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 اثر التمرينات الخاصة وأجهزة العلاج الطبيعي 

 في إعادة تأهيل تمزق العضلات الضامة لمفصل 

 الفخذ للاعبي فعاليات الرمي 

 القوى بباللعا

 
 ونالباحث

م وسام شالل  .م         أ.م.د حيدر مهدي عبد الصاحب                  أ.م.د مدحت محمد مهدي   

 محمد

 

 

 التعريف بالبحث -1

   :مقدمة البحث وأهمية  1-1
اخذذا ال ذذب الرياسذذ  يىذذيج دلذذج ديلذذاد اعصذذر ال ذذر  اليالجيذذة  ذذ  عذذال  ا صذذا ات دلذذ  

 ذذ  الحذذا ت النذذادرة و مذذا دن  د  دلذذج اليمليذذات اللراحيذذة ءالللذذويتيذذرل لهذذا الرياسذذيي  دون 

 وحىذب مذاالشخص الرياس  يختلف ع  اإلنىان اليادي م  جميذ  النذواح  ومنهذا أداء الحر ذات 

الفيالية الرياسية والكل منا ييلم دن الحر ات تقذوم  هذا المفاصذل والي ذالت ومذ  رنذا أراد  هتت لب

  الباحث دن يبي  أرمية  حثه م  خذالل دراسذة تمذز  الي ذالت ال ذامة لمفصذل الفخذا  ذ   ياليذات

را  ذذا  مفاصذذل اللىذذم و ذذال  يمثذذل ىالىذذاحة والميذذدان  ذذون رذذاا المفصذذل مذذ  أعذذو ) الرمذذ  ف  ذذ 

أساسذذيا  ذذي  ال ذذرل الىذذفل  وال ذذرل اليلذذوي ولذذه مذذدى حر ذذ  واسذذ  ممذذا يليلذذه أ ثذذر عرسذذة 

م  خالل استخدام ملموعة م  التماري  الخاصة  اإلسا ة دلذج لإلصا ة حيث  رزة أرمية الدراسة 

تمز  الي الت ال امة لمفصل الفخذا   يض أجهزة اليال  ال بيي  ومدى تأثيررا    دعادة تأريل

 .الرم  ة حدوثها لدى  عب  لح

 

 مشكلة البحث 1-2
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تبلورت مشكلة البحث م  خالل مايتيرل له مفصل الفخا م  حر ات مختلفة وجهد  بير 

علج الي الت الت  تيمل عليه    مختلف  ياليات الىاحة والميدان ومنها  ياليات ) الرم  ف  

تلف ا صا ات ومنها التمز  حيث  ثيرا ماتتيرل الي الت الياملة علج راا المفصل لمخ

الي ل  ولكون الباحث رو م   عب  الىاحة والميدان أراد دن يدرس مشكلة  حثه ور  تمز  

الي الت ال امة لمفصل الفخا لحظة حدوثها وذل   استخدام أجهزة اليال  ال بيي  و يض 

الزائد أو  رد تتيرل راه الي الت دلج التمز  نتيلة الحمل  التماري  الخاصة حيث  ثيرا ما

 .الرجل دلج الخار   صورة  بيرة وغيررا م  األسباب

   أهداف البحث 1-3
 :الدراسة دلج مير ة ردل     

اثر  يض التمرينات الخاصة وأجهزة اليال  ال بيي     تأريل دصا ة تمز  الي الت  -1

 ال امة لمفصل الفخا ليينة البحث.

بلية والبيدية للمنها  علج و ق  يض المتغيرات التيرل علج الفرو   ي  ا ختبارات الق -2

 البيو ميكانيكية  ليينة البحث.

التيرل علج الفرو   ي  ا ختبارات البيدية للمنها  علج و ق  يض المتغيرات البيو  -3

 .ميكانيكية  ليينة البحث

 فروض البحث 1-4
ل امة لمفصل الفخا للمنها  التاريل  المقترح تأثير    تأريل دصا ة تمز  الي الت ا -1

 واستيادة المدى الحر   له ليينة البحث.

يرات البيوميكانيكية ليينة يوجد  ر  مينوي  ي   ختبارات القبلية والبيدية لقيم  يض المتغ -2

 البحث.

 .يوجد  ر  مينوي  ي   ختبارات البيدية لقيم  يض المتغيرات البيوميكانيكية ليينة البحث -3

 

 مجالات البحث 1-5
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: مر ز اليال  ال بيي     مىتشفج الديوانية التيليم  وعاعة الشر  األوسط الملال المكان  -1   

  . للرشاعة و ناء األجىام

   13/1/2112ولغاية      7/7/2011 :لزمان االملال  -2   

المصا ي   تمز  الي الت  ولفياليات ) الرم  ف الياب القوى : رياسيوالملال البشري  -3   

 .من قة الفرات األوسطف  عبي  ورم سم  أندية  4 امة لمفصل الفخا والبالغ عددرم )ال

 الدراسات النظرية والدراسات المشابهة -2 

 الدراسات النظرية 2-1

 العــلاج الطبيعي 2-1-1
 

 رو أحد أنواع اإلجراءات المىتيملة    عال   يض اإلعاعات الناتلة ع  دمرال أو 

)الحرارة، البرودة، األشية، الا ا ات  و   ال أجهزة اليال  ال بيي ، لك   استيمدصا ات

،  اإلسا ة دلج المىاجاتف و ل راا يلب أْن تكون تحت أشرال طب   يد  حص الصوتية

 .ف1)المريض  شكل دعيق  هدل التشخيص وتحديد اليال  الالزم

متيددة م  مأخا  وييرل علج انه اليال   قوة ال بيية،ويين  استخدام وسائل وتقنيات 

الحاصل  يد اإلصا ة أو المرل أو   طبييية صورت  ما يتناسب والخلل التر يب  والو سيف

ها لتتالئم م  اإلعاعة حيث يتم استخدام الوسائل ال بييية م  حرارة وماء و هر اء وحر ة  يد تقنين

 .ف2)اإلصا ة الحاصلة

يف الي الت وسموررا ومن  حدوث ال بيي     الوعاية  يشمل " من  س  دما دورا ليال 

التشوه وتيبس المفاصل ومن  التصا  األنىلة الرخوة والكثير م  الم اعفات الت  عد تصحب 

   .ف4)دذ أن تقوية الي الت ال ييفة يؤدي دلج دزالة وتقليل األلم ف3)اإلصا ة " 

 (1التمـــــــــــارين العلاجيــــــــــــة) 2-1-2

                                                 

 .1988، عمان ،  1، ط ا صا ات الرياسية واليال  ال بيي  ؤاد الىامرائ  ، وراشم د راريم :  1

 41،ص2112،القاررة ،دصا ات الرياسيي  ووسائل اليال  والتأريلمحمد:  سميية خليل 2

 22،ص1111، القاررة،1، مر ز الكتاب للنشر،طال ب الرياس  واليال  ال بيي أسامة ريال:  1أمام حى  محمد 3

 43, المصدر الىا ق نفىه , ص دصا ات الرياسيي  ووسائل اليال  والتأريلسميية خليل :  4
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تكون ذات فعالية كبيرة في ن العالجية يجب توفر ثالثة عناصر رئيسة حتى لغرض تشكيل التماري 

 :العالج

لليناية  تحى  درجة النغمة الي لية وتنمية القوة والتوازن  ي   دصالحية: تمارين بنائية .1

 . للىمالميكانيكية    حر ات ا األخ اء ودصالحالملموعات الي لية 

الصدر  وأوساعلىم وشكله لزاوية ميل الحول اليناية توزي  وزن ال: االتزانتمارين  .2

 . وتشمل تمرينات التوا ق الي ل . والكتفي  والرأس

وتشمل مرونة المفاصل الكبيرة والصغيرة وتدريبات ا ست الة الي لية : تمارين المرونة .3

 .اإلصا ةلملموعات ميينة م  الي الت حىب نوع الليبة ودرجة 

 . مقاومة عوة المىاعد أو أخرو مقاومة شخص "الىبرن  والبكرات"  اإلثقالعمال 

 العضلات الضامة لمفصل الفخذ  2-1-3
ىية وتشمل الي الت الواعية    اللهة اإلن ف1)خا اإلنىية أو الي الت ال امةع الت الف

 : م  الفخا ور  

 

                                           The Gracilis Mus: الي لة اللميلة  -1           

                                         The Pectineus Musالي لة اليانية :  -2           

      The adductor longusالي لة ال امة ) أو المقر ة  ف ال ويلة : -3            

                      The Adductor  Magnusالي لة ال امة الكبرى :   4            

 

 

 

 

 

                                                 

"،  تأثير  رنامج عالج  لتشوه التحدب الظهري     يض المهارات األساسيةف :"2111سهاد حىيب عبد الحميد ) الر يي  ، 1

 رسالة ماجىتير منشورة ،  لية التر ية الرياسية، جامية  غداد ،  غداد
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 ف 2شكل رعم )

 يوسح ع الت الفخا اإلنىية أو ال امة

 
 

  الدراسات المشابهة 2-2
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 :(1) 1988دراسة مصطفى السيد إسماعيل طاهر 

دراسة اثر  رنامج مقترح لتأريل الي الت الياملة علج مفصل الر بة  يد استئصال ) : عنوان الدراسة

 ف . الغ رول

 : هدف الدراسة
رجوع  ال  و.عودة مفصل الر بة دلج حالته ال بييية م  حيث المدى الحر   والقوة تهدل الدراسة دلج 

المصاب دلج مزاولة النشاط الرياس  ورو     امل الشفاء حتج  يكون عرسة لتكرار 

 . اإلصا ة 

 : عينة الدراسة
ء  المنظار أو مصا ا  الغ رول الهالل  م  الاي  أجريت لهم جراحة الغ رول سواف 28تتكون اليينة م  )

  1988 - 1987 ال ريقة التقليدية    مىتشفج حلمية الزيتون  القاررة , م  عام 

 :وقد أوصى الباحث
 

 وعال  دصا ات الر بة عدر اإلمكان.استخدام المنظار المفصل     تشخيص  -1

   استخدام الر اط ال اغط    تثبيت المفصل  يد اليملية م   تحه مرتي  دلج ثالث مرات  -2

 د     الحا ت الت  تىتدع  ذل . اللبس ماليوم و  يىتخد

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 منهج البحث وإجراءاته الميدانية  -3

 منهج البحث  3-1

                                                 

ال الغ رول ، أطروحة عماد ناظم جاسم : دراسة اثر  رنامج مقترح لتأريل الي الت الياملة علج مفصل الر بة  يد استئص ف1)

 .1122د توراه، 
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 البحث طبيية  لمالئمتهوذل   التلريب الباحث المنهج  استخدم 
 

 مجتمع البحث وعينته 3-2
ف  2ور  )  الديوانيةنة الرياسية    مدي األنديةاشتمل ملتم  البحث علج رياسي   يض 

ف  عبي  م   ياليات الرم  مصا ي   تمز  الي الت ال امة  4أندية حيث تم الحصول علج ) 

 .البحث مثلو عينةحيث  لمفصل الفخا 
 الأجهزة والأدوات ووسائل جمع المعلومات  3-3

  ( كاميرا تصوير فيديو نوعhdd  Sony ( مع حامل ثالثي )tripod  )  . 
 معدني شريط قياس . 
 جهاز حاسوب . 

  .) ( 1ملحق رقم ) جهاز ) كابل السحب 
 سرير طبي.        

   (  جهاز الموجات فوق الصوتيةUltra   sound     ) 
   ( جهاز الموجات الحرارية الدقيقةMicro Wave   ) 
 رباط لتثبيت الورك إثناء أداء الحركات 
  واألجنبيةالمصادر والمراجع العربية  . 
 الشخصية المقابالت. 

  (2ملحق)المصابين  نللرياضيياستمارة معلومات . 

  (.5ملحق) المستخدمة األجهزة أراء الخبراء والمختصين لتحديد أهم  الستطالعاستمارة استبيان   
 إجراءات البحث الميدانية 3-4

  يةالتجربة الاستطلاع  3-4-1
سيىتخدمها  ة واألدوات الت ن الهدل الرئيى  م  التلر ة ا ست العية رو تحديد األجهزأ

التلر ة الرئيىية لك  يتم  الباحث     حثه و ال  للتيرل علج الميوعات الت  عد تواجهه   

تم أجراء التلر ة ا ست العية    يوم الخميس د حيث تال يها وم  ثم تحديد  ريق اليمل المىاع

لتيليم /عىم اليال  ال بيي  الىاعة التاسية صباحا    مىتشفج الديوانية ا 7/7/2011الموا ق 

 يد دن تم التيرل علج الكادر الاي ييمل    القىم وطرح موسوع الدراسة عليهم تم  يد ذل  

تحديد  ريق اليمل المىاعد وعد تم ا طالع علج األجهزة الت  حددت م  خالل استمارة استبيان 
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الموجات و  فmicro waveالموجات الحرارية الدعيقة)وزعت علج ذوي ا ختصاص ور  

  .ف ultra sound و  الصوتية )

 :الاختبار القبلي  3-4-2

بدأ العمل مع المصاب األول  حيث. ختبار القبلي فإفراد عينة البحثقام الباحث بإجراء اال     
 4/1/2111ثم بدأ اختبار المصاب الثاني في يوم األحد الموافق  23/2/2111يوم السبت الموافق 

اماالمصاب الرابع فقد تم اختباره  31/11/2111لمصاب الثالث يوم السبت الموافق ثم بدأ اختبار ا
 1/11/2111يوم األربعاء الموافق 

حيث تم االختبار القبلي ولجميع المصابين بعد مرور يوم واحد من وقوع افإصابة وقبل 
ا بالنسبة البدء بالبرنامج ألتأهيلي هذا في ما يخص أختبار المدى الحركي لمفصل الفخذ إم

الختبار قوة المفصل فتم االختبار بعد االنتهاء من األسبوعين األول والثاني حيث قام الباحث 
ة المستخدم بتثبيت الظروف التي تتعلق باالختبار القبلي من حيث الزمان والمكان واألدوات

 .لبعديافي االختبار  هانفس هي ، من اجل إن تكون ()وطريقة التنفيذ وفريق العمل المساعد
 (:1أجهزة العلاج الطبيعي المستخدمة ) 3-4-3

 :Micro Wave* الموجات الحرارية الدقيقة 
 

مليون ذ ا ة    الثانية ويىتخدم الملال  311تىتخدم تيار ذو ذ ا ة تقدر  حوال           

 ويمك  التحكم    الكهرومغناطيى  ويوس  علج مىا ة أطول مما يىتخدم    الموجات القصيرة.

 .دعائق 11 مية الحرارة المىتخدمة. أما مدة الللىة الواحدة ر  

 

 :Ultrasound Wave الموجات فوق الصوتية 

                                                 

  ريق اليمل المىاعد )*ف

  اظم جاري مهدي / ميالج طبيي  -1

   خ يرعباس عبد الرسا / ميالج طبيي  -2

 / ميالج طبيي   اسم حىي  عبد -3

 عقيل  اظم خلف / ميالج طبيي -4

 12ذ ره ،ص ،مصدر سبقال ب الرياس  واليال  ال بيي  دمام حى  محمد:  أسامة ريال، 1
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تىتخدم مصدر تيار تردده مليون ذ ا ة    الثانية ويىتخدم    راا اللهاز الكوارتز أو             

دلج الكريىتال ع  طريق الكريىتال  الرأس المىتخدمة    اليال   يوصل التيار اليال  التردد 

ع ب  هر ائ  للر ط  ينهما ويلتحم الكريىتال م  صفيحة ميدنية أمامية    الرأس اليالجية ولال  

 إن حدوث أي تغيير    شكل الكريىتال يىبب حر ة    الصفيحة الميدنية األمامية ولال  تصدر 

 موجات  و  صوتية.

 وسط غير مناسب  نتقالها  الهواء  وعد تنيكس الموجات الفو  صوتية دذا ما اص دمت

عدد الللىات مرتي     اليوم  مثالً ولال  يلب استخدام وسط مناسب  زيت البرا ي  أو الماء.

 و ما يل  : 

 دعائق 4 -3* المرحلة األولج : 

 دعائق 2 - 6*المرحلة الثانية : 

 الاختبارات المستخدمة في البحث :  3-5

 مفصل الفخذ باستخدام التصوير السينمائياختبار المدى الحركي ل 3-5-1

كأميرة من خالل قياس زوايا المفصل باستخدام  الفخذيتمثل اختبار المدى الحركي لمفصل 
حيث يتم  صورة /ثا ( مع حامل ثالثي  25( ذات سرعة ) hdd  Sonyتصوير سينمائي نوع )

   ، دلف للخار  ، دلف التقريب ، التبييد ، المد ، الثنالمفصل األساسية ) تتصوير حركا

 .باتجاهات مختلفة وذلك بعد مرور يوم من حدوث االصابة للداخل ف

 الختبارالهدف من ا: 
 باتجاهات مختلفة . الفخذقياس زوايا ) المدى الحركي ( لمفصل    

 اإلمكانات واألدوات: 
صورة /ثا ( مع حامل  25دد )( ذات تر  hdd  Sonyكأميرة تصوير سينمائي نوع )

 ، سرير طبي.الصقة عالمات، يثالث
 
 
 

 مواصفات األداء: 
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يقوم الشخص المصاب بأداء االختبار باتجاهات مختلفة وذلك لغرض قياس مدى    
 التقريب ، التبييد ، المد ، الثن  ، دلف للخار  ، دلفاتجاهات وهي ) (6) ل بـحركة المفص

 ( 13موضح بالشكل )( وكما  للداخل
 ) التبعيد (                     ) التقريب (            

 
 ( ثني) ال       ( لمــــــــــد) ا

 
 ( ألف للخارج)                                               ( ألف للداخل)         

                          

 (21شكل رقم )
 لسينمائييوضح طريقة قياس المدى الحركي لمفصل الفخذ من خالل التصوير ا

 طريقة التسجيل: 
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إجراء التصوير الفيديو لالعب المصاب وهو بعد  الستةيتم تسجيل الزوايا باالتجاهات  
 . باأللمالمفصل دون الشعور  إليهيصل  إنمدى حركي يمكن  ألقصى يؤدي هذه الحركات

 قوة العضلات الضامة لمفصل الفخذ اختبار-3-5-2

من خالل التغلب على مقاومات  الفخذمفصل ة لالضاميتمثل اختبار قوة العضالت  
 (كابل السحبالمفصل على جهاز ) باستخدام حركة سحبهابالكيلوغرامات التي يستطيع المصاب 

 . ويتم ذلك بعد مرور أسبوعين على حدوث افإصابة
 الهدف من االختبار: 

 .الفخذمفصل ل الضامةقياس القوة للعضالت 
 واألدوات اإلمكانات: 
 . (  tripod( مع حامل ثالثي ) hdd  Sonyوير فيديو نوع ) كاميرا تص*
 .()كابل السحبجهاز * 
 مواصفات األداء: 

واليدين في وضع التخصر يقوم المصاب بتثبيت حلقة حديدية في نهاية قدم  الوقوفمن  
يقوم  الرجل المصابة وهذه الحلقة مثبتة بسلك معدني السلك مثبت من النهاية بأوزان حديدية

مصاب بسحب السلك للداخل من خالل حركة التقريب ) حيث إن جميع العضالت الضامة تعمل ال
للجانب  عدم ميالن الجسم مراعاةمع  ()زمنية مناسبة( لفترة)ولمحاولتين بثبات  في هذه الحركة (

  .(14وكما موضح بالشكل )
 

 

  

                                                 

 236)*ف محمد عادل رشدي : مصدر سبق ذ ره ،ص
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 ( 21شكل ) 

 فخذ.يوضح اختبار قوة العضالت العاملة على مفصل ال
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 :طريقة التسجيل 
 على الجهاز  سحبهيستطيع  إنوزن ممكن  أقصىيتم تسجيل  

 علاج الطبيعي والتمارين العلاجيةالمنهج ألتأهيلي لأجهزة ال 3-1
  

 وسيلة ليال  دصا ة تمز  الي الت ال امة  عام الباحث  استخدام أجهزة اليال  ال بيي 

ف وجهاز الموجات micro waveجات الحرارية الدعيقة )لمفصل الفخا حيث تم استخدم جهاز المو

ف وراه األجهزة تم اختياررا م   ي  ملموعة م  األجهزة الت  ultra sound و  الصوتية )

ن مها الباحث علج شكل استمارة استبيان وعرست علج ذوي ا ختصاص والخبرة ويكون 

ف أسا ي  1م  البرنامج التاريل  البالغ ) اليال   واس ة تل  األجهزة لألسبوعي  األول والثان   قط

وجلىة واحدة  ف1)ف ultra soundو واع  ) جلىتان ف    اليوم الواحد راا  يما يخص جهاز )

ف تماري  حيث  انت أ ثر  11عام الباحث  أخا )  ف اما التماري  اليالجية  micro waveللهاز )

ف  2ا وراه التماري  تم اليمل  ها  ترة ) أرمية وتر يز    تأريل الي الت ال امة لمفصل الفخ

ف وحدات تأريلية    األسبوع الواحد د   6ف أسا ي   واع  ) 1أسا ي  م  البرنامج التاريل  البالغ ) 

 .ىب الفيالية الت  يمارسها المصابف وذل  ح 2ف و )  6انه تم زيادة تل  التماري     األسا ي  ) 

 لبعدياالاختبار  3-11

 26/1/2111وللمصاب األول يوم االثنين الموافق  لعينة البحثالختبار ألبعدي قد اجري ا
ثم بدأ اختبار المصاب الثالث يوم  2/11/2111ثم بدأ اختبار المصاب الثاني يوم الثالثاء الموافق 

بعد ذلك تم اختبار المصاب الرابع يوم الجمعة الموافق  3/1/2112الثالثاء  الموافق 
13/1/2112   

 الوسائل الإحصائية المستخدمة : 3-12
 * الوسط الحىا   

 * ا نحرال الميياري 

 ف لليينات المىتقلة. t* عانون ) 

 

 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها -4

                                                 

 , مصدر سبق ذ ره , ص اليال  ال بيي  الوسائل والتقنياتسميية خليل محمد :  1
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( tعرض نتائج قيم الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية وقيمة ) 4-1

كي وقوة مفصل ) القبلي والبعدي ( للمدى الحر  في الاختبارينالمحسوبة 

 الفخذ لعينة البحث
 

 (2الجدول )

 ( المحسوبة في االختبار )القبلي والبعدي(tيوضح قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )

 لعينة البحثللمدى الحركي وقوة مفصل الفخذ  
 

المنهاج 

 التاهيلي
 االختبارات

 االختبار ألبعدي االختبار القبلي
 الداللة وبة( المحسtقيمة )

 ع س ع س

أ
ن 
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ى 
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 معنوي 667,21 577,0 5,7 957,0 75,23 التقريب

 معنوي 192,39 816,0 40 816,0 24 التبعيد

 معنوي 29 577,0 5,14 5,0 25,7 المـــد

 معنوي 25,4 291,1 5,115 258,1 75,83 الثني

 معنوي 945,33 957,0 25,39 816,0 23 لف للداخلإ

 معنوي 333,18 577,0 5,35 258,1 75,21 إلف للخارج

 معنوي 189,18 577,0 5,14 5,0 75,6 الفخذقوة مفصل 

 

 18211( =  1.11( ومستوى داللة ) 1( الجدولية عند درجة حرية )   tقيمة )  *

 

   ا ختبار القبل  للمصا ي     الملموعة الوسط الحىا    دنف 1يت ح م  اللدول ) 

   الوسط لحىا   اماف 957,0ف و انحرال ميياري )23’75عد  لغ )  ولحر ة التقريب األولج

ف 667,21ف المحىو ة )Tف و لغت عيمة )577,0ف وانحرال ميياري )5,7عد  لغ ) ا ختبار ألبيدي

ف وراا يين  1.15ف ومىتوى د لة )3) ف عند درجة حرية182,3البالغة ) اللدوليةور  ا بر م  

 .لبيديا ا ختبار ولصالح ا ختباري  القبل  والبيدي لحر ة ) التقريب فيوجد  ر  مينوي  ي  

ف 816,0ف و انحرال ميياري )24عد  لغ )    ا ختبار القبل  للحر ة التبييدالوسط الحىا    أما* 

ف و لغت عيمة 816,0ف وانحرال ميياري )40عد  لغ )    ا ختبار ألبيديلحىا   االوسط اما

(T( ف 3ف عند درجة حرية )182,3البالغة ) اللدوليةف ور  ا بر م  192,39ف المحىو ة
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 ا ختباري  القبل  والبيدي لحر ةف وراا يين  يوجد  ر  مينوي  ي  1.15ومىتوى د لة )

 .لبيديا ا ختبار ولصالح )التبعيد(

ف و انحرال 25,7عد  لغ ) المـــــــــد   ا ختبار القبل  ولحر ة الوسط الحىا    *  ينما  ان

ف وانحرال ميياري 5,14)    ا ختبار ألبيديلحىا   االوسط  ينما  لغ ف 5,0ميياري )

ف عند درجة 182,3البالغة ) اللدوليةف ور  ا بر م  29ف المحىو ة )Tف و لغت عيمة )577,0)

ا ختباري  القبل  والبيدي ا يين  يوجد  ر  مينوي  ي  ف ورا1.15ف ومىتوى د لة )3حرية )

 .لبيديا ا ختبار ولصالح لحر ة ) المــــــد ف

ف و انحرال ميياري 75,83عد  لغ )    ا ختبار القبل  لحر ة الثن الوسط الحىا    * دما

ف 291,1ف وانحرال ميياري )5,115عد  لغ )    ا ختبار ألبيديلحىا   االوسط اماف 258,1)

ف عند درجة حرية 182,3البالغة ) اللدوليةف ور  ا بر م  25,4ف المحىو ة )Tو لغت عيمة )

ا ختباري  القبل  والبيدي ف وراا يين  يوجد  ر  مينوي  ي  1.15ف ومىتوى د لة )3)

 ألبيدي ا ختبار ولصالح لحر ة ) الثن  ف

ف و انحرال ميياري 23عد  لغ ) لداخل   ا ختبار القبل  لحر ة دلف لالوسط الحىا    * دما 

ف 957,1ف وانحرال ميياري )25,39عد  لغ )    ا ختبار ألبيديلحىا   االوسط اماف 816,0)

ف عند درجة 182,3البالغة ) اللدوليةف ور  ا بر م  945,33ف المحىو ة )Tو لغت عيمة )

ختباري  القبل  والبيدي ا ينوي  ي  مف وراا يين  يوجد  ر  1.15ف ومىتوى د لة )3حرية )

 ألبيدي ا ختبار ولصالح لحر ة )دلف للداخلف

ف و انحرال ميياري 75,21عد  لغ )    ا ختبار القبل  لحر ة دلف للخار الوسط الحىا    * دما

ف 577,0ف وانحرال ميياري )5,35)    ا ختبار ألبيديلحىا   االوسط و لغ ف 258,1)

ف عند درجة 182,3البالغة ) اللدوليةف ور  ا بر م  333,18ف المحىو ة )Tو لغت عيمة )

ا ختباري  القبل  والبيدي ف وراا يين  يوجد  ر  مينوي  ي  1.15ف ومىتوى د لة )3حرية )

 .لبيديا ا ختبار ولصالح لف للخار فالحر ة )
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األولج رو  *  ينما  ان الوسط الحىا   لمتغير )عوة مفصل الفخاف    ا ختبار القبل  للملموعة 

ف  5,14ف دما الوسط الحىا      ا ختبار ألبيدي عد  لغ ) 5,0ف وانحرال ميياري )   75,6)  

ف ور  ا بر م   189,18ف المحىو ة )  tف و لغت عيمة )  577,0وانحرال ميياري ) 

ف وراا يين  يوجد  ر  1.15ف ومىتوى د لة )3ف عند درجة حرية ) 182,3اللدولية البالغة )

 .لبيديامينوي  ي  ا ختباري  القبل  والبيدي لمتغير ) عوة المفصل ف ولصالح ا ختبار 

 مناقشة النتائج
تبي  دن رناك  رو  مينوية  ي  ا ختباري  وراا يي   للباحث ان باع  أن راا  :* التقريب

ل الدور الفيال الاي ليبته أجهزة اليال  التحى     الملال الحر  . جاء م  خال

ال بيي  م  خالل دزالتها للترا مات الت  حدثت نتيلة اإلصا ة مثل األمالح و يض 

التلميات الدموية و ال  لهاتاثير دحمائ  عميق م  خالل تردداتها اليالية والت  تىبب 

. ر   لها الت وتزيد م  المدى الح   ارتزاز األنىلة لال  تقلل م  تصلب الي

و ال  ا ستمرار    التماري  اليالجية دون حدوث )سرر    اللزء المصابف حيث 

أدت تل  التماري  دلج زيادة عوة تل  الي الت حيث تحتا  الي الت ال امة دلج عوة 

 ف1)ا بر لتأدية حر ة ) التقريب ف  ن    راه الحر ة تيمل الي الت ال امة الرئيىية

، ال امة اليظمج Brevis، ال امة القصيرة Longsور  ال امة ال ويلة 

Magnus  مىاعدة الي الت الياتية Pectineus  والرعيقةGracilis  حيث دن

التماري  اليالجية المىتخدمة لها األثر الواسح  إنها تتميز )) قا لية األنىلة 

والي الت واألر  ة علج التمدد الصحيح م  عا لية المفاصل علج تأدية الحر ة 

 .ف2)الىي رة الكاملة علج اللىمففو

لبيدي لمتغير) التقريب ف  دنَّ رناك ت وراً اات ح للباحث م  خالل نتائج ا ختبار  :التبيــــــيد 

واسحا    عياس اختبار راا المتغير وييزوا لباحث دلج مدى تأثير أجهزة اليال  

ف  micro wave ف و ) Ultra soundال بيي  المىتخدمة حيث تيمل تل  األجهزة )

                                                 

 256, ص1995, القاررة ,  2مؤسىة شباب اللامية , ط: علم دصا ات الرياسيي  ,محمد عادل رشدي 1

 . 11، ص 1121لكتب لل باعة والنشر ، ، الموصل ، دار ا علم الحر ةوجيه محلوب :  ف2)
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م  خالل الا ا ات الحرارية الت  تحدثها دثناء اختراعها لألنىلة وصو  دلج من قة 

اإلصا ة حيث تيمل علج استرخاء المن قة المصا ة وتمدد وتر الي لة أي المنشأ مما 

 تزيد م  المدى الحر   للمفصل الاي تيمل عليه الي لة المصا ة

الية    ا متصاص عند الى وح البينية لألنىلة ))  ون راه األموا  ذات عا لية ع

المدى  دوتمتص اختياريا عند الىمحا  لاا تىتخدم ليال  األوتار والي الت مما تزي

و ال  الدور الفيال الاي ليبته التماري  المىتخدمة    المنهج التاريل   ف1)الحر   فف

يررا علج منشأ الي لة حيث عملت راه التماري  علج تقليل راه اإلصا ة م  خالل تأث

ومدغمها و يفيه ت وير عدراتها وتأثيررا م  خالل التغلب علج ال مور الاي يحدث 

للي لة حيث تزيد م  عوتها و ال  عوة الي الت المحي ة  ها  ما  ن التماري  

اليالجية ر  ))ملموعة مختارة م  التماري  البدنية يقصد  ها تقويم ا نحرال علج 

ية أو عال  اإلصا ة الت  يؤدي دلج دعاعة الي و وع  القيام  وظيفته الحالة ال بيي

 . ف2)التامة ومىاعدته علج الرجوع دلج الحالة ال بييية أو القريبة منها

ألبيدي لهاه الحر ة والت ور الاي حصل  رم  خالل النتائج الت  ظهرت    ا ختبا: دلمــــــــ* ا

األولج م  اإلصا ة يحتا  دلج الوعت الكا   يرج  ذل  دلج دن المصاب    المراحل 

لك  يتلاوز المرحلة الصيبة و ون راه الحر ة ر  م  الحر ات الصيبة    مفصل 

الفخا حيث يكون مدارا الحر   ال بيي  عليل جدا مقارنتا     اع  الحر ات وذل  

ت يرج  دلج اليامل المحدد للحر ة ورو توتر الر اط الفخاي الحر عف  توتر ع ال

لال  ييزو الباحث راا . الت ور المينوي    المدى الحر   واجتياز  ثن  الورك

المرحلة اليالجية م  ا عتراب م  المدى الحر   المثال  دلج  يالية أجهزة اليال  

ال بيي  الت  عالله و صورة مبكرة اإلصا ة عيد الدراسة األمر الاي أدى دلج دراحة 

يلة اإلصا ة لاا تقلل م  التشنج وتصل الي الت حيث وانبىاط الي الت المتقلصة نت

تؤدي  دوررا دلج زيادة المدى الحر   للمفصل و ال  الدور الفيال الاي ليبته  

                                                 

 24, ص2111سميية خليل محمد : اليال  ال بيي  الوسائل والتقنيات , شر ة ناس لل باعة , القاررة ,  1

 . 46، مصدر سبق ذ ره ، ص اللياعة القوامية والتدلي  الرياس حياة رو ائيل الخر وط  :  ف2)
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التماري  اليالجية    الق اء علج التمدد الحر      المن قة المصا ة  ن )) التماري  

 . ف2ف)1)لي ل  اليصب ففاليالجية تزيد م  مرونة اللىم ونشاطه وتزيد م  التوا ق ا

وجدت الباحث م  خالل النتائج الت  حصل عليها م  ا ختبار ألبيدي دن رنال   :* الثنـــــــــ 

ت ور ملحوظ    اختبار الثن  لمفصل الفخا ييزوه الباحث اولج دلج أجهزة اليال  

لة حادة ال بيي  الىبب رو دن الباحث عام  تأريل اإلصا ة لح ه حدوثها ور  تيتبر حا

و   راه المرحلة يلب استخدام أجهزة اليال  ال بيي  الت  تيمل علج زيادة انتشار 

ا يونات والىوائل عبر األغشية مما يىاعد    دزالة التورم    األنىلة وخاصة 

المتق ية منها وثانيا يأت  دور التماري  البدنية اليالجية الت  أدت دلج تنشيط الي الت 

ة  يد دن  انت رناك علة    الحر ة وا ستيمال  ما لتماري  المرونة واألوتار واألر  

الثا تة والمتحر ة وعمل راه التماري   بطء و أوس  مدى حر      مرحلة اإلحماء 

أي عبل البدء    أداء التماري  الرئيىية  ساعد    الحصول علج راه النتائج دذ )دن 

تار وأر  ة مفصل ميي  أو الحصول علج عدر  ال م  المرونة لي الت وأو

ملموعة مفاصل    حر ة أو  يالية ميينة ييتمد علج مقدار وشدة التمرينات الت  

 . ف3)تؤدي    مدى واس  م  الحر ة و ال  علج درجة المرونة المكتىبة الىا قة للفرد

لنتائج ورو م   ي  المتغيرات المهمة الت   حظها الباحث وم  خالل النظر دلج ا :* دلف للداخل

الت  تم الحصول عليها . نلد دن المنهج التاريل  عد حقق  روعا مينوية  ي  ا ختبارات. 

والاي ييزوه الباحث دلج دن استيمال أجهزة اليال  ال بيي     األسبوعي  األول 

والثان  الاي سبق البدء  التماري  اليالجية أدى دلج تخفيف األلم وزيادة  مية الدم 

ة و التال  علل م  ا لتهاب ع  طريق زيادة  مية  ريات الدم الداخلة للمن ق

                                                 

 122-111، ص 1123،  يروت ، صيدا ، المكتبة اليصرية ،  ة واليال  ال بيي الصحة الرياسيف احمد الصباح  عول هللا : 1)

 . 

، األردن ، عمان ، شر ة الشر  األوسط  1، ط ا صا ات الرياسية واليال  ال بيي ف  ؤاد الىامرائ  ، راشم الىامرائ  : 2)

 .  222-221، ص 1122لل باعة ، 

، 1126، جامية الموصل ، دار الكتب لل باعة والنشر ،  اإلعداد البدن  للنىاء: ف ودي  ياسي  التكريت  ، ياسي  طه الحلار 1)

 .  112ص
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ف .دما التمرينات التأريلية المىتخدمة    المنهج التاريل   ان لها الدور 3ف)2ف)1البيض)

الفيال    راا الت ور الاي حصل    المديات الحر ية و يفية التدر   يها م  حيث 

األثر الكبير    تخفيف األلم و ال  الق اء الشدة و ال  مدة الراحة    المنهج  ان لها 

الىوائل  صعلج ا لتهاب  يند )الراحة وتقليل اللهد يقوم الدم والملف  امتصا

 .  ف4)ا لتها يةف

م  خالل النظر دلج النتائج الت  ُحِصَل عليها الباحث نلد ان رناك ت ورا ملحوظا  :* دلف للخار 

راا الت ور دلج طبيية المنهج التاريل  وما  ولصالح ا ختبار ألبيدي وييزو الباحث

اشتمل عليه م  أسس وسيت و ق أسس علمية دعيقة دذ راعا الباحث    المنهج 

ف الت  أع يت م  حيث عدد وزم   ل جرعة    اليوم الواحد dosages) اللرعات

 و ال  الشدد و التكرارات وأي ا  النىبة للراحة الت  تحكم  يها  شكل جيد . 

يد الباحث المديات الحر ية م  المتغيرات المهمة جدا الت  يلب التر يز عليها دذ دن حيث ي

. و ال  لالستخدام الصحيح تلفة ر  الت  تمثل المفصل  كاملهحر ة المفصل و   ا تلارات المخ

واألداء الىليم واإلشرال المباشر م  عبل الباحث أع ج راه النتائج  ما دن استخدام الباحث 

التقديم والتأخير  ي  التماري  البدنية اليالجية خالل  ترة التأريل  ان له دور    د ياد أسلوب 

 ل زيادة    حمل التدريب م  دذ الشدة والحلم  .عامل الملل وغيررا م  اليوامل النفىية وان

 .ف5)تقا لها زيادة    القدرة اليملية لألجهزة الي وية  ما ي م  نمورا وت وررا

م  خالل النتائج الت  حصل عليها الباحث م  ا ختباري  القبل  والبيدي : الفخا* عوة مفصل 

والفرو  المينوية الت  ظهرت حيث  دوررا تيتبر مؤشرا لت ور عنصر القوة وييزو 

الباحث راا الت ور    ا ختبار ألبيدي سير مفردات المنهج  انتظام والدعة    ت بيقها 

                                                 

(1) Mercer : Orthopaedics Surgery , 5th edition, Arnold publishing Inc . USA . 1984 .p. 1139 . 

(2) prentice . W. E. : Therapeutie Modalities In sport medicine . Times Mirror . Mosby college 

publishing , USA 1986 . p.80-81 . 

(3) Peterson . L. Renstrom . p. : sports Injuries Their preyention and Treatment , by kyodoshing 

coong printing Industries pte. LTd, Singapore, 1990. p.153 .  

عند  عب  الكرة ال ائرة ،رسالة ماجىتير ، جامية  غداد ،  لية التر ية ف جمية محمد عول : ا صا ات الصغيرة والمتكررة 4)

 .  45، ص 1122الرياسية ، 

 .  122، ص 1122،  غداد ، م بية التيليم اليال  ،  مبادئ علم التدريب الرياس ف عبد عل  نصيف ، عاسم حى  حىي  : 5)
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ل الباحث  ان له األثر الكبير    راا الت ور حيث و ال  اإلشرال المتواصل م  عب

أدى استخدام أجهزة اليال  ال بيي   صورة دعيقة     داية المنهج التاريل  دلج 

التخلص م  الخاليا التالفة و ال  سمان وصول الدم دلج المن قة المصا ة  شكل جيد 

ري  اليالجية البدنية األمر الاي أدى دلج دن تكون الي لة عد أصبحت مهيأة دمام التما

حيث دن استيمال التماري  البدنية اليالجية واستمرار ت ور ونمو القوة مقا ل انخفال 

درجات األلم يين  دن مفردات المنهج  انت منىلمة م   ي ها وان أداء اإلحماء 

الشروع  أداء التماري   ان له األثر الواسح    ر   حرارة الي لة   شكل جيد عبل

يليلها تكون مهيأة لتحمل الشدة الت  سول تتيرل لها  اطيتها األمر الايوزيادة م 

 ما يتناسب م  الوس  الت  ر  عليه دذ ان القوة تزداد  زيادة استيمال التماري  البدنية 

و ال  دع اء تماري  ثا تة ومتحر ة  والتدر  الصحيح واليلم     الشدد المي اة

يث )ان ت وير القوة المينوي يتم  اختيار تماري   نفس الوعت يؤدي دلج ت وير القوة ح

ثا تة ومتحر ة تؤدى خالل المنهج التدريب  للوصول دلج نتائج أ  ل لت وير صفة 

 . ف1)القوةف

كما إن االرتقاء بمستوى القوة ليس بالضرورة إن يكون تضخم عضلي بل يمكن إن يكون       
 تحسين الوظيفة العضلية.تنشيط أو معتمدا على كفاءة الجهاز العصبي في 

كذلك إن زيادة القوة القصوى في االختبار ألبعدي عن القبلي نتيجة استعمال أجهزة العالج 
بصورة صحيحة وجدية إذ تعمل على تنشيط الدورة الدموية في  التأهيليةالطبيعي والتمارين 

مطاطية العضالت وتقلل من الضمور العضلي ومن التقلص والتليف العضلي وتحافظ على 
 .(2)العضالت

                                                 

(1) Jeffry . E. Falkel : Methods of training in sport physical therapy Bernard . T. ditor pupishing 

Churchill living stonc , USA , Newyork , 1986 . p. 76 .   

ف سيد جمية خميس ا و درارم : دراسة لبيض النواح  البدنية والنفىية للميوعي  جىدياً ، اطروحة د توراه ، القاررة ، جامية 2)

 .  122، ص 1121حلوان ،  لية التر ية الرياسية ، 
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. بان هناك حاجة لزيادة الشد ومقدار (2)(1998و)ولكي دي  (1)(1991إذ أكد )ستين هوس
الشغل المنجز لتنمية القوى القصوى مع التأكيد على أهمية حجم المقاومة المستعملة واالهتمام 

نجاحها ومقدار الشد الطولي للعضلة وكذلك نقطة اال تصال وتر العضلة بمقدارها ونقطة تأثيرها وا 
 .وعالقته بالمفصل

 الاستنتاجات 5-1
مز  الي الت ال امة لمفصل للمنهج التاريل  المقترح تأثير ايلا      عال  دصا ة تدن  -1

 .الفخا 

   سوء النتائج    ا ختبار )ألبيديف أدى ت بيق أجهزة اليال  ال بيي  م  التماري   -2

 .لقصوى والمدى الحر  ظ    القوى االيالجية دلج تحى  ملحو

دن الت ور    المديات الحر ية لمفصل الفخا مرتبط  زوال األلم ولال   ان التأثير ا يلا    -3

ج التحى  الواسح    للمنهج التاريل     تقليل أو دزالة األلم    األسبوعي  األولي  أدى دل

 .المدى الحر  

 التوصيات 5-2
 

 :أوصج الباحث علج

م أجهزة اليال  ال بيي      داية حدوث اإلصا ة لتخلص م  األلم والورم والخاليا التالفة سرورة استخدا -1

   .وم  ثم مزاولة التماري  اليالجية 

  .قة المصا ة والي الت المحي ة  هاا ستمرار    أداء التمرينات  ي   ترة وأخرى وخاصة المن  -2

حر ة سم  مفردات المنهج التاريل  ميتمد علج األسس التشريحية التأ يد علج استيمال التماري  الثا تة والمت -3

 والميكانيكية عند أعداد المنهج .

 

 

 

 

                                                 

 Stein Haus , Arthar H. strength from morturgo to mullo – Ahalf sentusy of research J. Assoc (1ف

physical and mental Rehab , 1991 , p. (4-8) .  

(2( Wilkec , D. Mucle . Newyork st. Marting press , 1998 , p. (85-86) . 
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 المصادر العربية والأجنبية

 المصادر العربية
، صيدا ، المكتبة : الصحة الرياسية واليال  ال بيي  ،  يروت احمد الصباح  عول هللا *

 .  122-111، ص1123اليصرية ، 

 .1988، عمان ،  1ا صا ات الرياسية واليال  ال بيي  ، ط مرائ ، وراشم د راريم، ؤاد الىا *

 41،ص2112* سميية خليل محمد: دصا ات الرياسيي  ووسائل اليال  والتأريل،القاررة ،

، 1أسامة ريال: ال ب الرياس  واليال  ال بيي ، مر ز الكتاب للنشر،ط .أمام حى  محمد *

 22،ص1111القاررة،

, ص  1991د  تح  رندي : علم التشريح ال ب  للرياسيي ،دار الفكر الير  , القاررة ,* محم

193-202 

، 1أسامة ريال: ال ب الرياس  واليال  ال بيي ، مر ز الكتاب للنشر،ط ،أمام حى  محمد *

 22،ص1111القاررة،

 11، ص 1121، الموصل ، دار الكتب لل باعة والنشر ،  علم الحر ة: وجيه محلوب* 

, 1995, القاررة ,  2مؤسىة شباب اللامية , ط,* محمد عادل رشدي: علم دصا ات الرياسيي  

 256ص

: اللياعة القوامية والتدلي  الرياس  ، اإلسكندرية ، مر ز الدلتا ، حياة رو ائيل الخر وط * 

 . 46، ص 1111لل باعة ، 

, 2111ر ة ناس لل باعة , القاررة , سميية خليل محمد : اليال  ال بيي  الوسائل والتقنيات , ش *

 24ص

* ودي  ياسي  التكريت  ، ياسي  طه الحلار : اإلعداد البدن  للنىاء ، جامية الموصل ، دار الكتب 

 112، ص1126لل باعة والنشر ، 

، اطروحة لبدنية والنفىية للميوعي  جىدياً * سيد جمية خميس ا و درارم : دراسة لبيض النواح  ا

 122، ص 1121لقاررة ، جامية حلوان ،  لية التر ية الرياسية ، د توراه ، ا

عبد عل  نصيف ، عاسم حى  حىي  : مبادئ علم التدريب الرياس  ،  غداد ، م بية التيليم * 

 .  122، ص 1122اليال  ، 



أثر التمرينات الخاصة                                                       . د. مدحت محمد مهديأ. م

 .... وأجهزة
 

 

 

 

 3102 / الجزء األول/ املجلد الثاني/ العدد األول       مجلة املثنى لعلوم التربية الرياضية
 

 

 
211 

، رة ،رسالة ماجىتير: ا صا ات الصغيرة والمتكررة عند  عب  الكرة ال ائجمية محمد عول* 

 45، ص 1122،  لية التر ية الرياسية ،  غدادجامية 

، األردن ،  1: ا صا ات الرياسية واليال  ال بيي  ، ط*  ؤاد الىامرائ ، راشم الىامرائ  

 .  222-221، ص 1122عمان ، شر ة الشر  األوسط لل باعة ، 

 

 المصادر الأجنبية
 

 .Stein Haus , Arthar H. strength from morturgo to mullo – Ahalf sentusy of research J (1ف

Assoc physical and mental Rehab , 1991 , p. (4-8) .  

  Wilkec , D. Mucle . Newyork st. Marting press , 1998 , p. (85-86) )2ف

(3) Jeffry . E. Falkel : Methods of training in sport physical therapy Bernard . T. ditor 

pupishing Churchill living stonc , USA , Newyork , 1986 . p. 76 

(4) Mercer : Orthopaedics Surgery , 5th edition, Arnold publishing Inc . USA . 1984 .p. 

1139 . 

(5) prentice . W. E. : Therapeutie Modalities In sport medicine . Times Mirror . Mosby 

college publishing , USA 1986 . p.80-81 . 

(6) Peterson . L. Renstrom . p. : sports Injuries Their preyention and Treatment , by 

kyodoshing coong printing Industries pte. LTd, Singapore, 1990. p.153 
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 ( 1ملحق رقم ) 

 يوضح جهاز ) كابل السحب (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 2ملحق رقم )

 استمارة الرياضي المصاب بتمزق العضلات الضامة للفخذ
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 ( 3ملحق رقم ) 

 التي سوف تستخدم في البحثرة استبيان لتحديد أهم الأجهزة استما

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 أسباب اإلصابة الفعالية الوزن الطول العمر تاريخ اإلصابة االسم الثالثي ت

1        

2        

3        

4        

5        

6        

2        
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 م / استبيان

 

 الســــــــــــــيد الخبـــــــــــــــير المحتـــــــــــــــرم ..  

 

 تحية طيبة ....

رينات يروم الباحث أجراء البحث املوسوم )) تأثير منهاج تأهيلي مقترح باستخدام بعض التم 

البدنية وأجهزة العالج الطبيعي في عالج إصابة تمزق العضالت الضامة ملفصل الورك واستعادة املدى 

الحركي على وفق بعض املتغيرات البيوميكانيكية لبعض فعاليات الساحة وامليدان (( ونظرا ملا تتمتعون 

ن قبل الباحث حول أجهزة العالج به من خبرة علمية أكون شاكرا لو أبديتم رأيكم في البرنامج املقترح م

 التقدير ..... معالطبيعي التي سوف تستخدم في البحث راجيا إضافة أي جهاز  ترونه مناسبا لهذا البحث 

 

 اسم الخبير : 

 ب: ــــــــــاللق

 االختصاص: 

 مكان العمل: 

 خ : ـــــالتاري

 : لتوقيــــــعا

  

 

 الباحث

 وسام شالل محمد

 

 

  العلاج الطبيعي التي سوف مجموعة من أجهزة

 تستخدم في البحث

 
 

 (  short waveالموجات الحرارية  القصيرة ) -2

 

 (  micro wave الموجات الحرارية  الدقيقة  ) -1



أثر التمرينات الخاصة                                                       . د. مدحت محمد مهديأ. م

 .... وأجهزة
 

 

 

 

 3102 / الجزء األول/ املجلد الثاني/ العدد األول       مجلة املثنى لعلوم التربية الرياضية
 

 

 
211 

 

 (   ultra soundالموجات فوق الصوتية ) -1

 

 (Galvanic stimulation )جهاز التحفيز الكهربائي   -1

 

 (low frequency magnetic therapy)ا ت التردد الواطئ جهاز المجال المغناطيسي ذ -1

 

 (lnfra red raysاألشعة تحت الحمراء ) -1

  

 rays  ( ultra violetالبنفسجية )األشعة فوق  - 7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


