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 الكلمات المفتاحية:
للعمود  المدى الحركي، البرنامج التأهيلي

 الغضروفي القطني.االنزالق ، الفقري 

  ملخص: 
من خالل تطبيق برنامج تأهيلي باستخدام تمارين رياضية عالجية، 

عبر هذه الدراسة التجريبية، الكشف عن أثر ذلك  ون يحاول الباحث
المدى الحركي لألمام، للعمود الفقري )المدى الحركي على مستوى 

المدى المدى الحركي للخلف، المدى الحركي المحوري القطني يمين، 
لدى أفراد العينة، وتم استخدام  الحركي المحوري القطني يسار(

التصميم التجريبي للمجموعتين المتكافئتين، واختيار أفراد العينة 
مصابا باالنزالق الغضروفي القطني، معدل  20بالطريقة المقصودة لــ 

سنة، وأظهرت النتائج أفضلية استخدام  (1.41± 63.85)أعمارهم 
على استخدام البرنامج التأهيلي التقليدي  ،لتأهيلي المقترحالبرنامج ا

في تحسين مستوى المدى  المطبق على أفراد المجموعة الضابطة
 .لدى المصابين باالنزالق الغضروفي القطني الحركي للعمود الفقري 

 غليس محمد حث المرسل:االب
 ps@gmail.comm.ghelis.staااليميل: 
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 Abstract  
From the application of a rehabilitation program that 
contains therapeutic exercises, the researcher tries to 
detect the effect on the motor range of the spine 
(front motor range, rear engine range right lumbar 
motor range, lumbar motor range on the left) for 
patients. The researcher used the experimental desig 
(control and experimental group).  The sample 
members were chosen in a manner intended for 20 
patients with lumbar disc herniation, their mean age 
(63.85 ± 1.41) years, The results showed that the 
experimental group using the reeducation program 
proposed by the researcher to improve motor 
amplitude to patients with lumbar disc herniation has 
a favor compared to the control group that used a 
traditional program.  
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І - مقدمة.  

من بين األمراض األكثر شيوعا أمراض أالم الظهر وتعتبر من أكثر المتاعب  
 ،ي ال تقتصر على فئة محدودةيعانى منها الكثير من الفئات، فه الصحية التي

 القضاة خالد محمد كل من اج إلى تمرينات عالجية مقننة، حيث قاماألمر الذي يحت
'' أثر التمرينات  تحت عنوانتجريبية دراسة ب (2013هاني ) بني العابدين وزين

، فتوصل الباحثان إلى أن العالجية في تأهيل المصابين بالفتق الغضروفي المزمن ''
ال إحصائيا باستخدام البرنامج التأهيلي المقترح، بشكل أفضل ااألثر اإليجابي كان د

 من البرنامج التأهيلي التقليدي.
طولي الوحيد للجسم الذي يحمل وزن الجذع كامال، يعد العمود الفقري المحوَر الو 

وبناء على ذلك فان  ،الحوض وتحركه مع الفقرات العجزيةوتتصل فقراته القطنية مع 
أي اختالل يصيب محور الجسم سيؤثر سلبًا على المستوى الوظيفي للجذع وعلى 

 لىيرتكز ع يبرنامج التأهيلالمحتوى  أنب( 1989يرى النماس )و ، حركة الجسم
، إعادة بناء هذه الوظيفةمعرفة نوعية العضالت المتأثرة ووظيفتها والعمل على 

العالجية عن طريق التمرينات ، المدى الحركيي إلى إعادة تنمية وتطوير والسع
 المناسبة.

فجاءت هذه الدراسة التجريبية للكشف عن مدى تأثير برنامج تأهيلي مقترح على 
المدى الحركي لألمام، المدى الحركي للخلف، )فقري للعمود ال تحسين المدى الحركي

لدى  (لمدى الحركي المحوري القطني يسارالمدى الحركي المحوري القطني يمين، ا
مجموعة تجريبية من المصابين باالنزالق الغضروفي القطني، وذلك بالمقارنة مع 

الفتراض  ينالباحث دعاضابطة، ما  برنامج تأهيلي تقليدي مطبق على مجموعة أخرى 
 ما يلي:
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توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين أفراد المجموعة التجريبية والضابطة ال  -
  .للعمود الفقري  الختبارات المدى الحركيفي القياس القبلي 

توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجتي القياسين القبلي  -
 لدى أفراد المجموعة التجريبية د الفقري للعمو  الختبارات المدى الحركيوالبعدي 

  .ولصالح القياس البعدي
توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجتي القياسين القبلي ال  -

 .لدى أفراد المجموعة الضابطة للعمود الفقري  الختبارات المدى الحركيوالبعدي 
وسطي المجموعة التجريبية توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين درجات مت -

 للعمود الفقري  الختبارات المدى الحركيو المجموعة الضابطة في القياس البعدي 
  .ولصالح المجموعة التجريبية

П - الطريقة وأدوات. 
  وطرق اختيارها. العينة -1

تمثل مجتمع الدراسة من المرضي الذين يعانون من االنزالق الغضروفي القطني، وقد 
 (1.41± 63.85) أعمارهممعدل  فردا( 20)ة البحث بالطريقة العمدية تم اختيار عين

 قسمت لـمجموعة ضابطة و أخرى تجريبية.، سنة
 .إجراءات الدراسة -2
  المنهج. – 2-1

بار الحقيقي لفروض الوحيد الذي يمكنه االختالبحث المنهج التجريبي هو منهج 
 (.388، ص2002)ملحم، العالقات الخاصة بالسبب أو األثر.

المنهج التجريبي كونه مالئم لطبيعة المشكلة، واستنادا وعلى ذلك األساس تم استخدام 
-تينالمتكافئ تينالمجموع''التصميم التجريبي بطريقة:  استخدمعلى الدراسات السابقة 

http://www.shbabnahda.com/forum/showthread.php?t=9953
http://www.shbabnahda.com/forum/showthread.php?t=9953
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Two Equated Group Methodواسطة المجموعة التجريبية الواحدة ''، ب
 والمجموعة الضابطة الواحدة، و ذلك عن طريق القياس القبلي و البعدي.

 تحديد المتغيرات. – 2-2
 البرنامج التأهيلي المقترح.  المتغير المستقل:
 .للعمود الفقري  المدى الحركي  المتغير التابع:

  األدوات. -2-3
 األجنبية. المصادر و المراجع العربية و - 
 .المقابالت الشخصية -
 .البرنامج التأهيلي المقترح -
 .الوسائل اإلحصائية -
 استمارة خاصة لكل مريض لجمع البيانات الشخصية. -
 (.01)الجدول رقم  للعمود الفقري  قياس مستوى المدى الحركي اختبارات -
 الدراسة االستطالعية. -
 ، و االختبرات المستخدمة. ت و األجهزةمن مدى صالحية األدواالتأكد  لغرضذلك و 
 األسس العلمية لالختبارات المستخدمة: -

( 05) االختبار وا عادة االختبار علىعن طريق و ذلك  االختبارات: و صدق ثبات
 (01الجدول رقم ) ،من نفس المجتمع و خارج العينة أفراد
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 .ختباراتلالمعامل الثبات و معامل الصدق الذاتي : (01) الجدول رقم

 عن الغموض و البعدوضوح الب االختبارات المستخدمةتميز تو  .موضوعية االختبارات
 متع بدرجة عالية من الموضوعية.تت فهي، و الذاتية

 .الدراسة األساسية -
على  للعمود الفقري  قياس مستوى المدى الحركيتطبيق اختبارات . القياس القبلي -أ

والطبيب  ينأفراد عينة البحث )المجموعة التجريبية و الضابطة(، تحت إشراف الباحث
 األخصائي.

تم تطبيق البرنامج التأهيلي المقترح  ،بعد إجراء القياس القبلي .التجربة الرئيسية -ب
بينما  ،(الملحق في مرفق ذجو نم) على أفراد المجموعة التجريبية، نيمن طرف الباحث

 برنامج تأهيلي تقليدي على أفراد المجموعة الضابطة.  ُيطبق
، إجراء القياس البعدي على المجموعتين التجريبية والضابطة .القياس البعدي -جــ

 .للنتائج لمعالجة اإلحصائيةفي ا للمباشرة وذلك بعد نهاية التجربة، 
 .األدوات اإلحصائية – 2-4
 (82، ص2002)رضوان،  :المستخدمة القوانين اإلحصائية -

 
 

 حجم العينة

 قيمة
 معامل الثبات

 المحتسبة

القيمة 

 الجدولية

لمعامل  
 االرتباط

 قيمة

معامل 
الصدق 

 الذاتي

 

اختبار قياس المدى الحركي للعمود 
 الفقري لألمام

05 

0.73 

0.66 

0.85 

اختبار قياس المدى الحركي للعمود 

 0.94 0.89 الفقري للخلف

 اختبار قياس المدى الحركي
 0.95 0.91 المحوري للمنطقة القطنية لليمين

اختبار قياس المدى الحركي 

 0.87 0.77 المحوري للمنطقة القطنية لليسار



 
 .ماحي صفيانبلكبيش قادة، ، غليس محمد

 
 

 
 

308 
 

 المتوسط الحسابي  -
 S)االنحراف المعياري  -   
 معامل االلتواء لبيرسون:  -
 : (r)معامل االرتباط البسيط بيرسون  -
 الصدق الذاتي: -
 د:" لعينتين مرتبطتين و متساويتين في العدT-testقانون " -أ

 " لعينتين مستقلتين و متساويتين في العدد: test-Tقانون " -ب

      .الجدولية Tتحديد قيمة  -
ي البديل الموجه ذي ، بالنسبة للفرض اإلحصائ (One Tail) داللة الطرف الواحد -

(، بالنسبة للفرض اإلحصائي البديل  Two Tailsداللة الطرفين ) ، والطرف الواحد
 .الموجه ذي الطرفين
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ПІ – النتائج.  
 .عرض و تحليل نتائج القياس القبلي -

لداللة الفروق بين درجات متوسطي  T-test(: نتائج اختبار 02جدول رقم )
المدى الحركي لمستوى المجموعة التجريبية و المجموعة الضابطة في القياس القبلي 

 (.18( و درجة حرية )0.05عند مستوى الداللة ) و المورفولوجية للعمود الفقري 
 

 المستوى القبلي
للمدى الحركي   
للعمود الفقري    

المجموعة التجريبية 
(n1=10) 

 الضابطةالمجموعة 
=10)2(n 

T 
 المحسوبة

T 
  الجدولية

الداللة 
اإلحصا
Χ ئية  ±S Χ  ±S 

 0.86 0.11±  62.8 0.18±  63.9 السن

2.10 

ير دالةغ  

 غير دالة 1.03 1.22±  86.9 1.34±  87.7 الوزن )كلغ(

 غير دالة 0.15 1.31±  168.80 1.49±  168.70 الطول )سم(

المدى الحركي للعمود 
 غير دالة 0.24 0.82± 47.70 0.96±  46.7 الفقري لألمام

المدى الحركي للعمود 
دالة غير 0.25 0.94±  60.00 0.78± 59.3 الفقري للخلف  

المدى الحركي المحوري 
 غير دالة 0.48 0.94±   31.6 0.87±  30.00 للمنطقة القطنية لليمين

المدى الحركي المحوري 
 غير دالة 0.26 0.63±  35.7 0.99±  33.6 للمنطقة القطنية لليسار

 
يتضح بأن لعينتين مستقلتين،  T-testو باستخدام اختبار  (،02الجدول رقم ) حسب
الختبارات المحسوبة لجميع المتغيرات )السن، الوزن، الطول، المستوى القبلي  Tقيمة 

، 0.25، 0.24، 0.15، 1.03، 0.86التي بلغت على الترتيب ) (المدى الحركي
( و ذلك عند 2.10الجدولية ) T(، فكانت أقل من قيمة 0.26، 0.48، 0.26
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جود فروق معنوية ذات (، مما يعني عدم و 18و درجة حرية ) 0.05مستوى الداللة 
داللة إحصائية بين متوسطي المجموعتين التجريبية و الضابطة في جميع تلك 

على أن المجوعتين التجريبية والضابطة  ون المتغيرات، ومن هنا استدل الباحث
 .متكافئتان في جميع هذه المتغيرات

 .القياس البعديعرض و تحليل نتائج  -
لداللة الفروق بين درجات متوسطي القياسين  T-test(: نتائج اختبار 03جدول رقم )

 لدى أفراد المجموعة التجريبيةللعمود الفقري  المدى الحركيلمستوى البعدي و القبلي 
=10)1(n ( 9( و درجة حرية )0.05عند مستوى الداللة.) 

 

 
 T القياس البعدي القياس القبلي

 المحسوبة
T 

  الجدولية
الداللة 
 اإلحصائية

Χ  ±S Χ  ±S 
المدى الحركي للعمود 

 10.59 0.74±  49.1 0.96±  46.7 الفقري لألمام

1.83 

 دالة

المدى الحركي للعمود 
 دالة 12.94 0.95± 60.7 0.78± 59.3 الفقري للخلف

المدى الحركي 
المحوري للمنطقة 
 القطنية لليمين

 دالة 18.41 ±0.76  33.3 ±0.87  30.00

المدى الحركي 
المحوري للمنطقة 
 القطنية لليسار

 دالة 13.69 ±0.86  35.8 ±0.99  33.6
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لعينتين مرتبطتين،  T-testو باستخدام اختبار  (03من خالل نتائج الجدول رقم )
وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين درجات متوسطي القياس البعدي  تبين

 .لمستوى تلك المتغيرات لدى أفراد المجموعة التجريبية والقياس القبلي
لداللة الفروق بين درجات متوسطي القياسين  T-test(: نتائج اختبار 04جدول رقم )

 الضابطةلدى أفراد المجموعة  للعمود الفقري  المدى الحركيلمستوى البعدي و القبلي 
=10)2(n  (.9و درجة حرية ) 0,05عند مستوى الداللة 

 

 
قياس القبليال  T القياس البعدي 

ةالمحسوب  
T 

  الجدولية
الداللة 
 اإلحصائية

Χ  ±S Χ  ±S 
المدى الحركي للعمود 

81.0 0.71± 47.85 0.82± 47.70 الفقري لألمام  

1.83 

 غير دالة

المدى الحركي للعمود 
77.1 0.85±  60.12 0.94±  60.00 الفقري للخلف  غير دالة 

المدى الحركي المحوري 
24.1 0.89±   31.77 0.94±   31.6 للمنطقة القطنية لليمين  غير دالة 

المدى الحركي المحوري 
96.0 0.75±  35.89 0.63±  35.7 للمنطقة القطنية لليسار  غير دالة 

 
ن مرتبطتين في لعينتي T-testو باستخدام اختبار  (04من خالل نتائج الجدول رقم )

وجود فروق معنوية ذات داللة عدم  تبين، للعمود الفقري  المدى الحركيمستوى 
إحصائية بين درجات متوسطي القياس البعدي و القياس القبلي لمستوى تلك المتغيرات 

 . (9( و درجة حرية )0.05عند مستوى الداللة ) ،لدى أفراد المجموعة التجريبية
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لداللة الفروق بين المجموعة التجريبية  T-testتبار (: نتائج اخ05جدول رقم )
عند مستوى  ،للعمود الفقري  المدى الحركيوالضابطة في القياس البعدي لمستوى 

 (.18( و درجة حرية )0.05الداللة )
البعديالمستوى   

لمدى الحركيل  
 للعمود الفقري 

ية المجموعة التجريب
(n1=10) 

 الضابطةالمجموعة 
=10)2(n 

T 
ةالمحسوب  

T 
  الجدولية

الداللة 
 اإلحصائية

Χ  ±S Χ  ±S 
المدى الحركي للعمود 

 3.71 0.71± 47.85 0.74±  49.1 الفقري لألمام

1.73 

 غير دالة

المدى الحركي للعمود 
 غير دالة 1.91 0.85±  60.12 0.95± 60.7 الفقري للخلف

المدى الحركي 
محوري للمنطقة ال

 القطنية لليمين
 غير دالة 2.45 ±0.89   31.77 ±0.76  33.3

المدى الحركي 
المحوري للمنطقة 
 القطنية لليسار

 غير دالة 1.86 ±0.75  35.89 ±0.86  35.8

 
لعينتين مستقلتين،  T-test( وباستخدام اختبار 05من خالل نتائج الجدول رقم )

 (1.86، 2.45، 1.91، 3.71) على الترتيب بلغت قدالمحسوبة  Tأن قيمة بيتضح 
( و درجة حرية 0.05الداللة ) ( عند مستوى 1.73الجدولية ) Tكانت أكبر من قيمة 

مما يثبت وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين درجات متوسطي ، (9)
 للعمودالمدى الحركي المجموعتين التجريبية و الضابطة في القياس البعدي لمستوى 

 .الفقري 
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VI – المناقشة. 
تبين بأنه ال  (02الجدول رقم )من خالل عرض و تحليل نتائج القياس القبلي،      

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات متوسطي المجموعة التجريبية والضابطة 
 القبلي قياسالفي المستوى القبلي لمتغيرات )السن، الطول و الوزن(، و كذا مستوى 

 .األولى صحة الفرضية يثبتو هذا ما ، للعمود الفقري  الحركيللمدى 
تبين بأنه توجد فروق ، (03من خالل عرض و تحليل نتائج الجدول رقم )و       

معنوية ذات داللة إحصائية بين درجات متوسطي القياس البعدي والقياس القبلي 
وكانت الفروق بية، لدى أفراد المجموعة التجري للعمود الفقري  المدى الحركيلمستوى 

برنامج تأهيلي مقنن أفراد ل ينلصالح القياس البعدي، و ذلك راجع إلى استخدام الباحث
 .الثانية ما يؤكد صحة الفرضية، و هذا المجموعة التجريبية

عدم (، تبين 04من خالل عرض و تحليل نتائج القياس القبلي، الجدول رقم )و     
ئية بين درجات متوسطي القياس البعدي والقياس وجود فروق معنوية ذات داللة إحصا

وأرجع  ،لدى أفراد المجموعة الضابطة للعمود الفقري  المدى الحركيلمستوى القبلي 
ذلك إلى عدم خضوع أفراد المجموعة الضابطة للبرنامج التأهيلي وخضوعها  ون الباحث
 .الثالثة صحة الفرضية يثبتو هذا ما ، للبرنامج التقليديفقط 
 ،(05، الجدول رقم )البعديمن خالل عرض و تحليل نتائج القياس كما تبين       

تبين وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين درجات متوسطي المجموعتين 
، وكانت للعمود الفقري  المدى الحركيلمستوى التجريبية والضابطة في القياس البعدي 

 .الرابعة كد صحة الفرضيةوهذا ما يؤ المجموعة التجريبية، الفروق لصالح 
، وبناءا ذلك، استدل ينبافتراضات الباحثومن خالل مناقشة النتائج و مقابلتها      
تطبيق البرنامج التأهيلي المقترح والذي اعتمد فيه على تمرينات على أن  ون الباحث

في اإليجابي له األثر عالجية على المصابين باالنزالق الغضروفي القطني، كان 
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، على لدى أفراد المجموعة التجريبية للعمود الفقري  المدى الحركيمستوى تحسين 
 عكس أفراد المجموعة الضابطة التي خضعت للبرنامج التأهيلي التقليدي.

V – خاتمة. 
إلى أن تطبيق البرنامج التأهيلي  ون توصل الباحث التجريبية، إجراء هذه الدراسةبعد 

ل بالمقارنة مع تطبيق البرنامج التأهيلي التقليدي، الفعااإليجابي المقترح كان له األثر 
المدى الحركي لألمام، )من خالل تحسين  المدى الحركي للعمود الفقري مستوى  على

لمدى الحركي المدى الحركي للخلف، المدى الحركي المحوري القطني يمين، ا
ضرورة التنسيق بين األطباء  ون ، وبذلك يرى الباحث(المحوري القطني يسار

التأهيل الحركي، مجال األخصائيين، و الباحثين في المجال الرياضي و تحديدا 
لتصميم برامج تأهيلية من خالل تمرينات عالجية مناسبة لمرضى االنزالق الغضروفي 

 القطني.
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 .مالحق.  6
 نموذج لوحدة عالجية من البرنامج التأهيلي المقترح

 

 
 األقسام
 

 اإلرشادات التشكيالت الزمن الحاالت البيداغوجية األهداف

القسم 
 التحضيري 

تنشيط الدورة  
 الدموية

 االصطفاف -
 الذراعين لألمامهرولة مع دوران  -
ركض اعتيادي مع دوران الذراعين  -

 للخلف
تمارين الجذع من فتل و ثني و رفع و  -

 مد و خفض و تدوير الجذع و الورك
تمارين إطالة و تهيئة عامة للجسم و  -

 مفاصله
 لعبة : المطاردة بالكرة

'10 
▲▲▲▲▲▲▲▲ 

 
█ 

التسخين يكون 
 جهادإبدون 

القسم 
 الرئيسي

 المدى الحركي
 

التأقلم مع 
 الحركة

 التمرين األول:
الوقوف مع تشابك اليدين ومد الذراعين  -

أعلى الرأس  إلىأمام الجسم رفع الذراعين 
 4-3مع أخذ شهيق و البقاء في الوضعية

الوضع السابق وتكرر  إلىثا ثم الرجوع 
 مرات 5-6

 التمرين الثاني:
من وضع الوقوف الرجلين منفرجتين  -

ن ممدودتين إلى أعلى نسبيا رفع الذراعي
 4-3الرأس ثم الرجوع إلى الوضع السابق 

 مرات 6-5ثا وتكرر 
 التمرين الثالث:

وقوف على رؤوس  لألمامنصف خطوة  -
 أعلى إلىأصابع الرجل الخلفية الذراعين 

ثا وتكرر  4-3أمام مع الشد فترة األداء 
 مرات 3-5

 
 

'20 
 
 
 

 
 

 

 
 

التركيز على  -
الوقوف السقيم 

 للجسم
استقامة  -

الرجلين و 
المحافظة على 

الوضعية 
 المناسبة للظهر

محاولة 
االستقامة عند 
 رفع الذراعين

المحافظة على 
 التنفس المستمر

القسم 
  الختامي

مشي خفيفحركات اإلطالة من الثبات  
 5' النخبة الرياضية

▲▲▲▲▲▲▲ 
▲ 
▲ 
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