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:القوامًالتشوه •

 ، منه جزء أو الجسم أعضاء أحد شكل فً شذوذ أو انحراف هو -

.للجسم الطبٌعٌة االنحناءات فً نقص  أو بالزٌادة سواء

:القوامٌةأسباب التشوهات 
:الوراثة  -1

.إما ٌكون اكتسبها الطفل من أحد أو كال الوالدٌن

:اإلصابة  -2

.اتخاذ أوضاع معٌنة عند اإلصابة أو عدم القدرة على اتخاذ وضع صحٌح

:سوء التغذٌة -3

كثرة تناول األكل واألكل غٌر الصحً ٌؤدي إلى زٌادة الوزن والذي ٌعمل 

.تشوه القوام 

:سرعة النمو -4

.عدم التناسق بالنمو قد ٌكبر حجم الذراعان والجذع والقدمٌن نموهما طبٌعً

:المرض-5

.الكساح وهشاشة العظام والجبٌرة الخاطئة تؤثر على شكل العظام لدى الطالب



:القوامٌةتابع أسباب التشوهات 
:العادات الخاطئة  -6

اتخاذ أوضاع خاطئة بالجلوس أو المشً باستمرار مما ٌؤدي إلى أن تطول بعض العضالت وٌقصر 

.البعض لدى الفرد

:طبٌعة العمل المهنً -7

بعض المهن تجبر العامل على اتخاذ وضع معٌن كالكتابة على الكمبٌوتر وحامل الحقائب بالفنادق  

.تتحول مع الوقت إلى تشوهات 

:المالبس غٌر المالئمة-8

المالبس الضٌقة واألحزمة واألربطة تؤثر على حركه الجسم وكذلك الحذاء الواسع خصوصاً لدى 

.األطفال ٌؤدي إلى تشوهات بالقدمٌن

:الضعف العصبً العضلً -9

.عدم ممارسة الرٌاضة ألي سبب ٌؤدي إلى ضعف العضالت مما ٌؤثر على األقدام وٌحدث تشوه

:التعب  -10

عدم مراعاة قدرة الجسد وتكلٌفه بأعباء وأحمال زائدة متكررة ٌفقد الجسم االتزان وكذلك ٌحدث 

.تشوهات بالجسم

:الحالة النفسٌة -11

االكتئاب أو االنطواء والجلوس بالمنزل واتخاذ أوضاع معٌنة لفترة طوٌلة ٌؤدي إلى حدوث 

.تشوهات



:درجات  3: القوامٌةأنواع التشوهات •

القوام البسٌط  وهو ٌمثل حالة التغٌر الجزئً الدرجة األولى  -أ

قبل الوصول الضعف )البسٌط أو الضعف العام فً أجزاء الجسم 

:وٌتم إصالحها عن طرٌق( بالنغمة العضلٌة

(.الحركٌة)التغٌٌر بالعادات الٌومٌة -1

.(بمساعدة المعلم)بعض التمرٌنات البسٌطة  -2

:الدرجة الثانٌة -ب

لٌتعدى وٌتجاوز التغٌر مستوى النغمة العضلٌة وٌصل إلى 

األنسجة اللٌنة

وهنا ٌكون عالجها عن "األوتار -األربطة  -العضالت  "

طرٌق معلم التربٌة البدنٌة

.بإعطاء الطالب تمارٌن عالجٌة منتظمة إلى حٍد ما



:الدرجة الثالثة  -جـ

 األنسجة حد إلى االنحراف ٌصل حٌث مرحلة أصعب وهً

 تمسى ما وهً"المفاصل - العظام - الغضارٌف "الصلبة

 ٌتدخل الجراحة وبعد الجراحً بالتدخل وعالجها القوامً بالتشوه

.(أكثر تخصص) الرٌاضً التأهٌل

:دور معلم التربٌة البدنٌة فً العناٌة بقوام التالمٌذ

. استخدام وسائل اإلعالم المتاحة إلثارة الوعً للطالب -1

.  تخصٌص حصص التمرٌنات العالجٌة -2

.مالحظة قوام الطالب باستمرار -3

.خاطئة قوامٌةنصح الطالب عند اتخاذهم أوضاع  -4

.التشجٌع المستمر للطالب لتحسٌن قوامهم وتحفٌزهم -5

التعاون مع طبٌب المدرسة فً إجراء الفحص الطبً واكتشاف  -6

.تشوهات القوام


