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  .القوام والتوازن: الجانب األول
  .القوام :)01(المحاضرة رقم 

  .ي عدلهٲوم الشيء ق  :لغة*  :ریف القوامتع -1
العالقة  هو وٲ .و الحركةٲفي حالة الثبات  اإلنسانبه جسم  و الشكل الذي یظهرٲهو الوضع  :اصطالحا* 
  .و الحركةٲفي حالة الثبات  )المفصلي ،العضلي ،العظمي( المختلفةالجسم الحیویة  أجهزةكانیكیة بین المی
  :تعریف اللجنة الفرعیة لمؤتمر الطفل بالبیت االبیض* 
تحسنت هذه العالقة كلما كان  الجسم الهیكلیة والحیویة والعصبیة وكلما أجهزة مختلفالعالقة المیكانیكیة بین  هو

  .)القوام سلیما
من جسمه ذلك القوام  ن یصنعٲمثل للجمیع وعلي كل فرد ٲمر فردي وال یوجد قوام واحد أام القو  :عرفه ماثیني* 

 قصىأبالجسم متزنة في وضعها الصحیح  جزاءٲكانت فیه  ما لكل فرد هو األمثلن القوام ٳ" أیضا ذكرو  .األمثل
  ."قل جهدٲاتزان و

  :لي نوعینٳولقد قسم ماسي تعریف القوام 
الجانبي بدایة  من الوضع "خط ثقل الجسم" هو الوضع الذي یمر فیه خط اتزان الجسم :التعریف التشریحي - ٲ

لي مركز إ قفيالحر مفصل العجزي مام الأثم  الظهریة مام الفقراتألیمر خلف فقرات الرقبة ثم  الحلميمن النتوء 
  ألكعبمام مفصل ألیسقط علي قاعدة االرتكاز  مام مفصل الركبةأمفصل الفخذ ثم 

  .هو توازن وصالت الجسم الرئیسیة فوق قاعدة االرتكاز :التعریف الوصفي -ب
  :نقاط القوام - 2
  :خط الجاذبیة في النقاط الخمس التالیة في حالة االتزان یمر الوقوف الجانبي /1
  .النتوء الحلمي -
  .منتصف الكتف -
  .مفصل الحوض -
  .خلف الركبة مباشرة -
  .الكعب الخارجي أمامرسغ القدمین  -
  :عند تحدید االنحرافات الجانبیة للجسم یجب مالحظتهاخطوط في الجسم  06 توجد: الوقوف األمامي/ 2
  .األذنینالنقطتین علي حلمتي  یمر عليخط  -
  .الترقوة لعظمتي اإلنسیةنقطتان علي حافة  یمر عليخط  -
  .یمر علي نقطتان علي الحافتین العلویتین لعظم الحوض خط -
  .ىعلس عظم الفخذ من األٲخط یمر علي نقطتین علي ر -
  .للقدمین الخارجي ءخط یمر علي نقطتین علي النتو  -
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  .االنحرافات القوامیة): 02(المحاضرة رقم 
االنحراف القوامي هو تغیر في شكل عضو من أعضاء الجسم كله أو جزء منه، وانحرافه عن الشكل الطبیعي 

  .المسلم به تشریحیا
  : أسباب االنحرافات القوامیة

  :التصنیف األول
لمختلفة عادة، في تبدأ نمو االنحرافات القوامیة افي فترة نمو الجسم، قد ینحرف الجهاز العضلي والعظمي، و 

وهناك عدة . م على شكل ووظیفة باقي األعضاءوتنعكس التغیرات التي تحدث في أجزاء الجس. سنوات الطفولة
  :أسباب تؤثر في انحراف القوام هي

قیر أثناء الحمل وتحدث نتیجة للوضع الخاطئ للجنین في رحم األم وتعاطي األم لبعض العقا: أسباب خلقیة - أ
، كما أنها قد تكون نتیجة لعوامل قبل والدة الجنین، ویبدأ تأثیرها نتیجة لسوء التغذیة لألم أو نتیجة الحمل أو

  . وراثیة مثل نقل صفات معینة من احد األجیال السابقة إلى الجنین عن طریق الجینات السائدة ألحد الوالدین
  : كون لها أثر یسئ على قوام األطفال والمراهقین والشباب مثل، والتي یوهي كثیرة: أسباب مكتسبة - ب
وتتكون عادات القوام كغیرها من العادات كالكالم أو المشي والعادة هي الوضع اآللي : العادات الخاطئة/ 1

الذي یتمیز بالتكرار في ظروف معینة ثابتة، وتنشأ حاالت االنحراف القوامي باتخاذ التلمیذ وضعًا خاصًا في 
جلسته أو وقفته أو أثناء حمل حقیبته، ویتكرر هذا الوضع حتى یتعود جسم التلمیذ علیه، ویرتاح الید وقد تطول 

  . بعض العضالت، وتقص البعض األخر، وبذلك یصبح القوام منحرفا
د بعض أعضاء الجسم قد تنمو في فترة المراهقة أسرع من غیرها مما یترتب عنه إخفاق الفر : النمو السریع/ 2

  . في االستعمال غیر الصحیح ألجزاء الجسم، وعدم اعتدال قوامه
ذا استمرت اإلصابة طویًال : اإلصابة/ 3 إصابة عظمة أو عضلة أو رباط تعمل على اختالل في اتزان الجسم، وإ

فإن الجسم یتخذ وضعا خاصا یرتاح علیه، وأیضًا عند إصابة بعض الحواس كالسمع أو البصر، فیضطر الفرد 
  . اتخاذ وشع معین یخفف عنه العبء الملقى علي العینین أثناء القراءة، وبالتالي یؤدي إلى حدوث انحرافإلى 

أن األمراض التي تصیب العظام والعضالت أو األمراض التي تجعل المفاصل تفقد مرونتها : المرض/ 4
ضالت وتجعلها غیر قادرة وبسهولة حركتها تؤثر في القوام مثل الكساح ومرض لین العظام ألنها تضعف الع

  . على القیام بوظائفها مما یضعفها ویسبب ذلك إلى حدوث انحرافه
یؤثر سوء التغذیة على عضالت الجسم فنجدها تفقد قوتها وبالتالي ال یتمكن الفرد من أن : سوء التغذیة/ 5

إنها تؤدي إلى السمنة ا ف، وكذلك إذا زادت التغذیة في كمیتهدًال ویصاب الجسم بالضعف والهزالینتصب معت
  . ، فیحدث انحراف تفلطح القدمینتتحمل ثقل الجسم، وقد تتأثر العظام فال الزائدة

سالمة الجهازین العضلي والعصبي ، یساعدان الفرد على االحتفاظ بالقامة : الضعف العضلي العصبي/ 6
  . لفةالقوامیة المخت باالنحرافاتفیهما تؤدي إلى اإلصابة  إصابةالمعتدلة وأي 
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الخاصة ، والذي تفرضه طبیعة المهنة العمل المهني الذي یزاوله الفرد قد یكون نوع: نوع العمل أو المهنة/ 7
الفرد  إصابة، فینتج عن ذلك قابلة، إلى استخدام الفرد مجموعة من العضالت فتقوي دون العضالت المبه

  .الكاتبة اآللةباالنحراف القوامي مثل عامل 
م الضیق ، فالحزامن القیام بوظائفها على خیر وجه وق المالبس الضیقة أجهزة الجسم الحیویةتع: المالبس/ 8

یؤدي  ، والحذاء ذو الكعب العالياء الضیق، والحذیعوق حركة الحجاب الحاجز، ویؤدي إلى عدم انتظام التنفس
  .لفقري، ویتأثر بذلك شكل العمودي اوزیادة التقعر القطني، إلى زیادة زاویة میل الحوض

، العضالت المتعبة، فإنه یعرقل النشاط العضلي العصبي ألن اء كان التعب عقلیَا أو جسمانیاً سو : التعب/ 9
، كما أن ضعف العضالت یحدث انحرافات قوامیةتكون حركتها في غیر مسارها الصحیح وبالتالي قد یسبب هذا 

  .وامیاتغیرات في الوضع الطبیعي للعظام على المدى الطویل فتنحرف ق
، دون االعتماد على ممارسة الخاطئة لألنشطة الریاضیةقد یؤثر ال :الممارسة الخاطئة لألنشطة الریاضیة/ 10

، یؤدي إلى حدوث التدریبإلى األسس العلمیة في  االستنادالمدرس أو المدرب الریاضي المؤهل ، وبالتالي عدم 
ي تحقق البرامج ولك. قصر العضالت المقابلة لهاوتانحراف قوامي نتیجة نمو العضالت فتطول بینما تقوى 

، البد من الكشف البدني والحركي على النشء منذ طفولته ، حتى تتضح مواطن القوة ، الریاضیة أغراضها
، مع التتبع والكشف الدوري للتأكد من فاعلیة البرامج تخطیط البرامج المناسبة، تبعًا لذلك أساسهاى والضعف وعل

  . من تعدیل وتدعیم للوصول إلى أفضل النتائجومدى ما تحتاجه 
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  .التصنیف الثاني): 03(المحاضرة رقم 
/ 6 .مشاكل التغذیة/ 5 .معوقات النمو/ 4. الحاالت المرضیة/ 3 .الحالة النفسیة/ 2 .عوامل بیئیة/ 1

  .عیوب الوراثة
  : أن العوامل البیئیة التي تؤثر على القوام تشمل ما یلي: العوامل البیئیة/ 1
  . ة والمالبس والجوارب غیر المناسبة للحجمارتداء األحذی - أ

  . التعب الزائد نتیجة للعمل الزائد بالنسبة لألطفال والمراهقین -  ب
  . ج غیر الصحیة وغیر المناسبة لحجم األطفالار المقاعد واألد -ج
  . استخدام األسرة والمراتب غیر الصحیة - د
التي تؤد إلى النمو غیر المنتظم وبالتالي من  مزاولة بعض األلعاب التي تستخدم فیها بعض األدوات - ه

، أي حذاء تزحلق واحد مثل الدراجة التي تستخدم رجًال واحدة واالنزالق على.. تؤثر على قوام الفرد  أنالممكن 
  .األلعاب التي تستخدم جانبًا واحدًا من الجسم

  : ود انحرافات القوام هيالمشاكل النفسیة التي من الممكن ان تساعد على وج: الحالة النفسیة/ 2
  .الضغوط النفسیة - د .الحساسیة الزائدة -ج .الخجل والحیاء -  ب .الغرور - أ

  : وهذه الحاالت قد تؤدي إلى انحرافات في تكوین القوام ومنها: الحاالت المرضیة/ 3
  .حاالت مختلفة تصیب الجهازین الدوري والتنفسي -  ب .السمع والرؤیة أخطاء - أ

  .ضمور العضالت الناتج عن قلة التغذیة - د .سل ولین العظاممرضى ال -ج
  .االنزالق الغضروفي –ح  .بالشلل اإلصابة -ز .سوء التغذیة -و .التهاب المفاصل والعظام - ه
  :معوقات النمو/ 4
  .ضعف في تكوین الهیكل العظمى وفي الجهاز العصبي - أ

  .التعب -ج .المعدل غیر الطبیعي في النمو -  ب
  .العیوب الخلقیة والتي تشمل البتر والعیوب الموجودة في العظام والمفاصل -ه .الوظائف الحیویة ضعف - د
  .التشوه الخلقي في القدم -و
  :مشاكل التغذیة/ 5
  .الوزن األقل من الطبیعي او األكثر من الطبیعي أي النحافة الزائدة أو السمنة الزائدة - أ

  .الفقر الغذائي -  ب
عدم االعتناء باألم الحامل بصحتها وقوامها أو تناولها بعض العقاقیر الضارة لتكوین  :عیوب الوراثة/ 6

  .الطبیعي للطفل
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  .درجات االنحرافات القوامیة): 04(المحاضرة رقم 
، ا یحدث التغیر في الشد العضلي، وفي األوضاع القوامیة المعتادةوفیه: انحرافات قوامیة من الدرجة األولى/ 1

 وبإحساس العالجیةمعالجة االنحرافات القوامیة من هذه الدرجة بالتمرینات  وال یحدث تغییر في العظام ، ویمكن
  . إصالحهالفرد نفسه بالخطأ فیحاول 

، كالعضالت واألربطة نقباض واضحًا في األنسجة الرخوةوفیها یكون اال :انحرافات قوامیة من الدرجة الثانیة/ 2
میة من الدرجة الثانیة تحتاج إلى خبیر العالج الطبیعي ، واالنحرافات القواخفیفة من التغییر العظمىمع درجة 

  .للتغلب علیها
، یها یكون التغیر شدیدا في العظام، بجانب تغیر العضالت واألربطةوف :انحرافات قوامیة من الدرجة الثالثة/ 3

وتعطي التمرینات .. الجراحيوهذه الدرجة تحتاج في معظم األوقات إلى التدخل . الحالة إصالحالصعب ومن 
  .العالجیة لتجنب حدوث تشوهات أخرى

وما هي االتجاهات التي . نكشف عن تشوهات القوام فكیف نبدأ أنإذا أردنا  :الكشف عن االنحرافات القوامیة
بالطبع فإن الحكم على عیوب القوام والشخص مرتد مالبسه العادة ال تعطي صورة واضحة لحقیقة   ننظر إلیها؟

ذا البد أن یجرد ، ولیكون مطابقًا للواقع والحكم الظاهري قد ال. یبا،فالمالبس تخفي تحتها كل شئ تقر العیوب 
واألجزاء الهامة التي یجب أن نركز علیها . ، وأن یكون عاري القدمینبشورت قصیر، ویكتفي الفرد من مالبسه

  :ونكشف األخطاء التي بها هي اآلتي ذكرها
  :وضالح  :الصدر  :الجذع  :الرأس

  .میل الرأس جانبا/ 1
  .سقوط الرأس أمامًا وخلفا/ 2
  .مدى القصر في المنطقة العنقیة/ 3

  .التقعر القطني/ 1
  .الظهر المستدیر/ 2
  .االنحناء الجانبي/ 3

  .الصدر المفلطح/ 1
  .الصدر الحمامي/ 2
  .الصدر القمعي/ 3

  .میل الحوض لألمام/ 1
  .میل الحوض للخلف/ 2
  .بمیل الحوض للجان/ 3

  
  :الید  :المرفق  :الكتف  :عظمتي اللوحتین

  .عظمة اللوح الجانحة/ 1
  .میل عظمة اللوح للجانب/ 2
  .ارتفاع عظمة اللوح ألعلى/ 3

  .مندفع ألعلى/ 1
  .استدارة الكتفین للداخل/ 2
  .ضغط الكتفین للخارج/ 3

  .زیادة في مد المفصل/ 1
  .انثناء المفصل/ 2
  .حالثبات في وضع الكب أو البط/ 3

  .الید الساقطة/ 1
  .ید القرد/ 2
  .الید المخلبیة/ 3

  .اصطكاك الركبتین :الركبتان
  :القدم

  .تشوه القدم مع اتجاه األصابع ألسفل/ 2 .القدم المفلطحة/ 1
  .تشوه القدم مع اتجاه األصابع للداخل/ 4 .تشوه القدم مع اتجاه األصابع ألعلى/ 3
  .القدم المخلبیة/ 7 .حناء القدم للخارجان/ 6 .تشوه القدم المنحنیة للداخل/ 5
  . القدم للوحشیة إبهامانحراف / 8
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  .ثر انحرافات القوام على الفردأ): 05(المحاضرة رقم 
  : على المفاصل والعضالت والعظام أثره/ 1

منطقة االنحراف سواء كان ذلك  فيوجود االنحرافات القوامیة یقلل من كفاءة عمل المفاصل والعضالت العاملة 
حدوث ) ×( أشعةاستخدمت فیها  التيبعض الدراسات  في، حیث ثبت المیكانیكیة أویة الناحیة الوظیفمن 

 الفقريیعرض غضاریف العمود  الجانبيتغیرات عظیمة وغضروفیة مصاحبة لالنحراف فأصابه الفرد باالنحناء 
العضلیة النغمة  في، وكذلك یحدث خلل األخرحد جانبیه یفوق الضغط الواقع على الجانب ألحدوث ضغط على 

عن  األیمنقوة عضالت الجانب  إلىالجذع فإذا كان االنحراف لجهة الیمین فإن ذلك یؤدى  جانبيعلى 
الجسم عامة وفى منطقة وجود  في وحركي وظیفيحدوث خلل  إلىوهذا یؤدى  األیسرعضالت الجانب 

  .االنحراف خاصة
  : الحیویة األجهزةعلى  أثره/ 2
 یصاحبهالحیویة الداخلیة للجسم فمثًال زیادة تجوف القطن  األجهزةیة تؤثر على باالنحرافات القوام اإلصابة إن

طالةعضالت القطن وضعف  فيقصر وقوة  الداخلیة بالتحرك من  لألحشاءعضالت البطن مما یسمح  في وإ
اءتها الحیویة الموجودة بهذه المنطقة وتقلل من كف األجهزة فيحدوث اضطرابات عدیدة  فيفیتسبب ذلك  أماكنها

  . العمل في
تناقص سعة الرئتین وضعف الدورة  إلىیؤدى  ياالنحراف القوام أن إلى (Karpovich) ویشیر كاربوفتش

  . الدمویة وحدوث اضطرابات معویة
  : على بعض المهارات الحركیة أثره/ 3

مسارات  فيت القوى المهارات الحركیة المختلفة وتشت أداءاالنحرافات القوامیة بالجسم قد تغیر من میكانیكیة 
یعبر تعبیرًا دینامیكیًا عن خصائص الجسم البشرى فإذا  الریاضي األداء، ذلك الن ال تخدم المهارة نفسها جانبیة

كثیرة على ذلك نذكر منها  أمثلة، وهناك یؤثر على دینامیكیة الحركة بالتاليحدث تغیر فى هذه الخصائص فإنه 
، فالعداء یفقد التوزیع السلیم لثقل جسمه العدو یؤثر على مهارة الذيین على سبیل المثال انحراف فلطحة القدم

یكون  أنكل خطوة ومثل هذا العداء كان یمكن  فيعلى القدمین وكذلك تتأثر قدرته على امتصاص الصدمات 
  . مهارة لو كان یتمتع بقدمین سلیمتین أفضل

  : على الحالة النفسیة أثره/ 4
كان الفرد  إذا إال، وال یتأتى هذا التوافق ع نفسه ومجتمعهالفرد على التوافق مقدرة  هيالصحة النفسیة  إن

خلل به  يأالمقدمة الن  في الجسميالجانب  ویأتي. ةواالجتماعیالجسمیة والنفسیة والعقلیة  النواحيمتكامًال من 
عات وتسیطر علیه عوامل للفرد فإنه یقع فریسة للصرا قواميانحراف  يأ، فعند وجود األخرى النواحيیؤثر على 

حدوث بعض االنحرافات مثل  فيویبدو دائمًا ضعیف الشخصیة ویسیر بطریقة متراخیة مما یتسبب  اإلحباط
  . الظهريوزیادة التحدب  أماماسقوط الرأس 
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  .نصائح للمحافظة على القوام ):06(المحاضرة رقم 
عند التعامل مع  ولذلك یجب الحرص، لتغیرات مستمرة خالل مراحل نموه یتعرض الجهاز العظمى للطفل -

مالكین قواما معتدال  أقویاءوتشجیع كل ما یقویها حتى یصبحوا ، واالبتعاد عن كل ما یضر بهم األطفال أجسام
  .سلیما خالیا من االنحرافات

 ،ید واحدة فيعدم حمل الحقیبة  :االهتمام بان یكتسب الطفل عادات قوامیة سلیمة خالل هذه الفترة مثل -
  .العنایة بالتغذیة المتكاملة للطفل - . ضیقة أحذیةوعدم لبس ا، صحیح وساب جلالمكت إلىوالجلوس 

الحیویة، وتقویة  أجهزتهملممارسة نشاطات ریاضیة مناسبة تساعد على تنشیط  لألطفالالفرصة  إتاحة -
  .الفقريلعمود ا عضالتوخاصة ، عضالتهم

مقدار  إلى هتمامة النشاط لمدة طویلة دون االرسوعدم تركه لمما، المجهود أداءاالهتمام براحة الطفل بعد  -
  .الجهد والتعب

مرحلة النمو هو  فيالفرد  إلیهما یحتاج  أهم أنحسبانهم  في األمور وأولیاء الریاضيیضع المربى  أنیجب  -
 الفرصة إتاحة -البیئة السعیدة  -الشمس المشرقة  أشعة -  النقيالهواء  - النوم المریح -الطعام الكامل (

  ).اكتساب العادات الصحیة السلیمة - لممارسة الریاضة 
  :لفردالعنایة بقوام ا في الریاضي المربيدور 

  .السلیم وسى الوقفة والمشیة والجلعل یعودهمو  ةحصالمن خالل  فردال في يالقوام الوعيبث / 1
  . الریاضیة المختلفة األنشطةعلى مزاولة  فردالتشجیع / 2
  . لتأهیلها وتفادیها األمور وأولیاءالمدرسة  إدارة إبالغالعمل على اكتشاف االنحرافات القوامیة وسرعة  /3
إذا  خبیر مختصبمساعدة لتأهیلهم  اتأوقوتخصیص االنحرافات القوامیة ذوي تكوین مجموعات موحدة من / 4

  . تطلب األمر ذلك
  :التالیة لألسباب الریاضي المربي على فردحفظ قوام ال فيلذا تقع المسئولیة الكبرى 

تحدث  التيوكذلك االنحرافات  السلیم لجسم اإلنسان الطبیعيقد تعلم الكثیر عن الشكل  الریاضي المربي إن* 
  .تعن اكتشاف هذه االنحرافا فهو مسئول وبالتالي، له وكیفیة تأهیلها والوقایة منها

المالبس الریاضیة  مرتديوهو  ربیة الریاضیة والتدریبدروس الت أثناء فردیالحظ ال الریاضي المربي إن* 
  .الدرس والتدریب أثناءعلیه من خالل حركته  والتعرف بسرعةیستطیع رؤیة االنحراف  وبالتالي

خاصة یتعرف على التالمیذ والالعبین ویكتشف منهم ذوى االحتیاجات النفسیة ال الریاضي المربي إن* 
 إلىتؤدى  أنعالج كل هذه الحاالت قبل  خصائياأل ساعدةبمیستطیع  ن هناكاالنطواء والخجل واالرتباك، وم

  .يالقواماالنحراف 
 يأیعالج  أنیستطیع مدرس التربیة الریاضیة  وبالتالي، فردنفس كل  إلىه محببة التربیة الریاضیة مهن إن* 

  .انحرافات بطریقة ناجحة
  . بینهم يالقوام الوعيیستطیع توجیههم ونشر  وبالتاليعبیه لالللتالمیذ و  أعلىیصبح مثال المدرس  إن* 
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 .تقدیر القوام وأجهزةاختبارات  ):07(المحاضرة رقم 
بدأت المحاوالت األولى لتقدیر حالة القوام ترتكز على أن كل جزء من أجزاء الجسم بما فیها الرأس والجذع 
واألطراف السفلى كل لها مركز ثقل، وأنه حین یكون مركز موزعا بالتساوي على كل أجزاء الجسم في خط 

 .م تكون متعادلةمستقیم فإن الجاذبیة العاملة فوق الجس
وفیما یلي عرض لبعض أجهزة القیاس للتشوهات القوامیة المختلفة التي یمكن لمدرس التربیة الریاضیة 

  :استخدامها
  ".الخیط والثقل" بانكرافت"اختبار / 1
  .قیاس انحناءات الجسم لألمام وللخلف :الغرض من االختبار -
  .حامل ارتفاعه متران، )میزان البناء(خیط في نهایته ثقل  :األدوات -
  .یربط الخیط في الحامل من أعلى على أن یكون الثقل متدلیا في نهایته :مواصفات األداء -
  .یتم تحدید النقاط التشریحیة - .یقف الفرد وهو بمایوه البحر بدون حذاء -
  .منتصف مفصل الكتف - .منتصف حلمة األذن* 
  .منتصف أعلى المدور الكبیر للفخذ* 
  .عظم الردفة مباشرة نقطة خلف* 
  .نقطة أمام النتوء الوحشي للقدم* 
سم تقریبا، ومواجها للجهاز بالجانب  5یقف الفرد بین القائم والخیط المتدلي من أعلى وباخرة الثقل، وعلى بعد  -

  .المحدد علیه النقاط التشریحیة السابق إیضاحها
  .ذي یقف علیه الفردیقف المختبر على بعد مترین تقریبا على امتداد الخط ال -
  .یالحظ المختبر مرور الخیط بالنقاط التشریحیة الخمسة المحددة -
ویكون هذا مؤشرا على القوام الخالي من التشوهات األمامیة والخلفیة، أما إذا مر الخیط المدلى خلف النقطة  –

  .ارة الظهرالتي یتم تحدیدها على منتصف الكتف مثال، فیعتبر ذلك دلیال على وجود تشوه استد
ذا مر الخیط المدلى خلف النقطة التي تم تحدیدها على المدور الكبیر لمفصل الفخذ، فیعتبر هذا دلیال على  وإ

  .وجود تشوه التجویف القطني
 :)اختبار القضبان" (الكونفورماتور" مقیاس المطابقة  /2
  .قريتقدیر االنحناءات األمامیة والخلفیة للعمود الف :الغرض من االختبار -
جهاز الكونفورماتور وهو عبارة عن حامل بداخله مجموعة من القضبان قابلة للحركة لألمام  :األدوات -

  .أسفلوالخلف، تغطى القضبان منطقة العمود الفقري كلها ابتداء من الجمجمة حتى نهایة العمود الفقري من 
  .لمتحركةیقف الفرد مواجها بظهره القضبان الخشبیة ا - :مواصفات األداء -
  .یتم ضبط القائم المتحرك حسب طول الشخص -
  .یتم تحریك القضبان لألمام والخلف حتى تصل مقدمة كل قضیب إلى فقرات العمود الفقري -
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  .یتم رش نقطة على ورقة الرسم البیاني المثبتة على لون الخشب أمام نهایة كل قضیب -
  .فتتضح لنا صورة حقیقیة لشكل العمود الفقري لهذا الفردة تؤخذ ورقة الرسم البیاني ویتم توصیل النقاط بدق -

  .وبدراسة المنحنى الموضح یمكن التعرف على التشوهات الموجودة بمقارنتها باالنحناءات الطبیعیة لهذه المنطقة
 :)الشریط المعدني(اختبار رتز / 3
  .ود الفقريتقدیر االنحناءات األمامیة والخلفیة للعم :الغرض من االختبار -
شریط مرن مصنوع من الرصاص مكسو بمادة البالستیك، ویتشكل بأشكال معینة مع احتفاظه بهذا  :األدوات -

  .الشكل لحین یتم تغییره
یضع المختبر بدایة الشریط على أول فقرة عنقیة من  –یقف الفرد مواجها لظهر المختبر  - :مواصفات األداء -

 أسفلام الید الیسرى على بدایة الشریط ویضغط على الشریط من أعلى إلى فقرات العمود الفقري ویضغط إبه
وبعد التأكد من اخذ الشریط لنفس شكل العمود الفقري یتم نقل الشكل الذي  –حتى آخر فقرة للعمود الفقري 

  .احتفظ به الشریط المعدني للعمود الفقري على ورقة بیضاء محددا التشوهات الجانبیة
ة النقط الموضوعة على العمود الفقري بالخطوط الطولیة للشریط یمكن تحدید مدى التشوهات عن طریق مقارن -

الموجودة بالعمود الفقري في كل منطقة منه فإذا لوحظ انحراف أحد المناطق جهة الیمین عن الخط العمود الذي 
ذا جاءت النقطة في المنتصف مقداره خطا واحدا فإن هذا یعنى وجود تشوه في هذه المنطقة جهة الیم ین، وإ

المحددة على العمود الفقري في خط واحد عمود دل ذلك على أن الفرد خال من التشوه في منطقة العمود 
  .الفقري

 :جهاز وودراف /4
 .الجسم ألجزاءوالخلفیة  األمامیةقیاس االنحناءات : الغرض من االختبار -
  .سم2 خرآبه تسعة خیوط والمسافة بین كل خیط و  يعبارة عن أطار خشب" وودراف"جهاز :األدوات -

سم وارتفاعه 100 -50عرض الجهاز من  .الخیوط لباقيیمثل خط الجاذبیة بلون مختلف  الذي األوسطالخیط 
إلى أسفل حتى تكون مستقیمة بدون  أعلىمن  األوتارتمر منها  بیرتكز على قاعدة خشبیة بها ثقو  متر تقریباً 2

  .ارتخاء
سم، ویرسم على الحائط خط سمیك، سمكه 180یوضح الجهاز مواجها الحائط على بعد : ألداءامواصفات  -
بحیث یالمس  األرضیرسم خط القاعدة على . األرضیكون الخط عمودیا على    سم بحیث180سم وارتفاعه 5

  .سم180، ویوضح الجهاز مواجها الحائط على بعد اآلخرمنتصف البرواز على الجانب  فيالحائط، 
سم من 95سم من الحائط، ویقف الفرد على بعد 95توضع عالمة على الخط المالمس للحائط لمسافة  -

ینظر المختبر من  - .جهة الجهاز ویراعى أن تكون القدمان متوازیان تماماً  األیسرالحائط بحیث یالمس كتفه 
ذا، اط التشریحیةیمر بالنق األوسطكان الفرد یتمتع بقوام سلیم فأن الخیط  فإذا. خالل البرواز أنحرف الخیط  وإ

أنحرف عنها الخیط  التيالنقطة التشریحیة  فيعن أحد النقاط التشریحیة دل ذلك على وجود تشوه  األوسط
  .األوسط
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 .تقدیر القوام وأجهزةاختبارات تابع  ):08(المحاضرة رقم 
  ):لوحة تقدیر القوام( اختبار نیویورك للقوام/ 5
  .قیاس االنحناءات الخلفیة والجانبیة للعمود الفقري :الغرض من االختبار -
  .جهاز شاشة القوام واختبار میزان البناء :اتاألدو * 
على سلسلة من المناظر الجانبیة والخلفیة ألجزاء الجسم، ویقدر    یشتمل هذا االختبار :طریقة أداء االختبار* 

  :الممتحن كل جزء من أجزاء الجسم على النظام التالي
  .خمس نقط     الوضع الصحیح  .1
  .ثالث نقط       انحراف بسیط  .2
  .نقطة واحدة      انحراف ملحوظ .3

وفي هذا االختبار یقف المختبر على خط أمام شاشة القوام یبعد عنها بحوالي ثالثة أقدام ویتم تقدیر قوام التلمیذ 
ا، وفي حالة مرور خیط البنا ا وجانبً ا وبین القدمین ففي هذه الحالة  ءمن االتجاهات خلفً بمنتصف الرأس خلفً

ا وعندما یواجه التلمیذ شاشة القو  باألذن ثم  ءویمر خیط البنا) األیسر –األیمن (ام بجانبه یعتبر القوام سلیمً
ا   .الكتف والفخذ والركبة ومفصل القدم ففي هذه الحالة یعتبر القوام سلیمً

تتكون شاشة القوام من أطار الزاویة مرفوع على قاعة وأرجل تسمح ببقائه مقسم بخطوط : جهاز شاشة القوام /6
 .سم5ا مسافات متساویة تبلغ رأسیة وأفقیة متعامدة ومتوازیة بینه

  :تقدیر حالة القدمین* 
  :زاویة طبع القدم اختبار/ 7
  .قیاس زاویة القدم: االختبارالغرض من  -
  .منقلة. قلم. مسطرة. بودرة المانیزیا. أوراق سوداء: األدوات -
تخصص ورقة (ء ا ـ ثم یقف على الورقة السودایضع المختبر قدمین فى بودرة المانیزی: مواصفات األداء -

الموضوعة على األرض ثم یغادر المختبر الورقة، یظهر على الورقة صورة واضحة لباطن ) مستقلة لكل مختبر
  .القدم

تقاس زاویة القدم الناتجة عن التقاء الخط الواصل ما بین أبرز نقطة وحشیة أسفل أصبع القدم الكبیر وأبرز  -
قوس القدم  فيبرز نقطة وحشیة أسفل األصبع حتى أعمق نقطة العقب مع الخط الواصل بین أ في أنسیهنقطة 

  .المطبوعة
 -°35( الزاویة بین انحصرت إذاأن قوس القدم یكون سلیمًا  " كالرك" الختبارطبقًا 1978) ( ماتیوس"ویذكر 

ذا) 42°  .فهذا یعنى حاجة القدم للعالج °35قلت الزاویة عن  وإ
  .یستخدم جهاز البیدوجراف  قدمینلتقدیر حالة ال من الطرق األولى: طبع القدم اختبار/ 8

  .تسجیل طبعة القدم: االختبارالغرض من 
  .جهاز البیدوجراف: األدوات
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  .یتم تحبیر الجهاز حتى یكون الطبع واضحاً : مواصفات األداء
  .ـ یضع الفرد قدمیه فوق الجهاز ثم یقف ثابتًا فوق غطاء الطبع

، كما یجب أن یبعد قدمه األخرى عن األرض حتى یرتكز وزنه كله  یتحرك حتى یكون الطبع الن ـ یجب أ دقیقًا
 .االختبارعلى القدم موضع 

 .علیها الطبعة التيـ یطلب المختبر من الفرد أن یحرك قدمه عن سطح الطبع وتنزع الصفحة 
  .وتكرر نفس العملیة مع القدم األخرى االختبارـ یسجل اسم الفرد وتاریخ 
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  .التحلیل الحركي: الجانب الثاني
  .التحلیل الحركي ):09(المحاضرة رقم 

لمجال الریاضي دراسة وتفسیر الظاهرة أو المهارة یعني التحلیل الحركي في ا :مفهوم التحلیل الحركي
الحركیة بعد تجزئتها إلى عناصرها وأجزائها المكونة لها بغرض التعرف على تأثیر المتغیرات المیكانیكیة 

  .والتشریحیة في أدائها الحركي
ى اإلدراك إن تجزئة الحركة لیس هدفًا بل وسیلة من الوسائل المستخدمة في هذا المجال بغرض الوصول إل

ویمكن أن یكون التحلیل الحركي تحلیًال كینماتیكیًا وذلك عندما تحلل . الكلي والشمولي للظاهرة الحركیة ككل
الحركة وفقًا للمتغیرات والعوامل الكینماتیكیة والمتمثلة بالمسافة واإلزاحة والزمن والسرعة والتعجیل، وقد تحلل 

  . الخ... كیة والمتمثلة بالقوة والزمن والطاقة والقدرة الحركة وفقًا لألسس والمتغیرات الكیناتی
وهناك أسلوبین في التحلیل البایومیكانیكي للحركة الریاضیة ولكل منهما حدوده وطرائقه ووسائله المستخدمة في 

  :ویمكن أن نوضح األسلوبین بما یلي. تفسیر ومعرفة أبعاد الحركة
یتم تحویل  .التحلیل للحركة الریاضیة على الوصف القیاسي الرقميیتركز هذا األسلوب في  :ألسلوب الكميا/ 1

األداء الحركي إلى قیم وأرقام تعبر عن معاني لها مدلوالت علمیة للتفسیرات البایومیكانیكیة وتستخدم في هذا 
ر للحالة األسلوب الكمي أجزاء مختلفة منها البسیط والمعقد لقیاس وتحدید األداء إلى القیم واألرقام والمقادی

ومدرس التربیة . وهو أسلوب عالي الكلفة اقتصادیًا ویتطلب خلفیات ومستویات وخبرات طویلة. الحركیة
  .الریاضیة والمدرب الریاضي في حاجة لمعرفة نتائج هذا النوع ولكن لیس بالشكل التفصیلي الكامل

إن هذا ال  .التفاصیل الرقمیة الدقیقةتتحدد بدراسة الحركة بشكل عام ومن دون الدخول في  :األسلوب الكیفي/ 2
ات العلمیة الكثیرة تتطلب أساسًا هذا النوع من األسالیب فتراضاالیعني مطلقًا أنه أسلوب سهل التطبیق بل أن 

ویمثل األسلوب الكیفي أداة لكل من المدرس والمدرب الریاضي لفهم . في حركة البحث العلمي لدراسة الحركة
داء والتدریب الریاضي الذي یعتمد فیها التحلیل الحركي على مجرد المالحظة ثم إعادة المواقف العلمیة في األ

  .تفاصیل األداء من الذاكرة عند الشرح وتصحیح األخطاء
  :أنواع التحلیل الحركي -
ألداء إن هذا النوع من التحلیل الحركي یتعامل مع المقادیر والكمیات الموضوعیة ل :التحلیل الحركي الكمي/ 1

  :سم داخلیًا إلى الشكلین التالیینالحركي وینق
وهو النوع الذي یستخدم خالله أجهزة قیاسیة دقیقة ومتقنه مثل التصویر السینمائي  :)الدقیق(التحلیل الحركي / أ

 .أو التصویر الفیدیوي" الدائري" والتصویر المتتابع
یر دقیقة لألجهزة والمقاییس مع التركیز على أي استخدام معلومات غ: التحلیل التقدیري أو التقریبي/ ب

  .القیاسیة لألداء الحركيالحسابات العامة التقریبیة في حساب الكمیات 
ویشتمل هذا النوع على تحدید الفروقات واالختالفات عند مقارنة األداء المسجل ": النوعي"التحلیل الحركي / 2

   :یلي أو المثالي والذي یضم ما مع األداء النموذجي
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دراسة دقائق الحركة بشكل شامل وعمیق وذلك باستخدام األجهزة السینمائیة المختلفة مع  :التحلیل العمیق/ أ
  .ول إلى النتائج التربویة الدقیقةتعزیز التحلیل بأسس وتفسیرات العلوم التربویة بغرض الوص

ة إلى استخدام المعلومات التي هو التحلیل األساسي العمیق لألداء الحركي دون الحاج :التحلیل األساسي/ ب
  یمكن الحصول علیها من األجهزة المستخدمة في التحلیل الكمي 

التأكید على حساب المعلومات والمتغیرات الواضحة في التحلیل الحركي مع االبتعاد قدر  :التحلیل التبسیطي/ ج
  . المستطاع عن الدقة في حساب نتائج التحلیل الحركي

هو التحلیل الحركي الذي یتم من خالله توضیح جوهر األخطاء الحركیة والتكنیكیة بغرض  :التحلیل التربوي/ 3
أیجاد الطرق الصحیحة لتجاوز تلك األخطاء والتركیز على االقتصاد في التحلیل على األداء الفني المناسب 

عملیة تحسین التكنیك  ولهذا النوع من التحلیل دور مهم في. دراسة أسسها وقوانینها الموضوعیةللحركة من دون 
 .المثالي فقط

  :                                                            نحددها باآلتي :أهمیة التحلیل الحركي -
كیف نتمكن من السیطرة على حركة المفاصل والعظام والمشاركة في الواجب الحركي عند أداء الحركة إلى  - 1

 .أقصى مدى حركي ممكن
 .والمسؤولة عن أداء الواجب الحركيمعرفة الحركات التي تقوم بها تلك المفاصل خالل أداء الحركة  - 2
 . اهل هناك أیه مفاصل مستخدمة خالل أداء الحركة وهي ال تخدم واجبات الحركة وتحقیق أهدافه - 3
 . لحركيمعرفة مدى فاعلیة العضالت المشاركة والمستجیبة لحركات المفاصل في األداء ا - 4
التعرف على نوعیة االنقباضات العضلیة التي تقوم بها العضالت الرئیسیة المشاركة في األداء الحركي  - 5
 . ذلك المساعدة والمساندة والمضادةوك
في أعطاء أقصى جهد معرفة أمكانیة العضالت المسؤولة في المجموعات العضلیة والمشاركة ومدى قدرتها  - 6

 .أو شدة مطلوبة
األداء المثالي للمهارة  عرف على األسس المیكانیكیة والتشریحیة التي تساهم في أقصى دقة وجودة فيالت - 7

 .الحركیة
  .لعالقة المباشرة في تجنب اإلصابةمعرفة األسس الحركیة ذات ا - 8
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  .للمشي التحلیل الحركي ):10(المحاضرة رقم 
  :التحلیل الحركي للمشي - 
  :محاور الحركة في جسم اإلنسان - 

 )   01(رقم نسبة إلى ثالث محاور متعامدة خالل الجسم كما في الشكل یتم توصیف حركات اإلنسان 
  .فیشیر نحو األعلى z للناحیة الیسرى أما المحور y إلى االتجاه نحو األمام ویشیر المحور x یشیر المحور

  
  )01(الشكل رقم 

 :نعرف مستویات الحركة الثالثة على الشكل التالي
. yz ي الموازي للمستويهو المستو : المستوي األمامي. 
. xz هو المستوي الموازي للمستوي: المستوي السهمي. 
. xy هو المستوي الموازي للمستوي ):األفقي( المستوى المستعرض.  

  :المشي على القدمین - 
  :تعریفات/ 1
  .هي ترجمة لتقدم مركز كتلة اإلنسان إلى األمام نتیجة لتحریك مفاصل القسم السفلي: المشي* 
 .هي النقطة التي یتوزع حولها كتلة الجسم بالتساوي:مركز الكتلة * 
هي المسافة بین أول اتصال للقدم األولى باألرض وأول اتصال للقدم األخرى باألرض وفي : طول الخطوة* 

 .المشي الطبیعي یكون طول الخطوة ثابتًا بین القدمین
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یوضح كما المسافة بین نقطتي اتصال متعاقبتین لنفس القدم باألرض، ): دورة المشي(طول الخطوة الواسعة * 
 )02(رقم  الشكل

  :الفرق بین الخطوة والخطوة الواسعة* 

  
  )02(الشكل رقم 

 .هي الفترة الزمني الذي تكون فیه قدم واحدة متصلة باألرض تدعم كامل الجسم :الدعم المفرد* 
 .تدعم فیه كال القدمین كامل الجسمهو الفترة الزمني الذي  :الدعم المزدوج* 
هو المضلع الذي ترسمه القدم أو القدمان المتصلتان باألرض ویبین الشكل المضلع الداعم : المضلع الداعم* 

أثناء المشي في مرا حل الدعم المزدوج والدعم المزدوج في مرحلة ما قبل التأرجح ومرحلة الدعم المفرد على 
  :التوالي

  
  )03(الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



القوام والتوازن والتحلیل الحركي             ماسترالسنة األولى           بوحاج مزیان   . د.أ  

 
- 18 - 

  .للمشي التحلیل الحركيتابع  ):11(المحاضرة رقم 
رقم  هو المشي الذي یتحرك فیه مركز الكتلة فوق المضلع الداعم دائمًا كما في الشكل: المشي الستاتیكي* 
)04(  

  
  .حركة مركز الكتلة أثناء المشي الستاتیكي: )03(رقم  شكلال

هو المشي الذي یمكن لمركز الكتلة أن یتحرك خارج المضلع الداعم في بعض األحیان : المشي الدینامیكي* 
  ).05(رقم  شكلالكما في 

  
  .مسار مركز الكتلة أثناء المشي الدینامیكي :) 05(رقم  شكلال

تحلیل حركة ومیكانیكیة جسم اإلنسان أثناء المشي وما یصاحبها من طلوع  :ما المقصود بتحلیل المشي/ 2
  .ونزول السلم وتجنب العوائق في الطریق

لتحلیل حركة اإلنسان هي فهم الغایة األساسیة من هذه  الخطوة األولى واألكثر أهمیة :مراحل المشي -
یتحرك الجسم بواسطة المفاصل واألوتار باتجاهات . وبدون هذا الفهم یستحیل تقییم فاعلیة الحركات، الحركات

ولتحلیل وفهم هذه الحركة من الضروري تقسیمها إلى مرا حل عدة تمتلك أحداثا جدیرة بالمالحظة تساعدنا . كثیرة
  :تُقسم هذه الدورة إلى قسمین هما .فهم بدایة ونهایة كل مرحلةعلى 

  ."هي المرحلة التي تكون القدم متصلة باألرض: "مرحلة الوقوف *
تقسم مرحلة الوقوف أیضا إلى ". هي المرحلة التي ال تكون القدم فیها متصلة باألرض: ومرحلة التأرجح* 

  . باألرض والدعم المضاعف عندما تتصل القدمان معًا باألرضمرحلتین الدعم المفرد عندما تتصل قدم واحدة 
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عند معدل سرعة مشي اعتیادي دورة المشي أما  . 80m/minمن %  62یكون متوسط زمن مرحلة الوقوف 
  %.38 فتبلغ وسطیا مرحلة التأرجح

 ورة المشي تاركةمن د%  12وتشغل مرحلة الدعم المزدوج . وبزیادة سرعة المشي فإن زمن مرحلة التأرجح یزداد
   .للدعم المفرد% 38

  
  .مراحل المشي:  )06(رقم  شكلال

زاحةدورة المشي، : لتحلیل عملیة المشي بدقة نحتاج لتوضیح أمرین أساسین مركز كتلة جسم اإلنسان التي  وإ
  .األساس في تقییم مدى استقرار عملیة المشي تعتبر

یعي یمینًا ویسارًا بشكل جیبي، یتم خالل هذا التأرجح انتقال یتأرجح مركز كتلة جسم اإلنسان أثناء المشي الطب
وزن الجسم من قدم إلى أخرى، كما ینتقل مركز الكتلة قدمًا إلى األمام بحركة جیبیه أیضًا وبنصف التردد كما 

  ).07(رقم  یظهر في الشكل

  
  .مخطط یوضح تأرجح مركز الكتلة أثناء المشي :)07(رقم  شكلال
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  .للمشي التحلیل الحركيتابع  ):12(المحاضرة رقم 
   :ل المشىتحلی یةكیف/ 3
  :المیكانیكا الحیویة یتكون من جزئین مخبر* 

جزء األجهزة والمعدات  (hardware) .)09(و) 08(رقم  شكلال   -1 
  .(multi system camera) كامیرات متعددة متصلة ببعضها البعض -أ  

 .(force platform) . بالطة حساسة للقوى -ب  
  .(markers ( محسات الضوء -ج  

  .(EMG)   القیاس الكهربى للعضالت وحدة-د
  (calibration apparatus   وحدة التصفیر والتعدیل-ه

    
  )09(الشكل رقم   )08(الشكل رقم 

 
).10(رقم  شكلال   (software) 2-جزء المعدات والبرامج  

.تجمیع نواتج التحلیل والتصویر -أ  
.(gait parameters (وخواص المشىحساب أجزاء  -ب  

  
  )10(رقم شكل ال
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  :حركة المشيالعناصر التي تتم مالحظتها في تحلیل -2

تكون أقل فى(    (stride length): 1- متر األطفال 1.5.. المعدل الطبیعى لها  :طول الخطوة المزدوجة.( 
)11(الشكل رقم   

 لألرض یكون فى زاویة: زاویة التقاء الكعب باألرض -2 (heel contact angle)  الطبیعى عند بدایة اللمس
ویكون فى شكل سقوط مشط القدم الى أسفلفى وفى حاالت.. قائمة مع مشط القدم   (anterior tibial)  في

(foot drop) حاالت شلل عضالت الساق األمامیة  .( calfspasticity) تیبس العضالت الخلفیة للساق .
)12(الشكل رقم   (eqiuno talipes) التشوهات   

    
  )12(الشكل رقم   )11(الشكل رقم 

)13(الشكل رقم    .(terminal toe angle ( نهایة الخطوة فيالزاویة بین مشط القدم واألرض  - 3    
)14(رقم  الشكل.   (contact knee angle)   زاویة الركبة عند التقاء القدم باألرض -4

    
  )14(الشكل رقم   )13( الشكل رقم

  .بدایة الخطوة فيعند بدایة تالمس األرض  الطبیعيالوضع  فيتكون الركبة مفرودة  -
   .الخطوة تكون المرحلة الثانیة وهى ثنى الركبة قلیال لتحمیل وزن لجسم على القدم فيوعند التقدم  -
ما یسمى والمسئولة عن ثنى  فيبتة وفى بعض الحاالت المرضیة تكون زاویة الركبة أعلى من الطبیعي وثا -

.الركبة  (hamstring contracture)  تیبس العضلة الخلفیة للفخذ.  
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  .للمشي التحلیل الحركيتابع  ):13(المحاضرة رقم 
(swing phase) حالة رفع القدم من على األرض في  (knee flexion)  5- درجة ثنى الركبة  

)14(الشكل رقم  .  (stance phase)   وحالة وضعها خالل المشى 
)14(الشكل رقم  .  (terminal hip extension)   نهایة الخطوة فيالخلف  إلىدرجة فرد مفصل الفخذ  -6 

)15(الشكل رقم .   (spine flexion) مدى انحناء الظهر - 7   

    
  )15(الشكل رقم   )14(الشكل رقم 

 (gait velocity). المشيسرعة  - 8  
(cadence) 9-  المشيوقت معین أثناء  فيعدد الخطوات  


