
االنحرافات  برنامج مقترح للتمرينات البدنية كمدخل لعالج بعض

 ( سنوات نموذجا" 9 -6ميذ مرحلة التعليم األساسي )تال "القوامية

 الزيتونةجامعة ــ  التربية البدنية  كلية - صالح معمر صالح الهمالي:  أ
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 :المقدمة

قام العديد من العلماء والباحثين بدراسة القوام باعتباره المظهر الذي يدل على .      

، وبالتالي تأثييره  الكبيرة على صحة الفرد ألهميتهلحالة  العامة لألشخاص ، نتيجة ا

كااأة البلأدا     إليهأا على صحة المجتمع بشكل عأام ، اأالقوام اليأليو هأو  ايأة تيأعى       

القوام مطلبأا رأروريا وملحأا     أصبحوبذلك اقد  ،والمجتمعات على اختالف أنواعها

ي اأأ اإلنيأأا  أسأأرف، ولقأأد  اإلنيأأا اأأي  أأل الحيأأاة اليوميأأة المراهأأة التأأي يعيشأأها  

والأذي   بيأ  األمأور ،  أتى اي بغية الراحة والمتعة ح ائل التقنية الحديثةاستخدام وس

واالنحرااأات القواميأأة   بأاألمرا  أكثأر عررأة لاصأأابة    أصأأبحذلأك إلأى انأه     أدى

(1   . ) .             

وسأالمة جيأو اإلنيأا  اأي أي      ، ما على صحةهمكذلك اث  القوام يعتبر مؤشرا  -  

كأا  الجيأو معتأدل     إذا مأا  مجتمع مأن المجتمعأات ، ابواسأطته تيأتطيع الحكأو علأى      

جميأع الأدول    أ لأذلك نجأد    ، نه معتأل القامأة رأعيل البنيأا     أ أوالقامة متين البنيا  

كهأوال   أو اشأباب  أوارادهأا سأواء كأانوا أالفأاال     أتامة بجميأع  عناية التي تقدمت تعني 

ود على أجيامهو بالصحة والقوة ، حيث  يعتبأر الميأتوى الصأحي والمظهأر     بما يع

حد مقأايي  التقأدم والرقأي للأدول التأي تنظأر إلأى ميأتقبل مشأر  ألبنائهأا           ألقوامي ا

(2                .).              

ألالفالنا وشبابنا وهأو بحاجأة    امهمو احيوي اأمرويعتبر االهتمام بالقوام البشري      

ي إكيأابهو القأوام   علأ العلمية والتطبيقيأة التأي تيأاهو     من يرشدهو للقواعد إلىماسة  

سأأي ة علأأى  آيأأارالجيأأد الخأأالي مأأن  االنحرااأأات والتشأأوهات القواميأأة لمأأا لهأأا مأأن    

           (3) وبالتالي على  المجتمع األاراد

حأد المؤشأرات   أاالقوام اليليو  اية تيأعى إليهأا الشأعول المتقدمأة وهأو يعتبأر             

مأة لانيأا  اأالفرد    همث يأرتب  بالعديأد مأن المجأاالت ال    ، حيأ  أبنائهامة  لصحة همال

وقأأوة  ، فخأأر بنفيأأه  ويزيأأد مأأن شأأعوره بالثقأأة بأأالنف   يالأأذي يتمتأأع بأأالقوام اليأأليو  

الشأعور بأالقبول    ه، مما يضفي علي أقرانهالشخصية لكونه إنيانا البيعيا وسويا بين 

 . (4)التقدم والرقي بثمته  إلى مما يؤدي ، واي العمل ينتج بكفاءة ،االجتماعي 

كذلك اثنه ونتيجة للتغيرات الميتمرة اي النمأو تحأدت تغيأرات جيأمية اأي نمأو           

المظهر العأام للجيأو لأدى    و  سلبية  والتي تؤير على والعضالت ، وقد تك ، العظام

  (5) التالميذ

، ومحمد (6)( 1995ومحمد عبد اليالم را ب ) ، نينويتفق محمد صبحي حي      

العديأد مأن البأاحثين أكأدوا علأى أهميأة اسأتخدام         أ على  (7) (1991اتحي هندي )
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 الهماليصالح أ: صالح معمر  

 
 

الدرجة  البنائية ، حيأث تكأو  النتأائج     إلىالتمرينات البدنية العالجية  قبل الوصول 

زادت حتأى   إذاألنأه   ؛نحرااات  القوامية اأي سأن مبكأرة    ما تو اكتشاف اال إذاحينة 

جيأو عامأة واأي    حدوت خلل  و يفي وحركأي اأي ال   إلىالدرجة البنائية اهذا يؤدي 

نأه اأي الظأروف    أحيأث يأتو ورأع التمرينأات علأى اأر          ؛منطقة التشوه خاصأة  

، تياعد على إصالح القوام اي التخلص من بعض حاالت الخلأل الأو يفي   المالئمة 

زيأأادة القأأوة  العضأألية ومأأا يقابلهأأا مأأن زيأأادة مطااليأأة      أوبعأأض عيأأول القأأوام   أو

العضأأالت ، كأأذلك تعمأأل علأأى تحيأأين الأأدورة الدمويأأة حأأول العضأأالت المتأأثيرة ،   

صأأحيح انحرااأأات التطبيأأق الصأأحيح للتمرينأأات العالجيأأة ييأأاعد علأأى  ت أ بمعنأأى 

 .                              (8القوام )

الحاجأأة إلأأى دراسأأة االنحرااأأات القواميأأة اأأي مرحلأأة الطفولأأة      مأأن هنأأا تتضأأح     

االكتشأاف   إلمكانيأة ( سنوات ، حيأث تزيأد األهميأة    9-6وخاصة الطفولة  المبكرة )

، واالنحنأاء الجأانبي(  تدارة الظهر المبكر النحرااات العمود الفقري ومن أهمها ) اس

 إلأأىممكنأأة  حتأأى ال يتحأأوال  تأأتو معالجتهأأا باليأأرعة ال  أ امأأن المهأأو والضأأروري  

مرا  واالنحرااأات القواميأة ،   يجعأل التلميأذ عررأة لاصأابة بأاأل      ، ممأا تشوهات

ارأأطرابات لألجهأأزة  إلأأىوالأأذي ييأأبب نأأوال مأأن االلأأو والتهأأال المفاصأأل ويأأؤدي 

 .   الحيوية اي الجيو

                                                  البحث :مشكلة   

، وورأع  شأكل الجيأو   منأذ اتأرة الويلأة بتقأويو     لقد اهأتو الخبأراء والمتخصصأين       

معراة الشأرو    لمعايير نموذجية تحدد تركيبه وأبعاده ، وما زالت البحوت ميتمرة 

 .الصحية التي من شثنها المحااظة على القوام اليليو

وتعتبر االنحرااات القوامية التأي تصأيب العمأود الفقأري للأنفء بصأفة عامأة               

بجانأب   هلقأوامي الأذي يغيأر شأكل القأوام وديناميكيأة عملأ       امن أكثأر ميأببات الخلأل    

بعأد األيأر علأى ميأتوى صأحة      أايأيولوجيا ونفيأيا ، ممأا لأه       هالمترتبأة عليأ   اآليأار 

         (9التالميذ )

 وقأأد أ هأأرت نتأأائج بعأأض الدراسأأات والبحأأوت العلميأأة تأأثيير القأأوام  يأأر اليأأليو     

ة والنفيية ، حيث تتثير جميع يواالنحراف والتشوهات القوامية على النواحي الصح

 أقرانأه أجهزة الجيو بالحالة القوامية ، اينعك  ذلأك علأى معامالتأه واتصأاالته مأع      

          (10ته على العمل واإلنتاج )واتجاهاته نحو المجتمع مما يضعل من قدر

حأد أسأبال   أالعأادات القواميأة الخاال أة هأي      أ وقد اتفق بعأض البأاحثين علأى           

 أوهناك الكثير من المهن تتطلب العمل بها الوقأوف   إ االنحرااات القوامية ، حيث 

ونتيجأة لتكرارهأا يعتأاد عليهأا      ، الجلوس اي أوراال قواميه خاال أة لفتأرات الويلأة   

التشأأوهات القواميأأة ، حيأأث البيعأأة بعأأض المهأأن  إلأأىالجيأأو ، وتأأؤدي اأأي النهايأأة  

االسأأتخدام الميأأتمر لمجموعأأة معينأأة مأأن العضأأالت لفتأأرة الويلأأة اتحأأدت بعأأض       

 (.                     12 ()11حدوت بعض اآلالم) إلىاالنحرااات القوامية إرااة 
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وبأأذلك أصأأبحت دراسأأة مشأأكلة االنحرااأأات القواميأأة وورأأع البأأرامج البدنيأأة         (

هأا  ئارادها وإعطاأالعالجية  مح  اهتمام الدول المتقدمة بهدف تعديل وتحيين قوام 

لقأوامي والبأرامج   االمكانة الخاصة اي مدارسها ومعاهدها المختلفة من نشر الوعي 

ذلأأك سأأيعود إليهأأا بالفائأأدة  أ ة تمامأأا تثهيليأأة ( مدركأأ –عالجيأأة –المختلفأأة )وقائيأأة 

                       .                                (13رعااا مضاعفة )أ

ويعتبر درس التربية البدنية هو أحد الأدعائو األساسأية التأي يرتكأز عليهأا تكأوين          

الحركيأأة تنميأأة الصأأفات البدنيأأة والمهأأارات   الأأنفء والشأأبال ، حيأأث يعمأأل علأأى    

كأأوين العأأادات الصأأحية  اليأأليمة  واكتيأأال العديأأد مأأن المعأأارف والمعلومأأات      وت

 .                    (14تنمية  الجوانب  المتعددة  لشخصية الفرد ) إلىباإلرااة  

وتقأأوم عمليأأة تأأدري  التربيأأة البدنيأأة والريارأأة اأأي أساسأأها علأأى المأأدرس               

  لأأه الأأدور األكبأأر اأأي اكتيأأال   أل ؛لتعلأأيو بأأاألخص اأأي المرحلأأة األساسأأية مأأن ا  

التالميذ القوام اليليو وهو اي أالوار نموه األولى ، من خالل جأزء التأدريبات التأي    

العملية  التعليمية تدور بأين المرسأل    أ تعطي للتلميذ كثحد عناصر الدرس باعتبار 

)المأأدرس ( والميأأتقبل )التلميأأذ( مأأن خأأالل المأأنهج المورأأوال ، لأأذا كأأا  للمأأدرس   

ر األكبأأر اأأي اكتشأأاف عيأأول القأأوام خاصأأة اأأي الطأأرف العلأأوي مأأن الجيأأو ، الأأدو

وكأأذلك التعأأرف علأأى الأأر  القيأأاس المختلفأأة اأأي تحديأأد عيأأول القأأوام لتالميأأذه ،      

 (.15وورع البرامج بإصالح االنحرااات القوامية )

 ، والمالحظة العمليأة كمدرس للتربية البدنية همن خالل خبرة الدارس وعمل

الحأ   اقأد  ،  بيأة البدنيأة اأي المرحلأة األساسأية     حصص التر أيناء الميذلتحركات الت

ن الجيأأو ، وخاصأأة اأأي الطأأرف العلأأوي مأأ ث  هنأأاك انحرااأأات وتشأأوهات قواميأأهبأأ

وتعيق حركته بالشأكل   ، ي، والتي تؤير على العمود الفقرالتمرينات أداءتظهر عند 

وشأأعوره بالتعأأب   ، م للتلميأأذ، واأأي نفأأ  الوقأأت تتيأأبب اأأي حأأدوت اآلال   المناسأأب

، وعأدم   لميذ عن ممارسة األنشطة الريارأية عزوف الت إلى، وتؤدي بالتالي المبكر

 يمدرسأأ إلهمأأال، وذلأأك نتيجأأة حصأأص التربيأأة البدنيأأة اأأي المدرسأأة  اشأأتراكه اأأي

التمرينأات التأي تيأأاعد علأى العنايأة  بأالقوام وتقويأة المجموعأأات       والتربيأة  البدنيأة   

كأذلك يقضأو     ي تشمل الجذال والأذراعا  والقأدمين،  التالعضلية ومرونة  المفاصل 

، ومن الكتابية وحمل الحقيبة المدرسية عمالوقتا الويال اي الحصص الدراسية كاأل

أورأاعا    أ  الكثير مأن التالميأذ يتخأذو    ااي المدرسة الحظ ينجد الدارساخالل تو

  ا، وبالتالي اأ توعية من قبل المعلو المتواجد معهو أويه  خاال ة دو  إرشادات قوام

هذه األوراال الخاال أة  قأد تضأر بالجهأاز الحركأي للجيأو والتأي تأؤير سألبيا علأى           

هأذه  رأرورة التصأدي ل   ينلأذلك يأرى الدارسأ    فاءة عمل األجهأزة الداخليأة للجيأو،   ك

ة عأن  يمسأل  ةى  ينشأث األالفأال علأى أسأ  قواميأ     ، حتأ المشكلة اي هذه الين المبكأرة 

بأدرس التربيأة البدنيأة لعأالج بعأأض     رأع برنأامج تمرينأات بدنيأة عالجيأأة     الريأق و 

 ( سنوات .9-6ليو األساسي بثعمار )االنحرااات القوامية لتالميذ مرحلة التع
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 أهمية البحث:                                                    
حأل العمريأة المهمأة    ( سنوات مأن المرا  9 - 6تعتبر مرحلة الطفولة المبكرة )       

اي حياة  اإلنيا  ، كونها مرحلة يزداد ايها نمو التلميذ اي الطأول والأوز  وييأهل    

ايهأأا نمأأو العضأأالت  الكبيأأرة ، ونجأأد تغيأأرا وارأأحا اأأي النيأأبة  بأأين الجأأذال وبقيأأة  

وعرره  ، األعضاء التخاذ الورع المعتدل ، ومن اليهل أصابته ببعض اإلررار

 (.16قوامية )لظهور بعض التشوهات ال

وجأأو انفعأأالي نفيأأي يشأأمل المبأأاني والفصأأول     ، وتعتبأأر المدرسأأة كيأأا  مأأادي      

والمالعب،  االمدرسة تضو عدد كبيأر مأن التالميأذ، وهأو ا أة مأن الف أات الحياسأة         

التي يجب علينا تواير اهتمام خاص لرعايتهو الصحية  حيث تعتبر المدرسة وسيلة 

مأأن وسأأائل التربيأأة الصأأحية وتعتمأأد التربيأأة البدنيأأة بالمأأدارس علأأى أهأأو الوسأأائل     

التربويأأة لتنشأأ ة التالميأأذ، اهأأي تعمأأل علأأى تحيأأين النمأأو البأأدني والعقلأأي والنفيأأي  

واالجتماعي والوجداني، من خالل أنشطتها المختلفة، ويعتبأر درس التربيأة البدنيأة    

هو الوسيلة التي يتعلو من خاللها التالميذ بعض  العادات الصأحية اليأليمة )التغذيأة    

نب اإلمرا  المعدية( كما تمأد التالميأذ بأالخبرات    تج–االهتمام بالقوام –الصحيحة 

اأأي مجأأال الصأأحة للفأأرد     التربويأأة التأأي توسأأع مأأداركهو والتأأثيير علأأى سأألوكهو      

 (.           17) والمجتمع 

  االنحرااات القوامية التي تصيب الفرد اي مرحلة الطفولة تيتمر معه إوحيث     

 م بهأأذه المرحلأأة العمريأأة مأأن قبأأل انأأه مأأن الضأأروري االهتمأأ إلأأذا ا  ؛ حتأأى البلأأو 

البأأأاحثين للكشأأأل المبكأأأر عأأأن االنحرااأأأات والتشأأأوهات القواميأأأة بحيأأأب نوعهأأأا   

ودرجتهأأا، وتكمأأن أهميأأة البحأأث اأأي نأأدرة الدراسأأات والبحأأوت التأأي تناولأأت هأأذا     

الموروال الحيوي والذي يضو شريحة واسعة مأن المجتمأع والأذين هأو بحاجأة إلأى       

، ومأن   هتمام وعالقتها باالشأتراالات  الصأحية المدرسأية   هذا النوال من العناية واال

هنا تظهر أهمية البحث اي الحاجة إلى اكتشاف االنحرااات القوامية لتالميذ مرحلأة  

التعليو األساسي بمدينة الرابل  ومتابعتها، للتعرف على نوعيتها ومعأدل انتشأارها   

جيأأة بأأدرس  ومأأدى تثييرهأأا علأأى صأأحة التالميأأذ ، وورأأع برنأأامج تمرينأأات عال     

التربيأأة البدنيأأة ، واالسأأتفادة مأأن النتأأائج اأأي الحأأد مأأن  أأاهرة انتشأأار االنحرااأأات     

القواميأأة، والعمأأل علأأى معالجتهأأا وإصأأالحها، حتأأى نيأأاعد التالميأأذ علأأى اكتيأأال   

القوام اليليو وما يصاحبه من صحة بدنية وعقلية على مدى حيأاتهو، ولكأي يورأح    

ة ومأأا هأأي الأأر  عالجهأأا  وإصأأالحها ومتابعأأة   مأأاهي أنأأواال  االنحرااأأات القواميأأ 

  . لها تطور الحالة القوامية وورع الحلول العالجية المناسبة 

 : أهداف البحث
                                                        : إلىهدف البحث ي

الكشأأل عأأن بعأأض االنحرااأأات القواميأأة )اسأأتدارة الظهأأر ، االنحنأأاء الجأأانبي       -1

 .  ( سنوات بطرابل 9-6للعمود  الفقري ( لدى تالميذ مرحلة التعليو األساسي بين )
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التعرف على تثيير برنامج التمرينات البدنية  المقترح لدرس التربية البدنية  على -2

االنحناء الجانبي للعمود الفقري ( لأدى   ،بعض االنحرااات القوامية )استدارة الظهر

 . سنوات بطرابل ( 9-6)ساسي بين تالميذ مرحلة التعليو األ

 فروض البحث:            
توجد اأرو  ذات داللأة إحصأائية بأين القياسأين القبلأي والبعأدي اأي بعأض           -1

االنحنأأأاء الجأأأانبي( بأأأين المجمأأأوعتين   –االنحرااأأأات  القواميأأأة )اسأأأتدارة الظهأأأر   

 التجريبية والضابطة لصالح القياس البعدي.  

إحصأأائية اأأي القيأأاس البعأأدي اأأي بعأأض االنحرااأأات     توجأأد اأأرو  ذات داللأأة   -2

االنحناء الجانبي( بين المجموعتين التجريبية والضأابطة   -القوامية  )استدارة الظهر

 . لصالح المجموعة التجريبية

                                                   ::                                         مصطلحات البحث

الجيو العظمية  أجهزة) هو العالقة الميكانيكية اليليمة بين  المعتدل:القوام 

المختلفة  األوراالقل جهد اي أوالعضلية والعصبية بحيث ييتطيع الفرد بذل 

 (.18)  كفاءة بثكثرللثبات والحركة 

جأزء منأه وانحرااأه     أوالجيأو   أعضأاء ) هو شكل عضأو مأن    االنحراف القوامي:-

عن الورع الطبيعي الميلو به تشريحا ممأا ينأتج عنأه تغيأر اأي عالقأة هأذا العضأو         

 (.19) األخرى( األعضاءبيائر 

العمود الفقري عن الظهر اي  أعلىهو زيادة اي انحناء اقرات ) استدارة الظهر:-

     (20()الورع الطبيعي

حأد الجأانبين ، وهأو    أ إلأى عبارة عن انحناء العمود الفقري هو  االنحناء الجانبي:-  

حأد جانبيأه عأن    أالتواء جانبي اي العمود الفقري نتيجة لزيادة وقوة العضأالت علأى   

، ممأأا يخأأل بأأالتواز  العضأألي ويأأؤير الشأأد علأأى العمأأود     األخأأرعضأأالت الجانأأب 

 (.21 )(الفقري من جانب واحد

) ويطلق عليه االنحناء الو يفي، ويكو   :األولىاالنحناء الجانبي من الدرجة - 

 (.22) (حد التشوه إلىهذا النوال  ير حاد، وهو انحناء بيي  ال يصل 

) وهو العالج بالحركات المقننأة، وهأو احأد الوسأائل       التمرينات البدنية العالجية:-

اي مجال العالج المتكامل، وتعتمد ايه المعالجأة علأى التمرينأات     األساسيةالطبيعية 

 ( 23) (بثنواعهاالبدنية المختلفة 

 –استخدم الدارس المنهج التجريبي ذو التصميو التجريبأي )قبلأي      منهج البحث:

 بعدي( على مجموعتين تجريبية ورابطة لمناسبته لطبيعة البحث.
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 9 – 6يتمثل مجتمع البحث  بتالميذ المرحلة االبتدائية بثعمار    -:مجتمع البحث

الأرابل ، والبأالع عأددهو)     مدينأة سنوات من المصابين بانحرااات العمأود الفقأري ب  

  مييحي . 2014 – 2013( تلميذ للعام الدراسي  78

             :عينة البحث  

 االبتدائيأأةتأأو اختيأأار عينأأة البحأأث بالطريقأأة العمديأأة مأأن بأأين تالميأأذ المرحلأأة          

، ومدرسة علي  ،المعراة مدرسةقلعة العلو،  مدرسة )من  وات( سن9 – 6بثعمار )

، والبأأالع عأأددهو (2014-2013للعأأام الدراسأأي )نويضأأة للبنأأين ( بمدينأأة الأأرابل  

ن المصأأابين بانحرااأأات قواميأأة،  وقأأد تأأو اكتشأأاف بعأأض التالميأأذ     ( تلميأأذام مأأ 78)

مصأأابين بأأتكل  عظمأأي وتصأألب مفصأألي اأأي منطقأأة العمأأود الفقأأري، ممأأا تطلأأب   

،وبذلك ( تالميذ كعينة اسأتطالعية 10ذلك )( تلميذا، وك28استبعادهو وكا  عددهو )

الفقأري البيأي     ( تلميذا من المصابين بانحناء العمود40تكو  عينة البحث الفعلية )

(، Cالجأأانبين علأأى شأأكل الحأأرف)   إلأأى، رأأمن الدرجأأة األولأأى ذو منحنأأى واحأأد   

 ( :1% من مجتمع البحث.. وكما هو مورح اي جدول )51.28وتمثل نيبة 

 (1جدول )

 عينة البحث الفعلية ونيبتها الم وية

 مجتمع البحث
 التالميذ المصابين بانحناء

 العمود الفقري المركب

 الدراسةعينة 

 االستطالعية
 العينة الفعلية

78 28 10 40 

100% 35.90% 12.82% 51.28% 

وقأأأأد قأأأأام الأأأأدارس بعمأأأأل تجأأأأان  ألاأأأأراد عينأأأأة البحأأأأث اأأأأي المتغيأأأأرات              

( يورأح  2األساسية)العمر، الطول الكلي للجيو، الول الجأذال، الأوز ( والجأدول )   

 توصيل عينة البحث. 

 40ن =       لعينة البحثالتوصيف اإلحصائي  (2جدول )

 

 المتغيرات

 

 وحدة

 القياس

 

 

 الوسط

 الحسابي

 

 حرافاالن

 المعياري

 

 الوسيط

 

 االلتواء معامل

 0.124 7.500 0.825 7.550 سنة العمر

 1.261 113.00 2.315 113.500 سم الطول الكلي للجسم

 0.859 36.000 1.421 36.250 سم طول الجذع

 0.233 30.500 2.578 30.800 كجم الوزن

( 0.124( أ  قيو معامالت االلتواء قد تراوحت بين )2يتضح من بيانات جدول )   

( 3 +  هأذه القأيو محصأورة بأين )    ث( كثكبر قيمة، وبذلك اأ 1.261كثصغر قيمة، و)

 .وهذا ما يدل على تجان  أاراد عينة البحث اي هذه المتغيرات األساسية
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ى مجموعأأة تجريبيأأة ومجموعأأة رأأابطة  البحأأث إلأأبتقيأأيو عينأأة  الأأدارسوقأأام      

متياويتين اي العدد، المجموعة التجريبية األولى، ويطبق عليها برنأامج التمرينأات   

البدنية العالجية، والمجموعأة الضأابطة ويطبأق عليهأا برنأامج الحصأص الدراسأية        

ات اق ، وقأد قأام الأدارس بإيجأاد التكأااؤ بأين مجمأوعتي البحأث اأي بعأض المتغيأر           

 . )3ألساسية كما هو مورح اي جدول)ا

 (3جدول )

ة وقيمة )ت( للفروق بيين  داللة فروق المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري

 التجريبية  والمجموعة الضابطة في المتغيرات األساسية قيد البحث المجموعة

 40ن = 

 االختبارات
 المجموعة التجريبية

المجموعيييييييييييييييييييييية 

 الضابطة
 قيمة )ت(

 المحسوبة

مسيييييييتو  

 الداللة
 ع + 2س ع + 1س

زاوية انحراف العميود  

 الفقري
  ير دال 0.884 0.536 2.445 0.443 2.439

  ير دال 1.126 0.458 2.728 0.461 2.710 استدارة الظهر

الفيييرق بيييين مسيييتو    

 الكتفين
  ير دال 0.866 0.242 1.820 0.226 1.819

  ير دال 1.321 1.563 24.490 1.523 24.600 قوة عضالت الظهر

  ير دال 1.412 1.815 28.350 1.778 28.220 قوة عضالت الرجلين

) ت (  الجدولييييية عنييييد  قيميييية قيييييم 

 2.042=  0.05مستو  

( عأدم وجأود اأرو  دالأة إحصأائيام اأي المتغيأرات        3يتضح مأن بيانأات جأدول )         

الضأابطة، حيأث أتضأح    األساسية قيد البحث بين المجموعأة التجريبيأة والمجموعأة    

( 0.05أ  قيمأأة )ت( المحيأأوبة هأأي أقأأل مأأن قيمتهأأا الجدوليأأة عنأأد ميأأتوى داللأأة ) 

(، وهأأذا مأأا يأأدل علأأى التكأأااؤ بأأين مجمأأوعتي البحأأث اأأي تلأأك         2.042والبالغأأة )

 المتغيرات األساسية.

 أدوات جمع البيانات :-
 األجهزة واألدوات المستخدمة:-

لقياس  ؛ميزا  البي معاير  -سو 1/2لقياس الطول ألقرل  :جهاز الرستاميتر  -

 لتحديد وقياس انحراف العمود الفقري ؛جهاز وود روف  كجو 1/2الوز  ألقرل 

. لقياس ؛جهاز الديناموميتر،-لقياس االنحناءات الجانبية للجيو ؛شاشة المربعات.. 

- لقياس المرونة ؛سو40صندو  خشبي بارتفاال ،  -قوة عضالت الظهر والرجلين

- - -صلب شري  قياس متري  --ساعة توقيت إلكترونية - ميطرة قياس مدرجة-

 عصى خشبية - كرات البية - استمارة تيجيل البيانات - عاررة تواز 
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 القياسات واالختبارات : 

لقياس الطول يقل التلميذ على القاعدة الخشأبية   جهاز الرستاميتر لقياس الطول : -

للقائو بحيث يالم  التلميأذ مأن يأالت منأاالق وهأي المنطقأة الواقعأة        و هره مواجه 

بعأد نقطأة ليأمانة اليأا  مأع شأد الجيأو        أبعد نقطة من الخلأل و أبين لوحي الكتل و

لألعلأأى والنظأأر لألمأأام يأأو يأأتو إنأأزال الحامأأل حتأأى يالمأأ  الحااأأة العليأأا للجمجمأأة    

 (.24) ،والرقو الموجه للحامل هو الول التلميذ 

لقياس وز  الجيو ييتخدم ميزا  البي معاير ،بحيث يقأل      وزن الجسم:قياس  -

التلميذ اي منتصل قاعدة الميزا  وتيجل الدرجة التي يقل عندها المؤشر على أ  

 (.25يكو  التلميذ مرتديا شورت قصير ) 

قيأأاس انحأأراف العمأأود الفقأأري  Wood ruf))قييياس انحييراف العمييود الفقييري: -

  (باختبار )وودورف

(سأأو، 50( سأأو وعررأأه ) 200وهأأو عبأأارة عأأن بأأرواز مأأن الخشأأب ارتفاعأأه )    

بوصأة (   3/4ويرتكز على قاعدة خشبية بها تيعة يقأول بينهأا ميأااات متيأاوية )     

  يكأأو  الخأأ  األوسأأ  مأأن   أسأأية علأأى األر  علأأى   أليمأأر مأأن خاللهأأا خيأأو  ر  

الخيو  التيعة بلو  مخالل للخيو  ،يو يورع الجهاز مواجهأا للحأائ  علأى بعأد )     

( سأأأو  5( سأأو ويرسأأو علأأى الحأأائ  خأأ  عمأأودي علأأى األر  بعأأر  )          180

( قدم ،ويمتد من نقطة سقو  هذا الخأ  علأى األر  خأ  أخأر يكأو        6وارتفاال ) 

ائمأة ويمتأد الخأ  علأى األر  ليصأل إلأى       مع الخ  المرسوم على الحأائ  زاويأة ق  

الخ  المنصل للجهاز والمحدد بلو  مختلل ،يو تورع عالمة على الخ  المرسوم 

(سأو ،يقأل التلميأذ    1.5( قأدم وعررأها )    3على األر  تبعد عن الحائ  ميااة ) 

( أقأأدام مواجهأأا للجهأأاز 3بأأين الحأأائ  والجهأأاز علأأى العالمأأة الموجأأودة علأأى بعأأد ) 

 لمحدد عليه النقا  اليابقة.               بالجانب ا

ويأأأتو معراأأأة انحأأأراف العمأأأود الفقأأأري بواسأأأطة تحديأأأد نقأأأا  بأأأالقلو الفلوماسأأأتر  -

  ينصأأل الخأأ  الوسأأ  للجهأأاز الجيأأو،  أوالوقأأوف مواجهأأة للجهأأاز بأأالظهر علأأى  

  يمأر هأذا الخأ  ميأتقيما علأى النقأا  المورأحة لفقأرات العمأود الفقأري،           أويجب 

حأد الجأانبين اأا  هأذا     أرف اي أي منطقة مأن منأاالق العمأود الفقأري نحأو      وإذا انح

نحراف اي أكثر من منطقأة أيضأا،   االيعتبر انحراف بهذه المنطقة، وقد يحصل هذا 

ويؤكد على وجود انحراف الخ  الواصل بين الطراين اليفليين لعظو اللأوح والأذي   

   يكو  أاقي وموازي لألر .أيجب 

  يأتو  أة الكتفين ايتو تحديدها من خالل الورع اليابق نفيه بعأد  ما ميااة استدارأ -

تحديأأد الخأأ  األاقأأي للجهأأاز والأأذي يقأأع علأأى ميأأتوى ارتفأأاال الكتفأأين، افأأي  حالأأة   

حد الكتفين وسقو  الكتل األخر ايمكن إما حيال ميااة ارتفاال الكتل عن أارتفاال 

           ر عأأن الخأأ  األاقأأي خأأ  األاقأأي الأأذي يأأتو تحديأأده أو حيأأال سأأقو  الكتأأل األخأأ   ال

(26()27.) 
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 (Posture Screen Test)تأو اسأتخدم شاشأة القأوام      قياس زوايا العمود الفقيري: 

لقياس انحراف العمود الفقري ) لقيأاس االنحنأاءات الجانبيأة للجيأو (، وهأي عبأارة       

(، يقأل  5×  5( سو، مقيو إلى مربعأات )  180×  200عن ميتطيل من الزجاج ) 

  يكأأو  الأأدارس واقفأأا خلأأل  أمأأام الميأأتطيل بحيأأث يالميأأه بظهأأره علأأى   أالتلميأأذ 

-:ديد نقا  معينأة علأى الجيأو منهأا     الجهاز،ويعتمد التقويو اي هذا االختبار على تح

  –سأي عظمتأي العضأد مأن أعلأى      أنقطتأا  علأى ر   - نقطتا  علأى حلمتأي األذنأين.   

سأي عظمتأي الفخأذ    رأى نقطتا  عل -نقطتا  على الحااتين العلويتين لعظو الحو  

 (.28نقطتا  اي منتصل العقبين ) - نقطتا  اي منتصل الركبتين .-من أعلى 

( عنأأد عأأدم تأأواز  cويتضأأح انحأأراف العمأأود الفقأأري للجأأانبين علأأى شأأكل حأأرف) 

سي عظمتي العضد، ويمرر الدارس ميطرة أاقية او  أالنقطتين المحددتين أعلى ر

بالقلو الفلوماستر علأى اللأوح الزجأاجي ويقأي      أعلى عظمتي العضد ويضع عالمة 

 (.30() 29) . الفر  بين ميتوى الكتفين

 قياس القوة العضلية :

يتو القياس بواسطة جهأاز دينأاموميتر مثبأت       قياس قوة عضالت الظهر : - 

علأأى قاعأأدة مناسأأبة للوقأأوف وبأأه مقيأأاس مأأدرج ومثبأأت بأأه سليأألة حديديأأة الولهأأا    

( سأو ،يتخأذ التلميأذ    55-50بار حديدي يبلع الوله مأن )  ب ( سو، تنتهي60يتراوح ) 

ورع الوقوف على القاعدة يو يقوم بثني الجذال لألمأام واألسأفل ليقأبض علأى البأار      

  أاليدين للخارج، ويجب  احديالحديدي باليدين بالطريقة العكيية، أي تكو   هر 

 .(31واحدة )   يكو  الرأس مع الجذال على استقامةأتكو  الركبتين مفرودتين و

يتخذ التلميذ ورأع الوقأوف علأى القاعأدة يأو يقأبض         قياس قوة عضالت الرجلين : -

على البار الحديدي بكلتا اليدين بحيث يكأو   هأرا اليأدين للخأارج، يأو يقأوم التلميأذ        

بثني الرجلين قلأيال حتأى يصأل بالبأار الحديأدي اأو  الفخأذين، يأو يقأوم التلميأذ بمأد            

 (.   32ج أقصى قوة ممكنة )الرجلين ألعلى إلخرا

قام الدارس بأثجراء دراسأة اسأتطالعية أولأى اأي       الدراسة االستطالعية األولى: -

 ، والهدف من هذه الدراسة هو:4/12/2013حتى  24/11/2013الفترة من 

تحديد الأزمن الأذي ييأتغرقه كأل      - التثكد من سالمة األجهزة واألدوات الميتخدمة. -

 قياس.

 صحة ودقة القياسات واالختبارات الخاصة بالبحث.الوقوف على  -

 التعرف على أنيب ترتيب للقياسات واالختبارات. -

لعينأأة والصأأعوبات  مأأة التمأأارين العالجيأأة واالختبأأارات ءالتعأأرف علأأى مأأدى مال-

 البحث.

دراسأة اسأتطالعية يانيأة اأي      بأإجراء قام الأدارس   الدراسة االستطالعية الثانية: --

( تالميأأذ 10ف، علأأى عينأأة وعأأددها ) 17/2/2014حتأأى  10/2/2014الفتأرة مأأن  
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من المصابين بانحراف العمود الفقري البيأي  مأن مجتمأع البحأث ولأي  مأن عينأة        

الصد  (، للمتغيرات  –وذلك بغر  استخراج المعامالت العلمية ) الثبات  البحث,

 (.4وكما هو مورح اي جدول رقو )  األساسية قيد البحث،

بين التطبيقين األول والثاني للمتغيرات األساسية قيد  االرتباطمعامالت  (4جدول )

 10ن =   البحث

 االختبارات
 التطبيق الثاني التطبيق االول

 معامل

 االرتباط

 الصدق

 الذاتي

   ع + 2س ع + 1س

 0.997 *0.868 .5760 2.451 0.465 2.441 زاوية انحراف العمود الفقري

 0.939 *0.911 0.451 2.692 0.365 2.690 استدارة الظهر

 0.904 *0.885 0.251 1.835 0.239 1.833 الفرق بين مستو  الكتفين

 0.915 *0.939 1.730 24.646 1.568 24.650 قوة عضالت الظهر

 0.927 *0.899 1.785 28.425 1.780 28.420 قوة عضالت الرجلين

  إحصائيا* دال                  0.632=  0.05الجدولية عند مستو    قيمة )ر(
( أ  قأأيو معأأامالت االرتباالأأات بأأين التطبيقأأين األول  4يتضأأح مأأن بيانأأات جأأدول ) 

( كأثكبر قيمأة، وهأي أكبأر     0.939( كثقل قيمأة، و) 0.868والثاني قد تراوحت بين )

(، وهذا ما يدل على يبأات  0.632والبالغة ) 0.05من قيمتها الجد ولية عند ميتوى 

االختبأأارات الميأأتخدمة اأأي البحأأث، وتأأو إيجأأاد معامأأل الصأأد  الأأذاتي عأأن الريأأق   

لتربيعأأي لمعامأأل الثبأأات، وهأأي بأأذلك تأأدل علأأى أ  االختبأأارات    ااسأأتخراج الجأأذر 

 صادقة ايما تقي .

 البرنامج التدريبي المقترح: 3-5
() 36( )35()34( )33) استعا  الدارس بالعديد من المراجع العلمية منها  

(، والتي تناولت انحراف العمود الفقري، كذلك رأي الخبراء والمتخصصين اي  37

العالج الطبيعي ومن أساتذة كلية التربيأة البدنيأة، وأالبأاء العظأام والعأالج الطبيعأي       

  يتضأأمن البرنأأامج أاأأي ورأأع برنأأامج التمرينأأات المقتأأرح، وقأأد تأأو االتفأأا  علأأى 

 :اآلتيةالمقترح األجزاء 

 تمرينات اإلحماء: -أ

وتضمنت تمرينات إالالة وتهي ة عامة لكااة أجزاء الجيأو وكأذلك اسأتخدام    

بعأأض التمرينأأات القواميأأة السأأتقبال النشأأا  الخأأاص بأأالجزء الرئييأأي مأأن الوحأأدة   

 التدريبية .

 تمرينات الجزء الرئيسي:  -ب

رينأات البنائيأة الخاصأة بالمجموعأات العضألية      تضمن مجموعة مأن التم تو

الظهريأأة األماميأأة والجانبيأأة والخلفيأأة ،وكأأذلك التمأأارين القواميأأة وخاصأأة المتعلقأأة  

بأأأانحراف العمأأأود الفقأأأري، والعمأأأل علأأأى تنويأأأع التمرينأأأات حيأأأث يكأأأو  تعاقأأأب   
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ليأليمة   التمرينات تبعام للمجموعة العضلية العاملة مع التثكيد على العادات القواميأة ا 

 ،إرااة إلى األلعال واألنشطة البدنية والريارية والترويحية.

تضمن بعض التمرينات التنفيية وتمرينات التهدئة والراحة يو الجزء الختامي: -جـ

 ومحاولة رجوال الجيو إلى حالته الطبيعية.  اإليجابية

 اشتمل البرنامج التدريبي المقترح على بعض المتطلبات وهي:

 التدرج اي شدة األحمال التدريبية. ـ   : ة خصائص المرحلة العمري-

تنويع التمرينات البدنية بحيأث يكأو  تعاقأب التمرينأات البقأام للمجموعأة العضألية         -

 العاملة.

 أ  يكو  العمل بالتكرارات تصاعديام وكذلك المجموعات.- 

 االهتمام بفترات الراحة بين التمرينات وحيب شدة التدريب. -

ين اأي مجأال   يوقد تو عر  التمرينات علأى مجموعأة مأن الخبأراء واالختصاصأ       

، وبعأض األالبأاء   الأرابل  التربية البد نية من أساتذة كلية التربية البدنية اي جامعة 

ين اي مجال التمرينات العالجية، وقد تو تعديل بعض التمأارين، واقأام   يواالختصاص

 (. 1مرفق ) ا الحالية، آلراء الخبراء والموااقة عليها اي صورته

 الخطوات التنفيذية للبحث:

 القياسات القبلية:-

 م 2014/ 2/ 25حتأأى  2014/ 2/  22القياسأأات القبليأأة اأأي الفتأأرة مأأن   إجأأراءتأأو 

والتأأي تضأأمنت القياسأأات واالختبأأارات الخاصأأة بالبحأأث )زاويأأة انحأأراف العمأأود    

قأأوة  ،الفقأأري، اسأأتدارة الظهأأر، الفأأر  بأأين ميأأتوى الكتفأأين، قأأوة عضأأالت الظهأأر 

عضالت الرجلين(، وقد أجريت القياسات واالختبارات على صأالة القاعأة الداخليأة    

 اي مدرسة قلعة العلو بتاجوراء .

 : تطبيق التجربة -

 2014/ 5/  1لغايأة   2014/  3/ 1تو تطبيق البرنامج التدريبي المقتأرح للفتأرة مأن   

لمدة يمانية أسابيع، وبواقع يالت وحدات تدريبية اي األسبوال الواحد، وقد بلأع عأدد   

( دقيقأة،  45 -35( وحدة، وكا  زمن الوحدة التدريبية بأين ) 24الوحدات التدريبية )

علأى أاأراد المجموعأة التجريبيأة، ايمأا تأو تطبيأق         وقد تأو تطبيأق البرنأامج المقتأرح    

البرنامج التقليدي الخاص بحصأص الريارأة اأي المدرسأة، علأى أاأراد المجموعأة        

 الضابطة.  

  "نه::90ككحنم:    القياسات البعدية : ـ

بعأأد االنتهأأاء مأأن تطبيأأق البرنأأامج التأأدريبي العالجأأي علأأى مجمأأوعتي البحأأث           

التجريبيأأة األولأأى والتجريبيأأة الثانيأأة، تأأو أجأأراء القياسأأات واالختبأأارات الخاصأأة      

ايهأا   ينم، وقأد اتبأع الدارسأ   2014/ 5/ 5حتى  2014/ 5/  3بالبحث اي الفترة من 

 ياسات واالختبارات القبلية.نف  الشرو  والظروف التي تو ايها أجراء الق
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 عرض النتائج :
يعر  الدارس اي هذا الفصل النتائج التي تو التوصل إليهأا تبعأام ألهأداف البحأث       

 واروره وحيب اإلجراءات اإلحصائية وكما يثتي:

( داللة الفروق بين القياس القبلي والقياس البعدي في المتغيرات 5جدول )

 20قيد البحث للمجموعة الضابطة ن =   األساسية

 1.729=  0.05مستو  جد ولية عند قيمة )ت( ال

 ( عدم وجود ارو  دالة إحصأائيام بأين القياسأين   5يتضح من بيانات جدول )

،  القبلي والبعدي اي المتغيرات األساسية قيد البحأث )زاويأة انحنأاء العمأود الفقأري     

 استدارة الظهأر، الفأر  بأين ميأتوى الكتفأين، قأوة عضأالت الظهأر، قأوة عضأالت          

يأأث  هأأر أ  قأأيو )ت( المحيأأوبة، هأأـي أقأأل مأأن  الأأرجلين( للمجموعأأة الضأأابطة، ح

 (.1.729والبالغة )  0.05د ميتوى قيمتها الجدولية عن

 ( داللة الفروق بين القياس القبلي والقياس البعدي في المتغيرات 6جدول )
 يراتالمتغ

 األساسية

الفرق بين  القياس البعدي القياس القبلي

 المتوسطين

 قيمة ت

 المحسوبة

 مستو 

 2ال + 2س 1ال + 1س الداللة

 زاوية انحناء

العمود 

 الفقري

 دال 7.233 0.230 0.087 2.236 2.236 2.439

استدارة 

 الظهر
 دال 11.579 0.128 0.093 2.342 0.461 2.710

 الفرق بين

مستو  

 الكتفين

 دال 11.479 0.408 0.124 1.422 0.226 1.819

 دال 9.802 5.325 1.274 28.382 1.523 24.600 قوة عضالت

 المتغيرات

 األساسية

 الفرق بين القياس البعدي القياس القبلي

 المتوسطين

 قيمة ت

 المحسوبة

 مستو 

 2ع + 2س 1ع + 1س الداللة

 زاوية انحناء

العمود 

 الفقري

2.445 0.536 2.468 0.114 0.008 0.226 
 ير 

 دال

استدارة 

 الظهر
2.726 0.458 2.622 0.668 0.022 1.018 

 ير 

 دال

 الفرق بين

مستو  

 الكتفين

1.820 0.242 1.813 0.082 0.008 0.304 
 ير 

 دال

 قوة عضالت

 الظهر
24.490 1.563 23.627 1.562 0.570 0.983 

 ير 

 دال

 قوة عضالت

 الرجلين
28.350 1.815 27.694 1.142 0.116 0.326 

 ير 

 دال
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 الظهر

 قوة عضالت

 الرجلين
 دال 12.050 4.320 1.170 31.901 0.778 28.220

 20ن =  قيد البحث للمجموعة التجريبية  األساسية

( وجأود اأأرو  دالأة إحصأأائيام بأين القيأأاس القبلأأي    6يتضأح مأأن بيانأات جأأدول )        

اسأتدارة   ، )زاويأة انحنأاء العمأود الفقأري     األساسأية والقياس البعدي اأي المتغيأرات   

الأرجلين(   الظهر، الفر  بين ميتوى الكتفين، قأوة عضأالت الظهأر، قأوة عضأالت     

قأيو )ت( المحيأوبة،    أ لصالح القيأاس البعأدي، حيأث  هأر      ، للمجموعة التجريبية

 (.1.729والبالغة )  0.05هـي أكبر من  قيمتها الجدولية عند ميتوى 

داللة الفروق في القياس البعدي بين المجموعتين التجريبية والضابطة  (7جدول )

 40ن =    قيد البحث للمجموعة التجريبية األساسيةفي المتغيرات 

 المتغيرات

 األساسية

المجموعة 

 الضابطة

المجموعة 

 التجريبية
الفرق بين 

 المتوسطين

 قيمة ت

 المحسوبة

 مستو 

 الداللة
 2ال + 2س 1ال + 1س

 انحناء زاوية

العمود 

 الفقري

 دال 7.233 0.230 0.087 2.236 0.114 2.468

استدارة 

 الظهر
 دال 11.579 0.301 0.093 2.342 0.668 2.622

 الفر  بين

ميتوى 

 الكتفين

 دال 11.479 0.400 0.124 1.4223 0.082 1.813

 قوة عضالت

 الظهر
 دال 9.802 5.325 1.274 28.382 1.562 23.627

 قوة عضالت

 الرجلين
 دال 12.050 4.323 1.170 31.901 1.142 27.694

 1.729=  0.05قيمة )ت( الجد ولية عند مستو  

( وجود ارو  دالة إحصائيام اي القياس البعأدي  7يتضح من بيانات جدول رقو )     

بأأين المجمأأوعتين التجريبيأأة والضأأابطة اأأي المتغيأأرات األساسأأية )زاويأأة انحنأأاء       

استدارة الظهر، الفر  بين ميتوى الكتفين، قأوة عضأالت الظهأر،     ، العمود الفقري

قأأيو )ت(   أ قأأوة عضأأالت الأأرجلين( لصأأالح المجموعأأة التجريبيأأة، حيأأث  هأأر        

 (.1.734والبالغة )  0.05المحيوبة، هـي أكبر من  قيمتها الجدولية عند ميتوى 
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القبلية النسب المئوية لمعدالت القياسات البعدية عن القياسات  (8جدول )

 40ن =   للمتغيرات قيد البحث

 1.734=  0.05قيمة )ت( الجد ولية عند مستو  

( النيب الم وية لمعدالت القياسات البعدية عن 8يتضح من بيانات نتائج جدول )

للمجمأأوعتين التجريبيأأة والضأأابطة، اقأأد للمتغيأأرات قيأأد البحأأث القياسأأات القبليأأة 

بلغأت نيأبة التحيأن اأي زاويأة انحأراف العمأود الفقأري لأدى المجموعأة التجريبيأة            

(، وبلغأأت نيأأبة  %0.323ة ابلغأأت )( أمأأا بالنيأأبة للمجموعأأة الضأأابط  9.326%)

(، أمأا  %11.422مقدار ميل استدارة الظهر لدى المجموعة التجريبية )التحين اي 

(، أمأأا بالنيأأبة للفأأر  بأأين ميأأتوى %0.832بالنيأأبة للمجموعأأة الضأأابطة ابلغأأت )

(، أمأأا بالنيأأبة %21.953الكتفأأين للمجموعأأة التجريبيأأة اقأأد بلغأأت نيأأبة التحيأأن )  

(، أمأأأا بالنيأأأبة لقأأأوة عضأأأالت الظهأأأر    %0.1ة اقأأأد بلغأأأت ) للمجموعأأأة الضأأأابط 

(، أمأا بالنيأبة للمجموعأة    %23.094للمجموعة التجريبية اقد بلغت نيبة التحين )

 الضابطة اقد بلغت 

(، أما بالنيبة لقأوة عضأالت الأرجلين للمجموعأة التجريبيأة اقأد بلغأت        2.47%)

الضأأابطة نيأأبة قأأدرها  (، بينمأأا بلغأأت لأأدى المجموعأأة   %15.675نيأأبة التحيأأن ) 

(0.420% ،) 

بعأأد الحصأأول علأأى النتأأائج وعررأأها اأأي الجأأداول المثبتأأة        مناقشيية النتييائج :  -

 :   يثتيبمناقشة تلك النتائج وكما  يناليابقة، يقوم الدارس

( الخأأاص بداللأأة الفأأرو  عأأدم وجأأود اأأرو   5يتضأأح مأأن بيانأأات جأأدول )   -      

قبلأأي والقيأاس البعأأدي للمجموعأأة الضأأابطة  اأأي  ذات داللأة إحصأأائية بأأين القيأأاس ال 

جميأأع متغيأأرات البحأأث المتمثلأأة اأأي ) زاويأأة انحأأراف العمأأود الفقأأري، اسأأتدارة        

الظهر، الفر  بين ميتوى الكتفين، قوة عضالت الظهأر، قأوة عضأالت الأرجلين (     

 المتغيرات األساسية

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

 القياس

 القبلي

 القياس

 البعدي

 نسبة

 التحسن

% 

 القياس

 القبلي

 القياس

 البعدي

 نسبة

 التحسن

% 

 زاوية انحناء

 العمود الفقري
2.476 2.468 0.32% 2.466 2.236 9.32% 

 %11.42 2.342 2.644 %0.83 2.622 2.644 استدارة الظهر

 الفرق بين

 مستو  الكتفين
1.822 1.813 0.1% 1.822 1.4223 21.95% 

 قوة عضالت

 الظهر
23.057 23.627 2.47% 23.057 28.382 23.09% 

 قوة عضالت

 الرجلين
27.578 27.694 0.42% 27.578 31.901 15.67% 
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المجموعة الضابطة اعتمدت علأى الحصأص الدراسأية     أ  إلىويرجع الدارس ذلك 

برنامج تدريبي خاص بمعالجة تلأك االنحرااأات    أليلبدنية دو  الخضوال بالتربية ا

 القوامية للتالميذ.

( الخاص بداللة الفأرو  وجأود اأرو  ذات داللأة      6ويتضح من بيانات جدول )     

إحصائية بين القياس القبلي والقياس البعأدي اأي جميأع متغيأرات البحأث للمجموعأة       

هذا التحين اي تلك المتغيأرات  إلأى تطبيأق البرنأامج       ينالتجريبية ، ويرجع الدارس

شتمل على مجموعة من التمرينات الخاصة بتنميأة قأوة العضأالت    االمقترح  والذي 

المادة والمثنية للجذال وكذلك عضالت الطهر والأبطن الكبيأرة ، وكأذلك تنميأة القأوة      

مي العضأأأألية الخاصأأأأة بأأأأالرجلين، وهأأأأذه النتيجأأأأة تتفأأأأق مأأأأع دراسأأأأة إقبأأأأال رسأأأأ 

البرنأامج   أ  إلأى  مأا ايه التوصأ  لتأين (ال1982محمأد اليأيد الشأطا)    و (1988محمد)

اأأي تقويأأة عضأأالت الظهأأر والأأبطن    إيجأأابيالتأأدريبي العالجأأي المقتأأرح لأأه تأأثيير   

وتقوس الياقين لأدى الناشأ ات    الرجلينمود الفقري وانحراف واالنحناء الجانبي للع

 (39() 38)سنة  15تحت

 إحصأائية الفر  الذي يأنص علأى ،توجأد اأرو  ذات داللأة       وبذلك يكو  قد تحقق 

اأأي بعأأض االنحرااأأات القواميأأة بأأين القياسأأين القبلأأي والبعأأدي ) اسأأتدارة الظهأأر،      

( 9-6بأين )   األساسأي لأدى تالميأذ مرحلأة التعلأيو      )االنحناء الجانبي للعمود الفقأري 

 سنوات بطرابل .

الخأأأاص بداللأأأة الفأأأرو  وجأأأود اأأأرو  ذات داللأأأة  (7) ويتضأأأح مأأأن جأأأدول       

القياس البعدي بيين المجموعية التجريبيية والمجموعية الضيابطة فيي       إحصائية اي 

انحيراف العميود الفقيري، اسيتدارة الظهير، الفيرق       ) زاويأة   جميع متغيرات البحيث 

، قأأوة عضأأالت الأأرجلين ( لصأأالح     بييين مسييتو  الكتفييين، قييوة عضييالت الظهيير     

 األساسأية هأذا التحيأن اأي تلأك المتغيأرات       ينيبية ، ويرجع الدارسالمجموعة التجر

 أ  إلىالمجموعة التجريبية إلأى تطبيأق البرنأامج  التأدريبي والأذي يشأير       أارادلدى 

اأأي إصأأالح تشأأوه االنحنأأاء الجأأانبي   إيجأأابيالبرنأأامج التأأدريبي المقتأأرح لأأه تأأثيير  

واستدارة الظهر وتنمية عضالت الظهر والرجلين وهذه النتائج تتفق مع دراسة كل 

( 1979( صفية عبد الأرحمن) 1982) Daniel & Arnheimمن دانيال وارنهايو 

اأأأأي إصأأأأالح االنحرااأأأأات  أساسأأأأي  ممارسأأأأة التمأأأأارين الريارأأأأية لهأأأأا دور ثبأأأ 

 (.41) (40والتشوهات القوامية )

( بث  ممارسة برنامج حركأي عالجأي   1985ايما يذكر محمود يحيى وآخرو  )    

يشأتمل علأى تمرينأأات قأوة عضأألية اسأتاتيكية وديناميكيأأة ييأاعد علأأى تحيأن القأأوة       

 ( .42العضلية لعضالت الظهر ومختلل عضالت الجيو )

عيأاد  ( وحيأاة  1995ويضيل محمد صبحي حيانين ومحمد عبد اليالم را أب )     -

  هذا النوال البيي  من انحرااات الدرجة األولى والثانية يمكن ث( ب1986رواائيل )

تداركه بالتمرينات العالجية والتعويضية حيث تكو  اي حدود العضالت واألربطة 
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 للعأأالج الأأذاتي أو بميأأاعدة الويطلأأق عليهأأا الحأأاالت المرنأأة ويكأأو  االنحأأراف قأأاب

 (.44()43)                               تمرينات تعويضية 

وبأأذلك يكأأو  قأأد تحقأأق الفأأر  الأأذي يأأنص علأأى ،توجأأد اأأرو  ذات داللأأة                

اأأي القيأأاس البعأأدي اأأي بعأأض االنحرااأأات القواميأأة ) اسأأتدارة الظهأأر،      إحصأأائية

االنحنأأاء الجأأانبي للعمأأود الفقأأري( بأأين المجمأأوعتين التجريبيأأة والضأأابطة لصأأالح   

 المجموعة التجريبية .

مناقشة النسب المئوية لمعدالت القياسات البعدية عن القياسات القبلية - 

 :لمتغيرات البحث

( النيأب الم ويأة لمعأدالت القياسأات البعديأة      8يتضح من بيانات نتائج جأدول )       

القياسات القبلية للمتغيرات قيد البحث للمجموعتين التجريبية والضابطة، فقد عن 

ة انحأراف العمأود الفقأري لأدى المجموعأة التجريبيأة       زاويأ بلغت نسبة التحسن فيي  

(، وبلغأأت نيأأبة  %0.323( أمأأا بالنيأأبة للمجموعأأة الضأأابطة ابلغأأت )   9.326%)

 مقدار ميل استدارة الظهر لدى التحين اي 

(، أمأأأا بالنيأأأبة للمجموعأأأة الضأأأابطة ابلغأأأت     %11.422المجموعأأأة التجريبيأأأة ) 

الكتفين للمجموعة التجريبية اقأد بلغأت   (، أما بالنيبة للفر  بين ميتوى 0.832%)

(، %0.1(، أما بالنيبة للمجموعأة الضأابطة اقأد بلغأت )    %21.953نيبة التحين )

أمأأا بالنيأأبة لقأأوة عضأأالت الظهأأر للمجموعأأة التجريبيأأة اقأأد بلغأأت نيأأبة التحيأأن      

(، أمأا بالنيأبة   %2.47(، أما بالنيبة للمجموعأة الضأابطة اقأد بلغأت )    23.094%)

(، %15.675لرجلين للمجموعة التجريبية اقد بلغت نيبة التحيأن ) لقوة عضالت ا

(، ويعأزو الأدارس هأذا    %0.420بينما بلغت لدى المجموعة الضابطة نيبة قدرها )

التحين اي االنحناء الجانبي واستدارة الظهر وكذلك قوة عضالت الظهر والرجلين 

تأدريبي المقتأرح الأذي    المجموعة التجريبيأة نتيجأة ممارسأتهو للبرنأامج ال     أارادلدى 

الجانأأب الضأأعيل قأأوة عضأألية وهأأذه النتيجأأة تعأأد   إكيأأالهأأو  األساسأأيكأأا  هداأأه 

  تمتع التالميأذ بأالقوام   انتيجة جيدة والتي تكيب التالميذ مدى حركي جيد، وبذلك ا

اليليو له اائدة كبيرة على صحتهو وممارسأتهو لواجبأاتهو اليوميأة بكأل جديأة، واأي       

( با  القوام 1990( وزينب عبد الحميد)1995ااالمة محمد جاد ) من لذلك تؤكد ك

اليليو يياعد الجيو علأى القيأام بواجباتأه وو ائفأه خيأر قيأام بأل يأنعك  هأذا علأى           

ونحااة حيث إ  القوام الجيد يكيأب   أكثر اعتداالحالته النفيية والصحية حيث يبدو 

ورا باالرتيأاح والحريأة اأي    صاحبة مظهرا أنيقا لذا يبدو أكثر يقأة بنفيأه وأكثأر شأع    

 ( .46()45:الحركة )

  البرنأأامج أ  اأأرو  البحأأث قأأد تأأو تحقيقهأأا ، و    ثوبأأذلك يمكأأن القأأول بأأ    

علأأى االنحنأأاء الجأأانبي للعمأأود الفقأأري      إيجأأابي تأأثييرالتأأدريبي المقتأأرح كأأا  لأأه    

 واستدارة الظهر لدى المجموعة التجريبية.
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 : االستنتاجات 1-
من خالل المنهج الميتخدم والتحليل اإلحصائي لنتائج البحث واي حدود مجأال       

االسأتنتاجات   إلأى التوصأل   أمكأن البحث واروره واأي حأدود عينأة البحأث      أهداف

 اآلتية:

وجأأود انحرااأأات اأأي اسأأتدارة الظهأأر واالنحنأأاء الجأأانبي قيأأد البحأأث لتالميأأذ         -1

 اي الرابل  .( سنوات  9 – 6من )  بثعمارالمرحلة االبتدائية 

وجأأود رأأعل اأأي قأأوة عضأأالت الظهأأر وقأأوة عضأأالت الأأرجلين قيأأد البحأأث       -2

 ( سنوات بطرابل .-9-6) بثعمارلتالميذ المرحلة االبتدائية 

تحيأين  اأي    إلأى برنامج التمرينات البدنيأة المقتأرح لأدرس التربيأة البدنيأة       أدى -3

اسأأتدارة ،  االنحنأاء الجأانبي للعمأأود الفقأري اأأي )زاويأة انحنأاء العمأأود الفقأري      

 الظهر، الفر  بين ميتوى الكتفين( للمجموعة التجريبية.

تحيأين بعأض    إلأى برنامج التمرينات البدنية المقترح لدرس التربية البدنية  أدى -4

رجلين( للمجموعأة  الأ  المتغيرات متمثلة اي)قوة عضالت الظهر، قوة عضأالت 

 التجريبية.

 إيجابيأا تحيين انحناءات استدارة الظهر واالنحناء الجانبي للعمود الفقري يؤير  -5

 على قوة عضالت الظهر والرجلين.

 التوصيات:-
من النتائج يوصأي الأدارس بمأا     الباحث إليهاي حدود عينة البحث وواقا لما توصل 

 : يثتي

البدنيأأة المقتأأرح لأأدرس التربيأأة البدنيأأة عنأأد    االسأأتفادة مأأن برنأأامج التمرينأأات    -1

 تحيين المصابين بانحرااات استدارة الظهر والنحناء الجانبي للعمود الفقري.

بأانحراف   اإلصأابة االهتمام بالكشل المبكر لتالميذ المرحلأة االبتدائيأة لحأاالت     -2

 استدارة الظهر واالنحناء الجانبي للعمود الفقري.

الصحيحة للعمود الفقري  األوراالقائية والحفاظ على االهتمام باإلجراءات الو  -3

المشي تثدية التمرينات الريارية  أوالجلوس على المقاعد الدراسية  أوراالاي 

. 

المزيأد مأن البأرامج  العالجيأة والصأحية لالنحرااأات القواميأة         بإجراءاالهتمام  -4

 الخاصة بتالميذ المرحلة االبتدائية .

لبحأوت والدراسأات العلميأة الخاصأة باالنحرااأات      المزيد مأن ا  بإجراءاالهتمام  -5

 التي لو يتناولها البحث.  األخرىالقوامية على الف ات العمرية 
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