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 هجلت تطبيقاث علىم الرياضت 

 0202العذد هائت و ستت ديسوبر 

 " برناهج تأهيلي هقترح وتأثيره على بعض االنحرافاث القىاهيت للوعاقين رهنيا  

  د/ هانى جادو احوذ على

 د/ عبذالاله ابراهين عبذالاله

 :المقدمة ومشكمة البحث

 اإلنسان أسرف ولقد والعشرين، الواحد القرن إنسان يعيشيا التي اليومية الحياة ظل في ضرورياً  مطمباً  أصبح السميم القوام 

 عرضة أكثر أصبح أنو لذلك نتيجة فكان األمور، أبسط في حتى والمتعة الراحة بغية الحديثة التقنية الوسائل استخدام في

 السوية، والشخصية الصحة،: منيا لإلنسان، الحيوية المجاالت من بالعديد إيجابية عالقة لو فالقوام القواميو، لالنحرافات

 الرياضية بالممارسة واالستمتاع والتفوق، بنجاح، االعتيادية اليومية الحركات وممارسة اإلنتاج، وزيادة النفسية، والنواحي

 ( 02: 1. )لإلنسان السعيدة الحياة مقومات أحد فيو والترويحية،

 والتي الييكمي العظمي الجياز في التأثير ذات الخاطئة القواميو العادات معظم أن( م1992" )الرسول عبد فتحي" ويشير

 التمميذ يقضييا التي الفترة لطول نظراً  وذلك المدرسة داخل تتكون أن يمكن القوامية االنحرافات إحداث إلى تؤدي قد

: 10. )القواميو المشكالت تفاقم من لمحد واقية ضرورة يعد المدرسية الرياضية بالتربية االىتمام فإن ثم ومن داخميا،

526.) 

 عوامل أبرز تعتبر الخاطئة القوامية العادات أن( م0222" )راغب السالم عبد ومحمد حسانين صبحى محمد" ويذكر

 (22: 12.)الجسم ألجيزة الحيوية الوظائف وضعف الميكانيكية الجسم كفاءة وتقميل القوامية االنحرافات انتشار

 من المتكاممة الفرد لصورة انعكاسا يعتبر السميم القوام أن إلى( م0222" )ذكى وأمال محمد رسمي إقبال" تشير كما
 (61: 0. )واالجتماعية والعقمية والنفسية البدنية النواحي

 مبادئل وفقاً  الطبيعية الحالة عن انحراف تقويم بيا يقصد التمرينات من مختارة مجموعة ىي التأىيمية والتمرينات
 تنفسي، دوري تحمل ،اتزان  مرونة، سرعة، تحمل، قوة، تمييدية، تمرينات وتتضمن وميكانيكية وتشريحية فسيولوجية
 (172: 9.) العضمي الحسى التدريب

 الجوانب من الحركية البرامج أن إلى( م1997) "Auxter , Worthing Ham" "ىام وارسينج اوكستر،" من كل ويشير 
 الحالة وتحسين البدنية قدراتيم وتطوير الحركية المشكالت عمى التغمب يمكن خالليا فمن ذىنياً  المعاقين لتأىيل األساسية
صالح العامة الصحية  (155:15.)بيا االىتمام من البد لذا المجتمع مع والتكيف القوامية االنحرافات وا 
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 المشكالت من العديد ظيور بعد وحتمياً  ضرورياً  أمراً  الخاصة االحتياجات بذوي المجتمعات اىتمام وأصبح     
 وليسوا معوقين أفراد أنيم عمى ليم المجتمع لنظرة حتمية كنتيجة ظيرت والتي سموكية أو نفسية أو اجتماعية كانت سواء

 ىذا عن تخمف ما وغالباً  باإلحباط الشعور ساد ىنا ومن المجتمع في وجودىم من أو منيم ىال جدو  وبالتالي معاقين
 المجتمع مع التكيف عدم المعاق يكسب والشعور االحساس وىذا وأفراده، المجتمع ضد العدوانى السموك من الكثير الشعور
 (62: 11. ) والنفسية االجتماعية المشكالت من العديد تظير وبالتالي فيو يعيش الذى

 يؤدى مما ،المعرفي  العقمي النضج أو النمو اكتمال عدم أو تأخر أو نقص حالة ىي( العقمية) الذىنية واإلعاقة 
 ذىنياً  المعاق الفرد أن إال الحياة مخاطر ضد نفسو حماية أو مستقمة بحياة لو تسمح ال بدرجة الفرد ذكاء في نقص إلى
 يصعب أمور وىناك أبطأ وبسرعة أقل مستوى عمى ولكن اآلخرون يفيم كما يفيم وقد غيره، يفكر كما يفكر قد( عقمياً )

 (101: 12.) فيميا أو فييا التفكير عميو
يماناً         الرعاية من مناسب قدر توفير وضرورة ،واحتياجاتيم ومشكالتيم ذىنياً  المعاقين بقضية انالباحث من وا 

 في األمثل الصديق لبرنامج القادة إلعداد الدولي المؤتمر توصيات في جاء وما لممعاق والنفسية والصحية االجتماعية
 وما ، ذىنياً  المعاقين مجال في المستقبمية والبحوث الدراسات من بمزيد االىتمام بضرورة( 2) العربية مصر جميورية

 باستخدام متكامل حركي تأىيمي برنامج وضع إلى انالباحث فكر اتجو المشكالت بعض لحل حاجاتيم من انالباحث لمسو
 واليدف ،المعاقين ذىنيًا  التالميذ حماس تثير التي الصغيرة واأللعاب المبتكرة واألنشطة المتدرجة التأىيمية التمرينات
 ذىنياً  المعاقين بتربية فاالىتمام ، الفئة ىذه لدى شيوعاً  األكثر القوامية االنحرافات بعض تأىيل ىو البرنامج من األساسي
 .بيم المحيطة البيئة ومع أنفسيم مع والنفسي االجتماعي تكيفيم عمى يساعدىم

 أهمية البحث والحاجة إليه:
 : النظرية الناحية من   -1

 المدرسة، نحو السمبية آثارىا ليا( لمتعمم القابمين) ىنياً المعاقين ذ تالميذال بين القوامية االنحرافات انتشار خطورة       
 التأىيمية البرامج ووضع الظاىرة ىذه دراسة عمى تعمل أن يجب المدرسة وأن أنفسيم والتالميذ بل اآلباء، المدرسين،
 .ليا والوقائية
 أنو إال وخطورتيا،( لمتعمم القابمين) ذىنياً  المعاقين لمتالميذ القوامية االنحرافات تأىيل ظاىرة أىمية من الرغم عمى       
 يمكن خالليا من بيانات قاعدة بمثابة البحث ىذا يعد حيث والبحث، الدراسة من حقيا تنل لم انالباحث عمم حد عمى

 .تأىيميا وكيفية الفئة ليذه شيوعاً  األكثر القوامية االنحرافات عمى التعرف
عداد المختمفة، اإلعاقات جميع عمى والبحوث الدراسات من مزيد إجراء في البحث ىذا نتائج تسيم وقد        برامج وا 
 ألىمية نظراً  وذلك ، جراحي تدخل أو تعويضية انحرافات حدوث وتجنب المختمفة القوامية االنحرافات من لمحد مختمفة
فادتيم منيم االستفادة يجب المجتمع في كأعضاء األشخاص ىؤالء  .وا 

             :التطبيقية الناحية من -2
 حركي تأىيمي برنامج واقتراح الذىنية اإلعاقة عن معمومات من البحث ىذه يوفره أن يمكن فيما التطبيقية األىمية تتمثل 

 الفكرية التربية مدارس في تطبيقو يسيل( لمتعمم القابمين) ذىنياً  المعاقين لمتالميذ القوامية االنحرافات تأىيل عمى يعمل
 .المختمفة والمؤسسات
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 :البحــث هــدف: رابعاً 
 : الى البحث ييدف
 القابمين) ذىنياً  المعاقين التالميذ لدى شيوعاً  القوامية االنحرافات أكثر عمى تأثيره ودراسة حركي تأىيمي برنامج تصميم     
 ( .لمتعمم
 :البحــث فــروض:  خامساً 
القياسات  ولصالح لممجموعة التجريبية والبعدية القبمية القياسات متوسطات بين إحصائياً  داللة ذات فروق توجد -1

 .البعدية 

 القياسات لصالح لممجموعة الضابطة والبعدية القبمية القياسات متوسطات بين إحصائياً  دالة غير فروق توجد -0
 .البعدية

 لصالح والضابطة التجريبيتين المجموعتين لدى البعدية القياسات متوسطات بين إحصائياً  ذات داللة فروق توجد -2
 .التجريبية المجموعة

 مصطمحات البحث:
 : الحركي التأهيمي البرنامج-1
 العممية األسس عمى المبنية اإليجابية المختمفة والحركات الحركية واألنشطة التأىيمية التمرينات من مجموعة ىي 

. شيوعاً  األكثر القوامية االنحرافات عمى لمتغمب ليا الممارسين قدرات مع تتناسب التي والتشريحية الفسيولوجية
(8 :12) 

 الدراسات السابقة:
 بعض عمى مقترح تأىيمي برنامج تأثير"  بعنوان(  12( ) م0210" )الحفيظ عبد أحمد عادل"  دراسة -1

 برنامج بناء الدراسة واستيدفت"  بميبيا سنة( 12-10) من السمع وضعاف الصم لفئة القوامية االنحرافات
 ما عمى أثره ومعرفة ليبيا بدولة سنة( 12-10) سن في السمع وضعاف الصم فئة لتالميذ تأىيمي
 التالميذ لدى( الكتفين استدارة زيادة انحراف -الظير تحدب زيادة انحراف -لمرأس الجانبي الميل انحراف)يمى
 عدد عمى واشتممت العمدية بالطريقة العينة اختيار وتم التجريبي، المنيج الباحث واستخدم البحث، عينة

 لدى الكتفين استدارة وأيضا الظير تحدب الجانبي، االنحناء انحرافي انتشار النتائج أىم وكانت تمميذ،( 00)
 وتناقص الظير تحدب درجة تناقص عمى إيجابي تأثير لو المقترح البدني التأىيمي البرنامج وأن البحث عينة
 .الكتفين استدارة درجة وتحسين الجانبي االنحناء درجة
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 لممعاقين ألقواميو التشوىات عمى تأىيمي برنامج تأثير" بعنوان(  6( ) م0229" ) خميفة محمد بدوي"  دراسة -0
 عينة ألفراد القوام تشوىات درجة تحسين عمى المقترح التأىيل برنامج تأثير عمى التعرف الدراسة استيدفت" 

ستخدم الجانبي، االنحناء تشوه في التحسن نسبة وتحديد البحث  عينة واشتممت التجريبي، المنيج الباحث وا 
 إيجابي تأثير لو التأىيمي البرنامج أن  النتائج أىم من وكانت الجانبي، باالنحناء مصاب(  22) عمى البحث
 النفسية الحالة تحسين عمى فعال تأثير لو البدنية التمرينات وأداء الجانبي االنحناء درجة تناقص عمى

 . لممصابين

جراءات البحث : -2  طرق وا 

 منهج البحث:
استخدم الباحثان المنيج التجريبي نظرًا لمالءمتو لطبيعة وىدف الدراسة مستعينًا بتطبيق القياس القبمي 

 والبعدي عمى مجموعتين أحداىما تجريبية واألخري ضابطة كتصميم تجريبي. 
 مجتمع البحث:

يشتمل مجتمع ىذه الدراسة عمى تالميذ مدارس التربية الفكرية بمحافظة سوىاج القابمين لمتعمم لمعام 
 م.0218/0219الدراسي 

 عينة البحث:
تم اختيار العينة بالطريقة العمدية من تالميذ مدارس التربية الفكرية بمحافظة سوىاج القابمين لمتعمم من 

( تمميذ بإدارتي سوىاج وطيطا ، وتم تقسيم العينة إلى مجموعتين متكافئتين 02سنو البالغ عددىم ) 10:9سن 
 عمى النحو التالي: 

 ( تالميذ فقط. 12مجموعة ضابطة: وعددىا ) -

 ( تالميذ فقط.12جموعة تجريبية: وعددىا )م -

 أدوات جمع البيانات:
 :كاآلتي وىى البحث لطبيعة المناسبة الوسائل الالزمة البيانات لجمع الباحث استخدم    
 . السابقة توالدارسا المراجع تحميل   -1
 . الشخصية المقابالت  -0
 .البحث قيد لمعينة والمدارس التعميمية باإلدارات الخاصة السجالت-2
 :االستبيان استمارات -2

 (.2) مرفق( انالباحث تصميم من) البحث بعينة الخاصة لمقياسات النتائج وجمع الشخصية البيانات استمارة
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 .المقترح الحركي التأىيمي البرنامج حول الخبراء السادة رأى استطالع استمارة
 : البحث في المستخدمة واالختبارات واألدوات األجيزة   -6

 . جرام بالكيمو الوزن لقياس طبى وميزان بالسنتيمترات الطول لقياس(  Restameter)الرستاميتر
 (.2)مرفق(Posture screen test)   القوام شاشة
 .سم 122 قياس مازوة
 (.2) مرفق البطن عضالت قوة اختبار
 (.2) مرفق الرجمين عضالت قوة اختبار
 (.2) مرفق لألمام الفقري العمود مرونة اختبار
 (.2)مرفق" المعدني الشريط" الفقري العمود وزوايا انحناءات اختبار

 مع أجراىا التي الشخصية المقابالت خالل من البحث في المستخدمة القياس أدوات بتحديد انالباحث قام وقد  
 .البحث بموضوع والمرتبطة السابقة لمدراسات مرجعي مسح من بو قام ما إلى باإلضافة الخبراء السادة
 : البحث تنفيذ خطوات

 .الباحث بيا قام التي( لمتعمم القابمين) ذىنياً  المعاقين لمتالميذ القوامية  لالنحرافات الميدانية الدراسة -1
 : األولى  االستطالعية التجربة -0
 بعد وذلك البحث، في المستخدمة واألدوات االختبارات صحة من لمتأكد االستطالعية التجربة ىذه إجراء تم 

 م0219/ 9/ 1 بين ما الفترة في االستطالعية التجربة ىذه أجريت وقد ،األساسية التجربة إجراء وقبل تحديدىا
 . البحث عينة خارج من تالميذ( 5) عددىا عينة عمى م،9/0219/ 11 إلى
 :ىما يم عمى االستطالعية التجربة نتيجة أسفرت وقد
 .االختبارات لتطبيق المستغرق الزمن تحديد -1

 .قياسيم دقة من والتأكد المساعدين تدريب -0

 .االختبارات إلجراء أماكن تجييز مع القياسات إلجراء المناسب الوقت تحديد -2
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 (1جدول )

 المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري ومعامل االرتباط بٌن التطبٌقٌن

 (6األول والثانً لالختبارات والصدق الذاتً                        )ن=                         

 االختبارات م
معامل  التطبٌق الثانً التطبٌق األول

 االرتباط
الصدق 
 ع م ع م الذاتً

 0.981 0.962 0.449 3.883 0.519 3.817 درجة تقوس الرجمين. 1

الااااااركبتين "النتااااااوئين العمااااااويين المسااااااافة مااااااا بااااااين  0
 0.934 0.872 0.266 6.1667 0.288 6.0667 لعظمتي القصبة" والقدمين مضمومة.

المسااااااافة مااااااا بااااااين منتصااااااف الساااااااقين والقاااااادمين  2
 0.994 0.989 0.753 7.767 0.699 7.9 مضمومة.

 0.995 0.989 12.436 117.333 12.812 115.833 إختبار قوة عضالت الرجمين. 2

 0.488 0.238 2.483 147.833 2.366 148 درجة التقعر القطنى )زاوية الفقرات القطنية(. 6
 0.978 0.956 0.279 4.483 0.333 4.433 طول المسقط القطنى لمعمود الفقرى. 5

 0.995 0.989 1.169 19.167 1.643 19.5 إختبار قوة عضالت البطن. 7

 0.956 0.913 0.388 2.433 0.426 2.4167 إختبار مرونة العمود الفقرى لألمام.  8

  (0621.) 0.5.قيمة "ر" الجدولية عند مستوى معنوية 

( حياااث 2.26( أن قااايم معامااال االرتبااااط جميعياااا دالاااة إحصاااائيًا عناااد مساااتوى معنوياااة )1رقااام ) جااادول مااان ضاااحتي
 ( مما يدل عمى ثبات االختبارات المستخدمة.0.989( إلى )0.238تراوحت ما بين)

( 0.488( حيث تراوحت ما باين )2.26ويتضح أن قيم الصدق الذاتي جميعيا دالة إحصائيًا عند مستوى )       
 ( مما يدل عمى صدق االختبارات.0.995إلى )

عداد تصميم  : المقترح الحركي التأهيمي  البرنامج وا 
 :اآلتي خالل من المقترح الحركي التأىيمي البرنامج وتصميم إعداد تم
 .المرجعي المسح  -
 .الخبراء رأى استطالع  -
 :الثانية االستطالعية التجربة -
 بجميع والمعد المقترح الحركي التأىيمي البرنامج تقنين بيدف الثانية االستطالعية التجربة بإجراء انالباحث قام

 غير تالميذ( 5) قواميا التي االستطالعية العينة عمى وتعديالتيم الخبراء رأى بعد وذلك وأنشطتو وتمريناتو أدواتو
 صالحية من التأكد بيدف  م0219/   12/  02 إلى م12/0219/  16  من الفترة في وذلك األساسية العينة

 . األساسية التجربة قبل البرنامج
 :يمى ما عمى الثانية االستطالعية والتجربة الخبراء رأى واستطالع المرجعي المسح نتيجة أسفرت وقد 
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 .وحدة كل في المناسبة واألنشطة التأىيمية التمرينات تحديد
 .وحدات( 2) الواحد األسبوع في الوحدات عدد
 (.وحدة 28 بواقع أسبوع 15) شيور( 2) لمبرنامج الكمية الزمنية الفترة
 .البرنامج نياية في( ق52) إلى تصل حتى وتتدرج( ق26) البرنامج بداية يفف الواحدة الوحدة زمن
 .البرنامج تطبيق عند والسالمة األمن عوامل توافر
 البرنامج، لوحدات واإلداري والفني العممي لإلعداد فعمياً  محكاً  االستطالعية التجربة ىذه انالباحث أعتبر ولقد     
 . البرنامج تنفيذ عند إتباعيا الواجب واالشتراطات األسس مراعاة مع
 المعاقين وخصائص طبيعة تناولت التي واألبحاث والدراسات العممية لممراجع المرجعي المسح خالل ومن    
 عمى برامجيا تنفيذ تم التي واألبحاث بالدراسات واالستعانة ،الحركي النشاط لممارسة وقدراتيم واحتياجاتيم ذىنياً 
 التوصل من تمكن ونتائجيم الثانية االستطالعية والتجربة الخبراء رأى خالل ومن العمرية، المرحمة وتمك الفئة تمك
 توصال ما انالباحث يعرض يمي وفيما لمتطبيق القابمة النيائية صورتو في المقترح الحركي التأىيمي البرنامج إلى
 (:البحث قيد) الحركي التأىيمي البرنامج عن إليو

 :البرنامج هدف
 :  إلى الحركي التأىيمي البرنامج ييدف
 (.القطني التقعر زيادة) انحراف تأىيل
 (.الرجمين تقوس) انحراف تأىيل

 0 الحركي التأهيمي البرنامج وتنفيذ وضع عند امراعاته يجب التي األسس
 الفروق مراعاة مع ذىنياً  المعاقين وحاجات خصائص طبيعة مع واألنشطة التأىيمية  التمرينات تناسب أن -

 .ذكائيم ومستوى وميوليم قدرتيم مع تتناسب بحيث الفردية

 إعطاؤه مع الخوف، من وتحرره الطفل قدرات وتتحدى البرنامج من اليدف تحقق التي التمرينات اختيار يجب -
 : اآلتي العالجية التمرينات اختيار عند ويراعى لمنجاح فرصة

 .الجسم من واحد جانب عمى أدائيا وعدم التمرينات تنوع
 .المتوسطة الشدة مع التمرينات تدرج
 .تقوية يمييا مرونة يمييا العامة التمرينات أداء
 . الجسم عمى والسيطرة اإليقاع بطء
 . التأىيمية التمرينات نجاح لمالحظة التشخيصية الفحوصات عمل تكرار
 .متكاممة البرنامج وحدة تكون بحيث والفسيولوجية العممية األسس مراعاة
 .وآخر تمرين كل بين مناسبة زمنية فترة وترك والتمرينات األنشطة تنوع
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 .التمرينات أداء طرق مراعاة مع الفعال الجيد لألداء الالزمة التعميمية النقاط إعطاء
 .صمبة غير أدوات واستخدام واألنشطة التمرينات اختيار في والسالمة األمن عامل مراعاة -

 .بالنفس والثقة الطمأنينة روح وبث األولى المحظة منذ النفسية الحالة مراعاة -

 .الجسم أجزاء لجميع التمرينات في التوازن مع واإلجياد التعب تجنب -

 .دائماً  والتشجيع المدح أسموب واستخدام والمثابرة، بالصبر التحمي يجب -

 أداء عند الجسم وأوضاع الصحيحة، والوقفة المنحرف والقوام الجيد كالقوام اإليضاح وسائل بعض عرض -
 .التمرينات

 .البرنامج يحتوييا التي التمرينات شرح في المرجعية البطاقات استخدام -

 :البرنامج محتوى
 0األحماء تمرينات  -

 الخاص لمجزء واإلعداد التييئة بيدف الرئيسية ومفاصمة الجسم أجزاء لجميع عامة وتييئة إطالة تمرينات تتضمن
 :اآلتية اإلحماء أنواع استخدم وقد العضمية، النغمة وتحسين الدموية الدورة وتنشيط التأىيمية بالتمرينات

 .تييئة تمرينات -حر إحماء – صغيرة ألعاب – موانع إحماء – محطات إحماء   
 (.البدني اإلعداد) بنائية تمرينات  -

 والسفمى العموى الطرف فى والصغيرة الكبيرة العضمية لممجموعات العامة البنائية التمرينات من مجموعة وتتضمن
 والتحمل والمرونة واإلطالة العضمية القوة تنمية بيدف( والرجمين والذراعين والكتف والظير والرقبة لمرأس تمرينات)

 .التنفسي الدوري
 .الخاصة الحركية التأىيمية التمرينات  -

 وىى( القطني التقعر زيادة – الرجمين تقوس) شيوعاً  األكثر لالنحرافات طبقاً  التمرينات من مجموعتين تتضمن
 بأدوات تمرينات – حرة تمرينات – بمساعدة إرادية ديناميكية تمرينات – اإليقاعات متغيرة أيزومترية تمرينات
 .مقاومة وتمرينات

 .التيدئة تمرينات  -
 والتشجيع المعنوية الروح لرفع المكافآت بعض لألطفال وتقدم مشوقة صغيرة وألعاب خفيفة أنشطة تتضمن
 . استرخاء تمرينات إلى باإلضافة
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 (0جدول )
 نموذج لوحدة تأىيمية حركية

 م.                    األسبىع : الثالث                        0252/ 55/ 51التاريخ : 

 دقيقت. 51الىحذة : السابعت                                الزهن : 

 األدواث : أقواع، رباط ضاغظ عريض، وساده، هقاعذ خشبيت

تقىيت عضالث  –الهذف : تنشيظ أجزاء الجسن الوختلفت 

تقىيت عضالث  –ن وإطالت عضالث الظهر السفليت البط

 تحسين التنفس –الرجلين الىحشيت وإطالت األنسيت 

أجزاء 
 الوحدة

 المحتوى الزمن
زمن 
 األداء

التكرا
 ر

المجموعا
 ت

 نموذج األداء الراحة

 

 اإلحماء 

 

 

 ق 5 

ــى ســرعة  - ــدرج ف المشــى الصــحي  مــع الت
 المشى0

  ث.3 - 1 ق 2

  ث.3 - 1 ق2 الشدة حول الممعب0الجرى متوسط  -

 

 

 

 

اإلعدددددددددداد 
 البدنى

 

 

 

 

 

 ق 5

 

ـــع  - ـــًا مـــع رف ـــل الجـــذع أمام ـــوف( مي )الوق
 الذراعين جانبًا والثبات0

  ث.3 - 4 ث.1

)وقوف فتحًا0 الذراعان جانبًا0 ثنى الجـذع  -
 أمامًا( تبادل لف الجذع جانبًا0

  ث.1 2 4 -

الرجــــــل )وقوف0الـــــذراعين أمامـــــًا( رفـــــع  -
( عــدات ثــم رفــع الرجــل 4-1اليمنــى أمامــًا )
 (80-5اليسرى أمامًا )

 ث.1 2 4 -

 

)وقوف0 الساعدان لألمـام0 راحتـى اليـدين  -
تشـيران ألســفل( الجــرى فــى المكــان مــع رفــع 

 الركبتين ولمسهما لكفى اليدين0

 ث.2 - 1 ث.6
 

 :البرنامج تنفيذ مراحل
 (.5 مرفق) والزمن والراحة والتكرار الشدة في التدرج مع مراحل أربعة إلى البرنامج تقسيم تم    

 :البرنامج تنفيذ أساليب
 (والشدة الزمن في التدرج مع)مراحل أربعة خالل من البرنامج تنفيد يتم

 المتأثرة المنقبضة لمعضالت اإلطالة وتمرينات الضعيفة لمعضالت التقوية تمرينات من كالً  استخدام -1
 .باالنحرافات
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 كل طبيعة وفق المختمفة البرنامج مراحل خالل مقاومة ضد والتمرينات الحرة اإليجابية التمرينات استخدام -0
 .البرنامج في التالميذ تقدم ومستوى انحراف

 وحدات تنفيذ أثناء الضاغطة واألربطة المطاطة واألساتيك الطبية والكور السويدية المقاعد استخدام -2
 . مرحمة كل وفق البرنامج

 :التأهيمي البرنامج تقويم أساليب
 :وىما الحركي التأىيمي البرنامج تأثير لتقويم أساسيين قياسيين عمى االعتماد تم

 أدوات يوضح( 11) رقم وجدول البحث قيد القوامية االنحرافات درجة لتحديد(  البرنامج اجراء قبل)  قبمي قياس
 .حده عمى انحراف كل في المستخدمة القياس
 .القوامية االنحرافات درجة وتقييم قياس يتم وفييا(  البرنامج تطبيق بعد)  بعدي قياس
 .البعدي والقياس القبمي القياس بين المقارنة اجراء

 : األساسية التجربة   -4
 عمى  م0219/ 1/ 16  إلى م12/0219/ 16 من الزمنية الفترة في األساسية البحث تجربة تنفيذ تم

 :اآلتية لإلجراءات وفقاً  البحث عينة أفراد لجميع القياسات بإجراء الباحث وقام التجريبيتين، المجموعتين
 0القبمية القياسات
 عينة أفراد بين التجانس لتحقيق وذلك البحث متغيرات جميع في التجريبيتين لممجموعتين القياسات ىذه أجريت
 .م0219/  12/ 12 إلى  م2/12/0219  الزمنية الفترة في البحث
 0البرنامج تطبيق

 إلى م16/12/0219 من الفترة في ،تمميذ لممجموعة التجربية ( 12) عمى المقترح البرنامج تطبيق تم 
 ثم( ق26) با البرنامج ويبدأ أسبوعيًا، وحدات( 2) بواقع أسبوع( 15) البرنامج تطبيق استغرق وقد م16/1/0219

 .  البرنامج محتوى ويصبح البرنامج نياية في( ق52) إلى يتدرج
 0البعدية القياسات
 من االنتياء بعد وذلك البحث لمجموعات  م 0219/  1/ 00 إلى م1/0219/ 18 من الفترة في أجريت 
 ظروف لتوحيد وذلك القبمي القياس في أتبع الذى الترتيب بنفس القياسات إجراء تم ولقد المقترح، البرنامج تطبيق
 (2) مرفق. القياس
 0البيانات وتفريغ جمع

 جداول صورة في وضعيا ثم البيانات بتفريغ الباحث قام النتائج وتسجيل البحث قيد القياسات تطبيق بعد 
 .اإلحصائية المعالجة معيا يسيل

 : اإلحصائية المعالجات
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 البحث متغيرات في البحث مجموعات بين الفروق إيجاد عمى لمبحث اإلحصائية المعالجات تأسست 
 :الباحث استخدم وبالتالي
 البحث لمجتمع الطبيعي المنحنى واعتدالية العينة تجانس من لمتأكد االلتواء ومعامل المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط

 .الفروق دالالت استخدام يتيح مما
 .البحث متغيرات فى( الثانية التجريبية – األولى التجريبية) البحث مجموعات بين الفروق لداللة التباين تحميل
 .البحث متغيرات في البحث مجموعات بين التحسن مقدار لمعرفة المئوية النسبة
 .االرتباط معامل
 النتائج ومناقشة عرض
 : النتائج عرض: أوال

( الرجمين تقوس ،القطني التقعر زيادة)انحرافات  عمى الحركي التأىيمي البرنامج بتأثير الخاصة النتائج عرض 
 .التجريبية المجموعة لدى البحث قيد المتغيرات في(  لمتعمم القابمين) ذىنياً  المعاقين لمتالميذ

 (2) جدول
                    البحث متغيرات في التجريبية لممجموعة البعدي والقياس القبمي القياس متوسطات بين الفروق داللة

 (12قوامي   ) ن =  انحراف لكل

 االختبارات م
وحدة 
 القٌاس

 القٌاس البعدى القبلىالقٌاس 
 نسبة التحسن

قٌمة ت 
المحسو

 ٌة
 ع م ع م

 قٌاسات إنحراف )تقوس الرجلٌن(       

 2.248 %64.203 0.445 2.46 0.466 3.98 سم درجة تقوس الرجمين. 1

المسااافة مااا بااين الااركبتين "النتااوئين العمااويين  0
 8.191 %96.587 0.344 3.14 0.244 6.12 سم لعظمتى القصبة" والقدمين مضمومة.

المساااافة ماااا باااين منتصاااف السااااقين والقااادمين  2
 مضمومة.

 3.847 %99.954 0.804 4.04 0.674 7.85 سم

 0.919 %10.070 9.386 135.9 10.303 122.2 سم قوة عضالت الرجمين 2
 قٌاسات إنحراف )زٌادة التقعر القطنى(        

الفقااااااااارات درجاااااااااة التقعااااااااار القطناااااااااى )زاوياااااااااة  6
 القطنية(.

 1.658 %4.280 2.914 154.1 2.729 147.5 الدرجة

 6.863 %151.023 0.35 1.85 0.254 4.44 سم طول المسقط القطنى لمعمود الفقرى. 5
 1.798 %22.319 2.458 25.6 2.166 19.9 التكرار قوة عضالت البطن 7
 6.908 %59.295 0.33 7.01 0.418 2.86 سم مرونة العمود الفقرى لألمام 8

 (13722) 2.26 داللة مستوى عند الجدولية ت قيمة
 داللة مستوى عند الجدولية قيمتيا من أكبر المختارة المتغيرات في المحسوبة ت قيمة أن( 2) جدول من يتضح      
 بين إحصائياً  دالة فروق وجود إلى يشير مما( 8.191)إلى(2.919) بين المحسوبة ت قيمة تراوحت حيث 2.26
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 ماعدا البحث متغيرات جميع في التجريبية لممجموعة البعدي القياس لصالح والبعدي القبمي القياسين درجات متوسطات
 إحصائيًا، دالة غير ولكن فروق وجود إلى النتائج أشارت الذى القطني التقعر درجة ومتغير الرجمين عضالت قوة متغير
 (. 161.202) إلى( 2.082) من التحسن نسب تراوحت كما
لممجموعة ( الرجمين تقوس ،القطني التقعر زيادة)انحرافات  عمى التقميدي البرنامج بتأثير الخاصة النتائج عرض  -0

 .الضابطة
 (2) جدول

 اإلختبارات م
وحدة 
 القٌاس

نسبة  القٌاس البعدى القٌاس القبلى
 التحسن

قٌمة ت 
المحسو

 ع م ع م ٌة

 )تقوس الرجلٌن( قٌاسات إنحرافال        

 1.180 %36.593 0.662 2.99 0.585 4 سم درجة تقوس الرجمين. 1
المسااااافة مااااا بااااين الااااركبتين "النتااااوئين  0

العماااويين لعظمتااااى القصااابة" والقاااادمين 
 مضمومة.

 5.317 %82.495 0.508 3.43 0.3413 6.15 سم

المساااااافة ماااااا باااااين منتصاااااف السااااااقين  2
 2.934 %77.614 1.139 4.65 0.751 7.96 سم والقدمين مضمومة

 0.772 %8.438 8.040 132.6 10.082 121.4 سم قوة عضالت الرجمين 2
 قٌاسات إنحراف )زٌادة التقعر القطنى(      

درجاااة التقعااار القطناااى )زاوياااة الفقااارات  6
 القطنية(.

 الدرجة
147.4 2.245 152.9 2.3 3.597% 1.684 

 7.343 %109.12 0.180 2.15 0.219 4.47 سم طول المسقط القطنى لمعمود الفقرى. 5
 2.503 %19.966 1.375 25.1 1.375 20.1 التكرار قوة عضالت البطن 7
 6.495 %58.226 0.377 6.65 0.412 2.78 سم مرونة العمود الفقرى لألمام 8
 (13722) 2.26 داللة مستوى عند الجدولية ت قيمة

 2.26 داللة مستوى عند الجدولية قيمتيا من أكبر المختارة المتغيرات في المحسوبة ت قيمة أن( 2) جدول من يتضح
 متوسطات بين إحصائياً  دالة فروق وجود إلى يشير مما( 7.222)إلى(2.770) بين المحسوبة ت قيمة تراوحت حيث

 متغير ماعدا البحث متغيرات جميع في األولى التجريبية لممجموعة البعدي القياس لصالح والبعدي القبمي القياسين درجات
 ولكن فروق وجود إلى النتائج أشارت الذى القطني التقعر درجة ومتغير البطن عضالت قوة ومتغير الرجمين تقوس درجة
 (. 129.10) إلى( 2.697) من التحسن نسب تراوحت كما إحصائيًا، دالة غير

 قيد المتغيرات في التجريبية والضابطة المجموعتين ألفراد البعدية القياسات متوسطات بين المقارنة نتائج عرض -2
 .البحث

 



 هانى جادو احوذ على 

 عبذالاله ابراهين عبذالاله

 

  0202ديسمبرمجمة تطبيقات عموم الرياضة ) )                                                                                                    36

 (6) جدول

 اإلختبارات م

وحدة 
 القٌاس

 2القٌاس البعدى مج 1القٌاس البعدى مج
قٌمة ت 
 ع م ع م المحسوٌة

 قٌاسات إنحراف )زٌادة التقعر القطنى(       

0.79 0.662 2.99 0.445 2.46 سم درجة تقوس الرجمين. 1
4 

بااااين الااااركبتين "النتااااوئين العمااااويين المسااااافة مااااا  0
0.56 0.508 3.43 0.344 3.14 سم لعظمتى القصبة" والقدمين مضمومة.

3 

المسااااافة مااااا بااااين منتصااااف الساااااقين والقاااادمين  2
0.50 1.139 4.65 0.804 4.04 سم مضمومة.

9 

0.24 8.040 132.6 9.386 135.9 سم قوة عضالت الرجمين 2
4 

 الرجلٌن(قٌاسات إنحراف )تقوس       

0.28 2.3 152.9 2.914 154.1 الدرجة درجة التقعر القطنى )زاوية الفقرات القطنية(. 6
6 

0.60 0.180 2.15 0.35 1.85 سم طول المسقط القطنى لمعمود الفقرى. 5
2 

0.14 1.375 25.1 2.458 25.6 التكرار قوة عضالت البطن 7
3 

0.74 0.377 6.65 0.33 7.01 سم مرونة العمود الفقري لألمام 8
5 

 داللة مستوى عند الجدولية قيمتيا من أقل المختارة المتغيرات في المحسوبة ت قيمة أن( 6)جدول من يتضح     
 دالة غير ولكنيا فروق وجود إلى يشير مما( 2.792)إلى(2.122) بين المحسوبة ت قيمة تراوحت حيث 2.26

 . البحث متغيرات جميع في البعدية القياسات درجات متوسطات بين إحصائياً 
 : النتائج ومناقشة تفسير: ثانياً  

جراءاتو البحث وفروض وأىدافيا الدراسة مشكمة ضوء في         توصل وما وصفاتيا المختارة العينة وحدود وا 
 تم التي النتائج وتفسير بمناقشة الباحث قام، السابقة والدراسات العممية بالمراجع االسترشاد من انالباحث إليو

 : البحث فروض صحة من لمتحقق عمييا الحصول
 :األول الفرض نتائج مناقشة  -1

 لصالح والبعدي القبمي القياسين درجات متوسطات بين إحصائياً  دالة فروق توجد أنو( 2) جدول من يتضح      
 ألغمب المحسوبة( ت) قيم جاءت حيث البحث، قيد تالمتغيرا أغمب في التجريبية لممجموعة البعدي القياس

 عضالت قوة متغير عدا ما( 22326) داللة مستوى عند الجدولية( ت) قيمة من أكبر البحث قيد المتغيرات
 .الرجمين تقوس انحراف قياسات في( 99.962) إلى( 12.272) من التحسن نسب تراوحت كما الرجمين
 والبعدي القبمي القياسين درجات متوسطات بين احصائياً  دالة فروق وجود إلى الجدول نفس يشير كما      
 المحسوبة( ت) قيم جاءت حيث البحث، قيد تالمتغيرا أغمب في التجريبية لممجموعة البعدي القياس لصالح
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 التقعر درجة متغير عدا ما( 22326) داللة مستوى عند الجدولية( ت) قيمة من أكبر البحث قيد المتغيرات ألغمب
 .القطنى التقعر زيادة قياسات في( 161.202) إلى( 2.082) من التحسن نسب تراوحت كما القطني
 تطبيق إلى بينيم اإلحصائية الداللة ذات والفروق ، التجريبية المجموعة عمى طرأ الذى التحسن انالباحث ويرجع      
 وتمرينات خاصة تأىيمية تمرينات من يحويو وما اليادفة المقننة الحركة عمى يعتمد الذى المقترح الحركى التأىيمى البرنامج
 تتحسن خالليا من والتى البدنية المياقة عناصر بعض وتطوير لتنمية شاممة عامة بنائية وتمرينات عصبى عضمى توافق
 .النمو فترة خالل خاصة( ذىنياً ) المعاقين لمتالميذ لمجسم جيد بناء عمى المحافظة ويتم العامة الصحية الحالة
صالح القوام إعتدال في( ذىنياً ) المعاقين لألفراد ىاما دوراً  لمرياضة أن إلى( 15( )م1998) Dim Shim ويشير        وا 

 .القوامية اإلنحرافات لدييم تنخفض المختمفة الرياضية األنشطة يمارسون المذين الطالب القوامية، اإلنحرافات
 ذلك فأن بتشوه الفرد يصاب عندما انو( 12( ) م0222")راغب السالم عبد ومحمد حسنين صبحي محمد" ويذكر      
طالة ضعف يصاحبو(( Lordosis القطن تجوف تشوه فمثالً  لمجسم، الداخمية الحيوية األجيزة عمى يؤثر  عضالت في وا 
 الحيوية األجيزة في عديدة اضطرابات حدوث في ذلك فيتسبب أماكنيا من بالتحرك الداخمية لألحشاء يسمح البطن

 .العمل في كفاءتيا من وتقمل المنطقة ىذه في الموجودة
 الحوض استدارة إلى يؤدي(  Lumber Lordosis)القطني التقعر إن( 7() م0228" )محمد محمود رشا" أشارت وأيضاً 
 (.لألعمى دوران)لمخمف الحوض دوران إلى يودي بكاممة(  Flet Back)الظير تسطح أو( لألسفل دوران) لإلمام

 :الثاني الفرض نتائج مناقشة -2
 القياس لصالح والبعدي القبمي القياسين درجات متوسطات بين إحصائياً  دالة فروق توجد أنو( 5) جدول من يتضح     
 البحث قيد المتغيرات ألغمب المحسوبة( ت) قيم جاءت حيث البحث، قيد تالمتغيرا أغمب في الضابطة لممجموعة البعدي
 الرجمين عضالت قوة ومتغير الرجمين تقوس درجة متغير عدا ما( 22326) داللة مستوى عند الجدولية( ت) قيمة من أكبر
 .الرجمين تقوس انحراف قياسات في( 80.296) إلى( 8.228) من التحسن نسب تراوحت كما

 القياس لصالح والبعدي القبمي القياسين درجات متوسطات بين احصائياً  دالة فروق وجود إلى الجدول نفس يشير كما     
 قيد المتغيرات ألغمب المحسوبة( ت) قيم جاءت حيث البحث، قيد تالمتغيرا أغمب في األولى التجريبية لممجموعة البعدي
 نسب تراوحت كما القطني التقعر درجة متغير عدا ما( 22326) داللة مستوى عند الجدولية( ت) قيمة من أكبر البحث
 .القطني التقعر زيادة قياسات في( 129.10) إلى( 2.697) من التحسن
البرنامج  إلى بينيم اإلحصائية الداللة ذات والفروق ،الضابطة  المجموعة عمى طرأ الذى التحسن الباحث ويرجع      
 عصبى عضمى توافق وتمرينات خاصة تأىيمية تمرينات من يحويو وما اليادفة المقننة الحركة عمى يعتمد الذى التقميدى
 .البدنية المياقة عناصر بعض وتطوير لتنمية شاممة عامة بنائية وتمرينات

 الميثى وجييان( 2()م1992) مصطفى آمنة من كل إليو أشار ما مع تتفق انالباحث إلييا توصل التى النتائج وىذه    
 ممارسة أن عمى( 18()م1999) Croce&Harvat وىرفت وكروس( 19()م1992) Gamble وجامبل( 5()م0222)

 العضمية لممجموعات العضمى اإلتزان عمى والحفاظ العضمية القوة مستوى تحسين عمى تعمل برنامج خالل من التمرينات
 .خاصة ذىنياً  ولممعاقين عامة لألسوياء الحركية الكفاءة وتحسين العضمية العصبية التوافقات وتحسين
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 ذو الفرد مع السيئة الغذائية والعادات الرياضة ممارسة وعدم الحركة قمة أن( 17()م1998) Claudine ويذكر        
 إعداد يجب لذلك صحية، ومشاكل قوامية انحرافات إلى فيؤدى اإلعاقة عن الناتجة السمبية اآلثار من تزيد الذىنية اإلعاقة
عطاء التغذية وبرامج التأىيمية التمرينات بين ما تمزج برامج  .الدراسية البرامج في األولوية البرامج ىذه وا 

 إعادة إلى تؤدى الجسم جانبي في العضمية المجموعة تقوية أن( 16( )م0227" )الرحيم عبد أحمد ناهد" وتذكر        
 شتى في العضمي االنقباض بذلك تتأثر العضمية النغمة يجعل مما الفقري العمود جانبي عمى العصبي العضمي التوازن
 نمو ودرجة العضمي العصبي الجياز حالة عمى يتوقف القوام أن بما( جانبي - خمفي أمامي كان سواء) الجذع حركات
 المفاصل مرونة وأيضاً  والسفمى العميا واألطراف الجذع فى المقابمة العضالت ىذه وقدرة والبطن والظير الصدر عضالت

 .عام بشكل القوام بإعتدال اإلحتفاظ يمكن إذ الفقري العمود فى الفقرات بين
 :الثالث الفرض نتائج مناقشة  -2

 متغيرات جميع في الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة بين إحصائياً  دال تباين وجود( 7) جدول من يتضح        
 .البعدية القياسات في البحث

 المجموعة لصالح الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة بين إحصائياً  دالة فروق وجود( 7) جدول من ويتضح        
 .الساقين تقوس درجة في األولى التجريبية
 المجموعة لصالح الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة بين إحصائياً  دالة فروق وجود( 7) جدول من ويتضح      

 .الفقري لمعمود القطني المسقط طول في األولى التجريبية
 البعدية القياسات متوسطات بين إحصائياً  داللةذات  فروق توجد"  عمى ينص الذي لمبحث الثالث الفرض يتحقق وبيذا
 ". التجريبية المجموعة لصالح والضابطة التجريبيتين المجموعتين لدى

 االستنتاجات والتوصيات:
 Conclusions :البحث إستنتاجات -والً أ

عتمادًا عمى المعالجات  اإلحصائية، في حدود أىداف البحث وفروضة والمنيج المستخدم واإلجراءات المتبعة وا 
 يمكن التوصل إلى صياغة اإلستنتاجات التالية :

 التقعر زيادة) القوامية اإلنحرافات درجة تحسن فى والبعدية القبمية القياسات متوسطات بين إحصائياً  دالة فروق وجود -
 القياسات متوسطات لصالح التجريبية المجموعة لدى( لمتعمم القابمين) ذىنياً المعاقين  لتالميذ( الرجمين تقوس – القطني
 .البعدية

 زيادة) القوامية اإلنحرافات درجة تحسن فى والبعدية القبمية القياسات متوسطات بين إحصائياً  دالة فروق وجود -
 لصالح الضابطة المجموعة لدى( لمتعمم القابمين) ذىنياً  المعاقين لتالميذ( الرجمين تقوس – القطني التقعر

 .البعدية القياسات متوسطات
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 التقعر زيادة) القوامية االنحرافات درجة تحسن في البعدية القياسات متوسطات بين إحصائياً  دالة فروق وجود -
 التجريبية والضابطة المجموعتين لدى( لمتعمم القابمين) ذىنياً  المعاقين لتالميذ( الرجمين تقوس – القطني
 .التي استخدمت البرنامج التأىيمي الحركي المقترح  التجريبية المجموعة لصالح

يجابى فعال تأثير ليا المقترح البرنامج داخل الخاصة الحركية التأىيمية التمرينات -  زيادة) انحرافات تأىيل فى وا 
 – البطن عضالت قوة) البدنية المتغيرات بعض عمى إيجابية بصورة وتؤثر ،(الرجمين تقوس – القطني التقعر
 (.لمتعمم القابمين) ذىنياً  المعاقين لتالميذ( لألمام الفقرى العمود مرونة – الرجمين عضالت قوة

 :توصيات البحث -ثانياً 
طالقا من ناعتمادا عمى المعمومات والبيانات التي امكن االطالع عميها وبناءا عمى نتائج البحث وا

 بما يمى :الباحثان وصى ياالستنتاجات المستمدة من العرض والتحميل االحصائى لمبيانات في البحث 
 التالميذ مع التعامل عند السميمة القوامية العادات يخص فيما والوالدين لممدرسين القوامى الوعى نشر ضرورة - 1

 .القطاعات جميع تستيدف منظمة حمالت طريق عن ذىنياً  المعاقين
 واألىمية الحكومية الجمعيات – الخاصة التربية مدارس) التعميمية لمجيات الحركى التأىيمى البرنامج تقديم - 0

 مع التعامل كيفية لمعرفة( اإلعاقة ذوى مع التعامل فى المتخصصة المعاىد – اإلعاقة ذوى عن المسئولة
 .ليا السمبى الجانب لتفادى والرجمين الفقرى لمعمود القوامية اإلنحرافات

 القوامية االنحرافات الكتشاف دراسي ترم كل بداية وفى ذىنياً  المعاقين التالميذ بين القوامى بالكشف االىتمام - 2
 . العربية مصر بجميورية الخاصة التربية مدارس إدارة في البحث ىذا نتائج ونشر ، مبكراً 
 مثل المجتمع فى اإلعاقة فئات بين المنتشرة القوامية االنحرافات تحديد تستيدف وبحوث دراسات إجراء - 2
رشادية تأىيمية برامج لوضع تمييداً (  والمكفوفين السمع وضعاف والصم حركياً  المعاقين)  والوقاية الحد تستيدف وا 

 .االنحرافات ىذه من
 (. الرجمين تقوس – القطنى التقعر زيادة) انحرافي لتأىيل الحركى التأىيمى البرنامج تنفيذ - 6
 البدني العالج ومجال الذىنية اإلعاقة مجال فى المتخصصون فييا يشارك دورية ندوات بعقد االىتمام - 5

 وأىمية دور وتوضيح القوامية، لالنحرافات المبكر الكشف وطرق الجيد، القوام أىمية لتوضيح والتأىيل الحركي
 مشاكل عمى التغمب فى خاصة بصورة التأىيمية التمرينات وأىمية عامة بصورة الحركية األنشطة ممارسة
 .الفكرية التربية مدارس داخل وذلك منيا والوقاية لمحد تصيبيم التي القوام انحرافات
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برنامج تأىيمى مقترح عمى بعض اإلنحرافات القوامية لفئة الصم وضعاف  تأثير مد عبد الحفيظ:أح عادل -12
 بماجستير غير منشورة، كمية التربية الرياضية، جامعة جنو  رسالة( سنة بميبيا، 12-10السمع من )

 م.0210، الوادي

األسوياء ومتحدى االعاقة، مركز الكتاب لمنشر،  لألطفالالرياضية والحركية  التربية شرف: الحميد عبد -11
 .م0221القاىرة، 

المجمة  بحث منشور، ،األساسي:  الدور التربوي لألسرة من وجية نظر تالميذ التعميم عبد الرسول فتحي -10
 م1992أسيوط،  جامعة(، كمية التربية، 0التربوية، مجمد )

 ،القاىرة ،، دار الفكر العربى يعلمجم لسميما القواممحمد عبد السالم راغب:  ،صبحى حسانين محمد -12
 م.0222

 م.0212، عالم الكتب، القاىرة، 1تغذية المعاقين، ط نجاتى الغزالى: محمد -12

كمية التربية الرياضية  ،1طالتأىيمية لتربية القوام، مذكرة غير منشورة،  التمريناتعبد الرحيم:  أحمد ناهد -16
 م.0227 لمبنات بالجزيرة، جامعة حموان، القاىرة،

 األجنبٌة: المراجع -ثانٌاا 

15- 16-Abe K, et al: Use of anthropometric indicators in screening for 

undiagnosed vertebral fractures- Across-sectional analysis of the Fukui 

Osteoporosis Cohort (FOC) study, Journal of BMC usculoskelet Disord, 9-

157, 2006. 

17- Claudine Sherrill: "Adapted Physical Activity Recreation and Sport Cross 

Disciplimary and Lifespon" Library of Congress Catalog, Card Number 96-

854, Fifth Edition, 1998 

18- Dim shim G.B: "Variations Of Sitting Posture and Physical Activity in Different 

Types of School" Instital for Anthrpology,1998. 

19- Gamble, G, H, Cuttman: "Designing Parks for the Handicapped" J ournal of 

Physical Education,1992. 


