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 لملخص عربي :     ا

 ق الغضروفيومنها االنزالبالرقبة العنقية التي يتعرض لها المصارعين  كثرة االصاباتمشكلة البحث في  جلتت       

نتيجة افتقار  بعد االصابة الرياضي بيب وعدم استخدام التأهيلالى العقاقير الطبية وأخذ الراحة التامة بعد وصفة الط وئهمولج

 يتالئم وبما ى الى الالعبين بعد االصابةمراكز ومؤسسات الطب الرياضي والعالج الطبيعي الى البرامج التأهيلية التي تعط

أعداد برنامج تأهيلي للمصارعين المصابين باالنزالق الغضروفي ومن هنا تكمن أهمية البحث في ,ي النشاط الرياض نوع مع

ه واستخدم الباحث في دراست ,مارسة النشاط الرياضيالعودة الى مواأللم  في انخفاض شدةوبيان اثر هذا البرنامج  العنقي

 ينمصاب ينمصارع (10, وكانت عينة البحث )تين ذات االختبار القبلي والبعديالمنهج التجريبي ذو تصميم المجموع

وقام الباحث بإعداد  , ضابطة(5)و تجريبية( 5,وتم توزيعهم على مجموعتين ) من الدرجة المتوسطة باالنزالق الغضروفي

إجراء االختبارات القبلية لكل مصاب بصورة فردية, ومن ثم تم تطبيق  برنامج تأهيلي للمجموعة التجريبية. وتم بعد ذلك

( وحدات باألسبوع وبعد االنتهاء من 3(اسابيع وبواقع )10لمدة ) البرنامج التأهيلي على كل مصاب من المجموعة التجريبية

انخفاض شدة األلم في وايجابي  للبرنامج التأهيلي دور كبيران  ,واستنتج الباحثالبرنامج أجري االختبار البعدي  تطبيق

 .وعودة الكفاءة الوظيفية للرقبة

 (المصارعة-االنزالق الغضروفي  –شدة األلم  -: )برنامج تأهيليالكلمات المفتاحية
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Abstract 

The research problem was evidenced in the large number of cervical injuries that wrestlers 

suffer in the neck, including herniated discs, their reliance on medical drugs and complete rest 

after a doctor's prescription, and their failure to use sports rehabilitation after injury as a result 

of the lack of centers and institutions of sports medicine and physical therapy to provide players 

with appropriate rehabilitation programs after injury. With such sports activity, the relevance of 

study in developing a rehabilitation program for wrestlers with cervical disc herniation and 

demonstrating the effectiveness of this program in lowering pain intensity and allowing athletes 

to return to sports is essential. The researcher used the experimental method with the design of 

two groups with a pre- and post-test, and the research sample was (10) wrestlers with herniated 

discs of the middle degree, who were divided into two groups: (5) experimental and (5) control, 

with the experimental group receiving a rehabilitation program. After that, diagnostic tests were 

performed on each patient individually, and the rehabilitation program was implemented for ten 

weeks at a rate of three units per week on each patient in the experimental group. Furthermore, 

it is beneficial in minimizing the severity of discomfort and restoring neck functional 

efficiency. 
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 : المقدمة -1

اضية احد اهم المشاكل التي تواجه الرياضيين وتمنعهم من االستمرار فيي التيدريب او المنافسية تعد االصابات الري 

, حيث ان التنافس والرغبة في الفوز وخاصة بالمسابقات الرسمية يسيتدعي رفيع مسيتول التيدريب مين حييث زييادة االحميال 

 لإلصابة نتيجة العبء الملقى على جسيم الالعيب ,التدريبية وعدد الوحدات التدريبية وزمنها ,وهذا يزيد من فرص التعرض 

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

فيراط فيي اال المنيافس والسيقوط المتكيرر عليى اليراس وكيذلك ميع المباشيراالحتكياك  إليى سببها يعود والتيالشائعة الحدوث, 

  .في العديد من مشاكل واالم الرقبةكون سبب يقد  المنطقة العنقية عضالت ضعف أن استخدام الرقبة باإلضافة الى

حيوية لالعب وهو الذي يحدد عودته لممارسة النشاط الرياضي فعودة  مسألةالرياضي بعد االصابة  التأهيلويعتبر 

ؤدي لجزء المصاب قد يؤدي الى تكرار االصابة أو تفاقمهيا مسيتقبال وبالتيالي تيالصحيحة ل التأهيلالالعب بدون القيام بعملية 

ك الييدوي ومين هنيا يظهير دور وسيائل التأهييل والعيالج الطبيعيي كالتمرينيات التأهيليية والتيدلي, الى االعتزال المبكر الالعيب

مميا  ك تحسيين مرونية الفقيرات العنقييةالتمرينات على تقويية عضيالت وأربطية الرقبية وأطالتهيا وكيذل والحرارة , حيث تعمل

وبجانيب التمرينيات يمكين اسيتخدام التيدليك , يساعد عليى تخفييف الضيغط الواقيع عليى الغضياريف واليتخلص مين أةم الرقبية

والحرارة )االشعة تحت الحمراء والموجات القصيرة( لما لهذه الوسائل من تأثيرات ايجابيية عليى اليتخلص مين األليم والعميل 

 ترخاء لألعصاب والعضالت والراحة النفسية وتسخين العضالت .على االس

الحيظ كثيرة االصيابات العنقيية التيي يتعيرض لهيا المصيارعين ومنهيا  خالل عمل الباحث في االندية الرياضيةومن 

اخيذ الراحية وكذلك الحظ ان اغلب المصابين يلجئيون اليى العقياقير الطبيية و االنزالق الغضروفي وانتشار آالم الرقبة لديهم ,

التامة بعد وصفة الطبيب وعدم استخدام التأهيل الرياضي بعد االصابة نتيجة افتقار مراكز الطب الرياضي والعالج الطبيعيي 

وبما يتالئم مع نوع النشاط الرياضي المتخصص وكيذلك  الى برامج التمرينات التأهيلية التي تعطى الى الالعبين بعد االصابة

لى أسس علمية حديثة والمتعلقة بتأهيل االصابات الرياضية في لعبة المصارعة, ومن هنا تكمين مشيكلة قلة البحوث المبنية ع

 للمصارعين المصابين باالنزالق الغضروفي العنقي.البحث في اعداد برنامج تأهيلي 

 الغرض من الدراسة : -2

والتيي ال  مين الدرجية المتوسيطة نقييأعداد برنامج تمرينات تأهيلية للمصارعين المصابين باالنزالق الغضيروفي الع 

للمنطقية  ييةلحركعيودة الكفياءة ا وبالتيالي انخفياض شيدة األليمتستدعي حاالتهم التدخل الجراحي وبييان اثير هيذا البرنيامج فيي 

 والرجوع الى التدريب في اسرع وقت. وحماية الغضاريف من تفاقم أو تكرار االصابة العنقية

 الطريقة واالجراءات وتشمل : -3

 مجتمع وعينة البحث:  3-1

المصابين باالنزالق الغضروفي العنقي, إما عينة البحث فقد تم تضمن مجتمع البحث العبي المصارعة

من الدرجة المتوسطة والتي ال اختيارها بالطريقة العمدية من المصارعين المصابين باالنزالق الغضروفي العنقي 

(  بناءا على تشخيص الطبيب المعالج ونتائج اشعة الرنين 7-4تستدعي حالتهم التدخل الجراحي للفقرات من )

نة, حيث تم تقسيمهم ( س34-24مصاب تتراوح اعمارهم ما بين )( 10يسي, وقد بلغ عدد افراد العينة )المغناط

 :الى مجموعتين

 اشعة  تحت) ( مصابين خاضعين للبرنامج المعد من قبل الباحث5المجموعة االولى )التجريبية( عددها)  -

 تدليك(   –تمرينات تأهيلية  -موجات القصيرة  -الحمراء

                                           
 (مصابين 7المصارعين من محافظة الديوانية ) ( مصابين3من محافظة بغداد)و. 



  

  ( .  ي )العالج الدوائي والراحة( مصابين سيستخدمون البرنامج التقليد5المجموعة الثانية )الضابطة( عددها ) -

 شروط اختيار العينة : 3-1-1

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

 . الصابة باالنزالق الغضروفي حديثةان تكون ا -2

 عدم خضوع المصارع المصاب لعملية جراحية أو وجود اصابة اخرل غير االصابة المعنية في المنطقة العنقية .  -3

 قبول المصارعين المصابين في االشتراك في البرنامج التأهيلي . -4

 تصميم الدراسة : 3-2
ويعيد  ث المنهج التجريبي وبتصيميم المجميوعتين ذات االختبيار القبليي والبعيدي لمالئمتيه طبيعية البحيث,استخدم الباح

 التجريب من أكثر الوسائل كفاءة للوصول الى الحقيقة.

 ( 1جدول )
 يبين التصميم التجريبي للبحث

 االختبار البعدي البرامج المستخدمة  االختبار القبلي المجموعات ت

 قياس شدة األلم  البرنامج التأهيلي قياس شدة األلم لتجريبيةا المجموعة 1

 قياس شدة األلم المجموعة الضابطة 2
البرنامج التقليدي)العالج 

 الدوائي والراحة(
 قياس شدة األلم

 المتغيرات المدروسة : 3-3

 .  للرقبة  األلمشدة  -

 االختبارات المستخدمة : 3-4

 :  ظر البصري()مقياس التنا  V.A.Sقياس درجة االلم م

 لقياس شدة االلم حيث يتم وفعال بسيط مقياس ( وهوV.A.Sيتم قياس درجة االلم بواسطة مقياس درجة االلم )

بالنقطة "ال ألم"  تبدأ (10 إلى صفر ) في برامج التأهيل الحركي, ويكون له تقييم عددي يتكون من كثيره بصورة استخدامه

رقم دليلي لشدة  يعطي (VASاأللم) درجة األلم , ومقياس درجة من مقياس أكبر عن تعبر وتنتهي ب "ألم شديد جدا" والتي

 وقد استخدم الباحث االختبار االتي:.   االلم أو قلة وانتهاء االلم معاناة

 : قياس درجة االلم للرقبة .اسم االختبار -

 : قياس أقصى درجة لأللم في الرقبة .الغرض من االختبار -

 ياس:طريقة االستخدام والق -

بها بعد تعريفة  يشعر التي األلم لدرجة وفقا   المرسوم للقياس وذلك على الخط عالمة يطلب من المصاب ان يضع 

اس ميل الر -ثني الراس لألمام والخلفلدرجة األلم وذلك بعد اختبار )نظريا كيفية اإلشارة بما يشعر به من ألم بعالمة محددة 

 . (للجانبين

 .(42-1)لى درجة ألم يتم تسجيلها على مقياس درجة األلم يتم اختيار أعالتسجيل:  -

 

 التجربة الرئيسية : 3-5

 ة  القبلي اتاالختبار 3-6-1



  

,  فيي متغييرات الدراسية ولكيال المجميوعتين التجريبيية والضيابطةة االختبارات القبلي الباحث والكادر المساعد جرلأ        

عليى قاعية مركيز النجمية الرياضيي للتأهييل واللياقية  13/12/2020اب بتاريخ حيث تم اجراء االختبارات القبلية ألول مص

منيع تفياقم ليم لتكيون جمييع االختبيارات فيي حيدود األ. وقيام الباحيث بمراعياة ان 9/10/2021وألخر مصياب بتياريخ  البدنية

 . االصابة لدل العينة 

 :لبرنامج التأهيلي  ا 3-6-2

, تيم والبحوث المتعلقة بموضوع الدراسة وكذلك المقابالت الشخصية بعد اطالع الباحث على المصادر والدراسات  

الخبراء والمختصين حيث تيم تعيديل بعيض التمرينيات وحيذف ميا للمجموعة التجريبية, ثم عرضه على اعداد برنامج تأهيلي 

ليى الرقبية للمصيارعين لإلعيادة تأهييل العضيالت العاملية ع , رأوه غير مناسيبا منهيا واضيافة ميا رأوه مناسيبا مين التمرينيات

وقيد احتيول البرنيامج عليى )التمرينيات  المصابين باالنزالق الغضروفي العنقي واليذي ال تحتياج حياالتهم التيدخل الجراحيي ,

( 10)هيي  برنيامج التيأهيليلل لفتيرة الزمنييةالموجيات القصييرة ( وكانيت  -االشعة تحت الحمراء -التدليك العالجي–التأهيلية 

 ( دقيقيةد70-55ن الوحيدة التأهيليية تيراوح بيين )وحدات, وزمي ثالث( 3)حدات التأهيلية في االسبوع الواحدوعدد الو أسابيع

صياب بصيورة فرديية وفقيا ليزمن كيل م تطبيق البرنيامج عليى وتم ( تمرين6-4وتراوح عدد التمرينات في الوحدة التأهيلية )

 مراحل كاالتي : , وقام الباحث بتقسيم البرنامج التأهيلي الى ثالثاالصابة 

   اوال : مرحلة التأهيل االولى :  

( أسابيع االولى, أستخدم في وحداتها التأهيلية االشعة تحت الحمراء والموجات القصيرة, ثم بعدهما التدليك 4ومدتها )

ة وبدون وجود اليدوي)المسحي السطحي والمسحي العميق( وبعد ذلك تم اداء مجموعة من التمرينات الثابتة السهلة والمتدرج

مقاومية, ثييم اسيتخدم التييدليك اليييدوي المسيحي الخفيييف فييي نهايية الوحييدة للتهدئيية واالسيترخاء ,وبلييغ عييدد التمرينيات فييي هييذه 

 . ( وحدة تأهيلية12(تمرين تم تقسيمهم على)18المرحلة )

 ثانيا : مرحلة التأهيل الثانية :  

وحيدة تأهيليية فيهيا عليى تميارين االحمياء والتهيئية ثيم اسيتخدام (, اشتملت كل  7,6,5ومدتها ثالث اسابيع )االسبوع  

التيدليك اليدوي)المسييحي واليدعكي(, واشييتمل القسييم الثاليث ميين هييذه الوحيدات علييى تمرينيات ثابتيية ضييد مقاومية لتنمييية القييوة 

ايجابية متحركية لزييادة  اثقال( وكذلك تمرينات -حبال مطاطية -الكرة السويسرية-العضلية وبأدوات مختلفة)مقاومة يد المعالج

استخدم التدليك اليدوي )المسحي السطحي( لالسترخاء والتخفيف من الجهد  التأهيليةالمدل الحركي للرقبة, وفي نهاية الوحدة 

 تأهيلية( وحدات 9( تمرين تم تقسيمهم على)30والتوتر والتقلص العضلي, وكان عدد التمرينات في هذه المرحلة )

  يل الثالثة : ثالثا :مرحلة التأه

(, اشتملت كل وحيدة تأهيليية فيهيا عليى تميارين االحمياء والتهيئية, ثيم اسيتخدام 10,9,8ومدتها ثالث اسابيع)األسبوع 

الثالييث ميين هييذه الوحييدات علييى تمرينييات مقاوميية متحركيية لتنمييية القييوة  وي)المسييحي والييدعكي(, واشييتمل الجييزءالتييدليك اليد

اثقيال( وكيذلك تمرينيات مرونية ومطاطيية سيلبية لزييادة الميدل  -الكيرة السويسيرية -طييةالعضلية وبيأدوات مختلفية)حبال مطا

الحركي وبعض التمرينات لتحسيين التوافيق العصيبي العضيلي والثبيات, وفيي نهايية الوحيدة التأهيليية اسيتخدم التيدليك الييدوي 

 . تأهيلية( وحدات 9تم تقسيمهم على)(تمرين 32المسحي لالسترخاء والتهدئة, وكان عدد التمرينات في هذه المرحلة )

 : ةالبعدي اتاالختبار 3-6-4

                                           
 (2ملحق رقم ) 

 ( 1ملحق رقم ) 



  

لكيل  التيأهيليبعد االنتهاء من تطبيق البرنيامج  في متغيرات الدراسة التجريبية لمجموعةبعدية لالختبارات الا تم اجراء        

, حيث تيم اسابيع من االختبار القبلي(10 مصاب, اما المجموعة الضابطة فقد تم اجراء االختبارات البعدية لكل مصاب بعد )

 .  25/12/2021مصاب من العينة بتاريخ وألخر  24/2/2021مصاب بتاريخ راء االختبارات البعدية ألول اج

 عرض وتحليل ومناقشة النتائج :-4

          .ومناقشتها للمجموعة الضابطة الدراسة لمتغيراترات القبلية والبعدية عرض وتحليل نتائج االختبا4-1

 (2جدول )

القبلي والبعدي  لقياسينيبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت ( للعينات المترابطة ومستوى الداللة ل

 للمجموعة الضابطة .متغيرات الدراسة في 

 المتغيرات
وحدة 

 القياس

 البعدي القبلي

 قيمة ت
مستوى 

 الداللة
 الفرق

 ع س ع س

 معنوي 0.003 6.74 1.02 2.9 0.418 6.6 ةدرج شدة األلم 

يتضح من الجدول اعاله وجود فروق داله احصائيا بين متوسط االختبار القبلي والبعدي ألفيراد المجموعية الضيابطة  

في مستول درجة االلم بالمنطقية العنقيية للمصيارعين المصيابين بياالنزالق الغضيروفي ولصيالح متوسيط االختبيارات البعديية 

 (0.05 ( وهي أصيغر مين مسيتول الداللية )0.003وبلغت قيمة مستول الداللة )( 6.74)ت قيمة )ت( المحسوبة  حيث كان

يعيزو الباحيث هيذا الفيرق فيي تحسين ق معنوية لصالح االختبار البعيدي, والتي اعتمدت عليه النتائج مما يشير الى وجود فرو

ة المسيكنة لألليم والراحية حييث تعميل هيذه األدويية عليى تقلييل درجة األلم لدل المجموعية الضيابطة اليى تنياول بعيض االدويي

االحساس باأللم وتسكينه عن طريق منع وصول إشارات األلم الى الدماغ وكذلك تعميل عليى ارتخياء العضيالت وازالية الشيد 

أن أحيييدل مراحيييل االسيييعاف والعيييالج للرياضييييين المصيييابين بتميييزق القيييرص   "سيييميعة خلييييل"حييييث أكيييدت ,العضيييلي 

-5) . قاري)االنزالق الغضروفي( هو تناول العقاقير الطبية المسكنة لألليم والعقياقير التيي تعميل عليى اسيترخاء العضيالتالف

50) 

 . ومناقشتها للمجموعة التجريبيةلمتغيرات الدراسة ات القبلية والبعدية عرض وتحليل نتائج االختبار4-2

 ( 3جدول )

 متغيرات الدراسةالقبلي والبعدي في  لقياسينومستوى الداللة ل (يارية وقيمة )تيبين االوساط الحسابية واالنحرافات المع

 للمجموعة التجريبية .

 ت
 المتغيرات

 

وحدة 

 القياس

 البعدي القبلي
 قيمة ت

مستوى 

 الداللة
 الفرق

 ع س ع س

 معنوي 0.000 23.5 0.44 1.2 0.547 5.9 درجة لماأل شدة 1



  

فروق داله احصائيا بين متوسط االختبار القبلي والبعدي ألفراد المجموعة التجريبية  يتضح من الجدول اعاله وجود

في مستول درجة األلم بالمنطقة العنقية للمصارعين المصابين باالنزالق الغضروفي ولصالح متوسط القياسات البعديية حييث 

( التيي 0.05اصيغر مين مسيتول الداللية )( وهيي 0.000( وبلغت قيمة مسيتول الداللية )23.5كانت قيمة )ت( المحسوبة  )

 اعتمدت عليه النتائج مما يشير الى وجود فروق معنوية لصالح االختبار البعدي .

أشيعة تحيت  -تيدليك  -المقتيرح) تمرينيات تأهيليية لمجموعة التجريبية إلى البرنامجلدل ا فرقويعزو الباحث هذا ال  

 اختفياءسياعدت عليى درجية األليم و انخفياض إيجابيية فيي تحسين صيورةب أثيرتقد ( وهذه الوسائل موجات قصيرة–الحمراء 

تيم تطبيقهيا فيي حيدود األليم  تمرينات تأهيليةةالبرنامج على  أشتملحيث  المصارعين المصابين,لدل  أغلب اعراض االصابة

 وهذا نت عليها قبل اإلصابةلتنمية االطالة والقوة العضلية لعضالت المنطقة العنقية والرجوع الى الحالة شبه الطبيعية التي كا

 زييادة تحقيق والسيلبية اإليجابيية والمرونة ةاإليزومتري مريناتالت ممارسة أن , حيث األلمب االحساس على تقليل درجة يساعد

فتتحيرك بسيهولة  العنقيية لفقيراتبيين ا كييالمجيال الحر اتسياع هذا يسياعد عليىو الرقبة خاصية المطاطية لعضالتواإلطالة 

وتخفيييف الضيغط الواقييع علييى   وزن اليراس عليى تحمييل العضييالت باإلضيافة إلييى زييادة قييدرة, الي تخفييف االلييموبالتيي ويسير

الغضروف فتنتقص كتلة الغضروف الناتىء نحو االعصاب مقلال بذلك ضغطة الميكانيكي على االعصاب ومين جهية اخيرل 

وتتحسن حالة الجفاف الغضروفي مما يعزز عملية ترميم القرص الغضروفي واستعادة  يتحسن توزيع الماء داخل الغضروف

أن  "Ozturk "اوسييترك  مييا اكييدة وهييذا (11-12( جزئيييصييفاتها الفيزيائييية وانقيياص كتليية الغضييروف النيياتىء ولييو بشييكل 

ق نحييو االعصيياب المجيياورة اسييتخدام أي وسيييلة تعمييل علييى زيييادة المسييافة بييين الفقييرات تقلييل ميين انييدفاع الغضييروف المنزليي

ونجيد أن أداء االنقبياض واالنبسياط للعضيلة يصياحبه ,( 622 -13) وبالتالي سوف تقل درجة الشيعور بياأللم ودرجية العجيز

نشاط في الدورة الدموية وعملية التمثيل الغذائي وتبادل األكسجين عن طريق الهيموجلوبين وزيادة الكتلة العضيلية واألنسيجة 

تدفق الدم للعضو المصاب بما يعمل على تخفيف األلم الناتجة عن اإلصابة , والتمرينيات التأهيليية تسياعد  , وذلك عن طريق

على تقليل الشد العضلي وتؤدي إلى زيادة القوة العضلية للعضالت العاملة على الرقبة وذلك يؤدي إلى تخفيف الضغط الواقع 

وبالتالي تؤدي إلى  وكذلك يزيد من ثبات المفصل صل الرقبةاعلى مف األربطة والعضالت واألوتار العاملةالغضاريف و على

عليى أن ممارسية التمرينيات "وآخةرون "أحمةد العطةارار إلييه . ويتفيق ذليك ميع ميا أشي  (96-3) العنقييةتقليل اةالم بالمنطقية 

 . ( 15-2) التأهيلية تؤدي إلى تقليل درجة اإلحساس باأللم

م في تخفيف األليم حييث ان اسيتخدام التيدليك الييدوي بطيرق مختلفية ومقننية يعميل دور مه للتدليكويرل الباحث ان 

علييى االسييترخاء العصييبي العضييلي وازاليية التييوتر العضييلي والقلييق وكييذلك لييه تييأثير ايجييابي علييى اكسيياب المصيياب الشييعور 

ة حيرارة الجيزء الميدلك وتنشييط بالراحة قبل البدء في التمرينات التأهيلية وتسكين األلم, حييث يعميل التيدليك عليى رفيع درجي

( 62-4) الدورة الدموية وهذا يساعد على تقليل االحساس باأللم عن طريق زيادة افراز هرميون االنيدرفين اليذي يخفيف ألليم

وذلك بالضغط على المستقبالت العصبية كبيرة الحجيم  لألةمتأثيرات مسكنة  " ان للتدليكطايري عبد الرزاقيتفق مع "وهذا ,

ممييا يسييبب اغييالق بوابيية األلييم ويمنييع بييذلك مييرور االشييارات العصييبية الحسييية الحامليية لأللييم فييال تصييل الييى مراكييز بالجلييد 

  (74-7) االحساس

البرنييامج المسييتخدمة فييي بداييية  والموجةةات القصةةيرة(األشةةعة تحةةت الحمةةراء )كمييا كييان ألجهييزة العييالج الحييراري

وتبسيط عضيالت  المنطقة العنقيةأحدث حرارة في على  هذه الوسائل ملتعحيث دور مهم في تخفيف وتسكين األلم, التأهيلي 

فاذ داخيل األنسيجة سيواء العضيالت نلها خاصية ال حيثأنسجة الرقبة  فيالمتقلصة وذلك ناتج عن ما تولده من حرارة الرقبة 

ب افيراز هرميون االنيدروفين بسيبوعدم اإلحسياس بيه  عند المصاب األلم على تخفيف تساعد بالتاليأو األوتار او األربطة, و

تثبيط سرعة النواقل العصيبية المسيؤولة على المسكن لأللم والذي يفرز عند استخدام االجهزة الحرارية وكذلك تعمل الحرارة 

أن األشعة تحت الحميراء تسيتعمل قبيل  "ما أشار إليه " محمد قدري بكري ىيتفق مع إل وهذا ,(42-11)عن االحساس باأللم



  

 -8)والتمرينات فتساعد علي تحسين الدورة الدموية وارتخاء العضالت وبالتالي انخفاض درجة اإلحساس بياأللمعمل التدليك 

أن استخدام االمواج القصيرة يعمل على ازالة أو تخفيف االليم ويمكين اسيتخدامها فيي  مع "سميعة خليل" وايضا يتفق ,(205

 .(55-6)الرقبة اصابة مفصل 

 لمجمةوعتين الضةابطة والتجريبيةة  فةي( للعينات المستقلة بةين اt.testبار)اختنتائج  عرض وتحليل4-3

 .متغيرات الدراسة

 (4جدول )

ة ومستوى الداللة لبيان الفرق بين قلتس( للعينات المt.testاالوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) فرق يبين

 متغيرات الدراسة الضابطة والتجريبية في مجموعتينال

 لمتغيراتا ت
وحدة 

 القياس

 التجريبية الضابطة
قيمة 

 ت

مستوى 

 الداللة
 الفرق

 ع سف  ع سف 

 0.26 2.71 0.447 4.7 1.32 3.7 درجة مقياس شدة األلم 1
غير 

 معنوي

لمجمييوعتين لات الختبيياراحصييائيا بييين متوسييط فييرق االوسيياط ا يتضييح ميين الجييدول اعيياله عييدم وجييود فييروق دالييه 

لم بالمنطقة العنقية للمصارعين المصيابين بياالنزالق الغضيروفي حييث كانيت قيمية مستول درجة األيبية في الضابطة والتجر

(t.test(  المحسوبة )التيي اعتميدت 0.05 ( وهيي اكبير مين مسيتول الداللية )0.26( وبلغت قيمة مستول الداللة )2.71 )

للمجميوعتين الضيابطة والتجريبيية . االختبارات  االوساط  فرقعليه النتائج مما يشير الى عدم وجود فروق غير معنوية بين 

وحصييول التحسيين فييي متغييير األلييم النيياتج عيين االنييزالق الغضييروفي العنقييي للمصييارعين فييي كييال المجمييوعتين وهييذا بسييبب 

ة استخدام المجموعة الضابطة للعالج الدوائي والراحة وحسب وصف الطبيب المخيتص وكيذلك اسيتخدام المجموعية التجريبيي

 موجات القصيرة( . -اشعة تحت الحمراء-تدليك يدوي-وتطبيقهم لمفردات البرنامج التأهيلي المقترح )تمرينات تأهيلية 

ويرل الباحث ان الطريقة التقليدية )تناول المسكنات والراحية وغيرهيا( تعتبير مين الطيرق العالجيية السيلبية لتأهييل 

ياضي المصاب اال بصورة سالبة وتعتبر من الطرق المحيدودة والضيعيفة فيي الرياضي بعد االصابة والتي ال يشترك فيها الر

االثيير التييأهيلي )العالجييي(, حيييث أن تحسيين األلييم وارتخيياء الشييد العضييلي لييدل المجموعيية الضييابطة مييرتبط فقييط  بتنيياول 

فسية أضيافة اليى ذليك المسكنات الدوائية فياذا انتهيى مفعيول اليدواء سيوف يعيود األليم خصوصيا عنيد الرجيوع للتيدريب والمنا

ضعف العضالت العاملة على الرقبة مع مرور الوقت وكذلك تحدد الحركة في المفاصل نتيجية لقلية اسيتخدامها وعيدم أجيراء 

التمرينات التأهيليية بعيد اإلصيابة وبالتيالي سيهولة تكيرار االصيابة أو تفاقمهيا ليدل المصيابين عنيد ممارسية النشياط الرياضيي 

اومة الصدمات الخارجية, وقيد ملة وعدم قدرتها على تثبيت وأسناد المفاصل)حماية الرقبة( أو مقبسبب ضعف العضالت العا

ه فقيد نيعلى أن الفشل في استخدام المفاصل بانتظام خالل المدل الطبيعي لها سوف ينيتج ع ,"مصطفى إبراهيم" دراسة اكدت

ات المدل الحركي الكامل, كما أن المفاصل في حاجية المرونة في فترة قصيرة من الزمن, لذا على األشخاص استخدام تمرين

اميا . (42 -10) إلى الحركية المسيتمرة كميا تحتياج إليى الحركية فيي ميدل واسيع حتيى تحيتفظ بميداها الحركيي بشيكل مناسيب

ت هيذه المجموعة التجريبية التي قامت بتطبييق التمرينيات التأهيليية المقننية فباإلضيافة اليى تقلييل درجية االحسياس بياأللم عملي

التمرينات على زيادة القوة العضلية والمدل الحركي لعضالت الرقبة وكذلك تحسين مستول اتزان الشد العضلي على جيانبي 

الرقبة وبالتالي يزيد من ثبات المفاصيل وحمايية الغضياريف وتقلييل الضيغط عليهيا وزييادة قيدرة المنطقية العنقيية عليى تحميل 



  

ارين الرياضييية وبالتييالي منييع أو تقليييل فييرص تفيياقم او تكييرار االصييابة لييديهم وكييذلك الصييدمات التييي تحييدث اثنيياء اداء التميي

وتحسييين رد الفعييل والتييوازن والتوافييق العضييلي العصييبي ييية للرقبيية المسيياعدة علييى عييودة الكفيياءة الوظيفييية والقييدرات الحرك

التيي تحصيل فيي الرقبية  ليالالم ةمسيكنال العقياقيرخيذ أبيدل مين للمنطقة العنقية للمصيارع ورجيوع اليذاكرة الحركيية للرقبية, ف

تنياول االدويية  قللنيا مينو زوالهيا تماميا وبيذلك قيد أم ةمن األ خفيفللت اتتمرين بأخذممكن االستعاضة عنها بصورة مستمرة 

المقننية التيي ال  رينياتتمال بعكيس عليى الكبيد والمعيدة وغيرهيا مين اجهيزة الجسيم في الميدل الطوييل التي تؤثر وبشكل سلبي

دائما ما يفضل استخدام وسائل العيالج الطبيعيي لعيالج آالم والتهياب "محمود قناوي" وهذا يتفق مع ,مضاعفات تسبب تلك ال

ؤدي االسيتخدام الطوييل للمسيكنات الييى يييوتقليص العضيالت بيدال ميين اسيتخدام المبيالغ فييه لألدوييية وخاصية المسيكنات حييث 

 . (22-9) مشاكل صحيه كبيره

 لتوصيات:وا االستنتاجات -5

 من خالل عرض النتائج ومناقشتها تم استنتاج ما يأتي : :االستنتاجات5-1

من  للمصارعين المصابين باالنزالق الغضروفي العنقي األلمانخفاض شدة برنامج التأهيلي تأثير إيجابي في لل  .1

 من افراد المجموعة التجريبية . الدرجة المتوسطة

ال يعني عدم وجود االصابة ولكن فعل المسكنات عميل عليى تقلييل  بطةلدل المجموعة الضا ان انخفاض األلم  .2

 األلم .

كان لتنوع التمرينات المستخدمة فيي البرنيامج التيأهيلي قييد البحيث وباسيتخدام ادوات مختلفية تيأثير كبيير عليى  .3

 .للعبةوبالتالي سرعة عودة الالعب الى ممارسة ا وتقليل األلم عودة الكفاءة الحركية للمنطقة العنقية

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

تأهييل المصيارعين المصيابين لاالسترشاد بالبرنامج التأهيلي قيد البحث في المركز التدريبيية والتأهيليية واسيتخدامه  .1

 . من الدرجة المتوسطة والتي ال تستدعي حالتهم التدخل الجراحي باالنزالق الغضروفي العنقي

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

 .وبالتالي التخفيف من الضغط على الغضاريف واالعصاب المسببة لألةم للرقبة بعد انتهاء البرنامج التأهيلي

لمصيارعين واالهتميام بيأةم الرقبية والكشيف المبكير عين زيادة االهتمام بالوقاية من اصابات المنطقة العنقية ليدل ا  .3

 أسباب االصابة لمنع تفاقمها.

 المصادر : -6

 التربية كلية, اسيوط جامعة, ماجستير رسالة, الرقبة خشونة حاالت بعض على مقترح تأهيلي برنامج تأثير : محمد الوهاب عبد السيد احمد  .1
 .2011, الرياضية

برنامج تمرينات تأهيلية الستعادة القدرة الوظيفية لمفصل الفخذ بعد جراحة زراعة مفصل يم مصطفى عكاشة: احمد علي العطار, عبد الحل .2
 . 2007, 115, بحث منشور, المجلة العلمية لكلية التربية الرياضية للبنين, جامعة االسكندرية, العددصناعي بديل

 .  1999لفكر العربي, , دار االعالج الطبيعي وتأهيل الرياضييناسامه رياض عوني:  .3

,رسالة دكتوراه ,جامعة حلوان ,كلية التربية  تأثير برنامج بدني حركي عالجي مقترح لحاالت االلتهاب الغضروفي للرقبةرحاب عزت :  .4
 م.1998الرياضية ,  

 .2005لتربية الرياضية للبنات, , جامعة بغداد, كلية ااالصابات الرياضيةسميعة خليل محمد:  .5

 . 2010,جامعة بغداد ,كلية التربية الرياضية للبنات ,  العالج الطبيعي )الوسائل والتقنيات(محمد: سميعة خليل  .6
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 لمالحق :ا -7

 (1الملحق ) 

 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

 ة القادسيةكلية التربية الرياضية / جامع بايوميكانيك-تدريب  اكرم حسين ا.د 2

 جامعة المثنىكلية التربية الرياضية/ أصابات وتأهيل وسام شالل ا.د 3

 جامعة المستنصريةكلية التربية الرياضية/ وتأهيل أصابات عالء محمد حمزة ا.م.د 4

 رئيس اتحاد الطب الرياضي في العراق رياضي طب اخصائي مظفر عبد هللا شفيق الطبيب 5

 الديوانية رئيس اتحاد الطب الرياضي في وتأهيل طبي المفاصل اخصائي ديحيى فالح محم الطبيب 6

 مستشفى الديوانية /مركز العالج الطبيعي عالج طبيعي/اجهزة عقيل كاظم خلف م.طبي 7

 مدينة الطب / مركز العالج الطبيعي عالج طبيعي/اجهزة محمد صالح مهدي م.طبي 8

 

 (2ملحق )

 اسماء كادر العمل المساعد

 الصفة السما ت

 معالج رياضي محمد عامر 1

 معالج رياضي حيدر محمود 2

 عالج طبيعي شهد رزاق جواد 3

 تأهيل اصابات  علي حسن  4

 دكتوراه تربية رياضية حسين جاسم جويد 5

 دكتوراه تربية رياضية بشار حميد مجيد 6

 

 

 

 

 



  

 (3) رقم ملحق 

 وحدتين تأهيليتين من البرنامج نموذج ليبين 

 د 52(                                                         زمن الوحدة: 5الوحدة التأهيلية رقم )     -االسبوع الثاني    
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1 
تحت  االشعة
 الحمراء

يقوم المصاب باالستلقاء او 
الجلوس امام الجهاز ويوضع على 

 سم( من الجسم  )الرقبة( .50بعد)

 

د15  
    

2 
الموجات 
 القصيرة

يقوم المصاب بالجلوس امام 
الجهاز وتوضع ذراع الجهاز على 

 منطقة العنق بصورة متالصقة.

 

د10      

 تدليك 3

تبدا الجلسة بالتدليك اليدوي 
السطحي من االعلى  -المسحي

لألسفل يتبعه التدليك المسحي 
وتنتهي الجلسة بالتدليك  العميق

 المسحي السطحي الخفيف .
 

د10      

4 

 

التمرينات 

يليةالتأه  

 

 

من  اليدين تشبيك  - وقوف -1

 ورفع فوق الرأس الجسم خلف

وميل  لألعلى ألقصى مدل اليدين

والثبات . الراس لألمام  
 

 ثا15 4 ثا15
30

 ثا
 د2.15

 األيسر معصمال مسك -وقوف -2

 ,من خلف الظهر اليمنى اليدب

 ميل مع اليمنى, اليد باتجاه وسحبه

.والثبات  اليمين تجاه الرقبة  

 

ثا15 ثا15 4   
45

 ثا
 د4.30

والرقبة على  الظهر -جلوس -3

العمل علي النزول بالذقن  استقامة,

وشد عضالت الرقبة األسفل  ىإل

ت .والثبا  
 

 ثا15 4 ثا10
45

 ثا
د2.10  

 علي الظهر والرقبة  -جلوس  -4

والعمل علي الضغط و استقامة, 

.الثباتوشد األكتاف لتقريبهما معا    

 

ثا15 ثا15 4   
45

د2.30 ثا  

5 
الختام 
 )التهدئة(

لعضالت  سطحي تدليك مسحي 
 العنق

الصورة اعاله  د5       

 



  

 د 57زمن الوحدة:                            (                             20يلية رقم ) الوحدة التأه    -   االسبوع السابع
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التمهيد 

 )االحماء(

 جهاز البتكلركوب -1

تبادل رفع الذراعين اماما -2

 وجانبا  

 

د10      

 تدليك 2

  عميق يتبعه الدعكي -مسحي
   . السطحيالمسحي ب وتنتهي 

 

د10      

 

 

3 

 

التمرينات 

 التأهيلية

   

  سلم جانبي مسك  -وقوف -1
 ثم مستقيم, اليسرى والراس باليد
. والعودة اليسار تجاه الرقبة ميل  

 

8تكرار  4 
45

د1 ثا د8   

وقوف مواجها لسلم من -1
مسك   –الجانب والنظر لألمام

العمود باليد اليمنى ,ثم دوران 
 الراس لجهة اليمين والعودة .

 

تكرار

8 
4 

45

 ثا
د1 د8   

للحائط  مواجهالظهر -جلوس -3

اس الر حول المطاط ربط حبل ,

وقيام المصاب بالمقاومة والثبات 

. 

 

ثا10 د1 4  د2  د5.40   

مواجها الحائط من  -وقوف-4
 سويسرية, وضع الكرة الجانبال

بين الحاط والراس والضغط 

. بالراس في اتجاه الكرة والثبات  

 

ثا10 د1 4  د2  د5.40   

 القيامدمبلص ,حمل -وقوف– 5
 من ليقتربا معا الكتفين برفع

والثبات .  األذنين  
 

ثا15 د1 4  د1  د5   

4 
الختام 

 )التهدئة( 
تدليك سطحي وعميق لعضالت 

 العنق واالكتاف
صوره اعالةال د5   

    

 


