
 

       50-20 ص   20العدد:      20نشاط البدني و الرياضي المجتمع و التربية و الصحة، المجلد:مجلة ال   
تأثير قوس القدم الطولي األنسي على بعض المتغيرات الكينماتيكية لدورة المشي ،وآخرون بلحاج العربي جمال  

3 

 

 

الصحة. و التربية المجتمع الرياضي البدني النشاط مجلة  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Available online at https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/548 

 مجلة النشاط البدني الرياضي المجتمع التربية و الصحة.
Journal of Physical Activity and Sport, Society, Education and Health  
 

                   ISSN: 2602-747X                          0202السنة  20عدد:  20 مجلد
 

 

 تأثير قوس القدم الطولي األنسي على بعض المتغيرات الكينماتيكية لدورة المشي
 نة( س00-22النادي الرياضي الهاوي لكرة الطائرة بوالية الشلف فئة ) على بحث وصفي

  0202-0202للموسم 
 0بن القمر هشام ،0سبع بوعبداهلل ،0فريد مويسي ،0بلحاج العربي جمال

  
والصحة، معهد التربية البدنية والرياضية، جامعة حسيبة بن بوعلي،  ربيةمخبر النشاط البدني والرياضي، المجتمع، الت0

 الشلف، الجزائر.
d.belhadjlarbi@univ-chlef.dz 

   
:قة بالمقالمعلومات متعل  

 

00/20/0202تاريخ االستالم:  
00/20/0202تاريخ القبول:  
02/20/0202:تاريخ النشر  

 
:الكلمات المفتاحية  

 القوس الطولي األنسي للقدم
المتغيرات الكينماتيكية   
المشي   
الطفولة المتأخرة   

 

لملخصا  

ت هدفت الدراسة الى التعرف على تأثير قوس القدم االنسي على بعض المتغيرا
الكينماتيكية للمشي لدى العبي الكرة الطائرة، واستخدم الباحث المنهج الوصفي وتم 
تطبيق اختبار النسب المئوية بطريقة ترسلو لتحديد ارتفاع قوس القدم، واختبار المشي 

امتار الستخراج بعض المتغيرات الكينماتيكية للمشي على عينة من  02لمسافة 
ادي الرياضي الهاوي للكرة الطائرة لبلدية الشلف، وقد الالعبين الذين ينشطون في الن

اسفرت النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في بعض متغيرات الدراسة 
ماعدا متغير الركبة فكانت فروق بين مجموعة القدم المفلطح والقدم العادي، ويوصي 

ارتفاع القوس الطولي الباحث بإجراء دراسات اخرى تشمل مختلف المتغيرات مثل تأثير 
األنسي على زاويا تقوس الركبتين وانحراف وتر اكيلس، وانحراف القدمين عن محور 

 .على المشي عند الالعبين مستقبال المشي ومدى تأثيرهم
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A B S T R A C T 

The objective of the study was to identify the effect of the medial 

longitudinal arch of the foot on some kinematic variables for 

volleyball players walk. The researcher, here, deals the descriptive 

approach. He used the percentage test in Terslo way to determine 

the height of the foot arch. To identify some kinetic variables for 

walking, the researcher chose a sample of players (who are active 

in the amateur sports volleyball club of the Province of Chlef) for 

10 meters walking test. The results showed that there were no 

statistically significant differences in some of the study variables, 

except in the knee variable. Where there were differences between 

the flat foot group and the normal foot one. The researcher 

requires dealing with other studies that include different variables 

such as the effect of the height of the vertical longitudinal arch on 

the angle of the knee curve and the deviation of the Achilles 

tendon, and the impact of the feet deviation on the axis of walk on 

future players walking 
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 مقدمة: -1
يعتبر القوام اإلنساني هو مفتاح الجمال لكل فرد، وال بد وان يتوافق التناسق بين اجزاء الجسم المختلفة، والقوام له عالقة 

ه يتحدد شكل الجسم بصفة أساسية عن طريق الجهاز العظمي الذي كبيرة بتركيب وتناسق العظام بعضها ببعض وعلي
يتكون من مجموعة من العظام المختلفة األطوال واألحجام واألشكال وضعت مع بعضها البعض في تركيب بديع بحيث 

محمد،  )إقبال رسمي تعطي الجسم االنساني مظهره الرائع، وفي نفس الوقت تساعد االنسان على أداء وظيفته في الحياة
من الواجب الحفاظ على جسم االنسان المعتدل القوام الذي ميزه الخالق عن سائر المخلوقات (، ولهذا 05، صفحة 0222

بجمال مظهره وتفادي أي ممارسة خاطئة او عادة غير سليمة تغير من الشكل الهندسي للجسم وتعوقه من الحياة 
( بأنها " 0225حدوث ما يسمى باالنحرافات القوامية التي عرفها )سالم وممارستها بشكل طبيعي وتعوق الفرد وبذلك نتفادى 

)عدي جاسب  تغير شكل عضو من أعضاء الجسم كله او جزء منه وانحرافه عن الشكل الطبيعي المسلم به تشريحيا"
 .(555-502، الصفحات 0200حسن، 

عدة التي يستقر عليها الجسم كما يمدانه بالحركة، وتعتمد يعتبر القدمان من االجزاء الهامة العتدال القوام وحركته، فهما القا
سالمة القدم على العظام المكونة لها وطريقة تمفصلها والعضالت المختلفة المتصلة بها، وكذلك االربطة العديدة القوية، 

)إقبال رسمي  ياضيفأي خلل في اي من هذه االنسجة يؤثر بالتالي على االعتدال وعلى أداء حركة خاصة بأداء النشاط الر 
(. كما يعتبران هما االساس في انتصاب الجسم ويقع عليهما العبء الكبير في حياتنا اليومية 30، صفحة 0222محمد، 

للشباب واألطفال واألشخاص العاديين وأيضا الرياضيين، وعلى ذلك يجب دراسة القدم ليس فقط من ناحية التركيب ولكن 
حيث ان الجسم بكافة حركاته وانشطته واوزانه يعتمد كليا واساسيا على القدم الن القدم هي أيضا من الناحية الميكانيكية، 

االلة المحركة لجميع اجزائه كما انها هي العامل الفعال في أي نشاط حركي. وعليه فان سالمة القدم تعتبر من المقومات 
ية الحركة وتحمل الصدمات والمؤثرات الخارجية األساسية للمهارات الحركية، حيث انها تلعب الدور األهم في انسياب

وخاصة بالنسبة للفرد الذي يقوم بأداء حركي، وعليه ال يستطيع القيام به بكفاءة عالية اال إذا كان القدمان سليمتين قويتين 
اس في جميع اجزائها من عظام وعضالت واربطة. كما ان تشوهات القدم تسبب اثارا ضارة ومتعددة، فإلى جانب إحس

المصاب باأللم فإنها تؤثر عليه تأثيرا سلبيا وعلى كفاءة الفرد البدنية وقدرته الحركية على ممارسة األنشطة الرياضية والتي 
تلعب القدم دورا هاما في أدائها بالطريقة السليمة. وعلى ذلك فان القدم بما تحتويه من تركيبات عظمية وعضلية متداخلة 

مل جميعا على حفظ القدم من التشوهات وخاصة تشوه فلطحة القدمين فنجد من ناحية ان معا ومرتبط بعضها ببعض وتع
تركيب العظام وطريقة تمفصلها تعمل على تكوين الشكل الطبيعي بقوس القدم بل وتدعيمه. وأيضا من ناحية أخرى فان 

)إقبال  ات العظمية لعظام القدممجموعة االربطة واالوتار والعضالت تعمل على حفظ هذا القوس بحيث ال تختل العالق
(. وما الحظه الباحث من اختالفات ظاهرية في حركة المشي لدى االطفال وسعيا منه 021، صفحة 0222رسمي محمد، 

للوصول الى معرفة هذه االختالفات أكثر، لجأ الباحث الى دراسة ارتفاع قوس القدم الطولي األنسي وتأثيره على بعض 
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(، انه 0222ية للمشي، وهذا ألهميته بحيث يعتبر من اقوى اقواس القدم كما اشار اليه )إقبال رسمي، المتغيرات الكينماتيك
"من اهم واقوى اقواس القدم ألنه يتحمل وزن الجسم ومتاعب القدم ويمتد من الحافة الداخلية لعظم العقب الى راس عظم 

(. كما يعتبر من مقومات اللياقة البدنية العامة 010، صفحة 0222)إقبال رسمي محمد،  المشط االول لألصبع الكبير"
للجسم ولذلك فهو مهم جدا من وجهة التربية الرياضية، وفلطحة القدم تنقص كمال الجسم الرياضي وخفة الحركة وحسن 

طلوب فيما األداء ولذلك فان فلطحة القدم من أهم األسباب لعدم اللياقة البدنية اذ تمنع الشخص من الوصول الى الكمال الم
 (.12، صفحة 0220)محمد فتحي هندي،  يقوم به من تمرينات والعاب
 ونلجأ الباحث تفصيال،( سنة بشكل أكثر 00-2وسعيا منا لوصف حركة المشي لدى هذه الفئة )ومن خالل ما تقدم طرحه 

ضافة الى اختبار النسب م، باإل02من خالل القيام باختبار المشي لمسافة الى التحليل البيو ميكانيكي لحركة المشي 
، زمن االرتكاز الخطوةزمن السرعة، التردد، طول الخطوة، ارتفاع القوس، تحديد ل، المئوية بطريقة ترسلو الرتفاع قوس القدم

من اجل لحركة المشي  وذلك عن طريق التحليل الفيديو ة.مسافهذه الوالزمن الذي يقطعه الجسم خالل وزمن المرجحة 
بعض المتغيرات الكينماتيكية لدورة المشي لدى وتأثيره على  بين االطفال في ارتفاع قوس القدم األنسيق لتعرف على الفرو ا

، ومن هنا تكمن أهمية البحث في دراسة هذه التشوهات في مراحل سنية والرياضيالممارسين للنشاط البدني األطفال 
ا حتى ال تؤثر على حركة المشي واالداء الحركي متقدمة من خالل معرفة أسباب حدوثها والبحث عن كيفية معالجته

 وفي ظل هذه المعطيات كانت مشكلة البحث على النحو التالي:وبالتالي تؤثر على القوام. 
تعزى لمتغير ارتفاع قوس القدم هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في بعض المتغيرات الكينماتيكية لدورة المشي -

 الطولي األنسي؟ 

راسة:منهجية الد-0  
 لمالئمته طبيعة البحث. المقارنالباحث المنهج الوصفي  استخدم منهج الدراسة: 0-0
 مجتمع وعينة الدراسة:  0-0
 ( سنة.00-2يتكون مجتمع دراستنا من الالعبين الممارسين للنشاط البدني الرياضي فئة )الدراسة:  مجتمع 0-0-0
اختيارهم بطريقة  مت الرياضي،البدني و الممارسين للنشاط  عبا منال 03عينة الدراسة على  تمثلت عينة الدراسة: 0-0-0

 الشلف. بلدية من مقصودة من فريق الكرة الطائرة
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 يوضح توصيف افراد العينة على النحو التالي:( 20الجدول رقم )

وحدة  المتغيرات
 القياس

أصغر  العينة
 قيمة

المتوسط  اعلى قيمة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 امل االلتواءمع

 2.225 2.22 05.13 54.30 28.80 03 سم الوزن

 2.231 2.22 0.32 0.52 0.05 03 كغ الطول
 0.855- 0.92 22.04 23.00 22.00 14 سم طول القدم

 0.530- 0.21 1.78 2.10 0.32 03 سم قوس القدم ارتفاع

النسب المئوية الرتفاع 
 القوس

% 03 5.55 2.00 7.95 0.21 -0.854 

 
 نالحظ ما يلي:  20ن خالل نتائج الجدول رقم م
(، 2.22±، 05.13(، حيث بلغ المتوسط الحسابي لمتغير الوزن )53.02كغ الى 01.12تراوح وزن أفراد العينة )من  -

 ( وهي قيم مقبولة تدل على تجانس أفراد العينة.2.225وبلغت قيمة معامل االلتواء )
(، 2.22±، 0.32م(، حيث بلغ المتوسط الحسابي لمتغير الطول )0.52الى م 0.05تراوح طول أفراد العينة )من  -

 ( وهي قيم مقبولة تدل على تجانس أفراد العينة.2.231وبلغت قيمة معامل االلتواء )
، 00.23سم(، حيث بلغ المتوسط الحسابي لمتغير طول القدم )00سم الى 00تراوح طول القدم ألفراد العينة )من -
 ( وهي قيم مقبولة تدل على تجانس أفراد العينة.-2.155يمة معامل االلتواء )(، وبلغت ق±2.20
(، حيث بلغ المتوسط الحسابي لمتغير ارتقاع قوس القدم 0.02الى  0.3تراوح ارتقاع قوس القدم ألفراد العينة )من  -
 أفراد العينة.( وهي قيم مقبولة تدل على تجانس -2.502(، وبلغت قيمة معامل االلتواء )±2.00، 0.21)
، حيث بلغ المتوسط الحسابي لمتغير (%9.13الى  %5.56تراوحت النسب المئوية الرتفاع القوس ألفراد العينة )من  -

( وهي قيم مقبولة تدل على تجانس أفراد -2.153(، وبلغت قيمة معامل االلتواء )0.21±، %7.95ارتقاع قوس القدم )
 العينة.

:أدوات البحث 0-3  
 جمع المعلومات: تأدوا 0-3-0
 واالجنبية.المراجعة في المصادر العربية -
 شواخص لتحديد مسار المشي.-
-Wide Optical Zoom 12.1 Megapixels.0 Pentax Lens 4.6 mm*6 آلـــــــة تصوير فيديو رقمية:-
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119.6mm  
 (Lightweight Tripodحامل ثالثي ذو ميزان مائي: من نوع )-
 عالمات ضبط إرشادية -
 جهاز قياس الطول -
 Ross Maxجهاز قياس الوزن -
 أدوات التحليل:  0-3-0
 :Lenovoجهاز كمبيوتر من نوع -

Intel ® Pentium ® CPU B960 @ 2.20 GHz   2.20 GHz 
 للتحليل الحركي. Kenova 2.1.03برنامج -
 القياسات واالختبارات: 0-4
 النسب المئوية بطريقة ترسلو: 0-4-0
 الناتجة من المعادلة االتية:وهي القيمة    

 022× )ارتفاع قوس القدم / طول القدم(                   
 عبر ذلك عن قدم مجوفة قد تسبب عجزا مماثال لعجز القدم المسطحة. %1كلما ارتفعت النسبة اثناء الوقوف عن 

 زاد احتمال وجود قدم مسطحة. %1كلما قلت النسبة عن 
 (.052، صفحة 0222متوسطة للقدم العادية اثناء الوقوف )اقبال رسمي محمد، النسبة ال %1تعتبر النسبة 

 وتبين بعد اجراء هذه المعالجات لعينة البحث ما يلي:
العبين(. تم تسمية هذه المجموعة  25وعددهم ) %1تميزت مجموعة بان نسبة ارتفاع قوس القدم الى طولها اقل من -0

 بمجموعة القدم المفلطح.
العبين(. تم تسمية هذه 23وعددهم ) %1وعة اخرى بان نسبة ارتفاع قوس القدم الى طولها تعادل تميزت مجم-0

 المجموعة بمجموعة القدم العادي.
العبين(. تم تسمية هذه  25وعددهم ) %1تميزت مجموعة اخرى بان نسبة ارتفاع قوس القدم الى طولها أكثر من -0

 المجموعة بمجموعة القدم المجوف.
 أمتار: 02تبار المشي العادي لمسافة اخ 0-4-0
 (Éric Viel, 2000, p. 97) أمتار 02هو المسافة التي يمشيها المختبر وتتمثل في اختبار المشي -
 اإلحصائية المستخدمة: األساليب 0-5

ستخدام برنامج تم تفريغ البيانات وترميزها تمهيدا إلدخالها بالحاسب اآللي، لتصبح لدينا متغيرات رقمية يمكن قياسها با
من أكثر  (Statistical package for social sciences)(، ويعد البرنامج مختصر SPSSالتحليل اإلحصائي )
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البرامج اإلحصائية استخداما من قبل الباحثين في المجاالت التربوية واالجتماعية والفنية والهندسية والزراعية في إجراء 
 ، وقد استخدمت األساليب اإلحصائية التالية: (1، صفحة 0220سعد زغلول، )بشير  التحليالت اإلحصائية الالزمة

 ومعامل االلتواء. االنحراف المعياري، المتوسط الحسابي-
 .ق بين المجموعاتلتحديد الفرو  (Anova)تحليل التباين األحادي:-
 اختبار توكي.-

النتائج:-3  
  اختبار نتائج الفرضية:-
تعزى لمتغير ارتفاع قوس القدم الطولي ة في بعض المتغيرات الكينماتيكية لدورة المشي فروق ذات داللة إحصائيتوجد -

 األنسي؟ 
بلغ عدد افراد حيث ثالثة مجموعات،  تقسيميها الىللعينة بعد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 . 25القدم المجوف الى  مجموعةالعبين و  23القدم العادي الى  مجموعةالعبين،  25مجموعة القدم المفلطح الى 
 المشي: دورةلمتغيرات الكينماتيكية للبعض االحسابية واالنحرافات المعيارية  متوسطاتيبين ال 20رقم الجدول 

عدد  تشوه القدم وحدة القياس 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

زمن المسافة 
 م(.02المقطوعة )

 الثانية

 0,58 7,78 5 قدم مفلطح

 1,04 7,79 4 قدم عادي

 0,82 7,91 5 قدم مجوفة

Total 14 7,83 0,75 

طول الخطوة 
 الكاملة

 المتر

 0,13 1,49 5 قدم مفلطح

 0,13 1,49 4 قدم عادي

 0,15 1,42 5 قدم مجوفة

Total 14 1,47 0,13 

 الثانية زمن الخطوة

 0,05 1,02 5 قدم مفلطح

 0,05 0,99 4 قدم عادي

 0,03 1,00 5 قدم مجوفة

Total 14 1,01 0,04 

 0,28 6,53 5 قدم مفلطح الثانية /الخطوةتردد الخطوة في 
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 0,81 6,86 4 قدم عادي م02مسافة 

 0,74 7,05 5 قدم مجوفة

Total 14 6,81 0,63 

 الثواني زمن االرتكاز

 0,07 0,63 5 قدم مفلطح

 0,05 0,62 4 قدم عادي

 0,02 0,62 5 قدم مجوفة

Total 14 0,62 0,05 

 الثواني زمن المرجحة

 0,03 0,39 5 قدم مفلطح

 0,02 0,37 4 قدم عادي

 0,02 0,38 5 قدم مجوفة

Total 14 0,38 0,03 

 الدرجة زاوية الركبة

 3,90 146,80 5 قدم مفلطح

 4,79 153,25 4 قدم عادي

 1,52 151,60 5 قدم مجوفة

Total 14 150,36 4,33 

 
 ان: 20نالحظ من خالل الجدول رقم -
جموعات الثالثة )القدم المفلطح، القدم العادي، القدم المجوف( مللم" 02المتوسط الحسابي" لزمن المسافة المقطوعة بلغ -

 .(2.10±، 0.23±، 2.51±)وبـــانحراف معياري على التوالي  (2.20، 2.22، 2.21بــــــ )
بــــــ جموعات الثالثة )القدم المفلطح، القدم العادي، القدم المجوف( مللطول الخطوة الكاملة " لالمتوسط الحسابي" بلغ -
 .(2.05±، 2.00±، 2.00±)وبـــانحراف معياري على التوالي  (0.30، 0.32، 0.32)
، 0.20بــــــ )لطح، القدم العادي، القدم المجوف( جموعات الثالثة )القدم المفمللزمن الخطوة " لالمتوسط الحسابي" بلغ -

 .(2.20±، 2.25±، 2.25±)وبـــانحراف معياري على التوالي  (0.22، 2.22
جموعات الثالثة )القدم المفلطح، القدم العادي، القدم المجوف( ملل م "02الخطوة في مسافة  المتوسط الحسابي" لترددبلغ -

 .(2.23±، 2.10±، 2.01±)وبـــانحراف معياري التوالي  على (2.25، 5.15، 5.50بــــــ )
، 2.50بــــــ )جموعات الثالثة )القدم المفلطح، القدم العادي، القدم المجوف( ملل " زمن االرتكازالمتوسط الحسابي" لبلغ -

 .(2.20±، 2.25±، 2.22±)وبـــانحراف معياري على التوالي  (2.50، 2.50
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، 2.02بــــــ )جموعات الثالثة )القدم المفلطح، القدم العادي، القدم المجوف( ملل "من المرجحةز المتوسط الحسابي" لبلغ -
 .(2.20±، 2.20±، 2.20±)وبـــانحراف معياري على التوالي  (2.01، 2.02

، 035.12ــــــ )بجموعات الثالثة )القدم المفلطح، القدم العادي، القدم المجوف( ملل "زاوية الركبة المتوسط الحسابي" لبلغ -
 .(0.50±، 3.22±، 0.22±)وبـــانحراف معياري على التوالي  (050.52، 050.05

بصفة عامة ان هناك فروق بين المتوسطات المحسوبة، لكن متوسط غير كافي لتأكيد  20نالحظ من خالل الجدول رقم 
االحصائية لهذه الفروق في المتوسطات هذه الفروق ان كانت دالة احصائيا ام غير دالة وبقصد التعرف على الداللة 

 .Anovaالحسابية فقد تم استعمال اختبار 
 المشي: دورةلمتغيرات الكينماتيكية للبعض الحسابية تحليل الفروق في المتوسطات ايبين  23رقم الجدول 

ANOVA 

 .F Sig متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات 

زمن المسافة المقطوعة 
 م(.02)

 0,96 0,04 0,056 2 0,06 ن المجموعاتبي

     7,300 11 7,30 داخل المجموعات

     7,356 13 7,36 الكلي

 
 طول الخطوة الكاملة

 0,64 0,47 0,018 2 0,02 بين المجموعات

     0,207 11 0,21 داخل المجموعات

     0,225 13 0,23 الكلي

 
 زمن الخطوة

 0,47 0,81 0,003 2 0,00 بين المجموعات

     0,019 11 0,02 داخل المجموعات

     0,022 13 0,02 الكلي

 
تردد الخطوة في مسافة 

 م02

 0,46 0,84 0,681 2 0,68 بين المجموعات

     4,475 11 4,48 داخل المجموعات

     5,156 13 5,16 الكلي

 
 زمن االرتكاز

 0,89 0,12 0,001 2 0,00 بين المجموعات

     0,030 11 0,03 مجموعاتداخل ال

     0,031 13 0,03 الكلي

 0,48 0,79 0,001 2 0,00 بين المجموعات زمن المرجحة

     0,008 11 0,01 داخل المجموعات
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     0,009 13 0,01 الكلي

 0,05 4,14 104,464 2 104,46 بين المجموعات زاوية الركبة

     138,750 11 138,75 داخل المجموعات

     243,214 13 243,21 الكلي

 ان: 20نالحظ من خالل الجدول رقم -
 2.23المحسوبة  Fال توجد فروق دالة احصائيا بين المجموعات حيث بلغت قيمة  م":02" زمن المسافة المقطوعة -

 .2.225ومستوى الداللة 
ومستوى  2.32المحسوبة  Fت قيمة ال توجد فروق دالة احصائيا بين المجموعات حيث بلغ طول الخطوة الكاملة: -

 .2.35الداللة 
ومستوى الداللة  2.10المحسوبة  Fال توجد فروق دالة احصائيا بين المجموعات حيث بلغت قيمة  زمن الخطوة: -

2.32. 
 2.13المحسوبة  Fال توجد فروق دالة احصائيا بين المجموعات حيث بلغت قيمة  م:02تردد الخطوة في مسافة  -

 .2.35داللة ومستوى ال
ومستوى الداللة  2.00المحسوبة  Fال توجد فروق دالة احصائيا بين المجموعات حيث بلغت قيمة  زمن االرتكاز: -

2.12. 
ومستوى الداللة  2.22المحسوبة  Fال توجد فروق دالة احصائيا بين المجموعات حيث بلغت قيمة  زمن المرجحة: -

2.31. 
 .2.25ومستوى الداللة  3.03المحسوبة  Fاحصائيا بين المجموعات حيث بلغت قيمة توجد فروق دالة  زاوية الركبة: -
 تفسير النتائج:-4
نالحظ انه ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين المجموعات الثالثة حيث بلغت قيمة  م":02" زمن المسافة المقطوعة -
F  ة بين المتوسطات الحسابية )للقدم المفلطح والقدم . اال ان هناك فروق صغير 2.225ومستوى الداللة  2.23المحسوبة

 Viel( سنة كما أشار اليه 00-2م لفئة ) 02( وهي قريبة من الوقت األساسي لقطع مسافة 2.22، 2.21العادي( بــــــ )
(Éric Viel, 2000, p. 102)  ثا(/م0.01ثا، بسرعة  2.12امتار بـــــ ) 02، حيث بلغ الزمن المثالي لقطع مسافة ،

ثا(، مما يدل  2.10ثا( فهي أكبر قيمة، وليست قريبة من المتوسط الكلي الذي بلغ )2.20مقارنة بــــ )القدم المجوف( بــــ )
ان مجموعة القدم المجوف تقطع المسافة في وقت اكثر مما قد يزيد في هدر الطاقة من خالل بذل مجهود اكثر من 

 المجموعات االخرى.
 2.32المحسوبة  Fنالحظ انه ال توجد فروق دالة احصائيا بين المجموعات حيث بلغت قيمة  ": " طول الخطوة الكاملة-
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م( 0.32، 0.32اال ان هناك فروق صغيرة بين المتوسطات )للقدم المفلطح والقدم العادي( بــــ ) .2.35ومستوى الداللة 
من المدى المشار اليه للمشي االعتيادي في دراسة " م، ولكن تبقى هذه القيم ض0.30مقارنة بــــ )القدم المجوف( بــــــ 

Whittle ( 0.53م الى 2.25( سنة من )00-2"، حيث بلغ طول الخطوة عند هذه الفئة ،)م(Whittle .W. Michael, 
2007, p. 224) اال ان طول الخطوة في القدم المجوف اقل مقارنة بالقدم المفلطح والعادي مما يزيد من تردد الخطوة .

 ذا قد يؤدي الى زيادة مقدار الجهد المبذول للحركة.وه
ومستوى  2.10المحسوبة  Fنالحظ انه ال توجد فروق دالة احصائيا بين المجموعات حيث بلغت قيمة  " زمن الخطوة ": -

دم اال ان هناك فروق صغيرة بين المتوسطات للمجموعات الثالثة )القدم المفلطح، القدم العادي، الق .2.32الداللة 
( على التوالي، وهذه القيم ضمن المدى المشار اليه للمشي االعتيادي في دراسة " 0.22، 2.22، 0.20المجوف( بــــــ )

Whittle  "(Whittle .W. Michael, 2007, p. 224). 
سوبة المح Fنالحظ انه ال توجد فروق دالة احصائيا بين المجموعات حيث بلغت قيمة  م:02تردد الخطوة في مسافة  -

. اال ان هناك فروق صغيرة بين المتوسطات للمجموعات الثالثة )القدم المفلطح، القدم 2.35ومستوى الداللة  2.13
( على التوالي بأكبر تردد للقدم المجوف وهذا قد يؤدي الى زيادة مقدار 2.25، 5.15، 5.50العادي، القدم المجوف( بــــــ )

 افة.الجهد المبذول للحركة لقطع هذه المس
ومستوى  2.00المحسوبة  Fنالحظ انه ال توجد فروق دالة احصائيا بين المجموعات حيث بلغت قيمة  زمن االرتكاز: -

. اال ان هناك فروق صغيرة بين المتوسطات للمجموعات الثالثة )القدم المفلطح، القدم العادي، القدم 2.12الداللة 
الي بأكبر زمن ارتكاز للقدم المفلطح. مما يؤدي الى حدوث اختالالت في ( على التو 2.50، 2.50، 2.50المجوف( بــــــ )

حركة المشي وخاصة زاوية الركبة وزاوية مشط القدم. وهذا ما يالحظ على المصاب بتفلطح في القدمين حيث يشير محمد 
القدم واالصابع سويا في فتحي ان لذوي القدم المفلطح طريقة خاصة في المشي فهو يرفع قدمه مرة واحدة أي العقب وبطن 

وقت واحد، حيث ال يستطيع رفع العقب والضغط على مشط القدم بزاوية كالمعتاد اذ يتعب ويحس بألم من هذه الحركة، 
 (.13، صفحة 0220ولذلك على المعتاد تبدو طريقة مشيه مختلفة )محمد فتحي هندي، 

ومستوى  2.22المحسوبة  Fالمجموعات حيث بلغت قيمة نالحظ انه ال توجد فروق دالة احصائيا بين  زمن المرجحة: -
. اال ان هناك فروق صغيرة بين المتوسطات للمجموعات الثالثة )القدم المفلطح، القدم العادي، القدم 2.31الداللة 

ول ( على التوالي وبأكبر زمن للقدم المفلطح مما ادى الى الزيادة نوعا ما في ط2.01، 2.02، 2.02المجوف( بــــــ )
(، حيث 0202الخطوة، كما ان إطالة خطوة المشي تزيد أيضا من مقدار الجهد المبذول للحركة مثلما اشار )وديع محمد 

يؤدي ذلك الى القيام بحركات في مدى علوي سفلي أكبر، كما يؤدي الى لف إضافي للجزء العلوي من الجسم )وديع محمد 
 (.020، صفحة 0202المرسى، 

ومستوى الداللة  3.03المحسوبة  Fحظ انه توجد فروق دالة احصائيا بين المجموعات حيث بلغت قيمة نال زاوية الركبة: -
يبين داللة الفروق بين  23. ولتحديد الفروق بأكثر دقة تم اجراء اختبار توكي بين المجموعات الثالثة والجدول رقم 2.25
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 لمجوف(.المجموعات الثالثة )القدم المفلطح، القدم العادي، القدم ا
 يبين داللة الفروق بين المجموعات الثالثة )القدم المفلطح، القدم العادي، القدم المجوف(: 24الجدول رقم 

 
(I) 

 تشوه القدم

(J) 

 تشوه القدم

 فرق المتوسطات

 (I-J) 
 مستوى الداللة

زاوية الركبة أثناء 
 االستناد التام

 مفلطح قدم
 0.049 -6,45000* عادي قدم

 0.127 4,80000- مجوفة قدم

 عادي قدم
 0.049 6,45000* مفلطح قدم

 0.733 1,65000 مجوفة قدم

 مجوفة قدم
 0.127 4,80000 مفلطح قدم

 0.733 1,65000- عادي قدم

 ان: 23نالحظ من خالل الجدول رقم -
 زاوية الركبة اثناء االرتكاز التام:-
التام ان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين القدم المفلطح والقدم العادي نالحظ بالنسبة لزاوية الركبة اثناء االرتكاز  -

. )حيث زاوية االرتكاز كانت حادة عند القدم 2.232، وقيمة الداللة اإلحصائية بــــ -*5.35222بحيث بلغت القيمة بـــــ 
تكاز )بطن القدم( في القدم المفلطح، العادي مقارنة بالقدم المفلطح، لربما يعود السبب الى غياب مرحلة من مراحل االر 

بحيث ال يتم تحميل وزن الجسم على الركبة وهذا ما يؤدي الى التأثير على قوس القدم وهبوطه، وهذا ما اشار اليه )محمد 
(  بالنسبة الى الشخص صاحب القدم المفلطح بحيث يرفع قدمه مرة واحدة أي العقب وبطن القدم واالصابع 0220فتحي 

وقت واحد، حيث ال يستطيع رفع العقب والضغط على مشط القدم بزاوية كالمعتاد اذ يتعب ويحس بألم من هذه سويا في 
 (. 13، صفحة 0220الحركة، ولذلك على المعتاد تبدو طريقة مشيه مختلفة )محمد فتحي هندي، 

 
 استنتاجات عامة:-5

 :يما يلبعد عرض النتائج ومناقشتها تبين للباحثين 
نه ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين مجموعات البحث الثالثة في نمط المشي حسب المتغيرات نستنتج ا -

، زمن م02الخطوة في مسافة  تردد(، طول الخطوة الكاملة، زمن الخطوة، م02]زمن المسافة المقطوعة )الكينماتيكية االتية: 
والعادي أقرب من القيم االعتيادية للمشي الطبيعي مقارنة  ، اال ان قيم المتغيرات للقدم المجوف[االرتكاز، زمن المرجحة

 بالقدم المفلطح.
نستنتج انه توجد فروق ذات داللة احصائية بين مجموعات البحث الثالثة في نمط المشي في متغير زاوية الركبة اثناء  -
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  رتكاز التام نتيجة لتشوه القدم.االستناد التام وهذا ما ادى الى اختالف زوايا الركبة للمجموعات الثالثة اثناء اال
نستنتج بصفة عامة ان قوس القدم في المجموعات الثالثة لم يظهر فروق ذات داللة احصائية وبالتالي ال يؤثر على  -

نمط المشي حسب المتغيرات الكينماتيكية المدروسة وهذا ربما راجع الى الوزن المثالي لالعب او التأثير على متغيرات 
 رج ضمن متغيرات الدراسة الحالية.اخرى لم تد

 التوصيات:-
 يأتي:يوصي الباحثون بما    
 دراسة تأثير الوزن على التقوس الفيزيولوجي للركبة. -
 على انحراف وتر اكيلس، وزوايا انحراف المشط للخارج. القدم دراسة تأثير تشوهات -
 ي عند الالعبين مستقبال.انحراف القدمين عن محور المشي ومدى تأثيرهم على طريقة المش -
االستفادة من نتائج هذه الدراسة كقيم اعتيادية ألسلوب المشي عند االطفال الممارسين للنشاط الرياضي في مجتمعنا  -

 عوضا عن قيم المجتمعات األخرى.
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(. القوام والعناية باجسامنا )االنحرفات القوامية وعالجها(. القاهرة: دار الفجر للنشر 0222إقبال رسمي محمد. ) .0

 والتوزيع.
 . بغداد: العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية.spss(. دليلك في البرنامج اإلحصائي 0220بشير سعد زغلول. ) .0
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(. الحالة القوامية لتالميذ مدارس التعليم األساسي بمدينة المكال وعالقتها 0200مارس,  20عدي جاسب حسن. ) .5
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