 -٣عضالت األرداف
(لتقويه عضالت األرداف )

اســتلق علــى بطنــك وكفيــك فــي وضــع متســاوي بجانبــك بيــن كتفيــك
وفخذيــك ..ضــع رجلــك فــي وضــع مســتقيم ثــم اثنــي احــد الركبتيــن،
ارفــع ركبتيــك مــن علــى األرض بحيــث ترتفــع قليــ ً
ا عــن االرض .اســتمر
لمــدة تصــل إلــى ثمانيــة ثــوان .كــرر خمســة مــرات لــكل جانــب.

 -٤عضلــة البطــن العميقــة (التــزان اســفل
الظهــر )

اركــع علــى االطــراف االربعــة مــع منحنــى صغيــر فــي أســفل
تمامــا .ارفــع الجــزء
ظهــرك .دع عضــات البطــن تســترخي
ً
الســفلي مــن البطــن إلــى أعلــى بحيــث ترفــع ظهــرك (بــدون
تقويســه) بعيــدً ا عــن األرض .ابــق علــى هــذا الوضــع لمــدة 10
ثوانــي  .اســتمر بالتنفــس .كــرر  10مــرات.

ما يجب القيام به
اثنــي ركبتيــك اثنــاء حمــل االشــياء  .و دع رجليــك تقومــان
بالعمل بدال من ظهرك
الجلــوس مــع وضــع منشــفة ملفوفــة خلــف المنطقــة
الخلفية لظهرك للحصول على بعض الدعم
اجعل سطح العمل مرتفعا بطريقة مريحة
استخدم مرتبة ثابتة على سرير ثابت للنوم
قم بارتداء حذاء ذات كعب مسطح و مريح

اشياء اليجب القيام بها

تمارين الظهر

ال تقــم برفــع األجســام بعيــدا عــن جســمك و ذراعيــك
ممدودين
ال تقم برفع األجسام الثقيلة جدا
ال تجلس على المقعد محدودبا
ال تقــف لفتــرة طويلــة مــن الزمــن مــن غيــر تغييــر
وضعيتك
ال تنام على بطنك

البقاء نشيطا مع وجود آالم الظهر
 -٥اتزان الظهر

اركــع علــى االطــراف االربعــة مــع إبقــاء ظهــرك مســتقيما.
و شــد بطنــك مــع إبقــاء ظهــرك فــي هــذا الوضــع  ،ارفــع
ذراع واحــدة لألمــام وابقائهــا وهــي ممــدودة لمــدة
ـوان .حــاول أن تحافــظ علــى مســتوى الحــوض وال تقــوم
 10ثـ ٍ
بتدويــر جســمك .كــرر  10مــرات لــكل جانــب .للتقــدم  ،حــاول
رفــع ســاق واحــدة خلفــك بــد ً
ال مــن ذراعــك

مــن المهــم ان تكــون نشــيطا ،حيــث اثبتــت االبحــاث أن
البقــاء علــى الســرير ألكثــر مــن يوميــن يمكــن أن تجعــل
ـوء  .اضافــه إلــى ان التماريــن البســيطة
االلــم ظهــرك اكثــر سـ ً
فــي هــذه المطويــة يجــب أن تختــار بعنايــة حتــى تســتمتع
وتلتــزم بهــا.
الســباحة والمشــي واليوغــا كلهــا خيــارات رائعــة إذا كنــت
تعانــي مــن آالم الظهــر.
تذكــر أن تســتمر فــي ممارســة الرياضــة بانتظــام  ،حتــى بعــد
اختفــاء االلــم تمامــا !

Follow us
www.phcc.qa

تمارين آلالم الظهر
تحتــوي هــذه المطويــة علــى مجموعــه مــن التماريــن العالجيــة،
و قــد صممــت هــذه التماريــن مــن أجــل اســتطالة و تقويــة واتــزان
العضــات التــي تدعــم ظهــرك .
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أ .تمرين التمدد
امتداد الظهر (لتمدد عضالت الظهر)
اســتلقي علــى ظهــرك ،وضــع يديــك تحــت رأســك .ثــم قــم
بثنــي ركبتيــك وحافــظ علــى وضــع القدميــن علــى االرض ،
لــف الركبتيــن الــى احــد الجانبيــن ببــطء .ابــق بوضعــك ذلــك
ـوان .كــرر ذلــك ثــاث مــرات علــى كل جانــب.
مــدة  10ثـ ٍ
مالحظــة :يجــب أن تكــون الركبــة العليــا مباشــرة فــوق
الركبــة الســفلى.

.2تمارين اللونجز
( لتمدد العضالت
االمامية للفخذ
وعضالت البطن)

.5ضــم الركبــة إلــى الصــدر (لتمــدد الجزء
الســفلي مــن الظهــر والمؤخرة )

اســتلق علــى ظهــرك ضــم احــد الركبتيــن نحــو صــدرك
ثــوان .كــرر ذلــك مــع الركبــة االخــرى .
برفــق لمــدة خمــس
ٍ

الركوع على ركبة واحدة
والقدم األخرى في األمام .ارفع
الركبة الخلفية حتى تتأكد من
أنك تتطلع إلى األمام .ابق لمدة
ثوان وكرر ثالث مرات لكل
خمس
ٍ
جانب.

الوقوف على رجل
واحدة – العضالت
االمامية (لتمدد
عضالت الفخذ
االمامية) ثبّت نفسك

باستخدام احدى اليدين على
الحائط او اي شيء ثابت  .اثني
ساق واحدة للوراء  .،امسك
ثوان
قدمك باليد االخرى لمدة 10
ٍ
وكرر ثالث مرات لكل جانب.

الوقوف على رجل
واحدة  -العضالت
الخلفية ( لتمدد
عضالت الفخذ
الخلفية )

ثبت نفسك  ،ثم ضع ساق
واحدة وهي ممدودة على
الكرسي .حافظ على ساقك
مرفوعة بشكل مستقيم ،
اثني الركبة الداعمة لألمام
لتمديد عضالت الركبة .كرر
ذلك ثالث مرات لكل جانب.
يرجى مالحظة :أن الذين
يعانون من عرق النسا الحاد
قد يسبب هذا التمدد  -الم
شديد  ،لذلك يجب الرجوع
ألخصائي العالج الطبيعي
قبل اداء هذا التمرين .

ب-تمارين التقوية واالتزان
-١اماله الحوض (لتقوية العضالت
العميقة حول الحوض )

االستلقاء على الظهر مع ثني الركبتين  .شد عضالت
البطن و ادفع الجزء السفلي من الظهر نحو االرض حافظ
على تلك الوضعية لمدة  5ثوان  .كرر خمس مرات

-٢تمارين عضالت البطن ( لتقويه
عضالت البطن المستعرضة )

استلق على بطنك و ذراعيك على جانبك  ،و رأسك على
جانب واحد .اشفط عضالت البطن للداخل وحافظ على
هذه الوضعية لمدة  5ثواني وكررها ثالث مرات  -حافظ
على التنفس أثناء هذا التمرين!

