكونًا ناتئ يشبو السف يسمى بالنتوء السني أو سف المحور 

dews ) axisof  ويقع سف المحور داخؿ حمقة الفقيو ويوجد عمى السطح األمامي
المفصمي الواقع عمى السطح الخمفي  لسف المحور وجيو مفصمي يتمفصؿ مع الوجو

 mediaw atlawtoلمقوس األمامي لمعنقية مكونًا المفصؿ الفقيي المحور المتوسط 
axial qoiut  وىو مفصؿ مداري تتـ عميو عممية دوراف الرأس حيث تدور الجمجمة

 والفقو معًا حوؿ المحور, يمتاز المحور بوجود السف أم ا باقي أجزاء الفقرة فيي تشبو
 أجزاء الفقرات العنقية النموذجية.

 : (4) (Seventh cervical vertebraeالفقرة العنقية السابعة) -
تسمى ىذه الفقرة بالناتئة بسبب طوؿ نتوئييا الشوكي الذي يبرز بشكؿ واضح عمى 
السطح الجسمي عند مستوى سطح العمود الفقري الذي يمكف لمسو بسيولة عمى 

ة عند الخط المنحني الجسمي الخمفي ويكوف ىذا الناتئ القسـ السفمي لظير الرقب

                                                           
 ;;;3, دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع ,  , عماف , .  3, ط االساسيات في تشريح االنسافمحمود عقؿ بدر :   (1)

 .342ص
 .  346.ص;;;3,  مصدر سبؽ ذكرهعبد الرحمف محمود : ىاني العذاري و  (4)



طوياًل وسميكًا واتجاىو مواز لسطح االرض تقريبًا ونيايتو غير منشطره أم ا النتوءات 
المستعرضة ليذه  الفقرة فتكوف كبيرة وال سيما في قسميا الخمفي أم ا القسـ األمامي 

 Cervicalنسميو بالظمع الرقبى  يكوف دقيقا ,وقد ينفصؿ عف القسـ الخمفي مكونًا ما
Rib  يتصؿ بالناتئ الشوكي الرباط الرقبى وعدد مف العضالت الفقرية الميمة مثؿ

 المربعة المنحرفة والطحالية وغيرىا.
 : (14)مفاصل الفقرات العنقية 0-4-1-4

يوجد بيف كؿ فقرة وأخرى ثالث مفاصؿ تسمح لحركة الفقرة عمى األخرى بدرجو 
 محدودة :

بيف جسـ الفقرة والتي تمييا يوجد الغضروؼ وىو ل األمامي : المفص -
عبارة عف قرص سميؾ يتكوف مف جزئييف جزء خارجي عبارة عف ألياؼ 
مطاطية قوية ممتحمة بسطح الفقرتيف أعالىا وأسفميما والجزء الداخمي والذي 
يسمى بالنواة وىو عبارة عف مادة ىالمية سميكة الكثافة تعمؿ كوسادة طرية 

مح بالحركة المحدودة بيف الفقرات وتمتاز بقدرتيا عمى امتصاص القوة تس
 الناتجة عند زياده ثقؿ الرأس أو ما عمييا والصدمات.

توجد بيف كؿ فقرة وأخرى مفاصؿ تسمح بحركة  المفاصل الخمفية : -
الرقبة لألماـ والخمؼ وليذه المفاصؿ أىمية كبيرة كسبب في آالـ الرقبة ألن يا 

ور العصبية الخارجة عف النخاع الشوكي بالرقبة إلى منطقة تجاور الجذ
الكتؼ والذراعيف والتي تمدىما باإلحساس والحركة والشعور باأللـ, ويؤدي 
التياب ىذا المفاصؿ إلى التياب األعصاب الالصقة ليا وبالتالي يعاني 

 المريض مف ألـ في الرقبة وذراعو أو يده وأحيانا في أعمى ظيره.
 Intervertebral Disc: (66( )67( )68)لقرص الغضروفي ا 0-4-1-0

                                                           
,رسالة  نامج مقترح لعالج بعض انحرافات العمود الفقري لممالكميف الشباببر  تأثير: ( مصطفى عبد العزيز قمقيمة(65

 .42, ص4227ماجستير ,كمية التربية الرياضية , جامعة االزىر, 



يفصؿ بيف أجساـ فقرات العمود الفقري غضروؼ يشبو القرص أو الطبؽ وتمثؿ 
% في 62األقراص الغضروفية ربع طوؿ العمود الفقري في البالغيف وحوالي 

االطفاؿ, والقرص الغضروفي أكثر سمكا في األجزاء التي تكوف أكثر حركة كما في 
نطقة العنقية والقطنية وأقؿ حركة في الصدرية, وأعمى)أسمؾ( قرص غضروفي الم

موجود بيف الفقرة الثانية والثالثة, وأدنى قرض غضروفي موجود بيف فقرات المنطقة 
 العصعصية .

والقرص الغضروفي عبارة عف جياز ىيدروليكي ماص لمصدمات, ويتكوف مف 
ة المبية, ويتكوف القرص مف مواد مركبة مف الصفيحة الفقارية والحمقة الميفية والنوا

 الكوالجيف وبروتيوجميكاف وماء .
مف قرص رقيؽ مف  (The vertebral end plate ) وتتكوف الصفيحة الفقارية

العظاـ وطبقة رقيقة مف الغضروؼ تفصؿ بيف عظـ الفقرة والقرص الغضروفي, 
فيحة الفقارية أضعؼ نقطة في والنقطة المركزية فييا تقابؿ النواة المبية وتعتبر الص

 تركيب القرص الغضروفي وذلؾ تحت الضغط المحوري لألثقاؿ.
شريحة( ألنسجة الكوالجيف 42-34أم ا الحمقة المفية فيي عبارة عف شرائح مترابطة )

مسجاه بداخؿ مادة البروتيوجميكاف, وتحتوي عمى خاليا غضروفية ونيايات عصبية 
لى عالمات لمستقبالت األلـ, وتعتبر أىـ في نصؼ السمؾ الخارجي وتؤدي إ

التركيبات المثبتة لمقرص الغضروفي في كؿ المستويات ضد الضغوط المحورية 

                                                                                                                                                                      
 . :;, ص4222محمد قدري بكري: مصدر سبؽ ذكره , ((66

(45) Brewster, Cschlwab D. R. : Rehabilitation al shoulder follow rotator coffin turgor Surgery 
Journal a sort Hopadic and Sports Physical Therapy , Augp, 1994, p 521.   
(46) Bushita D., Newman L.,Vaisberg G., Alkalay D.,& Wolfe E., :Increased Rates of 
Fibromyalgia Study of 161 Cases Traumatic Injury, Arthritis Rheum ,Mar .40(3)PP.446-52, 
1997, p2. 



الفقرات بسبب التركيب  أجساـوااللتواءات واالنثناءات كما تسمح بالحركة بيف 
 الحمزوني لأللياؼ .
ف مسجاه عمى مف ألياؼ الكوالجي The Nucleus Pulpous))وتصنع النواة المبية 

% لممقطع العرضي لمقرص 82% إلى 62شكؿ مادة ىالمية ميكروبروتينية وتشغؿ 
% مف الوزف 2:%إلى 92الغضروفي ,وتحتوي عمى كمية كبيرة مف الماء حوالي 

وىي غير قابمة لالنضغاط ,وتمتد أقرب لمسطح الخمفي أكثر مف السطح األمامي 
قية والقطنية أفضؿ مف المنطقة لمقرص وتتكامؿ بشكؿ أفضؿ في المنطقة العن

الصدرية لمعمود الفقري ,وتعمؿ عمى توزيع الضغوط مف جسـ الفقرة إلى أماكف 
أخرى لمقرص الغضروفي, وتحوؿ قوى الضغوط المحورية إلى قوى مماسيو لمحمقة 

 المفية وذلؾ عند الثني .
نة تعمؿ أن يا عبارة عف أجساـ رقيقة مستديرة ولي (4986محمد رفعت " )يذكر "و 

لصدمات عمى الظير أو عمى العمود الفقري, وكؿ  كوسائد أو مساند المتصاص ا
غضروؼ مكوف مف طبقتيف مختمفتيف وطبقة خارجية قوية ,وتمعب دورا ىاما في 

. وىذه االقراص المرنة تمتص الصدمات (69)تماسؾ الفقرات بعضيا ببعض
و الجري أو القفز وىي تؤدي الميكانيكية في أثناء حركة العمود الفقري كالوقوؼ أ

 .(:6)ىذه الوظيفة ما دامت محتفظة بمرونتيا وما دامت باقية في مكانيا الطبيعي 
 Muscles of Neck Regionالمنطقة العنقية  عضالت 0-4-1-4

أف  عضالت الرقبة تنقسـ لغرض الوصؼ التشريحي إلى مجموعتيف: مجموعة 
ىاتيف المجموعتيف تضـ  العضالت األمامية ومجموعة العضالت الخمفية وكؿ مف

 (;6)عضالت سطحية وعضالت عميقة.
                                                           

 . 322, ص8:;3,  دار الفكر العربي , القاىرة , آالـ الرقبة والظيرمحمد رفعت :  (69)
 . 54, ص3;;3,القاىرة ,مركز االىراـ لمترجمة والنشر , االمراض العصبية ماذا تعرؼ عنيامحمد عماد فضمي : (:6)
)بغػػػداد, دار  4, طعاىػػػد الميػػف الصػػحية العاليػػػةمبػػػادئ عمػػػـ التشػػػريح لطمبػػػة م( ىػػاني العػػزاوي, عبػػد الػػرحمف محمػػػود  ;6)

 (.5:;3الحرية لمطباعة والنشر, 



 عضالت الرقبة األمامية: 0-4-1-4-4
 Sternocleiomastoid Muscle :(72)العضمة القصية الترقوية الخشائية  -4

وىي عضمة طويمة بارزة في القسـ الوحشي مف الرقبة وتحت الجمد عمى شكؿ شريط 
بصورة مائمة إلى القسـ العموي الخمفي  تمتد مف القسـ السفمي األمامي األنسي

الوحشي لمرقبة وتكوف ضيقة في القسـ الوسطي وأقؿ سمكًا وأكثر عرضًا مف نيايتيا, 
 ويمكف لمسيا حتى في حالة االرتخاء في القسـ الوحشي لمرقبة.

 تنشأ بوتريف ىما الوتر الترقوي والوتر القصي. المنشأ:
ح الوحشي لمجزء الخشائي مف العظـ ينغرز وتر ىذه العضمة بالسط المغرز:

 الصدغي خمؼ األذف وبالنصؼ الوحشي لمخط القفوي لمعظـ القفوي.
 تدير الرأس إلى الجية المقابمة وتثني الرأس إلى الجانب في نفس جيتيا. العمل:

تزود بواسطة العصب القحفي الحادي عشر وبالعصب الشوكي  التجييز العصبي:
 الثاني.

 Anterior Vertebral Muscles :(73)ة األمامية العضالت الفقري -0
 وىي أربع عضالت عمى السطح األمامي ألجساـ الفقرات العنقية والصدرية العميا.

 :ينشأ قسـ منيا مف النتوءات المستعرضة ويمتد إلى األعمى. المنشأ 
 :في أجساـ الفقرات فوؽ األصؿ أو بقاع الجمجمة. المغرز 
 :كذلؾ تساعد في دورانيا مف جية ألخرى.ثني الرأس والرقبة و  العمل 
 :يكوف بواسطة الفروع األمامية لألعصاب الشوكية. التجييز العصبي 

 Scalenus M. :(74)العضالت الفقرية الوحشية )االخمعية(  -4

                                                           

 . 462, صالمصدر سبؽ كره: ( قيس ابراىيـ الدوري72)
 .464, ص نفسو السابؽالمصدر  :( قيس ابراىيـ الدوري73)
  .464-462, صالمصدر نفسو :( قيس ابراىيـ الدوري74)



وىي مجموعة عضالت غير متوازية في الترتيب والتجاور تقع في القسـ الوحشي 
ة لمفقرات العنقية( وتشػمؿ ثػالث عضالت عمى جانبي الرقبة )النتوءات المستعرض

 ىي:
 :.Scalenus Anterior Mاالخمعية األمامية  -

 القسـ األمامي لمنتوء المستعرض لمفقرات العنقية مف الثالثة حتى السادسة. *المنشأ:
وتر االخمعية األمامية ينغرز بالحدبة االخمعية لمضمع األوؿ عمى السطح  المغرز:*

 العموي.
ني الفقرات العنقية لألماـ ولمجانب في جيتييا كما تدير الفقرات العنقية ث العمل:*

 لمجية المقابمة.
 :.Scalenus Medius Mاالخمعية الوسطية  -

 مف القسـ الخمفي لمنتوءات المستعرضة لكؿ الفقرات العنقية. * المنشأ:
 ينغرز وترىا بالسطح العموي لمضمع األوؿ. * المغرز:
 االخمعية األمامية.نفس عمؿ  * العمل:

 :.Scalenus Posterior Mاالخمعية الخمفية  -
مف النتوءات المستعرضة لمفقرات العنقية مف الرابعة إلى السادسة مشتركة  المنشأ:

 مع منشأ الوسطية.
 ينغرز وترىا بالسطح العموي لمضمع الثاني. المغرز:
 ثني الفقرات العنقية السفمى في جيتييا. العمل:

الخمفية( عف طريؽ  –الوسطية  –لمعضالت الثالثة )األمامية  لعصبي:التجييز ا
 الفروع األمامية لألعصاب الشوكية.



 
 (4شكؿ رقـ )

 عضالت الرقبة األمامية
 عضالت الرقبة الخمفية:0-4-1-4-0
 Trapezius M. :(75)العضمة المربعة المنحرفة  -4

ية المقابمة شكاًل رباعيًا وىي عضمة مسطحة مثمثة الشكؿ تكوف مع نظيرتيا في الج
 شبييًا بالمربع المنحرؼ.

 مف الثمث األنسي لمخط القفوي العموي والحدبة القفوية لمعظـ القفوي. المنشأ:
تنغرز األلياؼ العموية في الحافة الخمفية لمثمث الوحشي لعظـ الترقوة  المغرز:

ؼ أم ا األلياؼ السفمية واأللياؼ الوسطية في الحافة األنسية لمنتوء االخرمي لعظـ الكت
 فتنتيي بصفاؽ قصير عند النياية األنسية لشوؾ عظـ الكتؼ.

رفع حزاـ الطرؼ العموي وتدوير عظـ الكتؼ لمجية الوحشية وتقريب عظمي  العمل:
 الكتؼ إلى بعضيما وثني الرأس لمجانب وبسطو عند تثبيت الكتؼ.

فروع عصبية مع بواسطة العصب القحفي الحادي عشر وب التجييز العصبي:
 العصب الثالث والرابع.

                                                           

 .466, صالمصدر السابؽ( قيس ابراىيـ الدوري  75)



 Levator Scapulac M. :(76)العضمة رافعة الموح  -0
 وىي عضمة تقع في الناحية الخمفية الجانبية لمرقبة.

 مف النتوءات المستعرضة لمفقرات العنقية األربعة العميا. المنشأ:
 تنغرز في الحافة األنسية لعظـ الكتؼ. المغرز:
 ركػة ميػالف الرأس والرقبة إلى جيػة العضمػة عند تثبيت الكتؼ.تسػاعد في ح العمل:

 الفروع الخمفية ألعصاب الرقبة. التجييز العصبي:
 Splenius M. :(77)العضمة الطحالية  -4

 مف أشواؾ الفقرات الصدرية الستة العميا وشوؾ الفقرة السابعة. المنشأ:
 الثنتيف أو الثالثة العميا.في النتوءات المستعرضة لمفقرات العنقية ا المغرز:
بسط الرأس عمى الرقبة )لمخمؼ( وتدوير الوجو إلى الجية نفسيا وثني الرأس  العمل:

 لمجية نفسيا.
 الفروع الخمفية ألعصاب الرقبة. التجييز العصبي:

 Saqrospinalis M. :(78)العضمة العجزية الشوكية  -1
ار وىي عضمة مكونة مف وىي جزء مف مجموعة العضالت التي تسمى ناصبة الفق

عدة مجاميع مف األلياؼ العضمية, وتؤلؼ ىذه المجاميع بصورة عامة ثالثة أعمدة 
 طويمة عمى جانبي القسـ الخمفي لمعمود الفقري.

 : بسط العمػود الفقػري والرأس والثنػي لمجانب كما تديػر الرأس إلى نفس جيتيا.العمل-
 صػاب العنقية السفمى والصدرية والقطنية العميا.:الفػروع الخمفيػة لألعالتجييز العصبي-

 Semispinalis M. :(79)العضمة نصف شوكية  -5

                                                           

 .:46-469, صنفسو السابؽ المصدر( قيس ابراىيـ الدوري  76)

 .:46-469, صنفسو المصدر( قيس ابراىيـ الدوري  77)
 .475-474ص ,نفسةالمصدر ( قيس ابراىيـ الدوري  78)
 .475-474, صنفسو السابؽ المصدر( قيس ابراىيـ الدوري  79)



 وىي عضمة تغطى بالعضمة العجزية الشوكية.
 مف النتوءات المستعرضة لمفقرات الظيرية. المنشأ:
شواؾ الفقرات الصدرية العميا, وقسـ يصؿ إلى أليافيا بأتنغرز قسـ مف  المغرز:

 وي لمجمجمة.العظـ القف
 بسط الرأس وتدير الوجو قمياًل لمجية المقابمة. العمل:

 الفروع الخمفية لألعصاب العنقية والصدرية. التجييز العصبي:

 
 (5شكؿ رقـ )

 عضالت الرقبة الخمفية
 المصارعة : 0-4-5

"بأن يا المنازلة بيف العبيف مف خالؿ تنفيذ  منيا : عد ة لممصارعة المعاصرة تعاريؼ
 ات الحركية ومحاولة فوز احدىما عمى األخر بممس األكتاؼ أو بالنقاطبعض الميار 

" بأن يا منازلة بيف مصارعيف وفقًا لمقوانيف الوضعية , . وكذلؾ  تعرؼ المصارعة (:7)"
وفييا يحاوؿ كؿ مصارع السيطرة عمى حركة منافسو وذلؾ مف خالؿ الميارات الفنية 

                                                           

, االسكندرية , دار  3,ط :اسس التدريب في المصارعة مد :( احمد عبد الحميد عمارة وحساـ الديف مصطفى حا:7)
 . 39,ص;422,الوفاء الدنيا  لمطباعة والنشر 



ما يمتمكو المصارع مف إمكانيات بدنية والحركات المركبة والقدرات الخططية وكؿ 
 ىما :في األلعاب األولمبية الحديثة وىناؾ نوعيف مف المصارعة  .(;7) ونفسية "
 المصارعة الرومانية : -

" نمط مف أنماط المصارعة تطبؽ فيو المسكات عمى جميع أجزاء الجسـ ما عدا  
 .( 82)الرجميف , غير مسموح فيو بالخشونة أو المسؾ عكس المفصؿ "

 المصارعة الحرة : -
عب فييا باستعماؿ لعاب االولمبية التي يتميز الم  تعد المصارعة الحرة واحدة مف األ

جميع أجزاء الجسـ بشكؿ حر وبما يسمح بو قانوف المعبة ,وادخمت المصارعة الحرة 
  (83)ـ .26;3في االلعاب االولمبية عاـ 

 : في المصارعة إصابات الفقرات العنقية 0-4-6
اإلصابة بأن يا "عطب قد يصيب الجياز السائد  د قدري بكريمحميعرؼ" 

فتعوؽ معيا التطور الديناميكي لمستوى  أعصاب(-مفاصؿ-عظاـ-المحرؾ)عضالت
وىي  ,مشاركتو الرسمية والودية أودائو لتدريباتو أوتحوؿ دوف استمراره في  ,الرياضي

 (84)ظاىرة مرضية".
 أورة عف خبرة سمبية نتيجة احتكاؾ بأن يا "عبااإلصابة الرياضية وكذلؾ تعرؼ 

ثناء المباريات وقد تكوف أمنافس  أوثناء التدريب أخر سواء زميؿ آاصطداـ العب ب
غير ذلؾ  أودوات المعب الثابتة أي شيء مف أ أوعب بأداة الناتجة عف اصطداـ ال

 .(85)منع الالعب مف ممارسة الرياضة حتى يتـ الشفاء"  إلىوتؤدي 

                                                           

(59(  petrove R :Free style and Greco-Roman wrestling Fila. 1986, P17.    
,دار الطباعة لمنشر , جامعة المنصورة  المبادئ األساسية لممصارعة الرومانية والحرة لميواة( مسعد عمي محمود : 82)

 .5, ص 9;;3والتوزيع , 
 .32,ص2:;3, مطبعة جامعة بغداد , التدريب في المصارعةعبد عمي نصيؼ : ((83
 .35ـ, ص4222,  مصدر سبؽ ذكره المحمد قدري بكري :  (84)
 .364ص  ,4224, مركز الكتاب لمنشر, 3, القاىرة,ط الصحة النفسية في المجاؿ الرياضيمصطفى حسيف وآخروف :  (85)



عض االنشطة الرياضية قد يترتب عمييا ردود افعاؿ في الرقبة ممارسة بحيث اف 
ومكوناتيا فتحدث إصابة وليس بالضرورة تكوف فجائية ولكف تراكـ الصدمات وردود 
االفعاؿ في منطقة الرقبة مرات عديدة قد يضعؼ مف مكونات الرقبة وينتيي األمر 

وذلؾ كما في  بحدوث اإلصابة وظيور أعراض االنزالؽ الغضروفي أو الخشونة
 .( 86) رياضة الغطس والتزحمؽ عمى الجميد والماء والمصارعة والجماز

وتعتبر إصابات الفقرات العظمية مف أىـ اإلصابات الشائعة في رياضة المصارعة, 
كما تحدث تغييرات عظمية فسيولوجية في الفقرات العظمية لممصارعيف, وتختمؼ 

ت بسيطة)تمزؽ أربطة المفصؿ( إلى أنواع إصابات الفقرات العظمية مف إصابا
إصابات متوسطة وشديدة)كسور وخمع الفقرات( وتختمؼ بالتالي أعراض اإلصابة في 
الفقرات العظمية مف ألـ خفيؼ مع تقيد حركي لمعضالت التي تغذييا األعصاب 
المارة مف الفقرات المصابة إلى حدوث إصابات شديدة تؤدي إلى الشمؿ أو الوفاة 

(87). 
الشعور باأللـ الناتج عف اإلصابة أو التعرض ألي مشكمة بالرقبة يختمؼ مف ومكاف 

حياف شخص ألخر ومف حالة ألخرى ,ففي أوؿ األمر يكوف الشعور باأللـ في أغمب األ
في منطقة قاعدة الرقبة أي حوؿ الفقرة السابعة العنقية, أو قد يمتد إلى الجانب االيمف أو 

الشديد فأننا نشعر بألـ عابر الكتفيف وقد يمتد إلى لقمة األيسر, أم ا في حاالت األلـ 
الكتفيف أو لوح الكتؼ, كما قد يمتد إلى منطقة ظير العضد وحتى مفصؿ الكوع, وفي 
الحاالت أشد قد يصؿ لمفصؿ الرسغ أو اليد واألصابع وفي بعض الحاالت يعاني 

 . (88) المصاب مف اإلصابة بالدوار والغثياف والصداع

                                                           
 . 327ص, 4222,  ر سبؽ ذكرهالمصد: محمد قدري بكري( (86
 . ;39ـ, ص4223, 3,مركز الكتاب لمنشر, القاىرة,ط المالكمة( -الطب الرياضي والعاب القوة) المصارعة:  اسامة رياض (87)
 . 55-;4ـ, ص4222, المصدر سبؽ ذكره  عبد العظيـ العوادلي :  (88)



عض إصابات الرقبة مثؿ الشد والضغط بالفقرات واالربطة المحيطة بيا بالتثبيت وتعالج ب
وبالراحة النسبية لحيف الشفاء مع عمؿ عالج طبيعي متخصص وتناوؿ العقاقير المضادة 
لاللتيابات, كما تحدث إصابات االنزالؽ الغضروفي, ويستخدـ لمتثبيت في العالج رقبة 

طبيعي متخصص وسحب ميكانيكي أو طبيعي لمفقرات  بالستيكية ,باإلضافة لعمؿ عالج
مع تدريبات تأىيمية لتقوية العضالت المحيطة بيا, وفي حاؿ فشؿ العالج الطبي 

 (89)عراض ينصح بالتدخؿ الجراحي.والطبيعي وزيادة حدوث األ

 
 (7شكؿ )
 رة عمى الرقبةو خط التي تشكؿ يوضح بعض حركات المصارعة
 

 

                                                           

 3:3-3:2ـ, ص4223, ؽ ذكرهالمصدر سب اسامة رياض : (89)



 ( :(Disk Prolapse االنزالق الغضروفي 0-4-7
يعرؼ االنزالؽ الغضروفي بأن و عبارة عف بروز أو اندفاع االقراص الغضروفية 
الموجودة بيف الفقرات والضغط عمى جذور األعصاب القريبة مما يؤدي إلى مشاكؿ 

  .  (:8) عصبية عضمية
بيف عامة  Slipped Disk))"ويعرؼ ىذا النوع مف اإلصابات بالغضروؼ المنزلؽ 

لكف ىذا المصطمح مظمؿ ألن و يوحي بأف  الغضروؼ قد انزلؽ مف بيف الناس و 
محتممة ألف  الغضروؼ مرتبط بالفقرة بواسطة  غير الفقرات وأف  مثؿ ىذه الحركة

 .(;8) طبقاتيا الميفية الخارجية"
ويحدث االنزالؽ الغضروفي عندما ينزلؽ الجزء الجيالتيني ويخرج عف فتؽ في الجزء 

, وىذا الجزء الجيالتيني الرخو ينزلؽ نحو القنوات العصبية  الميفي مف الديسؾ
ويضغط عمى أجزاء مف األعصاب الطرفية أو النخاع الشوكي , وىناؾ عوامؿ كثيرة 
تؤدي إلى االنزالؽ الغضروفي في الفقرات العنقية ومف أىميا اىماؿ في وضعية 

ذيف لدييـ ضعؼ شخاص الوضاع غير الصحيحة  وعند األالرقبة وتعريضيا إلى األ
  . ( 92) في عضالت الرقبة وكذلؾ نتيجة الصدمات المفاجئة والمتكررة والحوادث

أن و يحدث نتيجة ضغط شديد عمى الفقرات وبصورة ) بزاز عمي جوكل ( ويذكر 
خاصة في الفقرات القطنية والعنقية مما يؤدي إلى تمزؽ الحمقة الميفية وخروج النواة 

الشوكي أو األعصاب وحسب منطقة الخروج اذا كاف الميبية تضغط عمى الحبؿ 
خمفي فأف النواة سوؼ تندفع إلى األماـ مما يؤدي الضغط عمى المركز الشوكي ومف 
وسطة مما يؤدي إلى حدوث ألـ شديد في الطرفيف السفمييف ومف منطقة تزويد 
 األعصاب التي تخرج مف تمؾ المنطقة , أم ا اذا كاف الضغط عمى أحد الجانبيف

                                                           
تأثير برنامج تأىيمي حركي باستخداـ بعض وسائؿ العالج الطبيعي والتقويـ اليدوي عمى ( احمد مختار احمد حسيف: (:8

 .;,ص4237, رسالة ماجستير, كمية التربية الرياضية, جامعة اسيوط,آالـ اسفؿ الظير
69

 . 32ص ، 1991 ، المعارف منشأة ، ندرٌةاالسك ، مصر ، الظهر اسفل االم:  رشٌدي عادل محمد ((
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/  23/  345444 ، الٌومٌة الرٌاض صحٌفة ، الوطنً الحرس مستشفى ، الفقري والعمود العظام استشاري:  البحتري ٌاسر ((

 . 2004/  ابرٌل



فسوؼ تضغط النواة الميفية عمى أحد األعصاب الشوكية مما يؤدي إلى حدوث ألـ 
في منطقة تزويد العصب واالطراؼ, وىذا يعني أف  األلـ أم ا يكوف موضعيا أو بعيدا 

 . (4) في المنطقة التي تجيزىا األعصاب المضغوطة
 :    (7( )6( )5)أسباب حدوث االنزالق الغضروفي 0-4-7-4

 ديد مف األسباب التي تؤدي إلى االنزالؽ الغضروفي منيا :ىناؾ الع
الصدمات واالصابات المباشرة لمفقرات وخاصة في حالة ضعؼ  -3

 ربطة العضمية بيف الفقرات أو عمى جانبيا .العضالت واأل
 حماء الكافي .األداء الحركي الخاطئ أو العنيؼ دوف أجراء األ -4
عالج في اإلصابات البسيطة االلتواءات والكدمات المتكررة واىماؿ ال -5

. 
 وجود التشوىات القوامية الوراثية أو المكتسبة . -6
اإلصابة بأمراض العمود الفقري مثؿ ضعؼ نسيج العظاـ الذي يصيب  -7

الفقرات وبسبب تأكميا أو التيابيا أو زيادة الكثافة النوعية لبعض الفقرات عف 
 األخرى.
وال سيما عندما يكوف  جياد الزائد لألربطة العضمية بيف الفقراتاإل -8

 الرأس في وضع االنثناء األمامي .
أو حدوث  ةوجود ضعؼ خمقي في القرص الميفي المحيط بالنوا -9

 تغيرات مرضية لمغضاريؼ أو المفاصؿ الموجودة بينيا .

                                                           
 . ;39ص, عماف ,  4229اعة والنشر, , دار دجمة لمطب 3طمبادئ واساسيات الطب الرياضي ,  بزاز عمي جوكؿ : (4)
 .  :45, ص 9:;3, الرياض , دار المريخ لمنشر ,  3, ط اصابات المالعبمختار سالـ :   (5)
ر , العراؽ , بغداد , دار التربية لمطباعة والنشر والتوزيع , مطبعة منيرة , اوجاع الظيراجي عباس التكريتي :  (6)

 . ;32ص
(7)  Micheli . L . J : Qr thopae decs surgery 65 th edition Arnold pubishinglnc .USA ,1984 ,p 

282.  



 
 (4)أعراض االنزالق الغضروفي 0-4-7-0

 مف أعراض االنزالؽ الغضروفي ىي :
 ألـ موضعي شديد ال يحتمؿ . -3
 خدر . -4
 ي لألطراؼ .شمؿ جزئي أو كم   -5
 فقداف القدرة عمى اإلحساس . -6
يشعر المصاب في بعض الحاالت بصداع في مؤخرة الرأس أو دوار  -7

 واحيانًا عدـ االتزاف عند الوقوؼ أو المشي.
طراؼ أقد يمتد األلـ إلى الكتؼ أو الذراع وقد يصاحبو تنمؿ في  -8

 . (4)صابع اليد وخاصة عند االستيقاظ مف النـوأ

 
 (8شكؿ )

 االنزالؽ الغضروفي يوضح

                                                           
  . 463, ص مصدر سبؽ ذكرهمختار سالـ :  (3)

(2)  micheli . L . J . op . clt , 1984 . p61 .  



 
 : Painاأللم   0-4-8

بأن و كممة يونانية تعني شعورا غير مريح حسيا  Kremer"3;:3 كريمريعرفو "
مرتبطا بخبرة انفعالية غير سارة وىو يعبر عف أصابو في أنسجة الجسـ )داخمية أو 

 ومف تعريؼ كريمر يمكف تقسيـ األلـ إلى نوعيف : .(93)خارجية(
الـ خارجية: وىي ذات مسببات خارجية مثؿ اآلالـ الجمدية الناتجة عف الضرب آ - أ

 أو الجرح ....الخ .
آالـ داخمية: وىي ذات مسببات داخمية وتسبب آالما ذاتية تتسـ باالستمرار  - ب

 وغالبا ما تكوف غير محتممة .
واالحساس باأللـ ىو أحساس غير سار ويختمؼ تماما عف اإلحساس بالممس أو 

خونة أو البرودة فاذا توقفت الدورة الدموية مثال في أحد االعضاء نتيجة ربطة الس
 .(70) يعطؿ االحساس بالممس في حيف أف  االستثارة الجمدية تكوف مؤلمة جداأن و ف
 (74)كيف يشعر الفرد باأللم 4-4-8-4

نسجة تحت جمدية وبذلؾ ينشأ تنبيو عصبي تحدث اإلصابة بالجمد واأل -3
 حسية(.)المستقبالت ال

 ينتقؿ التنبيو العصبي إلى الحبؿ الشوكي )العصب الحسي( . -4
 يستجب الحبؿ الشوكي بتنبيو عصبي مرتد إلى العضالت المجاورة . -5
 تتقمص وتنقبض ىذه العضالت بشكؿ مؤلـ وشديد )العصب الحركي(. -6
 حداث وتكرار االستجابة ينشأ القوس العصبي .نتيجة تكرار ىذه األ -7
 دوف توقؼ.تستمر ىذه الدورة ب -8

                                                           

(71) Kremer F. Alkinson J. H. & Igmelzir J. : Measurement of Pain Patient Performance 
does not Confound Pain  Measurement Pain , 1981, p241 .  

 . 47, ص4;;3, دار المستقبؿ العربي , القاىرة, ىالو مراد , االلـ \: ترجمة بوؿ شوشار (94)
 .463, ص5;;3, دار الفكر العربي, القاىرة,  الميكانيكا الحيوية واالسس النظرية والتطبيقيةطمحة حساـ الديف :  (95)



    سابقةالدراسات ال 0-0
 (71)(0221دراسة عالية حضيري بدوي ) 0-0-4

)تأثير منيج مقترح باستخدام تمارين التمطية في تأىيل عضالت الرقبة وحزام 
 الكتف(

 وقد تضمنت أىداؼ البحث ما يأتي:
إعداد منيج مقترح لتأىيؿ عضالت الرقبة وحزاـ الكتؼ باستخداـ تماريف  .3

 البحث.التمطية لعينة 
القوة  –درجة األلـ )التعرؼ عمى تأثير المنيج المعد في متغيرات قيد البحث  .4

لعينة البحث وقد افترضت الباحثة أف  ىناؾ داللة احصائية مف  (المرونة –
 .داء المنيج عمى فئة النساء وعمى فئة الرجاؿأجراء 

ف يعانوف مف سناف الممارسيف لممينة والذيطباء األأجري البحث عمى عينة مف أو  
آالـ في منطقة الرقبة وحزاـ الكتؼ مف جراء ممارسة المينة وقد بمغ عدد العينة 

سنة(  57-47عمارىـ بيف )أناث وقد تراوحت أ( 8( ذكور )7( شخص )33الكمي )
ولكال الجنسيف وقد تـ مجانسة أفراد العينة عف طريؽ معامؿ االلتواء لمتغيرات 

 لقوة, المرونة(.البحث )الطوؿ, العمر, الوزف, ا
 : وأن  من أىم االستنتاجات

أف  ممارسة تمرينات التمطية تعتبر ضرورية جدًا لتطوير صفتي المرونة والقػوة  -
 سواء وبالتالي إزالة آالـ اإلصابات. عمى حد  

 
 
 (75)(0245دراسة نغم سممان كريم التميمي )   0-0-0

                                                           

, رسالة باستخداـ تماريف التمطية في تأىيؿ عضالت الرقبة وحزاـ الكتؼتأثير منيج مقترح عالية حضيري بدوي :  (96)
 . 4226ماجستير, كمية التربية الرياضية لمبنات , جامعة بغداد,



لمدى الحركي والنشاط الكيربائي الم الرقبة بداللة اأثر برنامج تأىيمي في عالج اآل)
 (( سنة15-45لمعضالت لنساء بعمر )

 ىدفت االطروحة إلى:   
ـ التي الإعداد تماريف عالجية تأىيمية تساعد في التقميؿ مف نسبة اآل  -3

 تحدث في الرقبة . 
ـ بداللة بعض آلمعرفة مدى تأثير ىذه التماريف في التقميؿ مف نسبة ىذه األ -4

 انيكية لممدى الحركي والنشاط الكيربائي لمعضالت.المتغيرات البيوميك
مصابة يعانوف مف االـ بالرقبة بعمر  ة( أمرأ44جري البحث عمى عينة قواميا) وأ
( سنة حيث تـ اختيار العينة بالطريقة العمدية, وقسمت العينة إلى 57-67)

تـ وقد  ( امرأة مصابة لكؿ مجموعة,33مجموعتيف ) تجريبية وضابطة ( وبمعدؿ )
استخداـ تصميـ المجموعتيف لوجود عينة ضابطة وتجريبية وستخضع المجموعتيف 

وكذلؾ  ,إلى نفس االختبار القبمي والبعدي وبعدىا وضع مقارنة ما بيف المجموعتيف
واختبارات  EMGاستخدمت الباحثة اختبارات شدة األلـ واختبار التخطيط العضمي 

 راسة .لقياس وتقييـ متغيرات الد المدى الحركي
 الييا : تىم االستنتاجات التي توصموأ

تبيف أف  المتغيرات البيو ميكانيكية المدروسة تؤثر وبشكؿ مباشرا بيدؼ الواجب  -3
الحركي, حيث تحدد درجة القوة في المدى الحركي وأف  أي تأثير في ىذه القوة 

 وألي سبب مف األسباب يؤدي إلى قصور في الواجب الحركي لممديات.
 التوصيات فكانت : أم ا أىم

                                                                                                                                                                      

أثر برنامج تأىيمي في عالج االالـ الرقبة  بداللة المدى الحركي والنشاط الكيربائي لمعضالت (نغـ سمماف كريـ : 97)
 .4237طروحة دكتوراه ,كمية التربية الرياضية ,جامعة القادسية,  ,ا ( سنة67-57لنساء بعمر )



بقواعد التحميؿ الحركي  والتأىيؿضرورة إلماـ القائميف عمى عممية العالج  .3
التي تعتمد عمى المبادئ األساسية لكؿ مف عمـ الحركة والتشريح والميكانيكا 

 الحيوية والعمـو األخرى المرتبطة بالحركة .
 (76)(0244دراسة  أحمد السيد عبد الوىاب محمد )  0-0-4
 (ثير برنامج تأىيمي مقترح عمى بعض حاالت خشونة الرقبة تأ)  
تصميـ برنامج تأىيمي مقترح باستخداـ التمرينات وجياز التنبيو ىدفت الرسالة إلى    

لبعض حاالت خشونة الرقبة والتي ال  TENSالكيربائي العصبي عبر الجمد 
ناتج عف اإلصابة نسبة األلـ ال تستدعي التدخؿ الجراحي ومعرفة تأثيره عمى تخفيؼ

 وكذلؾ استعادة القوة العضمية العاممة عمى الرقبة والمدى الحركي ليا.
( مف الرجاؿ 32أجري البحث عمى عينة تـ اختيارىا بالطريقة العمدية قواميا) 

المصابيف بخشونة الرقبة , وقد استخدـ الباحث المنيج التجريبي ذو التصميـ 
ت القبمية والبعدية مستخدما اختبارات درجة األلـ المجموعة الواحدة مستعينا بالقياسا

 لقياس وتقييـ متغيرات الدراسة . والمدى الحركي والقوة العضمية
 أىم االستنتاجات التي توصل الييا :

يجابي عمى إ تأثيرالتنس( لو  -)التمرينات التأىيميأف  البرنامج   -3
لناتج عف خشونة المصابيف مف أفراد المجموعة التجريبية في تقميؿ األلـ ا

الرقبة وكذلؾ تنمية القوة العضالت العاممة عمى الرقبة وزيادة المدى 
 الحركي لمرقبة في جميع االتجاىات.

طالة العضالت تأثير كبير ا  كاف لتنمية القوة العضمية ومرونة المفاصؿ و  -4
 في تحسف القدرات الحركية لمرقبة.

 أم ا أىم التوصيات فكانت :
                                                           

, رسالة ماجستير ,كمية  تأثير برنامج تأىيمي مقترح عمى بعض حاالت خشونة الرقبة(احمد السيد عبد الوىاب محمد: 98)
 .4233التربية الرياضية ,قسـ عمـو الصحة, جامعة اسيوط,  



في المراكز والمؤسسات  استخدامووتعميـ  التأىيميج االسترشاد بالبرنام  -3
اخرى مف اإلصابات الخاصة  ألنواع تأىيميةالعالجية وكذلؾ إعداد برامج 

 بالرقبة أو العمود الفقري أو اإلصابات عموما . 
الخشونة عموما  إلصاباتاالىتماـ بتصميـ برامج وقائية مف التعرض  -4

اصة بعد انتشار استخداـ الحاسب كثر شيوعا خاأل ألن ياوخاصة بالرقبة 
 لي في كثير مف القطاعات .اآل

 (77)(0226دراسة محمود فاروق صبره )  0-0-1
  (تأثير برنامج تمرينات تأىيمي عمى بعض حاالت االنزالق الغضروفي القطني )  

تصميـ برنامج تمرينات لتأىيؿ بعض حاالت التعرؼ عمى  ىدفت االطروحة إلى
ة األلـ حد   ومعرفة تأثيره عمى تخفيؼالجزئي في المنطقة القطنية االنزالؽ الغضروفي 

الناتج عف اإلصابة وكذلؾ تنمية القوة العضمية والمدى الحركي لعضالت العمود 
 الفقري ومفصؿ الفخذ.

( مف الرجاؿ 42أجري البحث عمى عينة تـ اختيارىا بالطريقة العمدية قواميا) 
, وقد استخدـ الباحث ئي في المنطقة القطنيةالجز  المصابيف باالنزالؽ الغضروفي

المنيج التجريبي وباستخداـ التصميـ التجريبي ذو المجموعتيف المتكافئتيف وقسمت 
( مصاب لكؿ مجموعة 32العينة إلى مجموعتيف تجريبية وضابطة وبمعدؿ )

خضعت المجموعتيف إلى نفس االختبار القبمي والبعدي وبعدىا وضعت مقارنة ما و 
 مجموعتيف.بيف ال

 أىم االستنتاجات التي توصل الييا :
دت إلى تحسف المجموعة التجريبية أكثر مف أتمرينات البرنامج التأىيمي   -3

الضابطة القياسات البعدية لجميع متغيرات البحث ) قوة العضالت العاممة 

                                                           

 .65,ص4228ه ,المصدر سبؽ ذكر (محمد فاروؽ صبره : 99)



المدى الحركي لكؿ مف العمود الفقري  -عمى العمود الفقري ومفصؿ الفخذ
ة األلـ الناتج مف الضغط الواقع عمى الغضاريؼ تخفيؼ حد   -ومفصؿ الفخذ

 المصابة بيف الفقرات ( .
التنميػػة المتوازنػػة لمقػػوة العضػػمية ومرونػػة المفاصػػؿ واسػػتطالة العضػػالت والتنػػوع  -4

يجػػػػابي عمػػػػى تحسػػػػف األداء الػػػػوظيفي إثػػػػر أفػػػػي اسػػػػتخداـ التمرينػػػػات كػػػػاف ليػػػػا 
 لمعمود الفقري ومفصؿ الفخذ.

 دراسات السابقة  :مناقشة ال 5 -0-0
 في ضوء استعراض الدراسات السابقة تـ مالحظة ما يأتي : 

نفا إلى إعداد برامج تأىيمية مف التماريف آالمذكورة  ىدفت أغمب الدراسات -
العالجية وبعض أجيزة العالج الطبيعي إلصابات مختمفة عمى العمود الفقري 

ومعرفة ,ؽ الغضروفي القطني( المزمنة لمرقبة وخشونة الرقبة واالنزال األلـمثؿ )
تأثير ىذه البرنامج عمى تحسف درجة االحساس باأللـ وتطور بعض الصفات 
البدنية كالقوة العضمية والمرونة وبالتالي عودة الكفاءة الوظيفية لمجزء المصاب 
أقرب لمحالة الطبيعية ,أم ا الدراسة الحالية فيدفت إلى تصميـ برنامج تأىيمي 

وكانت الوسائؿ  مف الدرجة المتوسطة الؽ الغضروفي العنقيلممصابيف باالنز 
موجات –أشعة تحت الحمراء   -تدليؾ –المستخدمة في البرنامج )تمرينات 

حيث أف  استخداـ برنامج تأىيمي متكامؿ بعد اإلصابة يحتوي عمى ,قصيرة( 
 أكثر مف وسيمة يؤدي إلى نتائج إيجابية في أقصر وقت ممكف .  

نفا عمى استخداـ المنيج التجريبي آدراسات المرتبطة والمذكورة اتفقت جميع ال -
البعدي( لمالءمتو ليذا النوع مف الدراسات مثؿ الدراسة –بالقياس )القبمي 

 الحالية .



نفا مجموعتيف )ضابطة وتجريبية ( آاستخدمت أغمب الدراسات السبقة المذكورة  -
برامج التقميدية لمتأىيؿ مثؿ حالة الدراسة الحالية لمتعرؼ عمى الفرؽ بيف ال

 والعالج والبرامج المقترحة عمى بعض المتغيرات المدروسة. 
 بالنسبة إلى العينات في الدراسات السابقة فقد كانت مختمفة مف المصابيف -

ممف ال يمارسوف أي نشاط رياضي في مجاؿ  عماؿ(-اطباء -نساء -)رجاؿ
انت مف الرياضييف المصابيف بينما عينة البحث في الدراسة الحالية ك االحتراؼ,

 .  الذيف يمارسوف النشاط الرياضي االحترافي
( مصاب, أم ا الدراسة الحالية 44-32وتراوحت عينة الدراسات السابقة ما بيف)  -

 ( مصاب. 32كانت العينة )
حصائية فقد أستخدمت معظـ الدراسات السابقة الحقيبة أم ا المعالجات اإل -

وقد  ,( لمعينات المترابطة والمستقمةTقانوف ) ستخدمتأ( و SPSS) اإلحصائية
اتفقت الدراسة مع الدراسات السابقة في أغمب اإلجراءات والوسائؿ التأىيمية 

ساليب واألسس العممية فضال عف األ ,المستخدمة والمتغيرات المدروسة
الدراسة الحالية في وتميزت المستخدمة في وضع منيج التمرينات التأىيمية, 

مرينات حديثة متنوعة وباستخداـ أدوات تأىيمية حديثة وبما يتالئـ مع ت استخداـ
 .نوع اإلصابة والنشاط الرياضي التخصصي

وتمكف الباحث مف خالؿ عرض ىذه الدراسات أف  تكوف لديو فكرة عف كيفية تصميـ 
البرنامج التأىيمي, واستخداـ االختبارات الخاصة لعينة بحثو فضاًل عف الوسائؿ 

ة المناسبة الستخراج النتائج واالستفادة مف المادة النظرية وبعض اإلحصائي
 المحتويات لتمؾ الدراسات.

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 منهجية انبحث وإجراءاجه امليدانية 
جراءاتو الميدانية     -4  منيجية البحث وا 
 منيج البحث    4-4
 مجتمع البحث وعينو   4-0
 العينة اختيار شروط   4-0-4
 عينة البحث تكافؤ 4-0-0
 البحث في المستخدمة والوسائل واالجيزة االدوات  4-4
 بالبحث المستخدمة االختبارات 4-1
 لمرقبة الحركي المدى اختبارات  4-1-4
  لمرقبة العضمية القوة اختبارات  4-1-0

 انفصم انثانث 



   V.A.S لماأل  درجة مقياس 4-1-4
 التجربة االستطالعية    4-5
 لمبحث الميدانية اإلجراءات 4-6
 االختبارات القبمية 4-6-4  
 برنامج التأىيميال 4-6-0
 االختبارات البعدية  4-6-1
 الوسائل اإلحصائية المستخدمة     4-7
جراءاتو الميدانية ةمنيجي -4  البحث وا 
 ثمنيج البح 4-4

بما أف  ىدؼ البحث ىو إعداد برنامج تأىيمي لعضالت وأربطة المنطقة 
ستخدـ الباحث المنيج التجريبي ة البحث, فقد االعنقية ومعرفة تأثيره عمى عين

الذي  , طبيعة البحث تولمالئم ذات االختبار القبمي والبعدي وبتصميـ المجموعتيف
, (78)"األكثر صدقا لحؿ العديد مف المشكالت العممية عمميا ونظريا و  األقرب يعد"

بية تيدؼ إلى أف  البحوث التجري وىو ما يتالئـ مع طبيعة المشكمة قيد البحث , إذ
إحداث " تغيير عمدي ومضبوط لمشروط المحددة لحدث ما, مع مالحظة التغيرات 

, ويعد التجريب مف أكثر الوسائؿ كفاءة (;9)الواقعية في ذلؾ الحدث وتفسيرىا"
 لموصوؿ إلى الحقيقة وخاصة في بحوث التأىيؿ الرياضي .

 وعينتو :  مجتمع البحث 4-0
ي المصارعة المتقدميف المصابيف باالنزالؽ بالعب مجتمع البحثـ تحديد ت

تـ فقد  البحث أما عينة الغضروفي العنقي مف أندية محافظتي الديوانية وبغداد,
                                                           

: ) القاىرة ,  البحث العممي في التربية الرياضية وعمـ النفػس الرياضيمحمد حسف عالوي , أسامة كامؿ راتب :   (:9)
 .  439ـ ( , ص;;;3دار الفكر العربي , 

 , 4226 , بغداد , دليؿ البحاث لكتابة األبحاث في التربية الرياضيةنوري إبراىيـ الشوؾ ورافع صالح الكبيسي : (;9)
 .;7ص



باالنزالؽ الغضروفي  العمدية مف المصارعيف المتقدميف المصابيفاختيارىا بالطريقة 
بناًء عمى  العنقي مف الدرجة المتوسطة والتي ال تستدعي حالتيـ التدخؿ الجراحي ,

تشخيص الطبيب المعالج ونتائج أشعة الرنيف المغناطيسي, وقد بمغ عدد أفراد العينة 
حيث تـ تقسيميـ عشوائيا إلى  ,( سنة54-44مصاب تتراوح اعمارىـ ما بيف )( 32)

 مجموعتيف:
( مصابيف خاضعيف لمبرنامج المعد 7المجموعة األولى )التجريبية( عددىا) -

 –تمرينات تأىيمية  -موجات القصيرة -تحت الحمراءمف قبؿ الباحث)أشعة  
 تدليؾ(  

( مصابيف سيستخدموف البرنامج 7المجموعة الثانية )الضابطة( عددىا ) -
 التقميدي )العالج الدوائي والراحة وكذلؾ العالج الطبي باألجيزة( .

 االختبار البعدي البرامج المستخدمة  االختبار القبمي المجموعات ت

4 
 المجموعة
 التجريبية

اختبارات قوة العضالت -4
البرنامج التأىيمي  والمدى الحركي

 المقترح 

اختبارات قوة العضالت -4
 والمدى الحركي

 قياس شدة األلم -0 قياس شدة األلم -0

0 
المجموعة 
 الضابطة

اختبارات قوة العضالت -4
 البرنامج التقميدي  والمدى الحركي

اختبارات قوة العضالت -4
 ى الحركيوالمد

 قياس شدة األلم-0 قياس شدة األلم-0

 (6 ) شكل                                       
 يبين التصميم التجريبي لمبحث                            

 شروط اختيار العينة : 4-0-4

                                                           
 ( مصابيف5)وبغداد ( مصابيف9) محافظة الديوانية . 



وجود تشخيص نيائي لممصارعيف المصابيف مف قبؿ الطبيب المختص وأشعة  -3
 درجة ومكاف االنزالؽ الغضروفي .الرنيف لتحديد 

اف تكوف االصابة باالنزالؽ الغضروفي العنقي مف الدرجة المتوسطة والتي ال  -4
 تستدعي حالتيـ التدخؿ الجراحي .

 عدـ خضوع المصارع المصاب لعممية جراحية بالمنطقة العنقية . -5
عدـ إصابة المصارعيف باي إصابة أخرى غير اإلصابة المعنية في المنطقة  -6

 لعنقية مثؿ خشونة الرقبة وغيرىا. ا
 قبوؿ الالعبيف المصابيف في االشتراؾ في البرنامج التأىيمي .  -7
 وجود األآلـ لدى المصارعيف المصابيف .   -8

ولتحقيؽ التجانس عمد الباحث الى اعتماد االسس الخاصة باإلصابة 
 وىي كاالتي :

رعيف المصابيف : جميع افراد العينة مف المصا التجانس في درجة االصابة -
 باالنزالؽ الغضروفي العنقي مف الدرجة المتوسطة .

: جميع المصابيف ممف كانت لدييـ االصابة التجانس في مدة االصابة -
 يوـ . 43حديثة ال تتجاوز 

:جميع افراد العينة مف الالعبيف المتقدميف الذيف تتراوح  التجانس في العمر -
 سنة( .54-44اعمارىـ بيف)

:جميع افراد العينة مف الالعبيف المتقدميف  مر التدريبيالتجانس في الع -
 الذيف يممكوف عمر تدريبي ال يقؿ عف سبعة سنوات فما فوؽ .

 ( 3جدوؿ ) 
  يبيف التوصيؼ االحصائي لبيانات عينة البحث

 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي وحدة القياس المتغيرات



 2.45  28 سنة العمر 

 3.98 175.33 سـ الطول

 4.82 71.25 كغـ الوزن

 2.50 9.5 سنة العمر التدريبي

 3.66 14.5  يـو مدة االصابة

 
 
 تكافؤ عينة البحث : 5-4-4

قوة عضالت في متغيرات  الضابطة والتجريبية ممجموعتيفلتكافؤ تـ اجراء ال
  ( لمعينات المستقمة .Tوباستخداـ قانوف ) الرقبة والمدى الحركي وشد ة األلـ 

 (4ؿ )جدو 
 يبيف تكافؤ عينة البحث

مستوى  Tقيمة  المجموع التجريبية المجموعة الضابطة المتغير ت
 ع س ع س داللة

قوة العضالت العاممة عمى ثني  4
 0.45 0.87 0.64 3.61 0.574 3.78 الرقبة إلى األمام

قوة العضالت العاممة عمى ثني  0
 0.28 1.30 0.28 3.85 0.456 4.10 الرقبة إلى الخمف

قوة العضالت العاممة عمى ميل  4
 0.68 0.55 0.28 3.28 0.244 3.40 الرقبة يمينا

قوة العضالت العاممة عمى ميل  1
 0.32 1.02 0.21 3.08 0.320 3.26 الرقبة يسارا

قوة العضالت العاممة عمى  5
 0.15 1.54 0.15 2.90 0.186 2.86 دوران الرقبة يمينا

ة عمى قوة العضالت العامم 6
 0.35 0.92 0.17 2.75 0.49 2.71 دوران الرقبة يسارا

المدى الحركي عند ثني الرقبة  9
 0.82  0.24 2.73 27.5 3.38 24.33 إلى األمام

 0.85 0.21 0.83 34.5 4.23 33.5المدى الحركي عند ثني الرقبة  :



 إلى الخمف
المدى الحركي عند ميل الرقبة  ;

 0.78  0.29 1.60 24.8 2.56 25.16 يمينا

المدى الحركي عند ميل الرقبة  32
 0.76 0.26 3.39 24.5 2.71 25.16 يسارا

المدى الحركي عند دوران  33
 0.74 0.49 2.71 34.83 3.52 35 الرقبة يمينا

المدى الحركي عند دوران  34
 0.86 0.17 3.38 33.33 2.78 35.16 الرقبة يسارا

 0.074 1,99 0.547 5.9 0.418 6.6 شدة األلم 35

 
 المستخدمة في البحث : واالجيزة والوسائل األدوات 4-4

حتى يستطيع الباحث أف  يتـ بحثو كاف البد لو أف  يستعيف ببعض األدوات  
")الوسيمة أو الطريقة  والوسائؿ واالجيزة التي تمكنو مف ذلؾ , ويقصد بأدوات البحث

ؾ األدوات ,بيانات ,عينات , التي يستطيع بيا الباحث حؿ مشكمتو ميما كانت تم
 .(2:)("الخأجيزه ....

 الوسائل المستخدمة في البحث : 4-4-4
 . الخبراء وأراء الشخصية المقابالت -3
 .والتجريب المالحظة -4
 والقياس . االختبار -5
 استمارة تسجيؿ البيانات. -6
 استمارة تفريغ البيانات . -7
 ( .V.A.Sمقياس األلـ  ) -8
 ات االنترنيت .المصادر والمراجع وشبكة المعموم -9

 االجيزة واألدوات المستخدمة في البحث : 4-4-0
                                                           

, ::;3, جامعة الموصؿ , دار الكتب لمطباعة والنشر ,  طرائؽ البحث العممي ومناىجو ( وجيو محجوب: 2:)
  .355ص



 ستخدميا الباحث ىي :أالتي األدوات واالجيزة  مفو 
 .اإللكتروني صيني الصنع جياز الداينوميتر -3
 جياز الجاينوميتر . -4
 جياز الموجات القصيرة الماني الصنع. -5
 جياز األشعة تحت الحمراء صيني الصنع. -6
 . 4عدد ساعة توقيت الكترونية -7
 .كاميرا تصوير -8
 كرات سويسرية مختمفة األحجاـ . -9
 كرات توازف مختمفة . -:
 حباؿ مطاطية مختمفة الشد د . -;

 اشرطة مطاطية . -32
 كراسي . –مساطب  -33
 أثقاؿ متنوعة .  -34
 بساط أرضي . -35
 جياز البتكؿ .  -36
 جياز سير متحرؾ . -37

   االختبارات المستخدمة بالبحث : 4-1

 ة:المدى الحركي لمرقب قياس 4-1-4
يتـ قياس المدى الحركي ومرونة الفقرات العنقية بواسطة جياز الجينوميتر 

 . (3:)اليدوي
 شروط القياس :

                                                           
رسالة ماجستير,  , برنامج تاىيمي لعالج نقطة تفجير االلـ بعضالت المنطقة العنقية(  احمد سالمة عمي محمد سعيد : (3:

 :8-89, ص 4232كمية التربية الرياضية, قسـ عمـو الصحة, جامعة طنطا, 



 . الجموس عمى كرسي ثابت وضع المصاب يأخذ  -3
تثبيت جسـ وراس المصاب في وضع سميـ ال يسمح بحركة أي مفصؿ غير   -4

 المراد قياسو .
 دخوؿ في حد  األلـ .استمرار األداء ألقصى مدى ممكف لممفصؿ دوف ال -5
يجب مالحظة أف  يتـ تصفير الجياز لكي تبدأ الحركة في االتجاه المطموب   -6

 قياسو.
تعطى ثالث محاوالت لكؿ مصاب في كؿ قياس لممدى الحركي وتسجيؿ   -7

 .احسف محاولة 
 خمف( :-قياس المدى الحركي لمرقبة )أمام - أ

 طريقة القياس :
بعد تثبيت الطرؼ الفرعي و, يوضع الجياز فوؽ منتصؼ مفصؿ الكتؼ

)األوؿ( مف الجياز في االتجاه العمودي, يبدا المصاب بثني الرأس والرقبة في 
خمؼ( ألقصى زاوية ممكنة مع تحريؾ الطرؼ األساس –االتجاه المراد قياسو )أماـ 

 )الثاني( لمجياز مع رأس المصاب ,ثـ تأخذ الدرجة التي وصؿ عندىا المصاب . 

 
 (9شكؿ )

                                                           
 لجميع القياسات القبمية والبعدية واحدةمحاولة  تـ اعتماد . 



 خمؼ (-قياس المدى الحركي لمرقبة) أماـيوضح 
 يسارا ( :-قياس المدى الحركي لمجانبين )يمينا - ب

 طريقة القياس :
بعد تثبيت الطرؼ الفرعي )األوؿ( , والعنقية السابعة الفقرة فوؽ الجياز يوضع

مف الجياز في اتجاه  لممصاب , يبدا المصاب بميؿ الرأس والرقبة لمجانب وفي 
يسارا( ألقصى زاوية ممكنة مع تحريؾ الطرؼ األساس –اسو )يمينا االتجاه المراد قي

 )الثاني ( لمجياز مع رأس المصاب ,ثـ تأخذ الدرجة التي وصؿ عندىا المصاب .

 
 (:شكؿ )

 يوضح قياس المدى الحركي لمميؿ  جانبا
 : يسارا (-قياس المدى الحركي  لمدوران )يمينا - ت

 طريقة القياس :
بعد تثبيت الطرؼ الفرعي )األوؿ( مف , والرأس يوضع الجياز فوؽ منتصؼ

الجياز في اتجاه  نظر المصاب , يبدا المصاب بدوراف الرأس لمجانب وفي االتجاه 
يسارا( ألقصى زاوية ممكنة مع تحريؾ الطرؼ األساس )الثاني –المراد قياسو )يمينا 

 اب .( لمجياز مع رأس ونظر المصاب ,ثـ تأخذ الدرجة التي وصؿ عندىا المص



 
 (;شكؿ )

 يوضح قياس المدى الحركي  لمدوراف  جانبا
 قياس القوة العضمية لمرقبة : 4-1-0

يتـ قياس القوة العضمية لمرقبة باستخداـ جياز) الداينوميتر          
 (5:()4:)االلكتروني(

 شروط القياس
 يتـ تأدية االختبار عمى كرسي صمب وثابت ومستوي. -3
عزؿ تأثير المجموعات العضمية االخرى التي ال ثبات المصاب أثناء القياس ل -4

 يراد قياسيا.
يراعي االستمرارية وعدـ توقؼ األداء أثناء االختبار مع عدـ الوصوؿ   -5

 لإلحساس باأللـ .
 وضع الجسـ يكوف واحد لجميع المصابيف عند االختبار. -6
 عدـ استخداـ اي قوة مساعدة كالمرجحة أو اي حركات الزائدة . -7
 ثواف . 5الى4النقباض العضمي مف أف  يستمر ا  -8

                                                           
, رسالة ماجستير ,كمية  تاثير برنامج تمرينات تاىيمية باستخداـ الشد لعالج خشونة الرقبة( حمدي احمد رمضاف : (4:

 .6:-3:, ص4228رياضية, قسـ عمـو الصحة, جامعة طنطا, التربية ال
,رسالة ماجستير ,جامعة  تاثير برنامج تاىيمي مقترح عمى بعض حاالت خشونة الرقبةأحمد السيد عبد الوىاب محمد : (5:)

 .64, ص4233اسيوط, كمية التربية الرياضية, 



 
 قياس قوة العضالت التي تثني الرأس إلى األمام :  - أ

 وضع القياس :
 يجمس المصاب عمى كرسي ويثبت أحد طرفي الجياز في الحائط  في

 مستوى الجبية .
 . )يجمس المصاب مواجيا بالظير لمحائط)مكاف تثبيت الجياز 
 ؾ بالحمقة خمؼ رأس المصاب .يثبت الطرؼ الثاني لمجياز بواسطة المشب 
: يقـو المصاب بمحاولة ثني الرأس ببطء وبقوة أماـ أسفؿ فيتحرؾ  كيفية القياس 

المؤشر بما يعادؿ القوة المبذولة مع مراعاة الثبات في نياية القياس ويتـ قراءة 
 المؤشر وأخذ القياس )مع مراعاة عدـ تحريؾ الجذع( .

 
 (32شكؿ )

 لألماـقياس القوة العضمية 
 قياس قوة العضالت التي تثني الرأس إلى الخمف :  - ب

 وضع القياس :

                                                           
 . تـ تثبيت الجياز بأداة ثابتة تماما 



 مستوى في  يجمس المصاب عمى كرسي ويثبت أحد طرفي الجياز في الحائط 
 . الجبية

 . )يجمس المصاب مواجيا لمحائط )مكاف تثبيت الجياز 
 . يثبت الطرؼ الثاني لمجياز بواسطة المشبؾ بالحمقة أماـ رأس المصاب 
: يقـو المصاب بمحاولة ثني الرأس ببطء وبقوة لمخمؼ فيتحرؾ  القياس كيفية

المؤشر بما يعادؿ القوة المبذولة مع مراعاة الثبات في نياية القياس ويتـ قراءة 
 المؤشر وأخذ القياس مع مراعاة عدـ تحريؾ الجذع  .

 
 (33شكؿ )

 قياس القوة العضمية لمخمؼ
 عمى الجانب األيمن : قياس قوة العضالت التي تثني الرأس - ج

 وضع القياس :
 . يجمس المصاب عمى كرسي ويثبت أحد طرفي الجياز في الحائط 
 . يجمس المصاب مواجو  جانبا يسارا لمكاف تثبيت الجياز بالحائط 
  يثبت الطرؼ الثاني لمجياز بواسطة المشبؾ بالحمقة لمجانب األيسر لرأس

 المصاب .



ولة ثني الرأس ببطء وبقوة لمجانب األيمف : يقوـ المصاب بمحا كيفية القياس 
فيتحرؾ المؤشر بما يعادؿ القوة المبذولة والثبات في نياية القياس, ويتـ قراءة المؤشر 

 وأخذ القياس )مع مراعاة عدـ تحريؾ الجذع( .
 قياس قوة العضالت التي تثني الرأس عمى الجانب األيسر : - د

 وضع القياس :
  الجياز في الحائط .يجمس المصاب عمى كرسي ويثبت 
 . يجمس المصاب مواجو  جانبا يمينا لمحائط 
 . يثبت الطرؼ الثاني لمجياز بواسطة المشبؾ بالحمقة لمجانب األيمف 

: يقـو المصاب بمحاولة ثني الرأس ببطء وبقوة لمجانب األيسر  كيفية القياس 
القياس, ويتـ فيتحرؾ المؤشر بما يعادؿ القوة القصوى المبذولة والثبات في نياية 

 قراءة المؤشر مع مراعاة عدـ تحريؾ الجذع .

 
 (34شكؿ )

 قياس قوة العضالت لمجانب
 قياس قوة العضالت التي تعمل عمى دوران الرأس لمجانب األيسر : - ذ

 وضع القياس :
   . يجمس المصاب عمى كرسي بحيث يكوف الجانب األيمف مواجيا لمحائط 



 لرأس .يثبت الجياز في الحائط في مستوى ا 
 . يثبت الجياز بواسطة المشبؾ بحمؽ واقي الرأس عمى الجانب األيمف لمراس 

: يقـو المصاب بمحاولة دوراف الرأس ببطء وبقوة لمجانب  كيفية القياس 
األيسر فيتحرؾ المؤشر بما يعادؿ القوة القصوى المبذولة, ويتـ قراءة المؤشر وأخذ 

 القياس مع مراعاة عدـ تحريؾ الجذع .
 قياس قوة العضالت التي تعمل عمى دوران الرأس لمجانب األيمن : - ر

 وضع القياس :
  . يجمس المصاب عمى كرسي بحيث يكوف الجانب األيسر مواجيا لمحائط 
 . يثبت الجياز في الحائط في مستوى الرأس 
 . يثبت الجياز بواسطة المشبؾ بحمؽ واقي الرأس عمى الجانب األيسر لمراس 

يقـو المصاب بمحاولة دوراف الرأس ببطء وبقوة لمجانب  : كيفية القياس 
األيسر فيتحرؾ المؤشر بما يعادؿ القوة القصوى المبذولة, ويتـ قراءة المؤشر وأخذ 

 القياس مع مراعاة عدـ تحريؾ الجذع .

 
 (35شكؿ )

 قياس قوة العضالت التي تعمؿ عمى دوراف الرأس لمجانب



 : (8:()7:()6:)ياس التناظر البصري( )مق  V.A.Sقياس درجة األلم  4-1-4
 وفعاؿ بسيط مقياس وىو (V.A.Sيتـ قياس درجة األلـ بواسطة مقياس درجة األلـ )

في برامج التأىيؿ الحركي, ويكوف  كثيره بصورة استخدامو لقياس شدة األلـ حيث يتـ
ديد بالنقطة "ال ألـ" وتنتيي ب "ألـ ش تبدأ (32 إلى صفر ) لو تقييـ عددي يتكوف مف

 (VASاأللـ) درجة األلـ , ومقياس درجة مف مقياس أكبر عف تعبر جدا" والتي
 األلـ أو قمة أو انتياء األلـ . رقـ دليمي لشدة معاناة يعطي

 وقد استخدـ الباحث االختبار اآلتي:
 : قياس درجة األلـ لمرقبة .أسم االختبار -
 : قياس أقصى درجة لأللـ في الرقبة .الغرض من االختبار -
 طريقة االستخدام والقياس: -
 وفقاً  المرسـو لمقياس وذلؾ عمى الخط عالمة يطمب مف المصاب أف  يضع 

بيا بعد تعريفة نظريا كيفية اإلشارة بما يشعر بو مف ألـ  يشعر التي األلـ لدرجة
بعالمة محددة لدرجة األلـ وذلؾ بعد كؿ اختبار لممدى الحركي الذي تـ تطبيقو 

 -حركي لمرقبة ولجميع الجيات)ثني الرأس لألماـ والخمؼلغرض قياس المدى ال
 دوراف الرأس لمجانبيف( -ميؿ الرأس لمجانبيف

 يتـ اختيار أعمى درجة ألـ يتـ تسجيميا عمى مقياس درجة األلـ.التسجيل:  -
ويشير الباحث أف  مقياس درجة االحساس باأللـ تـ تطبيقو اكثر مف مرة  

موقوؼ عمى حالة كؿ مصاب ومتابعة التقدـ في عمى المصارعيف المصابيف وذلؾ ل
                                                           

 , مائي مقترح مصاحب بتمرينات عالجية عمى مصابي آالـ اسفؿ الظير تأىيميبرنامج  تأثير ( باسـ محمد خميؿ:(6:
 .64,ص ;422رسالة ماجستير, كمية التربية الرياضية, جامعة حمواف,

 عضالت الرقبة المصابة بالتقمص العضمي لتأىيؿالتمرينات والتدليؾ والعالج المائي  تأثيرعمي عبد الصاحب حمزة :  (7:)
 .6:,ص4236الة ماجستير, كمية التربية الرياضية , جامعة حمواف, , رس
,رسالة ماجستير  مقترح عمى بعض حاالت خشونة الرقبة تأىيميبرنامج  تأثيراحمد السيد عبد الوىاب محمد :  (8:)

 .64, ص4233,جامعة اسيوط, كمية التربية الرياضية, 
 ( ممحؽ رقـ;. ) 



البرنامج التأىيمي, وذلؾ نظرًا لحساسية اإلصابة ,وىذه القياسات لـ تخضع 
 لممعالجات االحصائية سوى القياس القبمي والبعدي .

 :ب االستطالعية ار التج 4-5
 التجربة االستطالعية األولى : 4-5-4

تجربة االستطالعية األولى يوـ السبت بأجراء ال قاـ الباحث والكادر المساعد
( مصارع مصاب 3الساعة الرابعة مساًء عمى عينة عددىا) 4243/ 4/3المصادؼ

باالنزالؽ الغضروفي العنقي مف عينة البحث, وكاف ذلؾ عمى قاعة مركز النجمة 
وىذه التجربة تعد تدريبا عمميا لمباحث لموقوؼ عمى السمبيات لمتأىيؿ والمياقة البدنية ,

كاف اليدؼ و  (87)واإليجابيات التي قد تقابمو أثناء إجراء التجربة الرئيسية لتفادييا .
 : اآلتي التجربة االستطالعية مف ىذه
 معرفة االوضاع المناسبة لالختبارات المستخدمة قيد البحث . -3
 معرفة صالحية وسالمة األجيزة واالدوات المستخدمة في اختبارات البحث.  -4
تنفيذ أثناء  أو العينة األساسية التي قد تواجو الباحث ؿكالتعرؼ عمى المشا -5

 .االختبارات
عمى كيفية التعامؿ مع مفردات  المساعدمعرفة وتدريب الباحث والكادر  -6

 .االختبارات والوقوؼ عمى السمبيات واإليجابيات التي ترافؽ تطبيؽ االختبارات
 استجابة باالختبارات ومدى الخاصة التعميمات وضوح التعرؼ عمى مدى -7

 . المصابيف ليا
 االختبار تسجيؿ إعداد استمارة تسجيؿ االختبارات لممصابيف ومعرفة طريقة -8

 القياس . وحدة وحسب
 التجربة االستطالعية الثانية: 4-5-0 

                                                           
 ( 4ممحؽ رقـ)  
 . 329, ص ;:;3, الموصؿ , مطابع التعميـ العالي ,  االختبارات والقياس في التربية الرياضيةالوي: ( قاسـ المند9:)



وحتى  4243/ 6/3قاـ الباحث بأجراء تجربة استطالعية ثانية في الفترة مف     
( مصارع مصاب 3عددىـ) عمى عينة مف مجتمع البحث وكاف 9/3/4243

باالنزالؽ الغضروفي العنقي, وكاف ذلؾ عمى قاعات ومختبر كمية التربية الرياضية 
 : اآلتي التجربة كاف اليدؼ مف ىذهو  جامعة القادسية, -

والمساعديف أو  التي قد تواجو الباحث الميدانية التعرؼ عمى المشاكؿ -3
 .ت التأىيميةتطبيؽ مفردات البرنامج في الوحدا أثناء العينة

تحديد التمرينات المناسبة في كؿ وحدة تأىيمية وكذلؾ تسمسؿ التماريف   -4
 بيا.

تحديد زمف األداء وعدد التكرارات لمتمرينات المستخدمة في البرنامج   -5
 وكذلؾ عدد المجموعات المناسبة .

 التعرؼ عمى مدى مناسبة التمرينات المستخدمة لمعينة واالستجابة ليا . -6
 تمريف كؿ بيف الراحة وفترات تأىيمية وحدة كؿ تستغرقو الذي فالزم تقدير -7

 . واخرى مجموعة كؿ وبيف واخر
التعرؼ عمى صالحية وسالمة األجيزة واالدوات المستخدمة في البرنامج  -8

 التأىيمي. 
وقد أسفرت التجارب االستطالعية عف بعض التعديالت التي قد 

وتطبيؽ البرنامج لمتجربة الرئيسية  استعاف بيا الباحث أثناء تنفيذ االختبارات
 وقد ساعد الباحث في التصميـ النيائي لمبرنامج التأىيمي .

 اإلجراءات الميدانية لمبحث : 4-6
 ة  القبمي اتاالختبار  4-6-4

ولكال المجموعتيف ة الباحث والكادر المساعد االختبارات القبمي جرىأ        
, حيث تـ إجراء االختبارات القبمية ألوؿ في متغيرات البحث  التجريبية والضابطة
عمى قاعة مركز النجمة الرياضي لمتأىيؿ والمياقة  32/3/4243مصاب بتاريخ 



. وقاـ الباحث بمراعاة أف  تكوف جميع 32/4243/;وآلخر مصاب بتاريخ  البدنية
 االختبارات في حدود األلـ لمنع تفاقـ اإلصابة لدى عينة البحث .

 
 
 
 
 :ج التأىيمي  لبرناما 4-6-0

بعد إطالع الباحث عمى المصادر والدراسات والبحوث المتعمقة بموضوع        
, ثـ الدراسة وكذلؾ المقابالت الشخصية تـ إعداد برنامج تأىيمي لممجموعة التجريبية

في مجاؿ تأىيؿ اإلصابات والعالج الطبيعي  عرضو عمى الخبراء والمختصيف
يؿ بعض التمرينات وحذؼ ما رأوه غير مناسبًا منيا والطب الرياضي, حيث تـ تعد

ضافة ما رأوه مناسبًا مف التمرينات إلعادة تأىيؿ العضالت العاممة عمى الرقبة  وا 
وتقميؿ درجة اإلحساس باأللـ لدى المصارعيف المصابيف باالنزالؽ الغضروفي العنقي 

امج التأىيمي  كاآلتي تـ تصميـ البرنوقد  والذي ال تحتاج حاالتيـ التدخؿ الجراحي,
: 
الموجات  -وسائؿ التأىيؿ المستخدمة في البرنامج )األشعة تحت الحمراء  -3

 التدليؾ اليدوي( .–التمرينات التأىيمية -القصيرة 
 . ( أسابيع32)ىي  برنامج التأىيميمل الفترة الزمنية  -4
 -وحدات, أياـ)األحد ثالث( 5)عدد الوحدات التأىيمية في االسبوع الواحد  -5

 الخميس(. -الثالثاء 
 . ( وحدة52لوحدات التأىيمية )بمغ مجموع ا  -6

                                                           
 ( 5ممحؽ رقـ. ) 
 ( 3ممحؽ رقـ. ) 



 ( دقيقة .98-73زمف الوحدة التأىيمية تراوح بيف ) -7
 في خالؿ المراحؿ المختمفة لمبرنامج وكذلؾ التدرج التماريف شدة تـ التدرج في -8

 .المركب إلى البسيط ومف الصعب إلى السيؿ مف الموضوعة التمرينات
 كؿ طبيعة مع يتناسب وبما والتيدئة)االسترخاء( يئة)االحماء(بالتي االىتماـ -9

 .مف البرنامج مرحمة
مراعاة عامؿ التشويؽ والحماس في البرنامج وذلؾ بإدخاؿ أدوات وأجيزة مختمفة  -:

 وكذلؾ التنويع في التمرينات حتى ال يشعر المصاب بالممؿ .
 .  ( تمريف8-7تراوح عدد التمرينات في الوحدة التأىيمية  )  -;

 ومرونة المنطقة قوة زيادة إلى اساسية بصورة تيدؼ التي التمرينات تـ اختيار -32
 بعد أخرى مرة لممصاب اإلصابة رجوع إمكانية مف ذلؾ يقمؿ العنقية حيث

 الشفاء.
 تطبيؽ البرنامج عمى كؿ مصاب يكوف بصورة فردية وفقًا لزمف اإلصابة . -33
فقد تأثير التمرينات في الوحدات االستمرارية واالنتظاـ في البرنامج حتى ال ي -34

 السابقة .  
 يكوف أداء التمرينات في البرنامج بأشراؼ المعالج الرياضي . -35
 قاـ الباحث بتقسيـ البرنامج التأىيمي إلى ثالث مراحؿ  كاآلتي : -36

   اوال : مرحمة التأىيل األولى :  
تحت ( أسابيع األولى, أستخدـ في وحداتيا التأىيمية األشعة 6ومدتيا )

الحمراء والموجات القصيرة, ثـ بعدىما التدليؾ اليدوي)المسحي السطحي والمسحي 
العميؽ( وبعد ذلؾ تـ أداء مجموعة مف التمرينات الثابتة السيمة والمتدرجة وبدوف 
وجود مقاومة, ثـ استخدـ التدليؾ اليدوي المسحي الخفيؼ في نياية الوحدة لمتيدئة 

( 34(تمريف تـ تقسيميـ عمى):3نات في ىذه المرحمة )واالسترخاء ,وبمغ عدد التمري
 وىدفت ىذه المرحمة إلى :وحدة تأىيمية, 



 . تخفيؼ شدة األلـ الناتج عف االنزالؽ الغضروفي والسيطرة عمية 
  . تحسيف الدورة الدموية وتنشيطيا في المنطقة العنقية لدى المصاب 
 صابة أو تطور األلـ لدى الحماية الكاممة لممفاصؿ والعضالت لمنع تفاقـ اإل

 المصارعيف المصابيف.
 . الحد مف االلتيابات الناتجة عف االنزالؽ الغضروفي في المنطقة المصابة 
 . المحافظة عمى كفاءة عمؿ العضالت المحيطة بالرقبة 
 . بث الطمأنينة والطاقة اإليجابية لممصاب ورفع الحالة النفسية السمبية عنو 
 لمدى الحركي لمعضالت وذلؾ في حدود األلـ .تحسيف النغمة العضمية وا 

 ثانيا : مرحمة التأىيل الثانية :  
(, اشتممت كؿ وحدة تأىيمية فييا عمى  9,8,7ومدتيا ثالث أسابيع )األسبوع 

األحماء والتييئة ثـ استخداـ التدليؾ اليدوي)المسحي والدعكي(, واشتمؿ القسـ الثالث 
ضد مقاومة لتنمية القوة العضمية وبأدوات  مف ىذه الوحدات عمى تمرينات ثابتة

أثقاؿ( وكذلؾ تمرينات  -حباؿ مطاطية -الكرة السويسرية-مختمفة)مقاومة يد المعالج
ايجابية متحركة لزيادة المدى الحركي لمرقبة, وفي نياية الوحدة التأىيمية استخدـ 

جيد والتوتر التدليؾ اليدوي )المسحي السطحي والعميؽ( لالسترخاء والتخفيؼ مف ال
( تمريف تـ تقسيميـ 52والتقمص العضمي, وكاف عدد التمرينات في ىذه المرحمة )

 :وىدفت ىذه المرحمة إلى( وحدات تأىيمية, ;عمى)
 . تحسيف القوة العضمية لمعضالت العاممة عمى المنطقة العنقية لممصابيف 
 .  زيادة مرونة ومطاطية العضالت واالربطة لمرقبة 
 لناتجة عف االنزالؽ الغضروفي لدى المصابيف .تقميؿ األلـ ا 
 . التخمص مف االلتصاقات الناتجة عف اإلصابة بيف األنسجة الرخوة 
  العمؿ عمى تحسيف توازف الشد العضمي عمى جانبي الرقبة وتقميؿ الضغط

 عمى الغضروؼ .



  ثالثا :مرحمة التأىيل الثالثة : 
ت كؿ وحدة تأىيمية فييا عمى (, اشتمم:,;,32ومدتيا ثالث أسابيع)األسبوع 

االحماء والتييئة, ثـ استخداـ التدليؾ اليدوي)المسحي والدعكي(, واشتمؿ القسـ 
الثالث مف ىذه الوحدات عمى تمرينات مقاومة متحركة لتنمية القوة العضمية وبأدوات 

أثقاؿ( وكذلؾ تمرينات مرونة ومطاطية  -الكرة السويسرية -مختمفة)حباؿ مطاطية
لزيادة المدى الحركي وبعض التمرينات لتحسيف التوافؽ العصبي العضمي سمبية 

والثبات, وفي نياية الوحدة التأىيمية استخدـ التدليؾ اليدوي المسحي لالسترخاء 
( ;(تمريف تـ تقسيميـ عمى)54والتيدئة, وكاف عدد التمرينات في ىذه المرحمة )

 :وىدفت ىذه المرحمة إلىوحدات تأىيمية, 
 مى استعادة الكفاءة الحركية لمرقبة والمنطقة العنقية ألقرب ما يكوف العمؿ ع

 لمحالة الطبيعية لممصارع قبؿ اإلصابة .
 . استعادة المدى الحركي والقوة العضمية الكاممة لممنطقة العنقية لممصاب 
 . استعادة الذاكرة الحركية لممنطقة العنقية 
  واالرتخائي لمعضالت العاممة العمؿ عمى استعادة سرعة رد الفعؿ االنقباضي

 عمى الرقبة .
  العمؿ عمى رفع مستوى درجة التوافؽ العضمي العصبي وكذلؾ التوازف

 العضمي .
 .استعادة قوة التحمؿ الالزمة لمعضالت قيد البحث لدى المصاب 

 وكانت كل وحدة تأىيمية مكونة من اربع أجزاء  كاآلتي:
 : إذ تضمف: الجزء األول -
  في المرحمة األولى .العالج الحراري 
 . تماريف التييئة )االحماء( في المرحمة الثانية والثالثة 



 : تضمف التدليؾ اليدوي . الجزء الثاني -
 : تضمف نوعيف التمرينات التأىيمية : الجزء الثالث -
 . تمرينات االطالة والمرونة 
 . تمرينات القوة العضمية 
 : التيدئة )االسترخاء( . الجزء الرابع -

 : ةالبعدي اتختبار اال 4-6-1
في  التجريبية ممجموعةبعدية لالباحث والكادر المساعد االختبارات ال جرىأ        

متغيرات البحث بعد االنتياء مف تطبيؽ البرنامج التأىيمي لكؿ مصاب, أما 
(اسابيع 32المجموعة الضابطة فقد تـ إجراء االختبارات البعدية لكؿ مصاب بعد )

حيث تـ إجراء االختبارات البعدية ألوؿ العب مصاب بتاريخ  مف االختبار القبمي,
وكاف االختبار البعدي آلخر العب مصاب مف العينة بتاريخ  44/5/4243
 . وتـ مراعاة اآلتي : 34/4243/;3

 أف  تتـ جميع االختبارات لممصارعيف المصابيف بطريقة موحدة . -3
 . استخداـ أدوات وأجيزة القياس نفسيا لجميع المصابيف -4
 إجراء القياسات واالختبارات بنفس الترتيب والتسمسؿ لجميع المصابيف .  -5
 اجراء القياسات يكوف بإشراؼ أخصائي التأىيؿ أو العالج الطبيعي . -6

 : الوسائل اإلحصائية 4-7
 : ةتياأل المعالـ اإلحصائية ستخراجال (SPSSستعمؿ الباحث الحقيبة اإلحصائية ) ا

  الوسط الحسابي. -3
 ير المعيا االنحراؼ -4
  . لتواءمعامؿ اال -5
 لمعينات المستقمة   Tاختبار -6



 . رابطةالمتلمعينات  Tاختبار  -7
 
 
 
 
 

 

 عرض وحتهيم ومنالشة اننحائج 
 عرض وتحميؿ ومناقشة النتائج  -6
 ومناقشتيا عرض وتحميؿ نتائج االختبارات القبمية والبعدية لممجموعة الضابطة  6-3
لممجموعة عضمية بارات القبمية والبعدية في اختبارات القوة العرض وتحميؿ نتائج االخت  6-3-3

 . ومناقشتيا الضابطة
لممجموعة   مدى الحركيعرض وتحميؿ نتائج االختبارات القبمية والبعدية في اختبارات ال 6-3-4

 . ومناقشتيا الضابطة
 عة الضابطةلممجمو   درجة االلـعرض وتحميؿ نتائج االختبارات القبمية والبعدية في  6-3-5

 .ومناقشتيا 
   ومناقشتيا  عرض وتحميؿ نتائج االختبارات القبمية والبعدية  لممجموعة التجريبية  6-4
لممجموعة  عضميةعرض وتحميؿ نتائج االختبارات القبمية والبعدية في اختبارات القوة ال 6-4-3

 ومناقشتيا  التجريبية
لممجموعة  مدى الحركيالبعدية في اختبارات العرض وتحميؿ نتائج االختبارات القبمية و  6-4-4

 . ومناقشتيا التجريبية
لممجموعة  شدة االلـعرض وتحميؿ نتائج االختبارات القبمية والبعدية في اختبارات  6-4-5

 . ومناقشتيا التجريبية

 انفصم انرابع 



  الضابطة المجموعتيف بيف المستقمة لمعينات( t.test)اختبار نتائج وتحميؿ عرض 6-5
   ومناقشتيا والتجريبية

 الضابطة المجموعتيف بيف المستقمة لمعينات( t.test)اختبار نتائج وتحميؿ عرض 6-5-3
 . ومناقشتيا العضمية القوة اختبارات في والتجريبية

 الضابطة المجموعتيف بيف المستقمة لمعينات( t.test)اختبار نتائج وتحميؿ عرض6-5-4
 .الحركي المدى اختبارات  في والتجريبية

  المجموعتيف بيف المستقمة لمعينات( t.test)اختبار نتائج وتحميؿ عرض 6-5-5
 .األلـ شدة  اختبارات في  والتجريبية الضابطة

 عرض وتحميل ومناقشة النتائج  -1
 ومناقشتيا عرض وتحميل نتائج االختبارات القبمية والبعدية لممجموعة الضابطة1-4
قوة العضمية مية والبعدية في اختبارات العرض وتحميل نتائج االختبارات القب1-4-4

 .  ومناقشتيا لممجموعة الضابطة
 (4جدول )

يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) ت( لمعينات المترابطة ومستوى الداللة 
 لممجموعة الضابطة . قوة العضميةفي اختبارات ال لمقياسات القبمية والبعدية

 ت
وحدة  المتغيرات

 قياسال
قيمة  البعدي القبمي

  ت
مستوى 
 الفرق الداللة

 ع س ع س
قوة العضالت العاممة عمى  4

 معنوي 0.000 10.51 0.583 7.40 0.574 3.78 كغم ثني الرقبة إلى األمام

قوة العضالت العاممة عمى  0
 معنوي 0.000 8.72 0.702 8.08 0.456 4.10 كغم ثني الرقبة إلى الخمف

ضالت العاممة عمى قوة الع 4
 معنوي 0.000 8.85 0.913 6.68 0.244 3.40 كغم ميل الرقبة يمينا

قوة العضالت العاممة عمى  1
 معنوي 0.000 8.61 0.75 6.61 0.320 3.26 كغم ميل الرقبة يسارا

 عمى العاممة قوة العضالت 5
 معنوي 0.000 8.59 0.801 6.21 0.186 2.86 كغم يمينا الرقبة دوران

 عمى العاممة وة العضالتق 6
 معنوي 0.002 6.042 1.093 6.45 0.49 2.71 كغم يسارا الرقبة دوران



مستوى ب( 10.51يتضح مف الجدوؿ أعاله أف  قيمة)ت( المحسوبة قد كانت)
 مم ا يدؿ عمى وجود فرؽ معنوي( 2.27) وىو اقؿ مف مستوى الداللة(0.000داللة)

)ثني الرقبة إلى عضالت العاممة عمىقوة الير القبمي والبعدي لمتغ يفبيف االختبار 
وىي معنوية عند مستوى  (8.72أما عف قيمة)ت( المحسوبة قد كانت),األمام( 

, أما () ثني الرقبة إلى الخمفعضالت العاممة عمىقوة ال( لمتغير 0.000) داللة
( لمتغير 0.000) ( وىي معنوية عند مستوى داللة8.85عف قيمة)ت( قد كانت )

,أما عف قيمة )ت( المحسوبة قد  )ميل الرقبة يمينا(لعضالت العاممة عمىاقوة 
عضالت ( لمتغير قوة ال0.000( وىي معنوية عند مستوى داللة)8.61كانت)

(وىي 8.59أما عف قيمة)ت( المحسوبة قد كانت ), )ميل الرقبة يسارا(العاممة عمى
)دوران الرقبة اممة عمىعضالت العال ( لمتغير قوة0.000) معنوية عند مستوى داللة

( وىي معنوية عند مستوى 6.042أما عف قيمة)ت( المحسوبة قد كانت) يمينا(,
, مم ا يشير )دوران الرقبة يسارا(عضالت العاممة عمىال ( لمتغير قوة0.002) داللة

  إلى وجود فروؽ معنوية لجميع االختبارات ولصالح االختبار البعدي .
في متغير القوة العضمية لممصارعيف المصابيف إلى ويعزو الباحث تمؾ الفروؽ   

وجود األلـ عند حركة الرقبة الذي حاؿ دوف عمؿ مقاومة كبيرة مف قبؿ العضالت 
العاممة لجياز الدينامويتر وذلؾ في االختبار القبمي باإلضافة إلى أف  الحاالت كاف 

د اداء المقاومة المدى الحركي ليا محدود نتيجة اإلصابة وكذلؾ الشعور بالخوؼ عن
الكبيرة نسبيا بالنسبة ليـ عند أداء االختبار القبمي بجياز الديناموميتر, أما في 
االختبار البعدي وبعد انخفاض األلـ في المنطقة العنقية نتيجة استخداـ البرنامج 
التقميدي مثؿ تناوؿ العالج الدوائي والراحة أو العالج الطبي باألجيزة الذي ساعد 

ء العضالت المتوترة واالربطة معًا بشكؿ بسيط وبالتالي تحسف طوليا عمى ارتخا
قميال مم ا سمح باستخداـ المفاصؿ بزاوية أكبر أي أف  عمؿ العضالت تحسف في 



االنبساط واالنقباض بصورة أفضؿ وبالتالي سمح بإنتاج قوة أكبر وذلؾ بسبب 
خاء العضالت ,وىذا يتفؽ استخداـ العالج التقميدي الذي عمؿ عمى تسكيف األلـ وارت

أذ يشير إلى أن و كمما استطاعت العضمة تحقيؽ طوؿ  Icaev (4996)مع 
. وأيضا  يتفؽ مع (::)أكبر)أقرب إلى الطوؿ الطبيعي( كمما استطاعت أنتاج قوة أكبر

كمما كانت العضمة تتميز بالطوؿ والمقدرة عمى  " (0229"نوال ميدي وآخرون")
 (;:)د ذلؾ في انتاج أفضؿ كـ مف القوة العضمية "االستطالة واالسترخاء ساع

أي أف  عضالت الرقبة زادت قوتيا عمى حساب انخفاض األلـ وزيادة طوليا فقط 
وىذا يفسر تحسف قوة العضالت العاممة لدى المجموعة الضابطة في االختبار 

 البعدي.

 
 (36الشكؿ )

 الختبار القبمي والبعدييوضح قيـ متغيرات القوة العضمية لممجموعة الضابطة في ا
 

                                                           

 ,  Kiev ,Nontraditional Methods in Treatment of  Spine Osteochondrosis Icaev Y.O:  ) ::(
1996. 

 ;422,يو التربية الرياضية لمبنات ريب الرياضي ,جامعو بغداد , كم: التد( نواؿ ميدي العبيدي واخروف;:)
 .7;,ص



مدى عرض وتحميل نتائج االختبارات القبمية والبعدية في اختبارات ال 1-4-0
  .ومناقشتيالممجموعة الضابطة الحركي 

 
 
 

 (1جدول )                                       
توى الداللة يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت ( لمعينات المترابطة ومس

 لممجموعة الضابطة .  مدى الحركيالقبمي والبعدي في اختبارات ال مقياسينل

 ت
 متغيراتال 

وحدة 
 القياس

قيمة  البعدي القبمي
 ت

مستوى 
 الفرق الداللة

 ع س ع س
 ثني عند الحركي المدى  4

 إلى األمام الرقبة
 معنوي 0.000 8.19 2.38 35.33 3.38 24.33 درجة 

 ثني عند الحركي دىالم 0
 إلى الخمف الرقبة

 معنوي 0.008 4.28 3.66 41.66 4.23 33.5 درجة

 ميل عند الحركي المدى 4
 يمينا الرقبة

 معنوي 0.001 7.41 3.12 36.16 2.56 25.16 درجة

المدى الحركي عند ميل  1
 الرقبة يسارا

 معنوي 0.001 7.68 2.50 36.50 2.71 25.16 درجة

عند دوران المدى الحركي  5
 الرقبة يمينا

 معنوي 0.001 7.08 2.52 47 3.52 35 درجة

المدى الحركي عند دوران  6
 الرقبة يسارا

 معنوي 0.000 8.07 2.87 44.66 2.78 35.16 درجة

 مستوى داللةب( 8.19يتضح مف الجدوؿ أعاله أف  قيمة)ت( المحسوبة قد كانت)
بيف  يدؿ عمى وجود فرؽ معنوي مم ا( 2.27وىو اقؿ مف مستوى الداللة)(0.000)

أما , )ثني الرقبة إلى األمام(مدى الحركي عندالقبمي والبعدي لمتغير ال يفاالختبار 
( 0.008وىي معنوية عند مستوى داللة) (4.28ت( المحسوبة قد كانت))عف قيمة
, أما عف قيمة)ت( قد كانت () ثني الرقبة إلى الخمفمدى الحركي عنداللمتغير 



)ميل مدى الحركي عند( لمتغير ال0.001)معنوية عند مستوى داللة( وىي 7.41)
( وىي معنوية عند 7.68,أما عف قيمة)ت( المحسوبة قد كانت) الرقبة يمينا(
أما عف , )ميل الرقبة يسارا(مدى الحركي عند(لمتغير ال0.001) مستوى داللة

( 0.001( وىي معنوية عند مستوى داللة)7.08قيمة)ت( المحسوبة قد كانت)
أما عف قيمة)ت( المحسوبة قد  )دوران الرقبة يمينا(,مدى الحركي عندلمتغير ال
مدى الحركي ( لمتغير ال0.000( وىي معنوية عند مستوى داللة)8.07كانت)
, مم ا يشير إلى وجود فروؽ معنوية لجميع االختبارات )دوران الرقبة يسارا(عند

 ولصالح االختبار البعدي .
الفروؽ التي ظيرت في تحسف المدى الحركي لممجموعة ويعزو الباحث ىذه 

الضابطة إلى شد  العضالت العاممة عمى الرقبة وصعوبة التحكـ فييا وكذلؾ ضعؼ 
العضالت نتيجة الشعور باأللـ وذلؾ في االختبار القبمي بعد اإلصابة باالنزالؽ 

ف نوعو فأن و " أف  الفتؽ الغضروفي ميما كاIcaev الغضروفي ,وىذا ما أشار إليو "
يسبب حدوث انقباضات عضمية دفاعية شديدة فيقؿ المدى الحركي بيف الفقرات 

. لكف عند اختفاء ىذا الشعور باأللـ تدريجيا (2;)باإلضافة إلى حدوث األآلـ الشديدة
بعد تماثؿ االصابة لمشفاء والعودة التدريجية الى الحالة الطبيعية, أدى ذلؾ إلى 

ركة في الرقبة لجميع االتجاىات, أضافة إلى ذلؾ قد اعطاء المصاب فرصة لمح
يعود إلى انخفاض مستوى الشد العضمي في المنطقة العنقية وىذا كاف نتيجة 
استخداـ العالج الدوائي أو الطبي باألجيزة الذي عمؿ عمى ارتخاء العضالت وىو 

رقبة االمر الذي قد يفسر ارتفاع مستوى مرونة العضالت وتحسف المدى الحركي لم
"مجمي لمختمؼ االتجاىات بصورة غير مباشرة, وىذا يتفؽ مع ما أشار إليو كؿ مف 

حيث وجدوا أف  المرونة مرتبطة  (0226( و"المنسي سميمان )0227وآخرون )
                                                           

(90 )Icaev Y.O:  Nontraditional Methods in Treatment of  Spine Osteochondrosis,  Kiev , 
1996. 



بالعضالت وأف  استخداـ أي وسيمة تسبب ارتخاًء في العضالت المتوترة يسمح بأداء 
 .   (4;( )3;)مدى حركي أفضؿ

 
 (37الشكؿ )

 يوضح قيـ متغيرات المدى الحركي لممجموعة الضابطة في االختبار القبمي والبعدي
 شد ة األلمعرض وتحميل نتائج االختبارات القبمية والبعدية في اختبارات  1-4-4

              . ومناقشتيا لممجموعة الضابطة
 (5جدول )

معينات المترابطة ومستوى الداللة يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت ( ل
 لممجموعة الضابطة . شد ة األلمالقبمي والبعدي في اختبارات  مقياسينل

وحدة  المتغيرات
 القياس

 البعدي القبمي
قيمة 
 ت

مستوى 
 الفرق الداللة

 ع س ع س

                                                           

 المؤتمر , يرالظ أسفؿ آالـ وتأىيؿ عالج في العالجية والتمرينات التدليؾ استخداـ أثر مجمي ,ماجد ,وآخروف : -(3; (
 . 4229, األوؿ المجمد األردف, عماف, العربي, الوطف في الرياضية التربية ومعاىد وأقساـ كميات لجمعية ألوؿا العممي

 ماجستير رسالة ,القطنية المنطقة في الغضروفي باالنزالؽ لممصابيف وتأىيمي عالجي برنامج أثر سميماف : المنسي -)4; (
 .4228,  , إربد ,األردفاليرموؾ جامعة منشورة, غير



 معنوي 0.003 6.74 1.02 2.9  0.418 6.6 درجة شد ة األلـ

فروؽ  دالة احصائيا بيف متوسط االختبار القبمي يتضح مف الجدوؿ أعاله وجود 
والبعدي ألفراد المجموعة الضابطة في متغير شد ة األلـ لدى المصارعيف المصابيف 
باالنزالؽ الغضروفي العنقي مف الدرجة المتوسطة ولصالح متوسط االختبارات 

وبمغت قيمة مستوى الداللة ( 6.74)البعدية حيث كانت قيمة )ت( المحسوبة 
( التي اعتمدت عميو النتائج مم ا 0.05 ( وىي أصغر مف مستوى الداللة )0.003)

 يشير إلى وجود فروؽ معنوية لصالح االختبار البعدي . 
ويعزو الباحث ىذا الفرؽ في تحسف درجة األلـ لدى المجموعة الضابطة إلى العالج 

لـ وتسكينو عف الدوائي والراحة حيث تعمؿ ىذه األدوية عمى تقميؿ اإلحساس باأل
طريؽ منع وصوؿ إشارات األلـ إلى الدماغ وكذلؾ تعمؿ عمى ارتخاء العضالت 

أف   (0225) "سميعة خميل"حيث أكدت ,وازالة الشد العضمي الناتج عف االصابة 
أحدى مراحؿ اإلسعاؼ والعالج لمرياضييف المصابيف بتمزؽ القرص الفقاري)االنزالؽ 

الطبية المسكنة لأللـ والعقاقير التي تعمؿ عمى الغضروفي( ىو تناوؿ العقاقير 
  (94). استرخاء العضالت

                                                           
 .72,ص4227, المصدر سبؽ ذكره يعة خميؿ محمد: سم ( (5;



 
 (38الشكؿ )

 يوضح قيـ متغيرات شد ة األلـ لممجموعة الضابطة في االختبار القبمي والبعدي
 
 

 ومناقشتيا التجريبية لممجموعة القبمية والبعدية وتحميل نتائج االختبارات عرض 1-0
لقوة الختبارات القبمية والبعدية في اختبارات اعرض وتحميل نتائج ا 6-0-4

 . ومناقشتيا لممجموعة التجريبية العضمية
 (6جدول )

يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( لمعينات المترابطة ومستوى الداللة 
 لممجموعة التجريبية . قوة العضميةالقبمي والبعدي في اختبارات ال مقياسينل

 ت
وحدة  ختباراتاال

 القياس
قيمة  البعدي القبمي

 *ت
مستوى 
 الفرق الداللة

 ع س ع س
قوة العضالت العاممة عمى  4

 0.000 48.56 0.81 13.20 0.64 3.61 كغم ثني الرقبة إلى األمام
 معنوي

قوة العضالت العاممة عمى  0
 ثني الرقبة إلى الخمف

 نويمع 0.000 36.92 0.83 15.45 0.28 3.85 كغم

 معنوي 0.000 25.36 0.80 12.60 0.28 3.28 كغمقوة العضالت العاممة عمى  4



 ميل الرقبة يمينا
قوة العضالت العاممة عمى  1

 ميل الرقبة يسارا
 معنوي 0.000 25.59 0.82 12.01 0.21 3.08 كغم

 عمى العاممة قوة العضالت 5
 يمينا الرقبة دوران

 معنوي 0.000 16.53 1.22 10.73 0.15 2.90 كغم

 عمى العاممة قوة العضالت 6
 يسارا الرقبة دوران

 معنوي 0.000 20.61 1.02 10.26 0.17 2.75 كغم

مستوى ب( 48.56يتضح مف الجدوؿ أعاله أف  قيمة)ت( المحسوبة قد كانت)
 مم ا يدؿ عمى وجود فرؽ معنوي( 2.27) وىو اقؿ مف مستوى الداللة(0.000داللة)

)ثني الرقبة إلى عضالت العاممة عمىقوة المي والبعدي لمتغير القب يفبيف االختبار 
وىي معنوية عند مستوى  (36.92أما عف قيمة)ت( المحسوبة قد كانت),األمام( 
, أما () ثني الرقبة إلى الخمفعضالت العاممة عمىقوة ال( لمتغير 0.000) داللة

( لمتغير 0.000) ( وىي معنوية عند مستوى داللة25.36عف قيمة)ت( قد كانت )
,أما عف قيمة )ت( المحسوبة قد  )ميل الرقبة يمينا(العضالت العاممة عمىقوة 

عضالت ( لمتغير قوة ال0.000( وىي معنوية عند مستوى داللة)25.59كانت)
(وىي 16.53أما عف قيمة)ت( المحسوبة قد كانت ), )ميل الرقبة يسارا(العاممة عمى

)دوران الرقبة عضالت العاممة عمىال غير قوة( لمت0.000) معنوية عند مستوى داللة
( وىي معنوية عند مستوى 20.61المحسوبة قد كانت) أما عف قيمة)ت( يمينا(,
, مم ا يشير )دوران الرقبة يسارا(عضالت العاممة عمىال ( لمتغير قوة0.000داللة)

  إلى وجود فروؽ معنوية لجميع االختبارات ولصالح االختبار البعدي .
إلى ممارسة البرنامج التأىيمي التطور ألفراد المجموعة التجريبية باحث ويعزو ال

االشعة  – اليدوي التدليؾ –) التمرينات التأىيمية والذي يشتمؿ عمى المقترح المتكامؿ
بأنواعيا المختمفة وفي  التمرينات التأىيمية( وتعد  الموجات القصيرة –تحت الحمراء 

لرجوع لمحالة الطبيعية ا التي تعمؿ عمى التأىيمية حدود عمـ الباحث مف أىـ الوسائؿ



 بعد حدوث اإلصابة ففي بداية البرنامج كما أوضحلمرياضي  ياأو أقرب ما يكوف ل
الشعور و  قمة الحركة , ضعؼ العضالت العاممة عمى الرقبة نتيجةاالختبار القبمي

لغضروفي لالنزالؽ انتيجة حيطة بالرقبة واالكتاؼ وتوتر العضالت الم باأللـ
,وبعد أداء التمرينات وتطبيؽ البرنامج  والضغط عمى جذور األعصاب القريبة منو

المعد تحسنت القوة العضمية لجميع العضالت العاممة والمقابمة عمى الرقبة وكذلؾ 
تحسف التوازف العضمي عمى جانبي الرقبة, حيث كانت التمرينات المستخدمة متدرجة 

ت االمامية والخمفية والجانبية ,حيث استخدـ الباحث ومتنوعة وشاممة لجميع العضال
تمرينات االنقباض الثابت وبدوف وجود مقاومة في المرحمة االولى مف البرنامج, ثـ 

يد  -تمرينات المقاومة الثابتة والمتحركة وباستخداـ مقاومات مختمفة )وزف الجسـ
رحمة الثانية واألخيرة في الم اثقاؿ ( وذلؾ –كرة سويسرية –حباؿ مطاطية –المعالج 

 مف البرنامج.
تدفؽ سرياف الدـ في العضمة واتساع سرعة عمى  وتعمؿ التمرينات التأىيمية 

الشعيرات الدموية مم ا يساعد عمى زيادة الدـ الشرياني في العضمة وكذلؾ تعمؿ عمى 
ريا في وزيادة الشعيرات الدموية وزيادة الميتوكوند العاممة األلياؼ العضميةحجـ  زيادة

تعمؿ عمى زيادة محتويات  وكذلؾ حدث تغيرات في بروتيف العضمةيكما ت العضال
واألنسجة  سجيف لمخالياوككفاءة نقؿ األ زيد مفمف الييموجموبيف الذي ي العضمة

الحيواني في العضمة وىذا يساعد عمى رفع كفاءة العضالت  أالعضمية وزيادة النش
صؿ ازيادة قوة العضالت العاممة عمى مفو  الضعيفة المحيطة بالمنطقة العنقية

  6;) ).الرقبة
 التمرينات "أف   (4996)حمد محمد,أ Borenstien وىذا يتفؽ مع

الجزء المصاب  ألعداد ( تستخدـ في المراحؿ االولى مف التأىيؿالثابتةااليزومترية)

                                                           

 .8;ـ, ص4222, القاىرة ,مركز الكتاب لمنشر, الطب الرياضي والعالج الطبيعياسامو رياض عوني:   (6;)



 ديناميكية والتمرينات بمقاومةلالستجابة لمزيد مف العمؿ العضمي والتمرينات ال
في الوصوؿ لميدؼ الذي وضعت مف أجمو  وتساعد التمرينات الثابتةتستخدـ بعد 

  . (8;)( 7;)وىو استعادة الوظائؼ والقدرات البدنية لمعضو المصاب أو أقرب ليا
أف   (0227, "احمد العطار")م(۸۹۹۱)"أحمد کسری " وأيضا  يتفؽ مع كؿ مف     

ا بالتمرينات التأىيمية تعضمية تدريب القوة ال ؤدي الي اتساع الشعيرات الدموية مم 
األلياؼ  حجـ يساعد عمى زيادة ضغط الدـ الشرياني في العضمة العاممة وزيادة

 .  (:;()9;)وزيادة الميتوكوندريا في العضمة  العاممة العضمية
أف  استخداـ  م(۰۲۲۲) "ناريمان الخطيب وآخرون" يتفؽ مع ما أشار إليوكذلؾ و 

يساعد عمى النمو المتزف والمتكامؿ لأللياؼ العضمية  زوايا عمؿ عضمي مختمفة
 .(;;)الخاصة بالعضمة بالكامؿ

أف  شمولية وتخصصية  م (۸۹۹6) محمود" "مجدي ويتفؽ مع نتائج دراسة      
التمرينات التأىيمية ليا عظيـ األثر في عدد الوظائؼ األساسية لممفصؿ وخصوصا 

 . (322)لياؼ العضمية لمعضمةالقوة العضمية وذلؾ يساعد عمي تنمية األ
م (, "ايمان ۰۲۲۲عبد المجيد عوض")" كؿ مفدراسة مع نتائج  وأيضا  يتفؽ
إلى أف  التمرينات التأىيمية "  (0226, حمدي عبد العاطي )م (۰۲۲1الخزروجي" )

 .(325()324()323)دت إلى تحسف القوى العضمية لمعضالت العاممة عمى الرقبة أ

                                                           

(95) B0renstien Viesil Boden: Nek pain medical Diagnosis and comprehensive Management 
Congress Publication ,Data,1996, p446-448.    

 ,رسالة دكتوراه, اثر برنامج تمرينات لتأىيؿ عضالت الظير بعد استئصاؿ الغضروؼ القطنياحمد محمد سيد احمد:  ((8;
 .43ـ, ص8;;3مصر, بور سعيد , جامعة قناة السويس, 

 . 43, ص:;;3الكتاب لمنشر, , القاىرة, مركز  موسوعة التدريب الرياضي التطبيقياحمد كسرى :   (9;)
 . 55ـ, ص4229, المصدر سبؽ ذكره  : العطار, عبد الحميـ مصطفى عكاشة احمد عمي  (:;)
 . 47ـ, ص4222,القاىرة , االعداد البدني والتدريب باألثقاؿ لمناشئيف لمرحمة ما قبؿ البموغناريماف الخطيب : ( (;;

, رسالة  العضالت العاممة عمى الكتؼ بعد االصالح الخمع المتكرربرنامج مقترح لتأىيؿ مجدي محمد عمي وكوؾ:   (322)
 . 8;;3دكتوراه .جامعة طنطا, 



يساعد عمى االرتقاء  حيث الرياضي التأىيؿفي برامج  ىأىمية كبر  متدليكلو         
بمستوى العمؿ العضمي مف خالؿ زيادة قدرة العضالت عمى العمؿ والتخمص مف 
التوتر الموجود فييا , فيعمؿ التدليؾ عمى منع التعب في العضمة وكذلؾ يساعد في 

ي, كما االرتخاء العضمي بصورة كبيرة وبالتالي الحصوؿ عمى أكبر انقباض عضم
فؾ االلتصاقات بيف و  يتيح التدليؾ لمعضالت القياـ بالعمؿ العضمي بدرجة كبيرة

ويزيد التدليؾ مف تدفؽ كمية كبيرة مف الدـ إلى العضالت مم ا يعمؿ انسجة العضمة 
عمى زيادة التمثيؿ الغذائي في العضمة وتحسف النغمة العضمية وخاصة اذا ما كانت 

حركي, فعندما يتـ استخداـ التدليؾ اليدوي بانتظاـ ضعيفة نتيجة قمة النشاط ال
وبأسموب عممي مقنف وبطرؽ مختمفة فأف العضالت التي يتـ تدليكيا سوؼ تزداد في 
الحجـ والقوة والثبات وتتحسف الدورة الدموية ويساعد التدليؾ عمى التخمص مف التعب 

ء المصاحبة الموجود بالعضالت حيث يعتبر التدليؾ مف أفضؿ وسائؿ االستشفا
لبرامج التأىيؿ الحركية ويستخدـ في بعض االحياف كبديؿ مؤقت لمتمرينات في حالة 
عدـ القدرة عمى اداء ىذه التمرينات ألي سبب مف األسباب التي تؤدي إلى صعوبة 

 .(328()327()326)الحركة

                                                                                                                                                                      

 , رسالة ماجستيرتأثير برنامج تمرينات تأىيمية باستخداـ الشد لعالج خشونة الرقبةحمدي احمد عبد العاطي:   (323)
 ـ. 4228,مصر, كمية التربية الرياضية, جامعة طنطا, 

, بحث منشور لممؤتمر مفيـو مقترح لتاىيؿ المصابات باالـ الرقبة والكتفيفالمير الخزرجي واخروف: ايماف عبد ا( (324
 ـ. 4226العممي الدولي االوؿ رياضة اليوكي بيف الواقع والمأموؿ, جامعة الزقازيؽ, 

, رسالة العنقيتأىيؿ عضالت الرقبة بعد العالج الجراحي لالنزالؽ الغضروفي عبد المجيد عبد الفتاح عوض:  (325)
 ـ.4225ماجستير غير منشورة, مصر, جامعة الزقازيؽ ,كمية التربية الرياضية, 

ـ, ص 4222, مركز الكتاب لمنشر, , القاىرة موسوعة الطب البديؿابو العال عبد الفتاح, محمد صبحي حسانيف:   (326)
8:. 

ـ, ص 4227,القاىرة, دار الفكر العربي,  رياضييفالتدليؾ لمرياضييف وغير الزينب العالـ , ياسر عمي نور الديف:   (327)
4;. 
 .47-46, ص4227, القاىرة لمنشر, لكتابكز امر  , الوظيفي التشريح مبادئ: زىراف عبدالحميد عبدالرحمف(328 (



م(, "أسامة رياض" ۸۹۹1" زينب العالم" )وىذا يتفؽ مع ما أشار إليو كؿ مف      
أف  التدليؾ يزيد مف حساسية األلياؼ  م (۰۲۲۸(" و محمد قدري بکری" )م۸۹۹۹)

  اثارة العضمية لالستثارة مم ا يؤدي إلى تمدد العضالت كما أف  التدليؾ يؤدي الي
اإلشارات العصبية التي تمر مف الجياز العصبي المركزي حيث يتـ افراز االستيؿ 

ما أن يا تساعد عمى زيادة قدرة والذي يسبب تنبييا لأللياؼ العضمية ك كوليف
 . (;32():32()329)العضالت

م(, "ياسر ۸۹۹۰)  Tan " تان وآخرونيتفؽ مع دراسة كؿ مف  وأيضا        
إلى أف  التدليؾ يؤدي الي تنشيط الدورة  م(۸۹۹۱م(, "رحاب عزت" )۸۹۹۸) "احمد

كذلؾ تقوية العضالت و و الدموية مم ا يؤدي إلى تغذية األنسجة واأللياؼ العضمية 
 .(334)(333()332)ضالت داخؿ األنسجة واأللياؼ العضمية فالتخمص مف ال

                                                           
 . 96ـ, ص6;;3, دار الفكر العربي, 5, طالتدليؾ الرياضي واصابات المالعبزينب العالـ:  ( (329

 . 58ـ. ص;;;3,  لمصدر سبؽ ذكرها عوني :اسامو رياض   (:32)
 . 42ـ, ص4223, القاىرة,  التدليؾ التقميدي والشرقي في الطب البديؿ( محمد قدري بكري :  (;32

(110) Tan and Jack Sonic :Role of physical Therapy procedures in Treatment of  Cervical 
Diseases, clinic of north 1992, p209-217.  

, رسالة ماجستير, كمية  اثر برنامج مقترح لتأىيؿ المصابيف باالـ بالمنطقة العنقيةحمد ابراىيـ مشرؼ : ( ياسر ا (333
 .8;;3التربية الرياضية, جامعة قناة السويس, 

,رسالة دكتوراه ,كمية  تأثير برنامج بدني حركي عالجي مقترح لحاالت االلتياب الغضروفي لمرقبةرحاب عزت :  ( (334
 ـ.:;;3اضية , جامعة حمواف, التربية الري



 
 (39الشكؿ )

 يوضح قيـ متغيرات القوة العضمية لممجموعة التجريبية في االختبار القبمي والبعدي
مدى عرض وتحميل نتائج االختبارات القبمية والبعدية في اختبارات ال 1-0-0

 . ياومناقشت لممجموعة التجريبية الحركي
 (7جدول )

يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( لمعينات المترابطة ومستوى الداللة 
 لممجموعة التجريبية .مدى الحركي القبمي والبعدي في اختبارات ال مقياسينل

 ت
وحدة  االختبارات

 القياس
قيمة  البعدي القبمي

 ت
مستوى 
 الفرق الداللة

 ع س ع س
 عند الحركي المدى  4

 معنوي 0.000 12.28 6.17 56.16 2.73 27.5 درجة إلى األمام الرقبة ثني

 عند الحركي المدى 0
 إلى الخمف الرقبة ثني

 درجة
34.5 0.83 65.83 6.04 12.60 0.000 

 معنوي

 عند الحركي المدى 4
 يمينا الرقبة ميل

 درجة
24.8 1.60 57.16 3.31 32.69 0.000 

 معنوي

ى الحركي عند المد 1
 ميل الرقبة يسارا

 معنوي 0.000 32.95 3.50 55.66 3.39 24.5 درجة

المدى الحركي عند  5
 دوران الرقبة يمينا

 معنوي 0.000 26.09 5.009 74.5 2.71 34.83 درجة



المدى الحركي عند  6
 دوران الرقبة يسارا

 درجة
33.33 3.38 72.5 6.89 19.20 0.000 

 معنوي

 مستوى داللةب( 12.28أعاله أف  قيمة)ت( المحسوبة قد كانت) يتضح مف الجدوؿ
بيف  مم ا يدؿ عمى وجود فرؽ معنوي( 2.27وىو اقؿ مف مستوى الداللة)(0.000)

أما , )ثني الرقبة إلى األمام(مدى الحركي عندالقبمي والبعدي لمتغير ال يفاالختبار 
( 0.000توى داللة)وىي معنوية عند مس (12.60ت( المحسوبة قد كانت))عف قيمة
, أما عف قيمة)ت( قد كانت () ثني الرقبة إلى الخمفمدى الحركي عنداللمتغير 

)ميل مدى الحركي عند( لمتغير ال0.000)( وىي معنوية عند مستوى داللة32.69)
( وىي معنوية عند 32.95,أما عف قيمة)ت( المحسوبة قد كانت) الرقبة يمينا(
أما عف , )ميل الرقبة يسارا(دى الحركي عندم(لمتغير ال0.000) مستوى داللة

( 0.000( وىي معنوية عند مستوى داللة)26.09قيمة)ت( المحسوبة قد كانت)
 أما عف قيمة)ت( المحسوبة قد كانت)دوران الرقبة يمينا(,مدى الحركي عندلمتغير ال

مدى الحركي عند ( لمتغير ال0.000(وىي معنوية عند مستوى داللة)19.20)
, مم ا يشير إلى وجود فروؽ معنوية لجميع االختبارات ولصالح رقبة يسارا()دوران ال

 االختبار البعدي .
البرنامج  تطبيؽ المدى الحركي ومرونة الفقرات العنقية إلىزيادة ويعزي الباحث 

متدرجة ومتنوعة وشاممة لجميع  تمرينات تأىيميةيشتمؿ عمى  الذي تكامؿالتأىيمي الم
 )ايزومترية( ثابتةتمرينات  تحيث أن يا تضمن ؼ االتجاىات,عضالت الرقبة ولمختم

في المرحمة االولى مف التأىيؿ وتمرينات ايجابية وسمبية في المراحؿ المتقدمة, وىذه 
 لياوزيادة خاصية المطاطية  الرقبة اإلطالة لعضالت مرينات تعمؿ عمى زيادةالت

ت ىي السبب المباشر في لمرقبة, حيث أف  العضال يوبالتالي زيادة المدى الحرک
ونجد أف  تمرينات  يالمجاؿ الحرک اتساعتحديد مدى المفصؿ وتنمية ذلؾ يؤدي إلى 

ساعدت عمى زيادة المدى الحرکی لمفقرات العنقية وليا دور كبير  المرونة واإلطالة



في رفع مستوى سرعة االنقباض لأللياؼ العضمية والتي تساعد عمى زيادة الدورة 
             ۰ (335)الجزء المصابالدموية في 
 Bob Anderwin " بوب اندرسونما أشار إليو كؿ مف معوىذا يتفؽ 

عمى أف  ممارسة التدريب االيزومتري يؤدي  م("۸۹۹۱م(," ىاني عرموش")۸۹۹۸")
( 337)  (336)العضمية والمرونة وتؤدي الي زيادة المدي الحركي لممفصؿ ةالي زيادة القو 

م (, مجدي محمود" ۰۲۲۱فراج عبد الحميد) "ف وأيضا  يتفؽ مع كؿ م. 
عمى أف   م(۰۲۲۲م(,عبد المجيد عوض)۸۹۹۱م(, احمد سيد احمد)۸۹۹6)

ومطاطية  ممارسة التمرينات التأىيمية يؤدي إلى تحسيف المرونة في المفصؿ
 . (;33():33()339()338)الحركي ىوبالتالي زيادة المد العضالت

المدى الحركي متغير موعة التجريبية في يعزي الباحث التحسف لدى المجكما       
 كأحد مكونات البرنامج التدريبي حيث أف  التدليؾ يساعد عمى اليدوي التدليكإلى 

ارتخاء العضالت وتسكيف األلـ بصورة موقتة وبالتالي اعطاء الفرصة لتنمية إطالة 
ادة ومطاطية العضالت عند استخدامو مع التمرينات ويتـ ذلؾ عف طريؽ السماح بزي

كمية الدـ المتدفؽ داخؿ العضالت ورفع درجة حرارة العضالت المدلكة وىذا يعمؿ 
عمى تجنب حدوث تمزقات عضمية اثناء اداء التمرينات مم ا يساعد إلى زيادة االطالة 

ويقـو التدليؾ ايضا بتغذية المفاصؿ العضمية وبالتالي المدى الحركي لممفاصؿ, 

                                                           

 .93ـ,ص 9;;3 المصدر سبؽ ذكره , طمحة حساـ الديف ,وفا صالح الديف واخروف :   (335)
,  تمديد العضالتبوب اندرسوف : ( (336  . 33ـ,ص3;;3, بيروت, دار التعريب والترجمة, الدار العربية لمعمـو

 . 93ـ, ص7;;3. القاىرة, دار النفاس, ةالمياقة البدنية والمعالجة بالرياضىاني محمد عرموش:   (337)
, دار وفاء الدنيا لمطباعة والنشر, اىمية التمرينات البدنية في عالج التشوىات القواميةفراج عبد الحميد توفيؽ:  ( (338
 .42ـ,ص 4227
 . 8;;3,مصدر سبؽ ذكرةاحمد محمد سيد احمد:   (339)
 .4225 ,المصدر سبؽ ذكره  ( عبد المجيد عبد الفتاح عوض:  (:33

  . 8;;3, مصدر سبؽ ذكره دي عمي محمد وكوؾ:مج  (;33)



ار األنسجة الغضروفية وبذلؾ يعتبر التدليؾ وسيمة ويعتبر وسيمة فعالة لتالفي أضر 
  ( 342) .ىامة إلعادة الوظيفة الطبيعية والمدى الحركي 

م(,"عبد المجيد ۸۹۹6" ياسر إبراىيم أحمد")وىذا يتفؽ مع دراسة كؿ مف      
 .(344()343)عمى أف  التدليؾ يساعد عمي زيادة المرونة  م(۰۲۲۲عوض ")

األشعة تحت الحمراء اـ اجيزة العالج الحراري)وكذلؾ يرى الباحث أف  استخد 
في البرنامج التأىيمي كاف لو دور ميـ وغير مباشر لتنمية  والموجات القصيرة(

االطالة العضمية عند المصابيف وخصوصا عند استخداـ ىذه الوسائؿ مع التمرينات 
ادة تدفؽ استخداـ الوسائؿ الحرارية ييدؼ إلى تسخيف المنطقة المصابة وزيأف   ,حيث

الخاليا في منطقة  زيادة تغذيةاأللـ و  خفيؼوتعمؿ عمي ت الدـ إلى العضالت
والتجمعات الدموية في منطقة عمى امتصاص السوائؿ واالرتشاح  عمؿاإلصابة وت

وتساعد  عميقةالتدليؾ العميؽ المنظـ لمعضالت وتدفئة العضالت الكذلؾ و  اإلصابة
وزيادة مطاطية ىذه  صاقات بيف األنسجةعمى ارتخاء التقمص العضمي وفؾ االلت

وىذا مم ا يساعد عمى زيادة المدى  األنسجة وتقمؿ مف تصمب العضالت والمفاصؿ
 . (345)الحرکي

( و" المنسي سميمان" 0227"مجمي وآخرون" )وىذا يتفؽ مع ما أشار إليو كؿ مف 
الحرارية  أف  المرونة مرتبطة بدرجة حرارة العضالت وأف  استخداـ الوسائؿ( 0226)

 .(347()346)تسبب ارتخاًء في العضالت المتوترة مم ا يسمح بأداء مدى حركي أفضؿ

                                                           
, 7;;3, منشاة المعارؼ, االسكندرية, المياقة القوامية والتدليؾ الرياضي( حياة عياد روفائيؿ , صفا الديف الخربوطي:  (342
 435ص

 68, صمصدر سبؽ ذكرهياسر احمد ابراىيـ مشرؼ:  ( (343
 .68ص,مصدر سبؽ ذكرةعبد المجيد عوض:   (344)
 .68,ص :422, اصابات الرياضييف ووسائؿ العالج والتاىيؿ( سميعة خميؿ محمد : (345

 . 4229 المصدر سبؽ ذكره  مجمي ماجد ,وآخروف :  (346)
 .4228,  :المصدر سبؽ ذكرهسميماف  المنسي(  (347



 
 (:3الشكؿ )

 يوضح قيـ متغيرات المدى الحركي لممجموعة التجريبية في االختبار القبمي والبعدي
 شد ة األلمعرض وتحميل نتائج االختبارات القبمية والبعدية في اختبارات   6-0-4

 . ومناقشتيا جريبيةلممجموعة الت
 (8جدول )

يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( لمعينات المترابطة ومستوى الداللة 
 لممجموعة التجريبية . اختبار شد ة األلمالقبمي والبعدي في  مقياسينل

 المتغيرات ت
 

وحدة 
 القياس

قيمة  البعدي القبمي
 ت

مستوى 
 الفرق الداللة

 ع س ع س

 معنوي 0.000 23.5 0.44 1.2 0.547 5.9 درجة لماأل  شد ة 4

يتضح مف الجدوؿ أعاله وجود فروؽ  دالة احصائيا بيف متوسط االختبار   
القبمي والبعدي ألفراد المجموعة التجريبية في متغير شد ة األلـ لدى المصارعيف 

سات البعدية حيث كانت المصابيف باالنزالؽ الغضروفي العنقي ولصالح متوسط القيا
( وىي أصغر 0.000( وبمغت قيمة مستوى الداللة )23.5قيمة )ت( المحسوبة  )



( التي اعتمدت عميو النتائج مم ا يشير إلى وجود فروؽ 2.27مف مستوى الداللة )
 معنوية لصالح االختبار البعدي .

تأىيمي ال لمجموعة التجريبية إلى البرنامجلدى ا فرؽويعزو الباحث ىذا ال  
( وىذه الوسائؿ موجات قصيرة–أشعة تحت الحمراء  -تدليؾ  -)تمرينات تأىيميةمعدال

أغمب  اختفاءساعدت عمى درجة األلـ و  انخفاض إيجابية في تحسف بصورة أثرتقد 
تمرينات البرنامج عمى  أشتمؿحيث  المصارعيف المصابيف,لدى  اعراض اإلصابة

تنمية االطالة والقوة العضمية لعضالت المنطقة تـ تطبيقيا في حدود األلـ ل تأىيمية
 يساعد وىذا العنقية والرجوع إلى الحالة شبو الطبيعية التي كانت عمييا قبؿ اإلصابة

 والمرونة ةاإليزومتري مريناتالت ممارسة أف   , حيثاأللـب اإلحساس عمى تقميؿ درجة
وأربطة الرقبة  ضالتخاصية المطاطية لعو اإلطالة  زيادة تحقؽ والسمبية اإليجابية

 لفقراتبيف ا كيالمجاؿ الحر  اتساع ىذا يساعد عمىو والشد التبعيدي االيجابي لمفقرات 
قدرة باإلضافة إلى زيادة  وبالتالي تخفيؼ األلـ, فتتحرؾ بسيولة ويسر العنقية

تخفيؼ الضغط  العضالت العاممة عمى مفاصؿ الرقبة ,حيث تعمؿ التمرينات عمى
وؼ فتنتقص كتمة الغضروؼ الناتىء نحو األعصاب مقمال بذلؾ الواقع عمى الغضر 

ضغطة الميكانيكي عمى األعصاب ومف جية أخرى يتحسف توزيع الماء داخؿ 
الغضروؼ وتتحسف حالة الجفاؼ الغضروفي مم ا يعزز عممية ترميـ القرص 
الغضروفي واستعادة صفاتيا الفيزيائية وانقاص كتمة الغضروؼ الناتىء ولو بشكؿ 

أف  استخداـ أي وسيمة  Ozturk("0226) اوسترك . وىذا يتفؽ مع "(349()348)زئيج

                                                           

(126) Ozturk B, Gunduz OH, Ozoran K, Bostanoglu S:Effect of continuous lumbar traction on 
the size of herniated disc material in lumbar disc herniation. Rheumatology International, 
May; 2006, 26(7):622-626. 
(127) Sari H, Akarirmak U, Karacan I, Akman H.: Computed tomographic evaluation of 
lumbar spinal structures during traction. Physiother Theory Pract;  2005, 21(1):3-11. 



تعمؿ عمى زيادة المسافة بيف الفقرات تقمؿ مف اندفاع الغضروؼ المنزلؽ نحو 
 .(:34)األعصاب المجاورة وبالتالي سوؼ تقؿ درجة الشعور باأللـ ودرجة العجز

صاحبو نشاط في الدورة الدموية ونجد أف  أداء االنقباض واالنبساط لمعضمة ي        
منطقة العنقية وزيادة تدفؽ الدـ لم زيادة وعممية التمثيؿ الغذائي وذلؾ عف طريؽ

 يعمؿ عمى تخفيؼ األلـ الناتجة عف اإلصابة, مم ا وحجـ االلياؼ مكونات العضمة
عمى تقميؿ الشد العضمي وتؤدي إلى زيادة القوة التأىيمية  التمريناتحيث تعمؿ 

وذلؾ يؤدي إلى تخفيؼ الضغط  واستطالتيا ة لمعضالت العاممة عمى الرقبةالعضمي
 واالوتار وكذلؾ يزيد مف ثبات المفاصؿ األربطة والعضالتالغضاريؼ و  الواقع عمى

. ويتفؽ ذلؾ مع ما أشار (352();34)وبالتالي تؤدي إلى تقميؿ اآلالـ بالمنطقة العنقية
عمى أف  ممارسة "م(۸۹۹۱")تز "رحاب ع ,(۸۹۹6)""ياسر إبراىيم إليو كؿ مف

 .(354()353)الرقبة ـالتمرينات التأىيمية تؤدي إلى تقميؿ درجة اإلحساس بأآل
دور ميـ في تخفيؼ األلـ حيث أف  استخداـ التدليؾ  لمتدليكويرى الباحث أف         

اليدوي بطرؽ مختمفة ومقننة يعمؿ عمى االسترخاء العصبي العضمي وازالة التوتر 
مؽ وكذلؾ لو تأثير ايجابي عمى اكساب المصاب الشعور بالراحة قبؿ العضمي والق

البدء في التمرينات التأىيمية وتسكيف األلـ, حيث يعمؿ التدليؾ عمى رفع درجة حرارة 
الجزء المدلؾ وتنشيط الدورة الدموية وىذا يساعد عمى تقميؿ اإلحساس باأللـ عف 

  (356()355).إلى تخفيؼ األلـ طريؽ زيادة افراز ىرموف االندرفيف الذي يؤدي

                                                           

(128) Ozturk B, Gunduz OH, Ozoran K, Bostanoglu S: op . clt ,2006,p 622-626. 

 , 4229, منشاة المعارؼ, االسكندرية, تمرينات اإلطالة لمرياضييفمحمد جابر بريقع, ايياب فوزي البديوي:  ( (;34
 .429ص
 .8;, ص;;;3, دار الفكر العربي, الرياضييف ؿوتأىيالعالج الطبيعي (اسامو رياض عوني: (352

 . 4229,مصدر سبؽ ذكرهاحمد عمي العطار:  ( (353
 . :;;3, مصدر سبؽ ذكرهرحاب عزت:   (354)
 .8;;3, : مصدر سبؽ ذكره( ياسر احمد ابراىيـ (355

 . :;;3, مصدر سبؽ ذكره :رحاب عزت   (356)



( "خالد محمد 0241"عمي عبد الصاحب حمزة" )وىذا يتفؽ مع دراسة كؿ مف 
أف  العالج باستخداـ التدليؾ اليدوي بأساليب مختمفة يعمؿ عمى  (0240حسن" )

 . (358()357)تخفيؼ اآلالـ المزمنة في منطقة الرقبة والتخمص مف التقمصات العضمية 
 لألآلـتأثيرات مسكنة  أف  لمتدليؾ (0224عبد الرزاق" ) "طايريوأيضا  يتفؽ مع 

وذلؾ بالضغط عمى المستقبالت العصبية كبيرة الحجـ بالجمد مم ا يسبب اغالؽ بوابة 
األلـ ويمنع بذلؾ مرور االشارات العصبية الحسية الحاممة لأللـ فال تصؿ إلى مراكز 

 (359)اإلحساس .
 والموجات القصيرة(األشعة تحت الحمراء )يكما كاف ألجيزة العالج الحرار         

 تعمؿحيث دور ميـ في تخفيؼ وتسكيف األلـ, البرنامج التأىيمي المستخدمة في بداية 
المتقمصة الرقبة وتبسيط عضالت  المنطقة العنقيةأحدث حرارة في عمى  ىذه الوسائؿ

اذ داخؿ فنليا خاصية ال حيثأنسجة الرقبة  فيوذلؾ ناتج عف ما تولده مف حرارة 
عند  األلـ عمى تخفيؼ تساعد بالتالياألنسجة سواء العضالت أو األوتار او األربطة, و 

بسبب افراز ىرموف االندروفيف المسكف لأللـ والذي يفرز وعدـ اإلحساس بو  المصاب
عند استخداـ االجيزة الحرارية وكذلؾ تعمؿ ىذه المنبيات عمى تثبيط سرعة النواقؿ 

 . (362();35():35)  ف اإلحساس باأللـ واعاقة انتقاليا إلى المخ العصبية المسؤولة ع
م(,"أسامة رياض" ۰۲۲۲" محمد قدري بكري")يتفؽ مع إلى ما أشار إليو وىذا       

أف  األشعة تحت الحمراء تستعمؿ قبؿ عمؿ التدليؾ والتمرينات فتساعد  ,(۰۲۲۲)

                                                           

 عضالت المزمف العضمي التقمص عالج في التأىيمية ريناتوالتم العالجي التدليؾ فاعمية    :فحس محمد خالد( 357 (
 .4234حمواف ,  جامعة , بنيف الرياضية التربية كمية , منشورة غير ماجستير رسالة , الرقبة
 .4236, المصدر سبؽ ذكره  ة :حمز  الصاحب عبد عمي  (358)
 . 96ـ, ص 4223لقاىرة , , ا3, مركز الكتاب لمنشر ,ط عمـ التدليؾ الرياضيطايري عبد الرزاؽ :  (359)

 . 4228, مصدر سبؽ ذكرةالمنسي سميماف :   (:35)
,  اثر برنامج تأىيمي مع استخداـ بعض الوسائؿ المصاحبة عمى مصابي االنزالؽ الغضروفي القطنيوائؿ محمد :   (;35)

 ـ .9;;3رسالة دكتوراه, مصر ,جامعة االسكندرية, 
 .323, ص4226,االسكندرية, منشأة المعارؼ ,  ومبادئالعالج الطبيعي اسس محمد عادؿ رشدي :  ((362



اض درجة اإلحساس عمي تحسيف الدورة الدموية وارتخاء العضالت وبالتالي انخف
 .(364()363)باأللـ

أف  استخداـ االمواج القصيرة يعمؿ عمى  (0242سميعة خميل")وأيضا  يتفؽ مع "
 .(365)ازالة أو تخفيؼ األلـ ويمكف استخداميا في اصابة مفصؿ الرقبة 

 ذات عمى أن و توجد فروؽ وؿ مف البحثوبذلؾ يكوف قد تحقؽ الفرض اال       
القبمية والبعدية في تأثير البرنامج المقترح  ختباراتطات االإحصائية بيف متوس اللةد

والمدى الحركي لجميع الجيات  عمى القوة العضمية لمعضالت العاممة عمى الرقبة
 .البعدية ختباراتولصالح اال المدروسة وشدة األلـ

 
 (;3الشكؿ )

 والبعدييوضح قيـ متغيرات شد ة األلـ لممجموعة التجريبية في االختبار القبمي 

بين المجموعتين  ( لمعينات المستقمةt.testاختبار)عرض وتحميل نتائج   1-4
   ومناقشتيا الضابطة والتجريبية

لمجموعتين ( لمعينات المستقمة بين اt.testاختبار) عرض وتحميل نتائج 1-4-4
 . ومناقشتيا قوة العضميةالضابطة والتجريبية في اختبارات ال

                                                           

 . 427ـ, ص4222, القاىرة, التأىيؿ الرياضي واالصابات الرياضية واالسعافاتمحمد قدري بكري:   (363)
 . ;ـ, ص;;;3, مصدر سبؽ ذكره الاسامو رياض عوني:  ( (364

 . 77,ص4232, المصدر سبؽ ذكره سميعة خميؿ محمد:  (365)



 (9جدول )
 مستقمة( لمعينات الt.test)وساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة األ فرق يبين 

 القوة العضميةلمجموعتين في اختبارات اومستوى الداللة لبيان الفرق  بين 

 ت
وحدة  المتغيرات

 القياس
قيمة  التجريبية الضابطة

  ت
مستوى 
 الفرق الداللة

 ع سف  ع سف 
قوة العضالت العاممة  4

الرقبة إلى  عمى ثني
 األمام

 0.000 15.04 0.48 9.58 0.84 3.61 كغم
 معنوي

قوة العضالت العاممة  0
عمى ثني الرقبة إلى 

 الخمف
 0.000 13.74 0.76 11.60 1.11 3.98 كغم

 معنوي

قوة العضالت العاممة  4
 معنوي 0.000 11.55 0.89 9.31 0.90 3.28 كغم عمى ميل الرقبة يمينا

اممة قوة العضالت الع 1
 معنوي 0.000 10.68 0.85 8.93 0.95 3.35 كغم عمى ميل الرقبة يسارا

 العاممة قوة العضالت 5
 معنوي 0.000 7.30 1.16 7.83 0.95 3.35 كغم يمينا الرقبة دوران عمى

 العاممة قوة العضالت 6
 معنوي 0.001 5.27 0.89 7.51 1.51 3.73 كغم يسارا الرقبة دوران عمى

مستوى ب( 15.04دوؿ أعاله أف  قيمة)ت( المحسوبة قد كانت)يتضح مف الج  
 مم ا يدؿ عمى وجود فرؽ معنوي( 2.27) وىو اقؿ مف مستوى الداللة(0.000داللة)
قوة متغير في  فرؽ اوساط االختبارات لممجموعتيف الضابطة والتجريبيةبيف 

سوبة قد أما عف قيمة)ت( المح,)ثني الرقبة إلى األمام( عضالت العاممة عمىال
عضالت قوة ال( لمتغير 0.000) وىي معنوية عند مستوى داللة (13.74كانت)

( وىي 11.55, أما عف قيمة)ت( قد كانت )() ثني الرقبة إلى الخمفالعاممة عمى
)ميل الرقبة العضالت العاممة عمى( لمتغير قوة 0.000) معنوية عند مستوى داللة

( وىي معنوية عند مستوى 10.68نت),أما عف قيمة )ت( المحسوبة قد كا يمينا(



أما عف , )ميل الرقبة يسارا(عضالت العاممة عمى( لمتغير قوة ال0.000داللة)
( 0.000) (وىي معنوية عند مستوى داللة7.30قيمة)ت( المحسوبة قد كانت )

المحسوبة  أما عف قيمة)ت( )دوران الرقبة يمينا(,عضالت العاممة عمىال لمتغير قوة
عضالت ال ( لمتغير قوة0.001وىي معنوية عند مستوى داللة) (5.27قد كانت)

, مم ا يشير إلى وجود فروؽ معنوية لجميع )دوران الرقبة يسارا(العاممة عمى
  االختبارات ولصالح المجموعة التجريبية .

أفراد العينة التجريبية في الوحدات  انتظاـالباحث ذلؾ التحسف الداؿ إلى  عزووي
المناسبة لإلصابة مف حيث أتجاه العمؿ  التأىيمية التمريناتـ واستخدا التأىيمية

باإلضافة إلى التنوع في أشكاؿ وأساليب تنمية  العضمي والشدة وفترات الراحة البينية
القوة العضمية لممجموعات العضمية العاممة والمقابمة والتي تسيطر وتحرؾ المفاصؿ 

وىذا التنوع  موب واحد مف التمرينات, وعدـ االقتصار عمى نمط واحد أو أسفي الرقبة
جدد مف نشاط الالعب المصاب وزاد مف دافعية االستمرار في اداء التمرينات وعدـ 

باألساليب المناسبة لإلصابة ولفترات  التدليك اليدوي , وكذلؾ استخداـالشعور بالممؿ
ؿ عمى أآلـ اإلصابة والتخمص مف التوتر العضمي والعمأدى إلى تخفيؼ  زمنية كافية

تنمية القوة العضمية والتي تعد ىدؼ  إلمكانيةالذي اتاح المجاؿ  الشعور باالسترخاء
, حيث تعمؿ التمرينات تأىيميالبرنامج الالباحث لتحقيقو في  ليورئيسي يسعى ا

التأىيمية والتدليؾ اليدوي عمى زيادة تدفؽ الدـ في عضالت الرقبة وتنشيط الدورة 
ا لو التأثير  عمى تحسف مستوى الكفاءة الوظيفية لمعضالت والتغذية الجيدة الدموية مم 

لألنسجة العضمية مم ا يعمؿ عمى زيادة حجـ المقطع العضمي والذي يؤدي إلى زيادة 
القوة العضمية وتحسيف االداء الحركي لممنطقة العنقية والعمؿ عمى الوقاية مف تفاقـ 

( 0240"خالد محمد محسن )ف كال م وىذا يتفؽ معاإلصابة أو الشعور باآلالـ , 
أف  استخداـ التمرينات التأىيمية والتدليؾ اليدوي  (0241وعمي عبد الصاحب حمزة )



لممصابيف باألآلـ العنقية مف العضالت أو في الحاالت التي تعاني مف مشكالت 
بالمنطقة العنقية لو تأثير كبير في العمؿ عمى التخمص مف ىذه المشكالت وعف 

قوة العضمية لعضالت الرقبة وبالتالي حدوث تأثيرات وقائية تقي طريؽ زيادة ال
 .(367()366)المصاب مف التعرض لإلصابات بالمنطقة العنقية

استخداـ  أف   Sihawong(0244)( وسيياونج 0229)JUII ويتفق ايضا مع دراسة جول
التمرينات التأىيمية عمى عضالت الرقبة عقب التعرض لإلصابة يؤدي إلى تجنب 

مف التعرض لممشكالت التي قد تحدث بالفقرات العنقية أو اآلالـ التي قد  المصاب
يشعر بيا في عضالت ىذه المنطقة الحيوية مف الجسـ وأف  أداء التمرينات بصورة 
منتظمة سوؼ يؤثر ايجابيا عمى تحسف الكفاءة الوظيفية لعضالت الرقبة وزيادة القوة 

مم ا يعمؿ عمى تحسف قوة االنقباض  العضمية بيا وكذلؾ تحسف النغمة العضمية,
العضمي وزيادة التحمؿ العضمي الناتج عف تدرج حجـ االحماؿ مع تقدـ البرنامج 

 .  (369()368)وبالتالي زيادة القدرة عمى العمؿ لفترات طويمة دوف الشعور باأللـ
 بماو  بتمرينات المقاومة عند تطبيؽ البرنامج متدرج السميـ والتصاعديوكاف ل      

 وبما فرديةتطبيؽ البرنامج بطريقة والمرحمة وأيضا  ل ناسب مع طبيعة اإلصابةيت
أمكانية وحالة المصاب واالىتماـ بتماريف التييئة واالستشفاء وبما يتالئـ يتناسب مع 

لممارسة  كؿ ىذا ساعد عمى أتاحو المجاؿ مع التمرينات المستخدمة في كؿ مرحمة,
العاممة االمامية  ى جميع المجموعات العضميةالتمرينات طواؿ فترة البرنامج عم

القوة العضمية لجميع عضالت المنطقة  تنمية والخمفية والجانبية وبالتالي ساعد عمى
                                                           

 . 4234, مصدر سبؽ ذكره محسف:( خالد محمد  (366
 . 2014، مصدر سبؽ ذكرةعمي عيد الصاحب حمزة :   (367)

(146) JULL G.A., D vicenzion, hodeges pw. : The effect of therapeutic exercise on 
activation of the deep cervical flexor muscles in people with chronic neck pain, manual 
therapy, 14(6),2009 ,p 696-701. 
(147) -Sihawong R, etal,  : exercise therapy for office workers with nonspecific neck pain a 
systematic review, journal of Maniqulativ, physiological, Therapeutics, Thailand,2011,p627. 



العنقية وتحسيف التوازف العضمي وعودة القدرات الحركية والوظائؼ االساسية ليا, 
لمناسبة مف خالؿ أف  التدرج في استخداـ المقاومات ا ياسر الشافعي"متفقا مع رؤية "

 . (:36)الشدة والحجـ يساعد عمى تحسف القوة العضمية
 م(۸۹۹۱) م(, ووايت"۰۲۲۲"راينفيل وىارتيجان" )وىذا يتفؽ مع ما أشار إليو كال مف 

( متضمنة تمرينات  ـدتقم -متوسط-ابتدائي إلى أف  برامج التأىيؿ تمر بثالث مستويات)
زمف, وبناء عمى ذلؾ يتـ التدرج في توزيع وآمنة, وىي محددة أما بتكرار أو ب خاصة

 . (372();36)األحماؿ البدنية وفقا لمراحؿ البرنامج التأىيمي
 (0244"محمد قدري بكري وسيام السيد الغمري" ) وكذلؾ يتفؽ مع ما أشار إليو

إلى أف  العالج بالحركة المقننة )التمرينات التأىيمية( أحد الوسائؿ الطبيعية االساسية 
عالج المتكامؿ لإلصابة كما أن و يمثؿ أىمية خاصة في مجاؿ التأىيؿ في مجاؿ ال

الرياضي وخاصة في مراحمو النيائية حيث يعمؿ عمى استعادة الوظائؼ االساسية 
كسابو عناصر المياقة البدنية المفقودة نتيجة لإلصابة التي يعاني  لجسـ المصاب وا 

 .( 373)منيا

                                                           
,رسالة دكتوراه  الرباط الصميبي االمامي إلصابةلجراحي مفصؿ الركبة بعد االصالح ا تأىيؿياسر سعيد شافعي: ( (:36

 . 326,ص5;;3غير منشورة, جامعة حمواف , كمية التربية الرياضية, 
(149) -Rainvile J, Hartigan C, Martinez E, Limke J, and Finno :Exercise as atreatment for 
chronic low back pain, Boston, usa, 2003.  
(150) -http:// www.alsaifonline.com/vb/t12845.html. 

 دار القاىرة,, 6ط, واإلسعافات الرياضية واإلصابات الرياضي ؿالتأىيؿ يالغمر  السيد سياـ , قدري بكري محمد (373 (
 .4233لطباعة,  المنار
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 (42الشكؿ )

 تبارات لمتغيرات القوة العضمية لممجموعتيف الضابطة والتجريبية يوضح قيـ فرؽ اوساط االخ
لمجموعتين المستقمة بين ا لمعينات( t.test)اختبارعرض وتحميل نتائج 1-4-0

 .مدى الحركيالضابطة والتجريبية في  اختبارات ال
 (42جدول )

 ستقمةالم ( لمعيناتt.testاألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) فرق يبين
 مدى الحركيفي اختبارات المجموعتين ومستوى الداللة لبيان الفرق  بين ال

 

 ت
وحدة  االختبارات

 القياس
قيمة  التجريبية الضابطة

 ت
مستوى 
 الفرق الداللة

 ع سف  ع سف 
 عند الحركي المدى  4

 معنوي 0.000 6.56 4.18 27.5 3.28 11 درجة إلى األمام الرقبة ثني

 ثني عند الحركي مدىال 0
 إلى الخمف الرقبة

 معنوي 0.000 7.57 6.08 31.33 4.27 8.33 درجة

 ميل عند الحركي المدى 4
 يمينا الرقبة

 معنوي 0.000 11.96 2.42 32.33 3.63 11 درجة

المدى الحركي عند ميل  1
 الرقبة يسارا

 معنوي 0.000 11.31 2.31 31.16 3.61 11.33 درجة



عند المدى الحركي  5
 دوران الرقبة يمينا

 درجة
12 4.14 39.66 3.72 12.15 0.000 

 معنوي

المدى الحركي عند  6
 دوران الرقبة يسارا

 معنوي 0.000 12.59 4.99 39.16 2.88 9.5 درجة

 مستوى داللةب( 6.56يتضح مف الجدوؿ أعاله أف  قيمة)ت( المحسوبة قد كانت)   
بيف  مم ا يدؿ عمى وجود فرؽ معنوي( 2.27وىو اقؿ مف مستوى الداللة)(0.000)

مدى الحركي متغير الفرؽ أوساط االختبارات لممجموعتيف الضابطة والتجريبية في 
وىي  (7.57ت( المحسوبة قد كانت))أما عف قيمة, )ثني الرقبة إلى األمام(عند

) ثني الرقبة إلى مدى الحركي عندال( لمتغير 0.000معنوية عند مستوى داللة)
( وىي معنوية عند مستوى 11.96ما عف قيمة)ت( قد كانت ), أ(الخمف
,أما عف قيمة)ت(  )ميل الرقبة يمينا(مدى الحركي عند( لمتغير ال0.000)داللة

(لمتغير 0.000) ( وىي معنوية عند مستوى داللة11.31المحسوبة قد كانت)
أما عف قيمة)ت( المحسوبة قد , )ميل الرقبة يسارا(مدى الحركي عندال

مدى الحركي ( لمتغير ال0.000( وىي معنوية عند مستوى داللة)12.15كانت)
(وىي 12.59) أما عف قيمة)ت( المحسوبة قد كانت)دوران الرقبة يمينا(,عند

)دوران الرقبة مدى الحركي عند ( لمتغير ال0.000معنوية عند مستوى داللة)
ح المجموعة , مم ا يشير إلى وجود فروؽ معنوية لجميع االختبارات ولصاليسارا(

 التجريبية .
انتظاـ افراد استخداـ البرنامج التأىيمي المقترح و  إلى التحسفذلؾ  ويرجع الباحث

العينة التجريبية في الوحدات التأىيمية باإلضافة إلى التنوع في أشكاؿ وأساليب 
وعدـ  مرقبةكي لالمدى الحر  استخداـ الوسائؿ التأىيمية التي تعمؿ عمى زيادة

العممي  التدرجمف التمرينات وكذلؾ  ى نمط واحد أو أسموب واحدعماالقتصار 
المجاؿ جعؿ  والمرحمة التأىيمية وىذا والذي يتناسب مع طبيعة اإلصابةبالتمرينات 



متاح لممارسة التمرينات طواؿ فترة البرنامج بمختمؼ زوايا العمؿ العضمي الممكنة 
قرات وزيادة االطالة والمطاطية عمى الرقبة مم ا ساعد عمى تحسيف مرونة مفاصؿ الف

لمعضالت واألوتار واالربطة وبالتالي تحسف المدى الحركي لمرقبة ولمختمؼ 
أف  تطبيؽ البرنامج  (0242"احمد سالمة" ) االتجاىات, واتفؽ ذلؾ مع دراسة

التأىيمي بصورة مقننة ومدروسة يعمؿ عمى تحسف المرونة في الفقرات العنقية بوجو 
تحسف الحركة بوجو خاص عف طريؽ زيادة المدى الحركي عاـ ويؤدي إلى 

لمعضالت بتمؾ المنطقة مم ا يسمح بتخفيؼ الضغط عمى الفقرات العنقية وبالتالي 
 . (374)يشكؿ التأثير االيجابي في زيادة المدى الحركي لمفاصؿ الرقبة بوجو عاـ

ج بجانب في البرنام واجيزة العالج الحراري التدليك اليدويكما أف  استخداـ 
التمرينات ساعد عمى ارتخاء العضالت وازالة الشد الناتج عف اإلصابة وتسكيف األلـ 
والراحة النفسية لممصاب وبالتالي زيادة الفرصة لتنمية مرونة المفاصؿ والعضالت 
واالربطة لمرقبة وتجنب حدوث تمزقات عضمية اثناء اداء التمرينات وخاصة في بداية 

ف طريؽ السماح بتدفؽ الدـ داخؿ العضالت وتنشيط الدورة البرنامج, ويتـ ذلؾ ع
دراسة "خالد محمد الدموية ورفع درجة الحرارة لعضالت المنطقة العنقية, وقد اكدت 

أف  استخداـ التمرينات التأىيمية والتدليؾ التأىيمي اليدوي بطرقة ( 0240محسن")
لحالة الوظيفية المختمفة والتي تتناسب مع حالة المصاب يعمؿ عمى تحسيف ا

لعضالت الرقبة وأف  التدليؾ اليدوي يؤثر باإليجابية عمى استرخاء العضالت 
والمساعدة في زيادة المدى الحركي وتدفؽ الدـ في المنطقة المستيدفة, وأف  العالج 
باستخداـ الطريقتيف معا)التمرينات التأىيمية والتدليؾ( ليما تأثير ايجابي وسريع وفعاؿ 

                                                           

 كمية , ماجستير رسالة , العنقية المنطقة بعضالت األلـ تفجير نقط لعالج تأىيمي برنامج:  عمي سالمة أحمد ( 374(
 .4232,  طنطا جامعة بنيف الرياضية التربية



الكفاءة الوظيفية لمفقرات العنقية وعضالت الرقبة وزيادة المدى الحركي في استعادة 
 .(375)لمعضالت وكذلؾ زيادة مرونة مفاصؿ المنطقة العنقية 

( أف  ممارسة 0225احمد محمود")( و"4235")ميثم مرىجوىذا يتفؽ مع دراسة "
يعمؿ عمى  برنامج تأىيمي بدني حركي باستخداـ التمرينات التأىيمية والتدليؾ اليدوي

استعادة المدى الحركي لمعضالت العاممة عمى الرقبة وتحسف مستوى المرونة لمفقرات 
العنقية وتعمؿ عمى دعامة الغضاريؼ مف حدوث أي مشكالت قد تحدث في تمؾ 

 .(377()376)المنطقة الحيوية مف الجسـ
في  وكاف الستخداـ التمرينات المقننة والمتدرجة وبما يتالئـ مع كؿ مرحمة       

البرنامج دور في ظيور ىذه الفروؽ والزيادة الكبيرة في المدى الحركي, حيث استخدـ 
في بداية التأىيؿ تمرينات ايزومترية )ثابتة( لما ليا مف تأثير كبير بعد اإلصابة حيث 
تعد عامال مسرعا لمشفاء وخصوصا عندما تكوف الحركة بالمفاصؿ محدودة وىناؾ 

مة عمييا حيث تحد ىذه التمرينات مف تمؾ ضمور وضعؼ بالعضالت العام
" عبد المجيد عوض"دراسة  االعراض وتمنع تفاقـ أو تطور اإلصابة وىذا يتفؽ مع

التمرينات الثابتة  أف   م(۰۲۲۹) "محمود صالح الدين عبد الغني"م(, دراسة ۰۲۲۲)
في منطقة  ممفاصؿ أو العضالتلتحسف كؿ مف القوة والمرونة بدوف أي تحريؾ 

سموب ميـ في عالج ما بعد اإلصابات الرياضية أو اثنائيا لمجزء وىذا اال ابةاإلص
 . (379)(378) المصاب في الوقت الذي يصعب فيو استخداـ أنواع أخرى مف التمرينات

                                                           

  . 4234,  مصدر سبؽ ذكره خالد محمد حسف :  (375)
 ,تيةاراالك العبي العضمي الكيربي النشاط بداللة السفمي الطرؼ لعضالت القوى عزـو تنمية   :سعيد محمود أحمد )376 (

 .ـ 4227, حمواف جامعة , بنيف الرياضية التربية كمية , اهدكتور  رسالة
 أسفؿ الـ ب لممصابيف المائي والعالج والتدليؾ التأىيمية التمرينات مف متنوعة مجابر  فاعمية:  مرىج حماد ميثـ (377 (

, حمواف معةجا ,بنيف الرياضية التربية كمية , ير, رسالة ماجست(سنو77-67) لألعمار السمنة نتيجة المزمف الظير
4235. 
, رسالة  تأثير برنامج مقترح لتأىيؿ العضالت المصابة في حاالت الشمؿ النصفيمحمود صالح الديف عبد الغني:   (378)

 ـ, 4228ماجستير, كمية التربية الرياضية, جامعة اسيوط, 
  .4225,مصدر سبؽ ذكرهعبد المجيد عوض:  (  (379



واما بالنسبة إلى استخداـ التمرينات المتحركة اإليجابية والسمبية في المراحؿ      
نات عمى زيادة المدى الحركي وكذلؾ تحسيف المتقدمة مف التأىيؿ عممت ىذه التمري

التوافؽ العصبي العضمي وتحسيف االنقباضات العضمية وبالتالي عودة القدرات 
وىذا  الحركية والوظائؼ االساسية لممنطقة العنقية أقرب ما يكوف لمحالة الطبيعية,

 "محمود صبره"م( دراسة ۰۲۲6) "أحمد عبد السالم" يتفؽ مع نتائج دراسة
 , حيث أثبتت ىذه الدراسات أف  م(۰۲۲6)م"مصطفى إبراىي"م(, دراسة ۰۲۲6)

ثر واسع عمى رجوع المدى أ لو باستخداـ التمرينات مقنف برنامج تأىيمي تطبيؽ
أقرب الطبيعي بعد فترة زمنية تختمؼ حسب طبيعة  والكفاءة الوظيفية الحركي

 . (382)(;37)(:37)اإلصابة ودرجتيا وطبيعة المصابيف ودرجة تقبميـ لمعالج

   
 (43الشكؿ )

 يوضح قيـ فرؽ األوساط االختبارات لمتغيرات المدى الحركي لممجموعتيف الضابطة والتجريبية
                                                           

 . 4228, المصدر سبؽ ذكره: احمد عبد السالـ   (:37)
,رسالة  تأثير برنامج تمرينات تأىيمي عمى بعض حاالت االنزالؽ الغضروفي القطنيمحمود فاروؽ صبره عبد اهلل:   (;37)

 ,4228دكتورا, كمية التربية الرياضية ,جامعة اسيوط, 
الظير الناتجة عف  : تأثير استخداـ التمرينات التأىيمية والتنبيو الكيربائي عمى االـ اسفؿمصطفى ابراىيـ احمد  (382)

, الجزء الرابع , 45, بحث منشور مجمة اسيوط لعمـو وفنوف التربية الرياضية, جامعة اسيوط العدد ضعؼ عضالت الجذع
 ـ.4228



لمجموعتين ( لمعينات المستقمة بين اt.testاختبار)نتائج  عرض وتحميل 1-4-4
 .شد ة األلم الضابطة والتجريبية  في اختبارات 

 (44جدول )
ة قمتس( لمعينات المt.testة واالنحرافات المعيارية وقيمة )األوساط الحسابي فرق يبين

 شد ة األلمفي  مجموعتينومستوى الداللة لبيان الفرق بين ال

وحدة  المتغيرات ت
 القياس

قيمة  التجريبية الضابطة
 ت

مستوى 
 الفرق الداللة

 ع سف  ع سف 

غير  0.26 2.71 0.447 4.7 1.32 3.7 درجة مقياس األلم 4
 ويمعن

يتضح مف الجدوؿ أعاله عدـ وجود فروؽ  دالة احصائيا بيف متوسط فرؽ    
األوساط االختبارات لممجموعتيف الضابطة والتجريبية في درجة شد ة األلـ بالمنطقة 
العنقية لدى المصارعيف المصابيف باالنزالؽ الغضروفي مف الدرجة المتوسطة حيث 

( وىي 0.26مغت قيمة مستوى الداللة )( وب2.71( المحسوبة)t.testكانت قيمة )
( التي اعتمدت عميو النتائج مم ا يشير إلى وجود 0.005أكبر مف مستوى الداللة )

فروؽ غير معنوية بيف قيـ فرؽ األوساط لممجموعتيف الضابطة والتجريبية, وحصوؿ 
التحسف في متغير شد ة األلـ لكال المجموعتيف, وىذا بسبب استخداـ المجموعة 

بطة لمعالج الدوائي والراحة واستخداـ المجموعة التجريبية البرنامج التأىيمي الضا
 تدليؾ يدوي( . -تمرينات تأىيمية -موجات القصيرة -المعد)اشعة تحت الحمراء

ويرى الباحث أف  الطريقة التقميدية )تناوؿ المسكنات والراحة( تعتبر مف الطرؽ 
صابة والتي ال يشترؾ فييا الرياضي العالجية السمبية لتأىيؿ الرياضي بعد اإل

المصاب اال بصورة سالبة وتعتبر مف الطرؽ المحدودة والضعيفة في االثر التأىيمي 
)العالجي(, حيث أف  تحسف األلـ وارتخاء الشد العضمي لدى المجموعة الضابطة 



مرتبط فقط بتناوؿ العالج الدوائي فاذا انتيى مفعوؿ الدواء سوؼ يعود األلـ 
عند الرجوع لمتدريب والمنافسة أضافة إلى ذلؾ ضعؼ العضالت العاممة خصوصا 

عمى الرقبة مع مرور الوقت وكذلؾ تحدد الحركة في المفاصؿ نتيجة لقمة استخداميا 
وعدـ أجراء التمرينات التأىيمية بعد اإلصابة وبالتالي سيولة تكرار اإلصابة أو 

اضي بسبب ضعؼ العضالت تفاقميا لدى المصابيف عند ممارسة النشاط الري
العاممة وعدـ قدرتيا عمى تثبيت وأسناد المفاصؿ)حماية الرقبة( أو مقاومة الصدمات 

مصطفى " دراسةو , ( ۰۲۲۱) "مصطفى قمقيمة" دراسة الخارجية, وقد اتفقت
عمى أف  الفشؿ في استخداـ  م(۰۲۲۲) "احمد محمد" دراسةم( , ۰۲۲1)"إبراىيم

و فقد المرونة في فترة نى الطبيعي ليا سوؼ ينتج عالمفاصؿ بانتظاـ خالؿ المد
قصيرة مف الزمف, لذا عمى األشخاص استخداـ تمرينات المدى الحركي الكامؿ, كما 
أف  المفاصؿ في حاجة إلى الحركة المستمرة كما تحتاج إلى الحركة في مدى واسع 

 . (385()384()383)حتى تحتفظ بمداىا الحركي بشكؿ مناسب
ريبية التي قامت بتطبيؽ التمرينات التأىيمية المقننة فباإلضافة إلى أما المجموعة التج

تقميؿ درجة اإلحساس باأللـ عممت ىذه التمرينات عمى زيادة القوة العضمية والمدى 
الحركي لعضالت الرقبة وكذلؾ تحسيف مستوى اتزاف الشد العضمي عمى جانبي 

اريؼ وتقميؿ الضغط عمييا الرقبة وبالتالي يزيد مف ثبات المفاصؿ وحماية الغض
وزيادة قدرة المنطقة العنقية عمى تحمؿ الصدمات التي تحدث اثناء اداء التماريف 
الرياضية وبالتالي منع أو تقميؿ فرص تفاقـ او تكرار اإلصابة لدييـ وكذلؾ المساعدة 
عمى عودة الكفاءة الوظيفية والقدرات الحركية لمرقبة وتحسيف رد الفعؿ والتوافؽ 

بدؿ مف ضمي العصبي لممنطقة العنقية لممصارع ورجوع الذاكرة الحركية لمرقبة, فالع
                                                           

 ـ. 4227, المصدر سبؽ ذكره  مصطفى عبد العزيز قمقيمو:  ( (383
 ـ. 8;;3, المصدر سبؽ ذكره  احمد محمد سيد احمد:   (384)
, تأثير برنامج تأىيمي مقترح عمى الكفاءة الوظيفية لبعض مفاصؿ مرضى الوثباف المفصميـ احمد : مصطفى ابراىي ( (385

 .4226رسالة دكتوراه, جامعة اسيوط, كمية التربية الرياضية, 



ممكف االستعاضة بصورة مستمرة التي تحصؿ في الرقبة  لألآلـ ةمسكنالعقاقير الخذ أ
تناوؿ  قممنا مفو زواليا تماما وبذلؾ قد أـ آلمف األ خفيؼلمت اتتمرين بأخذعنيا 

عمى الكبد والمعدة وغيرىا مف  المدى الطويؿ في االدوية التي تؤثر وبشكؿ سمبي
 .مضاعفاتالمقننة التي ال تسبب تمؾ ال ريناتتمال بعكس اجيزة الجسـ

دائما ما يفضؿ استخداـ وسائؿ العالج ( 0224"محمود قناوي" )وىذا يتفؽ مع 
الطبيعي لعالج آالـ والتياب وتقمص العضالت بدال مف استخداـ المبالغ فيو لألدوية 

ؤدي االستخداـ الطويؿ لممسكنات إلى مشاكؿ صحيو يالمسكنات حيث  وخاصة
 . (386)كبيره

لمبرنامج التأىيمي  وبذلؾ يكوف قد تحقؽ الفرض الثاني والذي ينص عمى أن و       
 الدور الكبير وااليجابي وبدوف مضار جانبية بالمقارنة مع العالجات الدوائية.  

 
(44الشكؿ )  

 االختبارات لمتغيرات شد ة األلـ لممجموعتيف الضابطة والتجريبيةيوضح قيـ فرؽ األوساط 
 

                                                           
ـ, 4225, مؤسسة دار اليالؿ الطبي ,القاىرة,  العالج الطبيعي آلالـ الظير والرقبة والركبةمحمود صالح قناوي : ( (386
 . 44ص



مبرنامج للنتائج وتفسيرىا ومناقشتيا يتضح أف  ا لجميع ومف خالؿ العرض السابؽ
وتدليؾ يدوي وأجيزة  قيد البحث بما احتواه مف تمرينات تأىيمية المقترح التأىيمي

االنزالؽ الغضروفي العنقي مف ممصارعيف المصابيف بمالئـ ل العالج الحراري كاف
 تأثيرال تستدعي حالتيـ التدخؿ الجراحي لما كاف لو مف  فلذيا الدرجة المتوسطة

ساعد البرنامج التأىيمي قيد كما  ف,لمصابيلدى اإيجابي في تحسف وتخفيؼ األلـ 
التدرج في مف خالؿ البحث في التنمية المتزنة لقوة العضالت العاممة عمى الرقبة 

وكذلؾ أدى البرنامج  ختمفةنات والحمؿ واستخداـ األدوات والمقاومات المالتمري
 والرجوعالمدروسة  االتجاىات لجميعزيادة المدى الحركي لمرقبة  إلى المعد التأىيمي

التي كانت  أقرب ما يكوف لمحالة الطبيعية بالكفاءة الحركية والوظيفية لممنطقة العنقية
 أستطاع أف  يحقؽ التأىيمي المعد إلى أف  البرنامج ذلؾ يشيرمم ا  قبؿ اإلصابة, عمييا

 .روض المتوقعة مف تطبيقوفاألىداؼ وال
 

 
 

 

 

 

 

 االسحنحاجات وانحىصيات 
  

 انفصم اخلامس



 االستنتاجات والتوصيات -5
 االستنتاجات 5-4

 مف خالؿ عرض النتائج ومناقشتيا تـ استنتاج ما يأتي :
قوة العضمية لجميع المجموعات لمبرنامج التأىيمي تأثير إيجابي عمى تحسف ال  .3

العضمية العاممة عمى المنطقة العنقية لممصارعيف المصابيف باالنزالؽ الغضروفي 
 العنقي مف الدرجة المتوسطة مف افراد المجموعة التجريبية .

البرنامج التأىيمي زاد مف مرونة مفاصؿ الفقرات واالطالة العضمية والمدى  .4
 ات .الحركي لمرقبة في جميع االتجاى

البرنامج التأىيمي قمؿ مف درجة االحساس باأللـ الناتج عف االنزالؽ الغضروفي  .5
 لدى المصارعيف المصابيف.

تفوقت المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة في المتغيرات البدنية )القوة   .6
 العضمية والمدى الحركي لعضالت ومفاصؿ الرقبة( .

تيف الضابطة والتجريبية في متغير شد ة عدـ وجود فروؽ معنوية بيف المجموع  .7
 األلـ.

كاف لتنوع التمرينات المستخدمة في البرنامج التأىيمي قيد البحث وباستخداـ  .8
وبالتالي  ادوات مختمفة تأثيرًا كبيرًا عمى عودة الكفاءة الحركية لممنطقة العنقية

 سرعة عودة الالعب إلى ممارسة المعبة.
 
 

 
 
 
 



 التوصيات  5-0
 االستنتاجات السابقة يوصي الباحث إلى:في ضوء 

االسترشاد بالبرنامج التأىيمي قيد البحث في المركز التدريبية والتأىيمية واستخدامو  .3
لتأىيؿ المصارعيف المتقدميف المصابيف باالنزالؽ الغضروفي العنقي مف الدرجة 

 المتوسطة الذيف ال تحتاج حاالتيـ التدخؿ الجراحي .
أداء بعض التمرينات التي تحسف وتحافظ عمى القوة العضمية  أىمية االستمرار في .4

 والمرونة واالطالة العضمية لمرقبة بعد انتياء البرنامج التأىيمي .
زيادة االىتماـ بالوقاية مف إصابات المنطقة العنقية لدى المصارعيف واالىتماـ   .5

 بأآلـ الرقبة والكشؼ المبكر عف أسباب اإلصابة لمنع تفاقميا.
كيز عمى االىتماـ بالتمرينات التأىيمية والوسائؿ واالدوات الحديثة في تأىيؿ التر  .6

 اإلصابات الرياضية .
صابات  .7 اجراء المزيد مف البحوث في مجاؿ تأىيؿ اإلصابات الرياضية وأللعاب وا 

 رياضية مختمفة وخاصة المصارعة.   
صابات الرياضية أىمية إقامة دورات توعوية )تثقيفية( لالعبيف والمدربيف حوؿ اإل .8

 وأسبابيا مما يساعد عمى تجنب اإلصابات أو تقميميا .
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انعربية واالجنبية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املراجع واملصادر



 اوال: المراجع والمصادر العربية
 . القراف الكريـ  .4
,القاىرة,  موسوعة الطب البديؿابو العال عبد الفتاح , محمد صبحي حسانيف :  .4

 ـ  .4222مركز الكتاب لمنشر, 
, القاىرة , فسيولوجيا المياقة البدنيةابو العال عبد الفتاح, احمد نصر الديف :   .5

 ـ .5;;3دار الفكر العربي , 
تأثير برنامج تأىيمي مقترح عمى بعض حاالت احمد السيد عبد الوىاب محمد:  .6

, رسالة ماجستير, جامعة اسيوط ,كمية التربية الرياضية ,قسـ  خشونة الرقبة
 .4233عمـو الصحة,  

 . 2;;3, القاىرة, مركز االىراـ, العالج الطبيعي لماذااحمد رضواف خالد:  .7
برنامج تأىيمي لعالج نقط تفجير األلـ بعضالت أحمد سالمة عمي محمد :   .8

, رسالة ماجستير ,جامعة طنطا , كمية التربية الرياضية بنيف ,  المنطقة العنقية
4232. 

اسس التدريب في مصطفى حامد :احمد عبد الحميد عمارة وحساـ الديف  .9
 .;422, االسكندرية , دار الوفاء الدنيا  لمطباعة والنشر ,  3,ط المصارعة

برنامج تدريبي مقترح مساعد لتأىيؿ الركبة المصابة احمد عبد السالـ عطيتو:  .:
, رسالة دكتوراه ,جامعة جنوب الوادي, كمية التربية الرياضية , بالخشونة
4228 . 

برنامج تمرينات تأىيمية ار, عبد الحميـ مصطفى عكاشة: احمد عمي العط .;
, الستعادة القدرة الوظيفية لمفصؿ الفخذ بعد جراحة زراعة مفصؿ صناعي بديؿ

بحث منشور, المجمة العممية لكمية التربية الرياضية لمبنيف, جامعة االسكندرية, 
 .  4229, 337العدد

, القاىرة ,مركز الكتاب  موسوعة التدريب الرياضي التطبيقياحمد كسرى:  .32
 .  :;;3لمنشر, 



اثر برنامج تمرينات لتأىيؿ عضالت الظير بعد احمد محمد سيد احمد:   .33
ي ,رسالة دكتوراه, جامعة قناة السويس ,كمية التربية استئصاؿ الغضروؼ القطن

 ـ .8;;3الرياضية, 
النشاط تنمية عزوـ القوى لعضالت الطرؼ السفمي بداللة أحمد محمود سعيد:  .34

, رسالة دكتوراه ,جامعة حمواف , كمية التربية الكيربي العضمي العبي الكاراتيو
 ـ .4227الرياضية, 

تأثير برنامج تأىيمي حركي باستخداـ بعض احمد مختار احمد حسيف:    .35
, رسالة ماجستير, وسائؿ العالج الطبيعي والتقويـ اليدوي عمى آالـ اسفؿ الظير

 . 4237بية الرياضية,جامعة اسيوط, كمية التر 
, 3ط المالكمة( -الطب الرياضي والعاب القوة) المصارعةاسامة رياض :   .36

 ـ .4223القاىرة, مركز الكتاب لمنشر ,
, القاىرة, دار الفكر القياس والتأىيؿ الحركي لممعاقيفاسامة رياض عوني :  .37

 ـ .4223العربي , 
لقاىرة,  دار الفكر ,ا الطب الرياضي واصابات المالعباسامة رياض عوني:  .38

 ـ . 4222العربي , 
,القاىرة, مركز  الطب الرياضي والعالج الطبيعياسامة رياض عوني:   .39

 ـ .4222الكتاب لمنشر,
,القاىرة, دار الفكر  العالج الطبيعي وتأىيؿ الرياضييفاسامو رياض عوني:  .:3

 ـ .;;;3العربي ,
لقاىرة, دار الفجر , ا االصابات الرياضية وطرؽ عالجيااقباؿ رسمي محمد :  .;3

 .:422لمنشر والتوزيع , 
مفيوـ مقترح لتأىيؿ المصابات بآالـ ايماف عبد االمير الخزرجي واخروف:  .42

, بحث منشور لممؤتمر العممي الدولي االوؿ رياضة اليوكي بيف الرقبة والكتفيف
 ـ. 4226الواقع والمأموؿ, جامعة الزقازيؽ, 



,عماف , دار 3, ط طب الرياضيمبادئ واساسيات البزاز عمي جوكؿ :    .43
 .    4229دجمة لمطباعة والنشر , 

, بيروت, دار التعريب والترجمة, الدار  تمديد العضالتبوب اندرسوف:   .44
 ,  ـ . 3;;3العربية لمعمـو

إصابات التمزؽ في أربطة الكاحؿ وعالقتيا ببعض القياسات حسف النواصرة:  .45
الخامس لدراسات بحوث التربية  , المؤتمر العمميالجسمية والتشريحية لمقدـ

 . 6:;3الرياضية ,مصر, 
االنزالؽ الغضروفي بالمنطقة القطنية وعالقتو ببعض حسف محمد النواصرة : .46

,المؤتمر العممي الخامس, مصر ,االسكندرية, كمية  مكونات وقياسات الجسـ
 ـ.6:;3التربية الرياضية, 

يمية باستخداـ الشد لعالج تأثير برنامج تمرينات تأىحمدي احمد عبد العاطي:  .47
 ـ.4228, رسالة ماجستير, جامعة طنطا, كمية التربية الرياضية, خشونة الرقبة

, المياقة القوامية والتدليؾ الرياضيحياة عياد روفائيؿ , صفا الديف الخربوطي:  .48
 .7;;3منشاة المعارؼ, االسكندرية, 

أىيمية في عالج فاعمية التدليؾ العالجي والتمرينات التخالد محمد حسف:  .49
, رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة  التقمص العضمي المزمف عضالت الرقبة
 .4234حمواف, كمية التربية الرياضية بنيف , 

, العراؽ , بغداد , دار التربية لمطباعة  اوجاع الظيرراجي عباس التكريتي:  .:4
 . 3:;3والنشر والتوزيع , 

الجي مقترح لحاالت االلتياب تأثير برنامج بدني حركي عرحاب عزت :  .;4
ة ,رسالة دكتوراه ,جامعة حمواف ,كمية التربية الرياضية ,  الغضروفي لمرقب

 ـ.:;;3
 التدليؾ لمرياضييف وغير الرياضييفزينب العالـ , ياسر عمي نور الديف:  .52

 ـ .4227,القاىرة,  دار الفكر العربي , 



,القاىرة, دار الفكر 5, طالتدليؾ الرياضي واصابات المالعبزينب العالـ:  .53
 ـ . 6;;3العربي, 

,جامعة اصابات الرياضييف ووسائؿ العالج والتأىيؿ سميعة خميؿ محمد :  .54
 ـ .:422بغداد , كمية التربية الرياضية لمبنات, 

, جامعة بغداد, كمية التربية الرياضية االصابات الرياضيةسميعة خميؿ محمد:  .55
 . 4227لمبنات, 

,جامعة بغداد ,كمية  ج الطبيعي )الوسائؿ والتقنيات(العالسميعة خميؿ محمد:  .56
 . 4232التربية الرياضية لمبنات , 

, القاىرة 3, مركز الكتاب لمنشر ,ط عمـ التدليؾ الرياضيطايري عبد الرزاؽ:  .57
 ـ . 4223, 
الموسوعة العممية في طمحة حساـ الديف , وفاء صالح الديف واخروف :  .58

, القاىرة, مركز الكتاب المرونة(–تحمؿ القوة  -القدرة -التدريب الرياضي) القوة
 ـ .9;;3لمنشر, 

,القاىرة ,  الميكانيكا الحيوية واالسس النظرية والتطبيقيةطمحة حساـ الديف :  .59
 . 5;;3دار الفكر العربي, 

, االصابات الرياضية واسعافاتياعادؿ عمي حسف, محمد عمى الغندور : .:5
 ـ  . 6;;3لرياضية , جامعة البحريف, كمية التربية ا

تأثير منيج مقترح باستخداـ تماريف التمطية في تأىيؿ عالية حضيري بدوي:  .;5
, رسالة ماجستير, كمية التربية الرياضية لمبنات , عضالت الرقبة وحزاـ الكتؼ

 . 4226جامعة بغداد,
, النجؼ  الطب الرياضي واصابات الرياضييفعباس حسيف السمطاني :  .62

 . 4235االشرؼ ,دار الضياء لمطباعة ,
,رسالة  : تأثير برنامج تأىيمي عمى درجات فمطحة القدميفعبد الباسط صديؽ  .63

 . 3;;3دكتوراه ,كمية تربية الرياضية لمبنيف ,جامعة االسكندرية ,
موسوعة االصابات الرياضية واسعافاتيا عبد الرحمف عبد الحميد زاىراف :  .64

 . 4226لقاىرة ,مركز الكتاب لمنشر, , ا3,ط االولية



,القاىرة, مركز  مبادئ التشريح الوظيفيعبد الرحمف عبد الحميد زىراف :  .65
 ـ . 4227الكتاب لمنشر, 

, مصر , االسكندرية اصابات المالعب والوقاية والعالجعبد السيد ابو العال:  .66
 .8:;3, مؤسسة شباب الجامعة لمطباعة والنشر,

, مركز الكتاب لمنشر  حتى ال تقوؿ آه يارقبتي آه:  عبد العظيـ العوادلي .67
 ـ  .4222,القاىرة, 

تأىيؿ عضالت الرقبة بعد العالج الجراحي عبد المجيد عبد الفتاح عوض:  .68
, رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة الزقازيؽ, لالنزالؽ الغضروفي العنقي

 ـ.4225
 .2:;3بغداد , , مطبعة جامعة : التدريب في المصارعةعبد عمي نصيؼ  .69
, مركز الكتاب لمنشر,  مبادئ التشريح الوظيفيعبدالرحمف عبدالحميد زىراف:  .:6

 . 4227القاىرة, 
 دور المدرب واالعب في اصابات الرياضة)الوقاية والعالج(عبده ابو العال :  .;6
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 املــالحــك 



 (4الممحق ) 
  جرى معيم الباحث المقابالت الشخصيةأسماء الخبراء والمختصين الذي أ

 ت
المقب 
 العممي

 مكان العمل التخصص االسم

 فسمجة ميسوف عمواف عودة ا.د 3
كمية التربية البدنية وعموـ 
 الرياضة/جامعة بابؿ

كمية التربية البدنية وعموـ  أصابات وتأىيؿ عمار حمزة ا.د 4
 الرياضة/ جامعة بابؿ

كمية التربية البدنية وعموـ  فسمجو  قيس سعيد دايـ ا.د 5
 الرياضة/ جامعة القادسية

كمية التربية البدنية وعموـ  تدريب بايوميكانيؾ اكـر حسيف ا.د 6
 القادسيةالرياضة/ جامعة 

 أصابات وتأىيؿ وساـ شالؿ ا.د 7
كمية التربية البدنية وعموـ 

 جامعة المثنىالرياضة/

اخصائي جراحة  سمير كتاب ا.د 8
 العظاـ والمفاصؿ

 جامعة القادسية/كمية الطب

اخصائي جراحة  اسكندر العارضي ا.ـ.د 9
 جامعة القادسية/كمية الطب العظاـ والمفاصؿ

 أصابات وتأىيؿ حمزةعالء محمد  ا.ـ.د :
كمية التربية البدنية وعموـ 

 جامعة المستنصريةالرياضة/

كمية التربية البدنية وعموـ  أصابات وتأىيؿ سامر ميدي ـ.دا. ;
 كوفةجامعة الالرياضة/

  فسمجة عمار مثنى ا.ـ.د 32
دنية وعموـ كمية التربية الب

 قادسيةالرياضة/ جامعة ال



كمية التربية البدنية وعموـ  فسمجةتدريب  غساف اديب ا.ـ.د 33
 الرياضة/ جامعة بغداد

 اخصائي طب رياضي مظفر عبد اهلل شفيؽ الطبيب 36
رئيس اتحاد الطب الرياضي 

 في العراؽ

اخصائي جراحة  يحيى فالح محمد الطبيب 37
 العظاـ والمفاصؿ

رئيس اتحاد الطب الرياضي 
 في الديوانية

 معالج نادي الطمبة أصابات وتأىيؿ عالء عبد اهلل محسف ـ. د 38

 وزارة التربية أصابات وتأىيؿ عمي سميـ ـ. د 39

كمية التربية البدنية وعموـ  أصابات وتأىيؿ بشار بنواف حسف ـ. د :3
 الرياضة/ جامعة واسط

 وزارة الشباب والرياضة أصابات وتأىيؿ عمي حسف  ـ. د ;3

 نادي الديوانيةمعالج  معالج رياضي محمد عامر ـ.طبي 42

 عالج طبيعي/اجيزة عقيؿ كاظـ خمؼ ـ. طبي 43
مستشفى الديوانية /مركز 

 والعالج الطبيعي التأىيؿ

 عالج طبيعي/اجيزة محمد صالح ميدي ـ. طبي 44
مدينة الطب / مركز العالج 

 الطبيعي

 عالج طبيعي/اجيزة عمي نقيؿ ـ. طبي 45
مستشفى الديوانية /مركز 

 الطبيعيالتأىيؿ والعالج 

مستشفى الديوانية /مركز  تقني طبي شيد رزاؽ جواد ـ. طبي 46
 التأىيؿ والعالج الطبيعي

 معالج نادي الديوانية معالج رياضي حيدر محمود شاكر ـ.طبي 47

 



 (0ممحق )
 اسماء كادر العمل المساعد

 الصفة        االسم ت

 أكـر حسيف جبر 3
مدير مركز النجمة لمتأىيؿ والمياقة البدنية /دكتوراه  

 تربية رياضية
 معالج رياضي محمد عامر 4
 عالج طبيعي   شيد رزاؽ جواد 5
 تأىيؿ اصابات  عمي حسف  6
 معالج رياضي حيدر محمود شاكر 7
 دكتوراه تربية رياضية حسيف جاسـ جويد 8
 دكتوراه تربية رياضية بشار حميد مجيد 9
 دكتوراه تربية رياضية حيدر حميد يوسؼ :
 تربية رياضية سبكالوريو  عمي باسـ ;
 
 



 (4ممحق )

 
البرنامج التأىيمي 

 المقترح
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ( 1جدول رقم  ) 

 * دقيقة 59-54زمن الوحدة:              (         3( , )2( , )1ة رقم  )الوحدة التأهيلي -االسبوع االول 

 : ( وفي الوحدة 6( وفي الوحدة الثانية )5في الوحدة االولى )  عدد المجموعات  لمتمرين التأىيمي
 ( .7الثالثة )

 ( في جميع الوحدات التأىيميةدقيقة)في زمف الوحدة الكمي الى  (الثواني): تـ تقريب  مالحظة . 
  تـ حساب زمف التمريف المتحرؾ)عدد تكرارات( في المرحمة الثانية والثالثة كاالتي :مالحظة : 

 ثانية . 37تكرار = 8 -
 ثانية .47تكرار =  32 -ثانية .               42تكرار = : -

 ( 2جدول رقم  ) 

 

 ت

 

 اجزاء الوحدة التأهيلية

المدة 

 الزمنية

 

 صورة التمرين توضيح االداء

1 
 االشعة تحت الحمراء

 

 د20

باالستلقاء او الجلوس ٌقوم المصاب 

سم( 50امام الجهاز وٌوضع على بعد)

 من الجسم  )الرقبة( .

 

 د 10 الموجات القصٌرة 2

ٌقوم المصاب بالجلوس امام الجهاز 

وتوضع ذراع الجهاز على منطقة 

 العنق بصورة متالصقة.

 

 التدلٌك 3
 

د10  

 -تبدا الجلسة بالتدلٌك الٌدوي المسحً

لألسفل ٌتبعه السطحً من االعلى 

التدلٌك المسحً العمٌق وتنتهً الجلسة 

 بالتدلٌك المسحً السطحً الخفٌف .

 

4 

. تأهٌلٌة تمرٌنات  

الظهر والرقبة على  -جلوس -1

  استقامة وثبات، انقباض ثابت

 لعضالت الرقبة بدون اي حركة

 

11-

 د19

 ثا10زمن االداء    -
 4   عدد تكرار -
 3مجموعات    -
 ثا20راحة بٌن تكرار    -
 د 2راحة بٌن مجموعة   -

 

د5 الختام )التهدئة( 5 لعضالت العنق سطحًتدلٌك مسحً    هالصورة اعال    



 دقيقة 59زمن الوحدة:              (                             4) الوحدة التأهيلية رقم      -ني  االسبوع الثا

 ت

 

 

اجزاء الوحدة 
 التأهيلية

 

 التمرين

 

 صورة التمرين

اء
الد

 ا
ن
زم

 

د 
عد

ت
عا

مو
ج
لم

ا
ن  

بي
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ح
را

ال

ت
عا

مو
ج
لم

ا
 

ن 
بي
ة 

ح
را

ن
ري

ما
لت
ا

ي 
كل

 ال
ن
زم

ال
 

1 
االشعة تحت 

 الحمراء

 او باالستلقاء المصاب ٌقوم
 على وتضع الجلوس

الرقبة من( سم50)بعد  

1الوحدة رقم  د15       

 الموجات القصٌرة 2
 الجهاز ذراع وضع جلوس

 بصورة العنق منطقة على
 متالصقة .

1الوحدة رقم   
د10      

 تدلٌك 3
 العمٌق ٌتبعه سطحً -مسحً

 .الخفٌف بالسطحً وتنتهً 
1الوحدة رقم   

د10      

 

 

 

 

 

4 

 

 

التمرٌنات 

 التأهٌلٌة

 

 الٌدٌن تشبٌك  - وقوف -1

 فوق الرأس الجسم خلفمن 

لألعلى ألقصى  الٌدٌن ورفع

 مدى والثبات .

 

10

 ثا
4 

10

 ثا
 د3.10 د2

تشبٌك الٌدٌن  -وقوف -2

الجسم من االسفل، شد خلف 

الذراعٌن لألسفل ألقصى 

 مدى والثبات.

 

10

 ثا
4 

10

 ثا
 د3.10 د2

 معصمال مسك وقوف -3

خلف  الٌمنى الٌدب األٌسر

 الٌد باتجاه وسحبه ،الظهر

 تجاه الرقبة مٌل مع الٌمنى،

 ثم ٌكرر على ،والثبات الٌمٌن

.اآلخر الجانب  
 

10

 ثا
3 

10

 ثا
د2  د3.50 

والرقبة  الظهر -جلوس -4

العمل علً  على استقامة،

األسفل  ىالنزول بالذقن إل

 وشد عضالت الرقبة والثبات
 

10

 ثا
4 

15

 ثا
 د4.25 د3

ظهر والرقبة ال –جلوس  -5

العمل علً استقامة ،  علً

الضغط و شد األكتاف 

الثبات .ولتقرٌبهما معاً   

 

10

 ثا
4 

15

 ثا
د3  د4.25 

 الختام )التهدئة( 5
مسحً  خفٌف تدلٌك 

 لعضالت العنق
1الوحدة رقم  د5       

 ( 3جدول رقم )  



 دقيقة 63(                                                 زمن الوحدة:5الوحدة التأهيلية رقم )  -االسبوع الثاني 

 

 ت

 

اجزاء الوحدة 

 التأهيلية

 

 التمرين
 صورة التمرين

اء
الد

 ا
ن
زم
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عد

ت
عا
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لم

 ا

ن
بي
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ح
را

ال
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مو

ج
لم

 ا

ن 
بي
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ح
را

ن
ري

ما
لت
 ا

ي
كل

 ال
ن
زم

 ال

1 
االشعة تحت 

 الحمراء

 او باالستلقاء المصاب ٌقوم
 على وتضع الجلوس

 الرقبة من( سم50)بعد

1الوحدة رقم   
د15      

2 
الموجات 
 القصٌرة

 الجهاز ذراع وضع جلوس
 بصورة العنق منطقة على

 متالصقة .

1الوحدة رقم   
د10      

 تدلٌك 3
 العمٌق ٌتبعه سطحً -مسحً

     .الخفٌف بالسطحً وتنتهً 
1الوحدة رقم   

د10      

4 

 

التمرٌنات 

ٌلٌةالتأه  

 

 

من  الٌدٌن تشبٌك  - وقوف -1

 ورفع فوق الرأس الجسم خلف

لألعلى ألقصى مدى  الٌدٌن

 والثبات .
 

15

 ثا
 د3.45 د2 ثا15 4

تشبٌك الٌدٌن خلف  -وقوف -2

الجسم من االسفل، سحب 

الذراعٌن لألسفل ألقصى مدى 

 والثبات.

 

15

 ثا
 د3.45 د2 ثا15 4

 معصمال مسك -وقوف -3

من خلف  الٌمنى الٌدب األٌسر

 الٌد باتجاه وسحبه ،الظهر

 تجاه الرقبة مٌل مع الٌمنى،

.والثبات  الٌمٌن  
 

15

 ثا
ثا15 4 د2   د5.45 

والرقبة  الظهر -جلوس -4

العمل علً  على استقامة،

وشد األسفل  ىالنزول بالذقن إل

    عضالت الرقبة والثبات .

 

10

 ثا
د4.25 د3 ثا15 4  

  

 الظهر والرقبة  -جلوس  -5

والعمل علً استقامة،  علً

الضغط و شد األكتاف 

الثبات . ولتقرٌبهما معاً   
 

15

 ثا
ثا15 4 د3   

د4.45  

 الختام )التهدئة(  5
تدلٌك مسحً  سطحً 

العنقلعضالت   
د5  1الوحدة رقم       

  

 ( 4جدول رقم )  



 دقيقة 62 (                                             زمن الوحدة: 6الوحدة التأهيلية رقم )  -االسبوع الثاني  

 

 ت

 

اجزاء الوحدة 

 التأهيلية

 

 التمرين

 

 التمرين صورة

اء
الد

 ا
ن
زم

 

د 
عد

ت
عا
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ما
لت
ا

ي 
كل

 ال
ن
زم

ال
 

1 
االشعة تحت 

 الحمراء

 او باالستلقاء المصاب ٌقوم
 على وتضع الجلوس

الرقبة من( سم50)بعد  

1الوحدة رقم  د15        

2 
الموجات 
 القصٌرة

 الجهاز ذراع وضع جلوس
 بصورة العنق منطقة على

 متالصقة .

1الوحدة رقم  د10       

 تدلٌك 3
 العمٌق ٌتبعه سطحً-مسحً

 .الخفٌف بالسطحً وتنتهً 
1الوحدة رقم  د10       

4 

 

 

 

التمرٌنات 

 التأهٌلٌة

 

)وقوف مائل مواجه -1

للحائط ( مسك سلم الحائط 

بالٌدٌن ومٌل الجذع والرقبة 

 لألسفل والثبات .

 

ثا15 ثا15 4  د2   د3.45 

مسك الحائط  -وقوف-2

دوران الراس  -بإحدى الٌدٌن

عكس الٌد الممسكة للحائط 

 ألقصى مدى والثبات .

 

ثا 15 ثا15 3  د2   د4.45 

الٌدٌن على -الجثو  وسجل -3

رفع الرقبة  -االرض اماما 

لألعلى ألقصى مدى والثبات  

. 

 

 د3.45 د2 ثا15 4 ثا15

تشبٌك الٌدٌن  -جلوس -4

خلف الرقبة ،ارجاع المنكبٌن 

 خلفا والثبات .

 

ثا10 ثا15 4  د3   
 د4.25

 برفع القٌام -وقوف   -5

 من لٌقتربا ببطء معا الكتفٌن

الثبات .  ثم األذنٌن،  

 

 د3 ثا15 4 ثا10
 د4.25

 الختام )التهدئة(  5
تدلٌك مسحً سطحً 

 لعضالت العنق
د5  1الوحدة رقم       

 (5جدول رقم )



 قيقةد 65زمن الوحدة:                                     (          7دة التأهيلية رقم ) الوح  -االسبوع الثالث  

 

 ت

 

اجزاء الوحدة 

 التأهيلية

 

 التمرين

 

التمرين صورة  

اء
الد
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ت
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ري

ما
لت
 ا

ي
كل

 ال
ن
زم

 ال

1 
االشعة تحت 

 الحمراء

 او باالستلقاء المصاب ٌقوم
 على وتضع الجلوس

 الرقبة من( سم50)بعد

1الوحدة رقم   15 
    

 الموجات القصٌرة 2
 الجهاز ذراع وضع جلوس

 بصورة العنق منطقة على
 متالصقة .

1الوحدة رقم   
د10  

    

 تدلٌك 3
 العمٌق ٌتبعه سطحً -مسحً

   .الخفٌف بالسطحً وتنتهً 
1الوحدة رقم   

د10  
    

4 
التمرٌنات 

 التأهٌلٌة

ثنً الراس لألمام -وقوف-1
جهة  الى الراس دورانثم  –

والثبات ، ثم ٌكرر  الٌمٌن
 على الجهة االخرى .

 

ثا15 ثا15 3  د2  د4.45   

الٌدان على  -جلوس الجثو-2
االرض للخلف ،ثم ارجاع 

مدى  ىالرقبة للخلف ال قص
 ممكن والثبات .

 

ثا15 ثا15 4  د2  د3.45   

 معصمال مسك -وقوف -3

من خلف  الٌمنى الٌدب األٌسر

 الٌد باتجاه وسحبه ،الظهر

 تجاه الرقبة مٌل مع الٌمنى،

.والثبات  الٌمٌن  
 

ثا20 ثا15  4  د2  د6.25   

والرقبة  الظهر -جلوس -4

العمل علً  على استقامة،

 األسفل  ىالنزول بالذقن إل

  وشد عضالت الرقبة والثبات
 

د4.50 د3 ثا15 5 ثا10  

رفع  -رقود على البطن -5

والعمل علً الذراعٌن للخلف 

الضغط وشد األكتاف 

الثبات .ولتقرٌبهما معاً   

 

ثا10 ثا20 4  د3   
د4.40  

 الختام )التهدئة(  5
تدلٌك مسحً سطحً 

 لعضالت العنق
د5  1الوحدة رقم       

 

 ( 6جدول رقم ) 



 د 65زمن الوحدة:                                  (               8الوحدة التأهيلية رقم )     -االسبوع الثالث   

 

 ت

 

اجزاء الوحدة 

 التأهيلية

 

 التمرين

 

التمرين صورة  
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ما
لت
 ا

ي
كل

 ال
ن
زم

 ال

1 
االشعة تحت 

 الحمراء

 او باالستلقاء المصاب ٌقوم
 على وتضع الجلوس

 الرقبة من( سم50)بعد

1الوحدة رقم  د15       

2 
الموجات 
 القصٌرة

 على الجهاز ذراع وضع جلوس
متالصقة  بصورة العنق منطقة

. 

1الوحدة رقم  د10       

 تدلٌك 3
 العمٌق ٌتبعه سطحً -مسحً

     .الخفٌف بالسطحً وتنتهً 
1الوحدة رقم  د10       

4 

 

التمرٌنات 

 التأهٌلٌة

)وقوف مائل مواجه للحائط -1

مسك سلم الحائط بالٌدٌن ( 

ومٌل الجذع والرقبة لألسفل 

 والثبات .

 

ثا20 ثا20 4  د2  د4.20   

الٌدٌن على  -الجثو وسجل -2

رفع الرقبة  -االرض اماما 

 للخلف والثبات  .

 

د3.45 د2 ثا15 4 ثا15  

مسك الحائط بإحدى  -وقوف-3

دوران الراس عكس الٌد -الٌدٌن

 الممسكة للحائط والثبات.

 

ثا 15 ثا15 4  د2  د5.45   

تشبٌك الٌدٌن خلف  -جلوس -4

ارجاع المنكبٌن خلفا -الرقبة

 والثبات .

 

ثا10 ثا20 5  د3  د5.10   

 الكتفٌن برفع القٌام -وقوف -5

 ثم األذنٌن، من لٌقتربا ببطء معا

 الثبات . 

 

د5.10 د3 ثا20 5 ثا10  

5 
الختام 
 )التهدئة(

تدلٌك مسحً  سطحً لعضالت 
 العنق

د5  1الوحدة رقم       

 ( 7جدول رقم ) 



 د 68زمن الوحدة:                                                ( 9)  الوحدة التأهيلية رقم  -االسبوع الثالث   

 

 ت

 

اجزاء الوحدة 

 التأهيلية

 

 التمرين

 

التمرين صورة  
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 ا

ي
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 ال
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 ال

1 
االشعة تحت 

 الحمراء

 او باالستلقاء المصاب ٌقوم
( سم50)بعد على وتضع الجلوس

 الرقبة من

1الوحدة رقم  د15       

2 
الموجات 
 القصٌرة

 على الجهاز ذراع وضع جلوس
متالصقة . بصورة العنق منطقة  

1الوحدة رقم  د10       

 تدلٌك 3
 العمٌق ٌتبعه سطحً -مسحً

     .الخفٌف بالسطحً وتنتهً 
1الوحدة رقم  د10       

4 

 

 

التمرٌنات 

 التأهٌلٌة

 

 

  عمود جانبً مسك  -وقوف -1 

 تجاه الرقبة مٌل ثم الٌمنى، بالٌد

ثم ٌكرر على  والثبات، الٌسار

   . الجهة االخرى 

 

15

 ثا
4 

20

 ثا
 د2

6.20

 د

ثنً الراس لألمام ،ثم -وقوف-2
الٌمٌن جهة  الى الراس دوران

والثبات ، ثم ٌكرر على الجهة 
 االخرى .

 

15

 ثا
4 

20

 ثا
د2  

6.20

 د

رفع الجذع واالستناد -انبطاح-3

الرقبة إلى  ثنًثم على الساعد، 

والثبات .أسفل   

 

15

 ثا
4 

20

 ثا
د2  

د4  

 -مسك عصا -وقوف-4

الذراعٌن عالٌا، ارجاع الذراعٌن 

 للخلف والرقبة لألمام والثبات .

 

15

 ثا
4 

30

 ثا
د3  

5.30

 د

–الذراعٌن اماما  -انبطاح -5

رفع الراس وتبادل رفع 

الذراعٌن لألعلى واالسفل 

 بالتناوب .

 

10

 ثا
4 

30

 ثا
 د3

 

5.10

 د

 الختام )التهدئة(  5
تدلٌك مسحً سطحً لعضالت 

 العنق
د5  1الوحدة رقم       

 

 (8جدول رقم )



 د76 زمن الوحدة:                                   (           11تأهيلية رقم ) الوحدة ال  -االسبوع الرابع    

 

 ت

 

اجزاء الوحدة 

 التأهيلية

 

 التمرين

 

التمرين صورة  
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 ال
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زم

 ال

1 
االشعة تحت 

 الحمراء

 او باالستلقاء المصاب ٌقوم
 على وتضع الجلوس

 الرقبة من( سم50)بعد

1الوحدة رقم  د15       

2 
الموجات 
 القصٌرة

 الجهاز ذراع وضع جلوس
 بصورة العنق منطقة على

 متالصقة .

1الوحدة رقم  د10       

 تدلٌك 3
 العمٌق ٌتبعه سطحً -مسحً

     .الخفٌف بالسطحً وتنتهً 
1الوحدة رقم  د10       

 

4 

 

 

التمرٌنات 

 التأهٌلٌة

 

 -ثنً الراس لألمام -وقوف-1
 من هذا الوضع الراس دوران

جهة الٌمٌن والثبات ، ثم  الى
 ٌكرر على الجهة االخرى

 

20

 ثا
ثا30 4 د2   

 

4.10

 د

جلوس الجثو الٌدٌن على -2
العمل على  –االرض للخلف 

 ارجاع الرقبة للخلف والثبات .

 

20

 ثا
ثا30 4 د2   

4.50

 د

 معصمال مسك -وقوف -3

من خلف  الٌمنى الٌدب األٌسر

 الٌد باتجاه وسحبه ،الظهر

 تجاه الرقبة مٌل مع الٌمنى،

.والثبات  الٌمٌن  
 

25

 ثا
د30 4 د2   

4.50

 د

والرقبة  الظهر -جلوس -4

العمل علً  على استقامة،

وشد  األسفل  ىالنزول بالذقن إل

    عضالت الرقبة والثبات .

 

15

 ثا
 د3 ثا45 5

 

1.15

 د

رفع  -رقود على البطن -5

الذراعٌن للخلف لألعلى 

والعمل علً الضغط و شد 

الثبات.واألكتاف لتقرٌبهما معاً   

 

15

 ثا
ثا45 4 د3   

 
6.15

 د

 الختام )التهدئة( 5
تدلٌك مسحً سطحً لعضالت 

 العنق
د5   1الوحدة رقم       

  

 ( 9جدول رقم ) 



 د71 زمن الوحدة:                                                (11)  الوحدة التأهيلية رقم  -االسبوع الرابع   

 

 ت

 

اجزاء الوحدة 

 التأهيلية
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التمرين صورة  
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1 
االشعة تحت 

 الحمراء

 او باالستلقاء المصاب ٌقوم
 على وتضع الجلوس

 الرقبة من( سم50)بعد

1الوحدة رقم  د15    
   

 الموجات القصٌرة 2
 على الجهاز ذراع وضع جلوس
متالصقة . بصورة العنق منطقة  

1الوحدة رقم   
د10   

   

 تدلٌك 3

 العمٌق ٌتبعه سطحً -مسحً

1الوحدة رقم      .الخفٌف بالسطحً وتنتهً   
د10   

   

4 

 

التمرٌنات 

 التأهٌلٌة

 

 عمود جانبً مسك  -وقوف -1

 مٌل ثم الٌمنى، بالٌد )سلم(

  . والثبات الٌسار تجاه الرقبة

 

20

 ثا
4 

30

 ثا
 د2

4.10

 د

جلوس الجثو الٌدان على -2
ارجاع   –االرض للخلف 

 الرقبة للخلف والثبات .

 

20

 ثا
5 

30

 ثا
د2  

5.40

 د

رفع الجذع واالستناد -انبطاح-3

الرقبة إلى  ثنًثم على الساعد، 

والثبات .أسفل   

 

20

 ثا
4 

30

 ثا
د2  

4.50

 د

 -مسك عصا -وقوف-4

الذراعٌن عالٌا، ارجاع 

الذراعٌن للخلف والرقبة لألمام 

 والثبات .

 

15

 ثا
5 

30

 ثا
د3  6.15 

–الذراعٌن اماما  -انبطاح -5

رفع الراس وتبادل رفع 

الذراعٌن لألعلى واالسفل 

 بالتناوب .
 

10

 ثا
5 

30

 ثا
 د3

5.50

 د

 الختام )التهدئة(  5
تدلٌك مسحً سطحً لعضالت 

 العنق
د5  1الوحدة رقم       

 

 ( 11جدول رقم ) 



 د72 زمن الوحدة:                                       (     12م ) الوحدة التأهيلية رق  -االسبوع الرابع    

 

 ت

 

اجزاء الوحدة 

 التأهيلية

 

 التمرين

 

التمرين صورة  

ن
زم

 
اء

الد
ا

 

ت
عا

مو
ج
لم

 ا
دد

ع
 

ن 
بي
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ح
را

ال

ت
عا

مو
ج
لم

 ا

ن 
بي
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ح
را

ن
ري

ما
لت
 ا

ي
كل

 ال
ن
زم

 ال

1 
االشعة تحت 

 الحمراء

 او باالستلقاء المصاب ٌقوم
 على وتضع الجلوس

 الرقبة من( سم50)بعد

1الوحدة رقم  د15    
   

2 
الموجات 
 القصٌرة

 الجهاز ذراع وضع جلوس
 بصورة العنق منطقة على

 متالصقة .

1رقم  الوحدة  
د10   

   

 تدلٌك 3
 العمٌق ٌتبعه سطحً -مسحً

     .الخفٌف بالسطحً وتنتهً 
1الوحدة رقم   

د10   
   

 

 

4 

 

 

 

 

التمرٌنات 

 التأهٌلٌة

 

مسك سلم الحائط  -وقوف-3

دوران الراس -بإحدى الٌدٌن

عكس الٌد الممسكة للسلم 

 والثبات.

 

20 

 ثا
4 

30

 ثا
د2  

4.10

  د

 للحائط ،وقوف مائل مواجه -1

مسك سلم الحائط بالٌدٌن ومٌل 

الجذع والرقبة لألسفل والثبات 

. 

 

20

 ثا
5 

 

30

 ثا

د2  

 

5.40

 د

ٌن على الٌد -الجثو وسجل -3

رفع الراس  االرض اماما ،

 الثبات  .والخلف ثم  لألعلى

 

20

 ثا
4 

30

 ثا
 د2

 

4.50

 د

تشبٌك الٌدٌن خلف  -جلوس -4

ارجاع المنكبٌن خلفا، -الرقبة 

 ثم الثبات .

 

15

 ثا
5 

30

 ثا
د3  

6.15

 د

 الكتفٌن برفع القٌام -وقوف– 5

 األذنٌن، من لٌقتربا ببطء معا

الثبات .  ثم  

 

15

 ثا
5 

30

 ثا
 د3

6.15

 د

 الختام )التهدئة(  5
تدلٌك مسحً سطحً لعضالت 

 العنق
د5  1الوحدة رقم       

  

 (11جدول رقم ) 



 د 68 زمن الوحدة:                                       (     13م ) الوحدة التأهيلية رق   -االسبوع الخامس  

 

 ت

اجزاء الوحدة 

 التأهيلية

 

نالتمري  

 

التمرين صورة اء 
الد

 ا
ن
زم

 
و 

ا

ت
را

را
تك

 ال
دد

ع
 

ت
عا

مو
ج
لم

 ا
دد

ع
 

ن 
بي
ة 

ح
را

ال

ت
عا

مو
ج
لم

 ا

ن 
بي
ة 

ح
را

ن
ري

ما
لت
 ا

ي
كل

 ال
ن
زم

 ال

 التمهٌد )االحماء( 1

ركوب جهاز الالبتكل -1  

تبادل رفع الذراعٌن اماما -2
 وجانبا  

 

د10      

 تدلٌك 2
عمٌق ٌتبعه الدعكً  -مسحً

د10  1الوحدة رقم   . بالسطحً وتنتهً  بالضغط       

 

3

  

 

التمرٌنات 

 التأهٌلٌة

مسك  العمود  – وقوف-1
والنظر  بالٌد الٌمنى)سلم( 
،ثم دوران الراس لجهة  لألمام

 . لوضع البداٌة الٌمٌن والعودة
 

 6 

 تكرار
ثا21 4 د3  د1.20   

الراس والرقبة  -رقود-3

 ارجاع–خارج المسطبة 

الراس والرقبة للخلف وأسفل 

.لوضع البداٌة العودةثم   
 

 6 

 تكرار
ثا21 4 د3  د5   

 كبتٌن قلٌالثنى الر -رقود -3

وفرد الذراعٌن بجانب الجسم 

ألعلى لبرفع الرقبة القٌام 

 والعودة .

 

تكرار

6 
د5 د3 ثا20 4  

على  ٌد المعالج– جلوس-4
جانب الراس ،ثم الضغط بالٌد 

للجهة االخرى ومقاومة 
 الراس والثبات .

 

ثا10 ثا45 4  د4   
 د10.35

رقود على الكرة  -5

الراس والرقبة  -السوٌسرٌة 

خارج الكرة والذراعٌن 

ثم الثبات .لألعلى)مسك كرة(   

 

ثا20 ثا45 4  د4   
د1.35  

مسك المطاط ،  –وقوف -4

فتح الذراعٌن  العمل علً

و شد األكتاف للجانب 

.والثبات لتقرٌبهما معاً   
 

ثا15 ثا45 4  د4  د1.15   

 الختام )التهدئة(  3
سطحً وعمٌق  -تدلٌك مسحً

 لعضالت العنق واالكتاف .
د5  1الوحدة رقم       

 ( 12جدول رقم )  



 د 63 زمن الوحدة:                                           ( 14)  الوحدة التأهيلية رقم    -االسبوع الخامس  

 

 ت

 

اجزاء الوحدة 

 التأهيلية

 

 التمرين
التمرين صورة  

اء
الد

 ا
ن
زم
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ا

ت
را
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 ا
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ح
را

ن
ري

ما
لت
 ا

ي
كل

 ال
ن
زم

 ال

 التمهٌد)االحماء( 1

ركوب جهاز البتكل-1  

تبادل رفع الذراعٌن اماما -2

 جانبا  

 

 د10
    

 تدلٌك 2
عمٌق ٌتبعه الدعكً  -مسحً

 . بالسطحً وتنتهً  بالضغط 
  

1الوحدة رقم   
     د10

 

2 

  

 

التمرٌنات 

 التأهٌلٌة

الراس –جانبً  رقود-3

والرقبة خارج المسطبة، مٌل 

الراس والرقبة لألسفل والعودة 

 .لوضع البداٌة 

 

6 

 تكرار
4 

21

 ثا
د3  

1.20

 د

الجانب االٌمن على  رقود -2

الرقبة  دوران ،لألماموالنظر 

ثم  علىجهة الٌسار نحو اال الى

.  لوضع البداٌة العودة  

 

6 

 تكرار
4 

21

 ثا
د3  

1.20

 د

المعالج خلف ٌد – جلوس-3
ومقاومة  الرقبة، الشد للخلف

 الراس والثبات .

 

10

 ثا
4 

45

 ثا
د4  

6.55

 د

رقود على الكرة  -5

الراس والرقبة  -السوٌسرٌة 

خارج الكرة والذراعٌن 

 لألعلى)مسك كرة( ثم الثبات .

 

20

 ثا
5 

45

 ثا
د4  

 

4.40

 د

مسك المطاط ،  –وقوف -5

فتح الذراعٌن  العمل علً

و شد األكتاف للجانب 

والثبات .لتقرٌبهما معاً   

 

20

 ثا
4 

45

 ثا
د4  

 

1.35

 د

 الختام )التهدئة(  4
سطحً وعمٌق  -تدلٌك مسحً

 لعضالت العنق واالكتاف .
د5  1الوحدة رقم   

    

 

 ( 13جدول رقم ) 



 د 63 زمن الوحدة:                        (                  15ية رقم ) الوحدة التأهيل   -االسبوع الخامس  

 

 ت

 

اجزاء الوحدة 

 التأهيلية

 

 التمرين

 

التمرين صورة  

و 
 ا
اء

الد
 ا
ن
زم

ت
را

را
تك
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دد
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ت
عا
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لم
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ح
را

ال

ت
عا

مو
ج
لم

 ا

ن
ري

ما
لت
 ا
ن
بي
ة 

ح
را

 

ي
كل

 ال
ن
زم

 ال

1 
التمهٌد 

 )االحماء(

ركوب جهاز البتكل-1  

تبادل رفع الذراعٌن اماما وجانبا -2

  

 

د10      

 تدلٌك 2
عمٌق ٌتبعه الدعكً  -مسحً

د10  1الوحدة رقم    . بالسطحً وتنتهً  بالضغط       

 

2 

  

 

التمرٌنات 

  التأهٌلٌة

ثم  –ثنً الراس لألمام  -وقوف-1
للجانب االٌمن  الراس دوران

والعودة لوضع البداٌة ثم ٌكرر على 
 . الجانب االٌسر

 

6 

تكرا

 ر
4 

21

 ثا
د3  

1.20

 د

الراس والرقبة –انبطاح جانبً -3

سطبة، مٌل الراس والرقبة خارج الم

لوضع البداٌة ،ثم  والعودة لألسفل

 .ٌكرر على الجانب االخر

 

8 

تكرا

 ر
4 

31

 ثا
د3  

9.10

 د

س الرا -االٌسررقود على جانب -3
والرقبة خارج المسطبة ، وضع 

 الضغط ثمالراس ،المعالج على  كف
 الراس ومقاومة االخرى للجهة بالٌد

  .والثبات

10

 ثا
4 

45

 ثا
د4  

6.55

 د

س الرا -رقود على الجانب االٌمن-4
والرقبة خارج المسطبة ، وضع 

 الضغط ثمالراس ،المعالج على  كف
 الراس ومقاومة االخرى للجهة بالٌد

  .والثبات

10

 ثا
4 

45

 ثا
د4  

6.55

 د

الراس والرقبة خارج  -انبطاح-5
المسطبة ، وضع كفً المعالج خلف 

 للجهة بالٌد الضغط ثمالراس ،
 . والثبات الراس ومقاومة االخرى

 

10

 ثا
4 

45

 ثا
د4  

6.55

 د

 الختام )التهدئة(  4
تدلٌك سطحً وعمٌق لعضالت 

 العنق واالكتاف  
  

د5  1الوحدة رقم   
    

 

 

 (  14جدول رقم )



 د 67 زمن الوحدة:                                            (  16الوحدة التأهيلية رقم )  -االسبوع السادس  

 

 ت

 

اجزاء الوحدة 

 التأهيلية

 

 التمرين

 

التمرين صورة اء 
الد

 ا
ن
زم

 
و 

ا

ت
را

را
تك

 ال
دد

ع
 

ت
عا
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ج
لم
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دد

ع
 

ن 
بي
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ت
عا

مو
ج
لم

 ا
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بي
ة 

ح
را

ن
ري

ما
لت
 ا

ي
كل

 ال
ن
زم

 ال

1 
التمهٌد 

 )االحماء(

ركوب جهاز البتكل-1  

تبادل رفع الذراعٌن اماما -2

 وجانبا  

 

د10      

 تدلٌك 2
عمٌق ٌتبعه الدعكً  -مسحً

1الوحدة رقم   . بالسطحً وتنتهً  بالضغط  د10       

 

2 

 

التمرٌنات 

 التأهٌلٌة

 –ثنً الراس لألمام  -وقوف-1
للجانب االٌمن  الراس دورانثم 

والعودة لوضع البداٌة ثم ٌكرر 
 على الجانب االٌسر .

 

8 

 تكرار
4 

31

 ثا
د3  

9.10

 د

الٌدٌن على  –جثو افقً -2
سحب الرقبة لألسفل  االرض،
ألعلى ألقصى مدى ثم ل والجذع
 . العودة

 

8 

 تكرار
4 

31

 ثا
د3  

9.10

 د

مواجها الحائط من  -وقوف-3

الجانب االٌمن، وضع الكرة 

السوٌسرٌة بٌن الحاط والراس 

والضغط بالراس فً اتجاه الكرة 

 والثبات .

 

11

 ثا
د1 4 د4   

7.4

د1  

مواجها الحائط من  -وقوف-4

الجانب االٌسر، وضع الكرة 

السوٌسرٌة بٌن الحاط والراس 

والضغط بالراس فً اتجاه الكرة 

 والثبات .
 

11

 ثا
د1 4 د4   

7.4

د1  

مواجها الحائط ،  -وقوف-5

كرة السوٌسرٌة بٌن وضع ال

الضغط الحاط والراس ،ثم 

 بالراس فً اتجاه الكرة والثبات
 

10

 ثا
د1 4 د4   

1.40

 د

 الختام )التهدئة(  4
تدلٌك سطحً وعمٌق لعضالت 

 العنق واالكتاف
د5  1الوحدة رقم   

    

 (15جدول رقم )  



 د 63 زمن الوحدة:                             (              17ية رقم ) الوحدة التأهيل  -االسبوع السادس  

 

 ت

 

اجزاء الوحدة 

 التأهيلية

 

 التمرين

 

التمرين صورة  

اء
الد

 ا
ن
زم
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ا

ت
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ن
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ما
لت
 ا

ي
كل

 ال
ن
زم

 ال

1 
التمهٌد 

 )االحماء(

ركوب جهاز البتكل-1  

تبادل رفع الذراعٌن اماما -2

 وجانبا  
 

د10      

 تدلٌك 2
عمٌق ٌتبعه الدعكً  -مسحً

د10  1الوحدة رقم    . بالسطحً وتنتهً  بالضغط       

 

 

2 

 

التمرينات 

 التأهيلية

   

مواجها لسلم)عمود(  وقوف-1
مسك   –من الجانب االٌسر

السلم بالٌد الٌمنى ،ثم دوران 
 الراس لجهة الٌمٌن والعودة .

 

 تكرار

8 
4 

31

 ثا
د3 د9.11   

-جثو امام سلم )مسطبة(-2
وضع الٌدٌن على المسطبة 

،ضغط الجذع لألسفل ألقصى 
 مدى ممكن والعودة .

 

8 

 تكرار
4 

31

 ثا
د3 د5.51   

لف المطاط  -جلوس الجثو -3
حول الراس ثم القٌام بمقاومة 

 . سحب المطاط والثبات 

 

11

 ثا
د1 4 د4  د7.41   

من الجانب االٌ -جلوس -4

 ،للحائط )مكان تثبٌت المطاط(

اس الر حول مطاطال ربط حبل

وقٌام المصاب بالمقاومة 

 والثبات .
 

11

 ثا
د1 4 د4  د7.41   

الجانب االٌسر  -جلوس -5

 مطاطال ربط حبل للحائط ،

اس وقٌام المصاب الر حول

 بالمقاومة والثبات .

 

11

 ثا
د1 4 د4  د7.41   

 الختام )التهدئة(  4
تدلٌك سطحً وعمٌق لعضالت 

 العنق واالكتاف
د5  1الوحدة رقم   

    

 

 (16جدول رقم )  



 د 62زمن الوحدة:                                     (      18) الوحدة التأهيلية رقم     -االسبوع السادس    

 

 ت

 

اجزاء 

الوحدة 

 التأهيلية

 

 التمرين

 

التمرين صورة اء 
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 ال

1 
التمهٌد 

 )االحماء(

ركوب جهاز البتكل-1  

تبادل رفع الذراعٌن اماما -2

 وجانبا  

 

د10      

 تدلٌك 2
عمٌق ٌتبعه الدعكً  -مسحً

د10  1الوحدة رقم    . بالسطحً وتنتهً  بالضغط       

 

2 

 

التمرينات 

 التأهيلية

   

ثنً الجذع –وقوف فتحا -1

لألمام ،ثم تبادل رفع الذراعٌن 

لألعلى والمتابعة بالنظر للذراع 

 االعلى .

 

تكرار 

6 
ثا21 4 د3  د7.21   

وضع -جثو امام سلم)مسطبة(-2
،ضغط الجذع  الٌدٌن على السلم

لألسفل ألقصى مدى ممكن 
 والعودة .

 

تكرار 

11 
ثا31 4 د3  د6.11   

 مواجهالظهر -جلوس -3

 المطاط ربط حبل للحائط ،

اس وقٌام المصاب الر حول

 بالمقاومة والثبات .

 

ثا11 د1 4  د4  د7.41   

الجانب االٌمن  -جلوس -3

 مطاطال ربط حبل للحائط ،

 اس ثم دوران الراسالر حول

 للجانب االٌسر والثبات .
 

ثا11 د1 4  د4  د7.41   

الجانب االٌسر  -جلوس -4

 مطاطال ربط حبل للحائط ،

اس  ثم دوران الراس الر حول

 للجانب االٌمن والثبات. 
 

ثا11 د1 4  د4  د7.41   

4 
الختام 

 )التهدئة( 
تدلٌك سطحً وعمٌق لعضالت 

 العنق واالكتاف
د5  1الوحدة رقم   

    

 
 

 ( 17جدول رقم )   



 د 62 زمن الوحدة:                                (             19لتأهيلية رقم ) الوحدة ا    -االسبوع السابع   

 

 ت

 

اجزاء الوحدة 

 التأهيلية

 

 التمرين

 

التمرين صورة  
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1 
التمهٌد 

 )االحماء(

ركوب جهاز البتكل-1  

تبادل رفع الذراعٌن اماما -2

 وجانبا  

 

د10      

 تدلٌك 2
عمٌق ٌتبعه الدعكً  -مسحً

د10  1الوحدة رقم    . بالسطحً بالضغط وتنتهً       

 

 

2 

التمرينات 

 التأهيلية

 

على الٌدٌن معاكس  –جثو افقً -1
لألسفل االرض ،سحب الرقبة 

لألعلى ألقصى مدى  والجذع
 والعودة .

 

 تكرار

11 
4 

31

 ثا
د3 د6.11   

الجانب االٌمن على  رقود -2

 الىالرقبة  دوران ،لألماموالنظر 

ثم العودة علىجهة الٌسار نحو اال  

.  لوضع البداٌة  

 

 تكرار

8 
4 

31

 ثا
د3 د9.11   

منشفة اسفل  -رقود على الظهر-3
االكتاف عن الراس ، القٌام برفع 

 والثبات . االرض

 

11

 ثا
د1 3 د4  د6.31   

الظهر مواجها لجهاز  –جلوس -4
 حول الحمالة وضع-سحب الثقل

 اس ثم المقاومة والثبات .الر

 

11

 ثا
د1 4 د4  د7.41   

 (دمبلص ثقل ) حمل-وقوف– 5

 من لٌقتربا معا الكتفٌن برفع القٌام،

والثبات .  األذنٌن  

 

15

 ثا
د1 4 د3  د7   

4 
الختام 
 )التهدئة(

تدلٌك سطحً وعمٌق لعضالت 
 العنق واالكتاف

د5  1الوحدة رقم   
    

  

 



 ( 18جدول رقم ) 

 د 64 زمن الوحدة:                                            ( 20)  الوحدة التأهيلية رقم  -االسبوع السابع    

 

 ت

 

اجزاء الوحدة 

 التأهيلية

 

 التمرين

 

التمرين صورة  
اء

الد
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 ال
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 ال

1 
التمهٌد 

 )االحماء(

ركوب جهاز البتكل-1  

تبادل رفع الذراعٌن اماما -2

 وجانبا  

 

د10      

 تدلٌك 2
عمٌق ٌتبعه الدعكً  -مسحً

د10  1الوحدة رقم    . بالسطحً وتنتهً  بالضغط       

 

 

 

2 

 

 

 

 

التمرٌنات 

 التأهٌلٌة

 

مواجها لحائط من  وقوف-1
مسك  السلم بالٌد  –الجانب االٌسر

الٌمنى ،ثم دوران الراس لجهة 
 الٌمٌن ألقصى مدى والعودة .

 

تكرار

8 
4 

31

 ثا
د3 د9.10   

 قلٌالثنى الركبتٌن  -رقود -3

وفرد الذراعٌن بجانب الجسم 

ومحاولة  ألعلىل قبةالر بثنًالقٌام 

 والعودة . النظر للقدمٌن

 

8 

 تكرار
4 

31

 ثا
د3 د5.50   

االٌمن  الجانب –جلوس -4
 وضعمواجها لجهاز سحب الثقل ،

الراس ، ثم حول   حمالةال
 المقاومة والثبات .

 

11

 ثا
د1 4 د4  د7.41   

الجانب االٌسر  –جلوس -4
 وضع-مواجها لجهاز السحب 

الراس ، ثم المقاومة  حول حمالةال
 والثبات .

 

11

 ثا
د1 4 د4  د7.41   

مسك المطاط ،  –وقوف -5

فتح الذراعٌن للجانب  العمل علً

و شد األكتاف لتقرٌبهما معاً 

 والثبات .

 

21

 ثا
5 

45

 ثا
د4 د8.41   

4 
الختام 
 )التهدئة(

تدلٌك سطحً وعمٌق لعضالت 
 العنق واالكتاف

1الوحدة رقم  د5   
    

  



 (  19رقم )جدول 

 د 63 زمن الوحدة:                                           ( 21)  الوحدة التأهيلية رقم    -االسبوع السابع    

 

 ت

 

اجزاء الوحدة 

 التأهيلية

 

 التمرين
التمرينصورة   
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ال
 

1 
التمهٌد 

 )االحماء(

ركوب جهاز البتكل-1  

تبادل رفع الذراعٌن اماما -2

 وجانبا  

 

د10      

 تدلٌك 2
عمٌق ٌتبعه الدعكً  -مسحً

د10  1الوحدة رقم     . بالسطحً وتنتهً  بالضغط       

 

2 

 

 

التمرينات 

 التأهيلية

   

ثنً الجذع –وقوف فتحا -1

الذراعٌن لألمام ،ثم تبادل رفع 

لألعلى والمتابعة بالنظر للذراع 

 االعلى .

 

ثا31 4 8 د3  د9.11   

الراس والرقبة خارج  -رقود-3

 ارجاع الراس –المسطبة 

قصى مدى ثم ألللخلف  والرقبة

.العودة  

 

ثا31 4 8 د3  د5.51   

الرقود على الظهر ومنشفة -3
اسفل الراس ، القٌام برفع 

 والثبات . االكتاف عن االرض

 

11

 ثا
د1 4 د4  د7.41   

مواجها لجهاز سحب  –جلوس 
اس الر حول الحمالة وضع-الثقل 

 ثم المقاومة والثبات .

 

11

 ثا
د1 4 د4  د7.41   

 (دمبلص ثقل ) حمل-وقوف– 5

 لٌقتربا معا الكتفٌن برفع القٌام،

والثبات .  األذنٌن من  

 

15

 ثا
د1 4 د3  د7   

 الختام )التهدئة(  4
وعمٌق لعضالت تدلٌك سطحً 

 العنق واالكتاف
د5  1الوحدة رقم   

    

 

 



 ( 21جدول رقم )  

 د 63 زمن الوحدة:                                      (        22)  الوحدة التأهيلية رقم -االسبوع الثامن   

 

 ت

 

اجزاء الوحدة 

 التأهيلية

 

 التمرين

 

التمرين صورة  
اء

الد
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1 
التهيئة 

 )االحماء(

 الجري على سٌر متحرك -1
 دوران الذراعٌن من المشً -2
 تحرٌك الرقبة -3
 

 

د11       

 تدلٌك 2
عمٌق ٌتبعه الدعكً  -مسحً

د10   1الوحدة رقم    . بالسطحً وتنتهً  بالضغط       

 

3 

 

التمرينات 

 التأهيلية

   

 الٌمنى ٌدالضع و-جلوس-1

ومسك المسطبة  رأسالأعلى 

رأس ال ، ثم سحب بالٌد االخرى

الى للجانب باتجاه الٌمٌن 

 والثبات . مدى ألقصى
 

 4 ثا15
21

 ثا
د7.21 د3  

 الٌسرى ٌدالضع و-جلوس-2

والٌد االخرى  رأسالأعلى 

رأس ال ، ثم سحب خلف الظهر

  باتجاه الٌمٌنالى االسفل 

 والثبات.  
 

ثا15  4 
21

 ثا
د3 د7.21   

مسك المطاط ،  –وقوف -4

فتح الذراعٌن  العمل علً

شد األكتاف لتقرٌبهما للجانب و

والعودة  .معاً   
 

8 

 تكرار
4 

45

 ثا
د4 د7.55   

 -وقوف على كرة التوازن - 5

اس الر حول المطاط ربط حبل

بالمقاومة  قٌام المصاب،ثم 

. والثبات  

 

ثا11 د1 4  د4  د7.41   

الذراعٌن -جلوس الجثو -4

خلف الظهر ،ثم وضع الراس 

 على كرة التوازن  .

 

ثا11 د1 4  د4  د7.41   

4 
الختام 
 )التهدئة(

سطحً وعمٌق  -تدلٌك مسحً
 لعضالت العنق واالكتاف .

د5  1الوحدة رقم       

 



 ( 21جدول رقم ) 

 د 63 زمن الوحدة:                            (               23الوحدة التأهيلية رقم )     -االسبوع الثامن    

 

 ت

 

اجزاء الوحدة 

 التأهيلية

 

 التمرين

 

التمرين صورة  
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1 
التهيئة 

 )االحماء(

 الجري على سٌر متحرك -1
 دوران الذراعٌن من المشً -2
 تحرٌك الرقبة -3
 

 

د11       

 تدلٌك 2
عمٌق ٌتبعه الدعكً  -مسحً

د11  1الوحدة رقم    . بالسطحً وتنتهً  بالضغط       

 

2 

 

 

التمرٌنات 

 التأهٌلٌة

   

على  الٌمنى ٌدالضع و-جلوس-1
الى  الذقن الذقن ، ثم سحب

ألقصى  للجانب باتجاه الٌسار
 مدى والثبات .

 

ثا15  4 
21

 ثا
د3 د7.21   

وضع الٌد  -الجثو وسجل-2
الٌمنى خلف الراس ،ثم سحب 

الراس لألسفل نحو جهة الٌسار 
 والثبات  .

 

ثا15  4 
21

 ثا
د3 د7.21   

الجانب االٌسر  -جلوس -3

 حول مطاطال ربط حبل للحائط ،

للجانب اس ثم دوران الراس الر

 االٌسر والرجوع لوضع البداٌة .

 

تكرار

6 
4 

45

 ثا
د4 د7.35   

الجانب االٌمن للحائط  -جلوس -4

اس الر حول مطاطال ربط حبل ،

ثم دوران الراس للجانب االٌمن  

 والرجوع لوضع البداٌة .
 

6 4 
45

 ثا
د4 د7.35   

مسك المطاط ،  –وقوف -4

فتح الذراعٌن للجانب  العمل علً

شد األكتاف لتقرٌبهما معاً و

 والعودة  .

 

11 4 
45

 ثا
د4 د8.15   

4 
الختام 
 )التهدئة(

تدلٌك سطحً وعمٌق لعضالت 
 العنق واالكتاف 

د5  1الوحدة رقم   
    

 

 



 (22جدول رقم )

 د 66 زمن الوحدة:                                       (     24) الوحدة التأهيلية رقم   -االسبوع الثامن     

 

 ت

 

اجزاء الوحدة 

 التأهيلية

 

 التمرين

 

التمرين صورة  
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1 
التهيئة 

 )االحماء(

 الجري على سٌر متحرك -1
 الذراعٌن من المشًدوران  -2
 تحرٌك الرقبة -3
 

 

د10       

 تدلٌك 2
عمٌق ٌتبعه الدعكً  -مسحً

د10  1الوحدة رقم    . بالسطحً وتنتهً  بالضغط       

 

 

3 

التمرينات 

 التأهيلية 

أعلى  الٌمنى ٌدالضع و-جلوس-1

ومسك المسطبة بالٌد  رأسال

 رأسال ، ثم سحب االخرى

 ألقصىللجانب باتجاه الٌمٌن 

 والثبات . مدى

 

 4 ثا21
31

 ثا
د9.11 د3  

أعلى  الٌمنى ٌدالضع و-جلوس-2

والٌد االخرى خلف  رأسال

الى رأس الإمالة ، ثم  الظهر

والثبات.   االسفل باتجاه الٌمٌن  

 

ثا21  4 
31

 ثا
د3 د9.11   

للحائط  مواجهالظهر -جلوس -3

اس الر حول المطاط ربط حبل ،

لألمام ثم القٌام بتحرٌك الراس 

 والخلف   .

 

تكرار

6 
4 

45

 ثا
د4 د7.35   

الجانب االٌمن  -وقوف  -4

 حول مطاطال ربط حبل للحائط ،

اس ثم القٌام بمٌل الراس الر

 للٌسار والرجوع لوضع البداٌة .

 

6 4 
45

 ثا
د4 د7.35   

الجانب االٌسر  -وقوف -5

 حول مطاطال ربط حبل للحائط ،

 اس  ثم القٌام بمٌل الراسالر

 للٌمٌن والرجوع لوضع البداٌة .
 

6 4 
45

 ثا
د4 د7.35   

 الختام )التهدئة(  4
تدلٌك سطحً وعمٌق لعضالت 

 العنق واالكتاف
د5  1الوحدة رقم   

    

 



 (23جدول رقم )  

 د 68 زمن الوحدة:                                 (            25الوحدة التأهيلية رقم )   -االسبوع التاسع    

 

 ت

 

اجزاء الوحدة 

 التأهيلية

 

 التمرين

 

التمرين صورة  
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1 
التهيئة  

 )االحماء(

 الجري على سٌر متحرك -1
 دوران الذراعٌن من المشً -2
 تحرٌك الرقبة -3
 

 

د10       

 تدلٌك 2
عمٌق ٌتبعه الدعكً  -مسحً

د10  1الوحدة رقم    . بالسطحً وتنتهً  بالضغط       

 

2 

 

 

التمرينات 

  التأهيلية

س الرا-رقود على الجانب -3
والرقبة خارج المسطبة ، وضع 

اس ثم الر كف المعالج على
ألقصى  سحب الراس لألسفل

 .والثبات مدى
 

ثا15  4 
21

 د
د3 د7.21   

الٌد وضع  -الجثو وسجل-2
الٌمنى خلف الراس ،ثم سحب 

الراس لألسفل نحو جهة الٌسار 
 والثبات  .

 

ثا21  4 
31

 ثا
د3 د9.11   

الجانب االٌمن للحائط  -وقوف -3

اس الر حول مطاطال ربط حبل ،

ثم دوران الراس للجانب االٌسر 

 والرجوع لوضع البداٌة وهكذا .

 

تكرار

8 
د1 4 د4   

د8.41  

االٌسر الجانب  -وقوف -4

 حول مطاطال ربط حبل للحائط ،

اس  ثم دوران الراس للجانب الر

 االٌمن والرجوع لوضع البداٌة 
 

د1 4 8 د4  د8.41   

 )شفت( حمل ثقل -وقوف-5

 الكتفٌن برفع القٌام خلف الظهر،

خفضهما. ثم لألعلى  

 

د1 4 11 د4  د9   

 الختام )التهدئة(  4
تدلٌك سطحً وعمٌق لعضالت 

واالكتافالعنق   
د5  1الوحدة رقم   

    

 



 ( 24جدول رقم ) 

 د 75 زمن الوحدة:                          (               26الوحدة التأهيلية رقم )     -االسبوع التاسع    

 

 ت

 

اجزاء الوحدة 
 التأهيلية

 

 التمرين

 

التمرين صورة اء 
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1 
التهيئة  

 )االحماء(

 الجري على سٌر متحرك -1
 دوران الذراعٌن من المشً -2
 تحرٌك الرقبة -3
 

 

د11       

 تدلٌك 2
عمٌق ٌتبعه الدعكً  -مسحً

1الوحدة رقم    . بالسطحً وتنتهً  بالضغط  د10       

 

3 

 

 

التمرٌنات 

 التأهٌلٌة

   

تشبٌك الٌدٌن خلف  -جلوس-3
 والرقبة ثم سحب الراس الراس،

 لألسفل والثبات.

 

ثا21  4 
31

 ثا
د3  د5.51 

الٌمنى على  ٌدالضع و-جلوس-1
الى للجانب  الذقن الذقن ، ثم سحب

باتجاه الٌسار ألقصى مدى 
 والثبات .

 

ثا21  4 
31

 ثا
د3  د9.11 

الراس -رقود على الجانب -3
المسطبة ، وضع والرقبة خارج 

كف المعالج على الراس ثم سحب 
الراس لألسفل ألقصى مدى 

 والثبات.
 

ثا21  4 
31

 ثا
د3  

د9.11  

ربط  للحائط ، مواجه  -جلوس -3

اس ثم القٌام الر حول المطاط حبل

 بتحرٌك الراس للخلف واالمام   .

 

تكرار

8 
د1 4 د4  د8.41   

الجانب االٌمن  - جلوس -3

 حول مطاطال حبلربط  للحائط ،

لراس اس ثم القٌام بمٌل االر

. للٌسار والعودة   

 

د1 4 8 د4  د8.41   

الجانب االٌسر للحائط  -جلوس -4

اس  الر حول مطاطال ربط حبل ،

لراس للٌمٌن ثم القٌام بمٌل ا

. والعودة  
 

د1 4 8 د4  د8.41   

 الختام )التهدئة(  4
تدلٌك سطحً وعمٌق لعضالت 

 العنق واالكتاف
د5  1الوحدة رقم   

   
 



 ( 25جدول رقم )  

 د 66 زمن الوحدة:                                             ( 21)  الوحدة التأهيلية رقم  -االسبوع التاسع   

 

 ت

 

اجزاء الوحدة 

 التأهيلية

 

 التمرين

 

التمرين صورة  
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 ال

1 
التهيئة  

 )االحماء(

 الجري على سٌر متحرك -1
 دوران الذراعٌن من المشً -2
 تحرٌك الرقبة -3
 

 

د11      

 تدليك 2
عمٌق ٌتبعه الدعكً  -مسحً

د11   1الوحدة رقم    . بالسطحً وتنتهً  بالضغط       

3 

 

التمرينات 

 التأهيلية

   

احدى الٌدٌن خلف  –جلوس -1
الرقبة ،  قٌام المعالج بدفع 

الراس لألمام وسحب المرفق 
 للخلف والثبات .

 

ثا15  4 
21

 ثا
د3 د7.21   

دوران الراس الى  -جلوس -2

 جهة الٌمٌن بمساعدة المعالج

والثبات  . ألقصى مدى  

 

ثا15  4 
21

 ثا
د3 د7.21   

جهاز سحب الثقل  –جلوس -3
 الحمالة وضع-خلف الظهر 

اس ثم تحرٌك الراس الر حول
 لألمام والخلف  .

 

تكرار

8 
د1 4 د4  د8.41   

جهاز السحب امام  –جلوس -4

 حول الحمالة وضع-الوجه 

ثم تحرٌك الراس لألمام  ،اسالر

 والخلف  .

 

د1 4 8 د4  د8.41   

 )شفت(حمل ثقل -وقوف-5

 الكتفٌن برفع القٌام خلف الظهر،

خفضهما. ثم لألعلى  

 

د1 4 11 د4  د9   

4 
الختام 
 )التهدئة(

تدلٌك سطحً وعمٌق لعضالت 
 العنق واالكتاف

د5  1الوحدة رقم   
    

 



 (  26جدول رقم )

 د61: زمن الوحدة                                     (        28  الوحدة التأهيلية رقم )  -االسبوع العاشر   
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التهيئة  

 )االحماء(

 الجري على سٌر متحرك -1
 دوران الذراعٌن من المشً -2
 تحرٌك الرقبة -3
 

 

د11       

 تدليك 2
 عمٌق ٌتبعه الدعكً -مسحً

د10   1الوحدة رقم    . بالسطحً وتنتهً  بالضغط       

 

2 

 

التمرينات 

 التأهيلية

   

مٌل الرقبة الحد  -جلوس -1
الجانبٌن بمساعدة المعالج 

 . الثباتو ألقصى مدى ممكن

 

ثا15  4 
21

 ثا
د3 د7.21   

 الراس والرقبة ثنً –جلوس -2
ألقصى  بمساعدة المعالج للخلف

 مدى ممكن والثبات .

 

ثا15  4 
21

 ثا
د3 د5   

الرقبة الراس وثنً  –جلوس -3
بمساعدة  لألمام ألقصى مدى

 . الثباتو المعالج

 

ثا15  4 
21

 ثا
د3 د5   

 -التوازن وقوف على جهاز - 4

اس الر حول المطاط ربط حبل

وقٌام المصاب بالمقاومة 

 والمحافظة على التوازن .

 

ثا15 د1 4  د4  د8   

وضع الكرة  -وقوف-5

السوٌسرٌة بٌن الحاط والراس 

مة الراس فً الضغط بمقد،ثم 

. اتجاه الكرة والعودة  
 

تكرار

8 
4 

45

 ثا
د4   7.55  

4 
الختام 
 )التهدئة(

تدلٌك سطحً وعمٌق لعضالت 
 العنق واالكتاف

د5  1الوحدة رقم   
    

 

 



 ( 27جدول رقم ) 

 د 71 زمن الوحدة:                                    (         29الوحدة التأهيلية رقم )    -االسبوع العاشر   
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 الجري على سٌر متحرك -1
 دوران الذراعٌن من المشً -2
 تحرٌك الرقبة -3
 

 

د11      

 تدلٌك 2
عمٌق ٌتبعه الدعكً  -مسحً

د11  1الوحدة رقم    . بالسطحً وتنتهً  بالضغط       

 

3 

التمرينات 

 التأهيلية

احدى الٌدٌن خلف  –جلوس -1
الرقبة ،  قٌام المعالج بدفع 

الراس لألمام وسحب المرفق 
 للخلف والثبات .

 

ثا21 ثا31 4  د3  د9.11   

دوران الراس الى  -جلوس -2

 ألقصى مدى جهة الٌمٌن

 بمساعدة المعالج والثبات  .

 

ثا21 ثا31 4  د3  د9.11   

الجانب االٌمن  –جلوس -4
-مواجها لجهاز سحب الثقل 

اس ، ثم مٌل الر حمالة وضع
 الراس ٌسارا والعودة

 

تكرار

8 
د1 4 د4   

 د8.41

الجانب االٌسر  –جلوس -4
 وضع-مواجها لجهاز السحب 

لراس الراس ، ثم مٌل ا حمالة
 .ٌمٌنا والعودة

 

د1 4 8 د4   
 د8.41

 )شفت(حمل ثقل -وقوف-5

 الكتفٌن برفع القٌام خلف الظهر،

خفضهما. ثم لألعلى  

 

د1 4 11 د4  د9   

4 
الختام 
 )التهدئة(

تدلٌك سطحً وعمٌق لعضالت 
 العنق واالكتاف

د5  1الوحدة رقم   
    

  

 



 ( 28جدول رقم )  

 د 71 زمن الوحدة:                                   (           31الوحدة التأهيلية رقم )    -االسبوع العاشر  
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 الجري على سٌر متحرك -1
 الذراعٌن من المشًدوران  -2
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د10      

 تدلٌك 2
عمٌق ٌتبعه الدعكً  -مسحً

د10  1الوحدة رقم    . بالسطحً وتنتهً  بالضغط       

 

3 

 

التمرينات 

 التأهيلية

   

مٌل الرقبة الحد  -جلوس -1
الجانبٌن بمساعدة المعالج ألقصى 

 . الثباتو مدى ممكن

 

ثا21 ثا31 4  د3  د9.11   

 للخلف رقبةالثنً  –جلوس -2
ألقصى مدى  بمساعدة المعالج
 ممكن والثبات .

 

ثا21 ثا31 4  د3  د5.51   

الرقبة ثنً الراس و –جلوس -3
بمساعدة  لألمام ألقصى مدى

 . الثباتو المعالج

 

ثا21 ثا31 4  د3  د5.51   

ثنً -رقود على الظهر -3
الراس على كرة  -الركبتٌن 

التوازن والذراعٌن لألعلى ثم 
رفع الجذع لألعلى ومحاولة 

  التوازن والثبات.   

15ثا د1 4  د4  د8   

الكفٌن على  -وجلوس الجث-4

التوازن والمطاط حول  جهاز

الراس، ثم رفع الركبتٌن واالستناد 

.المقاومة والثباتعلى القدمٌن و  
 

15ثا د1 4  د4  د8   

 وضع الكرة السوٌسرٌة -وقوف-5

الضغط ،ثم بٌن الحاط والراس 

ة الراس فً اتجاه الكرة بمقدم

.والعودة  
 

تكرار

11 
د1 4 د4  د9    

4 
الختام 
 )التهدئة(

تدلٌك سطحً وعمٌق لعضالت 
 العنق واالكتاف

د5  1الوحدة رقم   
    



 ( 1ممحق) 
 العضمية لمعضالت العاممة عمى الرقبةاستمارة تسجيل قياسات القوة 

 

 

 
 

 الباحث / ايمن حميد محسن                                                    
 
 

 
 ت

 
 المتغيرات    

 
 
 

 اسم المصاب

العضالت 
العاممة 
عمى ثني 
الرقبة 
 اماما

العضالت 
العاممة 
عمى ثني 
الرقبة 
 خمفا

العضالت 
العاممة 
عمى ميل 
الرقبة 
 يمينا

العضالت 
العاممة 
عمى ميل 
الرقبة 
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 (5ممحق)
 بةلمرق الحركي المدى قياسات تسجيل استمارة

 
 

 
 

 الباحث / ايمن حميد محسن                                                    
 
 

 
 

 
 ت

     
 المتغيرات           

 
 اسم المصاب

المدى 
الحركي 
عند ثني 
الرقبة 
 اماما

المدى 
الحركي 
عند ثني 
الرقبة 
 خمفا

المدى 
الحركي 
عند ميل 
الرقبة 
 يمينا

المدى 
الحركي 
عند ميل 

 الرقبة يسارا

المدى 
الحركي 

عند دوران 
الرقبة 
 يمينا

دى الم
الحركي 

عند دوران 
الرقبة 
 يسارا
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 ( 6ممحق) 
 استمارة تسجيل قياسات درجة األلم

 
 

 
                           

 الباحث / ايمن حميد محسن
 
 
 
 

 المجموعة درجة االلم اسم المصاب ت
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 (7ممحق رقم )
 جياز الجنيوميتر لقياس المدى الحركي

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 



 (8ممحق )
 جياز الداينوميتر االلكتروني لقياس القوة العضمية

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 (9ممحق)
 (V.A.Sمقياس التناظر البصري )

 
 
 

 
 
 

 درجات المقياس :
  4-4   )ألم مزعج يتعارض احيانا مع النشاط اليومي .   -)اآلم طفيفة 

 1-6    )ألم يتعارض بشكل ميم مع النشاط   -)اآلم متوسطة الشدة
 اليومي .

 7-42  (شديدة ماآل ) - .  غير قادر عمى اداء النشاط اليومي 
 

   
 
 

 
 
 



 (42ممحق  )
 االدوات المساعدة المستخدمة في البرنامج

 

 
 حبال مطاطية مختمفة الشدد

 
 كرات مطاطية مختمفة االحجام

 
 

 كرات توازن مختمفة

 
 



 
 

 
 اشرطة مطاطية مختمفة الشدد

 
 

 
 اثقال 

 
 
 
 
 
 
 



 (44ممحق )
 صورة توضيحية لجياز أشعة تحت الحمراء الذي استخدم في البحث

 
 

 
 

  
 
 
 

 



 (34ممحؽ)
 صورة توضيحية لجياز الموجات القصيرة المستخدـ في البحث
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After an injury, the athlete considers sports rehabilitation to be a 

critical problem, and he determines his own return to sports engagement. 

Returning to play without completing the rehabilitation process for the 

injured part may result in a recurrence or aggravation of the injury in the 

future, resulting in the player's early retirement, and through the work of the 

researcher in sports clubs noted the large number of cervical injuries that 

wrestlers are exposed to, including herniated discs and the spread of neck 

pain. 

The study also discovered that most wounded people rely on medical 

medicines and total rest following a doctor's prescription, rather than using 

orderly sports rehabilitation after an accident. Due to a lack of sports 

medicine and physical therapy centers and institutions to provide players with 

post-injury rehabilitation programs that are tailored to the type of specialized 

sports activity, as well as a lack of research based on modern scientific 

foundations related to the rehabilitation of injuries in the wrestling game,As a 

result, research is critical in developing a rehabilitation program for wrestlers 

with cervical disc herniation who do not require surgery. to demonstrate the 

effectiveness of this program in restoring normal cervical functions and thus 

assisting in the return to sports activity by reducing pain associated with 



herniated discs by improving working muscle strength and range of motion in 

the cervical region, improving tension balance on both sides of the vertebrae, 

and reducing pressure on cartilage and nerves. 

The research aims to: 

1- Preparing a rehabilitation program for advanced wrestlers with a 

middle cervical disc herniation, whose cases do not require 

surgical intervention. 

2- Recognizing the effect of the rehabilitation program on some 

physical variables  for injured wrestlers with a middle herniated 

cervical disc.  

The researcher's hypotheses were: 

1- The rehabilitation program has the effect of improving some physical 

variables   for wrestlers with cervical disc herniation. 

2- The rehabilitation program has positive role and without side 

effects in rehabilitating the injury and reducing the severity of 

pain. 

According to the research topic and its nature, the researcher employed the 

experimental technique with a two-group design and a pre- and post-test in 

his study. The research sample consisted of ten wrestlers with a middle-

degree cervical disc herniation who did not require surgical intervention. 

They were divided into two groups (experimental and control), At the Najma 

Center for Rehabilitation and Fitness, the researcher devised an integrated 

rehabilitation program for the experimental group. The rehabilitation program 

was subsequently applied to each patient for a period of ten weeks at a rate of 

three units every week, after which various tests (including kinetic range, 

muscular strength, and pain intensity scale) were completed for each patient 

individually. Following the completion of the program's application, they 

were given a post-test. 

The most important conclusions were 



- The planned rehabilitation program has a favorable effect some 

physical variables, as well as minimizing the degree of pain feeling 

induced by a herniated disc in injured wrestlers. 

The study suggests that: wrestlers with middle-degree cervical herniated 

discs, as well as those with cervical discomfort, be directed by the 

rehabilitation program being discussed at the Training and Rehabilitation 

Center. 
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