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 جامعة بنها. –كلية التربية الرياضية للبنين  –استاذ مساعد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة 

 ستخدام الرباط احلركييزوكينيتيكية ملفصل الكاحل باتقييم القياسات األ

 أ.م.د/ تامر حسين الشتيحي
Tamer.alshetaihy@fped.bu.edu.eg 

01005402100 
ي جسم اإلنسان فهي تمثل قاعدة أ إلى Susan hall 1995أشارت 

 
ن القدم تعتبر من أهم األجزاء ف

يحي من حيث عدد وشكل  العظام وطريقة  االرتكاز كيبها التشر ي يستند عليها أثناء الوقوف والحركة فبر
التر

ي تساعدها عىل حمل وزن الجسم أثناء السكون  أربطةتمفصلها مع وجود العديد من ال
القوية والعضالت التر

ي الوزن يقع عىل رؤوس العظام  (% 50)أن و  والحركة
ر
من وزن الجسم يقع عىل عظم العقب بينما باف

ي رؤوس أمشاط القدم مما أون رأس عظم المشط البحيث أ المشطية
ر
ل تتحمل ضعف الوزن الواقع عىل باف

 والقوس نسي يحقق توازن الجسم ويزيد من كفاءة القدم من امتصاص الصدمات ووجود القوس الطولي اإل 
يحي للقدم يحميه كيب التشر ي والقوس المستعرض ، وهذا البر

حد كببر من التعرض  إلىا الطولي الوحسر
 لإلصابة. 

ن طول ومحيط القدم يتوقفان عن النمو عند الذكور أ ( إل1994) Johnson je ,kidderويشبر 
ي سن 

 
ي سن )سنة وعند اإل  (14)ف

 
ي النمو ( سنة بالرغم من أن ارتفاع القدم يستمر 13ناث ف

 
، ويقصد بطول ف

لقدم ، ومحور اهذه المسافة موازية لمحور القدم القدم أقىص مسافة بير  العقب وطول أطول إصبع، وتقاس
ي هو الخط الواصل بير  العقب وأ

 
 (13:  2. )عىل نقطة لطرف اإلصبع الثان

 بير  الرياضيير  ا( أن 1988) Rofwirhedضح أووقد 
ً
لتواء مفصل الكاحل من أكبر اإلصابات انتشارا

ي 
 
ي مدى أ لتواء المفصل نتيجة ال أربطةكبر من أ  أوباط كىلي لر   أوحيث يحدث شد وتمزق جزن

 
كبر المفصل ف

 %( بالنسبة لإلصابات األخرى لممارسي  25 -20بير  ) تصل نسبة حدوثه ما  من المدى الطبيعي له، وقد 
الوحشية  باألربطةمن هذه النسبة تحدث  (% 80)ن أوالرياضات الجماعية و  اليهالب اقىصي ز ور العدو والقف
 صل للداخل. لتواء المفنتيجة ال

ي الجهة الوحشي أربطةتمزق  أون شد ( أ1993)Mclatchie كد أ وقد 
 
ة من مفصل القدم تكبر ف

ي  ي القصتر
ي الرباط الشظ 

 
ي  الداليبينما تقل إصابة الرباط  المفصل سواء ف

 
  ف

ً
الجهة األنسية من المفصل نظرا

واألربطة الوحشية تساعد عىل تحريك القدم للداخل وترتبط مع أجزاء الرباط  أربطةلقوته وتكونه من عدة 
ي حالة اإللتواء الشديد لمفصل القدم  الدالي

 
بطريقة تساعد عىل حركات مفصل القدم لألمام والخلف، وف

 ألن  باألربطةتمزق  أوللداخل يحدث شد 
ً
الوحشية، أما إلتواء مفصل القدم للخارج فهو قليل الحدوث نظرا

ي الغالب تؤدي اإل ( أنfox et al( )2008قوي يذكر )  الداليالرباط 
 
ي المجموعة الرباطيةصابة ه ف

 
الجانبية  ف

ي 
 
راض لبعض األعأيضاً صابة الكاحل يمكن إوبعد  باإلصابةرياضات متعلقة  أيللكاحل إل عدم المشاركة ف

ي  (% 33) الي ن حو اليومية وأنشطة الحياة أن تؤثر عىل المتبقية أ ي التواء الكاحل الجانتر  لديهم من مصانر
ي األولصابة عراض متكررة متبقية لمدة سنتير  بعد اإل أ

 
 للكاحل الدعامة األساسية ، ويعتبر الرباط الوقان

، يزيد ة، يزيد مدخالت الحس العميق، فرباط الكاحل يحمي من الحركة المفرطإصابة الكاحلمن  للوقاية
 هو الذي يصنع كبر تطبيقات الرباط المستخدم شيو أ ، من نشاط العضلة الشظوي، وتباطؤ حركة الكاحل

ً
عا

ر ذلك حتر يزود بحبرباط غبر مطاط  العضالت.  أوودعم للمفصل  ماية، مبر

 أوحيث تعتبر القدم هي 
ً
 كليا

ً
ىل األقدام وعليها يتوقف ع ساس ارتكاز الجسم الذي يعتمد اعتمادا

ساسية للمهارات الحركية حيث المة القدم تعتبر من المقومات األ خرى فإن سأتوازن الجسم كله ومن ناحية 
ي انسيابية الحركة وتحمل الصدمات والمؤثرات الخارجية وخاصة بالنسبة للفرد الذي يقوم 

 
 ف
ً
 هاما

ً
تلعب دورا

ي كافة الية إع بكفاءة داءحركي حيث ال يستطيع األ  أداءب
 
جزاءهما من أال إذا كانت قدماه سليمتير  قويتير  ف

 عظام وعضالت وأربطة. 

 ؛من وقوف عادي المؤدىوتعمل القدم كرافعة بأنواعها الثالثة بجسم اإلنسان وذلك حسب العمل 
ي الوقوف عىل األمشاط ر 

 
ي وف

 
ي رافعة من النوع الثان

ي المسر
 
 الثالث  افعة من النوعرافعة من النوع األول وف
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:  ويوجد ثالث نقاط ي القدم الطبيعية هي
 
 للتحميل ف

 عظمة العقب.  .1
 . السلمي األمامي  المفصل المشظي  .2
 المفصل المشظي السلمي الخامس.  .3

للجسم القدرة عىل  والدعامة األساسية للتحميل وتعظي  الركائز وهذه النقاط الثالث تعظي للقدم 
ي تستند عليها  االرتكازالتوازن ألنها تشكل قاعدة 

ي ، فإذا وقع خط الثقل داخل هذه الالتر
 
ي ف

قاعدة فالجسم يبقر
ي حالة وقوعه خارج القاعدة يفقد الجسم توازنهأ، حالة اتزان

 
لة رض مسافة قلي، وإذا ارتفع العقب عن األما ف

ي  (سم 3 -2)من 
 
قائمة مع  زاويةفإن عضالت خلف الساق تعمل بصورة ميكانيكة أفضل وذلك ألنها تصبح ف

كبر قدرة عىل العمل مما يجعل القدم أ القدم وهذا أحسن وضع للعضلة حيث تكون عمودية عىل العظم 
ي الطويل 

 بالتسدون تعبوالمسر
ً
 ابع وكعب القدم. ي عىل أطراف األصو ا، كذلك تجعل وزن الجسم موزعا

ي أبدع هللا سبحانه  –مفاصل  –عضالت  –عظام والجهاز الحركي )
أعصاب( تركيباته الخاصة التر

ي تصميمه وتوزيعه بير  وصال 
 
ن العضالت لها مهمة أ، فنجد ت الجسم المختلفة كل حسب وظيفتهوتعال ف

ي عظمة أو مجموعة عظيمة واندغامها 
 
ي عظمة أو  واحدة وهي االنقباض ولوجود منشأها ف

 
خرى مجموعة أ ف

ي تعمل كروافع ينتج عنها حركة. يحدث مجموعة من العزوم عىل العظام 
 التر

 إل 
ً
ن مقدار االنقباض يعتمد عىل عدة عوامل منها عدد الوحدات الحركية وطول العضلة أونظرا

ي خرىأوعوامل فسيولوجية 
ورة تس ، فإن تثبيت كافة العوامل ال يعت   باض لعضلتير  وي نواتج االنقابالض 

ي كافة الظروف حيث أ
 
ن المتغبر الوحيد الذي يؤثر فيها نتيجة العضلتان من عزم دوران هو طول متشابهتير  ف

 ذراع العزم، أي المسافة العمودية بير  خط عمل القوة العضلية والمحور الذي يدور الطرف حوله. 

ي فاأل فالقوة العضلية من أهم العنارص البدنية لما لها من تأثبر كببر 
ي المجال الرياض 

 
ي كل  داءف

 
ف

ي حركة الجسم باالنقباض 
 
ي تتحكم ف

األنشطة الرياضية يعتمد عىل كيفية تحرك الجسم، والعضالت هي التر
واالنبساط لجذب األطراف من موضع ألخر وكلما كانت هذه العضالت قوية كلما كانت هذه االنقباضات أكبر 

 فاعلية. 

ي ييلوتختلف اآل
حة التر ي تقوم عليها kinso tapingعمل بها الرباط الحركي )ات المقبر

( عن تلك التر
 مثل الرباط األ 

ً
 من كونه داعم هيكليا

ً
ي أربطة الكاحل التقليدية، بدال

ي  ؛بيض الرياض  الرباط الحركي رباط عالجر
 ل
ً
حة ربما تتضمنليمبتكر الرباط الحركي فإن تلك اآل kenzo kase ـبطبيعته وطبقا  : ات المقبر

 آليه جسمية حركية. وظيفة تصحيح العضلة من خالل  .1
يف سوائل األنسجةية عن طريق القضاء عىل و اتحسير  الدورة الدموية والليمف .2 تحت  أو الب  

 الجلد عن طريق تحريك العضلة. 
. تقليل  .3 ي  األلم من خالل قمع الجهاز العصتر
 الغبر طبيعي  إعادة وضع المفاصل الفرعية المنخلعة عن طريق تخفيف حدة توتر العضلة .4
 المساعدة إلعادة وظيفة العضلة.  .5

ي وجود نسبة مرتفعة من حدوث التواء الكاحل يحدث للالعبير  الذين 
 
وتتحدد مشكلة البحث ف

ي قوة العضلة، كما 
 
ي ليانه يوجد العديد من العوامل واآلألديهم عدم توازن ف

نها تمنع حدوث  يعتمد أت التر
ي أولة منع حدوث التواء الكاحل و ااستخدام الرباط الحركي لمحصبح من الشائع أالتواء الكاحل وقد 

 
صبحنا ف

ي حاجة إل
 
ي  حاجة إل معرفة كيفية عمل هذا الرباط وف روةعىل تأثبر الرباط الحركي عىل  دليل تجريتر

ُ
العزم  ذ

 ة للخارج بالنسبة للكاحل. ومعدالت القوة للعضالت القالبة للداخل للكاحل والعضالت القالب

 لبحث:أهمية ا
وطها   وشر

ً
 وخارجيا

ً
أن الميكانيكا الحيوية تدرس تكوين الحركة وتأثبر القوى المختلفة عليها داخليا

ي لها كما تعمل دراسة الميكانيكا عىل توسيع قاعدة المعلومات 
 
والظروف والعوامل المؤثرة عىل الناتج النهان

ي جل القدرة عىلأنشطة الرياضية من النظرية حول مختلف ألوان األ 
ي المجال الرياض 

 
وتحقيق  االبتكار ف

  أقىص إنجاز حركي ممكن. 
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 األهمية العلمية:
ن يزود هذا البحث بالمعرفة المتعلقة بنموذج الرباط الذي سوف يحسن القوة يمكن أ .1

 ك يزود بأداء جيد للعضالت. عىل ذل ومعدالت قوة العضالت القابضة والباسطة وبناءً 
2.  

ً
 علميا

ً
ي رفع مستوى للجوانب الفسيولوجية والعصبيتعد الدراسة تطبيقا

 
ي قد تساهم ف

ة التر
ي 
 
 لمؤثرة عىل مدى تنمية عزوم القوة. ا القمموالمهاري من خالل التعرف عىل  األداء البدن

 األهمية التطبيقية:
 الرباط الحركي ممكن أن يصحح عمل العضلة.  .1
رتقاء التدريب لال عمق ووصفها ضمن برامجعديد من الدراسات والبحوث بصورة أتوجيه ال .2

 صابة. بمستوى الالعبير  ومنع اإل 

 هدف البحث:
يهدف البحث إل التعرف عىل القياسات األيزوكينيتيكية لمفصل الكاحل باستخدام الرباط 

 : الحركي من خالل التعرف عىل

  ي  –الفروق بير  نماذج األربطة الثالثة )بدون رباط
 أداء حركات القدم( عند رباط حركي  –رباط رياض 

 30 مقاومةالقلب للخارج( عند  –القلب للداخل )
 ي  –بدون رباط الثالثة ) الفروق بير  نماذج األربطة

( عند أداء –رباط رياض  حركات القدم  رباط حركي
 120 مقاومة د القلب للخارج( عن –)القلب للداخل 

  ي  –الفروق بير  نماذج األربطة الثالثة )بدون رباط
( عند رب –رباط رياض  أداء حركات القدم  اط حركي

 30 مقاومة د ( عنالقلب للخارج –القلب للداخل )
  ي  –الفروق بير  نماذج األربطة الثالثة )بدون رباط

( عند أداء حركات القدم رب –رباط رياض  اط حركي
 120 مقاومة د ( عنالقلب للخارج –القلب للداخل )

 تعاريف البحث:
 العزم والحركة الدورانية:

طرافه فإن القوة المؤثرة فيه سوف أحد أعندما تعمل قوة خارجية عىل أي نظام ميكانيكي مقيد من 
ط أ ته أو ثبيدورانه حول نقطة ت إلتؤدي  ن يكون خط تأثبر هذه القوى غبر ما يطلق عليه محور دورانه بشر

ي نقطة تبعد عن ن تؤثر القأمار بالمحور نفسه أو نقطة التثبيت أي بمعت  
 
، وتسم هذه محور الدورانوى ف

ي عىل الجسم يسم بالعزم )
 
ها الدوران ي نظام القوى الالمركزية وتأثبر

 
( Torqueالحالة القوى المؤثرة ف

ي بعض األ  ةمحور وخط تأثبر القوة بذراع القووتسم المسافة العمودية بير  ال
 
حيان ذراع العزم وكلما أو ف

هذه القوة وذراع العزم هو المسافة العمودية بير  خط تأثبر  هتجزادت هذه المسافة زاد تأثبر العزم الذي تن
  T=F.Dالقوة ومحور الدوران حيث   

T : تمثل حزم المقاومة. 

F:  ي سوف يبذتمثل القوى
 .لها الالعب لهالعضلية التر

D: ومحور الدوران.  تمثل البعد العمودي بير  خط تأثبر القوة 

 إجراءات البحث:

 منهج البحث:
ي لمناسبته لطبيعة البحث. الباحث المناستخدم 

 هج الوصق 

 عينة البحث:
ي كرة القدم وكرة السلة و  ألعاب القوى المسجلير  تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من العتر

ي الدرجة األول بواقع  (45)وكان حجم العينة  م2013ات الرياضية لعام باالتحاد  من العتر
ً
( العب 15)العبا

 ، ألعاب قوى(. كرة قدم، كرة سلةمن الرياضات )من كل رياضة 
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 سبب اختيار رياضات العينة:
ي الرياضات المختارة. صابة شاإصابة التواء الكاحل هي أن إ

 
كة ف  ئعة مشبر

 :شروط اختيار العينة
  ي  ل. الدرجة األو من العتر
  ي مفإعدم حدوث

 
 صل الكاحل. صابة سابقة ف

  ي مفصل الكاحل.  جراء أيإعدم
 
 جراحة ف

 (1) جدول

 (ن عينة البحث )تجانس عينة البحثالتوصيف االحصائي لبيانات الالعبي

 معامل االلتواء االحنراف املعياري الوسيط املتوسط احلسابي وحدة القياس 
 .365 3.83 17900 179.97 سم  الطول 
 .050 3.48 7600 76.17 كجم  الوزن 

 0.066 1.34 2200 21.91 سنة  العمر الزمني 
 0.005 0.800 700 7.26 سنة  العمر التدريبي 

ي والوسيط واالنحراف المعياري ومعامل االلتواء لبيانات 1يوضح جدول ) ( المتوسط الحسانر
.  الالعبير  من ي ي وعمر تدريتر

 طول ووزن وعمر زمت 

 وسائل وأدوات جمع البيانات:
  جهاز األيزوكينتيكbiodex3  كمبيوتر وشاشة وطابعة. مزود بجهاز   داء العضىلي لقياس األ 
  ا تصوير فيديو + جهاز  عرض. كامبر
 يبرنامج لتقط( ع الفيديوmovie maker) . 
  رستاميبر لقياس الطول الكىلي للجسم.  جهاز 
  .ان رقمي لقياس وزن الجسم  مبر 
  قاف. يإساعة 
  رباط حركي–  . ي

 رباط رياض 

 الدراسة االستطالعية:
ي قام الباحث بإ

 
ة من جراء دراسة استطالعية ف  م. 18/8/2013إل  م16/8/2013الفبر

 أهداف الدراسة االستطالعية:
  .تأمير  طريقة نقل العينة إل مكان إجراء التطبيق 
  .ي يستعان بها

 التعرف عىل درجة المقاومة التر
  .تحديد المدى الحركي لمفصل الكاحل 
  .ي يجب العمل عليها وقياسها

ات الخاصة التر  تحديد المتغبر
  وتوكول(. تحديد نظام العمل  )البر

 االستطالعية:عينة الدراسة 
ي نفس المرحلة السنية  5قام الباحث بإجراء الدراسة االستطالعية عىل عينة قوامها )

 
( ف العبير 

 ساسية. لعينة البحث األ 

 نتائج الدراسة االستطالعية:
 تطبيق. تم تأمير  وسيلة وطريقة نقل العينة إل مكان ال 
 (. 120، 30) تم تحديد درجة المقاومة 

  .تم تحديد خطوات إجراء التجربة  
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 التجربة الرئيسية للبحث:
ي  -)بدون رباط وهي  قام الباحث باستخدام ثالث نماذج مختلفة من األربطة

رباط  –رباط رياض 
ي  ( عىل العتر ، حيث قام الباحث بإجراء القياسات ( عينة البحثلعاب القوىأ)كرة القدم، كرة السلة،  حركي

ي القلب للداخل والقلب للخارج سواء كانت تلك الحركتير  
 حركتر

ً
األيزوكينيتيكية لمفصل الكاحل مستخدما

ي اتجاه المركز )متمركز( أو 
 
ي غبر اتجاه المركز )غبر متمركز ف

 
ي مقاومة )ف

ي 120، 30( عند درجتر ( وذلك لالعتر
ة من أ، ، كرة السلةكرة القدم ي الفبر

 
  م5/10/2013إل  م20/8/2013لعاب القوى عينة البحث ف

ً
وذلك طبقا

 الية: للخطوات الت

 المرحلة التحضيرية:
 هاتف(.  –عنوان  –اسم لطول والوزن وتسجيل البيانات الشخصية )قياس ا 

 المرحلة التجريبية:

 تقنيات الربط:
ي هذه الدراسة ثالث نماذج مختلفة من األربطة )

 
ي ، ر بدون رباطاستخدمت ف

، الرباط باط رياض 
.  ( تم اختبار كل الحاالت بالنماذج المختلفة من األربطةkinso tapالحركي  ي

 
تيب عشوان  ببر

 :تم استخدام الرباط الحركي طبقاً لتعليمات االستخدام

  .خ بينما هو يجلس عىل منضدة الربط ي وضع مسبر
 
 تم وضع ساق كل العب ف

 ء يمنع قابلية ي
من  اللصق اإلكريليكي  الجلد يجب ان يكون خالي من الزيوت والمرطبات، الن أي سر

االلتصاق بالجلد يمكن ان ينقص تأثبر وطول استخدام الرباط لذلك تم تنظيف جلد الالعب بالكحول 
 قبل استخدام الرباط. 

  .تسهيل عمل كل عضلة يتم اختيارها فقد تم استخدام الرباط الحركي من المنشأ وحتر االندغام 
 ي وضع متمدد ح

 
 تر يتم ربطها. تم وضع كل عضلة يتم اختبارها ف

 قبل أن  (20) ـــــــــاستخدام الرباط الحركي قبل االختبار ب 
ً
دقيقة ليسمح للصمغ أن يصبح فعال تماما

ي قبل الوقت 
 
 لو حدث أي نشاط بدن

ً
 دقيقة ربما يسقط الرباط.  (20)تصبح الحالة نشيطة بدنيا

  عب من األعىل إل األسفل وهذا يتم عندما يتم انتهاء إجراءات االختبار فإنه يتم إزالة الرباط من الال
 باتجاه شعر الجسم وهذا ربما يقلل من االزعاج. 

 الرباط الرياضي:
 . ي عىل طريقة الرباط الحركي

ة باستخدام الرباط الرياض   يتم فحص العضالت المختبر

 بدون رباط:
بدون رباط  Isokineticبدون رباط اختبار  داءتم االنتهاء من كل من قياس كل الالعبير  خالل األ 

 الكاحل. 

 جراءات االختبار:إ
  تم انجاز كل العب ثالث اختباراتIsokinetic  120 -درجة/الثابت  30)عند الشعات المختارة 

ي  –بنماذج مختلفة من األربطة )بدون رباط  (درجة/الثانية
ي  –رباط رياض 

 
تيب عشوان ( ببر رباط حركي

وتبعه مجموعة من تمرينات المرونة لألطراف السفىل  (دقائق 5)وقد تم تنفيذ إحماء وراحة لمدة 
لحركات مفصل الكاحل قبل بدء االختبار الفعىلي تم أخذ كل فعل لمدة دقيقة بير  اإلحماء ومتابعة 

 االختبار الفعىلي تم إعطاء راحة أخرى لمدة دقيقة بير  تغيبر الشعات. 
  

ً
 للتعليمات الموضحة من قبل. بعد االنتهاء من عملية اإلحماء تم وضع كل الالعبير  طبقا

  إدخال البيانات الشخصية لكل العب عىل الحاسب اآللي )اسم، سن، جنس، طول، وزن( قبل القيام
الفعلية نفذ كل العب مجموعة تمارين واحدة من ثالث إعادات شبه  Isokineticبإجراء اختبارات 

 Biodexالقصوى للسحب واالنقالب للخارج للكاحل للسماح للحاالت بالتكيف مع نوعية شعة 
 . لذلك فقد أصبحت الحاالت متالئمة مع ظروف االختبار  romللحركة و 
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سحب الكاحل  (تكرارات 5)كل العب   نفذ  (درجة/الثانية 30)تم اختبار الالعب عند شعة زاوية  .1
 المختارة يعقبه دقيقة راحة. (  romدرجة  45)بنمط المتحد المركز/المنحرف عن المركز عند 

قصوى لالنقالب للداخل للكاحل عند شعة زاوية  (أداءات 5)بعد الراحة لمدة دقيقة نفذ كل العب  .2
ة راحة لدقيقتير  لبدء اختبار  (درجة/الثانية30)تالية لنفس اختبار  (درجة/الثانية120)

يليه فبر
 انقالب الكاحل للخارج. 

  بعد الراحة لدقيقتير  طلب من كل العب أداء مجموعة واحدة من األنشطة لخمس تكرارات قصوى
ي نمط متحد المركز ومنحرف المركز؛ عند نفس 

 
تم تنفيذ االختبار  romالنقالب الكاحل للخارج ف

 عند شعة زاوية  (درجة/الثانية 30)عند شعة زاوية 
ً
مع راحة لمدة دقيقة  (درجة/الثانية 120)وثانيا

بير  الشعات ثم تكرار اإلجراء أعاله لثالث أيام منفصلة لنماذج األربطة الثالثة المختلفة، وقد تم 
ومات تنفيذ كل االختبارات عىل الكاحل المراد اختباره والقدم حافيه، لم يتم إعطاء الالعبير  أي معل

عىل ما سيفعله الرباط الحركي من تأثبر لتجنب أي نتائج منحازة عن اجهاد العضلة تم توجيهها 
 . سابقة Isokineticبواسطة تقييمات 

 ( يوم. 15فاصلة بير  التقييمات كانت )المدة ال 

 المعالجات اإلحصائية:
 
ً
واستخدم  spssئية حصابرنامج الحزم اإل  قام الباحث بتفريــــغ نتائج البحث ومعالجتها مستخدما

 تالية: المعالجات االحصائية ال

ي  ي اتجاه  تباينتحليل ال –معامل االلتواء  –االنحراف المعياري  –الوسيط  –المتوسط الحسانر
 
ف

 LSDاختبار اقل فرق معنوي  –واحد 

  



7 

 

 :عرض النتائج
 (2جدول )

 توزيع عينة البحث

 النماذج
 الرياضات

 اجملموع رباط جزئي رباط رياضي بدون رباط

 15 5 6 4 قدم
 15 7 4 4 سلة
 15 3 5 7 قوى
 5 15 15  

ي القدم والسلة والقوى المستخدمير  لنماذج األربطة الثالثة2يوضح جدول )  . ( أعداد العتر

 (3جدول )

القلب  -المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ألقصى ذُروة عند أداء حركة القدم )القلب للداخل 

 درجة مقاومة لنماذج األربطة الثالثةللخارج( عند 

 رباط حركي  رباط رياضي  بدون رباط  حركة العضالت 
احنراف  متوسط

 معياري
احنراف  متوسط

 معياري
احنراف  متوسط

 معياري
حركة القدم عند القلب 

 للداخل 
 3.88 25.73 0.504 24.03 0.209 22.18 مركزي 

 0.21 27.26 0.14 24.31 3.05 22.89 ال مركزي  
حركة القدم عند القلب 

 للخارج
 0.42 26.21 0.17 25.50 0.11 25.19 مركزي 
 0.39 27.02 0.094 26.24 0.049 24.16 المركزي 

 ية أل( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار 3يوضح جدول )
ُ
روة عند أداء حركة القدم قىص ذ

ي عند أداء الالعبير  أدرجة وكان  30( عند درجة مقاومة القلب للخارج –)القلب للداخل  عىل متوسط حسانر
 للرباط الحركي لحركة القلب للداخل )المركزي

 (. المستخدمير 
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 (4جدول )

القلب للخارج( عند  –القلب للداخل حركة القدم ) تحليل تباين بين نماذج األربطة الثالثة عند أداء

 30درجة مقاومة 

جمموع  حركة العضالت
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

حركة  القدم عند القلب 
 للداخل

 دالة  27.205 141.53 2 283.061 مركزي
 دالة  71.780 220.611 2 4414.221 ال مركزي

حركة القدم عند القلب 
 للخارج

 دالة  15.10 121.57 2 243.14 مركزي
 دالة  19.50 98.90 2 197.81 ال مركزي

القلب  –( بير  نماذج األربطة الثالثة عند أداء حركة القدم )القلب للداخل 4يتضح من جدول )
  30للخارج( عند درجة مقاومة 

 (5جدول )

القلب  –اختبار اقل فرق معنوي بين نماذج األربطة الثالثة عند أداء حركة القدم )القلب للداخل 

 30للخارج( عند درجة مقاومة 

متوسط  النماذج حركة العضالت
 حسابي

بدون 
 رباط

 رباط حركي رباط رياضي

حركة القدم عند القلب 
 للداخل مركيز

 3.54 1.84  22.18 بدون رباط
 1.70   24.3 رباط رياضي
    25.73 رباط حركي

حركة القدم عند القلب 
 للداخل المركزي

 4.279 1.135  22.98 بدون رباط
 3.126   24.13 رباط رياضي
    27.26 رباط حركي

حركة القدم عند القلب 
 للخارج مركزي

 1.012 0.301  25.19 بدون رباط
 0.711   25.50 رباط رياضي
    26.21 رباط حركي

حركة القدم عند القلب 
 للخارج ال مركزي

 2.868 2.084  24.16 بدون رباط
 0.784   26.24 رباط رياضي
    27.02 رباط حركي

للرباط الحركي  حصائية لصالح المجموعة المستخدمةإنه هناك فروق دالة أ( 5يتضح من جدول )
ي  –بدون رباط عند المجموعتير  )

 ( رباط رياض 
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 ( 6جدول )

 –المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري بين نماذج األربطة الثالثة لحركة القدم )القلب للداخل 

  120القلب للخارج( عند درجة مقاومة 

 رباط حركي  رباط رياضي  بدون رباط  حركة العضالت 
احنراف  متوسط

 معياري
احنراف  متوسط

 معياري
احنراف  متوسط

 معياري
حركة القدم عند القلب 

 للداخل 
 0.176 25.30 0.222 22.85 0.156 19.98 مركزي 

 0.340 32.94 0.182 28.09 0.254 24.89 ال مركزي  
حركة القدم عند القلب 

 للخارج
 0.14 27.49 0.45 25.97 3.97 26.45 مركزي 
 0.13 30.6 0.51 27.4 0.99 26.4 المركزي 

روة عند أداء حركة 6يتضح من جدول )
ُ
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألقىص ذ

ي عند أداء  30القلب للخارج( عند درجة مقاومة  –القدم )القلب للداخل  درجة وكان أعىل متوسط حسانر
 للرباط الحركي لحركة القلب للداخل )ال مركزي(

 الالعبير  المستخدمير 

 ( 7جدول )

القلب للخارج( عند  –تحليل تباين بين نماذج األربطة الثالثة عند أداء حركة القدم )القلب للداخل 

 120درجة مقاومة 

جمموع  العضالت حركة
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

حركة القدم عند 
 القلب للداخل 

 دالة  10.42 319.31 2 638.63 مركزي 
 دالة  9.85 738.60 2 1477.20 ال مركزي 

م عند دحركة الق
 القلب للخارج 

 دالة  5.15 272.16 2 544.32 مركزي 
 دالة  14.63 218.24 2 436.48 ال مركزي 

( أنه يوجد فروق دالة إحصائية بير  نماذج األربطة الثالثة عند أداء حركة القدم 7يتضح من جدول )
 120القلب للخارج( عند درجة مقاومة  –)القلب للداخل 
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 ( 8جدول )

القلب  –اختبار أقل فرق معنوي بين نماذج األربطة الثالثة عند أداء حركة القدم )القلب للداخل 

 120للخارج( عند درجة مقاومة 

متوسط  النماذج حركة العضالت
 حسابي

 رباط حركي رباط رياضي بدون رباط

حركة القدم عند القلب للداخل 
 مركزي

 5.32 2.860  19.98 بدون رباط 
 2.45   22.85 رباط رياضي 
  3.196  25.30 رباط حركي 

حركة القدم عند القلب للداخل 
 المركزي 

 8.046   24.89 بدون رباط 
 4.850 0.484  28.09 رباط رياضي 
    32.94 رباط حركي 

حركة القدم عند القلب للخارج 
 مركزي 

 1.038   62.45 بدون رباط 
 1.522 0.937  52.97 رباط رياضي 
 4.196   27.49 رباط حركي 

حركة القدم عند القلب للخارج ال 
 مركزي 

 3.259   24.16 بدون رباط 
    26.24 رباط رياضي 
    27.02 رباط حركي 

( أنه هناك فروق دالة إحصائية لصالح المجموعة المستخدمة للرباط الحركي 8يتضح من جدول )
( –عىل المجموعتير  )بدون رباط  ي

 . رباط رياض 

 ( 9جدول )

 30المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمعدالت نسبة القوة لحركتي القدم عند درجة مقاومة 

 رباط حركي رباط رياضي بدون رباط حركة العضالت
احنراف  متوسط احنراف معياري متوسط احنراف معياري متوسط

 معياري
 القلب للداخل مركزي

 القلب للخارج ال مركزي
0.84 0.058 0.88 0.07 0.96 0.16 

 القلب للداخل مركزي
 القلب للخارج ال مركزي

0.82 0.5 0.88 0.04 1.01 0.05 

واالنحراف المعياري لنسبة معدالت القوة لحركة ( المتوسطات الحسابية 9يتضح من جدول )
 30القلب للخارج( عند درجة مقاومة  –القدم )القلب للداخل 
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 (10جدول )

  30ي القدم عند درجة مقاومة تتحليل تباين لنماذج األربطة الثالثة عند أداء حرك

جمموع  حركة العضالت 
 مربعات 

درجات 
 ة ياحلر

متوسط 
 املربعات

 الداللة  قيمة ف 

 القلب للداخل مركزي
 القلب للخارج ال مركزي

 غير دالة  1.6 0.16 2 0.33

 القلب للداخل مركزي
 القلب للخارج ال مركزي

 دالة  3.85 0.429 2 0.858

ي ( أنه يوجد فروق دالة إحصائية بير  نماذج األربطة الثالثة عند أدا 10يتضح من جدول )
ء حركتر

 30عند درجة مقاومة  (القلب للخارج –القلب للداخل )دم الق

 (11جدول )

اختبار أقل فرق معنوي لمعدالت نسبة القوة بين نماذج األربطة الثالثة عند أداء حركتي القدم عند 

  30درجة مقاومة 

متوسط  النماذج  حركة العضالت 
 حسابي 

رباط  بدون رباط 
 رياضي 

 رباط حركي 

 القلب للداخل مركزي
 

 ال مركزيالقلب للخارج 

 0.119 0.037  0.84 بدون رباط 
 0.081   0.88 رباط رياضي 
  0.068  0.96 رباط حركي 

 القلب للداخل مركزي
 

 القلب للخارج ال مركزي

 0.113   0.22 بدون رباط 
 0.124   0.88 رباط رياضي 
    1.01 رباط حركي 

( أنه هناك فروق دالة إحصائية لصالح المجموعة المستخدمة للرباط الحركي 22يتضح من جدول )
( –عن المجموعتير  )بدون رباط  ي

 . رباط رياض 
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 (12جدول )

 120المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لنسبة معدالت القوة لحركتي القدم عند درجة مقاومة 

 رباط حركي رياضيرباط  بدون رباط حركة العضالت 
احنراف  متوسط

 معياري
احنراف  متوسط

 معياري
احنراف  متوسط

 معياري
 القلب للداخل مركزي

 القلب للخارج ال مركزي
0.72 0.06 0.76 0.08 0.92 0.1 

 القلب للداخل مركزي
 القلب للخارج ال مركزي

0.58 0.06 0.92 0.08 1.20 0.08 

ي واالنحراف المعياري لنسبة معدالت القوة لحركة القدم 12يتضح من جدول ) ( المتوسط الحسانر
 120القلب للخارج( عن درجة مقاومة  –)القلب للداخل 

 ( 13جدول )

تحليل تباين نسبة معدالت القوة بين نماذج األربطة الثالثة عند أداء حركة القدم عند درجة 

  120مقاومة 

جمموع  حركة العضالت
 مربعات

درجات 
 ةاحلري

متوسط 
 املربعات

 الداللة قيمة ف

 القلب للداخل مركزي
 القلب للخارج ال مركزي

 دالة  7.06 0.510 2 1.021

 القلب للداخل مركزي
 القلب للخارج ال مركزي

 دالة  19.27 4.43 2 8.86

 بير  نماذج األربطة الثالثة عند أداء حركة 13يتضح من جدول )
ً
( أنه يوجد فروق دالة إحصائيا

 120القلب للخارج( عند درجة مقاومة  –القدم )القلب للداخل 
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 (14جدول )

اختبار أقل فرق معنوي لمعدالت نسبة القوة بين نماذج األربطة الثالثة عند أداء حركتي القدم عند 

 120 درجة مقاومة

متوسط  النماذج حركة العضالت
 حسابي

بدون 
 رباط

 رباط حركي رباط رياضي

 القلب للداخل مركزي
 

 القلب للخارج ال مركزي

 0.200 0.37  0.72 بدون رباط 
 0.163   0.76 رباط رياضي 
    0.92 رباط حركي 

 القلب للداخل مركزي
 

 القلب للخارج ال مركزي

 0.62 0.30  0.58 بدون رباط 
 0.82   0.92 رباط رياضي 
    1.20 رباط حركي 

 لصالح المجموعة المستخدمة للرباط الحركي 14يتضح من جدول )
ً
( أن هناك فروق دالة إحصائيا

(.  –عن المجموعتير  )بدون رباط  ي
 رباط رياض 

 االستنتاجات:
 من عزم دوران حركة القلب للداخل  .1

ً
ي تحسن كال

 
والقلب للخارج عند درجة ساهم الرباط الحركي ف

 120، 30مقاومة 
ي نسب معدالت القوة لحركة القلب للداخل والقلب للخارج عند درجة مقاومة  .2

 
، 30حدوث زيادة ف

120 

 التوصيات:
ي منع اإلصابة.  .1

 
 ف
ً
: يمكن أن يعمل عىل المساعدة الوقائية المفيدة عمليا  الرباط الحركي

ي م .2
 
 حاولة لمنع اإلصابة. عمل دراسات مشابهة عىل نسب قوى أخرى ف

ي المزمن.  .3  عمل دراسة لتحديد إذا كان الرباط الحركي ينتج نفس التأثبر عىل إصابة التواء الكاحل الجانتر
ي الالعبير  من حدوث  .4

ي حتر تقر
 
امج تمرينات القدمير  وإعطائها الوقت الكاف زيادة االهتمام ببر

 اإلصابات. 
ي مراحل عمر  .5

 
ي نفس إجراء مثل هذه الدراسة عىل العبير  ف

 
ي البحث  (الرياضاتية أقل )ناشئير  ف

 
ف

ي رياضات أخرى نزاليه مثل  –السلة  –)القدم   المالكمة. القوى( وكذلك عىل العتر
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