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 ممخص البحث

نوعيف ىما االتزاف الثابت واالتزاف المتحرؾ )الديناميكي( وينتسب كؿ مف  عمىيقسـ االتزاف     
بلتزاف الديناميكي بقدرة الفرد عمى التحرؾ مف نقطة النوعيف لمحركة تحت حاالت مختمفة ويشار ل

او مكاف ألخر محتفظا بتوازنو ، اما االتزاف الثابت فيعرؼ مف خبلؿ بعض االنشطة كالوقوؼ 
عمى عارضة توازف ومف خبلؿ الوقوؼ عمى اليديف وسواء كاف الفرد في حالة الثبات او الحركة 

ىمية البحث وذلؾ لمعبلقة الوثيقة بيف القواـ أكية جاءت فانو دائما يكوف محكوما بالمبادئ الميكاني
معرفة  الباحثافوعبلقة االتزاف بأنواعو باأللعاب الرياضة لذا اراد  ،وااللعاب الرياضية مف جية

المنيج الوصفي بأسموب  الباحثافالعبلقة بيف القواـ واالتزاف في الجانب الرياضي استخدـ 
عينة البحث عف طريؽ الحقيبة  الباحثافلطبيعة البحث اختار  المقارنة بيف مجموعتيف لمبلئمتو
وفؽ عمى طبلب ذوي قواـ رديء  6طبلب ذوي قواـ جيد و  6الطبية لقياس القواـ وتـ اختيار 

االختبار الطبي و جياز لوحة المربعات لقياس االنحناءات الجانبية لمجسـ مف طمبة الصؼ 
بعد االطبلع عمى  -: في قضاء الخالص لمختمطةالسادس االعدادي في مدرسة ثانوية اور ا

اجراء اختبارات فحص القواـ  الى الباحثافالمصادر والمراجع واالطبلع عمى رأي الخبراء توصؿ 
عف طريؽ الحقيبة الطبية لقياس القواـ لفصؿ عينة البحث الى قسميف االوؿ ذو قواـ جيد والقسـ 

البلزمة لقياس االتزاف الثابت الذي تضمف اختبار  تـ تحديد االختبارات و الثاني ذو قواـ رديء
مباشر  تأثيرالباحثاف اف القواـ لو ىوكي لبلتزاف الثابت واختبار فت لمتوازف الديناميكي، واستنتج 

وفؽ االختبارات التي اجراىا الباحثاف .وكذلؾ اف اصحاب  عمى ت والمتحرؾ ببحركات االتزاف الثا
ب القواـ الرديء في االتزاف الثابت والمتحرؾ . ويوصي القواـ الجيد ىـ افضؿ مف اصحا

وفؽ عمى الباحثاف باختيار الرياضييف في مختمؼ االلعاب الرياضية مف ذوي القواـ الجيد 
 متطمبات المعبة وخصوصا في الفئات العمرية.  
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The Posture of Human Body and its Impact on the Stative and Dynamic 
Balance 

Asst.Prof. Dr. Ferdous Majeed Ameen        Abd- Alsattar Muhammad Ali  
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Abstract 
Balance is classified into two main types which are the stative balance 

and mobile (or dynamic) balance  and both of them are  related to the 
movement under different cases .  The dynamic balance was indicated to 
by the individual's ability to move from one point or place to another 
preserving its balance, while the stative balance was known through some 
activities like standing on the balance beam and standing on hands. If the 
individual was in stative or dynamic case she /he is governed by the 
mechanic principles.  

The importance of this research was to explain the close relationship 
between the posture  and the sport games on one hand and the relationship 
between the balance and its types and the sport games on the other hand . 
Therefore the researchers wanted t know the relationship between the 
posture and balance in the sport side. They used the descriptive approach 
in the contrastive method between two groups to be proper to the nature of 
the research.  The researchers selected a sample through the medical 
pouch for measuring the posture and (6) students who had good postures  
and (6) students who had bad postures were chosen due to medical test 
from the sixth secondary year (class) in Ur  mixed secondary school in Al- 
Khalis district  .  

After investigating in the resources and references and reading the 
experts' opinions , the researchers  carried out tests for examining the 
posture through the medical pouch  for measuring the posture to separate 
the sample of the study into two divisions. The first was the students with 
correct posture while the second one was the students with incorrect 
posture. The required tests for measuring the stative balance were specified  
. They included Hokey test for the stative balance and fit test of the 
dynamic balance. The researcher concluded that the posture had direct 
impact on the movement of stative and dynamic balance according to the 
tests made by the researcher. Also , the results showed that the students 
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with correct posture were better than those who had incorrect posture in the 
stative and dynamic balance. The researcher recommended to select the 
athletes who have correct posture in various sport games according to the 
requirements of the game especially in age categories.   

 .  المقدمة : 1
د القػػػواـ السػػػميـ مػػػف أىػػػـ الػػػدعائـ السػػػميمة فػػػي حيػػػاة اإلنسػػػاف ، فعػػػف طريػػػؽ القػػػواـ السػػػميـ يعػػػ     

ة البدنيػة التػي تسػاعده يستطيع اإلنساف أف يبني مجدا ويحيي تراثػا ، ويمػارس شػتى أنػواع األنشػط
مػف االنحرافػات والتشػوىات واإلمػراض ، ويسػاىـ فػي بنػاء الحضػارة فمػا  مى بناء جسـ قوي خػاؿٍ ع

مػػػػف حضػػػػارة قامػػػػت وازدىػػػػرت ونمػػػػت إال وكانػػػػت الرياضػػػػة سػػػػمة مػػػػف سػػػػماتيا ومػػػػا مػػػػف حضػػػػارة 
 اضمحمت واندثرت إال وأىممت الجانب البدني . 

لحضارة ، وانو يأخذ مؤشرا صادقا عمى تقػدـ الشػعوب . لػذا مف أىـ مظاىر ا فالقواـ الجيد يعد   
عمدت جميع دوؿ العالـ إلى جعؿ القواـ السميـ موضع الجد والرعايػة بصػفتو احػد أىػـ المتطمبػات 

ْنس ران   حياة الفرد وحقا مف حقوقو الطبيعية . وقاؿ ان عز وجؿ في كتابو العزيزل م ْقن را اإلْ  ﴿ ل ق ْد خ 
سػورة التػيف ( . وتتضػح أىميػة  :صدؽ ان العمي العظػيـ ) القػراف الكػريـ  (4)ْقو يٍم ﴾ف ي أ ْحس ن  ت  

عمـ القواـ كمما تقدمت البشرية ، حيث ارتباطو بالعديد مف العمـو اإلنسانية مثؿ الفسػيولوجي وىػو 
الػػذي يفسػػر وظػػائؼ الجسػػـ المختمفػػة مػػف خػػبلؿ عمػػؿ األجيػػزة الحيويػػة كالجيػػاز الػػدوري والتنفسػػي 

 العضمي والعظمي والعصبي ..الخ . –ليضمي وا
المفاصػػؿ ( يعتمػػد تمامػػػا  –العضػػبلت  –ولمػػا كػػاف األداء الحركػػي لجسػػـ اإلنسػػػاف ) العظػػاـ     

عمػػى الجيػػاز الػػدوري ) القمػػب ، األوعيػػة الدمويػػة ( والجيػػاز التنفسػػي ) الػػرئتيف وممحقاتيػػا ( فكممػػا 
ة لمجسػػػػـ ككػػػػؿ ، كػػػػذلؾ يػػػػرتبط عمػػػػـ القػػػػواـ بعمػػػػـ زادة كفػػػػاءة ىػػػػذيف الجيػػػػازيف زادت الكفػػػػاءة البدنيػػػػ

البايوميكانيؾ حيث يعرؼ القواـ بشكؿ عاـ بأنو المظير أو الشكؿ العاـ الذي يتخذه الجسـ والذي 
يتحػػدد بأوضػػاع مفاصػػؿ الجسػػـ المختمفػػة التػػي تػػتحكـ فييػػا نغمػػة الجيػػاز العضػػمي ويكػػوف نتيجػػة 

بحيػث تسػمح بػاتزاف ىػذه األجػزاء عمػى قاعػدة  لعبلقة تنظيمية صحيحة بيف أجزاء الجسـ المختمفػة
 إلػى( Mathews) أشػار ( ، كػذلؾ135:  2010ارتكازىا لمنعو مػف السػقوط )النيػار واخػروف : 

 فػػوؽ ومنتظمػػة متزنػػة وأجيزتػػو لمجسػػـ الرئيسػػة األجػػزاء فيػػو تكػػوف الػػذي الوضػػع بأنػػو الجيػػد القػػواـ
 بوظائفو القياـ مف تمكنو بحيث سميمة، جزاءاأل ىذه بيف التنظيمية العبلقة وتكوف االرتكاز، قاعدة
( بأنػو " سػموؾ Dena Gardinerوعرفتػو )( ، Mathews  :1978 :330جيػد ) وبأقػؿ بكفايػة

أو تصػرؼ محقػؽ مػف الجسػػـ بمسػاعدة النغمػة العضػمية أو بعمػػؿ العديػد مػف العضػبلت لمحصػػوؿ 
 : M. Dena Gardiner) عمػى التػوازف أو لتشػكيؿ قاعػدة أساسػية يػتـ االعتمػاد عمييػا لمحركػة

1995:245. ) 
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 ذلػػؾ بأىميػػة واقتنػػاع ايمػػاف وانمػػا ذاتػػو حػػد فػػي غايػػة لػػيس بمسػػتواه واالرتقػػاء القػػواـ تحسػػيف إف    
 الشػػػعور وعػػػدـ الجسػػػمي الضػػػعؼ أعػػػراض احػػػد يعػػػد لمقػػػواـ السػػػميـ االفتقػػػار واف ، الفػػػرد لسػػػبلمة
 عامػػؿ ىػػو( االعتيػػادي) الرياضػػي يػػرغ الفػػرد عػػف الرياضػػي الفػػرد يميػػز وممػػا ، والشػػباب بالحيويػػة
صدار العقمية العمميات بيف التوازف   (.الحركة) السموؾ وا 
والقػػػػػػػػواـ  balanceاف االتػػػػػػػػزاف  waddingtonعػػػػػػػػف وادنجػػػػػػػػتف  hollisوتضػػػػػػػػيؼ ىػػػػػػػػولز       

postuer  . عمػػى عبلقػػة وثيقػػة ببعضػػػيا ويعتمػػد ذلػػؾ عمػػى القاعػػػدة والوضػػع لمركػػز وخػػط الثقػػػؿ
لوصػػػؼ اي وضػػػع يتخػػػذه جسػػػـ االنسػػػاف وبعػػػض االوضػػػاع تتطمػػػب عمػػػؿ  وتسػػػتخدـ كممػػػة القػػػواـ

عضمي اكبر مف االوضاع االخرى حتى يحتفظ بو وبالتالي يمكف لمفرد االحتفاظ بتوازنو واال فػاف 
اف ىنػػاؾ عػػدة اعتبػػارات يجػػب اف  cashقػػوة الجاذبيػػة سػػتعمؿ عمػػى تغييػػر القػػواـ . ويػػذكر كػػاش 

ي تثبيػت ردود فعػؿ االتػزاف لديػو منيػا مسػتوى نضػج الجيػاز ييتـ بيا الفرد لكونيا عامؿ مساعد فػ
العصبي ، حركة مفاصػؿ االطػراؼ والعمػود الفقػري ، القػدرة النسػبية لمعضػبلت فػي مختمػؼ اجػزاء 
الجسػػـ . وفػػي نيايػػة القػػرف التاسػػع عشػػر تنػػاوؿ العديػػد مػػف المتخصصػػيف ميكانيكيػػة اتػػزاف جسػػػـ 

اختمفػت حػوؿ عبلقتيػا بػالحواس المختمفػة وقػدرتيا  االنساف بالبحث والتجريب ولكف وجيات النظػر
 (. 48-47:  2009عمى االحتفاظ بالتوازف .) الشاذلي : 

فػي اداء بعػض الميػارات  اً اف ىنػاؾ ضػعف الباحثػافوىنا تكمػف مشػكمة البحػث حيػث الحػظ        
ي وفػي فػي الجانػب البػدن اً االساسية لدى بعض الطمبة وبعد التدقيؽ والبحث الحظ اف ىنػاؾ ضػعف

فػي بعػض العضػبلت االساسػية المػؤثرة  اً الخصوص مػف ناحيػة القػواـ حيػث الحػظ اف ىنػاؾ ضػعف
فػػػػي القػػػػواـ بالنسػػػػبة لػػػػبعض الطمبػػػػة الػػػػذيف يواجيػػػػوف بعػػػػض الصػػػػعوبة فػػػػي اداء بعػػػػض الميػػػػارات 

 االساسية لدى طمبة كمية التربية البدنية وعمـو الرياضة. 
 العػػاـ المفيػػوـ أف( ـ1989) رضػػواف الػػديف نصػػر ومحمػػد عػػبلوي محمػػد مػػف كػػؿُ  ىيػػر حيػػث     

 قػدـ ىعمػ الوقػوؼ وضػع فػي كمػا أوضػاع أداء عند الجسـ بثبات االحتفاظ عمي القدرة ىو لمتوازف
 فاف أخرى ناحية ومف مرتفعة عارضة عمى المشي حركة في كما حركات أداء عند أو مثبل واحدة
 الحركات مف لمعديد وئأدا مستوى تحسيف عمي قدرتو في يسيـ الجيد بالتوازف الرياضي الفرد تميز
 تعتمػػد التػػي الرياضػػية األنشػػطة مػػف العديػػد وىنػػاؾ ، الرياضػػية األنشػػطة معظػػـ فػػي األوضػػاع أو

 يكػػػوف وعنػػػدما ، الفنيػػػة والتمرينػػػات والغطػػػس الجمبػػػاز كرياضػػػة التػػػوازف صػػػفة عمػػػى كبيػػػر بشػػػكؿ
 يسػمح ال الوضػع ىػذا فػدف ،االتػزاف  بوضػع تسػميو أف يمكػف مػا أو متػزف غيػر وضع في البلعب

 أو القػػػػوة مقاومػػػػة أو بدقػػػػة األداء بتوجيػػػػو لػػػػو يسػػػػمح ال انػػػػو كمػػػػا المناسػػػػبة االسػػػػتجابة بسػػػػرعة لػػػػو
 ( . 383: 1989:  رضوافعبلوي و  ) فقط واحد اتجاه سوى اتجاه في استخداميا
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مػف جيػة  ومف ىنا جاءت اىمية البحػث وذلػؾ لمعبلقػة الوثيقػة بػيف القػواـ وااللعػاب الرياضػية     
معرفػػة قػػواـ جسػػـ االنسػػاف واثػػره فػػي  الباحثػػافوعبلقػػة االتػػزاف بأنواعػػو باأللعػػاب الرياضػػة لػػذا اراد 

 االتزاف الثابت والمتحرؾ.
نػػػوعيف رئيسػػػيف ىمػػػا االتػػػزاف الثابػػػت واالتػػػزاف المتحػػػرؾ ) الػػػديناميكي (  عمػػػىويقسػػػـ االتػػػزاف      

يشػار لبلتػزاف الػديناميكي بقػدرة الفػرد عمػى وينتسب كؿ مف النوعيف لمحركة تحت حاالت مختمفػة و 
التحػػرؾ مػػف نقطػػة او مكػػاف ألخػػر محتفظػػا بتوازنػػو ، امػػا االتػػزاف الثابػػت فيعػػرؼ مػػف خػػبلؿ بعػػض 
االنشطة كالوقوؼ عمى عارضة توازف ومف خبلؿ الوقوؼ عمى اليديف وسواء كاف الفرد فػي حالػة 

ميكانيكيػػة فيتػػأثر بالمبػػادئ االسػػتاتيكية او الثبػػات او الحركػػة فانػػو دائمػػا يكػػوف محكومػػا بالمبػػادئ ال
ولػيس نػادرا حػدوث  اً الثابتة عندما يكوف في وقت الراحة وبالمبادئ الديناميكية عندما يكوف متحرك

ذلػؾ ولكنػو فػرد متػأثر بكػبل النػوعيف مػف المبػادئ فػي نفػس الوقػت فاألجسػاـ النشػطة تنتقػؿ بسػػرعة 
وىي بالتػالي فػي حاجػة لمثبػات فػي احػد اجػزاء جسػميا  مف حالة ألخرى لتوائـ القوى العاممة عمييا

لكػػي تعطػػي دفعػػات متواليػػة االمػػر الػػذي يطمػػؽ عمػػى تمػػؾ الحالػػة بػػاالتزاف فػػي الحركػػة او االتػػزاف 
 ( .78-77:  2009الديناميكي . )الشاذلي : 

اف وييدؼ البحث الى معرفة اثػر القػواـ فػي االتػزاف الثابػت والمتحػرؾ مػف خػبلؿ اختبػارات االتػز    
 لممجموعتيف )مجموعة القواـ الجيد ومجموعة القواـ الرديء( .

 :اجراءات البحث. 2
 :منيج البحث .2-1

 المنيج الوصفي بأسموب المقارنة بيف مجموعتيف لمبلئمتو لطبيعة البحث .  الباحثافاستخدـ     
 . عينة البحث . 2-2

جيػػػاز لوحػػػة المربعػػػات لقيػػػاس  عينػػػة البحػػػث عػػػف طريػػػؽ الحقيبػػػة الطبيػػػة و الباحثػػػافاختػػػار     
طػػبلب ذوي  6طػػبلب ذوي قػػواـ جيػػد و  6االنحنػػاءات الجانبيػػة لمجسػػـ  لقيػػاس القػػواـ وتػػـ اختيػػار 

وفؽ االختبار الطبي مف طمبة الصػؼ السػادس االعػدادي فػي مدرسػة ثانويػة اور عمى قواـ رديء 
 المختمطة في قضاء الخالص .  

 :معموماتو وسائل جمع ال. االجيزة واالدوات 2-3
قمػـ عػدد ، 1سػجؿ عػدد ، مترية ، فيتواشرطة ممونة، ساعة توقيت، الحقيبة الطبية لقياس القواـ   
 .كامرة تصوير، 1
 :البحث الميدانية ت. إجراءا2-4
 :تحديد متغيرات البحث 2-4-1
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 الباحثػافبعد االطبلع عمى المصادر والمراجع واالطػبلع عمػى رأي الخبػراء توصػؿ  -القوام : .1
طريػؽ الحقيبػة الطبيػة و جيػاز لوحػة المربعػات لقيػاس  اجراء اختبارات فحص القواـ عػفعمى 

 ( . 75 : 2001 :ليثالصميدعي و االنحناءات الجانبية لمجسـ )
حيػػث يقػػؼ المختبػػر بمبػػاس السػػباحة وتقػػاس التشػػوىات مػػف خػػبلؿ تحديػػد نقػػاط معينػػة    

المختبر غير مصاب بانثنػاء عمى الجسـ مثؿ وضع نقطتيف عمى حممة االذنيف فاذا كاف 
العنػػؽ عمػػى احػػد الجػػانبيف فػػاف النقطتػػيف المحػػددتيف تكػػوف متػػوازيتيف وىكػػذا بالنسػػبة لبقيػػة 
النقاط . ومف الممكف االسترشاد بوضع النقاط االتية عمى الجسـ لتقويـ انحناءات الجسػـ 

 . ًا او رديئاً واخير تظير نتيجة االختبار جيد في ىذا االختبار : 
 عمى حممتي االذنيف .  نقطتاف 
  . نقطتاف عمى الحافة االنسية لعظـ الترقوة 
 . نقطتاف عمى راس عظمتي العضد مف االعمى 
  . نقطتاف عمى الحافتيف العمويتيف لعظـ الحوض 
  . نقطتاف عمى راس عظمتي الفخذ مف االعمى 
  . نقطتاف في منتصؼ الركبيف 
  . نقطتاف في منتصؼ العقبيف 
بعد االطبلع عمى المصادر والمراجع واالطبلع عمى رأي الخبراء تـ تحديد  -بت :. االتزان الثا2

 االختبارات البلزمة لقياس االتزاف الثابت وىي :
اختبار ىوكي لمتوازف الثابػت :  ىػو قيػاس قػدرة الفػرد عمػى االتػزاف الثابػت ) وىػو بقػاء الجسػـ  .1

 مستقرا تماما دوف حدوث اي حركة ( . 
ر حيػػث يقػػؼ الفػػرد عمػػى المشػػطيف والػػذراعيف امامػػا وعمػػى كامػػؿ امتػػدادىا ويطبػػؽ ىػػذا االختبػػا
 ويغمؽ الفرد عينيو 

  مػدة ممكنػة فػي الوضػع السػابؽ دوف اف تحػدث اي حركػة  ؿيحاوؿ الفرد البقاء ال طو
 مف الجسـ .

 ثانيػػػة . )الشػػػاذلي :  30الفػػػرد ناجحػػػا فػػػي االختبػػػار اذا بقػػػي فػػػي الوضػػػع لمػػػدة  يعػػػد
2009  :235-236. ) 

بعػػد االطػػبلع عمػػى المصػػادر والمراجػػع واالطػػبلع عمػػى  -. االتررزان المتحرررك ) الررديناميكي ( :3
 رأي الخبراء تـ تحديد االختبارات البلزمة لقياس االتزاف المتحرؾ وىي : 
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دـ فػي اختبار ) فت ( لمتوازف الديناميكي : وىو قياس قدرة الفرد عمػى االتػزاف الحركػي ويسػتخ .1
ـ وعرضػػيا 5، عارضػػة تػػوازف ( عمػػى اف تكػػوف طػػوؿ العارضػػة ايقػػاؼىػػذا االختبػػار ) سػػاعة 

 سـ .130سـ وعمى ارتفاع  10
  . يقؼ المختبر في حالة مف االتزاف عمى بداية العارضة 
  اطواؿ .  6عند سماع اشارة البدء يمشي المختبر عمى العارضة ويرجع لمسافة 
 اطػػواؿ عمػػى  ةاـ السػػتيحتسػػب الػػزمف بالثانيػػة مػػف لحظػػة سػػماع اشػػارة البػػدء حتػػى اتمػػ

 العارضة . 
  في حالة سػقوط المختبػر مػف عمػى العارضػة يكمػؿ المسػافة ويسػتمر احتسػاب الػزمف

 (.237-236: 2009حتى يصعد مرة ثانية عمى العارضة .) الشاذلي : 
 . التجربة االستطالعية: 2-5

 2015/  4/  12وبمساعدة فريؽ العمؿ المسػاعد فػي يػـو االثنػيف المصػادؼ  الباحثافقاـ       
( 2بػػأجراء التجربػػة االسػػتطبلعية فػػي كميػػة التربيػػة الرياضػػية / جامعػػة ديػػالى وعمػػى عينػػة عػػددىا )

        األجيػػزةمػػف سػػبلمة  التأكػػدلغػػرض طػػبلب مػػف طػػبلب المرحمػػة الثانيػػة فػػي كميػػة التربيػػة الرياضػػية 
االختبارات  في  تنفيذ اثناءفي  والمعوقات مف اجؿ تجاوزىا األخطاءتعرؼ المستخدمة و  األدواتو 

 .التجربة الرئيسة
  :. التجربة الرئيسة2-6

تمػػت  قػاـ الباحثػػاف بعػػد اجػػراء التجربػػة وتييئػة االجيػػزة واالدوات البلزمػػة ألجػػراء االختبػػارات اذ    
اذ شػػممت اختبػػارات القػػواـ واختبػػارات  15/4/2015ة فػػي يػػـو الخمػػيس المصػػادؼ التجربػػة الرئيسػػ

 حرؾ . االتزاف الثابت والمت
 :. الوسائل االحصائية2-7
 .  spssباستخداـ الحقيبة االحصائية  الباحثافقاـ    
 .مناقشتياو عرض نتائج اختبارات االتزان الثابت والمتحرك  -3 

( يبين قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( المحسوبة 1الجدول )
 وام الجيد والقوام الرديءوالجدولية الختبارات االتزان الثابت لمق

 القوام ت
قيمة)ت(  االتزان الثابت

 المحسوبة
قيمة )ت( 

 الداللة الجدولية
 ع س

  6.86 18.97 الرديء 1
5.98 

 
 1.12 32.07 الجيد 2 معنوي 2.10

 (18=2-تحت درجة حرية )ن 0.05تحت مستوى خطأ  T( الذي يبن قيم 1من الجدول )
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ذي يبيف قيـ االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( ( ال1مف الجدوؿ )    
المحسوبة والجدولية الختبارات االتزاف الثابت لمقواـ الجيد والقواـ الرديء ظير الوسط الحسابي 

( وبمغ الوسط 6.86( وبانحراؼ معياري )18.97لبلتزاف الثابت لمجموعة القواـ الرديء )
( وبمغت قيمة 1.12( وبانحراؼ معياري )32.07موعة القواـ الجيد )الحسابي لبلتزاف الثابت لمج

( تحت درجة حرية 2.10( وىي اكبر مف قيمة )ت( الجدولية البالغة )5.98)ت( المحسوبة )
%( مما يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف المجموعتيف 0.05( ونسبة خطأ )18)

 القواـ الجيد . في اختبار االتزاف الثابت ولصالح مجموعة 
( يبين قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( المحسوبة 2الجدول )

 والجدولية الختبارات االتزان المتحرك لمقوام الجيد والقوام الرديء

 القوام ت
قيمة)ت(  االتزان المتحرك

 المحسوبة
قيمة )ت( 

 الداللة الجدولية
 ع س

  7.65 39.91 الرديء 1
5.88 

 
 3.24 24.5 الجيد 2 معنوي 2.10

 (18=2-تحت درجة حرية )ن 0.05تحت مستوى خطأ  T( الذي يبن قيم 2من الجدول )
( الذي يبيف قيـ االوسػاط الحسػابية واالنحرافػات المعياريػة وقيمػة )ت( المحسػوبة 2مف الجدوؿ )  

ـ الػػرديء ظيػػر الوسػػط الحسػػابي لبلتػػزاف والجدوليػػة الختبػػارات االتػػزاف المتحػػرؾ لمقػػواـ الجيػػد والقػػوا
( وبمػػغ الوسػػط الحسػػػابي 7.65( وبػػػانحراؼ معيػػاري )39.91المتحػػرؾ لمجموعػػة القػػواـ الػػرديء )

( وبمغػػت قيمػػة )ت( 3.24( وبػػانحراؼ معيػػاري )24.5لبلتػػزاف المتحػػرؾ لمجموعػػة القػػواـ الجيػػد )
( 18( تحػػت درجػػة حريػػة )2.10( وىػػي اكبػػر مػػف قيمػػة )ت( الجدوليػػة البالغػػة )5.88المحسػػوبة )

%( ممػػا يػػدؿ عمػػى وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية بػػيف المجمػػوعتيف فػػي 0.05ونسػػبة خطػػأ )
 اختبار االتزاف المتحرؾ ولصالح مجموعة القواـ الجيد .

فضػػػؿ مػػػف القػػػواـ الػػػرديء فػػػي حركػػػات االتػػػزاف ( تبػػػيف اف القػػػواـ الجيػػػد أ2، 1يف )مػػػف الجػػػدول    
لفروؽ االحصائية كانت لصالح مجموعة القواـ الجيد االمر الػذي يعػزوه الثابت والمحرؾ ، اذ اف ا

تزاف يحتاج الى تناسؽ اجزاء الجسـ لمرور الخط النازؿ مف مركػز ثقػؿ الجسػـ الى اف األ الباحثاف
الى قاعدة االرتكاز عموديا اي اف محصمة العزـو لمجاذبية االرضية تساوي صفر ، كما اف اذرع 

ة حوؿ خط المحور الطولي سوؼ تكوف مساوية لمصفر وبالتالي ال توجد قوى عزوـ القوى الجاذبي
مؤثرة في الحفاظ عمى االتزاف "اي انو في حالة وقػوع مركػز ثقػؿ وصػبلت الجسػـ عمػى خػط واحػد 
فاف ذلؾ يعني اف اذرع عزـو قوى الجاذبية حوؿ ىذا الخط سػوؼ تكػوف مسػاوية لمصػفر وبالتػالي 
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ذه القػػوى . ومػػف ثػػـ ال يقػػع عمػػى العضػػبلت السػػاندة لمقػػواـ اي جيػػد تتبلشػػى العػػزـو الخارجيػػة ليػػ
 (.  108: 2003لمقاومة عزـو الجاذبية االرضية") حسانيف وراغب: 

اف القواـ الرديء في حاالت االتزاف وبسبب عدـ مرور خط المحور مف مركز ثقؿ الجسـ و    
حركات اضافية لغرض االتزاف الى قاعدة االرتكاز عمودية وذلؾ سيؤدي الى اف يقـو الشخص ب

اي عند اختبلؼ اجزاء الجسـ سيؤدي ذلؾ الى بذؿ جيد اضافي في اجزاء اخرى لمحفاظ عمى 
( التشوه القوامي نقبل عف        2005االتزاف وبالتالي ال يستطيع االستمرار طويبل اذ عرفت )بشاشة:

مفة تتسبب في زيادة الضغط ( "بأنو عبلقة خاطئة ألجزاء الجسـ المخت1997) صفية أبو عوؼ 
مع تقميؿ كفاءة واتزاف الجسـ عمى قاعدة االرتكاز . ويتفؽ مع ىذا التعريؼ ما أشار أليو 

 (.1: 2005( بأنو الخروج عف الخط المستقيـ")بشاشة:1995)حسانيف وراغب 
 :الخاتمة -4

اف ىنػػاؾ  افالباحثػػ تػػـ عرضػػو مػػف نتػػائج التػػي حصػػؿ عمييػػا الباحثػػاف اسػػتنتج مػػف خػػبلؿ مػػا     
اتضػػح اف االشػػخاص  اذبػػيف قػػواـ جسػػـ االنسػػاف واالتػػزاف الثابػػت والمتحػػرؾ  اً وثيقػػ اً وارتباطػػ عبلقػػةً 

 ًا رديئاً اما االشخاص الذيف يمتمكوف قوام اً عالي اً متحرك اً واتزان اً ثابت اً ذوي القواـ الجيد يمتمكوف اتزان
اـ الجيد. ومف خبلؿ ما تػـ اسػتنتاجو يوصػي مقارنة مع اصحاب القو  اً عالي اً فانيـ ال يمتمكوف اتزان

خاصػة فػي االلعػاب التػي تعتمػد بو  وانتقػائيـاعتمػاد اختبػارات القػواـ فػي اختيػار البلعبػيف  الباحثاف
 عمى االتزاف العالي كما في لعبة الجمناستؾ الفني .

  :المصادر والمراجع
  4القراف الكريـ ، سورة التيف ، االية . 
 ،ب ط ، االسكندرية  الموسوعة الرياضية في في بايو ميكانيكا التزاف احمد فؤاد ؛ الشاذلي ،

 ،2009 . 
 دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع   الرياضة والصحة في حياتنا؛  وآخروفحاـز  ،النيار ،

 .2010،الطبعة العربية  األردف، 
  2003قاىرة ، ب ط ، دار الفكر العربي ، ال القواـ السميـ لمجميع ،حسانيف وراغب ؛ . 
 ريما فاروؽ فريد ؛ االنحرافات القوامية لدى تمميذات مرحمة التعميـ األساس في لواء  ،بشابشة

 . (2005 ،رسالة ماجستير ، جامعة اليرموؾ ، األردف .)الرمثا 
 ،لؤي غانـ و ليث محمد داوود ؛ عبلقة بعض القدرات البدنية والوظيفية ببعض  الصميدعي

سنة لمزاولي السباحة ، مجمة عموـ التربية الرياضية ،  15-12ية لبلعمار االنحرافات القوام
 .  2001العدد الرابع ، المجمد الرابع ، 



 

522074-6032 :ISSN

  

152 
 

 دار الفكر  اختبارات األداء الحركيمحمد نصر الديف رضواف ؛ محمد حسف و  ،عبلوي ،
 . 1989العربي ، 

 M. Dena Gardiner; The principles of exercise therapy. 4th  EdR. V. 
printrs -Bhola-vathe  -Nagarshahadara Delhi , 1995. 

 Mathews; D.K; Measurement In Physical Education. 5th ed, W.B. 
sounders co, Philadelphia, 1978. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


