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 سنوية محكمة 

 البدنية الصفاتو إعداد برنامج تأهيلي لعالج انحراف العمود الفقري وأثره على بعض المتغيرات االنثروبومترية 
 سنة في الجزائر 14-12لدى تالميذ المرحلة المتوسطة فئة 

 3جامعة الجزائر –معهد التربية البدنية والرياضية  :عمروش مصطفى /د
 الجلفةجامعة  –ة البدنية والرياضية معهد التربي :   د/ بن عبد السالم محمد

 3جامعة الجزائر –معهد التربية البدنية والرياضية  :زياني محمد الطالب الباحث :
 

هدفت هذه الدراسة إلى إعداد برنامج تأهيلي لعالج انحراف العمود الفقري وكشف أثره على بعض ملخص: ال
راسات ( سنة، ولقلة الد14-12ذ المرحلة المتوسطة فئة )االنثروبومترية والصفات البدنية لدى تالمي المتغيرات

ينة على ع وانعدام البرامج التاهيلية التي قد تشفي أو تحسن الحالة القوامية للمصابين أجرى الباحث هذه الدراسة
ومن  راسة،ستخدم المنهج التجريبي لمالئمته لطبيعة هذه الدوا، مصابين بانحراف العمود الفقري ( تالميذ 05قوامها)

د العمو  خالل نتائج الدراسة توصل الباحث إلى ان ممارسة البرنامج التاهيلي له تأثير ايجابي على تحسين انحراف
عث بهم في الفقري وعلى طول ووزن أفراد العينة وتحسين حالتهم القوامية، وفي االخير قدم الباحث اقتراحات قد تسا

 بة.يلي المقترح في المدارس للحد من نسبة انتشار هذه اإلصاأفكار إضافية حول ضرورة تطبيق البرنامج التاه
 القوام، التدريب الرياضي، القوة العضلية، تحدب الظهر، التمارين العالجية. :الكلمات الدالة

Abstract: this study aimed to develop a rehabilitation program to treat the deviation of vertebral 

column and discover it effect on some anthropometric variables and physical characteristics among 

students of intermediate stage of (12-14) years old, and because of the few studies and absence of 

rehabilitation program that may treat and improve the cases of the patients, the research scientist had 

make this study on a sample of cases (5) students injured and touched with spinal deviation, he used 

the experimental method which was appropriate with the nature of the study, through the study results 

the researcher found that the rehabilitation program had a positive impact on the spinal deviation, the 

weight and the length of members sampler, and improve their skeleton too. At the end, the researcher 

submit suggestions that may probably contribute to set and establish additional ideas about the need to 

apply the rehabilitation program that is proposed and suggested in schools in order to reduce the 

incidence of the effect injury. 
Key words: sport exercise, back deviation, the force of muscles, cure exercise 

 التعريف بالبحث: .1
 المقدمة وأهمية البحث:  .1.1

لقددد اهددتم اإلنسددان بددالقوام منددذ القدددم لمددا يشددكله مددن أهميددة كبيددرة فددي بنددام وتركيددب وتناسددق أجددزام الجسددم المختلفددة. 
فكانت له محاوالت عديدة لتقويم شكل الجسم وتحديد أبعاده وفق أسس ومعايير نموذجية لتدأثيره علدى حياتده العلميدة 

ملية واالجتماعية والنفسية فضال عن الناحية الجمالية، وتأتي في مقدمتها االهتمام بالناحية الصحية انطالقا من والع
أن اإلنسان هو غاية الحياة، ومن خالل مراحل النمو التي يمر بها الفرد ويواجه ما يؤثر على القدوام الجيدد وبالتدالي 
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وتعيق حركدة إنتاجيدة والتدي تتدأثر بعوامدل عديددة منهدا وراثيدة وصدحية يتسبب باالنحرافات القوامية التي تشوه مظهره 
ومرضددية ونفسددية، خاصددة الخجددل الددذي يصدديب الفتيددات فددي مرحلددة المراهقددة نتيجددة تغيددرات التددي تحدددث فددي قياسددات 
الجسم ووظائفه ولذلك وجب االهتمام باألنشدطة الرياضدية التدي مدن شدأنها تحدافش علدى شدكل الجسدم وأجهزتده بشدكل 

( سددنة والتددي تتميددز بالرغبددة الشددديدة فددي مزاولددة األلعدداب واألنشددطة 14-12ليم وخصوصددا فددي فتددرة المراهقددة فئددة )سدد
 الرياضية المختلفة. 

 وان اسددتقامة الجسددم وخلددوه مددن االنحرافددات القواميددة لهدددا عالقددة وثيقددة بسددالمة الجهددازين الدددوري والتنفسددي حيدددث
ل فددي هددذين الجهددازين يكددون سددبب فددي حدددوث انحرافددات عديدددة تضددغع علددى الحجدداب الحدداجز، وان وجددود أي خلدد

و هدومختلفة في الجسم ومن أكثر المناطق تعرضا لذلك حدوثا فدي العمدود الفقدري والشدائعة بدين األطفدال والمدراهقين 
(. وكددون العمددود الفقددري هددو المحددور الددذي يرتكددز عليدده القفدد  64، 1995تحدددب العمددود الفقددري )حسددانين وراغددب 

والذراعان وتتصدل بده معظدم العضدالت التدي تحدرك الجدذم مد  قسدم مدن عضدالت األطدراف العليدا والسدفلى الصدري 
(. حيدث عددرف 114، 1983فيعدد االعمدود الفقدري هدو الدعامدة التدي يسددتند عليهدا جسدم اإلنسدانا )الدرحيم والعدزاوي، 

ة ري للخلف وتدنعكس تدأثيرات االصداب( اانه زيادة غير عادية بالمنطقة الظهرية في العمود الفقKyphosisالتحدب )
بهددذا التشددوه سددلبيا وذلددك بانضددغا  عظددم القدد  وانخفدداض القفدد  الصدددري وبالتددالي صددغر حجددم الصدددر والفدددرا  

(. ومدددن الجددددير بالدددذكر أن االنحرافدددات تتبددداين 164، 1995المتدددوفر لحركدددة الدددرئتين التنفسددديةا )حسدددانين وراغدددب، 
كيدة، مؤثرة بها فهنداك انحرافدات بنائيدة نتيجدة التعدرض إلدى اجهدادات بيوميكانيوتختلف حسب العوامل المسببة لها وال

ذا لم يتم معالجتها تصل إلى األلياف العضلية فيحددث فيهدا تلدف ثدم تتحدول اإلصدابة إلدى  حيث تصاب العضالت وا 
زن عمددل العظددام فتغيددر مددن شددكل العظددم وهددو اخطددر شدديم، وكددذلك يوجددد انحرافددات وظيفيددة تنددتج عنهددا اخددتالل تددوا

(. ومددن هنددا تددأتي أهميددة الدراسددة فددي تندداول 247، 1997األنسددجة الرخددوة فددي العضددالت واألربطددة )رشدددي وبريقدد ، 
 هددذا الموضددوم ذو الصددلة بحيدداة اإلنسددان وأدائدده لمختلددف األنشددطة الحياتيددة وتتجلددى هددذه األهميددة فددي إعددداد برنددامج

، علدى بعددض المتغيدرات االنثروبومتريدة والصدفات البدنيددة تدأهيلي لعدالج انحدراف العمدود الفقددري المبكدر، وكشدف أثدره
وبددالرغم مددن الجهددود التددي بددذلت فددي مختلددف الميددادين للحددد مددن هددذه االنحرافددات سددوام كانددت وراثيددة أو مكتسددبة دفدد  

( سددنة مددن 14-12بالباحددث إلددى إعددداد هددذه الدراسددة بغيددة تأهيددل وعددالج مددن يعددانون بمثددل هددذه اإلصددابة بأعمددار )
 ارس المتوسطة. تالميذ مد
يعد المظهر الخارجي احد المقومات األساسية للكشف عن شخصية الفرد وخصوصا مشكلة البحث:  .2.1

بالنسبة للمراهقين ومن خالل استطالم الباحث على الدراسات والبحوث في المجاالت التي تخ  البرامج التقويمية 
قري، لوحش مشكلة شائعة وهي انحراف العمود الفقري لدى والعالج الطبيعي والتأهيل الطبي خاصة تأهيل العمود الف

تالميذ مدارس المتوسطة ألنه السن األكثر إصابة بمثل هذه التشوهات، وقلة الدراسات التي أجريت في هذا المجال 
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على حد علم الباحث أو انعدامها في إيجاد برنامج يطبق فعال على عينة من الطلبة المصابين بتحدب العمود 
ذهب الباحث إلى إيجاد  ي بالرغم من إمكانية شفام هذا االنحراف إذا ما عولج بوقت مبكر ومستمر، وعليهالفقر 

( من تالميذ 05تمارين تأهيلية للحد من هذه اإلصابة من خالل دراسة انحراف العمود الفقري على عينة عددها )
سطة التمارين الرياضية العالجية أو العالج ( سنة وعالجها في المرحلة المبكرة بوا14–12مرحلة المتوسطة فئة )

 الطبيعي أو السباحة وتمارين األثقال، ومن اجل المساهمة في اعدد نشئ جيد ومعتدل القامة. 
 أهداف البحث: . 3.1

 سنة(.  14–12إعداد برنامج تأهيلي لعالج انحراف العمود الفقري لدى تالميذ المرحلة المتوسطة فئة ) .1
درجددة التحدددب عددن طريددق السددط   ،الددوزن ، لتددأهيلي المقتددرح علددى بعددض المتغيددرات )الطددولكشددف اثددر البرنددامج ا .2

 العمودي األملس( والصفات البدنية.
 فروض البحث:   .4.1

صددلحة إن البرنددامج التددأهيلي المقتددرح لدده اثددر دال إحصددائيا بددين االختبددار القبلددي والبعدددي للمجموعددة التجريبيددة ولم .1
 ( سنة. 14-12رية )االختبار البعدي للفئة العم

لبعددي إن البرنامج التأهيلي المقترح لده فدرود دالدة إحصدائيا مدابين االختبدار القبلدي والبعددي ولمصدلحة االختبدار ا .2
 ( سنة.14-12على المتغيرات االنثربومترية والصفات البدنية للفئة العمرية )

 :المجال الزماني والمكاني .5.1
د عاشدددددور زيدددددان المتواجددددددة بواليدددددة المسددددديلة فدددددي الفتدددددرة الممتددددددة مدددددن أجريدددددت هدددددذه الدراسدددددة فدددددي متوسدددددطة الشدددددهي

 .13/09/2016إلى غاية  05/06/2016
 تحديد المصطلحات والمفاهيم: .6.1

هددو عبددارة عددن إعددادة الوظددائف الجسددمية إلددى طبيعتهددا بعددد التعددرض لألصددابات المختلفددة أو األمددراض : التأهيلل  .1
 (.201، 1990)خليل، 

فيهددا نغمددة تكددون مظهددر أو الشددكل الددذي يأخددذه الجسددم ويتحدددد بأوضددام المفاصددل المختلفددة والتددي هددو ال: القللوام .2
 (.7، 1979)ابو عوف،  متوازنة الجهاز العضلي

 زيادة غير عادية فدي تحددب المنطقدة الظهريدة فدي العمدود الفقدري للخلدف وتدنعكس تدأثيرات هو: التحدب الظهري  .3
انضددغا  عظددم القدد  وانخفدداض القفدد  الصدددري وبالتددالي صددغر حجددم الصدددر اإلصددابة بهددذا التشددوه سددلبيا وذلددك ب

 (. 81، 1991)روفائيل والخربوطلي، 
هي صفة تحدد قددرة الرياضدي للتغلدب علدى مقاومدات خارجيدة عدن طريدق إشدراك العضدالت فدي : العضليةالقوة  .4

 (24، 1997هذا العمل أو الصمود تجاه األثر الخارجي. )عبد الفتاح وحسانين، 
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هي الزاوية التي يمكن قياسها ومعرفة درجة التحدب للعمود الفقري عن طريق رسم خع مدا بدين . درجة فركسون: 5
 ,Lousiالفقرة الوسطى األكثدر تشدوها والفقدرات الثالثدة العليدا والفقدرات الثالثدة السدفلى ويرسدم خدع مدا بدين الفقدرتين )

2001, 312.) 
ية معينددة لحدداالت مرضددية مختلفددة غرضددها وقددائي عالجددي وذلددك إلعددادة هددي حركددات رياضددالتمللارين العالجيللة:  .6

 (13، 1990الجسم إلى الحالة الطبيعية أو تأهيله. )خليل، 
 والدراسات السابقة والمرتبطة: الدراسات النظرية .2

 الدراسات النظرية: . 1.2
 وصف العمود الفقري:  .1

الذي يعطي القوام الطبيعدي الصدحي  للجسدم ويدؤدي وظدائف  يعد العمود الفقري من اهم اجزام الجسم البشري فهو
كثيرة ومهمة كالمحافظة على انتصاب الجسم وحماية الحبل الشوكي. افضدال عدن انده يعدد المحدور المركدزي للهيكدل 
العظمي والذي يحمل الرأس في أعاله ويرتكز عليه القف  الصدري والدذراعان، وكمدا تتمفصدل بده معظدم العضدالت 

الجدذم مد  قسدم مدن عضدالت االطدراف العليدا والسدفلى وبدذلك يكدون العمدود الفقدري بمثابدة الدعامدة التدي  التي تحرك
ي يسددتند عليهددا الجسددم، ويحمددل وزن معظددم اجددزام الجسددم ويوزعهددا بالتسدداوي علددى الطددرفين السددفليينا )الددرحيم والعددزاو 

1983 ،114 .) 
علدددى قدددوام الفدددرد معتددددال ام ال ولددده االثدددر علدددى وضددد   العمدددود الفقدددري المقيددداس الدددذي تسدددتطي  بددده ان يحكدددم يعدددد و 

 (. حيث يتكون العمود الفقري من عدد من العظام المتشابهة26، 1988واالجهزة المتصلة به )الشواهدة، األضالم 
صددل بينهددا اقددرا  غضددروفية ليفيددة ابعضددها بمفب( تددرتبع vertebrae) تقريبددا يتلددو بعضددها الددبعض تعددرف بددالفقرات

وهددذه الفقددرات ليسددت % مددن طولدده الحقيقددي، 25كمددا تعطيدده طددوال إضددافي بمقدددار المرونددة فددي الحركددة  تعطيدده قابليددة
 ( فقرة منها متحركة ترتبع م  بعضدها الدبعض24( فقرة )33متشابهة تبعا لمناطق وجودها في العمود الفقري فهي )

حمددة تشددكل عظددم العصددع  ة ملتعدد( والبدداقي خمسددة ملتحمددة تشددكل عظددم العجددز وارب90، 1991، مفصددليا )هندددي
 (.1)شكل
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الجذم والى نهاية العصع  وبشكل طول العمود و ويمتد العمود الفقري من قاعدة الجمجمة على طول العنق 
 سم( وعند 70( من طول الجسم ويتراوح طول العمود الفقري عند الذكور البالغين حوالي)2/5الفقري حوالي )

 (.130، 1999سم(.)عقل،  60اإلناث )
 توزم فقرات العمود الفقري بالشكل اآلتي:   و 
  (. cervical vertebraeفقرات عنقية ) 7 . 1
 فقرات متحركة   (.thoracic vertebraeفقرة صدرية ظهرية ) 12 .2
 (.lumbar vertebraeفقرات قطنية ) 5 . 3
 (.sacral vertebraeفقرات عجزية ) 5 . 4

هو عظم العجز  ملتحمة م  بعضها مكونة عظما واحدا
(sacrum bone ) 

 فقرات ثابتة عديمة الحركة
 )ملتحمة(

( ملتحمة coccygeal vertebraeفقرات عصعصية ) 4 . 5
م  بعضها مكونة عظما واحدا هو عظم العصع  

(coccyx - bone65، 1995، ( )حسانين وراغب) 
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 التفاصيل األخرى حسب منطقة العمودتتشابه الفقرات من حيث الشكل العام ولكنها تختلف في الحجم وبعض 
 كل فقرة نموذجية أن الفقري فنجد 

(typical vertebrae تتكون من ) (2)الشكل : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
لوي من الفقرة ويكون اسطواني الشكل له سط  عالقوي وهو القسم االمامي : (Body –الجسم )جسم الفقرة  .1

 و يحد القناة الفقرية من االمام. وسفلي خشن التصال االقرا  الفقرية وه
 وهما عظمان صغيران يتصالن بالجسم ويربطان النتومات المستعرضة بالصفائ  من(: Pedicle. السويقة )2

 كل جهة.    
 وهي عبارة عن لوحين صغيرين تربع بين النتوم المستعرض والنتوم الشوكي. (: Laminaالصفيحة ) .3
له متجهًا إلى الخلف ويختلف طو بروز عظمي عند منطقة  اتحاد الصفحتين  وهو (:Spineالنتوء الشوكي ) .4

 . باختالف انوام الفقرات

 الصفيحة

 السويقة

 جسم الفقرة الثقب الفقري

 النتوء المستعرض

 النتوء الشوكي

 النتوء المستعرض

 النتوء الشوكي

 السويقة

 الصفيحة

 (James, 1978, 52)(: الفقرة النموذجية من األعلى والجانب 2الشك  )
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حام وهي نتوامان يمتدان الى الجانبين من منطقة الت(: Transverse Processesالنتوءات المستعرضة ) .5
 السويقة م  الصفيحة. 

  مدبدروزات، اثندان علويدان واثندان سدفليان للتمفصدل  وهي اربعة(: Articulate Facetsالنتوءات المفصلية ) .6
 باقي الفقرات. 

 وهي منطقة وجودالحبل الشوكي ويحدها السط  الخلفي لجسم الفقرة:(Vertebral canalالقناة الفقرية ) .7
 (.116، 1999من االمام والسويقتان من الجانب والصفيحتامن الخلف.)عقل، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 العمود الفقري: انحناءات .2

(: صورة للعمود الفقري مع المنحنيات 3شك  )
(James, 1978, 53) 

 

 الفقرات العنقية

 الفقرات الصدرية

 الفقرات القطنية

 العجز

 العصعص
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طقددة المنطقددة الظهريددة، المنطقددة القطنيددة، المنالعنقيددة، المنطقددة : )انحنددامات طبيعيددة 4يوجددد فددي العمددود الفقددري 
 العجزية( تحافش على تناسق واعتدال الجسم وتأخذ شكلها النهائي بتتاب  مراحل النمو والتطدور حيدث تظهدر واضدحة

  .(5، 1992، ئيلبوقوف االنسان واعتدال قامته )شطا وروفا
كمدا  والعجزيدة،الظهرية اذا نظرت الى العمود الفقري نظرة جانبية حيث يوجد انحنائين مقعران لالمام في المنطقة 

 (. 131–130، 1999، يوجد انحنائين محدبان لالمام في المنطقة العنقية والقطنية تتكون بعد الوالدة )عقل
يدات ي تكدون عمدودا قويدا ثابتدا لتثبيدت الدرأس والجدذم مكوندة اربد  منحنميرجيريا ان فقرات العمدود الفقدر كما ذكر ا

 انوالقطنددي يتكونددالعنقددي امددا المنحنددى  وتكددون للخلددف وتسددمى بددالمنحنى االبتدددائي،منحنيددات الظهددر والعجددز منهددا 
 (. Morjorie, 1972, 17الثانوي وذلك لوجودهما بعد الوالدة ) نىبالمنحيان لالمام ويسم

  (:Kyphosisمتأثرة بتشوه تحدب العمود الفقري)العضالت ال .3
رية العضلة الظه. 2 (. 171–170، 1986، العضلة المربعة المنحرفة. )الدوري . 1العضالت الظهرية:  -1

 لصغيرة.العضلتان المعينيتان الكبيرة وا. 4 (.260، 1999، العضلة العجزية الشوكية. )عق . 3العظمية.
 . العضلة فود الشوكية.6. العضلة رافعة لوح الكتف. 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . العضلة تحت الشوكية.7

العضالت الظهرية العاملة على العمود الفقري )العبيدي، (: 4شك  )
1980 ،104) 

 العضلة المربعة المنحرفة

 العضلة المدورة الكبيرة

 العضلة تحت الشوكية

 العضلة الظهرية العظيمة

العضلة المائلة 

 ة الخارجيةالبطني

 العضلة رافعة اللوح
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 . العضلة دون الكتفية.8
 العضالت الصدرية: -2
  (. 277، 1999، . العضلة الصدرية العظيمة. )عقل1
 .(199، 1986، العضلة الصدرية الصغيرة. )الدوري . 2
 العضلة المنشارية االمامية.. 3
 العليا والسفلى. لخلفيتانالمنشاريتان ا ن. العضلتا4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 العضالت البطنية المساعدة لالنتصاب والتنفس: -3
 . العضلة البطنية المائلة الخارجية.1
 . العضلة البطنية المائلة الداخلية.  2
 (.194-193، 1986. العضلة البطنية المستقيمة. )الدوري،3
 (:kyphosisاالنحراف أو التحدب ) .4

 الفقري وهو اعبارة عن زيادة غير عادية في تحدب لتشوهات القوامية األمامية/الخلفية في العمودهو من ا
 ،الظهر كما يسحب الرأس لألماما. )روفائيل دوران الفقري للخلف مما يتسبب عنه المنطقةالظهرية بالعمود

العضالت الظهرية والصدرية العاملة على العمود الفقري (: 5شك  )
 (180، 1980والقفص الصدري )العبيدي، 

 

 الصدرية العظيمة 

 المنشارية األمامية 

 المائلة البطنية الخارجية

 الدالية

 تحت الشوكية

 المدورة الصغيرة

المددددددددددددددددددورة 
 الكبيرة
 ة العظيمةالظهري
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الطبيعي  نبي أكثر من الحدفي المستوى الجا الفقري  للعمود هو انحراف خلفيوكذلك  (.81، 1991،الخربوطلي
 .(Hugo, 1989, 13) دكسون  ( طريقة40ْ) ( إلى20ْامة يكون التحدب بين )ع بصورةو 

ه ويعرف. (81، 1996، )هارون واخرون  .الظهرية هو زيادة في االنحنام الطبيعي للجزم االعلى من المنطقةو 
طالة فين الدرجة الطبيعية في االنحنام للمنطقة الظهرية اكثر مالباحث اجرائيا: بانه زيادة  عضالت  م  ضعف وا 

 الظهر وقصر عضالت الصدر. 
 أسباب حدوث تحدب العمود الفقري من النوع المتحرك:  .5

 العادات السيئة في اتخاذ األوضام المختلفة.  .1
 ومن الحيام.  ملخجلهم من طولهوالفتيان احنام الفتيات الطويالت  .2
 (. 35 ،2000، لحركية. )الربيعينق  الوعي القوامي واهمال االنشطة ا .3
 . التمارين العالجية: 6
ضددلية اصدالحية للعنايدة بتحسدن درجدة النغمدة العضدلية وتنميدة القدوة والتدوازن بدين المجموعدات الع: تملارين بنائيلة .1

 واصالح االخطام الميكانيكية في حركات الجسم. 
مل لحدوض واوضدام الصددر والكتفدين والدرأس، وتشدالعناية توزي  وزن الجسم وشدكله لزاويدة ميدل ا :االتزانتمارين  .2

 تمرينات التوافق العضلي. 
ن وتشدمل مروندة المفاصدل الكبيدرة والصدغيرة وتددريبات االسدتطالة العضدلية لمجموعدات معيندة مدتمارين المرونة:  .3

 (42-41، 2000)الربيعي،  العضالت حسب نوم اللعبة ودرجة االصابة.
 :. الدراسات السابقة والمرتبطة2.2

هددددفت الدراسدددة إلدددى التعدددرف علدددى اثدددر برندددامج (: 2004للللة ورضلللوان أملللين العتلللوم )حدراسلللة وليلللد الرحا .1
، السدعة الحيويدة، للتمرينات العالجية لعالج بعض انحرافدات العمدود الفقدري وبعدض المتغيدرات المصداحبة لده )الطدول

 ، واسدتخدام الباحثدان المدنهج( سدنة15-12)قوة عضالت الظهر( للفئة العمرية ، قوة القبضة، درجة حرارة العضالت
ثدددم المدددنهج التجريبدددي بأحدددد تصدددميماته التجريبيدددة القيددداس القبلدددي والبعددددي لمجموعدددة  الوصدددفي ثدددم األسدددلوب المسدددحي

سدنة مصدابين بدانحراف التحددب الظهدري ( 15–12)( طالبا في الفئدة العمريدة 22تجريبية واحدة، على عينة قوامها )
ري وميدزان حدرا، دم الباحثان لقياس درجة التحدب شاشة القدوام ولقيداس الطدول بالرسدتاميترللعمود الفقري، حيث استخ

مج طبي وجهاز السبيروميتر لقياس السعة الحيوية وجهاز الديناموميتر لقياس قوة عضالت الظهر، وتم تطبيق البرنا
وعيا وبواقد  ثدالث وحددات أسدبلواحددة للوحددة التدريبيدة ا( دقيقدة 75–50)وحدة تدريبية بواق   24المقترح المكون من 

حدراف ، وأظهرت نتائج الدراسة على أن البرندامج المقتدرح لده تدأثير دال احصدائيا فدي تقليدل درجدة ان( أسابي 8ولمدة )
 للعمود الفقري.
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 هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير برندامج التمدارين العالجيدة علدى تحسدين(: 2004)ماجد فايز مجلي  .2
سددددنة وعلددددى بعددددض  15–12اف الجددددانبي للعمددددود الفقددددري )االنحددددراف الجددددانبي البسدددديع( لفئددددة عمريددددة درجددددة االنحددددر 

فئددة تلميددذا مددن ال 12المتغيددرات الفسدديولوجية والبدنيددة، واسددتخدم الباحددث المددنهج التجريبددي علددى عينددة عمريددة قوامهددا 
لتحديددد زوايددا االنحددراف  XRay سددنة، واسددتخدام الباحددث إلجددرام القياسددات صددور األشددعة السددينية 15-12العمريددة 

مرونددة العمددود الفقددري، وطبددق البرنددامج ر، قيدداس قددوة عضددالت الظهددة، بطريقددة كددوب بجانددب قياسددات السددعة الحيويدد
دقيقدة، وقدد أظهدرت الدراسدة  90 – 60وحددات أسدبوعيا وتدراوح زمدن الوحددة بدين  3اسدبوم بواقد   12العالجي لمدة 

( لصددال  القيدداس البعدددي حيددث 0.05بفددرود دالددة إحصددائيا عنددد مسددتوى )تحسددن زوايددا االنحددراف الجددانبي البسدديع 
(، وكذلك تحسين %44( بنسبة )4.41( إلى )7.66انخفض متوسع االنحراف الجانبي البسيع للعمود الفقري من )

( %23( ومرونددة العمددود الفقددري بنسددبة )%25(، قددوة عضددالت الظهددر )%13قدديم قياسددات السددعة الحيويددة بنسددبة )
 .( لصال  االختبار البعدي0.05الة إحصائيا عند مستوى )وتصب  د

 هدددفت الدراسددة إلدى التعددرف علددى االنحرافدات القواميددة المنتشددرة فددي(: 1993دراسللة عبللد الباسللن عرسللان ) .3
قواميدة العمود الفقري عند تالميذ عينة البحث والتعرف إلى العالقة بين الطول والوزن العمر من جهدة واالنحرافدات ال

اختبددار ، و مدد  اختبددارات النظددر اسددتخدم الباحددث المددنهج الوصددفيرة فددي العمددود الفقددري مددن جهددة أخددرى، وقددد المنتشدد
( تلميددذا مددوزعين علددى 1488اختبددار بانكروفددت، واختبددار ادمددز لالنحنددام االمددامي، علددى عينددة قوامهددا )، و كرامبتددون 

هر أشدد 3الكبددرى، وتدم تطبيددق البرنددامج لمدددة عمددان أمانددة ( سدنة فددي 15-12أندوام التعلدديم المختلفددة للمرحلددة السددنية )
د قدد أظهدرت النتدائج وجدو و وحدة تدريسية للبرندامج،  36وحدات أسبوعيا حيث بلغ عدد الوحدات التدريسية  3وبواق  

لتقعددر زيدادة ا، انحرافدات قواميده منتشددرة فدي العمددود الفقدري وفدق الترتيددب التندازلي )االنحنددام الجدانبي الصددري األيسددر
تقعر نقصان ال، االنحنام الجانبي القطني األيسر، زيادة التحدب الظهري ، االنحنام الجانبي الصدري األيمن، القطني
 .(sانحراف شكل ، االنحنام القطني األيمن، القطني

هددددفت الدراسدددة إلدددى تحديدددد انتشدددار انحرافدددات العمدددود الفقدددري فدددي (: 1986دراسلللة ناهلللدة عبلللد اللللرحيم ) .4
ي ودراسدة العالقدة بدين انحرافدات العمدود الفقدري والحالدة الفسديولوجية للجسدم أثندام مرحلتدي االتجاهين األمدامي والخلفد

هدددفت الدراسددة إلددى معرفددة تددأثير البرنددامج العالجددي علددى كمددا العمددل واالستشددفام قبددل تنفيددذ البرنددامج المقتددرح وبعددده، 
علددى عينددة اسددتخدمت الباحثددة المددنهج التجريبددي الحالددة القواميددة والفسدديولوجية للمصددابين بددانحراف العمددود الفقددري، و 

( طالبة، والمجموعة الثانية انحراف 25( طالبة قسمت إلى مجموعة انحراف االنحنام الجانبي وعددهن )50قوامها )
اشددتملت الدراسددة علددى قياسددات انثروبومتريددة وقياسددات و ( طالبددة ايضددا، 25زيددادة التحدددب الظهددري للخلددف وعددددهن )

ين وقياسات فسيولوجية باستخدام جهاز اربو اكسيكوبن، وتم تنفيذ البرنامج العالجي المقترح لمددة بواسطة جامبوركس
( دقيقدة فدي بدايدة البرندامج حتدى وصدلت إلدى 40–23أربعة أشهر وبصورة يومية وتددرج زمدن الوحددة التدريبيدة مدن )
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إلددى تحسددن فددي تقددويم انحددراف االنحنددام  ( دقيقددة تدددريجيا، وقددد أظهددرت نتددائج الدراسددة أن البرنددامج المقتددرح أدى65)
 الجانبي وعالجه والتحدب الظهري، والمتغيرات الفسيولوجية قيد البحث.

 إجراءات البحث: .3
 :منهج البحث. 1.3

 ستخدم الباحث المنهج التجريبي لمالئمته لطبيعة البحث.ا
 : مجتمع البحث. 2.3

اختيار عشوائي بالباحث  حيث قام( سنة في الجزائر، 14-12تالميذ الطور المتوسع فئة ) تكون مجتم  البحث من
 ، وبعددد اخددذ موافقددة( تلميددذ20مددن متوسددطة عاشددور زيددان المتواجدددة بالمسدديلة والبددالغ عددددهم )ألفددراد مجتمدد  البحددث 

دارة المدرسدددة المعنيدددة بدددالنظر وكاندددت حصددديلة هدددذه الفحوصدددات وجدددود تدددم إجدددرام الفحددد  الطبدددي  أوليدددام التالميدددذ وا 
 مصابين بالتحدب. تالميذ( 05كونة من )مجموعة م
 عينة البحث:. 3.3

ي مصابين بانحراف العمود الفقر ( سنة 14-12( تالميذ من الطور المتوسع بأعمار )05تمثلت عينة البحث في )
 ما شابه ذلك.الوظيفي أو نتيجة الجلوس الخاطئ أو 

 وسائ  جمع البيانات:. 4.3
الل وقد راعى الباحث الخطوات العلمية في تحديد االختبدارات مدن خد البيانات،تم استخدام االختبارات كوسائل لجم  
كما تأكد الباحدث علدى أجمدام األطبدام أن النظدر هدي أفضدل وسديلة لكشدف  استمارة طرد تشخي  وقياس التحدب،

كمدا حصدل الباحدث علدى التحدب وفح  المصاب عن طريق الوقدوف والظهدر مالصدق للسدط  العمدودي األملدس، 
عددة مددن االختبددارات والقياسددات التددي عرضددت علددى مجموعددة مددن ذوي االختصددا  والخبددرة فددي مجددال القيدداس مجمو 

% وقددد تضددمنت االختبددارات والقياسددات قيدداس الطددول والددوزن، وقيدداس درجددة التحدددب عددن طريددق 75والتقددويم بنسددبة 
 السط  العمودي األملس.

 األجهزة واألدوات المستخدمة:. 5.3
سدط  عمدودي أملدس، اسدتمارة معلومدات لكدل ، وات في: ميزان طبي وميزان البنام، شريع قيداستمثلت األجهزة واألد

 تلميذ مصاب بتحدب العمود الفقري، مسطرة ومنقلة، ساعة توقيت الكترونية يدوية، اللوحة المضيئة، كرات طبية.
رام، إذ تضددمن تدددريبات تددم تصددميم البرنددامج التددأهيلي وعرضدده علددى مجموعددة مددن الخبدد البرنللامج التللأهيلي: .6.3

( وحددة تددريب، 36وبواقد  ) ( أسدبوم12)لمدة لعضالت الظهر ومرونة عضالت الصدر والبطن لتطوير أوجه القوة 
، د(38) الثانية لكل برنامج هوزمن الوحدة التدريبية ، و د(35)األولى لكل برنامج هو علما أن زمن الوحدة التدريبية 

ية عدالج وتخفيدف اآلثدار السدلبد( وكدان الهددف مدن البرندامج هدو 48)لكدل برندامج هدو الثالثدة زمن الوحددة التدريبيدة و 
 ( 102، 2000. )الطائي، منيب عبد هللا، الناجمة عن االصابة بمثل هذا التشوه
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 الوسائ  اإلحصائية:. 7.3
 ية: اآلت اإلحصائية( باستخدام الوسائل SPSS) اإلحصائيلغرض تحليل البيانات تم استخدام البرنامج 

 . الوسع الحسابي. 1
 . االنحراف المعياري.2
 . معامل االختالف.3
 . اختبار )ت( لوسطين حسابيين مرتبطين.4
 . تحليل التباين باتجاه واحد. 5
 (310-101. 1996(. )التكريتي، والعبيدي، L.S.D. قيمة أقل فرد معنوي )6

 لقبلياالختبار ا -االختبار البعدي                            
 (31، 1998محمد توفيق، )      100× دد                               =     التغيير . نسبة 7

 االختبار القبلي                                  
 عرض ومناقشة النتائج: .4

 عرض ومناقشة نتائج قياس متغير الطول:. 1.4
في بعدي ( المحسوبة الخاصة بالفرود بين القياسين القبلي وال( يبين المعالم االحصائية وقيمة )ت1الجدول رقم )

 للعينة.متغير الطول )سم( 
 

 + ع س   القياسات المتغيرات
قيمة )ت( 

 المحسوبة

نسبة التغير 

)%( 

 العينة 
 11.249 154.100 قبلي

11.196* 1.006 
 11.497 155.650 البعدي

 
 1.833 ( =0.05) >د نسبة خطأ ( وعن9( الجدولية امام درجة حرية )ت* قيمة )

 ( ما يأتي: 1يتض  من الجدول )
  انت قيم كلعينة البحث، إذ متغير الطول وجود فرود ذات داللة معنوية بين القياسين القبلي والبعدي لقياس

( 0.05) >( ونسبة خطأ 9( وهي أكبر من قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية )11.196)ت( المحتسبة )
  .على النحو التالي( 1.833والبالغة )

 )سم(.الطول لمتغير قياس  ( يبين نتائج تحليل التباين في االختبار البعدي )الفرود(2الجدول رقم )
 مصدر التباين  متغيرال

مجموعة 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة )ف( 

 المحسوبة

 الطول )سم(
 0.000002 2 0.000004 بين المجموعات

0.236 
 0.000008 7 0.000054 خل المجموعاتدا
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 مصدر التباين  متغيرال
مجموعة 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة )ف( 

 المحسوبة

 0.000010 9 0.000058 المجموع

 
 4.737 ( =0.05) >( وعند نسبة خطأ 2،7* قيمة )ف( الجدولية امام درجتي حرية )

 ( ما يأتي:2يتض  من الجدول )
  سدبة ، إذ كاندت قديم )ف( المحتالطدوللمتغيدر قيداس البعددي وجود فرود ذات داللة معنويدة فدي القيداس عدم
 (.4.737( والبالغة )0.05) >( ونسبة خطأ 2،7من قيمة )ف( الجدولية عند درجة حرية )أقل وهي ، (0.236)

 :مناقشة نتائج قياس متغير الطول 
( يتض  لنا وجود فرود ذات داللة معنوية في قيمة )ت( عند المقارنة بين 2( و)1من خالل عرض الجدولين رقم )

 عينة البحث.االختبارين القبلي والبعدي ل
ة بدددالفقرات الظهريدددة حصدددل فيهدددا شدددد نتيجدددة التمدددارين يعدددزو الباحدددث إلدددى سدددبب هدددذا التحسدددن أن العضدددالت المحيطددد

وكددذلك عامددل الرياضددية ممددا أدى الددى شددد العمددود الفقددري واسددتقامة الددرأس واإلطالددة التددي حصددلت للفقددرات الظهريددة 
رين تقويددة عضددالت الظهددر ومدددن خددالل ذلددك يتضددد  ان واسددتعمال تمددداالنمددو السددري  لعينددة البحدددث كددونهم مددراهقين 

ان العضالت الظهرية العاملة علدى العمدود الفقدري والتدي تدم العمدل علدى تقويتهدا كاندت ضدعيفة أثندام وجدود التشدوه، ا
 العضددلة أثنددام مرحلددة اإلطالددة الالمركزيددة لالنقبدداض العضددلي يددتم اختددزان اكبددر قدددر ممكددن مددن الطاقددة داخلهددا وهددذه

 مخزونددة يددتم اعددادة اسددتخدامها فددي مرحلددة االنقبدداض المركددزي التددالي والتددي تددؤدي إلددى زيددادة قوتهددا )زكدديالطاقددة ال
(، وحصددول هددذا التطددور فددي نتددائج اختبددار الطددول لدددى أفددراد العينددة يددؤدي بدددوره إلددى اسددتفادة 19، 1998درويددش، 

جدود ا فيمدا يخد  اختبدار )ف( نالحدش عددم و أمد الفرد المعالج من هذه التشوه في قدراته الجسمية والبدنية والحركيدة.
 فرود لعينة البحث في اختبار الطول، وهذا يعود إلى ان الزيادة الخاصة في الطول كانت نسبتها قليلة.

 عرض ومناقشة نتائج قياس متغير الوزن:. 2.4
عدي في القبلي والب ( يبين المعالم االحصائية وقيمة )ت( المحتسبة الخاصة بالفرود بين القياسين3الجدول رقم )

 متغير الوزن )كغ( لعينة البحث.
 + ع س   القياسات المتغيرات

قيمة )ت( 

 المحسوبة

نسبة التغير 

)%( 

 العينة 
 8.066 54.800 قبلي

-9.798* -1.460 
 8.083 54.000 البعدي

 1.833 ( =0.05) >( وعند نسبة خطأ 9( الجدولية امام درجتي حرية )ت* قيمة )
 ( ما يأتي: 3لجدول )يتض  من ا

  يم قدلعيندة البحدث، إذ كاندت متغير الوزن وجود فرود ذات داللة معنوية بين القياسين القبلي والبعدي لقياس
( 0.05) >( ونسدددبة خطدددأ 9(، وهدددي أكبدددر مدددن قيمدددة )ت( الجدوليدددة عندددد درجدددة حريدددة )9.798-)ت( المحتسدددبة )

  .على النحو التالي( 1.833والبالغة )



ISSN : 1112-4032                                                       eISSN 2543-3776                       

 

 لثالثة"لفية اعدد خاص بالملتقى الدولي الثامن: "علوم األنشطة البدنية و الرياضية وتحديات األ                             

 محور: النشاط البدني الرياضي المكيف.   

  
 

15 

 

مجلة علمية 

 سنوية محكمة 

 الوزن )كغ(.لمتغير قياس  ( يبين نتائج تحليل التباين في االختبار البعدي )الفرود(4الجدول رقم )
 

 مصدر التباين  متغيرال
مجموعة 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة )ف( 

 المحسوبة

 الوزن )كغم(

 0.000035 2 0.000070 بين المجموعات

 0.000028 7 0.000198 داخل المجموعات 1.229

 0.000063 9 0.000268 المجموع

 4.737 ( =0.05) >( وعند نسبة خطأ 2،7* قيمة )ف( الجدولية امام درجتي حرية )
 ( ما يأتي:4يتض  من الجدول )

  إذ كانددت قديم )ف( المحتسددبة الدوزن لمتغيدر قيدداس البعدددي وجددود فدرود ذات داللددة معنويدة فددي القيداس عددم ،
 (.4.737( والبالغة )0.05) >( ونسبة خطأ 2،7دولية عند درجة حرية )من قيمة )ف( الجأقل وهي  (1.229)

 مناقشة نتائج قياس متغير الوزن: -
( يتضد  لندا حددوث انخفداض فدي معددالت الدوزن لددى افدراد عيندة البحدث، 4( و)3من خالل عدرض الجددولين رقدم )

 القبلي والبعدي. أي وجود فرود ذات داللة معنوية في قيمة )ت( عند المقارنة بين االختبارين
كدرار االنخفاض التأثير االيجدابي لممارسدة التمدارين العالجيدة للبرندامج والدذي اعتمدد علدى التيعزو الباحث سبب هذا 

أن االتدددريجي فددي ادامهددا وبالتددالي اتجهددت التمددارين نحددو تطددوير المطاولددة وتطويرهددا للقددوة ومطاولددة القددوة العضددلية، 
 الشحوم بالجسم مما يؤدي إلى تخفيف الوزن الفائض من الشحوما. المطاولة تعمل على زيادة احتراد

 عرض ومناقشة نتائج قياس اختبار تحدب العمود الفقري عن طريق السطح العمودي األملس:. 3.4
في بعدي ( يبين المعالم االحصائية وقيمة )ت( المحتسبة الخاصة بالفرود بين القياسين القبلي وال5الجدول رقم )
 لعينة البحث.س تحدب العمود الفقري عن طريق السط  العمودي األملس )سم( اختبار قيا

 + ع س   القياسات المتغيرات
قيمة )ت( 

 المحسوبة

نسبة التغير 

)%( 

 العينة 
 2.541 18.700 قبلي

-19.679* -49.733 
 1.430 9.400 البعدي

 1.833 ( =50.0) >( وعند نسبة خطأ 9( الجدولية امام درجتي حرية )ت* قيمة )
 ( ما يأتي: 5يتض  من الجدول )

 طريق  تحدب العمود الفقري عن وجود فرود ذات داللة معنوية بين القياسين القبلي والبعدي لقياس اختبار
(، وهي أكبر من قيمة )ت( 19.679-لعينة البحث، إذ كانت قيم )ت( المحتسبة )السط  العمودي األملس  
  (.1.833( والبالغة )0.05) >سبة خطأ ( ون9الجدولية عند درجة حرية )

فقري عن تحدب العمود ال ختبار قياسال ( يبين نتائج تحليل التباين في االختبار البعدي )الفرود(6الجدول رقم )
 )سم(.طريق السط  العمودي األملس 
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 مصدر التباين  المتغيرات
مجموعة 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة )ف( 

 المحسوبة

تحدب العمود 

الفقري عن 

طريق السطح 

 العمودي األملس

 )سم( 

 0.002 2 0.004 بين المجموعات

 0.001 7 0.010 داخل المجموعات 1.293

 0.003 7 0.014 المجموع

 4.737 ( =0.05) >( وعند نسبة خطأ 2،7* قيمة )ف( الجدولية امام درجتي حرية )
 ( ما يأتي:6يتض  من الجدول )

  تحدددب العمددود الفقددري عددن طريددق الختبددار قيدداس البعدددي د فددرود ذات داللددة معنويددة فددي القيدداس وجددو عدددم
من قيمة )ف( الجدولية عند درجة حرية أقل وهي  (1.263، إذ كانت قيم )ف( المحتسبة )السط  العمودي األملس

 (.4.737( والبالغة )0.05) >( ونسبة خطأ 2،7)
 ود الفقري عن طريق السطح العمودي األملس:مناقشة نتائج قياس اختبار تحدب العم -

( يتضد  لندا انده حدددث تطدور واضد  فدي قيداس درجدة التحددب عدن طريددق 6( و)5مدن خدالل عدرض الجددولين رقدم )
ن السط  العمودي األملس لدى افراد عينة البحث، أي وجود فرود ذات داللة معنوية في قيمة )ت( عند المقارنة بي

 لعينة البحث في متغير تحدب العمود الفقري عن طريق السط  العمودي األملس.  االختبارين القبلي والبعدي
يدق ويعزو الباحث السبب في هذا إلى رف  قلة التحدب لدى أفراد العينة وكذلك تقويدة العضدالت الظهريدة نتيجدة لتطب

فر للفدرد أو الكاملدة والتدي تدو مفردات البرنامج التأهيلي اان قوة عضالت الظهر تعني جزما من اللياقة البدنية العامدة 
ذا (. كمدا ان سدبب هد11، 1991لياقة متداخلة ومتشابكة مثل اللياقة الصحية والنفسية واالجتماعيةا )عبد الوهداب، 

ة التطور هو خضوم افراد العينة إلى المتغير المستقل )البرنامج التأهيلي( فضال عن عوامل اخرى منها تطوير صدف
 ة.د عينة البحث نتيجة لتطبيقهم لتمارين القوة كتمارين حمل االثقال أو السباحة الحر القوة والمرونة لدى افرا

 
 
 

 االستنتاجات والتوصيات: .5
 :االستنتاجات. 1.5

 في ضوم الدراسة ونتائجها تم التوصل إلى ما يأتي: 
لبحدث عددن طريددق ان ممارسدة البرنددامج التدأهيلي المقتددرح يقلددل مدن درجددة تحددب العمددود الفقددري الفدراد عينددة ا .1

 زاوية فركسون.
 ان ممارسة البرنامج التأهيلي المقترح له تأثير على كافة المتغيرات قيد البحث على تحسن:  .2
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الطددول: حيددث زاد طددول عينددة البحددث وان هددذه الزيددادة فددي الطددول نتيجددة التدددريب وتطبيددق مفددردات البرنددامج  -
 وكذلك الى عامل الوراثة.

 ا النقصان في الوزن نتيجة احتراد الشحوم من جرام التدريب.الوزن: حيث نق  الوزن، وان هذ -
درجة التحدب عن طريق السط  العمودي األملس: ان أي نقصان في مقدار التحدب يعد بمثابدة تغييدر فدي  -

وضدد  العمددود الفقددري وهددذا النقصددان ادى إلددى قلددة درجددة التحدددب وحصددول تحسددن واضدد  فددي الهيئددة الخارجيددة 
 (.للجسم )العمود الفقري 

 :التوصيات. 2.5
 في ضوم ما توصل اليه الباحث من نتائج وضمن اهداف البحث يوصي بما يأتي: 

تطبيددق البرنددامج التددأهيلي لعددالج انحددراف العمددود الفقددري فددي المدددارس وذلددك للحددد مددن نسددبة انتشددار انحددراف  .1
 العمود الفقري.

ود ارس للتالميدذ المصدابين بتشدوهات العمدضرورة االهتمام بالقوام من قبل مدرسي التربية الرياضدية فدي المدد .2
 الفقري واالهتمام بهم لوقايتهم من تطور هذا االنحراف.

 توفير وسائل القياس والتقييم الخاصة بالقوام، والتي تساعد في تقويم مثل هذه التشوهات في المدارس.  .3
 .والتشوهات األخرى  تدريب مدرسي التربية الرياضية على البرامج العالجية الخاصة بمثل هذا التشوه .4
نشدددر الدددوعي القدددوامي بدددين تالميدددذ مددددارس المتوسدددطة التبدددام العدددادات الصدددحيحة والسدددليمة والوقدددوف علدددى  .5

 توعيتهم بأن هذه االنحرافات هو نتيجة تراكم للعادات الخاطئة.
 اجرام البحوث واالختبارات على ظاهرة انحرافات العمود الفقري. .6
 العالج الطبيعي والمساب  العالجية لعالج مثل هذه التشوهات.و  ضرورة استخدام قاعات حمل االثقال .7
 
 
 
 

 :المراجع باللغة العربيةالمصادر و 
(: ااثر التمرينات العالجية على بعض تشوهات القوامية لطالبدات المرحلدة 1979ابو عوف صفية عبد الرحمن ) .1

 لقاهرة.اية الرياضية للبنات، جامعة حلوان، االعدادية بمحافظة القاهرةا، اطروحة دكتوراه غير منشورة كلية الترب
، (: االتطبيقات االحصائية في بحوث التربية الرياضيةا1996التكريتي ودي  ياسين، والعبيدي حسن محمد عبد ) .2

 دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل.
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دار الفكددر العربددي،  ،1(: االقددوام السددليم للجميدد ا،  1995حسددانين محمددد صددبحي، وراغددب محمددد عبددد السددالم ) .3
 القاهرة.

 (: االرياضة العالجيةا، مطبعة دار الحكمة بغداد.1990خليل سميعة ) .4
اسدددتخدامه مددد  الناشدددئينا، دار الفكدددر  –مفهومددده  –(: االتددددريب البليدددومتري تطدددويره 1998درويدددش زكدددي محمدددد ) .5

 العربي القاهرة.
 عة صالح الدين، العراد. ، مطبعة جام2(: اعلم التشري ا،  1986الدوري قيس ابراهيم ) .6
(: اتدأثير برندامج عالجدي لتشدوه التحددب الظهدري فدي بعدض المهدارات 2000الربيعي سهاد حسيب عبد الحميدد ) .7

 االساسيةا، رسالة ماجستير منشورة، كلية التربية الرياضية، جامعة بغداد، بغداد.
، دار الحريددة للطباعددة 3تشددري ا،  (: امبددادع علددم ال1983الددرحيم عبددد الددرحمن محمددود، والعددزاوي هدداني طدده ) .8

 بغداد، العراد.
(: اميكانيكيدددة اصددابات العمدددود الفقددريا، منشدددأة المعدددارف، 1997رشدددي محمدددد عددادل، وبريقددد  محمددد جدددار هللا ) .9

 االسكندرية.
(: االلياقددددة القواميددددة والتدددددليك الرياضدددديا، منشددددأة 1991روفائيددددل حيدددداة عيددددادة، والخربددددوطلي صددددفام الدددددين ) .10

 سكندرية.المعارف، اال
امة (: اتشوهات القواما، التدليك الرياضي، مطاب  الهيئة الع1992شطا محمد السيد، وروفائيل حياة عيادة ) .11

 المصرية للكليات، االسكندرية.
(: ادراسة ميدانية للتعرف على بعدض االنحندامات القواميدة فدي العمدود الفقدري 1988الشواهدة حسن محمد ) .12

 بمنطقة االسكندريةا، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة حلوان، القاهرة.لتالميذ المرحلة االعدادية 
 (: ارشاقة القواما، دار الفكر العربي، عمان.2002الصميدعي لؤي غانم ) .13
(: اتدددأثير اسدددتخدام اسددداليب عالجيدددة مختلفدددة فدددي تقدددويم تشدددوه 2000الطدددائي منيدددب عبدددد هللا فتحدددي حسدددين ) .14

 داد. ركيةا، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية الرياضية، جامعة بغتسط  القدم المرن وبعض القدرات الح
(: افسدديولوجيا ومورفولوجيددا الرياضددي وطددرد 1997عبددد الفتدداح ابددو العددال أحمددد، وحسددانين محمددد صددبحي ) .15

 ، دار الفكر العربي، القاهرة.1القياس والتقويما،  
تربيدة األساسدية لتالميدذ المرحلدة االبتدائيدةا، كليدة ال (: االمهدارات الحركيدة1991عبد الوهاب محمدد النجدار ) .16

 الرياضية، جامعة الملك فهد بن عبد العزيز، الرياض. 
(: ااطلس تشري  جسم االنسانا، ترجمة وزارة التعليم العالي والبحث 1980العبيدي عبد الكريم عبد الرزاد ) .17

 العلمي، جامعة بغداد. 
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 علم التشري ا، دار الفكر العربي، عمان. (: ااألساسيات في1999عقل محمد بدر ) .18
(: اانتقددال اثددر التدددريب بددين اوجدده القددوة العضددلية الرئيسددة وأثرهددا 1998محمددد توفيددق عثمددان محمددد توفيددق ) .19

ة، على معدل سرعة النبض بعد الجهد وفي فترة االستشفاما، رسالة ماجستير غيدر منشدورة، كليدة التربيدة الرياضدي
 جامعة الموصل، الموصل.

 (: االرياضة والصحةا، الجامعة األردنية، األردن.1996ارون بسام، وآخرون )ه .20
 (: اعلم التشري  الطبي الرياضيا، دار الفكر العربي، القاهرة.1991هندي محمد فتحي ) .21
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