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امللخ�ص
هدفت الدرا�سة �إىل التعرف �إىل �أنواع االنحرافات القوامية الأكرث �شيوعا لدى تالميذ
مدار�س التعليم الأ�سا�سي ،ف�ضال ً عن التعرف على �أثر بع�ض االنحرافات القوامية
يف بع�ض القدرات البدنية وفقا ً للمتطلبات امليكانيكية .وا�ستخدم الباحث املنهج
الو�صفي ومت تطبيق بع�ض اختبارات القوام والقدرات البدنية على عينة من تالميذ
مدار�س التعليم الأ�سا�سي مبدينة املكال .وقد �أ�سفرت النتائج عن وجود ( )%29.25من
�أفراد عينة الدرا�سة م�صابني بانحرافات وت�شوهات قوامية ظاهرة وخمتلفة ،ف�ضال ً عن
ت�أثر معظم القدرات البدنية لعينة الدرا�سة �سلبا ً باالنحرافات والت�شوهات القوامية.
ويو�صي الباحث ب�إن�شاء مراكز �إعادة ت�أهيل لتالميذ التعليم الأ�سا�سي وب�إ�رشاف �أطباء
متخ�ص�صني والعناية بدر�س الرتبية الريا�ضية وا�ستخدام التمارين التي ت�ساهم يف
انت�صاب القامة ،ف�ضال ً عن االهتمام بجلو�س الطالب يف �أثناء وجودهم يف املدر�سة �أو
البيت وفقا للمتطلبات امليكانيكية ال�صحيحة.
الكلمات املفتاحية :االنحرافات القوامية ،التعليم الأ�سا�سي ،القدرات البدنية ،امليكانيكا
احليوية.

* تاريخ ت�سلم البحث2010/2/16 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2010/12/5 :م
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Posture Status for the Pupils of Basic Education Schools in
Mukalla City and its Relationship to Some of the Physical
Abilities in Accordance with the Mechanical Requirements
Dr. Uday C. Hasan
Faculty of Education at Mukalla
University of Hadramout for Science Technology

Abstract
The aim of research was to identify the types of posture Deviations most
common among basic education school pupils, as well as to recognize the
effects of these posture Deviations on some physical abilities, in accordance
with the mechanical requirements .The researcher use descriptive method with
some tests of posture and physical abilities were applied on a sample of basic
education school pupils in Mukalla city. The researcher found that (29.25%)
of the studied group was affected by posture deviations and abnormalities
that were different and obvious, in addition to the negative effect of these
abnormalities on the physical abilities of the studied group. The researcher
recommended the establishment of rehabilitation centers for students of basic
education under the supervision of specialist doctors and caring for studying
physical education as an important subject and the use of exercises that contribute to the correct standing posture, in addition to the interest in the way of
students sitting in the class or at home in accordance with the right mechanical
requirements.
Key words: posture deviations, basic education, physical abilities, biomechanics.
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املقدمة

�إ ّن من الواجب احلفاظ على ج�سم الإن�سان املعتدل القوام الذي ميَّزه اخلالق عن �سائر

تغي من ال�شكل
املخلوقات بجمال مظهره ،وتفادي �أية ممار�سة خاطئة �أو عادة غري �سليمة
رَّ
الهند�سي للج�سم ،وتعوقه من احلياة وممار�ستها ب�شكل طبيعي وتعوق الفرد وبذلك نتفادى

حدوث ما ي�سمى باالنحرافات القوامية التي عرفها (�سامل )1995 ،ب�أنها «تغري �شكل ع�ضو

من �أع�ضاء اجل�سم كله �أو جزء منه وانحرافه عن ال�شكل الطبيعي املُ�سلَّم به ت�رشيحياً».

ولقد اهتم الإن�سان بالقوام منذ �آالف ال�سنني ،فكان له يف ذلك حماوالت عديدة حاول

خاللها تقومي �شكل اجل�سم وو�ضع معايري منوذجية حتدد تركيبه و�أبعاده ،ويعتقد البع�ض �أن
مفهوم القوام قا�رص على �شكل اجل�سم وحدوده اخلارجية فقط ،ولكن هذا االعتقاد ال يعرب
عن احلقيقة كلها ،فف�ضال ً عن �شكل اجل�سم وموا�صفات حدوده اخلارجية ،ف�إن القوام اجليد

هو التنا�سق والرتابط امليكانيكي بني �أجهزة اجل�سم ،وكلما حت�سن هذا التنا�سق والرتابط كان
القوام �سليماً .وعلى الرغم من عدم وجود ما ي�سمى بالقوام املثايل �أو القوام النموذجي ف�إ َّن

القوام اجليد له معايري ميكن اال�ستدالل من خاللها على موا�صفاته و�آثاره ومظاهره ،وعلى
حد تعبري فايت  Faitف�إ َّن التفريق بني القوام الطبيعي والقوام غري الطبيعي ي�أتي من معيار
ّ

مدى احتفاظ �أجزاء اجل�سم مبركز ثقلها يف خط م�ستقيم بحيث ال ي�ؤثر �أي جزء من �أجزاء
اجل�سم يف جزء �آخر �أو �أجزاء �أخرى .فالقوام اجليد �رضورة ملحة لكونه يع ّزَز من القدرة الوظيفية

لأجهزة اجل�سم احليوية ،ويخف�ض من معدالت الإجهاد البدين �سواء كان ذلك على الع�ضالت
�أو املفا�صل �أو الأربطة ،مما يرتتب عليه ت�أخر التعب والإجهاد املبكر (ح�سانني.)2000 ،

وعلى الرغم من �أ َّن القوام مظهر فردي ،وال يوجد قوام واحد جلميع الأفراد ،ف�إ َّن هناك عددا ً

من الأ�س�س املهمة التي يجب مراعاتها كي نتمكن من احلفاظ على اعتدال القوام وترتكز

تلك الأ�س�س على مراعاة �صحة الفرد وتوافر الغذاء ومراعاة احلالة النف�سية التي يكون عليها
الفرد واحلفاظ على التمرينات الريا�ضية جلميع �أجزاء اجل�سم ،وزيادة التوافق الع�ضلي الع�صبي

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
حتى يتخذ اجل�سم الو�ضع ال�صحيح ،وتخ�صي�ص �أوقات كافية لراحة اجل�سم (�شطا وعياد،
و�إمكانية حدوث االنحرافات القوامية واردة يف جميع املراحل العمرية �إذ ال تُ�ستثنى منها �أية

مرحلة ،وذلك لأن ج�سم الإن�سان ميتاز باملرونة والتغيري فهو لي�س تكوينا ً �صلبا ً غري قابل للحركة

مكون من نظام متعدد من الأجزاء ال�صلبة املرتابطة ذات املفا�صل متعددة ال�شكل
ولأنه
َّ
والدرجة احلرة احلركية التي حتدد املدى احلركي واملرونة داخل املف�صل والع�ضلة (ال�صميدعي،

 .)1987وهناك جمموعات من الع�ضالت م�سئولة عن االحتفاظ بتوازن اجل�سم يف �أو�ضاعه
ال�سليمة� ،إذ �إن النمو الزائد ملجموعة من الع�ضالت دون �أن يقابلها ما يوازيها وبنف�س الدرجة

ملجموعة الع�ضالت املقابلة ينتج انحرافا ً قوامياً ،وذلك حتقيقا ً لقانون العتالت الذي ين�ص
على �أَ ّن مقدار القوة م�رضوبا يف بعدها العمودي عن حمور دوران العتلة ي�ساوي مقدار املقاومة
م�رضوبا ً يف بعدها العمودي �أي�ضا ً (القوة  xذراعها= املقاومة xذراعها) (الها�شمي.)1999 ،

�إ ّن م�شكلة االنحرافات القوامية تدخل �ضمن املجال الطبي وال�صحي وال تبتعد عن املجال

الريا�ضي مبا فيه من عالج طبيعي ي�ساهم يف بع�ض احلاالت يف ال�شفاء� .إ َّن الأداء الريا�ضي

يُع ُّد تعبريا ً ميكانيكيا ً عن خ�صائ�ص اجل�سم الب�رشي ،وال �شك �أن االختالفات يف الأ�شكال
اجل�سمانية لها عالقة كبرية بكفاءة ا�ستجابتها �إىل ما تتطلبه �أوجه الن�شاط الريا�ضي،

يغي من ميكانيكيته عند �أداء املهارات املختلفة
ولذلك ف�إ َّن وجود انحرافات قوامية يف اجل�سم رَّ
وي�شتت القوى يف م�سارات جانبية ال تخدم املهارة نف�سها وهذا ما �أكدت عليه اللجنة

الفرعية مل�ؤمتر الطفل يف البيت الأبي�ض عندما �أكدت على �أن القوام اجليد ما هو �إال العالقة

امليكانيكية بني �أجهزة اجل�سم احليوية املختلفة العظمية والع�ضلية والع�صبية (ح�سانني،
 .)2000وكلما كانت هذه العالقة مرتابطة ومتكاملة �أثرت ب�شكل �إيجابي يف ميكانيكية

اجل�سم التي متكنه من القيام بوظائفه بكفاءة وجه ٍد �أقل.

لذا تكمن �أهمية هذه الدرا�سة يف حتديد االنحرافات القوامية التي ترافق الن�شء ،ال�سيما وهم

يف عمر الت�شكيل الأول والنمو البدين الذي �سيكون له دور مهم يف عملية الت�شخي�ص والعالج ثم

التخل�ص من هذه االنحرافات التي ت�صاحب ج�سم الإن�سان ،ف�ضال ً عن �إيجاد اثر هذه االنحرافات
وفقا مليكانيكية اجل�سم يف بع�ض القدرات البدنية التي تتمتع بها هذه الفئة العمرية.

وقد تعددت الأوراق البحثية التي تناولت مو�ضوع االنحرافات القوامية ،منها درا�سة جماهد

( )1996التي هدفت �إىل �إيجاد العالقة بني الأمناط اجل�سمية وبع�ض االنحرافات القوامية

لطالبات ال�شهادة الثانوية بالزاوية باجلماهريية الليبية على عينة بلغ عددها ( )304طالبة ،ومت
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�إجراء هذه الدرا�سة يف العام الدرا�سي ( ،)1996/1995وبا�ستخدام املنهج الو�صفي بالأ�سلوب
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امل�سحي مت ا�ستخراج النمط اجل�سمي بطريقة ”هيث_كارتر” الأنرثبومرتية ،وللك�شف عن
االنحرافات القوامية مت ا�ستخدام جهاز الق�ضبان ،و�شا�شة القوام ،واخليط والثقل ،وال�رشيط

املرن ،واختبار فلطحة القدمني ،ومن �أهم نتائج هذه الدرا�سة �أ َّن النمط ال�سمني �أكرث الأمناط
اجل�سمية انت�شارا ً لدى الطالبات ،يليه النمط الع�ضلي ،ثم النمط النحيف ،كذلك ك�شفت
الدرا�سة عن وجود فروق بني الأمناط اجل�سمية الثالثة يف جميع االنحرافات القوامية �إذ تقل

لدى النمط النحيف وتزيد لدى النمط ال�سمني.

وقد قام عطية وعمر وجا�سم ( )2000بدرا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل بع�ض �إ�صابات ت�شوه

القدم و�أنواعها لدى الطلبة املتقدمني �إىل كلية الرتبية الريا�ضية يف جامعة الب�رصة ،ومعرفة
تكونت عينة البحث من
�أثر ت�شوهات القدم يف �أداء ال�سري االعتيادي و�إجناز رك�ض ( 400مرت)،
َّ

( 47طالبا) مت اختيارهم بالطريقة الع�شوائية من املرحلة الأوىل يف كلية الرتبية الريا�ضية

يف جامعة الب�رصة ،ومن �أهم القيا�سات امل�ستخدمة للك�شف عن ت�شوهات القدم هو قيا�س
انحراف وتر اكيل�س (اخيلي) وقيا�س ارتفاع قو�س القدم وقيا�س زاوية طبع القدم وال�سري

العادي مل�سافة ( 30مرتا) لقيا�س انحراف القدم عن االجتاه احلقيقي ،و�أهم ما مت ا�ستنتاجه

هو ارتباط الت�شوهات القوامية للقدم بع�ضها ببع�ض ،وم�ساهمة الت�شوهات القوامية يف

زيادة عدد اخلطوات يف رك�ض ( 400مرت) بن�سبة (� ،)%67أما �أهم ما �أو�صى به الباحثون فهو
�إجراء اختبارات وقيا�سات الت�شوهات القوامية يف انتقاء الريا�ضيني و�إجراء بحوث م�شابهة يف

الت�شوه القوامي للقدم و�إيجاد �أثر ذلك يف الأداء املهاري �أو اجتاه القوة �إىل �رسعة رد الفعل.

وتطرقت درا�سة ًّ
كل من �سام و بيرت (� )Sam, Peter & David, 2004إىل بحث �سبب �أمل

الظهر احلادث عند طلبة املدار�س ذوي الأعمار (� 14-11سنة) ،وعالقته باحلالة القوامية عند

جلو�س الطلبة يف ال�صف الدرا�سي ،وقد مت ت�سجيل احلالة القوامية عند اجللو�س لـ ( )66طالبا ً

يف �أثناء الدرو�س االعتيادية وذلك عن طريق ا�ستخدام طريقة (Portable Ergonomic )PEO

 Observationوتو�صل الباحثان �إىل وجود عالقة ارتباط قوية بني احلالة القوامية و�أمل �أ�سفل

الظهر ،ف�ضال ً عن وجود عالقة بني احلالة القوامية للطالب عند اجللو�س و�أمل الرقبة و�أمل اجلزء
العلوي من الظهر ،وقد �أو�صى الباحثان ب�إجراء املزيد من البحوث �إىل التعرف على مدى عالقة

احلالة القوامية جللو�س الطلبة والآالم التي قد حتدث يف مناطق �أخرى من العمود الفقري.

�أما درا�سة ال�صميدعي والبنا ( )2005فقد هدفت �إىل �إيجاد العالقة بني االنحرافات القوامية

وبع�ض القدرات البدنية والوظيفية للأعمار (� 15-12سنة) من مزاويل ال�سباحة .وقد كانت

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
�أهم القدرات البدنية والوظيفية التي مت بحثها هي :النب�ض وعدد مرات التنف�س والكتلة
الكتلة واالنحرافات اجل�سمية ،وهناك عالقة ارتباط معنوية بني قوة القفز للأمام واالنحرافات

القوامية ،يف حني مل تكن هناك �أية عالقة ارتباط ما بني االنحرافات القوامية ومعدل النب�ض

وعدد مرات التنف�س.

وهدفت درا�سة نوفل (� )2005إىل التعرف �إىل االنحرافات القوامية ال�شائعة للطرف العلوي

لدى احللقة الأوىل من التعليم الأ�سا�سي مبحافظة الغربية ون�سبة وجودها يف جمتمع البحث،

ف�ضال ً عن التعرف �إىل مدى توافر اال�شرتاطات ال�صحية املدر�سية يف املدار�س االبتدائية
مبحافظة الغربية ،ا�ستخدمت الباحثة املنهج الو�صفي ،و�أهم ما مت ا�ستنتاجه هو انت�شار
االنحرافات القوامية ال�شائعة يف الطرف العلوي لدى تلميذات عينة البحث ،وارتفاع ن�سبة

امل�ساهمة الن�سبية لال�شرتاطات ال�صحية يف الإنحرافات القوامية ال�شائعة للطرف العلوي
لتلميذات املرحلة االبتدائية �إذ بلغت الن�سبة (.)%.96

وقد �أجرى كاروف�سكا وزمال�ؤه ( )Karovska et al., 2005درا�سة كان الهدف منها هو

التعرف �إىل ت�أثري متارين اجلمباز العالجية يف الت�شوهات القوامية والع�ضلية وكانت عينة

البحث ( )9525طالبا ( 4418طالبة و  5107طالب) ،وقد �أ�سفرت النتائج عن تبينّ ت�أثري احلالة
البدنية للطالب وبن�سبة ( )%96.5يف ت�شوهات العمود الفقري وبن�سبة ( )%6.4يف لت�شوهات

اجلنب ،يف حني كانت ن�سبة احلدب  ،%8.2وبعد تنفيذ الربنامج العالجي من خالل متارين اجلمباز

انخف�ضت ت�شوهات العمود الفقري �إىل �أقل من ( ،)%35ويف اجلنب و�صلت �إىل ( )%4.1يف حني
و�صلت يف احلدب �إىل ( ،)%5.4وقد �أو�صى الباحثون بزيادة درو�س الرتبية البدنية ،واعتماد الربنامج
العالجي من خالل التمارين الت�صحيحية للجمباز ،بوجود مدر�س حمرتف لديه ت�أثري كبري يف

جمال الوقاية من ت�شوهات العمود الفقري احلا�صلة يف مدار�س التعليم االبتدائي.

وتطرقت درا�سة جاد (� )2005إىل مدى ت�أثري التمرينات التعوي�ضية يف املتغريات البدنية

واحلالة القوامية ملمار�سي �سباحة الزحف با�ستخدام الزعانف ،وا�ستخدمت الباحثة املنهج
التجريبي بنظام املجموعة الواحدة مع �إجراء قيا�سات تتبعية (قبلية ،وبينية ،وبعدية) ،وقد

تو�صلت الباحثة �إىل فاعلية التمرينات التعوي�ضية يف حت�سني احلالة البدنية للعمود الفقري

واملتمثلة يف قيا�سات ع�ضالت البطن وال�ضهر ،واملدى احلركي للعمود الفقري باجتاهاته
املختلفة ،ف�ضال ً عن �إ�سهام التمرينات التعوي�ضية يف حت�سني احلالة القوامية للعمود الفقري
واملتمثلة يف حت�سني الزاوية ال�صدرية والزاوية القطنية للعمود الفقري.
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فيما هدفت درا�سة ماورين وكارين (� )Maureen & Karen, 2005إىل التعرف �إىل الفروق
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بني القيا�س املتكرر لفرتات زمنية متعاقبة للحالة القوامية لـ 38طفال ً ب�أعمار � 12-5سنة ،ومت

ا�ستخدام برنامج حا�سوبي ال�ستخراج بع�ض الزوايا مع قيا�س الطول والوزن وال�سيطرة احلركية
وكذلك ت�سجيل حاالت ال�شعور بالأمل عند كل طفل ،و�أهم ما تو�صل �إليه الباحثان هو وجود

عالقة بني �أربع من خم�س من الزوايا املقي�سة مع العمر والوزن وال�سيطرة احلركية ومل تظهر

عالقة بني ال�شعور بالأمل والعمر واجلن�س.

وقد �أجرى الفوند وزمال�ؤه ()Lafond, Descarreaux, Mormand & Harrison, 2007

درا�سة ا�ستعرا�ضية للتعرف �إىل مدى تطور و�ضعية جلو�س الأطفال ،وحتديد املراحل العمرية
الأكرث تطورا بو�ضع اجللو�س ،وكانت عينة البحث من  1084طفال ً ترتاوح �أعمارهم ما بني

� 12-4سنة �أخ�ضعوا الختبارات القوام ،ومت ا�ستخدام طريقة حتليل التباين الثنائي للتعرف �إىل

ت�أثريات العمر واجلن�س على و�ضعية اجللو�س ،و�أظهرت النتائج الت�أثري الوا�ضح للعمر واجلن�س
بالن�سبة جلميع متغريات البحث با�ستثناء نقل الر�أ�س الأمامي يف حني مل يوجد �أي تفاعل

مابني العمر واجلن�س.

�أما درا�سة هيلني وزمالئها التتبعية ( )Heleen et al., 2007فقد هدفت �إىل التعرف �إىل

مدى العالقة ما بني �ضعف القوة الع�ضلية ،و�ضعف مطاولة الع�ضالت ،و�ضعف مرونة العمود
الفقري ،وهل �أ ّن مثل هذه امل�ؤ�رشات هي دالالت م�ستقبلية على حدوث �أمل �أ�سفل ال�ضهر و�أمل

الرقبة والأكتاف؟ لقد مت ا�ستخدام املعلومات التي مت احل�صول عليها من اال�ستعرا�ض الإلكرتوين
مللخ�صات البحوث ال�سابقة ،وكانت نتيجة ( )26بحثا منها (� )24ضمت درا�سات تتبعية حول
وجود عالقة بني قيا�سات القابلية البدنية و�أمل �أ�سفل ال�ضهر والرقبة والأكتاف.

وهدفت درا�سة عبد املعطي (� )2008إىل التعرف �إىل الإ�صابات الريا�ضية ال�شائعة،

واالنحرافات القوامية للعينة ،وكذلك حتديد العالقة بني االنحرافات القوامية والإ�صابات

الريا�ضية ال�شائعة ،و�أهم ما مت ا�ستنتاجه �أ َّن التمزق الع�ضلي هو الإ�صابة الأكرث �شيوعا ً تليها
�إ�صابات مف�صل القدم ثم ال�شد الع�ضلي والتمزقات ،ف�ضال ً عن انت�شار انحرافات قوامية

لدى عينة البحث.

وقد وجد ك ٌّ
ل من ميهاجلوفت�ش وتون�شري (� )Mihajlović & Tončev, 2008أ َّن �أحد العوامل

والأ�سباب الرئي�سة للحالة غري املر�ضية لو�ضع �أج�سام الأطفال يف مرحلة ما قبل املدر�سة هو
وجود ت�شوهات يف �أقدام ه�ؤالء الأطفال ،وجاء هذا نتيجة وقت الفراغ الطويل الذي يق�ضيه
الأطفال للعب ب�ألعاب الكومبيوتر وبا�ستخدام الكومبيوتر ،وهذا ما يح ُّد من ممار�سة الأن�شطة

البدنية لديهم ،لذا فقد كان هدف الدرا�سة هو �إعادة ت�أ�سي�س وعمل مركز الو�ضع الأويل

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
للحركة من خالل تقومي قدم الأطفال قبل �سن املدر�سة ف�ضال ً عن تقدمي نتائج هذه الدرا�سة

 %93من الأطفال كانوا م�شوهني يف حني كان ( )%7من عينة البحث من دون ت�شوه.

وهدفت درا�سة جللينا ونيكوال (� )Jelena & Nikola, 2009إىل التعرف �إىل تغريات الو�ضع

القوامي لأطفال ال�صف الأول والثالث للمدار�س االبتدائية ،ومت �إجراء البحث على ( )224طفال ً

بينهم ( )114تلميذا ً و( )110تلميذة ،وقد مت ا�ستعمال جهاز ( )scoliosis meterلتقييم و�ضعية

اجل�سم ،وقد �أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني ال�صف الأول والثاين ،وبني ال�صف

الثاين والثالث ،ف�ضال ً عن �أ َّن ( )13من �أ�صل ( )14م�ؤ�رشا ً من م�ؤ�رشات الو�ضع القوامي كان من
الناحية الإح�صائية ي�شري �إىل تقدم قيم الأو�ساط احل�سابية ملجموعة التلميذات ،وقد ا�ستنتجت

الدرا�سة �أ َّن النظام الع�ضلي للطفل يت�أثر باحلمل الزائد الذي ت�سببه واجبات املدر�سة.

ومن خالل العر�ض ال�سابق للدرا�سات ال�سابقة تبينَّ للباحث �أ َّن الدرا�سة احلالية اختلفت عن

الدرا�سات ال�سابقة يف بيئة عينة الدرا�سة ف�ضال ً عن �أ َّن الدرا�سات ال�سابقة تركزت على التعرف
ًّ
وكل من الأمناط اجل�سمية ،والإ�صابات
�إىل مدى العالقة مابني االنحرافات والت�شوهات القوامية

الريا�ضية ،والأمل �أ�سفل ال�ضهر ،وبع�ض املتغريات الوظيفية� ،أما فيما يخ�ص عالقتها بالقدرات
البدنية ف�إنّها اقت�رصت على جزء ي�سري من هذه القدرات كما يف درا�سة ال�صميدعي والبنا

( )2005ودرا�سة هيلني وزمالئها ( )Heleen et al., 2007على عك�س الدرا�سة احلالية التي

�شملت قدرات بدنية متنوعة وخمتلفة .وعلى الرغم من �أوجه االختالف �إال �أ َّن الدرا�سات
ال�سابقة �أفادت الباحث يف اختياره مو�ضوع بحثه على البيئة اليمنية ،والتعرف �إىل مدى �أثر

االنحرافات القوامية يف بع�ض القدرات البدنية وفقا ً للمتطلبات امليكانيكية ،هذا ف�ضال ً عن
�أ َّن هذه الدرا�سات �ساعدت الباحث يف حتديد اختبارات القوام وا�ستخدام الو�سائل الإح�صائية
املنا�سبة وحتديد مراجع الدرا�سة واال�ستفادة منها يف تف�سري نتائجها.

م�شكلة الدرا�سة

اهتمت الكثري من الدول بالن�شاط البدين ،لي�س من اجل �إحراز الأو�سمة وامليداليات والك�ؤو�س،

بل من �أجل ال�صحة للجميع من خالل الريا�ضة للجميع ،فارتبطت الريا�ضة بال�صحة ارتباطا
وثيقا وذلك لإعداد جيل قوي خا ٍل من الأمرا�ض واالنحرافات والت�شوهات القوامية ،لذلك البد

�أ َّن نوفر لأطفالنا كل ما يحمي �أج�سامهم من العلل والت�شوهات� ،سواء عن طريق الريا�ضة
�أو التمرينات العالجية �أو اكت�ساب العادات القوامية ال�سليمة حتى ميكننا احل�صول على قوام

يعد من العوامل امل�ساعدة العامة يف الرتبية احلركية للطفل عن طريق
�سليم معتدل� ،إذ
ّ
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تي�سري �أداء احلركات واملهارات املختلفة دون عوائق قوامية ،ويعتمد القوام ال�سليم للطفل
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على قوة ع�ضالته ،التي تعمل على جعل اجل�سم يف و�ضع متزن ميكانيكيا ً يف مواجهة قوة
اجلاذبية الأر�ضية ،وهذه الع�ضالت تعمل با�ستمرار وتتطلب قدرا ً كافيا ً من القوة والطاقة

لالحتفاظ باجل�سم م�ستقيما ً متزنا ً عن طريق (النغمة الع�ضلية) .وهذا التوتر احلادث يف

الع�ضالت والع�ضالت املقابلة ،الذي يعمل على و�ضع االتزان الع�ضلي على كال اجلانبني �أماما ً

وخلفاً ،ميينا ً وي�ساراً ،و�إ َّن �أي خلل يف النغمة الع�ضلية يف �أحد اجلانبني نتيجة �ضعف الع�ضلة

وترهلها يدفع الع�ضلة على اجلانب املقابل �إىل االنقبا�ض والتوتر ،مما يحدث االنحناء �أو الت�شوه
(اخلويل وراتب� .)1998 ،أي نتيجة عدم ثبات التوازن بني القوة الع�ضلية واجلاذبية الأر�ضية،
ويكون فيه ترتيب العظام والع�ضالت بو�ضع غري طبيعي ف�ضال ً عن انحناءات يف اجل�سم

بالزيادة �أو النق�صان على و�ضعها الطبيعي مما ي�ؤثر �سلبا على قدرة اجل�سم يف التحكم

وال�سيطرة والتوافق.

وتعد املدر�سة الو�سيلة املبا�رشة لالت�صال بالطفل بعد الأ�رسة وهي التي ميكن عن طريقها
ّ

و�ضع برامج الرتبية البدنية املوجهة حتت �إ�رشاف املدر�سني الرتبويني الذين يعملون على بث

روح املمار�سة احلركية يف نفو�س الأطفال بهدف رفع م�ستوى اللياقة البدنية وال�صحية لهم.
ويف عام (� )1996صدر عن كل من دائرة ال�صحة واخلدمات الإن�سانية الأمريكية ،واﻤﻟﺠل�س

الرئا�سي الأمريكي للياقة البدنية والريا�ضة ت�أكي ٌد ب�أهمية ممار�سة الن�شاط احلركي يف املدار�س
االبتدائية من �أجل حت�سني �أ�سلوب احلياة ورفع م�ستوى اللياقة البدنية وال�صحية للتالميذ.

ومبا �أ َّن املدخل املنطقي لدور الن�شاط البدين يف وقاية الأطفال من االنحرافات القوامية

هو التعرف ع�إىل الإمكانيات احلركية الطبيعية يف ج�سم الإن�سان عامة ،ويف ج�سم الطفل

خا�صة ،فقد تطلب التعرف �إىل ميكانيكية حركة اجل�سم الطبيعية واملثالية ومبا يتالءم
مع الو�ضع الت�رشيحي والوظيفي لأجهزة اجل�سم ،وقد الحظ الباحث من خالل �إ�رشافه على
التطبيق العملي لطالب امل�ستوى الرابع يف بع�ض مدار�س تربية املكال ،كرثة وتنوع االنحرافات

القوامية عند تالميذ تلك املدار�س .لذا ي�سعى الباحث �إىل حتديد االنحرافات القوامية ومعرفة
ن�سبها يف مدار�س التعليم الأ�سا�سي لرتبية املكال ،ف�ضال ً عن حتديد ت�أثريها يف القدرات

البدنية التي تتمتع بها هذه الفئة العمرية وفقا ً للمتطلبات امليكانيكية لو�ضع اجل�سم.

�أهداف الدرا�سة

 .1التعرف �إىل ن�سبة تالميذ مدار�س التعليم الأ�سا�سي لرتبية املكال امل�صابني بانحرافات قوامية.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 .2التعرف �إىل �أنواع االنحرافات القوامية الأكرث �شيوعا لدى تالميذ مدار�س التعليم الأ�سا�سي
 .3التعرف �إىل اثر بع�ض االنحرافات القوامية �إىل بع�ض القدرات البدنية وفقا ً للمتطلبات

امليكانيكية لتالميذ مدار�س التعليم الأ�سا�سي لرتبية املكال.

ت�سا�ؤالت الدرا�سة

حتقيقا ً لأهداف الدرا�سة �صيغت الفرو�ض على هيئة ت�سا�ؤالت كالآتي:

 .1ما هي ن�سبة تالميذ مدار�س التعليم الأ�سا�سي لرتبية املكال امل�صابني بانحرافات قواميه؟

 .2ما هي �أنواع االنحرافات القوامية الأكرث �شيوعا لدى تالميذ مدار�س التعليم الأ�سا�سي

لرتبية املكال؟

 .3هل هناك �أثر �سلبي �إىل القدرات البدنية وفقا ً للمتطلبات امليكانيكية نتيجة وجود بع�ض

االنحرافات القوامية لدى بع�ض تالميذ مدار�س التعليم الأ�سا�سي لرتبية املكال؟

حمددات الدرا�سة

ميكن تف�سري وتعميم النتائج يف �ضوء املحددات الآتية:

 -املحدد الزمني :العام الدرا�سي (.)2008/2007

 املحدد الب�رشي :اقت�رصت هذه الدرا�سة على تالميذ مدار�س التعليم الأ�سا�سي مبدينةاملكال.

 -املحدد املكاين :مالعب و�ساحات مدار�س التعليم الأ�سا�سي مبدينة املكال.

م�صطلحات الدرا�سة

القوام اجليد :هو العالقة امليكانيكية ال�سليمة بني �أجهزة اجل�سم العظمية والع�ضلية

والع�صبية ،بحيث ي�ستطيع الفرد بذل �أقل جهد يف الأو�ضاع املختلفة وب�أعلى كفاءة
(.)Schröder, 1997

القوام امل�ش َّوه :هو ال�شكل اخلارجي جل�سم الإن�سان من حيث الزيادة والنق�صان يف االنحناءات
الطبيعية للج�سم �،أو �أي �شكل غري طبيعي لأي جزء يف اجل�سم (�شطا وعياد.)1984 ،

االنحراف القوامي� :شذوذ ٌ يف �شكل ع�ضو من �أع�ضاء اجل�سم ،وانحرافه عن الو�ضع الطبيعي
امل�سلَّم به ت�رشيحيا ،مما ينتج عنه تغيري يف عالقة هدا الع�ضو ب�سائر الأع�ضاء الأخرى
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لرتبية املكال.
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(ح�سانني.)2000،
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القدرات البدنية :لها عدة معا ٍن وت�سميات فمن وجهة نظر املدر�سة الأملانية� ،سميت
بالقدرات احلركية الأ�سا�سية التي هي عبارة عن عنا�رص �أو �صفات بدنية ف�سيولوجية تولد
مع الإن�سان وتنمو بنموه ويتوقف ذلك النمو على طبيعة وعمل و�أ�سلوب الفرد يف احلياة� ،أما

املدر�سة الأمريكية ف�أعطتها م�صطلح اللياقة احلركية �إذ يعني احلركة ب�شكليها الداخلي
والظاهري (�أحمد.)1996 ،

منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:

منهج الدرا�سة
ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي ب�أ�سلوبه امل�سحي ملالءمته لطبيعة الدرا�سة.

جمتمع الدرا�سة وعينتها
�أجنز الباحث العديد من الإجراءات الإدارية التي �ساعدت يف الو�صول �إىل ال�صيغة النهائية

تكون جمتمع الدرا�سة من طالب مدار�س التعليم الأ�سا�سي
الختيار جمتمع وعينة الدرا�سة،
َّ

ملديرية تربية املكال والبالغ عددها ( )39مدر�سة حكومية للعام الدرا�سي ( ،)2008/2007وذلك
ح�سب البيانات ال�صادرة من ق�سم الإح�صاء والتخطيط يف مديرية تربية املكال.

اختريت عينة الدرا�سة بطريقة املراحل املتعددة� ،إذ مت اختيار ثالث مدار�س بطريقة عمدية

وبذلك ف�إن هذه املدار�س متثل ( )%7.68من جمتمع الأ�صل وال�سبب يف اختيار هذه املدار�س
يعود �إىل الباحث �إذ كان م�رشفا ً على التطبيق امليداين لطلبة ق�سم الرتبية البدنية والريا�ضية
بجامعة ح�رضموت فيتلك املدار�س ف�ضال ً عن توافر املالعب ال�رضورية لإجراء االختبارات البدنية

فيها ،وكان اختيار امل�ستوى الدرا�سي بطريقة عمدية �أي�ضاً ،وهم من تالميذ ال�صف اخلام�س
وال�ساد�س للوقوف على االنحرافات الأكرث حدوثا من خالل التعرف �إىل مدى ت�أثري املدر�سة

الكبري خالل ال�سنوات اخلم�س �أو ال�ست يف التلميذ كما انَّه يكون يف العمر املنا�سب لالختبار
والعالج ،بعدها قام الباحث باختيار عينة الدرا�سة بطريقة ع�شوائية واجلدول رقم ( )1يبني

عدد التالميذ الإجمايل وعدد تالميذ ال�صف اخلام�س وال�ساد�س وعدد التالميذ املختربين منهم
ف�ضال ً عن الن�سبة املئوية ولكل مدر�سة.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

املجموع
1709
783
45.81
147
18.77
8.6

اختبارات القوام

 .1اختبار بانكرفت

الغر�ض من االختبار :قيا�س انحناءات اجل�سم للأمام وللخلف ،ومن �أهم الت�شوهات التي يقي�سها
هذا االختبار �سقوط الر�أ�س �أماما ً وحتدب الظهر وا�ستدارة الكتفني والتجوف القطني.
الأدوات :خيط يف نهايته ثقل (ميزان البنا) ،حامل ارتفاعه متوازن.

موا�صفات الأداء :يربط اخليط يف احلامل من �أعلى على �أن يكون الثقل متدليا يف نهايته.

يقف املخترب وهو عار ٍ �إال من مايوه (بدون حذاء) بحيث يواجه ب�أحد جانبيه اخليط ،مع مالحظة
�أن مير اخليط بحلمة الأذن ثم احلدبة الكربى لعظم الع�ضد ثم باملدور الكبري لعظم الفخذ ثم

خلف عظم الر�ضفة بالركبة ثم �أمام مف�صل القدم�(.شكل .)1

مرَ اخليط بالنقاط ال�سابقة متاما ً ف�إن املخترب يتمتع بقوام خا ٍل من الت�شوهات التي يقي�سها
�إذا ّ

هذا االختبار� .أما �إذا لوحظ انحراف يف �أحدى هذه املناطق ف�إن هذا يعني ت�شوه يف هذه املناطق

حتدد درجتها (�أماما ً �أو خلفاً) تبعا ً ملقدار انحراف اجلزء عن اخليط (ح�سانني.)2000،

ال�شكل رقم ()1
يو�ضح طريقة �أداء اختبار بانكرفت
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اجلدول رقم ()1
يبني عدد التالميذ الإجمايل وعدد تالميذ ال�صفوف املختارة وعدد
�أفراد عينة الدرا�سة والن�سبة املئوية لهم
مدر�سة مدر�سة مدر�سة ال�شيخ
ا�سم املدر�سة
الوحدة اجلماهري نا�صر لوتاه
عدد الطالب الإجمايل
552
792
365
عدد طالب ال�صف اخلام�س وال�ساد�س
231
363
189
الن�سبة املئوية ()%
41.84
45.83
51.7
عدد �أفراد عينة الدرا�سة
40
67
40
الن�سبة املئوية لأفراد العينة مع طالب ال�صفوف املختارة ()%
17.31
18.45
21.1
الن�سبة املئوية لأفراد عينة الدرا�سة مع عدد الطالب الإجمايل ()%
7.24
8.45
10.95
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 .2اختبار �شا�شة القوام
الغر�ض من االختبار :قيا�س االنحناءات اجلانبية للج�سم.

الأدوات :م�ستطيل من الزجاج (�200x180سم) مق�سم �إىل مربعات (�5x5سم).

موا�صفات الأداء :يقف املخترب �أمام امل�ستطيل بحيث يالم�سه بظهره ،على �أن يكون املحكم

واقفا ً خلف اجلهاز.

يعتمد التقومي يف هذا االختبار على حتديد نقاط معينة على اجل�سم مثل و�ضع نقطتني

على حلمتي الأذنني ف�إذا كان املخترب غري م�صاب بانثناء العنق على �أحد اجلانبني ف�إن النقطتني
املحددتني تكونان متوازنتني ،وهكذا بالن�سبة لبقية النقاط ،ومن املمكن و�ضع النقاط الآتية

على اجل�سم لتقومي انحناءات اجل�سم يف هذا االختبار-:
 نقطتان على حلمتي الأذنني.

 نقطتان على را�سي عظمتي الع�ضد من الأعلى.
 نقطتان على ر�أ�س عظمتي الفخذ من الأعلى.
 نقطتان يف منت�صف الركبتني.

 نقطتان يف منت�صف العقبني (ح�سانني.)2000،

 .3اختبار طبعة القدم
الغر�ض منه ت�سجيل طبعة القدم ملعرفة التقو�س والت�سطح وذلك بو�ضع القدم على
� ٍ
أر�ض م�ستوية بعد غم�سها يف املاء امللون وعدم احلركة حتى يكون الطبع وا�ضحا ً ولكي يرتكز

وزن اجل�سم ك ّله على القدمني (ح�سانني ،2000،ال�صميدعي والبنا.)2005 ،

اختبارات القدرات البدنية
بعد حتليل حمتوى امل�صادر العلمية واالطالع على بطاريات االختبار املطبقة على هذه
الفئة العمرية ،مت االعتماد على بطارية اختبار (�شل�ش وعبد الله )2007 ،واملطبقة على نف�س

البيئة ،علما �أن هذه االختبارات حققت معامالت علمية جوهرية عالية طبقا ً لر�أي (�شل�ش
وعبد الله ،)2007 ،وقد كانت موا�صفات وطريقة االختبارات ما يلي:

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

ثانية

قيا�س القوة
املميزة
بال�سرعة

�ساعة �إيقاف ،وثالثة خطوط
متوازية مر�سومة على �أر�ض،
امل �� �س��اف��ة ب�ي�ن اخل� ��ط الأول
وال �ث��اين ع�شرة �أم �ت��ار ،وبني
اخل��ط الثاين والثالث ()30
مرت ًا

يقف املخترب خلف اخلط الأول،
عند �سماع �إ��ش��ارة البدء يقوم
بالعدو �إىل �أن يتخطى اخلط
ال�ث��ال��ث .يح�سب زم��ن املخترب
اب �ت��داء م��ن اخل��ط ال�ث��اين حتى
و�صوله �إىل اخلط الثالث ()30
.مرت ًا

ي�سجل للمخترب الزمن
الذي ا�ستغرقه يف قطع
م�سافة الثالثني ()30
مرت ًا (من اخلط الثاين
)حتى اخلط الثالث

اجلدول رقم ()3
يبني اختبار جري وم�شي ( )400مرت (احلكيم)2004 ،
وحــدة الغر�ض من
القيــا�س االختبار

ثانية

قيا�س
التحمل
الدوري
التنف�سي

الأدوات امل�ستخـدمــة

موا�صف ــات الأداء

يتخذ كل �أَربعة خمتربين و�ضع
اال�ستعداد خلف خ��ط البداية
�ساعة �إيقاف ،وم�ضمار لألعاب يف و� �ض��ع ال �ب��دء ال �ع��ايل وعند
�إعطائهم �إ�شارة البدء ينطلقون
القوى 400م ورايات
ب�أق�صى �سرعة ممكنة ليقطعوا
م�ضمار �أل �ع��اب ال�ق��وى مل�سافة
400م وهي دورة واحدة

طريقــة الت�سجي ــل
ميقاتي لكل خمترب يقوم
بح�ساب ال��زم��ن ال��ذي
ي���س�ت�غ��رق��ه ك ��ل خمترب
وم�سجل يقوم بت�سجيل
زمن كل خمترب بالثواين

اجلدول رقم ()4
يبني اختبار رمي الكرة الطبية زنة ( )2كغم (احلكيم)2004 ،
وحــدة الغر�ض من
القيــا�س االختبار

�سنتيمرت

قيا�س القوة
االنفجارية
للذراعني

الأدوات امل�ستخـدمــة

موا�صف ــات الأداء

طريقــة الت�سجي ــل

كرة طبية زنة 2
كيلوجرام

يقف املخترب يف منطقة اقرتاب وا�ضع ًا
الكرة يف �إحدى يديه ،يتجه املخترب يف
اجتاه خط االقرتاب ويف حدود م�سافة
حمددة وعندما ي�صل �إىل اخلط يدفع
الكرة من اجلانب كما يف قذف الثقل
بحيث ال يتعدى خط االقرتاب

للمخترب ثالث حماوالت
متتالية والأداء اخلاطئ
ي� �ح� �ت� ��� �س ��ب حم� ��اول� ��ة
وحتت�سب للمخترب نتيجة
�أح� ��� �س ��ن حم���اول���ة من
املحاوالت الثالث
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اجلدول رقم ()2
يبني اختبار عدو ( )30مرت من البدء الطائر (احلكيم)2004 ،
وحــدة الغر�ض من
طريقــة الت�سجي ــل
موا�صف ــات الأداء
الأدوات امل�ستخـدمــة
القيــا�س االختبار
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وحــدة
القيــا�س

اجلدول رقم ()5
يبني اختبار الوثب الطويل من الثبات (احلكيم )2004 ،
الغر�ض
طريقــة الت�سجي ــل
موا�صف ــات الأداء
االختبارمن الأدوات امل�ستخـدمــة
ي �ق��ف امل �خ �ت�بر خ �ل��ف خ ��ط ال �ب��داي��ة
والقدمان متباعدتان قلي ًال والذراعان
عالي ًا ،ت�ؤرجح الذراعان �أمام ًا و�أ�سفل
قيا�س القوة
االنفجارية �أر�ض م�ستوية� ،شريط وخلف ًا مع ثني الركبتني ن�صف ًا وميل مينح املخترب حماولتني
اجل���ذع �أم ��ام� � ًا ،وب �ق��وة مي��د املخترب يتم ت�سجيل �أف�ضلهما
قيا�س
للرجلني
ال��رج �ل�ين ع�ل��ى ام �ت��داد اجل ��ذع ودف��ع
الأر�ض بالقدمني بقوة وحماولة الوثب
�أمام ًا لأبعد م�سافة ممكنة

اجلدول رقم ()6
يبني اختبار اجلري املتعرج بني احلواجز (عبد اجلبار واحمد)1984 ،
وحــدة الغر�ض
طريقــة الت�سجي ــل
موا�صف ــات الأداء
االختبارمن الأدوات امل�ستخـدمــة
القيــا�س

ثانية

قيا�س
الر�شاقة

�أربعة حواجز لألعاب
القوى ،و�ساعة
�إيقاف ً

تو�ضع احلواجز الأربعة على خط واحد
 ،بحيث تكون امل�سافة بني حاجز و�آخر
(� )180سم ،وامل�سافة بني احلاجز الأول
وخط البداية (� )360سم ،يقف املخترب
عند نقطة البداية ثم يقوم باجلري بعد
�سماع �إ�شارة البدء م�ستخدم ًا خط ال�سري
املحدد يف االختبار وي�ستمر يف اجلري
ملدة ( )30ثانية

عند انتهاء الـ  30ثانية
ي���س�ج��ل امل �خ �ت�بر رق��م
امل� �ك ��ان ال � ��ذي انتهى
الوقت عنده مع ح�ساب
ع��دد ال ��دورات الكاملة
لالختبار

�سنتيمرت

اجلدول الرقم ()7
يبني اختبار ثني اجلذع للأمام والأ�سفل من الوقوف (احلكيم)2004 ،
وحــدة الغر�ض من
طريقــة الت�سجي ــل
موا�صف ــات الأداء
الأدوات امل�ستخـدمــة
االختبار
القيــا�س
يقوم املخترب بثني اجلذع �أمام ًا
و�أ�سفل بحيث ت�صبح الأ�صابع �أمام
املقيا�س ومن هذا الو�ضع يحاول درجة املخترب هي �أق�صى
قيا�س مرونة
العمود الفقري مقيا�س مدرج من اخل�شب املخترب ثني اجلذع لأق�صى مدى نقطة على املقيا�س ي�صل
ممكن بقوة وب��طء مع مالحظة �إل �ي �ه��ا م ��ن و���ض��ع ثني
طوله (� 20سم)
على املحور
�أن تكون �أ�صابع اليدين يف م�ستوى اجلذع �أمام ًا �أ�سفل
الأفقي
واحد و�أن تتحرك للأ�سفل موازية
للمقيا�س

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
الو�سائل الإح�صائية

املئوية ،ومت ح�ساب معامالت االرتباط بني احلالة القوامية وبع�ض القدرات البدنية بوا�سطة
ارتباط بري�سون «ذي االجتاهني» ولقد مت حتديد م�ستوى الداللة عند (� )0.05أو اقل.

عر�ض النتائج ومناق�شتها

اوالً :عر�ض نتائج ال�س�ؤال الأول ومناق�شتها

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :ما هي ن�سبة تالميذ مدار�س التعليم الأ�سا�سي لرتبية املكال

امل�صابني بانحرافات قواميه؟

ات�ضح للباحث �أن عدد التالميذ امل�صابني بت�شوهات قوامية خمتلفة بحدود ( )43طالبا ً

من جمموع طالب العينة اخلا�ضعني للفح�ص والبالغ ( )147طالبا ً �أي بن�سبة ( )%29.25وهي

ن�سبة لي�ست بالقليلة ،وقد ات�ضح �أي�ضا ً �أن بع�ض التالميذ امل�صابني كان لديهم �أكرث من
�إ�صابة وهذا ما يعك�س مدى العالقة املرتابطة بني �أجزاء و�أجهزة اجل�سم املختلفة وهذا ما �أكد
عليه (ح�سانني )2000 ،ف�إ َّن من مميزات القوام اجليد وجود عالقة ميكانيكية �سليمة بني �أجهزة

اجل�سم ،وح�سب الكثري من امل�صادر واملراجع التي ت�شري �إىل �أن هناك عوامل كثرية وخمتلفة
حلدوث االنحرافات القوامية ومن �أبرزها :العوامل البيئية واحلالة النف�سية واحلاالت املر�ضية
وعوائق النمو وم�شاكل التغذية وعيوب الوراثة والعادات ال�سيئة والتعب والإ�صابة(.حمدان

و�سليم2000،؛ �أمني2005 ،؛ ح�سانني.)2000،

وبهذا متت الإجابة عن الت�سا�ؤل الأول واملت�ضمن ما هي ن�سبة تالميذ مدار�س التعليم

الأ�سا�سي لرتبية املكال امل�صابني بانحرافات قواميه؟

ثانياً :عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثاين ومناق�شتها

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :ما هي �أنواع االنحرافات القوامية الأكرث �شيوعا لدى تالميذ مدار�س

التعليم الأ�سا�سي لرتبية املكال؟

لتحقيق �أهداف الدرا�سة ولتحديد عدد حاالت االنحرافات لدى عينة البحث ،قام الباحث

بح�ساب الن�سبة املئوية لالنحرافات القوامية لعينة الدرا�سة.

املجلد  13العدد  1مار�س 2012

متت املعاجلة الإح�صائية با�ستخدام الربنامج الإح�صائي (� )SPSSإذ مت ا�ستخراج الن�سبة
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اجلدول رقم ()8
يبني الن�سبة املئوية للت�شوهات القوامية لعينة الدرا�سة
) (%الن�سبة املئوية
عدد احلاالت
نوع الت�شوه
ميل الر�أ�س جانب ًا
12.24
18
13.6
20
ا�ستدارة الكتفني
10.88
16
�سقوط الكتفني للأ�سفل
8.84
13
حتدب الظهر
7.48
11
االنحناء اجلانبي للعمود الفقري
15.64
23
ت�سطح القدم

ومن خالل اجلدول رقم ( )8ات�ضح �أ َّن �أعلى ن�سبة ت�شوه لدى �أفراد عينة الدرا�سة كانت

( )%15.64لت�سطح القدم ،ثم عند ت�شوه ا�ستدارة الكتفني �إذ بلغت الن�سبة املئوية ( )%13.6يف
حني كانت الن�سبة متقاربة لت�شوه ميل الر�أ�س للجانب �إذ بلغ ( ،)%12.24وتبعه ت�شوه �سقوط

الكتفني للأ�سفل �إذ بلغ ( ،)%10.88يف حني كان الت�شوه لكل من حتدب الظهر واالنحناء

وتعد القدمان
اجلانبي للعمود الفقري متقاربا ً جدا ً �إذ كانا ( )%7.48( )%8.84على التوايل.
ّ
املحك الرئي�سي لتقدير القوام اجليد للطفل ذلك ب�أَ َّن الو�ضع ال�صحيح للقدمني يت�أ�س�س
عليه الو�ضع القوامي جل�سم الطفل ككل(.اخلويل وراتب ،)1998 ،وقد يرجع تعر�ض القدم

للإ�صابة �إىل ارتداء �أحذية غري منا�سبة ،وهذا ما تو�صل �إليه ك ٌّل من نك و�سيج�رس & (Nigg
)� Segesser, 1992إذ وجدا ن للحذاء دورا ً �أ�سا�سيا ً يف تقليل ت�أثري الت�شوهات القوامية من
خالل ارتداء احلذاء املالئم� ،أو على العك�س زيادة الأمر �سوءا عند ارتداء احلذاء غري املالئم ،وهذه

النتيجة �أي�ضا ً مطابقة ملا تو�صل �إليه ميهاجلوفت�ش وتون�شري (Mihajlović & Tončev,

 .)2008وللوقاية والعالج من هذه الت�شوهات القوامية ال بد من ممار�سة الأن�شطة الريا�ضية
يف املدار�س ملا لها من فوائد لل�صحة ال�شخ�صية من خالل التعود على الو�ضع ال�صحي

للج�سم ،وال ميكن تثبيت هذه العادات �إال عندما يكون هيكل اجل�سم وع�ضالته الرابطة قد

�شكلت ودرَّبت تدريبا ً منا�سباً� ،إذ ي�صبح من طبيعة التلميذ � ْأن يتخذ الو�ضع ال�صحيح يف
اجللو�س والوقوف وال�سري يف كل وقت بدون تعب و�إجهاد لنف�سه ،فالقوام ال�صحي للج�سم

�رضوري لبلوغ �أق�صى النتائج وب�أقل جمهود .وبهذا متت الإجابة عن الت�سا�ؤل الثاين واملت�ضمن

�أنواع االنحرافات القوامية الأكرث �شيوعا لدى تالميذ مدار�س التعليم الأ�سا�سي لرتبية املكال.

ثالثاً :عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثالث ومناق�شتها

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :هل هناك �أثر �سلبي يف القدرات البدنية وفقا ً للمتطلبات امليكانيكية

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
نتيجة وجود بع�ض االنحرافات القوامية لدى بع�ض تالميذ مدار�س التعليم الأ�سا�سي لرتبية
لغر�ض الو�صول �إىل معلومات دقيقة حول مدى ت�أثر القدرات البدنية لعينة الدرا�سة باحلالة

القوامية التي يتمتعون بها ،مت ا�ستخدام معامل االرتباط الب�سيط وباجتاهني (بري�سون) اجلدول
رقم (.)9

اجلدول رقم ()9
يبني عالقة احلالة القوامية ببع�ض القدرات البدنية لعينة الدرا�سة.
االنحرافات القوامية
ميل الر�أ�س جانب ًا
ا�ستدارة الكتفني
�سقوط الكتفني
للأ�سفل
حتدب الظهر
االنحناء اجلانبي
للعمود الفقري
ت�سطح القدم

القدرات البدنية

القوة
االنفجارية
للذراعني
0.063-

القوة
االنفجارية
للرجلني
0.039

)*(0.181-

0.639

0.027

0.001

)*(0.173

0.097

0.166

0.241
)*(0.177
0.030

القوة املميزة
بال�سرعة

التحمل الدوري
التنف�سي

معامل االرتباط

)*(0.206

0.049-

م�ستوى الداللة

0.12

0.549

0.448

معامل االرتباط

0.126

)**(0.530

0.053

0.092

م�ستوى الداللة

0.127

0.000

0.519

0.264

معامل االرتباط

)**(0.299

0.068-

)**(0.242-

)**(0.263-

)*(0.166-

م�ستوى الداللة

0.000

0.413

0.003

0.001

0.043

معامل االرتباط

)**(0.290

0.117-

)*(0.164-

)**(0.395-

)*(0.197-

)*(0.200

م�ستوى الداللة

0.000

0.155

0.046

0.000

0.016

0.014

معامل االرتباط

)**(0.238

0.057-

)*(0.182-

)**(0.211-

)**(0.246-

)**(0.326

م�ستوى الداللة

0.003

0.493

0.026

0.010

0.003

0.000

معامل االرتباط

)**(0.658

)*(0.193

0.156-

)*(0.171-

)**(0.256-

)**(0.333

م�ستوى الداللة

0.000

0.019

0.057

0.037

0.002

0.000

** قيمة معامل االرتباط معنوي عند م�ستوى داللة 0.01
* قيمة معامل االرتباط معنوي عند م�ستوى داللة 0.05

املرونة

الر�شاقة
)**(0.275

من خالل اجلدول رقم ( )9الذي يبينَّ عالقات االرتباط بني احلالة القوامية وبع�ض القدرات

البدنية لعينة الدرا�سة .وللتعرف �إىل العالقة بني ميل الر�أ�س جانبا مع بع�ض القدرات البدنية،
و ُ ِج َد �أ ّن معامل االرتباط للقوة املميزة بال�رسعة واملرونة والر�شاقة بلغ ()0.275 ، -0.181 ،0.206
على التوايل وهى قيم دالة عند م�ستوى معنوي ≤ ( )0.05وهذا يدل على وجود عالقة معنوية

بني ميل الر�أ�س جانبا والقدرات البدنية ال�سابقة الذكر ،ويعزو الباحث �سبب هذه العالقة �إىل
�أ َّن ميل الر�أ�س جانبا ً له �آثاره ال�سيئة يف و�ضع البداية يف اختبار القوة املميزة بال�رسعة مما ي�ؤثر
�سلبا ً يف قدرة التلميذ على حتقيق �أف�ضل زمن ممكن فيه ،وذلك لأَ َّن ميل الر�أ�س جانبا ال يجعله
على ا�ستقامة مع اجلذع حلظة االنطالق مما يعمل على دوران اجلذع للجانب في�ضيع بذلك جزء
كبري من القوة ،ويفوت حتريك اجل�سم يف االجتاه الأفقي املطلوب ،وكذلك قد ال ت�ستطيع �رسعة
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تعو�ض اتزان اجل�سم املائل على الأر�ض بزاوية كبرية وهذا ما ي�ؤثر على ر�شاقة
�رضبات الرجلني �أن
ّ
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التلميذ �أي�ضا ً وعدم قدرته يف حفظ اتزانه وتغيري اجتاه ج�سمه ب�شكل فاعل ب�سبب هذا امليل

بالر�أ�س جانبا وخا�صة �إذا ما علمنا �أهمية الر�أ�س التوجيهي لأي حركة يقوم بها الفرد.

ومما ال�شك فيه �أن و�ضع ج�سم التلميذ يف �أثناء حلظة االنطالق ي�شكل �أهمية كبرية يف

رك�ض امل�سافات الق�صرية ،ف�رضورة االنتقال من و�ضع الثبات �إىل �أق�صى �رسعة يف �أق�رص فرتة
زمنية يحتم على التلميذ �أن يكون مائال ً ب�شكل يجعل املحور الطويل للج�سم ي�شكل زاوية
حادة مع الأر�ض جلعل حركته بتعجيل موجب ،وي�ستمر بهذا احلال حلني بلوغ �رسعته الق�صوى

�إذ تبد�أ حركته يف االنتظام ،وح�سب قانون نيوتن الثالث يالحظ �أن حركة الراك�ض هي عبارة
عن حركة فعل من قبل التلميذ باجتاه الأر�ض وباملقابل يح�صل التلميذ على قوة رد فعل باجتاه

متر قوة الفعل التي ي�صدرها التلميذ باجتاه الأر�ض مبركز ثقله كي
احلركة الأوىل ،لذا ينبغي �أن ّ

ينقل اجل�سم بكامله �إىل الأمام وعدم حدوث عزوم للقوة نتيجة حركة الأجزاء عندما ال متر
القوة مبركز الثقل وهذا ما مل يتميز به التالميذ امل�صابني بت�شوه ميل الر�أ�س للجانب لأَ َّن هذا
امليالن قد ولَّد عزوما ً للقوة مما �أثر ذلك �سلبا يف فاعلية الأداء ،وهذا ما �أكد عليه (الها�شمي،
 )1991من �أ َّن خط عمل جميع �أجزاء اجل�سم التي ت�سهم يف مقدار قوة الفعل يجب �أن تكون
باجتاه واحد وبخط عمل واحد عمال مببد�أ وجوب �صغر الزاوية بني مركبات القوى كي تبلغ

املح�صلة �أكرب قيمة لها.

ومبا �أ َّن �أجزاء اجل�سم الع�ضلية والعظمية تعمل يف تعاون وترابط ب�صفة ميكانيكية

لتحقيق االتزان مع بذل احلد الأدنى من الطاقة ،لذا ف�إ َّن حدوث � ّأي خلل يف هذا الرتابط �سوف
ي�ؤدي �إىل حدوث االنحرافات القوامية وهذا ما يعلل الأثر ال�سلبي مليل الر�أ�س للجانب مع مرونة

التالميذ ،وهذا ما � َّ
أكد عليه (عبد اخلالق )1999 ،يف قوله “تعتمد درجة املرونة على قدرة
الع�ضالت على الإطالة وعلى �سالمة الأربطة املحيطة باملف�صل امل�سئول عن احلركة”.

وللتعرف �إىل العالقة بني ا�ستدارة الكتفني مع بع�ض القدرات البدنية ،فقد مت ح�ساب

معامل االرتباط للتحمل الدوري التنف�سي واملرونة وقد بلغ ( )0.173، 0.53على التوايل وهى
قيم دالة عند م�ستوى معنوي (≤  )0.05وهذا يدل على وجود عالقة معنوية بني ا�ستدارة
الكتفني والقدرات البدنية ال�سابقة الذكر ،ويعزو الباحث �سبب هذه العالقة �إىل �أن ا�ستدارة

الكتفني ( )Round Shouldersي�صاحبهما حدوث �ضغط على الرئتني فيقلل ذلك ال�ضغط

من كفاءة الرئتني امليكانيكية ويقلل �أي�ضا ً من ال�سعة احليوية لهما ،وهذا ما ي�ؤثر �سلبا ً يف
التحمل الدوري التنف�سي لأَ َّن من �أهم العوامل التي ت�ؤثر يف التحمل الدوري التنف�سي هي
ال�سعة احليوية للرئتني (عالوي ور�ضوان( )1994،عبد اخلالق.)1999،

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
وا�ستدارة الكتفني من االنحرافات والت�شوهات التي تعوق مفا�صل اجل�سم عن �أداء وظائفها

التلميذ عند الكتابة ي�ؤدي �إىل ق�رص الأن�سجة وفقد احلركة .كما �أن التمارين غري ال�صحيحة
التي تركز على جمموعة من الع�ضالت بعينها وتهمل الع�ضالت الأخرى ي�سبب عدم االتزان
ويقيد من مرونة الع�ضالت واملفا�صل وخا�صة مرونة مف�صل الكتف الذي ي�ؤثر يف مرونة

اجلذع والفخذ �إذ �إن مرونة مف�صل الكتف له �أكرب الأهمية من حيث املرونة ال�شاملة (عبد

اخلالق.)1999 ،

وللتعرف �إىل العالقة بني �سقوط الكتفني للأ�سفل مع بع�ض القدرات البدنية ،مت ّ ح�ساب

معامل االرتباط للقوة املميزة بال�رسعة والقوة االنفجارية للذراعني والقوة االنفجارية للرجلني
واملرونة والر�شاقةفبلغت ( ).0.177، 0.166، 0.263،0.242 ، 0.299على التوايل وهى قيم دالة

عند م�ستوى معنوي ≤ ( )0.05وهذا يدل على وجود عالقة معنوية بني �سقوط الكتفني
والقدرات البدنية ال�سابقة الذكر ،ويعزو الباحث �سبب هذه العالقة �إىل �أن القوام املعتدل

يتطلب �أن تكون �أجزاء اجل�سم مرتا�صة بع�ضها فوق بع�ض يف و�ضع عمودي ،فالر�أ�س والرقبة
واجلذع واحلو�ض والرجالن يحمل كل منها الآخر ممّا يحقق اتزانا ً مقبوال ً للج�سم ،ويُح ِدث

التوازن املطلوب يف عمل الأربطة والع�ضالت و�أجهزة اجل�سم املختلفة .ويتفق هذا مع ما
�أ�شارت �إليه نتائج درا�سة (جاد )2005 ،من �أَ َّن احلالة القوامية تتوقف على حالة اجلهازين

الع�صبي والع�ضلي ،ودرجة منو ع�ضالت الرقبة وال�صدر والظهر والبطن ،وقدرة الع�ضالت
على االنقبا�ض ،والعمل الع�ضلي املتوازن الذي تقوم به املجموعات الع�ضلية املقابلة يف

اجلذع والأطراف ،وكذلك مرونة الأقرا�ص الغ�رضوفية بني الفقرات والأربطة.

وللتعرف �إىل العالقة بني حتدب الظهر مع بع�ض القدرات البدنية ،مت ّ ح�ساب معامل

االرتباط للقوة املميزة بال�رسعة والقوة االنفجارية للذراعني والقوة االنفجارية للرجلني واملرونة
والر�شاقة فبلغ ( )0.200،-0.197 ،-0.395 ،-0.164 ،0.290على التوايل وهى قيم دالة عند

م�ستوى معنوي (≤  )0.05وهذا يدل على وجود عالقة معنوية بني حتدب الظهر والقدرات
البدنية ال�سابقة الذكر ،ويعزو الباحث �سبب هذه العالقة �إىل �أَ َّن القوة التي تبذلها الرجالن

ال تنتقل بكاملها �إىل الكتفني لوجود زاوية بني املقعد والظهر غريت من م�سار عمل القوة،
ومن ذلك نالحظ �أن ن�صف القوة �ضاع نتيجة لوجود هذه الزاوية ونف�س امل�شكلة موجودة يف

حالة ما �إذا كان الذراعان داخلني يف املهارة  ،ف�إذا كان الذراعان ممتدين ف�إنهما ينقالن القوة

دون نق�ص فيها� ،أما �إذا كانا مثنيني ف�إن الأمر يتطلب �رضب القوة يف جيب الزاوية النا�شئة
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التي تتمثل يف املرونة ،فالو�ضع غري ال�صحيح للج�سم ،مثل و�ضع اجل�سم يف �أثناء جلو�س
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عن ثني الذراعني في�ضيع بذلك جزء كبري من القوة� .إ َّن القاعدة العامة يف ذلك �أن يكون قوام
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اجل�سم واقعا ً على امتداد خط ال�شد �أو الدفع � ،إذ يجب �أن يكون الذراعان والكتفان واجلذع

والرجالن على امتداد هذا اخلط �أو قريبا ً منه بقدر الإمكان (ح�سانني ،)2000،وهذا ما يتفق مع

ما �أ�شار �إليه (وولف كان )2001،من “�أنَّه �إذا مل ت�ؤثر القوة امل�ؤثرة يف �أثناء النهو�ض بخط عمل

مير مبركز ثقل اجل�سم و�إمنا مير بعيدا عن من�ش�أ ف�إنهعزم الدوران ي�سبب ميالن اجل�سم باالجتاه
املعاك�س” ،وب�سبب حتدب الظهر �سوف تق�رص ع�ضالت ال�صدر ،يف حني تطول ع�ضالت الظهر
وت�ضعف ،و�إذا طالت مدة بقاء هذا التحدب تت�شكل الفقرات تبعا له وي�صبح �سمكها من
الأمام �أقل من �سمكها من اخللف ،ف�ضال ً عن �إ�صابة الكتفني باال�ستدارة وتقل مرونة العمود

الفقري(.حمدان و�سليم )2000 ،ومن �أهم العوامل التي حتدد املرونة :مطاطية الأن�سجة التي

تعمل على املف�صل وتظهر هذه املرونةجليا عندما يحاول الفرد ثني اجلذع �أماما �أ�سفل لو�ضع
اليدين على الأر�ض (كو�ضع اجل�سم يف اختبار املرونة) ،فالقدرة على اتخاذ هذا الو�ضع تتوقف
بدرجة كبرية على املطاطية الكافية للع�ضالت والأن�سجة ال�ضامة ملنطقة الظهر واملنطقة

القطنية والرجلني (عالوي ور�ضوان.)1994 ،

وللتعرف �إىل العالقة بني االنحناء اجلانبي للعمود الفقري مع بع�ض القدرات البدنية ،مت ّ

ح�ساب معامل االرتباط للقوة املميزة بال�رسعة والقوة االنفجارية للذراعني والقوة االنفجارية
للرجلني واملرونة والر�شاقةفبلغ ( )0.326 ،-0.246 ،-0.211،-0.182 ،0.238على التوايل ،وهى

قيم دالة عند م�ستوى معنوي (≤  )0.05وهذا يدل على وجود عالقة معنوية بني االنحناء

اجلانبي للعمود الفقري والقدرات البدنية ال�سابقة الذكر ،ويعزو الباحث �سبب هذه العالقة
ويعد الركيزة الأ�سا�سية ويت�صل به
�إىل �أَ َّن العمود الفقري من �أهم �أجزاء الهيكل العظمي
ّ
بطريقة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة جميع �أجزاء الهيكل العظمي كما ترتكز عليه الع�ضالت
الظهرية الكبرية وامل�س�ؤولة عن انت�صاب القامة ،ولذلك يتوقف اعتدال القامة وتنا�سق جميع

�أجزاء اجل�سم على �صحة و�سالمة هذا العمود ،و�صحة وتوازن الع�ضالت املت�صلةبه� ،إذ �إ َّن �إي
ثم ي�ؤثر يف قدرات امل�صاب البدنية والذي ظهر جليا
خلل �أو انحراف �سوف يخل بالتوازن ومن ّ
لدى عينة الدرا�سة امل�صابني بهذا االنحراف� .إذ �إن هذا االنحناء ي�ؤثر كثريا يف �إحداث عزم

دوران للج�سم ب�سبب ت�أثري اجلاذبية الأر�ضية على وزن اجل�سم وهذا ي�سبب مقاومة الع�ضالت

العاملة ،ف�ضال ً عن القوة وال�رسعة حلركات جميع �أجزاء اجل�سم للح�صول على كمية حركة
كلية للج�سم (الزخم الكلي) الذي يعرب عن جمموعات كميات حركة �أجزاء اجل�سم يف �شكل

تكاملي فعند �أرجحة �أي جزء من �أجزاء اجل�سم ف�إ َّن كمية حركة هذا اجلزء تنتقل �إىل اجل�سم
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ككل ،وملا كان اجلذع ي�شكل يف حدود ( )%43من كتلة اجل�سم ككل تقريبا ً ف�إ َّن طاقته احلركية

وبذلك ي�ؤثر و�ضعه ت�أثريا مهما ً وفعاال يف م�ستوى القدرات البدنية.

وعليه ف�إن الطاقة احلركية والزاوية املكت�سبة تكون ب�أعلى قيمة مع الأخذ بنظر االعتبار

توجيه هذه الطاقة وا�ستغاللها وفقا للمتطلبات امليكانيكية ،وهذا ما مل يكن عند التالميذ

امل�صابني بانحراف العمود الفقري للجانب والذي �أدى �إىل فقدان قوة كبرية �أو �ضياعها باجتاهات

خمتلفة ب�سبب هذا االنحناء للجانب ،فخط عمل القوة مل يكن باجتاه واحد مار مبركز ثقل
اجل�سم� ،إذ “يجب �أن يكون اجل�سم يف و�ضع عمودي وعلى خط ت�أثري القوة وذلك لأَ َّن الو�ضع

العمودي ي�ؤهله لتحقيق قوة �أف�ضل ،وهذا ما �أثر �سلبا ً يف �رسعة التلميذ ور�شاقته ،ف�ضال ً عن

عدم وجود النقل احلركي اجليد مما انعك�س �سلبا ً على قوته االنفجارية للذراعني والرجلني ف�ضال ً

عن مرونة اجلذع ،وهذا ما �أ�شار �إليه ك ٌّ
ل من (حمدان و�سليم )2000 ،ف�إ َّن امل�صابني باالنحناء

اجلانبي للعمود الفقري تقل املرونة لديهم وخا�صة يف املنطقة املت�أثرة وتطول وت�ضعف
الع�ضالت جهة التحدب وتق�رص جهة التقعر.

وللتعرف �إىل العالقة بني ت�سطح القدم مع بع�ض القدرات البدنية ،مت ح�ساب معامل

االرتباط للقوة املميزة بال�رسعة والتحمل الدوري التنف�سي والقوة االنفجارية للرجلني واملرونة

والر�شاقة فبلغ ( )0.333 ،-0.256 ، -0.171 ،0.193 ،0.658على التوايل ،وهى قيم دالة عند

م�ستوى معنوي (≤  )0.05وهذا يدل على وجود عالقة معنوية بني ت�سطح القدم والقدرات

البدنية ال�سابقة الذكر ،ويعزو الباحث �سبب هذه العالقة �إىل �أن الأفراد امل�صابني بت�سطح

القدمني مييلون �إىل احلركة على كل القدم ،ونتيجة لعدم وجود املرونة الالزمة يف قو�س

القدم ف�إ َّن قدرة التلميذ البدنية يف ال�رسعة والتحمل والر�شاقة تكون مت�أثرة ب�شكل �سلبي

نتيجة فقدانه التوزيع اجليد لثقل ج�سمه على القدمني ،وكذلك تت�أثر قدرته على امت�صا�ص
ال�صدمات يف كل خطوة ،وكذلك يفقد الدفع للأمام .وبهذا ال�صدد �أ�شار ك ٌّ
ل من برو�س
و�ساجنيور�سان (� )Bruce & Sangeorzan, 2009إىل �أَ َّن القدم امل�سطحة ت�سبب الأمل
لبع�ض الأطفال وميكن �أن ت�ؤثر يف القدرة على امل�شي والرك�ض و�صعود ال�سالمل واالنخراط يف

ممار�سة الأن�شطة الريا�ضية.
ومن املعروف �أَ َّن وتر �أيكل�س يجب �أن يكون عموديا ً على عظم الق�صبة� ،أما يف حالة ت�سطح
القدمني ف�إنه ي�صبح يف و�ضع مائل غالباً ،وحيث �إ َّن امل�ستقيم هو �أق�رص م�سافة بني نقطتني

ف�إ َّن الوتر يف هذا الو�ضع املائل يكون يف حالة �ش ًّد دائم مما يقلل من كفاءة عمله ،وعادة مييل
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العداء �إىل الهبوط على م�شط القدم .ولكنه ال ي�ستطيع ذلك �إذا كان م�صابا ً بت�سطح
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القدمني� .إذ غالبا ً ما تتجه الأم�شاط �إىل اخلارج ويكون نتيجة ذلك فقدان م�سافة تتنا�سب
مع درجة �إنحراف القدم �إىل اخلارج (ح�سانني� ،)2000،إي �أَ َّن م�سافة ال�سباق لدى التالميذ

امل�صابني بت�سطح القدمني باختبار القوة املميزة بال�رسعة والتحمل والر�شاقة �أطول مما هي
عند التالميذ غري امل�صابني وجاءت هذه الزيادة نتيجة اجتاه الأم�شاط للخارج.

�أما عن عالقة ت�سطح القدم بالقوة االنفجارية للرجلني فيعزوها الباحث �إىل �أَ َّن �سطح

القدم تكون مهمة للعمل على التثبيت وال�سيطرة اجليدة لو�ضع القدم الدافعة التي تعمل
على تغيري اجتاه زخم اجل�سم (�س ك) من الو�ضع الأفقي �إىل �شبه العمودي ،ومن مت ّ ارتفاع

ج�سم التلميذ �إىل �أعلى ارتفاعا ً ممكناً ،وهذا ما متتع به التالميذ غري امل�صابني بت�سطح القدم.

ويرى الباحث �أي�ضا ً �سبب هذه العالقة �أن عملية الدفع النهائي (جمموع القوى  xزمن تطبيق
القوى) ،واجتاه القوة هي من الأمور املهمة ،ففي اختبار القدرة البدنية للقوة االنفجارية

ثم ي�صبح هنالك تغيرّ ٌ يف القوة الدافعة،
للرجلني يتطلب من التلميذ قدرة قفز عالية ومن ّ
وهذا ما يعني �أنه �إذا كان املطلوب تغيريا ً كبريا ً يف زخم اجل�سم فيجب �أن ي�ستخدم التلميذ

دفعا ً كبرياً ،وهذا ي�أتي من ا�ستخدام التلميذ م�ساحة متا�س �صغرية مع الأر�ض ،وعن طريق
قانون نيوتن الثالث تعيد الأر�ض هذا الدفع �إىل اجل�سم الذي يتحرك بدوره كونه �أقل كتلة من
الأر�ض ،فعندما تكون القوة كبرية وبزمن قليل يح�صل التلميذ على دفع كبري� ،إذ �إن قوة الدفع

تعني بذل قوة يف �أقل زمن ممكن لتغيري زخم اجل�سم من اجتاه �إىل اجتاه �آخر كما يحدث يف دفع

الأر�ض بالقدم (ح�سن )2006 ،وهذا ما نالحظه عند التالميذ غري امل�صابني بت�سطح القدمني
�إذ يكون دفعهم للأر�ض بالأم�شاط وهذا ما ي�سمح با�ستخدام م�ساحة متا�س �صغرية مع

الأر�ض ،على عك�س امل�صابني بت�سطح القدم ف�إنهم ي�ستخدمون م�ساحة القدم ب�أكملها.
وبهذا متت الإجابة عن الت�سا�ؤل الثالث.

اال�ستنتاجات

 .1وجود ن�سبة لي�ست بالقليلة بني �أفراد عينة الدرا�سة م�صابني بانحرافات وت�شوهات قوامية

بلغت بحدود ( )%29.25من جمموع �أفراد عينة الدرا�سة.

� .2سجلت �أعلى ن�سبة مئوية للت�شوهات القوامية لعينة الدرا�سة لت�سطح القدم � ،إذ بلغت
(.)%14.3

 .3ت�أثر معظم القدرات البدنية لعينة الدرا�سة �سلبا باالنحرافات والت�شوهات القوامية.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 .4مل يكن هناك �أي ت�أثري �إيجابي وا�ضح يف القدرات البدنية نتيجة االنحرافات والت�شوهات
 .5االنحرافات والت�شوهات القوامية ت�ؤثر ب�شكل فاعل يف املتطلبات امليكانيكية لتنفيذ

الواجب احلركي املطلوب ،مما يخلق �أعباء �إ�ضافية على التالميذ امل�صابني من خالل زيادة زمن
تطبيق القوة �أو زيادة م�سافة ال�سباق �أو اجتاه القوة يف غري حمله �أو �إنتاج قوة �أكرب دون ا�ستثمار

لها من خالل ت�شتيتها لوجود الزوايا الناجتة من االنحرافات القوامية.

التو�صيات

يف �إطار جمال الدرا�سة وخال�صته ويف �ضوء ما �أ�سفرت عنه نتائج هذه الدرا�سة يو�صي

الباحث مبا ي�أتي:

� .1إن�شاء مراكز �إعادة ت�أهيل لتالميذ التعليم الأ�سا�سي وب�إ�رشاف �أطباء متخ�ص�صني.

 .2العناية بدر�س الرتبية الريا�ضية ،وا�ستخدام التمارين التي ت�ساهم يف انت�صاب القامة.

 .3االهتمام بجلو�س الطالب يف �أثناء وجودهم يف املدر�سة �أو البيت وفقا للمتطلبات

امليكانيكية ال�صحيحة.

� .4رضورة توفري م�ساحة داخل املدار�س ليتحرك فيها التلميذ يف وقت فراغه.

 .5فتح دورات متخ�ص�صة للمدر�سني لتنمية املعلومات ال�صحية واملناهج العالجية

وميكانيكية اجل�سم واالهتمام بالقوام.

 .6التن�سيق مع و�سائل الإعالم لن�رش التوعية ال�صحية للطلبة.

 .7تدري�س مقرر تربية القوام �ضمن مناهج �أق�سام وكليات الرتبية الريا�ضية يف اجلامعات

اليمنية.
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