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 :مقدمـة1-

يقتضيها التقدم الذي أدى إىل نقص يف حركة  ضرورة  أصبحت املمارسة املنتظمة للنشاط الرياضي
اتمعات إىل زيادة احلركة  أفراداإلنسان إنعكس على صحته، ولذلك شجعت اهليئات العلمية املختصة 

والنشاط البدين اليومي خصوصا يف ظل الشواهد العلمية املتزايدة حول فوائد املمارسة املنتظمة هلذا النوع من 
 .األنشطة الرياضية

إنّ قلة احلركة تؤدي إىل آثار سلبية على صحة اإلنسان، وهلذا ازدادت رغبة أفراد اتمع صغارا 
 .الصحية والتخلي عن حياة الركود الفوائدا يف زيادة نشاطهم البدين جلين وكبارا ذكورا وإناث

قوام اجليد أحد الدعائم الالزمة للمواطن املتكامل الذي يساهم يف بناء اتمع وتطوره، وعلى لويعترب ا
طريق  املمارسة هذا األساس تعترب الرياضة جزء من الفلسفة التربوية العامة للدولة اليت تم بتربية الفرد عن 

الهلا يتعلم التالميذ بعض العادات خوهذا ملواكبة التقدم العلمي احلديث واليت يف  ةدف التنمية الشاملة املتزن
وهو يف احلقيقة إهتمام مبستقبل األمة، ويعترب  (إخل...التغذية السليمة، اإلهتمام بالقوام السليم)الصحية السليمة 

رافات العمود الفقري عرب جتارب رياضية مقترحة وإنعكاسها على بعض موضوع حبثنا مبثابة عالج إلحن
  االبتدائيةعند تالميذ املرحلة  التوازن الصفات البدنية املرونة و

سنوات بالنظر إىل حساسية هذه املرحلة يف حياة الفرد يف بناء قوام معتدل سليم من كل )6-9(
و نظرا .يث النمو البدين والعقلي والنفسي واالجتماعيالتشوهات اليت حتما ستؤثر على نواحي عديدة من ح

     90راندونا و أحزوت  dicksin 83ألمهية العمود الفقري للفرد يتفق كل من ريكسون
randunndel 

على أن الفحص اجلماعي للعمود الفقري    rudolph 2001ورادوف   2000pashmanبا مشان 
مبكرة حىت ال تصبح مشكلة ألطفال املدارس االبتدائية هو أفضل الطرق ال كتشاف احنراف العمود الفقري 

على الكشف سنوات الطفال املدارس .. يصعب حلها فيما بعد لدلك ينصحوا الضرورة الفحص 



وقياس قوة ......طول و قياس زواياه و مال حظة االبتدائية و الكشف مع العمود الفقري 
  العضالت العاملة حوله من أجل تشخيصه 

  

  ةمشكلـ2-

  السليم من أهم الدعائم األساسية يف حياة اإلنسان عن طريق القوام املعتدل  (posture)يعترب القوام 

اليت تساعده على السليم يستطيع اإلنسان أن يبين جمدا حيي تراثا وميارس شىت أنواع  األنشطة الرياضية 
حضارة قامت  نبناء جسم قوي خايل من اإلحنرافات والتشوهات واألمراض ويساهم يف بناء احلضارة  فما م

سيماا وما من حضارة إضمحلت وإندثرت إالّ وأمهلت اجلانب  نوازدهرت ومنت إال وكانت الرياضة مسة م
 .البدين

نه يأخذ مؤشرا صادقا على تقدم الشعوب ومدى القوام السليم يعترب من أهم مظاهر احلضارة كما أ
لذا اعتمدت مجيع دول العامل إىل جعل القوام السليم موضوع اجلد  (2011صاحل بشري سعد  7 )تطورها 

لقد خلقنا اإلنسان يف " قال تعاىلوالرعاية لصفة أحد أهم متطلبات حياة الفرد وحق من حقوقه الطبيعية ، 
فالقوام  "وإن لبدنك عليك حقا "وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تني سورة ال 4األية  "أحسن تقومي

املتناسق يقاس مبدى املمارسة السليمة املستمرة لألنشطة الرياضية للحفاظ على إتزان اجلسم والواقع أن فوائد 
بل يربط التمتع بالقوام املناسب الذي ال يقتصر على ما يعكسه من مظهر الئق وإحساس بالتوافق والثقة 

بالقيمة الصحية له أثر على نشاط الفرد وأكدت العديد من الدراسات اخلاصة مبيكانيكية احلركة يف جسم 
رضية ويترتب على ذلك حالة الشد اإلنسان وأثرها على القوام على أنه يعمل بصورة دائمة ضد اجلاذبية األ

املتواصلة للجاذبية ومقارنة عضالت اجلسم املختلفة هلا، ومن خالل هذه املقاومة الكربى للقوام املعتدل أو 
  الرديء يؤثر على الشكل  العام وعلى قدرته يف أداء حاجاته اليومية 

  

اليت ملسها الطالب من  تنحصر إشكالية حبثنا يف ظهور نسب كبرية من التشوهات القوامية  و
حيث أن , خالل عمله يف جمال التربية و التعليم لسنوات عديدة خصوصا عنداملرحلة  األبتدائية

جتاهل التربية للتنمية احلركية اليت تعتمد على احلركة و مظاهرها يف النمو الصحيح و املعرفة و 



, فته حتد من االداء احلركي يظتغريات تشرحيية او وو اليت تؤدي اىل مشكلة حدوث , املهارة 
و داخلية قد ترتبط يف ما ل خارجية نتيجة لعوام و حمدثة تشوهات القوام و اليت تؤثر على النمو

سنوات ) 9-7(شكل سببا او شرطا لظهور التشوهات يف اجلسم  يف مرحلة الطفولة تبينها ل
أو محل ,و الوقوفلوس اخلاطئ أعدم مراعاة مبادئ التعلم  و نتيجة العادات السيئة من اجللونتيجة 

اخنفاص الكفاءة الوظئفية نتيجة اداء  وعدم التدرج يف زيادة العبئ,عليها  أثقال غري متعود
احلركات الصعبة و املركبة الذي يؤدي إىل اخنفاض قوة العضالت و حتملها و قدرا على 

ت و نتيجة عدم تناسق بني االنقباض و االنبساط بالسرعة املطلوبة فتحدث خلال يف تناسق احلركا
عمل اموعات العضلية الكبرية و الصغرية و الذي حيدث خلال يف التوافق احلركي و الذي يقلل 
من مدى اتساع احلركة لبعض املفاصل ، و نتيجة قلة املهارة الناجتة عن ضعف عضالت البطن و 

تفاظ التدرجي بوضع الظهر و إضراب اجلهاز العصيب العضلي ، كذلك كان ملشكلة عدم االح
، ) الوقوف اخلاطئ(الثبات الصحيح   

واكتشاف النشوة مبكرا يعترب يف اآلونة األخرية من أهم  املوضوعات اليت حتظى باهتمام الباحثني يف 
شىت اإلختصاصات وهذا يرجع إىل الفوائد العديدة للكتشاف املبكر حلاالت إحنرافات وتشوهات العمود 

راف أو التشوه مبكرا يساعد يف خفض نسبة املصابني كما تساعد يف نشر الوعي الفقري ألن عالج اإلحن
ماهو أثرالتمارين الرياضية املقترحة يف عالج  :الصحي إىل سرعة عالج احلالة ولذا نطرح اإلشكال األيت

  تسنوا 6-9إحنرافات العمود الفقري وإنعكاسه على صفة املرونة التوازن دى تالميذ املرحلة اإلبتدائي

  :السؤال العام

العمود الفقري وإنعكاسه على  اتإحنراف للوقاية من ماهو أثر التمارين الرياضية املقترحة  
 .سنوات؟ 9-6عند تالميذ املرحلة اإلبتدائية ) توازن املرونةال(الصفات البدنية بعض 

  :األسئلة الفرعية
    اإلبتدائية تالميذ املرحلة   الفقري عند  احنرافات العمود للوقاية منهل تؤثر التمارين الرياضية املقترحة  - 1

  سنوات؟9- 6 



 ذعند تالمي )التوازن واملرونة( العمود الفقري على بعض الصفات البدنية اتاحنرافالوقاية من ؤثر تهل  - 2
  ؟سنوات  9-6املرحلة اإلبتدائية

  :األهداف3-

  .سنوات 9-6العمود الفقري عند تالميذ املرحلة اإلبتدائية  احنرافات حتديد- 1

 9- 6يذ املرحلة اإلبتدائية احنرافات العمود الفقري عند تالم للوقاية منمتارين رياضية  اقتراح- 2
  سنوات

يذ املرحلة عند تالم) توازن املرونةال(حتديد إنعكاس احنرافات العمود الفقري على الصفات البدنية - 3
  سنوات 9-6ة اإلبتدائي

  :الفرضيات4-

  :الفرض العام

ا على بعض يالعمود الفقري وينعكس إجياب اتإحنراف للوقاية منتؤثر التمارين الرياضية املقترحة إجيابيا 
  .سنوات 9- 6عند تالميذ املرحلة اإلبتدائية ) التوازن املرونة( الصفات البدنية

  :الفرضيات الفرعية

عند تالميذ املرحلة اإلبتدائية   العمود الفقري اتإحنرافللوقاية من تؤثر التمارين الرياضية املقترحة إجيابيا - 1
  .سنوات9- 6

يذ عند تالم )التوازن و املرونة (الصفات البدنيةا على بعض يالعمود الفقري  إجياب اتإحنراف الوقاية منؤثر  ت- 2
  سنوات 9- 6املرحلة اإلبتدائية 

 مصطلحات-5

تعد التمرينات العالجية من أهم الوسائل الفعالة يف نظام حفظ الصحة للوقاية من االمراض .رياضية متارين-
باا ) 1978ثائر سعيد احلسو (تعرف التمرينات العالجية من قبل . واالصابات اليت قد يتعرض هلا الفرد

واحلركية املختارة بطريقة لتكون فعالة يف تطوير هي عبارة عن استخدام املبادئ االساسية للفعاليات احلسية "
العمل احلسي او احلركي او على عمل االجهزة االخرى واعادا للحالة الطبيعية او القريب منها بعد حدوث 

أن الربامج العالجية تصمم بغرض إصالح اخللل ) م1995(يرى حممد صبحى ، حممد عبد السالم  االصاب



مرينات اخلاصة بإصالح القوام تقوم بدور فعال يف إصالح هذا اخللل الوظيفى إذا الوظيفى من منطلق كون الت
  .التكوينية املتقدمةكانت الظروف مواتية لذلك، أي أن اخللل مازال يف مراحلة الوظيفية ومل ينتقل إىل املرحلة 

الطبيعي هو فن وعلم يسهم يف تطوير الصحة ومنع املرض من خالل فهم حركة اجلسم  العالج ان:عالج-
وهو يعمل على تصحيح وختفيف آثار املرض واالصابة وتشتمل الوسائل على التقييم والعالج للمرضى 

الطبييعي والعاملني به ومشاورة االنظمة الصحية األخرى واعداد  العالج واالدارة واالشراف خلدمات
تقييم الربامج السجالت والتقارير واملشاركة يف التخطيط للمجتمع واملشروعات واخلطط املستقبلية و

   التعليمية

الذي مير به خط الوضع العمودي املعهودة  )السابقة (هو اخلروج عن املسار أو عن احلالة الطبيعية :احنراف-
اجلاذبية من مفصل رسغ القدم إىل مفصل الركبة إىل مفصل الفخذ إىل مفصل الكتف حىت االذن و أي خروج 

  2009 بريكو برنار  bernart bricot  عن اخلط يعترب احنراف

يعد العمود الفقري من اهم اجزاء اجلسم البشري فهو الذي يعطي القوام الطبيعي الصحيح  .العمود الفقري-
فضال عن انه . "للجسم ويؤدي وظائف كثرية ومهمة كاحملافظة على انتصاب اجلسم ومحاية احلبل الشوكي 

والذراعان ،  يعد احملور املركزي للهيكل العظمي والذي حيمل الرأس يف أعاله ويرتكز عليه القفص الصدري
وكما تتمفصل به معظم العضالت اليت حترك اجلذع مع قسم من عضالت االطراف العليا والسفلى وبذلك 

يكون العمود الفقري مبثابة الدعامة اليت يستند عليها اجلسم ، وحيمل وزن معظم اجزاء اجلسم ويوزعها 
  " بالتساوي على الطرفني السفليني

الصفات البدنيةاالساسية اظهرت التجارب واملالحظة املوضوعية انه ال ميكن ان يعترب التوازن احد : التوازن-
يؤدى الالعب اي حركة رياضية بصورة سليمة اذا مل ترتبط خالل ادائها بصفة التوازن وترتبط دقة االداء 

ازن ىف مرحلة املهارى بقدرة االعب على التوازن خالل املرحلة االعدادية الداء املهارة فإذا فقد الالعب التو
على آن التوازن هو مقدرة الفرد على االعداد ادى ذلك اىل عدم دقة اداء املهارة اثناء املرحلة االساسية

االحتفاظ جبسمه أجزءوه املختلفة يف و ضع معني نتيجة النشاط التوافقي موعة من األنظمة احليوية مو جهة 
  للعمل ضد تأثري قوى اجلاذبية  

تعريفات املرونة  يف اال  النشاط الرياضي  يف اجتاهات متعدد فاألول  بفضل تعريف املرونة تتخذ   :املرونة-
بارتباطها مبفاصل اجلسم املختلفة و أصحاب هدا االجتاه يرون أن املعىن العلمي للمرونة يف اال النشاط 



وضع البسيط اىل ركة يف الالرياضي خيتص بتحريك أجزاء اجلسم املفصلة حبيث ميكن استخدام دلك وصف احل
  يف مفصل و مفصل معينة  يف اجلسم الثاين يعين القدرة على تين املفصل أو مدى احلركةالقبض أو العكس و

و إجرائيا هي القدرة على حتريك اجلسم او أجزائه خالل أوسع مدى ممكن للحركة أن حتدث نتيجة لدلك 
  متزق للعضالت  أو  األربطة   

  يتلقى املعرفة وهو واقع يف صميم الدهشة العقلية األوىل مما جيعلُ التلميذ القول إنّوميكن   .التلميذ-

  العمليات التعليمية والتربوية تواكبها ردود فعل نفسية وعقلية وسلوكية خاصة

سنوات و هي  )9- 6(هي مرحلة املدرسة و تسمى املرحلة األولية متتد من : االبتدائيةاملرحلة -
  االنفعايل-النفسي–االجتماعي –املهاري –مرحلة هامة للنمو البدين 

 :الدراسات املشاة6-

 1999دراسة حكيم أديب حواد النوري، جامعة بغداد 

  : عنوان البحث

 .اجلانيب يف العمود الفقري وبعض االختالالت املصاحبةتأثري برنامج تأهيلي يف تقومي تشوه االحنناء 

  :هدف البحث

 .إعداد برنامج تأهيلي حيتوي على متارين بدنية خاصة لتقومي تشوه االحنناء اجلانيب يف العمود الفقري .1
معرفة تأثري الربنامج املعد لتقومي تشوه االحنناء اجلانيب يف العمود الفقري واالختالالت املصاحبة من  .2

 .خالل بعض املؤثرات القوامية والبدنية على عينة البحث
 .معرفة تأثري الربنامج التأهيلي التقوميي املعد على كلّ من أعمار عينة البحث .3

  : عينة البحث

طالبا حيث تتم تقسيم عينة البحث إىل ثالث  24تتم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية والبالغ عددهم 
  .سنة 15سنة والثالثة  14سنة والثانية  13مثانية أفراد اموعة األوىل ممن هم جمموعات متساوية قوام 

  منهج جترييب: منهج البحث



 :القياسات

  .استملت قياسات البحث على جهاز ودروف املعدل وجهاز كونيومتر لقياس املدى احلركي للعمود الفقري

  :الربنامج املعد

 5أسابيع يتضمن كلّ أسبوع  10تدريبية عالجية مقسمة على  وحدة 56مت تنفيذ الربنامج التأهيلي ملدة 
  .وحدات تدريبية عالجية

  

  :االستنتاجات

 .للربنامج املعد تأثري إجيايب واضح على املصابني باالحتاد اجلانيب يف العمود الفقري -
 .احلد من تشوه االحنناء اجلانيب -
  .اكتشاف هذه الظاهرة يف املراحل العمرية املبكرة للفرد -

  )2000كلية التربية الرياضة بغداد (دراسة سعاد حسن حسني عبد احلميد الربيعي 

  :عنوان البحث

تأثري برنامج عالجي لتشوه التحدب الظهري يف بعض املهارات األساسية لطلبة املرحلة املتوسطة يف بغداد 
  .سنة) 15-13(ولألعمار من 

  :هدف البحث

 .سنة) 15-14-12(لدى الطالبات املصابني بأعمار إعداد برنامج لعالج تشوه التحدب الظهري  .1
التعرف على تأثري الربنامج يف عالج تشوه التحدب الظهري لدى اجلماعات يف اموعة التجريبية  .2

 سنة) 15-14-13(وحسب الفئات العمرية 
وحسب ) الدفع، الرمي(التعرف على تأثري عالج توشه التحدب الظهري يف بعض املهارات األساسية  .3

  .سنة يف اموعة التجريبية) 15-14-13(الفئات العمرية 



  :عينة البحث

طالبا  36قد مت اختيار العينة عشوائيا بعد تقسيمها إىل جمموعتني جتريبية وضابطة استلمت العينة البحثية على 
مبعدل  طالبة مصابة قسمت 12طالبة مصابة يف حني ضمنت اموعة الضابطة  24ضمن اموعة التجريبية ، 

  .طالبات لكلّ فئة عمرية يف اموعة الضابطة 4طالبات لكلّ فئة عمرية يف اموعة جتريبية و 8

  .جترييب: منهج البحث

  :القياسات

  .استلمت قياسات للبحث على قياسات إنتروبومترية والقياس جبهاز الكونغورماتر املعدل

  

  :الربنامج العالجي

وحدات عالجية يف األسبوع زمن الوحدة التدريبية  6اثنني عشر أسبوعيا بواقع تنفيذ الربنامج العالجي ملدة 
  .دقيقة يف اية الربنامج) 56-52(دقيقة بداية الربنامج وتدرج إىل ) 25-31(

  :االستنتاجات

) 15-13(ارتفاع نسبة اإلصابة بتشوه التحدب الظهري القوامي عند املراهقني وخاصة الفتيات بأعمار  -
 .سنة

برنامج عالجي على حتقيق حتسني واضح يف قسم زوايا التحدب الظهري يف العمود الفقري حيث عمل  -
سنة  15مثّ %) 66.27(سنة  14مثّ تليها %) 68.18(سنة  135كانت نسبة التطور لعينة 

)42.08.(% 
وجود عالقة عكسية بني درجة تشوه التحدب الظهري ومستوى االجناز يف بعض املهارات األساسية  -

 ).لدفع، الرمىا(
-   

  -2002جامعة بغداد –دراسة مىن جابر إبراهيم اجلبوري 



  :عنوان البحث

  .أثر منهج تأهيلي يف عالج حاالت تشوه حتدب الفقرات الصدرية املوضعي

  :هدف البحث

إعداد منهج تأهيلي باستخدام مترينات بدنية عالجية حلالة تشوه حتدب الفقرات الصدرية املوضعي  -
 .سنة) 18-14(املدارس الثانوية ألعمار لطالبات 

 .معرفة تأثري التمرينات البدنية لعالج تشوه التحدب الصدري املوضعي -
معرفة تأثري التمرينات البدنية على مستوى التطور بعض صفات اللياقة البدنية ذات العالقة بقوة ومرونة  -

 .العمود الفقري
 .الصدري املوضعي معرفة تأثري اجلهات ملعدل يف درجة تشوه التحدب -
 

  : عينة البحث

طالبة مصابة بتشوه التحدب الصدري  65مت اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من الطالبات والبائع عددهم 
طالبا ومتثلت يف  40املوضعي قسمت إىل جمموعات جتريبية وضابطة إذ مشلت عينة اموعات التجريبية 

  .طالبة ومتثلت يف مدارس الرصافة 25لضابطة مدارس الكرخ ومشلت عينة اموعات ا

  :منهج البحث

وحدات تدريبية يف  03أسابيع بواقع  10قامت الباحثة بعرض املنهج التأهيلي على اخلرباء إذ مشل املنهج مدة 
 ...........دقيقة عدا) 35-20(األسبوع، إذ تتراوح مدة أداء التمارين التأهيلية 

  :االستنتاجات

التأهيلي املعد من قبل الباحثة للطالبات املصابات بتشوه التحدب املوضعي ولألعمار  استخدام املنهج .1
 .سنة يف املدارس الثانوية وذلك بإضافته حصة تأهيلية عالجية مع درس التربية الرياضية) 14-18(

 ).التعليمية(الرياضية .......عمل درس متخصص لعالج التشوهات القوامية جبانب درس  .2



 .قبل املسؤولني لدرس التربية الرياضية على متابعة النهج املعداإلشراف من  .3
التنسيق مع جهاز املراكز الصحية يف تشخيص حاالت التشوهات إن وجدت لكي تعاجل يف أثناء  .4

 .الدرس اخلاص للعالج التأهيلي
 .ضرورة متابعة إدارات املدارس واملدرسني واملتدرسني إىل أخذ حصة التربية الرياضية .5
 .سنة) 18- 17(إجراء حبوث مبناهج تأهيلية أخرى لألعمار ضرورة  .6
  .اعتماد جهاز الكونيومتر املعدل لقياس درجة التحدب والتقعر يف تشخيص احلالة .7

  -2005جامعة املوصل –دراسة فارس فاضل 

  :عنوان البحث

ألنثروتومترية اثر استخدام برنامج تأهيلي مقترح لتقومي حتدب العمود الفقري املكتسب وبعض املتغريات ا
  .سنة) 15-12(والصفات البدنية لطالب املرحلة املتوسطة 

  

  :هدف البحث

 .سنة) 15-12(إعداد برنامج تأهيلي لعالج حتدب العمود الفقري لطلبة املرحلة املتوطسة  .1
سنة، ) 12(الكشف عن تأثري لربنامج التأهيلي املقترح يف تقومي حتدب العمود الفقري للفئات العمرية  .2

 .Ray xسنة عن طريق األشعة السينية ) 15-14(سنة، ) 13(
الطول، (الكشف عن أثر الربنامج التأهيلي املقترح يف تقومي حتدب العمود الفقري على بعض املتغريات  .3

مرونة اجلذع، رفع الصدر من وضع االنبطاح من الثبات، قياس درجة التحدب  الوزن، حميط الصدر،
 ).عن طريق السطح العمودي األملس

 

  :عينة البحث

طالب لكلّ جمموعة ) 3،3،4(طالب مت توزيعهم على ثالث جمموعات بواقع  10تكونت عينة البحث من 
  .نهم يف متغريات الطول، الوزن والعمرمثّ التكافؤ بي) 15-14(، 13، 12وفقا للفئات العمرية الثالث 



  .جترييب: منهج البحث

  :الربنامج التأهيلي

قامت اموعات الثالثة بتنفيذ نفس الربنامج التأهيلي اخلاص بتقومي حتدب العمود الفقري واستغرق تنفيذ 
  )ثالث وحدات تدريبية يف كلّ أسبوع(وحدة تدريبية  26أسبوعا بواقع  12الربنامج 

دقيقة وزمن الوحدة التدريبية  38دقيقة وزمن الوحدة التدريبية، الثانية  35دة التدريبية األوىل هو زمن الوح
 .دقيقة 48الثالثة لكلّ برنامج هو 

  :االستنتاجات

إنّ ممارسة الربنامج التأهيلي املقترح له تأثري إجيايب على حتسني درجة حتدب العمود الفقري ألفراد عينة  .1
أو عن  X Rryسنة يف اختيار األشعة السينية  15-14، 13، 12البحث بفئاا العمرية الثالثة 

 .طريق زاوية فركسون
 :على حتسن يفإنّ ممارسة الربنامج التأهيلي املقترح له تأثري إجيايب  .2

 .الطول  . أ
 .الوزن  . ب
 .حميط الصدر  . ت
 .مرونة اجلذع  . ث
 .رفع الصدر من وضع االنبطاح  . ج
 .درجة التحدب عن طريق السطح العمودي األملس  . ح

  
  :توصيات

تطبيق الربنامج التأهيلي املقترح يف تقومي حتدب العمود الفقري على املدارس وذلك للحد من نسبة انتشار  -
 .حتدب العمود الفقري



استخدام الربنامج التأهيلي املقترح يف تقومي حتدب العمود الفقري من قبل األشخاص املصابني ضرورة  -
 .بتحدب العمود الفقري

 .ضرورة االهتمام بالقوام من قبل مدرس التربية الرياضية يف املدارس -
  .اخلاصة بالقوام........... توفري وسال القياس و -

  1993ويس دراسة جنالء إبراهيم حرب جامعة قناة الس

  :عنوان البحث

  . سنوات مبحافظة بور سعيد 9-6دراسة بعض احنرافات العمود الفقري للتالميذ من 

  :هدف البحث

  .سنوات يف حمافظة بور سعيد 9- 6التعرف على بعض احنرافات العمود الفقري يف املرحلة السنية 

  :تساؤالت البحث

سنوات مبحافظة بور  9- 6التالميذ يف املرحلة السنية ماهي احنرافات العمود الفقري األكثر شيوعا بني  -
 سعيد؟

 ماهي أكثر مناطق العمود الفقري إصابة باالحنرافات؟ -
  

  :عينة البحث

سنوات حملافظة بور  9-6اختارت الباحثة العينة بالطريقة الطبقية العشوائية من التالميذ يف املرحلة االبتدائية من 
  .تلميذا 88سعيد وبلغت 

  ...........املنهج الوصفي األسلوب : منهج البحث

  :االستنتاجات

 .سنوات 9-6ارتفاع نسبة انتشار احنرافات العمود الفقري يف املرحلة السنية  - 1



  2011هشام دراسة لوح  -

  عنوان البحث
القوامية وانعكاسها على اختالل اتزان العضلى لتالميذ املرحلة االبتدائية  توصيف وتصنيف األحنرافات

  سنة 11- 9

  هدف البحث
  سنة مبدينة وهران 11-9لدى تالميذ املرحلة االبتدائية  معرفة مدى انتشار االحنرافات القوامية

  معرفة اهم العوامل املؤدية اىل ظهورها

  على احلالة القوامية معرفة مدى انعكاس  اختالل االتزان العضلى

 منهج البحث استخدم الباحث املنهج املسحى لتحقيق اهداف البحث

 سنة 11- 9من تالميذ املرحلة االبتدائية  560العينة  عينة قوامها

  اهم النتائج
منامجاىل عينة /  77.76انتشار كبري لالحنرافات القوامية ىف وسط عينة البحث قدرها - 1

 البحث
 البيئة املدرسية–و الوقوف  العادات السيئة للجلوس - 1
للقوام خاصة كذلك مدى امهية التوازن العضلى اهليكلى للمجموعة العضلية احلافضة  - 2

 العمود الفقرى ىف حتقيق وضع قوامى مثاىل

  اهم التوصيات

عمل دراسات مسحية لكل مدرسة على حدى لتحديد انواع االحنرافات القوامية الىت يعاىن منها -
  التالميذ

لقائمني على ادارة املدار اىل تطوير البيئة املدرسية وضمان اسباب الراحة و اجللوس على تنبيه ا-
  املقاعد املناسبة 



الدعوة اىل ممارسة الرياضة بشكل عام و تفعيل دور مدرس التربية البدنية و الرياضية ملا له من دور -
  ىف احملافظة على القوام من خالل ممارسة النشاط الرياضى

  برامج التربية البدنية بتمرينات القوة واالطالة العضلية من احنرافات العمود الفقرىتضمني -

  ت التعليق على الدرسا

الشيئ املالحظ من خالل الدراسات السابقة الىت تطرقنا اليها والىت تتمثل ىف معظمها ىف 
ا لنفس وضع برنامج مترينات رياضية عالجية للتشوهات القوامية وتتفق ايضا على اختياره
االدوات القياس واالختبارات والشيئ املستخلص من الدراسات السابقة ان نسبة 

  جلميع الفئات  تشوهات القوامية ىف ارتفاع متزايد مما اجرب الباحثني على وضع برامج ال

  نقد الدرسات
ما ميز الدراسات املشاة السابقة اا تتفق على ارتفاع نسبة انتشار التشوهات  القوامية للتالميذ ىف 

املدارس االبتدائية  وبالرغم من ذلك  مل تتطرق اىل وضع مترينات عالجية  لتشوه االحنناء اجلانىب 
 cاملتمثل ىف حرف 

  

  

  

  

  

  

  ولالباب األ

  مدخل الباب االول  



اجلانب النظرى ويتناول من خالله الفصول االربعة املتمثلة ىف اوال التمرينات  يشمل هذا الباب
ثانيا . الرياضية العالجية الىت حتتاج اىل الدقة ىف عالج االصابات او التشوهات نظرا خلصوصية كل مترين 

ج هذه احنرافات العمود الفقرى والىت اصبحت افة ىف مرحلة الطفولة  جلميع الفئات والسعى وراء عال
ثالثا الصفات البدنية الىت تعترب اساس التربية الرياضية حيث ان تنمية الصفات البدنية  التشوهات امر ضرورى

رابعا املرحلة االبتدائية وتعترب اهم مرحلة عمرية ىف الفرد ذلك . تساعد الفرد من جتنب اى اصابة او تشوه
 ىف معاجلة اى تشوه قوامى  حلساسيتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  



  الباب األول
  

 الدراسة النظرية

  مدخل الباب األول

  :الفصل األول

  .التمارين الرياضية العالجية 

  الفصل الثاىن

  احنرافات العمود الفقرى

  الفصل الثالث

  الصفات البدنية

  الفصل الرابع

  املرحلة االبتدائية
  

  

  

  

    

  

  

  



  الدراسة النظرية                                                    الباب األول      
  

  

  الفصل األول
 

  التمرينات الرياضية العالجية         
  متهيد        

 .التمرينات العالجية-1
 .أمهية التمرينات العالجية-2.1

 .أهداف التمرينات العالجية-3.1 
 .أقسام التمرينات العالجية-4.1 -
 .التمريناتاالعتبارات اهلامة عند وضع -5.1 -
 .األوضاع األصلية للتمرينات الرياضية-6.1 -
 .فوائد التمرينات العالجية اإلجيابية-7.1 -
 .فوائد التمرينات العالجية السلبية-8.1 -
 التمرنات يف املرحلة االبتدائية -9.1 -

 .مفهوم العالج الطبيعي ودوره يف اال الرياضي-10.1 -
 .املناسبة للربنامجكيفية انتقاء التمرينات العالجية -11.1 -
 .متطلبات هامة عند تطبيق التمرينات العالجية-12.1 -
 .اعتبارات جيب االهتمام ا-13.1 -

  خالصة  -  
 



 
 
 
  

  : متهيد
  

من أهم الوسائل الفعالة يف نظام حفظ الصحة للوقاية من االمراض واالصابات  الوقائيةتعد التمرينات 
هي عبارة عن استخدام املبادئ االساسية للفعاليات "اا   تعرف التمرينات العالج. اليت قد يتعرض هلا الفرد

ل االجهزة احلسية واحلركية املختارة بطريقة لتكون فعالة يف تطوير العمل احلسي او احلركي او على عم
تعد من احملاور االساسية يف عالج "و"( االخرى واعادا للحالة الطبيعية او القريب منها بعد حدوث االصابة

وأا حركات رياضية معينة ) ""الة اخللل الوظيفي للجزء املصاباصابات الالعبني حيث اا تعمل على از
اجلسم اىل احلالة الطبيعية او تأهيله ، وبأا استخدام حلاالت مرضية خمتلفة غرضها وقائي عالجي وذلك العادة 

املبادئ االساسية للعمل احلسي واحلركي اليت تعمل يف تأثري على قابليته تلبية العضالت واالعصاب وذلك 
  باختيار حركات معينة واوضاع مناسبة مبنية على علم التشريح والفسلجة والعلوم التربوية والنفسية

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  :التمرينـات العالجية -1

رخوة " محراء"العضالت تكسو العظام وتتصل العضالت بالعظام من ناحية بواسطة ألياف عضلية 
مثل (تسمى مبنشأ العضلة، وهي اليت متثل الطرف الثابت للعضلة، وقد يكون للعضلة أكثر من منشأ أو رأس 

  ).العضالت ذات الرؤوس العضدية، العضلة ذات الرؤوس الفخذية
. حيث يعمل على انقباضها وانبساطها وتغذيتها أيضا) عصب العضلة(يسري يف اجلزء العضلي للعضلة و

باإلضافة إىل سريان األوعية الدموية والليمفاوية اخلاصة ا، وأي خلل يف العصب يؤثر على منو وحركة العضلة 
زء املتحرك بالعضلة ويسمى من الطرف اآلخر بعظمة أخرى بواسطة رباط ليفي قوي أبيض اللون، وهو اجل

أو اندغام العضلة، وبني منشأ واندغام العضلة يوجد املفصل الذي يتحرك عنده العظام عند إثارة ) بوتر العضلة(
. العضلة يف عملييت االنقباض واالنبساط كنتيجة اإلثارة العصبية الواصلة للعضلة عن طريق األعصاب املتصلة ا

  ).89، 2001صاحل بشري، (
جمموعة خمتارة من التمرينات يقصد ا تقومي احنراف عن احلالة الطبيعية أو عالج إصابة هي 

تؤدي إىل إعاقة عن القيام بالوظيفة الكاملة لعضو ما دف مساعدته للرجوع إىل حالته الطبيعية 
  .ليقوم بوظيفته كاملة

وميكانيكية وتتضمن مترينات متهيدية، وتستند التمرينات العالجية إىل مبادئ فسيولوجية وتشرحيية 
  .قوة، حتمل، سرعة، مرونة، اتزان، حتمل دوري تنفسي، التدريب احلسي العضلي

عن حيسون التمرينات العالجية بأنها حركات اجلسم اليت تستخدم ..........وتعرف أمال 
. طراب البدين أو العقليالسترجاع أو حتسني وظائف معينة يف األشخاص الذين يصابون مبختلف أنواع االض

  ).90، 2001صاحل بشري، (
ويعرف أمحد عمران كامبللو وآخرون التمرينات الرياضية العالجية بأنها سلسلة من احلركات حمددة 

  .دف تدريب وتنمية اجلسم عرب املمارسة العملية املنظمة كجهد بدين لترقية الصحة البدنية



رينات العالجية تعطى للمريض كوسيلة للعالج أما لتحسني ويضيف عاصم إبراهيم عن نزار أنّ التم
  .احلالة املرضية معينة أو احملافظة على هذه احلالة من التدهور

كما يذكر مجعة أنّ التمرينات ما هي إال صورة حركية بسيطة التكوين من األداء احلركي فهو جمموعة 
ركي كما تتصف باخلصوصية يف الثر املرجو منها، من احلركات اليت تتصف بالسهولة والبساطة يف بنائها احل

أنّ القائم بعملية التمرينات العالجية يضع يف اعتباره احملافظة على درجة اللياقة  Mongineويضيف موجنن 
البدنية بالنسبة لألجزاء السليمة املختلفة يف اجلسم دون حدوث أي خلل وظيفي يؤثر على اجلزء املصاب، مبا 

  .ستوى التوافق العصيب للجسم بصفة عامةحيقق االرتفاع مب
  

  :أمهية التمرينات العالجية -
تذكر مريفت السيد يوسف أنّ التمرينات العالجية تعترب دعامة أساسية يف حياتنا اليومية فالتمرينات 

  .الرياضية هي كلّ وسيلة تعمل على انقباض العضالت وحتسني الدورة الدموية بعها وتقوميها
مشا وحياة عياد أنّ أداء التمرينات العالجية هلا تأثريات وظيفية مصاحبة تزيد من  كما يوضح حممد

نشاط الدورة الدموية مما يكفي من العناصر الغذائية واألكسجني الوارد للعضو املصاب عن طريق زيادة الدم 
  .املتدفق مما يعمل على تقوية العضالت والتخلص من خملفات اإلصابة

نّ ممارسة التمرينات العالجية تزيد حجم األوعية الدموية اليت حتمل الدم يف وتذكر عنايات على أ
أنسجة اجلسم املختلفة مما يسمح بوصول األكسجني الالزم إلنتاج الطاقة ويزيد حجم الدم الكلي، وبالتايل 

نات نظرة تزيد من كمية األكسجني إىل أن تصل إىل أنسجة اجلسم املختلفة وقد ميتد تأثري ممارسة التمري
اإلنسان للحياة نفسها حيث يزيد بثقته بنفسه فيتحرر من التوتر العصيب ويصبح أكرب قدرة على حتمل ضغوط 

  .احلياة اليومية
كما تضيف أنّ ممارسة الرياضة تريد من السعة احليوية وذلك بتكيف الرئتني للشهيق والزفري لكمية 

والزفري قد يستشهق ويزفر اإلنسان الالئق بدنيا كمية من أكرب من اهلواء مبجهود أقل وخالل عملية الشهيق 
اهلواء يف الدقيقة تعادل ضعف الفرد غري الالئق وذلك حىت ميد اجلسم باألكسجني الالزم إلنتاج الطاقة اليت 

  .حيتاجها
كما ازداد االهتمام بالتمرينات العالجية يف اآلونة األخرية ازديادا كبريا حىت أنّ بعض املدارس 

الجية تعتمد عليها كلية يف عالج االحنرافات القوامية وإلصابات املالعب دون ختلل  أي عوامل أخرى الع



إالّ يف حاالت إذا ما تطلب األمر التدخل اجلراحي كما هو يف حاالت .........كالعالج بالعقاقري واحلقن و
خذ التمرينات القسط األكرب من متزق الغضاريف والتمزقات الكاملة للعضالت وحىت يف احلاالت األخرية تأ

األمهية إن مل تكن األمهية كلها يف إعداد الالعبني إىل املالعب مرة أخرى فيما بعد إجراء العمليات اجلراحية 
  .وكذا يف اإلعداد هلا

كما أنّ التمرينات العالجية تستند إىل مبادئ فسيولوجية وتشرحيية وميكانيكية تبعا لتشخيص احلالة 
لبدين لكلّ فرد على حدى وهي تتضمن مترينات متهيدية قوة وحتمل وسرعة واتزان وحتمل دوري واالختبار ا

  .تنفس وتدريب حسي عصيب

  
  :أهــداف التمرينات العالجية -

  :أنّ التمرينات العالجية دف إىل Arnheim et othersيذكر أرام وآخرون 
 .العضلية احملافظة على حجم وظيفة األجزاء املصابة وعلى نغمتها -
 .متنع وتقلل من التشنجات والتقلصات العضلية -
 .حتسن قوة العضلة املصابة -
 .العمل على منع تيبس املفاصل املصابة وزيادة مرونتها للمدى الطبيعي -
 .حتسني احلالة الوظيفية لألعصاب لالحتفاظ الوضع الصحيح -
 .احلصول على االتزان بني اموعات العضلية -
 .املشتركة يف احلركة وحتسني مدى احلركة زيادة مرونة األجزاء -
زيادة اهتمام الشخص مبعرفة املعلومات امليكانيكية للجسم وحرصه على تأدية برنامج العالج مبفهوم  -

 .حسي
  

كما يذكر عباس أمحد صاحل أنّ التمرينات العالجية دف إىل ناحيتني مهمتني فياجلسم أو هلما 
تناسقا وحتافظ على صحة فتضمن التوافق بني ااميع العضلية املخالفة  تشكيل أقسام اجلسم املختلفة تشكيال

فتتأثر األجهزة الداخلية حىت تقوم بوظيفتها بصورة صحيحة كما أنها تكسب اجلسم املرونة والرشاقة والقوة 
نتيجة ممارسة والسرعة أما هدفها الثاين فهو إصالح اجلسم من العيوب واالحنرافات القوامية اليت قد تكون فيه 

  .الفرد ملهنة أو تكرار عمل والتركيز على جمموعة خاصة من العضالت فتقصر أو تطول



ويؤكد السعيد حممد العدل أنّ التمرينات العالجية تعترب أحد األنواع األساسية للتمرينات اليت دف 
 التنمية الشاملة املتزنة واحملافظة إىل حماولة الوصول بالفرد إىل احلالة الطبيعية وتطوير خمتلف قدراته وصوال إىل

  :على اعتدال القوام واتزان اجلسم وتؤكد مريفت السيد يوسف أنّ أهداف التمرينات العالجية هي
 .تقوية العضالت العامة على اجلزء املصاب والوصول إىل املدى احلركي الكامل يف املفصل -
 مكن محايتها متاما وإعادة الشفاءىت يتاستعادة احلركة والتوافق للعضالت يف املنطقة املصابة ح -

  
  
  

  :ومشلت: أقســام التمرينات العالجية -
  :Passive exercicesالتمرينات السلبية  -أ

وهي التمرينات اليت حتتاج إىل شخص يقوم ا املريض وتستخدم هذه التمرينات يف حالة الضعف 
  .بأمراض القلب الشديدةالشديد أو الشلل النصفي يف العضالت أو املرض املصابني 

  :Assistant exercicesالتمرينات املساعدة  -ب
وفيها يقوم املريض بتحريك جزء من أجزاء جسمه إىل املدى الذي يستطيع أداءه مثّ يقوم املعاجل 

  .الطبيعي مبساعدته يف احلصول على املدى الكامل يف احلركة

  :Effectives exercicesالتمرينات الفعالة  - ج
ا النوع من التمرينات يقوم الشخص املصاب بتأديتها بنفسه وبدون مساعدة، تستعمل هذه يف هذ

  .التمرينات يف اإلصابات اليت يستطيع املصاب من حتريك أجزائه املصابة من دون أذى أو أمل
 .رفع كفاءة وقدرة العضالت إىل مستوى متطلبات األداء الوظيفية ملنع حدوث تكرار اإلصابة -
 .نواتج اإلصابة وخملفاا من سوائل ونزيفالتخلص من  -
 .احملافظة على اللياقة العامة للمصاب عن طريق مترينات وقائية متدرجة -
 .تعريف الورم ومنع الضغوط وااللتهابات وااللتصاقات -

  :االعتبارات اهلامة عند وضع التمرينات -



ناء الربنامج على املبادئ واألسس يتفق كلّ من حممد السيد شطا، عبده أبو العال على أنه البد من ب
  :التربوية السليمة واليت تؤكد أنّ الربنامج جيب أن

 .يراعي السن واجلنس وحاجات وقدرات واهتمامات التالميذ .1
 .يرتبط باخلصائص البدنية والعقلية واالجتماعية واالنفعالية للتلميذ .2
 .خيطط يف ضوء األغراض واألهداف املنشودة .3
 .ام لكلّ املوارد املتاحة مثل كفاءة املدرس والتسهيالت والتجهيزاتيؤدي إىل أفضل استخد .4
 .يكون ممتعا من حيث اال حت يكون له قيمة يف احلاضر واملستقبل .5
 .يوفر العمل يف جو اجتماعي دميقراطي .6
 .يوفر األمان لكلّ مشترك ويؤدي إىل حتسني حالته الصحية .7
  .بالعضو املصاب خيطط حبيث يندرج مبستوى القدرات ومبا ال يضر .8

  :ويذكر أرام وآخرون أنّ االعتبارات هي
 .حتديد الغرض من التمرين واألجزاء الرئيسية اليت يشملها التمرين -
معرفة املفاصل الرئيسية اليت تعمل كمحاور أساسية أثناء التمرين وحتديد اموعات العضلية الرئيسية  -

إذا كانت العضلة تعمل يف التمرين أم جمموعة من اليت البد أن تعمل عند أداء التمرين ومعرفة 
 .العضالت مع مراعاة نوع التمرينات املطلوبة

 .جيب أداء التمرينات بطريقة صحيحة مع مراعاة عدد مرات التكرار وكمية املقاومة -
يؤدي اإلمحاء ومترينات اإلطالة أوال مثّ التمرينات األقوى وتبدأ التمرينات من وضع الرقود للحصول  -

لى حتكم أفضل يف أجزاء اجلسم باستخدام اجلاذبية األرضية، مثّ وضع اجللوس مثّ الوقوف وبعد ذلك ع
  .التمرينات باملقاومة

  :وتذكر مريفت السيد يوسف أنّ
ضرورة الفحص األوىل وتقييم حالة املصاب بدنيا وفسيولوجيا مع حتديد درجة اإلصابة وميكانيكية  -

 .ات السابقةحدوثها والعالج املتبع واإلصاب
 .أجزاء اختبارات بدنية تشخيصية لتطوير الربنامج تبعا حلالة كلّ مصاب -
وضع الربنامج على أسس علمية سليمة من حيث حتديد الشدة وعدد اموعات وفترات الراحة البينية  -

 .وعدد التكرارات



 .حتديد األشغال واألدوات املستخدمة -
 .رة احملددة لكلّ مرحلة من مراحل الربنامجحتديد الفترة الزمنية للربنامج ككل والفت -
 .تتناسب املقاومة املعطاة مع قوة العضالت مع التدرج يف زيادة املقاومة اليت تتناسب مع مقدار املصاب -
 .االهتمام بوضع التمرينات للمحافظة على القدرة العامة والشاملة ألجزاء اجلسم األخرى -
باختفاء األمل للوصول إىل الشفاء التشرحيي حيث أنّ اختفاء  استمرار التدريب للنهاية حىت بعد الشعور -

 .األمل دليل للصول إىل الشفاء الوظيفي
-   

  :األوضاع األصلية للتمرينات الرياضية -
حىت ميكن أداء التمرينات الرياضية على الوجه الصحيح جيب أوال وقبل كل شيء معرفة األوضاع 

رين له وضع ابتدائي أو وضع استعدادي ومن الوضع االبتدائي أو األصلية والفرعية هلذه التمرينات فكلّ مت
  .االستعدادي للتمرين تبدأ حركاته

  :واألوضاع األصلية الرئيسية للتمرينات ستة وهي
وهو الوضع الرئيسي األول للعمل وتتفرع منه األوضاع األخرى ويترتب عليه صحة تلك : الوقوف .1

 .ريناألوضاع وإليه ينهي أداء احلركة والتم
 .يؤدى على األرض أو على أجهزة مع مالحظة اعتدال اجلسم: اجللوس .2
يؤدى بالرتول على الركبتني متالصقتني أو متباعدتني بقدر قدم أو على ركبة واحدة وثين : اجلثو .3

 .األخرى
 .يؤدى باالستلقاء على الظهر أو االنبطاح على الوجه: الرقود .4
 .أو الرجلني بواسطة أجهزة خاصةيؤدى حبمل اجلسم على الذراعني : التعلق .5
  .ويؤدى باستناد الذراع أو الرجل أو جزء من اجلذع إىل جهاز أو االستناد إىل شخص آخر: االستناد .6

  :األوضاع الفرعية
 .يؤدى بوضع اليدين على احلرقة: الوسط ثابت .1
 .ويؤدى بوضع اليدين خلف الرقبة مع فتح الكفني: سند الرقيبة أو ملس الرقبة .2
 .ويؤدى بوضع اليدين على الرأس مع فتح الكفني: أس أو ملس الرأسسند الر .3



ويؤدى بثين الذراعني على الصدر حبيث ينطبق الساعد على العضم مع : ثين الذراعني بعرض الصدر .4
 .فتح الكفني إىل األسفل

 .فلويؤدى برفع الذراعني على امتدادمها حبذاء الكفني مع فتح الكفني إىل أس: رفع الذراعني جانبا .5
ويؤدى برفع الذراعني متوازيني على امتدادمها أماما مع فتح الكفني إىل الداخل مع : رفع الذراعني متاما .6

 .مالحظة أن تكون املسافة بني الذراعني تكون بقدر اتساع الصدر
ويؤدى برفع الذراعني على امتدادمها متوازيني إىل أعلى مع فتح الكفني : رفع الذراعني أعلى .7

  .لداخلواجتاههما ل

  :التمرينات الرياضية العالجية -
  :تنقسم التمرينات الرياضية العالجية إىل قسمني

 .وهي اليت يقوم ا الشخص بنفسه بدون مساعدة: مترينات عالجية إجيابية .1
 .وهي اليت حتتاج إىل شخص يقوم ا للمريض: مترينات عالجية سلبية .2

  
  

  :فوائد التمرينات العالجية اإلجيابية -
  :على العضالت: أوال

  :تعمل التمرينات العالجية اإلجيابية بالنسبة للعضالت على ما يأيت

  : زيادة الدورة الدموية -1
وذلك ألنّ العضالت عند انقباضها ينتج عنها تكون فضالت وهي حامض اللبنيك وحامض 

الدم ا جبانب أنّ االستمرار  الكربونيك وهذه هلا تأثري مباشر على توسيع الشعريات الدموية بالعضالت بزيادة
يف التمرينات الرياضية يؤدي إىل تبنيه مراكز املخ فيعطى إرساال أكثر إىل الدم الذاهب إىل اجللد أو األحشاء 

  .وزيادة الدم يف العضالت يقويها وجيعلها أكثر صالحية ونشاطا
  .هوالدم املوصل إىل العضلة عند التمرينات الرياضية يصل إىل عشرة أمثال

  :زيادة تغذية العضالت ومنوها -2



وذلك ألنّ زيادة وصول الدم يزيد التغذية وبالتايل يزيد حجم ألياف العضالت فيزيد انقباضها وقوا 
 .كما أنّ وصول الدم حيضر الكثري من املواد النتروجنسية اليت تزيد من حجم األلياف العضلية وقوا

 

  :تنظيم حرارة اجلسم -3
التمرينات العضالت تزداد درجة احلرارة وبذلك نرى أن انقباض العضالت من أهم نتيجة لزيادة 

لكن إذا ازدادت التمرينات الرياضية عن . مولدي احلرارة يف اجلسم مما يساعد على الدفء واحليوية والنشاط
. لداملعدل زادت احلرارة يف اجلسم وبذلك يفقد اجلسم بعض حرارته عن طريق العرق ويوسع شعريات اجل

  ).119، 1983عوض الصباحي، . (وكذلك عن طريق الرئتني وبواسطة مراكز احلرارة يف املخ

  :زيادة مرونة اجلسم ونشاطه -4
  .زيادة قوة انقباض العضلة يساعد على مرونتها وبالتايل مرونة اجلسم كله

  .نات العالجية على العظام واملفاصلفائدة التمري: ثانيا
 .والعظام واملفاصل خالل األوعية املوصلةزيادة التغذية للعضالت  .1
 .منو العظام نتيجة شد العضالت لنهايات العظام عند أداء التمرينات الرياضية تأخذ العظام يف النمو .2

  .وجيب أن تكون التمرينات منظمة حىت يكون النمو يف األطفال متاما
  

  :على اجلهاز الدوري والقلب: ثالثا
عن مضغة بالنسبة للجهاز الليمفاوي والوريدي فيندفع الدم الوريدي عملية انقباض العضالت عبارة  .1

واللمف إىل جهة القلب وبذلك مينع جتمعه يف األنسجة وبسرعة إليها ويؤدي إىل مك اجلزء األمين من 
 :القلب وذلك لألسباب اآلتية

 :على القلب بالتمرينات الرياضية يزداد قوة انقباض القلب وذلك لألسباب التالية .2
 .رعة عودة الدم الوريدي وعدم جتمعه يف العضالتس -
 .إفراز كمية أكثر من الغدة فوق الكلية ملادة األونالني نتيجة لتنبيه العصب السمناوي -

مرات قوا يف األحوال العادية وزيادة انقباض القلب يزيد من قوة  8وتصل قوة انقباض القلب إىل 
  .الشرايني املتجه للقلبعضالته كذلك تزيد كمية الدم اليت تصل إىل 



يؤدي انقباض العضالت إىل سرعة اندفاع الدم يف األنسجة وإىل توزيع الدم على أجزاء اجلسم حسب  .3
 .حاجتها إليه

  على اجلهــاز التنفسي: رابعا
مما يساعد اجلسم على كمية أكثر من األكسجني وتتخلص من كمية أكثر : زيادة سرعة وعمق التنفس .1

بون، وزيادة سرعة التنفس وتنتج من اإلرسال العصيب مركز التنفس يف النخاع من ثاين أكسيد الكر
املستطيل نتيجة إرسال من القشرة املخية وبذلك نرى أمهية التمرينات الرياضية يف األشخاص احملدود 

 .مبدد الصدر كحاالت االلتصاقات والتليفات بالبلورا
الصدر وبذلك تزداد قوة العضالت التنفسي فتزداد بالتنفس العميق تزداد حركة : حتسن حالة الرئتني .2

 .حركة التنفس وتزداد التغذية ألنسجة الرئة ويزداد التبادل الغازي
ومن ذلك نرى أمهية التمرينات الرياضية يف الوقاية من األمراض الصدرية وأمهية التمرينات كعالج 

  يلي ألمراض الصدر بعد الشفاء منهتكم
  

  .اهلضميعلى اجلهــاز : خامسا
 .زيادة حركة املعدة واألمعاء .1
زيادة سرعة الدورة النوابية مينع جتمع الدم يف الكبد وبذلك يساعد على نشاط وإقرار الكبد ومينع  .2

 .تضخمه
حتسن الدورة الدموية يساعد على زيادة إفراز العصارات اهلضمية وعلى سرعة امتصاص املواد  .3

 .املهضومة من األمعاء
  .ية للطعامتساعد على فتح الشه .4

  على اجلهــاز اإلخراجي: سادسا
 .نتيجة زيادة حركة األمعاء حيصل زيادة يف سرعة التربز وعدم حصول اإلمساك .1
 .نتيجة زيادة تشاد الدورة الدموية حيصل زيادة يف مرور الدم وتصفيته خالل الكلتني .2
 .يبهاحيتوي البول على كمية من األمالح الضارة باجلسم والتمرينات الرياضية تذ .3
زيادة إفراز العرق خالل التمرينات الرياضية يؤدي إىل التخلص من املواد الضارة باجلسم وزيادة  .4

  .التخلص من املاء الزائد عن حاجة اجلسم



  على اجلهــاز العصيب: سابعا
تزيد من وظيفته األعصاب احملركة للعضالت وبتوايل التمرين جيعل اإلرسال أكثر دقة وأكثر تأثرا  .1

لك يف عالج حاالت تشوهات القوام وخصوصا الناجتة عن األوضاع اخلاطئة كالوقوف أو ويظهر ذ
 .إخل...اجللوس جلسة غري صحية

 .زيادة حساسية املفاصل للحركة البسيطة وتنظيم عالقتها مع احلركات .2
التمرينات زيادة سرعة التركيز واملالحظة يف األفراد والبعد عن الذهول واالنطواء النفسي، فترغم  .3

الرياضية إىل املالحظة والتركيز الذهين واستعمال اإلرادة لذلك تستعمل هذه التمرينات يف عالج 
حاالت كثرية للمرض واألطفال املتأخرين ذهنيا أو املصابني بأمراض نفسية، ألنّ احلركة املستمرة 

 .جتعل القشرة املخية يف نشاط مستمر
  .الج املهيناستغالل التمرينات الرياضية يف الع .4

  :التمرينات الرياضية العالجية السلبية وفوائدها -
التمرينات الرياضية العالجية السلبية هي اليت تؤدى للمريض بواسطة شخص يقوم ا املريض حيث 

  :يكون املريض غري قادر على القيام بالتمرينات بنفسه وينقسم هذا النوع من التمرينات إىل قسمني
 .سم يف حالة ارختاءمترينات رياضية واجل .1
  .مترينات رياضية واجلسم يف حالة مقاومة .2

وجيب أن يؤدي النوع األول يف حدود ضيقة وجيب أن نذكر أنّ فائدة هذه التمرينات هي بقاء حالة 
  .احلركة ولكن ليست لزيادا أو حتسينها

  :فائدة التمرينات العالجية السلبية يف حالة ارختاء هي -
ومنع حدوث االلتصاقات بأربطتها وأليافها ولكن درجة حرارة املفصل ال  استمرار حركة املفصل .1

 .تزيد ذه التمرينات
 .منع قصر العضالت اليت متر باملفاصل اليت تؤدي ا هذه التمرينات .2
زيادة سرعة دورة الدم الوريدي واللمف وبعض الشيء نتيجة ضغط على األوعية الدموية بواسطة  .3

 .هذه التمرينات
  .لطف ومسكن على حالة املريضتأثري م .4

  :التمرينات الرياضية العالجية واجلسم يف حالة تصلب -



تؤدي هذه يف حالة تصلب احلركة يف املفاصل نتيجة مقاومة تنتج عن قصر بعض العضالت أو قصر 
  .أربطة املفاصل أو بعض االلتصاقات أو حول املفاصل

  :فائدة التمرينات الرياضية السلبية -
التمرينات يف حاليت الضعف الشديد أو النصف شلل يف العضالت أو يف حالة الشلل  تستعمل هذه .1

 .اإلرختائي حيث ال ميكن استعمال التمرينات الرياضية العالجية
ويف حالة الشلل النصفي حيث ال ميكن القيام بالتمرينات اإلجيابية وجيب يف هذه احلالة أن تكون  .2

 .لألمل ويا حبذا لو كان مع مكمدات ماء ساخنهذه التمرينات بعد املساج امللطف 
 .يف حالة املرض بأمراض القلب الشديد حيث ال ميكن القيام بالرياضة اإلجيابية .3
 .يستعمل كعالج ملطف ومسكن لبعض املرض العصيب والذين يشكون من أرق شديد .4
مرينات يف حالة املرض بضعف شديد وحالة املقعدين يف الفراش وحيث ال ميكن القيام بالت .5

 .اإلجيابية
يف حالة توزيع الدم على األعضاء املختلفة كما يف حالة إبعاد تراكم الدم عن الرأس يف أو زيادة  .6

  .)1983، 124عوض الصباحي، . (الدم إىل البطن بواسطة حركة األرجل

  ):  سنوات 10اىل  7من ( التمرنات يف املرحلة االبتدائية 
مجيع أجهزة اجلسم غريه يف الفترة السابقة اليت كنا جند فيها ان  يف هذا السن النمو بشكل متعادل يف

أطراف الطفل طويلة مثال وهذا يتيح لنا على وجه اخلصوص القيام باعطاء مترينات املهارة و هذا ناتج 
  .عن أجهزة اجلسم منتاسق و احلركة تعمل بانتظام معها كما تتوفر املهارة ايضا

لذا كان لتمرينات السرعة املناسبة ,ة الدموية  سريعتان يف هذه الفترةان عملية التمثيل و عمل الدور
, وقت العمل , راحة , وقت العمل (امهية  كبرية الن القوة حتمل الطفل الضعيف وال جيب تطويرها 

واذا نظرنا للفرق بني فترتني جند اا تطورت تطورا كبريا من النحية الفزيائية وبدا اجلهاز )الراحة 
وجيب تقوية قوائم  الطفل ليتحمل اجللوس على .يف القوة يف املدارس على اختالفات مراحلها  العظمي

املقاعد يف الدروس يف هذه الفترة الطويلة وخنرج من هذا بان التمرنات اجلدع مهمة جدا وعلى وجه 
 اخلصوص الظهر اذا ان اجللوس على املقاعد ميدد العضالت الظهر ويقوي عضالت الصدر وبذلك

لذلك جيب ان نقوم بتقوية عامة شاملة مع مراعات جعل هذه .حيدث تشوه استدارة الكتفني 
  25عادل حسن ص–موسى فهمى (.التمرينات متوازنة مع تطويل العضالت 



  :مفهوم العالج الطبيعي ودوره يف اال الرياضي -
حركة بعد تقنينها على أسس العالج الطبيعي هو استخدام الوسائل الطبيعية من حرارة وماء وكهرباء و

  .علمية يف العالج
وللعالج الطبيعي جوره اخلاص واهلام يف احلقل الرياضي بسبب مزاياه الفريدة حيث عدم وجود 
مضاعفات جانبية ألي من وسائله سواء كانت مائية أو كهربائية أو حركية، فبعد الالعب ثروة وطنية جيب 

ولذلك يفضل يف عالج . للمحافظة عليها وعدم تعريضها للمضاعفات اجلانبية االعتناء ا وتقدمي الرعاية املثالية
  .الالعب استخدام الطرق الطبيعية من غريها من الوسائل

وللعالج الطبيعي أدوار متعددة األغراض يف عالج إصابات املالعب فيمثل الوقاية من املضاعفات 
  .حلركيةوعالج اإلصابات وأيضا زيادة قدرات الالعب الوظيفية ا

أما دور العالج الطبيعي يف الوقاية فيشمل منع كثري من املظاهر واألعراض املرضية أذكر منها على 
  :سبيل املثال

 .منع حدوث تشوه -
 .منع ضعف العضالت وضمورها -
 .منع تسبب املفاصل -
 .منع التصاقات األنسجة الرخوة وقصرها -
 .اإلصابة..........منع الكثري من اإلصابات اليت قد  -

  
  

  :كيفية انتقاء التمرينات العالجية املناسبة للربنامج -
البد من إجراء قياسات قبل تنفيذ الربنامج العالجي املقترح ونذكر منها قياسات قوامية، قياسات  .1

 .بدنية، قياسات فسيولوجية
 .البد من حتديد نقاط الضعف اخلاصة بكلّ احنراف قوامي قيد الدراسة .2
 .الربنامج العالجيحتديد اهلدف األساسي من  .3
 .جتزئة هذا اهلدف إىل أهداف مرحلية حسب مدة الربنامج لعالج نقاط الضعف به .4



جيب حتديد املواصفات البدنية والفسيولوجية لألفراد الذي ينطبق عليهم الربنامج طبقا للمرحلة العمرية  .5
 .حىت يتمكن تشكيل العمل التدرييب املناسب لقدراته البدنية اليت عليها

من حتديد العضالت اليت طالبت نتيجة اإلصابة باالحنراف القوامي والعمل على تقويتها وبالعكس  البد .6
 .بالنسبة للعضالت القصرية املنقبضة

التدرج يف تكرار التمرينات بعد تقسيمها إىل جمموعات حيث يفسد التدرج يف العمل التدرييب  .7
 .ليتناسب مع القوة العضلية للمصاب

ات العالجية من البسيط للمركب تبدأ بتمرينات األذرع مثّ األرجل مثّ الظهر مث التدرج يف التمرين .8
 .البطن وكذلك كلما زادت قاعدة االرتكاز أثناء التمرين كلما قل اهود العضلي والعكس صحيح

 .عند أداء أي مترين من وضع الوقوف جيب تثبت زاوية احلوض باملنطقة القطنية .9
حنرافات القوامية اجلانبية للعمود الفقري البد أن تتخذ على شكل قوس أو التمرينات العالجية يف اال .10

  ).2011، 159ناهد عبد الرحيم، . (دائرة

  :متطلبات هامة عند تطبيق التمرينات العالجية -
جيب أن تبدأ شدة التمرين بشدة بسيطة مث تزداد بعد ذلك كما يراعى عمل متارين إمحاء عامة جلميع  .1

 .ق وحسب وقت التنفيذ صيفا أو شتاءا أو مساءا10- 7تستغرق من  أجزاء اجلسم مدة
 .ق مث تزداد وبعد تكرارات التموين تدرجييا 5مدة التمرين تبدأ من  .2
 .جيب أ، تركز التمارين يف اجلزء البنائي املتخصص على مناطق الضعف يف اجلسم للشخص املصاب .3
 .احملور األمامي اخللفي أو اجلانيبتبدأ بتمارين الطرفني العلويني من وضع الوقوف على  .4
 .جيب تنوع التمرينات بني القوة العضلية ومرونة املفاصل .5
البد من الفصل بني التمرينات القوة العضلية حيث تسهم يف زيادة العبء على اجلهازين الدوري  .6

 .والتنفس فالبد أن يعقبها مترينات رشاقة أو تنفس أي اعتبارها راحة إجيابية
ذلك مترينات مرونة للمفاصل اخلاصة مبنطقة االحنراف القوامي مع مراعاة التدرج يف  جيب أن يلي .7

 .إيقاع مترينات املرونة
 .جيب أن تلي مترينات توازن أي ذات صفة راحة إجيابية .8
جيب االهتمام بعد االنتهاء من التمرينات البنائية اخلاصة باالحنراف القوامي الذي يعاجل بتمرينات إعادة  .9

 .ن العضلي العصيب مبعىن إعادة التوازن بني العضالت العاملة املضادة منطقة اإلصابة القواميةالتواز



أمحد . (تنتهي الوحدة التدريبية بتمرينات دئة للرجوع حلالة االستفتاء للجهازين الدوري والتنفسي .10
  ).2011، 163عبد الرحيم، 

  :اعتبارات جيب االهتمام ا -
ع الوقوف البد من تثبيت منطقة القطن حىت تتالقى حدوث زيادة يف تقعر عند تنفيذ متارين من وض .1

 .القطن وتسبب يف اإلصابة تشوه تعويض
ملنع إجهاد ) أسفل الظهر(عند تنفيذ متارين من وضع الرقود جيب وضع وسادة حتت املنطقة القطنية  .2

 .العمود الفقري ذه املنطقة
ق جيب أن يلي ذلك متارين ثين اجلذع أماما  10ثر من عند تنفيذ متارين من وضع الوقوف لفترة أك .3

 .ألسفل للتخلص من إجهاد أسفل الظهر
التمارين العالجية لالحنراف اجلانيب ألي منطقة بالعمود الفقري البد من تنفيذها على جانب واحد من  .4

عادة اجلسم حيث أنها ترتكز على جانب العضالت الطويلة الضعيفة إلعادة تقصريها وتقويتها إل
 .التوازن العضلي على جانيب اجلسم

جيب التوقف عند التمرين الصعب لدى املصاب وكذلك التوقف عند حد األمل أو املدى احلركي  .5
 ).2011، 164ناهد عبد الرحيم، . (الذي تسمح به قدراته مثّ يزداد مع االستمرارية يف أداء التمرين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  : خالصة

وتنقسم التمرينات العالجية اىل عدة اقسام وانواع خمتلفة يستخدم كل قسم منـها او نـوع تبعـا لطبيعـة     
وأن من اهم العوامل الىت جيب توخى احلظـر فيهـا هـو اختيـار نـوع       .االصابة الىت يراد التعامل معها 

كـد علـى ان التـدرج ىف    التمرينات العالجية الىت تناسب احلالة الىت يتم التعامل معها كمـا ميكـن ان نؤ  
استخدام التمرينات العالجية واستخدامها باأسلوب الصحيح غالبا ما يعجـل بالشـفاء وحتقـق الغـرض     

 .الذى استخدمت من اجله 
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 الدراسة النظرية                                              ألول                  الباب ا

 متهيد

تعتين مجيع الدول اليت تقدمت اقتصاديا، اجتماعيا، اجتماعيا وسياسيا عناية تامة جبميع أفراد شعبها 
وتعمل هذه الدول على توفري الرعاية الصحية ويعترب املستوى الصحي . سواء كانوا أطفاال أو كهوال أو شبابا

لعقل السليم يف القوام السليم حيث أنّ للشعب أحد مقاييس التقدم والرقي لكلّ أمة، ومن املستحسن أن نقول ا
القوام مبفهومه العلمي هو كلّ ما يشتمله اجلسم من أعضاء وأجهزة سواء كانت عضوية أو عظمية أو عصبية 
لذلك جيب أن نوفر ألجسامنا كلّ ما حيمينا من العلل والتشوهات سواء عن طريق الرياضة أو التمرينات 

كما جيب أن تم بأطفالنا سواء كانوا يف املدينة أو القرية وعلينا امية السليمةاكتساب العادات القوالعالجية أو 
أن نذكرهم حق الذكر أنّ هلم مكان مرموق يف نفوسنا فنرعاهم صحيا وننشر بينهم العادات القوامية السليمة 

االحنرافات، فاألطفال هم وجنذم إىل امليادين الرياضية حىت يكتسبوا بذلك قواما معتدال سليما خاليا من 
  1.شباب املستقبل

وتتضح أمهية علم القوام كلما تقدمت البشرية حيث يرتبط بالعديد من العلوم األساسية مثل الفسيولوجي، 
احليوية كاجلهاز الدوري والتنفسي  وهو الذي يفسر وظائف اجلسم املختلفة ومن خالل عمل األجهزة

) العظام، العضالت، املفاصل(ا كان األداء احلركي جلسم اإلنسان واهلضمي، العضلي، العظمى، العصيب مل
، فكلما زادت )الرئتني وملحقاا(، واجلهاز التنفسي )القليب، األوعية الدموية(يعتمد متاما على اجلهاز الدوري 

 كفاءة هذين اجلهازين زادت الكفاءة البدنية للجسم ككل، كذلك يرتبط علم القوام بعلم التشريح حيث
يوضح ترتيب اجلسم وتبدأ معرفة كلّ جزء فيه ملعرفة كيفية تنميته للوصول لألوضاع املثالية كحركات اجلسم 

  .البشري بأقل كجهود وأكثر كفاءة

دهون، عظام، (أيضا يرتبط علم القوام بعلم املورفولوجيا اجلسم وهو علم خيتص بدراسة مكونات اجلسم من 
علم (كلّ جزء من اجلسم وكذلك يرتبط علم القوام بعلم الباثوكوجي ، كذلك مقياس وأوزان )عضالت، جلد

من خالل تتبع التغريات املرضية اليت تطرأ على اجلسم ومردودها على القوام والعكس صحيح حيث ) األمراض
القوام املعيب يؤثر يف كفاءة عمل األجهزة احليوية باجلسم ويرتبط علم القوام بعلم الصحة العامة وإصابات 
                                                             

  .عن عماد الدين شعبان علي حسن 1



ملالعب والعالج الطبيعي وعلم التمرينات، كلّ هذه العلوم وضعت من أجل دراسة اجلسم البشري يف مجيع ا
األجنحة (كذلك يرتبط علم القوام بعلم .حاالته لالرتقاء لوظائفه وانعكاس ذلك على الشكل اخلارجي للجسم

  .، ص01سن شعبان علي ح. (لدراسة تطور اجلسم البشري يف مراحله املختلفة) واألنسجة

  :تعريف القـوام

قبل التحدث على القوام واحنرافاته وأساليب قياسه، يلزم وضع تعريف إجرائي للقوام اجليد ميكن االستناد عليه 
  .كمحك مرجعي يكون األساس مع القوام

بأنه عالقة تنظيمية ألجزاء اجلسم املختلفة تسمح ) Barrow Mc Gee )1994فيعرفه بارو ماك جي 
  .األجزاء على قاعدة ارتكازها لتغطي جسما الئقا يف أداء وظيفته.........

ألجهزته  بأنه الشكل الذي يتخذه اجلسم ناجتا عن عالقة تنظيمية) 1979(وتعرفه صفية عبد الرمحن 
  .)20، ص05شعبان علي حسن (. املختلفة

مما يساعده على القيام باألنشطة الفسيولوجية املختلفة  عرفه بريوت، هو وجود اجلسم يف حالة توازنالقوام 
  .بأعلى كفاءة وأقل جهد يف نفس الوقت

أن يكون اجلسم يف أمت االستعداد يف أي وقت للقيام بأي نوع من احلركة فهو عبارة عن : كما عرفه توكر
أسس اإلتزان والتوازن العقلي للسيطرة والتحكم يف األوضاع املختلفة اجتاه عقلي خاص اجتاه اجلسم وهو أحد 

  .دون تبديد للطاقة

هو عملية تنظيمية صحيحة ألجزاء اجلسم وذلك التنظيم الذي يسمح : Harlodوأما تعريف هارولدبارو 
  .بإتزان األجزاء على قاعدة ارتكازها لتعطي جسما الئقا يف أداء وظيفته

جد اجلسم يف حالة توازن مما يساعد على القيام باألنشطة الفسيولوجية املختلفة بأعلى هو توا: وعرفه نايت
  .كفاءة وأقل جهد يف نفس الوقت



إىل مفصل الركبة إىل مفصل ......أما فيشر فعرفه بأنه الوضع العمودي الذي مير به خط اجلاذبية من مفصل 
ماهر أمحد عبد الرحيم . (ا اخلط يعترب إحنرافا قوامياالفخذ إىل مفصل الكتف حىت األذن أو أي خروج عن هذ

13 ،2011.( 

  

  :ماهية القــوام

اهتم اإلنسان بالقوام منذ آالف السنني، فكانت له يف ذلك حماوالت عديدة حاول من خالهلا تقومي 
والكتلة شكل اجلسم اخلارجي ووضع معايري منوذجية حتدد تراكيبه وأبعاده اهلندسية وكانت آنذاك الضخامة 

العضلية الكبرية هي املعيار األول للقوة والقوام اجليد ومبرور الزمن تطور هذا الرأي فأصبح التناسق واتزان 
  .أقسام اجلسم واستقامتها هو املعيار األول واملهم

وعلى الرغم من تطور النظرة العلمية إىل القوام وإىل عهد ليس بالبعيد كان القوام يقوم من خالل وضع 
وف فقط ولكن لوحظ يف اآلونة األخرية أنّ كثريا من الناس ميلكون قواما سليما معتدال يف وضع الوقوف الوق

لكن عند احلركة تظهر عيوب وتشوهات خطرة يف القوام لذلك أصبحت القياسات احلديثة للقوام تتضمن 
العالقة امليكانيكية بني أجهزة  قياس اجلسم يف الوقوف واجللوس والرقود واحلركة واجلري، فإنّ القوام اجليد هو

الصميدي، . (اجلسم املختلفة العظمية والعضلية والعصبية واحليوية وكلّما حتسنت هذه العالقة كان القوام سليما
ان القوام اجليد هو تلك احلالة من االتزان العضلى اهليكلى و الذى حيمى احمليط للجسم من  ).149، 2002

  10-1999يد  عاطف رشاد   االصابة او من التشوه املزا

  :مــاهية القوام اجليد

يعترب القوام اجليد من املظاهر املهمة اليت تؤثر على حياة الفرد وصحته وأدائه لعمله وإنتاجه ألنّ القوام اجليد 
  .يتوقف على سالمة اجلهازين العصيب والعضلي، فبينما يقوم اجلهاز العصيب باإلدارة تقوم العضالت بالتنفيذ

  .فالقوام اجليد من أهم صفاته تغلب العضالت والعظام واألربطة واألعصاب على جاذبية األرض

إىل أنّ القوام اجليد هو حالة اإلتزان بني العضالت واهليكل " اجلمعية األمريكية جلراحي التجميل"وتشري 
  .العظمي الذي حيمي التركيب الدعامي للجسم ضد األذى والتشوه



إىل أنّ القوام اجليد هو الذي تكون فيه حالة توازن ) 1991" (صفاء اخلربوطللي"و" يادحياة ع"وقد أشارت 
ثابتة بني القوة العضلية له واجلاذبية األرضية ويكون ترتيب العضالت والعظام يف وضع طبيعي حبيث حتفظ 

  .احنناءات اجلسم الطبيعية دون أنه زيادة أو نقصان حىت يقوم اإلنسان بعمله اليومي

وجود كلّ جزء من أجزاء اجلسم يف "إىل القوام اجليد هو ) 1981" (عباس الرملي وآخرون"ما يشري ك
  .الوضع الطبيعي املتناسق مع اجلزء اآلخر املسلم به تشرحييا

إىل أنّ القوام اجليد هو صحة وكفاءة وتعاون مجيع األجهزة احليوية يف ) 1981" (زينب خليفة"كما تشري 
  ).05عماد الدين شعبان      ،. (خلط اإلنسيايباجلسم موضحة يف ا

  :مظــاهر القوام اجليد

  :1991كما حددها مجال الربعي مجال الدباس 

  .اعتدال وضع الرأس مع اجلسم .1
 .يف وضع طبيعي والصدر مفتوح مع حرية......... .2
 .مع قبض عضالت البطن للداخل) درجة 60: 55(أن تكون زاوية احلوض صحيحة من  .3
 .اجلسم على القدمني بالتساوي، ومشط القدم فيها لألمام واخلارج قليالأن يرتكز  .4

ومبا أنّ القوام يتوقف على حالة اجلهاز العصيب والعضلي ودرجة منو عضالت الرقبة والصدر والظهر والبطن، 
 وقدرة هذه العضالت على االنقباض والعمل العضلي املتوازن الذي تقوم بع العضالت املقابلة يف اجلذع
واألطراف العليا والسفلى وأيضا مرونة مفاصل بني الفقرات بالعمود الفقري، إذن ميكن االحتفاظ باعتدال 
القامة والقوام بشكل عام عن طريق مراعاة صحة الفرد وكذلك احلالة النفسية وممارسة التمرينات الرياضية 

  ).615، عبد الرحيم. (وإتباع العادات القوامية السليمة يف احلركة والثبات

عن تأثري القوام  Kline, Twomsوقد أجريت أحباث عن أمهية الصحة لفرد منها دراسة كالين ويوماس 
  :من تالميذ املدارس وقد توصال إىل ما يلي 1807اجليد على صحة الفرد حيث أجرى جتربة على 

  .أنّ حتسني ميكانيكية اجلسم مرتبط بتحسن الصحة والكفاءة الوظيفية -
 .كانيكية اجلسم مرتبط باألداء واملهارات احلركيةأنّ حتسني مي -



عماد الدين، . (أنّ حتسني قدرة انقباض عضالت أسفل البطن ينتج عنه احلماية من سقوط املعدة -
07.( 

 .التشوهات القوامية هلا تأثري على الوظائف احليوية ألجهزة اجلسم -
 .حتسني ميكانيكية اجلسم مرتبطة بتحسن العمل املدرسي -

  :م املعتدلالقــوا

لقد بذلت حماوالت كثرية لتحديد القوام الصحيح معتمدة على حتديد مراكز كتلة كلّ قسم من أقسام اجلسم 
أما بقية أقسام اجلسم فهي متغرية وعندما تقع هذه . األربعة عشر، حيث أنّ مركز كتلة الرأس ثابتة والكف

اإليصاالت الطبيعية للجسم حيدث االتزان املراكز بشكل متوافق ومتزن بعضها فوق البعض اآلخر ضمن 
والتفوق للقوى الداخلية على قوة اجلاذبية األرضية فيحدث االنتصاب اجليد للجسم، ميكن أن حيدد حالة 
االتزان اجليد للجسم عندما مير اخلط الومهي العمودي النازل من منتصف الرأس وإىل ما بني القدمني مارا 

  :ن الوقوف اجلانيب غري املشدود واالعتيادي وهيبالنقاط التشرحيية اآلتية وم

  .منتصف حلمة األذن -
 .منتصف مفصل الكتف -
 .نقطة على املدور الكبري لعظم الفخذ -
 .يف مفصل الركبة.......... نقطة  -
، 150غامن الصميدي، . (سم 4.5- 4نقطة أمام مفصل الكعب أي أمام الكعب اخلارجي، مبا يقرب  -

2002.( 
  :املعتدلمواصفات القــوام 

  :هناك مواصفات معينة جيب توافرها حىت حيكم على قوام الفرد ودرجة تناسقه وصحته وهي تتضمن

  .أي مقاومة اجلسم ضد قوة شد اجلاذبية األرضية: االعتدال  - أ
أي وضع مركز ثقل اجلسم بالنسبة لقاعدة االرتكاز وليتحقق هذا االتزان البد من وضع : التوازن  -  ب

 ).2011، 15أمحد عبد الرحيم، . (منتصف قاعدة االرتكازمركز ثقل اجلسم يف 



الرأس، األكتاف، (ذلك أنّ مركز اجلاذبية لكلّ جزء من اجلسم : وضع اجلسم على خط عمودي  -  ت
تقع على خط مستقيم عمودي على أقرب نقطة متر على مركز القدمني لتقلل من ) احلوض، القدم

جمموعة العضالت املسؤولة على توازن اجلسم وهي  اهود العضلي أثناء الوقوف ويساعد على ذلك
 ).املنكبني، الكتفني، املرفق، رسغ اليد، اجلذع، الفخذ، الركبة، رسغ القدم(جمموعات 

 :املشي- اجللوس-التعود على اختاذ األوضاع القوانني السليم يف الوقوف  -  ث
  

  :شــروط القوام الصحيح

  .القوام املنتصبشروط ترتبط مبيكانيكية آليات االحتفاظ حبالة  -
 .شروط تتعلق بالثبات -
 .شروط تتعلق بالوظيفة العضوية -
 .شروط ترتبط القوة باملرونة -
 .شروط ترتبط بالشكل التشرحيي للجسم -
 ).2011، 19عبد الرحيم، . (شروط ترتبط باألوجه السيكولوجية للقوام -

 
 

  :القـوام عند األطفـال

واجتماعيا وتكنولوجيا بدراسة الطفولة بكلّ جوانبها احلركية يعتين مجيع الدول املتقدمة اقتصاديا وسياسيا 
والطبية والوقائية والنفسية واالجتماعية من قبل املريب والطبيب والباحث والوالدين ومدرس التربية الرياضة 

  .لوقاية األطفال من أمراض العصر وخباصة أمراض احلركة وهذا يعد مؤشرا يقاس به تقدم الشعوب واألمم

تمام بالطفولة هو االهتمام باتمع ويعد الطفل اللبة األوىل واألساس الذي سيستند عليه البلد مستقبال فااله
ومن مثّ ستطور األمم واحلضارات لذا فإنّ احتضان هذه الرباعم والتعهد بالعناية ا . كونه سيقود البناء والتقدم

  .وهات واألمراضمبكرا ستؤدي إىل نشوء جيل قوى وسليم معاين خال من التش



غن االهتمام بالقوام السليم للجسم وتقوية بنية الطفل أمر حيوي ويف غاية األمهية، فالطفل ذو القوام اجليد يعد 
األكثر فاعلية وإنتاجية ويقلل من الطاقات املبذولة عليه، واألدوية اليت قد تعطى به ومن مث سيختلف عن الطفل 

سيتأثر بقوامه وقد يصبح منطويا على نفسه ورمبا تصيبه الكآبة مما سيؤدي إىل ذي القوام الرديء والذي قطعا 
مضاعفات وأمراض مما يولد لنا عضوا غري منتج يف اتمع، إنّ احلكم على قوام الطفل عادة ينشأ من حلظة بدء 

ية السنة األوىل االتزان والتفاعل مع الطبيعة وهو يؤدي احلركات املختلفة من وقوف وجلوس أو تسلق يف ا
  ).2002، 191الصميدي، . (من العمر

إنّ العناية بقوام الطفل مسؤولية كبرية للزوج والزوجة من بداية األمر وهي تبدأ قبل الزواج وبعده وبإتباع 
  :اخلطوات اآلتية

  .الفحص الطيب قبل الزواج للزوج والزوجة .1
 .فحص األم شهريا .2
 .إعطاء الطفل الغذاء الصحي املناسب .3
 .مالحظة مكان نوم الطفل وسريره .4
 .تعريض الطفل ألشعة الشمس .5
 .مالحظة جلوس الطفل ومكان الرضاعة .6
 .مالبس الطفل جيب أن تكون نظيفة وفضفاضة .7
 .االهتمام بلعب األطفال جيب أن تكون مناسبة وصحية .8

 

  :العنــاية بقوام الطفل

بناء اتمع مستقبال، وعندما ينمو الطفل سليما اعتنت الدول قدميا وحديثا باألطفال كوم البذرة األوىل يف 
معاىف من التشوهات واألمراض، فسيكون مزودا عنصرا مهما وإنتاجيا يف اتمع وقد اعتىن الدين اإلسالمي 
باألطفال وبتنشئتهم نشأة قوية فكان رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يزاول الرياضة واالعتناء باجلسم وتعلم 

علموا أوالدكم السباحة والرماية وركوب "اهللا عليه وسلم السباحة يف بئر بين عدي وكان يقول  الرسول صلّى
، ومجيعها تصب يف هدف واحد وهو بناء جسم الطفل والعناية بسالمة قوامه لكي خيلق الطفل جديرا "اخليل

باته وتعمل الدول املتقدمة باجلهاد والدفاع عن مبادئ الدين اإلسالمي ونشر الدعوة وحتمل أعباء اجلهاد وصعو



جاهدة للعناية بالشيء صحيا وتوفري مجيع سبل الراحة واالطمئنان والبناء النفسي حيث إنّ أطفال اليوم هم 
  .رجال املستقبل، وسيتحملون عبء العناية، التنمية، والتطور الواسع للبلد

  :معــايري القوام اجليد للطفل

كد مبدأ الفروقات الفردية بني األفراد، الختالف مظاهر النمو كالطول يعد قوال األطفال من األمور اليت تؤ
ومن . والوزن والعوامل املساعدة كالتغذي، الوراثة واحمليط وكفاءة أجهزة اجلسم املختلفة منها والغدد الصماء

عند  املالحظ أنّ األطفال يف مرحلة الطفولة املبكرة تشري أصابع أقدامهم إىل اخلارج بشكل واضح سواء
-2002الصميدي، . (الوقوف أم املشي وهي حماولة خللق أكرب قاعدة ارتكاز يستقر عليها أثناء الوقوف

2003.(  

واملبالغة يف التجويف القطين يف العمود الفقري واستدارة الكتفني وميل البطن للربوز للخارج وهذا طبيعي 
  .ملرحلة ما قبل املدرسة

فال غري ثابتة، ولكن باالعتماد على التربية الرياضية والربامج التعليمية ستساعد إنّ معايري القوام اجليد لدى األط
الطبيعية للعمود الفقري ...........يف التخلص من األشكال القوامية الضعيفة يف مرحلة الطفولة احملافظة على 

إنّ احملك الرئيسي . بلوغبعيدة عن التشوه واالحنراف ليتخذ القوام املسار الطبيعي له حىت يصل إىل مرحلة ال
  .لتقدير القوام اجليد للطفل مها القدمان

  :التشوهات القوامية األكثر شيوعا يف مرحلة الطفولة

تناولت الكثري من البحوث والدراسات قوام األطفال وأشارت إىل أنّ الغالبية العظمى من التالميذ تظهر عليهم 
لة الطفولة املبكرة ستستمر مع تقدم العمر إذا مل تكتشف عالمات ضعف القدم والتشوهات اليت حتدث يف مرح

 :وتعاجل ومن أكثر التشوهات انتشارا هي

 

    



   .تشوهات القدم وبصفة خاصة تفلطح القدم .1
 .استدارة الكتفني .2
 .االحنناء اجلانيب .3
 .التقعر القطين .4
 .استدارة الظهر .5
                .تقوس الرجلني .6
 .اصطكاك الركبتني .7
 .الزائدةالسمنة  .8
 .النحافة الزائدة .9
 .بروز البطن .10
 ).2002، 210لؤي غامن، . (تسطح الصدر .11

  :اإلضطرابات القوامية

هي اآلالم الناجتة عن األوضاع القوامية اخلاطئة عند ثبات اجلسم لبعض الوقت لفترات زمنية طويلة مبعىن أنها 
وقد عرفها آخرون هي . طويلة واالعتياد عليهااآلالم املصاحبة لثبات اجلسم يف وضعية قوامية خاطئة لفترات 

اآلالم أو األعراض اليت يشكو منها الفرد عند االعتياد على اختاذ اجلسم لبعض األوضاع القوامية اخلاطئة 
  ).ناهد أمحد الرحيم. (لفترات زمنية طويلة



  

  :أشكال هذه االضطرابات القوامية

، آالم باخلرام الكتفي أحدمها أو الكوعني )الفقرات العنقية(تأيت هذه األعراض يف صورة أمل خلف الرقبة 
إخل، آالم أسفل الظهر تتمثل باملنطقة السفلى من القطن، آالم الركبة، ...أو إحدامها، رسغ اليد) املرفقني(

القدمني، وهذه كلّها مؤشرات تعلن عن وجود خلل باجلهاز احلركي جلسم عموما أو يف جزء منه وخاصة 
العاملة والعضالت املضادة مما يؤهل لإلصابة باالحنرافات مثّ بإمهاهلا تصبح تشوهات قوامية عند بالعضالت 

  ).2011، 22أمحد عبد الرحيم، . (اعتيادها

  :مــاهية التشوه القوامي

 إذا كان العلماء قد تناولوا القوام اجليد بالبحث والدراسة ووضعوا له مواصفات معينة تعريفات حمددة فإنهم مل
  ).القوام الرديء(يغفلوا التشوه القوامي 

التشوه القوامي بكونه شذوذا يف شكل عضو من أعضاء اجلسم أو ) 1979" (صبحي حسانني"فقد عرف 
جزء منه واحنرافه عن املعدل الطبيعي املسلم به تشرحييا مما ينتج عنه تغري يف عالقة هذا العضو بسائر األعضاء 

  .األخرى

بأنه الشكل اخلارجي جلسم اإلنسان حيث يكون هناك زيادة أو " 1991وصفاء اخلربوطي حياة عياد "وتعرفه 
نقص يف االحنناءات الطبيعية للجسم أو أي شكل غري طبيعي ألي جزء من اجلسم، ومظهر ذلك عدم حفظ 

  .التوازن

م واعتداله، معاجلة إىل أنه يف األسس املهمة للمحافظة على القوا" 1991حياة عياد وصفاء اخلربوطي "وتشري 
العادات السيئة اليت يعتادها الفرد، وأنّ معاجلة هذه العادات تقع على عاتق أولياء األمور سواء من املدرسني أو 

إىل أنّ التشوهات القوامية اليت حتدث يف مرحلة الطفولة تزيد  1981الوالدين ويشري عباس الرملي وآخرون 
ولذلك يعجب العناية بقوام التالميذ يف املراحل املبكرة من عمرهم من تقدم العمر إذا مل تكتشف وتعاجل 

  .والعمل على وقايتهم ببث العادات القوامية بينهم وتزويدهم بالنواحي املعرفية املتعلقة بسالمة قوامهم



، 07شعبان علي حسن، . (واالحنراف القوامي قد يكون وظيفيا بسيطا أي يف حدود العضالت واألربطة فقط
131.(  

وهذا ميكن تداركه بالعالج عن طريق رفع الوعي القوامي وبرامج التمرينات العالجية والتعويضية اليت 
تستهدف حتقيق االتزان العضلي بني اموعات العضلية املتقابلة يف اجلسم، قد يكون االحنراف القوامي بنائيا 

  .حيتاج إىل جراحة إلصالح وضع القواممتقدما أي تأثر العظام باالحنرايف، ويف هذه احلالة فإنّ األمر 

ومن االحنرافات القوامية البنائية أو املتقدمة ما يعرف باالحنراف القوامي املركب وهو احنراف نشأ لتعويض 
فقط االتزان الناتج عن تشوه آخر، مثل تقعر القطن كتشوه مصاحب لتحدب الظهر، ومن أمثلة التشوهات أو 

رأس أماما واستدارة املنكبني وحتدب الظهر، وتقعر البطن، تسطع الظهر وتقوس االحنرافات القوامية سقوط ال
  )عماد الدين شعبان. (الرجلني وتسطع القدمني

  :إذن ميكن تقسيم االحنرافات القوامية إىل نوعني مها

  :Functional Deviationاالحنرافات الوظيفية  -1

وهي العضالت  Soffissonويقصد ا االحنرافات اليت تعمل على اختالل التوازن يف عمل األنسجة الرخوة 
واألربطة لذلك ميكن إصالحها على التمرينات البدنية العالجية ووسائل التوعية القوامية لزيادة الوعي القوامي 

  .الصحيح

  :Structural Deviationاالحنرافات البنائية  -2

باالحنرافات اليت حتدث نتيجة لتعرض العظام إلجهادات لفترة طويلة مما يؤثر شكل العظام مما ال حيدى ويقصد 
أمحد عبد الرحيم، . (معها إصالحها بواسطة التمرينات العالجية ولكن البد من التدخل اجلراحي إلصالحها

28 ،2011.(  

 يبدأ دور التمرينات العالجية فيما بعد، وتسمى واستخدام أنواع اجلبائر لفترة طويلة قد متتد لعدة شهور مث
  .فهي حتدث عند إمهال االحنرافات الوظيفية) تشوهات متقدمة(

  .وبالتايل البد من الكشف القوامي على األطفال يف وقت مبكر لتاليف حدوث ذلك



  :الدرجات العامة لالحنرافات القوامية

ة اخلاطئة وتؤثر يف النغمة العضلية فقط وعالجها وهي حتدث نتيجة العادات القوامي: الدرجة األوىل -
  .إرادي

حتدث نتيجة إمهال أي احنرافات من الدرجة األوىل وحيدث تغري يف األربطة : الدرجة الثانية -
 ..........والعضالت واألنسجة الرخوة وعالجه بالتمرينات 

احنراف قوامي وصل ملرحلة التشوه الثابت حتدث تغري يف العظام جبانب األربطة  :الدرجة الثالثة -
ناهد أمحد عبد (والعضالت وعالجه يلزم تدخل جراحي لتجنب حدوث تشوهات التعويضية 

 ).الرحيم
  

  :األسباب العامة لالحنرافات القوامية

  :أسباب وراثية

  .من أحد الوالدين للمصابيتسبب نقل أحد الصفات الوراثية الغري مرغوب فيها 

  :أسباب خلقية

مثل تدخني األم، ) شهور 9(كلّ األسباب اليت من شأا إحداث تغري سليب يف قوام الفرد أثناء فترة احلمل 
تناول عقاقري دون استشارة الطبيب، احلالة النفسية املهنية، عمر األم، إصابة األم باحلمى األملانية، تناول 

  )2011، 30ناهد، . (التغذية العادات القوامية اخلاطئة لألم أثناء احلملالكحوليات سوء ونقص 

  :أسباب مكتسبة

اإلصابات، األمراض، العادات، القوامية اخلاطئة، احلالة النفسية، التغذية، املهنة، املالبس، املؤثرات البيئية 
  ).ناهد أمحد عبد الرحيم. د(كالتلوث، التعب العضلي مبمارسة أي نشاط رياضي دون عمل مترينات تعويضية 

 :من بني أسباب اإلصابة باالحنرافات القوامية

  :الوراثة والتكوين -1



تتم قبل الوالدة بسبب عدم اعتناء األم احلامل وحصتها وقوامها وتناوهلا بعض العقاقري الضارة للتكوين الطبيعي 
اءا كبريا للعالج خبالف ما تسببه للطفل دون استشارة الطبيب وهذه من أخطر العوامل ألنها تتطلب عن

  .العادات اخلاطئة من احنرافات قوامية

  :اإلصــابة -2

حينما تصاب عظمة أو رباط أو عضلة من العضالت خيتل توازن الفرد وينحرف مركز الثقل عن وضعه 
حنراف الطبيعي وإذا استمر طويال فإنّ اجلسم أو أجزاء منه يتخذ شكال يرتاح إليه اجلسم ويؤدي إىل اال

  .القوامي

  :املــرض -3

إنّ األمراض اليت تصيب العظام والعضالت أو األمراض اليت تفقد املفاصل مرونتها وسهولة حركتها تؤثر على 
  ).الكساح، شلل العضالت، مرض لني العظام، التهاب األعصاب(القوام ومن أمثلة هذه األمراض 

  :العــادات اخلاطئة -4

الذي يتميز بالتكرار يف ظروف معنية ثابتة وينشأ العيب تدرجييا نتيجة أخذ الفرد .. .......فالعادة هي الوضع 
وضعا يف جلوسه أو وقوفه أو أثناء املشي ويترتب عليه إطالة بعض العضالت وقصر البعض اآلخر وذا يصبح 

  ).2001، 24سعد بشري، . (القوام أمرا اعتياديا

  :ضعف البصر أو السمع -5

اختاذ أوضاع لتخفيف العبء امللقى على العينني أثناء القراءة والكتابة أو على األذنني أثناء  يضطر الفرد إىل
  .السمع باإلضافة إىل أنّ الضعف العام قد جيعل الفرد يتخذ وضعا غري سليما قواميا

  :الضعف العضلي العصيب -6

أكمل وجه وحىت تنشط النغمة جيب أن تكون العضالت أو األعصاب يف حالة جيدة حىت تقوم بوظائفها على 
العضلية والتوافق العضلي العصيب وتعد التمرينات الرياضية عالجا للقوام اخلاطئ أنها تتمتع حاسة اعتدال 

  .القوام



  :املالبــس -7

تعرف املالبس الضيقة بعض أجهزة اجلسم احليوية على القيام بوظائفها على خري وجه فمثال احلزام الضيق 
املشادات الضيقة متنع الصدار من االتساع أثناء عملية الشهيق فتضعف العضالت تقل مرونتها يعوق احلركة، و

كما تقل مرونة املفاصل وأيضا احلذاء الضيق أو ذو الكعب العايل يسبب يف أوضاع اجلسم واالتزان وبالتايل 
  .يتأثر شكل العمود الفقري

  :املهـنة -8

قد تكون املهنة اليت يزاوهلا الفرد سببا يف حدوث احنراف قوامي مثل عامل املصانع وعامل البناء الذي يعمل 
  ساعات طويلة ومتكررة يف وضع معني

يؤدي التعب سواء كان عقليا أو جسمانيا إىل بعض االحنرافات القوامية ألنّ العضالت املتعبة ال :التعب -9
  .ىل املفاصل فتحد من حركتهاتعمل كما جيب وميتد أثرها إ

  :مزاولة األلعاب الرياضية -10

عدم االستناد إىل األسس العلمية يف التدريب يؤدي إىل احنراف يف بعض األلعاب مثل التنس والسالح، حيث 
  .تنمو فيها عضالت فتضعف وتطول نسبة أكرب من العضالت املقابلة اليت تقوى وتقصر

  :احلالة النفسية -11

ر بالفرح والسعادة والثقة بالنفس والرضا والقناعة تدفع املرء بطريق ال شعوري إىل تصب قامته برفع إنّ الشعو
صدره ورأسه وعلى النقيض من ذلك جند أنّ احلزن وضعف الشخصية والذلة واملسكنة، جتعل الفرد يتخذ 

  .صورة الضعيف املتراخي فينحين الظهر ويسقط الرأس لألمام وتصبح اخلطوة ثقيلة

  :سوء التغذية -12



تؤثر على عضالت اجلسم فتحدها تفقد قوا وبالتايل ال يتمكن الفرد من الوقوف معتدال ويصاب اجلسم 
بالضعف واهلزال وكذلك إذا زادت التغذية يف كميتها فإنها تؤدي إىل السمنة وقد تتأثر العظام فال تتحمل 

  .الوزن الزائد فيحدث تفلطح القدمني

  

  :سريعالنمــو ال -13

إنّ بعض أعضاء اجلسم قد تنمو فترة املراهقة أسرع من غريها مما يترتب عنه إخفاق الفرد يف االحتفاظ بالوضع 
، 27صاحل سعد بشري، . د(املعتدل لقوامه وقد يرجع هذا إىل حاالت مرضية جيب مالحظتها والعناية ا 

2001.(  

  :العمـود الفقــري

ويوجد بني  Vertèbreيتركب العمود الفقري من عدة عظيمات صغرية متصلة ببعضها تسمى الفقرات 
وهو الذي يعطى هلذه الفقرات حرية التحرك وبذلك ميكن حتريك العمود  Jointالفقرة وأخرى مفصل 

  .الفقري ميينا ويسارا كما ينحين إىل األمام مثّ يستقيم للخلف

  :فقرة وهي موزعة كالتايل 33ويتكون العمود الفقري من 

  .فقرات عنقية 07 -
 .فقرة ظهرية أو صدرية 12 -
 .فقرات قطنية 05 -
 .فقرات عجزية 05 -
، 31ناهد أمحد عبد الرحيم، . د. (عصعصة 04 -

2011.( 
  

  :أمهية العمــود الفقري
 



توازن اجلسم وهو العمود الفقري ذو أمهية كبرية ألنه يقع يف وسط اجلسم ومتد اجلسم مبحور رئيسي حيفظ 
  .الذي نستطيع احلكم من خالله على اعتدال القوام

  .والعمود الفقري هام جدا لالتزان والختاذ أي وضع ألداء أي حركة يف حياتنا اليومية أو أداء النشاط الرياضي

ري فإذا فقدت املرونة وقوة العضالت املتصلة به أصبحت احلركة صقيلة وغري إنسانية كما أن العمود الفق
متصل بأجزاء أخرى هامة يف اجلسم مثل الرأسي والقفص الصدري واحلوض والرجلني فأي خلل فقره أو 
غضروف أو رباط أو عضلية متصلة بالعمود الفقري فإنّ ذلك يؤثر على العمود الفقري كلّه أو بعض أجزائه 

  ).2001، 21صاحل بشري سعد، . د(

  :وتتمثل هذه األمهية يف

حول حمور متعادل بني احنناءات العمود الفقري يف مناطقه املختلفة حيفظ توازن اجلسم  .1
  ).االبتدائية، الثانوية(

 .حتفظ القناة الفقرية النخاع الشوكي من الصدمات اخلارجية .2
األقراص الغضروفية بني الفقرات تزود العمود الفقري مبرونة كبرية لتحمل الصدمات أثناء  .3

 .تفع نسبيااجلري والوثب أو السقوط من مكان مر
، رباط أصغر )أما من خلفي األجسام الفقرات(أربطة ) 06(العمود الفقري حتيط به ستة  .4

متسك بالفقرات حلماية القناة الفقرية من الضغط عليها، رباط بني النتوءات املستعرضة، رباط 
 .بني النتوءات الشوكية، رباط خلفي طويل

والشكل والطول والقوة مرتبة يف ثالث عضلة ختتلف يف احلجم  88حتيط بالعمود الفقري  .5
طبقات موزعة يف املنطقة من اجلمجمة حىت عظام احلوض، تتميز هذه العضالت بأنها مسكية، 

احلركات األساسية  للجسم، (يف املنتصف وأرفع يف األطراف عند التقائها بالعظام ووظيفتها 
للجهاز العظمي عند  أو عضالت مقابلة مضادة ملقاومة عمل احلركة أو عضالت مثبتة

 ).احلركة
 .من الطول الكلي له% 25-20الغضاريف بالعمود الفقري متثل  .6
 .مع تقدم السن حيدث ضمور يف هذه األقراص الغضروفية .7
 .مع تقدم السن% 70-65تقل نسبة السائل بالغضروف من  .8



ل سم بسبب حركة السوائل داخ2:سم1يقل طول البالغ يف املساء عنه يف الصباح مبقدار  .9
 .وخار القرص الغضرويف

، )اجلمجمة، القفص الصدري، احلوض(يتصل بطريقة مباشرة باجلزء احملوري من اهليكل العظمي  .10
 .)2011ناهد أمحد عبد الرحيم، . د(. وبطريق غري مباشر باألطراف العليا والسفلى

  :وظــائف العمود الفقري

  .مقدمتها اجلاذبية األرضيةتوفري االستقرار امليكانيكي ضد القوى اخلارجية ويف  -
 .السماح باحلركة يف مجيع االجتاهات -
 .ربط أجزاء اجلسم ببعضها، الطرف العلوي والسفلي والقفص الصدري -
 .توفري أماكن للعديد من األربطة املرنة -
 .نقل وزن اجلسم بالتدرج من القاعدة الثابتة -
 .امتصاص الصدمات -
 ).2001، 41صاحل سعد، (. محاية النخاع الشوكي -

  :االحنرافات القوامية اليت تصيب العمود الفقري

من أهم االحنرافات اليت تصيب العمود الفقري هي االحنرافات األمامية اخللفية وتشمل سقوط الرأس أماما 
واستدارة الكتفني واستدارة الظهر والتجويف القطين تسطح الظهر واحنرافات جاذبية تتمثل ميل العنق واالحنناء 

  .Scoliosis اجلانيب

  :Dropped headسقوط الرأس أمــاما 

  .هو عبارة عن اختاذ الرأس اجتاها أماميا على غري عاد، انتقاما منه مع اجلسم أثناء الوقوف أو اجللوس أو املشي

  :التغريات التشرحيية

بالضلوع حيدث ضعف لبعض العضالت احملركة ملنطقة العنق الغائر واليت تصل الفقرات العنقية باجلمجمة 
والفقرات الظهرية وكذلك إطالة ارختاء األربطة اخللفية وقصر األربطة األمامية ومن مت انقباض وقصر العضلتان 

  .الترقويتان احللميتان على جانيب الرقبة حيث نسيان يف جذب الرأس أماما



  :Pound Shouldersاستدارة الكتفني 

عندما تقصر العضالت األمامية حلزام الكتف وتصبح  هو وضع غري طبيعي حلزام الكتف وتوجد هذه احلالة
  .مشدودة وبذلك تفقد أربطة قبض وبسط حزام الكتف فاعليتها وتصبح ضعيفة ومرختية

أما عن العالمات الظاهرة إلستدارة الكتفني نالحظ انسحاب الرأس قليال لألمام ويضيق القفص الصدري من 
تدىل الذراعان ألسفل وأمام اجلسم، كما تربز النتوءات الشوكية األمام وينسحب الكتفان لألمام واألسفل وت

  .للفقرات الصدرية للعمود الفقري وبروز الزاويتان السفليتان لعظم اللوح

  :Kyphosisاستدارة الظهر 

  .هو عبارة زيادة غري عادية يف حتدب املنطقة الظهرية للخلف ويكون مصحوبا بالتقعر القطين

ويستدير  Dropped headهرة هلذا االحنراف فهي انسحاب الرأس قليال لألمام أما عن العالمات الظا
الظهر ويتحدب للخلف كما يتغري اتساع الصرب مما يعوق عمل الرئتني، أما بالنسبة للعضالت فيحدث هلا 
ضعف وامتداد للعضالت الناصبة للعمود الفقري مصحوبا بقصر وانقباض العضالت املضادة على اجلانب 

  .امي للصدراألم

عبارة عن زيادة غري عادية يف تقوس  املنطقة الظهرية من النمودج االفقري خللف عن الوضع الطبيعي املسلم به 
وهنري بتساهل  92- 1981تشرحييا و هذا االحنراف حيدث يف الفقريات الظهرية عباس الرملى واالخرون 

1998 -121  

  :Lordosisالتقعر القطين 

التجويف القطين عبارة عن زيادة يف االمتداد الطبيعي للفقرات القطنية ويصاحب ذلك إنّ احنراف أو تشوه 
  .توتر يف العضالت الناصبة للفقرات السفلى أو عضلة الفقرات العجزية مع ضعف وارد عضالت البطن

وترهل  وعن  العالمات الظاهرة هلذا االحنراف نالحظ بأنّ هناك زيادة غري عادية يف تقعر املنطقة القطنية
عضالت البطن وبروزها لألمام وبذلك تصبح طريقه املشي خاطئة وغري متزنة نتيجة للتغري يف زاوية ميل 

  .احلوض لألمام والذي قد يالزم حدوث هذا االحنراف



  :Flat Chestالظهر املسطح 

التحدب  يشري بعض العلماء أنّ تسطح الظهر ميكن حدوثه بالفقرات الظهرية للعمود الفقري، لعدم وجود
  .الطبيعي يف تلك املنطقة وهي عكس اجتاه احنراف استدارة الظهر

أما عن العالمات الظاهرة لالحنراف يذكر بعض اخلرباء يف جمال القوام أنّ اجلسم يصبح أقل اتزانا أثناء 
  .األوضاع واحلركات العادية مع صعوبة أداء تلك احلركات

جيب أن تنمو بالقدر الذي حيافظ دائما على اتزان اجلسم، إنّ االحنناءات الطبيعية بالعمود الفقري 
مبعىن أنّ أي احنناء أمامي خلفي زائد بأي منطقة يف العمود الفقري كثريا ما يسبب احنناء مضاد له 

  .يف منطقة أخرى حىت ميكن احملافظة على االتزان بصورة مرضية

نفس اجتاه استدار الظهر حيدث  نقص او عدم وجود التجداب الطبيعي يف املنطقة الظهرية وهو
بالفقرات الظهرية من العمود الفقري وهو نصيب خاص ب الفقرات القطنية االخرية العجرية 

  35-1983حمسن الرورى 

  :Scoliosisاالحننــاء اجلـانيب 

كون يرى كثري من العلماء والباحثني أنّ االحنناء اجلانيب هو عبارة عن احنناء خفيف بالفقرات الصدرية وي
حمدب جهة اليسار يف األشخاص الذين يستخدمون اليد اليمىن، وحمدب جهة اليمني عن الذين يستخدمون اليد 
اليسرى وحيدث هذا االحنراف يف العمود الفقري نتيجة لزيادة قوة العضالت على أحد جانيب العمود الفقري 

  .عن عضالت اجلانب اآلخر

اخللف جنده يف خط مستقيم أما يف حالة وجود احنراف يظهر العمود  وعند النظر إىل العمود الفقري السليم من
  :الفقري حمدبا لليمني أو لليسار فتحدث تغريات تشرحيية هي

  .طول وضعف يف العضالت جهة التحدب -
 .قصر وانقباض العضالت املقابلة جلهة التحدب -
 .تباعد الفقرات ناحية التحدب -



 .بروز األقراص الغضروفية ناحية التقعر -
  :مما سبق ميكن تقسيم االحنناء اجلانيب إىل قسمني

  .احنناء جانيب بسيط -
 .احنناء جانيب مركب -

االحنناء اجلانيب البسيط يكون على شكل احنناء واحد يف اجتاه واحد فقط، أما االحنناء اجلانيب املركب فهو شائع 
اهات متصلة من أجل إعادة اتزان احلدوث يف حالة االحنراف املتأخر ويتركب من احننائني أو أكثر يف اجت

 .)2001، 31صاحل بشري سعد، (. اجلسم

anne.s et glover.bعامل الوراثة يف االحنناء اجلانيب مسؤول عن حوايل  من احلاالت املصابة اما  العيوب  
ان صوىف وغولفر بندو   0.01اخللقية   

  
  :Toriticillisاحنــراف العنق املائلة 

ميل العنق جانبا حيدث يف الفقرات العنقية وهي عبارة عن ميل جانيب للعنق، ويرى بعض العلماء يف جمال إنّ 
هو ميل الرأس إىل أحد اجلانبني وينتج عن ذلك تشوه يف شكل الرقبة ) ميل العنق(القوام أنّ االلتواء العنقي 

  .والوجه

الرقبة وقد حيدث أيضا كتشوه تعويض أو حيدث دفع ويؤدي هذا التشوه إىل لف يف الرأس أو انثناء جانيب يف 
للحوض لألمام مع انثناء الرقبة حيدث ضعف للعضالت واألربطة خلف الرقبة فتطول مع قصر العضالت 

  .)2001، 34صاحل بشري سعد، (. واألربطة األمامية املقابلة للعضالت واألربطة اخللفية



  

  

:درجات تطور االحنرافات القومية   

تشري وفاء رياض غيور اىل انه تغري احلدث يف الشدة العضلية نتيجة الضغط الواقع يف : الدرجة االوىل 

العضالت يف املنطقة ما يؤشر يف االوضاع القومية ويستطيع الفرد ببعض التمرينات العالجية إلصالحه وفاء 
.  18-1980غيور   

لضغط الواقع على اربعة مفاصل و اوتار العضالت يف يرى ولتر و أخرون أنه نتيجة لتركز االدرجة الثانية 
ولتر  .املنطقة ما حيدث تغري يف االربعة و االنسجة الرخوة و ال بد من العالج حتت اشراف عالجي  

   1981واألخرون 

تذكر صفية ان هذه الدرجة يصاحبها تغريات يف العضالت واالربطة و العضام ومن  :الدرجة الثالثة 

دخل اجلرحى عالج هذه احلاالت التمرنات العالجية وتعاجل هذه املرحلة بتالنادر ميكن   

235- 1997-صفية عبد الرمحان   

  :تأثري املدرسة على قوام الطفل

ميضي التالميذ وقتا غري قليل باملدرسة وكثريا ما حتصل وتشكل عيوب القوام نتيجة للعديد من املمارسات 
يتخذه هؤالء التالميذ ملدة طويلة حيث أنّ طبيعة العمل يف الصف هادئة مما اخلاطئة يف األوضاع واجللوس الذي 

يدعو إىل استرخاء العضالت وضعفها خاصة عضالت البطن، واحنناء الكتفني وسقوط الرأس وفضال عن أنّ 
  .اإلرهاق العصيب والتركيز الالزم ألداء األعمال

  .فتضعف حيويته وتقل درجة مقاومتهليتبني يف تغيري عمليات التمثيل الغذائي يف اجلسم 

  :العوامل اليت تنسب العيوب يف قوام التلميذ باملدرسة



املقاعد وعدم مناسبتها للتالميذ، حيث من الضروري أن تصمم على أسس علمية صحيحة تتعلق نسبة  -
  .احنراف املقعد ومدى بعده عن املكتب

مام حملاولة رؤية الصورة أو أخذ امليل اجلانيب أمراض اإلبصار والسمع اليت دفع التالميذ إىل امليل لأل -
 .ألماكن السمع مما يؤثر بالتكرار على قوام التلميذ

ضعف اإلضاءة بالصف الدراسي بسبب الضالل لبعض أركان الصف مما يضطر التلميذ ألخذ أوضاع  -
 .خاطئة يف اجللوس

 .التلميذطريقة محل الكتب من املشاكل اليت تترك آثار سيئة على قوام  -
 .إمهال الكشف الطيب الدوري -
، 95مروان عبد ايد، (. املدرسون وعادام وسلوكام من ناحية قوامهم ألنه املثل األعلى للتالميذ -

2002.( 
  :محل احلقيبة املدرسية وتأثريها على الطفل

تتأثر تلك العظام تتميز فترة الطفولة بالنمو املتسارع جلميع أجهزة اجلسم مبا فيها اهليكل العظمي و
املؤثرات اخلارجية ويف حال تعرض اجلسم ملثل تلك املؤثرات يشعل مستمر أو منقطع أو متكرر فإنّ ذلك فقد 
يؤدي إىل تكوين التشوهات، ويف حال محل احلقيبة أو أي محل ثقيل قد يؤدي إىل احنراف العمود الفقري 

  .شدودةواحننائه أو عمل إجهاد أو متزق عضلي يف املنطقة امل

وتؤكد األحباث أنّ محل التالميذ حقائبهم املدرسية على الظهر يف فترة ما قبل املدرسة وحىت الصف الثالث، 
% 15-5حتدث تغيريات غري صحية يف وضع اجلسم تتعاظم إذا كان ذرة احلقيبة اليت حتمل على الظهر يزيد 

أن يكون وزن احلقيبة املدرسية دون هذه  من وزن جسم الطالب، وتوصي اجلمعية األمريكية للعالج الطبيعي
  .احلدود

وغالبا ما يغفل عن أمهية اختيار احلقيبة املدرسية مبا يتناسب مع جسم الطفل كطوله ووزنه، إضافة إىل كيفية 
محل تلك احلقيبة ومدى تأثريها على صحة الطفل وامللحوظ أنّ معظم األطفال حيملون حقائبهم بطريقة قد 

ى البعيد حيث إنها تصل معلقة ظهره أو كتفه لوقت ليس بقصري ويظل الطفل حيمل حقيبته تؤذيهم على املد
  .بنفس الطريقة اخلاطئة واليت يدعمها ثقلها واليت قد تؤدي بالتايل إىل مزيد من الضرر مع كلّ عام دراسي



خطورة محل احلقيبة وخلطورة احلقيبة على ظهر الطفل حذرت اجلمعية األمريكية للعالج الطبيعي اآلباء من 
املدرسية على الظهر يشعل خاطئ أو كوا ثقيلة للغاية فيجعل األطفال عرضة بشكل متزايد إلصابات الظهر 

  .واإلجهاد العضلي

إىل أنّ املصابات حتدث حني " ماري ويلمرت"وتشري عضو اجلمعية األمريكية واختصاصية العالج الطبيعي 
. ثقيلة إىل تقوس الظهر واالحنناء لألمام وااللتواء أو امليل ألحد اجلانبنييلجأ الطفل الذي حيتمل حقيبة ظهر 

 .وهذه التغريات يف وضع اجلسم ميكن أن تسبب يف حدوث خلل يف العمود الفقري

  

  

  

  

  

  : خالصة

عندما يصاب الفرد بتشوه فإن ذلك يؤثر على األجهزة احليوية الداخلية للجسم، فمثالً تشوه جتوف القطن 
وضعف عضالت البطن يسمح . ضعف وإطالة يف عضالت البطن، وقصر وقوة يف عضالت القطن يصاحبه

لألحشاء الداخلية بالتحرك من أماكنها فيتسبب ذلك يف حدوث اضطرابات عديدة يف األجهزة احليوية 
 .املوجودة ذه املنطقة وتقلل من كفاءا يف العمل

املنكبني يصاحبهما حدوث ضغط على الرئتني فيقلل من وكمثال آخر فإن تشوه تسطح الصدر أو استدارة 
 كفاءما امليكانيكية ويقلل من السعة احليوية هلما
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  : متهيد
  

  وهي . هي احلالة البدنية اليت يستطيع الفرد من خالهلا القيام بأعبائه اليومية بكفاءة عالية وبدون تعب
البدنية ، والقدرة على القيام باألعمال اليومية  قدرة الفرد على اجناز أعماله اليومية يف حدود إمكانياته

مع توفري بعض الطاقة . تعتمد على املكونات اجلسمية والنفسية والعقلية والعاطفية والروحية هلذا الفرد
  الستخدامها يف أنشطة تروحيية ومواجهة الطوارئ الغري متوقعة

  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :ماهية اللياقة البدنية -
الشاملة هي جمموع املكونات اليت تؤهل الفرد للعيش بصورة متوازية فهي تتضمن مجيع األبعاد اللياقة 

فالفرد يعيش احلياة جبسمه وعقله  .املكونة لإلنسان السعيد سواء كانت نفسية أو عقلية أو اجتماعية أو بدنية
ون مؤهال جسميا ونفسيا يؤثر ويتأثر باآلخرين يصارع احلياة طلبا للصحة والسعادة وهذا يتطلب أن يك

  .إخل...وعقليا



وتعترب اللياقة البدنية أحد أوجه اللياقات الشاملة اليت تتضمن اللياقة العقلية واللياقة النفسية واللياقة 
  .إخل...االجتماعية

لياقة الشخص بأنها  AAHPER..............وتعرف اجلمعية األمريكية للصحة والتربية البدنية و
  :لعمل وهذا يعين أنه ميتلكمقدرته على ا

أعلى درجة من الصحة العضوية ميكنه بلوغها مع مالحظة عامل الوراثة وتطبيق املعلومات الطبية  .1
 .احلديثة

 .قدرا كافيا من التوافق والقوة احليوية ملقابلة الطوارئ ومطالب احلياة اليومية .2
 .اتزانا انفعاليا ملقابلة ضغط احلياة احلديثة .3
 .وقدرة على التكيف مع مطالب احلياة االنفعاليةوعيا اجتماعيا  .4
 .معرفة وبصرية كافيتني للقدرة على اختاذ القرارات املناسبة والوصول إىل حلول علمية للمشاكل .5
 .اجتاهات وقيم ومهارات حتثه على االشتراك واشتراكا مرضيا يف كلّ ألوان النشاط اليومي .6
  .ياة يف جمتمع دميقراطيصفات روحية ومعنوية تؤهله تأهيال كامال للح .7

واللياقة البدنية هي األساس يف اللياقة الشاملة فإن مل تكن فال أقل من أنها من أهم مكوناا وهي تعين 
  .كفاءة البدن يف مواجهة متطلبات احلياة وهذا يتطلب سالمة األجهزة العصبية والعضلية

نها تتطلب قواما جيدا ومقاييس جسمية واجلهاز الدوري واجلهاز التنفسي واألعضاء الداخلية كما أ
  .متناسقة وخلوا من األمراض

  :، أنّ اللياقة البدنية تتكون من Bronhaوبروها Gallagherويرى جالجر 

 .وتعين سالمة أعضاء اجلسم وصحتها مثل القلب والرئتني: اللياقة الثابتة أو الطبية .1

درجة كفاءة اجلسم للقيام بوظيفته حتت ضغط أو مبعىن آخر : اللياقة احلركية أو اللياقة الوظيفية .2
 .العمل اتهد

  .وهي تشري إىل التوافق والقوة يف أداء أوجه النشاط املختلفة: اللياقة املهارية واحلركية .3

  :مفهوم وتعريف اللياقة البدنية -
لرياضي يعترب مصطلح اللياقة البدنية من أكثر املصطلحات املستخدمة بصورة عامة يف جمال التدريب ا

وخاصة يف عملية اإلعداد البدين يف معظم الدول العربية كالواليات املتحدة األمريكية وإجنلترا وأملانيا، 



كمؤشر يف حالة إعداد الالعبني بدنيا ووظيفيا مبدى تطوير قدرام ) اللياقة البدنية(ويستخدم هذا املصطلح 
تخصصني يف جمال التدريب الرياضي تعريف اللياقة البدنية ولقد حاول الكثري من العلماء وامل. البدنية واحلركية

وظهرت عدة تعريفات خمتلفة توضح معىن اللياقة البدنية، وعلى الرغم من اختالف بعض هذه التعريفات إالّ 
، 2011، . (..........أنها غري متناقصة بل تعطى مفهوم ملعىن اللياقة البدنية كأحد أوجه اللياقة الكاملة

26.(  

  :تعريفات اللياقة البدنية -
  :بأنها Curetonيعرفها كيورتن 

هي أحد مظاهر اللياقة العامة لفرد واليت تشمل اللياقة العاطفية واللياقة العقلية واللياقة االجتماعية 
واللياقة البدنية وهي اخللو من األمراض املختلفة العضوية والوظيفية وقيام أعضاء اجلسم بوظائفها على أكمل 

ه حسن مع قدرة الفرد على السيطرة على بدنه وعلى مدى استطاعته جماة األعمال الشاقة ملدة طويلة دون وج
  .إجهاد زائد عن احلد

القدرة على حتمل جمهود عضلي صعب "بكوا هي  Yocomويوكم  Larsonويعرفها الرسون 
  ".وطويل

القدرة على أداء الواجبات اليومية حبيوية ويقظة دون تعب وال : بكوا Calrkeويعرفها كدرك 
  .مربر له مع توافر جهد كان للتمتع وايات وقت الفراغ ومقابلة الطوارئ غري متوقعة

اللياقة البدنية هي مدى كفاءة البدن يف مواجهة متطلبات : "ويرى املؤلف تعريف اللياقة البدنية مبا يلي
  ".احلياة

اقة البدنية مبفهومها البسيط هي قدرة الالعب الفرد على األداء بأعلى كفاءة مطلوبة وبأقل جهد اللي
  .ممكن دون أي أعباء إضافية على القلب والرئتني والعضالت

  .اللياقة البدنية هي الكفاءة الفسيولوجية أو الوظيفية اليت تسمح بتحسني أداء جيد
م وخاصة األجهزة الدوري والتنفس والعضلي واهليكلي على اللياقة البدنية هي مقدرة أجهزة اجلس

  ).27، 2011أبو عبده، . (العمل عند املستوى املثايل

  :أمهية اللياقة البدنية -



لقد نظم اهللا سبحانه وتعاىل أعضاء جسم اإلنسان بصورة منوذجية متكنه من احلركة اليت ال يستطيع 
للحياة، وهي اليت ميكنه من ممارسة أي نشاط يف حياته اليومية ومن متّ احلياة بدوا، فهي وسيلته األساسية 

  .أصبحت احلركة أحد وسائل تقدمه ورفاهيته
إىل أنّ احلاجة إىل احلركة ارتبطت يف بداية اخللقية ولفترة " خرباء علم اإلنسان"أشار األنتروبولوجيني 

ال أو الفناء، فقد كان على اإلنسان خالل حبثه أي القت « Fight or flight »طويلة قدميا بعد ذلك مببدأ 
عن الطعام إما أن يقاتل مستخدما احلركة كوسيلة أساسية يف ذلك وأن يتفادى الصراع من أجل أن يبقى حيا 
وعليه يف هذه احلالة أن جييد اهلروب من مصادر اخلطر، مستعينا باحلركة أيضا ومن متّ ميكننا القول بأنّ اإلنسان 

ة ليتمكن من االستمرار يف كان ال يستطيع العيش بدون لياقة بدنية وإمكانات بدنية فطرية حركي منذ القدم
  احلياة

ولقد متيز العصر احلديث باكتشافات علمية متنامية، وفرت كافة األدوات واألجهزة اليت صنعتها 
اليومية تقريبا دون جهد بدين  التكنولوجيا املتطورة بإطراد واليت مكنت اإلنسان من أن ينهي كافة أنشطة حياته

  .يذكر
ومن جهة أخرى فقد أظهرت اإلحصائيات أنه خالل املائة سنة األخرية تناقص متوسط ساعات العمل 
األسبوعي للفرد مبعدالت كبرية األمر الذي أدى إىل حتول ساعات كثرية من اليت كانت تقضى يف العمل إىل 

غلت تلك الساعات فإنّ السمة السائدة هي اخلمول وقلة احلركة ساعات وقت الفراغ ال يستثمر، وإذا ما ش
........) ،2001 ،23.(  

إنّ احلاجة إىل اكتساب اإلنسان . فأدى ذلك كلّه إىل تزايد مشكلة نقص احلركة إىل أضعاف مضاعفة
  .اللياقة البدنية اجليدة املصحوبة بالصحة النموذجية أصبحت يف عصرنا الراهن أمرا حيويا

أصبح من الضروري أن يقتنع األشخاص بضرورة ممارسة التمرينات البدنية بانتظام وأن تصبح لقد 
ممارسة تلك التمرينات منطا من أمناط حيام وهو ما يفرض ضرورة أو خيصص كلّ شخص وقتا كافيا ملمارسة 

  ).24، 2001مىن محاد، . (النشاط احلركي والتمرينات البدنية
  
  

  :نيةمكونات اللياقة البد -



هي ظاهرة حتتوي على عناصر عديدة مثل العناصر الصحية البيولوجية والتشرحيية والفسيولوجية 
والنفسية والذهنية، باإلضافة إىل العناصر البدنية احلركية واجلسمية، وهذه بطبيعة احلال ختتلف من فترة ألخرى 

  .لعمر اإلنسان
لى احلالة الصحية للفرد والتكوين اجلسماين وعلى لذلك ميكن القول أنّ درجة اللياقة البدنية تعتمد ع

أنواع األنشطة املمارسة حاليا أو سابقا وبالتايل فهي مؤشر ملا حصل عليه الالعب من خربات تدريبية منذ 
  .نشأته وهو صغري

قام علماء التدريب بتقسيم مكونات األداء البدين واللياقة البدنية إىل مكونات أساسية بعرض سهولة 
ها، أو تقنني اختباراا أو وضع الربامج التدريبية لتنفيذ تطوير أدائها حسب األعمال النسبية لنوع العمل دراست

البدين املطلوب تنفيذه وقد اختلف هؤالء العلماء على تسمية مكونات اللياقة البدنية فقد أطلق علماء الكتلة 
لغربية مصطلح العناصر البدنية وقد اشتمل اخلالف الشرفية مصطلح الصفات البدنية، بينما أطلق علماء الكتلة ا

بني املدرسني على إضافة أو حذف املكونات أو أكثر للياقة البدنية، وقد حددت املدرسة الشرفية مكونات 
  .التحمل، السرعة، القوة، الرشاقة واملرونة، اجللد، التوازن، التوافق، زمن رد الفعل: اللياقة البدنية يف التايل
عملية املسح املرجعي للمراجع املتخصصة لعلماء الغرب والشرق املتخصصني يف اللياقة  ومن خالل

، املرونة، )التحمل(القوة العضلية، اجللد : البدنية فقد انتهى األمر إىل ترتيب مكونات اللياقة البدنية كما يلي
 ).30، 2011بد، أبو ع. (الرشاقة، السرعة، التوافق، التوازن، القدرة العضلية، زمن رد الفعل

 مبادئ اللياقة البدنية والرياضة للجميع

ان يكون اهلدف من املمارسة تنمية اللياقة البدنية والصحية وان متارس ىف جومن املتعة والسعادة- 1  

ان يكون براجمها جلميع املراحل ملختلف فئات الشعب ىف املدرسة و املصنع وىف احلقل واملتجر وىف املكتبو - 2
تكون صلحة للجنسني وللقوى والضعيف والسليم واملعاق املؤسسة وان  

أن تكون ممارستها غري مكلفة وال حتتاج إىل مالعب و ساحات واسعة و جتهيزات معقدة  و أن تكون من - 3
  النوع الذي ميكن على إفراد

 :االهداف العامة للياقة البدنية والرياضية للجميع 

  :ميكن أن حتقق االهداف التالية ) الرياضة للجميع ( وفق املبادئ و أسس إن ممارسة اللياقة البدنية و الرياضية 



  تنمية الكفاية البدنية و صيانتها ) أ 

  تنمية املهارات البدنية النافعة للحياة) ب

  تنمية الكفاية العقلية و الذهنية ) ج 

  .حتقيق النو االجتماعي ) د 

  .غ التمتع بالنشاط التروحيي يف قضاء اوقاة الفرا)ه 

    .وحماربة اخلمول و الكسل ,إكتساب الصحة ) و

  : وسائل نشر اللياقة البدنية والرياضة للجميع

توعية خمتلف طبقات الشعب بأمهية ممارسة الرياضة يف خمتلف املراحل العمرية  و ذلك عن طريق   ) أ
  .واحملاضرات الصحف و االفالم التقنية ,الرديو,التلفزيون : وسائل االعالم املختلف مثل 

ويشرف هذا االحتاد على توعية اجلماهري .احتاد  اللياقة البدنية والرياضة للجميع : تشكيل احتاد يسمى   ) ب
كما يشرف  على تنضيم االنشطة اجلماهريية على مدار ,و اصدار النشرات الدورية  والربامج التثقيفية 

 .السنة 
 .حمددخماطبة كل مؤسسة او شركة او هيئة على ختصيص وقت   ) ت

 : مستويات اللياقة البدنية والرياضة جلميع 
  : تنفد الربامج على عدة مستويات ولكل مستوى منها شروط خاص تتناسب مع العوامل التالية 

  .العمر و اجلنس 
  .طبيعة العمل ومدته 

  .مكان العمل وأسلوبه 

 :ويف ضوء العوامل السابقة تقسم الربامج  اىل ما يلى 
و هي متارس خالل فترة الدراسة يف احلضانة : ةوالرياضة للجميع يف املرحلة املدرسية اللياقة البدنية -

  )21صباح فاروز ص-حممد شحاتة(.واملدارس االبتدائية و االعدادية و الثانوية 

  اللياقة البدنية والرياضة للجميع ىف املرحلة اجلامعية-



  للعمال-
  العسكرية والشرطية-
  للمراة الغري العاملة-
  بار السنلك-
  للمعاقني-

  :مفهــوم املرونة -
  .يعين املدى املتاح الذي يتحرك فيه املفصل أو جمموعة من املفاصل: مصطلح املرونة

  .يوصف املفصل باملرونة إذا ما كان مداه احلركي واسعا
حيدد املدى احلركي للمفاصل عامة بطبيعة شكل العظام والغضاريف يف املفصل وبطول العضالت 

  .واألوتار واألربطة واللفافات اليت تعمل على املفصل
تعترب املرونة من أكثر عناصر اللياقة البدنية الالزمة لتحسني الصحة إمهاال لدى األشخاص، ومع ذلك 
فإنّ هناك موجة صافية من االهتمام باإلطالة بني رياضيت اللعباب املختلفة ومن جانب الكثري من األشخاص 

  .اللياقة البدنية والباحثني العلميني املمارسني لربامج
جند مفاصل ذات مدى حركي كبري جدا ومسي يف هذه احلالة مفصال حر احلركة، كما هو احلال يف 

  .مفصل الكتف على سبيل املثال الذي ميكنه أن يؤدي احلركة يف مدى دائري
ليت من املفترض أن تؤدي إنّ لكلّ شخص متطلبات خاصة يف املرونة  تعتمد على احتياجاته الفردية وا

مىن . (من خالهلا احلركات املعتادة يف حياته اليومية بكفاءة، سواء يف العمل أو يف املرتل أو يف أي مهمة أخرى
  ).287، 2001محاد، 

وتعد املرونة واحدة من أهم الصفات البدنية األساسية املرتبطة بالصحة حيث شهدت السنوات األخرية تطورا 
املرونة وأصبح من الشائع استخدام مصطلحات تستخدم لوصف نوع التمرين الذي يتطلب يف جمال تدريب 

. املرونة، اإلطالة، مدى احلركة، املقدرة احلركية للمفصل: حتريك املفاصل والعضالت يف مدى واسع وهي
ون ونقاط تتاثر املرونة باخلصائص الوراثية نسبة العضلة اىل الده ).162عبد املالك، . مهدي العبدي، ف(

  92-1998انعدام العصلة حممد عبد الرحيم امساعيل  

  :مفهــوم اإلطـالة -



مصطلح اإلطالة أو التمديد، يشري إىل طول كلّ من العضالت واألوتار اليت تعمل على املفصل، أو 
  .مبعىن آخر تعين اإلطالة مدى التمديد أو الطول الذي ميكن للعضالت العاملة على املفصل أن تصل إليه

  

  :أنـواع اإلطـالة -
  :هناك نوعان من اإلطالة، مها اإلطالة اإلجيابية واإلطالة السلبية كما يلي

اإلطالة اإلجيابية تعين العضلة اإلطالية من خالل شد فعال بواسطة عضالت املمارس نفسه : اإلطالة اإلجيابية -
 .يف االجتاه املعاكس أو املقابل الجتاه انقباضها

جيب أن تنقبض، لتسمح ..........أراد الشخص مد عضلة مسانة السابق فإنّ العضالت إذا ما : مثال
 .مبد العضالت اخللفية

وتعين مط يفرض على العضلة من خالل قوى خارجية غري تلك القوة املولدة من : اإلطالة السلبية -
 .العضالت املقابلة

سمانة، أو استخدام اجلاذبية، أو استخدام شخص آخر أو جزء من اجلسم، كاليدين إلطالة ال: مثال
  ).288، 2001مىن محاد، . (استخدام البكرات ملد العضالت

  :شروط أداء مترينات اإلطالة -
 .جيب إعطاء إمحاء جيد بغية ظهور العرق قبل أداء مترينات اإلطالة: اإلحصاء -

 .اهود البدين عقب جيب أن ال تؤدي مترينات اإلطالة يف حالة الشعور بالتعب واإلرهاق: جتنب التعب -
يعترب التدرج يف زيادة قوة الشد من العوامل اليت جيب مراعاا عند أداء : التدرج يف زيادة قوة الشد -

  ).،    2009رضا حافظ، . (مترينات اإلطالة

 :أهـمية املـرونة -
أداء احلركات بصورة تعد املرونة واحدة من عناصر اللياقة البدنية املهمة اليت تتيح للرياضيني القدرة على  -

 .اقتصادية وفعالة يف الوقت نفسه أي االقتصاد بالطاقة ووقت األداء
 .هلا دور فعال يف التقليل والتأخري من ظهور التعب -
 .تعمل على التقليل من األمل العضلي -
 .تسهم يف استعادة الشفاء -



 .تسهم يف إعطاء احلركات املدى املناسب واملطلوب إلجنازها -
 .بصورة أكثر انسيابية إظهار احلركات -
إنّ الرياض الذي ميتلك الدرجة املثالية من املرونة يف مفصل معني أو موعة مفاصل لفعالية رياضية معينة  -

يساعده ذلك يف استخدام بقية العناصر األخرى بقدرة عالية واقتصادية وبالتايل حتقيق اإلجناز املهاري 
  .العايل

  :املرونةالعوامل املؤثرة على درجة  -
عدم االنتظام يف ممارسة الالعب للنشاط الرياضي يؤدي إىل أن تفقد : ممارسة النشاط البدين .1

العضالت األنسجة الضامة بعض مطاطيتها الطبيعية وتتراكم الدهون يف اجلسم وبالتايل فقدان مرونة 
 .املفاصل

جسم الالعب، كما تنخفض مرونة املفاصل بشكل كبري بازدياد نسبة الدهون يف : منط اجلسم .2
تنخفض أيضا بزيادة حجم العضالت احمليطة ا إىل درجة كبرية تعوق وصول احلركة إىل مداها 

 ).257، 2008أبو عبده، . (الطبيعي

أثبتت الدراسات واألحباث العلمية بأنّ التدريب باألثقال الكتساب القوة : التدريب باألشغال .3
رونة إذ أدى الالعب التدريب على طوال املدى الكامل حلركة العضلية ليس له تأثري سليب على تنمية امل

 .املفصل ومل يؤدي ذلك التدريب لزيادة حجم العضالت احمليطة ذا املفصل

تؤدي زيادة درجة حرارة اجلسم بالتمرينات الرياضية إىل زيادة مطاطية : درجة حرارة اجلسم .4
فاصل مؤقتا كما يؤدي ذلك إىل محاية وتقليل العضالت واألنسجة الضامة وبالتايل تزداد مرونة امل

 .فرص تعرض الالعبني إىل اإلصابة بالتمزق العضلي

تكون املرونة يف أقصى درجاا يف مرحلة الطفولة املبكرة األوىل مثّ تنخفض تدرجييا كلما : السن .5
 .سنة تقريبا 12تقدم الطفل يف العمر حىت يصل إىل سن 

يف اجلسم حبكم تكوينها التشرحيي ضعيفة وجيعلها عرضة لإلصابة هناك أجزاء : درجة ثبات املفصل .6
دائما مثل مفصل الكتف وذلك ألنّ رأس عظم العضد تدخل يف مكاا وهي حفرة سطحية يف عظمة 

 .اللوح ويثبت هذا املفصل بالعضالت احمليطة به لذلك جيب مراعاة ذلك أثناء التدريب



عند قيام الالعب مبط عضلة ما فجأة : لعضالترد فعل ال إرادي املنعكس للمط السريع ل .7
وبسرعة فإنها تنقبض تلقائيا بتأثري رد الفعل املنعكس الالإرادي لذلك املط املفاجئ السريع للعضلة، 

  ).259، 2008أبو عبده، . (وختتلف شدة االنقباض حسب السرعة واملفاجأة اليت فردت ا العضلة

  :أنواع املــرونة -
 .وهي القدرة على أداء احلركات مبدى واسع يف مجيع مفاصل اجلهاز احلركي للفرد :املرونة العامة .1

وهي القدرة على أداء احلركات مبدى واسع يف االجتاه واملدى احملدد واملطلوب طبقا : املرونة اخلاصة .2
 .للناحية الفنية مبتطلبات األداء

حلركة ما يف املفصل نتيجة عمل وهي إمكانية احلصول على أقصى مدى ممكن : املرونة اإلجيابية .3
 .اموعة العضلية العاملة على هذا املفصل واليت تقوم بأداء تلك احلركة

وهي إمكانية احلصول على أقصى مدى ممكن حلركة ما يف املفصل بتأثري ): القسرية(املرونة السلبية  .4
 .قوة خارجية تقوم بأداء احلركة أو باملساعدة على أدائها

وهي مدى احلركة الذي يستطيع العضو املتحرك لالعب الوصول إليه ): اإلستاتيكية(ة املرونة الثابت .5
 .والثبات فيه

وهي مدى احلركة الذي يستطيع العضو املتحرك لالعب الوصول إليه أثناء ): الديناميكية(املرونة  .6
صل أداء حركة منو بسرعة قصوى ومبعىن آخر القدرة على أداء حركات على املدى الكامل للمف

  ).260، 2008أبو عبده، . (وبشكل ديناميكي متحرك

  :التــوازن -
يعترب التوازن أحد الصفات البدنية األساسية أظهرت التجارب واملالحظة املوضوعية أنه ال ميكن أن 
يؤدي الالعب أي حركة رياضية بصورة سليمة إذا مل ترتبط خالل أدائها بصفة التوازن وترتبط دقة األداء 

بقدرة الالعب على التوازن خالل املرحلة اإلعدادية ألداء املهارة، فإذا فقد الالعب التوازن يف مرحلة املهاري 
  .اإلعداد أدى ذلك إىل عدم دقة أداء املهارة أثناء املرحلة األساسية

ويعرف حممد صبحي بأنّ التوازن هو إمكانية الفرد التحكم يف القدرات الفونولوجية والتشرحيية اليت 
يعترب االتزان احد  ).47، 1979، . (........ظم التأثري على التوازن مع القدرة على اإلحساس باملكانتن

  119-1990عناصر اهلامة للياقة البدنية  عصام عبد احلق   



ويوضح عبد الفتاح وعبد البصري على أنّ التوازن هو مقدرة الفرد على االحتفاظ جبسمه وأجزاءه 
نتيجة النشاط التوافقي موعة من األنظمة احليوية موجهة للعمل منذ تأثري قوى املختلفة يف وضع معني 

  .اجلاذبية
  

  :مــاهية مترينات التوازن -
بأنها متلك األوضاع واحلركات املختلفة اليت يتخذها الفرد أو يقوم ا لتطبيق قاعدة االرتكاز أو رفع 

  .وازن جسمه أثناء أداء األوضاع واحلركات املختلفةمركز الثقل فوق قاعدة االرتكاز دف االحتفاظ بت

  :أهـمية مترينات التـوازن -
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  :متهيد 
يعترب الطفل يف املناهج احلديثة هو احملور األساسي يف مجيع نشاطاا فهي تدعوه دائماً إىل النشاطات الذاتية ، 

اإلجبار والقسر وتنمي فيه عنصر التجريب واحملاولة واالكتشاف ، وتشجعه على اللعب احلر ، وترفض مبدأ 
بل تركز على مبدأ املرونة واإلبداع والتجديد والشمول ، وهذا كله يستوجب وجود  نظام تربوي يستند على 

أحدث ما دفعت به نتائج البحث التربوي يف ااالت التربوية ، والرياضية ، وعلم النفس ، وغريها من 
احلركية الفطرية الطبيعية املتاحة من خالل جسم  ااالت ؛ حيث  تعتمد التربية احلركية على اإلمكانات

  الطفل واليت يطلق عليها احلركة األساسية

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

: مظاهر النمو  
   :النمو اجلسمي

التطبيقات التربوية جيب على  . ويزداد الطول والوزن ,وتتساقط األسنان, تبدأ سرعة النمو اجلسمي يف التباطؤ 
وتوفري فرص التعليم  والنظافة واالهتمام بالتغذية يف املرتل, باجلسم  الوالدين واملربني تكوين عادات العناية

 . كل حسب حالته املناسب جلميع األطفال
   :لنمو احلركي

  ركي بني العينني واليدينويزيد التآزر احل, احلركية  تنمو العضالت ويشاهد النشاط الزاد وتعلم املهارات
رعاية النمو  التطبيقات التربوية  . ويتعلم الكتابة والرسم , ويستطيع الطفل االعتماد شيئاً فشيئاً على نفسه

تتيح حرية احلركة للجسم  وتوفري أفنية واسعة يف املدارس ومقاعد مرحية احلركي وتنميته وإعداد الطفل للكتابة
   شاط الطفل احلركي سيكون زائداً تبعاً ملرحلة النمون وينتبه املعلم اىل ان , 

  .النمو احلسي
 , السنة والشهور والساعة والدقيقة ويدرك األعداد ينمو اإلدراك احلسي لدى الطفل فيدرك الزمن لفصول

ويدرك األلوان ومييز بني احلروف,ويتعلم العمليات احلسابية  80اهلجائية ويظل البصر طويالً حوايل   من  %
فقط لديهم قصر نظر% 3األطفال بينما يكون  وتكون حاسة اللمس قوية, ويستمر السمع ف النضج  ,   

احلواس يف خربات مناسبة وتوسيع  االعتماد يف التدريس على حواس الطفل واستخدام التطبيقات التربوية 



 جيب ان تكون كتب كما, وتنمية دقة املالحظة  عن طريق الرحالت اىل املتاحف واملعارض نطاق اإلدراك
تعليم القراءة مصورة وخطها كبري وان تعتمد الطريقة الكلية يف القراءة . 

   النمو العقلي
 يف القراءة والكتابة واحلساب يستمر النمو العقلي يف التسارع ويتعلم الطفل املهارات األساسية 

وينمو, ويزداد مدى االنتباه وحدته , التذكر والفهم  ويطَرد منو الذكاء وينتقل الطفل من جمرد التذكر اىل  
وينمو التخيل من , التفكري من احلسي اىل ارد  كل ذلك  اإلام اىل الواقعية وينمو حب االستطالع وتؤثر يف 

تزويد الطفل مبعلومات  التربوية  التطبيقات . واملدرسة ووسائل اإلعالم اخللفية االجتماعية واالقتصادية لألسرة
دخوهلا واحلرص على عن املدرسة قبل التربوية  حتقيق التوافق املدرسي وتنمية الدافعية للتحصيل وتوفري املثريات 

, قدراته ومراعاة الفروق الفردية بني األطفال  وتشجيع حب االستطالع وجعل مستوى طموح الطفل متناسب
لتذكر اآليل وتعاون األسرة من االعتماد على ا االبتكار عند الطفل من خالل اللعب والرسم والتخفيف وتنمية

 واملدرسة اىل اقصى حد ممكن
 . 

 النمو اللغوي
وتعترب% 50كلمة وتزداد املفردات حوايل  2500  يدخل الطفل املدرسة وقائمة مفرداته تضم اكثر من  

الشكلية  القراءة من التعرف على اجلمل اىل ربطها مبدلوالا هذه املرحلة مرحلة اجلمل املركبة الطويلة وتتطور
ويستطيع الطفل يف هذه املرحلة متييز املترادفات ,  جيب على الوالدين  التطبيقات التربوية  . واكتشاف األخطاء 

يف تصحيح األخطاء  الكالم والتحدث والتعبري احلر الطليق وجتنب اإلسراف  واملربني تشجيع األطفال على
كما يشجع الطفل على أمهية, اللغوية  ج الكالمية اجليدةاستخدام النماذ  واكتشاف صعوبات النطق وأمراض  , 

 . الكالم
 النمو االنفعايل

الطفل ويبدي احلب لآلخرين وحياول احلصول   ينمو الثبات االنفعايل بشكل نسيب وتتكون العواطف لدىا
وحيب املرح ويقاوم النقد بينما ,الوسائل  عليه بكافة  ويعرب, سلوكه مييل اىل نقد اآلخرين ويستطيع تقومي    

وتالحظ خماوف األطفال بدرجات خمتلفة وتشاهد نوبات  الطفل عن الغرية مبظاهر سلوكية منها الضيق والتربم 
 . الغضب



 وإشعاره بالراحة واألمن وعالج خماوف جيب على املربني والوالدين تفهم سلوك الطفل  التطبيقات التربوية
 الطفل عن

تعددة وسارةطريق ربط الشيء املخيف بأشياء م مقارنة  وإتاحة الفرصة للتعبري والتنفيس االنفعايل وجتنب 
اا على اعتبار  الشعور بالنقص والنظر اىل االضطرابات السلوكية الطفل بإخوته او بأقرانه حىت ال يتولد لديه

 اعراض حلاجات غري مشبعة
 النمو االجتماعي

يمن اهم مسات النمو االجتماعي يف هذه املرحلة السع   احلثيث حنو االستقالل وتعديل السلوك وفق 
واملهارات  الصدق واألمانة ومنو الوعي االجتماعي القيم الدينية واملعايري االجتماعية ومنو الضمري ومفاهيم

 . االجتماعية
نظافته الشخصية وتعويده مبادئ النظام  جيب على املربني والوالدين حتميل الطفل مسئولية التطبيقات التربوية 

 واحترام
 املستمر وتنمية التفاعل االجتماعي بني الطفل ورفاقه الغري ومشاركته يف اللعب والتفاعل االجتماعي

  املتوسطة.مرحلة الطفولة
ميز كما يت, سنوات من املراحل اخلصبة يف تنمية وتوجيه القدرات البدنية واحلركية ) 9-6(تعد مرحلة الطفولة

الطفل يف هذه املرحلة بسرعة تعلمه للمهارات املتنوعة وخباصة عند حتديد اهلدف احلركي وله القدرة على ربط 
, احلركات األساسية املختلفة كالوثب الطويل من اجلري أو رمي كرة على هدف معني من مسافة باجلري 

سنوات ميكنه ) 9-6(ن الطفل بني اىل أ) 1998,املشار إليه يف قاسم حسن حسني )( 1989(ويشري مانيك 
الىت تعد من أهم املعايري يف األلعاب الرياضية ,حل العديد من الواجبات احلركية وله امكانيه تصحيح األخطاء 

  . وخاصة العاب امليدان واملضمار

اهلاليل  و يشري, إن أي خلل يف عمليات تعليم الطفل تعمل على إعاقة النمو و التطور احلركي واملهاري للطفل 
إىل إن حركات الطفل األساسية ماهي أال قاعدة التطور املهاري احلركي ملختلف األلعاب ) 1996(وآخرون 

كما , الرياضية مساحتها تعتمد على مساحة اخلربة احلركية وتنوعها اليت اكتسبها الطفل يف مرحلة الطفولة 
ة اكتساب احلركات األساسية اىل مرحلة املهارات يشري اهلالىل اىل إن الطفل ال ينتقل مباشرة وبيسر من مرحل

وإذا مل تتوفر للطفل الفرصة يف اكتساب اخلربة ) احلاجز املهاري(إذ هنالك مرحلة وسطية تسمى , الرياضية



ال ميكن إن يتخطى هذه املرحلة وجيد صعوبة يف التفوق , الفنية املتنوعة والرعاية والتشجيع والتوجيه السليم 
اىل إن احلركات األساسية جيب إن تصل اىل حالة ) 1995(وتضيف عفاف عبد الكرمي . كي املهاري احلر

تثبيت التعلم بعدها يسمح للطفل إىل توجيه انتباهه حلركات جديدة ميكن أن تندمج مع اليت قام بتعلمها من 
 . قبل

اىل القدرة احلركية  لذا كانت أمهية تكثيف اجلهود ليتمكن الطفل من ختطى مرحلة احلاجز املهاري ويصل
 : (1992(املتطورة من خالل عمليتني يشري هلا عبد العزيز عبد الكرمي املصطفوي 

األوىل تكثيف عمليات التعليم والتدريب احلركي وبشكل علمي مدروس إلكساب الطفل املستوى اجليد  -
, املشي(بأا  (clark) وكالرك ( Tomes 1983 ) عند أداء احلركات األساسية اليت حددها تومز

وهى حركات جمردة للطفل بعيدة عن املهارة ) املسك والضرب,الرمي , الوثب والقفز , احلجل, اجلري
الثانية استخدام طرق تدريس غري تقليدية لالرتفاع مبستوى احلركات من الفهم واالستيعاب اىل - . الرياضية

  مستوى التحليل واإلبداع واملقارنة

قدرة الطفل احلركية هنا للداللة على مدى كفاءة الطفل يف أداء املهارات احلركية  وميكننا إن نطلق مصطلح
) 1994(األساسية املرتبطة بنشاط رياضي معني دون التخصيص متفقني مع ما أشار له إبراهيم عبد ربه خليفة 

مؤهال لتعلم  اىل إن الطفل يف املرحلة املبكرة من عمره ال يكون معدا لربامج التدريب التخصصية ولكنه
املهارات واحلركات الرياضية واملشاركة يف مسابقات العاب امليدان واملضمار وممارستها مبا يتماشى مع قدراته 
البدنية والوظيفية والنفسية ويتم توجيهه يف ضوء اخلربة الشخصية للمدرب ومعلوماته عن مكونات القدرات 

  . احلركية اخلاصة واختباراا

سنوات بنمو القوة يف العضالت الكبرية والصغرية وبشكل ملحوظ إضافة )  9-6( فولة منتتميز مرحلة الط
كما تظهر بعض املدركات اجلديدة كاالستجابة السريعة وتنفيذ الواجبات , اىل السرعة واملرونة والرشاقة

واحلجم احلركية وتصحيح األخطاء بنجاح إضافة اىل التفوق باإلدراك احلسي للزمن واملسافة والوزن 
املشار إليه يف قاسم حسن حسني )( 1962( وتشري نتائج األحباث العلمية آليت قام ا كروشينكوف .واأللوان
سنوات اىل وجود عالقة إجيابية بني سرعة ) 9- 6(على جمموعة من األطفال تراوحت أعمارهم من ) 1998

املشار إليه يف قاسم حسن )(1964( أما جوتكوفا, رد الفعل احلركي وسرعة اجلري يف املسافات القصرية 
وخاصة السرعة ) سنوات9-6(فريى إمكانية تطوير الصفات البدنية عند األطفال من) 1997, حسني 



كما ميكن للطفل املشاركة يف مسابقات امليدان واملضمار كاجلري ملسافة , لتكامل الفعل احلركي للجري 
فقد ) 1998,املشار إليه يف قاسم حسن حسني  ) (Winter 1977 ) إما ونتر, م و مسابقات التتابع 60

من خالل مهارة أداء اجتياز احلاجز املنخفض ) سنوات 7(أكد إمكانية اختبار الرشاقة عند األطفال من سن 
كما ميكنه حل الواجبات احلركية أثناء الوثب بعد االقتراب ,من اجلري واليت تتم بتصرف حركي مترابط 

تزداد استجابة ) 1999(ويضيف أسامة امحد راتب .من اجلذع اىل األطراف  وبتوقيت ونقل حركي واضح
حيث تتطور القدرات احلركية االنتقالية الىت متكنه من أداء أمناط حركية بدرجة , الطفل وتتحسن بالتدريب 

ة لكنه كما يتمتع بدرجة عالية من املرون,اجلري يف اجتاهات خمتلفة وبأشكال متعددة , جيدة كالعدو السريع 
ويالحظ أمهية التشجيع دون ضغط .يتعب بسرعة وحيتاج اىل فترات راحة قليلة الستعادة طاقة اللعب والنشاط 

  .بإتاحة الفرصة لتكرار املهارات الىت جييدها الطفل مثال

مما تقدم ورغم أمهية تطوير القدرات البدنية و احلركية لألطفال ومن سن مبكرة وبوسائل وطرق تتناسب 
لكن جند إن درس التربية الرياضية يف املدارس لألطفال ال حيقق أهداف التربية , انيات الطفل املختلفةوإمك

رغم فائدا يف احملدودة يف بعض (الرياضية ورياضة الطفل خباصة حيث ما زال يدرس بالطرق التقليدية القدمية 
رولة حول ملعب مث املشي وبعض القفزات كاهل, وبتمرينات مقيدة ذات تشكيالت حمددة ) العمليات التعليمية 

مث جمموعة من التمارين البدنية من الوقوف يف اغلب األحيان وخباصة يف قسم الدرس التمهيدي مما يولد امللل 
والضجر عند الطفل و أحيانا اهلروب من الدرس دون أدىن استثمار لطاقات الطفل احلركية اهلائلة مولدين 

كل جوانبه املختلفة مبتعدين بذلك عن أهداف درس التربية الرياضية املدرسية يف بناء اإلحباط لرغباته وميوله ب
واليت جندها مشكلة علينا كتربويني و باحثني دراستها مبا يتفق ومتطلبات املرحلة من كافة , النشء وتطويره 

م احلركية والعقلية اجلوانب واالهتمام بربامج رياضه الطفل وخباصة املدرسية منها مبا يتناسب مع قدرا
يف إطار برنامج علمي مدروس وموجهة لتعليم وتطوير قدرام يف خمتلف , والنفسية مع التشجيع املستمر هلم

األنشطة الرياضية وبطرق تدريس حديثة تتخللها بعض التمارين التنافسية املشوقة واملتنوعة للطفل تتناسب مع 
وخباصة يف اجلزء التمهيدي للدرس الذي يعد ,التعب من جهة أخرى ميوله ورغباته من جهة و تبعد عنه امللل و

) 1998(املدخل الرئيسي يف تكوين األرض اخلصبة لدرس التربية الرياضية الذي أشار له آمني احلويل واخرون 
بان القسم التمهيدي لدرس التربية الرياضية ينمي روح العمل اجلماعي والتعاون بني األطفال من خالل 

ب املبسطة والتمارين املتنوعة اليت تتالءم واملستوى العقلي واملهاري متهيدا لتمرينات اكثر تعقيدا والىت هي األلعا
على أمهية وتاثريالقسم التمهيدي ومتريناته العامة كأسلوب ) 1997(ويتفق بسطويسي امحد , قيد التعلم 



املشار إليه يف ) ( ماينل (واكد , للطفل  هادف لتعليم املهارات احلركية األساسية وتطويرها بطريقة مشوقة
 على أمهية اختيار الربامج املقننة واملوجهة لواجبات حركية مقصودة لألطفال)1996بسطويسي امحد 

 -: ومن أهم االنفعاالت اليت يعرب ا الطفل يف هذه املرحلة

يقلق إذا تأخر عن املدرسة وخصوصاً ما يتعلق حبياته اجلديدة يف املدرسة وحبالته الصحية فهو  : القلق .1
 . وإذا قرب موعد االختبار ويقلق من توقع الفشل خوفاً من تقييم الوالدين واألقران

 يف هذه املرحلة ينقل غريته من إخوانه إىل املدرسة فهو يغار من زميله املتفوق دراسياً ورياضياً :الغرية  .2
. 

سة حيث جنده يف املدرسة حياول أن يبدي تسيطر على الطفل خماوف من األشياء غري احملسو : اخلوف .3
مظاهر الشجاعة أمام زمالئه رغم خوفه الشديد وخصوصاً عندما يدخل مع زمالئه يف لعبة حتدى 

 . وذلك خوفاً من السخرية واالنتقاد

صحيح أن الطفل جتاوز مرحلة األسئلة امللحة واملتكررة اليت : الشعور بالسرور وحب االستطالع  .4
املرحلة السابقة وذلك نتيجة التساع خرباته إال أنه ال يزال ميلك حب االستطالع  كان ميارسها يف

ملعرفة أية خربة جديدة عليه ، وعند قدرته على القراءة يف هذه املرحلة فإنه يتخذها مصدراً ملعلوماته ، 
 . كما مييل فيها إىل املرح والسعادة والضحك وتذوق النكتة

 : املرحلة هيإن مهمات النمو يف هذه 

 . تعلم املهارات اجلسدية الالزمة لأللعاب العادية -(1)

وهذا يقع على عاتق " بناء مواقف صحيحة جتاه الذات وتعزيز ذلك بالعبارات التشجيعية واهلدايا ،  -2
 الوالدين أوالً ، فهما مسؤوالن عن منو شخصية الطفل وعن عملية تنشئته اجتماعياً ، ومها اللذان يتوليان

مسؤولية التربية قبل سن املدرسة وحىت بعد دخول املدرسة فالطفل يتردد بني املدرسة والبيت ، لذا جند أن 
   479 –حامد زهران /د –التوجيه واإلرشاد النفسي " (الوالدان قد يكونان سبباً من أسباب بعض املشكالت 

 . تعلم التعايش مع الرفاق ، يف املدرسة واحلارة واألقارب -3



 . تنمية املهارات األساسية يف القراءة والكتابة واحلساب لألعداد -4

 . تنمية الضمري األخالقي وتنمية معايري القيم اليت جيب على الطفل تعلمها من املدرسة والبيت -5

ويالحظ أن املهمات اخلاصة ذه املرحلة تواجه الطفل حينما يكون يف املرتل وحينما يكون يف املدرسة وحتت 
   فها ، مما يوجب على املربني من معلمني وآباء مسؤولية مساعدة الطفل يف حل هذه املشكالت اهلامة لنموهإشرا

 : واجب املربني يف حتقيق املهمات النمائية

من واجب اآلباء االهتمام بغذاء الطفل الذي يساعده على النمو السليم وتعويده على العادات الصحية  -(1)
 . وأصول النظافة اجلسمية

من واجب اآلباء واملعلمني عدم تكليف الطفل باستخدام عضالته الدقيقة يف وقت غري مناسب من العمر  -(2)
، فمثالً ال جيوز إجبار الطفل على الكتابة بيده اليمىن إذا كان يكتب بيده اليسرى ، حىت ال يؤدي ذلك إىل 

 . اضطراب نفسي عنده يف املستقبل

 . يم ألعابٍ لألطفال الذين يظهرون شيئاً من التكاسل وثقل احلركةومن واجب املعلمني تنظ -(3)

 . على اآلباء واملعلمني غرس الثقة يف نفس الطفل وتقبل ذاته – ( 4 )

من واجب اآلباء واملعلمني تعليم الطفل أصول األخذ والعطاء اليت تقوم عليها احلياة االجتماعية بني  – ( 5 )
 . صدقاء والتعامل مع األعداءرفاق السن ، وتعلم تكوين األ

أن خيتار املربون املوضوعات اليت تدرس لألطفال أو اليت يكلفون حبفظها حبيث تكون ذات معىن حىت  – ( 6 )
 . ميكنهم فهمها وحفظها

االعتماد يف التدريس على حواس الطفل واالستعانة بالوسائل السمعية والبصرية على نطاق واسع وأن  – ( 7 )
 . لقراءة مصورة وذات خط كبري ملونتكون كتب ا

استغالل التخيل يف هذه املرحلة بتوجيه الطفل حنو جماالت النشاط الفين واليدوي كالرسم والتلوين  – ( 9 )
 . اخل.. ……وأعمال الصلصال والرمل 



 تعليم الفضائل عن طريق القدوة والتطبيق العملي من جانب اآلباء واملعلمني وليس عن طريق – ( 10 )
 . النصح واإلرشاد اللذين ينطويان على املعاين اردة

إشباع حاجات الطفل االجتماعية كاللعب اجلماعي وامليل إىل اآلخرين وتكوين اجلمعيات الطالبية  – ( 11 )
 . وتكوين اجتاهات سليمة لديه كالتسامح ، واحترام حقوق اآلخرين ، والتعاون االجتماعي

عاره بالراحة واألمن ، حىت يستطيع أن يعرب عن انفعاالته تعبرياً صحيحاً والنظر إىل تقُّبل الطفل وإش – ( 12 )
  هاالضطرابات السلوكية عند األطفال على أا أعراض حلاجات جيب إشباع

  

  

  

  

  

  

  

  

 : خالصة

تستجيب من واقعه، وأن  إن الطفل هو حمور العملية التعليمية، وعلى التربية أن تنطلق يف استراتيجياا  
وللطفولة يف اإلسالم مرتلتها احلبيبة، وأمهيتها . خلصائص منوه واحتياجاته يف كل مرحلة من مراحل هذا النمو

املرحلة من عمر اإلنسان، فحباها بالكثري من الرمحة والعطف، إىل جانب  الدقيقة ولقد عىن اإلسالم ذه
 .والتربية الصقل

 

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  الباب الثاىن

  الدراسة امليدانية
  

  منهجية البحث واإلجراءات امليدانية: الفصل األول

  عرض وحتليل ومناقشة النتائج: الفصل الثاين



  قائمة املراجع و املصادر

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

  

  

  الباب الثاىن

  مدخل الباب الثاىن

  



امليدانية و لقد تناول الطالب ىف هذا الباب فصلني حيث يشمل الفصل االول منهجية البحث واجرائته 
كذا الوحدات التدريبية ىف عالج االحنناء اجلانىب وكذا الوسائل االحصائية املعتمدة  اما الفصل الثاىن سوف 

  يشمل عرض وحتليل النتائج االختبارات ومناقشة النتائج بالفرضيات و االستنتاجات و اخلالصة العامة

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



  : الفصل األول

  امليدانية منهجية البحث وإجراءاته
  متهيد

 منهج البحث -1-10
 عينة البحث -1-11
 جماالت البحث -1-12

  اال البشري -1-3-1
  اال املكاين -1-3-2
 اال الزمين -1-3-3

 الضبط اإلجرائي ملتغريات البحث -1-13
 أدوات البحث -1-14
 الدراسة االستطالعية -1-15

  ثبات االختيارات -1-6-1
  صدق االختيارات -1-6-2
 موضوعية االختيارات -1-6-3

 اختيارات البحث مواصفات -1-16
 متارين رياضية مقترحة لعالج احنرافات العمود الفقري -1-17
 الدراسة اإلحصائية -1-18
  الصةخ
  
  



 
 
  

  متهيد
عينة البحث وجماالت البحث و ,منهج البحث املتبع   تناول الطالب ىف هذا الفصل االول من الدراسة امليدانية

االسس العلمية لالختبارات املستخدمة و مراحل تطبيق التمرينات الرياضية العالجية على العينة و ىف االخري 
  الدراسات االحصائية املستخدمة

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  :منهج البحث 1-1

هذه الدراسة وبإعتباره املنهج األكثر استخداما واألكثر استخدم الباحث املنهج التجرييب ملناسبة طبيعة 
  .دقة يف البحوث

  .وحدة تدريبية 30أسبوع مبعدل حصتني يف األسبوع، مبا يعادل  15مت تنفيذ الربنامج يف 

  :عينة البحث2-1 
تلميذ لكلّ جمموعة وفقا  18تلميذ مت توزيعهم على جمموعتني بواقع  36تكونت عينة البحث من 

ودرجة .سنوات ومت التكافؤ بينهم يف متغريات الطول والوزن والعمر) 9-8(سنوات، ) 7-6(العمرية  للفئات
  االحنناء اجلانىب

قامت اموعتني بتطبيق الربنامج التأهيلي والذي حيتوي على جمموعة من التمرينات البدنية اخلاصة 
  .بتقومي االحنناء اجلانيب

  :فقد مت استعمال ما يليولغرض أن تكون عينة البحث متجانسة 
 .مجيع أفراد عينة البحث من الذكور: التجانس يف اجلنس -
 .التجانس يف نوع اإلحنناء اجلانيب -
 ...التجانس يف املواصفات  -
 .(C)التجانس يف شكل االحنناء اجلانيب حبيث يكون االحنناء جانيب اليمني على شكل  -
  .التجانس من حيث درجة االحنناء -
 6بحث من تالميذ املرحلة االبتدائية مبدينة سيدي بلعباس وقد تراوحت أعمارهم ما بني مت اختيار عينة ال -

، ومت اختيار تالميذ من الذكور فقط وممثلني للصفوف 2013-2012سنوات خالل العام الدراسي  9و
 .الدراسية

  
  
  
  



  
  

  يوضح دراسة جتانس أفراد عينة البحث)  01(  جدول رقم 
  

  معامل االلتواء  االحنراف املعياري  احلسايباملتوسط   املتغريات
  0.29  2.23  12.49  )السنة(العمر 

  0.19  3.1  121.3  )سم(الطول 
  0.32  2.52  25.7  )كلغ(الوزن 

  0.4  0.21  2.24  )سم(مسافة االحنناء اجلانيب 
  

  :جمــاالت البحث -1-3
  :اـال البشري -1-3-1

  .سنوات 9إىل  6من  أجري البحث على تالميذ املرحلة االبتدائية

  :اـال الزمين -1-3-2
حيث أجريت  2013-05-29و 2012-10-07مت إجناز هذا البحث يف الفترة املمتدة بني 

  .2012-10-07الدراسة االستطالعية يوم 

  :اــال املكـاين -1-3-3
  .مدرسة ابتدائية 15أجري البحث يف مدينة سيدي بلعباس، مشل 

  :الضبط اإلجرائي ملتغريات البحث -1-4
إنّ الدراسة امليدانية تتطلب عمل دقيق وذلك بضبط متغريات البحث وبالتايل فإنّ الباحث الطالب 
حدد املتغريات من حيث نوعها وعددها وفق اإلعتبارات اليت يفرضها اجلانب النظري ومن بينها الطول والوزن 

 .والسن

  .ين الرياضية العالجيةالتمار: املتغري املستقل -1-4-1



  :املتغري التابع -1-4-2
 .احنرافات العمود الفقري  - أ
 .صفة املرونة  -  ب
 .صفة التوازن  -  ت

  
  :أدوات البحث -1-5

  :لقد تطلب إجناز هذا البحث استخدام بعض األدوات التالية
 .اإلملام النظري حول البحث من خالل املصادر واملراجع العربية واألجنبية -
 ).اخليط والثقل(جهاز بانكرافت  -
 .جهاز طيب إلكتروين لقياس الوزن -
 .جهاز اإلستاديومتر لقياس الطول -
 .شبكة املعلومات الدولية -
 .استمارة تسجيل التشوهات القوامية -
 ).احلاسوب(جهاز كمبيوتر  -
 .ودروفجهاز  -

  :الدراســة االستطالعية -1-6
عينة البحث األصلية، ذلك خالل الفترة تلميذ خبالف ) 50( مت إجراء الدراسة االستطالعية على عينة 

ومت خالل الدراسة االستطالعية توفري أدوات القياس والتأكد ..2012-11-20إىل  2012- 10-07من 
  .من صالحيتها

  :الدراسة األساسية -1-6-1
 .حتكيم اختبارات القوام واختبار املرونة واختبار التوازن: اخلطوة األوىل .1

آراء بعض الدكاترة من معهد التربية البدنية والرياضية جبامعة مستغامن، قام الطالب باستطالع وأخذ 
  .الشلف، وهران



وقد مت استعراض هذه االختبارات اليت ميكن استخدامها للكشف عن االحنرافات للعمود الفقري لدى 
  :أطفال املرحلة االبتدائية وقد وقع االختبار على اإلختبارات التالية

 .اختبار بانكرافت -
 .بار املرونة لفليشماناخت -
 .اختبار التوازن -
  .اختبار وودروف -

ومن خالل الدراسة االستطالعية وقف الطالب الباحث على املدة الزمنية اليت ميكن : اخلطوة الثانية .2
أن يستغرقها تسجيل البيانات باالختبارات، والوقوف عند كلّ النقائص وعلى هذا قام الباحث 

 .مدرسة ابتدائية 15باالختبارات احملددة على 
  2012-10-12إىل 2012-10- 07وقد قام الباحث باختبارات أولية يف الفترة املمتدة ما بني 

  2012-11-20اىل 2012-11- 15وباختبارات بعدية يف الفترة املمتدة ما بني 

  سس العلمية الختباراتاأل
 ثبات االختبارات

من أكثر الطرق إجاد معامل الثبات صالحية بالنسبة  يعترب أسلوب الثبات عن طريق االختبار و إعادة االختبار
) 197-1995حممد حسن ( إلختبارات يف التربية البدنية والرياضة ويصطلح عليه البعض مبعامل األستقرار

كل مرة يطبق فيها على  وميكن أن تعرف الثبات تعريفا عاما وهو أن يكون الفحص على و فاق مع ذاته يف
م  مت حساب ثبات االختبارات عن طريق تطبيق االختبارات 2005فرحات ( صنيمجاعة  نفسها من املفحو

تلميذ وقد  50على عينة من االطفال من غري عينة البحث االصلية و عددهم  2012- 10-07املختارة يوم 
رللتاكد من ثبات االختبا مت اعادة تطبيق االختبار  

 صدق اإلختبارات

حممد ( دى الذي يؤدي فيه االختبار و الغرض الذي وضع من أجلهويذكر بارووماك حي أن الصدق يعين امل
أجريت االختبارات ويف ظروف نفسها يف االختبار و إعادة االختبار ومن مث مجعت ) 183-1995حشاش 

 القيم وإستعمل الباحث املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ومعامل االرتباط بريسون



 

 

 

 

 

 

يوضح الثبات والصدق الختبارات)   02(جدول   

 املتغريات معامل الثبات معامل الصدق

 اختبار بانكرافت 094 0.96

 اختبار ودروف 0.91 0.94

 اختبار املرونة 0.95 0.97

 اختبار التوازن 0.92 0.95

 موضوعية االختبارات

الشخصية فيما يصدر الباحث من التعصب و عدم إدخال العوامل  أو املوضوعية وهي التحرر من التميز
ومن العوامل العامة اليت جيب ان تتوفر يف املوضوعية هي ) 332-2003عبد الرمحان العيساوي ( احكام

.التحرر من التميز والتعصب يف األداء و أيضا ان تصف قدرات الفرد كما هي موجودة فعال  

 :مواصفات الختبارات البحث



 النواصرةىف جمال القياس و التقيم ىف التربية البدنية و الرياضية ومنهم حسن  الراء العلماء والباحثني استنادا
جونسون ونيلسون  jensen –hirt1979 جنسن وهريست mathews1978ماتيوس  1977

johnson-1978  فرديوسى 1980امحد  1996حممد حسانني  1995حممد شحاتة وحممد برقيع  
verducei1980  وقد متت القياسات االتية   2001ابراهيم عبد العزيز  1996خاطر واعلى البيك

  باستخدام اجهزة قياس التالية

  :االختبارات املورفوطبيعية
.مت احلساب ألقرب سنة: السن  

 )االستاديومتر(.الطول .1
  :مت استخدام جهاز اإلستاديومري املدرج والذي يتكون من جزأين مها: األدوات املستخدمة

 .بوحدات السنتمتر واملليمتر قائم عمودي من اخلشب مدرج -
لوحة أفقية من اخلشب مثبتة بالقائم العمودي وتتحرك على من أعلى ألسفل والعكس، حبيث تضل يف  -

 .وضع أفقي موازي للرأس ليعطي قراءة دقيقة لقياس الطول

  :مواصفـات األداء
الردفان والظهر  يقف املفحوص معتدل القامة أمام اجلهاز، حبيث يكون العقبان مثال صنفني ويكون

والعقبان مالصقني للقائم العمودي للجهاز دف الوصول بالقامة إىل الطول احلقيقي هلا، مث تؤخذ قراءة 
  ).2001اهلزاع، (سم 0.1بالسنتمتر ألقرب  اللوحة وتسجل 

  :الوزن -2
  ).كغ0.1(غرام  100يتم قياس الوزن إىل أقرب 

  .Microlifeميزان طيب لقياس الوزن من نوع : األدوات املستخدمة

تتم عملية القياس بدون حذاء وبأقل املالبس املمكنة على جسم املفحوص على أن تؤخذ : مواصفات األداء
ثالث قراءات للوزن مث يسجل متوسط القراءات إىل أقرب نصف كيلوجرام، ومن الضروري مراعاة عدم 

  .)2001اهلزاع، ( .وضع امليزان على أرضية لينة أو مائلة

  :اختبار بانكرافت



قياس احنناءات اجلسم لألمام واخللف ومن أهم التشوهات اليت يقيسها هذا : الغرض من االختبار -
 .االختبار سقوط الرأس وحتدب الظهر واستدارة املنكبني والتجوف القطيب

 .، حامل ارتفاعه متران)ثقل ميزان البناء(خيط يف ايته  :األدوات -

يربط اخليط يف احلامل من أعلى على أن يكون الثقل متدليا يف ايته، يقف املخترب : األداء مواصفات -
حبيث يواجه بأحد جانبيه اخليط مع مالحظة أن مير اخليط حبلمة ) بدون حذاء(وهو عار إالّ من مايوه 

ضفة بالركبة مث أمام األذن، مث احلدية الكربى لعظم العضد مث باملدور الكبري بعظم الفخذ مث خلف عظم الر
 .مفصل القدم

إذا مر اخليط بالتقاط السابقة متاما فإنّ املخترب يتمتع بقوام خال من التشوهات اليت يقيسها هذا 
االختبار، أما إذا لوحظ احنراف يف إحدى هذه املناطق فإنّ هذا يعين وجود تشوه يف هذه املنطقة حتدد 

  ).175، 2000، (............. .احنراف اجلزء عن اخليطتبعا ملقدار ) أماما أو خلفا(درجته 

 اختبارجهاز وودراف

 الفرض من االختبار: قياس اإلحنناءات األمامية واخللفية األجزاء اجلسم .

األدوات: جهاز وودراف عبارة عن إطار خشيب به تسعة خيوط و املسافة بني كل خيط وأخر 2 سم , 
.اجلاذبية بلون خمتلف لباقي اخليوطاخليط االوسط الذي ميثل خط   

متر تقريبا يرتكز على قاعدة خشبية ا ثقوب متر منها االوتار  2سم وارتفاعها  100-50عرض اجلهاز من 
.من اعلى اىل اسفل حىت تكون مستقيمة بدون ارختاء  

 مواصفات االداء

سم وارتفاعه 5مسكه سم ويرسم على احلائط خط مسيك 180يوضح اجلهاز مواجها احلائط على بعد 
يرسم خط القاعدة على االرض حبيث يالمس احلائط يف ,سم حبيث يكون اخلط عموديا على االرض 180

  .سم 180منتصف الربواز على اجلانب االخر ويوضح اجلهاز موجها حلائط على بعد 



من احلائط  سم95سم من احلائط ويقف الفرد على بعد 95توضح عالمة على اخلط املالمس بلحائط ملسافة 
  .حبيث يالمس كتفه االيسر جهة اجلهاز و يراعى أن تكون القدمان متوزيتان متاما

ينظر املخترب من خالل الربوز فإذا كان الفرد يتمتع بقوائم سليم فإن اخليط االوسط مير بالنقاط التشرحيية 
نقطة  –كبري للفخض منتصف أعلى املدور ال –مفصل الكتف  –منتصف حلمة االذن : السابق ذكرها وهي 

إذا احنرف اخليط االوسط عن احد النقاط  –نقطة امام التنوء الوحشى للقدم  –خلف عظم الردفة مباشرة 
  ية اىل احنرافها عن اخليط االوسطالتشرحيية دل ذلك على وجود تشوه يف نقطة التشرحي

  :الوحدة األوىل
  :اختبار املرونة لفليشمان

 .مرونة العمود الفقري على احملور الرأسيقياس : الغرض من االختبار -

 .حائط، شريط قياس: األدوات -

يرسم خط على احلائط حبيث يكون عموديا على األرض، مث يستكمل هذا اخلط من : مواصفات األداء -
ايته املالمسة لألرض لرسم خط آخر على األرض يكون عموديا على اخلط املرسوم على احلائط، كما 

مواجها لكتف  12بوصة، حبيث يكون رقم  30ارتفاع الكتف تدريج من صفر إىل يرسم على احلائط ب
بوصة لقياس ) صفر(إىل ) 30(املخترب لقياس حركة الذراع األمين ويرسم أسفل منه بقليل تدريج آخر من 

موازيا للمخترب، يقف املخترب حبيث يكون جانبه األيسر جهة  12حركة الذراع األيسر حبيث يكون رقم 
ئط، على أن تكون املسافة بينه وبني احلائط مساوية لطول ذراعيه األيسر عند رفعها جانبا، وحبيث احلا

يلمس مشطا قدميه اخلط املرسوم على األرض يقوم املخترب برفع ذراعيه اليمىن جانبا، مث يقوم بدوران 
 .يهااجلذع جهة اليمني حماوال ملس التدريج العلوي عند أقصى نقطة يستطيع الوصول إل

ولقياس مرونة احلركة جهة اليسار يقف املخترب حبيث يكون كتفه األمين قريبا من احلائط، مث يرفع 
ذراعه األيسر جانبا ويدور جبذعه ليؤدي نفس العمل السابق على أن حياول ملس التدريج السفلى عند 

  ).206، 2000، . (..............أقصى نقطة يستطيع الوصول إليها

  :مةتوجيهـات عا
 .جيب عدم حتريك القدمني ائيا أثناء األداء .1



 .جيب عدم ثين الركبتني أثناء األداء .2
 .عند أقصى نقطة يصل إليها) ثا 2(جيب على املخترب أن يثبت ثانيتني  .3
 .يراعي مواصفات األداء بكلّ دقة .4

  :التسجيل
  .يسجل للمخترب املسافة اليت استطاع الوصول إليها بالبوصة

  اختبار املرونة الديناميكية :الوحدة الثانية
  ).ثين وتدوير العمود الفقري(قياس املرونة الديناميكية : الغرض من االختبار

  .ساعة إيقاف حائط: األدوات

  :على نقطتني مها) ×(يرسم عالمة  :مواصفات األداء
 .على األرض بني قدمي املخترب .1
  ).يف املنتصف(على احلائط خلف ظهر املخترب  .2

عند مساع إشارة البدء يقوم املخترب بثين اجلذع أماما أسفل للمس األرض بأطراف األصابع عند عالمة 
) ×(املوجودة بني القدمني مث يقوم مبد اجلذع حاليا مع الدوران جهة اليسار للمس عالمة ) ×(

) ×( املوجودة خلف الظهر بأطراف األصابع، مث يقوم بدوران اجلذع وثنيه ألسفل للمس عالمة
املوجودة ) ×(املوجودة بني القدمني مرة ثانية مث مبد اجلذع مع الدوران جهة اليمني للمس عالمة 

ثانية، مع مالحظة أن يكون ملس  30خلف الظهر، يكرر هذا العمل أكرب عدد ممكن من املرات يف 
  .العالمة اليت خلف الظهر مرة من جهة اليسار واألخرى من جهة اليمني

  :مةتوجيهات عــا
 .جيب عدم حتريك القدمني أثناء األداء .1
 .جيب إتباع التسلسل احملدد للمس طبقا ملا جاء ذكره يف املواصفات .2
  .جيب عدم ثين الركبتني ائيا أثناء األداء .3

  :التسجيل
  .ثانية 30يسجل للمخترب عدد اللمسات اليت أحدثها على العالمتني خالل 

  :اختبار التــوازن



  .قياس التوازن الثابت: الغرض من االختبار

 20ساعة إيقاف، جهاز وهو عبارة عن لوحة من اخلشب مثبت يف منتصفها عارضة ارتفاعها : األدوات
  .سنتمترات 3سنتمتر ومسكها  60سنتمتر وطوهلا 

يقوم املخترب بالوقوف فوق حافة العارضة بإحدى القدمني على أن توضع القدم حبيث : مواصفات األداء
العارضة هذا ويضع املخترب القدم الثابتة على اللوحة أو على األرض، عند مساع إشارة البدء  تكون طولية على

يقوم املخترب  برفع الرجل اليت على اللوحة أو على األرض حبيث يرتكز على القدم اليت على العارضة ويستمر 
  .يف االتزان فوق العارضة أكرب وقت ممكن

  : توجيهات
 .هو مرتدي احلذاءيؤدي املخترب االختبار و .1
 .تكون اليدان ثابتتني يف الوسط أثناء تأدية االختبار .2
  .نزول القدم احلرة معناه انتهاء االختبار .3

  : التسجيل
يسجل للمخترب الذي يستطيع خالله االحتفاظ بتوازنه فوق العارضة وذلك من حلظة مغادرة قدمه 

، 2000، . (............من أجزاء اجلسم احلرة للوحة أو األرض وحىت ملس اللوحة أو األرض بأي جزء
211(   

  :الربنامج التأهيلي .
قام الباحث باستخدام التمرينات التأهيلية لتقومي التشوهات يف العمود الفقري ومت عرضه على اخلرباء 

  :واألطباء املختصني وقد تضمن الربنامج ما يلي
 .األسبوع يف كلّ أسبوع وحدتني تأهيليتني 15وحدة تأهيلية مقسمة على ) 30(ستكون الربنامج من  -
د األلعاب 10دقيقة للجزء الرئيسي من الربنامج  30د لإلمحاء 10دقيقة بواقع  50زمن الوحدة التأهيلية  -

  .واألنشطة املقترحة
  : يتكون الربنامج من األجزاء الرئيسية اآلتية

دف يئته الستقبال النشاط وتتضمن مترينات إطالة ويئة عامة للجسم : مترينات اإلمحاء  - أ
  .الرئيسي يف اجلزء من الوحدة التأهيلية



وتضمنت جمموعة من التمرينات اخلاصة باالحنناء اجلانيب كما تضمنت : التمرينات القوامية  -  ب
التركيز على غرس العادات القوامية السليمة ومراعاة وضع الرأس، الذقن، الرقبة واجلذع أثناء الثبات 

 .واحلركة

وتتضمن جمموعة من األلعاب املنظمة الصغرية واليت كان الغرض منها ذا : اب واألنشطةاأللع  -  ت
اجتاهني، االجتاه األول هو غرض تروجيي وذلك إلبعاد امللل عن أفراد العينة وضمان استمراره يف 
 الربنامج واالجتاه الثاين هو غرض عالجي وذلك بتوجيه هذه األلعاب واألنشطة باالجتاه الذي خيدم

  .أو يساعد التمارين العالجية املعطاة ألفراد العينة
  .وقد حافظ الباحث عن وضع الربنامج التأهيلي على املبادئ  اآلتية من الربنامج التأهيلي العاملي

 .توفري عوامل األمن والسالمة ألفراد العينة -
ط السلوك اإلجيايب إىل اكتساب األطفال قيد البحث العادات اجلسيمة والقوامية السليمة وإكسام أمنا -

 .جانب ممارسة التمرينات واألنشطة
 .اختبار التمرينات واألنشطة اليت يليب االحتياجات اخلاصة لكلّ مبتدئ يعاين من تشوه العمود الفقري -
 .توفري فترات الراحة املناسبة وعدم الوصول بالعينة قيد البحث إىل درجة اإلجهاد -
 .اية الربنامج التأهيلي املقننتقدمي ألعاب وأنشطة أقل شدة يف بد -
 .تنويع األنشطة وتعددها إلبعاد امللل عن نفوس املشاركني -
 .مراعاة تكافئ وجتانس أفراد العينة عند أداء األنشطة -
 .التركيز على مبدأ التدرج يف زيادة التكرارات من أسبوع إىل آخر -

  :تفاصيل برنــامج التمرينات
مرات فقط يف األسبوع وبزمن  3:2مرينات خالل األسبوع ما بني جيب أن يتراوح عدد مرات ممارسة الت -

مرة يف األسبوع وبزمن يتراوح ما  2:1دقيقة للمستوى والسن املتقدم وما بني  30إىل  20يتراوح ما بني 
 .دقيقة للمستوى والسن األقل غري املتقدم 20إىل  15بني 

أو املقاومات حىت يتمكن من أدائه بصورة  ضرورة أن ال ينفذ الصغري أي مترين من مترينات األشغال -
جمموعات لكلّ مترين طبقا  3:1تكرار واليت يشار إليها باموعة ولعدد  15:6صحيحة على األقل لعدد 

 .لعمر الصغري



  التدريبية الوحدات -
ين ر مت تكرار نفس التما. التمارين املقترحة و املختارة ىف جمال التاهيل من طرف اغلبية املختصني 

ستعاب التالميذ حركية التمارين و التكيف معها دف تقدير مدى على طول فترة الوحدات و هذا ال
 تاثري هذه التمارين على نوع االحنناء

  .التمارين املقترحة
  : التمرين األول

البقاء الوقوف مع تشابك اليدين ومد الذراعني أمام اجلسم رفع الذراعني اىل أعلى الرأس مع أخذ شهيق و  -
  مرات 6-5ثا مث الرجوع اىل الوضع السابق وتكرر  4-3يف الوضعية

  : التمرين الثاين

من وضع الوقوف الرجلني منفرجتني نسبيا رفع الذراعني ممدودتني إىل أعلى الرأس مث الرجوع إىل الوضع  -
  مرات 6- 5ثا وتكرر  4-3السابق 

 : التمرين الثالث

أصابع الرجل اخللفية الذراعني اىل اعلى أمام مع الشد فترة األداء  نصف خطوة لالمام وقوف على رؤوس -
  مرات 5-3ثا وتكرر  4- 3

  

  التمرين الرابع

االرتكاز على األطراف األربع خفض منطقة الصدر اىل أسفل مع رفع منطقة الظهر اىل أعلى رفع منطقة 
 10 – 5قموج فترة األداء ما بني الصدر اىل أعلى و خفض منطقة الظهر و هكذا يكرر بالتناوب على شكل 

  مرات 5 – 4ثا و يكرر 

  االستلقاء على الظهر و االسترخاء: الراحة 



  التمرين اخلامس

 5 – 3ثا و يكرر من  5 – 3االرتكاز على األطراف األربعة رفع اليد اليمىن مع الرجل اليسرى لفترة من 
  مرات و تكون فترة الراحة كافية تستغل االسترخاء

  السادس التمرين

االستلقاء على الظهر الركبتان منثنيتان رفع اىل أعلى اجلزء األسفل من منطقة اجلذع و البقاء على هذا  -
  مرات 5 – 4ثا و يكرر  5 – 3الوضع ملدة 

نصف خطوة لالمام وقوف على رؤوس أصابع الرجل اخللفية الذراعني اىل اعلى أمام مع الشد فترة  -
مرات 5- 3ثا وتكرر  4-3األداء   

  التمرين السابع

االستلقاء على البطن مسك الرجلني باليدين مع رفع الرأس للخلف و حماولة جدب الرجلني تدوم فترة األداء 
  مرات فترة الراحة تستغل لالسترخاء و إعادة املفاصل للوضع الطبيعي 5-3ثا و يكرر التمرين  6-3من 

  التمرين الثامن

ولكن مسك الرجل اليمىن باليد اليسرى مع مد الرجل اليسرى اىل اخللف و من نفس الوضعية للتمرين األول 
  مرات مع فترات راحة 5-3ثا و يكرر  6-3اليد اليمىن اىل األمام ورفع الرأس نسبيا اىل األعلى يدوم 

  

  

  التمرين التا سع

قة اجلذع اىل أعلى مع االستلقاء على البطن و الرجلني ممدودتان االرتكاز على الكفني مع رفع الكتفني و منط
  مرات 4 -3ثا و يكرر   5-3بقاء الركبتني و القدمني على األرض يدوم 



  التمرين العاشر

ثين اجلذع اىل األسفل أمام . الوقوف يف وضع االستعداد القدمان متباعدان و الذراعان عاليا ممسكتان بعصا -
 5 – 4مرات و يكرر  6 – 5وم فترة األداء من و حماولة ملس بالعصا القدمني و العودة اىل الوضع السابق تد

  جمموعات مع فترات راحة

  التمرين احلادى عشر

الوقوف يف وضع االستعداد و القدمان متباعدتان و الذراعان عاليا ممسكتان بعصا ثين اجلذع اىل اجلانب و  -
  الضغط امليل اىل اجلهة األخرى و الضغط

  التمرين الثاىن عشر

الذراعان ممدودتان . خطوة اىل األمام على رؤوس األصابع الرجل اخللفية مد اجلذع عاليامن وضع الوقوف  -
 عاليا اىل األمام

 

 

 

 

 

 

 

 : لعاباأل -

  ميثل االلعاب املقترحة) 03(جدول رقم 



  الشرح النوع  االلعاب
متريرات ب يقوم حاملي الكرة  - ينقسم التالميذ اىل فريقني أ  املطاردة بالكرة:    االوىل:لعبة 

بينهما و حياوالن ضرب أحد الفريق حبيث تكون الكرة من 
  .فوق الرأس حممولة باليدين

  
    لعبة شد احلبل:   لعبة الثانية -

مترير الكرة ىف كال   لعبة الثالثة
  االجتاهني

جلوس على شكل دائرى مترير الكرةمن تلميذ اىل اخر 
  نيباستعمال كرتعند االشارة تغري اجتاه الكرة مث نفس اللعبة 

يتحرك االطفال داخل امللعب ىف مجيع االجتاهات يقلدون   لعبة الطائرة.   لعبة  الرابعة
الطائرة الذراعان ممدودتان تشبه اجنحة الطائرة عند االشارة 

  وقوف ىف نفس املكان
  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  منوذج احلصص املقترح-

 1مذكرة رقم 

  االرشادات  التشكیالت  الزمن  الحاالت البیداغوجیة  األھداف  األقسام



 
 
 
 
 
 
 

 
02 مذكرة رقم     

  
  
  
  

القسم 
  التحضیري

  
  
  
تنشیط  -

  الدورة الدمویة

  االصطفاف -
  هرولة مع دوران الذراعني لألمام -
  ركض اعتيادي مع دوران الذراعني للخلف -
متارين اجلذع من فتل و ثين و رفع و مد و خفض  -

  و تدوير اجلذع و الورك
  مفاصلهمتارين إطالة و يئة عامة للجسم و  -

  املطاردة بالكرة: لعبة 

  
'10  

▲▲▲▲▲▲▲▲  
              

             █  

  
  
  

التسخني يكون بدون 
  اجتهاد

  
  
  
  
  
  
  

القسم 
  الرئیسي

  
  
  
  
  
  
  
  

  المدى الحركي
التأقلم مع 

  الحركة

  :التمرين األول 
الوقوف مع تشابك اليدين ومد الذراعني أمام  -

أخذ شهيق و  اجلسم رفع الذراعني اىل أعلى الرأس مع
ثا مث الرجوع اىل الوضع  4- 3البقاء يف الوضعية

  مرات 6-5السابق وتكرر 
  :التمرين الثاين 

من وضع الوقوف الرجلني منفرجتني نسبيا رفع  -
الذراعني ممدودتني إىل أعلى الرأس مث الرجوع إىل 

  مرات 6-5ثا وتكرر  4-3الوضع السابق 
  :التمرين الثالث 

قوف على رؤوس أصابع نصف خطوة لالمام و -
الرجل اخللفية الذراعني اىل اعلى أمام مع الشد فترة 

  مرات 5- 3ثا وتكرر  4-3األداء 

  
  
  
  
  
  
  
'20  

  
  
  

 

 
 

 

 
 
 
  

  
  
  
التركيز على الوقوف  -

  السقيم للجسم
استقامة الرجلني و  -

احملافظة على الوضعية 
  املناسبة للظهر

حماولة االستقامة عند رفع 
  الذراعني 

احملافظة على التنفس 
  املستمر

  
  

القسم 
  الختامي

     
 –حركات اإلطالة من الثبات  –مشي خفيف  -

  .النخبة الرياضية

  
  
  
  
'5  

▲▲▲▲▲▲▲  
▲  

                  ▲  

  



  األقسام
  

  االرشادات  التشكيالت  الزمن  احلاالت البيداغوجية  األهداف

  
  
  

القسم 
  التحضريي

  االصطفاف -  
هرولة مع القيام بتمارين تسخني عضالت اجلسم  -

من احلركة رفع أحد الذراعني أماما عاليا خلفا و 
الذراع األخرى خفظها أسفل خلفا يؤدي التمرين 

  بتغيري وضع الذراعني 
  من الثبات متارين اجلذع و تسخني األطراف العليا -
 :لعبة شد احلبل :  لعبة -
  

  

'10  

 
▲▲▲▲▲▲▲

▲▲  
  

               █  

  
  
  

حماولة تضحيخ طريقة 
  التمارين

  
  
  
  
  
  
  
  

القسم 
  الرئيسي

حركية  -
مرونة عضالت 

  الظهر
  
تثبيت  -

الوضعية 
الصحيحة 

للعمود الفقري 
عن طريق 
االنقباض 

  العضلي
التنسيق ما  -

بني عمل 
  األطراف 

التوافق ما  -
  بني املد و الشد

  
  
  

  : التمرين األول
األطراف األربع خفض منطقة الصدر االرتكاز على 

اىل أسفل مع رفع منطقة الظهر اىل أعلى رفع منطقة 
الصدر اىل أعلى و خفض منطقة الظهر و هكذا يكرر 

 – 5بالتناوب على شكل متوج فترة األداء ما بني 
  مرات 5 – 4ثا و يكرر  10

  االستلقاء على الظهر و االسترخاء: الراحة 
  : التمرين الثاين

االرتكاز على األطراف األربعة رفع اليد اليمىن مع 
 – 3ثا و يكرر من  5 – 3الرجل اليسرى لفترة من 

  مرات و تكون فترة الراحة كافية تستغل االسترخاء 5
  : التمرين الثالث

االستلقاء على الظهر الركبتان منثنيتان رفع اىل  -
أعلى اجلزء األسفل من منطقة اجلذع و البقاء على 

  مرات 5 – 4ثا و يكرر  5 – 3الوضع ملدة هذا 

  
  
  
  
  
  
  
  
'20  

  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

  

  
  

ابقاء على ابراز املنطقة 
الظهرية لألعلى و املنطقة 

  القطنية لألسفل
  

ادخال الرأس ما بني 
  الذراعني 

  
التركيز على االمتداد اجليد 
للذراع و الرجل مع النظر 

  لألمام

  
  

القسم 

    
  مشي خفيف  -
  حركات االطالة من الثبات -
  النحية الرياضية -

  
  
'5  

▲▲▲▲▲  
▲  
▲          █  
▲              

  



  03مذكرة رقم 

  اإلرشادات  التشكيالت  الزمن  احلاالت البيداغوجية  األهداف  األقسام
  
  
  

لقسم 
  التحضريي

  االصطفاف  -  
ركض اعتيادي مع دوران الذراعني للخلف و  -

  األمام
بتنشيط عضالت اجلسم و يئة مجيع متارين خاصة  -

  املفاصل
  مترير الكرة ىف كال االجتاهني:لعبة 
  

  
  
  
'10  

▲▲▲▲▲▲▲
▲▲  

  
               █  

  

  
 
 
 
 
  
  
  

القسم 
  الرئيسي

  
  
  
  
  
  
  

  
توسيع  -

املدى احلركي 
ملفاصل اجلسم 

بالتنسيق ما 
بني األطراف 

السفلية و 
  العلوية

البحث عن  -
الوضعية 

الصحيحة 
للعمود 
  الفقري

  : التمرين األول
االستلقاء على البطن مسك الرجلني باليدين مع رفع 

الرأس للخلف و حماولة جدب الرجلني تدوم فترة 
مرات فترة  5-3ثا و يكرر التمرين  6- 3األداء من 

الراحة تستغل لالسترخاء و إعادة املفاصل للوضع 
  الطبيعي

  : التمرين الثاين
األول ولكن مسك الرجل من نفس الوضعية للتمرين 

اليمىن باليد اليسرى مع مد الرجل اليسرى اىل اخللف 
و اليد اليمىن اىل األمام ورفع الرأس نسبيا اىل األعلى 

  مرات مع فترات راحة 5- 3ثا و يكرر  6-3يدوم 
  

  : التمرين الثالث
االستلقاء على البطن و الرجلني ممدودتان االرتكاز 

و منطقة اجلذع اىل أعلى  على الكفني مع رفع الكتفني
  5-3مع بقاء الركبتني و القدمني على األرض يدوم 

  مرات 4 -3ثا و يكرر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
'20 

 
 
 
 
  

  

  

  

  

   

 
  
  
  
  
  
  
  
  
حماولة جدب الرجلني  -

اىل األمام عاليا أبعد نقطة 
رفع الرأس  –ممكنة 

للخلف باحملافظة على 
  التوازن

    اخلتامي



  
القسم 
  اخلتامي

 

 
 

  

  مشي خفيف  -
  حركات االطالة من الثبات -
  النحية الرياضي -

  
'5  

  

 ▲▲▲▲▲  
▲  
▲          █  
▲              

 
 

  

  04مذكرة رقم 

  اإلرشادات  التشكيالت  الزمن  احلاالت البيداغوجية  األهداف  األقسام
  
  
  

القسم 
  التحضريي

  االصطفاف -  
ركض حر داخل ملعب مصطحب بتمارين  -

  عضالت اجلسم متنوعة ترتكز على يئة مفاصل و
  متارين االطالة -
 الطائرة:  لعبة -
  

  

'10  

▲▲▲▲▲▲▲▲▲   
  

               █  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

القسم 
  الرئيسي

توسيع املدى 
احلركي 
  للجذع 

   
االمتداد اجليد 

  للكتفني
  

استطالة 
عضالت 

  الظهر 
  

احساس بعمل 
  الكتفني

  
  
  

  :التمرين األول 
متباعدان و الوقوف يف وضع االستعداد القدمان  -

ثين اجلذع اىل . الذراعان عاليا ممسكتان بعصا
األسفل أمام و حماولة ملس بالعصا القدمني و العودة 

 6 – 5اىل الوضع السابق تدوم فترة األداء من 
  جمموعات مع فترات راحة 5 – 4مرات و يكرر 
  : التمرين الثاين

الوقوف يف وضع االستعداد و القدمان متباعدتان  -
عان عاليا ممسكتان بعصا ثين اجلذع اىل و الذرا

  اجلانب و الضغط امليل اىل اجلهة األخرى و الضغط
  : التمرين الثالث

من وضع الوقوف خطوة اىل األمام على رؤوس  -
الذراعان . األصابع الرجل اخللفية مد اجلذع عاليا

  ممدودتان عاليا اىل األمام

  
  
  
  
  
  
  
  
 '20  

    
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  
  
التركيز على استقامة  -

  الرجلني 
بروز الصدر لألسفل  -

النظر ( امتداد الرأس أماما 
  )لألمام 

حماولة مد الذراعان اىل  -
  أبعد ما ميكن 

البحث عن أبعد مدى  -
  ممكن

  
القسم 
  اخلتامي

 
 

  

  مشي خفيف  -
  حركات االطالة من الثبات -
  النحية الرياضية -
  

  
5  

▲▲▲▲▲  
▲  
▲          █  
▲              

    

 



 
 
 
 
 

 05مذكرة رقم 
     

  اإلرشادات  التشكيالت  الزمن  احلاالت البيداغوجية  األهداف  األقسام
  
  

القسم 
  التحضريي

  
  
  
تنشيط  -

الدورة 
  الدموية

  االصطفاف -
هرولة مع القيام بتمارين تسخني عضالت اجلسم  -

من احلركة رفع أحد الذراعني أماما عاليا خلفا و 
الذراع األخرى خفظها أسفل خلفا يؤدي التمرين 

  بتغيري وضع الذراعني 
من الثبات متارين اجلذع و تسخني األطراف  -

  العليا
 :لعبة شد احلبل :  لعبة -
  

  
  
  
  

10  

▲▲▲▲▲▲▲▲  
              
             █  

  
  
  

التسخني يكون بدون 
  اجتهاد

  
  
  
  
  
  
  

        
القسم 
  الرئيسي

  
  
  

  
  
  
  

         
  

  املدى احلركي
التأقلم مع 

  احلركة

  : التمرين األول
الوقوف مع تشابك اليدين ومد الذراعني أمام  -

اجلسم رفع الذراعني اىل أعلى الرأس مع أخذ شهيق 
الرجوع اىل الوضع ثا مث  4-3و البقاء يف الوضعية

  مرات 6-5السابق وتكرر 
  : التمرين الثاين

من وضع الوقوف الرجلني منفرجتني نسبيا رفع  -
الذراعني ممدودتني إىل أعلى الرأس مث الرجوع إىل 

  مرات 6- 5ثا وتكرر  4-3الوضع السابق 
  : التمرين الثالث

نصف خطوة لالمام وقوف على رؤوس أصابع  -
ني اىل اعلى أمام مع الشد فترة الرجل اخللفية الذراع

  مرات 5-3ثا وتكرر  4- 3األداء 

       
  
  
  

20  

  
    
  

  
  
  

حماولة االستقامة عند رفع 
  الذراعني 

احملافظة على التنفس 
  املستمر
  

التركيز على الوقوف  -
  السقيم للجسم

استقامة الرجلني و  -
احملافظة على الوضعية 

  املناسبة للظه



  
القسم  

  اخلتامى
 –حركات اإلطالة من الثبات  –مشي خفيف  -  

  النخبة الرياضية
5  ▲▲▲▲▲▲  

▲  
▲          █  
▲  

  

  
 
 

  06مذكرة رقم 

  االرشادات  التشكيالت  الزمن  احلاالت البيداغوجية  األهداف  األقسام
  
  
  

القسم 
  التحضريي

  االصطفاف -  
هرولة مع القيام بتمارين تسخني عضالت  -

اجلسم من احلركة رفع أحد الذراعني أماما عاليا 
خلفا و الذراع األخرى خفظها أسفل خلفا يؤدي 

  التمرين بتغيري وضع الذراعني 
من الثبات متارين اجلذع و تسخني األطراف  -

  العليا
 :لعبة شد احلبل :  لعبة -
  

  

'10  

 
▲▲▲▲▲▲▲▲▲  

  
               █  

  
  
  

حماولة تضحيخ طريقة 
  التمارين

  
  
  
  
  
  
  
  

القسم 
  الرئيسي

حركية مرونة  -
  عضالت الظهر

  
تثبيت  -

الوضعية 
الصحيحة 

للعمود الفقري 
عن طريق 
االنقباض 

  العضلي
التنسيق ما  -

بني عمل 

  : التمرين األول
األطراف األربع خفض منطقة االرتكاز على 

الصدر اىل أسفل مع رفع منطقة الظهر اىل أعلى 
رفع منطقة الصدر اىل أعلى و خفض منطقة الظهر 

و هكذا يكرر بالتناوب على شكل متوج فترة 
  مرات 5 – 4ثا و يكرر  10 – 5األداء ما بني 

  االستلقاء على الظهر و االسترخاء: الراحة 
  : التمرين الثاين

از على األطراف األربعة رفع اليد اليمىن مع االرتك
 3ثا و يكرر من  5 – 3الرجل اليسرى لفترة من 

مرات و تكون فترة الراحة كافية تستغل  5 –
  االسترخاء

  
  
  
  
  
  
  
  
'20  

  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  
  

ابقاء على ابراز املنطقة 
الظهرية لألعلى و املنطقة 

  القطنية لألسفل
  

ادخال الرأس ما بني 
  الذراعني 

  
التركيز على االمتداد اجليد 
للذراع و الرجل مع النظر 

  لألمام



  األطراف 
التوافق ما بني  -

  املد و الشد
  
  
  

  : التمرين الثالث
االستلقاء على الظهر الركبتان منثنيتان رفع اىل  -

أعلى اجلزء األسفل من منطقة اجلذع و البقاء على 
  مرات 5 – 4ثا و يكرر  5 – 3ملدة هذا الوضع 

  
  

  

  
  

القسم 
  اخلتامي

    
  مشي خفيف  -
  حركات االطالة من الثبات -
  النحية الرياضية -
  

  
  
'5  

▲▲▲▲▲  
▲  
▲          █  
▲              

  

  
 
 

  07مذكرة رقم 
  اإلرشادات  التشكيالت  الزمن  احلاالت البيداغوجية  األهداف  األقسام

  
  
  

لقسم 
  التحضريي

  االصطفاف  -  
ركض اعتيادي مع دوران الذراعني للخلف و  -

  األمام
بتنشيط عضالت اجلسم و يئة متارين خاصة  -

  مجيع املفاصل
  مترير الكرة ىف كال االجتاهني:لعبة 
  

  
  
  
'10  

▲▲▲▲▲▲▲▲▲  
  

               █  

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

القسم 
  الرئيسي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
توسيع املدى  -

احلركي ملفاصل 
اجلسم بالتنسيق 
ما بني األطراف 

السفلية و 
  العلوية

البحث عن  -
الوضعية 

الصحيحة 
  للعمود الفقري

  : التمرين األول
االستلقاء على البطن مسك الرجلني باليدين مع 

رفع الرأس للخلف و حماولة جدب الرجلني تدوم 
 5- 3ثا و يكرر التمرين  6-3فترة األداء من 

مرات فترة الراحة تستغل لالسترخاء و إعادة 
  املفاصل للوضع الطبيعي

  : التمرين الثاين
الوضعية للتمرين األول ولكن مسك من نفس 

الرجل اليمىن باليد اليسرى مع مد الرجل اليسرى 
اىل اخللف و اليد اليمىن اىل األمام ورفع الرأس 

 5-3ثا و يكرر  6-3نسبيا اىل األعلى يدوم 
  مرات مع فترات راحة

  
  : التمرين الثالث

االستلقاء على البطن و الرجلني ممدودتان االرتكاز 
 مع رفع الكتفني و منطقة اجلذع اىل على الكفني

أعلى مع بقاء الركبتني و القدمني على األرض يدوم 
  مرات 4 -3ثا و يكرر   5- 3
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
'20  

  

  
  
  

  

  

  
  
  

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
حماولة جدب الرجلني  -

اىل األمام عاليا أبعد نقطة 
رفع الرأس  –ممكنة 

للخلف باحملافظة على 
  التوازن

  
  

القسم 
  اخلتامي

 
 

  

  
  مشي خفيف  -
  حركات االطالة من الثبات -
  النحية الرياضية -

  
  
'5  

▲▲▲▲▲  
▲  
▲          █  
▲              

 
 
 

  

  08مذكرة رقم 

  اإلرشادات  التشكيالت  الزمن  احلاالت البيداغوجية  األهداف  األقسام
  
  
  

  االصطفاف -  
ركض حر داخل ملعب مصطحب بتمارين  -

  على يئة مفاصل و عضالت اجلسم متنوعة ترتكز
  متارين االطالة -

  

'10  

▲▲▲▲▲▲▲▲▲   
  

               █  

  
  
  



القسم 
  التحضريي

 الطائرة:  لعبة -
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

القسم 
  الرئيسي

توسيع املدى 
احلركي 
  للجذع 

   
االمتداد اجليد 

  للكتفني
  

استطالة 
عضالت 

  الظهر 
  

احساس بعمل 
  الكتفني

  
  
  

  :التمرين األول 
االستعداد القدمان متباعدان و الوقوف يف وضع  -

ثين اجلذع اىل . الذراعان عاليا ممسكتان بعصا
األسفل أمام و حماولة ملس بالعصا القدمني و العودة 

 6 – 5اىل الوضع السابق تدوم فترة األداء من 
  جمموعات مع فترات راحة 5 – 4مرات و يكرر 
  : التمرين الثاين

متباعدتان  الوقوف يف وضع االستعداد و القدمان -
و الذراعان عاليا ممسكتان بعصا ثين اجلذع اىل 

  اجلانب و الضغط امليل اىل اجلهة األخرى و الضغط
  : التمرين الثالث

من وضع الوقوف خطوة اىل األمام على رؤوس  -
الذراعان . األصابع الرجل اخللفية مد اجلذع عاليا

  ممدودتان عاليا اىل األمام

  
  
  
  
  
  
  
  
 '20  

    
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  
  
التركيز على  -

  استقامة الرجلني 
بروز الصدر  -

لألسفل امتداد الرأس 
النظر لألمام ( أماما 

(  
حماولة مد  -

الذراعان اىل أبعد ما 
  ميكن 

البحث عن أبعد  -
  مدى ممكن

  
  

 القسم 
  اخلتامي

 
 
 

  

  مشي خفيف  -
  حركات االطالة من الثبات -
  النحية الرياضية -
  

  
5  

▲▲▲▲▲  
▲  
▲          █  
▲              

    

  
 
 
 
 

  09مذكرة رقم   

  االرشادات  التشكيالت  الزمن  احلاالت البيداغوجية  األهداف  األقسام
  االصطفاف -    

    هرولة مع دوران الذراعني لألمام -
▲▲▲▲▲▲▲▲  

              
  



  
  

القسم 
  التحضريي

  
  
تنشيط  -

الدورة 
  الدموية

  ركض اعتيادي مع دوران الذراعني للخلف -
فتل و ثين و رفع و مد و متارين اجلذع من  -

  خفض و تدوير اجلذع و الورك
  متارين إطالة و يئة عامة للجسم و مفاصله -

  املطاردة بالكرة: لعبة 
  

'10  
             █    

  
التسخني يكون 

  بدون اجتهاد

  
  
  
  
  
  
  

القسم 
  الرئيسي

  
  
  
  
  
  
  
  

  املدى احلركي
التأقلم مع 

  احلركة

  : األولالتمرين 
الوقوف مع تشابك اليدين ومد الذراعني أمام  -

اجلسم رفع الذراعني اىل أعلى الرأس مع أخذ شهيق 
ثا مث الرجوع اىل الوضع  4-3و البقاء يف الوضعية

  مرات 6-5السابق وتكرر 
  : التمرين الثاين

من وضع الوقوف الرجلني منفرجتني نسبيا رفع  -
الرأس مث الرجوع إىل الذراعني ممدودتني إىل أعلى 

  مرات 6- 5ثا وتكرر  4-3الوضع السابق 
  : التمرين الثالث

نصف خطوة لالمام وقوف على رؤوس أصابع  -
الرجل اخللفية الذراعني اىل اعلى أمام مع الشد فترة 

  مرات 5-3ثا وتكرر  4- 3األداء 

  
  
  
  
  
  
  
'20  

  
  
  

 

 
 

 
 

 
 

  

  
  
  
التركيز على الوقوف  -

  السقيم للجسم
استقامة الرجلني و  -

احملافظة على الوضعية 
  املناسبة للظهر

حماولة االستقامة عند رفع 
  الذراعني 

احملافظة على التنفس 
  املستمر

  
  

القسم 
  اخلتامي

     
 –حركات اإلطالة من الثبات  –مشي خفيف  -

  .النخبة الرياضية

  
  
'5  

▲▲▲▲▲▲▲  
▲  

                  ▲

  

 

  10مذكرة رقم 



  االرشادات  التشكيالت  الزمن  احلاالت البيداغوجية  األهداف  األقسام
  
  
  

القسم 
  التحضريي

  االصطفاف -  
هرولة مع القيام بتمارين تسخني عضالت اجلسم  -

من احلركة رفع أحد الذراعني أماما عاليا خلفا و 
الذراع األخرى خفظها أسفل خلفا يؤدي التمرين 

  بتغيري وضع الذراعني 
متارين اجلذع و تسخني األطراف من الثبات  -

  العليا
  :لعبة شد احلبل :  لعبة -

  

'10  

 
▲▲▲▲▲▲▲▲▲  

  
               █  

  
  
  

حماولة تضحيخ طريقة 
  التمارين

  
  
  
  
  
  
  
  

القسم 
  الرئيسي

حركية  -
مرونة 

عضالت 
  الظهر

تثبيت  -
الوضعية 

الصحيحة 
للعمود 

الفقري عن 
طريق 

االنقباض 
  العضلي

التنسيق ما  -
بني عمل 
  األطراف 

التوافق ما  -
بني املد و 

  الشد

  : التمرين األول
االرتكاز على األطراف األربع خفض منطقة الصدر 
اىل أسفل مع رفع منطقة الظهر اىل أعلى رفع منطقة 

الصدر اىل أعلى و خفض منطقة الظهر و هكذا 
يكرر بالتناوب على شكل متوج فترة األداء ما بني 

  مرات 6 – 5ثا و يكرر  10 – 5
  االستلقاء على الظهر و االسترخاء: الراحة 

  : ثاينالتمرين ال
االرتكاز على األطراف األربعة رفع اليد اليمىن مع 

 4ثا و يكرر من  5 – 3الرجل اليسرى لفترة من 
مرات و تكون فترة الراحة كافية تستغل  6 –

  االسترخاء
  : التمرين الثالث

االستلقاء على الظهر الركبتان منثنيتان رفع اىل  -
لى أعلى اجلزء األسفل من منطقة اجلذع و البقاء ع

  مرات 6 – 5ثا و يكرر  5 – 3هذا الوضع ملدة 

  
  
  
  
  
  
  
  
'20  

  

  
  
  
  

  
  

  
  

  

  
  

ابقاء على ابراز املنطقة 
الظهرية لألعلى و املنطقة 

  القطنية لألسفل
  

ادخال الرأس ما بني 
  الذراعني 

  
التركيز على االمتداد اجليد 
للذراع و الرجل مع النظر 

  لألمام
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
القسم 
  اخلتامي

    
  مشي خفيف  -
  حركات االطالة من الثبات -
  النحية الرياضية -
  

  
  
'5  

▲▲▲▲▲  
▲  
▲          █  
▲              

  



  

 11مذكرة رقم 

  االرشادات  التشكيالت  الزمن  احلاالت البيداغوجية  األهداف  األقسام
  
  
  

القسم 
  التحضريي

  
  
  
تنشيط  -

  الدورة الدموية

  االصطفاف -
  الذراعني لألمامهرولة مع دوران  -
  ركض اعتيادي مع دوران الذراعني للخلف -
متارين اجلذع من فتل و ثين و رفع و مد و  -

  خفض و تدوير اجلذع و الورك
  متارين إطالة و يئة عامة للجسم و مفاصله -

  املطاردة بالكرة: لعبة 
  

  

'12  

▲▲▲▲▲▲▲▲  
              
             █  

  
  
  

التسخني يكون بدون 
  اجتهاد

  
  
  
  
  
  
  

القسم 
  الرئيسي

  
  
  
  
  
  
  
  

  املدى احلركي
التأقلم مع 

  احلركة

  : التمرين األول
الوقوف مع تشابك اليدين ومد الذراعني أمام  -

اجلسم رفع الذراعني اىل أعلى الرأس مع أخذ 
ثا مث الرجوع اىل  4-3شهيق و البقاء يف الوضعية

  مرات 7-6الوضع السابق وتكرر 
  : التمرين الثاين

من وضع الوقوف الرجلني منفرجتني نسبيا رفع  -
الذراعني ممدودتني إىل أعلى الرأس مث الرجوع إىل 

  مرات 7- 5ثا وتكرر  4-3الوضع السابق 
  : التمرين الثالث

نصف خطوة لالمام وقوف على رؤوس أصابع  -
الرجل اخللفية الذراعني اىل اعلى أمام مع الشد 

  مرات 6-4ثا وتكرر  4- 3فترة األداء 

  
  
  
  
  
  
  
'22  

  
  
  

 

 
 

 
 

  

  
  
  
التركيز على الوقوف  -

  السقيم للجسم
استقامة الرجلني و  -

احملافظة على الوضعية 
  املناسبة للظهر

حماولة االستقامة عند رفع 
  الذراعني 

احملافظة على التنفس 
  املستمر

  
  

القسم 

     
 –حركات اإلطالة من الثبات  –مشي خفيف  -

  .الرياضيةالنخبة 

  
  
7  

▲▲▲▲▲▲▲  
▲  

                  ▲

  



  اخلتامي

  

 

  12مذكرة رقم 

  االرشادات  التشكيالت  الزمن  احلاالت البيداغوجية  األهداف  األقسام
  
  
  

القسم 
  التحضريي

  االصطفاف -  
هرولة مع القيام بتمارين تسخني عضالت اجلسم  -

من احلركة رفع أحد الذراعني أماما عاليا خلفا و 
الذراع األخرى خفظها أسفل خلفا يؤدي التمرين 

  بتغيري وضع الذراعني 
من الثبات متارين اجلذع و تسخني األطراف  -

  العليا
  :لعبة شد احلبل :  لعبة -

  

12  

 
▲▲▲▲▲▲▲▲▲  

  
               █  

  
  
  

حماولة تضحيخ طريقة 
  التمارين

  
  
  
  
  
  
  
  

القسم 
  الرئيسي

حركية  -
مرونة 

عضالت 
  الظهر

  
تثبيت  -

الوضعية 
الصحيحة 

للعمود 
الفقري عن 

طريق 
االنقباض 

  العضلي
التنسيق ما  -

بني عمل 
  األطراف 

التوافق ما  -
بني املد و 

  : التمرين األول
االرتكاز على األطراف األربع خفض منطقة الصدر 
اىل أسفل مع رفع منطقة الظهر اىل أعلى رفع منطقة 

الصدر اىل أعلى و خفض منطقة الظهر و هكذا 
يكرر بالتناوب على شكل متوج فترة األداء ما بني 

  مرات 6 – 5ثا و يكرر  10 – 5
  االستلقاء على الظهر و االسترخاء: الراحة 

  : الثاينالتمرين 
االرتكاز على األطراف األربعة رفع اليد اليمىن مع 

 4ثا و يكرر من  5 – 3الرجل اليسرى لفترة من 
مرات و تكون فترة الراحة كافية تستغل  6 –

  االسترخاء
  : التمرين الثالث

االستلقاء على الظهر الركبتان منثنيتان رفع اىل  -
على  أعلى اجلزء األسفل من منطقة اجلذع و البقاء

  مرات 6 – 5ثا و يكرر  5 – 3هذا الوضع ملدة 

  
  
  
  
  
  
  
  

22  

  

  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

  

  
  

ابقاء على ابراز املنطقة 
الظهرية لألعلى و املنطقة 

  القطنية لألسفل
  

ادخال الرأس ما بني 
  الذراعني 

  
التركيز على االمتداد اجليد 
للذراع و الرجل مع النظر 

  لألمام



  الشد
  

  
القسم 
  اخلتامي

  مشي خفيف  -  
  حركات االطالة من الثبات -
  النحية الرياضية -
  

  
  
7  

▲▲▲▲▲  
▲  
▲          █  
▲              

  

  

  13مذكرة رقم 

  اإلرشادات  التشكيالت  الزمن  احلاالت البيداغوجية  األهداف  األقسام
  
  
  

لقسم 
  التحضريي

  االصطفاف  -  
ركض اعتيادي مع دوران الذراعني للخلف  -

  و األمام
متارين خاصة بتنشيط عضالت اجلسم و  -

  يئة مجيع املفاصل
  مترير الكرة ىف كال االجتاهني:لعبة 

  
  
  
'12  

▲▲▲▲▲▲▲▲
▲  

  
               █  

  



  
  
  
  
  
  
  

القسم 
  الرئيسي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
توسيع  -

املدى احلركي 
ملفاصل اجلسم 

بالتنسيق ما 
بني األطراف 

السفلية و 
  العلوية

البحث عن  -
الوضعية 

الصحيحة 
للعمود 
  الفقري

  : التمرين األول
االستلقاء على البطن مسك الرجلني باليدين مع 

رفع الرأس للخلف و حماولة جدب الرجلني 
ثا و يكرر التمرين  6-3تدوم فترة األداء من 

مرات فترة الراحة تستغل لالسترخاء و  4-6
  إعادة املفاصل للوضع الطبيعي

  : التمرين الثاين
ية للتمرين األول ولكن مسك من نفس الوضع

الرجل اليمىن باليد اليسرى مع مد الرجل 
اليسرى اىل اخللف و اليد اليمىن اىل األمام 

ثا و  6-3ورفع الرأس نسبيا اىل األعلى يدوم 
  مرات مع فترات راحة 6-4يكرر 

  
  : التمرين الثالث

االستلقاء على البطن و الرجلني ممدودتان 
االرتكاز على الكفني مع رفع الكتفني و منطقة 

اجلذع اىل أعلى مع بقاء الركبتني و القدمني 
 5 -4ثا و يكرر   5-3على األرض يدوم 

  مرات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
'22  

  

  

  

  
  

  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
حماولة جدب الرجلني  -

اىل األمام عاليا أبعد نقطة 
رفع الرأس  – ممكنة

للخلف باحملافظة على 
  التوازن

  
القسم 
  اخلتامي

 
 

  

  مشي خفيف  -
  حركات االطالة من الثبات -
  النحية الرياضية -

7  ▲▲▲▲▲  
▲  
▲          █  
▲              

 
 
 

  

  14مذكرة رقم 

  اإلرشادات  التشكيالت  الزمن  احلاالت البيداغوجية  األهداف  األقسام
  
  
  

القسم 

  االصطفاف -  
ركض حر داخل ملعب مصطحب  -

بتمارين متنوعة ترتكز على يئة مفاصل 

  

'12  

▲▲▲▲▲▲▲
▲▲   

  
               █  

  
  
  



  و عضالت اجلسم  التحضريي
  متارين االطالة -
  الطائرة:  لعبة -

  

  
  
  
  
  
  
  
  

القسم 
  الرئيسي

توسيع املدى 
احلركي 
  للجذع 

   
االمتداد اجليد 

  للكتفني
  

استطالة 
عضالت 

  الظهر 
  

احساس بعمل 
  الكتفني

  
  
  

  :التمرين األول 
الوقوف يف وضع االستعداد القدمان  -

. متباعدان و الذراعان عاليا ممسكتان بعصا
ثين اجلذع اىل األسفل أمام و حماولة ملس 

بالعصا القدمني و العودة اىل الوضع السابق 
مرات و يكرر  6 – 5تدوم فترة األداء من 

  ةجمموعات مع فترات راح 6 – 5
  : التمرين الثاين

الوقوف يف وضع االستعداد و القدمان  -
متباعدتان و الذراعان عاليا ممسكتان بعصا 
ثين اجلذع اىل اجلانب و الضغط امليل اىل 

  اجلهة األخرى و الضغط
  : التمرين الثالث

من وضع الوقوف خطوة اىل األمام على  -
رؤوس األصابع الرجل اخللفية مد اجلذع 

  الذراعان ممدودتان عاليا اىل األمام. عاليا

  
  
  
  
  
  
  
  
 '22  

    

  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
التركيز على  -

  استقامة الرجلني 
بروز الصدر  -

لألسفل امتداد الرأس 
  )النظر لألمام ( أماما 

حماولة مد الذراعان  -
  اىل أبعد ما ميكن 

البحث عن أبعد  -
  مدى ممكن

القسم 
  اخلتامي

 
 

  

  مشي خفيف  -
  حركات االطالة من الثبات -
  النحية الرياضية -
  

  
7  

▲▲▲▲▲  
▲  
▲          █  
▲              

    

 15مذكرة رقم
  اإلرشادات  التشكيالت  الزمن  احلاالت البيداغوجية  األهداف  األقسام



  
  

القسم 
  التحضريي

  
  
  
تنشيط  -

الدورة 
  الدموية

  االصطفاف -
هرولة مع القيام بتمارين تسخني  -

عضالت اجلسم من احلركة رفع أحد 
الذراعني أماما عاليا خلفا و الذراع 
األخرى خفظها أسفل خلفا يؤدي 

  التمرين بتغيري وضع الذراعني 
من الثبات متارين اجلذع و تسخني  -

  األطراف العليا
  :لعبة شد احلبل :  لعبة -

  
  
  
  

12  

▲▲▲▲▲▲▲
▲  

              
             █  

  
  
  

التسخني يكون بدون 
  اجتهاد

  
  
  
  
  
  
  

        
القسم 
  الرئيسي

  
  
  

  
  
  
  

         
  

  املدى احلركي
التأقلم مع 

  احلركة

  : التمرين األول
الوقوف مع تشابك اليدين ومد  -

الذراعني أمام اجلسم رفع الذراعني اىل 
أعلى الرأس مع أخذ شهيق و البقاء يف 

ثا مث الرجوع اىل الوضع  4-3الوضعية
  مرات 7-6السابق وتكرر 
  : التمرين الثاين

من وضع الوقوف الرجلني منفرجتني  -
نسبيا رفع الذراعني ممدودتني إىل أعلى 

-3جوع إىل الوضع السابق الرأس مث الر
  مرات 7-6ثا وتكرر  4

  : التمرين الثالث
نصف خطوة لالمام وقوف على  -

رؤوس أصابع الرجل اخللفية الذراعني 
 4-3اىل اعلى أمام مع الشد فترة األداء 

  مرات 6-4ثا وتكرر 

       
  
  
  

22  

  
    

  

  
  
  

حماولة االستقامة عند 
  رفع الذراعني 

احملافظة على التنفس 
  املستمر
  

التركيز على  -
الوقوف السقيم 

  للجسم
استقامة الرجلني و  -

احملافظة على الوضعية 
  املناسبة للظه

القسم   
  اخلتامى

حركات اإلطالة من  –مشي خفيف  -  
  النخبة الرياضية –الثبات 

7  ▲▲▲▲▲▲  
▲  
▲          █  
▲  

  



  16مذكرة رقم 

  االرشادات  التشكيالت  الزمن  احلاالت البيداغوجية  األهداف  األقسام
  
  
  

القسم 
  التحضريي

  االصطفاف -  
هرولة مع القيام بتمارين تسخني عضالت اجلسم  -

من احلركة رفع أحد الذراعني أماما عاليا خلفا و 
الذراع األخرى خفظها أسفل خلفا يؤدي التمرين 

  بتغيري وضع الذراعني 
من الثبات متارين اجلذع و تسخني األطراف  -

  العليا
 :لعبة شد احلبل :  لعبة -
  

  

'12  

 
▲▲▲▲▲▲▲▲▲  

  
               █  

  
  
  

حماولة تضحيخ طريقة 
  التمارين

  
  
  
  
  
  
  
  

القسم 
  الرئيسي

حركية  -
مرونة 

عضالت 
  الظهر

  
تثبيت  -

الوضعية 
الصحيحة 

للعمود 
الفقري عن 

طريق 
االنقباض 

  العضلي
التنسيق ما  -

بني عمل 
  األطراف 

التوافق ما  -
بني املد و 

  الشد
  

  : التمرين األول
االرتكاز على األطراف األربع خفض منطقة الصدر 
اىل أسفل مع رفع منطقة الظهر اىل أعلى رفع منطقة 

الصدر اىل أعلى و خفض منطقة الظهر و هكذا 
يكرر بالتناوب على شكل متوج فترة األداء ما بني 

  مرات 6 – 5ثا و يكرر  10 – 5
  و االسترخاءاالستلقاء على الظهر : الراحة 

  : التمرين الثاين
االرتكاز على األطراف األربعة رفع اليد اليمىن مع 

 4ثا و يكرر من  5 – 3الرجل اليسرى لفترة من 
مرات و تكون فترة الراحة كافية تستغل  6 –

  االسترخاء
  : التمرين الثالث

االستلقاء على الظهر الركبتان منثنيتان رفع اىل  -
منطقة اجلذع و البقاء على أعلى اجلزء األسفل من 

  مرات 6 – 5ثا و يكرر  5 – 3هذا الوضع ملدة 
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ابقاء على ابراز املنطقة 
الظهرية لألعلى و املنطقة 

  القطنية لألسفل
  

ادخال الرأس ما بني 
  الذراعني 

  
التركيز على االمتداد اجليد 
للذراع و الرجل مع النظر 

  لألمام

  
  

    
  مشي خفيف  -

  
  

▲▲▲▲▲  
▲  
▲          █  

  



القسم 
  اخلتامي

  حركات االطالة من الثبات -
  النحية الرياضية -

7  ▲              

  17مذكرة رقم 

  اإلرشادات  التشكيالت  الزمن  احلاالت البيداغوجية  األهداف  األقسام
  
  
  

لقسم 
  التحضريي

  االصطفاف  -  
و  ركض اعتيادي مع دوران الذراعني للخلف -

  األمام
متارين خاصة بتنشيط عضالت اجلسم و يئة  -

  مجيع املفاصل
  مترير الكرة ىف كال االجتاهني:لعبة 

  
  
  

12  

▲▲▲▲▲▲▲▲▲  
  

               █  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

القسم 
  الرئيسي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
توسيع املدى  -

احلركي ملفاصل 
اجلسم بالتنسيق 
ما بني األطراف 

السفلية و 
  العلوية

البحث عن  -
الوضعية 

الصحيحة 
  للعمود الفقري

  : التمرين األول
االستلقاء على البطن مسك الرجلني باليدين مع 

رفع الرأس للخلف و حماولة جدب الرجلني تدوم 
 6- 4ثا و يكرر التمرين  6-3فترة األداء من 

مرات فترة الراحة تستغل لالسترخاء و إعادة 
  املفاصل للوضع الطبيعي

  : ينالتمرين الثا
من نفس الوضعية للتمرين األول ولكن مسك 

الرجل اليمىن باليد اليسرى مع مد الرجل اليسرى 
اىل اخللف و اليد اليمىن اىل األمام ورفع الرأس 

 6-4ثا و يكرر  6-3نسبيا اىل األعلى يدوم 
  مرات مع فترات راحة

  
  : التمرين الثالث

از االستلقاء على البطن و الرجلني ممدودتان االرتك
على الكفني مع رفع الكتفني و منطقة اجلذع اىل 

أعلى مع بقاء الركبتني و القدمني على األرض يدوم 
  مرات 5 -3ثا و يكرر   5- 3
  

22    

  
  
  

  

  
  

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
حماولة جدب الرجلني اىل  -

األمام عاليا أبعد نقطة ممكنة 
رفع الرأس للخلف  –

  باحملافظة على التوازن



  
  

القسم 
  اخلتامي

 
 

  

  
  مشي خفيف  -
  حركات االطالة من الثبات -
  النحية الرياضية -

  
  
7  

▲▲▲▲▲  
▲  
▲          █  
▲              

 
 
 

  

 

  18مذكرة رقم

  اإلرشادات  التشكيالت  الزمن  احلاالت البيداغوجية  األهداف  األقسام

  
  
  

القسم 
  التحضريي

  االصطفاف -  
ركض حر داخل ملعب مصطحب بتمارين  -

  على يئة مفاصل و عضالت اجلسم متنوعة ترتكز
  متارين االطالة -
 الطائرة:  لعبة -
  

  

'12  

▲▲▲▲▲▲▲▲▲   
  

               █  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

القسم 
  الرئيسي

توسيع املدى 
احلركي 
  للجذع 

   
االمتداد اجليد 

  للكتفني
  

استطالة 
عضالت 

  الظهر 
  

احساس بعمل 
  الكتفني

  
  
  

  :التمرين األول 
الوقوف يف وضع االستعداد القدمان متباعدان و  -

ثين اجلذع اىل . الذراعان عاليا ممسكتان بعصا
األسفل أمام و حماولة ملس بالعصا القدمني و العودة 

 6 – 5اىل الوضع السابق تدوم فترة األداء من 
  جمموعات مع فترات راحة 6 – 5مرات و يكرر 
  : التمرين الثاين

االستعداد و القدمان متباعدتان الوقوف يف وضع  -
و الذراعان عاليا ممسكتان بعصا ثين اجلذع اىل 

  اجلانب و الضغط امليل اىل اجلهة األخرى و الضغط
  : التمرين الثالث

من وضع الوقوف خطوة اىل األمام على رؤوس  -
الذراعان . األصابع الرجل اخللفية مد اجلذع عاليا

  ممدودتان عاليا اىل األمام

  
  
  
  
  
  
  
  
 22  

    
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  
  
التركيز على استقامة  -

  الرجلني 
بروز الصدر لألسفل  -

النظر ( امتداد الرأس أماما 
  )لألمام 

حماولة مد الذراعان اىل  -
  أبعد ما ميكن 

البحث عن أبعد مدى  -
  ممكن



  
  

 القسم
  اخلتامي

  
 
 

  

  مشي خفيف  -
  حركات االطالة من الثبات -
  النحية الرياضية -
  

7  ▲▲▲▲▲  
▲  
▲          █  
▲              

    

  

  
  
 
 
  

  19مذكرة رقم   

  االرشادات  التشكيالت  الزمن  احلاالت البيداغوجية  األهداف  األقسام
  
  
  

القسم 
  التحضريي

  
  
  
تنشيط  -

  الدورة الدموية

  االصطفاف -
  هرولة مع دوران الذراعني لألمام -
  ركض اعتيادي مع دوران الذراعني للخلف -
اجلذع من فتل و ثين و رفع و مد و  متارين -

  خفض و تدوير اجلذع و الورك
  متارين إطالة و يئة عامة للجسم و مفاصله -

  املطاردة بالكرة: لعبة 
  

  

12  

▲▲▲▲▲▲▲▲  
              
             █  

  
  
  

  التسخني يكون بدون اجتهاد

  
  
  
  
  
  
  

القسم 
  الرئيسي

  
  
  
  
  
  
  
  

  املدى احلركي
التأقلم مع 

  احلركة

  : التمرين األول
الوقوف مع تشابك اليدين ومد الذراعني أمام  -

اجلسم رفع الذراعني اىل أعلى الرأس مع أخذ شهيق 
ثا مث الرجوع اىل الوضع  4-3و البقاء يف الوضعية

  مرات 7-6السابق وتكرر 
  : التمرين الثاين

من وضع الوقوف الرجلني منفرجتني نسبيا رفع  -
الذراعني ممدودتني إىل أعلى الرأس مث الرجوع إىل 

  مرات 7- 6ثا وتكرر  4-3الوضع السابق 
  : التمرين الثالث

نصف خطوة لالمام وقوف على رؤوس أصابع  -
الرجل اخللفية الذراعني اىل اعلى أمام مع الشد فترة 

  اتمر 6-4ثا وتكرر  4- 3األداء 

  
  
  
  
  
  
  

22  
  
  
  

 

 
 

  
  
  
التركيز على الوقوف  -

  السقيم للجسم
استقامة الرجلني و احملافظة  -

  على الوضعية املناسبة للظهر
حماولة االستقامة عند رفع 

  الذراعني 
  احملافظة على التنفس املستمر



 
 

 
 

  
  
  

القسم 
  اخلتامي

     
 –حركات اإلطالة من الثبات  –مشي خفيف  -

  .الرياضيةالنخبة 

  
  
7  

▲▲▲▲▲▲▲  
▲  

                 

  

  

  20مذكرة رقم 

  االرشادات  التشكيالت  الزمن  احلاالت البيداغوجية  األهداف  األقسام
  
  
  

القسم 
  التحضريي

  االصطفاف -  
هرولة مع القيام بتمارين تسخني عضالت اجلسم  -

من احلركة رفع أحد الذراعني أماما عاليا خلفا و 
الذراع األخرى خفظها أسفل خلفا يؤدي التمرين 

  بتغيري وضع الذراعني 
من الثبات متارين اجلذع و تسخني األطراف  -

  العليا
 :لعبة شد احلبل :  لعبة -
  

  

12  

 
▲▲▲▲▲▲▲▲▲  

  
               █  

  
  
  

حماولة تضحيخ طريقة 
  التمارين

  
  
  
  
  
  

حركية  -
مرونة 

عضالت 
  الظهر

  
تثبيت  -

  : التمرين األول
االرتكاز على األطراف األربع خفض منطقة الصدر 
اىل أسفل مع رفع منطقة الظهر اىل أعلى رفع منطقة 

الصدر اىل أعلى و خفض منطقة الظهر و هكذا 
يكرر بالتناوب على شكل متوج فترة األداء ما بني 

  مرات 7 – 6ثا و يكرر  10 – 5
  االستلقاء على الظهر و االسترخاء: الراحة 

  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  

  
  

ابقاء على ابراز املنطقة 
الظهرية لألعلى و 

  املنطقة القطنية لألسفل
  



  
  

القسم 
  الرئيسي

الوضعية 
الصحيحة 

للعمود 
الفقري عن 

طريق 
االنقباض 

  العضلي
التنسيق ما  -

بني عمل 
  األطراف 

التوافق ما  -
بني املد و 

  الشد
  

  : ثاينالتمرين ال
االرتكاز على األطراف األربعة رفع اليد اليمىن مع 

 5ثا و يكرر من  5 – 3الرجل اليسرى لفترة من 
مرات و تكون فترة الراحة كافية تستغل  7 –

  االسترخاء
  : التمرين الثالث

االستلقاء على الظهر الركبتان منثنيتان رفع اىل  -
لى أعلى اجلزء األسفل من منطقة اجلذع و البقاء ع

  مرات 7 – 6ثا و يكرر  5 – 3هذا الوضع ملدة 

22  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  
  

  

ادخال الرأس ما بني 
  الذراعني 

  
التركيز على االمتداد 

اجليد للذراع و الرجل 
  مع النظر لألمام

القسم 
  اخلتامي

  مشي خفيف  -  
  حركات االطالة من الثبات -
  النحية الرياضية -

  
  
'7  

▲▲▲▲▲  
▲  
▲          █  
▲              

  

 21مذكرة رقم 

  االرشادات  التشكيالت  الزمن  احلاالت البيداغوجية  األهداف  األقسام
  
  
  

القسم 
  التحضريي

  
  
  
تنشيط  -

  الدورة الدموية

  االصطفاف -
  الذراعني لألمامهرولة مع دوران  -
  ركض اعتيادي مع دوران الذراعني للخلف -
متارين اجلذع من فتل و ثين و رفع و مد و  -

  خفض و تدوير اجلذع و الورك
  متارين إطالة و يئة عامة للجسم و مفاصله -

  املطاردة بالكرة: لعبة 
  

  

15  

▲▲▲▲▲▲▲▲  
              
             █  

  
  
  

  التسخني يكون بدون اجتهاد

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  : التمرين األول
الوقوف مع تشابك اليدين ومد الذراعني أمام  -

اجلسم رفع الذراعني اىل أعلى الرأس مع أخذ شهيق 
ثا مث الرجوع اىل الوضع  4-3و البقاء يف الوضعية

  مرات 8-7السابق وتكرر 
  : التمرين الثاين

  
  
  
  
  
  

   
  
  
التركيز على الوقوف  -

  السقيم للجسم
استقامة الرجلني و احملافظة  -



  
  

القسم 
  الرئيسي

  
  
  

  املدى احلركي
التأقلم مع 

  احلركة

من وضع الوقوف الرجلني منفرجتني نسبيا رفع  -
الذراعني ممدودتني إىل أعلى الرأس مث الرجوع إىل 

  مرات 8- 7ثا وتكرر  4-3الوضع السابق 
  : التمرين الثالث

نصف خطوة لالمام وقوف على رؤوس أصابع  -
الرجل اخللفية الذراعني اىل اعلى أمام مع الشد فترة 

  اتمر 7-5ثا وتكرر  4- 3األداء 

  
'25  

  
  
   

 

 
 

 
 

  

  على الوضعية املناسبة للظهر
حماولة االستقامة عند رفع 

  الذراعني 
  احملافظة على التنفس املستمر

  
  

القسم 
  اخلتامي

     
 –حركات اإلطالة من الثبات  –مشي خفيف  -

  .الرياضيةالنخبة 

  
  
  
  
'10  

▲▲▲▲▲▲▲  
▲  

                 

  

  

  22مذكرة رقم 

  االرشادات  التشكيالت  الزمن  احلاالت البيداغوجية  األهداف  األقسام
  
  
  

القسم 
  التحضريي

  االصطفاف -  
هرولة مع القيام بتمارين تسخني عضالت اجلسم  -

من احلركة رفع أحد الذراعني أماما عاليا خلفا و 
الذراع األخرى خفظها أسفل خلفا يؤدي التمرين 

  بتغيري وضع الذراعني 
من الثبات متارين اجلذع و تسخني األطراف  -

  العليا
 :لعبة شد احلبل :  لعبة -
  

  

15  

 
▲▲▲▲▲▲▲▲▲  

  
               █  

  
  
  

حماولة تضحيخ طريقة 
  التمارين

        : التمرين األولحركية  -  



  
  
  
  
  
  
  

القسم 
  الرئيسي

مرونة 
عضالت 

  الظهر
  
تثبيت  -

الوضعية 
الصحيحة 

للعمود 
الفقري عن 

طريق 
االنقباض 

  العضلي
التنسيق ما  -

بني عمل 
  األطراف 

التوافق ما  -
بني املد و 

  الشد

االرتكاز على األطراف األربع خفض منطقة الصدر 
اىل أسفل مع رفع منطقة الظهر اىل أعلى رفع منطقة 

الصدر اىل أعلى و خفض منطقة الظهر و هكذا 
يكرر بالتناوب على شكل متوج فترة األداء ما بني 

  مرات 7 – 6ثا و يكرر  10 – 5
  االستلقاء على الظهر و االسترخاء: الراحة 

  : ثاينالتمرين ال
االرتكاز على األطراف األربعة رفع اليد اليمىن مع 

 5ثا و يكرر من  5 – 3الرجل اليسرى لفترة من 
مرات و تكون فترة الراحة كافية تستغل  7 –

  االسترخاء
  : التمرين الثالث

االستلقاء على الظهر الركبتان منثنيتان رفع اىل  -
أعلى اجلزء األسفل من منطقة اجلذع و البقاء على 

  مرات 7 – 6ثا و يكرر  5 – 3هذا الوضع ملدة 

  
  
  
  
  
  
  

25  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

  

  
ابقاء على ابراز املنطقة 

الظهرية لألعلى و املنطقة 
  القطنية لألسفل

  
ادخال الرأس ما بني 

  الذراعني 
  

التركيز على االمتداد اجليد 
للذراع و الرجل مع النظر 

  لألمام

  
  

القسم 
  اخلتامي

    
  مشي خفيف  -
  حركات االطالة من الثبات -
  النحية الرياضية -
  

10  ▲▲▲▲▲  
▲  
▲          █  
▲              

  

  23مذكرة رقم 

  اإلرشادات  التشكيالت  الزمن  احلاالت البيداغوجية  األهداف  األقسام
  
  
  

لقسم 
  التحضريي

  االصطفاف  -  
ركض اعتيادي مع دوران الذراعني للخلف و  -

  األمام
متارين خاصة بتنشيط عضالت اجلسم و يئة  -

  مجيع املفاصل
  مترير الكرة ىف كال االجتاهني:لعبة 
  

  
  
  

15  

▲▲▲▲▲▲▲▲▲  
  

               █  

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

القسم 
  الرئيسي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
توسيع  -

املدى احلركي 
ملفاصل اجلسم 

بالتنسيق ما 
بني األطراف 

السفلية و 
  العلوية

البحث عن  -
الوضعية 

الصحيحة 
للعمود 
  الفقري

  : التمرين األول
االستلقاء على البطن مسك الرجلني باليدين مع 

رفع الرأس للخلف و حماولة جدب الرجلني تدوم 
 7- 5ثا و يكرر التمرين  6-3فترة األداء من 

مرات فترة الراحة تستغل لالسترخاء و إعادة 
  املفاصل للوضع الطبيعي

  : التمرين الثاين
من نفس الوضعية للتمرين األول ولكن مسك 

باليد اليسرى مع مد الرجل اليسرى  الرجل اليمىن
اىل اخللف و اليد اليمىن اىل األمام ورفع الرأس 

 7-5ثا و يكرر  6-3نسبيا اىل األعلى يدوم 
  مرات مع فترات راحة

  
  : التمرين الثالث

االستلقاء على البطن و الرجلني ممدودتان االرتكاز 
على الكفني مع رفع الكتفني و منطقة اجلذع اىل 

أعلى مع بقاء الركبتني و القدمني على األرض يدوم 
  مرات 6 -5ثا و يكرر   5- 3
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

25  

  
  

  
  
  

  

  
  

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
حماولة جدب الرجلني اىل  -

األمام عاليا أبعد نقطة ممكنة 
رفع الرأس للخلف  –

  باحملافظة على التوازن

القسم 
  اخلتامي

 
 

  

  مشي خفيف  -
  حركات االطالة من الثبات -
  النحية الرياضية -

  
  
'10  

▲▲▲▲▲  
▲  
▲          █  
▲              

 
 
 

  
  

  24مذكرة رقم 

  اإلرشادات  التشكيالت  الزمن  احلاالت البيداغوجية  األهداف  األقسام
  
  
  

القسم 

  االصطفاف -  
ركض حر داخل ملعب مصطحب بتمارين  -

  متنوعة ترتكز على يئة مفاصل و عضالت اجلسم
  متارين االطالة -

  

15  

▲▲▲▲▲▲▲▲▲   
  

               █  

  
  
  
  



 الطائرة:  لعبة -  التحضريي
  

  
  
  
  
  
  
  
  

القسم 
  الرئيسي

توسيع املدى 
احلركي 
  للجذع 

   
االمتداد اجليد 

  للكتفني
  

استطالة 
عضالت 

  الظهر 
  

احساس بعمل 
  الكتفني

  
  
  

  :التمرين األول 
الوقوف يف وضع االستعداد القدمان متباعدان و  -

ثين اجلذع اىل . الذراعان عاليا ممسكتان بعصا
األسفل أمام و حماولة ملس بالعصا القدمني و العودة 

 6 – 5اىل الوضع السابق تدوم فترة األداء من 
  جمموعات مع فترات راحة 7 – 6مرات و يكرر 
  : التمرين الثاين

الوقوف يف وضع االستعداد و القدمان متباعدتان  -
و الذراعان عاليا ممسكتان بعصا ثين اجلذع اىل 

  اجلانب و الضغط امليل اىل اجلهة األخرى و الضغط
  : التمرين الثالث

من وضع الوقوف خطوة اىل األمام على رؤوس  -
الذراعان . مد اجلذع عاليااألصابع الرجل اخللفية 

  ممدودتان عاليا اىل األمام

  
  
  
  
  
  
  
  
 25  

    
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  
  
التركيز على استقامة  -

  الرجلني 
بروز الصدر لألسفل  -

النظر ( امتداد الرأس أماما 
  )لألمام 

حماولة مد الذراعان اىل  -
  أبعد ما ميكن 

البحث عن أبعد مدى  -
  ممكن

  
القسم 
  اخلتامي

 
 

  

  مشي خفيف  -
  حركات االطالة من الثبات -
  النحية الرياضية -
  

  
10  

▲▲▲▲▲  
▲  
▲          █  
▲              

    

 
  
  
 
  
  

 25مذكرة رقم 
  اإلرشادات  التشكيالت  الزمن  احلاالت البيداغوجية  األهداف  األقسام



  
  

القسم 
  التحضريي

  
  
  
تنشيط  -

الدورة 
  الدموية

  االصطفاف -
هرولة مع القيام بتمارين تسخني عضالت اجلسم  -

من احلركة رفع أحد الذراعني أماما عاليا خلفا و 
الذراع األخرى خفظها أسفل خلفا يؤدي التمرين 

  بتغيري وضع الذراعني 
من الثبات متارين اجلذع و تسخني األطراف  -

  العليا
 :لعبة شد احلبل :  لعبة -
  

  
  
  
  

15  

▲▲▲▲▲▲▲▲  
              
             █  

  
  
  

  التسخني يكون بدون اجتهاد

  
  
  
  
  
  
  

        
القسم 
  الرئيسي

  
  
  

  
  
  
  

         
  

  املدى احلركي
التأقلم مع 

  احلركة

  : التمرين األول
الوقوف مع تشابك اليدين ومد الذراعني أمام  -

اجلسم رفع الذراعني اىل أعلى الرأس مع أخذ شهيق 
ثا مث الرجوع اىل الوضع  4-3و البقاء يف الوضعية

  مرات 8-7السابق وتكرر 
  : التمرين الثاين

من وضع الوقوف الرجلني منفرجتني نسبيا رفع  -
جوع إىل الذراعني ممدودتني إىل أعلى الرأس مث الر

  مرات 8- 7ثا وتكرر  4-3الوضع السابق 
  : التمرين الثالث

نصف خطوة لالمام وقوف على رؤوس أصابع  -
الرجل اخللفية الذراعني اىل اعلى أمام مع الشد فترة 

  مرات 7-5ثا وتكرر  4- 3األداء 

       
  
  
  

25  

  
    
  

  

  
  
  

حماولة االستقامة عند رفع 
  الذراعني 

  املستمر احملافظة على التنفس
  

التركيز على الوقوف  -
  السقيم للجسم

استقامة الرجلني و احملافظة  -
  على الوضعية املناسبة للظه

القسم       
  اخلتامى

 –حركات اإلطالة من الثبات  –مشي خفيف  -  
  النخبة الرياضية

10  ▲▲▲▲▲▲  
▲  
▲          █  
▲  

  

  
  
 
 



  26مذكرة رقم 

  االرشادات  التشكيالت  الزمن  البيداغوجيةاحلاالت   األهداف  األقسام
  
  
  

القسم 
  التحضريي

  االصطفاف -  
هرولة مع القيام بتمارين تسخني عضالت اجلسم  -

من احلركة رفع أحد الذراعني أماما عاليا خلفا و 
الذراع األخرى خفظها أسفل خلفا يؤدي التمرين 

  بتغيري وضع الذراعني 
األطراف من الثبات متارين اجلذع و تسخني  -

  العليا
 :لعبة شد احلبل :  لعبة -
  

15  
 
▲▲▲▲▲▲▲▲▲  

  
               █  

  
  
  

حماولة تضحيخ طريقة 
  التمارين

  
  
  
  
  
  
  
  

القسم 
  الرئيسي

حركية  -
مرونة 

عضالت 
  الظهر

  
تثبيت  -

الوضعية 
الصحيحة 

للعمود 
الفقري عن 

طريق 
االنقباض 

  العضلي
التنسيق ما  -

بني عمل 
  األطراف 

ما التوافق  -
بني املد و 

  الشد
  

  : التمرين األول
االرتكاز على األطراف األربع خفض منطقة الصدر 
اىل أسفل مع رفع منطقة الظهر اىل أعلى رفع منطقة 

الصدر اىل أعلى و خفض منطقة الظهر و هكذا 
يكرر بالتناوب على شكل متوج فترة األداء ما بني 

  مرات 7 – 6ثا و يكرر  10 – 5
  االستلقاء على الظهر و االسترخاء: الراحة 

  : التمرين الثاين
االرتكاز على األطراف األربعة رفع اليد اليمىن مع 

 5ثا و يكرر من  5 – 3الرجل اليسرى لفترة من 
مرات و تكون فترة الراحة كافية تستغل  7 –

  االسترخاء
  : التمرين الثالث

االستلقاء على الظهر الركبتان منثنيتان رفع اىل  -
على اجلزء األسفل من منطقة اجلذع و البقاء على أ

  مرات 7 – 6ثا و يكرر  5 – 3هذا الوضع ملدة 

  
  
  
  
  
  
  
  

25  

  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

  

  
  

ابقاء على ابراز املنطقة 
الظهرية لألعلى و املنطقة 

  القطنية لألسفل
  

ادخال الرأس ما بني 
  الذراعني 

  
التركيز على االمتداد اجليد 

مع النظر  للذراع و الرجل
  لألمام

  
القسم 

    
  مشي خفيف  -

  
  

▲▲▲▲▲  
▲  
▲          █  

  



  حركات االطالة من الثبات -  اخلتامي
  النحية الرياضية -

10  ▲              

  27مذكرة رقمم

  اإلرشادات  التشكيالت  الزمن  احلاالت البيداغوجية  األهداف  األقسام
  
  
  

لقسم 
  التحضريي

  االصطفاف  -  
دوران الذراعني للخلف و ركض اعتيادي مع  -

  األمام
متارين خاصة بتنشيط عضالت اجلسم و يئة  -

  مجيع املفاصل
  مترير الكرة ىف كال االجتاهني:لعبة 

  
  
  

15  

▲▲▲▲▲▲▲▲▲  
  

               █  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

القسم 
  الرئيسي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
توسيع  -

املدى احلركي 
ملفاصل اجلسم 

بالتنسيق ما 
بني األطراف 

السفلية و 
  العلوية

البحث عن  -
الوضعية 

الصحيحة 
للعمود 
  الفقري

  : التمرين األول
االستلقاء على البطن مسك الرجلني باليدين مع 

رفع الرأس للخلف و حماولة جدب الرجلني تدوم 
 7- 5ثا و يكرر التمرين  6-3فترة األداء من 

مرات فترة الراحة تستغل لالسترخاء و إعادة 
  الطبيعياملفاصل للوضع 

  : التمرين الثاين
من نفس الوضعية للتمرين األول ولكن مسك 

الرجل اليمىن باليد اليسرى مع مد الرجل اليسرى 
اىل اخللف و اليد اليمىن اىل األمام ورفع الرأس 

 7-5ثا و يكرر  6-3نسبيا اىل األعلى يدوم 
  مرات مع فترات راحة

  
  : التمرين الثالث

جلني ممدودتان االرتكاز االستلقاء على البطن و الر
على الكفني مع رفع الكتفني و منطقة اجلذع اىل 

أعلى مع بقاء الركبتني و القدمني على األرض يدوم 
  مرات 6 -5ثا و يكرر   5- 3
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

25  

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
حماولة جدب الرجلني اىل  -

األمام عاليا أبعد نقطة ممكنة 
رفع الرأس للخلف  –

  باحملافظة على التوازن



  
  

القسم 
  اخلتامي

 
 

  

  
  مشي خفيف  -
  حركات االطالة من الثبات -
  النحية الرياضية -

  
  

10  

▲▲▲▲▲  
▲  
▲          █  
▲              

 
 
 

  

  
  28مذكرة رقم 

  اإلرشادات  التشكيالت  الزمن  احلاالت البيداغوجية  األهداف  األقسام
  
  
  

القسم 
  التحضريي

  االصطفاف -  
حر داخل ملعب مصطحب بتمارين  ركض -

  متنوعة ترتكز على يئة مفاصل و عضالت اجلسم
  متارين االطالة -
 الطائرة:  لعبة -
  

  

15  

▲▲▲▲▲▲▲▲▲   
  

               █  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

القسم 
  الرئيسي

توسيع املدى 
احلركي 
  للجذع 

   
االمتداد اجليد 

  للكتفني
  

استطالة 
عضالت 

  الظهر 
  

احساس بعمل 
  الكتفني

  
  
  

  :التمرين األول 
الوقوف يف وضع االستعداد القدمان متباعدان و  -

ثين اجلذع اىل . الذراعان عاليا ممسكتان بعصا
األسفل أمام و حماولة ملس بالعصا القدمني و العودة 

 6 – 5اىل الوضع السابق تدوم فترة األداء من 
  جمموعات مع فترات راحة 7 – 6مرات و يكرر 

  : لثاينالتمرين ا
الوقوف يف وضع االستعداد و القدمان متباعدتان  -

و الذراعان عاليا ممسكتان بعصا ثين اجلذع اىل 
  اجلانب و الضغط امليل اىل اجلهة األخرى و الضغط

  : التمرين الثالث
من وضع الوقوف خطوة اىل األمام على رؤوس  -

الذراعان . األصابع الرجل اخللفية مد اجلذع عاليا
  ممدودتان عاليا اىل األمام

25  
  

    
  
  
  

  
  
  

  

  
  
التركيز على استقامة  -

  الرجلني 
بروز الصدر لألسفل  -

النظر ( امتداد الرأس أماما 
  )لألمام 

حماولة مد الذراعان اىل  -
  أبعد ما ميكن 

البحث عن أبعد مدى  -
  ممكن



  
  

 القسم
  اخلتامي 

  
 
 

  

  مشي خفيف  -
  الثباتحركات االطالة من  -
  النحية الرياضية -
  

  
10  

▲▲▲▲▲  
▲  
▲          █  
▲              

    

  
  
 
 
  

  29مذكرة رقم   

  االرشادات  التشكيالت  الزمن  احلاالت البيداغوجية  األهداف  األقسام
  
  
  

القسم 
  التحضريي

  
  
  
تنشيط  -

  الدورة الدموية

  االصطفاف -
  هرولة مع دوران الذراعني لألمام -
  دوران الذراعني للخلفركض اعتيادي مع  -
متارين اجلذع من فتل و ثين و رفع و مد و  -

  خفض و تدوير اجلذع و الورك
  متارين إطالة و يئة عامة للجسم و مفاصله -

  املطاردة بالكرة: لعبة 

  

15  

▲▲▲▲▲▲▲▲  
              
             █  

  
  
  

  التسخني يكون بدون اجتهاد

  
  
  
  
  
  
  

القسم 
  الرئيسي

  
  
  
  
  
  
  
  

  املدى احلركي
التأقلم مع 

  احلركة

  : التمرين األول
الوقوف مع تشابك اليدين ومد الذراعني أمام  -

اجلسم رفع الذراعني اىل أعلى الرأس مع أخذ شهيق 
ثا مث الرجوع اىل الوضع  4-3و البقاء يف الوضعية

  مرات 8-7السابق وتكرر 
  : التمرين الثاين

من وضع الوقوف الرجلني منفرجتني نسبيا رفع  -
الذراعني ممدودتني إىل أعلى الرأس مث الرجوع إىل 

  مرات 8- 7ثا وتكرر  4-3الوضع السابق 
  : التمرين الثالث

نصف خطوة لالمام وقوف على رؤوس أصابع  -
الرجل اخللفية الذراعني اىل اعلى أمام مع الشد فترة 

  اتمر 7-5ثا وتكرر  4- 3األداء 
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التركيز على الوقوف  -

  السقيم للجسم
استقامة الرجلني و احملافظة  -

  على الوضعية املناسبة للظهر
حماولة االستقامة عند رفع 

  الذراعني 
  احملافظة على التنفس املستمر



  
  

القسم 
  اخلتامي

     
 –حركات اإلطالة من الثبات  –مشي خفيف  -

  .الرياضيةالنخبة 

  
10  

▲▲▲▲▲▲▲  
▲  

                 

  

  

  
  
  

  30مذكرة رقم 

  االرشادات  التشكيالت  الزمن  احلاالت البيداغوجية  األهداف  األقسام
  
  
  

القسم 
  التحضريي

  االصطفاف -  
هرولة مع القيام بتمارين تسخني عضالت اجلسم  -

من احلركة رفع أحد الذراعني أماما عاليا خلفا و 
الذراع األخرى خفظها أسفل خلفا يؤدي التمرين 

  بتغيري وضع الذراعني 
من الثبات متارين اجلذع و تسخني األطراف  -

  العليا
 :لعبة شد احلبل :  لعبة -
  

  

15  

 
▲▲▲▲▲▲▲▲▲  

  
               █  

  
  
  

حماولة تضحيخ طريقة 
  التمارين

  
  
  
  
  
  
  
  

القسم 
  الرئيسي

حركية  -
مرونة 

عضالت 
  الظهر

  
تثبيت  -

الوضعية 
الصحيحة 

للعمود 
الفقري عن 

  : التمرين األول
االرتكاز على األطراف األربع خفض منطقة الصدر 
اىل أسفل مع رفع منطقة الظهر اىل أعلى رفع منطقة 

الصدر اىل أعلى و خفض منطقة الظهر و هكذا 
يكرر بالتناوب على شكل متوج فترة األداء ما بني 

  مرات 7 – 6ثا و يكرر  10 – 5
  االستلقاء على الظهر و االسترخاء: الراحة 

  : ثاينالتمرين ال
االرتكاز على األطراف األربعة رفع اليد اليمىن مع 

 5ثا و يكرر من  5 – 3الرجل اليسرى لفترة من 
مرات و تكون فترة الراحة كافية تستغل  7 –

  
  
  
  
  
  
  
  
'25  

  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

ابقاء على ابراز املنطقة 
الظهرية لألعلى و 

  املنطقة القطنية لألسفل
  

ادخال الرأس ما بني 
  الذراعني 

  



طريق 
االنقباض 

  العضلي
التنسيق ما  -

بني عمل 
  األطراف 

التوافق ما  -
بني املد و 

  الشد
  

  االسترخاء
  : التمرين الثالث

االستلقاء على الظهر الركبتان منثنيتان رفع اىل  -
لى أعلى اجلزء األسفل من منطقة اجلذع و البقاء ع

  مرات 7 – 6ثا و يكرر  5 – 3هذا الوضع ملدة 

  
  
  

  

التركيز على االمتداد 
اجليد للذراع و الرجل 

  مع النظر لألمام

  
القسم 
  اخلتامي

    
  مشي خفيف  -
  حركات االطالة من الثبات -
  النحية الرياضية -

  
  

10  

▲▲▲▲▲  
▲  
▲          █  
▲              

  

  

  :الدراسة اإلحصائية -1-9
  :دف إصدار أحكام موضوعية استخدم الطالب يف البحث الوسائل اإلحصائية التالية

 .النسبة املئوية -
 .املتوسط احلسايب -
 .االحنراف املعياري -
 .االرتباطمعامل  -
 ).T.test-ت(، )ت(Tاختبار  -

  :النسبة املئوية
تسمى النسبة املئوية بالنسبة الثابتة ملقدارين متناسبني عندما يكون القياس الثاين هو مائة ويعرب عنها 

  : باملعادلة التالية

(%) = النسبة املئوية 
ن
  .عدد التكرارات: س        100× س

  .حجم العينة: ن                                            

  :املتوسط احلسايب -1-9-1



وهو من أهم مقاييس الرتعة مركزية ويستخرج جبميع قيم كلّ عناصر اموعة مث قسمت النتيجة على 

= س: عدد العناصر كما هو موضح كاآليت
ن

س   

  .املتوسط احلسايب للقيم: س
  .حجم العينة: ن

جمموع القيم: س.  
  :االحنراف املعياري -1-9-2

وهو من أهم مقاييس التشتت وأدقها ويستخدم ملعرفة مدى تشتت القيم عن املتوسط احلسايب 
  االحنراف املعياري: ع: وحتسب وفق املعادلة التالية

  املتوسط احلسايب: س
  حجم العينة: ن

  جمموع احنراف مربع القيم عن متوسطها احلسايب
  

  :معامل االرتباط -1-9-3
  :اختبار الداللة ت -1-9-4

  .جمموع مربع احنرافات الفروق عن متوسط تلك الظروف: 2حمتوسط الفروق: م ف
  .عدد أفراد العينة: ن
  .ةدرجة احلري): 1-ن(

  صعوبات البحث
  مجع التالميذ ىف مؤسسة واحدة صعوبة-
  اظطرار برجمة التمرينات الرياضية العالجية بعد الظهرية بدالمن الفترة الصباحية-
  صعوبة نسبية ىف ظبط العينة بسبب الغيابات-
  عدم توفر االدوات اخلاصة باختبارات القوامية-
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خالصة
لذا وضع  خالهلا نسعى اىل الوصول او البلوغ اىل اهداف البحثتطرقنا اىل االجراءات امليدانية و الىت من 

الطالب ننقاط مهمة اساسية  من خالل هذا الفصل لظبط املنهج املالئم والذى خيدم املشكلة الرئيسية واختيار 
  االدوات و طرق القياس املناسبة وكذلك ظبط املتغريات وكل ما يعيق البحث

  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الدراسة امليدانية                                                                    الباب الثاين
  :الفصل الثاين

  .عرض وحتليل ومناقشة النتائج
  

  متهيد
  .عرض وحتليل نتائج االختبارات -2-1
  .االستنتاجات -2-2
  .مناقشة الفرضيات -2-3
  .اخلالصة العامة -3-4



  .مستقبليةاقتراحات أو فرضيات  -2-5
  .قائمة املصادر واملراجع

  املالحق
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 

  متهيد
وىف هذا الفصل مت عرض النتائج ومناقشتها بعد ما مت حتقيق االختبارات القبلية والبعدية والىت متت دراستها عرب 

  استعمال الوسائل االحصائية املناسبة ملنهج البحث  وقد دونا النتائج التالية
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  راتعرض نتائج االختبا -2-1-1

  
تلميذ  850قام الباحث الطالب باختبارات احنرافات  العمود الفقرى على جمتمع البحث و الذى قدر حوىل 

  تلميذ 501باملائة الذين اصيبو بتشوه ىف العمود الفقرى مبعدل  52ومت احلصول على نسبة 
  :ما يلي ذلكوقد تبني من خالل املصاب بالتشوه البحث  جمتمعمت تطبيق القياسات على 



  

يوضح قيم و نسب عدد املصابني بتشوه ىف العمود الفقرى  )  04(    جدول رقم  

 القبلي التشخیص  النسبة%
المصابین عدد   التشوه  

 العمود انحناءات
  الفقري

الجانبي االنحاء  108  21.55   
الظھر استدارة  99  19.89   
  القطني التجویف  64  12.83
الكتفین أحد سقوط  54  10.74   
الظھر تسطح  51  10.21   

التجویفالقطني و الظھر استدارة  44  8.68   

اللوحتین بروز  29  5.75   
الكتفین استدارة  10  2   

4.9  24   
  العنق میل

اماما الرأس سقوط  18  3.54   

  
  
  
  

  البحث لعينةالنسب متفاوتة فيما بينها وحسب القيم يتضح لنا ان  )  04(  رقم من خالل اجلدول 
  امجاىل العدد  من تلميذ  501 حواىل % 52ان التالميذ الذين لديهم احنراف بنسبة  حيث اتضح 

 108وانقسمت على النحو التاىل حيث  بلغ عدد التالميذ الذين لديهم احنناء جانىب   البحثتمع  
تلميذ وعدد التالميذ الذين لديهم  99مبقدار % 19.98وتليها استدارة الظهر بنسبة  %21.55بنسبة



بنسبة تقدر  54سقوط الحد الكتفني هم اما الذين لديهم   %12.63بنسبة 64 التجويف القطىن
جندها مرتفعة  واذا متعنا ىف هذه النسب  51وعددهم الذين لديهم تسطح الظهر 10.21وبنسبة  10.74ب

هلذه االسباب تطرقنا هلذا النوع من الدراسة ممحاولة منا البحث ىف اسباا واجياد .لصاحل االحنناء اجلانىبما نوعا 
    باالجيابة على التساؤل التاىلاحللول املناسبة هلا 

ماهو أثر التمارين الرياضية املقترحة على عالج إحنراف العمود الفقري وإنعكاسه على بعض الصفات 
 .سنوات؟ 9-6عند تالميذ املرحلة اإلبتدائية ) التوازن املرونة(البدنية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يوضح نسب املصابني بالتشوه القوامى) 01(شكل رقم 



 
  

 جمتمع االنتشار الكبري الحنرافات العمود الفقري لدى تالميذ)  01(   ويتبني لنل وفقا للشكل رقم  
احد الكتفني تسطح الظهرمما يدل سقوط  استدارة الظهر التجويف القطىنحنناء اجلانىب  االحيث مشل  البحث 

  ى خطورة الوضع مما حيتم علينا معرفة االسباب عل
وعلى إثر ذلك و هو االحنناء اجلانىب ومن خالل القياسات توجب علينا دراسة االحنناء األكثر شيوعا 

اجلانىب  وبعد  ودروف املعدل لقياس مسافة تشوه االحنناءاالحنناء اجلانيب باستعمال جهاز قمنا بقياسات خاصة ب
  ).C(والذي على شكل االمين  ذلك اخترنا االحنناء اجلانىب 

  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



 
يوضح قيم املتوسط احلساىب واالحنراف املعيارى الختبار ) 05(جدول رقم   

   القبلى والبعدى لدرجة االحنناء وصفة املرونة والتوازن

  :عرض النتائج وحتليلها
يتضح أنّ قيمة الوسط احلسايب واالحنراف املعياري لالختبار القبلي ملتغري  .....05. من اجلدول رقم

وكانت قيمة الوسط احلسايب واالحنراف املعياري  0.21و 2.15.ة االحنناء اجلانيب كانت على التوايل درج
وهي ..15.52....وقيمة ت احملتسبة  2.24-1.29االحنناء اجلانيب على التوايل  درجةالختبار البعدي ملتغري 

أي إنّ داللة الفروق كانت  0.05ومستوى داللة  29ة عند درجة حري 2.04أعلى من قيمة ت اجلدولية 
  .بعديمعنوية لصاحل االختبار ال

أنّ قيمة الوسط احلسايب واالحنراف املعياري لالختبار القبلي ...05..ويتضح أيضا من اجلدول رقم 
وكانت قيمة الوسط احلسايب واالحنراف املعياري ....0.92-4.94....ملتغري صفة املرونة كانت على التوايل 

وهي أعلى من ...4.16.....ت احملتسبة  و قيمة  1.25- 5.20على التواىل  لالختبار البعدي ملتغري صفة
أي أنّ داللة الفروق كانت معنوية  0.05ومستوى داللة  29ة عند درجة حري.2.04...قيمة ت اجلدولية 

  .لصاحل االختبار البعدي

               
  االحصاء

   
المتغیرات       

القبلي االختبار البعدي االختبار     الداللة  ت  
  الفروق

س
1

ع  
1

س  
2

ع  
2

  الجدولیة  المحسوبة  

 

 االنحناء درجة
  الجانبى

2.15  0.21  1.29  2.24  15.52     
 2.04   

  معنوى

  معنوى  4.16  1.25  5.20  0.92  4.94  المرونة

  معنوى  2.63  0.93  23.65  0.89  23.04  التوازن



إن قيمة الوسط احلسايب واالحنراف املعياري لالختبار القبلي .....05...ويتضح أيضا من اجلدول رقم 
وكانت قيمة الوسط احلسايب واالحنراف ....0.89- 23.04....وازن كانت على التوايل ملتغري صفة الت

وقيمة ت ...0.93-23.65املعياري لالختبار البعدي ملتغري صفة التوازن على التوايل 
 .ومستوى داللة..29حريةعند درجة ...2.04...قيمة ت اجلدولية من  وهي أعلى.2.63.....احملتسبة
  .ة الفروق كانت معنوية لصاحل االختبار البعدي، أي أنّ دالل0.05

   
  :مناقشة نتائج القياسات

بعد عرض نتائج القياسات القوامية لالختبار القبلي البعدي جند أنها أظهرت وجود فروق دالة 
البحث التوازن لعينة  و  االحنناء اجلانيب وصفة املرونةدرجة وملتغري ) القبلي والبعدي(إحصائيا بني االختبارين 

أنّ اخنفاضا قد حدث يف قيم  )  05( ويالحظ من خالل ما عرض يف اجلدول اخلاص بالقياسات القوامية رقم
ونالحظ ايطا  ان سبب ذلك يعود اىل ممارسة العينة للتمرينات العالجية االحنناء اجلانيب مما يدل على درجة

من استقامة العمود الفقري والعكس  االقترابمما يدل على  درجة االحنناء اجلانىبلاخنفاض ىف قيم بالنسبة 
االحنناء اجلانيب وإنّ القضاء عليها  درجةاملختارة إالّ أنه مت التقليل من  الوقائيةصحيح وعلى الرغم من التمرينات 

  .استقامة للعمود الفقري غري ممكن وذلك ألنّ مدة الوحدات مل تكن كافية للتأثري أكثر من ذلك اىائيا 
أنّ هناك أيضا أنه بعد عرض نتائج القياسات بالصفات البدنية جند أنّ هناك فروق دالة إحصائيا وجند 

تبني أنّ هنالك مرونة أحسن للعمود الفقري  و بني االختبار القبلي والبعدي ملتغري صفة املرونة وصفة التوازن
 واضحةية الحظنا أنّ هناك مرونة بوتوازن نسيب بالنسبة للجسم مع مرور الوقت يف القيام بالوحدات التدري

  .بالنسبة للعمود الفقري واتضح ذلك جليا يف قيم القياسات البعدية
و راجع  الوقائيةحلة العينة وذلك من خالل التمرينات ومن نتائج الدراسة تبني ان هناك حتسن ىف 

  ايضا اىل عامل العمر وعالقته بنمو اهليكل العظمى ومجيع عظام اجلسم

  اتاالستنتاج
تشوه االحنناء اجلانيب من تالميذ املرحلة بملقنن تأثريا إجيابيا واضح على املصابني للربنامج التأهيلي اإنّ -

االبتدائية إذ عمل على احلد من تشوه االحنناء اجلانيب اذ مت عمل على إرجاع بعض وظائف العمود الفقري 
  .تقريبااملتأثرة بتشوه االحنناء اجلانيب إىل حالتها الطبيعية 



إنّ اكتشاف تشوه االحنناءات القوامية بالنسبة لتالميذ املرحلة االبتدائية يف فترة مبكرة ميكننا من -
  .عملية تأهيلها وتقوميها بصورة صحيحة

إنّ احتواء الربنامج املقترح على أنشطة وألعاب تنافسية وتروجيية أضاف نوعا من االرتياح والقبول -
  .على أفراد عينة البحث

  .سنوات 9- 6ارتفاع نسبة انتشار احنرافات العمود الفقري للتالميذ يف املرحلة االبتدائية -
  

  مناقشة الفرضيات
  مناقشة الفرضية االوىل

عند تالميذ املرحلة اإلبتدائية العمود الفقري  ات إحنرافللوقاية من تؤثر التمارين الرياضية املقترحة إجيابيا 1-
  .سنوات 9- 6

خالل النتائج املتحصل عليها ان هناك وجود فروق ذات داللة معنوية بني القياس القبلى و البعدى تبني لنا من 
على اثر  العمود الفقرى مما يدل على حتسن  يف حتدب  متغري االحنناء اجلانىب االمين ى عينة البحث  ىف  لد

  االسبوع 15املقسمة على مدار  الوقائيةالتمرينات الرياضية 

تساعد بنسبة ملحوضة على تعديل القوام وقائية ممانستنتج صحة الفرض القائم على ان ممارسة متارين رياضية 
 اجلسمى

وتذكر عنايات على أنّ ممارسة التمرينات العالجية تزيد حجم األوعية الدموية اليت حتمل الدم يف أنسجة اجلسم 
  لطاقة ويزيد حجم الدم الكلي، املختلفة مما يسمح بوصول األكسجني الالزم إلنتاج ا

كما ازداد االهتمام بالتمرينات العالجية يف اآلونة األخرية ازديادا كبريا حىت أنّ بعض املدارس العالجية تعتمد 
عليها كلية يف عالج االحنرافات القوامية وإلصابات املالعب دون ختلل  أي عوامل أخرى كالعالج بالعقاقري 

  واحلقن

  لثانيةمناقشة الفرضية ا
عند تالميذ  )التوازن و املرونة (الصفات البدنيةيؤثر  عالج إحنراف العمود الفقري  إجيابيا على بعض - 2

  سنوات 9- 6املرحلة اإلبتدائية 



ان هناك فروق ذات داللة معنوية بني  ستودنت"ت "عن طريق اختبار تبني لنا من خالل النتائج املتحصل عليها
العمود الفقرى بتطبيق برنامج املتثل ىف  اتاحنراف الوقاية من االختبار البعدى مما يعىن انالقبلى و البعدى لصاحل 

يزيد ىف حتسني درجة صفة  التوازن واملرونة لدى تالميذ  حمكمة من قبل خرباء ىف اال وقائية متارين رياضية 
   سنوات  9- 6املرحلة االبتدائية 

 
 

 : اخلالصة العامة
تلفة وال ذلك إال إذا توافر التناسق بني أجزاء اجلسم املخ فتاح اجلمال لكل فرد وال سبيل إىلمالقوام السليم هو 

البعض أن مفهوم القوام  منطه مجيع األفراد ولكن لكل فرد منطه اخلاص ، ويعتقد يوجد قوام موحد ميشي على
البعد عن احلقيقة باإلضافة  كلشكل اجلسم وحدوده اخلارجية فقط ؛ ولكن هذا االعتقاد ال يبعد  مقصور على

شكل اجلسم ومواصفات حدوده اخلارجية إىل  . 

 . ألن القوام اجليد هو العالقة امليكانيكية بني أجهزة اجلسم املختلفة العظمية والعضلية والعصبية

ذلك فإن عضالت القوام  وحتسنت ميكانيكية اجلسم ، وعلى ت هذه العالقة كان القوام سليماَوكلما حتسن
  ن الطفلاملالحظ أ والشئ  .أن تعمل باستمرار ضد اجلاذبية األرضية وأن تكون يف نشاط دائم جيب
ية ميارسها يزاول  أية نشاطات رياضية و نادراً ما تكون عنده هواية رياض ال  يف املرتل  وقاتهأمعظم  ميضي

وبالتاىل . بالترهل و الضعفب عضالته حلاسوب ومشاهدة التلفزيون مما تصاابشغف ويقتصر إهتمامه  على 
القوامية يصاب بالتشوهات  

للداء نفسه زد على ذلك محله احلقيبة  سة جالسا الوقات طويلة جتعله معرضافيمضيه ىف املدر ما الوقت الباقي أ
عندما تكون إجبارية تقتصر على ف.  ساعة الرياضة مبثابة إستراحةوتعترب لىت تفوق قدراته البدنيةااملدرسية 

أما الباقني فال دور عني من التالميذ يف الصف الواحد ض و مترير الكرة ويقتصر اللعب الفعلي على عدد مالرك
برناجماً رياضياً معيناً يهتم بتليني العمود الفقري ىل إالدراسة عليها  املدارس اليت أجريت قد لوحظ افتقار هلم ول

تناول هذا ىلإ من الباحثنيدفع الكثري  خطريو هذا الوضع  و تقوية عضالته مثل اإليروبيك و التمطيط   

اإلرهاق والتعب بسبب ضيق القفص , آالم يف الظهرمن مضاعفاته  اجلسدية املتمثلة يف املوضوع  للحد 



ىل ذلك تشوهات شكل اجلسم بصفة عامة والعمود الفقري إضف الصدري من اجلهة املعاكسة لإلعوجاج 
االهتمام باالحنناء اجلانىب االمين ىلإه الدراسة الىت دف جاءت هذ بصفة خاصة وهلذا الغرض  

   لعينة  املختارة  من خالل تطبيق متارين رياضيةلعالج التشوهات القوامية و -

حيث اعتمدنا ىف دراستنا هذه على املعارف و املفاهيم النظرية  الىت ختص هذا اال بطريقة مفصلة  
لك دف حتقيق الدراسة ميدانيا ملقارنة النتائج املتحصل عليها مع الفرضيات كما تطرقنا اىل دراسة ميدانية وذ

  

حيث ضم  ربعة فصولأ ىلإمقسمة  تصب ىف صميم الدراسة يتهذا الباب قام الطالب جبمع املادة اخلربية ال ويف
الفصل االول على التمرينات الرياضية العالجية ومدى خصوصيتها ىف عالج االحنناء اجلانىب وكيفية اختيارها 

حنرافات العمود الفقرى والتشوهات االكثر شيوعا ىف هذه املرحلة واالسباب إعلى  يحتويف أما الفصل الثاين
تناول اللياقة البدنية وامهيتها ىف جمال تقومي  اما الفصل الثالث وما هو القوام املعتدل وكيفية العناية به،العامة هلا 

العمود الفقرى واالهتمام ا عامل رئيسى ىف حتديد التشوهات والفصل الرابع تطرق اىل املرحلة العمرية وهى 
مليدانية ى ، اما فيما خيص الدراسة الة ىف الكف من حتدب العمود الفقراملرحلة الطفولة املتوسطة وهى اهم مرح

و بعد اجراء دراسة استطالعية حيث مت حتديد من خالهلا زاوية البحث اين تطرق الباحث اىل اجراء اختبار 
االسبوع  15نة البحث مث مت تطبيق برنامج يتضمن متارين رياضية عالجية لفترة زمنية دامت قبلى على عي

س االختبار بنفس املوصفات والتوقيت  بعد وبعد انتهاء هذه الفترة مت اعادة نف مبعدل حصتني ىف االسبوع
.تفريغ نتائج االختبار القبلى والبعدى ومعاجلتها احصائيا  

مين وذلك بتطبيق برنامج رياضى  حيتوي على متارين  االحنناء اجلانىب اال الوقاية من كن توصل الطالب اىل انه مي
امليدان ، وهذا ما دل على صحة الفرضيات  رياضية خمتارة  وفق نوع التشوه من طرف حمكمني خمتصني ىف هذا

الىت باشر ا الباحث دراسته بغرض التحقيق  ىف هذا النوع من التشوهات حيث اتضح ان ممارسة التمارين 
يساعد بدرجة كبرية ىف تعديل القوام اجلسمى خاصة  الرياضية املناسبة لنوع التشوه وبطريقة عقالنية ومدروسة

، ويعطى نوع من التوازن للجسم خاصة ىف بعض الوضعيات الىت تتطلب هذا النوع  ىف هذه املرحلة العمرية
من الصفات البدنية الذى يستوجب حتسينه ىف هذه املرحلة بالذات كما تبني االثر االجياىب للربنامج املطبق على 

ها ىف هذه املرحلة عينة البحث فيما خيص صفة املرونة ، باعتبارها احد اهم العناصر االساسية الواجب تطوير
ودرجة اتساع اال احلركى نظرا لليونة  العضالت و طرواة الغظروف   



 

 

 

 

 

 

  توصيات-
تشوه االحنناء اجلانيب بصورة لوحدات من قبل التالميذ املصابني بأو ا الوقائيةتطبيق مفردات التمرينات  -

 .دقيقة
بصورة مبكرة لكي ال تتطور ويصبح عالجها ضرورة معاجلة التشوهات القوامية ومنها االحنناء اجلانيب  -

 .عسريا

الوقائية حث أساتذة التربية البدنية والرياضية اخلاصة ذه الفئة على التعرف على فوائد التمارين -
  .الرياضية يف عالج التشوهات القوامية

  نشر الوعى القوامى بني التالميذ-

    امهية العناية بالصحة العامة والتغذية السليمة-

  البيت يف جلوسهم وأثناء باملدرسة وجودهم أثناء األعمار هذه جبلوس االهتمام-

  متواصل بشكل اجلمناستيكية للتمارين أدائهم خالل من اجليدة الصحية العادات على النشئ تدريب-
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 املال حق
  منوذج ملفردات الربنامج التاهيلى



  د متارين االمحاء10: القسم التحضريى
  هرولة مع دوران الذراعني لالمام و اخللف-
  متارين اجلذع من فتل ورفع ومد و خفض وتدوير اجلذع والورك-
  متارين االطالة-
  د متارين عالجية30:القسم الرئيسى-

  د10االلعاب و االنشطة .  القسم اخلتامى -

 

 

 

 

 

 

    

 

  

  

  

  

  

  

یوضح القیم للقیاسات المورفولوجیةجدول رقم   
سنوات 6مرحلة   

110.2 21.5 6 01 
105.7 16.7 6 02 



111 22 6 03 
109.2 17.8 6 04 
109.2 18.9 6 05 
107.3 18.1 6 06 
108.7 20.3 6 07 
110.3 19.5 6 08 

سنوات 7مرحلة   
113.5 19.8 7 09 
115 22.5 7 10 
120 17 7 11 

118.1 23.8 7 12 
111.5 23.6 7 13 
114.7 19.5 7 14 
114.8 25 7 15 
117 24.6 7 16 

116.3 21.4 7 17 
سنوات 8مرحلة   

117.5 25.4 8 18 
122.5 26.2 8 19 
125.8 28.3 8 20 
130.2 29.5 8 21 
127.8 24.8 8 22 
126.7 26.7 8 23 
130.5 27.9 8 24 
131.4 25.6 8 25 
130.2 28 8 26 

سنوات 9مرحلة   
112.4 39.3 9 27 
139.2 35.1 9 28 
137.3 38.2 9 29 
135.2 32.5 9 30 
127.8 33.2 9 31 
134.3 40.2 9 32 
134.6 37.6 9 33 
136.7 41 9 34 
131.1 39.2 9 35 
132.3 38.5 9 36 

 یوضح القیاسات القبلیة و البعدیة للصفات البدنیة و درجة االنحناء جدول رقم



  درجة االحنناء املرونة التوازن
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Conclusion 
 
 
       La structure  est la clé de la beauté de chaque individu ; mais cela ne peut se 
réaliser que par l’existence d’une harmonie entre les différentes parties  du 
corps et il n’ya pas de structure  unifiée qui servirait de modèle pour tous  les 
individus : chaque corps à sa propre structure. Certains considèrent que la 
structure (texture) se limite seulement à la forme du corps et à ses contours 
externes cependant ceci  ne reflète en aucun cas la réalité. 

         Une bonne structure est une relation mécanique entre les différents  
appareils  du corps sur le plan musculaire, osseux et nerveux  organes de masse 
osseuse, musculaire et nerveuse.) 

         Au fur et à mesure que  cette relation s’améliore, la structure devient plus 
saine ainsi que la mécanique du corps et à cet effet, il faut que la masse 
musculaire travaille constamment contre l’attraction terrestre et qu’elle soit en 
perpétuelle activité. On a constaté que l’enfant passe la majorité de son temps 
chez lui et ne pratique aucune activité sportive et quand c’est le cas- ce qui est 
rare- ce n’est qu’une passion et il ne la pratique qu’avec peut d’intérêt ; toute 
son attention porte sur  l’internet et la télévision ce qui nuit à ses muscles : 
faiblesse et fatigue d’où une distorsion musculaire 

      Cependant l’enfant passe le reste de son temps à l’école, en position assis, ce 
qui l’expose à des maladies, ajouter à cela le port du cartable dont le poids 
dépasse,  parfois de loin, ses capacités  physiques à le porter ; c’est pourquoi la 
séance de sport est considérée comme une séance de détente. Lorsque cette 
séance est obligatoire, elle se résume à courir et à se passer le ballon et  ceci ne 
concernera qu’un nombre limité d’enfants d’une rangée alors que le reste   est 
passif sans aucun rôle. Ce constat est valable pour tous les établissements ou 
nous avons mené notre recherche car il n’y existe aucun programme sportif 
spécifique  à la souplesse de la conne vertébrale et au renforcement de la masse 



musculaire tel que  l’aérobic et l’étirement( l’élongation) ce qui a poussé un bon 
nombre de chercheurs  à se pencher sur ce problème  très important afin de 
mettre fin à  des complications telles des douleurs  du dos ,la fatigue et 
l’épuisement à cause de l’exigüité de la cage thoracique qui entraine une  
réduction du volume des poumons  et  la di munition de la quantité d’oxygène 
qui entraine une  difficulté    à respirer  en plus de la déformation du corps et le 
développement d’une bosse d’où cette étude  qui prend en charge la 
délimitation de la courbure latérale droite pour l’unité de recherche, la 
remédiassions la déformation des masses musculaire, osseuse et nerveuse ; 

        A cet effet,  nous avons jugé utile de scinder ce travail en deux parties   
Dans la première,  

l’apprenant amasse des informations qui ont  un rapport avec cette étude  qui 
se divise en quatre  volets. Le premier porte sur les exercices thérapeutiques et 
leur spécificité dans la  thérapie  de la courbature latérale et leur mode de 
sélection ; le second volet traitera  les déviations de la colonne vertébrale et les 
déformations majeures dans cette  étape ainsi que les causes générales et quel 
le serait la structure adéquate et  la façon de  l’entretenir quant au troisième 
volet, il aborde la condition physique et son importance  dans le cadre de la 
correction de la colonne vertébrale et, sa préservation est un facteur essentiel 
dans la sériation des déformations. Enfin le quatrième volet a  pour étude la 
tranche d’âge correspondant  à la   moyenne enfance qui est une étape  très 
importante au cours de laquelle s’attenue l’envoutement de la colonne 
vertébrale. 

       Mais en ce qui concerne l’étude pratique et après avoir opérer à une étude 
superficielle durant laquelle des angles de recherche  et où le chercheur va 
opéré à un test préliminaire sur un échantillon puis il passe à l’application du 
programme comprenant des exercices  thérapeutiques en sport  pour une 
période s’étalant sur quinze(15) semaines avec une moyenne de 
deux(02)séances par semaine et à la fin de cette phase ce même test  a été 
renouvelé avec tous ses critères et sa durée après avoir étudier  les résultats des 
deux tests ( précédent et suivant) et leur remédiassion statistiquement. 

         L’apprenant est arrivé à pouvoir corriger la courbature latérale droite et 
ceci grâce  à l’application du programme sportif  qui englobe des exercices 



choisis qui répondent au genre de déformation dépistée par des spécialistes 
dans ce domaine. Ce qui prouve la véracité des hypothèses  émises par le 
chercheur au début de son étude. Dans le cas de ce genre de déformation, il a 
été prouvé que la pratique d’exercices de sport spécifiques ,de manière 
raisonnable et étudiée, est d’une grande efficacité dans la correction de la 
structure corporelle notamment durant cette tranche d’âge. Cette pratique 
permet aussi un équilibre du corps dans certaines positions auxquelles le corps 
est contraint ;ces différentes doivent être améliorée surtout pendant cette 
tranche d’âge ;en outre , il a été démontré que l’impact positif du programme 
appliqué sur un échantillon de la recherche sur   en tant qu’un des éléments  
essentiels  dont le développement s’impose lors de cette étape vue la souplesse 
des muscles ,   et le degré de d’assimilation de la beauté du geste.  

Abstract 

    The healthy stature is te key of person’s beauty we get this stature with the 
coordination between with different parts of body, and there is no unified 
stature for all persons , but every one has its  special type. 
Some people think that stature is about the shape is about the shape or the 
form the truth, because the good sature is the mechainical relation on between 
the different bady institution : osteal , muscular and nervous. 
Whenever this relation ameliorates , the stature will be correct and the bady’s 
mechanic ameliorates , and for this , the muscles’ stature have to work 
continually against  the gravity with lasting activity 
we know that child passer most if the time in time in home without doing any  
sportive activities without sportive hobbie . all his interest about computer and 
television which cause muscles’ flaccid and stature de formation. 
The rest of the time , he passer in school , sitting on the chair for long hours 
whith cause the same illness in addition to the  hold of school bag. 
The time of sport is considered as break where the child run , play with  the 
sportive program care of Softmes of spinal column and strength hem the 
muscles’ , like irobic and stre tching. 
this dangerous situation pushes research to deal with this object in order to 
restrict from back Suffering fatigue and exhaustion , besides to the de 
formation of body and spinal column. 
     The research is devided in to two parts : theoric stydy and practical study . 
 Chapter 1 : this secti ou is devided into 4 chapters or section , the first one is 



about sportive actuvutes and its effect in the cure of side inchinati ou , while the 
secoud one is about the deviation of spinal colum and the most known is 
moderate stature and have we proted it. 
Section 3 , is about physical fitness and it is a main factor in cowtrol of 
reformations. 
Section 4 , it deals with period of life which is the liddle chilf hood period , the 
most in portant period of stopping of back hump 
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 امللخص :

سنوات وكذا ) )6-9دف هذه الدراسة اىل حتديد احنرافات العمود الفقري عند تالميذ املرحلة االبتدائية من 
توظيف   من خالل بالتوازن و املرونة وهذا   البدنية و املتمثلة  حتديد انعكاس االحنرافات على بعض الصفات
يف مدارس االبتدائية بوالية سدي بلعباس مث اختيار هم    36متا رين رياضية برجمت على عينة متكون من 

عليهم جمموعة من  البحث بواسطة االختبار القبلى و البعدى مث طبق   التجرييب ىف عليهم املنهج   بالطريقة طبق
وتوصل الطالب ىف االخري اىل ان تأثري  التمارين الرياضية كان اجيابيا ىف عالج   الوقائية التمارين الرياضية

 االحنناء اجلانىب االمين الفراد العينة



و يوصى الطالب بضرورة األهتمام دا النوع من الدراسة  املتمثلة ىف ضرورة الكشف املبكر من التشوهات 
.نامج من التمرينات الرياضيةلدى التالميذ والتصدى هلا بعالجها برب  

 - المرحلة األبتدائیة– التلميذ – املرونة –التوازن  –العمود الفقري  -متارين رياضية : مصطلحات البحث 

 
 

 

 

 


