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  مقدمه

 يبه عنوان ابزارراه رفتن به سمت عقب هاي اخير، در سال. است يگرمكان به مكان د يكهر فرد جهت رفتن از  ياساس يازراه رفتن ن

راه رفتن به سمت عقب مثل راه رفتن به سمت . شناخته شده است ينيكيكل يهايطمح رد ياندام تحتان يهايبآس بازتواني يبرا يجرا

راه رفتن  يدعقب از فوا راه رفتن به سمت جلو و يدو الگو يسهدر مقا .است يندر تماس با زم يشهشخص هم ياست كه پا يتيجلو فعال

تنفسي و كاهش فشارهاي وارده به - افزايش فعاليت عضالت، افزايش اكسيژن مصرفي، پاسخ متابوليك و قلبيتوان به  يعقب م سمتبه 

با توجه به اين  .باشد يحركات انسان م يمؤلفه ها ينتر ياز ضرور يكيكنترل تعادل از سوي ديگر  .)1( اشاره كرد مفاصل اشاره كرد

تعادل  حفظافزايش  ،برندبخصوص در افراد مسن و افرادي كه از اختالالت عصبي رنج مي يبازتوانبرنامه از اهداف  ديگر يكي موضوع

كه  يقيانجام شده تا كنون تحق يهابر اساس پژوهش. )3, 2( باشدروزمره و راه رفتن در جهت جلوگيري از سقوط مي انجام امور حين

حاضر  يقهدف تحق ،ينبنابرا .قرار دهد در دسترس نبود يابيعقب مورد ارز راه رفتن به سمت جلو و يندامنه نوسانات مركز ثقل را ح

  .باشد يمركز ثقل هنگام راه رفتن به سمت جلو و عقب م تنوسانادامنه  يسهمقا

  شناسيروش

 6/68±47/8متر، وزن سانتي 58/175±00/6سال، قد  4/22±57/2سن (مرد سالم  16تجربي را هاي اين تحقيق نيمهآزمودني

سمت عقب و سرعت خودانتخابي راه رفتن به  كيلومتر بر ساعت 88/4±41/0 راه رفتن به سمت جلو كيلوگرم، سرعت خودانتخابي

راه رفتن به ابتدا سرعت خود انتخابي . دادندكه فاقد هيچگونه آسيب و ناهنجاري در اندام تحتاني بودند، تشكيل مي) 54/0±92/3

خار خاصره خلفي فوقاني بين بر روي سطح پوست هر آزمودني مشخص شد و سپس يك ماركر انعكاسي پاسيو  عقب و لوسمت ج

)PSIS( برداري، نصب جهت بدست آوردن نوسانات مركز ثقل و يك ماركر بر استخوان پاشنه پاي راست جهت بدست آوردن وقايع گام

پس از . شد تا با راه رفتن بر روي تردميل سازگاري الزم را با آن پيدا كنند ها فرصت كافي داده مي پس از آن  به آزمودني. )5, 4(شد 

-برداري ميبه گام مشخص شده به ترتيب به سمت جلو و عقب يبا سرعت خودانتخاب افراداعالم آمادگي آزمودني و تشخيص آزمونگر، 

به منظور جلوگيري از خستگي، . گرفتثانيه ضبط صورت مي 20پس از دو دقيقه راه رفتن،  اع راه رفتن،انوپرداختند و در هر كدام از 

دوربين اپتوالكترونيك  6بعدي آناليز حركت با  ضبط با استفاده از سيستم سه. شدبين هر تست به فرد يك دقيقه استراحت داده مي

 6(گذر باترورث ها با فيلتر پايينو هموارسازي داده CORTEX 2.5افزار نرمها با پردازش داده. صورت گرفت) هرتز 120فركانس (

گام متوالي منتخب  5در ) Zمحور (پاييني -و بااليي) Yمحور (خارجي -دامنه حركتي در جهت داخليدر نهايت . انجام شد) هرتز

داري همبسته در سطح معني-و با استفاده از آزمون تي SPSS 22افزار ها نيز بوسيله نرمتجزيه و تحليل آماري داده. محاسبه شد

 .انجام گرفت 05/0
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  هايافته

 هنگام راه رفتن به سمت جلو و عقب Zو  Yدامنه حركتي مركز ثقل در محورهاي همبسته -نتايج آزمون تي .1 جدول

P 
  انحراف استاندارد

 )ميليمتر(

  ميانگين

 )ميليمتر(
 متغير   نوع راه رفتن

113/0 
  راه رفتن به جلو 7/72 1/20

 Yمحور 

  دامنه حركتي مركز ثقل
 راه رفتن به عقب 9/63 91/1

842/0 
  راه رفتن به جلو 2/39 9/6

 Zمحور 
 راه رفتن به عقب 7/38 3/11

  

  گيريبحث و نتيجه

آمده نشـان دهنـده  كـاهش    نتايج به دست . عقب بود هدف از تحقيق حاضر مقايسه نوسانات مركز ثقل هنگام راه رفتن به سمت جلو و

) علي رغم اخـتالف معنـي دار  (نسبت به راه رفتن به سمت جلو هنگام راه رفتن به سمت عقب Yدر محور  نوسانات مركز ثقلدر دامنه 

به طور معمول سرعت  .اره كردتوان به تاثير سرعت راه رفتن بر دامنه نوسانات مركز ثقل اشاز داليل احتمالي نتايج بدست آمده مي .بود

بر طبق مطالعـات انجـام شـده، هـر چـه سـرعت راه رفـتن         باشد وتر ميراه رفتن به سمت عقب نسبت به راه رفتن به سمت جلو پايين

تـرين  يكـي از اصـلي  ، برنـد و افرادي كه از اختالالت عصبي رنج مـي در افراد مسن  .)6( شودمي كمتريابد، نوسان مركز ثقل نيز  كاهش

انجـام فعاليـت   ، هاي اين افرادهمچنين يكي از مهمترين دغدغه. )3, 2( باشدعوامل سقوط، عدم كنترل نوسان مركز ثقل به طرفين مي

راه رفتن  هنگامخارجي مركز ثقل -رسد با توجه به كاهش نوسان داخليحال با توجه به نتايج بدست آمده به نظر مي. باشدجسماني مي

  .تواند فعاليت جسماني مناسبي براي افزايش كنترل مركز ثقل و تعادل حين راه رفتن باشداين نوع راه رفتن مي، به سمت عقب

  مركز ثقل، راه رفتن به جلو، راه رفتن به عقب: هاي كليديواژه
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