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 انتعريف بانبحث :-1

  :تهمقذمة انبحث وأهمي-1-1

إن االهتمام الكبٌر الذي تولٌه األمم والشعوب بموضوِع صحِة اإلنسان ووضع معاٌٌر خاصة لجسِم اإلنساِن 

 كون المستوى الصحً للمجتمع هو أحد مقاٌٌس التقدم الزمنً لكل امة .

وأبرز العلوم التً بحثت فً هذا المجال هَو علم الرٌاضة العالجٌة من خالِل وسابلها العالجٌة المختلفة 

ٌُعد القوام من أهِم مظاهر الفرد الصحٌة ، ولطالما   لعالِج اإلصاباِت وإعادة تأهٌل التشوهات القوامٌة ، حٌُث 

نجَح البحث العلمً فً تقدٌِم العدٌد من الدراسات للتوصِل ألمثِل الطرابق وأحسنها سواء لالحتفاِظ أو عودة 

 الجسم لتركٌبِه الطبٌعً .

وُتعد القدم من األجزاِء المهمة فً الجسِم كوَنها القاعدة التً ٌرتكز علٌها حمل وزن الجسم لذلَك ٌجُب أن    

تكون كل مكوناتها من عظاٍم وعضالٍت وأوتار وأربطة ومفاصل وأوعٌة دموٌة وؼضارٌؾ فً أحسِن حاالتها 

 األولٌِة من العمِر خاصة. لتتمكن القدم من أداِء وظابفها بتوازٍن وانسٌابٌٍة فً المراحلِ 

من هنا َوَجَب الكشِؾ عن التشوهات التً ُتصٌب الجسم عامة والقدمان بصورة خاصة لدى الرٌاضٌٌن 

وخاصة من الذٌن بدأت المراكز التدرٌبٌة لمختلِؾ االختصاصات الرٌاضٌة تحتضنهم إلعدادهم وتهٌبتهم العبٌن 

ا التشوه ٌتفاقم مع تطور مستوى الالعب وزٌادة األحمال التدرٌبٌة لمختلؾ األندٌة والمنتخبات العراقٌة كون هذ

 الملقاة على عاتقه .  

فً  خاصة الرٌاضًأن بعض التشوهات التً تظهر أو تصٌب الفرد بالكشؾ على أهمٌة البحث  لذا تجلت

ٌُث ٌستمر هذا أو اكتشاؾ التشوهات القوامٌة ، ومن هذه التشوهات تشوه تسطح القدم ح مرحلة أساسٌة لظهورِ 

التشوه مَع الفرد وٌتطور إذا ما عولج فً فتراٍت مبكرٍة من العمر ِباستخداِم مختلؾ األسالٌب واألجهزة المصممة 

وعلى هذا االساس  واصلِة أنواع العالج الموصى بهالإلسهاِم فً تقوٌمِه ومن َثَم عالجه بصورٍة نهابٌٍة وذلَك بم

الدراسة التحلٌلٌة لقٌاس ارتفاع القوس الطولً االنسً للقدم والتعرؾ على  تمكن هذه االهمٌة بالتعرؾ من خالل

 عالقته ببعض القدرات البدنٌة للرجلٌن لعدد من الفعالٌات الرٌاضٌة فردٌة او فرقٌة منها .

 

     مشكهة انبحث   2ـ1

لعدم وجود بعض  هناك اكثر من عامل ٌؤثر فً كل الحركات منها معرفة ارتفاع قوس القدم ةالباحث تالحظ

القٌاسات العلمٌة الدقٌقة للقوس الطولً اإلنسً الذي له التأثٌر المباشر فً كل الفعالٌات الضرورٌة ومجمل حركات 

اإلنسان ، وان لم ٌتم تشخٌصه بالطرٌقة المناسبة وفً الوقت المبكر فسٌكون له العدٌد من األضرار على 

ٌُسببُه من آالٍم وتشوهاٍت مصاحبة له مثَل انحراؾ القدمٌن الرٌاضٌٌن ومستوى انجازهم إضافة إلى ذلك ل ما 

للخارِج أو انحراؾ الركبتٌن أو آالم أسفل الظهر أو الُصداع ألمزمن ، هذا من جانب ومن جوانب أخرى فأن اآلثار 

بٌِة وما ٌرافُق السلبٌة لهذا التشوه ستكون أكبر على المستوى الرٌاضً نتٌجة للزٌادة التدرٌجٌة فً األحماِل التدرٌ

ذلَك من االستعماِل الخاطا فً توازِن قوة األربطة والعضالت واالستخدام ؼٌر الصحٌح ألجزاء الجسم  أثناء أداء 

متطلبات تلك األحمال وبذل الالعب لمزٌد من الطاقِة والجهد فً سبٌِل رفِع مستواه التدرٌبً . ولتحاشً ضٌاع 

عملٌة إعدادهم الطوٌلة وتفاقم حاالتهم وصوالً إلى مرحلة متقدمة من التشوه الوقت والجهد واألموال التً تبذل فً 

ال تتوفر  ةجراحً لهم ، وبحسب اطالع الباحثوالتً تقؾ عابقاً أمام تقدم مستواهم الرٌاضً وصوالً إلى التداخل ال

 أجهزةٌ او الوسابل الدقٌقة لقٌاس قوس القدم .
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 : أهذاف انبحث 3ـ 1

  ٌهدؾ البحث الى  

 . قٌاس قوس الطولً اإلنسً للقدم لدى إفراد العٌنة . -1

  الخاصة للرجلٌن.البدنٌة  القدراتعلى بعض  هتأثٌرمدى عالقته والتعرؾ على  -2

  :   فروض انبحث    4ـ 1

 تفترض الباحثة ان :

 هناك فروق ذات داللة إحصابٌة فً ارتفاع القوس الطولً اإلنسً لدى إفراد العٌنة. -1

   داللة إحصابٌة فً تأثٌر قوس القدم على بعض المتؽٌرات البدنٌة.هناك فروق ذات  -2

  جماالت انبحث: 5ـ  1

 أللعاب الفردٌة والفرقٌة .لعدد من ا القادسٌةجامعة  ًالعببعض اجملال انبشري:  1ـ  5ـ  1   

 (. 2112ولؽاٌة   / /  2116//الفترة من )اجملال انزماني :  2ـ  5ـ  1 

 .القادسٌةفً جامعة  كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضةفً المالعب والقاعات الرٌاضٌة و  :املكانياجملال  3ـ  5ـ  1
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إَن الجسم بأنشطتِه كافة وحركاتِه وأوزانه ٌعتمُد اعتمادا أساسٌاً على القدم التً ُتعد ركٌزًة له واآللُة المحركُة 

لجمٌِع أجزابِه ، كما إنها تشكُل عامالً فعاالً فً أيِ نشاٍط حركً حٌُث " ُتعد القدم أساس انتصاب الجسم لذلك ٌجُب 

دراستها من جمٌِع النواحً التشرٌحٌة )الوظٌفٌة( والمٌكانٌكٌة ألَن الجسَم ٌعتمُد بشكٍل أساس على القدِم بأنشطتِه 

 . 1" (1)الجسم واآللُة المحركُة لجمٌِع أجزاءهِ  وحركاتِه كافة حٌُث ُتعد القدمان ركٌزةَ 

وبالرؼم من صؽر القدمٌن ووزنهما النسبً مقارنًة باألجزاِء األخرى للجسِم لكَن موقعهما ووظٌفتهما تحتمان 

 علٌهما َحمُل الجسم ودفَعُه والسٌر بِه خالَل سنواٍت من الوقوِؾ ومالٌٌن الخطوات حتى نهاٌة العمر ، ومَع متطلبات

ٌُجبران قدما اإلنسان على التكٌٌِؾ لعاداٍت سٌبٍة إما من خالِل إجبارهما على الوقوِؾ أو  الحٌاة المعاصرة ؼالباً ما 

المشً قبَل العمر المناسب أو لبَس أحذٌٍة الؽٌر مناسبة وؼٌرها من المسبباِت التً من شأنها التأثٌُر على النمِو 

ٌَِصلون سَن البلوغ وأقدامهم فعالًة سلٌمًة من العٌوِب والتشوهاتالصحٌِح للقدمٌن إذ أن القلٌل من األشخ . 2 (2)اِص 

وإَن هٌكل قدم اإلنسان مصمٌم بهندسة معمارٌة اإللهٌة متوازنة وهو عبارة عن " أجزاَء متراصة فوَق بعضها 

بٌعً أصٌَب الفرُد البعض ، فهً كالمكعبات المتراصة فً نظاٍم دقٌٍق فإذا انحرفت هذِه المكعبات عن وضعها الط

ٌُعرؾ بالتشوه أو االنحراؾ القوامً   " (3)بما 

 قوس القدم   42-2

كما هو واضٌح من أن تصمٌم القدم بصورٍة هندسٌٍة حتى تكوَن قوٌة ومرنة وتقوم بحركاٍت مرَنٍة ومتناسقة ونقُل 

الوقوؾ( "إن عظام مشط القدم  الضؽوط عبَر مفاصل الجسم للقٌاِم بالواجب الحركً )المشً أو الركض أو القفز أو

، تنتظم هذه العظام على شكِل قوسٌن طولٌٌن وقوٌس   وعظام رسػ القدم مرتبطٌة مع بعضها بواسطِة أربطة قوٌة

ثالٌث مستعرض ، "وأن الجانب التكوٌنً للقدِم ٌؤثر فً وظابِؾ القدم بحسِب ارتفاع القوس الطولً للقدِم أو 

ُد بالزاوٌِة الناتجِة من خِط التمفصِل العلوي لعظِم العقب مَع خط الحد األسفل لذلك انخفاضه ، وهذا االرتفاع ٌتحد

 ، لذا فإن وجود األقواس فً القدم أمراً ضروري ألداِء وظابِؾ القدم ومنها . 56العظم"

كوَنُه  ُُ هذا القوس من أهم أقواس القدم وأقواها Internal Longitudinalـ القوس الطولً اإلنسً )الداخلً( 1 

ٌَنشُا القوس الطولً اإلنسً عبَر الحد اإلنسً لعظاِم  تحمُل وزَن الجسم ، والقدم الطبٌعٌة تحوي على هذا القوس ،  ٌَ

القدِم ابتدءا بعظِم العقب وٌمتُد لألماِم حتى الرأس البعٌد لعظِم المشط األول، وهو مكوٌن من عظاِم )العقب ، الكعب 

ٌَكوُن محوره أمامً  ، الزورقً ، العظام االسفٌنٌة الثالثة اإلنسً والوسطً والوحشً واألمشاط اإلنسٌة الثالثة( ، 

( لذا ٌشبُه هذا القوس فً  Balls Footخلفً، دعامٌته األمامٌة هً رؤوس األمشاط اإلنسٌة الثالثة )كرات القدم 

ٌُمثل هذا شكله القَُبُة ، أما دعامته )نقطة إرتكازه( الخلفٌة فهً حدبُة السطح السفلً ل لقسِم الخلفً لعظِم العقب" 

نقل  ٌَ ٌُكوُن عظَم الكعب قمُة هذا القوس و القوس االرتفاع األكبر والمسافة األعرض على الناحٌِة اإلنسٌِة للقدِم حٌُث 

                                                           

والبحوث،جامعة حلوان،المجلد الخامس،العدد  تسمٌعة خلٌل: اإلصابات فً األنشطة الرٌاضٌة،مجلة الدراسا( 1)

 .25،ص1892،ثالثال

, Forth Edition, The Roland press Company, EducationAdapted and Corrective physical )Keiiy, E.D.: 2(

New York, 1965, p147. 

 .  99، ص2119فالح فرنسٌس ) واخرون( : اإلصابات الرٌاضٌة والعالج الطبٌعً ، دار الضٌاء للطباعة والنشر، القاهرة،  ( 3)

 

 

 . 77،  ص6996:القاهرة ، دار الفكر العربي محمد صبحي حسانين ومحمد عبد السالم ؛ القوام السميم لمجميع  (5)
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، وأما من األسفل " فٌسند هذا القوس من سطحه السفلً بأربطِة وأوتاِر 9"(2)الوزن والقوة إلى نقطتً ارتكاز القوس

، وأن أقوى األربطة وأهمها فً دعم هذا  8"(3)بعض عضالِت الساق القوٌة والعضالت الصؽٌرة ألخمص القدم

القوس هو الرباط العقبً الزورقً وعمله ٌكون بمثابِة رافعِة مٌكانٌكٌة ُتعٌُد القوَس إلى وضعِه الطبٌعً بعَد 

ًَ )بالرباِط النابضً  ٌعطً الرباط النابض النابضٌة للقوس الطولً (، " Spring Ligamentإمتطاطه ولهذا سم

اإلنسً للقدم  ٌحاول وزن الجسم المنتقل إلى عظم الكعب أن ٌفصَل عظما العقب والزورقً عن بعضهما البعض 

كما ٌمُر وتُر العضلة مثنٌَة 11(4)وتعطً المرونة لهذا القسم من القدم"  للكَن قوَة الرباط النابضً تمنُع هذا االنفصا

الطوٌلة أسفل رؾ عظم العقب كمسنٍد له ، وٌرتبط به الرباط المثلث القوي لمفصِل الكاحل ، إن هبوط  اإلبهام

 ( .2)سقوط( هذا القوس السبب الربٌس فً تشوه تسطح القدم، وكما موضح بالشكل )

 

            

  

 (االقوس الطولً الطولً االنس1ًشكل )                      

  External Longitudinal Arch 11  (1) الوحشً )الخارجً(ـ القوس الطولً 2 

ٌَتكوُن من عظاِم )العقب ، الكعبً ، وعظمتً المشط الرابعة      ٌتكوُن فً الناحٌِة الوحشٌِة )الخارجٌة( للقدِم ، 

والخامسة الخارجٌة( ، وهو ذو ارتفاع أوطأ بكثٌر وأقل مرونة وأقل حركة من القوس اإلنسً ، إرتكازهُ 

مامً ٌكون من رأس كل من عظم المشط الرابع والخامس أما نقطُة ارتكازه الخلفٌة فهً نفُس نقطة ارتكاز األ

القوس اإلنسً ، لذا ٌقع علٌه عبُء الحركة وٌنقُل الثقل المسلط علٌه إلى األرض نظراً لتماسِه معها ، موضح 

 .( 5بالشكل )

 

 (القوس الطولً الوحش2ًشكل)             

 

 (،  2) 12القدم سأقوا وظٌفة The Useful(function) Arches of The Foot 
ُتكسُب القدَم المرونَة والقوَة الالزمَة للقٌاِم بالحركاِت المختلفِة بكِل توازٍن وثبات ، واألقواس تعمُل على تقوٌِة     

 هٌكِل القدم وُتَمكنُه من تحمِل وزِن الجسم .

  ِمفاصِل الجسم مما ٌولُِد حماًٌة للجسِم مَن اآلثاِر السلبٌِة لتلَك الصدمات  امتصاص الصدماِت وتوزٌعها على بقٌة 
                                                           

  . 56ص2002( محممد بدر:المواصفات الجسمية وعالقتها بالنشاط الرياضي ، األردن ،2)
 
 .58،ص6998العالج الطبيعي واإلصابات الرياضية،دار الفكر العربي،القاهرة، ي:الجديد فيالعواد م(عبدا لعظي2)
 .79،ص6995،القاهرة،ةياضية،مؤسسة الشباب الجامعي(عادل محمد رشدي:عمم اإلصابات الر 4)
 . 98,ص1191, األردن, الفكر لمطباعة والنشر, األساسيات في تشريح اإلنسان( محمد بدر العقل:1)

 . 142، ص1892:اإلسكندرٌة،مطبعة دار الثقافة ، 1طأسس الرٌاضة العالجٌة ( محمد حسن الؽامري:2)
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  ُتساعُد على سرعِة الحركِة ومرونَتها    .        

 . األقواُس تضمُن للقدِم توزٌعاً عادالً للوزِن الساقط علٌها فتؤدي وظٌفتها بتوازٍن وانسٌابٌٍة وبأقِل جهٍد 
  ُالنابضٌة فً حركاِت المشً والركض والقفز وتساعدها على التكٌؾ فوق السطوح  األقواُس تمنح القدَم خاصٌة

 ؼٌر المستوٌة والتؽٌٌر المفاجا لالتجاه .
  حماٌُة األوعٌة الدموٌة واألعصاب والعضالت الصؽٌرة العاملة بأخمص القدم من الُثقل والضؽط المسلط على

 القدمٌِن سواء من وزِن الجسم أو من الخارج.
  ٌُسهل عملٌَة دفِع األرَض والتقدم لألمام " األصابُع تلعُب دوراً ال ُتمكن أصابع القدم من الثبات على األرض مما 

ٌمكُن إهماله )أو تجاهله( فً المحافظة على األوضاع األستاتٌكٌة كالوقوؾ وكذلك فً القٌام بالمهام الدٌنامٌكٌة 
ٌُساعُد األصابع فً عملٌِة القبِض والدفِع لألمام بكِل ، واألقواس ُتحدُد اتجاه القدم إلى ا13كالمشً والجري ألمام وهذا 

٪ من متاعب القدم سببها إساءة 95وفً الحقٌقة فإن إحصابٌات معهد العناٌة بالقدم األمرٌكً تشٌر إلى أن حٌوٌٍة ، 
الخطورة التً  ٪ من كل حاالت تفلطح القدم تبلػ61٪ إلى 52المناسبة ، وأن  راستخدام األحذٌة بالطرٌقة الؽٌ
سنة، وٌقصد بالحذاء ؼٌر المناسب الحذاء الضٌق، أو الواسع أو العالً أكثر  15-11تؤدي إلى اكتشافها بٌن سن 

 مما ٌجب، فالمبالؽة فً أحد هذه العوامل تؤدي إلى آثار ؼٌر صحٌة.
فالحذاء الضٌق ٌضؽط على أصابع القدمٌن وٌسبب لها كثًٌرا من اآلالم، وٌؽٌر من تنسٌقها، واستقامتها، وٌؤدي إلى 

والحذاء الواسع ٌعوق حركة القدم، وٌسبب الجروح وااللتهابات فً عقب القدم  التهاب الكٌس ألزاللً لمفصل القدم.

 بسبب احتكاكه بالجدار الداخلً للحذاء.

 

  :      Definition Of The Flat Footطح القدمتعرٌف تس  -1

وٌسمى بتشوه القدم التسطحً "وٌعرؾ بشكل عام بتسطح القدم وهو سقوط أو انخفاض القوس الطولً اإلنسً للقدم 

(Internal Longitudinal Arch  عن شكله الطبٌعً وتظهر القدم بتماس سطحً مع األرض تقرٌباً وعادة )

 .14 (1)تنحرؾ القدم نحو الخارج نتٌجة لتأثٌر وزن الجسم "

وٌعرفة الباحثون هو التشوه الحاصل فً أسفل القدم وٌبتعد عن المستوى الطبٌعً ألسباب خلقٌة أو فسلجٌة او نتٌجة 

مابٌن  فلطح القدم( وهو حالة ٌختفً أو ٌكاد ٌختفً فٌها تقوس أخمص القدمٌنت(للممارسات الخاطبة. تسطح القدم 

الكعب واألصابع مما ٌجعل أخمص القدم ٌستقر مفلطحاً على األرض لذلك ٌمكن ان ٌعرؾ بأنه "سقوط القوس 

له عند الطولً اإلنسً )الداخلً( للقدم وهو مصطلح علمً ٌعنً ان الجانب اإلنسً من القدم ٌالمس األرض بكام

قوس القدم إلى كامل  و( .  ان كل الناس تقرٌباً ٌولدون بقدم مسطحة ، وال ٌنم3، كما فً الشكل )(2)15الوقوؾ"

استدارته إال فً حوالً سن السادسة بعد ان تتشكل أربطة وعضالت باطن القدم تماماً ، وبعض الناس ال ٌنمو لدٌهم 

البعض اآلخر بمرور الوقت بسبب االرتخاء للعضالت واألربطة  مطلقاً أقواس فً أقدامهم ، فً حٌن تتسطح أقدام

ٌَُعرؾ بأنه  فقدان القوس الطولً اإلنسً لخاصٌة النابضٌة  الداعمة ألقواس القدم فً األحوال الطبٌعٌة ، لذلك 

(Springiness Less of archٌُسبب فقد ٌُصٌب أربطة مفاصل القدم ف ٌُفقدها وظٌفتها ، أو الضعؾ الذي  ان ( مما 

المرونة المطاطٌة فٌها فٌهبط القوس كثٌر من المصابٌن بتسطح القدم فً الصؽر ال ٌشعرون بأي أعراض ، لكن 

ٌُصابون بأالرهاق أو األلم أو التٌبس فً أقدامهم أو أسفل ظهورهم عند تقد م العمر أو ازدٌاد حالتهم هناك آخرون 

 سوءاً.
                                                           

 

 
(1) ducation for Orthopadian Technician : Part 5 , Orthotics Lower Limb Below Knee , Baghdad 

, Iraq , Lick , Orthopedic , 1999,P33.                                       
 . 114ص 1191:اإلسكندرية, مطابع الهيئة العامة المصرية لمكتاب,:تشوهات القدم والتدليك( محمد السيد شطا2)
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 (  ٌوضح حاالت القدم ومن بٌنها تسطح القدم3شكل ) 

 

 -الثالث: الفصل

    :منهج البحث وإجراءاته المٌدانٌة  -3

 -منهج البحث: 3-1

إن اختٌار المنهج الصحٌح ٌعتمد أساساً على طبٌعة المشكلة المراد حلها واألهداؾ المراد التوصل إلٌها وصوالً إلى 

راسة، فالمنهج هو الطرٌق المؤدي إلى الكشؾ عن الحقٌقة فً العلوم... والوصول الحلول الدقٌقة والموضوعٌة للد

إلى نتٌجة معٌنة ولما كان موضوع دراستنا ٌتعلق بدراسة قٌاس مستوى التقعر والتسطح فً القدم وقٌاس ومدى 

 المنهج الوصفً بأسلوب المسح. الباحثةتأثٌرها على بعض الصفات البدنٌة اعتمد 

 مجتمع البحث وعٌنة : 3-2

ان أسالٌب وطرابق اختٌار عٌنة البحث كثٌرة ومتعددة ، ولكن هناك أموراً من الواجب مراعاتها عند اختٌار عٌنة 

البحث ، إذ ٌجب أن تمثل العٌنة المختارة مجتمع األصل تمثٌالً صادقاً وحقٌقٌاً حتى ٌتسنى للباحث تعمٌم نتابج بحثه 

، إذ ٌشٌر كل من "جابر عبد الحمٌد واحمد خٌري كاظم" إلى انه "ٌجب على الباحث أن  فٌما بعد على المجتمع

 تولتحدٌد مجتمع البحث األصلً اختار  (1)) ٌحاول الحصول على عٌنة تمثل المجتمع األصل تمثٌالً حقٌقٌاً "

 ، و21 رقٌة ) كرة القدملأللعاب الفردٌة والف القادسٌة( العبا ٌمثلون فرق جامعة 51مجتمع مكون من ) ةالباحث

بتحدٌد عٌنة البحث من  ةالباحث ت( وقام 11، والعبً رفع االثقال، و ، والعبً الساحة والمٌدان11الكرة الطابرة

(  31العٌنة بالطرٌقة العمدٌة وشملت ) الباحثةمجتمع التً سوؾ ٌتم اعتماد القٌاسات واالختبارات علٌها اختار 

  البحث . عالعٌنة ومجتم ( ٌبٌن تفاصٌل1العبا وجدول )

 (1جدول )

 ٌبٌن إعداد وتفاصٌل عٌنة البحث التً تم إجراء االختبارات علٌها

 

 

                                                           
 . 231، ص1823: القاهرة، مطبعة دار التألٌؾ ، مناهج البحث فً التربٌة وعلم النفس( جابر عبد الحمٌد واحمد خٌري كاظم : 1)

مجتمع  تفاصٌل عٌنة

 البحث

عٌنة 

 البحث

التجربة 

 االستطالعٌة

النسبة  عٌنة األسس العلمٌة لالختبار

 المؤوٌة
 الموضوعٌة الثبات الصدق

 %65 5 15 5 35 55 العٌنة
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( 11تم استبعاد  ) بعد ان ( العبا51من مجتمع البحث األصلً) ( العب اوخذت31)حٌث بلؽت عٌنة البحث 

لعدم انتظامهم واستبعاد بعض الالعبٌن اآلخرٌن ألمور تتعلق بالتجارب االستطالعٌة واستخراج األسس  العبٌن

( العبٌن أجرٌت علٌهم التجربة 5ٌلً ) ( وأٌضا تقسٌم العٌنة مبٌن كما1العلمٌة لالختبار وكما موضح فً جدول)

( 21( العبا هم عٌنة التأكد من األسس العلمٌة لألخبار حٌث بلػ عدد الالعبون المستبعدون)15االستطالعٌة و)

%( وهً نسبة تمثل المجتمع تمثٌال صادقا .وكما أكدت 61وشكلت نسبة العٌنة من مجتمع البحث األصلً نسبة )

كما وقد أجرى . 16(1)فأكثر" 51تمثل المجتمع تمثٌال صادقا إذا كانت النسبة المؤوٌة  رمزٌة الؽرٌب" ان العٌنة

( وذلك للتعرؾ 2التجانس لكل أفراد عٌنة البحث فً بعض المتؽٌرات االنثروبومترٌة كما فً الجدول ) الباحثة

 على حسن اختٌار العٌنة ومدى توزٌعها توزٌعاً طبٌعٌاً.

 ( 2جدول ) 

األوساط الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة ومعامل االلتواء واقل درجة وأعلى درجة للمتغٌرات األنثربومترٌة 

 والبدنٌة

ان  ثحٌ عً لكل لمتؽٌرات البحث المدروسة( إن افراد العٌنة   قد توزعت بشكل طب2ٌول )دٌتضح من ج

توزعت توزٌعا طبٌعٌاً تحت منحنى كاوس فً كل  ( وهذا ٌعنً إن العٌنة فً البحث قد3-،3مجمل القٌم تقع بٌن)+

من  الباحثة( وبهذا تأكد 0المتؽٌرات، حٌث تشٌر قٌم معامل االلتواء فً كافة المتؽٌرات كانت قرٌبة من درجة )

 .12(2)تجانس عٌنة فً كل متؽٌرات البحث

 

 

 

                                                           
 .69،ص1889، القاهرة،دار النٌل للطباعة والنشر،االختبارات واإلحصاء فً مجال العلوم النفسٌة والتربوٌة( رمزٌة الؽرٌب: 1)

، الموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر ،  التطبٌقات اإلحصابٌة واستخدامات الحاسوب وبحوث التربٌة الرٌاضٌةبد العبٌدي : ودٌع ٌاسٌن وحسن محمد ع (2)

 . 161، ص 1888

                

 المتؽٌرات

 وحدة القٌاس
 ع±  س

أعلى 
 درجة

 االلتواءمعامل  اقل درجة

 -0.04 0.50 3.65 0.64 2.12 سم قوس القدم

 0.23 12.6 15.0 0.64 13.55 م/ثا السرعة

 -0.31 22.0 39.0 4.88 25.5 سم القفز

 0.13 50 69 6.64 59.3 درجة التوازن
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المقابالت  ضوبع Internetتم االستعانة بالمصادر العلمٌة وشبكة االنترنت وسائل جمع المعلومات:  3-3

فً االختبارات والقٌاس لما ٌتطلبه موضوع الدراسة  للحصول على   الشخصٌة مع الخبراء االكادمٌٌن والمٌدانٌٌن 

 -المعلومات والبٌانات المطلوبة وكذلك األجهزة واألدوات وكما ٌلً:

تهم فً تفاصٌل الخاصة لقد أثمرت نتابج المقابالت الشخصٌة مع الخبراء االكادمٌٌن والمٌدانٌٌن  عند مناقش

من خالل مناقشتهم  تبادل وجهات النظر وتحدٌد بعض النقاط *العٌنة صوسابل القٌاس وكذلك خصاب تباالختبارا

مدى تأثٌر) قوس القدم ( على بعض الصفات  نالمهمة التً تخص الدراسة واالتفاق علٌها وهً الكشؾ الحقٌقً ع

 البدنٌة.

  ه المٌدانٌة:تنفٌذ البحث وإجراءاتخطوات  3-4

  : الخبراء والمختصٌنعلى  تالالختبار القٌاسات و عرض 3-4-1

باالطالع على الكثٌر من المصادر والمراجع العربٌة  قامت الباحثةألجل التوصل إلى انجاز متطلبات البحث 

قوس القدم ( مستوى التشوه فً القدم ) لواألجنبٌة المتوفرة وعرض كل االختبارات والقٌاسات حول نوع القٌاس 

وأٌضا االختبارات التً سوؾ تعتمد فً متن البحث وألجل أهمٌة مشكلة البحث ولالستفادة منها فً العملٌة 

إلى تصمٌم وسٌلة قٌاس لقوس القدم باإلضافة إلى اختٌار بعض الصفات البدنٌة المسندة  الباحثة تالتدرٌبٌة ، لجأ

على هذه الصفات البدنٌة التً لها من العالقة الوثٌقة  بالمتؽٌر القدم  سإلى مصادرها وذلك لمعرفة مدى تأثٌر قو

المستقل من اجل التقٌٌم العلمً لمستوى األداء من خالل هذا التأثٌر ، وبالتالً وضع الحلول المناسبة لمعالجة نقاط 

البمتُه مع ومدى وموألجل التأكد من عملٌة تطبٌق هذه االختبارات  الضعؾ لدى الرٌاضٌٌن ضمن هذا المحور ،

فً بداٌة  الباحثةالتطور الحاصل فً المجال الرٌاضً بشكل عام والفعالٌات بشكل خاص األمر الذي فرض على 

ثم بعد ذلك تم  بعد تحدٌد الصفات البدنٌة المختاره من قبل الخبراء األمر إلى إعداد الصٌؽة األولٌة لهذه االختبارات

لتحدٌد هذه لهذا الؽرض  الباحثةالتً أعدها  زٌع استمارات االستبٌان، من خالل تواخذ رأي الخبراء والمختصٌن

 الكتساب األفضلٌة لهذا القٌاس مع اختٌار بعض الصفات البدنٌة .الصفات و اختباراتها 

وبعد ورود اإلجابات من المختصٌن والمعنٌٌن فً هذا المجال الذٌن أٌدوا صالحٌتها بعد التحاور وتبادل  

الخطوات الربٌسٌة للعمل من خالل اإلضافة  توجهات النظر من خالل بعض المقابالت الشخصٌة والتً وضح

براء من خالل استخدام قانون    ) أن تم تفرٌػ استمارة الخ دبع الباحثةوالحذؾ فً بعض المتؽٌرات حٌث توصل 

% فأعلى من االختبارات 53من خالل واعتماد نسبة  تومن ثم حدد األفضلٌة لالختبارا 19(1)( األهمٌة النسبٌة 2كا

 ( . 3المرشحة بشكلها النهابً، وأصبحت كما مبٌنه فً الجدول ) 

 ( 3جدول ) 

                                                           
  :األساتذة المختصٌن 

 جامعة القادسٌة. –ا.د رحٌم روٌح حبٌب : تدرٌب رٌاضً ساحة ومٌدان/ كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 
 جامعة القادسٌة. –مً علً عزٌز : اختبارات / كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  ا.د

 جامعة القادسٌة. –ا.م.د احمد عبداالمٌر شبر: باٌومٌكانٌك طابرة / كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 
 جامعة القادسٌة. –ا.م.د اكرم حسٌن جبر : تدرٌب ساحة ومٌدان/ كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

 جامعة القادسٌة. –ا.م.د حازم علً ؼازي / طرابق تدرٌس طابرة / كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 
 جامعة القادسٌة. –م.د وسام فالح جابر : تدرٌب رٌاضً رفع االثقال/ كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

 جامعة القادسٌة. –التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  م.د رافت عبدالهادي : اختبارات كرة القدم / كلٌة
 
 
 .َتم ذكرهم ستبقا 

 ( 1ٌنظر ملحق.) 
 .112، ص 1891عبد الرحمن عدس.  مبادئ اإلحصاء فً التربٌة وعلم النفس. عمان: مكتبة األقصى ،   -1
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 المستخدمة النسبة المئوٌة التً بٌنها الخبراء لالختبارات البدنٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% صعوداً كما أكدت 53التً حصلت على نسبة أفضلٌة  ةمن القٌاسات والصفات البدنٌ الباحثةولقد اختار 

تقل عن  ة"عند قٌاس ظاهرة ما، ٌتم استبعاد الصفات أو السمات التً تحصل على نسبة مؤوٌ ( 18)رمزٌة الؽرٌب 

(  4قوس القدم و )  سعلى قٌا الباحثةحصل  وبهذا فقد21% ( ألنها تعد ذات قٌمة قلٌلة فً القٌاس  واالختبار، 51)

حٌث كانت أهمٌة هذه القٌاسات  ( وهً ) القوة االنفجارٌة للساقٌن، السرعة القصوى، التوازن ةمن الصفات البدنٌ

 ( .3وكما مبٌنه بشكل تفصٌلً فً  الجدول) %( . 95معظمها أعلى من ) تواالختبارا

 

 فً البحثالقٌاسات واالختبارات المستخدمة  3-4-2

 قياس مستوى التشوه في القدم ) قوس القدم ( .3-4-2-1
يتم قياس مستوى التشوه في القدم )قوس القدم(  بواسطة جهاز الكمبيوتر من خالل برنامج                    

 (AUTOCAD وبغية.)  ةعدديإلى قيم  ة الرقميةصور ال حيث قراءة الدقيق في عممية القياس تحميلالالتوصل إلى 
العقب عمى األرض والنقطة  موضع ثالث نقاط رئيسية النقطة األولى هي نقطة التماس منطقة بروز عظعن طريق 

الكعب مع األرض أما النقطة الثالثة فتحدد في بداية القوس نحو األرض لمعرفة ارتفاع  مالثانية هي نقطة تماس عظ
 القوس عن األرض. 

( سم عمى مصطبة صممت لهذا  20( سم وبعرض )50توضع قطعة الخشب بطول )طريقة القياس: 
( سم بشكل مريح يتناسب لوضع المختبر، يقوم المختبر بوضع القدم عمى 60الغرض ترتفع عن األرض بمقدار )

                                                           
. 953، ص 1891المصرٌة ،رمزٌه الؽرٌب : التقوٌم والقٌاس النفسً والتربوي ، القاهرة ، مطبعة االنجلو  - 19 

 

 النسبة النسبٌة عدد الخبراء القٌاسات واالختبارات المرشحة

 155 7 قٌاس  ) قوس القدم(

 4494 7 القوة المطلقة

 155 7 القوة االنفجارٌة للساقٌن

 3693 7 ( م111الجري لمسافة )

 4594 7 التوازن

 4594 7 الرشاقة

 1396 7 المطاولة

 4594 7 المرونة
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 الداخل . نقطعة الخشب ثم نقوم بالتقاط الصورة لمقدم المختبر م
نقاط  ثتأشير ثال دلجهاز بعالذي يظهره ا عيتم حساب الدرجات من خالل االرتفاحساب الدرجات:

لمقوس وتم  يالقوس عمى الخشب والنقطة الثالثة عند بداية او طرف السفم يأساسية نقطتين عند تماس طرف
المستوى األرضي وكذلك قراءة إحدى الزاوية الداخمية لمقدم وهي  ناعتماد القراءة من خالل ارتفاع القوس ع

  ( .4زاوية القوس الطولي اإلنسي وكما موضح بالشكل )
 
 -االختبارات البدنية: -3-4-2-2

 أوال:اختبار السرعة:
 م:111لمسافة  العدواسم االختبار : 

 ( م111قٌاس السرعة لمسافة ) الغرض من االختبار:* 

 ر( من المراقبٌن المساعدٌن فً االختبا5( و ) 3مضمار أللعاب القوى وعدد ساعات )  مزمة:* األدوات الال

 ،صافرة .

  :ٌبدأ االختبار بأن ٌتخذ كل مختبر وضع االستعداد خلؾ الخط األول، وعندما ٌعطى األمر بالبدء  وصف األداء
مراقب ٌتخذ مكانه عند خط  ٌقوم المختبر بالجري بسرعة حتى ٌصل المختبر إلى أقصى سرعة له وٌخصص

الالعب إلى خط النهاٌة ، حٌنبذ ٌقوم ألمٌقاتً  لالبداٌة ٌعلن األمر فً بداٌة السباق عن طرٌق الصافرة وعندما ٌص
باٌقاؾ ساعة التوقٌت التً تم تشؽٌلها فً لحظة إعالن صافرة البداٌة وحساب الزمن الذي ٌستؽرقه المختبر 

 خذ المحاولة األفضل.،وٌعطى لكل طالب محاولتٌن وتأ

  :ٌتم  تسجٌل اقل زمن سجله الالعب  .التسجٌل 

 ثانيا: اختبار التوازن:
 .(1)االنتقال فوق العالمات اسم االختبار:

 : اختبار القدرة عمى التوازن إثناء وبعد الحركة.الهدف من االختبار

 (.5توضع كما موضح بالشكل ) : ساعة إيقاف ،احد عشر عالمةاألدوات

( بمشط 6يقف المختبر عمى عالمة البدء بالقدم اليمنى، ثم يقفز لموقوف عمى العالمة رقم )  مواصفات األداء :
القدم اليسرى )يالحظ تغطية العالمة تماما"بالقدم( ويحاول الثبات في هذا الوضع أطول مدة ممكنة بحد أقصى 

عمى مشط القدم اليمنى ويثبت اكبر وقت ممكن بحد ( ليقف عميها 2خمس ثواني.ثم يقوم بالوثب عمى العالمة رقم )
أقصى خمس ثواني.وهكذا إلى ان يصل الى العالمة العاشرة مستخدم نفس األسموب ،مع مالحظة تغيير قدم الهبوط 

 في كل وثبة وان يكون االرتكاز عمى مشط القدم في كل مرة .

                                                           
(1)

 .211،ص 1898،مطبعة التعلٌم العالً،1،جموسوعة القٌاس واالختبارات فً التربٌة البدنٌة والرٌاضٌةرٌسان خرٌبط:
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ها عندما يتم الوثب بصورة سميمة،حيث يسجل لممختبر عشر درجات عن كل محاولة وثب،خمس من   التسجيل:
يتطمب ذلك ان يهبط عمى مشط القدم بحيث يغطي العالمة الموجودة عمى األرض تماما"،اما الخمس درجات 

األخرى فتسجل لممختبر عن كل وثبة يستطيع ان يثبت فيها بعد الهبوط وبهذه الصورة تصبح الدرجة الكمية لالختبار 
 (.5)الشكل درجة وكما موضح في  600هي 

 

 9(1)اختبار القفمز العمودي -ثالثا 

 قٌاس القوة االنفجارٌة لعضالت الرجلٌن  :الغرض من االختبار

 طباشٌر ، شرٌط قٌاس :األدوات

 :األداء والقٌاسطرٌقة 

ما ٌمكن وٌحدد عالمة على  ألقصىٌمسك المختبر قطعة من الطباشٌر ثم ٌقؾ بجوار الحابط ، وٌمد الذراع عالٌا  

ٌقوم المختبر من  ،( ، ٌسجل الرقم الذي تم وضع العالمة علٌهاألرضالحابط )مع مالحظة عدم رفع العقبٌن عن 

 قلٌالمع ثنً الركبتٌن  األسفلوالى  لإلماموالى الخلؾ مع ثنً الجذع  األسفل إلىوضع الوقوؾ بمرجحة الذراعٌن 

 (.منفرجة )زاوٌة 

والى  اإلمام إلىومع مرجحة الذراعٌن بقوة  األعلىتبر بمد الركبتٌن والدفع بالقدمٌن معا للقفز نحو ثم ٌقوم المخ

نستخرج إلٌها نقطة وصل  اعلًفً  أخرىارتفاع ممكن ومن ثم وضع عالمة  أقصى إلى ٌهماللوصول  األعلى

 .( ٌوضح ذلك6رقم)والشكل مسافة القفز عن طرٌق الفرق بٌن التأشٌرتٌن )من الوقوؾ ومن القفز( 

 

 التجربة االستطالعٌة: 3-5

االستطالعٌة بؽٌة التوصل ومعرفة المعوقات والسلبٌات  ةربالتجاستكماالً لمتطلبات البحث العلمً تم إجراء  

أثناء تطبٌق تجربتُه العملٌة لكً ٌستطٌع تالفً هذه المعوقات والسلبٌات فً  الباحثةالتً من الممكن أن تواجه 

( العبٌن وتم استبعادهم من 5أجرٌت التجربة االستطالعٌة األولى على عٌنة مؤلفة من )التجربة الربٌسٌة  ، 

 : ًأهداؾ هذه التجربة ما ٌأتومن التجربة الربٌسٌة 

 التعرؾ على المستلزمات التنظٌمٌة واإلدارٌة لتنفٌذ االختبارات .  -1

 التعرؾ على مدى إمكانٌة تنفٌذ االختبارات من قبل عٌنة البحث .  -2

 التعرؾ على الزمن المستؽرق لكل اختبار ولمجموع االختبارات فً الٌوم الواحد .  -3

 فاءة والعدد . معرفة إمكانٌة فرٌق العمل المساعد من ناحٌة الك -4

 التأكد من كفاٌة األجهزة واألدوات المستخدمة فً االختبارات  -5

                                                           
(1)

 . 381، ص  1892، القاهرة ، دار الفكر العربً ،  1، ط االختبارات المهارٌة والنفسٌة فً مجال الرٌاضًمحمد حسن عالوي ومحمد نصرالدٌن رضوان: 
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القاعة المؽلقة لتصوٌر القوس ( صباحاً فً 8فً الساعة )  1/2112/  21وقد أجرٌت هذه التجربة  بتارٌخ 

تم لالختبارات البدنٌة  القادسٌةة فً جامعة البدنٌة وعلوم الرٌاض التربٌة  ةكلٌلعب الربٌسً لوالمالطولً االنسً 

    . االستعانة فً ادابها بفرٌق العمل المساعد

 -لالختبارات المستخدمة:األسس العلمٌة  3-5-1

تعد المعامالت العلمٌة لالختبارات الوسٌلة التً تحقق نجاح االختبارات عند تنفٌذها و هً )الثبات والصدق  

بهذه  قامت الباحثةالبدنٌة التً ورد ذكرها سابقا حٌث  تعلى االختبارا الباحثةوالموضوعٌة ( وقد اعتمد 

( ،و  2112/ 1/  28ولؽاٌة     2112/ 1/  21اإلجراءات ضمن التجارب االستطالعٌة والتً أجرٌت بتارٌخ )  

 (.  6،  5،   4تبٌن أن هذه االختبارات تتمتع بمعامالت العلمٌة عالٌة وكما موضح فً جداول ) 

 :  معامل الثبات 3-5-2

هو أن ٌعطً االختبار النتابج نفسها تقرٌباً إذا ما أعٌد تطبٌقه على األفراد أنفسهم وتحت الظروؾ  

طرٌقة إعادة االختبار إلٌجاد معامل الثبات " ففً هذه الطرٌقة  الباحثة. وإلٌجاد ثبات االختبار استخدم (21(1)نفسها

حٌث تم (22(2)ٌمكن إعادة أداء االختبار على المجموعة نفسها مرتٌن أو أكثر تحت ظروؾ متشابهة قدر اإلمكان"

بدنٌة أعادة االختبارات على عشرة العبٌن وتم استبعادهم من التجربة االستطالعٌة حٌث تمت إعادة االختبارات ال

قانون االرتباط بٌن نتابج  الباحثةبعد مرور خمسة أٌام وتحت نفس الشروط من المكان والزمن وبعدها استخدم 

 (.4االختبارٌن إلٌجاد ثبات االختبارات وقد تبٌن أن االختبارات تتمتع بقدر عاٍل من الثبات كما موضح بالجدول )

 

 (4جدول)

 لحساب معامل المحسوبة والجدولٌةة )ر(معٌارٌة وقٌالحسابٌة واالنحرافات الم األوساطٌبٌن 

 ثبات الختبار بطرٌقة إعادة االختبار

                                                           
 . ًا.د اآلء عبد الوهاب عل 

 م.د وسام فالح جابر .
 م.قاسم لفتة بجاي .

 م.م علً ؼانم مطشر.
(1

 . 142، ص 1891، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ،  مباديء اإلحصاء واالختبارات البدنٌة والرٌاضٌة.نزار الطالب ، محمود السامرابً : (
 .164، ص1891،  عمان، دار الفكر للنشر والتوزٌع، أسالٌبه –أدواته  –مفهومه –البحث العلمً ( ذواقان عبٌدات و)آخرون(: 2)
(3)

  2، ص 1888لقاهرة ، ، مركز الكتاب للنشر ، ا المعامالت العلمٌة ) بٌن النظرٌة والتطبٌق (مصطفى باهً :  

 اإلحصاء                               

 المتؽٌرات 

 وحدة

 القٌاس

 )ر( االختبار الثانً االختبار األول

 المحسوبة

)ر( 

 الجدولٌة
 ع س   ع س  

  0.82 0.62 1.89 0.62 1.93 سم مستوى قوس القدم

13.4 مزمن/ثا ( م111الجري لمسافة ) 

1 

0.61 13.69 0.20 0.89 
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 %( 1.5( ومستوى داللة ) 9عند درجة حرٌة) 

 الصدق :  3-5-3

أي المدى الذي ٌؤدي فٌه االختبار الؽرض  (.2) 23)أجله "الصدق هو "االختبار الذي ٌقٌس ما وضع من  

وعلٌه  (2)(24)الذي وضع من أجله إذ ٌختلؾ الصدق وفقاً لألؼراض التً ٌراد قٌاسها االختبار الذي ٌجرى إلثباتها

المحتوى بعد إن تم عرض االختبارات على مجموعة من ذوى اوال صدق  صدق ال نوعٌن من بإٌجاد الباحثةقامت

على أن هذه االختبارات صادقة فً محتواها  الخبراء حٌث أكد (1ملحق * ) ًوكما مبٌن ف واالختصاص الخبرة

 االختبارمع محتواه أو مدى تمثٌل فقرات  االختباردى تطابق أسم م،"والهدؾ الذي وضعت من أجله وهً تقٌس 

معامل الصدق الذاتً  الباحثةإضافة إلى ذلك فقد استخدم  25(1)". المراد قٌاسه او الظاهرة لعٌنة من مظاهر السلوك

تكون مهمة االختبار قٌاس وتقوٌم  إنلجمٌع االختبارات عن طرٌق استخراج الجذر التربٌعً لمعامل الثبات ) 

 9  (5وكما موضح بالجدول  ) الصفة التً وضع من أجلها االختبار فعال(

 

  

 (5جدول )

 دق الذاتً لالختبارات المستخدمة إلفراد عٌنة البحثٌبٌن الص                    

 

 

 

 

 

 

 

هً أحد الشروط المهمة لالختبار الجٌد الذي ٌعنً " عدم تأثٌر األحكام الذاتٌة من قبل الموضوعٌة :  3-5-4

أو أن تتوافر الموضوعٌة دون التمٌٌز والتدخل الذاتً وكلما لم تتأثر باإلحكام الذاتٌة زادت قٌمة  الباحثة

على مجموعة من الالعبٌن . وتم إٌجاد الموضوعٌة باستخدام االرتباط بٌن نتابج المَحكمٌن (26(2)الموضوعٌة"

                                                           
 .164، ص1891،  عمان، دار الفكر للنشر والتوزٌع، أسالٌبه –أدواته  –مفهومه –البحث العلمً ( ذواقان عبٌدات و)آخرون(: 2)
(4)

 .193، ص 1885، دار الفكر العربً ، القاهرة ،  1، ج 1، ط  القٌاس والتقوٌم فً التربٌة الرٌاضٌة والبدنٌةمحمد صبحً حسانٌن :  
 31. ص 1888. دار الفكر للطباعة و النشر و التوزٌع ، عمان : األردن . أسالٌب القٌاس و التشخٌص فً التربٌة الخاصة فاروق الروسان :  (1)

 (2)*( ٌنظر الملحق )
(2)

 . 225، ص  1883، دار الحكمة للطباعة والنشر ، بؽداد ،  طرق البحث العلمً و مناهجهوجٌه محجوب :  

 0.54 0.78 4.23 25.1 4.5 26.5 سم األعلى ىالقفز إل

 0.77 6.2 58.3 6.6 59.3 درجة التوازن

 الصدق الذاتً المتؽٌرات                  

 0.90 مستوى التشوه فً القدم )قوس القدم(

 0.94 ( م111السرعة القصوى )

 0.88 األعلى  ىالقفز إل

 0.87 التوازن
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كما ٌشٌر رٌسان  (6وعددهم خمسة العبٌن وكانت جمٌع  االختبارات ذات موضوعٌة عالٌة وكما بٌن الجدول )

  .22(1)( "1.25خرٌبط " ٌكون االختبار موضوعٌاً إذا كانت نسبة معمل الثبات عالٌة وتزٌد على )

 ( 6جدول ) 

 لموضوعٌة اختبار المحسوبة والجدولٌةة )ر(مالحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة وقٌ األوساطٌبٌن 

        

 (5955( ومستوى داللة ) 3معنوي عند درجة حرٌة)   29

 28(1)الوسائل اإلحصائٌة 3-6

 الحسابًالوسط  -1

 االنحراف المعٌاري -2

(Tللعٌنة الواحدة ) 

 2Tحجم التاثٌر  

 درجة الحرٌة× ----          

           T2 

 -الباب الرابع:

 االختبارات ومناقشتها: وقوس القدم  عرض وتحلٌل نتائج   4-1

                                                           
 .41، ص1892، الموصل، مدٌرٌة دار الكتب للطباعة والنشر، مناهج البحث العلمً فً التربٌة الرٌاضٌةخرٌبط مجٌد: ( رٌسان 1)
  
 

 
 .112-22-56،ص1888( فً المجال الرٌاضً ، بؽداد،spss( ودٌع ٌاسٌن التكرٌتً:االحصاء والتطبٌقات )1)

 الوسابل االحصابٌة     

                                    

 االختبارات

وحدة 

 القٌاس

 )ر( الحكم الثانً الحكم االول

 المحتسبة

)ر( 

 الجدولٌة
 ع سَ  ع سَ 

 0.80 0.89 0.69 1.79 0.61 1.91 سم مستوى قوس القدم

الجري لمسافة 

 ( م111)

 0.89 0.19 2.10 0.18 2.98 زمن/ثا

 0.88 3.99 26.1 3.8 24.5 سم األعلى ىالقفز إل

 0.87 6.9 60.1 6.11 58.2 درجة التوازن
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 (7جدول)

 وحجم تأثٌر قوس القدم على متغٌرات البحث9المحتسبة والجدولٌة   (  T)قٌمة  ٌبن األوساط الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة  و

 اإلحصاء

 المتؽٌرات

 وحدة القٌاس
 حجم ؾ ع ؾ س قوس القدم

 التأثٌر 

(T) 

 سبةحتالم

 مستوى

 س المعنوٌة

2,12 

 ع± 

1,64 

 معنوي 1. 75 %99 0.0 11.2 0.64 13.5 م/ثا ( م111لمسافة) السرعة

 معنوي 27.09 %96 4.2 23.2 4.88 25.5 سم القفز

 معنوي 46.59 %98 5.9 57.1 6.4 59.3 درجة التوازن

 1.69 ( الجدولٌةTدرجة )

 28 درجة الحرٌة

 0.05 مستوى حجم التاثٌر

 

( المحتسبة Tبلؽت كل قٌم ) حٌث البحثمتؽٌرات هناك تأثٌر واضح لقوس القدم مع ( إن 2ٌبٌن الجدول )

( 27.09( المحتسبة مع متؽٌر القفز)T( كما بلػ مقدار )%99وبحجم تأثٌر  مقداره ) (75.1كانت)  ةلمتؽٌر السرع

( وبلػ حجم 46.59خٌر وهو التوازن)متؽٌر االال( المحتسبة مع T( بٌنما كانت قٌمة)%96بحجم تأثٌر مقداره)

تبارات وكذلك تبٌن إن ( المحتسبة كانت أعلى من الجدولٌة فً كافة االخT( ، وقد نالحظ إن كل قٌم )%98التأثٌر )

( وهً نسبة عالٌة من التأثٌر من خالل الدرجة 0.05حجم التأثٌر قوس القدم مع كافة المتؽٌرات هو أعلى من )

 الموثقة عند مقارنتها بنسبة الخطأ.

هذا التأثٌر إلى انخفاض فً قوس الطولً اإلنسً للقدم عند أفراد عٌنة البحث وهذا احد  ثةعزو الباحتحٌث   

من تأثٌر بالػ فً مجمل حركات التً ٌقوم بها الفرد ،  هاع تشوهات القدم وهو )تسطح القدم( ولما لهذا التشوأنو

حٌُث إن القدماِن صممت لَتكوناِن )قاعدة انتصاب القوام( وَتَرَكبتا بشكل هندسً بحكمٍة إلهٌة لتكونان قوٌتٌن 

الجسم بشكل مستقٌم ونظامً من خالل التوازن وكذلك  وَمِرَنَتٌن وقادرتٌن من الجانب مٌكانٌكً على جعل قوام

عبَر مفاصل الجسم ٌخفؾ بفضِل  م"ان الضؽِط الواقع على القد  Colinتأدٌة مختلؾ الحركات بشكل منظم وكما أكد

هو عدم امتالك إفراد العٌنة إلى المرونة والقوة المناسبة  ،ومن األسباب األخرى التً ترها الباحثة31(1)أقواسهما" 

" أن  31( Hill)  فً عضالت القدم التً تسهم بشكل كبٌر وتسهل معظم الحركات التً ٌقوم بها الفرد وإلى ذلَك ٌقول

وثبات  عضالت قوس القدم عندما تُتكسب المرونة والقوة الالزمة تساعد الجسم للقٌام بالحركات المختلفة وبتوازن

فهً تعمل على تقوٌة هٌكل القدم وتمكنه من تحمل وزن الجسم ، كما تساعد على سرعة الحركة ومرونتها فضالً 

                                                           

.1997<p268.and diastolie function inphysiology ::mechanics of left ventricular systolieColin  (1)  
, Med<Since in Sports  Effect Of Frequency of Exercise on Adult fitnlt)Hill, JS ,and Others: 1(

no,3,p129.       
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، وهذا تؤكد (1)عن حماٌتها للجسم بامتصاصها للصدمات الواقعة على القدم وتوزٌعها على بقٌة مفاصل الجسم"

من القدم توزٌعاً عادالً للوزن الساقط علٌها فتؤدي تأثٌر واضح لقوس القدم مع عنصر القفز وبوجود األقواس تض

واجباتها بتوازن وانسٌابٌة وبأقل جهد، و تمنح األقواس ألقدم خاصٌة النابضٌة فً حركات المشً والركض والقفز 

وتساعدها على التكٌؾ فوق السطوح ؼٌر المستوٌة والتؽٌر المفاجا لالتجاه بمساعدة المرونة التً تمنحها القدم 

من هنا نالحظ مدى التأثٌر الكبٌر لقوس القدم مع متؽٌر السرعة ، حٌث من أساسٌات التً (2)، " سد األقواوجو

ٌقوم بها قوس القدم هو عملٌة نقل مركز الثقل القوة من عظم الكعب الى مقدمة القدم  ولواله  لكانت هناك صعوبة 

سابر الحركات األخرى وهذا بفعل الحركة المتعاقبة فً مختلؾ الحركات التً ٌؤدٌها الجسم ابتدأً من المشً إلى 

 .32(3)لعظم العقب مع أصابع القدم حٌث تعطً الدفع والقفز المناسب للقدم"

فً القوس الطولً الوحشً وهو  ػوكذلك ان مثل هذا االنخفاض فً القوس الطولً اإلنسً له من التأثٌر البال

أقل حركة من القوس اإلنسً ، إرتكازهُ األمامً ٌكون من رأس ذو ارتفاع أوطأ من الطولً اإلنسً وأقل مرونة و

كل من عظم المشط الرابع والخامس أما نقطُة ارتكازه الخلفٌة فهً نفُس نقطة ارتكاز القوس اإلنسً ، لذا ٌقع علٌه 

 عبُء الحركة ولذا هو ٌتأثر بشكل مدى ارتفاع القوس الطولً 

إلى ضعؾ فً أربطة القدم والتً لها  الباحثة عزوب الثانوٌة توالتً تعد من األسبا ومن األسباب األخرى

" ان  انخفاض قوس  33(4) الدور البالػ فً ربط مفاصل القدم عند األداء البدنً وهذا ما أكده ) محمد النواصرة(

القدم ٌدل على عدم سالمة الشبكة العظمٌة المكونة للقدم وضعؾ األربطة التً تربط بٌن أجزاء الشبكة العظمٌة 

وعدم توازن قوى العضالت العاملة فً القدم، فضالً عن سوء استقامة القدم والساق "، وٌرى الباحثون هناك 

ضٌٌن فً مثل هذه العضالت والتً إلى انحراؾ القدم إلى خارجا ضعؾ فً عضالت القدم لعدم اهتمام معظم الرٌا

قلٌالً نتٌجة لعدم توازن بٌن عملٌات الشد واالرتخاء فً هذه العضالت أثناء المشً أو الركض والقفز إن مثل هذه 

لوقوؾ أو المٌكانٌكٌة الخاطبة الستخدام القدم، وتبعٌد القدم للخارج نتٌجة النخفاض قوس القدم سواء فً أثناء ا

"إن التبعٌد ناتج فً القدم هو رد فعل عن اإلجهاد المٌكانٌكً للقوس الطولً اإلنسً  Lamb 34(1)المشً وٌؤكد 

الذي ٌؤدي إلى استطالة تدرٌجٌة فً العضالت واألوتار واألربطة العاملة على القدم من الجانب اإلنسً، وفً 

العاملة على الجانب الوحشً" وهذا ما ٌؤكد من تأثٌر الوقت نفسه ٌحدث تقصٌر وتٌبس فً العضالت واألربطة 

 كبٌر لقوس القدم مع عنصر السرعة. 

ومن األسباب المٌكانٌكٌة هو انخفاض رد الفعل لدى لعٌنة البحث فً معظم االختبارات البدنٌة حٌث ٌؤثر رد 

خفض قوس القدم، مثال إن سطح األرض وهذا عابد ألن ىالفعل بشكل كبٌر عندما ٌكون الجسم فً حالة استقرار عل

كمٌة القوة التً ٌصدرها العداء لحظة نهوضه كبٌرة جدا وذلك حتى تمكنه من التخلص من عزم القصور الذاتً 

بفعل الجاذبٌة األرضٌة، ومن جانب أخر تلعب قوى االحتكاك االستاتٌكً النتاج من انخفاض قوس القدم دورا مهما 

دأ أول حركة للجسم وان هذه القوة تعمل عكس اتجاه الحركة وكما ٌؤكد ) فً زٌادة زمن األداء وخصوصا عند ابت

 كبالنسبة لالحتكا كعادل عبد البصٌر("إن الجسم عندما ٌكون مرتكزا على األرض ٌكون تأثٌر رد الفعل كبٌرو كذل

                                                           

(Edition, The Roland press Company,  , ForthAdapted and Corrective physical Education) Keiiy, E.D.: 2(

New York, 1965, p147.   

التشوهات القوامية الشائعة بين الطالب المتقدمين لاللتحاق بالكميات العسكرية وكميات التربية الرياضية حسن محمد النواصرة:  (4)
ـ  22في العراق ، بغداد ، مطبعة دار القادسية ،  ، المؤتمر العممي الرياضي األول لكميات التربية الرياضية بجمهورية مصر العربية

 . 225، ص  20بحث رقم  6985آذار  25
 (1) Lamb, D.r.: Physiology Of Exercise Responses and Adaptation Macmillan Publishing Co. Inc. 

New York ، London, 1978 ، P 245. 
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هً لبس األحذٌة  احثةاها البرومن األسباب األخرى التً ت35، (2)الثابت والذي ٌعد المركبة المماسٌة لقوة رد الفعل" 

الؽٌر مناسبة خالل فترات التدرٌب وعدم االستقرار على نوعٌة واحدة مثل التجهٌزات الخاصة بالمنافسة وكذلك 

ممارسة التدرٌبات على األرض الصلبة كل هذه العوامل  ذات تأثٌر مباشر على قوس القدم بالدرجة األولى وكذلك 

لرد فعل مباشر على هذه األجهزة ومنها العمود الفقري حٌث تؤكد ) على سابر أعضاء الجسم األخرى كنتٌجة 

إن الرتداء األحذٌة الؽٌر مناسبة واللعب على األرض الصلبة لها بالػ التأثٌر فً ضعؾ  36(3)سمٌعة خلٌل( "

األربطة التً تدعم قوس القدم" وان لصالبة األرض من التأثٌرات األخرى نتٌجة لحركات القفز والركض تسبب 

 بعض االهتزازات فً الدماغ . 

ونالحظ إن هذه األسباب البدنٌة والوظٌفٌة وكذلك المٌكانٌكٌة جعلت من تأثٌر واضح لقوس القدم على 

 المتؽٌرات األخرى.

 

 الباب الخامس

 االستنتاجات والتوصٌات: -5

 االستنتاجات: 5-1

 .   البحثوجود فروق معنوٌة فً نتابج  تأثٌر قوس القدم على كافة متؽٌرات  .1
 (.   3.6-1,5تراوحت نتابج ارتفاع قوس القدم بٌن) .2
 وجود حجم تأثٌر كبٌر لقوس القدم على بعض الصفات البدنٌة. .3

   :  التوصٌات 2ـ  5

 بما ٌأتً: ـ ة وصً الباحثتاستناداً إلى المعلومات والبٌانات الواردة فً سٌاق البحث وانطالقا من استنتاجاته 

العبٌن توفٌر التجهٌزات الرٌاضٌة واألدوات المناسبة والتً تضمن سالمة الالعبٌن مراعاة عند اختٌار ال .1
 مثل طبٌعة األرض .

على المدربٌن والقابمٌن بعملٌة التدرٌب االهتمام باالنتقاء بالطرٌقة الصحٌحة لالعبً الفبات العمرٌة  .2
والتً من الممكن ان تسبب فً المختلفة وخصوصا الناشبٌن لضمان عدم اإلصابة بتشوه فً قوس القدم  
 تدهور الحالة الصحٌة لالعبٌن من جراء شدة الوحدات التدرٌبٌة وحجمها.

أجراء دراسات مشابهة على فبات عمرٌة أخرى سواء من الذكور أو اإلناث، فً مختلؾ األلعاب الرٌاضٌة  .3
 . 

 ذاء الرٌاضً(.مراعاة إجراء كل الوحدات التدرٌبٌة بنفس التجهٌزات الرٌاضٌة وخصوصا ) ح .4
 

 

 

 

 

 

                                                           

 .22،ص2004،القاهرة،المكتبة المصرية لمطباعة النشر،جسم اإلنسانلحركات  التحميل البيوميكانيكيعبد البصير : (عادل2)
 .262: مصدر سبق ذكره،ص د( سميعة خميل محم2)



19 
 
 

 -:املصادر 
  -:أوال : املصادر انعربية 

 

  : القاهرة، مطبعة دار التألٌؾ  مناهج البحث فً التربٌة وعلم النفسجابر عبد الحمٌد واحمد خٌري كاظم :
 . 231، ص1823،
  :)للنشر ،  عمان، دار الفكر أسالٌبه –أدواته  –مفهومه –البحث العلمً ذواقان عبٌدات و)آخرون

 .164، ص1891والتوزٌع، 
  :القاهرة،دار النٌل للطباعة االختبارات واإلحصاء فً مجال العلوم النفسٌة والتربوٌةرمزٌة الؽرٌب ،

 .69،ص1889والنشر،
 ، 1891رمزٌه الؽرٌب : التقوٌم والقٌاس النفسً والتربوي ، القاهرة ، مطبعة االنجلو المصرٌة  ،

 . 953ص
  :الموصل، مدٌرٌة دار الكتب للطباعة مناهج البحث العلمً فً التربٌة الرٌاضٌةرٌسان خرٌبط مجٌد ،

 .41، ص1892والنشر، 
 :مطبعة التعلٌم 1،جموسوعة القٌاس واالختبارات فً التربٌة البدنٌة والرٌاضٌةرٌسان خرٌبط،

 .211،ص 1898العالً،
  والبحوث،جامعة حلوان،المجلد سمٌعة خلٌل: اإلصابات فً األنشطة الرٌاضٌة،مجلة الدراسات

 .25،ص1892الخامس،العدد الثالث،

 ،28،ص1885عادل محمد رشدي:علم اإلصابات الرٌاضٌة،مؤسسة الشباب الجامعٌة،القاهرة. 
  ، 112، ص 1891عبد الرحمن عدس.  مبادئ اإلحصاء فً التربٌة وعلم النفس. عمان: مكتبة األقصى. 

 عً واإلصابات الرٌاضٌة،دار ج الطبٌعبدا لعظٌم العوادي:الجدٌد فً العال
 .59،ص1889العربً،القاهرة،الفكر

  : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزٌع أسالٌب القٌاس و التشخٌص فً التربٌة الخاصة فاروق الروسان .
 .31. ص 1888، عمان : األردن . 

 ٌاء للطباعة والنشر، القاهرة، فالح فرنسٌس ) واخرون( : اإلصابات الرٌاضٌة والعالج الطبٌعً ، دار الض
 .  99، ص2119

 1891:اإلسكندرٌة، مطابع الهٌبة العامة المصرٌة للكتاب،:تشوهات القدم والتدلٌكمحمد السٌد شطا 
 . 114ص

 :91،ص1898، األردن، الفكر للطباعة والنشر، األساسٌات فً تشرٌح اإلنسانمحمد بدر العقل . 

 51ص2113الجسمٌة وعالقتها بالنشاط الرٌاضً ، األردن ، محمد بدر:المواصفات  . 
 :142، ص1892:اإلسكندرٌة،مطبعة دار الثقافة ، 1طأسس الرٌاضة العالجٌة محمد حسن الؽامري . 
 :1، ط االختبارات المهارٌة والنفسٌة فً مجال الرٌاضًمحمد حسن عالوي ومحمد نصرالدٌن رضوان  ،

 . 381، ص  1892 القاهرة ، دار الفكر العربً ،
  : دار الفكر العربً ،  1، ج 1، ط  القٌاس والتقوٌم فً التربٌة الرٌاضٌة والبدنٌةمحمد صبحً حسانٌن ،

 .193، ص 1885القاهرة ، 

  ً1886محمد صبحً حسانٌن ومحمد عبد السالم ؛ القوام السلٌم للجمٌع :القاهرة ، دار الفكر العرب  ،
 . 22ص
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  : ً1888، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة ،  العلمٌة ) بٌن النظرٌة والتطبٌق (المعامالت مصطفى باه  ،
  2ص

  : ًدار الكتب للطباعة  مباديء اإلحصاء واالختبارات البدنٌة والرٌاضٌةنزار الطالب ، محمود السامراب ،
 . 142، ص 1891والنشر ، جامعة الموصل ، 

  : ص  1883الحكمة للطباعة والنشر ، بؽداد ، ، دار  طرق البحث العلمً و مناهجهوجٌه محجوب ،
225 . 

 ( ودٌع ٌاسٌن التكرٌتً:االحصاء والتطبٌقاتspss،فً المجال الرٌاضً ، بؽداد )22-56،ص1888-
112. 

  ودٌع ٌاسٌن وحسن محمد عبد العبٌدي : التطبٌقات اإلحصابٌة واستخدامات الحاسوب وبحوث التربٌة
 . 161، ص 1888طباعة والنشر ، الرٌاضٌة ، الموصل ، دار الكتب لل
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