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Abstract
The research aims: prepares a qualification curriculum for
people with foot flat ,identify the effect of the curriculum for the
proposed movement exercises in the improvement and treatment
of foot flatness , research methodology: experimental method
with the design of the equivalent group with the pre-test posttest, the research community represents 21 primary school, 17
school were excluded for many reasons, so they remained (4)
schools, the research was deliberately selected for patients with
flat foot who are (7)students,(3) students were excluded for their
lack of commitment to the curriculum, the sample number
becomes (4) students, the researcher concluded :the used
curative exercises help greatly in regaining internal curvature of
the foot which contributes to increase their stability ,it helps in
the growth of the foot curvature and strengthens its muscles ,the
recommendations were : emphasis on the use of rehabilitation
exercises for the injury of foot curvature , emphasis on the
follow-up of students body-distortions by teachers in order to
develop rehabilitation programs for these distortions.
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تاريخ البحث

استخدام برنامج تأهيلي وتأثيره في اصابة تسطح القدم ألطفال المرحلة
االبتدائية بعمر (6سنوات)
م .د بالل حاتم عبد الغفور

 تم االستالم : قبول البحث : -متوفر على االنترنت2019/6/30:

وزارة التربية _ المديرية العامة لتربية االنبار  /قسم تربية الفلوجة

الكلمات المفتاحية
-

التأهيل

-

االصابة

الخالصة :يهدف البحث :اعداد منهج تأهيلي للمصابين بتسطح القدم ,التعرف على تأثير

-

تسطح القدم

المنهاج للتمرينات الحركية المقترح في تحسن وعالج تسطح القدم  ,منهج البحث  :المنهج

-

المرحلة االبتدائية

التجريبي وبتصميم المجموعة الواحدة المتكافئة ذات االختبارين القبلي والبعدي ,تمثل مجتمع

-

ُعمر  ٦سنوات

البحث بالمدارس االبتدائية والبالغ عددها ( )21مدرسة تم استبعاد ( )17مدرسة وذلك ال
سباب عديده  ,لذا استقر الحال على ( )4مدارس إذ تم انتقاء عينة البحث بالطريقة العمدية
للمصابين بتسطح القدم ( الفالت فوت )  ,والبالغ عددهم ( )7تالميذ حيث تم استبعاد ()3
منهم لعدم التزامهم بالمنهج  ,واصبح عدد العينة ( )4تالميذ  ,استنتج الباحث  :ان التمارين
العالجية المستخدمة تساعد كثي اًر في استعادة التقوس الداخلي للقدم الذي يساهم في زيادة
ثباتها  ,و يساعد في نمو قوس القدم وتقوية عضالته وكانت التوصيات  :التأكيد على
استخدام التمرينات التأهيلية إلصابة تقوس القدم ,التأكيد على متابعة التشوهات القوامية لدى
التالميذ من قبل المعلمين من اجل وضع برامج تأهيلية لهذه التشوهات .

 – 1التعريف بالبحث

 1-1المقدمة واهمية البحث:
اهتم االنسان من القدم بالقوام فكان له في ذلك محاوالت عديدة حاول خاللها تقويم شكل الجسم  ,القوام الحسن
والنسققا الجميققل الخققالي مققن التشققوهات مققن نعققم ب علققى البشققر ومبيعققة الحيققاة تجعققل مققن ا نسققان عرضققةً

لإلصابة أو ا مراض ومنها  ،أمراض الجهقاز الحركقي  ,مقن خقالل مرحلقة النمقو المختلفقة التقي يمقر بهقا الفقرد
ويواجققه مققا يققىثر علققى احتفققاا بققالقوام الجيققد والملهققر السققليم وبالتققالي يتسققبا باالنح ارفققات القواميققة التققي تشققوه
ملهره وتعيا حركة انتاجيته والتي تتأثر بعوامل عديدة منها وراثية وصحية ومرضية ونفسية  ,حيث تعد القدم

قادا أساس ًقيا علقى الققدم التقي تعقد
هي أساس انتصاب الجسقم والجسقم بكافقة أنشقطته وحركاتقه وأو ازنقه يعتمقد اعتم ً
ركيقزة لققه ،وا لقة المحركققة لجميقع أج ازئققه " ،تمثقل علققام القققدم كتلقة واحققدة مترابطقة بأربطققة متينقة وقويققة تضققفي
عليهققا ص ققفة النابضققية أي أن عل ققام المشققر وعل ققام الرسققغ مرتبط ققة مققع بعض ققها وتنققتلم عل ققى شققكل قوس ققين

مققوليين وقققوس ثالققث مسققتعرض"

()1

 ,ذلققك أن الجانققا التكققويني للق قوام يققىثر فققي وسققائر القققدم بسققبا ارتفققا

( )1لكا نكهام :الموجز في التشريح العملي  ،ترجمة محمد حسن عبد العزيز وآخرون  ,ج  (, 1بغداد ،مؤسسة دار الكتب للطباعة
والنشر ,)1980 ,ص .501
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القوس الطولي للقدم أو انخفاضه وهذا االرتفا يتحقدد بالزاويقة الناتجقة مقن خقر التمفصقل العلقوي لعلقم العققا
مع خر الحقد ا سقفل لقذلك العلقم وعليقه فق ن تقوافر ا ققواس تشقريحياً مقن المتطلبقات الفسقيولوجية والميكانيكيقة

لألداء ,كما أنها تشكل عامالً فعاالً في أي نشاط حركي  ,وتسطح القدم عبارة عن المالصققة الكاملقة للجانقا
الداخلي للقدم لألرض عند وضع الوقوف ويسبا هذا التشوه إحساس الشخص بالتعقا المبكقر ومالم الققدم عنقد
بعقم الصقدمات الناتجقة عقن القفقز أو الوثقا يحقد

المشي كما أنه يضعر مقن مققدرة الققدم علقى امتصقا

هذا التشوه بكثرة لدى ا شخا خالل ا عمار السنية المختلفة .
تظهر القدم المسطحة نتيجة ارتخاء شديد في االربطة وضعف في قوة العضالت المحيطة بالقددم وتوييدغ ريدر
متساو للجسم على القدمين وهي بالغالب تظهر دون ارراض وتسب الما ً مزمنا واجهاد للقدم  .حيث تم اطدال
الباحدث علدى العديددد مدن البحددوا والدراددات الحدينددة ومدن هندا جدداءت اهميدة البحددث فدي اعددداد مدنه تد هيلي
يتضمن رؤية خاصدة بت هيدا المبدابين بتسدطق القددم ووفدا الودداما والتمريندات العلميدة والعمليدة المدروددة
تمكن المباب من العودة إلدى الحالدة الطبيعيدةب وبمدا ان مرحلدة الطاولدة اضندر عرضدةً لسصدابة بتسدطق القددم
والتي تحدد وتعيا حرضة الطاا بشكا دليم  ،واالبتعاد عن التدخا الجراحي لهدم لدكلل لجد الباحدث الدى وضدغ
منه ت هيلي لتسطق القدم من خالل اعداد االجهزة واالدوات المساعدة الخاصة بالمجال التقدويمي  ،وللدل الن
ترك تلل التشوهات القوامية الخاطئدة يديدا الدى تااقمهدا .وان البددء بدالعالا مبكدرا ً فدي مرحلدة عمريدة مبكدرة
يسهم في تجاوي تلل التشوهات المحتما برويها في هكه المرحلة والتي تقف عامقا ً لتقديم فئة المجتمدغ الرميسدة
لطالب المدارس االبتدامية.
 2-1مشكلة البحث :
ان مرحلة الدراسة االبتدائية هي مقن أهقم الم ارحقل العمريقة فقي سقرعة اكتسقاب الققدرات البدنيقة والحركيقة

والمهارية  ,فضالً عن انها مقن اكثقر الم ارحقل العمريقة عرضقة للتشقوهات بسقبا االسقتعمال الخقامن فقي تقوازن

قققوة االربطققة والعضققالت واالسققتخدام يققر الصققحيح ال ج ق ازء الجسققم ,مققن خققالل مالحلققة وخب قرة الباحققث فققي

المجققال التربققوي والتعليمققي وخاصققة فققي ممارسققة درس التربيققة الرياضققية وجققد هنققام بعققم التالميققذ يعققاني مققن
صعوبة في ممارسة انشطتهم اليومية وصعوبة بتعلم المهارات وعدم تطبيقها  ,لوجود عائا يجنبهم تطبيا هذه

المهارات اال وهو تسطح القدم ( فالت فوت ).
 3 –1أهداف البحث :
 اعداد برنام ت هيلي للمبابين بتسطق القدم من خالل اعداد االجهزة واالدوات المساعدة لألطاال فيالمرحلة االبتدامية.
 التعرف على ت ثير البرنام للتمرينات الحرضية المقترحة في تحسن وعالا تسطق القدم. 4-1فرضا البحث:
 هنققام فققروت ذات داللققة احصققائية بققين االختبققارات القبليققة والبعديققة فققي نتققائج اختبققارات ولصققالح االختبققارالبعدي.

 يىثر تطبيا المنهاج من خالل اعداد االجهزة واالدوات المساعدة المقترحة تأثي اًر إيجابياً في تحسن وعالجتسطح القدم .
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 5-1مجاالت البحث :

 1-5-1المجق ققال البشق ققري  :تالميق ققذ مدرسق ققة العلق ققيم االبتدائيق ققة للبنق ققين بأعمق ققار ( )6سق ققنوات والبق ققالغ عق ققددهم
(4تالميذ).

 2-5-1المجال الزماني  :من  2017/10/15ولغاية . 2018/4/15

3-5-1

6-1

المجال المكاني  :ساحة مدرسة العليم االبتدائية .

تحديد المصطلحات

-1تسطططح القططدم  ( :الفققالت فققوت ) أو القققدم المسققطحة هققي حالققة اسققتواء بققامن القققدم لققيالم

سققطح ا رض

تقريباً نتيجة سقوط قوس القدم و توجد هذه الحالة مبيعياً في قدم ا مفال حيث قوس القدم لقم يتكقون بعقد
و مع تطور نمو الطفل يحد نمو في عضالت و أوتار القدم  ،التي تشد بقامن الققدم لتكقون هقذا المنحنقى

الذي يسمى بقوس القدم

()1

.

"ويعققرف التشققوه الق قوامي بكونققه شققذوذاً فققي شققكل عضققو مققن أعضققاء الجسققم أو جققزء منققه وإنح ارفققه عققن الوضققع

الطبيعي المسلم به تشريحيا مما ينتج منه تغير في عالقة هذا العضو بسائر ا عضاء ا خرى"

 -2الدراسات النظرية :

()2

.

 1-2التشوهات القوامية:
يحمققل جسققم االنسققان الصققفة الميكانيكيققة بققين اجقزاء الجسققم العضققلية والعلميققة والعصققبية العطققاء صققفة

التعاون والترابر بين هذه االجهزة لتحقيا االتزان مع بذل الحد االدنى من الطاقة فأن حدو أي خلل في هذا
التقرابر سققوف يققىدي الققى حققدو مققا يعققرف بالتشققوه او االنح قراف الققوامي و يشققير) " (Watson 1983أن

االنحرافات القوامية تعتبر عامالً اساسياً في حدو بعم االصابات الرياضية" (.)1

وعققرف االنحقراف او التشققوه الققوامي حسققا وجهققة نلققر (محمققد صققبحي حسققانين ،محمققد ار ققا )1995

"بأنه عبارة عن شذوذ في شكل عضو من االعضاء للجسم او جزء منه وانحرافه عقن الوضقع الطبيعقي المسقلم

به تشريحياً مما ينتج عنه تغير في عالقة هقذا العضقو بسقائر االعضقاء االخقرى"( .)2كمقا عرفهقا (محمقد حسقن
ققامري " )1986بأنهققا حققاالت انح قراف عققن الوضققع الطبيعققي الج قزاء الجسققم حيققث تكققون هققذه التشققوهات امققا

مكتسبة وذلك عن مريا تعود الفرد على اتخاذ وضع خامن يتسبا عنه نمو بعم أجزاء الجسم بطريقة ير
مبيعيققة حيحققد

التشققوه أو وراثيققة منققذ القوالدة"( ،)3لهققذا فققأن حققدو الققوام السققيء ناشققن عققن مريققا االنح ارفققات
() 1

http://www.dailymedicalinfo.com/view-article
()2
عباس الرملي وآخرون ؛ تربية القوام ( ،القاهرة  ،دار الفكر العربي  ، )1977 ,ص . 17
Watson A. W.: Posture and participation in sport, the journal of sports medicine and physical fitness,
vol.33, No.3, September , 1983, p.231.
()2
محمد صبحي حسانين ومحمد عبد السالم راغب ؛القوام السليم للجميع ,ط ( , 1القاهرة  ,دار الفكر العربي  ،)1995 ،ص.33
()3
محمد حسن غامري ؛ كمال األجسام بالتمارين العالجية والتدليك ( ،االسكندرية ،دار لوران للطباعة والنشر ، ) 1986 ،ص.7
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القوامية التي قد يتعرض لها الفرد عبر مرحلة من المراحل العمرية نتيجة السباب عديدة تسهم في حدو مثقل

هذه التشوهات او االنحرافات القوامية الناتجة عن خلل في العضالت أو ا ربطة او العلام او المفاصل والتي

تمثل معيا اًر حقيقياً للقوام الجيقد ويعقرف عبقاس الرملقي ومخقرون الققدم المسقطحة أنهقا " الققدم التقي يالمق
الجانققا ا نسققي ا رض عنققد الوقققوف ،وتحققد عنققدما يكققون هنققام سقققوط فققي القققوس الطققولي للقققدم وانح قراف
فيهقا

للخارج"

()4

.

 2 -2التركيب التشريحي للقدم.
تمثل علام القدم كتلة واحدة مترابطة بأربطة متينقة وقويقة تضقفي عليهقا صقفة النابضقية أي أن علقام

المشر وعلام الرسغ مرتبطة مع بعضها وتنتلم على شكل قوسين موليين وققوس ثالقث مسقتعرض

()5

ذلقك أن

الجانا التكويني للققوام يقىثر فقي وسقائر الققدم بسقبا ارتفقا الققوس الطقولي للققدم أو انخفاضقه وهقذا االرتفقا

يتحدد بالزاوية الناتجقة مقن خقر التمفصقل العلقوي لعلقم العققا مقع خقر الحقد ا سقفل لقذلك العلقم  ,وعليقه فق ن

توافر ا قواس تشريحياً من المتطلبات الفسقيولوجية والميكانيكيقة لقألداء ,وتتكقون الققدم بقوسقين مقوليين أحقدهما

خارجي وا خر داخلي فضالً عن المستعرض.

أ -القوس الطولي الخارجي الوحشي:

ويتكون من علم العقا والكعبقي وعلمتقي المشقر الرابعقة والخامسقة الخارجيقة .وهقو ذو ارتفقا وامقن

وارتكققازه ا مققامي رأس كققل مققن علققم المشققر ال اربققع والخققام

أمققا الخلزيققة فهققي نقطققة ارتكققاز القققوس الطققولي

اإلنسي نفسها ،لذا يققع عليقه عقاء الحركقة وينققل الثققل المسقلر عليقه إلقى ا رض نلق اًر لتماسقه معهقا ،ويتميقز
بالتركيبة القوية ،وهو أقل حركة من القوس الطولي اإلنسي.

ب -القوس الداخلي اإلنسي:

" يمثققل هققذا القققوس االرتفققا ا كبققر والمسققافة ا عققرض علققى الناحيققة اإلنسققية للقققدم إذ يكققون العلققم

الكعبي قمة هذا القوس وينقل الوزن والقوة إلى نقطة ارتكازه" (.)1

"ويعد هذا القوس من أهم أقواس القدم وأقواها ذلك نه يتحمل الوزن ومتاعا القدم إذ يمتد من الحافة الداخلية

()2
لعلم العقا إلى رأس علم المشر ا ول لإلصبع الكبير"  .وعليه ف ن القدم المصابة بالتشوه ينتهي تدريجياً

المفعول الوسيفي والميكانيكي لقوسها الطولي اإلنسي .

أما من حيث التركيا العلمقي للققوس الطقولي ا نسقي فنجقده يتكقون مقن العلقام ا تيقة :علقم العققا والكعبقي
والزورقققي ،والعلققام اإلسققفينية الثالثققة وا مشققاط ا نسققية الثالثققة  ,فضقالً عققن ذلققك فق ن القققوس الطققولي ا نسققي

()4

عباس الرملي واخرون ،مصدر سبق ذكره  ,ص .130
()5
لكا نكهام :مصدر سبق ذكره  ،ص .501
()1
لكانكهام  ,مصدر سبق ذكره  ,ص .501
()2
قيس الدوري؛ علم التشريح ،ط( ،2الموصل ،مطبعة دار الكتب للطباعة والنشر , )1988 ،ص .208 – 206
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يشتمل على نقطتي إرتكاز أمامية وخلزية إذ تمثل رؤوس العلام الثالثة ا ولى من علام المشقر التقي سقميت

القبة نقطة ارتكاز أمامية وهي تماس مع ا رض عند الوقوف ,
بكرات القدم  Balls of footوالتي تشبه شكل ّ
ويسند القوس من تحقت سقطحه السقفلي بأربطقة قويقة أهمهقا الربقاط العقبقي الزورققي وهقو ربقاط نقابم مهقم جقداً

في إعادة القوس لوضعه الطبيعي.

 -القوس المستعرض األمامي والخلفي :

يتكققون القققوس المسققتعرض ا مققامي مققن علققام مشققر القققدم الخمسققة وإن المشققر الثالققث وال اربققع يكونققان

أعلى جزء في القوس بما يشبه نصر قبة في أخمص كل قدم.

أما القوس المستعرض الخلفي فيتكون من علم القنزعي والزورقي والعلام اإلسفينية الثالثة ,إذاً من خالل ما

سبا نلحظ أن العلام والعضالت وأوتارها فضالً عن ا ربطة تمثل عوامل رئيسة للحفاا على أقواس القدم.
 3-2التشوهات الخاصة بالقدم وأسبابها:
أن السققبا ال قرئي

للتشققوه ا حققادي للقققدم يرجققع الققى اإلنحنققاء الجققانبي للعمققود الفقققري ،أي إنققه تفلطققح

ناتج من أوضا خامئة في توازن الجسم ومن أعراضها:

 التعا المبكر وخاصة بعد الوقوف أو المشي مع مالم في أسفل القدم.
 مالم حادة وشديدة على سهر القدم وبامنها.

 هبوط القوس الطولي مصحوباً باتجاه القدم الى الخارج وبروز في الكعا ا نسي.
 -3منهجية البحث واجراءاته الميدانية :
 1-3منهج البحث :

استخدم الباحث المنهج التجريبي وبتصميم المجموعة الواحقدة المتكافئقة ذات االختبقارين القبلقي والبعقدي لمالئمتقه

لطبيعة البحث .

 2-3مجتمع البحث وعينته:
تمثققل مجتمققع البحققث بالمققدارس التابعققة لقسققم تربيققة قضققاء الفلوجققة والبققالغ عققددها ( )21مدرسققة داخققل
القضاء حيث تم اسقتبعاد ( )17مدرسقة وذلقك ال سقباب منهقا  ,لتعقارض دوامهقا مقع وققت تطبيقا المقنهج المعقد
ادارت المقدارس وعقدم موافققة بعقم اهقالي التالميقذ عقن مشقاركتهم بالعينقة  ,لقذا اسقتقر
وعدم التعقاون مقن قبقل ا

الحال على ( )4مدارس إذ تم انتقاء عينة البحث من قبل الباحقث بالطريققة العمديقة للمصقابين بتسقطح الققدم (
الفالت فوت )  ,ممن لديهم تسطح الققدم والبقالغ عقددهم ( )7تالميقذ حيقث تقم اسقتبعاد ( )3مقنهم لعقدم التقزامهم
بالمنهج  ,واصبح عدد العينة ( )4تالميذ .

 1-2-3تجان

عينة البحث:
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تمققت عمليققة التجققان

العينققة والمتغيقرات هققي (العمققر ،الطققول ،الققوزن) مققن خققالل قيققاس معامققل االلتقواء للعينققة

البالغ عددها ( )4تالميذ وكما في الجدول ( )1يبين قيم معامل االلتقواء لمتغيقرات العمقر والطقول والقوزن لعينقة
البحث.

جدول ()1
المعالجات االحصائية
المتغيرات
العمر ( سنة )
الطول ( سم )
الوزن ( كغم )

الوسط الحسابي

الوسيط

االنحراف

معامل االلتواء

6.4
107.75
23.5

6.4
107.5
23.5

3.577
14.76
6.855

0.840
0.050
0.437

من خالل الجدول ( )1نالحظ ان قيم معامل االلتواء لم تتجاوز ( )3-+مما يدل علقى افقراد العينقة ققد توزعقوا
بشكل مبيعي في متغيرات (العمر والطول والوزن) مما يدل على تجان

 3 –3ا جه قزة و ا دوات والوسائل المستخدمة في البحث:
 دراجة هوائية نو . bmx-

ميزان مبي لقياس وزن الجسم.

 حاسبة الكترونية نو ( . ) Pentium مكعبات صغيرة بالوان مختلفة . -كرات تن

.

 -استمارات تسجيل وجمع البيانات.

 -شبكة المعلومات الدولية (ا نترنيت).

العينة.

 كاميرة تصوير نو (. )canon -ساعة توقيت الكترونية.

 -مسطرة قياس الطول.

 -اكواب بالستيكية فار ة.

 -المصادر العلمية والبحو الحديثة .

– صافره .

 4 - 3االختبارات المستخدمة بالبحث

لغرض تحديد القياسات واالختبارات المناسبة  ،اعد الباحث استمارة استبانة تم عرضها علقى مجموعقة

مققن الخب قراء فيهققا مجموعققة مققن االختبققارات كمققا فققي الجققدول ( )2واكققد الباحققث االختبققارات التققي حصققلت علققى
النسبة ( )%75فما فوت من االختبارات .

جدول ( ) 2
ت
1
2
3

يبين النسا المئوية لالختبارات المقبولة بعد عرضها على الخبراء
النسبة المئوية
التكرار
االختبار
%100
10
ركوب الدراجة
%90
15
تحريك القدم على كرة لينة
%80
10
حمل المكعبات

4
5

%90
%80

10
15

لعبة البالية او المشي على اطراف االصابع
شد القدم بنفس االتجاه

 5-2وصر االختبارات المستخدمة :
 -1ادم االختبار  :رضوب الدراجة
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الغرض من االختبار :تقوية عضالت القدم
مواصاات االختبار :يقوم التلميك برضوب الدراجة (يجب ان يكون التلميك حافيا ً اثناء رضوب الدراجة يتم عما
هكا التمرين لاترة  5-4دقاما )
 -2ادم االختبار  :تحريل القدم على ضرة لينة
الغرض من االختبار :تقوية قوس القدم
مواصاات االختبار :يقوم التلميك بتحريل قدمة لألمام والخلف على ضرة لينة او على علبة يجاجية او علبة
بالدتيكية ( يتم عما هكا التمرين من  3-2دقاما )
 -3ادم االختبار  :حما مكعبات
الغرض من االختبار :تقوية قوس القدم
مواصاات االختبار :يقوم التلميك بحما مكعبات صغيرة من على االرض بوادطة اصابغ القدم ووضعها في
ضوب فارغ (يتم عما هكا التمرين من  3-2دقاما )
 -4ادم االختبار  :لعبة الباليه او ( المشي على اطراف االصابغ )
الغرض من االختبار :تقوية االوتار والعضالت المسيولة عن تقوس القدم
مواصاات االختبار :يقوم التلميك من عما رقبة البالية او المشي على اطراف االصابغ يتم عما هكا التمرين
 30ثانية ويتم بمساعدة المعلم حيث يقوم بمسل التلميك من يد التلميك حتى ال يسقط على االرض .
 -5ادم االختبار  :شد القدم بناس االتجاه
الغرض من االختبار :اطالة االوتار و وتر أخيا( اضيلس )
مواصاات االختبار :يقوم التلميك بمد الساقين لألمام شد القدمين بوادطة رباط او مشد مطاطي في اتجاه الجسم
ويقوم التلميك بالضغط على المشد في االتجاه المعاضس حيث يتم عما هكا التمرين من  3-2دقاما
 6 -2التجربة االستطالعية :
قام الباحث بأجراء تجربة استطالعية على اثنين مقن المصقابين بتسقطح الققدم ( الفقالت فقوت ) يقوم االحقد

 2017/10/15وكققان الغققرض منهققا ,التعققرف علققى المعوقققات التققي قققد تصققادف الباحققث فققي اج قراء التجربققة

الفعليقة عنققد تطبيققا المققنهج التققأهيلي  ,صققالحية وسققالمة االجهقزة المسققتخدمة جققل الوقققوف علققى دقققة وصقحة
االختبارات المستخدمة في البحث  ,معرفة وتحديد الوقت المستغرت لكل اختبار من لالختبارات التأهيلية بشكل

أكثر دقة  ,مدى تفهقم فريقا العمقل المسقاعد  ,تشقخيص المعوققات والسقلبيات التقي ققد تصقادف المصقابين عنقد
تنفيذ التجربة .

 7-3االختبارات القبلية :

حيققث قققام الباحققث بتققاري  2017/10/18وعلققى سققاحة مدرسققة العلققيم االبتدائيققة وبمسققاعدة فريققا العمققل

(*)

على اجراء االختبارات القبلية على عينة البحث البالغ عددهم ( )4تالميذ يمثلون المصابون بتسطح القدم .
(*) ملحق ( )1فريق العمل المساعد
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 8-3منهج التأهيل :
أذ ابتدأ تطبيا المنهج بعد اجراء االختبار القبلي تم تطبيقا مقنهج التأهيقل المعقد مقن خقالل تنفيقذ مفقردات

المق ققنهج مق ققن االختبق ققارات التأهيليق ققة للمق ققدة مق ققن  2017 /10/19ولغايق ققة , 2018/ 4/9ان وضق ققع المنق ققاهج

الخاصة المتعلقة بتشوهات الققوام عنقد االمفقال المصقابين لقي

بالسقهل وهقذا االمقر يمتلقك مقدى كبيقر ويحتقاج

جهققود عاليققة مققن الب ققاحثين وعققن مريققا التمققارين العالجي ققة التققي مققن خاللهققا ي ققتم مققن خاللهققا تحسققين نش ققاط

المصقابين ورجوعقه إلقى وضقعه الطبيعقي والسقيما ان الكثيقر مقن البحقو والد ارسقات تقرى ان هقذه التشقوهات
تلهققر فققي عمققر مبكققر هققذا ممققا جعققل الباحققث الققى اختيققار هققذه المرحلققة لغققرض الققتخلص او التقليققل لتلققك

الحققاالت عنققد االمفققال  ,حي قث أعتمققد الباحققث المصققادر العلميققة وأخققذ اراء بعققم الخب قراء (*)فققي مجققال الطققا
الرياضي في أعداد فقرات المنهج التأهيلي والذي كانت بالشكل االتي:
 مدة المنهج ( )6أشهر-

وحدات المنهج عددها( 3وحدات في االسبو )

الوقت المستغرت لكل وحدة التأهيلية من  40- 35دقيقة

 9-3تنفيذ المنهج :

حيث تضمن منهج التأهيل خمسة اختبارات تىدى فيها التمرينات على االجهزة واالدوات المساعدة .

الشهر االول  -الثاني

حيث تضمن المنهاج الوحدة التأهيلية و بواقع ثال

ايام خالل االسبو اما الوقت المستغرت كان ( )40دقيقة

(قسققم تحضققيري  +قسققم رئيسققي  +قسققم ختققامي) وتضققمن المققنهج خمسققة محطققات تققىدى فيهققا التمرينققات علققى
االجهزة واالدوات المساعدة وتوز بشكل دائري لمدة  27دقيقيه .

الشهر الثالث  -الرابع

حيث تضمن المنهاج الوحدة التأهيلية و بواقع ثال

ايام خالل االسبو اما الوقت الوحدة كان ( )40دقيقة

(قسم تحضيري  +قسم رئيسي  +قسم ختامي ) تضمن المنهج خمسة محطات تىدى فيها التمرينات بشكل

دائري لمدة  30دقيقة وتطبا على االجهزة واالدوات المساعدة .
الشهر الخامس  -السادس

حيث تضمن المنهاج الوحدة التأهيلية و بواقع ثال

ايام خالل االسبو اما الوقت المستغرت كان ( )40دقيقة

(قسققم تحضققيري  +قسققم رئيسققي  +قسققم ختققامي) وتضققمن المققنهج خمسققة محطققات تققىدى فيهققا التمرينققات علققى
االجهزة واالدوات المساعدة وتوز بشكل دائري لمدة  28دقيقيه .

(*) ملحق ( )2اسماء الخبراء
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 10-3االختبارات البعدية :

بعد االنتهاء من تنفيذ المنهج التأهيلي قام الباحث يوم الثالثاء  2018/4/10بأجراء االختبارات البعدية
وبنف

سروف اجراء االختبارات القبلية وبنف

 11-3الوسائقل االحصائيقة:

المكان ساحة مدرسة العليم االبتدائية.

استخدم الباحث الحقيبة االحصائية (.)SPSS

 -4عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها.
عرض النتام ومناقشتها في ضوء البيانات االحبامية التي تم الحبول عليها من خالل االجراءات التي قام
بها الباحث .
جدول ()3
يبين مجمو االوداط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) لالختبارين القبلي والبعدا

مستوى داللة ( )0.05ودرجة حرية ( ) 7
مستوىكان ( )14.750اما
قيمة tاالختبار القبلي
(ركوب الدراجة ) في
الحسابي في اختبارالبعدي
الوسائلالجدول ( )3يبين لنا ان الوسر القبلي
ولما

كان
ت

قيمة

))T

االحصائية

المتغيرات

س-

ع

س-

ع

المحسوبة

الجدولية

رضوب الدراجة

14.750

2.251

23.125

3.681

4.726

تحريل القدم على ضرة لينة

28.500

5.631

52.125

10.521

7.724

3.18
3.18

32.500

8.088

42.000

7.801

20.500

33.500

8.831

36.500

7.874

9.922

3.18
3.18

22.125

5.303

37.500

4.000

9.275

3.18

حما المكعبات
لعبة البالية او المشي على اطراف
االصابغ
شد القدم بناس االتجاه

داللة
الاروق
معنوا
معنوا
معنوا
معنوا
معنوا

المحتسبة اكبر من الجدولية وهذا يدل على ان الفرت معنويه.

حيققث يعققزو الباحققث سققبا هققذه الفققروت إلققى ان التمققارين الرياضققية تسققاعد كثيق اًر فققي اسققتعادة التقققوس الققداخلي
للقدم الذي يساهم في زيادة ثباتها  ,الن ركوب الدراجات يساعد فقي نمقو ققوس الققدم وتقويقة عضقالته ,كمقا ان
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"ق ققدرة أجهق قزة الجس ققم عل ققى مقاوم ققة التع ققا أثن ققاء المجه ققود المتواص ققل ال ققذي يمت ققاز بط ققول مدت ققه وارتبام ققه بع ققدة

مستويات من القوة العضلية"

( )1

ساهم ايضاً في هذا المستوى من التطور .

اما في اختبار(تحريك القدم على كرة لينة ) حيث كانت االوساط الحسابية في االختبار القبلي كان

( )28.500و االختبار البعدي ( )52.125اما االنحراف المعياري في االختبار القبلي ( )5.631وفي
االختبار البعدي كان ( , )10.521و قيمة ) )Tالمحتسبة فقد كانت قيمتها ( )7.724اما الجدولية فقد كانت

( )3.18عند مستوى داللة ( )0.05ودرجة حرية ( )7ولما كانت قيمة ) )Tالمحتسبة اكبر من الجدولية فهذا
يعني ان الفرت معنوي.

ويعققزو الباحققث سققبا هققذه الف قروت إلققى تققأثير تمرينققات باسققتخدام االدوات قققد اسققهمت بققالتطور الحاصققل "ان
التدريا على االدوات الخاصة له التأثير االيجابي والفعال في تقوية القدمين "

.

()2

وبالتالي تحقيا التققوس للققدم

وفي اختبار ( حمل المكعبات ) حيث كان الوسر الحسابي في االختبار القبلي ( )32.500اما في االختبار

البعدي فكان الوسر الحسابي ()42.000

واالنحراف المعياري في االختبار القبلي ( )8.088اما في

االختبار البعدي ( )7.801اما قيمة ) )Tالمحتسبة كانت ( )20.500اما الجدولية فكانت ( )3.18عند

مستوى داللة ( )0.05ودرجة حرية ( )7ولما كانت قيمة ) )Tالمحتسبة اكبر من الجدولية فهذا يعني ان

الفرت معنوي.

حيث يعزو الباحث سبا هذه الفروت إلى ان التمارين الرياضقية وتكقرار الحركقات والتشقجيع والتقدرج فقي

التدريا ساعدت في التطور الحاصل " وان من فوائد هقذا الشقكل مقن التمرينقات هقو اسقتعادة اإليققا الحركقي

للجزء المصاب  ,بل تىدي إلى زيادة القوة العضلية فضالً عن تحسين عناصر القوة العضلية التوافقا العضقلي

العصبي وهي من العناصر المهمة للرياضي وفي مجال التأهيل أيضاً (. )3

وفققي اختبققار (لعبققة الباليققة او المشققي علققى ام قراف االصققابع ) كانققت االوسققاط الحسققابية فققي االختبققار القبلققي

( )33.500امق ققا فق ققي االختبق ققار البعق ققدي كق ققان ( )36.500واالنح ق قراف المعيق ققاري كق ققان فق ققي االختبق ققار القبلق ققي
( )8.831وفققي االختبققار البعققدي كققان ( )7.874وكانققت قيمققة ) )Tالمحتسققبة هققي ( )9.922وكانققت فققي
الجدوليققة ( )3.18عنققد مسققتوى داللققة ( )0.05ودرجققة حريققة ( )7ولمققا كانققت قيمققة ) )Tالمحتسققبة اكبققر مققن
الجدولية فهذا يعني ان الفرت معنوي.

() 1

Kemper.T: Kinesiology & Appliex Antonomy, philadelphia, 1996, p. 87.
( )2صالق بشير دعد ؛ القوام البشري وسبل المحافظه علية  ،ط 1ب (االردن  ،دار يهران للنشروالطباعة ).2011 ،
()3
http;// www.Ankle a cute injuries, com/injuries/concussion.htm.
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ويعزو الباحث سبا هذه الفقروت إلقى التقزام العينقة بمفقردات المقنهج التقأهيلي فضقالً عقن المتابعقة المسقتمرة فقي
تحشقيد عينقة البحققث السقتقبال تمرينققات الققوة اذ ان "زيققادة ققوة العضقالت تسققاعد علقى تحمققل االعبقاء المسققلطة

على العضلة"

()1

وفي اختبار (شد القدم بنف

االتجاه) حيث كان الوسر الحسابي في االختبار القبلي هو ( )22.125امقا فقي

االختبار البعدي فكانت ( )37.500واالنحراف المعياري في القبلي كان ( )5.303وفقي االختبقار البعقدي هقو

( )4.000حيققث كانققت قيمققة ) )Tالمحتسققبة ( )9.275امققا الجدوليققة فكانققت ( )3.18عنققد مسققتوى ()0.05
ودرجة حرية ( )7ولما كانت قيمة ) )Tالمحتسبة اكبر من الجدولية فهذا يعني ان الفرت معنوي.

ويعزو الباحث سبا هذه الفروت إلى مفردات المنهج المطبا على التالميقذ لتطقوير تققوس الققدم اذ ان "الققدرة
العضلية على مقاومة كثافة الجسم في التنقل مقن مكقان القى مكقان ومقاومقة العوامقل والمقىثرات الخارجيقة اثنقاء

المجهود البدني"

()2

.

 -5االستنتاجات والتوصيات
 1-5االستنتاجات :

 -1ان التمارين العالجية المستخدمة تساعد كثي اًر في استعادة التقوس الداخلي للقدم الذي يساهم في
زيادة ثباتها  ,و يساعد في نمو قوس القدم وتقوية عضالته.

 -2أن استخدام التمرينات العالجية باستخدام االدوات قد اسهمت بالتطور الحاصل حيث ان التدريا
على االدوات الخاصة له التأثير االيجابي في هذا التطور .

 -3ان مفردات المنهج المطبا على التالميذ والتدرج بالتمرينات لها تأثير فعال لتطوير تقوس القدم .

 2-5التوصيات :

 -1التأكيد على استخدام التمرينات التأهيلية إلصابة تقوس القدم .

 -2ضرورة اجراء بحو بمناهج تأهيلية اخرى بأعمار اخرى وكذلك على نف
وادوات مساعدة .

االصابة باستخدام اجهزة

 -3التأكيد على متابعة التشوهات القوامية لدى التالميذ من قبل المعلمين من اجل وضع برامج تأهيلية
لهذه التشوهات

 -4استخدام االجهزة واالدوات المساعدة لمعالجة العديد من الحاالت االخرى .

المصادر :

()1

عصام الحسنات :علم الصحة والرياضة ،عمان ،دار سماحة للنشر والتوزيع ،2008 ،ص.174
()2
وليد وقاص ؛الطب الرياضي الوقاية والعالج والتاهيل ,ط(, 1بيروت  ,الدار النموجية للنشر والطباعة  , )2009 ,ص. 69
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 صالق بشير دعد ؛ القوام البشري وسبل المحافظة علية  ،ط 1ب (االردن  ،دار يهران للنشر
والطباعة ).
 عباس الرملي وآخرون ؛ تربية القوام ( ،القاهرة  ،دار الاكر العربي ب )1977
 عبام الحسنات :علم الصحة والرياضة( ،عمان ،دار دماحة للنشر والتوييغ.)2008 ،
 محمد صبحي حسانين ومحمد عبد السالم رارب ؛القوام السليم للجميعب ط 1ب ( القاهرة ب دار الاكر
العربي )1995 ،
 محمد حسن رامرا ؛ كمال األجسام بالتمارين العالجية والتدليك ( ،االدكندرية ،دار لوران للطباعة
والنشر) 1986 ،
 لكا نكهام :الموجز في التشريح العملي  ،ترجمة محمد حسن عبد العزيز وآخرون ب ا  1ب( بغداد،
ميدسة دار الكتب للطباعة والنشرب .)1980
 وليد وقاص ؛الطب الرياضي الوقاية والعالج والتأهيل بط 1ب(بيروت ب الدار النموجية للنشر
والطباعة ب .)2009
 Watson A. W.: Posture and participation in sport, the journal of sports
medicine and physical fitness, vol.33, No.3, September , 1983, p.231.
 http://www.dailymedicalinfo.com/view-article
 http;// www.Ankle a cute injuries,com/injuries/concussion.htm.
 Kemper.T: Kinesiology & Appliex Antonomy, philadelphia, 1996, p. 87.
المالحق
ملحق ( )1فريق العمل المساعد
ت
1
2
3
4
5

االختصاص والشهادة
ماجستير تربية رياضية
بكالوريوس /تربية رياضية
دبلوم /تربية رياضية
دبلوم /تربية رياضية
دبلوم  /عالج طبيعي

االسم
زياد طارق حمد
انور ناجي عبد
خالد جمال محمد
اياد ابراهيم صالح
صفاء عبد الرحمن

مكان العمل
متوسطة الصادق للبنين
اعدادية الخوارزمي
مدرسة المفلحون االبتدائية
مدرسة الكرخ االبتدائية
مستشفى الفلوجة التعليمي

ملحا ( )2ادماء الخبراء والمختبين
اللقب العلمي

ت
1

مؤيد حديد

أ.د

االسم

2

مثنى احمد خلف

أ.د

3
4
5

سليم حسن جالب
سالم جابر عبد هللا
مظهر مزهر عبيد

أ.د
أ.م.د
طبيب

6

سعد حسين عباس

طبيب

7

علي عبد الوهاب االلوسي

طبيب

التخصص
الصحة والطب الرياضي
تأهيل اصابات  /رياضة
المعاقين
الطب الرياضي
الطب الرياضي
اختصاص إمراض المفاصل
والتأهيل طبي
جراحة العظام والكسور
والمفاصل
المفاصل  /والتأهيل الطبي
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مكان العمل
جامعة بغداد  /كلية التربية الرياضية
(متقاعد )
جامعة تكريت /كلية التربية الرياضية
جامعة الفلوجة /النشاط الرياضي
جامعة البصرة /كلية التربية الرياضية
مستشفى ابن القف /المختص بإصابات
الحبل ألشوكي
المركز التخصصي للطب الرياضي  /بغداد
مستشفى الفلوجة التعليمي

