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 برنامج مقترح باستخدام التمرينات العالجية والعالج املائي لعالج ألالم الرقبة تأثير 

 

 املقدمة: 1

إن لياقه الفرد وقدرته علي الوفاء باملتطلبات البدنية التي تواجهه في حياته اليومية بهدف          

الانتاج والترفيه تتطلب سمات وخصائص جسمية تتماش ي وطبيعة العمل ونوع النشاط كما 

توقف ترتبط اللياقة الوظيفية بمدي كفاءة ألاجهزة الحيوية ملا لها من الارتباط بنشاط الفرد وت

 .(97:   5)كفاءة ألاداء بهذه ألاجهزة علي مستوي لياقتها العضوية 

إلي أهمية اللياقة النفسية  Morehouse. Miller (1791وميلر ) سمير هاو وأشار            

والوظيفية والتشريحية وقد أكد ان العيوب الوراثية واملكتسبة وعدم تناسب أجزاء الجسم من 

علي الكفاءة الوظيفية وقد يكون مصدر للكثير من إلاصابات وألامراض  حيث الحجم والشكل يؤثر 

 (8 :131 .) 

الجوانب الهامة التي تعكس شخصية إلانسان ودوره في  أحدويعتبر القوام الجيد هو         

املجتمع الن الفرد السليم تكون لديه شخصية سوية عادية ويكون نافعا في املجتمع بينما ذو 

 ف يتأثر بقوامه ويشعر بنقص في نفسه القوام املنحر 

ان القوام السليم هو انعكاس لصورة الفرد املتكاملة  إلى( 1785وقد أشارت نجالء إبراهيم جير )

من النواحي العقلية والنفسية والاجتماعية فالقوام من أهم املؤثرات العامة الدالة على صحة 

 الانسان.وسالمة 

منفصلة تعرف بالفقرات املوضوعية واحدة فوق  فقرة عظمة 31على  ويحتوي العمود الفقري            

ألاخرى منها سبع فقرات عنقية واثني عشر فقره صدرية وخمسه فقرات قطنية، ويشمل العجز علي 

خمسه فقرات ملتحمة بينما العصعص يمثل فقرتين أحيانا ملتحمتين ويختلف هذا العدد بحسب 

فقره محتسبين الفقرات الحرة الغير  12أخرون الفقرات إلي الفقرات املندمجة مع بعضها ويقسم 

 .(111:3)مندمجة محدودة بحوض من أسفل والجمجمة من أعلى 

  -البحث: مشكلة  1-2

يعد العالج الطبيعي فرع من فروع العلوم الطبية الذي يعالج العديد من إلاصابات              

باستخدام الوسائل الطبيعية كالعالج املائي والحراري والكهربائي والتدليك الطبي والتمرينات 

 الحاالت.العالجية دون التدخل الجراحي والدوائي بأغلب 

علمية الخاصة بالعالج الطبيعي في شتي أنحاء العالم يعتبر جزء وإن الاهتمام يتطور ألابحاث ال

الاجتياز من خطط التدريب والاعداد في الدول املتقدمة ملا له من تأثير إيجابي وفعال في إعداد 

 وبناء الانسان املتخصص في مختلف املجاالت العلمية 

حيث يقع عليه عب معظم حركات  والعمود الفقري هو املصدر الرئيس ي لكافة الحركات في الجسم    

الانشطة اليومية والتي تتطلب الثني والدوران أو كليهما، ويخضع العمود الفقري للعديد من 

التناديان الواقعة عليه سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة فهو محل وقوع إلاصابات بتركيبته 

 (.  191:   3املختلفة من عظام وأربطة ومفاصل وعضالت ) 
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لتركيب العمود الفقري حيث يتكون من ثالث وثالثين عظمة أسطوانية الشكل وتتداخل  ونظرا

كل فقرتين جارتين مع بعضهما البعض وتنقسم سلسلة الظهر علي اعقاد طولها إلي خمس 

 مناطق .

إلي أثني   Thoracic spineلسبع فقرات واملنطقة الصدرية   Cervical spineاملنطقة العنقية 

إلي أربع فقرات  Coccyaإلي خمس فقرات وأخيرا العصعصية  Sacrumوالعجزية  عشره فقرة ،

 وخمس فقرات قطنية .

وتتباين املناطق الخمس تباينا كبيرا في مدى مرونتها فهي تتراوح بين القوام واملرونة تماما 

ساس ي )العصعصية( والوصول إلي درجة مبعده من املرونة وتعتبر التمرينات العالجية املحور الا 

في عالج الانحرافات القومية املكتسبة والغير مكتسبة وإلاصابات خصوصا في املرحلة الاولى 

 ( 111:  2للتشوهات وكذلك املراحل املتوسطة وقبل الوصول إلي مرحلة الشديدة.)

والتمرينات العالجية هي مجموعة مختارة من التمرينات يقصد بها تقويم أو عالج انحراف أي 

لة الطبيعية بهدف مساعدة هذا العضو للرجوع إلي الحالة الطبيعية ليقوم عضو عن الحا

 بوظيفته الكاملة )       (.

وكثيرا ما يتعرض العمود الفقري الرقبى ألمراض الرضوض ،ألنه يقع بين الرأس والعمود الصدري 

من حركة الرقبة بفعل مركب ألاطلس _ املحور _ %85غير املتحرك نسيبا وتحدث حوال 

يوجد في العمود الرقبى املتحرك بشكل جيد حوالي .Axis _skull comp_ Lex Atlasلجمجمة  ا

 ويمكن ألي منها أن يتعرض اللتهاب )      (.  Synoviumمفصال مبطنا بغشاء زاللي 31

( بأن التمرينات العالجية هي مجموعة مختارة من التمرينات يقصد بها 1771وأشارت حياة عياد )

راف عن الحالة الطبيعية أو عالج إصابة التي تؤذي إلي إعاقة العضو املصاب عن تقويم الانح

القيام بالوظيفة الكاملة وذلك بهدف مساعدته بالرجوع إلي حالته الطبيعية ليقوم بوظائفه 

 الكاملة.

( إن هناك مستلزمات يجب مراعاتها عند وضع جلسات برنامج 1771وذكر احمد السيد  )      

العالجية منها أداء التمرينات عند وضع جلسات بصورة صحيحة من حيث عدد مرات التمرينات 

التكرار املريض الوضع الالزم سواء باالستلقاء أو الجلوس أو الوقوف ثم املقاومة والانتباه علي 

استقامة الجسم ومقدار املقاومة، وإن البدء بتمرينات إلاجماء واملد ثم التمرينات العالجية 

 (. 125:      1ستخدام جسم ) ألاخرى با

ونظرا لكثرة إلاصابات الشائعة للرقبة والتي تحدث لكل من الرجال والنساء والكبار والصغار     

فقد اتهم العديد من الباحثين والدراسين لدراسة هذه املشكلة ومن الدراسات السابقة التي 

وان تأثير بعض التمرينات م بعن1111تناولت هذه املشكلة دراسة يوسف الزم كماش وأخرون 

العالجية على عالج ضعف العمود الفقري وبعض عناصر اللياقة البدنية للتالميذ بأعمار من 

سنة ونظرا لتردد الطلبة ملركز العالج الطبيعي بمدينة غريان ال حظو كثرة املصابين باألم 12_11

 لة . الفقرات العنقية مما جعلهم يقومون بوضع برنامج عالجي لهذه املشك

ويتعرض الجهاز الحركي ألنواع عديده من إلاصابات باختالف أنواعها وشدتها وسهولة عالجها   

ونتائج العالج وقد تحدث هذه إلاصابات منفرده أو مصحوبة بإصابات أخري لباقي أجهزة الجسم 
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ات فيما كما يحدث في حوادث الطرق والكوارث الطبيعية كالزالزل والبراكين ،وتتمثل أنواع إلاصاب

يلى ) الرضوض_ التواء املفاصل_ إصابات ألاربطة_ تمزق الغضاريف الهاللية_ الكسور_ قطع 

 أوتار العضالت_ إصابات ألاعصاب الطرفية (    

 -املصطلحات املستخدمة في البحث :1-

 -العالج الطبيعي : -1

هو فن وعلم يسهم في تطوير الصحة ومنع املرض من خالل فهم حركة الجسم وهو يحمل      

 ( 111: 9علي تصحيح وتخفيف أثار املرض وإلاصابة )

 -القوام:  -2

( السليم من أهم الدعائم ألاساسية في حياة إلانسان فعن طريق القوام Postureيعتبر القوام )

يبنى ويمارس شتى أنواع ألانشطة البدنية التي تساعد على املعتدل السليم يستطيع إلانسان أن 

 (.   25: 1البناء )  

 -: (Cervical vertebrae)الفقرات العنقية  -3

)     الرقيبةوهي شبع الفقرات صغيرة نسبيا تحتل منطقة الرقبة ومن هنا سميت الفقرات         

5  :39 .) 

 -العالجية: التمرينات  -2

هي نوع من التمارين تعطي لتحسين ألاداء العضلي العام للجسم وتقوية العضالت والعظام       

 ( 51:     3  )وألاربطة. واملفاصل 

  -الفقري: العمود -5

اسم يطلق علي عظام الظهر املتكونة من الفقرات املتراص بعضها فوق بعض البعض ويربط       

 ( 119:   5ف .)بينهما ألاربطة والعضالت والغضاري

  -ألالم: -6

حقيقة أو محتملة أو موصوفة بعبارات  نسجيههو إحساس مزعج وتجربة انتقالية يشار كان ادبة 

 .(11 :3من هذا القبيل 

 منهج إجراءات البحث  -

 -: املستخدم منهج-3-1

استخدم الباحثون املنهج التجريبي ذي التصميم ألاحادي وباختيار القياس القبلي                      

 البحث.والبعدي ملالئمته لطبيعة 

 -البحث: مجتمع  3-1-1

 ثم اختيار مجتمع البحث من مركز العالج الطبيعي بمنطقة سهل الجفارة                       

  -البحث: عينة  1-2 -8

ثم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من املرض ى املترددين على قسم العالج الطبيعي                     

(حاالت ، وقد تم 5الرقبة( والبالغ عددهم)  باأللموالذين هم مصابون  الطبيعي،بمركز السواني للعالج 

 إجراء التجانس في املتغيرات ألاساسية للبحث
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 ( 1جدول رقم ) 

 ات الاساسية قيد البحثاملتغير 

 المعالجات االحصائية          

 المتغيرات

المتوسط  الوسيط    

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 معامل االلتواء

 050.0+ ..85 51.533 51351 الطول 

 550.1- 501. ..15. 3.51 الوزن

 558.1+ 518. 31 31 العمر

 

( أن جميع قيم الالتواء لذى عينة البحث في املتغيرات  1يتضح من خالل الجدول رقم ) 

( ،  3)± ( ، وأن هذه القيمة أقل من  1.112-/1.985ألاساسية الطول والوزن والعمر تنحصر ما بين ) +

 مما يدل على تجانس أفراد عينة البحث. 

 شروط اختيار العينة 3-1-3

 في الرقبة(اصابة  لديهمأن يكون من املصابين الذين  -1

 سنة. 25إلى  31أن يكون من املرض ى الذين تتراوح أعمارهم من -1    

 بمركز العالج الطبيعي السواني   الطبيعيأن يكون من املرض ى املترددين على قسم العالج -3    

  عليهم.أن يكون من املرض ى الذين يرغبون في تطبيق البرنامج  -2

 الاختبارات وألادوات املستخدمة في البحث  3-2

 الاختبارات املستخدمة في البحث  3-2-1

 الالم.اختبار  -1

 )الراس(. لألعلىاختبار رفع الرقبة  -1

 .لألخلفالرقبة  اختبار مد -3

 لليمين.اختبار لف الرقبة  -2

 .لأليساراختبارلف الرقبة  -5

 الكتف.اختبار قوة العضالت العاملة على مفصل  -1

9-  

 -البحث: ألادوات املستخدمة في  3-2-2

 مدرج  مقياس-9 مقعد-1    تقل-5   حبل-2طبية    كرة-3   سرير-1    مسطرة-1

 -البرنامج: أسس اختيار 3-3

 -التالية: تم وضع البرنامج على ألاسس 

 لعينة البحث من حيث  -1
ً
 العمر.أن يكون مالئما

 الرقبة.تم اختيار التمرينات العالجية التي تعمل على تقوية عضالت  -1

 البسيطة.تم البدء من التمرينات  -3

 املركبة.تم التدرج من التمارين البسيطة إلى التمارين  -2
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في بداية البرامج تم استخدام التمارين باملساعدة ثم في نهاية البرنامج استخدمت تمارين  -5

 املقاومة.

 -البرنامج: اختيار محتوى  3-4

  (5)بالبحث واملراجع والدراسات السابقة املتعلقة  خالل الكتبتم اختيار محتوى البرنامج من               

(1(  )11(  )15  ) 

 -البرنامج: ضبط محتوى  3-5

 الطبيعي.قبل وضع البرنامج تم عرضه على مجموعة من الخبراء املتخصصين في العالج             

 -للبرنامج: التصميم الزمني  3-6

( وحدات في ألاسبوع بحيث يكون 3( دقيقة بواقع )11تم تصميم زمن الوحدة العالجية في )                

 شهر ونصف حواليأي  عالجية؛وحدة  (18)الفترة الكلية للبرنامج 

 -الاستطالعية: الدراسة  3-7

 1على عينة من مجتمع البحث وخارج عينة البحث وعددهم تم إجراء الدراسة الاستطالعية               

 وذلك لألهداف التالية : 1118/ 1- 2-( 3من املصابين في الفترة من   

 والاختبارات.التعرف على طريقة إجراء القياسات  -1

 والقياسات.التعرف على الزمن املحدد إلجراء الاختبارات  -1

 املقترحة.التمرينات  تنفيذالتعرف على طريقة  -3

 البحث.التأكد من مناسبة الاختبارات والقياسات املستخدمة في  -2

 البحث.التأكد من صالحية الادوات والاجهزة املستخدمة في  -5

 والتكاليف.في الجهد والوقت  الاقتصادالاختبارات بسهولة مع  تنفيذالاطمئنان على  -1

 -ألاساسية: الدراسة  3-8

من في الفترة  القبليالقياس  وبأجراء الباحثون قام ي اجرائهاالدراسة الاستطالعية الت في ضو              

من توفر الشروط العلمية والفنية واستكمال كافة الاجراءات لبدء  التأكد( وبعد  1118/  1  -  11- 9  ))

 -  1-11بتطبيق البرنامج على العينة الاساسية للبحث في الفترة ) الباحتتانو  تنفيد تجربة البحث قامت

( وبعد الانتهاء من تنفيد البرنامج املقترح على العينة الاساسية للبحث   1118- 9- 12(الى غاية  )  1118

 ( 1118/  9/ 31-17القياس البعدي في الفترة ) بأجراء الباحتانقامت 

 :الاحصائيةالوسائل  11 -2

  spssتمت معالجة البينات احصائيا باستخدام برنامج الاحصاء للعلوم الاجتماعية )                   

 -(وتضمنت املعالجات الاحصائية مايلي :

 الالتواء  معامل-2                               الحسابي. املتوسط-1

 الارتباط  معامل-5                              املعياري. الانحراف-1

 للفرق بين متوسطين حسابين مرتبطين  tاختبلر -1                                   الوسيط.-3

 

 عرض ومناقشة النتائج -4

 -: عرض النتائج 4-1
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 ( 2جدول رقم ) 

 الالم. رال اختباداللة الفروق بين القياس القبلي والبعدي 

 ( 5) ن =                                                                                     

          المعالجات          

 االحصائية

 االختبار

  القياس البعدي     القياس القبلي

الفرقبين 

 المتوسطين

 

 قيمة  )ت(

 2ع 2س 1ع 1س

 2.11  -1.1 1... 1..2 1..1 2.2 قياس االلم      

 1.919=  1.15مستوى الداللة عند                                                                    

( والخحححاص باملتوسحححطات الحسحححابية والانحرافحححات املعياريحححة وقيمحححة  1يتضحححح محححن خحححالل الجحححدول رقحححم )        

( والانححححححراف املعيحححححاري للقيحححححاس  1.5الالحححححم ، حيحححححث إن املتوسحححححط الحسحححححابي للقيحححححاس القبلحححححي ) ال اختبحححححار )ت( 

( والانححححححححراف املعيحححححححاري للقيحححححححاس  1.11( بينمحححححححا  كحححححححان املتوسححححححط الحسحححححححابي للقيحححححححاس البعححححححدي ) 1.31القبلححححححي )

مححححححححة ( ، وأن هحححححححذه القيمححححححححة اكبحححححححر مححححححححن القي 1.11( ، وأن قيمححححححححة ) ت ( املحتسحححححححبة   تسححححححححاوي ) 1.81البعحححححححدي ) 

، مما يدل على وجود فروق ذات داللحة إحصحائية بحين القيحاس  1.919= 1.15الجدولية عند مستوى داللة 

 القبلي والبعدي ولصالح القياس البعدي .

 ( 3جدول رقم ) 

 داللة الفروق بين القياس القبلي والبعدي مد الرقبة لالمام

 ( 5)  ن = 

المعالجات 

 االحصائية

 االختبار

الفرق بين  القياس البعدي القياس القبلي

 المتوسطين

قيمة 

 )ت(

 .ع 5س .ع 5س

مد  قياس

 لألمامالرقبة 

.55. .511 555.. 1511 -.51. .51. 

 1.919=  1.15مستوى الداللة عند                                                            

( الخحاص باملتوسحطات الحسحابية والانحرافحات املعياريحة وقيمحة )  3يتضح من خالل الجحدول رقحم )          

( والانحححراف املعيححاري 7.18حيحث إن املتوسححط الحسحابي للقيححاس القبلحي )  لألمححاممححد الرقبحة  ر ال اختبحات ( ،

( والانحححححراف املعيححححاري  11.11( ،بينمححححا  كححححان املتوسححححط الحسححححابي للقيححححاس البعححححدي ) 1.55للقيححححاس القبلححححي ) 

، وأن هحححححححححذه القيمحححححححححة أكبححححححححر محححححححححن القيمحححححححححة 1.57( ، وأن قيمحححححححححة ) ت ( املحتسححححححححبة =   2.22للقيححححححححاس البعحححححححححدي ) 

، مما يدل على وجود فروق ذات داللحة إحصحائية بحين القيحاس 1.919=  1.15ند مستوى داللة الجدولية ع

 القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي 

 

 ( 4جدول رقم ) 

 ( 5) ن =      القبلي والبعدي ملد الرقبة للخل داللة الفروق بين القياس
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 معالجات االحصائية

 االختبار

 قيمة ت الفرق بين المتوسطين القياس البعدي قياس القبلي

 .ع 5س .ع 5س

 

 لألخلفقياس مد الرقبة 

 

..31 

 

1.77 

 

2.66 

 

1.41 

2.12  

2.71 

   1.919=  1.15مستوى داللة عند                                                                          

( الخححاص باملتوسححطات الحسححابية والانحرافححات املعياريححة وقيمححة 2يتضححح مححن خححالل الجححدول رقححم )            

( والانححراف املعيحاري 3.31حيث إن املتوسط الحسحابي للقيحاس القبلحي) لألخلفمد  الرقبة  ر ال اختبا)ت( ،

( والانححراف املعيحاري للقيحاس  5.11( ،بينما كان املتوسط الحسحابي للقيحاس البعحدي )1.99للقياس القبلي)

،وأنهححذه القيمححة أكبححر مححن القيمححة الجدوليححة عنححد مسححتوى  1.91( ،وأن قيمححة )ت( املحتسححبة = 1.21البعححدي)

بحححححين القيحححححاس القبلحححححي والبعحححححدي و لصحححححالح  ةداللحححححة إحصحححححائي،ممحححححا يحححححدل علحححححى وجحححححود فحححححروق ذات  1.15داللحححححة 

 القياس البعدي .

 ( 5جدول رقم ) 

 ( 5) ن =  الالقبة لليمين القياس القبلي والبعدي ملدداللة الفروق بين 

 المعالجات االحصائية

 االختبار

 قيمة ت  الفرق بين المتوسطين القياس البعدي القياس القبلي

 .ع 5س .ع 5س

 5.1. .5. - .150 51. 1555 1503 لليمين  ةمد الرقب

 1.919=  1.15مستوى الداللة عند                                                                                

( الخاص باملتوسطات الحسابية والانحرافحات املعياريحة وقيمحة ) ت  5يتضح من خالل الجدول رقم )       

( والانححححراف املعيحححاري 2.13ي للقيحححاس القبلحححي ) محححد الرقبحححة لليمحححين حيحححث  إن املتوسحححط الحسحححاب ر ال اختبحححا( ،

( والانحححححراف املعيححححاري للقيححححاس  1.5( ،بينمححححا املتوسححححط الحسححححابي للقيححححاس البعححححدي ) 2.11للقيححححاس القبلححححي ) 

وان هحححده القيمححة، أكبحححر مححن القيمحححة الجدوليححة عنحححد  1.15( ، وأن قيمحححة ) ت (  املحتسححبة =  2.17البعححدي ) 

ممحححححا يححححححدل علحححححى وجححححححود فححححححروق ذات داللحححححة إحصححححححائية بحححححين القيححححححاس القبلححححححي  ، 1.919=  1.15مسحححححتوي داللححححححة 

 والبعدي لصالح القياس البعدي .

 ( 6جدول رقم ) 

 ( 5=  ن ) الكتفينداللة الفروق بين القياس القبلي والبعدي لقوة العضالت 

 المعالجات االحصائية

 االختبار

الفرق بين  القياس البعدي القياس القبلي

 المتوسطين

 قيمة ت 

 .ع 5س .ع 5س

 5.8. 5555- 5.8. 5.505 5.0. .505 قوة عضالت الكتفين 

 1.919=  1.15مستوى الداللة عند                                                                 

( الخححاص باملتوسححطات الحسححابية والانحرافححات املعياريححة وقيمححة )  5يتضححح مححن خححالل الجححدول رقححم )         

( والانححححححراف املعيحححححاري 11.7إن املتوسحححححط الحسحححححابي للقيحححححاس القبلحححححي )  ثالكتحححححف حيحححححت ( ، لقحححححوة عضحححححالت 

ححراف املعيحاري للقيحاس ( والان 11.11( ، بينما املتوسط الحسابي للقياس البعحدي ) 1.81للقياس القبلي ) 
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، وأن هحححذه القيمحححة أكبحححر محححن القيمحححة الجدوليحححة عنحححد  1.19( ، وأن قيمحححة ) ت (املحتسحححبة =  1.89البعحححدي ) 

، ممحححححا يححححححدل علحححححى وجححححححود فححححححروق ذات داللحححححة إحصححححححائية بحححححين القيححححححاس القبلححححححي  1.919=  1.15مسحححححتوى داللححححححة 

 والبعدي لصالح القياس البعدي .

 -النتائج:  مناقشة 4-2

(والخاصحححححححححة باملتوسحححححححححطات   1( )   5( )     2( )   3( )  1يتضححححححححح محححححححححن خحححححححححالل الطحححححححححالع علححححححححى الجحححححححححداول )       

 ذات داللحة احصحائية بحين القيحاس 
ً
الحسابية والانحرافات املعياريحة الختبحارات قيحد البححث أن هنحاك فروقحا

ال كححححان لححححه أثححححر فعححححال وإيجححححابي القبلححححي والبعححححدي ، وأن هححححذه الفححححروق ترجححححع إلححححى تححححأثير البرنححححامج املقتححححرح الححححذي 

والخلحححف وللجانحححب وكحححذلك قححوة عضحححالت الرقبحححة  ، ممحححا يحححدل  لألمحححامقيحححد البححححت وهحححي محححد الرقبححة  تاختبححارا

  5( )  1995بهااااء الااادد  أحماااد مر)ااا ي  يااادان) علحححى نجحححاح البرنحححامج املقتحححرح ، وهحححذا يتفحححق محححع نتحححائج دراسحححة 

دوسا   التحنفس و دراسحة ب الفقحرات العنقيحة علحي وظحائف بعنوان: تأثير البحرامج العالجيحة املختلفحة اللتهحا(

بعنحححححوان تحححححأثير بعحححححض التمرينحححححات العالجيححححة علحححححى عحححححالج ضحححححعف العمحححححود  ( 7)  م 2006وأخااااارون  ال م كمااااا 

حيحث وجحدت هحذه الدراسحات أن  سحنة(12_ 11الفقري وبعض عناصر اللياقة البدنية للتالميذ بأعمار من )

جابي لقوة ومرونة العضالت العاملة ، وبذلك يكون قد تحقق الفرض الذي التمرينات العالجية لها تأثير إي

يحححححنص علحححححى وجحححححود فحححححروق بحححححين القيحححححاس القبلحححححي والبعحححححدي ومحححححن خحححححالل محححححا تحححححم عرضحححححه يتضحححححح أن التمرينحححححات 

العالجية لها دور إيجابي وفعال في عالج الخلع في مفصل الرقبحة ، حيحث ذكحرت حيحاة عيحاد و محمحد السحيد 

 التمرينات العالجية لها تأثيرات وظيفية ومصاحبة تزيد من نشاط الدورة الدموية .أن  شطاء

كمححححا نالححححححن محححححن خحححححالل نتححححائج الجحححححدول بحححححان هنحححححاك فرقحححححا وا حححححا بحححححين القياسحححححات القبليحححححة والقياسحححححات       

الن قسححححم كبيححححر مححححن التمرينححححات املقترحححححة فححححى البرنححححامج  الرقبححححة ودلححححكالبعديححححة لقححححوة العضححححالت العاملححححة علححححى 

سبب تغير في العضلة منهحا الزيحادة  الرقبة ودلكالعالجي تخدم بشكل وا ح لتقوية العضالت العاملة على 

 املقترح.في الحجم وتقليل النسيج الذهني نتيجة للبرنامج 

 -الاستنتاجات:  5-1

 التالية: الاستنتاجات الى  الباحثون ض ومناقشة النتائج توصل بعد الانتهاء من تجربة البحث وعر           

 الرقبة.أن البرنامج التأهيلي املقترح أدى إلى تقليل الالم  -1

 أن البرنامج املقترح أدى إلى زيادة قوة العضالت العاملة على الرقبة وكذلك عضالت الكتفين  -1

 الرقبة.البرنامج املقترح أدى إلى زيادة مرونة  -3

فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبلي  الباحثون وجودستنتاجات الحن من خالل الا  -2

 البحث.مما يدل على تحقيق أهداف  والبعدي،

 توجد عالقة طردية بين تحسين بعض املتغيرات البدنية التي لها عالقة بالرقبة  -5

 

 

 

 -التوصيات:  5-2

 -آلاتية: الى التوصيات  الباحثون من خالل استنتاجات البحث توصل             
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بإمكانية الاستفادة من نتائج هذا البحث في مستشفيات ومراكز العالج  الباحثون يوص ي  -1

 الطبيعي.

بإجراء املزيد من البحوث والدراسات حول هذا املوضوع ومحاولة تطوير  الباحثون يوص ي  -1

  البرنامج.

 إلاصابة.عند استخدام التمارين العالجية يجب أن تكون دقيقة ومالئمة لطبيعة  -3

 الخبراء.قبل وضع البرامج العالجية يجب عرضها على مجموعة من  -2

 إلاصابات.يجب استخدام التمرينات العالجية التي لها تأثير إيجابي وفعال في عالج  -5

عند استخدام التمرينات يجب البدا بالتمرينات السهلة ثم الوصول إلى التمرينات الصعبة أو  -1

 املركبة.

 عند استخدام التمرينات العالجية يجب أن نبدأ بالتمارين املساعدة وصوال الى املقاومة. -9

 محددة.يجب إجراء التمارين العالجية تحت قواعد معينة وشروط وقوانين  -8

 اصابة.على العضو املصاب اذا كانت توجد به  قيلهتعدم حمل اوزان   -7

 -واملراجع: املصادر 

ابححححححححراهيم رحومححححححححة محمححححححححد و  -1

 فتحي الهسهش يوسف                          

منشححححححححورات جامعححححححححة قححححححححاريونس . الطبعححححححححة الاولححححححححى  –اصححححححححابات الرياضححححححححيين 

 م1111

 م1788الاولى الصحة املدرسية والعالج الطبيعي بيروت الطبعة  احمد السيد  -1

الام الظهر والطب البديل مكتبة مدبولي ميدان طلعت القاهرة الطبعة   احمد حلمي   -3

 م  1117الاولى 

 –دار اسحامة للنشححر والتوزيحع عمححان  –موسحوعة طحب العظححام واملفاصحل  اسماعيل الحسيني -2

 م1112الاردن الطبعة الاولى 

بهاااء الااادد  أحمااد مر)ااا ي   -5

  يدان

تحححأثير البحححرامج العالجيحححة املختلفحححة اللتهحححاب الفقحححرات العنقيحححة علحححي وظحححائف 

 1775التنفس 

دار  –محححححححدخل إلحححححححى بيولوجيحححححححا الانسحححححححان مبحححححححادئي التشحححححححريح والفسحححححححيولوجيا  عائش زيتون  -1

 الطبعة الثانية الاردن –سمار للنشر والطباعة 

يوسحححححححححححححححححححححححححححححححف الزم كمحححححححححححححححححححححححححححححححاش  -9

 واخرون 

عالج ضعف العمود الفقري وبعض  تأثير بعض التمرينات العالجية على

 م 1111سنة 12_11عناصر اللياقة البدنية للتالميذ بأعمار من 

 م 1777اللياقة البدنية والنفسية دار السالم الطبعة الاولى  مير هاوس  -8
 


