
 لدى  انحراف تحدب الظهرتأثير برنامج تمرينات تأهيمية عمى 
 تالميذ المرحمة اإلعدادية بمحافظة أسوان

 *أحمد عبد السالم عطيتو 
 مد جعفرأحمد جمال أح**

____________________________________________________________ 

 مقدمة ومشكمة البحث 
ة ىي جزء من التربية العامة وىي ميدان تجريبي ىدفو تكوين التربية الرياضي      

المواطن الصالح من النواحي البدنية والعقمية واالنفعالية واالجتماعية، وذلك عن 
طريق تكوين ألوان من النشاط البدني اختيرت لتحقيق ىذه األغراض ونتيجة لزيادة 

عناصر عممية ظيرت فاعميتيا االىتمام بالتربية والرياضة في البالد المتقدمـة تحت 
في دفع مسيرة التقدم والتطوير والنمو وىو الطب الرياضي الذي يمعب دورًا أساسيًا 
                                    لرفع الكفاءات المختمفة ألجيزة الجيم المتعددة .

 (5 :11 ) 
يعيشيا إنسان  فالقوام السميم أصبح مطمبًا ضروريًا في ظل الحياة اليومية التي      

القرن الواحد والعشرين ، ولقد أسرف اإلنسان في استخدام الوسائل التقنية الحديثة 
بغية الراحة والمتعة حتي في أبسط األمور ، فكان نتيجة لذلك أنو أصبح أكثر 
عرضة لإلصابة باالنحرافات ألقواميو ، فالقوام لو عالقة ايجابية بالعديد من 

ان ، منيا : الصحة ، والشخصية السوية ، والنواحي النفسية المجاالت الحيوية لإلنس
، وزيادة اإلنتاج ، وممارسة الحركات اليومية االعتيادية بنجاح ، واالستمتاع 
                          بالممارسة الرياضية والترويحية ، فيو أحد مقومات الحياة السعيدة لإلنسان .

 (19:3) 
شرى من الموضوعات اليامة بإعتباره المظير الذى يدل عمى ويعتبر القوام الب      

الحالة العامة لالشخاص وىو أحد موشرات الحالة الصحية حيث أن أساسو ىو بناء 
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الجسم والتركيب البدنى والتناسق بين أجزاء الجسم المختمفة ومن خالل القوام يمكن 
   (5: 1) التعرف عمى درجة نمو االنسان.

م( 2003) محمد صبحى حسانين ومحمد عبدالسالم راغبن ويتفق كل م      
ان م( 2003)م(Gerard J, tortora, Sandra Rوجيرارد وتورتورا وساندرا 

االنحراف القوامى ىو تغيرعالقة عضو من اعضاء الجسم بسائر االعضاء االخرى 
وان القوام المنحرف يكون تغيرا فى شكل عضو من اعضاء الجسم او جزء منو 

فو عن المعدل الطبيعى المسمم بو تشريحيا مما ينتج عنو تغير فى عالقة ىذا وانحرا
:  18(، )146: 12)                            العضوا بسائر االعضاء االخرى.

197) 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أستاذ اإلصابات الرياضية والتأهيل البدني، رئيس قسم عموم الصحة الرياضية، كمية التربية * 
 الرياضية بقنا، جامعة جنوب الوادي.

 امعة جنوب الوادي.** باحث بقسم عموم الصحة الرياضية، كمية التربية الرياضية بقنا، ج
وعندما يصاب الفرد باالنحرافات القوامية فإن ذالك يحد من كفاءة عمل          

المفاصل والعضالت العاممة في منطقة االنحراف سواء أكان ذلك من الناحية 
 (14: 13)           الوظيفة أو الميكانيكية.
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نحرافات العمود الفقري بوجو كما نالت مشكالت اإلنحرافات القوامية بوجو عام وا 
خاص قسطا من اىتمام الباحثين بالنسبة لألسوياء في مراحل العمر المختمفة ، عمما 
بأن القوام الجيد من أىم مظاىر حضارة وتقدم األمم، وقد وضعت الدولة المتقدمة 

                  (6: 5) .ىذا األمر موضع اإلىتمام والرعاية
من الجياز   Vertebral columnانة العمود الفقرى وبالنظر إالي مك      

الحركى في جسم االنسان فنجد إنو المحور األساسى الذى تدور حولو حركة الجسم 
من   Spinal Cordكما أنو يعتبر الوعاء الجيد الذى يحفظ النحاع الشوكى 

الصدمات الخارجية التى قد يتعرض ليا االنسان عند ممارسة األعمال اليومية، 
ويتوقف أعتدال القامو وتناسق جميع أجزاء الجسم عمى صحة وسالمة وتوازن 
تزان العضالت المتصمو بو إذ أن أى خمل أو إنحراف بيذه  العمود الفقرى وصحة وا 
العضالت يخل بالتوازن وبالتالى يؤثر عمى األنحناءات الطبيعية لمعمود الفقرى مما 

 .ينتج عنو ظيور بعض االنحرافات القوامية
                                                                                       

(8 :169) 
ومن خالل عمل الباحث كمعمم تربية رياضية بإدارة دراو التعميمية بمحافظة       

لما يقوم المرحمة اإلعدادية ،  تالميذبين  انحراف تحدب الظيرأسوان الحظ وجود 
من عادات كثير خاطئو تعمل عمى زيادة انتشار االصابو باإلنحراف  بو التالميذ

بطريقة خاطئو و عدم تناسب  ومن اىم ىذه العادات حمل الحقيبة المدرسية الثقيمو
المقاعد الدراسيو لمعظم التالميذ الن تصميميا لم يراعى الفروق الفرديو بين التالميذ 

بعض ض الخمقيو كضعف النظر و االصابة ببعض االمراو من حيث الطول والوزن 
والعادات  ببعض الحرف فئو كبيره من التالميذ وعملغيرىا األمراض النفسية و 

 التالميذبشكل كبير عمى اصابة  كل ىذا يؤثرف الخاطئة فى المشي والجرى
ى النمو حيث أن ىذة المرحمة تتميز بسرعة النمو وحدوث طفرة فباإلنحراف ، 

  . خاصًة فى الييكل العظمى
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لدى  لتحدب الظيرإلى تصميم برنامج تمرينات تأىيمية  الباحثإتجو فكر لذا       
تالميذ المرحمة اإلعدادية بمحافظة أسوان، واليدف األساسى من البرنامج ىو 

  .لمتالميذتحسين القوة العضمية لعضالت الظير والمدى الحركى لمعمود الفقرى 
 

 : أهمية البحث
وانحراف المحاوالت العممية التي تخدم المجال الرياضي  يعد ىذا البحث أحد      

 ، وتساعد في بناء برامج تمرينات تأىيمية قد يؤدي إلي : تحدب الظير
تساعد التمرينات التأىيمية عمي تحسين الكفاءة البدنية لدى التالميذ المصابين  -1

 بإنحراف تحدب الظير .
في ىذا المجال عمي كيفية تخطيط  قد تساعد نتائج الدراسة الحالية القائمين -2

 وتنفيذ مراحل برنامج التمرينات التأىيمية. 
بمحافظة المرحمة اإلعدادية  تالميذ خطورة انتشار ىذه الظاىرة بينقد تحد من  -3

سمبية نحو المدرسة، المدرسين، اآلباء، بل والتالميذ  آثار من ليا لما وانأس
 .أنفسيم 

 عمى حد عمم الباحث من الدراسات األوائل التي تتناولقد تكون الدراسة الحالية  -4
وضع برنامج تمرينات تأىيمية ومعرفة تأثيرىا عمى بعض المتغيرات البدنية 

 .والفسيولوجية لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية بمحافظة أسوان
 أهداف البحث : 

حراف انييدف البحث الحالي إلي تصميم برنامج تمرينات تأىيمية عمى          
 المرحمة اإلعدادية بمحافظة أسوان ومعرفة أثره عمى:لدى تالميذ تحدب الظير

 درجة تحدب الظير. -1
 بعض المتغيرات الفسيولوجية)السعة الحيوية، النبض(.  -2

 فروض البحث :

درجة زيادة توجد فروق دالو احصائيًا بين القياس القبمي والقياس البعدي في  -1
 اس البعدي.لصالح القي تحدب الظير



5 

 

توجد فروق دالة إحصائيًا بين القياس القبمى والقياس البعدى في بعض  -2
 المتغيرات الفسيولوجية )السعة الحيوية، النبض( لصالح القياس البعدى.

 : البحث المستخدمة في مصطمحاتال
   Kyphosisتحدب الظهر  -1

الفقرى لمخمف ىو زيادة غير عادية فى تقوس المنطقة الظيرية من العمود       
عن الوضع الطبيعى المسمم بو تشريحيا ، وىذا اإلنحراف يحدث فى الفقرات 

 (28:2)                             .الظيرية
 Rehapilitation Exersise : التأهيميةالتمرينات  

ىــي أحــد الوســائل الطبيعيــة اليامــة فــي مجــال العــالج المتكامــل لإلصــابات       
رينـــات بمختمـــف أنواعيـــا الســـتعادة الجـــزء المصـــاب لحالتـــو قبـــل ويتعمـــد عمـــى التم

                                                                     اإلصـــــــــــــــــابة ورفـــــــــــــــــع كفــــــــــــــــــاءة الوظيفـــــــــــــــــة فـــــــــــــــــي أســــــــــــــــــرع وقـــــــــــــــــت ممكــــــــــــــــــن.
(40:1) 

    :posture Deformity االنحراف القوامي
و أو جزء منة وانحرافو عن ىوالتغير فى شكل عضو من أعضاء الجسم كم      

الشكل الطبيعي المسمم بو تشريحيًا مما ينتج عنو تغير فى عالقة ىذا العضو بسائر 
 (68: 4 )   األعضاء األخرى. 

 

جراءات البحث  خطة وا 
 أواًل: منهج البحث

باستخدام المنيج التجريبى  الباحثتحقيقًا ليدف البحث وفروضو إستخدم       
البعدية( عمى مجموعة واحدة تجريبية حيث  -القياسات القبمية التصميم التجريبي )

 إنو المنيج المالئم لطبيعة البحث.
 ثانيًا: مجتمع البحث
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يمثل مجتمع البحث تالميذ المرحمة اإلعدادية )بنين( في المرحمة العمرية من       
زيادة تحدب الظير( فقري)( سنو والمصابين بانحرافات العمود ال14-13سن )

 م.2018م/2107لمقيدين بإدارة دراو التعميمية لمعام الدراسي وا
  ثالثًا: عينة البحــث

تم اختيار عينة البحث بالطريقة )العمدية( من بين تالميذ المرحمة اإلعدادية       
 تالميذ( 10( سنو والبالغ عددىم )14-13من سن) بتحدب الظير)بنين(المصابين 

 .اسوان بإدارة دراو التعميمية بمحافظة
 شروط إختيار أفراد عينة البحث: 

 ( سنة. 14 – 13أن يتراوح العمر الزمنى من )  -1
ة األولى يعانون من انحرافات العمود الفقرى ) زيادة تحدب الظير من الدرج -2

 .والثانية (
 إجتياز الفحص الطبى بواسطة طبيب المدرسة . -3
 يمارسون النشاط الرياضى العادى داخل المدرسة . -4
 أولياء األمور عمى االشتراك فى البرنامج المقترح .موافقة  -5
 أن يكون الطالب لديو إنحراف واحد فقط وليس لديو انحرافات مركبة . -6
 تجـانس العينة :    -ب
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 ( 1جدول )

 تىصيف عيىح الثحث

 11  ن=                                                                      

 المتغيراخ
وحداخ 

 قياسال

المتىسطاخ 

 الحساتيح

 م

االوحرافاخ 

 المعياريح

 ع

 اقل

 قيمح
 اكثر

 قيمح
 الىسيط

معامالخ 

 االلتىاء

 ل

 0.021 13.00 14.00 13.00 0.510 13.55 سنة Ageالسه 

 1.043 60.02 70.00 55.00 3.346 60.60 كجم Weightالىزن 

 0.452 1.52 1.67 1.57 0.026 1.613 سم Heightالطىل 

 0.365 148.36 155.25 133 3.118 149.40 الدرجة دب الظهردرجح تح

 0.157 82.57 90.05 77.05 3.654 83.10 نبضة/ق الىثض

 1.025 996.54 1125 992.0 45.929 1077.70 ملليتر السعح الحيىيح

 

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعينة 1يتضح من نتائج الجدول )
االلتواء بين  تراوحت قيم معامالتوقد ،المحددة بالجدول  البحث في المتغيرات

 انحصرت بين( أي 1.043، 0.021)
 في ىذه المتغيرات  .وتجانس عينة البحث ( مما يدل عمى اعتدالية البيانات  ±3 )

  رابعًا: أدوات جمع البيانات
 أدوات البحث ووسائل جمع البيانات:   

الالزمة الوسائل المناسبة لطبيعة البحث وىى استخدم الباحث لجمع البيانات       
 كاآلتى :

 Observation المالحظات الميدانية  -1
 Interviewالمقابمة الشخصية     -2
 الوثائق والسجالت .   -3
 االختبارات والمقاييس المستخدمة فى البحث . -4
 Observation المالحظات الميدانية   
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دادية الحظ أثناء ممارستيم من خالل تواجد الباحث ببعض المدارس االع      
درس التربية الرياضية وفى فترة الراحة التى تعتبر مجااًل  فى الرياضيلمنشاط 

لمتعبير عن النفس واالنطالق والحرية وأيضًا أثناء تواجدىم داخل الفصول حيث 
طريقة جموسيم عمى المقاعد ، ومالحظة بعض العادات القوامية الخاطئة فى 

مشى .. التى إعتاد عمييا ىؤالء الطالب وبالتالى وجود الوقوف والجموس وال
و بنسبة ليست بقميمة ، ىذه المالحظات ساعدت الباحث  انحرافات قوامية واضحة

عداد البرنامج المقترح لو . هوتحديد االنحرافعمى اكتشاف ىذه   وا 
 Interviewالمقابمة الشخصية     

درسين ومدرسات تالميذ المرحمة قام الباحث بإجراء بعض المقابالت مع م      
ابع االعدادية ومدرسات ومدرسين التربية الرياضية والمسؤلين بإدارة دراو التعميمية الت

دراو االعدادية المشتركة  والشطب  ومدير مدرستى ليا مدارس المرحمة االعدادية
االعدادية قيد البحث ، ألخذ الموافقات الالزمة والتعرف عمى بعض المعمومات 

مكانية تطبيق البحث ىذا باإلضافة إلى ا لخاصة بكل ما يتعمق بالمصابين وا 
الحصول عمى موافقة من كمية التربية الرياضية بنين بقنا ووزارة الشباب عمى 

 استخدام األجيزة الخاصة بالبحث .
 الوثائق والسجالت :

ل عمى إستعان الباحث بالوثائق والسجالت الموجودة بإدارة المدرسة لمحصو       
 بعض البيانات الخاصة بأفراد عينة البحث وىى :

 العمر الزمنى  ليم . -1
 الحالة الصحية ونتائج الكشف الطبى . -2
 دليل منياج التربية الرياضية.  . -3

 االختبارات والمقاييس المستخدمة فى البحث :
والوزن بالكيمو  لقياس الطوال )سم(  Rastameterجياز الرستاميتر   (1

 .جرام
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 لقياس الوزن )كجم( .  Weight Balanceلطبى  الميزان ا (2
 (3لقياس السعة الحيوية  لمرئتين )سم  Sperometerجياز األسبيروميتر  (3
 إختبار مرونة العمود الفقرى لألمام  )سم(. (4
 . االنحرافشاشة القوام لتحديد  جياز (5
 .لتحديد درجة االنحناء لالنحراف  إختبار الشريط المعدنى (6
 لقياس النبض سفجمومانوميترجياز  (7

البعدى ( لجميع  –تم توحيد أدوات القياس المستخدمة فى القياس )القبمى -
 أفراد العينة . 

 خامسًا: خطوات تنفيذ البحث
 خطوات تنفيذ البحث

بعد تحديد مشكمة البحث وفروضة وعينة البحث ومتغيراتو واألدوات           
 بحث طبقًا لما يمى :المستخدمة فى جمع البيانات ، يتم تنفيذ خطوات ال

 التجربة اإلستطالعية 
تم إجراء ىذه التجربة االستطالعية لمتأكد من صحة اإلختبارات و األدوات       

المستخدمة فى البحث ، وذلك بعد تحديدىا وقبل إجراء التجربة األساسية ، وقد 
 24/9/2018إلى  16/9/2018أجريت ىذه التجربة اإلستطالعية فى الفترة بين 

زيادة تحدب الظير( خارج العينة  بين بانحراف )( مصا3مى عينة عددىا )ع
 االساسية بيدف:

 التأكد من صالحية األدوات و األجيزة إلجراء القياسات .  -1
( 2تدريب المساعدين عمى  طريقة القياس و التأكد من كفاءتيم وعددىم ) -2

 مساعدين من المدرسة .
 ات و أخذ القياسات .تقدير الزمن المستغرق لتطبيق اإلختبار  -3
تحديد أماكن إجراء القياسات بالمدرسة ، وتحديد األدوات واألجيزة المتاحة  -4

 فى المدرسة .
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تحديد أنسب وقت لتنفيذ القياسات ومعرفة جداول الدراسة واأليام المتاحة  -5
 لمتطبيق .

معرفة الصعوبات التى قد يتعرض ليا الباحث عند تنفيذ التجربة األساسية  -6
 وقد أسفرت نتيجة هذه التجربة اإلستطالعية عمى مايمى :والتغمب عمييا 

 تحديد الزمن المستغرق لتطبيق االختبارات . -1
 تحديد المساعدين والتأكد من دقة قياسيم . -2
ز أماكن إلجراء اإلختبارات تحديد الوقت المناسب الجراء القاسات مع تجيي -3

. 
 تصميم و إعداد البرنامج المقترح :

 تم اعداد وتصميم البرنامج  التأىيمى المقترح من خالل اآلتى :      
 االطار المرجعى لمبحث 

قام الباحث بمسح اإلطار المرجعى لمبحث من خالل المراجع العممية العربية       
حث العممى والمركز القومى لمبحوث ، وجامعة واالجنبية الحديثة من أكاديمية الب

جنوب الوادى وذلك لمحصول عمى أحدث الدراسات وأكثرىا إرتباطًا بموضوع البحث 
( ودراسة 5( )2002مثل دراسة ريحاب حسن محمود عزت )مثل دراسة كل  .

( و دراسة كوكوراكس وكوفيدس وكيفرنتاكس 10( )2001عمرو إبراىيم حامد  )
 ,.Koukourakis,    Giaourakis  G.,  Kouvidis  Gوآخرون 

Kivermitakis  Blazos J (1999)(19) والتي أجريت عمى تالميذ المرحمة ،
 اإلعدادية، لمعرفة أكثر االنحرافات القوامية شيوعا ليذه المرحمة.

  خطوات تنفيذ البرنامج المقترح )التجربة األساسية(
 30/12/2018إلى  30/9فترة الزمنية من تم تنفيذ البرنامج المقترح فى ال      
، وتنفيذ درس التربية الرياضية ، وقام الباحث بإجراء  المجموعو التجريبيةعمى 

 القياسات لجميع أفراد عينة البحث وفقًا لإلجراءات اآلتية:
 القياسات القبمية  
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فى جميع متغيرات البحث وذلك  لممجموعو التجريبيةأجريت ىذه القياسات       
 . 27/9/2018إلى 25/9لتحقيق التجانس بين أفراد عينة البحث فى الفترة الزمنية 

 تطبيق البرنامج  
( تالميذ  لمجموعة )زيادة تحدب 10تم تطبيق البرنامج المقترح عمى )       

( وحدات أسبوعيًا ) 3( أسبوع بواقع )12الظير( وقد استغرق تطبيق البرنامج )
س( لممجموعة التجريبية األولى )مجموعة تحدب الظير( الخمي –الثالثاء  –األحد 

ق( فى نياية البرنامج ويصبح محتوى 60ق( ثم يتدرج إلى )35ويبدأ البرنامج بــ )
   البرنامج كاآلتى  :

 القياسات البعدية    
لمجموعات البحث وذلك بعد  7/1/2019إلى   1/1أجريت فى الفترة من        

امج المقترح ، ولقد تم إجراء القياسات بنفس الترتيب الذى االنتياء من تطبيق البرن
 اتبع فى القياس القبمى  وذلك لتوحيد ظروف القياس .   

 جمع وتفريغ البيانات
البيانات ثم  النتائج قام الباحث بتفريغبعد تطبيق القياسات قيد البحث وتسجيل       

 وضعيا فى صورة جداول يسيل معيا المعالجة االحصائية.
 المعالجة االحصائية

 المتوسطات الحسابية  -1
 االنحرافات المعيارية  -2
 معامالت االلتواء  -3
البحث فى  مجموعةالنسبة المئوية لمعرفة مقدار التحسن بين نسبة التحسن  -4

 متغيرات البحث.
 قيمة )ت( لداللة الفروق. -5

 عرض النتائج 
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مـن خـالل المعالجـات  يتناول ىذا الفصل عرضًا لمنتائج التى تم التوصـل إلييـا      
اإلحصـــائية لبيانـــات البحـــث، ووفقـــًا لألىـــداف وفـــروض البحـــث يمكـــن عـــرض نتـــائج 

 البحث كما يمى : 
امج التــأىيمى لمجموعــة انحــراف النتــائج الخاصــة بتــأثير البرنــومناقشــة عــرض       

بعــــض المتغيــــرات   -فــــي المتغيــــرات )درجــــة تحــــدب الظيــــر )زيــــادة تحــــدب الظيــــر(
 .سعة الحيوية، النبض(( لدى تالميذ المرحمة بمحافظة أسوانالفسيولوجية )ال

 ( 2 جدول )

)درجح  لعيىح الثحث في متغيرالثعديح -فروق القياساخ القثليح

 لمجمىعح تحدب الظهر. تحدب الظهر(

                                                                          

 11ن=

وحدج  المتغيراخ

 القياس

 القياس الثعدي القياس القثلي
 

 

 قيمح خ

 
 ع م ع م

 13.384 3.180 155.70 3.118 149.40 الدرجت درجح تحدب الظهر

 

  دال احصائيا   *

 (13734) = 1.15قيمح " خ " الجدوليح  عىد مستىي >  -
> وجود فروق دالت إحصائياً عىد مسخوى ( 2)يخضح مه وخائج الجدول 

جميع  سيه القبلي والبعدى لعيىت البحث فيبيه وخائج القيا 0,0,

وحج قيم"ث" االحصائيت ، وقد حراالمخغيراث المحددة بالجدول

(4.3.313) 
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 (3جدول )

في المتغيراخ لعيىح الثحث الثعديح -فروق القياساخ القثليح

                   لمجمىعح تحدب الظهر.                                                        الفسيىلىجيح

 11ن=

وحدج  المتغيراخ

 القياس

 القياس الثعدي القياس القثلي
 

 

 قيمح خ

 
 ع م ع م

 5.536 1.732 77.50 3.654 83.10 وبضت/ق الىثض

السعح 

 الحيىيح

 ملليخر
1077.70 45.929 1455.40 67.896 19.147 

 

  دال احصائيا   *

 (13734) = 1.15قيمح " خ " الجدوليح  عىد مستىي >  -
> وجود فروق دالت إحصائياً عىد مسخوى ( .)يخضح مه وخائج الجدول 

جميع  بيه وخائج القياسيه القبلي والبعدى لعيىت البحث في 0,0,

وحج قيم"ث" االحصائيت ، وقد حراالمخغيراث المحددة بالجدول

 4434113، 030.5بيه
 

 مناقشة النتائج: 
 

أ عمــى مجموعـــة )تحـــدب الظيـــر(، والفـــروق التحســـن الـــذى طـــر  الباحـــثويرجــع       
ذات الداللة اإلحصائية بينيم إلى تطبيق البرنامج التأىيمى المقترح الـذى يعتمـد عمـى 

توافـــق  الحركـــة المقننـــة اليادفـــة ومـــا يحويـــو مـــن تمرينـــات تأىيميـــة خاصـــة وتمرينـــات
عضمى عصبى وتمرينـات بنائيـة عامـة شـاممة لتنميـة وتطـوير بعـض عناصـر المياقـة 

لبدنية والتى من خالليا تتحسن الحالة الصحية العامة ويتم المحافظة عمى بناء جيد ا
 لمجسم لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية بمحافظة أسوان خاصة خالل فترة النمو.

إلــى أن لمرياضــة دورًا ىامــا لمتالميــذ  (17م( )1998) Dim Shimويشــير       
صــالح اإلنحرافــات القو  فــي اميــة، الطــالب المــذين يمارســون األنشــطة إعتــدال القــوام وا 

 الرياضية المختمفة تنخفض لدييم اإلنحرافات القوامية.
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 (7 ) م(1995عـادل حسـن) )مع دراسة كـل مـن وتتفق ىذه النتائج مع نتائج       
)عصــام  ،(5) م(2002)ريحــاب حســن) )(15)   م(1998و)محمــد قــدرى بكــرى) )

، (14م()2016)عبـد البـاقي محمـود( محمود، )(9م()2014) عبد الحميد محمد(
فـى تحسـين الحالـة القواميـة  اإليجـابىأن برنامج التمرينات التأىيمى المقتـرح لـو األثـر 

التمرينــات التأىيميــة لكــل مــن زيــادة مرونــة العمــود  أىميــةممصــابين، وىــذا يــدل عمــى ل
ســتعادة وظيفــة العضــالت وقــوة األربطــة وتحســين التــنفس وتحســين مســتوى  الفقــرى وا 

وتأىيـل الجيـاز الـدورى  المختمفـةوتنمية عناصر المياقة البدنية  الفسيولوجيةالوظائف 
 والعضمى والعصبى وبالتالى تحسين الحالة الصحية العامة.

 (4جدول )

في متغيراخ لعيىح الثحث الثعديح -وسة التحسه للقياساخ القثليح

لمجمىعح  )مرووح العمىد الفقري لالمام،درجح تحدب الظهر(

 ب الظهر.تحد

                                                                          

 11ن=

وحدج  المتغيراخ

 القياس

 القياس الثعدي القياس القثلي
 

وسة 

 التحسه
 ع م ع م

 82.75 0.618 2.90 0.025 0.50 الدرجت مرووح العمىد الفقري لالمام

 4.21 3.180 155.70 3.118 149.40 الدرجت درجح تحدب الظهر

 

وحج وسب الخحسه بيه حرا(  1 )يخضح مه وخائج الجدول 

13144 % ،4.3.313% 
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 ( 5جدول )

في لعيىح الثحث الثعديح -وسة التحسه تيه القياساخ القثليح

 لمجمىعح تحدب الظهر. الفسيىلىجيحالمتغيراخ 

                                                                          

 11ن=

وحدج  المتغيراخ

 القياس

 القياس الثعدي القياس القثلي
 

وسة 

 التحسه
 ع م ع م

 6.73 1.732 77.50 3.654 83.10 ن/ق الىثض

 35.04 67.896 1455.40 45.929 1077.70 ملليخر السعح الحيىيح

 

، %.531وحج وسب  حرا( 0)يخضح مه وخائج الجدول        

.03,1%3 

 
 

 االستنتاجات والتوصيات
   : الستنتاجاتأولا 

 ل إلييا الباحث في ضوء عينة البحث استخمصبعد عرض النتائج التي توص
  مايمي:   الباحث

فـــى  بـــين متوســـطات القياســـات القبميـــة والبعديـــة د فـــروق دالـــة إحصـــائياً و وجـــ -1
رحمــة لــدى تالميــذ الم( تحــدب الظيــرتحســن درجــة اإلنحرافــات القواميــة )زيــادة 

 لصالح متوسطات القياسات البعدية. اإلعدادية بمحافظة أسوان

 فـــي بـــين متوســـطات القياســـات القبميـــة والبعديـــة د فـــروق دالـــة إحصـــائياً و وجـــ -2
تالميــذ  تحســن بعــض المتغيــرات الفســيولوجية )قيــد البحــث( لعينــة البحــث مــن

 لصالح متوسطات القياسات البعدية. المرحمة اإلعدادية بمحافظة أسوان

لتمرينات التأىيمية الحركية الخاصة داخل البرنامج المقتـرح ليـا تـأثير فعـال ا -3
يجـــابى فــــى تأىيــــل إنحرافــــات )زيــــادة  لــــدى تالميــــذ المرحمــــة ( تحـــدب الظيــــروا 

 لصالح متوسطات القياسات البعدية.. اإلعدادية بمحافظة أسوان
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اءة عاليـة بكفـالتالميـذ التمرينات التأىيمية الحركية الخاصة بالبرنامج يؤدييا  -4
 وحماس وذلك إستنادًا لمالحظة الباحث أثناء البرنامج.

 ثانياً: التوصـــيات 

ومـا  ات التي تم إجراؤىا لعينة البحثوفي حدود القياس في ضوء ىذا البحث      
وفي ضـوء عينـة  أسفرت عنيا من نتائج ووفقًا لما اتبعو الباحث من إجراءات

 :البحث يوصى بما يمي
عى القــــوامى لممدرســــين والوالــــدين فيمــــا يخــــص العــــادات ضــــرورة نشــــر الــــو  -1

ــــذ عــــن طريــــق حمــــالت منظمــــة  ــــد التعامــــل مــــع التالمي ــــة الســــميمة عن القوامي
 تستيدف جميع القطاعات.

الجمعيات  –تقديم البرنامج التأىيمى لمجيات التعميمية )المدارس االعدادية   -2
صصـــة( لمعرفـــة المعاىـــد المتخ –الحكوميـــة واألىميـــة المســـئولة عـــن التالميـــذ 

كيفيـة التعامــل مـع اإلنحرافــات القواميــة لمعمـود الفقــرى لتفـادى الجانــب الســمبى 
 ليا.

ـــة  -3 دخـــال المـــدارس االعدادي ـــرامج التأىيميـــة وا  اإلىتمـــام بيـــذه النوعيـــة مـــن الب
بادارة دراو التعميمية فى خطة التربيـة العمميـة لكـل مـن طمبـة وطالبـات كميـات 

 التربية الرياضية.
الكشف القوامى بين التالميذ وفى بدايـة كـل تـرم دراسـى إلكتشـاف اإلىتمام ب -4

 اإلنحرافات القوامية مبكرًا. 
إجــراء دراســات وبحــوث تســتيدف تحديــد اإلنحرافــات القواميــة المنتشــرة بــين  -5

المــدارس الخاصــة (  –فئــات التالميــذ فــى المجتمــع مثــل )المراحــل االبتدائيــة 
رشــــادية  ــــة وا  ــــة مــــن ىــــذه تمييــــدًا لوضــــع بــــرامج تأىيمي تســــتيدف الحــــد والوقاي

 اإلنحرافات.
  .(تحدب الظير)زيادة  إنحرافتنفيذ البرنامج التأىيمى  لتأىيل  -6
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اإلىتمــام بعقــد نــدوات دوريــة يشــارك فييــا المتخصصــون فــى مجــال العــالج البــدنى 
الحركـــــى والتأىيـــــل لتوضـــــيح أىميـــــة القـــــوام الجيـــــد، وطـــــرق الكشـــــف المبكـــــر 

ح دور وأىميـة ممارسـة األنشـطة الحركيـة بصـورة لإلنحرافات القوامية، وتوضي
عامـــة وأىميـــة التمرينـــات التأىيميـــة بصـــورة خاصـــة فـــى التغمـــب عمـــى مشـــاكل 
إنحرافات القوام التى تصيبيم لمحد والوقاية منيـا وذلـك داخـل مـدارس المرحمـة 

 االبتدائية واالعدادية.
ربيــة الرياضــية إدخــال البرنــامج التــأىيمى الحركــى ضــمن أجــزاء الــدرس اليــومى لمت

صــالح إنحرافــات  )خــالل جــزء اإلعــداد البــدنى( والــذى يســاعد عمــى تأىيــل وا 
  لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية بمحافظة أسوانالعمود الفقرى  أو الوقاية منيا 
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