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 تمارين تأهيلية ، حجامة مغناطيسية: الكلمات المفتاحية

 مستخلص البحث

 جات الترددية إلصابةوتأهيلي بمصاحبة المال المنهجيهدف البحث إلى التعرف على تأثير     

افتراض  عضالت الساق الخلفية بداللة النشاط الكهربائي لالعبين نادي الرمادي للمتقدمين بكرة القدم

بأن هناك فروق ذات داللة احصائية بين االختبارين القبلي والبعدي لعينة البحث في المتغيرات 

ختبارين القبلي الباحث المنهج التجريبي بتصميم المجموعة الواحدة ذات اال خدم، وقد أستالمدروسة 

وبعد أن ، العبين يمثلون نادي الرمادي للمتقدمين بكرة القدم ( 4)وتكونت عينة البحث من، والبعدي

باستخدام   تجربةحث الاالب أجرى ثم (0201/ 3 / 11)خميس أجرى الباحث االختبارات القبلية يوم ال

- 13) تراوحت من تأهيلية  وتمرينات يقةدق( 11 - 12 )منوبزمن تراوح األمواج فوق الصوتية 

( 8)ولمدةعدا االسبوع االول  أسبوعياً  وحدات( 3)وبواقع  التأهيلية  الواحدة دقيقة في الوحدة( 00

 / 1 / 1 ) لغاية يوم االربعاء الموافق ( 13/3/2021)ابتداء من يوم السبت الموافق  أسابيع للمدة

وقد اظهرت النتائج ، (  8/1/0201) فق واجريت االختبارات البعدية يوم السبت الموا (2021

معنويه الفروق ولصالح االختيارات البديلة وبذلك استنتج الباحث ان هناك تأثير ايجابي للبرنامج 

التأهيلي بمصاحبه الموجات الترددية إلصابة عضالت الساق الخلفية بدالله النشاط الكهربائي بعض 

القدم وقد اوصى الباحث بضرورة تطبيق هذا البرنامج القدرات الحركية لالعبي نادي الرمادي بكره 

 .على عينات اخرى ولننسى اإلصابة وااللعاب اخرى
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Effect of a rehabilitation program with  accompaniment of frequency waves 

Injury to the hind leg muscles in terms of activity Electricity Al-Ramadi 

football club 

Research presented 

Master's student :Mohammed Najim          Asst.prof.Aref Abdul Jabbar 

Abstract 

        the research aims to identify the effect of the qualifying approach with the 

accompanying frequency waves for the injury of the back leg muscles in terms 

of electrical activity of the Ramadi Club for football applicants, assuming that 

there are statistically significant differences between the pre and post tests of the 

research sample In the studied variables, the researcher used the experimental 

method by designing one group with two tests, before and after, and the research 

sample consisted of (4) players representing Al-Ramadi Club for football 

applicants, and after the researcher conducted the tribal tests on Thursday 

(3/11/2021), then the researcher conducted The experiment using ultrasound, 

with a time ranging from (10-15) minutes, and rehabilitation exercises ranging 

from (13-22) minutes in the rehabilitation unit. One at a rate of (3) units per 

week except for the first week for a period of (8) weeks for the period starting 

from Saturday corresponding to (13/3/2021) until Wednesday corresponding to 

(5/5/2021). The post tests were conducted on Saturday corresponding to (8/5/) 

2021), and the results showed significant differences in favor of the alternative 

choices. Thus, the researcher concluded that there is a positive effect of the 

rehabilitation program with its accompanying frequency waves for the injury of 

the hind leg muscles in terms of electrical activity, some of the motor abilities of 

the players of Al-Ramadi Football Club. The researcher recommended the 

necessity of applying this program to other samples and to forget the injury And 

other games.. 

Key words: rehabilitative exercises , magnetic cupping  
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 الفصل األول
 :التعريف بالبحث -1

 :مقدمة البحث وأهميته 1-1

لم يعد عالج االصابات الرياضة مجرد تأهيل أو عمل للمعني أو المختص الرياضي دائماً        

أصبح علما قائما على أسس ومبادئ علمية إذ يسعى أكثر الباحثين والمدربين وأطباء الطب الرياضي 

ة وتأهيلية متعددة ومتنوعة باالرتقاء في صحة الالعب المصاب باستخدام طرائق وأساليب عالجي

في جسم المصاب أو في منطقة االصابة   ووظيفيا ، بدنيا المصاب قابلية الرياضي حسينالغاية منها ت

وتعد لعبة  وصوال الى االداء الجيد ، وصوال الى عودة الالعب لتحقيق استمراره في االداء الرياضي

منافسة ونظرا للمتطلبات البدنية والواجبات كرة القدم واحدة من االلعاب التي تمتاز بارتفاع ال

نسبة اعلى من باصبحت تحظي  ، لذا على عاتق الالعبين في المباراة الواحدةقاة ة المليالخطط

 .في العضالت واالربطة واالوتار والعظام والسطوح المفصلية خصوصااالصابات الرياضية 

داء هي المسبب الرئيسي إلصابات عضالت اشارت الدراسات الى ان الشدة العالية في اال لذ       

عد التعب العصبي العضلي والتقدم بعمر الرياضي وضعف القوة يالساق الخلفية فضال عن ذلك 

 فضال عن وجود هاالعضلية وضعف المرونة لعضالت الساق الخلفية من اهم العوامل المسببة إلصابت

لى اشاره كهربائية تحفز العضلة على اي عمل عضلي يحتاج ا وان . سابق  تمزق عضلياو اصابة 

العمل من خالل تحفيز الوحدات الحركية الموجودة داخل العضلة وبالتالي فان الزيادة المفرطة في 

قياس قوه تلك ) EMG)  Gمن خالل استخدام جهاز   يدهيمكن تحد باإلشارة النشاط او االعتدال

فه الى ذلك ان ثبات واستقرار التوازن لهذه االشارات اضافه الى المساحة بين نقطتي االنقباض اضا

بالدرجة االولى وكذلك رشاقة االداء للجزء  العضلة المهمة ينعكس على ثبات المفصل العاملة عليه 

وبناء على ما تقدم فأن اهمية البحث تكمن في استخدام المصاب التي تعد من اساسيات المنهاج المعد، 

صابة في العضالت والتخفيف من لالمها الحاصلة بين العضالت وسائل تأهيلية حديثة لتخفيف حدة اال

المهمة وهي عضالت الساق الخلفية لضمان شفاء االصابة بأسرع وقت ممكن والتقليل من احتمال 

  .تكرار وقوعها مستقبال لالعبي نادي الرمادي بكرة القدم

 :مشكلة البحث -1-2  

لعودة السريعة الى ميادين المنافسة فحسب ولكنها تتمحور ال تكمن نجاحات البرنامج التأهيلية با      

وبشكل عميق لمنع تكرار االصابة وضمان االداء بالشكل االفضل لالعب وال يمكننا بناء أي برنامج 

تأهيلي من دون تحليل االداء الميكانيكي للعضلة ودراسة نتاجها بشكل يسهل للمؤهل البدني من وضع 

قنينها بطريقة علمية ترتكز على ميكانيكية وخصائص العضالت ومن خالل البرامج بالشكل االمثل وت

اطالع الباحث على بعض المصادر العلمية والدراسات السابقة التي اجراها الخبراء في مجال 
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الساق الخلفية  الخلفية قام الباحث بإعداد برنامج تأهيلي إلصابة عضالتاصابات عضالت الساق 

عضلة من هذه العضالت لضمان الشفاء بأسرع وقت ممكن والتقليل مراعيا في ذلك خصائص كل 

في محافظة االنبار الحظ  لباحث لالعبي نادي الرماديمن احتمال تكرار االصابة مستقبال وبمتابعة ا

ان الالعبين يتعرضون كثيرا لإلصابات عضالت الساق الخلفية فضال عن تكرار وقوعها بالنسبة 

لذا ، ذه االصابة خالل نفس الموسم بعد دخولهم في برامج التأهيل التقليدية لالعبين الذين يتعرضوا له

راعي خصوصية المناسبة لها بواسطة اعداد منهج يارتأى الباحث دراسة هذه الحالة ووضع الحلول 

 .كل عضلة لتأهيل العضالت المصابة وعودة الالعبين المصابين الى المالعب بأسرع وقت ممكن

 :البحث هدف 1-3 

التعرف على تأثير البرنامج التأهيلي بمصاحبه الموجات الترددية في استعادة كفاءة عضالت  -1

  .الساق الخلفية بداللة النشاط الكهربائي وبعض القدرات الحركية لعينه البحث

 :فرض البحث 1-4

هناك فروق ذات داللة أحصائية بين األختبارات القبلية والبعدية في متغيرات الدراسة لعينة  -2

 . البحث

  :مجاالت البحث  1-5

المشاركين في  –العبي نادي الرمادي بكرة القدم في محافظة االنبار   :المجال البشري  2-5-2

 . 0201-0202دوري الدرجة االولى للموسم 

 . 0201/  1/   1ولغاية  المدة    0202/ 13/3المدة من   :المجال الزماني   1-5-2

 –عيادة الدكتور خليل المهنا  -/  الرمادي  –ادة الدكتور اياد عواد عي:   المجال المكاني 3 -1-5

 –ملعب نادي الرمادي بكرة القدم  –الرمادي / قاعة الحديد للكابتن يوسف فيصل / الرمادي 

 .الرمادي

 الفصل الثاني
 :منهج البحث واجراءاتة الميدانية -1

 :منهج البحث1 -1

م المجموعة الواحدة ذات االختبارين القبلي والبعدي استخدم الباحث المنهج التجريبي بتصمي

 .لمالئمته طبيعة مشكلة البحث

  :البحث عينة 1-1
العبين مصابين بالتمزق الجزئي ( 4)اختيرت عينة البحث بالطريقة العمدية إذ بلغ  عددهم      

 : لعضالت الساق الخلفية  ، حيث تم اختيار العينة بواسطة الشروط التالية 

 .ون افراد العينة من المصابين بالتمزق الجزئي لعضالت الساق الخلفيةأن يك -1

 . أن يكون لدى افراد العينة الرغبة الجادة في االشتراك بالمنهج التأهيلي المعد -0

 .لخر( طبي -تأهيلي)أن يكون الالعب المصاب غير خاضع ألي منهج  -3

 . الخلفية أال يكون الالعب المصاب قد اجرى عملية جراحية لعضالت الساق -4

 .االنتظام في المنهج التأهيلي المعد طول فترة اجراء التجربة -1
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 .ان يكون افراد العينة من المصابين بالتمزق الجزئي من الدرجة المتوسطة -6

  :االجهزة واالدوات ووسائل جمع المعلومات3  2-

  :االجهزة المستخدمة في البحث 1-0-2

 .  uttra sound( الماني صنع)جهاز الموجات فوق الصوتية  -1

 صيني الصنع.  infrared radiationاشعة تحت الحمراء  -0

 صيني الصنع.   rest meter( لقياس الطول والوزن)جهاز الرستافير  -3

 .بلوتوث امريكي الصنع ( EMG)جهاز النشاط الكهربائي  -4

 . صيني الصنع( HP)ال بتوب نوع  -1

 . . صيني الصنع( GEAR S3)ساعة توقيت نوع سامسونج  -6

 صيني الصنع.   muscle stimulateالتحفيز العضلي  جهاز -7

 صيني الصنع.جهاز التدليك  -8

 صيني الصنع. كاميرا نوع سوني  -9

 :االدوات المستخدمة في البحث 1-0-1
 .حبال مطاطية   -1

 .حبال قفز  -0

 .كرات( 1)كرات قدم عدد  -3

 . كرة تنس بول  -4

 .بساط التمرينات الرياضية  -1

 ( .8)شفرات حالقة عدد  -6

 .كيس ( 0)قطن  -7

 .لتر ( 1)عقمات م -8

 :وسائل جمع المعلومات 1-0-0
 .المصادر والمراجع العربية واالجنبية  -

 ( . االنترنت)شبكة المعلومات الدولية  -

 (.3)المقابلة الشخصية ملحق  -

  :طريقة اجراء البحث 1-4

من خالل مشاهدة التمارين لنادي الرمادي بكرة القدم للمتقدمين لغرض الحصول على عينة 

 العب مصابين وبعد اجراء( 4)ل التماس المباشر مع الالعبين وجد ان هناك البحث ومن خال
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من . الفحص وعرضهم على الطبيب المختص تبين انهم مصابون بتمزق في عضلة الساق الخلفية

الدرجة المتوسطة في عضلة الساق الخلفية ، لذا عمد الباحث الى القيام ببعض االجراءات االدارية 

 ( .1)لبحث ملحق صول على عينة اللح

تم تحديد اختبارات البحث من قبل لجنة اقرار  :االختبارات المستخدمة في البحث  1-5

 (. 0ملحق ) العنوان 

 (:1)م اختبار درجة االل 1-5-2

 .قياس درجة االلم: االختبار

 .تحديد درجة االلم:  هدف االختبار

 . كرسي . قلم . اللم خبرة الطبيب المرافق مع استحارة قياس ا:  االدوات المستخدمة

يتم قياس درجة االلم من قبل الطبيب المختص من عدة اوضاع من خالل طرح اسئلة :  طريقة العمل

 .عدة على الالعب المصاب لإلجابة عنها 

  :(0) (EMG)اختبارات النشاط الكهربائي   1-5-1
 :طريقه العمل 

لة الخلفية للساق الحد الكتات وثم يقف المصاب على القدمين ويتم وضع الكتات على منتصف العض

يوضع االخر على العضلة المساعدة ويقوم الالعب بالوقوف على امشاط القدم من اجل قياس  

سم وبذلك  132المصابة مع ثني الركبتين بزاويه ( القوه والمساحة )اإلشارة الكهربائية للعضلة 

وتوث بالحاسبة لبيان متغيرات البحث تصدر الكتات اشاره عبرا البلوتوث الى الجهاز المربوط ببل

 .يوضح ذلك(   10) والشكل 

 .هتسجل اعلى قمه ومساحه من خالل البرنامج ويكون االداء لمره واحد: التسجيل 

 : التجربة االستطالعية 1-6

 : التجربة االستطالعية االولى 1-6-2
ومات والنتائج االفضل من المهم في البحث العلمي اجراء تجربة استطالعية للحصول على المعل

في تمام الساعة (  1/3/0201) ، اذ قام الباحث بإجراء التجربة االستطالعية االولى يوم الجمعة 

وكان (  اياد العواد الفهداوي)العبين من المصابين في عيادة الدكتور (  4)الخامسة عصرا على 

 :الهدف من اجراءها ما يأتي

 .لة الساق الخلفية و قياس درجة االلم فحص ومعرفة درجة التمزق العضلي لعض -1

 

                                                
1

 جامعة، العراق، القدم كرة العبي ركبة مفصل الم تخفيف في تأهيلية تمرينات اثر:  واخرون عودة علوان ميسون -

 .12ص، الرياضية التربية كلية مجلة، بابل
0

 - Daroff RB, et al. Clinical electromyography. In: Bradley's Neurology in Clinical 

Practice. 7th ed. Philadelphia, Pa.: Saunders Elsevier; 2016. 
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 : التجربة االستطالعية الثانية 1-6-1

في تمام الساعة (  0201/ 6/3) أجريت التجربة االستطالعية الثانية في يوم السبت الموافق  

اذ كانت الغاية من التجربة االستطالعية الثانية ( 0)السادسة عصرا عيادة الدكتور خليل المهنا الحلقة 

- :ي ه

 .معرفة صالحية اثر االجهزة المستعملة  - 1

 .معرفة امكانية واستجابة وعلمية فريق العمل المساعد  .0

 معالجة الصعوبات او المعوقات التي قد تنشأ من اثر تطبيق مفردات المناهج المعدة  .3

 ا تجاوز االخطاء التي تحدث اثناء تنفيذ التمارين التأهيلية وكيفية وضع الحلول المناسبة له .4

 التعرف على استخدام االجهزة العالجية  .1

 .التعرف على تنظيم التمارين التأهيلية وتسلسلها واالزمنة المناسبة لتنفيذها  .6

 :االختبارات القبلية 1-7

على افراد عينة (  3/0201/ 12) تم اجراء االختبارات القبلية للبحث في يوم االربعاء الموافق 

مساءا وبمساعدة كادر العمل ( 6)المهنا في الرمادي في تمام الساعة البحث ، في عيادة الدكتور خليل 

 .وتم اختبار العينة في متغيرات البحث كافه. المساعد

 (:التمرينات التأهيلية ) التجربة الرئيسة للبحث  1-8

اذ تم اخضاع (  13/3/0201)قام الباحث بتنفيذ تجربة البحث الرئيسة يوم السبت الموافق 

اسابيع أي ( 8)مصابين للتمرينات التأهيلية ، حيث استمر تطبيق تلك التمرينات لمدة الالعبين ال

وبمعدل  ثالث ( السبت والثالثاء) بمعدل وحدتين تأهيليتين في االسبوعين االول والثاني من يومي 

( ربعاء واال –واالثنين  –السبت )وحدات تأهيلية  من االسبوع الثالث ولغاية االسبوع الثامن ، في ايم 

دقيقة بعد ان اخذ (  02-11) وتعتمد مدة الوحدة على نوعية التمرينات اذ بلغ زمن التمرينات من  

الباحث بآراء ذوي الخبرة واالختصاص في مجال التأهيل وفريق العمل المساعد وقبل البدء 

 : بالتمرينات التأهيلية ثمة نقاط مهمة يجب مراعاتها خالل تنفيذ التمارين التأهيلية

 نطبق التمرينات التأهيلية بصورة فردية او جماعية حسب نوع التمرين على عينة البحث  -1

 التدرج في اعضاء التمرينات التأهيلية من السهل الى الصعب  -0

 . جميع التمرينات يتم أداها بحدود األلم -3

ينات مراعاة مرونة المفصل خالل ادا التمارين التأهيلية حسب درجة األلم ويتم تنفيذ التمر -4

 :  هي، التأهيلية وفق ثالث مراحل 
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  :المرحلة االولى -1

استخدام الموجات فوق الصوتية بواقع ثالث وحدات عالجية في كل اسبوع أي بواقع ست وحدات 

عالجية في هذه المرحلة مع تمرينات مقاومة وتقلص وانبساط من الثبات للتخلص من الضمور 

 المرحلة لمدة اسبوعين العضلي لعضلة الساق الخلفية وتستمر هذه

 : المرحلة الثانية -0

تعطي في هذه المرحلة تمرينات من الحركة سلبية وايجابية باستخدام تمارين مد وثني الى حدود االلم 

مثل الحبال المطاطية وكرة التنس والجدار من خالل تكرارات التمرينات وكذلك استخدام ادوات 

وتستمر مدة هذه المرحلة اسبوعين بواقع . لتحسين المدى الحركي واستطالة العضلة والقوة العضلية

 . ثالث وحدات اسبوعيا

 : المرحلة الثالثة -3

في هذه المرحلة اعطاء التمارين من الحركة باستخدام الحبال المطاطية والتدرج من السهل إلى 

عب مع استخدام تمارين االحساس باكرة واستخدام مهارات الشوط لضمان العودة الى اللعب من الص

دون حدوث اصابة مرة اخرى وتكون هذه المرحلة اربعة اسابيع بمعدل ثالث وحدات في االسبوع 

 .  الواحد

 : االختبارات البعدية 0-9

افراد عينة البحث اجريت االختبارات  بعد االنتهاء من تطبيق مفردات الوحدات التأهيلية على     

مراعيا بذلك الظروف المستخدمة في االختبار (  0201/  1/  8) البعدية في يوم السبت الموافق 

 .القبلي قيد االمكان 

 : الوسائل االحصائية 0-23

 .لمعالجة البيانات واستخدام النتائج ( SPSS)استخدم الباحث الحقيقة االحصائية 

 .الوسط الحسابي -1

 . االنحراف المعياري -0

 . للعبة الواحدة(   T.test)اختبار  -3
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 الفصل الثالث

 :عرض وتحليل ومناقشة النتائج -0

في نتائج االختبارين القبلي والبعدي  (EMG)لالختبارات ( ت)عرض نتائج اختبار  0-2

 .وتحليلها ومناقشتها لمجموعة البحث

 (0)الجدول 

الخطأ وداللة الفروق بين نتائج االختبارين  ىالمحسوبة ومستو( t)وقيمة  هااتفرق األوساط الحسابية وانحراف

 .الساق الخلفية لعينة البحثلعضلة ( EMG)القبلي والبعدي في اختباري 

 ااالختبار

وحدة 

 القياس

 االختبار البعدي االختبار القبلي

 ع ف ف  

 tقيمة 

المحسو

 بة

مستوى 

 الخطأ

داللة 

 ع س الفروق
 ع س

 قمةال
مكروفول

 ت
807733 233753 079715 

5374

3 

45777

5 

21170

5 
 معنوي 37335 7748

 المساحة

مكروفول

 ت

 ثا*

888733 90785 
225371

5 

5279

6 

16171

5 
 معنوي 37321 5742 96778

 (.0000)إذا كان مستوى الخطأ اصغر من 0 (00000()00000)معنوي عند مستوى الخطأ * 

 (.3=1-4)درجة الحرية * 

بلييغ فييرق األوسيياط : لعضييلة السيياق الخلفييية  EMG))اختبييار النشيياط الكهربييائي  بييين الجييدولي     

وبيانحراف معيياري للفيروق ( 457775)الحسابية بين نتائج االختبارين القبلي والبعيدي لمتغيير القمية 

( 37335)، فيي حيين كيان مسيتوى الخطيأ (7748)المحسيوبة ( t)، وبلغيت قيمية (211705)مقيداره 

، ممييا يييدل علييى معنوييية الفييروق بييين االختبييارين القبلييي والبعييدي (2.21)مسييتوى الدالليية اصييغر ميين

حين بلغ فرق األوساط الحسابية بين نتائج االختبيارين القبليي والبعيدي في  ولمصلحة االختبار البعدي،

( t)، وبلغيييت قيمييية (96778)وبيييانحراف معيييياري للفيييروق مقيييداره ( 161715)لمتغيييير المسييياحة 

، مميا (2.21)اصغر من مسيتوى الداللية( 37312)، في حين كان مستوى الخطأ (5742)ة المحسوب

 .يدل على معنوية الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي ولمصلحة االختبار البعدي

، (القبليي والبعيدي)النتيائج التيي تبيين لنيا إن هنياك فيروق معنويية بيين االختبيارين  أوضح الجيدول     

ويعييزو الباحييث هييذا  لعضييالت السيياق الخلفييية والمسيياحة ار البعييدي فييي متغييير القييوة ولصييالح االختبيي

تميارين المعتميدة ضيمن المينهج لل بمصاحبة الموجيات التردديية وييبن ان  التأهيليةالتطور إلى المناهج 
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، وهيذا الشييء سياعد فيي وبمختلف الزوايا أتسمت بالسالسة من حيث األداء وبمدى حركي متدرج

ألمعييد  التييأهيليإلييى الميينهج  التحسيينى هييذه النتييائج لعينيية البحييث ، ويعييزو الباحييث هييذا الحصييول عليي

والتي أدت إلى معنوية الفروق إذ بني تدريب العضلة الدالية على أسياس على االساس العلمية  يوالمبن

رديية الشدد المناسبة ومالحظة الفيروق الف واستخداممن خالل تنظيم عملية التدريب وبرمجتها ، ةعلمي

إنَّ التيدريب ، التكرارات المثلى ومدد الراحة البينية الميؤثرة إذ تشيير المصيادر العلميية  استخدامكذلك 

زيادة في قيدرة الفيرد نتيجية ألداء التميارين البدنيية ألييام عيدة أو أسيابيع أو أشيهر وذليك  يحقق المنظم 

تيأثير التميارين البدنيية يحفيز  إذ أن أجهزة الجسم على األداء األمثل لتلك التمارين ، تكيف عن طريق 

 في أداء شدة الحمل اقتصادية، وأّن تكون أكثر للتكيفالخاليا العضلية 
(1)

 . 

ميع قيدرة وامكانيية المصياب والتيي سياهمت فيي تطيور  ييتالءممن خالل تطبييق التميارين الثابتية بميا و

بسييبب تعييادل القييوى،  العضييلة ضييمن زوايييا معينيية تييدربت عليهييا العضييلة، إذ ال يحييدث عمييل عضييلي

وهيذا ميا أشيار إليية . ويستخدم في الفعاليات الرياضية التي تلعب فيها القوة الثابتة القصوى دورا مميزا

إلى أن ما يحدث خالل العمل الثابت المركزي يجعل العضيلة تعميل عليى زواييا العميل ( 0222حامد )

اييا وذلييك بسيبب عييدد أليياف العضييلة العضيلي كافية إال أن مقييدار الشيد العضييلي يختليف بيياختالف الزو

المشاركة كذلك كلما ازدادت المقاومة حصلت زيادة في الشد العضلي الناتجية مين مشياركة أكبير عيدد 

من ألياف العضلة فاالستمرار بالتيدريب يوليد تكيفيات عصيبية وإنَّ هيذه التكيفيات فيي بيادئ األمير هيي 

قد تتطور بعد حين لتصبح تكيفات خلويية تيؤدي توافقية عصبية عضلية أي تنظيم السياالت العصبية و

في زيادة حجم الوحدة الحركية وهذا ما يجعل القابلية الوظيفية للوحدة الحركية في تعصيب أكبير عيدد 

من األلياف العضلية أو إمكانية تجنيد أكبر عدد من الوحدات الحركية مما يحصل زيادة في القوة
(1)

. 

الكهربائيية وجعلهيا اكثير ارتفياع منتظمية وبعييدة عين العشيوائية الن  إذ أدى المنهج الى زيادة االشيارة

العضلة تكون اشارتها عالية عندما تتعرض الى مجهود عالي مستمر قبل الوصول الى مرحلة التكيف 

عليى الخيالف  التأهيليالعضلي التي تتطلب وقتا اطول من التدريب بسبب قلة المدة للبرنامج التدريبي 

اليذي يعتميد عليى كميية السيياالت العصيبية اليواردة اليى العضيلة وبالتيالي ارتفياع  يالعصيبمن التكيف 

ان التكيييف ( " كييومي)وهيذا  مييا اكييده ( العامليية الخلفييية للسيياقعلييو الموجيية الكهربييائي للعضيلة )القمية 

اذ نيرى تحسينا  العضلي يتطلب وقتا اكثر قد يصل لشهور او سنوات على وفق نوعية التدريب وكميتة

جياءت نتيجية التوافيق بيين  اإلنجازييةلقوة القصوى في ظيروف ميدة قصييرة غيير ان هيذه الزييادة في ا

"العضالت بسبب حدوث تكيفات عصبية في بداية االمر من خالل زيادة عدد السياالت العصبية
(0)

 . 

                                                

,Boston ,  The Biology of Physical.ActivityEdington,D.W.and Edugertion ,V.R:-1
Houghton Mifflin Vompany,P.8-10. 

 .  73، ص المصدر السابق. حامد صالح مهدي   -1

1-Komi P.V: -Strength and power in sport. The Olympic Book of sport medicine, 
Blak werll scientific publication Germany,1992, P384. 



 

 

 

 

321 

 P- ISSN:2074 – 9465  (324) لىإ( 311) ص من الصفحات
E-ISSN:2706-7718                                 

 (03/21/1312) الثالث والعشرين العدد  – خامسالمجلد ال –رياضية مجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية وال

تقليل وقيت العميل كلميا زادت  االخذ بأهمية اعطاء فترات الراحة مما عمل علىعلى  الباحثعمل 

وان هيذه . توى القوة التي تنتجها العضلة من ثم اعطياء فتيرة راحية تفيوق وقيت العميل لكيل تميرين مس

بوحييداتها  المتمثلييةالتمرينييات تتطلييب قييوة انقبيياض قصييوى لتجنيييد اكبيير عييدد ميين االلييياف العضييلية 

حسيام طلحية ) الحركية وبالتالي يساهم ذلك في ارتفياع الموجية الكهربائيية، وهيذا يتفيق ميع ميا جياء بيه

تؤثر تيدريبات القيوة فيي الجهياز العصيبي المركيزي وفيي عملييات الكيبح وزييادة القيدرة عليى تجنييد "(

"األلياف العضلية
(1)

ان لزييادة النشياط الكهربيائي عنيد زييادة قيوة االنقبياض وهيو " ويذكر ابيو العيال ، 

االنقباضزيادة عدد الوحدات الحركية المشتركة في هذا االنقباض كذلك تزامنها في هذا 
(0)

. 

تيدريجيا وصيوال اليى  التشيدد اما متغير الساحة تحت المنحنى فان تحقق المعنوية جاء نتيجية  اسيتخدام

وية هو الذي أحدث معنوية الفروق لهذا المتغيير إذ حصيلت هنيا زييادة فيي قيوة التحفييز وتنياقص صالق

، ألول مرة تتدرب عليه العينة ألن هذا النوع من التدريب الن  االختبارينفي  االنقباضقليل في زمن 

كانيت مرافقية اليى الزييادة فيي متغيير ، وهذا أدى إلى زيادة مسياحة الموجية العصيبية لكين هيذه الزييادة

خالل مدة االختبار مميا ( ثانية1)القمة وهذا المؤشر حصل نتيجة تكرار ورود السياالت العصبية لمدة 

× ( التحفييز)االنقبياض قيوة = جية لحاصيل ضيرب االنهيا نتيتحت المنحنى  ساهم في رفع قيمة مساحة

االنقبييياضزمييين 
(3)

لذذذير  ذذذاح رلن اذذذد ر  راذذذلنشرط الذذذ ا رلفيذذذ ح رلملانذذذ     ذذذ  رللا ذذذ   ذذذ  اذذذ    .
رلعضذذ   رل بذذ ن   ذذ  نذذ ا لاف ذذشد  نمنذذا اذذشش  ذذ  رللاذذشر  رلاام ذذ  لرل اذذللح  ذذ  رل ذذل  لدذذير   ذذ  

لاذذ    ل لعذذاى ا ذذي رلعش ذذش  ذذ   ل  ذذار    عذذش( EMG)نذذ   الذذ ا ( " 5002 ا ذذش مذذ  ط )رل ذذ  اريذذ 
 مذا  اذ  اذ    رفل ذ ا رلاذ  ع  رلعبذن   ل اذللح  إاحذ  رلال ا   رلعبن  لرلعض  ،  ض ً  ا  

لاف ذذش رللاذذذشر  رلاام ذذذ  ل اذذذللح رل ذذل  رللذذذ  لبذذذشاد  دذذذير رللاذذذشر ، م ذذ   عحذذذ   مذذذا  لرضذذذا  اذذذ  
 .( ) "رإلي ا  رلملان     ل عض  

 
 
 
 

                                                

 .2 ص، 199، ن  ارل بشا رل ؛ح ا  اا   اا ط رلش   -2
 

 .502،ص1991: بشا ا ن رلرنل رلع  را ش انش رلفل ح ؛  - 3
ر  رلنشف   لرلل  ف   لرل ل ا   ل ان  لأث ا ل ا ف      ل    فلا     لحل ا نعض رل شا اعش اعشل  الرش؛   - 4

 .11ص، 5011: ا  ع  ن شرش، م    رللان   رلا  ض  ، رحالا  شمللارر: اف ( 12)ما  رل شط نأا  ا 
 فلج لشا ن  ا ي ل   أف    رلح ق  للأث ار    لحل ا نعض رل شار  رلنشف    ا ش م  ط ن ى رلان ع ؛   -

م    رللان   . أحالا  شمللارر .  عفل  ا رلعن  رلاام  لشح عان  رلما  رلح  ا لرل ؤيار  رلن لم        لا     ر
 . 132ص. 5002رلا  ض   ، ا  ع  ن شرش ، 
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 الفصل الرابع

 :االستنتاجات والتوصيات  – 4

 : االستنتاجات 2 – 4

 : من خالل ما تقدم تم التوصل إلى االستنتاجات اآلتية

إن للمنهج التأهيلي بمصاحبة الموجات الترددية االثر االيجابي في تأهيل اصابة عضالت  .1

 .الساق الخلفية بداللة النشاط الكهربائي لدى العبي نادي الرمادي بكرة القدم

نهج التأهيلي بمصاخبة الموجات الترددية االثر االيجابي في تأهيل اصابة عضالت إن للم .0

 .الساق الخلفية بداللة التوازن لدى العبي نادي الرمادي بكرة القدم

 : التوصيات 4-1

 :من خالل االستنتاجات التي توصل اليها الباحث يوصي ب

أهيل اصابة عضالت السياق الخلفيية استخدام النهج التأهيلي بمصاحبة الموجات الترددية في ت .1

 .األخرى ولفرق اخرى

استخدام االختبارات المستخدمة في البحث من قبل العياملين فيي العمليية التأهيليية قبيل لميا لهيا  .0

 .من اهمية في كشف بداية االصابة تحسنها

ضييرورة إجييراء بحييوث ودراسييات أخييرى علييى فئييات عمرييية متغيييرات بحثييية وفييي العيياب  .3

 .رياضية اخرى

 المصادر

اثر تمرينات تأهيلية في تخفيف الم مفصل ركبة العبي كرة : ميسون علوان عودة واخرون  -1

 .12ص،مجلة كلية التربية الرياضية ،جامعة بابل ،العراق ،القدم 

 ، النجف ، العراق،1ط,دار ضياء للتصميم  ، الحركياساسيات التعلم . حامد صالح مهدي   -0

0228. 

دار الضياء للطباعة، النجف  ،1ط ،التحليل الحركي الرياضيطلحة حسين حسام الدين؛  -3

 ..0211االشرف، 

 ا لللا   ل لا لللا   رلا  ض  لحا  أنل رلع  أا ش انش رلفل ح،  ا ش بنا  ااف  ؛  -4

 رل  دا ، شرا رلفما رلعان :) 1،ح رل   س لرلل ل ط
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رات البدنية سعد سعدون جواد؛ تأثير تمرينات مقاومة منوعة في تطوير بعض القد -1

كلية التربية ، اطروحة دكتوراه: سنة( 11)والوظيفية والمهارية لالعبي كرة القدم بأعمار 

 .77ص، 0211: جامعة بغداد، الرياضية

محمد كاظم خلف الربيعي؛ منهج تدريبي على وفق أنظمة الطاقة وتأثيره في تطوير بعض  -6

نتقال العبي الحركي لدى العبي الكرة القدرات البدنية والمؤشرات البيوكيميائية وعملية اال

  .131ص. 0221كلية التربية الرياضية ، جامعة بغداد ، . أطروحة دكتوراه . الطائرة 

7  - Daroff RB, et al. Clinical electromyography. In: Bradley's Neurology in 

Clinical Practice. 7th ed. Philadelphia, Pa.: Saunders Elsevier; 2016. 

8-Edington,D.W.and Edugertion ,V.R:The Biology of Physical.Activity 

,Boston , Houghton Mifflin Vompany,P.8-10. 

9-Komi P.V: -Strength and power in sport. The Olympic Book of sport 

medicine, Blak werll scientific publication Germany,1992, P384  
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