
 ممخص البحث

واحتوى الفصل االول عمى المقدمة واىمية البحث والمشكمة واىداف البحث مع فرضيتا          
وب البحث وذلك لمكشف عن تأثير التدليك اليدوي عمى مرونة العمود الفقري واختيار افضل اسم

  . من االساليب الثالثة المؤثرة

واستنتج الباحث بأن االساليب الثالثة جميعيا مؤثرة عمى مرونة العمود الفقري ولكن تأثيرىا عمى 
 التوالي التدليك المسحي ثم الفقري ثم العجزي.

كما اوصى الباحث باستخدام التدليك المسحي اواًل لغرض احماء العضالت والمفاصل 
 لمتُأير عمى مرونة العمود الفقري ثم يميو النوعين االخرين.وتييأتيا وذلك 

Sammery 

The effect of three different techniques of Massage on the bady 
back stretch. 

The research was consisted of Fire chapter,Chapter one included 
introduction to research and how massage effect the body back stretch. 

The study was aimed to find out the effect of each kind on massage on 
the body and what kind of massage is batter than others. 

The researcher found the first kind which was friction massage 
Was the best and secondly was stronking and the last  one was 
kneading massage. 

The researche suggested to use all of them on the body starting 
with the friction massage. 

 

 التعريف بالبحث -1

 واهميته مقدمة1-1



ان التدليك اليدوي قديم قدم البشرية،حيث ظير في رسومات ونقوش الحضارات لقديمة 
الحضارة الفرعونية والعينية القديمة كذلك الحارات الشرقية أثر استخدام  وحفرياتيم.لقد عرفت

اساليب مختمفة من التدليك ومارسوه عمى شكل حركات متنوعة واشكال مختمفة ومن طقوسيم 
ويعد عمم التدليك من العموم الطبيعية الوقائية والعالجية.لقد دخل  الدينية كما مارسوه في العالج

العالج الطبيعي منذ بداية القرن العشرين واتسعت دائرة استخدامو وتعمق التدليك في نطاق 
الخبراء والمختصين في دراسة استخدامو واثره عمى جسم االنسان. لقد دخمت المدرستين 
االنجميزية والسويدية عالم التدليك وتبنت تطويره واستخدم لعالج االم المفاصل وتشنجات 

والممفية كما استخدم ايضًا لتحسين عمل الجمد واالحشاء  العضالت وتحسين الدورة الدموية
الداخمية لمجسم وغيرىا . فقد زاد تأثيره عمى مرونة المفاصل وحسن مداىا الحركي كما استخدم 

فممتدليك تأثير ميكانيكي وكيمياوي ( 1ك )ميدئ عصبي،كما لمجياز العظمي نصيب لو من التدلي
لتدليك وطريقة اداءه فمنو التدليك المسحي والعجني وعصبي ونفسي ويعتمد عمى نوع وشكل ا

والنقري واالىتزازي وغيرىا.كما انو يستخدم الغراض االحماء والوقاية والتجميل والعالج وحسب 
 (2و )استخدامات

 -أهمية البحث:

تكمن اىمية البحث في ان لمتدليك اىمية كبيرة عمى اي جزء من اجزاء الجسم المراد 
لقد  . مايحيط بالعمود الفقري من انسجة رخوة وعضالت واربطة ومفاصل تدليكو وخاصة عمى

 استخدم الباحث عدة اساليب مختمفة من التدليك اليدوي لمعرفة تأثيرىا عمى مرونة العمود الفقري.

 -مشكمة البحث :

يعتبر العمود الفقري محور الجسم الرئيسي وتقع عمى عاتقو حمل الجسم كما انو منطقة 
 قسم العموي من الجسم بجزئو السفمي.ارتباط ال

-------------------------------------------------------- 

 .1994الجامعية،القاىرة، الكتب والرياضي،دار الطبي التدليك:الشطا السيد محمد( 1)

 .1991الحكمة،بغداد، دار الرياضي،مطبعة التدليك:البصري كمونو،كدرون فريق( 2)

فقري من عدد كبير من الفقرات وتحيط بو عضالت ضخمة ومختمفة يتكون العمود ال
كذلك اربطة واوتار عضمية،ويعتبر محور الحركة وان اية مشكمة تعتريو تؤثر عمى حركة الجسم 
ورشاقتو فقد يتعرض الى التعب العضمي او بعض التشنجات او االصابات التي قد تؤثر عميو 



ًا كما لعدم مزاولة االنشطة تؤدي الى التصمب العضمي او تأثيرًا مباشرًا مما تنعكس عميو سمبي
 التشنجات المستمرة.

ان زيادة مرونة العمود الفقري وما يحيط بو يتم عن طريق التدليك اليدوي وبأساليب 
مختمفة منيا المسحي والنقري والعجني.لذا ارتأى الباحث دراسة اثر استخدام ىذه االساليب من 

 مود الفقري.التدليك عمى مرونة الع

 -اهداف البحث:

 -يهدف البحث الى مايمي:

التعرف عمى اثر اساليب التدليك اليدوي )المسحي،العجني والنقري( عمى مرونة العمود  .1
 الفقري.

 التعرف عمى االسموب االفضل من التدليك اليدوي عمى مرونة العمود الفقري. .2
 -فروض البحث:

رين القبمي والبعدي في تأثير االساليب ىناك فروق ذات داللة احصائية بين االختبا .1
 الثالثة لمتدليك اليدوي )المسحي،العجني والنقري(.

ىناك فروق ذات داللة احصائية بين اساليب الثالثة لمتدليك اليدوي  .2
 )المسحي،العجني،النقري( من ناحية افضمية التأثير عمى مرونة العمود الفقري.

 -مجاالت البحث:

 -المجال البشري: .1
شوائية من طالب الثانوية المتطوعين الجراء البحث وقد بمغ عددىم خمسة عينة ع

خمسة عشر طالبًا.وقد قسموا الى ثالثة مجاميع حيث المجموعة االولى تمارس التدليك المسحي 
 * والثانية التدليك العجني والثالثة التدليك النقري.حيث كانت اعمارىم متقاربة

-------------------------------------------------------- 

 .محسن كريم. 4 حسين جاسم. 3 احمد عمي. 2 صباح احمد. 1 المطبقين)*(

( 11/3/2111: اجرى البحث اثناء فترة التطبيق لممرحمة الرابعة من ) المجال الزماني .2
 (.18/4/2111الى )

 .منطقة االسكان محافظة بغداد –ثانوية )الكرامة( في الكرخ  -المجال المكاني: .3



حيث تم تدريب المطبقين عمى فنون التدليك اليدوي وبواسطة المشرف اثنان من كمية 
التربية الرياضية/الجادرية واثنان من كمية التربية الرياضية / المستنصرية اضافة الى مدرسي 

 * التربية الرياضية لالشراف ومتابعة العمل

 -الدراسات النظرية :

 -تعريف التدليك : 2-1

عن حركة اليد او اليدين عمى اي جزء من اجزاء الجسم المراد تدليكو باشكال وىو عبارة 
 (1ا )وانواع مختمفة والغرض منو التأثير االيجابي عمى تمك المناطق المتدلكة وتطويرى

 فسمجة التدليك : 2-2

لمتدليك اثر ميكانيكي وانعكاسي وكيمياوي ونفسي،ويعتمد في واقع االمر عمى االثارة 
 (2ة )بيا االعصاب المستقبمة الخارجية والفرعيالتي تسب

اذن التدليك يثير البواعث المحركة التي توجد في الجمد والعضالت والمفاصل،كما ان 
حركة اليدين فوق الجمد تعمل عمى افراز مواد كيمياوية ومنيا اليستامين واالتروبين الذي يقوم 

ة الدموية وتزداد تغذية الخاليا بالطاقة بدور توسيع االوعية الدموية حيث تتأثر حركة الدور 
واالوكسجين.كما يساعد ألتدليك عمى افراز المواد الزليمية لممساعدة عمى حركة المفاصل وتخفف 
حالة التوتر العصبي العضمي وبيذا يتحقق االستجابة لالثارة الموجبة واعتبر التدليك وسيمة جيدة 

 من وسائل التأىيل البدني العام والخاص. 

 -مما تم ذكره يستنتج الباحث بأن ىناك ثالث عوامل ميمة لتأثير التدليك عمى الجسم:و 

-------------------------------------------------------- 

 اثىان مه مدرسي التربية الرياضية في ثاووية الكرامة لالشراف ومتابعة العمل. *

 .1991ر الكتب الجامعية ،االسكىدرية،محمد السيد الشطا:التدليك الطبي والرياضي،دا( 1)

فؤؤؤؤااد السامرااي، اشؤؤؤؤم ابرا يم:االرؤؤؤؤاباا الرياضؤؤؤؤية والعؤؤؤؤال  الطبيعي،مطبعؤؤؤؤة لشؤؤؤؤر  ( 2)

 .1991االوسط،عمان،

 

التأثير الميكانيكي حيث يقوم بتحسين الدورة الدموية الممفية واعادة الوظائف الى حالتيا  . أ
 غذائي بين الخاليا والتنفس الجمدي.الطبيعية ومنع المضاعفات وتحسين التبادل ال



تأثير كيمياوي حيث بالتدليك يتحفز ىرمون اليستامين و االتروبين الذي يقوم بتوسيع  . ب
االوعية الدموية مما ينشط الدورة الدموية في تمك المنطقة المدلكة وبذلك تتحفز 

 العضالت والمفاصل.
حدث ردود فعل انعكاسية في تأثير عصبي:حيث تتأثر االلياف العصبية والخاليا مما ي . ت

 االنشطة المختمفة ويعمل كميدئ ايضًا ومرخي لمعضالت.
 -اهداف التدليك : 2-3

تنشيط الدورة الدموية حيث يزيد سرعة تغذية المنطقة المدلكة مع سرعة اعادة الدم  . أ
 الوريدي الى القمب لمتخمص من الفضالت.

شفاء مع فتح التشنجات العضمية يساعد عمى التيدئة العصبية وتخفيف االلم وسرعة ال . ب
 مما يساعد عمى االسترخاء.

تنشيط وتحفيز السائل الممفي حيث يسيل حركة العضالت ويقمل احتكاك االنسجة كما  . ت
 (1ة )ينشط تزييت المفاصل لممساعدة عمى زيادة المدى الحركي وينشط االربط

 -شروط التدليك : 2-4

ي من االمراض المعدية والمشاكل الجمدية يجب ان يكون الشخص المدلك والمدلك لو خال .1
واليعاني من ارتفاع درجة الحرارة او ارتفاع في ضغط الدم او االلتيابات العصبية او 

 الحساسية.
يؤدى التدليك بواسطة اشخاص مدربين عمى كيفية استخدام اليدين في التدليك والفترة  .2

 وانواع واشكال التدليك. الزمنية الالزمة لذلك ونوع التدليك عمى كل عضمة واوضاع
 انواع التدليك : 2-5

 التدليك المسحي. . أ
 التدليك النقري. . ب
 التدليك العجني )القرصي،العصري( و )الممقطي(. . ت
 التدليك االحتكاكي )الفركي(. . ث

------------------------------------------------------- 
 .1989بغداد، جامعة العالجية،مطبعة التمارين:الحسو ثامر( 1)

 التدليك االىتزازي. . ج
 -التدليك المسحي : . أ



وىو تمرير اليد ببطؤ وبصورة رتيبة فوق المنطقة المراد تدليكيا وبأتجاه واحد ويكون اما 
 سطحي او عميق.

ويؤدي براحة اليد او االصابع االربعة مجتمعة ويفصل  -التدليك المسحي السطحي: . أ
ركز الجسم،ويؤدي بيد واحد او بكمتا بينيما االبيام وبصورة خفيفة منتظمة وباتجاه م

 اليدين او الواحدة بعد االخرى.
تنزل اليد فوق الجسم بخفو وبطريقة المالمسة وبضغط خفيف متعادل الغرض منو 
التأثير عمى النيايات العصبية وذلك لتخفيف االلم ولتنشيط الدورة الدموية والممفية والتخمص من 

 المواد الضارة.

يؤدي كالنوع السابق ولكن الضغط عمى الجسم اعمق واشد  عميق :التدليك المسحي ال . ب
واليدف منو ىو تفريغ العضالت من المخمطات ودفع دماء جديدة الى المنطقة لتحسينيا 

 وزيادة مرونتيا وتسخينيا.
 -التدليك النقري : . ب

 وىو سمسمة من حركات او ضربات تؤدي باليدين بالتعاقب وتكون عمى عدة اشكال:

 ؤوس االصابع.النقر بر  .1
النقر باصابع اليد الممدودة حيث يمتد الذراعين مع انثناء بسيط من المرفقين مع وجود  .2

فتحات بين االصابع حيث يبدأ سقوط االصبع االول )الخنصر(  ثم يتجو البنصر ثم 
 الوسط ثم السبابة فقط.ويكون السقوط كمي وبرذم.

 )الكف المغمق(.النقر بقبضة الكفين وما يسمى بالعامية )الجمع(  .3
 النقر الفنجاني بنصف قبضة حيث يكون النقر بقوس الكفين. .4
 التدليك العجني )القرصي ، الممقطي(. . ح

يتم ىذا النوع من التدليك بواسطة مسك االنسجة وسحبيا بعيدًا عن العظم ثم ضغطيا 
 ديًا(.وتؤدي ىذه الحركة بيد واحدة او بكمتا اليدين وبشكل طولي/عرضي وبزاوية قائمة )عمو 

يكون السحب مستمر او متقطع.يساعد ىذا النوع عمى منع او فك التفافات االنسجة 
وتنبيو الجياز العصبي واالسترخاء والتخمص من التوتر العصبي العضمي وتحسين الدورة 

 (1)الدموية

 العمود الفقري:



 24يتكون العمود الفقري من سمسمة من العظام غير المنتظمة تسمى الفقرات وعددىا 
فقرة لدى البالغين.ترتبط ىذه الفقرات بأربطة قوية ومتينة وليا القابمية عمى الحركة.تتصل الفقرات 
مع بعضيا البعض بواسطة االقراص الغضروفية التي وظيفتيا امتصاص الصدمات والمساعدة 

 عمى الحركة.

 العضالت المحركة لمعمود الفقري:

ة نظرًا الن ليا عدة اصول ومغازر ويوجد ان العضالت التي تحرك العمود الفقري معقد
تراكيب بينيما.فيناك العضالت الناصبة لمفقار والعضالت المستعرضة الشوكية،كما ان ىناك 
عضالت قطعية صغيرة تمتد بين التواءات الشوكية والنتوءات المستعرضة لمفقرات والعضمة 

 الفقري. المستقيمة البطنية والمربعة القطنية تساعد عمى حركة العمود

 المرونة :

تعتبر المرونة احدى المكونات االساسية لمياقة البدنية ،وتعني المرونة بأنيا المدى 
الحركي لممفاصل اي اقصى مدى بين مد وثني المفصل .تقاس المرونة بدرجة الزاوية لممفصل 

تشترك  حيث كمما قمت الزاوية بين العظمين كمما زادت المرونة لتمك المجموعة العضمية التي
 بحركة ذلك المفصل.

ترتبط المرونة ارتباطًا وثيقًا ببقية مكونات المياقة البدنية كالسرعة والقوة كما ترتبط اىميتيا باالداء 
الحركي والفني الجيد. ىناك عدة طرق لتنمية المرونة وتبعًا لمتطمبات التخصص الرياضي ومنيا 

ك.والتظير نتائج اولية لممرونة اال بعد مرور زيادة الحمل،مد المفاصل الى مديات اكبر والتدلي
 .( 2) اربع اسابيع فما فوق وبتدريب ما اليقل عن ثالثة الى اربعة ايام في االسبوع

-------------------------------------------------------- 

(1 ) Jack Hofer,Total Massage.A Filmway co.N.V.1997. 

 .2113العربي،القاىرة، الفكر البدنية،دار المياقة دين،فسيولوجياال نصر العالء،احمد ابو( 2)

 منهجية البحث واجراءته الميدانية :

 -منهج البحث :

استخدم الباحث المنيج التجريبي لمالئمة طبيعة البحث مع استخدام مجاميع ثالثة  .1
 لمالئمتو مشكمة البحث.



 -عينة البحث : .2
ر طالب متطوعين متقاربين بالوزن والطول تم اختيار عينة عمدية مكونة من خمسة عش

والعمر وتم تقسيميا عشوائيًا الى ثالثة مجاميع كل مجموعة تتألف من خمسة اشخاص.ويطبق 
 عمى كل مجموعة نوع من التدليك اليدوي.

 -ادوات البحث: .3
 جياز لقياس الطول والوزن. . أ

 سم. 51صندوق ارتفاعو  . ب
 سم. 111مسطرة قياس  . ت
 جياز حاسوب. . ث
 سجيل المعمومات.استمارة ت . ج
 المصادر العربية واالجنبية. . ح
 اجراءات البحث الميدانية: .4

سيقوم الباحث والمساعدين من المطبقين ومدرسي التربية الرياضية باجراء تجربة 
استطالعية بتطبيق الطرق الثالث لمتدليك اليدوي بعد ان تم اعادة تأىيميم كذلك طريقة القياس 

 والتسجيل .

 االداء والقياس: .5
 ؤدي المجموعة االولى التدليك العجني بكمتا اليدين وعمى منطقة الظير وبشكل طولي.ت . أ

تؤدي المجموعة الثانية طريقة التدليك النقري باالصابع الممدودة وبقبضتي اليدين  . ب
 وبصورة طولية وجانبية عمى عضالت الظير.

رضية عمى تؤدي المجموعة الثالثة طريقة التدليك المسحي العميق وبصورة طولية وع . ت
 عضالت الظير.

 اسابيع. 4مرات اسبوعيًا ولمدة  3دقيقة وبتكرارا  15 - 11تتراوح مدة التدليك بين  . ث
 -ادوات القياس :

  -االدوات :

سم مثبتة عموديًا عمى  111 –سم مع مسطرة مقسمة من صفر  51صندوق ارتفاعو 
الحافة السفمى  مع 111مع حافة الصندوق العميا ورقم  51الصندوق بحيث يكون رقم 

 (1)لمصندوق



 -االداء :

يقف المختبر فوق الصندوق والقدمان مضمومتان وتكون حافتي القدمين مع حافة 
الصندوق،يقوم المختبر بثني الجذع امامًا اسفل ويدفع اصابع اليد الممدودة الى ابعد مسافة الى 

 االسفل ويثبت الرقم عند اخر مسافة وصميا ولمدة ثانيتين.

 -ختبار:شروط اال

 يجب عدم ثني الركبتين. .1
 يحق لممختبر محاولتين وتسجل افضل محاولة. .2
 يتم ثني الجذع ببطء. .3
 الثبات عند الوصول الى ابعد نقطة ولمدة ثانيتين. .4

 -الوسائل االحصائية:

 لمعالجة البيانات التي تخص البحث وىي: Spssاستخدم الباحث برنامج 

 الوسط الحسابي. .1
 االنحراف المعياري. .2
 Tختبار ا .3
 اختبار التباين. .4
 ( يوضح ذلك.1تم اجراء اختبار التكافؤ عمى العينة وجدول ) -

 
 

------------------------------------------------------- 
 .346ص ،1995 الفكر،القاىرة، البدنية،دار التربية في والتقويم حسانين،القياس صبحي محمد( 1)

 (1جدول )

 ي االختبار القبمييبين تكافؤ عينة البحث ف

مجموع  مصدر التباين المتغيرات
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

( Fقيمة )
 المحسوبة

مستوى 
 الخطأ

 الداللة

غير  10000 00000 00000 2 00000 بين المجموعات العمر
 00633 12 70600 داخل المجموعات معنوي

غير  00245 10587 110267 2 220533 بين المجموعات الطول



 معنوي 70100 12 850200 داخل المجموعات
غير  00066 30440 920867 2 1850733 بين المجموعات الوزن

 270000 12 3240000 داخل المجموعات معنوي
مرونة 
 الظهر

غير  00334 10202 600200 2 1200400 بين المجموعات
 500100 12 6010200 داخل المجموعات معنوي

( بأن مجاميع البحث جميعيا متكافئة من حيث )العمر،والطول،والوزن،ومرونة 1ن الجدول )م
 الظير(.

 عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها : .4
عرض نتائج االختبارين القبمي والبعدي لمرونة الظهر بين المجاميع البحث الثالث  4-1

 وتحميمها ومناقشتها :

البعدي لمرونة الظهر لمجموعة التدليك العجني عرض نتائج االختبارين القبمي و  4-1-1
 وتحميمها ومناقشتها :

 (2الجدول )

( المحسوبة والجدولية tيبين االوساط الحسابية وفروقها وانحرافات الفروق المعيارية وقيمتي )
 وداللة الفروق بين االختبارين القبمي والبعدي في مرونة الظهر لمجموعة التدليك العجني.

ير المعاي    ت
 االحصائية

وحدة 
 القياس

( tقيمة ) ع ف  ف    س    القياس
 المحسوبة

مستوى 
 الخطأ

داللة 
 الفروق

 غير معنوي 00784 00293 30049 00400 510600 القبمي سنتمتر مرونة الظهر  .1
 520000 البعدي

 (.4( وبدرجة حرية )1015( الجدولية تحت مستوى داللة )tقيمة ) -
( ان الوسط الحسابي القبمي لمرونة الظير لمجموعة التدليك 2يتبين في الجدول )

( اما فرق االوساط 520111( والوسط الحسابي البعدي فقد بمغ )510611العجني قد بمغ )
( المحسوبة t( وبمغت قيمة )30149( بانحراف معياري لمفروق )10411الحسابية فبمغ )

( وىذا يدل عمى 1015توى الداللة )( وىي اكبر من مس10784( وبنسبة خطأ بمغت )10293)
 عدم وجود فرق معنوي.

 الباب الرابع : عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها..



عرض نتائج االختبارين القبمي والبعدي لمرونة الظهر لمجموعة التدليك النقري  4-1-2
 وتحميمها ومناقشتها:

ير لمجموعة التدليك ( نتائج االختبارين القبمي والبعدي لمرونة الظ3يبين الجدول )
 : ( لمعينات المتناظرة ومنو نمحظtالنقري،اذ تم استخدام قانون )

 (3الجدول )

( المحسوبة tيبين االوساط الحسابية وفروقها وانحرافات الفروق المعيارية وقيمتي )
والجدولية وداللة الفروق بين االختبارين القبمي والبعدي في مرونة الظهر لمجموعة التدليك 

 قريالن

المعايير           ت
 االحصائية

 القياسات

وحدة 
 القياس

( tقيمة ) ع ف  ف    س    القياس
 المحسوبة

مستوى 
 الخطأ

داللة 
 الفروق

 معنوي 0001 40480 60188 120400 490400 القبمي سنتمتر مرونة الظهر  .1
 610800 البعدي

 رية ) (.( وبدرجة ح1015( الجدولية تحت مستوى داللة )tقيمة ) -
( ان الوسط الحسابي القبمي لمرونة الظير لمجموعة التدليك النقري 3يتبين في الجدول )

( اما فرق االوساط الحسابية فبمغ 610811( والوسط الحسابي البعدي فقد بمغ )490411قد بمغ )
( وبنسبة 40481( المحسوبة )t( وبمغت قيمة )60188( بانحراف معياري لمفروق )120411)

( وىذا يدل عمى وجود فرق معنوي 1015( وىي اكبر من مستوى الداللة )1011بمغت )خطأ 
 لصالح االختبار البعدي.

عرض نتائج االختبارين القبمي والبعدي لمرونة الظهر لمجموعة التدليك المسحي  4-1-2
 وتحميمها ومناقشتها:

مجموعة التدليك ( نتائج االختبارين القبمي والبعدي لمرونة الظير ل4يبين الجدول )
 ( لمعينات المتناظرة ومنو نمحظ:tالمسحي،اذ تم استخدام قانون )

 (4الجدول )

( المحسوبة والجدولية tيبين االوساط الحسابية وفروقها وانحرافات الفروق المعيارية وقيمتي )
 وداللة الفروق بين االختبارين القبمي والبعدي في مرونة الظهر لمجموعة التدليك المسحي



ر المعايي    ت
 االحصائية

وحدة 
 القياس

( tقيمة ) ع ف  ف    س    القياس
 المحسوبة

مستوى 
 الخطأ

داللة 
 الفروق

مرونة   .2
 الظهر

 معنوي 0001 40348 50656 110000 560200 القبمي سنتمتر
 670200 البعدي

 ( وبدرجة حرية ) (.1015( الجدولية تحت مستوى داللة )tقيمة ) -
( ان الوسط الحسابي القبمي لمرونة الظير لمجموعة التدليك 4جدول )يتبين في ال

( اما فرق االوساط 670211( والوسط الحسابي البعدي فقد بمغ )560211المسحي قد بمغ )
( المحسوبة t( وبمغت قيمة )50656( بانحراف معياري لمفروق )110111الحسابية فبمغ )

( وىذا يدل عمى وجود 1015من مستوى الداللة )( وىي اقل 1011( وبنسبة خطأ بمغت )40348)
 فرق معنوي لصالح االختبار البعدي.

 عرض نتائج االختبار البعدي لمرونة الظهر لمجموعة البحث وتحميمها ومناقشتها: 4-1-2

 (5الجدول )

 يوضح اختبار تحميل التباين االحادي بين المجاميع الثالث في االختبارات البعدية لمرونة الظهر

مجموع  مصدر التباين متغيراتال
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

( Fقيمة )
 المحسوبة

مستوى 
 الخطأ

 الداللة

مرونة 
 الظهر

 معنوي 00000 200521 2960867 2 5930733 بين المجموعات
 140467 12 1730600 داخل المجموعات

 (.1015وى داللة )( وبمست2 – 12( بدرجة حرية )30682( الجدولية  )Fقيمة ) -
( المحسوبة بين نتائج االختبارات البعدية لمتغير مرونة الظير كانت fإذ يظير ان قيمة )

( مما يعني وجود 1015( ىي اقل من مستوى الداللة )1.111معنوية وذلك الن نسبة الخطأ )
حي( أدت فروق معنوية في متغير مرونة الظير،وان طرائق التدليك الثالث )العجني،النقري،المس

الى زيادة مرونة الظير. ولمتعرف عمى افضمية الفروق بين المجاميع الثالث في مرونة الظير 
في االختبارات البعدية التي ظيرت فيما فروق معنوية اجرى الباحث اختبار اقل فرق معنوي وكما 

 يأتي.

 (6الجدول )

البحث الثالث يبين قيم الفروق في االوساط الحسابية في مرونة الظهر ولمجاميع 
 (L.S.Dوقيمة )



الوسائل          
 االحصائية

 المتغيرات

نتائج  الفروق بين االوساط المجموعات
 الفروق

L.S.D الداللة 

 معنوي 00002 90800 610800-520000 2مجـ  – 1مجـ  مرونة الظهر
 معنوي 00044 50400 670200 – 610800 2مجـ  – 1مجـ 
 معنوي 00000 150200 670200 – 520000 3مجـ  -1مجـ 

 (.1015( وبدرجة حرية )  ( عند مستوى داللة )L.S.Dقيمة ) -
إذ ظيرت افضمية الفروق لصالح المجموعة الثالثة )مجموعة التدليك المسحي( في 
مرونة الظير مع المجموعتين االولى والثانية،اما بالنسبة لممجموعة الثانية )التدليك النقري( 

نوية في مرونة الظير مع المجموعة االولى )التدليك العجني(. ويعزي فظيرت ىناك فروق مع
الباحث بن التدليك المسحي السطحي والعميق ىو اكثر تأثيرًا من بقية انواع التدليك وذلك لكونو 
يساعد عمى مرونة المفاصل وزيادة المدى الحركي ليا ومن ثم يقوم بتسخين النسيج العضمي 

تمك المنطقة مما يحفز اكثر عدد ممكن من االلياف العضمية كذلك يساىم وزيادة الدماء الواردة ل
في زيادة االنجاز العضمي المفصمي المطموب. اما من ناحية النوعين الباقين فيما يتبعان التدليك 
المسحي حيث يساىمان في التحفيز الميكانيكي الكيمياوي لممناطق المدلكة فتساىم بازالة 

 وتييأة العضالت.االلتصاقات النسيجية 

 

 

 االستنتاجات والتوصيات :

 االستنتاجات:

 -توصل الباحث الى االستنتاجات التالية:

وجود فروق ذات داللة معنوية في االختبار القبمي والبعدي لمتدليك العجني ولصالح  .1
 االختبار البعدي.

ولصالح وجود فروق ذات داللة معنوية بين االختبار القبمي والبعدي لمتدليك النقري  .2
 االختبار البعدي.

وجود فروق ذات داللة معنوية بين االختبار القبمي والبعدي لمتدليك المسحي ولصالح  .3
 االختبار البعدي.



وجود فروقات بين الثالثة انواع من التدليك اليدوي حيث ظير التدليك المسحي اكثر  .4
الثانية ثم التدليك العجني  تأثيرًا عمى مرونة العمود الفقري ثم تاله التدليك النقري بالدرجة

 بالدرجة الثالثة.
ويعزو الباحث ىذه الفروقات كون التدليك المسحي العميق يحفز الدورة الدموية ويزيد من 
مرونة المفاصل مما يؤثر عمى مداىا الحركي كما يحدث بعض االرتخاءات في االلياف العضمية 

 لممساعدة عمى زيادة المدى الحركي لمعمود الفقري.

 -لتوصيات:ا

 -يوصي الباحث بما يمي:

استخدام التدليك بصورة عامة عمى جسم االنسان وخاصة النشاطات التي تستوجب  .1
 مرونة لمجسم لتفادي االصابات ولزيادة االنجاز وخاصة الرياضيين وفي جميع االلعاب.

استخدام التدليك المسحي عمى جميع اجزاء الجسم وخاصة منطقة الظير ثم يمييا  .2
طق االخرى لكون محفز اكثر ويزيل التشنجات العضمية ويساعد عمى مرونة المنا

المفاصل ورفع الحرارة والتيدئة ثم يمييا التدليك النقري ثم التدليك العجني لغرض ازالة 
 االلتصاقات النسيجية.
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 المصادر االجنبية :

8-Elizabeth C.wood.Massage.WB.Saunders Co., London , 1980. 
9-Jack Hofer,Total Massage.Crosset co.N.Y.1991. 

 
 


