
 
 علوم رتبیتی و روانشناسیدانشکده 

 رتبیت بدنی و علوم ورزشیگروه آموزشی 

 
 تخصصی پایان نامه برای دریافت درجه دکتری

 گرایش فیزیولوژی ورزشی و علوم ورزشی رشته تربیت بدنی

 

بر فعالیت  motion controlاثر استفاده طوالنی مدت از کفش 

العمل زمین طی الکترومایوگرافی عضالت اندام تحتانی و نیروی عکس

 های مرد مبتدی با پای پرونیتدویدن در دونده

 :پژوهشگر

 آیدین ولی زاده اورنج
 

 :استاد راهنما

 معرفت سیاهکوهیانپروفسور 

 دکتر امیرعلی جعفرنژادگرو

 :استاد مشاور

 دکتر لطفعلی بلبلی

 
 1398شهریور 

 





 

 نام پدیدآور: و عنوان
بر فعالیت الکترومایوگرافی عضالت  motion controlاثر استفاده طوالنی مدت از کفش 

های مرد مبتدی با پای العمل زمین طی دویدن در دوندهاندام تحتانی و نیروی عکس

 آیدین ولی زاده اورنج/پرونیت

 دکتر امیرعلی جعفرنژادگرو -پروفسور معرفت سیاهکوهیان : راهنما اناستاد

 دکتر لطفعلی بلبلی ان مشاور:استاد

   دفاع: تاریخ

 ص.  114 ات: صفح تعداد

 ورزشیتربیت بدنی و علوم  نامه:شماره پایان

  چکیده:

شاود  کفاش های پا ایجااد مایاغلب اختالالت عملکردی در ناحیه پا به واسطه تغییرات در قوس هدف: 

motion control  برای کنترل حرکت بیش از حد قسمت عقب پا طراحی شاده اسات  اخاتالل در راه

ین رو شناسایی راهکاار مناساب کند  از ارفتن، زندگی افراد را که پرونیشن بیش از حد پا دارند مختل می

  بر این اساس هدف از پاژوهش افراد دارای پرونیشن بیش از حد پا از اهمیت زیادی برخوردار است برای

بر فعالیت الکتروماایوگرافی عالاالت  motion controlاثر استفاده طوالنی مدت از کفش حاضر بررسی 

 پرونیت بود  های مرد مبتدی با پایدوندهالعمل زمین طی دویدن در اندام تحتانی و نیروی عکس

مرد دارای پاای پرونیات بودناد کاه  24 هش حاضر شاملونمونه آماری پژ شناسی پژوهش:روش

هاا بطاور تصاادفی در دو گاروه کنتارل  سان: داوطلب شرکت در پژوهش حاضر شدند  آزمودنی

گاروه تجربای  سان: کیلاوگرم  66/52±3/6متار، وزن: ساانتی166±2/2±سال، قد:  6/5±1/24

ز روش کیلاوگرم  تقسایش شادند  ا66/52±3/6متر، وزن: سانتی166±2/2±سال، قد:  6/5±1/24

 ف پای پرونیات شاده و ساالشکها باه دو گروه آزمودنی بندیرای تقسیشبافتادگی استخوان ناوی 

-حالت بای قرار بگیرند و پای خود را دری ها خواسته شد روی یک صندلاز آزمودنی  ستفاده شدا

که  طوری داده شد، به ای فرد در حالت طبیعی مفصل تحت قااپی قارارپپس س. وزنی قرار دهند

 رامی پاا را بااه داخال وآداد و فرد به قوزك داخلی قرار می محقق انگشات شسات خاود را زیار

ابتادا  گیرد  در این حالاتر قرا  راستا چرخاند تا انگشت اشاره و شست محقاق در یاکخارج می

گیری شاد  کش اندازها خطبزائده ناوی عالمت زده شد و سپس فاصله بین برجستگی ناوی و کف 

ایستاده قرار گیرد و به طور مسااوی وزن خاود را روی  سپس از آزمودنی خواسته شد در وضعیت

گیاری شاد  درصاورتیکه اخااتالف دو پا توزیع کند  در این حالت نیاز ارتفاع ناوی از کف انادازه

متر باود، کاف پاای فارد نرماال و اگاار مسااوی و یااا میلی پنجتا  نهانادازه هاای این دو حالت 

هاا توساط آزماون   پای برتار آزماودنیرونیشن پا بودپ شد فرد دارایمتر مایمیلای 10بیشتر از 

  ندپا بودها راستتمام آزمودنیشوت نمودن توپ مشخص گردید  

 control ی مادت از کفاشالننشان داد که پس از استفاده طو ی پژوهش حاضرهایافته :هایافته

motion  022/0 خارجی طی فاز هال دادن -نیرو در راستای داخلی =P86/0 ؛=d   و نیاز زماان



 

 

افازایش   d= 05/1 ؛P =013/0  نهرسیدن به اوج نیروها در راستای عمودی طی فاز تمااس پاشا

ن نار  بارگاراری عماودی نایآزمون داشات  هم ایسه با پیشقآزمون در ماداری را طی پسنمع

   P= 43/0 ؛P =/010 آزماون نشاان داد ایسه با پایشقاداری را طی پس آزمون در منکاهش مع

العمل زمین در سه راساتا، زماان رسایدن باه اوج، مرکاز فشاار و های نیروهای عکسسایر مولفه

آزماون در گاروه ایساه باا پایشقآزمون در ماداری را طی پسنف معالنه اختوگگشتاور آزاد هی 

 . P <05/0 تجربی نشان نداند 

نتایج پژوهش حاضر نشان داد هایپرپرونیشن پا با ناهنجااری در الگاوی کینیتکای و  گیری:نتیجه

در بهبود  motion controlفعالیت الکترومایوگرافی عالالت هنگام راه رفتن همراه است  کفش 

 این ناهنجاری موثر است 

 ، motion controlکینتیک، کینماتیک، پای پرونیشن، کفش  های کلیدی:واژه

 
 



 مقدمه و هدف -1

 

 مقدمه  .1-1
های ناحیه کف پا اغلب باعث بروز اختالالت عملکردی در اندام تحتانی تغییرات در قوس

جرب در  های روزانهی طی فعالیتمهم قوس طولی داخلی کف پا نقش اختارس   1 شود می

  بنابراین هرگونه تغییر در  2 ی وارده بر بدن دارد روهاین ی در برابرریپربیآس شوك و

  در زنجیره  3 کند های ناشی از این اختالل میساختار این قوس، افراد را مستعد آسیب

 2، پالنتار فلکشن1ادداکشن حرکتی بسته، پرونیشن بیش از حد پا در مفصل ساب تاالر با

و هم نین با کاهش قوس طولی داخلی پا و افت استخوان ناوی همراه است  3تالوس و اورژن

-ها و لیگامنتباه وضعیت استخوان داخلی کف پا ایان کااهش ارتفااع قاوس طاولی   4, 3 

در  را کف پا بستگی دارد و نقش مهمی هم نین عالالت و پا پایی، عالالت سااقهای کف

پرونیشن بیش از حد    5 د کنای حرکتای ایفاا مایهااها و مهارتحفظ تعادل، اجرای توانایی

در    هم نین 6 پا معموال تحد تاثیر الگوی سینماتیک اندام تحتانی پریرفته شده است 

  علل احتمالی زیادی برای پرونیشن  7 چرخد پرونیشن بیش از حد پا، مچ پا به داخل می

محققین هنوز علت اصلی پرونیشن بیش از حد پا را پیدا  بیش از حد پا وجود دارد، اما 

درجه یا  10نکردند  پرونیشن بیش از حد پا به دالیل آناتومیکی، از قبیل چرخش داخلی تیبیا 

ها، و هم نین به دلیل ضعف ، اختالف طول پا، سستی لیگامان4بیشتر، واروس فورفوت

  هم نین پرونیشن بیش از حد  8 افتد می عالالنی یا کوتاهی عالالت دوقلو و نعلی نیز اتفاق

نئی خلفی، تاندونیت آشیل و چرخش ، سندروم درشت5پا منجر به سندروم درد پتالفمورال

عمقی پا عالالت  ر یک از  ضعف و کوتاهی ه 10, 9 شود نئی به داخل نیز میاستخوان درشت

                                                                                                                               
1 Adduction 
2 Plantar flexion 
3 Eversion 
4 Varus forefoot 
5 Patellofemoral 
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ی تاکننده ،ی انگشت شستدورکننده مانند  که مرتبط با قوس طولی داخلی کف پا است،

مبتال به پرونیشن بیش از    ممکن است فرد را   و ی عمقی انگشتان پاتاکننده ،عمقی شست

راه رفتن  ،یبدن تیو فعال ییجابجا یحرکت انسان برا نیتر یاصل  از انجا که  11 حد پا کند 

، اختالل در راه رفتن، زندگی افرادی را که پرونیشن بیش از حد پا دارند مختل  12 است 

کند  از این رو شناسایی راهکار مناسب برای افراد دارای پرونیشن بیش از حد پا از اهمیت می

  زیادی برخوردار است 

 

 بیان مساله 1-2

های بیومکانیکی در پا و پا دچار بسیاری از ناکارآمدی اشخاص دارای پرونیشن بیش از حد

های بیومکانیکی در نظمیتواند موجب بیا میپبیش از حد  نپرونیش   13 شوند مچ پا می

 کشیدگی عالالت ساق پا، درد آشیل، تاندونیت به منجر نیز امر نای که ودعملکرد فرد ش

پرونیشن بیش از بنابراین    14  دشومی     و عالالت چهار سر رانی یدگی، کش1همسترینگ

 یبآس زرو، بل در فشارهای وارده بر کف پاالخت، ا 15  ر ل در کنترل پاسالاخت باعث حد پا

،  17  شودمچ پا می پریری مفاصل پا وو تغییر در تحریک  16, 15  یتحتان اندام در بخش

های این بنابراین ناهنجاری ؛ 1  ددرگت میعالالتغییر فعالیت  منجر به که به طور ثانویه

را نیز تحت تأثیر قرار راه رفتن ، کندایجاد می وضعیت ایستادهی که در وه بر تغییراتالبخش ع

های مستقیش که بر در گرشته اصالح پرونیشن بیش از حد پا با استفاده از روش .دهدمی

 4، تیپینگ 19  3، ارتز 18 های پا یدنیباشد نظیر: پوشاندام تحتانی اثر گرار می 2دیستال

اجرا   21 و یا تقویت عالالت ضعیف شده و کشش عالالت کوتاه شده ناحیه مچ پا   20 

 که با اندشده یطراح ییهاکفش ،پامرتبط با  یهابیکاهش آس یدر تالش براگردیده است  

ثبات را  ،نیواکنش زم یروهایمقابله با ن یشوك برا بیو بهبود ضر یریانعطاف پر شیافزا

  استفاده از  21 کند کنترل میپا در قسمت ریرفوت، از حد  شیب پرونیشنمقابله با  یبرا

  کفش  22  باشدهای ورزشی یک روش در دسترس برای تغییر در الگوی راه رفتن میکفش

motion control های در حال اجرا است که برای محدود کردن حرکات نوع خاصی از کفش

بیش از حد پا با کاهش مقدار نیروی پالنتار  نیروی تولید شده با پرونیشن بیش از حد پا  

بسیار مهش هستند زیرا بیشتر  motion controlکفش  های  ویژگی 8  طراحی شده است

                                                                                                                               
1 Hamestring 
2 Distal 
3 Orthosis 
4 Taping 
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ها به دلیل حرکت بیش از حد یا وارد آمدن شوك ضربه در طول فاز استقرار به وجود آسیب

  که شامل یک پاشنه تقویت شده و یک بالشتک متراکش است که به کنترل  23  آیندمی

 motion  هم نین پایداری کفش  24  کندهرگونه پرونیشن بیش از حد پا کمک می

control دهدباعث افزایش حمایت مدیال پا و مچ پا شده و مقدار پرونیشن پا را کاهش می 

استفاده از کفش افراد دارای پرونیشن بیش از حد پا بعد از رود   بنابراین انتظار می 9 

motion control شود این است به سطح نرمال نزدیک شوند  در نتیجه سوالی که مطرح می

-باعث بهبود یا اصالح پرونیشن بیش از حد پا می  motion controlکه آیا استفاده از کفش

کند تغییر می motion controlاز کفش  شود؟ اگر پرونیشن بیش از حد پا با استفاده

هایی که از با این حال گزارش کند؟فعالیت الکتریکی عالالت در این شرایط چگونه تغییر می

شده است، به لحاظ بیومکانیکی دارای ابهام است   motion controlهای کارایی کفش

و فعالیت  کبر کینتی motion controlهم نین اطالعات کمی در مورد اثربخشی کفش 

اندام تحتانی وجود دارد  بنابراین، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر استفاده الکتریکی عالالت 

بر کینتیک و فعالیت الکتریکی عالالت اندام  motion controlطوالنی مدت از کفش 

 باشد   تحتانی در افراد دارای پرونیشن بیش از حد پا طی راه رفتن می

 هشاهمیت و ضرورت پژو 1-3

تحت تاثیر بسیاری از عوامل درونی و بیرونی مانند ریخت شناسی بدن  مهارت راه رفتن

های ریخت شناسی بدن است که گیرد که هر گونه تغییر در ساختار بدن یکی از جنبهقرار می

  از  25 دهد فاکتورهای بیومکانیکی و فعالیت عالالت افراد را در راه رفتن تحد تاثیر قرار می

ترین وسیله تعامل بین زمین و بدن انسان است، ساختار پا نقش اساسی در آنجا که پا مهش

حفظ کارایی موثر راه رفتن دارد به طوری که هرگونه اختالل در پا باعث حرکت غیر طبیعی 

  بنابراین  26 گرارد قانی اثر میآن هنگام راه رفتن شده و به شکل زنجیروار بر مفاصل اندام فو

بروز ناهنجاری در اندام تحتانی به لحاظ بیومکانیکی اهمیت زیادی داشته و احتمال آسیب 

-هایی جهت جلوگیری از آسیب  پیدا نمودن روش 27 دهد را طی راه رفتن افزایش میافراد 

باشد  با توجه به افزایش دامنه پرونیشن پا در بسیاری از های ناشی از راه رفتن ضروری می

  انجام  28 گردد  اه رفتنهای ناشی از دویدن و رتواند منجر به آسیبافراد که در نهایت می

هایی جهت بررسی اثر کنترل این حرکات اضافی پا بر روی کینتیک و فعالیت پژوهش

باشد  برخی مطالعات اثرات منفی الکتریکی عالالت اندام تحتانی از اهمیت باالیی برخوردار می

  باال  29  اندگزارش نموده را بر افزایش گشتاور خارجی مفصل زانو motion controlکفش 

که  ،باشدبودن مقادیر این گشتاور، با افزایش بار در جانب داخلی مفصل زانو مرتبط می
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   30 العمل زمین حول مرکز مفصل زانو مرتبط است هم نین با بازوی گشتاور نیروی عکس

این بازوی گشتاوری ممکن است در نتیجه موقعیت واروسی مفصل زانو یا جابجایی به سمت 

-داخل موقعیت مرکز فشار ایجاد شده باشد  افزایش میزان حمایت در جانب داخلی کفش می

ه، و العمل زمین را به سمت داخل حرکت دادتواند به طور بالقوه خط عمل نیروی عکس

  علیرغش وجود تحقیقات متعدد در  31 بدینوسیله سبب افزایش بازوی گشتاور در زانو گردد 

بر روی افراد دارای پرونیشن  motion controlزمینه اثر استفاده طوالنی مدت از کفش 

بر روی پرونیشن بیش از حد پا  motion controlبیش از حد پا هنوز دقیقا اثر مثبت کفش 

روشن نشده است  بنابراین برای اصالح و بهبود پرونیشن بیش از حد پا الزم است کمیت و 

 افراد دارای پرونیشن بیش از حد پا کیفیت متغییرهای کینتیکی و فعالیت الکتریکی عالالت

 طی راه رفتن روشن گردد  

  اهداف پژوهش 1-4

 کلیهدف  1-4-1
بر کینتیک و فعالیت الکتریکی  motion controlبررسی اثر استفاده طوالنی مدت از کفش 

عالالت مفاصل اندام تحتانی  مچ پا، زانو، و ران  افراد دارای پرونیشن بیش از حد پا طی راه 

 رفتن 

 

 اهداف جزیی 1-4-2

عکس العمل نیروهای بر   motion controlبررسی اثر استفاده طوالنی مدت از کفش   1

مفاصل اندام تحتانی  مچ پا، زانو، و ران  افراد دارای پرونیشن بیش از حد پا طی راه  زمین

 رفتن 

طیف فرکانس نیروهای بر  motion controlبررسی اثر استفاده طوالنی مدت از کفش   2

مفاصل اندام تحتانی  مچ پا، زانو، و ران  افراد دارای پرونیشن بیش از  عکس العمل زمین

 حد پا طی راه رفتن 

دامنه فعالیت الکتریکای بر   motion controlبررسی اثر استفاده طوالنی مدت از کفش    3

مفاصل اندام تحتانی  مچ پا، زانو، و ران  افراد دارای پرونیشن بیش از حاد پاا طای  عالالت

 راه رفتن 
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فعالیات  طیف فرکاانسبر    motion controlبررسی اثر استفاده طوالنی مدت از کفش    4

مفاصل اندام تحتانی  مچ پا، زانو، و ران  افراد دارای پرونیشن بیش از حد عالالت  الکتریکی

 پا طی راه رفتن 

 

 های پژوهشفرضیه 1-4

 
  کفشmotion control  نیروهای عکس العمل زمین مفاصل اندام سبب بهبود

-طی راه رفتن میتحتانی  مچ پا، زانو، و ران  افراد دارای پرونیشن بیش از حد پا 

 شود 

  کفشmotion control  نیروهای عکس العمل زمین طیف فرکانس سبب بهبود

مفاصل اندام تحتانی  مچ پا، زانو، و ران  افراد دارای پرونیشن بیش از حد پا طی راه 

 شود رفتن می

  کفشmotion control  مفاصل اندام  دامنه فعالیت الکتریکی عالالتسبب بهبود

-پا، زانو، و ران  افراد دارای پرونیشن بیش از حد پا طی راه رفتن میتحتانی  مچ 

 شود 

  کفشmotion control  طیف فرکانس فعالیت الکتریکی عالالتسبب بهبود 

مفاصل اندام تحتانی  مچ پا، زانو، و ران  افراد دارای پرونیشن بیش از حد پا طی راه 

 شود رفتن می

 

 های پژوهشمتغیر  1-6

 

 متغیر مستقل 1-6-1
 motion control    کفش

 متغیر وابسته 1-6-2
 پرونیشن بیش از حد پا

 نیروهای عکس العمل زمین های کنتیکی: متغیر



 یعالالت اندام تحتان یوگرافیالکتروما تیبر فعال motion controlمدت از کفش  یاثر استفاده طوالن  22

 

 اندام تحتانی همسان سازی شده فعالیت الکتریکی عالالتهای الکترومایوگرافی: متغیر

 روش اجرای پژوهش 1-7

 هاآزمودنی 1-7-1
مرد دارای پای پرونیت بودند که داوطلب شرکت در  24 شاملهش حاضر ونمونه آماری پژ

سال، قد:  1/24±6/5ها بطور تصادفی در دو گروه کنترل  سن: پژوهش حاضر شدند  آزمودنی

سال، قد:  1/24±6/5کیلوگرم  گروه تجربی  سن: 66/52±3/6متر، وزن: سانتی±2/2±166

 1ز روش افتادگی استخوان ناویشدند  ا کیلوگرم  تقسیش66/52±3/6متر، وزن: سانتی±2/2±166

-از آزمودنی  ستفاده شدا ف پای پرونیت شده و سالشکها باه دو گروه آزمودنی بندی رای تقسیشب

پس س. وزنی قرار دهندقرار بگیرند و پای خود را در حالت بیی ها خواسته شد روی یک صندل

که محقق انگشات شسات  طوری به داده شد، ای فرد در حالت طبیعی مفصل تحت قااپی قارارپ

چرخاند تا خارج می رامی پاا را باه داخل وآداد و فرد به قوزك داخلی قرار می خاود را زیار

گیرد  در این حالت ابتدا زائده ناوی عالمت زده ر قرا  راستا انگشت اشاره و شست محقاق در یاک

گیری شد  سپس از آزمودنی کش اندازها خطبشد و سپس فاصله بین برجستگی ناوی و کف 

ایستاده قرار گیرد و به طور مساوی وزن خود را روی دو پا توزیع کند  در  خواسته شد در وضعیت

گیری شد  درصورتیکه اخاتالف انادازه هاای این دو این حالت نیاز ارتفاع ناوی از کف اندازه

متر میلای 10مساوی و یاا بیشتر از متر باود، کاف پاای فارد نرماال و اگار میلی پنجتا  نهحالت 

های تحقیق که بر اساس معیارهای هر یک از آزمودنی   32  رونیشن پا بودپ شد فرد دارایمای

های تحتانی و هم نین ها تکمیل فرم رضایت فردی، عدم اختالف در اندامورود که مهمترین آن

گردید، انتخاب عالالنی خصوصاً در ناحیه اندام تحتانی می -های اسکلتیعدم سابقه ابتال به آسیب

ها توسط آزمون شوت نمودن پای برتر آزمودنیشده بودند، به محیط آزمایشگاه دعوت شدند  

 اخالق تهیتوسط کم قیپروتکل تحق  پا بودندها راستتمام آزمودنی   33 توپ مشخص گردید 

  شد بیتصو  IR-ARUMS-REC-1397-031  اردبیل یعلوم پزشک دانشگاه

 

 ابزار و روش 1-7-2

 
 ساخت کشور آمریکا 2صفحه نیروی برتکهای کنتیکی راه رفتن از گیری مغییری اندازهبرا

(Bertec Corporation, Columbus, OHبرای ثبت نیروهای عکس )  العمل زمین استفاده
 العملعکس نیروی هایهرتز قرار داده شد. داده 1000نیرو برابر برداری در دستگاه صفحهشد. نرخ نمونه

                                                                                                                               
1 Navicular  
2 Bertec 



 23 کلیات تحقیق

 

پاشنه پا با زمین  تماس فاصله به عنوان دویدن فاز .شد استخراج دویدن اتکای فاز در طی زمین
 .(34)تعیین گردید  (N10<zF)تا بلند شدن پاشنه ( N10>zF شروع)

 Bio system, UK (از دستگاه الکترومایوگرافی 1های الکترومایوگرافیگیری متغیربرای اندازه

ه منظور ثبت امواج ب .ت مورد بررسی قرار گرفتالاله و با الکترود سطحی فعالیت عالکان 8 (

الکترومایوگرافی سطحی ابتدا موهای سطوح مورد نظر تراشیده و پوست با پنبه و الکل آماده 

های الکتریکی با سیگنال. متر بودمیلی 20الکترودگراری شد  فاصله مرکز تا مرکز الکترودها 

  500HZگرر ثبت شد و سپس با فیلترهای پایین  1250HZپهنای باند  ، 2500HZفرکانس 

 2گین .ناچ به منظور حرف نویز برق شهری پردازش شد  50HZو فیلتر   10HZو باالگرر 

راست ی، قدامی، دوقلوی داخل ساقیعالالت الکتریکی ثبت فعالیت  بود  1000دستگاه برابر 

، راست شکمی، مورب خارجی و مورب نیسرینی میا ،یرانی، سر دراز دوسر رانی، پهن خارج

سپس عمل    35  هرتز صورت گرفت 2000داخلی سمت راست در فرکانس نمونه برداری 

   36, 35  داده ها انجام شد ثبتای مد نظر برط نقاروی  SENIAM روشبا اری گرودلکترا

 چند همایشگاآز محیطدر  تا شد ستهاخو نیدمواز آز اریگرودلکترایند افر نشد کاملاز  بعد

 ایبر دبو ممکن که هاودلکترا طریقاز حتمالی ای یتهاودمحد طریق ینو از ا برود راه مگا

ها سه آزمون راه رفتن را به طور طبیعی آزمودنی  شد فعر وشناسایی  د،شو دیجاانی دموآز

 انجام دادند 

 

 مراحل اجرا 1-7-3

 
ها  در مسیر تعیین های صفحه نیرو و الکترومایوگرافی، آزمودنیپس از کالیبراسیون دستگاه

 ,Supernova control  کفش معمولیشده طی پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه کنترل 

Adidas   و تجربی  کفشmotion control)  بار عمل راه رفتن را   5ها راه رفتند  آزمودنی

ری های آماری با میانگین گیطی پیش آزمون و هم نین پس آزمون تکرار کردند و تحلیل داده

 تکرار انجام شد    5

 

 

 

 

                                                                                                                               
1 Electromyogaphy 
2 Gain 
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 تجزیه و تحلیل آماری 1-7-4

 
نرمال بودن   انجام شد 25 سخۀن  SPSS  افزاراز طریق نرم هاتحلیل داده و تجزیه

و نان  2  با توجه به پارامتریک P <05/0 بررسی شد  1لکیورویشاپها توسط آزمون داده

 استفاده شد ها از تحلیل های مد نظر بودن داده 3پارامتریک

 

 هاتعریف واژه 1-8

 
 :راه    12  راه رفتن است ،یبدن تیو فعال ییجابجا یحرکت انسان برا نیتر یاصل راه رفتن

   37  ردیگیسطح انجام م یبدن بر رو منیانتقال ا قیو از طر ییبا هدف جابجارفتن 

 ن یاک حرکات ترکیبای شاامل اورژن پرونیشان پاا، باه عناوا: پرونیشن بیش از حد پاا

در این حالت در زماان فارود شود  فلکشن تعریف میکلکنئوس، آبداکشن فورفوت و دورسی

باشد و چرخش پا به سامت داخال باه پا ابتدا قسمت بیرونی پاشنه پا با زمین در تماس می

ای مشاکل رسد  در این حالت پا و قوزك در پایدار نگه داشتن بدن داردرجه می 15بیش از 

-شود  با توجه به ایانای وارده از زمین به خوبی توسط پا جرب نمیباشد و نیروی ضربهمی

باشد لرا در زمان جدا شدن پا از که در این حالت چرخش به سمت داخل پا بیش از حد می

شود و در این حالت پا از ها جدا نمیرفتن، پا به طور یکنواخت از سر پنجهزمین در زمان راه

گیرد و بیشترین نیرو باه دو انگشت داخلی و بزرگ جهت جدا شدن از روی زمین کمک می

 شود این دو انگشت بزرگ پا وارد می

 :پردازد که دو توان گفت که کینتیک به دلیل و علت حرکات میبه طور کلی می کنتیک

   38  ودشمحاسبه میشود و از طریق دینامیک معکوس متغیر گشتاور و توان شامل آن می

 کفش motion control: طراحای  4کفشی که برای کنترل حرکت بیش از حد ریرفاوت

هاا از حالات عاادی دارناد و پرونیشان پاای آن است و برای افرادی که کف پای صاف شده

                                                                                                                               
1 Shapiro-wilk 
2 parametric 
3 None- parametric 
4 Rear foot 
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کاه از قسامت باشاد ای میها به گونهباشد مناسب است  ساختار اینگونه از کفشبیشتر می

  کند داخلی پا حمایت و از پرونیشن بیش از حد پا جلوگیری می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 

 
 

 مقدمه 2-1
شود  در رابطه با مبانی در این فصل ابتدا به بررسی مبانی نظری مرتبط با پژوهش پرداخته می

پا مطرح شده و سپس ناهنجاری پرونیشن بیش از حد نظری، ابتدا آناتومی مفاصل ران، زانو و مچ

گیرد  هم نین مروری بر کینتیک و فعالیت الکترومایوگرافی عالالت مورد بحث قرار میپا، 

 خواهیش داشت  motion controlتحقیقات انجام شده بر روی اثرات کفش 

 

 مفصل ران 2-2

 ساختار مفصل ران 2-2-1
کننده در باشد  سطوح مفصلی شرکتای میکاسه-ایمفصل ران یک مفصل سینوویالی گلوله

باشند  سر استخوان تشکیل این مفصل، سر استخوان فمور و حفره استابولوم استخوان هیپ می

فمور با غالروف شفاف پوشیده شده است  سطح مفصلی استابولوم  نعلی شکل است که با 

غالروف شفاف پوشیده شده است  هم نین، ناحیه مفصلی استابولوم در بخش پایینی  محل 

غالروفی به -ای از جنس فیبریباشد  عمل استابولوم توسط حاشیهمیبریدگی استابوالر  ناقص 

، لیگامان 18نام لبه استابوالر افزایش یافته است  کپسول لیفی، لیگامان ایلیوفمورال

، لیگامان سر استخوان فمور، لبه استابوالر و لیگامان 20، لیگامان پوبوفمورال19ایسکیوفمورال

 باشند  دهنده مفصل هیپ می های تشکیلعرضی استابوالر، لیگامان

                                                                                                                               
18. Ilifemoral ligament 
19. Ischio femoral ligament 
20. Pubocapsular ligament 



 

 

 

 

 
 نمای قدامی لگن 1-2شکل 

 

 
 های لگنساختار لیگامنت 2-2شکل
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طوری است که  ناحیهبوده، ساختمان مفصلی این  شکل مفاصل کروی مفصل ران جزو

تواند حول سه محور حرکتی  محور افقی فرونتال، محور افقی ساجیتال و محور عمود بر می

حرکت داشته باشد، بنابراین قابلیت حرکتی آن زیاد بوده و اهمیت آن از سطح هوریزنتال  

نقطه نظر حرکتی بسیار زیاد است  این مفصل حرکات فلکشن، اکستنشن، ابداکشن، 

دهد  در حرکت فلکشن پا های چرخشی و حرکت دورانی را انجام میاداکشن، حرکت

حرکت  زانو در حالت فلکشن یا موازی با سطح ساجیتال که میزان آن بسته به چگونگی 

باشد  این حرکت در اکستنشن باشد، با استفاده از کمک باشد یا بدون کمک  متغیر می

، عالالت همسترینگ کشیده انجام شودصورتی که بخواهد با زانوی باز و دامنه حرکتی زیاد 

ن ، باشد  حرکت ابداکشن  دورشدد  حرکت اکستنشن، برگشت از حالت فلکشن مینشومی

باشد  در باشد  اداکشن برگشت حرکت ابداکشن میفرونتال میصفحه حرکت جانبی پا در 

گردد و در چرخش چرخش داخلی ران، سطح قدامی زانو به سمت داخل پا متمایل می

  مفصل ران در حرکت شودتمایل میمخارجی ران، سطح قدامی زانو به سمت خارج پا 

-30درجه ، اداکشن   0-40درجه ، ابداکشن   0-30درجه ، اکستنشن   0-120فلکشن  

 درجه  ذکر شده است 0-50درجه  و چرخش خارجی   0-40درجه ، چرخش داخلی   0

یا همان مفصل هیپ تماس ران با لگن  عامل محدودکننده حرکت فلکشن در ران   39 

  فاکتورهای محدودکننده حرکت شودمی فلکشن حرکت گیری ازجلو باعث باشد، کهمی

های د  محدودکنندهنباشران میفلکسور ای و عالالت خاصره-لیگامان رانی ،اکستنشن

برای  قسمت خلفی لیگامان پوبوکپسوالر بوده ودر ران و ادداکتور حرکت ابداکشن، عالالت 

ها، پای مخالف، وضعیت فلکشن ران و فشار لیگامان حرکت اداکشن محدودکننده

ای خاصره-باشد  برای چرخش خارجی، فشار نواحی جانبی لیگامان رانیایسکیوفمورال می

دهنده داخلی ران و برای چرخش داخلی وقتی لگن در حداکثر و فشار عالالت چرخش

شدن قرار دارد، ای و وقتی لگن در وضعیت خشخاصره-انیبازشدن قرار دارد، فشار لیگامان ر

فشار لیگامان اسکیوکپسوالر و هم نین عالالت چرخاننده جانبی مفصل ران 

   40  باشندهای این حرکات میمحدودکننده
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Abstract 
Research Aim: Most of the functional disorders in the foot area are caused by changes in 

the arches of the foot. The motion control shoes are designed to control excessive 

movement of the back of the foot. Walking disorder disrupts the lives of people with 

excessive pronation. Therefore, identifying the right solution for people with over-

pronation is important. The purpose of this study was to investigate the effect of long-

term use of motion control shoes on electromyographic activity of lower extremity 

muscles and ground reaction force during running in beginner male runners with 

peroneal leg.  
Research method: The statistical sample of this study consisted of 24 men 

with perunate legs who volunteered to participate in the study. Subjects 

were randomly divided into two control groups (age: 24.1 ± 5.6 years, 

height: 166 ± 2.2 cm, weight: 52.66 ± 6.3 kg). The experimental group 

(age: 24.1 ± 5.6 years, height: 166 ± 2.2 cm, weight: 52.66 ± 6.3 kg) was 

divided into two groups. Bone drooping method was used to divide the 

subjects into two groups of peroneal and healthy foot. Subjects were 

asked to sit on a chair and put their feet in the open position. The 

individual's feet were then placed in a natural position, so that the 

researcher placed his or her self-esteem under the inner ankle. The 

person gently moves the foot in and out so that the researcher's index 

finger and thumb are aligned. In this case, the vessel extension was 

marked and then the distance between the bump and the floor was 

measured by a ruler. The subjects were then asked to stand upright and 

to distribute their weight equally on two legs. In this case, the height of 

the vessel was measured from the floor. If the displacement of these two 

modes was nine to five millimeters, the foot had normal and if equal to or 

greater than 10 millimeters individual had foot pronation. The subjects' 

upper legs were identified by the ball firing test. All subjects were right-

handed. 
Findings: The findings of the present study showed that after prolonged use of 

control motion shoes internal-external force during pushing phase (d = 0.86 ؛ 
P = 0.022) and also the time of peak force in vertical direction during The 

heel contact phase (d = 1.05; P = 0.013) had a significant increase during 

post-test compared to pre-test. Vertical loading rate also showed a significant 

decrease during the post-test compared to the pre-test (P = 0.43; P = 0.010). 

Other components of ground reaction forces in three directions, peak time, 

center of pressure and free torque did not show any significant difference 

during post-test compared to pre-test in experimental group (P <0.05). 
Conclusion: The results of this study showed that foot hyperpronation is 



 

 

associated with abnormalities in kinetic pattern and electromyographic 

activity of muscles during walking. Motion control shoes help to improve this 

anomaly. 
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