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االهداء........
الى رمز الرجولة والتضحٌة والقلب الكبٌر
الى من دفعنً الى العلم وبه ازداد أفتخار
الى الذي ال تفٌه الكلمات والشكر والعرفان الجمٌل
(روح والدي )

الى رمز الحب و بلسم الشفاء
الى من افنت حٌاتها طلبآ لراحتً وسعادتً
(والدتي العزيزة )

الى القلوب الطاهرة الرقٌقة و النفوس البرٌئة الى رٌاحٌن حٌاتً
(أخواتي الغاليات )

الى من رافقنً فً طرٌق النجاح وسار معً الدرب خطوه بخطوه وما ٌزال ٌرافقنً لحد
االن........

الى أصدقائً الذٌن تسكن صورهم وأصواتهم أجمل اللحظات واألٌام التً عشتها.....

نوره......

شكر وتقدير
تسٌ هللا اىسحَِ اىسحٌُ
اىهٍ ال َطُة اىيُو إال تشنسك وال َطُة اىْهاز اىً تطاعتل  ..وال تطُة اىيحظاخ
إال ترمسك  . .وال تطُة األخسج إال تعفىك  ..وال تطُة اىجْح اال تسؤَتل( ....هللا جو
جالىه)
اىً ٍِ تيغ اىسساىح وأدي األٍاّح  . .وّصح األٍح  . .اىً ّثٍ اىسحَح وّىز اىعاىَُِ
(سُدّا ٍحَد "ص")
قاه األٍاً عيٍ "عيُح اىسالً" (( اذا ىٌ تنِ عاىَآ فنِ ٍستَعآواعُآ))
أتقدً تاىشنس اىجزَو اىً عَادج ميُح اىتستُح اىثدُّح واىعيىً اىسَاضُح -جاٍعح
اىقادسُح ٍتَثيح تاىدمتىز هشاً اىهْداوٌ  .واىدمتىز عيٍ عطشاُ اىَعاوُ اىعيٍَ
ىَساعدتهَا عيً أتَاً ٍتطيثاخ اىدزاسُح.
وعسفاّا ٍٍْ تاىجَُو أت قدً تفائق اىشنسواىتقدَسواالٍتْاُ اىً اىدمتىزج اىَشسفح (االء
عثد اىىهاب عيٍ اىَاه هللا) ىتقدََها االحتُاجاخ واىَشىزاخ اىعيَُح مافح .

نىره

الفصل االول

 -1التعرٌف بالبحث
 1-1المقدمة واهمٌة البحث
 3-1مشكلة البحث
 2-1هدف البحث
 4-1فروض البحث
 5-1مجاالت البحث
1-5-1

المجال البشري

3-5-1

المجال الزمانً

2-5-1

المجال المكانً

الفصل الثاني

 -3الدراسات النظرٌة والمتشابهة
 1-3الدراسات النظرٌة
 1-1-3الباٌومٌكانٌك الرٌاضً
 1-1-1-3أقسام الباٌومٌكانٌك
3-1-3التأهٌل
 2-1-3الجمناستك
 1-2-1-3مهارة الوقوف على الٌدٌن
 3-3الدراسات المتشابهة
 1-3-3دراسة (علً بدٌوي طابور)

الفصل الثالث

2ــ منهج البحث واجراءاته المٌدانٌة
 1-2منهج البحث
 3-2عٌنة البحث
 2-2أدوات ووسائل البحث
 1-2-2االختبارات القبلٌة
 3-2-2االختبارات البٌئٌة
 2-2-2االختبارات البعدٌة
 4-2-2االختبارات القبلٌة والبٌنٌة والبعدٌة
 5-2-2الوسائل االحصائٌة

الفصل الرابع

-4عرض وتحلٌل ومناقشة النتائج:
 1-4عرض النتائج

الفصل الخامس
-5االستنتاجات والتوصٌات

 1-5االستنتاجات
 3-5التوصٌات
1المقدمة وأهمٌة البحثٌعد المستوى الصحً للشعب احد المقاٌٌس تقدم والرقً لكل أمة  ,حٌث أتجهت جمٌع الدول
التً تطورت أقتصادٌا وصناعٌا و اجتماعٌا الى االعتناء بالفرد وصحته  ,فقامت هذه الدول
بتسخٌر جمٌع امكاناتها وفً كل مجاالت العلوم والمعرفة من اجل خدمة افراد شعوبها .ولعل
من ابرز هذه العلوم التً أهتمت بالجانب الصحً علم الرٌاضة العالجٌة الذي ٌحاول من خالل
وسائله المختلفة عالج االصابات وتقوٌم التشوهات القوامٌة التً تصٌب االفراد الرٌاضٌٌن
وغٌر الرٌاضٌٌن وعالجها حٌث "انه علم مستقل ٌستخدم التمارٌن والوسائل الطبٌعٌة حسب
نظام وجرعات محددة للوقاٌة والعالج وٌعدمن الوسائل الطبٌة االساسٌة لتؤهٌل المصابٌن
والمعوقٌن" .موضوع القوام البشري وتقوٌم التشوهات القومٌة من المواضٌع التً تؤخذ حٌزا
كبٌرا من اهتمامات هذا العلم  ,اثناء ممارسته االنسان لمختلف الفعالٌات والنشاطات الحٌاتٌة
والرٌاضٌة تتعرض اعضاء جسمه الى كثٌر من الجهد واالعباء ,وان من اكثر هذه االجزاء
تعرضا للجهد واالعباء فً الجسم هو العمود الفقري" كونه المحور الذي ٌرتكز علٌه القفص
الصدري والذراعان وتتصل به معظم العضالت التً تحرك الجذع مع قسم من عضالت
االطراف العلٌا والسفلى ,فٌعد بذلك الدعامة القوٌة التً ٌستند الٌها الجسم وعلى هذا االساس فان
العمود الفقري ٌتحمل جزء مهما من الجهد والعبء الواقع على الجهاز العضلً  -العظمً
ٌ,مثل القوام بالنسبة لعلماء الحركة "معٌارً ا اومقٌاسًا للكفاءة المٌكانٌكٌةواالدراك الحسً –
حركٌوالتوازن والتوافق العضلً العصبً" , 8والذي ٌكونعماد العمود الفقري " كقطعة فنٌة
هندسٌة مٌكانٌكٌةوهو محور ومركز الدعملجمٌع اجزاء الجسم.
وٌعتبرالباٌومٌكانٌكالعالجٌاحدانواعالباٌومٌكانٌكالرٌاضٌالذٌٌركزعلىبعضالتمرٌناتالعالجٌةالمستخد
مفٌمجالتشخٌصوعالجٌوأعادهتؤهٌاللخواصالمٌكانٌكٌةللقوامؤثناءالثباتؤوالحركةوالناتجالحركٌلثباتؤ
ودٌنامٌكٌةالقوامهومحصلهتؤثٌرمتبادلبٌنالقوىالداخلٌةوالخارجٌة
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 -8محمد عادل رشٌد ,محمد جبار برٌقع ,مٌكانٌكٌة اصابة العمود الفقري  ,االسكندرٌة :منشؤة
,المعارف  ,8992,ص.83

ً
االانهاستناداالىالمبادئالفٌزٌائٌةفٌالمجااللرٌاضٌوخاصةمنهامبدأالعزوموكٌفٌةاستثمارهمٌدانًٌااوالتخل
صمنهحتىالٌكونمعٌ ًقاوفقمقدار
ظهورهاثناءالفعاللثابتاوالدٌنامٌكً,فؤنتفادٌتولٌدعزمخارجٌبالجسمحسبطبٌعةاالداءٌفسح
ً
لالستثمارمبدأمهمجدافٌالمجااللدٌنامٌكٌوهومبدأنقاللزخمفٌمجالٌهالخطٌوالدورانً.
المجا
أن مهارة الوقوف على الٌدٌن من المهارات االساسٌة التً تعتمد علٌها اغلب السالسل الحركٌة
وعلى كل االجهزة ,وعلٌه فان مهارة قفزة الٌدٌن االمامٌة والخلفٌة على جهاز بساط الحركات
االرضٌة وقفزة الٌدٌن على جهاز حصان القفز وضمن حدود الدراسة ال توفر مسار حركً
دورانً مناسب لمركز ثقل الجسم مالم ٌمر الجسم بكامل اجزاءه بالوقوف على الٌدٌن وتمر
كامل نقاطه التشرٌحٌة فً لحظة من لحظات االداء بخط الجاذبٌة وبنفس الوقت أي دون ظهور
عزم خارجً معٌق.وهذا كان دافعا الى البحث فً هذه الظاهرة القوامٌة غٌر الصحٌة من خالل
تنفٌذ برنامج تمرٌنات عالجٌه مقترحه لغرضؤعاده تؤهٌل خواص مٌكانٌكٌه القوام ألداء الوقوف
على الٌدٌن فً الجمناستك لطالبات كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضٌة فً جامعة القادسٌة.

 3-1مشكلة البحث
أن تشوه تحدب الظهر (الجزء العلوي من الجذع) ٌإدي الى عدم حصول الطالبات على مد
كامل لزاوٌة مفصل وحزام الكتف والجذع وبروزه عن الخط

الوهمً العمودي للجذب

االرضً اثناء اداء الوقوف على الٌدٌن مما ٌخلق لدى الطالبات عزم خارجً مإثر سلبا على
اتزانه الثابت أو الدٌنامٌكً وعلٌه فؤنه وفقا لمبدأ العزوم فؤن محصله القوى المإثر فً الجسم ال
تكون متعادلة مما ٌإدي الى أن مهارة قفزة الٌدٌن االمامٌة والخلفٌة التمر بمهاره الوقوف على
الٌدٌن بشكل سلٌم بٌومٌكانٌكٌا وعلى ذلك فؤن األداء ٌبقى محافظا على مسارات حركٌة لمركز
ثقل الجسم غٌر مرغوبة نتٌجة الخطؤ الحاصل من تشوه تحدب الظهر الذي ٌعرقل تكنٌك األداء
وال ٌنسجم مع المتطلبات الباٌومٌكانٌكٌة للمهارة المطلوبة أال اذا الحظ المدرس أو المدرب
لعالج ما ٌمكن وارجاع الجزء المشوه الى وضعه الطبٌعً باستخدام التمارٌن الخاصة.

وعلى ذلك كانت الحاجه ماسه للتدخل وتوضٌح سبب الفشل الجزٌئً فً األداء لدى العدٌد من
الطلبات واعتماد عٌنة منهم لمشروع البحث.

 2-1هدف البحث
التعرف على تؤثٌر الباٌومٌكانٌك العالجً فً اعاده تؤهٌل خواص مٌكانٌكٌة القوام فً رٌاضة
الجمناستك

 4-1فروض البحث
توجد فروق ذات داللة احصائٌة بٌن القٌاسات القبلة والبعدٌة ولصالح القٌاسات البعدٌة فً بعض
القدرات العضلٌة ومسافة التشوه ومستوى األداء.

 5-1مجاالت البحث:
 1-5-1المجال البشري  :عٌنة من طالبات كلٌة التربٌة الرٌاضٌة وعلوم البدنٌة -المرحلة الثالثة
للعام دراسً 7182-7185

 3-5-1المجال الزمانً  :من 7182/8/8الى 7182/7/75
 2-5-1المجال المكانً :قاعه الدراسٌة للجمناستك (للبنات) كلٌة التربة البدنٌة وعلوم الرٌاضٌة
 -جامعة القادسٌة

- 3الدراسات النظرٌة والدراسات المتشابهة
 1-3الدراسات النظرٌة
 1-1-3الباٌومٌكانٌك الرٌاضً
البٌومٌكانٌكهوالعلمالذٌٌهتمبتحلٌلحركاتاإلنسانتحلٌالٌعتمدعلىالوصفالفٌزٌائً
باإلضافةإلىالتعرفعلىمسبباتالحركة

(الكٌنتك)

ٌشٌرفإادتوفٌقالسامرائٌإلىإن

"

هٌؤصإلغرٌقٌوهٌمكونةمنكلمتٌن

(Bio

الرٌاضٌة

,وبماٌكفالقتصادوفعالٌةفٌالجهد.

كلمةبٌومٌكانٌك
)

(الكٌنماتك)

وتعنٌالحٌاةو

()Biomechanics
(mechanic

)

وتعنٌالواسطةأواألداة,فانتركٌبالكلمةٌعنٌاآللةالحٌوٌةوهوالعلمالذٌٌبحثفٌحركةاألجسامالحٌةوالمادٌة
منوجهةالقوانٌنالمادٌةمندوناستثناء
والبٌومٌكانٌكهوعلمٌبحثفٌحركةاإلنسانؤوالحٌوانؤوبعضؤجزائهبطرٌقةموضوعٌةملموسةسواءعلىمس
توىسطحاألرضؤوفٌالماءأوالفضاءلتحدٌدالتكنٌكالمثالٌللحركة
وإذاماأجرٌنامقارنةبسٌطةلألرقامالقٌاسٌةفٌالوقتالحاضرفؤننانجدتطورا"

.
ملموسا"

فٌالمستوٌاتكافة,وهذاالتطورجاءنتٌجةلألبحاثالمستمرةللحركةوظهوراآلالتالتقنٌةودراسةالحركةدرا
سةوافٌةمنحٌثزمانها,إضافةإلىالقوىالمسببةفٌحدوثالحركة,ومماسبقدراستهنجدإنعلمالبٌومٌكانٌكقدٌمق
دمالحركة,فقدكانتالحركةغٌرمقننة,بمعنىالٌتوفرفٌهاجانباالقتصادبالجهدللتغلبعلىالمقاومةالمعٌنةبمس
ارحركٌوعملعضلٌبعدمانكونقدوصلناإلىالتوجٌهالحركٌاألفضل.
"وٌعدالبٌومٌكانٌكعلما"حدٌثا"
فٌالمجااللرٌاضٌظهرنتٌجةالحاجةإلىدراسةحركةالكائناتالحٌةمنالناحٌةالمٌكانٌكٌة,
وفٌبداٌةالسبعٌناتتولىالمجلسالدولٌمصطلحالبٌومٌكانٌكلوصفالحقاللدراسٌالمتعلقبالتحلٌاللمٌكانٌكٌلألن
ظمةالحً

 1-1-1-3أقسام الباٌومٌكانٌك

-:

-البٌوكٌنتك

علمٌعنىبدراسةأسبابالحركةوالقوىالمصاحبةسواءأكانتناتجةعنهاأومحدثةلها,وٌبحثفٌمسبباتالحركةون
تائجاالنقباضالعضلٌوعالقتهبمثالٌةاألداء .
البٌوكٌنماتٌك  -:وهودراسةالحركةدراسةوصفٌةمنحٌثالزمانوالمكاندونالتطرقإلىالقوةالمسببةلها .وانالخصائصالكٌنماتٌكٌةلحركةاإلنسانتتحددمنخاللدراسةالشكاللخارجٌالهندسٌورسمالمسارالحركٌل
إلنسانفٌالفضاءوتغٌراتهفٌالزمن,أٌٌهتمبالجانبالمظهرٌؤوالشكلٌللحركةمثل
(المسافة,الزمن,السرعة)
ورسممساراتها,واناعتماداألسالٌبالدقٌقةمنالتحلٌلبواسطةالكامٌراتالسرٌعةواستخدامؤجهزةالكمبٌوتر
ذاتالبرمجٌاتالحدٌثةوالمتخصصةفٌهذاالمجالهوالذٌقادإلىتلكالنتائج,إذأنالعٌنالبشرٌةالمجردةغٌرقادرة
علىمتابعةاألداءالذٌٌتمٌزبالسرعةالكبٌرةكذلكالٌمكنقٌاسالمتغٌراتاألخرىكالسرعةأومقدارالزاوٌةعنط
رٌقالنظرفقط .

 3-1-3التأهٌل
هو اعادة الشكل والوظٌفة الى المستوى ما قبل االصابة و ٌحتاج التؤهٌل الى برنامج مكثف
وشامل لجمٌع أجهزة الجسم بحٌث ٌعطً مدى حركٌا وقوة ومطاولة وتناسقا وخالل هذا
البرنامج ٌجب تقدٌر مدى استفادة الرٌاضً بٌن فترة واخرى للتؤكد من سٌره بصوره صحٌحه.
وٌنفذ البرنامج من قبل اشخاص اخصائٌٌن مإهلٌن مع تخطٌط وتنظٌم وتقٌم العملٌة التؤهٌلٌة
بواسطة افضل الطرق مع تعلم وتثقٌف الرٌاضً فً كٌفٌة ممارسة الوسائل والتمارٌن كما ٌجب
استشارة اخصائٌٌن فً مجاالت اخرى عند ظهور اٌة
مشكلة"انهناكتشخٌصمثلهذهالحاالتسوفٌإدٌانعاجالامآجالالىحدوثآالمالظهرالمتكررةوالمزمنةوالتٌس
وفوالبدانتعٌقالرٌاضٌعنالممارسةالرٌاضٌةاالعتٌادٌةوتإخرهعنتطوٌرمستواهاوقدتمنعهنهائًٌامنالمم
1

ارسةالرٌاضٌةمستقبال
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -8فالحفرنسٌس,اصاباتالعمودالفقرٌلدىالرٌاضٌٌن,بغداد:دارالرافدٌنللطباعةوالنشر. 8997 .ص

 2-1-3الجمناستك
الجمبازهٌرٌاضةتتضمنؤداءسالسلمنالحركاتفٌؤجهزةمختلفةففٌكلجهازسلسلةمنالحركاتمختلفة.
ٌجمعالجمبازبٌنالقوةوالمرونةوالسرعةوالبراعة.

مسابقاتالجمبازالفنٌللرجالتتكونمن

5

أجهزةهٌالبساطاألرضٌوحصانالحلقوالحلقوحصانالقفزوحالٌاٌسمىبطاولةالقفز,المتوازٌوجهازالعقلة
كونفٌمجااللجمبازالفنً,أمامسابقاتالسٌداتتكونفٌمجالٌالجمبازالفنٌواإلٌقاع  ..ومن فوائد الجمباز
رٌاضةتساعدعلىتقوٌةعضالتالجسموتنمٌتها.
ومعظمالتمرٌناتالجمبازٌهتشتملعلىحركاتبطٌئةمتناغمة,وٌمكنؤداإهادونالحاجةإلىمعداتخاصة.
تإدىالتمرٌناتالجمبازٌةعادةقباللنشاطالجسدٌالمضنٌوبعدهللتقلٌلمنخطرالتعرضلإلصابةومنؤلمالعض
التومنفوائدالجمبازكذلكٌساعدعلىتحقٌقتوازنالشخصوأنٌجعلهرشٌقاوقوٌابدنٌاوتعتمدعلىمرونةالجسم

 1-2-1-3مهارة الوقوف على الٌدٌن
ٌعتبرالوقوفعلىالٌدٌنمنؤهمالحركاتالجمبازٌة,فهوٌعتبرأساسالعدٌدمنالحركات,والٌمكنتخٌاللجمبازبد
ونوقوفعلىالٌدٌن.منالحركاتاألساسٌةالمهمةبلوٌعتبرالعصـــبالرئٌســـٌلرٌاضةالجمبازوأغلبالحركاتتب
دأمنهوتنتهٌإلٌهوالوقوفعلىالٌدٌنٌبدأمنوضعٌاتمتعددةوأبسطاألنواعماٌبدأمنالوقوفضماَوالطعنلألمامللو
قوفعلٌالٌدٌنٌبدأتدرٌبالوقوفعلىالٌدٌنمنالسنالمبكرةللطفلوٌجبتعوٌدالجمبازٌؤوالجمبازٌةعلىالوقوفلوقتط
وٌلنسبٌاًفٌالوقوفعلىالٌدٌنحتىٌؤلفالجسمهذهالوضعٌةممعسن
سنواتٌجبؤنٌكونالطفلقادراًعلىالثباتحوالً  41 - 71ثانٌة
الوصفالفنٌللحركة

2

-

1

منالوقوفضماًرفعؤحدىالرجلٌنؤماما ًبؤستقامة
34

ورفعالذراعٌننحواألعلىالمٌالنبالجذعلألماممعثنٌالرجاللمرفوعةحوالً

درجةٌ,تـــمالطعنلألماموإستنادالٌدٌنعلىالبساطمعمرجحةالرجاللمستقٌمةللخلفعالٌاًومدالرجاللمثنٌةم
عدفعالبساطبهالٌتمنقلمركزثقاللجسممنالرجلٌنإلىالٌدٌنثمضمالرجلٌنللوقوفعلىالٌدٌن.

 -2منهج البحث واجراءاته المٌدانٌة
1-2منهج البحث:
استخدم الباحث المنهج التجرٌبً بما ٌتماشى مع مشكلة البحث.
 3-2عٌنة البحث:
عٌنة من طلبات مرحلة الثالثة بكلٌة التربٌة البدنٌة والعلوم الرٌاضٌة – جامعة القادسٌة
وعددهن ( )41فً مادة الجمناستك الفنً (للبنات) ,واجرٌه االختبار ( )74طالبهثم تم
اختٌارهن باألسلوب العمدي ,وللحفاظ على اصول البحث العلمً والتطبٌق العلمً
لألحصاءأجري القٌاس القبلً لعٌنة البحث لغرض التثبت من التجانس ً
أوال والتكافإ ثانًٌا بٌن
افراد العٌنة على اساس متغٌر العمر والطول والوزن والقدرات الحركٌة (القدرة العضلٌة
للرجلٌن والذراعٌن والجذع)(.ووفق هذا الجدول اآلتً ) علمًا وان الباحث قد استخدم اسلوب
المجموعة الواحدة فً تنفٌذ اجراءات البحث قبلًٌا وبٌنًٌا وبعدًٌا.
جدول ٌمثل قٌم التجانس والتكافإ ألفراد العٌنة خالل االختٌار القبلً
المعالم االحصائٌة
نوع االختبارات

مجموعات

التجرٌبٌة

خالل االختبارات القبلٌة
س

معامل االختالف

ع±

العمر البٌولوجً  /سنة

77.37

1.54

%7.11

الطول  /سم

851

3.14

%7.44

الوزن  /كغم

41

8.24

%7.91

القدرة العضلٌة للذراعٌن جول/ث

88.24

8.89

%81.87

القدرة العضلٌة للرجلٌن جول/ث

81.74

1.95

%9.45

القدرة العضلٌة للصدر جول/ث

1.94

1.15

%9.14

القدرة العضلٌة للبطن جول/ث

88.57

8.48

%88.72

القدرة العضلٌة للظهر جول/ث

2.57

1.59

%9.14

مستوى االداء (درجات )

7.34

1.72

%88.88

ووفق الجدول المعروض اعاله تشٌر البٌانات االحصائٌة الى عدم وجود فروق ذات داللة
معنوٌة تإشر على وجود معامل اختالف تلغً التجانس بٌن القٌاسات الجسمٌة عالوة على عدم
وجود معامل إختالف معنوٌة تلغً التكافإ فً القدرات العضلٌة المذكورة آن ًفا ومستوى االداء
للمهارة
 2-2أدوات ووسائل البحث-:
 المصادر والمراجع العربٌة واالجنبٌة. المالحظة والتجرٌب.الالبتوبDellحاسبه علمٌة ادوات قٌاس مختلفة ( مٌزان طبً -شرٌط -قٌاس -ساعة توقٌت -استمارة تسجٌل…) -االختبارات

 1-2-2االختبارات القبلٌة:
 )8اختبار وودروف المعدل للقوام*أي للجذع قبلًٌا (مسافة انحراف النقطةالتشرٌحٌة لمفصل
الكتف عن الخط الوهمً للجاذبٌة االرضٌة).
 )7اختبار قدرة عضالت الصدر (تكرار لمدة  71ث)
 )4اختبار قدرة عضالت الذراعٌن (تكرار لمدة  71ث)
 )3اختبار قدرة عضالت الظهر( تكرار لمدة  71ث)
 )4اختبار قدرة عضالت الظهر ( تكرار لمدة  71ث)

 )5اختبار قدرة عضالت الرجلٌن ( تكرار لمدة  71ث)
 )2اختبار مستوى االداء (من  4درجات)
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
*هوجهازوودروفاالمرٌكً,تمتعدٌله
فنًٌاومٌكانٌكًٌاللحصولعلىدرجةالماجستٌرللباحثحسٌنرمضانورفلً,لغرضقٌاساالنحرافاتالقوامٌةمنع
دةمناظر

 3-2-2االختبارات البٌنٌة
 2-2-2االختبارات البعدٌة :تمرٌنات البرنامج العالجً المقترح*
لقد اعد الباحث برنامج لتمرٌنات عالجٌة مقترحة لعالج انعدام التوازن العضلً لعضالت الجذع
ً
وتحدٌدا المنطقةالعلٌا للجذع وهً الظهر والتً سمٌت بتحدب الظهر ,ولمدة شهرٌن تقرٌبًا
أٌبواقع اكثر من سبعة اسابٌع على شكل وحدتٌن اسبوعًٌا حٌث طبقت  83وحدةعالجٌة
 4-2-2االختبارات القبلٌة والبٌنٌة والبعدٌة:
تم أجراء االختبارات القبلٌة بتارٌخ  7182/8/8وطبقت تمرٌنات البرنامج العالجً ,ثم اقٌمت
االختبارات البعدٌة ٌوم 7182/7/75
 5-2-2الوسائل االحصائٌة :
استخدم الباحث الوسائل االحصائٌة المالئمة لتحلٌل نتائج البحث وهً
س,ع , ±اختبار  -ت -للعٌنات المتناظرة ,معامل االختالف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
∗ تم التؤكد من صحة مفردات البرنامج العالجً بؤسلوب المقابلة الشخصٌة مع ذوي
الخبرةواالختصاص وهم نفس السادة الذٌن استند علٌهم الباحث فً تثبٌت االختبارات.

 -4عرض وتحلٌل ومناقشة النتائج:
 1-4عرض النتائج
جدول رقم (ٌ )8وضح االوساط الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لالختبارات القبلٌة والبٌنٌة
والبعدٌة لمسافة تشوه تحدب الظهر.
جدول رقم ()8
نوع االختبارات

المعالم

المجموعة التجرٌبٌة خالل االختبارات القبلٌة والبٌنٌة والبعدٌة

االحصائٌة
8

7

4

3

4

5

2

1

س

ع±

اختبار مسافة تحدب

الظهر قبلٌا (سم) 8.4 8.74
(اختبار

8

7

8.74

8.24

8.4

7

8.44

1.43

وودروف

المعدل)

اختبار مسافة تحدب

الظهر بٌنٌا (سم) 8 1.24
(اختبار
المعدل)

وودروف

1.4

8

1.24

8

8

8.74

1.91

1.78

اختبار مسافة تحدب

الظهر بعدٌا (سم) 1.4 1.74
(اختبار

1.1

1.1

1.1

1.74

1.4

1.74

1.74

وودروف

المعدل)

ً
استنادا الى المعطٌات االحصائٌة الواردة فً الجدول اعاله ٌظهر س و ع ±ولجمٌع االختبارات
القبلٌة والبٌنٌة والبعدٌة النتائج الملموسة جراء االعتماد علىالتطبٌق المٌدانً للتمارٌن التدرٌبٌة
العالجٌة حٌث تضاءلت مسافة التشوه من سمقدرً ا ب  8.44سم و ع  1.43 ±فً االختبار
القبلً الىس مقدارً ا ب  1.74سم و ع  1.78 ±فً االختبارات البعدٌة.
ان هذه النتائج االٌجابٌة تعبر بالفعل عن استجابة وتفاعل العٌنة مع ما اقترحه الباحثمن تمرٌنات
عالجٌة إلعادة التؤهٌل الى الحد الذي اكتسب قوام كل فرد منهم نغمة عضلٌة طبٌعٌة بماتضمنه
من تطور كاف للعضالت العاملة ضد الوزن لتقاوم جذبالوزن كقوة خارجٌة وبؤقل جهد ممكن.
انهذااإلصابة
التشوهٌراهالباحثمنالناحٌةالباٌومٌكانٌكٌةناتجً اعنضعفعضالتالظهرمماٌإدٌالىتغلبعزمقوةالجاذبٌةاال
رضٌةالذٌٌعملعلىجذبالقفصالصدرٌلألماموبالتالٌٌحدثزٌادةفٌتشوهاستدارةالعمودالفقرٌوعلٌهفانعدما
الهتماموالعناٌةبجمٌعاالجزاءالمكونةللقوامٌإدٌبالضرورةالىعدمالتناظروهذاماٌعرفبمشاكاللقواموم
ولكنٌوجدفكرخاطئ"

نهناٌإٌدالباحثماجاءفٌهذهالمقولة":الٌوجدقوامسًء
8

إذنلقدعدلتالعٌنةمنقوامهانتٌجةالتمارٌنالعالجٌةوهذاماسنالحظهمنخاللهذهالجداول:

جدول

رقم(

والجدول

)7

()4

رقم

واللذانٌوضحاناالوساطالحسابٌةواالنحرافاتالمعٌارٌةالختباراتالقدرةالعضلٌةلعضالتاالطرافالعلٌاوا
والقدرةالعضلٌةللجذع

لسفلى(الذراعٌنوالرجلٌنقبلًٌاوبٌنًٌاوبعدًٌا)
(الصدر,والبطنوالظهرقبلًٌاوبٌنًٌاوبعدًٌا).
جدول ()7
المعالم االحصائٌة

المجموعة التجرٌبٌة

نوع االختبارات

س

ع±

القدرة العضلٌة للذراعٌن والرجلٌن قبلٌا (جول/ث)

الذراعٌن 88.24

8.89

1.78

القدرة العضلٌة للذراعٌن والرجلٌن بٌنٌا (جول/ث)
القدرة

العضلٌة

للذراعٌن

والرجلٌن

الرجلٌن 81.74

1.95

الذراعٌن 84.74

8.32

الرجلٌن 87.42

1.99

بعدٌا الذراعٌن 83.24
الرجلٌن 83.12

(جول/ث)

8.79
1.97

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-8محمدصبحٌحسانٌن,محمدعبدالسالمراغب  ,القوامالسلٌمللجمٌع  ,ط ,8جامعةحلوان :دار
الفكرالعربً,8994,ص.9

جدول()4
المعالم االحصائٌة

المجموعة التجرٌبٌة

نوع االختبارات

س

القدرة

العضلٌة

للصدر

قبلٌا 1.94

ع±
1.15

(جول/ث)
القدرة

العضلٌة

للصدر

بٌنٌآ 88.57

1.99

(جول/ث)
القدرة

العضلٌة

للصدر

بعدٌا 84.24

1.95

(جول/ث)
القدرة

العضلٌة

للبطن

قبلٌا 88.57

8.48

(جول/ث)
القدرة

العضلٌة

للبطن

بٌنٌا 84

8.47

(جول/ث)
القدرة

العضلٌة

للبطن

بعدٌا 84.87

8.85

(جول/ث)
القدرة

العضلٌة

للظهر

قبلٌا 2.57

1.59

(جول/ث)
القدرة

العضلٌة

للظهر

بٌنٌا 88.57

8.48

(جول/ث)
القدرة

العضلٌة

للظهر

بعدٌا 84.74

1.95

(جول/ث)

وفقالبٌاناتاالحصائٌةالمتضمنةلهذٌنالجدولٌنوالتٌتعكسالتطورالظاهرفٌاالختبارالبعدٌلمختلفاختباراتال
قدرةالعضلٌةلألجزاءالمكونةللقواموعلىمستوىاالوساطالحسابٌةمماٌدلعلىفاعلٌةالتمرٌناتالمستخدمةو
مدىتؤثٌرهعلىتطوٌرالقدراتالخاصةبالمناطقالقوامٌةالمشتركةسالفةالذكرفٌانتاجشغلبٌومٌكانٌكٌاٌجابٌع
كسالجاذبٌةاالرضٌةوالمتمثلفٌاسلوبتولٌداقصىقوةبؤقصىسرعة.
وهذامإشرعلىتعطشافرادالعٌنةالستغالالمكانٌاتهمالبدنٌةبكفاءةمٌكانٌكٌةجٌدةمعاالرتباطبمبدأاالقتص
ادفٌالطاقةالمٌكانٌكٌةوتحوٌلهامنصورةالىصورةلمقدارثابت,وتخفٌفاالعباءالمٌكانٌكٌةعلىالمفاصلوا
الربطةوالعضالتمنخالاللتقلٌلمنعزومالقوىالخارجٌةالمعرقلةوهوماظهرمنخالالسلوبربطالتطوراتال
بدنٌةبؤسلوبتكنٌكاالداءالجٌدللمهاراتالمدروسةإذن,انالمحصلةالنهائٌةمنتطبٌقمفرداتالتمرٌناتالعالجٌة
هوالتوصاللىاعتدااللقواموالتخلصمنالتشوهاالصلٌوالتشوهالتعوٌضٌحٌثتقوتواستطالتالعضالتالمادةل
لمنطقةالصدرٌة,وقصرتعضالتالظهرممااثراٌجابًٌاعلىالزٌادةالمضطردةفٌحزامومفصاللكتف
وهذاكانظاهرً امنخالالالداءمرورً ابالوقوفعلىالٌدٌنحٌثاختفىالعزمالخارجٌوتساوتالنقاطالتشرٌحٌةللمفا
صلتقرٌبًامعالخطالعمودٌللجذباالرضً,عالوةعلىماحصلمنتطورفٌالتوازنالعضلٌبٌنالبطنوالمنطقةالق
طنٌةأٌاختفىالتشوهالتعوٌضٌوهوالتقعرالقطنٌوالتقعرالرقبٌواصبحكلجزءٌرفداآلخرعمالبمبدأنقاللز
خمدوننقصان.
جدول
(ٌ)3وضحاالوساطالحسابٌةواالنحرافاتالمعٌارٌةلمستوىاالداءقبلًٌاوبٌنًٌاوبعدًٌاللمهاراتالمدروسة
(قفزةٌدٌنامامٌة,وخلفٌةعلىجهازبساطالحركاتاالرضٌة وقفزةالٌدٌنعلىجهازحصانالقفز):
جدول ()3
المعالم االحصائٌة

المجموعة التجرٌبٌة

نوع االختبارات

س

ع±

مستوىؤداءقفزةالٌدٌناألمامٌةقبلٌا علىجهازبساطالحركاتاألرضٌة (تحكٌم)

7.34

1.72

مستوىؤداءقفزةالٌدٌناألمامٌةبٌنٌا علىجهازبساطالحركاتاألرضٌة (تحكٌم)

4.48

1.43

مستوىؤداءقفزةالٌدٌناألمامٌةبعدٌا علىجهازبساطالحركاتاألرضٌة (تحكٌم)

3.71

1.79

مستوى أداء قفزة الٌدٌن الخلفٌة قبلٌا على جهاز بساط الحركات األرضٌة (تحكٌم)

8.45

1.45

مستوى أداء قفزة الٌدٌن الخلفٌة بٌنٌا على جهاز بساط الحركات األرضٌة (تحكٌم)

7.49

1.41

مستوى أداء قفزة الٌدٌن الخلفٌة بعدٌا على جهاز بساط الحركات األرضٌة (تحكٌم)

3.81

1.31

مستوى أداء قفز الٌدٌن الخلفٌة قبلٌا على جهاز حصان القفز (تحكٌم)

8.94

1.48

مستوى أداء قفز الٌدٌن الخلفٌة بٌنٌا على جهاز حصان القفز (تحكٌم)

7.91

1.41

مستوى أداء قفز الٌدٌن الخلفٌة بعدٌا على جهاز حصان القفز (تحكٌم)

3.19

1.44

منخاللماهومدونفٌالجداواللثالثةوعلىغرارالمستوٌاتالمتباٌنةمناالختبارالقبلٌوالبٌنٌوالبعدٌولصالحاال
خٌرفانالعٌنةقدخففتمنعزومالقوىالخارجٌةالىحدودهاالدنٌاوحصلتعلىترابطحركٌوانسٌابٌةفٌاالداءمرج
عهاالتجاوبالعضلٌلكافةالمناطقالعضلٌةالمشتركةفٌاالداءمعاستثمارتوجٌهاتالمدرسللنواحٌالفنٌةوالمٌ
كانٌكٌةوخاصةللمبادئالمٌكانٌكٌةالمإثرةفعالفٌالمهاراتالحركٌةآنفةالذكراالوهٌالتخلصمنعزومالقوىال
خارجٌةعنطرٌقالمدالكامللزاوٌةمفصاللكتفومفصاللوركوالحصولعلىكمٌةحركٌةعالٌةلتوجٌهمركزث
قاللجسمباالتجاهالمطلوبواستثمارمبدأالدفعإلنتاجالمهارةالمطلوبةالتٌتحدثنتٌجةللعالقةبٌناتجاهالقوةال
مستعملةللدفعومركزثقاللجسمالمتحركحٌثٌتناسبدورانالجسمالمتحركتناسبًاطردًٌامعالبعدالعمودٌللقوة
المستعملةمنمركزثقاللجسم .

جدول (ٌ)4وضحدالةالفروقبٌناالختباراتالقبلٌةوالبعدٌةوالهمالمتغٌراتالبٌومٌكانٌكٌةالمإثرةفٌاالداء:
جدول ()4
قٌمة -ت -
الجدولٌة تحت مستوى الداللة

المعالم االحصائٌة
المتغٌرات المدروسة

المحتسبة

مسافة

81.98

دالة الفروق
1.14

1.18

7.45

4.41

معنوي

االنحراف(التشوه)(سم)
القدرة العضمية لمصدر -82

7.45

معنوي

4.41

(جول/ث)
القدرة

العضمية

لمبطن 89.33

(جول/ث)
القدرة العضلٌة للظهر - 5.27

7.45

4.41

7.45

معنوي
معنوي

4.41

(جول /ث)
القدرة العضلٌة للذراعٌن - 3.14

7.45

معنوي

4.41

(جول /ث)
القدرة العضلٌة للرجلٌن - 4.97

7.45

معنوي

4.41

(جول /ث)

انالبٌاناتالمستحصلةمنالتحلٌالالحصائٌوالتٌٌحتوٌهاهذاالجدولتإشرعلىصحةمحتوىالتحلٌالالحصائٌل
لجداواللسابقةللقدراتالبدنٌةومستوىاالداءحٌثنالحظانالدالئالالحصائٌةمعنوٌةولجمٌعالمتغٌراتالبٌومٌ
كانٌكٌةولصالحاالختباراتالبعدٌةمماٌعنٌانتطورً احقٌقًٌاتحتمصطلحمعنوٌقدحصلعلىالمتغٌراتالبٌومٌكا
نٌكٌةالمدروسةبحكمتطبٌقالتمرٌناتالعالجٌةالمقترحةحٌثاظهرتقٌمة
-

المحتسبةولكاللمتغٌراتقٌماكبرمنقٌم

ت

ت-
-

الجدولٌةوحسبماهومرفقفٌالجدوالعالهولصالحاالختباراتالبعدٌة.
علمًاوانقٌمة  -ت  -الجدولٌةكانتتحتدرجةحرٌة (ن )8 -وعندمستوىداللة1.14و1.18

جدول()5
ٌوضحدالةالفروقبٌناالختباراتالقبلٌةوالبعدٌةلمستوىاالداءوللمهاراتالمطروحةللدراسةعلىجهازبساطا
لحركاتاالرضٌةوجهازحصانالقفز.
جدول()5
قٌمة -ت -

الجدولٌة تحت مستوى الداللة

المعالم االحصائٌة
المتغٌرات المدروسة

دالة الفروق

المحتسبة
1.14

مستوىاداءمهارةقفزةاليديناالمامية

عمى

مستوىاداءمهارةقفزةاليدينالخمفية

عمى

جهاز بساط الحركات االرضية(تحكيم) 9.7

بساط

جهاز

الحركات

االرضية 78.14

7.45

7.45

1.18
4.41

4.41

معنوي

معنوي

(تحكيم)
مستوىاداءمهارةقفزةاليدينالخمفية
جهاز حصان القفز(تحكيم)

عمى
84.34

7.45

4.41

معنوي

انمعطٌاتهذاالجدولتوشركذلكوبشكلقاطععلىصحةمحتوىاجراءاتالبحثحٌثنالحظاندالةالفروقمعنوٌةولك
اللمتغٌراتالمدروسةولصالحاالختباراتالبعدٌةمماٌستنتجانتطورً املموسً امعنوًٌاقدطرأعلىالمتغٌراتالبا
ٌومٌكانٌكٌةنتٌجةالستجابةالعٌنةذاتًٌاوموضوعًٌاللبرنامجالعالجٌالمقترح.

 -5االستنتاجاتوالتوصٌات
 1-5االستنتاجات

لقدحصلتطورً امعنوًٌااظهرتهنتائجاالختباراتالبعدٌةعلىاالختباراتالقبلٌةوالبٌنٌةكنتٌجةلفاعلٌةتطبٌقالت
مرٌناتالعالجٌةللتشوهالقوامٌالمدروسوكاآلتً -:
انخفاضفٌمستوىمقدارمسافةالتشوهالىالحدودالدنٌالتبقىالمسافةالضئٌلة-
الىالعماللذاتٌبعدانانتشرمفهومالوعٌالقوامٌلدىالعٌنة.
زٌادةالترابطوالتوافقالحركٌوبالتالٌاالنسٌابٌةالعالٌةفٌاالداءكنتٌجة:
( )Aللتطورفٌمستوىالقدراتالحركٌة.
( )Bللتطورالحاصلفٌمستوىاالداءالفنٌللمهاراتالثالثة:
 قفزةالٌدٌناالمامٌةعلىجهازبساطالحركاتاالرضٌة. قفزةالٌدٌنالخلفٌةعلىجهازبساطالحركاتاالرضٌة. قفزةالٌدٌنعلىجهازحصانالقفز.اصبحالقوامٌتمتعبكفاءةمٌكانٌكٌةعالٌةبعدانتخلصمنغزومالقوىالخارجٌة.

 3-5التوصٌات
منالضرورٌمراقبةباٌومٌكانٌكٌةالقوامالرٌاضٌباستمرار.

-

ضرورةاستثماراستنتاجاتبحوثالباٌومٌكانٌكالعالجٌلتصلٌحمٌكانٌكٌة-
القواملتحقٌقاالداءاالفضل.ضرورةالموازنةبٌنالجرعاتالتعلٌمٌةللمهاراتالحركٌةفنًٌاوبٌنجرعات-
التمرٌناتالخاصةبالتربٌةالقوامٌةالسلٌمة.ضرورةعدمتناسٌالتربٌةالصحٌةالخاصةبالقوامفٌالمنهاجالد
راسً.
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