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 در فاز اتکاء دویدن بررسی ارتباط بین درك راحتی کفش ورزشی و نیروي عکس العمل زمین
 ، منصور اسالمی، زینب تازیکه لمسکیفرشته حبیبی تیرتاشی

 کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی دانشگاه مازندران.1
 استادیارگروه دانشگاه مازندران.2

  
 مقدمه

است  گیرد که ممکنبدلیل آنکه بدن انسان در معرض نیروهاي برخوردي مکرر قرار می هاي ورزشی از جمله دویدن،در بسیاري از مهارت
براي  را براي دوندگان شود، ورزشکاران کفی هایی ازجمله آسیب نیام کف پایی، شکستگی در اثر خستگی، درد زانو و غیرهباعث آسیب

فاکتوري است که براي افراد، زمانیکه از کفش یا کفی استفاده  راحتی).1(کنندمی بهبود اجرا استفاده و راحتی افزایش ها،آسیب از جلوگیري
هاي مرتبط با حرکت شناخته شاخص مهمی براي عملکرد مناسب اندام تحتانی و پیشگیري یا کاهش آسیب و)2(کنند قابل درك استمی

عواملی شامل شکل پا،چیدمان اسکلتی،نیروهاي فعال روي سیستم عضالنی اسکلتی،فعالیت عضله و غیره بر راحتی کفی و .)3(شده است
، بنابراین )GRF(5مانند نیروي عکس العمل زمین به مفصل وارد شوند توانندستم عضالنی اسکلتی مینیروهاي فعال روي سی.کفش موثرند

  GRFبنابراین بررسی ارتباط بین درك راحتی کفش و  .توان نتیجه گرفت درك راحتی با این نیروها ممکن است ارتباط داشته باشدمی
براي جلوگیري از آسیب و بهبود عملکرد دوندگان به جاي  طراحی کفش و کفی راحتاز آن در سازي درك راحتی و استفاده بمنظور کمی

 GRFهايبر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین تفاوت در درك راحتی و تغییرات در مولفه .گزارشات ذهنی افراد مهم است
در فاز اتکاء دویدن میزان  GRFهاي کفش بعلت تغییر در مکانیک اندام تحتانی و فرض بر این است کفی.در پاسخ به کفی کفش است

 .دهنددرك راحتی کفش را تحت تاثیر قرار می
 روش شناسی تحقیق

بطور ) سانتیمتر56±5.59(و قد) کیلوگرم162±4.71(، وزن)سال22±1.85(نفر دانشجوي دختر تربیت بدنی سالم با میانگین سن15
با سرعت ي نیروسنج روي صفحه) نرم، سخت(شرایط کفی 2و ) فقط کفش(از هر فرد خواسته شد در شرایط کنترل.شدندتصادفی انتخاب 

بعد از ) VAC(6اي دیداريمعیارمقایسهاي را تحت عنوان بدوند،سپس جهت ارزیابی میزان درك راحتی پرسشنامه Hz1000نمونه برداري 
تالش براي تجزیه و تحلیل آماري مورد استفاده  5بار انجام داد و میانگینی از این  5 دویدن راآزمودنی هر تست .)3(تکمیل کنندهر شرایط 
همبستگی پیرسون براي آزمون فرضیات استفاده  .اوج نیروي غیرفعال،اوج نیروي فعال و میزان بارگیري محاسبه شد.قرار گرفت

 . )p≥0.05(شد
 هاي تحقیقیافته

،بطوریکه این )-=0.01P=،0.29r(عمودي رابطه داشت GRFداري با اوج اول درك راحتی کفی بطور معنینتایج آماري نشان داد میزان 
عمودي،میزان بارگیري  GRFي اوج دوم همچنین رابطه. عمودي کاهش یافت GRFرابطه منفی بود،یعنی با افزایش درك راحتی،اوج اول 

   .نبوددار با درك راحتی منفی بود ولی از نظر آماري معنی
 گیري   بحث و نتیجه

دار شد به این صورت که افزایش راحتی کفش با با درك راحتی معنی) نیروي برخورد(هاي حاصل، رابطه اوج غیرفعالبا توجه به یافته
کاهش نیروي برخورد و داري بین ي معنیکه رابطه) 2003(ي ماندرمن و همکاراناین نتیجه با نتایج مطالعه. کاهش اوج اول نیرو همراه بود

داري با که بیان کردند میزان درك راحتی بطور معنی)2005(هی و ویسنو یونگ)2(میزان بارگیري و افزایش درك راحتی مشاهده کردند

                                                             
١- Ground Reaction Force 
٢- Visual Analog Scale 
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که از طریق )GRF(جنس کفی ممکن است بتواند سیگنال ورودي به بدن).5(رابطه داشت هم خوانی دارد)-=0.369r(نیروي برخوردي
بیان شده است واکنش بدن نسبت به تغییرات در سیگنال ورودي از . شود را تحت تاثیر قرار دهدی بدن تشخیص داده میسیستم حس

همچنین این تفاوت در سیگنال ورودي باعث تفاوت در میزان درك راحتی بین شرایط ).4(شودطریق تغییر در فعالیت عضالنی انجام می
ت عضله با کاهش میزان درك راحتی مرتبط است و ممکن است باعث خستگی زودرس نیز مختلف کفی شد، از طرفی افزایش فعالی

تحت تاثیر فعالیت  GRFاوج غیرفعالي منفی بین میزان درك راحتی کفی و توان نتیجه گرفت که احتماال وجود رابطهبنابراین می).2(شود
مده از این پژوهش، ممکن است کفی با کاهش سیگنال ورودي به پا به عبارت دیگر، با توجه به نتایج بدست آ. عضالنی قرار گرفته است

و  GRFبطورکلی ارتباط بین .حین دویدن، فعالیت عضالنی را کاهش داده و این کاهش باعث افزایش میزان درك راحتی کفی شده است
بنابراین عوامل متعدد و نامشخص . نماییدواریانس درك راحتی را تبیین % 8تواند تقریبا می GRFبطوریکه . درك راحتی صفر نیست
  . تواند درك راحتی را بیشتر توجیح نمایددیگري وجود دارد که می

   .کفی،درك راحتی،نیروي عکس العمل زمین،دویدن:واژگان کلیدي
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