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  افراد با پاي طبيعي طي فاز استانس دويدنافراد با پاي چرخيده به خارج نسبت به مقايسه زاويه پشت پاي 

  

   3مهرداد  ،عنبريان،  2حسين ،فرزانه ،1سعيد  ،ايل بيگي

  

دانشجوي كارشناسي ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه  - 2استاديار بيومكانيك ورزشي دانشگاه بيرجند - 1

  بوعلي سينادانشيار بيومكانيك ورزشي دانشگاه - 3 دبيرجن

1. saeed.ilb@gmail.com 

 مقدمه

راستاي پا به عنوان انتهايي ترين بخش در زنجيره حركتي اندام تحتاني و تكيه گاهي براي حفظ تعادل، نقش مهمي در 

د عملكرد حركتي مناسب شكل يافته از ديدگاه بيومكانيكي، ساختمان پا براي ايجا ).1(ايستادن و راه رفتن فرد دارد 

بنابراين وجود تغيير شكل و يا اختالل در ساختار طبيعي و آناتوميكي پا مي تواند كنترل و ثبات بدن را تحت تاثير . است

نشان داده اند كه، افراد با پاي چرخيده به خارج نسبت به افراد با پاي  در اين راستا، برخي از محققان ).4،1( قرار دهد

، افزايش اوج گشتاور پالنتار )3،5(، طوالني شدن زمان اورشن پاشنه )3(پا  پرونيشن افزايش تمايل بيشتري به ،يعيطب

و افزايش حداكثر نيرو و اوج فشار در بخش داخلي پاي ) 5،6(فلكسور هاي مچ پا در مرحله جدا شدن پاشنه از زمين 

ديگر مطالعات، به تفاوت بين  .دارند را و دويدن  راه رفتن طي سيكل) 3(مياني و كاهش آن در بخش خارجي پاي جلو 

 الگوي فعاليت الكتريكي عضالت اندام تحتاني افراد با پاي چرخيده به خارج نسبت به افراد با پاي طبيعي اشاره كرده اند

تلف اندام تحتاني حركت بيش از حد زاويه پشت پا يكي از فاكتور هاي مهمي كه با آسيب هاي مخعالوه بر اين، . )3،4(

با اين وجود، در بين اين پژوهش ها، كمتر  ).10(و فعاليت هاي ورزشي مرتبط است معرفي كرده اند ) 9(ناشي از دويدن 

 به چرخيده پاي با افراد پاي پشت ميزان زاويه تحقيقاتي يافت مي شود كه مانند پژوهش حاضر با هدف بررسي و مقايسه

بنابراين، انجام چنين پژوهش هايي به عنوان . دويدن پرداخته باشد استانس فاز طي طبيعي پاي با افراد به نسبت خارج

پژوهش هاي پايه و بنيادي جهت استفاده در ديگر مطالعات مرتبط آينده، به منظور پيش بيني و جلوگيري از آسيب هاي 

  .ضروري و حائز اهميت است پا احتمالي ناشي از اين مشكالت، و انجام سلسه اقداماتي در جهت اصالح پرونيشن

  روش شناسي

جامعه آماري اين تحقيق، كليه دانشجويان پسر دانشگاه بيرجند سال . استنيمه تجربي  نوع تحقيقات حقيق حاضر ازت

كه ، )پاي چرخيده به خارج ساختار نفر با 15پاي طبيعي و  ساختار نفر با 15( نفر 30، نمونه آماري تعداد 92- 93تحصيلي 

به . بين جامعه انتخاب شدندتوسط محقق از  1ورت هدفمند، و براساس اندازه گيري شاخص افتادگي استخوان ناويبه ص

منظور تعيين ناهنجاري پا، از اندازه گيري درجه پرونيشن مفصل تحت قاپي توسط آزمون شاخص افتادگي استخوان ناوي 

آزمودني ها . ، افتادگي استخوان ناوي، ارزيابي شد)32( 2يبا استفاده از روش توصيف شده توسط برود). 1(استفاده شد 

ميلي متر، در  9تا  4بين و  ،)پاي چرخيده به خارج( ميلي متر، در گروه كف پاي صاف 10داراي با افتادگي ناوي بيشتر از 

ر هر دو اندام معيار قرارگيري هر فرد در پژوهش حاضر، وجود ساختار مشابه د ).1(گروه كف پاي طبيعي قرار گرفتند 

سابقه سوختگي،  عضالني، -عصبيهاي بيماري تحتاني و تائيد توسط محقق با معيارها و شاخص هاي فوق و عدم ابتال به 
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جهت سنجش و اندازه گيري تغيرات . و عدم داشتن هر گونه درد در ناحيه پا، شكستگي و جراحي در اندام تحتاني بود

در حالي  ،وهشاليز حزكت استفاده شده در اين پژاده از ماژيك مخصوص دستگاه آنبا استفزاويه پشت پا، قبل از آزمون 

، موقعيت )1986( 1كه آزمودني روي تخت به صورت دمر قرار داشت در موقعيت خنثي براساس مدل نشانه گذاري نيگ

در . 1يب نشانگر شماره ، كه به ترتشدطبق اين مدل، چهار نشانگر استفاده . هاي مورد نظر را مشخص و نشانه گذاري شد

در قسمت خلفي كفش مطابق با قسمت . 2قسمت خلفي كفش مطابق با قسمت پاييني استخوان پاشنه، نشانگر شماره

روي قسمت . 4قسمت خلفي بااليي لبه كفش روي تاندن آشيل و نشانگر شماره . 3بااليي استخوان پاشنه، نشانگر شماره

معيار سنجش و . ، مشخص شد)31(عمود بر راستاي پاشنه ) 3از نشانگر شماره  سانتي متر باالتر 15(خلفي پاشنه پا 

مراحل فاز  كليه تجزيه تحليل زاويه پشت پا، پاي راست آزمودني ها بود،كه معيار تشخيص و محاسبه  اين زاويه در

 ،ن موقعيت نشانگر هابعد از مشخص شد .، ميزان درجه اختالفي بين دو خط نميساز پاشنه و ساق پا بوددويدناستانس 

 Hp(متر برثانيه روي تردميل مدل 3، در سرعت )F.اف (دقيقه با استفاده از كفش ورزشي مدل  8هر آزمودني به مدت 

cosmos para motion  در شيب صفر درجه، به ) شورت ورزشي(با كم ترين پوشش اندام تحتاني ) آلمان ساخت كشور

با  ) NV-GS330(فيلم برداري پاناسونيك مدل  بينورزمون با استفاده از دو دكليه مراحل آ. فعاليت دويدن پرداخت

متري  5/1قبل از اجراي آزمون دو دوربين در فاصله . هرتز در ثانيه از نماي خلفي و جانبي تصوير برداري شد 50سرعت 

جمع آوري داده ها، به  در نهايت پس از .،كاليبره شدسانتي متر نسبت به زمين 50تا  40نسبت به تردميل و در ارتفاع بين 

 جهت مقايسه مقدار زاويه پشت پاي آزمودني هاهمچنين بررسي نرمال بودن داده ها آزمون كلموگروف اسميرنف،  منظور

  .استفاده شد SPSS 19، در محيط )≥05/0p( در سطحمستقل  T، از آزمون دو گروه مورد بررسي

  يافته ها

زاويه پشت پا  و انحراف استانداردميانگين  ميزان اختالف مقايسه نتايج آزمون تي مستقل و نشان دهنده). 1( زير جدول

  .مي باشد دويدنمراحل فاز استانس  كليه در گروه با پاي طبيعي و چرخيده به خارجدو هر  در )درجه(

  ) درجه(پشت پاي آزمودني ها زاويه  )استاندارد انحراف±  ميانگين(نتايج حاصل از آزمون تي مستقل و مقايسه  .1جدول 

   p مقدار                          پاي چرخيده به خارج                                   پاي طبيعي                                            مراحل

  00/0 *                             - 31/3 ± 48/0                              51/4 ± 45/0برخورد پاشنه با زمين                                 

  07/0                                - 15/0 ± 93/0                            - 19/0 ± 01/1                              تماس كف پا با زمين    

00/0 *                           - 65/16 ± 83/0                            -80/12 ± 40/0                                  مرحله مياني سكون  

  12/0                               - 34/1 ± 33/0                             -31/1 ± 46/0        جدا شدن پاشنه پا از زمين                  

00/0 *                             - 39/7 ± 71/0                             00/10 ± 32/0             جدا شدن انگشت شست پا از زمين     

  ≥P 05/0تفاوت معنادار در سطح  *

  بحث و نتيجه گيري

در جدول نشان دهنده زاويه پرونيشن و عالمت )  -(، عالمت منفي )1986(و نيگ ) 1983(طبق مدل ارزيابي كالرك 

نشان داده شده است بين دو گروه افراد با . 2همان طوري كه در جدول  ).9(نيز نشان دهنده زاويه سوپينشن است مثبت 

برخورد پاشنه با زمين، مياني سكون پا (ساختار پاي چرخيده به خارج نسبت به افراد با ساختار پاي طبيعي در سه مرحله 
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براساس نتايج اين تحقيق، افراد با  ).≥p 05/0(ري وجود دارد اختالف معني دا) و جدا شدن انگشت شست پا از زمين

متر بر ثانيه داراي الگوي غير  3در سرعت  ساختار پاي چرخيده به خارج، در اين سه مرحله، طي فاز استانس دويدن

 ه از افراددويدن براي اين گروطبيعي هستند و احتمال آسيب ديده گي در اين مراحل بيشتر از ديگر مراحل فاز استانس 

يافته هاي اين پژوهش و پژوهش هاي گذشته، طي سيكل راه رفتن و دويدن  با توجه به همچنين،. پيش بيني مي شود

اين مطلب ) 9( طبيعي، پاشنه پا در ابتداي مرحله برخورد با زمين، در وضعيت سوپينيش جزئي روي زمين قرار مي گيرد

د شده در افراد با پاي طبيعي، و غير طبيعي بودن الگوي دويدن افراد با نشان دهنده طبيعي بودن ميزان سوپينشن ايجا

برخورد پاشنه با زمين در احتماال  .پاي چرخيده به خارج، طي  اين مرحله از سيكل دويدن در اين پژوهش مي باشد

 1العمل زمينهاي برخوردي، نيروي عكس در افراد با پاي چرخيده به خارج، موجب تغيير در نيرو وضعيت پرونيشن

)GRF(محيطي  هاي ،  تغيير در ورودي) و  تماس سطح يا مساحت مفصل پذيري تحرك در تغيير طريق از) حس بدني

عالوه براين، اين پژوهش نشان . گونه افراد خواهد شد تغير در شوك هاي وارده بر مچ و كف پا و ديگر ساختار ها بدن اين

خارج نسبت به افراد با ساختار پاي طبيعي به طور كلي در طي فاز استانس دويدن داد كه افراد با ساختار پاي چرخيده به 

و در اين پژوهش  )3(همسو است ) 2004(همكاران  با تحقيق مورلي و نيز، با پرونيشن بيشتري روبه رو هستند، اين مطلب

 .ه وضوح مورد تائيد قرار مي گيردنيز در مرحله مياني سكون پا و به ويژه در مرحله جدا شدن انگشت شست پا از زمين ب

و به منظور جلوگيري از  ،پيشنهاد مي شود اين پژوهش در كليه مراحل سيكل دويدن مورد بررسي قرار گيردبه طور كلي 

در روش هاي درماني سنتي و غير سنتي مانند پوشيدني هاي  تدابير الزم ،آسيب ديده گي در سه مرحله شناسايي شده

نورابندي و تيپينگ يا تقويت عضالت ناحيه مچ پا، و ران، عمده هدف خود را در اين سه مرحله از فاز پا، ارتز و بريس، 

  . استانس دويدن معطوف نمايند

  كفش زاويه پشت پا، فاز استانس، راه رفتن، پاي چرخيده به خارج، :يكليد يواژها
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