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برنبمج تأهيلي لتصحيح تشوهبت اجلزء العلوً من اجلسم وتأثرية علي 
 بعض املتغريات الفسيولوجية لدى نبشئٌ كرة السلة

 1*() مجدى محمود وكوك د/أ.                                           
 2(*)* عمى مبارك عبدالجميل  د/

 *()**  أحمد عبدالمنعم النجارد/ 

لتصحيح تشوهات الطرف العموي لدي ناشئي كرة السمة  يلبحث إلى بناء برنامج تأهيميهدف ا
ن التصميم التجريبي لمجموعة و ومعرفة تأثيرة عمى بعض المتغيرات الفسيولوجية استخدم الباحث

واحدة باستخدام القياس القبمي والبعدي لمناسبته لطبيعة البحث ، وتم اختيار عينة البحث 
( سنة والمصابين بتشوهات قوامية بالجزء 57- 55دية من ناشئى كرة السمة )بالطريقة العم

( العب وقد تم 52العموي من نادى طنطا الرياضى ونادي العالب دمنهور والبالغ عددهم )
( العبين العينة االستطالعية من داخل المجتمع ومن خارج عينة البحث لتقنين أدوات 3اختيار )
صر التشوهات القوامية لمجزء العموى من الجسم بين ناشئي كرة السمة بح نقام الباحثو  البحث ،

بنادى طنطا الرياضي ونادى العاب دمنهور الرياضي ثم اجراء القياسات الفسيولوجية عمى 
الالعبين المصابين فى وحدة الطب الرياضي بطنطا وبعد ذلك تم تطبيق البرنامج التأهيمى عمى 

جراء الق ياسات البعدية بعد األنتهاء من البرنامج التأهيمى وكانت أهم النتائج الالعبين المصابين وا 
:-   

تحسن الحالة القوامية لمجزء العموى لدى عينة البرنامج التأهيمى المقترح أدي إلى  -
 البحث 

تحسن فى بعض المتغيرات الفسيولوجية لدى  البرنامج التأهيمى المقترح أدي إلى -
 عينة البحث . 

  .  شئي كرة السمة، ن المتغيرات الفسيولوجية القوامية ، استدارة الكتفين ، الحالة :يةالكممات المفتاح

                                                           

جامعة  –)*(استاذ إلاصابات الرياضية والتأهيل البدنى ووكيل كلية التربية الرياضية للدراسات العليا والبحوث       

 طنطا

  
1 (**

 
 طنطا جامعة – الرياضية التربية بكلية ضيةالريا الصحة علوم بلسم مدرس(

)***(دكتوراة الفلسفة فى التربية الرياضية ، مدرب كرة سلة بنادى طنطا الرياض ي ، أخصائي رياض ي بمدًرية                 

الشباسلة بنادى طنطا الرياضي ، أخصائضي مبرديرية  ردر  كرةة الفلسفة ىف الرتبية الرميدكتورا(***  الشباب والرياضة
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A Rehabilitation Program to Correct Upper Body 

Deformities and its Impact on Some Physiological 

Variables Among Juniors Basketball 

 

The current research aims to design a rehabilitation program to correct 

upper body deformities and to knows its effects on some physiological 

Variables. The researchers used the experimental approach (one group 

design) with pre- and post-measurements. Participants (n=12) were 

purposefully chosen from Juniors basketball players of Tanta Sports Club 

and Damanhur Sports Club (15-17 years) with upper body deformities. 

The researchers measured the upper body deformities and the 

physiological variables pre and post applying the rehabilitation program. 

Results indicated that:  

The recommended rehabilitation program improved the Postural status 

for upper body of the research participants.  

The recommended rehabilitation program improved the Physiological 

variables of the research participants. 

Key words: Postural status, Round Shoulder, Physiological variables, 

Juniors Basketball.  
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وهااو مااا قااد يااشثر عمااى شااكل   إن الحياااة تشااتمل عااادة عمااى درجااات عاليااة ماان الضااغوط
، الجسم وقد يسبب اإلصابة باالنحرافات القوامية وما تسببة ممارسة بعض األنواع من الرياضات 

فعمى الرغم من أهمية ممارسة الرياضة لمحفاظ عمى الحالة الصحية والقوامية اال انها وفاى بعاض 
األحياان قااد يكااون لهاا تااأثير ساامبي كماا هااو الحااال فااى لعباة كاارة الساامة والتاى تتطمااب الحفاااظ عمااى 

ماان  وضااع معااين لفتاارة طويمااة خااالل األداء ممااا ينااتج عنااه تغياار فااى الحالااة القواميااة لمجاازء العمااوى
الجسم وبخاصة ان غالبية ممارسيها من طوال القامة ، ولقد حظيت دراسة الحالاة القوامياة لرفاراد 
عماااى اهتماااام العدياااد مااان البااااحثين لماااا لهاااا مااان تاااأثير عماااى الفااارد مااان الناحياااة النفساااية والجمالياااة 

 والوظيفية .
ل القاماااة أن تناسااق واعتاادا (13:  2005)زينببا العبببالم د نادببد عببببد البببرحيم د وتااذكر 

وجمياع أجاازاء الجساام يتوقااف عمااى صااحة وساالمة العمااود الفقاارى وصااحة عماال وتااوازن العضااالت 
المتصاامة بااه فالوضااع الخاااطط لفتاارة طويمااة يصاااحبه تغياارات فااي العضااالت والجهاااز الاارابط وتقاال 

 حركة العمود الفقرى، ويحدث تغير في شكل وبناء جسم العمود الفقرى وكذلك الغضاريف.    
تصااف القااوام باالعتاادال فبنااه يجااب إن يساامح هااذا القااوام ألجهاازة الجساام الداخميااة ولكااي ي

بااأداء وظائفهااا بطريقااة سااميمة حيااث تتاايح األوضاااع المثمااى الفاارا لمتجويااف الصاادري واألحشاااء 
الداخميااة بااأداء وظيفتهااا عمااى أكماال وجااه ، وفااي القااوام السااميم تكااون الاارأس والكتفااين فااى وضااعية 

فااى حااين يكااون العمااود الفقاارى مسااتقيما فااوق الفخااذين ، أمااا القاادميين فيشاايرا متوازنااة وبشااكل سااميم 
 (76:  2002( )توني سكوت 27:  1997)فميش وكريمر لرمام ولمخارج قميال. 

ويعبااار القاااوام عااان قااادرة العضاااالت وأدائهاااا وخاصاااة عضاااالت الرقباااة واألكتااااف والظهااار 
القاااوام الجميااال والرشااايق والرياضاااي  والااابطن ويمكااان ان يختماااف وصاااف القاااوام )الطبيعاااي( فهنااااك

والعسكرى وغيرها من األوصااف إال أن الهادف المشاترك واألساساي هاو الحفااظ عماى اإلنحنااءات 
د 31:  2003)محمببد حسببانين د محمببد را ببا الطبيعيااة الظهريااة ضاامن الحاادود التشااريحية . 

32) 
لمختمفاة وياشدى ذلاك واالنحراف القوامى هو حالة عدم التوازن الواضح بين أجهزة الجسام ا

لبذل طاقة زائدة أثناء الحركة والثبات ، وتعد العادات الخاطئة من أبرز عوامل انتشار األنحرافات 
القوامية وتقميل كفاءة الجسم الميكانيكية وضعف الوظائف الحيوية ألجهزة الجسم ومن ثم فبن رفع 
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: 2007)نادببد عبببدالرحيمياادة. الااوعي القااوامى يعتباار ضاارورة ممحااة لمتصاادي لهااذة الظاااهرة المتزا
 (152م : 1995(  )محمد حسانين د محمد را ا 13

يعتبااار العماااود الفقااارى مااان أهااام أجااازاء الهيكااال العظماااى كماااا أناااه الركياااز  االساساااية لاااه ، 
ويتصل به جميع أجزاء الهيكل بطريقة مباشرة ، أو غيار مباشارة ، ويتوقاف عمياه اعتادال القاماة ، 

ري باالنحرافااات القواميااه وبخاصااة فااي المنطقااة الظهريااة الااى تغياار فااي وتااشدي إصااابة العمااود الفقاا
وظيفة الجهازين الدوري والتنفسي ويظهر ذلك في إخفاق الجهاز الدوري وانخفاض السعة الحيوية 
، ولهذا فاالنحرافات القواميه لها أثار سمبية عمى أجهزة الجسم المختمفة وخاصاة الجهاازين الادوري 

( )  24:  2011( )سببيد عبببدالجواد 24:  2007شببمبى د حسببين حشببمت ) نببادر والتنفسااي. 
 (40:  2003أمانى البطراوى 

ويعتبر الجهاز التنفسي من األجهزة الحيوية فى التدريب الرياضي إذ يعبار تعبيارًا واضاحًا 
عن الجهد البدني وماا يصااحبة مان أحماال تدريبياة مختمفاة الشادة ، وتعتبار االختباارات والمقااييس 

ساايولوجية أحااد أهاام ادوات التقااويم الااوظيفي التااى تسااتخدم فااى إعطاااء صااورة موضااوعية ألجهاازة الف
(  89: 2000)محمبد سبعد البدين الجسم المختمفة ولعل من أهم تماك األجهازة الجهااز التنفساي . 

 ( 15:  1998)محمد رضوان 
ًا من الفحوا وتتطمب دراسة الجهاز التنفسي لمفرد الرياضي فى حالتة السميمة قدرًا عميق

والقياسات واألختبارات التى تحدد مستوى الحالة التدريبية لمفرد ، حيث يمكن تحميال عمال الجهااز 
التنفساي لمرياضايين مان عادة جواناب مختمفاة ، وعان طرياق تحدياد طبيعاة الوظاائف المسائولة عان 

الفتاح د محمبد )أببوالع  عببدحركة التنفس يمكن التعارف عماى الحالاة الوظيفياة لمجهااز التنفساي. 
  (111:  1997حسانين 

والتى هدفت الى تقييم الحالة القوامياة لمعماود الفقارى ( 2016)جرابارا  وتشكد نتائج دراسة
لالعبى كرة السمة رجال عند بداية التدريب و بعد سنة و سنتين من التدريب زيادة فمطحة التحدب 

بمببدورى و أوببرون و يشااير )عبااين. الياار اللمعمااود الفقاارى فااى المنطقااة الظهريااة مقارنااة باااالخرين غ
أنااه فااى فتاارة المراهقااة  قااد تاازداد التشااوهات الجذعيااة فااى العبااي كاارة الساامة و قااد يكااون هااذا  م(1999

 بسبب االستخدام المفرط لمطرف العموى مما قد يشدى الى عدم توازن بين العضالت المختمفة . 
ساساااية العاماااة فاااى مجااااالت التربياااة وتعتبااار فسااايولوجيا التااادريب والرياضاااة مااان العماااوم األ

البدنياااة والرياضاااة ونتيجااااة لزياااادة معامااال فساااايولوجيا التااادريب والرياضاااة خااااالل السااانوات األخياااارة 
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اساااتطاع البااااحثون الحصاااول عماااى المعموماااات والحقاااائق الفسااايولوجية العاماااة والتاااى أساااهمت فاااى 
واالساتفادة مان تأثيراتهاا اإليجابياة  تطوير التدريب وتقنين األحمال التدريبية لتتالئم مع قدرة الجسام

  (26:  2011عبدالرحمن زادر وتجنب التأثيرات السمبية عمى الحالة الوظيفية والصحية . )
يم لياقاااة الجهااااز الااادورى والتنفساااي أو كفائاااة العمااال ياااويتعاااين عماااى المااادرب الاااذي يرياااد تق

ة الدموياة لالعااب ويعتبار أفضاال الهاوائي أن يحاادد الكفائاة الوظيفيااة القصاوي لمقمااب والارئتين والاادور 
اختباار لاذلك هاو كفائاة الجسام فاى اسااتهالك االكساجين بأقصاى سارعة أى باختباار الحاد األقصااى 

دقااائق ، ويعتباار أهاام عالقااة  4-3السااتهالك األكساايجين وخاصااة األنشااطة التااى تزيااد ماادتها عاان 
األكساجين ماع  لوصول الشخا إلى الحد األقصي الستهالك األكسجين هى عدم زيادة اساتهالك

 (329:  2011)عبدالرحمن زادر زيادة الحمل . 
إن االساتخدام األمثال الصاحيح الماتقن لممهااارات الحركياة األساساية والقادرات الفردياة التااى 
تشمل النواحى البدنية والمهارية والخططية والسمات الخمقية واإلرادية لالعباين كاأفراد هاو األسااس 

 ( 352:  1994ياسر دبور  ى دفاعى وهجومى .)الذى يقوم عمية األداء الرياض
ورياضة كرة السمة تعد إحدى الرياضات التي نالت اهتمامًا واسعًا عمى الصعيدين الدولي 
والمحمى فهي تتمياز بتعادد وتناوع المباادس األساساية كمتطمباات رئيساية لممارساتها ، حياث تتطماب 

ء المهاااارى والخططاااي فاااي ظاااروف المعاااب طبيعاااة األداء فاااي كااارة السااامة مااان الالعاااب القياااام بااااألدا
  ( 3:  1997مدحت سيد المتباينة بالتوقيت الدقيق السريع . )

أن كااارة السااامة قاااد تطاااورت مااان الناحياااة المهارياااة  (2:  2000)رابحبببة محمبببد وتضااايف 
والبدنيااة والخططيااة والقانونيااة والتدريبيااة منااذ نشااأتها حتااى يومنااا هااذا تطااورًا سااريعًا إذا مااا قورناات 

عاااب األخاارى، وهاااذا التطااور أضاافى عميهاااا مزياادًا مااان اإلثااارة والتشااويق واكتساااابها مزياادًا مااان باألل
السرعة والدقة فاي تنفياذ ماا يكماف باه الالعباين مماا اساتمزم هاذا التطاور تطاورًا ممااثال  فاي االنتقااء 

ماان وفقاًا لمتغيارات هاماة فااي اإلساهام النسابي، بحيااث إذا تاوفرت لادى الالعبااين سااهمت بتمكيانهم 
اإليفاء بمتطمبات المعبة، وهذا عائدًا لالهتمام بطرق االنتفاء الحديثة لضمان أعدادهم أعدادًا جيدًا 

 لمسايرة هذا التقدم. 
وتعتباااار كاااارة الساااامة أحااااد األنشااااطة التااااي تااااأثرت بااااالتطور التكنولااااوجي الحااااديث ، وذلااااك 

الساامة يتوقااف عمااى ماادى مااا  الرتباطهااا الوثيااق بااالعموم األخاارى ، فنجاااح األداء الفنااي لالعبااي كاارة
  ( 2:  1983بوا كوزي يتمتع به من قدرات بدنية ، و مهارية ، و خططية ونفسية. )
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 مشكمة البحث :
أن التأهياال يعنااي إعااادة كاال ماان الوظيفااة الطبيعيااة  (28:  1996مجببدي وكببوك يااذكر )

يب الرياضاااي والشااكل الطبيعاااي لمعضاااو بعاااد اإلصاااابة ، أماااا التأهياال الرياضاااي فينبغاااي إعاااادة تااادر 
 المصاب ألعمى مستوي وظيفي في أقل وقت ممكن .

أن التأهيااال طريقاااة لمتفكيااار ولااايس طريقاااة لمعمااال،  (68:  2000محمبببد بكبببرى ويشاااير )
فالتميز الفريد لخاصية التاهيل تكمن في التفكير في المريض ومشكمته ، وليس فعل أي شط لهاذا 

هدفاااه الخااااا،  وصاااول بكااال ماااريض إلاااىالماااريض ، ويجاااب أن تركاااز الخدماااة التأهيمياااة عماااي ال
 كل مشكمة .  حلوالتفكير بكيفية 

أن التأهيل الرياضاى يعناى االرتقااء مان  (29د  28:  2006حسن النواصرة ويضيف )
خالل برامج التأهيل البدنى بمعدالت عناصر المياقة البدنية المختمفاة وماا يصااحبها مان متطمباات 

 ألداء الجهااااااز الااااادورى التنفساااااى وتاااااأثير ذلاااااك كفااااااءة عضااااامية وتوافاااااق عضااااامى عصااااابى وظيفاااااى 
ات التمياااز عماااى الكفااااءة الحركياااة كأحاااد متطمباااات القياااام باألعماااال الحياتياااة وأيضاااًا كأحاااد عالمااا

  .واإلنجاز
باااادني لاصااااابات ن بالعمااال فااااى مجااااال التأهيااال الو ومماااا ساااابق وماااان خاااالل خباااارة الباااااحث

)سبمر ت السابقة والمراجاع العممياة كدراساة الع عمى االبحاث العممية والدراساطالرياضية وبعد األ
د وسببامص صببقر  2017د وسببمر أبوريحببان  2017د و أحمببد الطنطبباوى  2014عبببدالوداا 

د  2015د سببنج  وفيكببار  211م  د ليشببوتا وروببرون 2021د و أسببماع عبببدالبا ي  2020
ناشاائى كاارة والتااى اتفقاات عمااى وجااود تشااوة اسااتدارة الكتفااين وتحاادب الظهاار لاادى  (2016جرابببارا 

الساامة والتااى تااشثر باادورها عمااى القاادرات البدنيااة والفساايولوجية لمناشاائين وهااو مااا يااشثر بالتااالى عمااى 
الكفائااة البدنيااة والفساايولوجية لهاام كمااا يتساابب فااى بعااض األضاارار النفسااية وتجعمهاام أكثاار عرضااة 

ن لبنااء و ع البااحثي ينتماون إلياه وهاو ماا دفالاصابات وهو ما يشثر عمى أدائهم ونتائج الفرياق الاذ
عمى بعض  برنامج تأهيمى لعالج تشوة استدارة الكتفين وتحدب الظهر لدى الناشئين ومعرفة تأثيرة

 .المتغيرات الفسيولوجية
 ددف البحث : 



 
488 

 تشاو ومعرفاة تاأثيرة عماى  هات الجازء العماوى مان الجسامتشو  تصحيحبناء برنامج تأهيمى ل
بعاااااض و اياااااا العماااااود الفقاااااري( و ز  –الااااارأس لرماااااام ساااااقوط  –تحااااادب الظهااااار  –)اسااااتدارة الكتفاااااين 

 . المتغيرات الفسيولوجية لناشئى كرة السمة
 فروض البحث : 

توجاد فااروق ذات داللاة إحصااائية باين القياااس القبمااي والقيااس البعاادى فاى تشااوهات الجاازء 
لح ايااا العمااود الفقااري( لصاااو ز  –سااقوط الاارأس لرمااام  –تحاادب الظهاار  –العمااوى )اسااتدارة الكتفااين 

 القياس البعدى . 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبمي والقيااس البعادى فاى بعاض المتغيارات 

 الفسيولوجية لصالح القياس البعدى . 
 : البحث إجراعات
 البحث: منهج

ن المنهج التجريبي بطريقة القياس القبمى والبعدى و لطبيعة البحث فقد استخدم الباحث نظرأ
 بية واحدة .لمجموعة تجري
 البحث:     مجتمع وعينة

( سنة ، وقد تم اختيار عينة البحث 57يتمثل مجتمع البحث في ناشئي كرة السمة تحت )
بالطريقة العمدية من ناشئي كرة السمة بنادى طنطا الرياضى ونادى ألعاب دمنهور والمصابين 

العب(  54حجم العينة )م وبمغ 2004و  2002بتشو  قوامى بالجزء العموى من الجسم مواليد 
م وذلك لتوفر عينة البحث 2025م / 2020والمسجمين باالتحاد المصرى لكرة السمة لموسم 

تأهيمى قيد البحث ، وقد تم استبعاد العب بسبب اإلصابة وموافقتهم عمى تطبيق البرنامج ال
تى أجريت واستبعاد العب أخر بسبب عدم انتظامه في التمرين حيث بمغت العينة األساسية ال

العب( وتم تطبيق برنامج التمرينات التأهيمية قيد البحث عميهم ، وتم اختيار  52عميها الدراسة )
 ناشئين( من مجتمع البحث ومن خارج عينة البحث األساسية إلجراء الدراسة االستطالعية . 3)

 
 بيان اعتدالية البيانات :

بحث فى ضوء المتغيرات قيد البحث جداول ن بالتأكد من مدى تجانس أفراد عينة الو قام الباحث
(5  ،2 ،3.) 



 
489 

 ( 1جدول )
 الدالالت اإلحصائية  لتوصيف افراد عينة  

 فى المتغيرات معدالت دالالت النمو لبيان اعتدالية البيانات 

     52ن=                                                         
 م

 المتغيرات
 وحدة

 القياس

 المتوسط

 لحسابيا
 الوسيط

االنحراف 
 المعيارى

 االلتواء التفمطح

 

 سنة/شهر السن 5
16.258 16.150 0.444 -1.015 0.325 

 سم الطول 2
186.000 186.500 6.836 0.811 -0.957 

 كجم الوزن 3
84.083 88.000 11.469 1.481 -1.203 

 سنة/شهر العمر التدريبى 4
6.417 6.000 1.240 -0.211 -0.287 

 0.637ا المعيارى لمعامل االلتواع=الوط

 1.249= 0.05حد معامل االلتواع عند مستوى معنوية 

(المتوسط الحسابي والوسيط واالنحراف المعياري ومعامل االلتواع لدى افراد 1يوضص جدول )
عينة البحث فى معدالت دالالت النمو  يد البحث ويتضص ان  يم معامل االلتواع  د تراوحت ما 

ودى ا ل من حد معامل االلتواع مما يشير الى  اعتدالية البيانات وتماثل المنحنى ( 3)±بين 
 . االعتدالى  مما يعطى داللة مباشرة عمى ومو البيانات من عيوا التوزيعات الغير اعتدالية

 

 (2جدول )

 البيانات الدالالت اإلحصائية  لتوصيف افراد عينة فى المتغيرات القوامية لبيان اعتدالية

     52ن=                                                         
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 م
 المتغيرات القوامية

 وحدة

 القياس

 المتوسط

 الحسابي
 الوسيط

االنحراف 
 المعيارى

 االلتواء التفمطح

 

 كجم القوة عمى العنق 5
2.008 1.850 0.532 -1.249 0.223 

 نيوتن القوة عمى العنق 2
87.233 82.050 22.644 -0.107 0.570 

 سم سقوط الراس لالمام 3
20.217 18.850 4.954 0.424 0.870 

 سم استدارة الكتف 4
6.542 6.500 0.722 0.164 0.264 

 درجة  زاوية العنق 5
151.500 151.000 1.314 -0.613 0.577 

 درجة زاوية الظهر 6
151.500 151.000 1.314 -0.613 0.577 

 درجة الرقم القوامي 7
23.417 21.500 5.230 -1.135 0.165 

  اجمالي االنحرافات 8
27.817 26.300 5.598 -1.432 0.497 

 0.637الوطا المعيارى لمعامل االلتواع=
 1.249= 0.05حد معامل االلتواع عند مستوى معنوية 

(المتوسط الحسابي والوسيط واالنحراف المعياري ومعامل االلتواع لدى افراد 2يوضص جدول )
البحث فى المتغيرات القوامية  يد البحث ويتضص ان  يم معامل االلتواع  د تراوحت ما  عينة
( ودى ا ل من حد معامل االلتواع مما يشير الى  اعتدالية البيانات وتماثل المنحنى 3)±بين 

 االعتدالى  مما يعطى داللة مباشرة عمى ومو البيانات من عيوا التوزيعات الغير اعتدالية
( 3جدول )  

 الدالالت اإلحصائية  لتوصيف افراد عينة فى المتغيرات الفسيولوجية لبيان اعتدالية البيانات

     52ن=                                                         
 وحدة المتغيرات الفسيولوجية م

 القياس
 المتوسط
االنحراف  الوسيط الحسابي

 المعيارى
 االلتواع التفمطص
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1 
Time Min:sec 12.903 13.150 0.531 -1.570 

-

0.660 

2 HR rest b/min 76.833 76.500 1.749 -1.774 0.303 

3 HR max b/min 188.833 189.000 4.914 0.411 0.109 

4 
HR aft 3 min b/min 127.000 128.000 10.703 -1.624 

-

0.154 

5 BF 1/min 51.000 49.000 8.090 2.222 1.191 

6 VE 1/min 104.083 99.200 29.331 -1.500 0.143 

7 
VO2 1/min 3.163 3.375 0.643 -0.572 

-

0.746 

8 VO2/kg m1/min/kg 41.713 40.805 7.664 1.053 1.012 

9 
O2puls m1/beat 16.782 17.485 3.585 -0.618 

-

0.424 

11 VCO2 1/min 4.485 4.270 1.265 -0.910 0.039 

 0.637االلتواع=الوطا المعيارى لمعامل 
 1.249= 0.05حد معامل االلتواع عند مستوى معنوية 

(المتوسط الحسابي والوسيط واالنحراف المعياري ومعامل االلتواع لدى افراد 3يوضص جدول )
عينة البحث فى المتغيرات الفسيولوجية  يد البحث ويتضص ان  يم معامل االلتواع  د تراوحت 

امل االلتواع مما يشير الى  اعتدالية البيانات وتماثل ( ودى ا ل من حد مع3)±ما بين 
المنحنى االعتدالى  مما يعطى داللة مباشرة عمى ومو البيانات من عيوا التوزيعات الغير 

 . اعتدالية
 
 

 وسائل جمع البيانات : 
 األدوات واألجهزة : 

المسطرة  -م ميزان طبي لقياس الوزن بالكيمو جرا -رستاميتر لقياس الطول بالسنتيمتر 
 Leadالشريط المعدنى المرن  -أقالم ممونة  - posturepro 8جهاز اختبار القوام  -المدرجة 
Tape -  جهاز األرجوسبيروميتر  -ورق كمك لرسم زوايا العمود الفقرى  -منقمة لقياس الزوايا

 -وجية أرجوسبيروميتر لقياس المتغيرات الفسيول -كرسي  -لقياس متغيرات الجهاز التنفسي 
 استمارة تسجيل البيانات . -كرات سويسرية 

 القياسات المستودمة فى البحث : 
 .  Posture Proقياس االنحرافات القوامية باستخدام جهاز  -
 قياس استدارة الكتفين باستخدام شاشة القوام . -
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 قياس زوايا مناطق العمود الفقرى باستخدام الشريط المرن . -
مجهااااااااز الااااااادوري التنفساااااااي باساااااااتخدام جهااااااااز قيااااااااس المتغيااااااارات الوظيفياااااااة ل -

 األرجوسبيروميتر . 
 الدراسة االستط عية :

م لمتأكااد  6/2020/ 55 – 50ن باابجراء دراسااة اسااتطالعية خااالل الفتاارة ماان و قااام الباااحث
ماان صااالحية األدوات المسااتخدمة والوقااوف عمااى ماادى صااالحيتها ومناساابتها لالسااتخدام وتنظاايم 

دريب المعااااونين عماااى طريقاااة تنفياااذ االختباااارات حتاااى يساااهل تطبياااق عممياااة القيااااس والتساااجيل وتااا
األختبارات عمى أفاراد العيناة والتأكاد مان مالئمتهاا لممرحماة السانية قياد البحاث ، وكانات أهام نتاائج 
الدراساااة التأكاااد مااان صاااالحية األدوات واألجهااازة المساااتخدمة فاااي إجاااراءات البحاااث والتأكياااد عماااى 

ياسااااات عمميااااًا واكتشاااااف نااااواحي القصااااور فااااي األجهاااازة واألدوات الطريقااااة الصااااحيحة إلجااااراء الق
 ومحاولة تالفيها وتحديد الزمن الذي يستغرقه كل إختبار.

  البرنامج التأديمى المقترح :
ن و حثبعااااد المسااااح المرجعااااي لممراجااااع العمميااااة المتخصصااااة والدراسااااات السااااابقة قااااام البااااا

العممية وفاي ضاوء الخصاائا المميازة لممرحماة بتصميم البرنامج التأهيمى قيد البحث وفقا لرسس 
 السنية لعينة البحث وذلك كالتالي :

 
  ددف البرنامج :

يهااادف البرناااامج التاااأهيمى المقتااارح إلاااى تحساااين القاااوة العضااامية لعضاااالت الجااازء العماااوي 
 والعمل عمى تصحيح الحالة القوامية لمجزء العموى لناشئي كرة السمة .

 رنامج التأديمى المقترح :األسس والقواعد العامة لمب
أن أهم األسس لبناء البرنامج التأهيمى هي مرونة البرنامج وقبولة  ونولقد وجد الباحث

لمتطبيق العممى والتعديل وأن يتناسب محتوي البرنامج مع أهدافة ومراعاة مبدأ التدرج من السهل 
ريب من حيث الشدة لمصعب وسهولة توفير األدوات المستخدمة وتناسب درجة الحمل فى التد

 والحجم والراحة واألهتمام بقواعد اإلحماء والتهدئة ومراعاة عوامل األمن والسالمة .
 محتوى البرنامج التأديمى المقترح  يد البحث :
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والتااى ( تماارين لتنميااة القاوة العضاامية لعضااالت الجاازء العمااوي 32تام تحديااد واختيااار عاادد ) 
باسااتخدام وزن الجساام وبعاااض جااازء العمااوى ماان الجسااام تعماال عمااى إصاااالح التشااوهات القواميااة لم

ة ، وتااام ية أو الحااائط أو األثقااال واألساااتك المطاطاااألدوات المساااعدة البساايطة كااالكرات السويساار 
 ( .  2تقسيمهم عمى مراحل البرنامج التأهيمى المقترح )مرفق 

 توطيط البرنامج التأديمى البحث :
 بوع( أساا12امج التااأهيمى قيااد البحااث بحيااث يكااون )تاام تحديااد الحجاام التاادريبى الكمااى لمبرناا 

 مقسمة عمى ثالث مراحل ويتكون البرنامج من ثالث مراحل وهى كاآلتى :
المرحماة األولااى مان البرنااامج وتشامل األساابوع األول لمرابااع كتمهياد لتطااوير القاوة ويااتم التركيااز  -5

ت الظهار والرقباة التمرينات التى تعمل عمى إطالة عضاالت الصادر وتقوياة عضاالفيها عمى 
والتااى تساااهم باادورها فااى تحسااين الحالااة القواميااة لمجاازء العمااوى ماان الجساام وتهيئااة العضااالت 

 .لممرحمة التالية 
المرحمة الثانية من البرنامج وتشمل األسابيع من الخامس لمثامن ويتم التركيز فيها عمى زياادة  -2

 .قوامية تحقيق التحسن فى الحالة الالعضالت لقوة زيادة مطاطية و 
المرحمااة الثالثااة واألخياارة ماان البرنااامج وتشاامل األسااابيع ماان التاسااع لمثاااني عشاار ويااتم التركيااز  -3

تحقياق التاوازن بااين العضاالت والوصاول باالجزء العماوى أقاارب ماا يكاون مان الحالااة فيهاا عماى 
 القوامية السميمة . 

 
 محددات تنفيذ البرنامج التأديمي  يد البحث :

ج التااأهيمى المقتاارح قيااد البحااث خااالل فتاارة اإلعااداد العااام والخاااا وبدايااة تاام تنفيااذ البرنااام 
الموساام التاادريبي لالعبااين داخاال الوحاادات التدريبيااة فااى فتاارة اإلعااداد كجاازء ماان الوحاادة التدريبيااة 

،  بوع بواقاع ثاالث مارات أسابوعياً ( أسا12وذلك تبعًا لرساس التالياة : اساتغرق البرناامج التاأهيمي )
والمروناة مجموعات لكل تمرين من التمرينات فى نظاام المجموعاات المتعاددة لمقاوة  5-3يتم أداء 

ياااتم تااادريب كااال ، دقيقاااة  60 - 45زمااان أداء التمريناااات داخااال الوحااادة التدريبياااة مااان واإلطالاااة ، 
 بصورة فردية باستخدام الشدة المناسبة )الثقل( وبصورة جماعية فى وقت واحد . ناشط

ن باابجراء القياااس القبمااى لعينااة البحااث التجريبيااة فااى االختبااارات قيااد و الباااحثقااام  القيبباس القبمببي :
م مراعياان المعاايير العممياة لتنفياذ القياساات ماع الحفااظ عماى 2020/ 30/6إلاى  25البحث ياوم 

 سالمة ووقاية جميع أفراد العينة . 
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حاث عماى عيناة البحاث ن بتطبياق البرناامج التاأهيمى قياد البو قاام البااحث تجربة البحبث األساسبية :
 م . 50/2020/ 50وحتى  2020/ 50/7خالل الفترة الزمنية من 

ن باابجراء القياااس البعاادى لعينااة البحااث فااى االختبااارات قيااد البحااث و قااام الباااحث القيبباس البعببدي :
م ماااع مراعااااة أن ياااتم تنفياااذ القياساااات تحااات نفاااس الظاااروف 50/2020/  52،  55وذلاااك ياااومى 

 القياس القبمي .وبنفس الكيفية لتنفيذ 
 المعالجات األحصائية : 

ن المعالجات والعمميات اإلحصائية التالية والتاي و أكد من فروض البحث استخدم الباحثلمت
 -  التفمطح -اإلنحراف المعيارى   -الوسيط    -)الوسط الحسابي   تتفق وطبيعة البحث وهي :

  SPSSساتخدام البرناامج اإلحصاائي وذلاك بانسابة التحسان (  - اختباار )ت( –معامال االلتاواء 
 . 16اإلصدار 

 عرض ومنا شة النتائج : 

 عرض ومنا شة نتائج الفرض األول : 

 

 (4جدول  )
 ةالقوامي داللة الفروق بين القياس القبمي والبعدى لدى مجموعة البحث فى المتغيرات

                                                                                         
                                                                                             52ن=

 م
املتغيرات 

 اللوامية

 اللياس البعدى اللياس اللبلي
فروق 

 املتوسطات

الخطأ 

املعياري 

 للمتوسط

 كيمة ت
نسبة 

 %التحسن

حجم 

 التأثير

داللة 

حجم 

 التأثير
 ع± س ع± س

 مرتفع 2.739 48.549 12.505 0.078 0.975 0.347 1.033 0.532 2.008 اللوة على العنم 1

 مرتفع 2.531 42.463 12.881 2.876 37.042 13.213 50.192 22.644 87.233 اللوة على العنم 2

3 
سلوط الراس 

 لالمام

20.217 4.954 10.250 2.491 

9.967 0.800 12.453 49.299 3.074 
 مرتفع

 مرتفع 3.139 50.319 28.760 0.114 3.292 0.544 3.250 0.722 6.542 استدارة الكتف 4

 مرتفع 0.838 3.630 8.452 0.651 5.500 1.414 157.000 1.314 151.500 زاوية العنم 5

 مرتفع 0.817 3.355 7.335 0.693 5.083 1.240 156.583 1.314 151.500 زاوية الظهر 6

 مرتفع 2.432 40.214 12.027 0.783 9.417 3.133 14.000 5.230 23.417 لركم اللواميا 7
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 1.796=0.05 يمة ت الجدولية عند مستوى معنوية 
:  0.80: متوسبببط      0.50: مبببنوفض       0.20  -مسبببتويات حجبببم التبببأثير لكبببودن :

 مرتفع
بببين القياسببين 0.05 ( داللببة الفببروق االحصببائية عنببد مسببتوى معنويببة 4يتضببص مببن جببدول )

القبمى والبعدى لدى مجموعة البحث فى المتغيرات القواميبة  يبد البحبث و بد تراوحبت  يمبة )ت( 
ت مبا ببين ( كما حققت نسبة تحسبن مئويبة تراوحب28.760الى  7.335المحسوبة ما بين   )

الببى   0.817%(  كمببا حقببق حجببم التبباثير  ببيم تراوحببت مببا بببين )50.319% الببى 3.355)
ممبا يبدل عمبى فاعميبة المعالجبة 0( ودى دالالت تراوحت ما ببين المنوفضبة والمرتفعبة 3.139

 .التجريبية بشكل متفاوت عمى المتغير التابع 
متوساطات القياساين القبماي ( وجود فاروق ذات داللاة إحصاائية باين 4تشير نتائج جدول )

( أقال مان قيماة اختباار )ت( 5.796والبعدي لدى عينة البحاث حياث كانات قيماة )ت( الجدولياة )
( في المتغيرات القوامية لصالح القياس 28.760( الى )7.335المحسوبة والتي تراوحت ما بين )

ساقوط الارأس لرماام البعدي وأظهرت نتائج متوساطات القياساات تحسان فاى زواياا العماود الفقاري و 
%( وهاو 3.630%( وفاى زواياا الظهار )49.229فكانت نسبة التحسن فى سقوط الرأس لرمام )

د داجر كي نى  2016د أحمد الباز  2014)محمود الهوارى ما يتفق مع ما أكدتة نتائج دراسة 
زواياااا بشاااكل إيجاااابي فاااي تحسااان فاااى ياااشثر والتاااى تشكاااد نتائجهاااا أن التمريناااات التأهيمياااة ( 2018

العماااود الفقاااري وساااقوط الااارأس لرماااام فالتمريناااات التأهيمياااة تعمااال عماااى تحساااين الحالاااة العضااامية 
وتعماال عمااى تقويااة المجموعااة العضاامية الضااعيفة وهااو مااا يااشثر عمااى العضااالت المقابمااة ويساااعد 
عمااى إصااالح اإلنحااراف القااوامي ، كمااا تشااير النتااائج إلااى وجااود نساابة تحساان فااى متغياار اسااتدارة 

%( ويرجاع هاذا التحسان إلاى 50.359تفين لصالح القياس البعدي حيث بمغت نسابة التحسان )الك
د  2005)مصببطفي  مقيمببة البرنااامج التااأهيمى المسااتخدم ويتفااق ذلااك مااع مااا أكدتااة نتااائج دراسااة 

والتى تشكد نتائجها وجود تحسن فى اساتدارة الكتفاين نتيجاة وتتماشاي نتاائج  (2017إسراع حسن 
 2018د وكبيم وروبرون  2017د دو ورورون  2015)لي ورورون ية مع دراسة الدراسة الحال
والتاااى تظهااار نتائجهاااا أن التماااارين المطبقاااة لهاااا تاااأثير إيجاااابي عماااى اساااتدارة  (2019د وشبببوي 
أن ممارسااة الباارامج العالجيااة والتااى تحتااوي عمااى  (2005 مصببطفي  مقيمببةحيااث يشااير )الكتفااين 

8 
اجمالي 

 الانحرافات

27.817 5.598 16.950 4.786 

10.867 0.393 27.678 39.065 2.317 

 مرتفع
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وة العضامية والتاى بادورها تحسان مان اإلدراك الحركاي وبالتاالى تمرينات تقوية تشدي إلى تحسن القا
يزيااد الكفاااءة الوظيفيااة لمعديااد ماان أجهاازة الجساام وتحساان وضااع العمااود الفقااري وتحساان ماان وضااع 

ن التحساان الناااتج عاان تطبيااق البرنااامج التااأهيمى إلااى تركياازهم عمااى و زو الباااحثعاا، ويالقااوام ككاال 
طالاة لعضاالت الصادر وتقوياة العضاالت القابضاة والمقرباة استخدام تمرينات تعمل عمى زياادة اإل

لممنكبااين ، كمااا توضااح نتااائج الدراسااة الحاليااة تحساان فااى الحالااة القواميااة بشااكل عااام لاادى عينااة 
إلااى وجااود  (2019د أسببماع نوفببل  2019)إسببراع عبببدالمولى البحااث ، و تشااير نتااائج دراسااة 

ياة المساتخدمة وهاو ماا يشكاد نتاائج الدراساة الحالياة نتيجاة البارامج التأهيم تحسن فى الحالة القوامياة
وبببذلك يتحقببق الفببرض األول لمبحببث والببذي يببنص عمببى وجببود فببروق ذات داللببة إحصببائية بببين 

 القياس القبمى والبعدي فى المتغيرات القوامية لصالص القياس البعدى .
 عرض ومنا شة نتائج الفرض الثانى  : 

 
 
 
 
 

 (5جدول  )
 القياس القبمي والبعدى لدى مجموعة البحث فى المتغيرات الفسيولوجيةداللة الفروق بين 

 52ن= 
 م

املتغيرات 

 الفسيولوجية

 اللياس البعدى اللياس اللبلي
فروق 

 املتوسطات

الخطأ 

املعياري 

 للمتوسط

 كيمة ت
نسبة 

 %التحسن

حجم 

 التأثير

داللة حجم 

 ع± س ع± س التأثير

1 Time 12.903 0.531 17.070 0.535 4.167 0.172 24.220 32.292 3.275 مرتفع 

2 HR rest 76.833 1.749 68.750 0.754 8.083 0.484 16.702 10.521 1.310 مرتفع 

3 HR max 188.833 4.914 179.167 4.859 9.667 0.688 14.050 5.119 1.091 مرتفع 

4 
HR aft 3 

min 

127.000 10.703 114.750 7.653 

12.250 1.388 8.827 9.646 1.616 

 مرتفع

5 BF 51.000 8.090 42.583 7.549 8.417 0.393 21.417 16.503 1.799 مرتفع 

6 VE 104.083 29.331 114.083 29.842 10.000 0.844 11.850 9.608 1.595 مرتفع 

7 VO2 3.163 0.643 3.803 0.604 0.640 0.040 16.123 20.232 1.878 مرتفع 

8 VO2/kg 41.713 7.664 52.297 7.202 10.583 0.452 23.437 25.372 2.880 مرتفع 
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 1.796=0.05 يمة ت الجدولية عند مستوى معنوية 
:  0.80: متوسببط         0.50: مببنوفض        0.20لتببأثير لكببودن :  مسببتويات حجببم ا

 مرتفع
بببين القياسببين 0.05 ( داللببة الفببروق االحصببائية عنببد مسببتوى معنويببة 5يتضببص مببن جببدول )

القبمى والبعدى لدى مجموعة البحث فى المتغيبرات الفسبيولوجية  يبد البحبث و بد تراوحبت  يمبة 
( كما حققت نسبة تحسن مئويبة تراوحبت مبا 24.220لى ا 8.827)ت( المحسوبة ما بين   )

البى  1.091%(  كما حقق حجبم التباثير  بيم تراوحبت مبا ببين )37.243% الى 5.119بين )
( ودببى دالالت تراوحببت مببا بببين المنوفضببة والمرتفعببة ممببا يببدل عمببى فاعميببة المعالجببة 3.275

 .التجريبية بشكل متفاوت عمى المتغير التابع 
 والبعدي القبميالقياسين متوسطات بين  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  (5ول )تشير نتائج جد

( أقل من قيمة اختبار )ت( المحسوبة 5.796حيث كانت قيمة )ت( الجدولية ) عينة البحثلدى 
( في المتغيرات الفسيولوجية لصالح القياس 24.220( الى )8.827تراوحت ما بين )والتي 

طات القياسات نسبة تحسن فى زمن أداء األختبار بمغت نتائج متوس البعدي وأظهرت
% وهو ما يوضح قدرة أفراد عينة البحث عمى االستمرار فى األداء البدنى لفترة أطول  32.292

منها فى القياس القبمي وكذلك تحسن معدل النبض فى الراحة وأقصى معدل لمنبض وبعد 
% كما تحسن معدل  50.525:( إلى 5.559المجهود بثالثة دقائق بنسبة تراوحت ما بين )

% وبمغت نسبة تحسن  9.608% وتحسنت التهوية الرشية بنسبة  56.503التنفس بنسبة بمغت 
% أما النبض  25.372% والنسبي  20.232الحد األقصي الستهالك األكسجين المطمق 

 :( وكانت نسبة التحسن في حجم ثاني اكسيد37.243األكسجيني فبمعت نسبة التحسن )
% ويرجع الباحث هذا التحسن إلى تمرينات القوة العضمية واإلطالة  56.557الكربون 

والتمرينات التنفسية المستخدمة فى البرنامج التأهيمى قيد البحث والتى ساعدت فى تحسين الحالة 
القوامية لمجزء العموى والتى أثرت بدورها عمى القياسات الفسيولوجية ا حيث تشير نتائج دراسة 

أن التشوهات القوامية لمجزء العموى من الجسم لناشئي كرة السمة تشثر  (2020امص صقر س)
عمى المتغيرات الفسيولوجية ، فعند إصابة الفرد بتشوة فبن ذلك يشثر عمى األجهزة الحيوية 
الداخمية لمجسم ، فتشوة الكتفين يصاحبهما حدوث ضغط عمى الرئتين فيقمل ذلك من كفاءة 

)محمد حسانين د محمد را ا انيكية ويقمل أيضًا من السعة الحيوية لهما . الرئتين الميك
2003  :35)  

9 O2puls 16.782 3.585 23.032 3.916 6.250 0.429 14.582 37.243 3.125 مرتفع 

11 VCO2 4.485 1.265 3.744 1.218 0.741 0.042 17.636 16.517 1.794 مرتفع 
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أن إصاااابة العماااود الفقاااري باالنحرافاااات القوامياااه   (40:  2003أمبببانى متبببولى وتشاااير )
وبخاصاة فاي المنطقاة الظهرياة تاشدى الاى تغيار فاي وظيفاة الجهاازين الادوري والتنفساي يظهار فااي 

وانخفاض السعة الحيوية ، ولهذا فاالنحرافاات القوامياه لهاا أثاار سامبية عماى  إخفاق الجهاز الدوري
 أجهزة الجسم المختمفة وخاصة الجهازين الدوري والتنفسي. 

إن كفاااااة القمااااب والجهاااااز الاااادورى تاااارتبط بالعديااااد ماااان الخصااااائا المورفولوجيااااة والحالااااة 
الااادم ، والااادفع القمباااي ، وحجااام الوظيفياااة لمقماااب واألوعياااة الدموياااة ومنهاااا معااادل القماااب ، وضاااغط 

الضربة ، وأنة من خالل تماك المششارات يمكان قيااس وتقاويم كفااءة القماب والجهااز الادورى ، يقاوم 
الجهااااز التنفساااي والااارئتين بكثيااار مااان المتطمباااات المهماااة خاااالل النشااااط الرياضاااى وذلاااك بغااارض 

ظيفااة الجهااز التنفساي فااى التعااون ماع الجهااز الاادورى بشاكل فعاال وتااتمخا الفعالياة األساساية لو 
تاااأثير عمميااااة التهويااااة الرئويااااة لتحقاااق كفاااااءة تبااااادل الغااااازات باااين الحويصااااالت الهوائيااااة بااااالرئتين 

 (51:  1997)أبو الع  عبد الفتاح د محمد حسانين والشعيرات الدموية . 
ر ( والتى تشي2013 إس م السيدوتتفق نتائج الدراسة الحالية مع ما تشكد  نتائج دراسة )

 محمبببود فتحبببيأناااة كمماااا تحسااانت الحالاااة القوامياااة تحسااانت الكفائاااة الوظيفياااة والبدنياااة ويضااايف )
مسااااقط المنطقااااة الصاااادرية يساااااعد عمااااى تحسااااين بعااااض الوظااااائف  –( أن تحساااان زوايااااة 2014

( ضااعف السااعة الحيويااة لاادى افااراد العينااة 2015 محمببد ريهببامالتنفسااية ، وتشااير نتااائج دراسااة )
ن المعدل الطبيعي ونتيجة النحاراف العماود الفقاري خاصاة فاي حالاة اساتدارة نتيجة لزيادة الوزن ع

الظهاار ، ايضااًا يااشثر االنحناااء الجااانبي الصاادري عمااى ضااغط الاادم والسااعة الحيويااة ووجااود ارتباااط 
( وجااااود عالقااااة ارتباااااط بااااين المتغياااارات القواميااااة 2017 فبببب اد رببببباابياااانهم ، كمااااا تشكااااد دراسااااة )
مساااعة الحيوياااة والحاااد األقصاااي الساااتهالك األكساااجين ، وتوضاااح نتاااائج والمتغيااارات الفسااايولوجية ل

( حادوث تحساًنا فاي مقااييس زواياا العماود الفقاري )عنقياة، صادرية، 2017 محمبود محمددراسة )
قطنية ( قيد البحث، تحقيق المجموعة التجريبية تحسنا ممحوًظأ في المتغيرات الوظيفية قيد البحث 

( إلى ارتفاع كبير فى نسبة السعة الحيوية بعد تطبيق 2017 حسن إسراع، وتشير نتائج دراسة )
البرنااامج التااأهيمى وهااو مااا يشكااد نتااائج الدراسااة الحاليااة وبااذلك يكااون قااد تحقااق الفاارض الثااانى ماان 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبمبي والقيباس البعبدى الدراسة والذي ينا عماى 
  لصالص القياس البعدى . فى بعض المتغيرات الفسيولوجية

ن ما يمي :و اءات ونتائج البحث يستخما الباحثفي ضوء إجر  استنتاجات البحث :  
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تحسن الحالة القوامياة لمجازء العماوى مان الجسام إلي البرنامج التأهيمى المقترح قيد البحث أدى  .5
الكتفاين  اساتدارة –زوايا العماود الفقاري  –تحدب الظهر  –فى كل من  ) سقوط الرأس لرمام 

 ( لدى ناشئي كرة السمة .
البرنااامج التااأهيمى المقتاارح قيااد البحااث أدى إلااى تحساان المتغياارات الفساايولوجية قيااد البحااث )  .2

 –الحااد األقصااي السااتهالك األكسااجين  –التهويااة الرشويااة  –معاادل التاانفس  –معاادل الناابض 
 .  حجم ثانى أكسيد الكربون (  لدى ناشئي كرة السمة –النبض األكسجيني 

 توصيات البحث :  

 ن بما يمى : و وفى حدود عينة البحث يوصى الباحثمن خالل نتائج البحث 

 تطبيق البرنامج التأهيمى عمى المصابين بالتشوهات القوامية لمجزء العموى من الجسم . -5
األهتمااااام بالتمرينااااات التعويضااااية فااااى نهايااااة الوحاااادات التدريبيااااة لتالفااااى تكاااارار حاااادوث هااااذ   -2

 التشوهات.
جراء مزيد من األبحااث والدراساات عماى التشاوهات القوامياة لمرياضايين وغيار الرياضايين لماا إ -3

 لها من أضرار عمى الصحة العامة لرفراد .
االهتمااااام بااااالبرامج التأهيميااااة لمرياضاااايين لعااااالج التشااااوهات القواميااااة الناتجااااة عاااان الممارسااااة  -4

 الرياضية أو غيرها من األسباب .
مياااة فاااى بنااااء وتصاااميم البااارامج التأهيمياااة والبااارامج التدريبياااة لضااامان االسترشااااد باألساااس العم -5

 تحقيق التنمية المتوازنة لمقوة العضمية والمرونة.
إجااراء مزيااد ماان الدراسااات لمتحقااق ماان صااحة النتااائج ومناساابتها لممراحاال الساانية والرياضااات  -6

 االخرى .
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لمراجع ائمة ا  

 :  يةالمراجع العربأواًل : 

حسانين : فسيولوجيا ومورفولوجيا الرياضة  عبد الفتاح د محمد صبحيأبو الع  أحمد  .5
 م . 5997دار الفكر العربي ، القاهرة ،  5وطرق القياس والتقويم، ط

:  فاعمية برنامج إصالحى لرفع الكفاءة الوظيفية لدى المصابين أحمد سامى محمد الباز .2
رسالة دكتوراة غير منشورة ،  ، د الفقري لمرحمة التعميم األساسيببعض انحرافات العمو 

 م .2056التربية الرياضية ، جامعة المنصورة ،  كمية
: بعنوان دراسة تحميمية لحالة القوام المصاحبة  أحمد محمد محمود عبدالمنعم الطنطاوي .3

لطبيعة العمل المهني لبعض المشسسات اإلدارية بمحافظة الدقهمية رسالة ماجستير غير 
 م .2057 ، الرياضية ، جامعةالمنصورة لتربيةا منشورة ، كمية

: برنامج تأهيمي حركي لتحسين بعض القدرات الوظيفية  إسراع عبد المولى السيد عطية .4
لمعمود الفقري لمحد من إنحرافات الطرف العموي لمسيدات بعد إنقطاع الطمث ، رسالة 

 م . 2059دكتوراة غير منشورة ، كمية التربية الرياضية ، جامعة طنطا ، 
: تأثير التمرينات العالجية والهاثا يوجا عمى مصابى إستدارة  إسراع مصطفى حسن عمى .5

الكتفين لتمميذات المرحمة اإلعدادية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية 
 م .2057الرياضية ، جامعة بني سويف ، 

امى عمى تحسين الكفاءة : تأثير برنامج رياضى مقترح لمتحكم القو  إس م السيد العربى .6
، كمية التربية  القوامية والوظيفية والبدنية لممعاقين بصريا، رسالة ماجستير غير منشورة

 م .2053الرياضية بنين، جامعة اإلسكندرية ، 
: تأثير برنامج تأهيمي وتمرينات البيالتس عمى الحالة القوامية  أسماع طادر نوفل .7

إنحرافات قوامية بالعمود الفقري بحث منشور ،  والوظيفية لدى الالعبات ممن لديهن
 م. 2059مجمة أسيوط لعموم وفنون التربية الرياضية ، 

 55: أثر عمالة المراهقين عمى مورفولوجيا القوام من ) أسماع محمود سامى عبدالبا ى .8
( سنة بمحافظة الفيوم ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية الرياضية 57-

 م .  2025جامعة حموان ، لمبنات ، 
ت : بعض التغيرات البدنية والوظيفية المصاحبة إلنحرافا أمانى متولى إبراديم البطراوى .9

( سنة ، رسالة ماجستير غير 55-52ود الفقرى األمامية الخمفية لمتمميذات من ) مالع
 م .  2003منشورة ، كمية التربية الرياضية لمبنين ، جامعة اإلسكندرية ، 

http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a1+%d8%b9%d8%a8%d8%af+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d9%84%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%af+%d8%b9%d8%b7%d9%8a%d8%a9&criteria1=2.
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a1+%d8%b9%d8%a8%d8%af+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d9%84%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%af+%d8%b9%d8%b7%d9%8a%d8%a9&criteria1=2.
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: ذوي االحتياجات الخاصة مدخل في التأهيل البدني ،  حمد النواصرةحسن م .50
 م .2006دار الوفاء لدينا الطباعة والنشر ، اإلسكندرية ، 

: الحديث في خطط المعب في كرة السمة ، مقال عممي،  رابحة محمد لطفي .55
 م.2000غير منشور ،

الفسيولوجيه لدى الحاله القواميه وعالقتها ببعض المتغيرات :  رباا ف اد احمد .52
لرياضيه ، جامعة طنطا رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربيه ا  العبى الدراجات

 م .2057،
: دراسة الحالة القوامية وبعض الوظائف الحيوية لمسيدات  ريهام محمد أحمد .53

( سنة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية الرياضية  45 – 35البدينات ) 
 م.2055امعة األسكندرية ، بنين ، ج

، ناهد أحمد عبد الرحيم : القوام والتمرينات العالجية ،  زينا عبد الحميد العالم .54
 م.2005مذكرة غير منشورة ، كمية التربية الرياضية لمبنات ، جامعة حموان ، 

: دراسة الحالة القوامية لمجزء العموي لالعبي كرة السمة  سامص رجا محمد صقر .55
ى بعض المتغيرات الفسيولوجية رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية وتأثيرها عم

 .  2020الرياضية  ، جامعة طنطا ، 
: اإلصابات الرياضية الشائعة وعالقتها  سمر ص ح الدين السيد عبدالوداا .56

بالحالة القوامية لدى ناشط كرة السمة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية 
 م . 2054لمبنين ، جامعة األسكندرية الرياضية 

: الحالة القوامية لدي العبي التايكوندو  سمر عصام عبدالعزيز أبو ريحان .57
لرياضية وعالقتها باإلصابات الرياضية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية ا

 م .2057 ، بنين ، جامعة االسكندرية
، توب تن لمطباعة والنشر، : التشريح الوصفى والوظيفى  سيدعبد الجواد .58

 م .  2055بورسعيد ، 
: فسيولوجيا الرياضة ، مركز الكتاب لمنشر ،  عبدالرحمن عبدالحميد زادر .59

 م. 2055القاهرة ،
: برنامج مقترح لتأهيل العضالت العاممة عمى الكتف بعد  مجدى محمود وكوك .20

ية الرياضية ، جامعة إصالح الخمع المتكرر ، رسالة دكتورا  غير منشورة ، كمية الترب
 م .5996طنطا ، 

، منشأة  3: عمم وظائف األعضاء والجهد البدني ، ط محمد سمير سعد الدين .25
 م.     2000المعارف ، األسكندرية ، 
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،  5القوام السميم لمجميع ، ط : عبدالس م را ا محمد صبحى حسانين د محمد .22
 م .5995دار الفكر العربى القاهرة، 

: القوام السميم لمجميع " ، دار  د محمد عبدالس م را ا محمد صبحي حسانين .23
 م .  2003الفكر العربي ، القاهرة ، 

: التأهيل الرياضى واإلصابات الرياضية واإلسعافات ، القاهرة  محمد  درى بكرى .24
 م.2000، 
: تأثير تمرينات ثبات الجذع عمى تحدب الظهر محمد محمود سيد أحمد  .25

، رسالة ماجستير غير  سنة 52 - 9لمتالميذ من سن  وبعض المتغيرات الوظيفية
 م .2057منشورة ، كمية التربية الرياضية لمبنين والبنات ، جامعة بورسعيد ، 

تحدب  -ثير درجات انحرافي )استدارة الكتفين أت محمد مصطفي احمد أبو العزم .26
رحمة الثانوية ، عمي بعض المتغيرات الوظيفية لمجهاز الدوري التنفسي لتالميذ الم الظهر(

 م .2009رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية الرياضية ، جامعة طنطا ،
: طرق قياس الجهد البدنى فى الرياضة ، مركز  محمد نصر الدين رضوان .27

 م .       5998الكتاب لمنشر ، القاهرة ، 
 : برنامج رياضي لتحسين تشو  استدارة الكتفينمحمود فتحى محمد الهبوارى .28

وأثرة عمى بعض الوظائف التنفسية لذوى االحتياجات الخاصة من ضعاف البصر 
سنة( ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية الرياضية ، 58–55لممرحمة من)

 م . 2054جامعة مدينة السادات ، 
: دراسة تحميمية لبعض المتغيرات الهجومية المشثرة عمى  مدحت صالص سيد .29

الرياضة السمة ، المشتمر العممي الدولي ) بطولة السابعة لمشباب في كرةت النتائج مباريا
، وتحديات القرن الواحد والعشرين( ، المجمة العممية لمتربية البدنية والرياضية ، المجمد 

 م.      5997األول ، 
: تأثير برنامج تمرينات مقترح لعالج  مصطفي عبدالعزيز عبدالعزيز  مقيمة .30

رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية  ،  عمود الفقري لممالكمين الشباببعض انحرافات ال
 م.2005التربية الرياضية ، جامعة حموان ، 

: موسوعة فسيولوجيا الرياضة بدار  نادر محمد شمبى د حسين أحمد حشمت .35
 م.2007الكتب والوثائق القومية ، 

، مذكرة غير منشورة ، : التمرينات التأهيمية لتربية القوام  نادد أحمد عبدالرحيم .32
 م .      2007كمية التربية الرياضية لمبنات ، جامعة حموان ، 



 
503 

: فاعمية برنامج بدني عالجي واليوجا لالعبي  داجر عبد الحفيظ كي ني .33
الدراجات المصابين بزيادة تحدب الظهر في بني سويف ، رسالة ماجستير غير منشورة 

 م .2058سويف ، ، كمية التربية الرياضية ، جامعة بني 
التى من  ة: دراسة تحميمية لمتكوينات الخططية الهجومي ياسر محمد حسن دبور .34

، كمية التربية  59مركز الجناحين والظهيرين فى كرة اليد ، نظريات وتطبيقات ، العدد 
 م.  5994الرياضية لمبنين ، االسكندرية ، 
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