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                                               الملخص عربي : 

فعودة الالعب بدون القيام بعملية التأهيل للجزء  ،ي بعد االصابة مسألة حيوية لالعبيعتبر التأهيل الرياض 

كثرة االصابات العنقية التي يتعرض لها تكمن المشكلة في و ،و تفاقمها مستقبالأابة المصاب قد يؤدي الى تكرار االص

خذ الراحة التامة بعد وصفة الطبيب ين يلجئون الى العقاقير الطبية وأالمصابغلب وأ ،ضروفيالمصارعين ومنها االنزالق الغ

عداد برنامج تأهيلي للمصارعين المصابين البحث في أ من أهميةومن هنا تك ،رياضي بعد االصابةوعدم استخدام التأهيل ال

والمدى الحركي العضالت العاملة قوة على وبيان اثر هذا البرنامج  من الدرجة المتوسطة باالنزالق الغضروفي العنقي

وكانت عينة ، ذات االختبار القبلي والبعدي عة الواحدةالمجموذو تصميم  الباحث في دراسته المنهج التجريبي خدماستو.رقبةلل

مركز النجمة في  القبلية اتإجراء االختبار وتم ،من الدرجة المتوسطة باالنزالق الغضروفي ينمصاب ينمصارع (5) البحث

( وحدات باألسبوع 3وبواقع )(اسابيع 10لمدة ) على كل مصاب البرنامج التأهيليومن ثم تم تطبيق  ،هيل واللياقة البدنيةللتأ

وايجابي للبرنامج التأهيلي دور كبير  ان هم االستنتاجاتأوكانت ، االختبار البعدي يوبعد االنتهاء من تطبيق البرنامج أجر

 . عودة الكفاءة الحركية للمنطقة العنقيةركي وقوة العضلية والمدى الحال تحسنفي 

 المصارعة ( -االنزالق الغضروفي -)البرنامج التأهيلي : الكلمات المفتاحية

 

The impact of a rehabilitation program on working muscle strength and 

range of motion in wrestlers suffering from cervical disc herniation. 
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  abstract: 

 After an injury, sports rehabilitation is seen as a critical concern for the player. Returning the athlete prior 

completing the rehabilitation process for the damaged portion might result in the injury recurring or aggravating 

in the future. The issue stems from the high number of cervical injuries suffered by wrestlers, including herniated 

discs, and the fact that most of the injured turn to medical drugs and complete rest following a doctor's 

prescription, as well as the lack of use of sports rehabilitation after injury. Hence the importance of a research in 

the development of a rehabilitation program for wrestlers with cervical disc herniation of the middle degree, as 

well as the impact of this program on the strength of the working muscles and the range of motion of the neck. 

the researcher used the experimental method with a single group design with a pre- and post – tests. the research 

sample was (5) wrestlers with herniated discs of the middle degree, and previous tests were carried at the Najma 

Center for Rehabilitation and Fitness, then each wounded person was given a rehabilitation regimen. The post-

test was completed following the completion of the implementation of the program for a period of (10) weeks at 

a rate of (3) units per week, and the most important results were that the rehabilitation program had a substantial 

and beneficial influence in enhancing muscular strength and range of motion, as well as recovering the motor 

efficiency of the cervical area. 

Keywords: (rehabilitation program - cervical disc herniation - wrestling). 
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 المقدمة : -1

تعد االصابات الرياضية احد اهم المشاكل التي تواجه الرياضييين وتمينعهم مين االسيتمرار فيي التيدريب او المنافسية ،  

حيث ان التنافس والرغبة فيي الفيوز وخاصية بالمسيابقات الرسيمية يسيتدعي رفيع مسيتوى التيدريب مين حييث زييادة االحميال 

 ها ،وهذا يزيد من فرص التعرض لإلصابة نتيجة العبء الملقى على جسيم الالعيب ،التدريبية وعدد الوحدات التدريبية وزمن

التيي تعيد مين االصيابات  اإلصابات ومنها االصابات بالفقرات العنقية من تخلو ال التيااللعاب  من كغيرها المصارعة  ولعبة

 االفيراط فيي المتكيرر عليى اليراس وكيذل  المنيافس والسيقوط ميع المباشيراالحتكيا   إليى سببها يعود والتيالشائعة الحدوث، 

 .كون سبب في العديد من مشاكل واالم الرقبةيضعف عضالت المنطقة العنقية قد  استخدام الرقبة باإلضافة الى أن

حيوية لالعيب وهيو اليذي يحيدد عودتيه لممارسية النشياط الرياضيي فعيودة  مسألةالرياضي بعد االصابة  التأهيلويعتبر 

الصحيحة للجزء المصاب قد يؤدي الى تكرار االصابة أو تفاقمهيا مسيتقبال وبالتيالي تيؤدي  التأهيلام بعملية الالعب بدون القي

 والتيدلي  الييدوي، التمرينيات التأهيلييةك والعيال  الطبيعييومن هنا يظهير دور وسيائل التأهييل ، لالعبالى االعتزال المبكر ا

مما يساعد على  الرقبة وأطالتها وكذل  تحسين مرونة الفقرات العنقية حيث تعمل هذه التمرينات على تقوية عضالت وأربطة

ميين  لمييا لييهوبجانييب التمرينييات يمكيين اسييتخدام التييدلي  ، تخفيييف الضييغط الواقييع علييى الغضيياريف والييتخلص ميين أ م الرقبيية

 .ية وتسخين العضالتالراحة النفستأثيرات ايجابية على التخلص من األلم والعمل على االسترخاء لألعصاب والعضالت و

حييث  تعد لعبة المصارعة مين االلعياب الفرديية العنيفية والتيي تتمييز باالحتكيا  المباشير ميع المنيافس واالشيتبا  معيهو

الحيظ كثيرة االصيابات العنقيية التيي يتعيرض  الرياضية ومن خالل عمل الباحث في االندية يستخدم فيها جميع أجزاء الجسم،

زالق الغضروفي وانتشار آالم الرقبة لديهم ، وكذل  الحظ ان اغلب المصابين يلجئون الى العقاقير لها المصارعين ومنها االن

الطييب  مراكييزنتيجيية افتقييار الطبييية واخييذ الراحيية التاميية بعييد وصييفة الطبيييب وعييدم اسييتخدام التأهيييل الرياضييي بعييد االصييابة 

وبميا ييتالئم ميع نيوع النشياط  بعد االصابة نتعطى الى الالعبيالتأهيلية التي  التمرينات برامجالى الرياضي والعال  الطبيعي 

الرياضي المتخصص وكيذل  قلية البحيوث المبنيية عليى أسيس علميية حديثية والمتعلقية بتأهييل االصيابات الرياضيية فيي لعبية 

سين وتأهييل تح ومعرفة أثرة على، ومن هنا تكمن مشكلة البحث في اعداد برنامج تأهيلي وخاصة اصابات الرقبة المصارعة

 عضالت واوتار واربطة الرقبة . 

 الغرض من الدراسة : -2

وبييان اثير هيذا  مين الدرجية المتوسيطة تيأهيلي للمصيارعين المصيابين بياالنزالق الغضيروفي العنقيي رنيامجأعداد ب

 للمنطقية العنقيية عيودة الكفياءة الحركيية وبالتيالي ة والمدى الحركي للمنطقة العنقييةتحسين قوة العضالت العاملعلى البرنامج 

 . وقتلعبة في اسرع الى ممارسة ال المصارع والمساعدة في عودة وحماية الغضاريف

 الطريقة واالجراءات وتشمل :  -3

 مجتمع وعينة البحث: 3-1

من اندية محافظة  المصابين باالنزالق الغضروفي العنقي تضمن مجتمع البحث العبي المصارعة

م اختيارها بالطريقة العمدية من المصارعين المصابين باالنزالق الغضروفي العنقي ، إما عينة البحث فقد تالديوانية

(  بناءا على تشخيص الطبيب 7-4من الدرجة المتوسطة والتي ال تستدعي حالتهم التدخل الجراحي للفقرات من )

تتراوح اعمارهم ما  ينمصاب ينمصارع (5يسي، وقد بلغ عدد افراد العينة )المعالج ونتائج اشعة الرنين المغناط

 . نة( س34-24بين )

 شروط اختيار العينة : 3-1-1

 وجود تشخيص نهائي للمصابين من قبل الطبيب المختص وأشعة الرنين لتحديد درجة ومكان االنزالق الغضروفي. -1



  

 ان تكون االصابة باالنزالق الغضروفي حديثة ومن الدرجة المتوسطة والتي ال تحتا  الى تدخل جراحي . -2

 م خضوع المصارع المصاب لعملية جراحية أو وجود اصابة اخرى غير االصابة المعنية في المنطقة العنقية . عد -3

 تصميم الدراسة : 3-2

 ذات االختبار القبلي والبعدي لمالئمته طبيعية البحيث، عة الواحدةمنهج التجريبي وبتصميم المجمواستخدم الباحث ال

 للوصول الى الحقيقة. ويعد التجريب من أكثر الوسائل كفاءة

 (1ل )جدو
 يبين التصميم التجريبي للبحث

 االختبار البعدي البرامج المستخدمة  االختبار القبلي ةالمجموع ت

 التجريبية المجموعة 1
  القوة العضلية اتاختبار 

 البرنامج التأهيلي
  

 القوة العضلية اتاختبار 

 كيالمدى الحر اتاختبار المدى الحركي اتاختبار

 المتغيرات المدروسة : 3-3

 -مييل الرقبية يسيارا –لرقبة يمينيا ميل ا –ثني الرقبة خلفا  –)ثني الرقبة اماما للعضالت العاملة على العضليةالقوة  -1

 .( دوران الرقبة يسارا–دوران الرقبة يمينا 

دورن  –مييل الرقبية يسيارا  –مييل الرقبية يمينيا  –ثني الرقبية خلفيا  –المدى الحركي للرقبة عند) ثني الرقبة اماما  -2

 (.دوران الرقبة يسارا –الرقبة يمينا 

 االختبارات المستخدمة : 3-4

 اختبار المدى الحركي للرقبة  : 3-4-1

يتم قياس المدى الحركي ومرونة الفقرات العنقية بواسطة جهاز الجينوميتر اليدوي حيث يأخذ المصاب وضع 

 قياس :الجلوس مع ثبات الحوض والكتفين اثناء ال

 خلفا( . -يوضع الجهاز فوق منتصف مفصل الكتف وذل  في حال قياس المدى الحركي )اماما - أ

 يسارا( .–يوضع الجهاز فوق منتصف الراس في حال قياس المدى الحركي للدوران للجانبين )يمينا  - ب

 را (.يسا-يوضع الجهاز فوق الفقرة السابعة العنقية في حال قياس المدى الحركي للجانبين )يمينا - ت

 يجب مالحظة ان يتم تصفير الجهاز لكي تبدا الحركة في االتجاه المطلوب قياسه. - - ث

 (81-1).  ثالث محاوالت متتالية واخذ متوسط القراءات العام بالقياس - - ج

 قياس القوة العضلية : 3-4-2

  وذل  باستخدام جهاز) الداينوميتر االلكتروني(         

 وضع القياس :

 كرسي ويثبت أحد طرفي الجهاز في الحائط أو بأداة ثابتة تماما في مستوى الجبهة . يجلس المصاب على 

 رأس المصاب . لجهاز بواسطة المشب  بالحلقة حوليثبت الطرف الثاني ل 

 كيفية القياس :  

يعادل  فيتحر  المؤشر بما العضالت المراد قياس قوتها، اتجاهالرأس ببطء وبقوة وحسب محاولة تحري  اب بيقوم المص

 . (83-1)القوة المبذولة مع مراعاة الثبات في نهاية القياس ويتم قراءة المؤشر وأخذ القياس )مع مراعاة عدم تحري  الجذع(



  

 التجربة الرئيسية : 3-5

 ة  القبلي اتاالختبار 3-5-1

حيييث تييم اجييراء  ، ت الدراسييةفييي متغيييرا العينيية ألفييرادة االختبييارات القبلييي بييأجراء الباحييث والكييادر المسيياعد قييام        

وألخير مصياب  على قاعية مركيز النجمية الرياضيي للتأهييل واللياقية البدنيية13/12/2020ألول مصاب بتاريخ  االختبارات

 لم لمنع تفاقم االصابة لدى عينة البحث .تكون جميع االختبارات في حدود األوقام الباحث بمراعاة ان ، 9/10/2021بتاريخ 

 :ي  لبرنامج التأهيلا 3-5-2

بعد اطالع الباحث على المصادر والدراسات والبحوث المتعلقة بموضيوع الدراسية وكيذل  المقيابالت الشخصيية، تيم  

وحيذف ميا رأوه غيير مناسيبا  حيث تيم تعيديل بعيض التمرينيات  ، ثم عرضه على الخبراء والمختصينتأهيلياعداد برنامج 

دة تأهييل العضيالت العاملية عليى الرقبية للمصيارعين المصيابين بياالنزالق لإلعا ما رأوه مناسبا من التمرينات، منها وأضافه

)التمرينيات  احتوى البرنامج عليىوقد  حاالتهم التدخل الجراحي ،من الدرجة المتوسطة والتي ال تستدعي  الغضروفي العنقي

( 3)لوحدات التأهيلية في االسبوع الواحدعدد او ( أسابيع10)هي  برنامج التأهيليلل لفترة الزمنيةا( وكانت  التدلي –التأهيلية 

خيالل المراحيل  للتمرينيات الحميل شيدة التدر  في وتم ،( دقيقة  د65-40تراوح بين ) زمن الوحدة التأهيليةوحدات، و ثالث

العضيالت واالربطيية  ومرونية قيوة زييادة اليى اساسيية بصيورة تهييدف التيي التمرينيات اختييارمراعياة تيم والمختلفية للبرنيامج 

قيام الباحيث بتقسييم البرنيامج ، و الشيفاء بعيد اخيرى ميرة لالعيب االصيابة رجيوع امكانيية مين ذلي  يقليل حيث العنقية منطقةلل

 التأهيلي الى ثالث مراحل كاالتي :

   اوال : مرحلة التأهيل االولى :  

 اليدوي)المسيحي السيطحي ي التيدل ثم )االحماء(تمارين التهيئة وحداتها بداية أستخدم في ،( أسابيع االولى4ها )ومدت

ثيم اسيتخدم  وبعيد ذلي  تيم اداء مجموعية مين التمرينيات الثابتية السيهلة والمتدرجية وبيدون وجيود مقاومية،،والمسحي العميق( 

( 12(تميرين تيم تقسييمهم عليى)18عدد التمرينات في هذه المرحلة ) ،وبلغ للتهدئة في نهاية الوحدة التدلي  المسحي السطحي

تحسيين اليدورة ولم الناتج عين االنيزالق الغضيروفي والسييطرة عليية تخفيف شدة األوهدفت هذه المرحلة الى   ،وحدة تأهيلية

أو تطيور  الحماية الكاملة للمفاصل والعضالت لمنع تفاقم االصيابةوكذل   الدموية وتنشيطها في المنطقة العنقية لدى المصاب

ث الطمأنينية والطاقية االيجابيية للمصياب ورفيع الحالية بيايضيا لرقبية وءة عمل العضالت المحيطية باالمحافظة على كفاو لماأل

 لم .وذل  في حدود األ تحسين النغمة العضلية والمدى الحركي للعضالتعنه باإلضافة الى  النفسية السلبية

 ثانيا : مرحلة التأهيل الثانية :  

ثيم  في بداية الوحدات، واالحماء رين للتهيئة( اشتملت هذه المرحلة على تما 7,6,5ومدتها ثالث اسابيع )االسبوع  

ثابتية ضيد مقاومية وبيأدوات مختلفة)مقاومية مسحي والدعكي ، وتضمن الجزء الثالث من الوحدات تمرينيات ال اليدوي التدلي 

رونية موكيذل  تمرينيات ايجابيية متحركية لزييادة  اثقيال( لتنميية القيوة العضيلية -طييةحبيال مطا -الكيرة السويسيرية-يد المعيالج

لالسيترخاء والتخفييف  لية استخدم التدلي  المسحي السيطحي، وفي نهاية الوحدة التأهيومطاطية العضالت واالربطة والفقرات

وهددفت هدذه ، ( وحيدات تأهيليية9( تميرين تيم تقسييمهم عليى)30،وكان عدد التمرينات في هيذه المرحلية ) الجهد والتوتر من

ة الميدى الحركيي للرقبية زييادوعضيالت العاملية عليى المنطقية العنقيية للمصيابين ييع اللجم تحسين القوة العضيلية المرحلة الى

العمل عليى تحسيين تيوازن الشيد االنسجة الرخوة و التخلص من االلتصاقات الناتجة عن االصابة بينوكذل   لمختلف الجهات

 .تقليل الضغط على الغضاريفالعضلي على جانبي الرقبة و

                                           
 (2ملحق رقم ) 
 ( 1ملحق رقم ) 



  

  ثالثة : ثالثا :مرحلة التأهيل ال

وي)المسحي واليدعكي(، واشيتمل اشتملت كل وحدة تأهيلية فيها على تمارين االحماء والتهيئة، ثم استخدام التدلي  اليد

الكيرة  -الثالث من هذه الوحدات على تمرينيات مقاومية متحركية لتنميية القيوة العضيلية وبيأدوات مختلفية)حبال مطاطيية الجزء

سلبية لزيادة المدى الحركي وبعض التمرينات لتحسين التوافيق العصيبي مرونة واستطالة  تاثقال( وكذل  تمرينا -السويسرية

العضلي، وفي نهايية الوحيدة التأهيليية اسيتخدم التيدلي  الييدوي المسيحي لالسيترخاء والتهدئية، وكيان عيدد التمرينيات فيي هيذه 

العميل عليى اسيتعادة الكفياءة الحركيية  لدة الدىوهددفت هدذه المرح، ( وحيدات تأهيليية9(تمرين تم تقسيمهم عليى)32المرحلة )

اسيتعادة الميدى الحركيي والقيوة العضيلية وللرقبة والمنطقة العنقيية ألقيرب ميا يكيون للحالية الطبيعيية للمصيارع قبيل االصيابة 

 الرقبية العمل على استعادة سرعة رد الفعل االنقباضي واالرتخيائي للعضيالت العاملية عليىو الكاملة للمنطقة العنقية للمصاب

 .  رفع مستوى درجة التوافق العضلي العصبي كذل و

 : ةالبعدي اتاالختبار 3-5-3

بعييد االنتهيياء مين تطبيييق البرنييامج  دراسيةفييي متغيييرات العينية لبعدييية لالباحييث والكييادر المسياعد االختبييارات ال جيرىأ        

وكيان االختبيار البعيدي   24/2/2021اب بتياريخ مصي راء االختبارات البعدية ألول العبحيث تم اج التأهيلي لكل مصاب،

 . 25/12/2021ألخر العب مصاب من العينة بتاريخ 

 عرض وتحليل ومناقشة النتائج :-4

 . ومناقشتها دراسةعينة الل لقوةاختبارات ا يرات القبلية والبعدية فعرض وتحليل نتائج االختبا4-1

 (2جدول )

عيارية وقيمة )ت( للعينات المترابطة ومستوى الداللة للقياسين القبلي والبعدي في يبين االوساط الحسابية واالنحرافات الم

 اختبارات القوة العضلية .

 متغيراتال ت
وحدة 
 القياس

قيمة  البعدي القبلي
 ت

مستوى 
 الداللة

 الفرق
 ع س ع س

1 
قوة العضالت العاملة على 

 ثني الرقبة اماما
 معنوي 0.000 48.56 0.81 13.20 0.64 3.61 كغم

2 
قوة العضالت العاملة على 

 ثني الرقبة خلفا
 معنوي 0.000 36.92 0.83 15.45 0.28 3.85 كغم

3 
قوة العضالت العاملة على 

 ميل الرقبة يمينا
 معنوي 0.000 25.36 0.80 12.60 0.28 3.28 كغم

4 
قوة العضالت العاملة على 

 ميل الرقبة يسارا
 معنوي 0.000 25.59 0.82 12.01 0.21 3.08 كغم

5 
قوة العضالت العاملة على 

 دوران الرقبة يمينا
 معنوي 0.000 16.53 1.22 10.73 0.15 2.90 كغم

6 
قوة العضالت العاملة على 

 دوران الرقبة يسارا
 معنوي 0.000 20.61 1.02 10.26 0.17 2.75 كغم

وهو اقل من مستوى (0.000ستوى داللة )مب( 48.56يتضح من الجدول اعاله ان قيمة )ت( المحسوبة قد كانت )

عضلية العاملة على ثني قوة الالالقبلي والبعدي لمتغير  ينبين االختبار مما يدل على وجود فرق معنوي( 0.05الداللة )

القوة ( لمتغير 0.000( وهي معنوية عند مستوى داللة )36.92اما عن قيمة ) ت( المحسوبة قد كانت )، الرقبة اماما

( 0.000( وهي معنوية عند مستوى داللة )25.36، اما عن قيمة )ت ( قد كانت )ثني الرقبة خلفا العاملة علىعضلية ال

( وهي معنوية عند 25.59،اما عن قيمة )ت ( المحسوبة قد كانت ) ميل الرقبة يمينا عضلية العاملة علىالقوة اللمتغير 

 ( المحسوبة قد كانت)ت اما عن قيمة،الرقبة يسارا  ميل عضلية العاملة علىالقوة ال( لمتغير 0.000مستوى داللة)



  

اما عن قيمة  ،دوران الرقبة يمينا عضلية العاملة علىالقوة ال( لمتغير 0.000وهي معنوية عند مستوى داللة )(16.53)

دوران  عضلية العاملة علىالقوة ال( لمتغير 0.000( وهي معنوية عند مستوى داللة )20.61)ت ( المحسوبة قد كانت )

 التأهيلية التمريناتواستخدام  أفراد العينة في الوحدات التأهيلية انتظامالباحث ذل  التحسن الدال إلى  عزووي. الرقبة يسارا

باإلضافة إلى التنوع في أشكال وأساليب تنمية  المناسبة لإلصابة من حيث أتجاه العمل العضلي والشدة وفترات الراحة البينية

، وعدم االقتصار على نمط في الرقبةمجموعات العضلية العاملة والمقابلة والتي تسيطر وتحر  المفاصل القوة العضلية لل

وهذا التنوع جدد من نشاط الالعب المصاب وزاد من دافعية االستمرار في اداء  واحد أو أسلوب واحد من التمرينات

 م االصابة أدى الى تخفيف ا باألساليب المناسبة لإلصابة ولفترات زمنية كافية التدليك اليدوي ، وكذل  استخدامالتمرينات

تنمية القوة العضلية والتي تعد  إلمكانيةالذي اتاح المجال  والتخلص من التوتر العضلي والعمل على الشعور باالسترخاء

ينات التأهيلية والتدلي  اليدوي على زيادة ، حيث تعمل التمرتأهيليالبرنامج الالباحث لتحقيقه في  ليههدف رئيسي يسعى ا

تدفق الدم في عضالت الرقبة وتنشيط الدورة الدموية مما له التأثير على تحسن مستوى الكفاءة الوظيفية للعضالت والتغذية 

العنقية للمنطقة  ى تحسين القوة العضليةالجيدة لألنسجة العضلية مما يعمل على زيادة حجم المقطع العضلي والذي يؤدي ال

أن استخدام التمرينات  "خالد محمد محسن وهذا يتفق معمن تفاقم االصابة أو الشعور با الم ،  والعمل على وقاية الرقبة

التأهيلية والتدلي  اليدوي للمصابين باأل م العنقية من العضالت أو في الحاالت التي تعاني من مشكالت بالمنطقة العنقية 

عن طريق زيادة القوة العضلية لعضالت عمل على التخلص من هذه المشكالت أثير كبير في الالغضروفي له ت كااللتهاب

ويتفق ايضا مع دراسة ،(37-3)الرقبة وبالتالي حدوث تأثيرات وقائية تقي المصاب من التعرض لإلصابات بالمنطقة العنقية

عقب التعرض لإلصابة يؤدي الى تجنب ان استخدام التمرينات التأهيلية على عضالت الرقبة "Sihawongسيهاونج "

المصاب من التعرض للمشكالت التي قد تحدث بالفقرات العنقية أو ا الم التي قد يشعر بها في عضالت هذه المنطقة الحيوية 

من الجسم وأن أداء التمرينات بصورة منتظمة سوف يؤثر ايجابيا على تحسن الكفاءة الوظيفية لعضالت الرقبة وزيادة القوة 

العضلية بها ،وكذل  تحسن النغمة العضلية والنشاط الكهربائي للعضالت مما يعمل على تحسن قوة االنقباض العضلي 

وزيادة التحمل العضلي الناتج عن تدر  حجم االحمال مع تقدم البرنامج وبالتالي زيادة القدرة على العمل لفترات طويلة دون 

 (627-10).    الشعور باأللم

والمرحلة  والذي يتناسب مع طبيعة اإلصابة بالتمرينات عند التأهيل لتدر  السليم والتصاعديبا وقام الباحث 

أمكانية وحالة المصاب، واالهتمام بتمارين التهيئة واالستشفاء في يتناسب مع  وبما فرديةتطبيق البرنامج بطريقة وايضا 

لممارسة التمرينات طوال فترة  ساعد على أتاحه المجال هذاو البرنامج وبما يتالئم مع التمرينات المستخدمة في كل مرحلة

القوة العضلية  تنمية وبالتالي ساعد علىلممكنة االبرنامج على جميع المجموعات العضلية بمختلف زوايا العمل العضلي 

شار إليه كال من وهذا يتفق مع ما أ، وعودة الكفاءة الحركية لها وتحسين التوازن العضلي لجميع عضالت المنطقة العنقية

( متضمنة تمرينات خاصة  دمتقم -متوسط  -إلى أن برامج التأهيل تمر بثالث مستويات ) ابتدائي  "راينفيل وهارتيجان" 

 وآمنة، وهي محددة إما بتكرار أو بزمن، وبناء على ذل  يتم التدر  في توزيع األحمال البدنية وفقا لمراحل البرنامج التأهيلي

الى ان العال  بالحركة المقننة  "محمد قدري بكري وسهام السيد الغمري" يتفق مع ما اشار الية . وايضا(44 -11)

)التمرينات التأهيلية( أحد الوسائل الطبيعية االساسية في مجال العال  المتكامل لإلصابة كما انه يمثل أهمية خاصة في مجال 

ى استعادة الوظائف االساسية لجسم المصاب وإكسابه عناصر التأهيل الرياضي وخاصة في مراحله النهائية حيث يعمل عل

  .( 78-7) اللياقة البدنية المفقودة نتيجة لإلصابة التي يعاني منها

 ومناقشتها. دراسةات المدى الحركي لعينة العرض وتحليل نتائج االختبارات القبلية والبعدية في اختبار  4-2

 (4جدول رقم) 



  

نحرافات المعيارية وقيمة )ت( للعينات المترابطة ومستوى الداللة للقياسين القبلي والبعدي في يبين االوساط الحسابية واال

 اختبارات المدى الحركي .

 ت
 االختبارات

وحدة 

 القياس

 البعدي القبلي
 قيمة ت

مستوى 

 الداللة
 الفرق

 ع س ع س

المدى الحركي عند ثني  1
 الرقبة اماما

 معنوي 0.000 12.28 6.17 56.16 2.73 27.5 درجة

المدى الحركي عند ثني  2
 الرقبة خلفا

 درجة
34.5 

0.83 

 
65.83 6.04 12.60 0.000 

 معنوي

المدى الحركي عند ميل  3
 الرقبة يمينا

 معنوي 0.000 32.69 3.31 57.16 1.60 24.8 درجة

المدى الحركي عند ميل  4
 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

 معنوي 0.000 19.20 6.89 72.5 3.38 33.33 درجة

و اقل من وه(0.000مستوى داللة )ب( 12.28يتضح من الجدول اعاله ان قيمة )ت( المحسوبة قد كانت )  

)ثني  مدى الحركي عندالالقبلي والبعدي لمتغير  ينبين االختبار مما يدل على وجود فرق معنوي( 0.05مستوى الداللة )

مدى ال( لمتغير 0.000( وهي معنوية عند مستوى داللة )12.60ت( المحسوبة قد كانت )اما عن قيمة )،  الرقبة اماما(

( لمتغير 0.000( وهي معنوية عند مستوى داللة )32.69عن قيمة )ت( قد كانت )، اما  () ثني الرقبة خلفاعندالحركي 

( وهي معنوية عند مستوى داللة  32.95( المحسوبة قد كانت )،اما عن قيمة )ت )ميل الرقبة يمينا(مدى الحركي عندال

( وهي معنوية عند 26.09نت )( المحسوبة قد كااما عن قيمة )ت، )ميل الرقبة يسارا(مدى الحركي عند( لمتغير ال0.000)

( 19.20( المحسوبة قد كانت )اما عن قيمة )ت )دوران الرقبة يمينا(،مدى الحركي عند ( لمتغير ال0.000) مستوى داللة

 .)دوران الرقبة يسارا(مدى الحركي عند( لمتغير ال0.000وهي معنوية عند مستوى داللة )

رات العنقية إلى تطبيق البرنامج التأهيلي المتكامل الذي يشتمل ويعزي الباحث زيادة المدى الحركي ومرونة الفق

)ايزومترية( في المراحل  على تمرينات تأهيلية متدرجة ومتنوعة وشاملة لعضالت الرقبة حيث أنها تضمنت تمرينات ثابتة

يادة اإلطالة لعضالت الرقبة االولى من التأهيل وتمرينات ايجابية وسلبية في المراحل المتقدمة، وهذه التمرينات تعمل على ز

وزيادة خاصية المطاطية لها وبالتالي زيادة المدى الحرکي للرقبة، حيث أن العضالت هي السبب المباشر في تحديد مدى 

المفصل وتنمية ذل  يؤدي إلى اتساع المجال الحرکي ونجد أن تمرينات المرونة واالطالة ساعدت على زيادة المدى الحرکی 

ية ولها دور كبير في رفع مستوى سرعة االنقباض لأللياف العضلية والتي تساعد على زيادة الدورة الدموية في للفقرات العنق

" على أن ممارسة التدريب االيزومتري يؤدي الي هاني عرموش" وهذا يتفق الي ما أشار إليه ، ( 71-4) الجزء المصاب

فراج عبد الحميد  ". وايضا يتفق مع (70-9)  الحركي للمفصلزيادة القوة العضلية والمرونة وتؤدي الي زيادة المدي 

على أن ممارسة التمرينات التأهيلية يؤدي الى تحسين المرونة في المفصل ومطاطية العضالت وبالتالي زيادة المدى "

 .(20-6)الحركي

كأحد مكونات البرنامج  التدليك اليدويفي متغير المدى الحركي إلى  افراد العينةكما يعزي الباحث التحسن لدى  

التدريبي حيث أن التدلي  يساعد على ارتخاء العضالت وتسكين االلم بصورة موقتة وبالتالي اعطاء الفرصة لتنمية اطالة 

ويتم ذل  عن طريق السماح بزيادة كمية الدم المتدفق داخل العضالت  ،ومطاطية العضالت عند استخدامه مع التمرينات



  

على تجنب حدوث تمزقات عضلية اثناء اداء التمرينات مما يساعد الى  عملت المدلكة وهذا يالعضال ورفع درجة حرارة

زيادة االطالة العضلية وبالتالي المدى الحركي للمفاصل، ويقوم التدلي  ايضا بتغذية المفاصل ويعتبر وسيلة فعالة لتالفي 

 (213-2)ة الوظيفة الطبيعية والمدى الحركي .اضرار االنسجة الغضروفية وبذل  يعتبر التدلي  وسيلة هامة إلعاد

دراسة وقد اكدت .(46-5)على أن التدلي  يساعد علي زيادة المرونة  "عبد المجيد عوض" راسةوهذا يتفق مع د

ان استخدام التمرينات التأهيلية والتدلي  التأهيلي اليدوي بطرقة المختلفة والتي تتناسب مع حالة  "خالد محمد محسن"

عمل على تحسين الحالة الوظيفية لعضالت الرقبة وان التدلي  اليدوي يؤثر باإليجابية على استرخاء العضالت المصاب ي

والمساعدة في زيادة المدى الحركي وتدفق الدم في المنطقة المستهدفة، وان العال  باستخدام الطريقتين معا )التمرينات 

ال في استعادة الكفاءة الوظيفية للفقرات العنقية وعضالت الرقبة وزيادة التأهيلية والتدلي ( لهما تأثير ايجابي وسريع وفع

ان " ميثم مرهجوهذا يتفق مع دراسة "، ( 34-3)المدى الحركي للعضالت وكذل  زيادة مرونة مفاصل المنطقة العنقية 

استعادة المدى الحركي  ممارسة برنامج تأهيلي بدني حركي باستخدام التمرينات التأهيلية والتدلي  اليدوي يعمل على

للعضالت العاملة على الرقبة وتحسن مستوى المرونة للفقرات العنقية وتعمل على دعامة الغضاريف من حدوث أي 

 (49 -8) مشكالت قد تحدث في تل  المنطقة الحيوية من الجسم

 والتوصيات االستنتاجات -5

 تا  ما يأتي :من خالل عرض النتائج ومناقشتها تم استن االستنتاجات : 5-1

للبرنامج التأهيلي تأثير إيجابي على تحسن القوة العضلية لجميع المجموعات العضلية العاملة على المنطقة العنقية   .1

 والتي ال تستدعي حاالتهم التدخل الجراحي .من الدرجة المتوسطة للمصارعين المصابين باالنزالق الغضروفي العنقي 

 مفاصل الفقرات واالطالة العضلية والمدى الحركي للرقبة في جميع االتجاهات . البرنامج التأهيلي زاد من مرونة .2

كان لتنوع التمرينات المستخدمة في البرنامج التأهيلي قيد البحث وباستخدام ادوات مختلفة تأثير كبير على عودة الكفاءة   .3

 الحركية للمنطقة العنقية وبالتالي سرعة عودة الالعب الى ممارسة اللعبة.

 في ضوء االستنتاجات السابقة يوصي الباحث الى:: صياتالتو 5-2

االسترشاد بالبرنامج التأهيلي قيد البحث في المركز التدريبيية والتأهيليية واسيتخدامه لتأهييل المصيارعين المصيابين  .1

ابين والتيي ال تحتيا  حياالتهم التيدخل الجراحيي وكيذل  المصي من الدرجية المتوسيطة باالنزالق الغضروفي العنقي

 بأ م المنطقة العنقية.

أهمية االستمرار فيي اداء بعيض التمرينيات التيي تحسين وتحيافظ عليى القيوة العضيلية والمرونية واالطالية العضيلية  .2

 .  وبالتالي حماية الرقبة من تكرار او تفاقم االصابة للرقبة بعد انتهاء البرنامج التأهيلي

 :المصادر -6

، جامعية التربيية الرياضيية، رسيالة ماجسيتير ،كليية باسيتخدام الشيد لعيال  خشيونة الرقبية  تأهيلييةتمرينيات  برنيامج تيأثيرحمدي احمد رمضيان :  .1

 .2006طنطا، 

 .1995المعارف، االسكندرية،  ، منشاةاللياقة القوامية والتدلي  الرياضيحياة عياد روفائيل ، صفا الدين الخربوطي:  .2

، رسييالة ماجسييتير غييير  لتمرينييات التأهيلييية فييي عييال  الييتقلص العضييلي المييزمن عضييالت الرقبييةفاعلييية التييدلي  العالجييي واخالييد محمييد حسيين:  .3

 .2012منشورة ،جامعة حلوان، كلية التربية الرياضية بنين ، 
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 : المالحق -7

 (1)  الملحق

 اسماء الخبراء والمختصين الذي اجرى معهم الباحث المقابالت الشخصية

 مكان العمل التخصص االسم اللقب ت

 كلية التربية الرياضية/ جامعة بابل أصابات وتأهيل عمار حمزة  ا.د 1

 كلية التربية الرياضية / جامعة القادسية بايوميكاني  -تدريب  اكرم حسين ا.د 2

 جامعة المثنىكلية التربية الرياضية/ أصابات وتأهيل شاللوسام  ا.د 3

 جامعة المستنصريةة/يكلية التربية الرياض وتأهيل أصابات عالء محمد حمزة ا.م.د 4

 جامعة القادسيةة/يكلية التربية الرياض أصابات وتأهيل عمار مثنى  ا.م.د 5

 ة/ جامعة الكوفةيالرياض كلية التربية أصابات وتأهيل سامر مهدي   ا.م.د 6

 رئيس اتحاد الطب الرياضي في العراق رياضي طب اخصائي مظفر عبد هللا شفيق الطبيب     7

 الديوانية رئيس اتحاد الطب الرياضي في وتأهيل طبي المفاصل اخصائي يحيى فالح محمد الطبيب 8

 (2ملحق )

 اسماء كادر العمل المساعد

 الصفة االسم ت

 رياضيمعالج  محمد عامر 1

 عال  طبيعي شهد رزاق جواد 2

 تأهيل اصابات علي حسن  3

 دكتوراه تربية رياضية حسين جاسم جويد 4

 دكتوراه تربية رياضية بشار حميد مجيد 5

 (3ملحق )

 يوضح بعص الصور للقياسات واالجهزة المستخدمة في البحث

 



  

 ( 4رقم  )  ملحق

 يبين نموذج لوحدتين تأهيليتين من البرنامج

 دقيقة41زمن الوحدة:         (                                         4الوحدة التأهيلية رقم   )     - الثاني االسبوع
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التهيئة 

 )االحماء(

 المشي على سير متحرك-1
تبادل رفع الذراعين جانبا -3

 اماما .
 

 

 د10

    

 تدليك 2

تبدا الجلسة بالتدلي  اليدوي 
السطحي من  -المسحي

االعلى لألسفل يتبعه التدلي  
ق وتنتهي المسحي العمي

الجلسة بالتدلي  المسحي 
 السطحي الخفيف .     

 

 د10

    

 
 
 
 
 
3 
 
 

التمرينات 
 التأهيلية

 

تشيييبي  الييييدين   -وقيييوف  -1
من خليف الجسيم فيوق اليرأس 
ورفع الييدين لألعليى ألقصيى 

والثبيات  لألميامميدى واليراس 
.  

 4 ثا15
15

 ثا

30

 ثا
 د2.15

-ستلقاء على البطن اال - 2
الوقوف على الساعد ثم ثني 
 الرقبة إلى أسفل والثبات .

 

ثا15  4 
20
 ثا

45
 د2.45 ثا

عقيد الييدين خليف  -وقوف -3
الظهيييييير، ومسيييييي  المعصييييييم 
األيسيير باليييد اليمنييى، وسييحبه 
باتجيياه اليييد اليمنييى، مييع ميييل 
الرقبيية تجيياه اليمييين والثبييات، 

  على الجانب ا خر. ثم يكرر

ثا15  4 
15

 ثا

45

 ثا
 د4.30

الظهييير والرقبييية  -جليييوس -4
عليييى اسيييتقامة، العميييل عليييي 
النيييزول باليييذقن إليييى األسيييفل 
وشد عضالت الرقبة والثبيات 

   .  

 4 ثا10
15

 ثا

45

 ثا
د2.10  

الظهيير والرقبيية  –جلييوس  -5
عليييي اسيييتقامة ، العميييل عليييي 

و شيييييييد األكتييييييياف  الضييييييغط
 الثبات .لتقريبهما معاً و

 

ثا15  4 
15

 ثا

45

د2.30 ثا  

 الختام )التهدئة(  4
سيييييييطحي تيييييييدلي  مسيييييييحي  

 لعضالت العنق
     د5 لصورة اعالها

 



  

 

 قيقةد64 زمن الوحدة:                   (                            25الوحدة التأهيلية رقم )   -االسبوع التاسع 
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1 
التهيئة 

 )االحماء(

 ركوب جهاز البتكل-1 

لالتجاهييييات  الرقبييية تحريييي -3

  المختلفة .

  

      د10

 تدليك 2

عميييق يتبعييه الييدعكي  -مسييحي

المسييييحي ب وتنتهييييي  بالضييييغط 

   . السطحي

 

     د10

 

3 

 

 

التمرينات 

 التأهيلية

ميييل الرقبيية الحيييد  -جلييوس -1

الجييييييانبين بمسيييييياعدة المعييييييالج 

 . الثباتو ألقصى مدى ممكن

 

ثا15 ثا30 4  د1  د7   

احدى اليدين خلف –جلوس-2
قيام المعالج بدفع  ,الرقبة 

الراس لألمام وسحب المرفق 
  للخلف والثبات .

ثا15 ثا30 4  د1   
 د7

 للحائط ، مواجه  -جلوس -3
ربط حبل المطاط حول الراس 
ثم القيام بتحري  الراس للخلف 

 واالمام   .
 

تكرار
8 

د1.30 4 د3  د9   

الجانب االيمن  -وقوف  -4
ربط حبل المطاط  للحائط ،

حول الراس ثم القيام بميل 
الراس لليسار والرجوع لوضع 

 البداية .
 

تكرار
8 

د1.30 4 د3  د9   

حمل ثقل خلف  -وقوف-5
الظهر، القيام برفع الكتفين 

 لألعلى ثم خفضهما.

 

كرارت
10 

د1 4 د2   د7 

4 
الختييييييييييييييييييام 

 )التهدئة( 

سطحي وعمييق  - مسحي تدلي 

 لعضالت العنق واالكتاف
     د 5 الصورة أعاله

 

 


