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 مستخلص البحث

ىدف البحث الىأعداد تمرينات تأىيمية في وسطين متباينين "اليابسة والوسط المائي" والتعرف 
عمى تأثير التمرينات التأىيمية في وسطين متباينين " اليابسة " الماء" في تحسين القدرات البدنية 

لتمرينات التأىيمية في وسطين لممصابين بشمل االطفال مع التعرف عمى الفروق بين تأثير ا
ستخدمت الباحثة  متباينين عمى تحسين بعض القدرات البدنية والحركية لممصابين بشمل االطفال وا 
المنيج التجريبي بتصميم المجموعتين المتكافئتين ذات االختبارين القبمي والبعدي اما عينة البحث 

حتياجات الخاصة" المصابين بشمل االطفال" تم اختبارىا بالطريقة العمدية من مركز الراميمذوي اال
( طفل مصاب فقد تم أعداد منيجين تأىيمين في وسطين مختمفين "اليابسة" "الماء" 23وعددىم )
وحدة تأىيمية ، وتم  83وحدات تأىيمية أي ما يعادل  4( وحدة تأىيمية وبواقع 35وبمعدل )

ائج المطموبة واستنتجت الباحثة استخدام الوسائل االحصائية المناسبة لمحصول عمى النت
أنالتمرينات التأىيمية المعدة من قبل الباحثة في الوسط المائي ليا تأثيرًا ايجابي واضح في تحسين 
بعض القدرات البدنية والحركية قيد البحث )القوة , المرونة( والتمرينات التأىيمية المعدة من قبل 

في تحسين القدرات البدنية قيد البحث )القوة ,  الباحثة في اليابسة ليا تأثيرا ايجابي واضح
المرونة( ، وأوصتباعتماد التمرينات التأىيمية المعدة من قبل الباحثة في الوسط المائي لتأىيل 
اصابات أخرى معاعتماد التمرينات التأىيمية المعدة من قبل الباحثة لتطوير القدرات البدنية 

 مختمفة . الخاصة ولعينات
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فاعلية استخدام تمرينات تأهيلية في وسطين متباينين في تحسين بعض القدرات 
 ( سنة01 – 01البدنية والحركية المصابين بشلل االطفال بأعمار )
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The Effectiveness of Using Training Exercises in Two Different Areas 

 in Improving Some Physical and Motor Abilities of Polio Patients 

Aged (80-88) Years 

Assist. Prof. Dr. LamyaaAbdulSattar Khalil 

General Directorate of Rusafah Baghdad Education 

 

Abstract 

The aim of the research is to prepare training exercises in two different 

areas (land and water), and to identify the effect of training exercises in 

improving the physical abilities of polio patients, and to identify the 

differences between the effect of training exercises in two different areas 

on improving some physical and motor abilities of polio patients. The 

researcher used the experimental approach to design the two equivalent 

groups of the two tests (pretest and post-test). The sample of the research 

was selected in a deliberate manner from the Center of AlRami of the 

Disabled (polio patients) (21) infected children. Two rehabilitative 

courses were prepared in two different areas (land and water) with an 

average of (12) rehabilitative unit by (3) rehabilitative units, equivalent to 

(21) rehabilitative units. The appropriate statistical means were used to 

obtain the required results.  

     The researcher concluded that the training exercises prepared by the 

researcher in the water area have a clear positive effect in improving 

some of the physical and motor abilities under research (strength, 

flexibility), and that the training exercises prepared by the researcher in 

the land have a clear positive effect in improving the physical abilities 

under consideration (strength, flexibility).  

     The researcher recommended the adoption of the training exercises 

prepared by the researcher in the water area to rehabilitate other injuries 

with the adoption of the training exercises prepared by the researcher to 

develop the special physical abilities and for various samples.    
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 الباب األول
 التعريف بالبحث :-1
 مقدمة البحث وأهميته: 1-2

أن التقدم التقني الذي يشيده العالم منذ عقود عديدة انعكس بأثاره اإليجابية الكبيرة عمى مختمف 
مجاالت الحياة البشرية االمر الذي ينعكس وبشكل واضح عمى كافة النواحي سواء البدنية او 

 تأىيمية . الميارية او الفسمجية او ال
وذوي االحتياجات الخاصة ىم افراد المجتمع يجب معاممتيم معاممة االسوياء من حيث الجوانب 
البدنية وتنمية مياراتيم ورغم بعض القصور لدييم في الجوانب البدنية الذي انعكس بشكل واضح 

اب التي عمى سبل حياتيم ومعيشتيم االمر الذي توجب منا نحن الباحثين محاولة معرفة االسب
حالت دون مشاركتيم لألفراد االسوياء وتقميل من القصور بالحركة المواتي يعانون منيا. اذن ان 
ىناك كم ىائل من المعطيات العممية توضح القدرة الوقائية والتأىيمية لمنشاط البدني فالتمارين 

اقة في الجسم التأىيمية تعمل عمى زيادة مدة الحركة لمعضالت وتحسين الحالة الوظيفية والط
ولكون التأىيل افتقر عمى استخدام الوحدات التأىيمية عمى وسط اليابسة فقط االمر الذي تطمب 
من استخدام التأىيل في الوسط المائي كونو من العالجات الفيزياوية التي تعمل عمى تقميل 

من العبء عمى المفصل المصاب فضاًل عن امكانية تأدية الحركات بمدى اكبر مما يسيل 
عممية التأىيل كما أن لمتأثير التنفسي والترويحي لموسط المائي االثر الواضح في مواصمة المنيج 
وتحسين حالة الجزء المصاب وىنا تكمن مقدمة البحث في اعدادا منيجين تأىيمين في وسطين 

مل متباينين والتعرف عمى اثارىما في تحسين بعض القدرات الحركية والبدنية لدى المصابين بش
 ( سنة .23-21االطفال بأعمار )

 
 أهداف البحث: 3 – 1

 اعداد تمرينات تأىيمية في وسطين متباينين " اليابسة " " الوسط المائي"  -2
التعرف عمى تأثير التمرينات التأىيمية في اليابسة عمى تحسين بعض القدرات البدنية  -3

 لممصابين بشمل االطفال .
مية في الوسط المائي عمى تحسين بعض القدرات التعرف عمى تأثير التمرينات التأىي -4

 البدنية لممصابين بشمل االطفال .
التعرف عمى الفروق بين تأثير التمرينات التأىيمية في وسطين متباينين عمى تحسين  -5

 بعض القدرات البدنية والحركية لممصابين بشمل االطفال . 
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 فرضا البحث : 4 – 1
الختبارات القبمية والبعدية في تحسين بعض ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين ا -2

القدرات البدنية لممصابين بشمل االطفال في وسطين متباينين " اليابسة" " الوسط المائي" 
 لدى مجموعتي البحث ولصالح االختبار البعدي . 

ىناك فروق ذات داللة احصائية بين االختبارات البعدية لدى مجموعتين البحث في  -3
ت البدنية والحركية لممصابين بشمل االطفال في وسطين متباينين " تحسين بعض القدرا

 الوسط اليابسة , المائي" ولصالح المجموعة التجريبية الثابتة .

 مجاالت البحث : 5 – 1
: عينة من المصابين بشمل االطفال في " معيد الرامي" لذوي  المجال البشري 1 – 5 – 1

 االحتياجات الخاصة . 
 –:  "معيد الرامي لذوي االحتياجات الخاصة في مدينة اليرموك"  ل المكانيالمجا 2 -5 – 1

 "مسبح نادري الضباط الترفييي في اليرموك " .
 .   3127/ 21/ 26إلى  8/3127/ :22:  لممدة من  المجال الزماني 3 -5 – 1
 : تحديد المصطمحات :  1-6
كحاالت مرضية مختمفة غرضيا وىي حركات رياضية معينة التمارين التأهيمية :  2-7-1

 (2)وقائي عالجي , وذلك إلعادة الجسم الى الحالة الطبيعية او تأىيمية.
وىو " وسيمة من وسائل العالج الطبيعي ويشتمل جميع التأهيل في الوسط المائي :  2 – 2

متاز الوسائل الخارجية الستخدام الوسائل لغرض العالج , ويعد الماء افضل انواع الوسائل لما ي
بو من سيولة التغيير من صورة الى اخرى ,وينقل الحرارة والبرودة لجسم األنسان أضافة الى 

 (3)قدراتو الفائقة في امتصاص وتسريب الحرارة .
 
 
 
 
 

                                                 
 . 24(, ص1::2)بغداد , مطابع دار الحكمة ,  الرياضة العالجية ( سميعة خميل محمد؛(2
, االتحاد العربي لمطب  )عموم الطب الرياضي التأهيل بالعالج الطبيعي المائي لمرياضيين؛ ( اسامة رياض (3

  .25( ص6::2الرياضي , العدد الثاني , 
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 الباب الثاني
جراءاته الميدانية : –2  منهجية البحث وا 
 : منهج البحث 1–2

يعة المشكمة , فالمنيج التجريبي ىو " استخدمت الباحثة المنيج التجريبي وذلك لمالئمتو لطب
المالحظة الموضوعية لظاىرة معينة تحدث في موقف تتميز بالضبط المحكم من متغير )عاماًل( 

بأسموب المجموعتين المتكافئتين ذات  (2)او أكثر في حين تثبت المتغيرات " العوامل االخرى".
 البحث .  االختبار القبمي والبعدي والذي يتناسب مع طبيعة مشكمة

: من االمور الضرورية الواجب توافرىا في البحث العممي ىو  مجتمع البحث وعينته 2 – 3
عممية اختيار عينة تمثل مجتمع االصل تمثياًل صادقًا, اي ىي النموذج الذي يجري الباحث عميو 

ي معيد اذ تم تحديد مجتمع البحث بــ االطفال المصابين بشمل االطفال ف (3)مجمل ومحور عممو.
( سنة وقد تم سحب عينو 23-21طالب بأعمار ) 41الرامي لذوي االحتياجات الخاصة وعددىم 

( 7( طالب تم تقسيميم الى مجموعتين تجريبيتين المجموعة االولى وعددىم )23منيم وعددىم )
( مصابين المجموعة 7مصابين والتي طبقت عمييم التمرينات التأىيمية في الوسط اليابس و )

ريبية الثانية والني طبقت عمييم التمرينات التأىيمية في الوسط المائي اذ بمغت نسبة العينة التج
( اطفال منيم ألجراء التجربة االستطالعية وتم استبعاد 7%. وتم استبعاد ) 51من المجتمع 

 المتبقي منيم وذلك لعدم الزاميم بالدوام داخل المعيد فضاًل عن رفضيم اجراء االختبارات .  
( سنة ولمتأكد من تكافؤ المجموعتين : في 23-21والعتبار العينة المأخوذة بنفس االعمار من )
 االختبارات القبمية وانيا عمى خط شروع واحد.

 (1جدول )  

 المتغيرات
المجموعة التجريبية 

 االولى
المجموعة التجريبية 

ت  الثانية
 محسوبة

مستوى 
 الخطأ

الداللة 
 االحصائية

 ع س   ع س  
 غير دال :1,78 2,356 7,34 34,11 8,57 35,111 قوة

 غير دال 1,634 52:,1 5,43 229,438 5:,5 229,578 المدى الحركي )يمين(
 غير دال 43:,1 1,859 3,67 1:,229 4,68 229,91 المدى الحركي )يسار(

 غير دال 1,935 1,743 1,743 :3,3 1,935 3,32 التوازن
 ,1وتحت درجة حرية  0,5, ≥دال تحت مستوى داللة 

  -االجهزة واالدوات والوسائل المستخدمة في البحث : 3 –2
                                                 

2
 (. 8779)عمان , دار الفكر العربي ,  8, طالمناهج المعاصرة في التربيت الرياضيت ( اكرم خطابيه ؛ (

1
 . 08(, ص8000, )عمان ,  البحث العلمي ومناهجه( وجيه محجوب ؛ (
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 وسائل جميع المعمومات : 1 -3 –2
 المصادر والمراجع العربية واالجنبية  -2
 القياسات واالختبارات  -3
 استمارة الستبانة لتحديد القدرات البدنية والحركية واختباراتيا . -4
 شبكة االنترنيت  -5
 المساعد . فريق العمل  -6

 االدوات المستخدمة في البحث: 2 -3 –2
 الجونيومتير لقياس المدى الحركي لمفصل الركبة )وحدة القياس الدرجة واجزائيا(.  -2
 الداينوميتر المعدل لقياس القوة العضمية القصوى لمرجمين وحدة القياس )كغم( واجزائو .  -3
 ارضية خشبية ذات مربعات  , كاميرا, متوازي . -4
 ر , احزمة ظير صمبة بقياسات مختمفة . حزام ظي -5

 اجراءات البحث الميدانية : 4 –2
 تحديد المتغيرات الخاصة بالبحث : 1 -4 –2

بعد اطالع الباحثة عمى العديد من المصادر والمراجع التي تعني بموضوع البحث وألخذ بآراء 
ن وزعت عمى مجموعة المختصين لتحديد أىمية ىذه المتغيرات عن طريق تصميم استمارة استبيا

 ( خبراء مختصين. 9من الخبراء باالختبارات والقياس.وبمغ عددىم )
وبناءًا عمى االختبارات ظيرت نسبة االتفاق والتي ستعني الباحثة في بدراستيا والمتعمقة بتحقيق 

% 86اىداف ىذا البحث وتم اختيار المتغيرات البدنية والحركية التي حصمت عمى نسبة اتفاق 
 فوق .  فما

 (2)وذلك ألنو لمباحثة الحق في اختيار النسبة التي يراىا مناسبة عند اختياره لممؤشرات.
 
 
 

 (2الجدول )
 يبين نسبة اتفاق الخبراء حول تحديد اهم القدرات البدنية والحركية

                                                 
فما فوق واشتممت عمى )القوة , 86ة التي حصمت عمى نسبة اتفاق وبذلك تم اختيار القدرات البدنية والحركي %

 المرونة " المدى الحركي" , الرشاقة(.
2
,  القياش في التربية الرياضية وعلم الىفص الرياضي( محمد حطه عالوي ؛ ومحمد وصر الديه رضوان ؛ (

 . 333(, ص2121, )القاهرة , مؤضطة روز يوضف , 2ط
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 القرار االهمية النسبية القدرات ت
 مقبولة %94 القوة 1
 غير مقبولة %,3 السرعة 2
 غير مقبولة %,2 ةالمطاول 3
 مقبولة %86 المرونة )المدى الحركي( 4
 غير مقبولة %44 التوافق 5
 مقبولة %25 الرشاقة 6
 مقبولة %87 التوازن 7

 االختبارات البدنية قيد البحث  2 – 4- 2
 (2)اختبار القوة القصوى لعضالت الرجمين. -2
 (3)اختبار المدى الحركي لمفصل الركبة " اليمنى واليسرى" .  -3
 اختبار المشي بين مربعات خشبية .   -4

 التجربة االستطالعية :  5- 2
( اطفال 7عمى عينة قواميا ) 3127/ 8/  :2قامت الباحثة بأجراء التجربة االستطالعية بتاريخ 

 مصابين . 
 فالتجربة االستطالعية ىي تجربة مصغرة لمتجربة الرئيسة الغرض منيا :

 ختبارات . تحديد الوقت الالزم ألجراء اال -2
 مدى مالئمة اختبارات البحث مع الحالة الخاصة والعامة ألفراد عينة البحث .  -3
 التأكد من مدى صالحية االجيزة واالدوات المستخدمة في القياسات واالختبارات.  -4
 التعرف عمى مدى كفاءة فريق العمل المساعد.  -5
وتحديد عمق الماء بالنسبة معرفة عدد التمرينات التي يتمتنفيذىاخالل الوحدة التأىيمية  -6

 لممجموعة التي تنفذ التمرينات التأىيمية داخل الوسط المائي . 
 
 

 االختبارات القبمية : 6 –2

                                                 

,katchvictorl, essential of exercise physiology, le. Frunkl William D.mc. Ard – 1

.  313,p1333, William sand wilking ,seconded, Lippincott 
1
(, 2113, )بغداد , مطابع التعليم العالي ,  التحليل الفيسياوي والفطلجي للحركات االرضية( وجيه محجوب ؛ (

 .13ص
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اجريت االختبارات القبمية عمى ارفاد عينة البحث المجموعتين التجريبيتين االولى في الوسط 
/ 35/8سط المائي بتاريخ والمجموعة التجريبية الثانية في الو  32/8/3127اليابس بتاريخ 

في كال من الموقعين االول " معيد الرامي لذوي االحتياجات الخاصة في مدينة  3127
 اليرموك . والثانية في مسبح نادي الضباط الترفييي في اليرموك 

وقد قامت الباحثة بتثبيت جميع الظروف لالختبارات من حيث المكان والوقت حتى ستبنى خمف 
 د اجراء االختبارات البعدية . الظروف نفسيا عن

 المنهج التأهيمي المستخدم في البحث :  2-7
اعدت الباحثة منيجين تأىيمين احدىما في الوسط اليابس والثاني في الوسط المائي معتمدة عمى 

 مصادر عممية خاصة بالموضع وتم عرض المنيج التأىمين عمى ذوي الخبرة واالختصاص . 
( وحدات تأىيمية خالل االسبوع 4اسبوعًا( وبواقع ) 23مدة ) استغرق المنيج التأىيمي -

 الواحد. 
 ( وحدة . 47عدد الوحدات التأىيمية الكمية ) -
ولغاية  3127/ 8/ 35طبق المنيج التأىيمي في الوسط اليابس والوسط المائي بتاريخ  -

4/21 /3127  . 

 االختبارات البعدية : 2-8
أىيمين قامت الباحثة بأجراء االختبارات البعدية لعينة البحث بعد االنتياء من تنفيذ المنيجين الت

وتم مراعاة نفس الظروف التي اجري فييا االختبار القبمي وتم اجراء االختبارات البعدية بتاريخ 
لممجموعة التجريبية االولى وتم اجراء االختبارات البعدية لممجموعة التجريبية  3127/ 24/21

 .  3127 /21/  26الثانية بتاريخ 
 الوسائل االحصائية : 9 –2

 .  Spssتم استخدام الحقيبة االحصائية 
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 الباب الثالث
 عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها : -3
عرض وتحميل ومناقشة نتائج االختبارات القبمية والبعدية لممجموعة التجريبية االولى في  3-1

 المتغيرات البدنية والحركية قيد البحث . 
 (3) جدول

 المتغيرات
 االختبار البعدي االختبار القبمي

ت  ع ف س  ف
 محتسبة

مستوى 
 الخطأ

الداللة 
 االحصائية

 ع س   ع س  
قوة 

عضالت 
 الرجمين

 دال 2,,0, 80,89 80,1 16063 ,606 4,073 7046 ,,,240

المدى 
الحركي 
لمركبة 
 اليمنى

 دال 1,,0, 90956 80844 220733 7086 14102 4094 1180467

المدى 
الحركي 
لمركبة 
 اليسار

 دال ,,,0, 70914 120137 ,2408 11049 ,14306 3057 ,11808

 دال ,,,0, 20831 10112 2089 0711, ,,50 0824, 2021 التوازن
 (.5ودرجة حرية ) 0,5, ≥دال تحت مستوى دالة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (4جدول )
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والبعدية لممجموعة التجريبية الثانية في المتغيرات عرض وتحميل ومناقشة نتائج االختبارات القبمية  3-2
 البدنية والحركية قيد البحث .

 المتغيرات
 االختبار البعدي االختبار القبمي

 ع ف َس ف
ت 

 محتسبة
مستوى 
 الخطأ

الداللة 
 االحصائية

 ع َس  ع َس 
قوة 

عضالت 
 الرجمين

 دال 1,112 373,: 7,12 33,84 7,82 57,84 7,34 34,111

لمدى ا
الحركي 
لمركبة 
 اليمنى

 دال 1,111 24,785 8,453 94:,51 7,65 267,42 5,43 229,438

المدى 
الحركي 
لمركبة 
 اليسار

 دال 1,111 6,8:9 26,435 47,39 22,43 29,:25 3,67 1:,229

 دال 1,112 :2,13 :2,13 :5,3 1,722 7,111 1,825 :3,3 التوازن
 (5رية )درجة ح 0,5, ≥دال تحت مستوى داللة 

عرض وتحميل ومناقشة نتائج االختبارات البعدية لممجموعتين التجريبية في المتغيرات  3-3
 البدنية والحركية قيد البحث 

 (5جدول )
المجموعة التجريبية  المتغيرات

 االولى
المجموعة التجريبية 

 الثانية
ت 

 محتسبة
مستوى 
 الخطأ

الداللة 
 االحصائية

 ع َس  ع َس 
 دال 1,111 9,435 7,82 57,84 7,71 51,84 لرجمينقوة عضالت ا

المدى الحركي لمركبة 
 اليمنى

 دال 1,112 8,935 7,65 267,42 8,97 252,3

المدى الحركي لمركبة 
 اليسار

 دال 1,127 452,: 22,43 29,:25 :22,5 254,71

 دال 1,112 7,563 1,722 7,111 1,822 6,11 التوازن
 (.,1وتحت درجة حرية ) 0,5, ≥دال تحت مستوى داللة 
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( تبين ظيور فروق معنوية بين االختبارين القبمي والبعدي ولصالح 6, 5,  4من خالل الجدول )
( لممجموعة التجريبية االولى " التمرينات التأىيمية في الوسط 4االختبار البعدي في الجدول )

مي والبعدي ولصالح االختبار ( تبين ظيور فروق معنوية بين االختبارين القب5اليابس" والجدول )
( 6البعدي ولممجموعة التجريبية الثانية لمتمرينات التأىيمية في الوسط المائي . وفي الجدول )

تبين ظيور فروق معنوية ولصالح المجموعة التجريبية الثانية التي استخدمت التمارين التأىيمية 
لمنيجين التأىيمين وباألخص المنيج في الوسط المائي .وتعزو الباحثة تمك الفروق الى طبيعة ا

التأىيمي الذي تم اعداده وبشكل واضح في الوسط المائي فضاًل عن التنوع بالتمرينات المستخدمة 
النوع في االوساط البيئية المستخدمة في عممية التأىيل واستخدام مقاومة اضافة الى طبيعة 

 التمرينات , مقاومة الماء . 
افة الماء من اثقل من كثافة اليواء منذ تحريك الجذع او الذراعين او ومن الجدير بالذكر ان كث

الرجمين خالل الماء فانيم يقابال بمقاومة كبيرة وىذه المقاومة تساعد في رفع المياقة البدنية كالقوة 
 (2)والمرونة والمدى الحركي والتحمل" .

صابة التي تعاني منيا عينة البحث فالتمرينات التأىيمية في الماء تمعب دورًا ميمًا في تجاوز اال
أذ أن " جزء الجسم الذي يعاني من نقص الحركة في المدى الكامل يمكن تأىيمو من خالل 

 (3)تدريبات الماء وىذا بسبب نقص الجاذبية".
فضاًل عن ذلك " الن العضالت تكتسب القدرة عمى المطاولة تنمية لمتدريبات المائية التي تعد 

 (4)يؤدي الى زيادة حجم االلياف العضمية وبالتالي زيادة محيط العضمة ".كذلك كتدليك مما 
 لباب الرابعا

 االستنتاجات والتوصيات :-4
 االستنتاجات : 4-1

لممنيج التأىيمي المعد من قبل الباحثة تأثير ايجابي واضح عمى المجموعة التجريبية  -2
ة قيد البحث )القوة االولى من حيث تحسين مستوى بعض القدرات البدنية والحركي

 العضمية , المدى الحركي لممفصل الركبة , التوازن(. 

                                                 

ج مقترح باستخدام التدريبات المائية لتأهيل العضالت العاممة عمى مفصل تأثير برنام( مرفت السيد يوسف ؛ (2
) المجمة العممية , كمية التربية الرياضية لمبنين , جامعة حموان , الركبة بدون جراحة الرباط المتصالب االمامي

 . 331(, ص8::2,  :3

1- internet: Google: www, aquaticptory (aquatics and physical) 1333 therapy clinical and community 

approaches for person with arthritis   

3- internet: Google: www. Ho listic online com (hydrotherapy , proof it woks )   
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المنيج التأىيمي المعد من قبل الباحثة في )الوسط المائي( تأثيره ايجابي عمى المجموعة  -3
التجريبية الثانية من حيث تحسين مستوى بعض القدرات البدنية والحركية قيد البحث 

 لمفصل الركبة , التوازن( )القوة العضمية , المدى الحركي
التأكيد عمى ضرورة التنوع في الوحدات التأىيمية وكذلك التغير في االوساط البيئية بيدف  -4

التغير والتنوع واالبتعاد عن االساليب التقميدية وخصوصًا وان العينة من ذوي 
 االحتياجات الخاصة . 

 التوصيات : 4-5
 أىيمين عمى عينات مختمفة .توصي الباحثة بضرورة اعتماد المنيجين الت -2
 اعتماد المنيجين التأىيمين بتحسين المدى الحركي لمفاصل اخرى من الجسم. -3

 
 
 

 
 

 
 


