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ب  

  أهداف املؤمتر
 في المجال الرياضي على الـصعيدين،      واالستثمار التسويق في نشر ثقافة     المساهمة .1

 .العربي والعالمي
مفهوم الثقافـة الرياضـية      في نشر    جامعة بغداد   / كلية التربية الرياضية     مشاركة .2

 .وخدمة المجتمع
 شأنها أن ترفع من مستوى العملية التعليمية والتدريبية         من حديثة إستراتجيات   إيجاد .3

 .في العراق
  .تطوير درس التربية الرياضية وتفعيله في المؤسسات التعليمية .4
اإلفادة من الخبرات والتجارب في الدول العربية واألجنبية للمـساهمة فـي تطـوير          .5

 خبـرات بـين     الرياضة العراقية وتوفير األجواء المالئمة لفرص التعارف و تبـادل         
  .الباحثين

اإلفادة من البحوث والدراسات وتفعيلها في وضع الحلـول والمقترحـات لتطـوير              .6
  .الرياضة العراقية

في  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات         هم  تحفيز تشجيع األكاديميين و   .7
والمؤسسات األخرى على النـشر العلمـي الخـارجي ومواكبـة التطـور العلمـي        

 .ولوجي في مجال العلوم الرياضيةوالتكن
 .دعم الباحثين بغية إجراء البحوث المشتركة في الدول العربية واألجنبية .8
 .تفعيل إبرام العقود البحثية مع مؤسسات الدولة كافة لإلفادة من البحوث العلمية .9

  اور املؤمترحم
 .الفسلجة الرياضية والتدريب •
 .يةاإلدارة والتنظيم والجودة والفلسفة الرياض •
 .الكنسيولوجي والتحليل الحركي •
 .التطور الحركيالتعلم و •
 العلوم النفسية والتربوية •
 .االختبارات والقياسات الوظيفية والبدنية والمهارية •
 .الرياضة المعاصرة والتكنولوجيا •
 .اإلصابات والتأهيل الرياضي •
 .التسويق واالستثمار الرياضي •
 .الرياضة وصحة المجتمع •
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ج  

  للمؤمتراللجنة التحضريية 
  الصفة    االسم  ت
  رئيساً  العميد وكالة  رياض خليل خماس. د.أ 1
  عضواً  معاون العميد للشؤون العلمية  ظافر هاشم إسماعيل. د.أ 2
 عضواً  معاون العميد للشؤون اإلدارية  هشام حمدان عباس. د.م.أ 3
 عضواً  تدريسي  أحمد ناجي محمود. د.أ 4
 واًعض  تدريسي  يعرب خيون عبدالحسين. د.أ 5
 عضواً  رئيس فرع األلعاب الفرقية  وسن حنون علي. د.م.أ 6
 عضواً  رئيس فرع العلوم النظرية  أحمد ثامر محسن. د.م.أ 7
 عضواً  رئيس فرع األلعاب الفردية  عدي طارق حسن. د.م.أ 8
 مقرراً  مدير شعبة ضمان الجودة  أسامة أحمد حسين. د.م.أ 9

  : العلميةاللجنة
  الصفة  االسم  التسلسل
 رئيساً  إسماعيل الكاظميظافر هاشم. د.أ   10
 عضواً  إسماعيلسعد محسن. د.أ   11
 عضواً  محمودحسن ناجي. د.أ   12
 عضواً  عبدالحسين يعرب خيون.د.أ   13
 عضواً  الفضلي صريح عبد الكريم.د.أ   14
 عضواً  محمد جنان سلمان.د.أ   15
  عضواً   فتحي رافع صالح.د.أ   16
  عضواً   محمود احمد ناجي.د.أ   17
  عضواً   علي حسينإيمان. د.أ   18
  عضواً   عليمهدي كاظم. د.أ   19
  عضواً   حسينعلي يوسف. د.أ   20
  عضواً   مهديحامد صالح. د.أ   21

  : املاليةجنةلال
  الصفة  االسم  التسلسل

 رئيساً  علي الساعدي وسن حنون.د.م.أ   1
 عضواً  عباس عبد الكريم فاضل.د.أ   2
 عضواً زاهر محمد حسن. م.م   3
 عضواً  ي هانياحمد ذار. م.م   4
  عضواً  نغم منذر احمد اآلنسة    5
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د  

  :سكرتارية املؤمتر
  الصفة  االسم  التسلسل

 رئيساً  حسين الطائي احمدأسامة. د.م.أ   1
 عضواً  إبراهيمعلي شبوط. م د.أ   2
 عضواً  عبدالهاديمهند عبد الستار.م د.أ   3
 عضواً م د فارس سامي يوسف.أ   4
  اًعضو  محمد إبراهيم إسماعيل. د.م.أ   5
  عضواً  رشيد عمار دروش .د.م.أ   6
  عضواً   رمضانعلي جهاد. د.م.أ   7
  عضواً   صخيحسين سبهان. د.م.أ   8
  عضواً  محمد جوديزيدون جواد . د.م   9

  عضواً  د لؤي سامي رفعت .م   10
  عضواً   محمد جميلمحمد قصي. م.م   11
  عضواً  السيدة سندس عبد الحسين   12

   واملتابعةاإلعالميةلجنة ال
  الصفة  سماال  التسلسل

 رئيساً  عبد الكاظم الفتالويحميد عبد النبي. د.أ   1
 عضواً  رشيد عبد الكريمد عما.د.م.أ   2
 عضواً ناصر عبد الجليل جبار .د.م   3
 عضواً  خون يعربأنسام. م   4
  عضواً   فخريميادة زهير. م   5
  عضواً  عبداهللا حمد السالمياسعد . م   6
  عضواً   حسينفؤاد متعب. م   7
  عضواً   محمداحمد إيالف. م.م   8

  :التقني القاعات والعرض إعدادجلنة 
  الصفة  االسم  التسلسل 

 رئيساً محسن البياتيد احمد ثامر .م.أ   1
 عضواً  حسيند ياسر نجاح. م.أ   2
 عضواً  عبدالحسينهدى حميد. د.م.أ   3
 عضواً  زاهية صباح عبدالسالم. م.م   4
  عضواً  السيدة زينب عباس   5
  اًعضو  السيدة أسيل باسط    6
  عضواً   عايدة حميداآلنسة   7
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ه  

  
  :اللجنة االجتماعية

  
  الصفة  االسم  التسلسل

  رئيساً  حسن الربيعيعدي طارق. د. م.أ   1
 عضواً  عبد الكريمخلود اليذ .د.م.أ   2
 عضواً  عبد الرضافراس مطشر. د.م.أ   3
 عضواً  كاظمفرقد عبد الجبار.د.م.   4
  عضواً علي احمد هادي. د.م   5
  عضواً  ي حسينسها عل. د.م.أ   6
  عضواً  إسماعيل إبراهيمهويدة  .د.م   7
  عضواً   محسن شغاتيأحالم. د.م   8
  عضواً   سعيد احمد سعيد.د.م   9

  عضواً   محمد أمينبان عدنان. د.م   10
  عضواً  يسار صبيح علي. م   11
  عضواً  تيسير احمد سعيد. م.م   12
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و  

  ثبت احملتويات
    

1   
  أحمد يوسف متعب الحسناوي. د.أ
  الحسناوي سامر يوسف متعب. د.أ

  السيد ميثم هادي مهدي عبد الحسين

أثر تمرينات الباليومترك في قوة ودقـة الـضربة األماميـة      
  24-1  .والخلفية في التنس لالعبين المتقدمين

أسعد عدنان عزيز الصافي    . د.م.أ   2
  بيالزم محمد عباس الجنا. د.م

التنبؤ بمستوى جهد بدني مهاري مقترح بداللـة عـدد مـن            
المتغيرات البايوكيميائية والوظيفية لدى العبي الكرة الطائرة       

  .من وضع الجلوس
25-46  

  ندى نبهان إسماعيل. د.م.أ   3
  علي جالل عبيد. م

تمرينات خاصة لتطوير بعض المهـارات األساسـية  فـي           
  64-47  .الريشة الطائرة

4   
  علي جهاد رمضان     . د.م.أ
  علي حسين شكر. م.م

  السيد ياسر وجيه قدوري 

المهـارات المتقدمـة    تأثير تمارين مركبة في تطوير بعض       
  89-65  .الخططية في االسكواشوأساليب اللعب 

  وسام فالح جابر الخزاعي. م.م   5
دراسة تحليلية لبعض القياسات االنثروبومتريـة وعالقتهـا         

دنية لدى الالعـب الحـر بـالكرة        ببعض عناصر اللياقة الب   
   .الطائرة

90-105  

  موفق عبيس خضير. م   6
في تطوير قـدرات الجهـاز      ) اليوغا(تأثير تدريبات التنفس    

التنفسي وبعض القدرات البدنية لالعبي كرة القدم لدى طالب         
  .كلية التربية الرياضية

106-120  

7   
  فارس سامي يوسف شابا. د.م.أ
  شيرزاد محمد جارو. د.م
   محمدحارث مبشر. م.م

 تحليلية لبعض الخطط الهجومية لنادي دهوك العراقي        دراسة
  138-121  .م 2011المشارك في بطولة أسيا لألندية بكرة السلة 

8   
  د إشراق علي محمود.م.أ
  د فراس مطشر.م.أ
  د جواد رزوقي.م.أ

بطريقـة  ) مهاريـة -بدنية(استخدام بعض التمرينات المركبة     
ي تطـوير القـوة االنفجاريـة والقـدرة         الفارتلك وتأثيرها ف  

  .الالهوائية والتهديف بالقفز لدى العبي كرة السلة
139-151  

  أحمد سبع عطية السبع. د.م   9
 البايوكينماتيكية (المتغيرات لبعض البينية االرتباطية العالقات

) 1( منطقـة  العالي الساحق بالضرب - الزاوية) واالنسيابية
   .العراقي الوطني المنتخب العبي لدى

152-168  

مصطفى صالح الدين              . د.م.أ   10
  يسار صبيح علي. م

 انجـاز  تطـوير  في) الفارتلك (بطريقة خاصة تمرينات تأثير
  191-169   .للمعاقين ضمن الفئة العاشرة الظهر  سباحة م100 فعالية

لمهـارات  أثر جدولة بعض أساليب التمرين في اكتساب أهم ا         محمد حسن هليل. د.م.أ   11
  209-192  .األساسية بالتنس للطالب

دراسة تحليلية للتعرف على مستوى قلق الحالة بـين حكـام             فارس سامي يوسف مالك. د.م   12
  224-210  .الدرجتين االولى والثالثة لمحافظة بغداد بكرة القدم

عباس علي عذاب                   . د.أ   13
  مؤيد جاسم الحمداني. د.أ

لـدى   لقياس بعض المهـارات األساسـية   ات   اختبار تصميم  
  248-225  كرة القدمب )سنة12(بأعمار  الالعبين األشبال
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ز  

    

  طارق حسن رزوقي. د. أ   14
تأثير شرب الماء الممغنط على مستوى السكر بالـدم خـالل      

لدى متسابقي الـدراجات الهوائيـة علـى         أداء الجهد البدني  
  .ريقالط

249-264  

عبد العزيز نايف              . د.أ   15
  حيدر نوار حسين. د.م

دراسة مقارنة في بعض المتغيرات البيوكينماتيكيـة لفعاليـة         
ـ           ة رمي المطرقة للرجال بين إبطال العـراق للفئـات الثالث

  .)المتقدمين والشباب والناشئين(
265-287  

   د عبد الجليل جبار ناصر.م   16
  ن علي سلماإيناس. د.م

 الرياضية فـي البـرامج التدريبيـة        األكاديميةاثر الدراسات   
  299-288   .األكاديميينللمدربين من غير 

17   
نضال محمود شحرور                        

  سامر أبو عيد
  معن زياد زكارنة

أثر لبس حذاء الكعـب العـالي علـى بعـض المتغيـرات             
  315-300  .الكيناماتيكية وعالقته بالقوام

18   
حبيب علي طاهر                     . د.م.أ
  محمد عبادي عبد. د.م
  هدى جالل محمد. د.م

 متر وتأثيره   400منهج تدريبي خاص قبل المنافسة لراكضي       
  331-316   .على المستوى الرقمي وبعض المتغيرات الوظيفية

  عبدالناصر مرزة حمزة. م.م   19
ر القـوة  تأثير تمرينات تطبيقية على وفق جهاز مساعد لتطوي       

االنفجارية لعضالت الرجلين على أداء مهارة المناولة بكـرة         
  .)سنة17(القدم لدى الالعبين الناشئين تحت سن 

332-348  

20   
  عالء عبداهللا فالح . د.م.أ
  عبدالهادي حميد. د.م.أ
  عادل فاضل علي. د.م.أ

مقارنة حركات التحضير المستخدمة للجمل الحركية الناجحة       
نساء ) / الشيش والسيف ( مسابقة سالحي    ونسبها في مباريات  

  . 2008الدورة االولمبية بكين 
349-362  

فرقد عبد الجبار كاظم . د.م   21
  الموسوي

تأثير طريقة التدريب بمسافات مقاطع الـسباق فـي بعـض           
) م100(المؤشرات الفسيولوجية وتطوير االنجـاز لـسباحة        

  .فراشة للشباب
363-385  

22   
ي                   صريح عبدالكريم الفضل. د.أ

  سناء مجيد التميمي      . د.م.أ
  د إيهاب داخل أبو كلل.م.أ

تأثير تدريبات خاصة لتطوير قدرة اإلحساس بالمسافة والقوة        
  401-386  . متر200و مسافات التعجيل وانجاز 

23   
  ناهدة عبد زيد. د.أ
لمى سمير                        . د.م.أ
  نهاد محمد. د.م.أ

قارنة في بعض القدرات البدنية والنفسية بين العبات        دراسة م 
  422-402  .كرة الطائرة وكرة اليد

تأثير برنامج تدريبي في تطوير األداء المهـاري الـصحيح            عماد عبد الكريم رشيد. د.م.أ   24
  442-423  .إلرجاع اإلرسال بالتنس األرضي والفوز بالنقطة

  حكمت عادل عزيز الالميالدكتور    25
األداء الدفاعي والهجومي   تحمل  في   ةهوائي نات ال تأثير تمري 

منتخـب محافظـة     لـشباب تركيز حامض الالكتيـك     بداللة  
  .بكرة اليدالقادسية 

443-460  

  جاسم محمد نايف الرومي. د.أ   26
  سيف الدين عبد الرحيم بشير. م.م

أثر دمج بعض أساليب جدولة الممارسة في تعلم األداء الفني          
  481-461  برمي الرمح 

عبدالكريم قاسم غزال              . د.أ   27
  أحمد عبد المطلب محمد. م.م

بناء بطارية اختبار عناصر اللياقة البدنية لالعبي كـرة اليـد          
  500-482  الشباب للمنطقة الشمالية 
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  أثر لبس حذاء الكعب العالي على بعض المتغيرات الكيناماتيكية وعالقته بالقوام
   

   سامر أبو عيد  نضال محمود شحرور                                
  الجامعة األردنية/ المملكة األردنية       الجامعة األردنية /       المملكة األردنية 

  معن زياد زكارنة
  بيرزيتجامعة / فلسطين 

  
  الملخص

هدفت هذه الدراسة للتعرف إلى اثر لبس حذاء الكعب العالي على بعض المتغيرات 
الكيناماتيكية وعالقته بالقوام وتم اخذ دراسة المتغير المستقل وهو ارتفاع الكعب العالي، والمتغيرات 

 ، عرض الخطوة ،لخطوةطول ا: )Gait( الزمانية والمكانية  للمشية التابعة التالية أثناء حركة المشي
 ،النسبة المئوية لمرحلة االرتكاز ، النسبة المئوية  االرتكاز مرحلة  زمن، زمن الخطوة ،تردد الخطوة 

 ، ، زوايا مفصل الكاحل ، زوايا مفصل الركبة  واثرها على القوام سرعة المشيلمرحلة المرجحة ،
بسون أحذية الكعب العالي لفترات زمنية  مدرسة تربية رياضية ممن يل35وتكونت عينة الدراسة  من 

 سنة، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واألجهزة 28-22 محدده، وكان متوسط اعمارهن
الثانية ، جهاز كمبيوتر، /  فريم Sony  25 من نوع 2  عدد Digitalكاميرا فيديو :( واألدوات التالية

 APAS2000- APAS/3DGait-nn : موديل(APAS)نظام آرييل لتحليل االداء الحركي 

Version 1.02- Ariel Dynamics وتم اجراء ) سم7.4 ، أحذية كعب عالي ارتفاع الكعب ،
 لبس التجربة في مختبر التربية الرياضية في الجامعة األردنية، وكانت أهم استنتاجات الدراسة أن

الى احداث توترات في العضالت بما الكعب العالي يؤثر على المتغيرات الكينامتيكية التي تؤدي 
ينعكس على عدم اعتدال القوام واتزانه نظرا ألرتفاع مركز ثقل الجسم مما يؤدي بدوره الى خلق قوى 

 التي العضالت الناصبة للفقراتاضافة الى زيادة التعويض في عمل اضافية مؤثرة على منطقة القطن 
دة زمن الخطوة ومرحلة االرتكاز و عرض الخطوة  وزياتعمل على المساهمة في الحفاظ على القوام،

العمل على  وكانت  اهم توصيات الدراسة ،في حالة المشي بالكعب العالي مقارنة بالمشي بدون حذاء
وضع برامج رياضية تعويضية ألثر لبس الكعب العالي لمن يرتادونها، ضمن هندسة الجسم مع هندسة 

 طويلة وممارسة بعض التمارين الوقائية لمن يلبسون الكعب عدم لبس الكعب العالي لفتراتاألحذية، و
  .العالي لفترات زمنية طويلة لتجنب اإلصابات

 
 :الكلمات المفتاحية  •

  .الكيناماتيك، القوام، الوقاية من اإلصابات،الكعب العالي
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Abstract 

  
The kinematics effects of wearing high heeled shoes on 

 gait and posture 

 
Shahrour Nidal, Jordan University (n.shahrour@yahoo.com) 

Zakarnih Maan, Beir Zeit University (m_zaiad@yahoo.com) 

Abueid Samer, Jordan Unviersity (samer_abueid@yahoo.com) 

 

The purpose of this study was to determine the effects of wearing high 

heel shoes on kinematics and temporospatial variables of gait results in postural 

changes. 35  female participants underwent a measurement of kinematic and 

temporospatial parameters, their age were 22-28 year, stride length (m), stride 

width (m), cadence (steps/min), stride time (s) ،stance phase time (s), stance 

phase %, swing phase %, Walking velocity (m/s )ankle dors-plantar flexion, 

knee flex-extension on both barefoot and wearing high heeled shoes using Ariel 

performance system APAS, 2D motion analysis. Descriptive statistics were 

calculated for each variable measured at each walking condition. The data were 

then compared. The results indicate several significant differences between both 

gait variables, wearing high heels significantly impact the kinematic and 

temporospatial variables that lead to tensions in the muscles, the posture is 

inherently unstable because the body’s center of gravity is situated high above a 

relatively small base of support, which in turn leads to the creation of additional 

stress affecting the Lumbar region, furthermore, an increased compensation in 

the work of the Erector spinae muscles to contribute to maintaining posture. the 

most important recommendations of this study include not to wearing high heels 

for long periods of time and do some preventive exercise who wear high heels 

for long periods of time to keep themselves safe from injuries. 

• Keywords: Gait, High heels, maintaining posture, Kinematic. 

mailto:(n.shahrour@yahoo.com)
mailto:(m_zaiad@yahoo.com)
mailto:samer_abueid@yahoo.com
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 : الدراسةمقدمة

سورة " ()7( الَِّذي خَلَقَك فَسواك فَعدلَك )6(يا َأيها الِْإنسان ما غَرك ِبربك الْكَِريِم :"قال اهللا تعالى
  ).سورة التين" ()4 (لَقَد خَلَقْنَا الِْإنسان ِفي َأحسِن تَقِْويٍم" :، وقال تعالى)االنفطار

مح اليها االنسان ليتوج بها نفسه، ولعل ابرز مظاهرها الجسم السليم والقوام الصحة نعمة كبرى يط
المعتدل، والقوام ليس هو الذي يظل قائما معتدال لدقائق، ولكن هو الموجود في كل اوضاع الجسم 

 في جميع االعمال واالنشطة التي يقوم بها الفرد في حياته اليومية المرتبطة بجسده، كما انهوالمختلفة، 
يرتبط بالعديد من النواحي المهمة لالنسان من حيث ارتباطه بالصحة و الشخصية والعمل والنمو 

  .والنواحي النفسية والسلوكية وممارسة األنشطة الحركية عامة واالنشطة الرياضية خاصة
ان مفهوم القوام من وجهة نظر مختصي النظام الحركي ال يقتصر على شكل الجسم وحدوده 

ط، بل ان القوام هو العالقة الميكانيكية والوظيفية بين اجهزة النظام الحركي المختلفة، فكلما الخارجية فق
تحسنت هذه العالقة كان القوام سليما، فوجود التشوهات القوامية يحد من كفاءة الجهاز الحركي بشكل 

يفية او عام، مثل عمل المفاصل والعضالت في منطقة التشوه، سواء كان ذلك من الناحية الوظ
الميكانيكية، واستمرار وجود ذلك التشوه قد يؤدي الى االضرار بالنواحي التركيبية كتشكيل العظام في 
اوضاع جديدة تالئم التشوه الموجود وقد اثبتت بعض القياسات باستخدام اشعة اكس إلى وجود تغيرات 

 ,Timothy) (R. et al عظمية وغضروفية مصاحبة للتشوهات وتسمى هذه باإلنحرافات التعويضية

ان االهتمام بدراسة التشوهات القوامية ليس باالمر الحديث فقد ظهرت العديد من الدراسات في . 2005
هذا المجال حيث يعتبر البحث العلمي في القوام حقال خصبا للدارسين من خالل تقويم شكل الجسم 

الى القوام اال انه الى عهد ليس ووضع معايير نموذجية تحدد تركيبه وابعاده، ورغم تطور النظرة 
 لوحظ ان كثيرا من الناس يملكون حيثبالبعيد كانت عملية تقويمه تقتصر على وضع الوقوف فقط، 

قواما معتدال في وضع الوقوف ولكن عند الحركة تظهر عيوب خطرة في القوام، لذلك اصبحت 
  (Lisa& Amanda, 2009). القياسات الحديثة للقوام تتضمن القياس اثناء الحركة ايضا

 في جسم متخصصةالنظام الحركي لجسم االنسان نظام متكامل ومتضافر بين أجهزة رئيسة و
، و يتجلى االعجاز في تصميمه )العظمي الجهاز العصبي، الجهاز العضلي، الجهاز(االنسان هي 
تتم حركة الجسم حيث بتناغم وتزامن بما يخدم الوظائف الحركية الالزمة لحياة االنسان، البنائي وعملة 

  .بمشاركة وتكامل هذه األجهزة وإخراجها بشكل منظم و منسق يحقق الهدف المطلوب
 حيث ، كثير من مشاكل النظام الحركي للمرأةان لبس االحذية ذات الكعب العالي يتسبب في ظهور 

ان المشي يواجه الجهاز الحركي توترا عاليا و محددات لحرية الحركة خصوصا اثناء المشي، رغم 
   .بشكله الطبيعي ال يتطلب هذا القدر من التوترات و يؤدى بصورة آليه

ان راحة القدم وثبات اتزانها في المشي والوقوف تتجلى في كونها " القدم"ويؤكد خبراء طب 
مسطحة إذ يتوزع ضغط وزن الجسم على سطحها كامال، وعند لبس األحذية ذات الكعب العالي فإن 

ليل السطح الذي من شأنه الضغط على منطقة دون منطقة، كما ان ثبات الجسم ذلك يؤدي الى تق
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كلما اتسعت القاعدة كان ف يتناسب تناسبا عكسيا مع إتساع أو ضيق القاعدة التي يرتكز بها على األرض
المرأة للكعب العالي هو قلب للقاعدة حيث انه  ، و ارتداء)Marijeanne, 2008(الجسم أكثر ثباتا 

ما ل ثقل الجسم إلى مقدمة القدمين يزداد االندفاع إلى االمام اثناء الوقوف وخصوصا اثناء المشي بانتقا
قل ضمن الحدود ث وإبقاء خط مركز ال يضطر الجسم إلى البقاء مشدودا إلى الوراء حفاظا على التوازن

آالم الظهر نتيجة ، كما أن لبس الكعب العالي قد يكون احد ابرز مسببات المناسبة لقاعدة االرتكاز
حدوث تشوهات في العمود الفقري الذي قد يؤدي في النهاية إلى االنزالق الغضروفي نتيجة ضغط 
الفقرات ووضعها غير الطبيعي ، كما ان خشونة مفاصل الركبتين يعتبر أمرا واردا لما يسببه الكعب 

تقلصا في عضالت ، كما و يسبب ) الرضفة(العالي من ضغوط على غضاريف الركبة و غطاءها 
العضالت وضمور األخرى مما يفقد الجهاز العضلي االتزان الوظيفي   فيحدث نمو لبعض دون األخرى

 فتزداد اآلالم بمرور الوقت ، وقد اظهرت بعض )kinetic chain (واحداث خلل في السلسلة الحركية
ة بظهور كثير من العيوب الدراسات الى ان لبس المرأة للكعب العالي يشوه جمال وتناسق جسم المرأ

الجسمانية  و الصحية المعقدة مثل تدلي الثديين و بروز البطن لالمام  وال ينتهي االمر عند ذلك بل 
وجد ان هذه االحذية ذات الكعب العالي تساعد على كبر حجم االرداف واالفخاذ ، اضافة الى استدارة 

االثر إلى االضرار باألجهزة الحيوية الداخلية الظهر والمنكبين، كما انه و باستمرار ارتدائه يمتد 
للمرأة، فمثالً تشوه تجوف القطن يصاحبه قصر وقوة في عضالت القطن وضعف وإطالة في عضالت 
البطن مما يسمح لألحشاء الداخلية بالتحرك من أماكنها فيتسبب ذلك في حدوث اضطرابات عديدة في 

 ,Lynn T(نقالب الرحم وتقلل من كفاءتها في العمل األجهزة الحيوية الموجودة بهذه المنطقة  كا

2007.(  
وقد أكدت الدراسات على ان ارتداء الكعب العالي يؤثر سلبا على المتغيرات الكيناماتيكية 
للمشي،مما يؤدي الى تعجيل التعب العضلي وارتفاع معدل استهالك الطاقة ، كما ان لبس الكعب العالي 

عند مرحلة و) Initial contact(تقرار القدم لحظة مالمستها االرض يعد سببا رئيسيا للخلل في اس
ما يتنج عنه عدم ثبات واستقرار القدم و الذي يعتبر مؤشرا الى ارتفاع ) Stance Phase(االرتكاز 

  .نسبة احتماالت حدوث االلتواء في مفصل الكاحل او الخلل في التوازن المسبب للسقوط
 

  : مشكلة الدراسة 
 بالنظام الحركي عامة ةالمرتبطوإطالعهم على االدبيات والدراسات  ونهتمام الباحثمن خالل ا

نتشار لبس الكعب العالي، والذي تعتبره المرأة احد مستلزمات ومالحظتهم إلو الصحة الحركية خاصة 
لجسمي االناقة و ابراز الناحية الجمالية دون االكتراث لما يسببه من انعكاسات وانتكاسات على النظام ا

ثر لبس الكعب العالي واضراره على أل  مدى وعي المجتمع االردني عنونالحركي، تساءل الباحث
الصحة الحركية و قوام المرأة، و حيث ان الكفاءة الحركية هي التي تعتبر محرك الحياة األساسية في 
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 و في ضوء ي المجتمع فالمرأةومكانة همية اإلنتقال واالستقاللية في االعتماد على الذات، و نظرا أل
  .  تبرز مشكلة هذه الدراسةاالردنيةندرة الدراسات في مجال تقييم القوام اثناء الحركة في البيئة 

  
  :أهمية الدراسة

 الكعب  حذاءاشارة الى مقدمة و مشكلة الدراسة وفي ضوء تأثر المتغيرات الميكانيكية بلبس
 وما تسببة من ، للمرأة و صحتها الحركية خاصةالعالي وما يعكسة ذلك من تأثير على الصحة العامة

كتسبت هذه الدراسة اهميتها تتشوهات قوامية تؤدي الى الخلل الوظيفي في نظامها الجسمي الحركي، 
 وأنها تدرس حالة صحية عامة تهم االردني، المجتمع في الدراسات في ظل ندرة هذا النوع من

لحركية للمرأة بشكل خاص، اضافة لذلك انها تتناول المجتمع ككل وتهم العاملين في مجال الصحة ا
متغيرات ميكانيكية تساهم في االستدالل على طبيعة ومسببات بعض التشوهات القوامية الناتجة عن 

 وبالتالي يمكن االستفادة من نتائج هذه ،نيكي الذي يتسبب به لبس احذية الكعب العالياالخلل الميك
لالزمة في البرامج التدريبية على مستوى منتسبي اندية اللياقة الدراسة في وضع البروتوكوالت ا

  . وكذلك على مستوى العاملين في مجال الوقاية والتأهيل المتعلقة بالقوام وانحرافاته،البدنية
  

   :تهدف الدراسة للتعرف الى
ة ماتيكية اثناء الحركاالمتغيرات الكين و بعض قوامال الكعب العالي على على حذاءاثر لبس  .1

  :، وهذه المتغيرات هي كما يلي) المشي(
  :)Gait(الزمانية والمكانية  للمشية  •
ü  طول الخطوةStride Length (m) 

ü  عرض الخطوة Stride Width (m) 

ü  تردد الخطوة Cadence (steps/min) 

ü  زمن الخطوة Stride Time (s) 

ü  االرتكاز  مرحلة زمن Stance Phase Time (s) 

ü لة االرتكاز  النسبة المئوية لمرحStance Phase % 

ü  النسبة المئوية لمرحلة المرجحة Swing Phase % 

ü سرعة المشي  Walking Velocity (m/s)  

 Ankle Dors -Plantar Flexion, Knee Flex-Extensionزوايا مفصل الكاحل  •

  Knee Flex-Extension زوايا مفصل الركبة  •
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  :تساؤل الدراسة
اتيكية  اثناء الحركة ام المتغيرات الكين القوام وبعض العالي على الكعبحذاءما هو اثر لبس  .1

  ؟) المشي(
  :)Gait(الزمانية والمكانية  للمشية  •
ü  طول الخطوةStride Length (m) 

ü  عرض الخطوة Stride Width (m) 

ü  تردد الخطوة Cadence (steps/min) 

ü  زمن الخطوة Stride Time (s) 

ü  االرتكاز  مرحلة زمن Stance Phase Time (s) 

ü  النسبة المئوية لمرحلة االرتكاز Stance Phase % 

ü  النسبة المئوية لمرحلة المرجحة Swing Phase % 

ü سرعة المشي  Walking Velocity (m/s)  

 Ankle Dors -Plantar Flexion, Knee Flex-Extensionزوايا مفصل الكاحل  •

   Knee Flex-Extension زوايا مفصل الركبة  •

  : السابقةالدراسات
 Asdis Arnadottir, Inga Hrund Kjartansdottir, Sigriour Katrinقام كل من 

Magnusdottir, 2011 مقارنة ( بدراسة  بعنوان  النشاط العضلي للطرف السفلي اثناء المشي
قياسات التخطيط الكهربائي للعضالت العاملة اثناء المشي  بلبس الحذاء الرياضي و حذاء الكعب 

حيث هدفت الدراسة للتعرف الى التغيرات في نشاط العضالت العاملة في المشي اثناء لبس  ) العالي
حذاء التدريب الرياضي مقارنتا بالمشي اثناء لبس حذاء الكعب العالي ، وقد قاموا باخذ القراءات 

فراد العينه  سيدة حيث تم اخذ القياسات ال24وكانت عينة الدراسة . للمتغيرات الزمانية والمكانية ايضا
وتم جمع البيانات في فترة واحدة وذلك اثناء لبسهن . اثناء المشي على التريدميل المزود بمنصة قوة

وقد تم تسجيل ).  سم 8 و 6 و 3( اربعة ازواج مختلفة من االحذية ذات ارتفاعات مختلفة للكعب 
 fibularisشظوية الطويلة ال: البيانات للعضالت الفاعلة اثناء االداء واستهدف القياس للعضالت

longus و الظنبوبية االمامية tibialis anterior و العضلة النعلية ،soleus وعضلة الساق ،
gastrocnemius و العضلة ذات الرأسين الفخذية ،biceps femoris والعضلة المتسعة الوحشية ،

vastus lateralis والعضلة الفخذية المستقيمة ،rectus femorisعضلة االلوية المتوسطة ، و ال
gluteus medius  . عند مقارنة المشي اثناء لبس حذاء التدريب الرياضي بالمشي اثناء لبس حذاء

لزيادة النشاط العضلي في سم اظهرت النتائج زيادة ذات داللة احصائية 8الكعب العالي الذي ارتفاعه 
  ، و العضلة النعلية (p<0,001)ة  عند مستوى الداللfibularis longusالشظوية الطويلة كل من 
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 عند مستوى gastrocnemius medialis، وعضلة الساق soleus(p<0,01)عند مستوى الداللة 
 ، (p<0,001) عند مستوى الداللة gastrocnemius lateralisعضلة الساق  ، و(p<0,05)الداللة 

، وقد اظهرت العضلة (p<0,001) عند مستوى الداللة vastus lateralisوالعضلة المتسعة الوحشية  
 اعال زيادة نشاط وبما يزيد عن الثالثة اضعاف نشاطاها عند fibularis longusالشظوية الطويلة 
كما اظهرت نتائج ). سم8لبس حذاء التدريب الرياضي و حذاء الكعب العالي (مقارنته بالحالتين 

 foot progression تقدم القدم الدراسة ان كل من متغيرات طول الخطوة وعرض الخطوة وزاوية
و تعكس هذه . تقل كلما ازداد ارتفاع كعب الحذاء وكذلك لوحظ ظهور تضاؤل في قوة الدفع للقدم

النتائج زيادة الطلب على ديناميكية االستقرار كما وتظهر الضعف في دفع القدم اثناء المشي بأحذية 
 من الدراسات المشابهة مع استعمل انواع وقد اوصى الباحثون باجراء مزيد. الكعب العالي بوضوح

اخرى من االحذية و دراسة نشاط مجموعات عضلية عاملة اخرى ودراسة المتغيرات على ارضيات 
  .ذات طبيعة مغايرة عن التي استخدمت في هذه الدراسة

 Iunesالتي قام بها " البالغات النساء بين العالي الكعببلبس  الجسم قوام تأثر"في الدراسة 

DH; et al, 2008 في هي سبب ذات الكعب العالي األحذية  استخدامكان إن تقييم وهدفت إلى 
 التصويري المسح خالل من تقاس التي المتغيرات من مجموعة إلى استنادا ،في القوام التغيرات
) االولى المجموعة (العالي الكعب يستخدمن ما غالبا الالتي من النسوة )20( ، تم تصويرالمحوسب

 األمامي المستوى في) الثانية المجموعة (متقطع بشكل العالي الكعب يستخدمن الالتي من النسوة )20(و
 باستخدام) ج،  خنجرالكعب  باستخدام) ب ؛الحذاء لبس دون) أ طرق: شروط ثالثة تحت والسهمي

 التحليل إجراء تم ثم.التصويري المسح طريق عن وتحليلها تم التصوير بشكل عشوائي. الكعب العالي
 العالي الكعبنوع  استخدام معدل تكرار لمقارنة 3×2 التباين تحليل باستخدام وذلك اإلحصائي،
 زاوية رأس بروز  الفرق بين المجموعات فيفقط  النتائجوأظهرت، ٪5 داللة مستوى عند األحذية،

 والتي اليمنى، بةالرك محاذاةب  المنطقةفي األحذية نوع تأثيرلوحظ ). P <0.01  (المجموعات بين فرق
 أنواع لجميع تأثير أيضا ولوحظ). p = 0.03 (ودون لبس الحذاء خنجرال كعب بين الفرق فقط أظهرت

ولم يكن هناك اختالف في باقي زوايا . ،)القصبة الرضفية ( رصغيال ظنبوبيال زاوية األحذية لمتغير
 الكعب حذاء ونوع ر لبس  الحذاءمعدل تكرا الطرف السفلي ألنواع لبس االحذية استنتجت الدراسة ان

  .القوام لدى عينة الدراسة يغير لم عمليا العالي
 حذاء الكعب العالي تأثيرات، بعنوان Broch NL, Wyller T, Steen H 2004في دراسة 

 في الرسم تم استخدام منهج ،الرسم تحليلمبدأ : قاعدةالو القدم بين الضغط وشكل  الحذاء على 
 نموذج باستخدام ،األقدام تحت والعبئ الواقع حذاء الكعب العالي بين العالقة وضيحلت السهمي المستوى
 في التغير لحساب لمبدأل تحليل إجراء يمكن التخطيطية، الرسومات أساس على االبتدائيةالنظرية 
اتجاه القدم، نموذج يبين عدم وجود  توجيه في تغيير مععلى  االرضية  الميكانيكية وطالضغط توزيع

غيير اثناء الوقوف، يزداد العبئ تحت مقدمة القدم ويتناقص العبئ تحت الكعب ومع زيادة ارتفاع ت
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الكعب والتغييرات المناظره في شكل الحذاء، يمكن تأكيد هذه النتائج من خالل الرسومات وقياسات 
 وراء قيالمنط األساس، متقدمة أدوات تطبيق دون الرسم أسلوب استخدام يمكن ولكنتحليل المشي، 

 المشاكل لتعقيدات أكثر فهمال لتسهيل بسيطة ووسائل الشائعة المصطلحات الستخدام هو النموذج هذا
 كثير في السريري التشخيص لتكملة مفيدة طريقة تكون أن المفترض ومن ،العظام ميكانيكيةل األساسية

  . المتطورة األجهزة  ال تتوفر فيهاالتي الحاالت من
التأثيرات البايوميانيكية للبس في الدراسة   Chang-Min Lee et al 2001ويذكر كل من 

 الساق من متكررة شكاوي أحذية كعب عالي إلى شابة انثى )200(ـل، اشار المسح حذاء الكعب العالي
 للتأثيرات البايوميانيكية للبس حذاء الكعب العالي ميدانية دراسة درست. وبالتالي الظهر، أسفل وآالم

 نساء) 5(اثناء الوقوف من  الثبات واثناء المشي عند)  سم8 و4,5صفر،  (عات من الكعبلثالث ارتفا
 نخفضت كعب،ال ارتفاع ازداد حيث كلما. رئيسية بايوميكانيكية آثار أربعة لوحظ. ة جيدهصحب شابات
 األمامي ظنبوبي للEMG) (زيادة النشاط الكهربائي وبالمثل،. كبير بشكل الجذع انحناء زاوية

 من رأسيةال حركة وازدادت الالظهرلعضالت اسفل  EMG  النشاط الكهربائيوانخفاض ، )لقصبةا(
 الضغوط هذه بسبب. العالي الكعب أحذية - ارتفاع مع المشي أثناء ملحوظ بشكل الجسم مركز كتلة
  .العالي الكعب ارتداء تجنب ينبغي وأضاف،
  

  : البحث وطريقةمنهج
  .وذلك لمالئمته وطبيعة أهداف الدراسةالتحليلي صفي  المنهج الوفي الدراسةاستخدم 

  
  :عينة الدراسة

 مدرسة تربية رياضية ممن يدرسن في مدارس وكالة الغوث 35تكونت عينة الدراسة من 
- 22الدولية في مدينة عمان، حيث تم اختيار عينة الدراسة بشكل قصدي ممن تتراوح اعمارهن بين 

  .سنة28
  

  :متغيرات الدراسة
  .المستخدم في الدراسةارتفاع كعب الحذاء  :ر المستقل المتغي

  
  :المتغيرات التابعة

  :.المتغيرات الكينماتيكية قيد الدراسة وهي -1
  :)Gait(الزمانية والمكانية  للمشية  •
ü  طول الخطوةStride Length (m) 

ü  عرض الخطوة Stride Width (m) 
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ü  تردد الخطوة Cadence (steps/min) 

ü  زمن الخطوة Stride Time (s) 

ü  االرتكاز  مرحلة زمن Stance Phase Time (s) 

ü  النسبة المئوية لمرحلة االرتكاز Stance Phase % 

ü  النسبة المئوية لمرحلة المرجحة Swing Phase % 

ü سرعة المشي  Walking Velocity (m/s)  

 Ankle Dors -Plantar Flexion, Knee Flex-Extensionزوايا مفصل الكاحل  •

   Knee Flex-Extensionفصل الركبة  زوايا م •

  :األدوات واألجهزة المستخدمة 
 الثانية /  فريم Sony  25 من نوع 2  عدد Digitalكاميرة فيديو  •

 جهاز كمبيوتر •

 :، موديل(APAS)نظام آرييل لتحليل االداء الحركي  •

)APAS2000- APAS/3DGait-nn Version 1.02- Ariel Dynamics(  

 الصقات عاكسة •

 مX 1م 1ة قياسية مرجعي •

  لتثبيت الكميرات علية اثناء التصوير2 عدد حامل ثالثي •

   سم7.4حذاء كعب عالي ارتفاع كعبه  •

  :إجراءات الدراسة
  :قبل التصوير
ü شرح اهداف واجراءات الدراسة للعينة وتم اخذ موافقها ألجراء التصوير  . 

ü مة ومناسبة االضاءة التأكد من مالءمة موقع التصوير من حيث عوامل االمن والسال. 

ü  تحديد مواقع وضع كميرات التصوير بما يتناسب و المستويات الفراغية التي تتم عليها 
  .الحركة وهي المستوى الجانبي والمستوى االمامي

  : التصويرأثناء
ü  تم تثبيت الكاميرات على الحامل الثالثي بحيث يتعامد البعد البؤري للعدسات على مركز

 .م من موقع الحركة4توى الفراغي للحركة وعلى مسافة الحركة و على المس

ü تم تصوير مرجعية القياس في مكان الحركة. 

ü  مفصل الكاحل –مقدمة القدم (تم تحديد نقاط مفاصل الجسم بواسطة الالصقات العاكسة – 
 ) مؤخرة الكعب خلف القدم - مفصل الكتف– مفصل الحوض –مفصل الركبة 

ü ات اثناء فترة تصوير االداء الحركيتم التأكد من تشغيل الكامير. 
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ü تم اعطاء ايعازات صوتية برقم المحاولة ليتم توحيد المحاوالت بين الكاميرتان. 

ü تم التأكد قبل واثناء كل محاولة من وجود الالصقات العاكسة في مواضعها السليمة. 

ü  حافي (ه  محاوالت للمشي سواء بلبس حذاء الكعب العالي او بدون5قام الباحثون بتصوير
 )القدمين

ü  وخمسة ) حافي القدمين(قامت عينة الدراسة بالمشي خمسة محاوالت دون لبس الحذاء
وضمن خط السير المحدد لها من )  سم7.4ارتفاعة (محاوالت اخرى بلبس حذاء الكعب العالي 

 .قبل الباحثون لتتحقق شروط التصوير العلمي

  :بعد التصوير
ü   التصوير والقطات بما تتطلبه اهداف الدراسة، كما تم تم عرض الفلم والتأكد من وضوح

 .تحديد المحاوالت التي تمتاز بتلقائية االداء الحركي بصورة طبيعية لتحليلها

ü  تم استخدام برنامج التحليل الحركيAPAS 

 تم تحديد نقطة البدء والنهاية للمقطع المراد تحليله •

 ثانية/  اطار 50تم تقطيع الصور والحصول على عدد  •

تم تحديد مرجعية القياس وتعريف البرنامج على ابعادها الحقيقية ليتم محاكاتها ضمن القياسات  •
 المبرمجة فيه وحسب البيانات والنتائج المطلوبة والمتعلقة باهداف الدراسة

للمحورين السيني والصادي بحيث يكون واضح في كل ) 0،0(تم تحديد مرجعية المحاور  •
 االطارات المصورة

 Digitizing التنقيط وتحديد نقاط المفاصل تم عمل •

تم تحويل النقاط بعد االنتهاء منها كاملة الى البرنامج لمعالجتها رياضيا واجراء كافة المعادالت  •
 وحسابها

  .تم استخراج البيانات لالستدالل و لعرض هذه النتائج و مناقشتها •
  :التحليل االحصائي

متوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية من حزمة لمعالجة بيانات الدراسة تم استخراج  ال
SPSS باإلضافة حساب النسب المئوية لمرحلتي االرتكاز والمرجحة وحساب تردد الخطوة ،

  .وسرعة المشي
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  : النتائج ومناقشةعرض
 المتغيرات  بعض الكعب العالي علىحذاءما هو اثر لبس " ولإلجاجة على تساول الدراسة  .1

اللذان ) 2(والجدول رقم ) 1(تم اإلستعانة بالجدوال رقم " ؟) المشي(  اثناء الحركة اتيكيةامالكين
دون لبس حذاء الكعب العالي، ومع  يوضحان الحسابية واإلنحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة

 .لبس حذاء الكعب العالي على التوالي

ف إلى عالقة لبس حذاء الكعب للتعر) 2(و ) 1(والشكل رقم ) 3(وتم اإلستعانة بالجدول رقم  .2
 .العالي على القوام

   ) 1( الجدول رقم 
  )35= ن (دون لبس حذاء الكعب العالي  المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة

  المتغير  الطرف اليسار  الطرف اليمين
  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي

  0.016  1.04  0.011  1.02  زمن ا لخطوة
  0.012  0.68  0.014  0.67  زمن االرتكاز
  0.024  0.86  0.021  0.87  طول الخطوة
  0.010  0.11  0.014  0.10  عرض الخطوة

الفروق ذات داللة في المتغيرات الزمانية والمكانية للمشي بدون حذاء  ) 1( يبين الجدول رقم 
بدون حذاء للطرف االيمن  في حالة المشي زمن الخطوةسط الحسابي لحيث ان المتو)  حافي القدمين(
، )0.016(وبإنحراف معياري ) ث1,04(، وللطرف االيسر )0.011(وبإنحراف معياري )  ث1.02(

  )ث670.(عند المشي بدون حذاء للطرف االيمن  االرتكاز  مرحلة زمنكما ان المتوسط الحسابي ل
، وان  )0.012(وبإنحراف معياري ) ث0.68 ( رف االيسر ، والط)0.014(وبإنحراف معياري 

للطرف االيمن والطرف ) 860.( ،)870.(بدون حذاء  في حالة المشي تكانمتوسط طول الخطوة 
على التوالي، ومتوسطات عرض الخطوة عند المشي ) 0.024( ، )0.021(االيسر وبإنحراف معياري 

( ،)0.014( والطرف االيسر وبإنحراف معياري للطرف االيمن) 110.، 100.(بدون لبس الحذاء 
  .على التوالي ) 0.010

   )2( الجدول رقم 
 )35= ن (مع لبس حذاء الكعب العالي  المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة

  المتغير  الطرف اليسار  الطرف اليمين
  نحراف المعيارياال  الوسط الحسابي  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي

  0.024  1.49  0.021  1.46  زمن ا لخطوة
  0.019  1.04  0.022  1.03  زمن االرتكاز
  0.016  0.71  0.015  0.72  طول الخطوة
  0.014  0.17  0.012  0.17  عرض الخطوة
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فروق ذات داللة في المتغيرات الزمانية والمكانية للمشي بلبس حذاء ) 2(يوضح الجدول رقم 
 في حالة المشي لبس حذاء الكعب العالي  زمن الخطوةان المتوسط الحسابي لالكعب العالي، حيث 

وبإنحراف ) ث1.49(، وللطرف االيسر )0.021(وبإنحراف معياري )  ث1.46(للطرف االيمن 
كان في حالة المشي بلبس حذاء  االرتكاز  مرحلة زمن، كما ان المتوسط الحسابي ل)0.024(معياري 

) ث1.04( ، والطرف االيسر  ) 0.022(للطرف األيمن وبإنحراف معياري )  ث1.03(الكعب العالي 
 في حالة المشي بلبس حذاء الكعب تكان، وان متوسط طول الخطوة  )0.019(وبإنحراف معياري 

) 0.016( ،)0.015(للطرف االيمن والطرف االيسر وبإنحراف معياري قدره ) 710.، 720.(العالي 
للطرف ) 170.، 170. (الكعب العالي في حالة المشي بلبس تكانة على التوالي، وان عرض الخطو

  .على التوالي) 0.014( ،)0.012(االيمن والطرف االيسر وبإنحراف معياري قدره 
الفروق في المتغيرات الزمانية والمكانية للمشي بدون حذاء ) 2(و ) 1( يبين الجدول رقم 

زمن المتوسط الحسابي ل) 1( يبين الجدول رقم وبلبس حذاء الكعب العالي،  حيث) حافي القدمين(
، )0.011(وبإنحراف معياري )  ث1.02 (بدون حذاء وكانت للطرف االيمن في حالة المشي الخطوة

المتوسط الحسابي ) 2(ويبين الجدول رقم  ،)0.016(وبإنحراف معياري ) ث1,04(وللطرف االيسر 
وبإنحراف )  ث1.46(للطرف االيمن لي وكانت   في حالة المشي بلبس حذاء الكعب العازمن الخطوةل

، ويالحظ من ذلك زيادة )0.024(وبإنحراف معياري ) ث1.49(، وللطرف االيسر )0.021(معياري 
  .زمن الخطوة في حالة المشي بالكعب العالي مقارنة بالمشي بدون حذاء

ي بدون حذاء عند المش االرتكاز مرحلة زمنان المتوسط الحسابي ل) 1(ويبين الجدول رقم 
وبإنحراف ) ث0.68 ( ، والطرف االيسر )0.014( وبإنحراف معياري  ) ث670.(للطرف االيمن 

في حالة المشي  االرتكاز  مرحلة زمنالمتوسط الحسابي ل) 2(، ويظهر الجدول رقم  )0.012(معياري 
( طرف االيسر ، وال) 0.022(للطرف األيمن وبإنحراف معياري )  ث1.03(بلبس حذاء الكعب العالي 

في حالة المشي  االرتكاز  مرحلة زمن،ويالحظ من ذلك زيادة  )0.019(وبإنحراف معياري ) ث1.04
  .بالكعب العالي مقارنة بالمشي بدون حذاء

) 860.( ،)870.(بدون حذاء في حالة المشي متوسط طول الخطوة ) 1(ويظهر الجدول رقم 
على التوالي، ويوضح ) 0.024( ، )0.021(ي للطرف االيمن والطرف االيسر وبإنحراف معيار

) 710.، 720. (تفي حالة المشي بلبس حذاء الكعب العالي كانمتوسط طول الخطوة ) 2(الجدول رقم 
على التوالي، ويالحظ ) 0.016( ،)0.015(للطرف االيمن والطرف االيسر وبإنحراف معياري قدره 

  .عالي مقارنة بالمشي بدون حذاءمن ذلك قصر طول الخطوة في حالة المشي بالكعب ال
، 100.(متوسطات عرض الخطوة عند المشي بدون لبس الحذاء ) 1(ويبين الجدول رقم 

على التوالي،  ) 0.010( ،)0.014(للطرف االيمن والطرف االيسر وبإنحراف معياري ) 110.
) 170.، 170. (الكعب العالي في حالة المشي بلبس تكانان عرض الخطوة ) 2(ويوضح الجدول رقم 

على التوالي، ويالحظ  ) 0.014( ، )0.012(للطرف االيمن والطرف االيسر وبإنحراف معياري قدره 
  .من ذلك زيادة في عرض الخطوة في حالة المشي بالكعب العالي مقارنة بالمشي بدون حذاء



 3 العدد - 1المجلد / كلية التربية الرياضية / جامعة بغداد / المؤتمر العلمي الدولي األول لعلوم الرياضة 

 312

  ) 3(الجدول رقم 
من والطرف االيسر لعينة الدراسة نتائج المتغيرات الزمانية والمكانية المحسوبة لكل من الطرف االي

   )35= ن . ( وعند المشي بلبس الكعب العالي) حافي القدم(عند المشي بدون حذاء 
  المتغيرات  عند المشي بالكعب العالي  عند المشي دون حذاء

  الطرف االيسر  الطرف االيمن  الطرف االيسر  الطرف االيمن الزمانية والمكانية

  69.80  70.54  65.38  65.68  (%)رتكازالنسبة المئوية لمرحلة اال
  30.20  29.46  34.62  34.32  (%)النسبة المئوية لمرحلة المرجحة 

 88.45 116.5  )دقيقة/خطوة(تردد الخطوة 

 0.97 1.68  )ث/م (سرعة المشي

 في حالة المشي بلبس النسبة المئوية لمرحلة االرتكازأعاله أن ) 3(يظهر من الجدول رقم 
 النسبة المئوية لمرحلة االرتكازللطرف االيمن والطرف االيسر على التوالي مقارنة ) 70، 69(الحذاء 

للطرف االيمن والطرف االيسر على التوالي، ويالحظ من ) 59.45، 59.75(عند المشي بدون حذاء 
  . في حالة المشي بالكعب العالي مقارنة بالمشي بدون حذاءالنسبة المئوية لمرحلة االرتكازذلك زيادة 

للطرف االيمن ) 30، 31( في حالة المشي بلبس الحذاء ت كانكذلك النسبة المئوية لمرحلة المرجحة
) 40.55، 40.25(بدون حذاء  النسبة المئوية لمرحلة المرجحةوالطرف االيسر على التوالي مقارنة ب

مرحلة النسبة المئوية لللطرف االيمن والطرف االيسر على التوالي، ويالحظ من ذلك انخفاض 
في حالة المشي بالكعب العالي مقارنة بالمشي بدون حذاء، وهذا يدلل على سرعة اإلنتقال في  المرجحة

 .المشي مع الكعب العالي بسبب قلة التوازن والخوف من السقوط

) 88.45(كان في حالة المشي بلبس الحذاء أيضا ان تردد الخطوة ) 3(ويظهر الجدول رقم 
، ويالحظ من ذلك انخفاض تردد الخطوة في )116.5(د المشي بدون حذاء مقارنة بتردد الخطوة عن

 كانت في حالة المشي بلبس سرعة المشيكذلك . حالة المشي بالكعب العالي مقارنة بالمشي بدون حذاء
، ويالحظ من ذلك )1.66(مقارنة بزمن الخطوة عند المشي بدون حذاء ) 960.(حذاء الكعب العالي 
  .طوة في حالة المشي بالكعب العالي مقارنة بالمشي بدون حذاءانخفاض في زمن الخ

في ضوء ما سبق من تأثر المتغيرات المكانية والزمانية للمشية في حالة المشي بلبس الكعب 
العالي من حيث زيادة زمن الخطوة ومرحلة االرتكاز ونسبته المئوية وكذلك عرض الخطوة يجد 

قات في حرية الحركة، تعزى الى حذر وخوف العينه من الباحثون انها مؤشرات على وجود معي
وتتفق هذه . احتماليات السقوط، بسبب عدم التوازن الرتفاع مركز الثقل الناتج عن لبس الكعب العالي

 ولعل ما يعزز ذلك نتائج زوايا Marijeanne, 2008 و دراسة abueid,2010النتائج مع دراسة 
  ).2(يا مفصل الركبة في الشكل رقم وزوا) 1(مفصل الكاحل في الشكل رقم 
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  زوايا مفصل الكاحل يوضح الرسم البياني) 1(شكل رقم 

ankle dors-plantar flexion, knee flex-extension  

  
  knee flex-extensionزوايا مفصل الركبة يوضح الرسم البياني ) 2(شكل رقم 

  
 ,Ankle Dors -Plantar Flexion) زوايا مفصل الكاحلالفروق في ) 1( الشكل رقم يظهر

Knee Flex-Extension) و بسبب الخلل في )(Ankle Dors -Plantar Flexion, Knee Flex-
Extension يعتبر ذلك   للقدم فإن ذلك يلقي بالعبء على عدد من عضالت الطرف السفلي كما و

يث ان هذا وح)  Subtalar Joint( الكاحل المشتركة تحتمؤشرا على الخلل الحركي في مفصل
 و التدوير  Inversionالمفصل له عالقة ومسؤولية مباشره عن حركات القدم خاصة التدوير للداخل 

 ولكونه عضوا رئيسيا من الناحية الميكانيكية للحفاظ على استقرار القدم من حيث   Eversionللخارج 



 3 العدد - 1المجلد / كلية التربية الرياضية / جامعة بغداد / المؤتمر العلمي الدولي األول لعلوم الرياضة 

 314

عد في التحكم دورة في امتصاص الصدمة عند مالمسة القدم لالرض، وهناك خمسة عضالت تسا
 ( الظنوبي األمامي والقابضة الطويلة لألصابع-1:  وهيInversionبحدوث تدوير القدم للداخل 

Tibialis Anterior, Flexor digitorum longus ( 2- والنعلية-3 والقابضة لإلبهام )Flexor 
Hallucis, Soleus (   

 Eversion بع المدوره للخارج الباسطة لألصا-Tibialis posterior5) (والظنوبي الخلفي -4
Extensor Digitorum   

 : وهيكما ان هنالك اربعة عضالت مسئوولة عن تدوير القدم للخارج 
( Longus) الطويلة, (peroneus tertiusالشظوية الثالثة), (peroneus longus)الشظوية الطويلة, 

(peroneus brevis)الشطوية القصيرة. 
 يتضح وجود فروق بسيطه اال ان ذلك يدل الى وصول الخلل في )2(وبالنظر الى الشكل رقم 

السلسلة الحركية الى منطقة الركبة، فالعبء الملقى على عضالت الطرف السفلي والناتج عن التغيرات 
الكينامتيكية في مفصل الكاحل يحد من قدرة العضالت على احداث االنقباضات العضلية بصورة مثالية 

والعضلة في اتخاذ طولها الطبيعي وقت االسترخاء حيث ان الخلل في طول او لعدم بدء االنقباضات 
قصر العضلة ينتج ضعفا في احداث انقباض عضلي مناسب ناهيك عن عدم التناسق الناتج عن ارتفاع 

المبالغ فيه يجعل عضلة الساق والنعلية ) Planter Flexion(وضع مفصل الكاحل الكعب حيث ان 
Gastro – Soleusوضع تقصيري في .  

  
  :خرجت الدراسة باإلستنتاجات التالية

زيادة زمن الخطوة ومرحلة االرتكاز و عرض الخطوة في حالة المشي بالكعب العالي مقارنة  .1
  .بالمشي بدون حذاء

 .قصر طول الخطوة في حالة المشي بالكعب العالي مقارنة بالمشي بدون حذاء .2
  .حالة المشي بالكعب العالي مقارنة بالمشي بدون حذاء في النسبة المئوية لمرحلة االرتكاززيادة  .3
 زمن الخطوة في حالة المشي بالكعب العالي مقارنة  والنسبة المئوية لمرحلة المرجحةانخفاض  .4

 .بالمشي بدون حذاء
لبس الكعب العالي يؤدي إلى خلل في السلسلة الحركية في منطقة الكاحل تصل لمنطقة الركبة،  .5

ضالت الطرف السفلي في مفصل الكاحل يحد من قدرة العضالت على فالعبء الملقى على ع
 .احداث االنقباضات العضلية بصورة 

لبس الكعب العالي يسبب توترات في العضالت بما ينعكس على عدم اعتدال القوام واتزانه نظرا  .6
ة، ألرتفاع مركز ثقل الجسم مما يؤدي بدوره الى خلق قوى اضافية مؤثرة على المنطقة القطني

 .احداث توترات في العضالت بما ينعكس على عدم اعتدال القوام واتزانه
 لتعمل على المساهمة في الحفاظ على  أرتفاع مركز ثقل الجسم يؤدي بدوره الى خلق قوى اضافية .7

  . مما يؤثر سلبا على المنطقة القطنيةالقوام
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تمراية العمل في هذا المجال، بما ان هذه الدراسة تشكل موضوع يهم نسبة كبيرة من المجتمع وإلس
  :خرج الباحثون بالتوصيات التالية 

العمل على المحافظة على وضع القدمين ضمن حدود الحصول على قاعدة ارتكاز تتميز  .1
باالستقرار ألنهما بمثابة القاعدة التي يرتكز عليها الجسم فمن الضروري انتقاء الحذاء المناسب 

  . عاليواالبتعاد عن لبس احذية الكعب ال
العمل على وضع برامج رياضية تعويضية ألثر لبس الكعب العالي لمن يرتادونها، ضمن هندسة  .2

 .الجسم مع هندسة األحذية

 .اإلبتعاد عن ارتداء األحذية غير المناسبة وخصوصا الكعب العالي .3

  .العمل على اجراء دراسات مشابهة على عينات ممن يرتادون الكعب العالي لفترات طويلة .4
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