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:   والمستفيدون منهملخص المشروع

أننا احوج مانكون الي معرفة الكثير عن اجسام ابنائنا في مراحل النمو المختلفة حتي نستطيع ان نلم باالنحرافات القوامية التي تصيب اجسامهم 
حيث ان انحراف أي عضو من اعضاء الجسم ينتج عنة خلل في وظائف واجهزة الجسم مما يسبب االرهاق وتبديد الطاقة لمحاولة التغلب علي مظهر 
القوام المنحرف  لذا يجب ان نساعد التالميذ في مراحل التعلم المختلفة علي اكتساب القوام السليم الن ذلك ينعكس علي حالتهم النفسية والصحية وبذلك 

 يكون المجتمع اكثر تقدما من جراء تحسن الحالة النفسية لالفراد ذوي القوام الجيد 
 

من خالل الدراسات التي اجريت في مجال تربية القوام والتمرينات العالجية علي شرائح محدودة من مراحل تعلم مختلفة ظهرت مؤشرات ان 
هناك انتشارا لبعض التشوهات القوامية في المراحل التعليمية المختلفة مما يستدعي عمل مسح شامل لمرحلة تعليمية محددة في قطاع محافظة الغربية في 

الريف والحضر حتي يمكن اجراء حصر شامل الكثر التشوهات القوامية شيوعا في المرحلة االولي من التعليم االساسي حيث ان هذه المرحلة يؤثر بها 
التشوهات القوامية وفي نفس الوقت تعتبر هذة المرحلة اكثر مرحلة مناسبة يحدث بها استجابة كبيرة لعالج التشوهات القوامية من خالل التمرينات 

 .العالجية 

 
 المستفيدين من المشروع

 

: األهداف المحددة للمشروع

 :اهداف المشروع تتمثل في 
 معايشه المجتمع الطالبي لاليجابيات والسلبيات للتعرف علي التشوهات القوامية لتالميذ في الريف والحضر  .1
 تعريف الطالب كيفية جمع المعلومات الخاصة بالمشروع لتساعدهم علي المقارنة بين تالميذ الريف والحضر  .2
 اكتساب الطالب مهارات قيادية وادارية وتطبيق تؤهلم لتحمل المسئولية والقدرة علي حل المشكالت  .3
 خلق قنوات اضافية للتواصل الفعال بين االطراف ذات الصلة داخل وخارج المؤسسة  .4
 تعريف الطالب والخريجين من خالل الدراسة علي اسباب االنحرافات القوامية لتالميذ المدراس  .5
 تعريف الطالب علي خصائص الصحة للمرحلة السنية لتالميذ قيد الدراسة  .6
 تعريف الطالب علي كيفية العناية بقوام التالميذ قيد الدراسة .7
 تعريف الطالب علي تحديد نسبة التالميذ ذو القوام الجيد مع تحديد نسبة المصابين بتشوهات القوامية .8
 تعريف الطالب علي العالقة بين كال من المستوي االقتصادي واالجتماعي والتشوهات القوامية  .9

 تعريف الطالب علي اهم مسببات االصابة بالتشوهات القوامية  .10
 تدريب الطالب علي اعداد برامج تمرينات عالجية وتشوهات القوام لتالميذ قيد البحث  .11
 تعريف الطالب علي نشر الثقافة الصحية الوعي الصحي والقوامي لتحسين االنحرافات القوامية لتالميذ قيد الدراسة  .12

 

 الميزانية التعاقدية الكلية الميزانية التعاقدية من مساهمة الجامعة الميزانية التعاقدية من مساهمة البرنامج

 مصري جنيه65.500 مصري جنيه19.500 مصري جنيه45.500

عدد أفراد الفريق المشاركين 
 الفئات

 ذكور إناث اإلجمالى

 طالب المرحلة األولى 48 22 70

 طالب مرحلة الدراسات العليا 7 ـــــ 7

عدد المشاركين إجمالي    77

 العدد المستفيدين المباشرين

تالميذ الريف والحضر بمحافظة 
 الغربية

220 

اسر  تالميذ الريف والحضر 
 بمحافظة الغربية

220 

 العدد المستفيدين غير المباشرين

 2256 طالب كلية التربية الرياضية 

 200 طالب الدراسات العليا

  تقريباًا 50 بعض أعضاء هيئة التدريس



 
 :الممارسات المتميزة في نطاق تنفيذ المشروع

 التدريب علي جمع المعلومات وتصميم اإلستمارات الخاصة بالتشوهات القوامية" فريق العمل " إكتساب الطالب  (1
 كيفية إستخدام الجهاز الخاص بقياس التشوهات القوامية وكيفية رصد البيانات " فريق العمل " إكتساب الطالب  (2
 بإعداد وتصميم  برامج تمرينات عالجية لكيفية عالج التشوهات القوامية " فريق العمل " قيام الطالب  (3
 بتطبيق برنامج عالجي لكيفية عالج التشوهات القوامية " فريق العمل " قيام الطالب  (4
 تمكن الطالب من كيفية نشر الثقافة الصحية الوعي الصحي والقوامي لتحسين االنحرافات القوامية لتالميذ قيد الدراسة  (5

 

 :أهم اآلثار اإليجابية للمشاركة فى فريق عمل المشروع

تنمية المشاركة المجتمعية عن طريق إحتكاك طالب فريق العمل بالمدارس واولياء االمور والتالميذ وذلك عن طريق تطبيق استمارة المستوي  .1
 اإلقتصادي واإلجتماعي

 .............. "  الوعي االجتماعي – تحمل المسؤلية –التعاون " أكتسبت طالب المشروع قيم وممارسات طيبة مثل  .2
 تنمية معارفهم وخاصة في مجال الوعي الصحي بالجسم وكيفية الوقاية من التشوهات القوامية  .3
 اكتساب مهارات البحث العلمي .4

 
 :العائد علي الكلية 

  سوف يستفيد طالب مرحلة البكالوريوس وطالب مرحلة الدراسات العليا واعضاء هيئة التدريس من المشروع والجهاز الخاص بالمشروع
 

 
 

 dr_zain_r@yah00.com :الموقع اإللكترونى للمشروع


