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 مقدمه -1-1

فضاهای ورزشی، از جمله  وضعیت ایمنی و بهداشت اماکن و

موضوعات مهم و مورد توجه متخصصان علوم ورزشی، طب ورزشی و 

مسئولین سالمت جامعه است. وجود موانع و وسایل غیر 

استاندارد و فرسوده، بدون تردید موجب صدمات جسمانی در 

آموزان و آموزان خواهد شد. جمعیت چند میلیونی دانشدانش

العه بر روی این قشر را  ضرروی مشکالت ایمنی و بهداشت مط

ترین عوامل كاهش دهندة ســطح بهداشــت و مهم. (1)نماید می

ناكافي فضاي  هسران ز:ایمني فضاهاي ورزشي عبارت است ا

محیط  هداشــتيب ورزشي، قدیمي بودن مدارس و شرایط غیر

هاي بزرگ، )آسفالت با شــن نامناسب، و فضاي ورزشي مدرسه

ها از هاي سطحي، عدم تفكیك زمینو جمع شدن آبها داشتن چاله

ها در زمین ورزش، وجود سكوها و دیگر، ثابت نبودن تیركهم

ها در حاشیة نزدیك زمیــن ورزش، ورودي و خروجي درخچه

نامناســب، نزدیكي بیش از حد به پاركینگ و گاهي 

اســتفاده از فضاي ورزشــي به عنــوان پاركینگ، امكان 

-1)( هاي اولیهگي و آتش سوزي و ناكافي بودن كمكبرق گرفت

3) .  

ســاعت در روز و شش  ۷ـ  ۵از آن جا كه كودكان در حدود 

-روز در هفته و حدود نه ماه از عمر خود را در مدرسه مي

گذرانند، سهم حوادث در مدرســه، در ارتقاي آموزش ســالمتي 

آموزش و پرورش نوین، فضاي گیر باشــد. در تواند چشممي

-فیزیكي به عنوان یك عامل زنده و پویــا در انجام فعالیت

گردد. توجه به هاي آموزشــي و تربیتي دانش آموزان تلقي مي

مســائل و فاكتورهاي فیزیكي و بهداشــتي در فضاهاي 

ترین عامل رشد طبیعي آموزشــي و ورزشي مؤثرترین و اساسي

آموزان ماني و فراگیري مطالب در دانشاز نظر رواني، جســ

 . (3) اســت
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آموزان پسر ی دانشبر اساس تحقیقات انجام شده، میزان عالقه

های تربیت بدنی ها در کالسو دختر به ورزش زیاد است، ولی آن

های بدنی رغبت دارند، پس تنها مربی و درس کمتر به فعالیت

آموزان به ورزش مفید توانند در ترغیب دانشتربیت بدنی نمی

تواند در باشند، بلکه تجهیزات و امکاناتی وجود دارد که می

آموزان موثر باشد، این امر نیازمند عملکرد ورزشی دانش

. (4)ها شود محیطی است که زمینه ساز گسترش و عالقمندی آن

از آنجایی که کیفیت مطلوب آموزش تربیت بدنی وابسته به 

ست، داشتن شیوه صحیح آموزش و داشتن فضای ورزشی مناسب ا

فضای ورزشی مطلوب و نحوه خلق فضایی متناسب نیازها، 

مستلزم شناسایی اجزا و موقعیت کاربردی، بررسی فضاها 

واجسام مورد نیاز، روابط صحیح فضاها و ترکیب هوشمندانه 

. وجود منابع، امکانات و تجهیزات ورزشی برای (۵)ها است آن

است و محیط مطلوب، پیشبرد اهداف تربیت بدنی تاثیرگذار 

بخشد و باعث افزایش احساسات عمق یادگیری را افزایش می

های آموزان به محیط مدرسه و عملکرد بهتر فعالیتمثبت دانش

 . (6)شود ورزشی در مدرسه می

نشان داد مواردی مانند صاف بودن زمین،  (۷)حسین پور 

سطح بودن با  نداشتن سنگ ریزه، درز و شکاف جنس مناسب، هم

سطوح مجاور، نداشتن چاله و برآمدگی، شیب مناسب و غیره به 

-ورزشی در تمایل دانشهای های ایمنی داخل زمینعنوان مؤلفه

-در بین روش.  (۷)آموزان به فعالیت بدنی مؤثر خواهد بود 

-گیری الکترومیوگرافی یکی از روشهای آنالیز دویدن اندازه

های متداول است که عملکرد عضالت را در شرایط استاتیکی و 

 الکترومیوگرافیکند. دینامیکی به صورت کمی بررسی می

(EMG)  تشخیصی برای ارزیابی سالمت عضالت و نوعی فرآیند

باشد. های حرکتی( میها )نورونی آنکنندههای عصبی کنترلسلول

های الکتریکیِ عامل انقباض عضالت را های حرکتی، سیگنالنورون

ها را به تصویر، صدا یا این سیگنال. EMG کنندمنتقل می

. در کندمعیارهای متعدد قابل تفسیر برای متخصص تبدیل می

نام الکترود این روش تشخیصی، از ابزارهای کوچکی به
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های الکتریکی استفاده منظور انتقال یا شناسایی سیگنالبه

طور مستقیم به سوزنی، یک الکترود سوزنی به EMG شود. طیمی

ی مذکور را داخل عضله وارد شده و فعالیت الکتریکی عضله

، EMG بخش دیگری از عنوانکند. در تست هدایت عصبی بهثبت می

شده به پوست )الکترودهای سطحی( برای از الکترودهای متصل

های هدایتی بین دو یا چند گیری سرعت و نیروی سیگنالاندازه

قابلیت شناسایی انواع  EMG شود. نتایجنقطه استفاده می

اختالالت عملکردی اعصاب، عضالت یا اختالالت هدایت سیگنال از 

 .اراستعصب به عضله را د

تجزیه و تحلیل طیف فرکانسی را برای  اخیرا محققان روش

-8)کاربردهای تحقیقی و بالینی مورد استفاده قرار دادند 

سازی . تغییر در طیف فرکانس در به پاسخ و هماهنگ(10

و ضخامت تارها  (13, 12)، نوع تارها (11)واحدهای حرکتی 

. فرکانس میانه و میانگین فرکانس دو باشدمرتبط می (14)

فاکتور مهم از عملکرد طیف فرکانس هستند که به عنوان 

راهکارهای مفید از طیف فرکانس الکترومایوگرافی استفاده 

اند که تجزیه . برخی مطالعات نشان داده(1۵)گیرند قرار می

مربوط به تغییرات  تواند اطالعاتو تحلیل فرکانس می

دهد. با توجه به فیزیولوژیکی در طیف توان را نشان می

توان بیان کرد با استفاده از تجزیه و تحقیقات گذشته می

تری در مورد تواند اطالعات دقیقتحلیل طیف فرکانس محقق می

های انجام شده توسط فرکانس خاص سیگنال مشارکت

 الکترومایوگرافی را به دست آورد. 

دامنه و فرکانس بر میزان  فضاهای ورزشیاوجود این، اثر ب

مشخص  آموزاندانشبه ویژه در  دویدنطی  الکترومیوگرافی

بررسی تاثیر فضاهای ای که به نیست. از سوی دیگر، مطالعه

ورزشی بر فعالیت الکترومیوگرافی در اندام تحتانی در 

هده پرداخته باشد، توسط محقق مشاآموزان طی دویدن دانش

در  الکترومیوگرافی طی دویدننشد. با توجه به اهمیت 

تاثیر  بررسی های مختلف، هدف این تحقیقتوانبخشی آسیب
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فضاهای ورزشی در مدارس بر فعالیت الکترومیوگرافی عضالت 

 باشد.میاندام تحتانی در دانش آموزان طی دویدن 

 بیان مسئله -2-1

 چگونگی ،نینو ورشپرو  زشمودر آ تییترب موثر ملاعواز  کیی

فضای فیزیکی مدرسه، در نظام جدید ست. ا سهرمد ريمعما يفضا

تعلیم و تربیت که نمایانگر نقش فعـالی در رونـد پربـارتر 

نمودن کیفیت فعالیت های آموزشی و پرورشی است، کمتر مـورد 

. بر اساس تحقیقات انجـام شـده، (16)توجه قرار گرفته است 

آموزان پسر و دختر بـه ورزش زیـاد اسـت، ی دانشمیزان عالقه

هـای بـدنی های تربیت بدنی کمتر به فعالیتولی آنها در کالس

رغبت دارند، پس تنها مربی و درس تربیت بدنی نمــی تواننـد 

ت و آموزان به ورزش مفید باشند، بلکه تجهیزادر ترغیب دانش

-تواند در عملکـرد ورزشـی دانـشامکاناتی وجود دارد که می

آموزان موثر باشد، این امر نیازمند محیطی است کـه زمینـه 

ه کیفیـت . از آنجایی کـ(4)ساز گسترش و عالقمندی آنها شود 

مطلوب آموزش تربیت بدنی وابسته بـه شـیوه صـحیح آمـوزش و 

داشتن فضای ورزشی مناسب است، داشتن فضای ورزشـی مطلـوب و 

نحوه خلق فضایی متناسب نیازها، مسـتلزم شناسـایی اجـزا و 

موقعیت کاربردی، بررسی فضاها واجسام مـورد نیـاز، روابـط 

. وجود منابع، (۵)صحیح فضاها و ترکیب هوشمندانه آنها است 

امکانات و تجهیزات ورزشی برای پیشبرد اهداف تربیـت بـدنی 

-تاثیرگذار است و محیط مطلوب، عمق یادگیری را افزایش مـی

آمـوزان بـه محـیط بخشد و باعث افزایش احساسات مثبت دانـش

شـود های ورزشـی در مدرسـه مـیمدرسه و عملکرد بهتر فعالیت

. حسین پور نشان داد مواردی ماننـد صـاف بـودن زمـین، (6)

سطح بودن بـا  نداشتن سنگ ریزه، درز و شکاف جنس مناسب، هم

سطوح مجاور، نداشتن چاله و برآمدگی، شیب مناسب و غیره به 

-های ورزشی در تمایل دانشهای ایمنی داخل زمینؤلفهعنوان م

ل .  عــدم تمایـ(۷)آموزان به فعالیت بدنی مؤثر خواهد بود 

های ورزشی در مدارس به دلیل کمبود و آموزان به فعالیتدانش

نامناسب بودن امکانات و فضاهای ورزشی، افزایش خطر آسیب و 
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شود کـه تحرک میترس از فعالیت و سپس منجر به سبک زندگی بی

تنفسی، الگوی حرکتی ناکارآمد و -خود عامل ضعف آمادگی قلبی

چاقی، دیابت، فشار خون و  ها بیماری مانندبه دنبال آن، ده

هـای . شرکت منظم در فعالیت(1۷)شود های وضعیتی میناهنجاری

ای جهـت تمـرین و توسـعه عوامـل آمـادگی بدنی، اهمیت ویژه

های حرکتی برای کودکان در مـدارس دارد. از جسمانی و مهارت

جسـمانی های بدنی کـه در افـزایش آمـادگی جمله این فعالیت

کودکان و نوجوانان در مدارس و جلوگیری از افزایش چـاقی و 

باشـد، های مرتبط با آن از اهمیت باالی برخوردار مـیبیماری

دویدن است.  همچنین دویدن به عنوان یـک فعالیـت بنیـادی، 

نقش قابل توجهی در اصالح الگوهـای حرکتـی دارد و بایـد در 

. پر واضح است (18)رد دوران کودکی مورد توجه خاص  قرار گی

که متناسب بـا امکانـات مـدارس کودکـان، در دسـترس تـرین 

فعالیت هوازی که در بهبود آمادگی جسمانی آنان نقش مثبتـی 

ای دویدن در فضاهای غیـر . طبیعت چرخه(18)دارد دویدن است 

شود و بـا استاندارد باعث بارگیری تکراری اندام تحتانی می

گـردد. ایـن در ادامه فعالیت، این بارگیری شدیدتر نیز مـی

حالی است که بارهای وارده حین دویدن در نوع خود، زیر سطح 

ین  آستانه تحمل فیزیولوژیک قرار دارند، و تجمع بعضی از ا

های سفت و غیر استاندارد باعث ایجاد مشـکالت بارها در مکان

. در این میان، عضالت وظیفه توزیـع ایـن (19)شوندپرکاری می

تانی را عهـده دار  هسـتند  بارهای دینامیکی در انـدام تح

. یکی از ابعاد مورد تجزیه و تحلیل راه رفتن و دویدن (20)

عملکرد الکترومیوگرافی عضالنی انـدام تحتـانی در حـین راه 

. بررسـی فعالیـت الکترومیـوگرافی (21)ن اسـت رفتن و دوید

دهد که عملکرد اصلی اندام تحتانی به طور کلی نشان می عضالت

پا، حفظ نیروهای مؤثر برای محافظت پا از حرکـات  عضالت ساق

. خوانی جزنی و (22)غیرطبیعی هنگام راه رفتن و دویدن است 

بررسـی تـاثیرکفپوش و زیـر همکاران در تحقیقی تحت عنـوان 

پــایی در خســتگی عضــالنی و میــزان نــاراحتی در فعالیتهــای 

اسـتفاده از  پرداختند. نشان دادند کـه ایستاده طوالنی مدت

http://ioh.iums.ac.ir/article-1-1069-fa.pdf
http://ioh.iums.ac.ir/article-1-1069-fa.pdf
http://ioh.iums.ac.ir/article-1-1069-fa.pdf
http://ioh.iums.ac.ir/article-1-1069-fa.pdf
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زیرپایی و ایستادن بر روی کفپوش الستیکی، راهکارهای موثری 

. نتـایج (23) در کاهش میزان ناراحتی اندام تحتانی هسـتند

گذشته اغلـب بـا هـدف بررسـی فعالیـت اکترومیـوگرافی بـر 

هـای مختلـف از جملـه عالیتهای اندام تحتانی در فناهنجاری

.  با (26-24)های طوالنی مدت پرداختند راه رفتن  و ایستادن

تاثیر فضـاهای ورزشـی شود که بررسی مطالعات گذشته مشخص می

در مدارس بر فعالیت الکترومیوگرافی عضالت اندام تحتانی در 

دانش آموزان طی دویدن به لحاظ علمـی مـورد برررسـی قـرار 

نگرفته است. با توجه به اهمیت این موضوع، هدف پژوهش حاضر 

ــی ــت  بررس ــر فعالی ــدارس ب ــی در م ــاهای ورزش ــاثیر فض ت

نی در دانـش آمـوزان طـی الکترومیوگرافی عضالت اندام تحتـا

 باشد. دویدن می

 ضرورت و اهمیت تحقیق -3-1

ای است که ساختار مکانیکی پای انسان پیچیده و چند مفصله

کند. پا تنها در عملکرد اندام تحتانی نقش مهمی بازی می

-بخش بدن است که در حال حرکت با سطوح خارجی تماس پیدا می

و در حالت ایستاده  دویدنکند و برای حفظ تعادل به هنگام 

ترین عنوان انتهایینماید. پا بهنقش بسیار مهمی ایفا می

بخش اندام تحتانی است که در برابر نیروهای اعمال مقاومت 

کششی، قیچی وار، و .  اندام تحتانی باید نیروی (2۷)کند می

چرخشی را در فاز استانس راه رفتن و دویدن به خوبی توزیع 

کند. توزیع نامناسب این نیروها باعث ایجاد حرکات غیر 

طبیعی بوده و در اثر ایجاد چرخش و فشار زیاد باعث تخریب 

.  از جمله (28)شود های نرم و کاهش کارایی عضالت میبافت

پارامترهای مهمی را که درباره نحوه عملکرد پا و مچ پا در 

در اختیار  دویدنهایی مانند بین ورزشکاران حین فعالیت

فعالیت الکترومیوگرافی عضالت توان به دهد میمحققین قرار می

آموزان به عدم تمایل دانش .(29)اشاره کرد اندام تحتانی

های ورزشی در مدارس به دلیل کمبود و نامناسب بودن فعالیت

-امکانات و فضاهای ورزشی باعث افزایش خطر آسیب در دانش

گردد. فضاهای ورزشی نامناسب به دلیل بروز آسیب آموزان می
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آموزان از انجام فعالیت ورزشی دوری گردد تا دانشباعث می

شود. عدم رک میتحکنند که این خود منجر به سبک زندگی بی

-فعالیت جسمانی و سبک زندگی امروزی باعث ضعف آمادگی قلبی

ها بیماری تنفسی، الگوی حرکتی ناکارآمد و به دنبال آن، ده

شود های وضعیتی میمانند چاقی، دیابت، فشار خون و ناهنجاری

 . پر واضح است که متناسب با امکانات مدارس کودکان،(1۷)

ترین فعالیت هوازی که در بهبود آمادگی جسمانی در دسترس

 . (18)آنان نقش مثبتی دارد دویدن است 

ای دویدن در فضاهای غیر استاندارد باعث طبیعت چرخه

و با ادامه فعالیت،  شودبارگیری تکراری اندام تحتانی می

گردد. این در حالی است که این بارگیری شدیدتر نیز می

بارهای وارده حین دویدن در نوع خود، زیر سطح آستانه تحمل 

فیزیولوژیک قرار دارند، و تجمع بعضی از این بارها در 

های سفت و غیر استاندارد باعث ایجاد مشکالت پرکاری مکان

. در این میان، عضالت درگیر در طی فعالیت (19)شوند می

دار  توزیع این بارهای دینامیکی در اندام تحتانی را عهده

. یکی از ابعاد مورد تجزیه و تحلیل راه رفتن و (20)هستند 

دویدن عملکرد الکترومیوگرافی عضالنی اندام تحتانی در حین 

 . (21)راه رفتن و دویدن است 

 بررسی فعالیت الکترومیوگرافی عضالت اندام تحتانی به طور

پا، حفظ نیروهای  دهد که عملکرد اصلی عضالت ساقکلی نشان می

مؤثر برای محافظت پا از حرکات غیرطبیعی هنگام راه رفتن و 

نشان دادند که  (23)جزنی و همکاران . خوانی(22)دویدن است 

استفاده از زیرپایی و ایستادن بر روی کفپوش الستیکی، 

راهکارهای موثری در کاهش میزان ناراحتی اندام تحتانی 

تواند توسط تبدیل فوریه یک طیف فرکانس می .(23) هستند

سیگنال تولید شود، نتایج ایجاد شده معموال به صورت دامنه 

. هر سیگنالی که بتوان آن (30)شوند و فاز نمایش داده می

ای متغیر بر حسب زمان نشان داد، دارای را به صورت دامنه

-یک طیف فرکانسی به خصوص است. گاهی یک طیف فرکانس هم

ای خاص در بازهدهد که هایی را به وضوح نمایش میآهنگی
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کنند تا درک بهتری ها کمک میآهنگیافتند و این هماتفاق می

نتایج . (30)دهد از عملکرد تولیدکنندة تمام سیگنال می

اکترومیوگرافی بر گذشته اغلب با هدف بررسی فعالیت 

های مختلف از جمله های اندام تحتانی در فعالیتناهنجاری

با . (26-24)مدت پرداختند های طوالنیراه رفتن  و ایستادن

آموزان در مدارس با فضاهای ورزشی نشتوجه به اینکه دا

کنند و نداشتن محیط های مختلفی را اجرا مینامناسب فعالیت

تواند باعث اختالل در فعالیت عضالنی و آسیب به استانداد می

با بررسی مطالعات  و های ورزش شودمفاصل درگیر طی فعالیت

که تاثیر فضاهای ورزشی در مدارس بر فعالیت  شدگذشته مشخص 

الکترومیوگرافی عضالت اندام تحتانی در دانش آموزان طی 

 لذادویدن به لحاظ علمی مورد برررسی قرار نگرفته است. 

بررسی تاثیر فضاهای ورزشی در مدارس بر هدف پژوهش حاضر 

فعالیت الکترومیوگرافی عضالت اندام تحتانی در دانش آموزان 

 . (31)باشد میدویدن  طی

 اهدف پژوهش  -4-1

  هدف کلی

تاثیر فضاهای ورزشی در مدارس بر بررسی هدف کلی پژوهش 

فعالیت الکترومیوگرافی عضالت اندام تحتانی در دانش آموزان 

 باشد.طی دویدن می

 اهداف اختصاصی 

در مدارس بر دامنه فعالیت بررسی تاثیر فضاهای ورزشی  -1

آموزان طی الکترومیوگرافی عضالت اندام تحتانی در دانش

 دویدن

بررسی تاثیر فضاهای ورزشی در مدارس بر طیف فرکانس  -2

 آموزان طی دویدنفعالیت عضالنی اندام تحتانی در دانش

 های تحقیقفرضیه -5-1

بین دو طیف فرکانس الکترومایوگرافی عضالت اندام تحتانی در 

داری گروه با فضاهای ورزشی مناسب و نامناسب اختالف معنی

 وجود دارد. 
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اوج دامنه الکترومایوگرافی عضالت اندام تحتانی در بین دو 

داری گروه با فضاهای ورزشی مناسب و نامناسب اختالف معنی

 وجود دارد. 

دامنه الکترومایوگرافی عضالت اندام تحتانی در بین  میانگین

داری ه با فضاهای ورزشی مناسب و نامناسب اختالف معنیدو گرو

 وجود دارد. 

 

 های تحقیقمحدودیت -6-1

 محدودیت های قابل کنترل

آزمودنی های این پژوهش از دانش آموزان پسرانتخاب  -1

 گردیده است. 

 پژوهش در شهر اردبیل صورت گرفته است.  -2

شهر اردبیل صورت گرفته  سالماین پژوهش بر روی افراد -3

 است. 

 می باشند.  آموزدانشآزمودنی های این پژوهش -4

 محدودیت های غیر قابل کنترل -1-6-2

   الکترومیوگرافیجلب رضایت والدین برای انجام تست  -1

 تا محل انجام تست مدرسهمسافت طوالنی  -2

 آموزاندانشهای تخصصی برای کالس -3

 دویدنعوامل ارثی و تفاوت های فردی طی  -4

 میزان و نوع گام برداری آزمودنی ها -۵

 متغیرهاي تحقیق -7-1

 متغیر مستقل 

 فضاهای ورزشی 

 متغیرهاي وابسته 

 فعالیت الکترومیوگرافی

 های عملیاتیتعریف واژه -8-1

توان به : کفپوش فضاهای ورزشی مناسب میفضاهای ورزشی مناسب

مناسب در بهره برداری مدام، عایق صوتی بودن، مقاومت 

درجه  22تا  10قابلیت پاکیزگی و تمیز شدن آسان، دمای بین 

 و کاهش میزان اصطکاک آنها اشاره نمود
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: نداشتن حداقل امکانات فضاهای فضاهای ورزشی نامناسب

 ورزشی مناسب

منظور بررسی هدایت عصبی و سنجیدن  : بهالکترومایوگرافی

الکتریکی موجود در عضله از الکترومیوگرافی یا جریانات 

 .استفاده می شود (EMG) همان

 بانی نظریم -9-1

-ضالت از طریق مفاصل در حفظ تعادل بدن ایفاي نقش ميع     

كنند و این موضوع روشن است كه عضالت عمل كننده در مفصل 

ران، زانو و مچ پا نقش اساسي را در تنظیم تعادل بدن ایفا 

و ضعف تعدادي از  پامچبه علت ساختار غیر طبیعي  .كنندمي

در افراد داراي  و ترس از سقوط عضالت اندام تحتاني

عضالني این افراد -، ممكن است ویژگي هاي عصبينابینایی

 .تغییر یافته و سبب اختالل در كنترل بدن این افراد گردد

 مفصل ران -10-1

 ساختار مفصل ران -1-10-1

ای اسـت. ایـن کاسه-یک از مفاصل سینوویالی گوی مفصل ران

مفصل ازسطوح مفصلی ، سر استخوان فمور و حفـره اسـتابولوم 

استخوان هیپ تشکیل شده است. سر استخوان فمـور بـا غضـروف 

شفاف کـامال پوشـیده شـده اسـت. غضـروف شـفاف سـطح مفصـلی 

استابولوم ناحیه نعل اسبی شکل را پوشانده اسـت. همچنـین، 

مفصلی استابولوم در پایین )محل بریـدگی اسـتابوالر( ناحیه 

-ای از جنس فیبـریباشد. عمل استابولوم توسط حاشیهناقص می

غضروفی به نام لبه استابوالر افـزایش یافتـه اسـت. کپسـول 

، 2، لیگامــان ایســکیوفمورال1لیفــی، لیگامــان ایلیوفمــورال

ر و ، سر استخوان فمور، لبـه اسـتابوال3لیگامان پوبوفمورال

های تشکیل دهنده مفصل هیپ لیگامان عرضی استابوالر، لیگامان

 باشند. می

                                                           
1. Ilifemoral ligament 
2. Ischio femoral ligament 
3. Pubocapsular ligament 
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 تاندون های مفصل ران 1-1شکل 

مفصل ران از مفاصل کروی بوده، ساختمان مفصلی این مفصل 

تواند حول سه محور حرکتی )محور افقی طوری است که می

فرونتال، محور افقی ساجیتال و محور عمود بر سطح 

هوریزنتال( حرکت داشته باشد، بنابراین قابلیت حرکتی آن 

زیاد بوده و اهمیت آن از نقطه نظر حرکتی بسیار زیاد است. 
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-این مفصل حرکات فلکشن، اکستنشن، ابداکشن، اداکشن، حرکت

دهد. در حرکت فلکشن های چرخشی و حرکت دورانی را انجام می

به چگونگی  پا موازی با سطح ساجیتال که میزان آن بسته

حرکت )زانو در حالت فلکشن یا اکستنشن باشد، با استفاده 

باشد. این حرکت در از کمک باشد یا بدون کمک( متغیر می

صورتی که بخواهد با زانوی باز و دامنه حرکتی زیاد صورت 

شود. حرکت اکستنشن، برگشت گیرد، عضالت همسترینگ کشیده می

کشن )دورشدن(، حرکت باشد. حرکت ابدااز حالت فلکشن می

باشد. اداکشن برگشت حرکت جانبی پا در سطح فرونتال می

باشد. در چرخش داخلی ران، سطح قدامی زانو به ابداکشن می

گردد و در چرخش خارجی ران، سطح سمت داخل پا متمایل می

کند. مفصل ران قدامی زانو به سمت خارج پا تمایل پیدا می

درجه(،  0-30، اکستنشن )درجه( 0-120در حرکت فلکشن )

درجه(، چرخش داخلی  0-30درجه(، اداکشن ) 0-40ابداکشن )

. (32)درجه( ذکر شده است  0-50درجه( و چرخش خارجی ) 40-0)

-عامل محدودکننده حرکت فلکشن در ران تماس ران با لگن می

کند. فاکتورهای محدودکننده باشد، که جلو حرکت را سد می

کننده ران ای و عضالت خمخاصره-حرکت اکستنشن لیگامان رانی

کننده های حرکت ابداکشن، عضالت نزدیکباشد. محدودکنندهمی

یگامان پوبوکپسوالر بوده و برای حرکت ران و قسمت خلفی ل

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

باشد. برای چرخش خارجی، فشار لیگامان ایسکیوفمورال می

دهنده ای و فشار عضالت چرخشخاصره-نواحی جانبی لیگامان رانی

داخلی ران و برای چرخش داخلی وقتی لگن در حداکثر بازشدن 

ای و وقتی لگن در خاصره-قرار دارد، فشار لیگامان رانی

شدن قرار دارد، فشار لیگامان اسکیوکپسوالر و وضعیت خم

های این همچنین عضالت چرخاننده جانبی مفصل ران محدودکننده

 (33)باشند حرکات می

 مفصل رانعضالت  -11-1

 عضله کشنده پهن نیام

ای قـدامی و فوقـانی اتصـال مبدا این عضله به خار خاصره
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ای درشت نئـی و کنـدیل دارد و در انتها نیز به مسیر خاصره

 شود. جانبی درشت نئی متصل می

کند، برد و دور میاین عضله در نوسان پا، ران را به جلو می

دهـد. و نوسـان مـیروی پای ثابت، تنه و لگن را به طرف جلـ

بعالوه عضله کشنده پهن نیام نقش مهمی را در محکم شدن نیام 

باشـد کند، که محل اتصال عضله سرینی بـزرگ مـیپهن ایفا می

(34) . 

 عضله راست رانی

های عضله چهارسررانی است که عضله راست رانی یکی از قسمت

کننـده مفصـل لگـن و به عنوان یک خمباشد دارای دو محور می

چرخانـد و در ثبـات لگـن کند، لگن را به طرف جلو میعمل می

ای قدامی و . این عضله با کشیدن خار خاصره(34)کند شرکت می

-شود. تنهـا عضـالت شـکم مـیتحتانی موجب چرخش جلوی لگن می

کننـده افزایش سن عضالت خـم توانند مانع این حرکت شوند. با

شوند. ضعف عضله شـکمی ران کوتاه و موجب چرخش قدامی لگن می

تواند بخش فوقانی استخوان خاصره را حفظ کند، بنابراین نمی

. کوتـاه شـدن عملکـردی (3۵)قوس کمری افزایش خواهد یافـت 

شود. به همین علت عضـله راسـت عضله موجب کاهش نیروی آن می

است، در طول بهینه قرار داشـته و رانی هنگامی که ران باز 

باشد ولی هنگامی که ران خم بنابراین بازکننده قوی زانو می

نیرو در عضله مختل شـده و بنـابراین ایـن -است، رابطه طول

عضله عملکرد ضعیفی در باز کـردن زانـو دارد. عضـله راسـت 

برداری ماننـد رانی به همراه گروه عضالت پهن، در حرکات گام

دویدن و همچنین در حرکات پریدن و جهش و لی لـی  رفتن وراه

شوند. در این حرکات مفصل لگن به وسیله عضالت کردن درگیر می

شوند و تمایل عضـله سرینی بزرگ و همسترینگ با قدرت باز می

-کردن ران یا بازکردن زانو کاهش مـیراست رانی را برای خم

 .(3۵)دهند 

 عضله راست داخلی

انی استخوان عانه تا لبـه عضله راست داخلی از ناحیه تحت

میانی برجستگی استخوان درشت نئی امتداد دارد و نقش اصـلی 
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آن نزدیک کردن ران و کمک به فلکشن و چرخش داخلی ران اسـت 

(34) . 

 گروه عضالت همسترینگ -12-1

و نـیم  5، نـیم وتـری4این گروه شامل سه عضـله دوسـررانی

باشد که دو مفصله بوده و بر روی هر دو مفصل لگن می 6غشایی

پذیری ایـن گـروه از عضـالت بـر کنند. انعطافو زانو عمل می

پیشگیری از ابتال به آسیب در مفاصل اندام تحتانی، به ویژه 

پذیری مطلـوب مفصل زانو تأثیر زیادی دارد. همچنین، انعطاف

-پذیری خـمفو بهینه این گروه از عضالت در نتایج تست انعطا

 90شدن به جلو و از طرفی در تاشـدن مفصـل ران تـا زاویـه 

درجه و همچنین کمک به عضالت چهارسر ران به منظور باز کردن 

ای زانو در زاویه مطلوب )بازشدن صفر درجه( از اهمیت ویـژه

 .(3۵)برخوردار است 

 یعضله دو سر ران

این عضله که در بخش خلفی ران قـرار دارد در مبـدا خـود 

باشد که سر دراز آن از برجستگی ورکی و سـر دارای دو سر می

گیرد. در انتها نیز به کوتاه از لبه جانبی خط خشن منشا می

شود. این عضله دو مفصلی بوده سر استخوان نازک نئی متصل می

رخش خارجی مفصل ران کردن و چو عمل باز کردن مفصل لگن و خم

 . (34)دهد را انجام می

 

 وتریعضله نیم

نئـی این عضله از برجستگی ورکی تا برجستگی جـانبی درشـت

لت  امتداد دارد و عمل آن به جز در چرخش به داخل پا در حا

 .(34)باشد خمیده، مشابه عضله دو سر رانی می

 غشاییعضله نیم

-این عضله از برجستگی ورکی تا کندیل میانی استخوان درشت

وتری دارد بـا نئی امتداد دارد و عملی مشابه عمل عضله نیم

                                                           
4. Biceps femoris muscle 
5. Semitendinosus muscle 
6. Semimembranosus muscle 
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 وتری قدرتمندتر است.این تفاوت که از عضله نیم

گام بـرداری  این گروه از عضالت )همسترینگ( نقـش مهمـی در 

مسئول جابجایی عمودی ساق پـا از روی زمـین  دارند و عمدتا

 .(36, 34)باشند می

 

 مفصل زانو -13-1

 ساختار مفصل زانو -1-13-1

تـرین مفاصـل توان از بزرگترین و پیچیدهمفصل زانو را می

-های ورزشی ایفا مـیبدن یاد کرد که نقش اساسی را در رشته

رفتن و یا دویـدن همـه نیروهـای وارده بـر کند. هنگام راه

نهایتا به زمـین پا و ستون فقرات از طریق این مفصل به ساق

کند. پیچیدگی مفصـل زانـو بـه دلیـل وجـود انتقال پیدا می

-نئی، عضالت متعدد، لیگاماننئی، نازکهای ران، درشتاستخوان

باشد. این مفصل به دلیل ایـن کـه بـه ها و کپسول مفصلی می

طور مکرر در معرض فشـار و کشـیدگی اسـت، بیشـترین میـزان 

دهد. ورزشی به خود اختصاص میهای مختلف صدمات را طی فعالیت

های فلکشن و اکستنشـن و بـه مقـدار مختصـر مفصل زانو حرکت

دهـد. زانـو کـه از حرکات چرخش داخلی و خارجی را انجام می

است، از مفصـل شـدن سـه اسـتخوان ران،  ۷نوع مفاصل کندیلی

توان از آن به عنوان بزرگترین استخوان نئی و کشکک )میدرشت

هـای مفصـلی . رویـه(3۷)شـود د( ایجاد مـییاد کر8سزاموئید

نی دو های استخوان درشتران با طبق های داخلی و خارجیکندیل

که کندیل بزرگ ران روی طبق دهند، به طوریمفصل را تشکیل می

نی قرار گرفته است. از طرفی سطح خلفی کشـکک بـا بزرگ درشت

کند که وظیفه استخوان ران به عنوان مفصل سوم ایفای نقش می

ست  اصلی کشکک افزایش کارایی مکانیکی عضـالت چهارسـررانی ا

. وظیفه کشکک افزایش طول بازوی گشتاوری عضالت چهارسـر (38)

است کـه موجـب افـزایش کـارایی اعمـال نیـرو توسـط عضـالت 

نـی شود. دور تا دور طبق اسـتخوان درشـتاکستنسوری زانو می

                                                           
7. Condiloid 
8 .  ُ Sesamoid bone 
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ی لیفی مینیسک پوشانده شـده اسـت. توسط یک ورق ضخیم غضروف

بوده و برعکس منیسک داخلـی کـه بـه  Oمنیسک خارجی به شکل 

باشـد. کپسـول باشد از وسعت کمتـری برخـوردار مـیمی Cشکل 

هـای مفصلی در این ناحیه ضخیم است و در باال به لبـه رویـه

های منیسک و در پایین به طبق استخوان تحتانی ران و به لبه

هـا متصـل هسـتند، چسبد. عضالت متعددی بـه منیسـکنی میدرشت

هـا دارای وتری که به هر دوی منیسکمانند عضال چهارسر و نیم

اتصال هستند و یا عضله رکبی کـه دارای اتصـال بـه منیسـک 

هـا را در طـی حرکـات خارجی است. این اتصاالت موقعیت منیسک

ارهای ها کاهش و جذب فشـمنیسک کند. وظیفهفعال زانو حفظ می

ها کارکردهای دیگری رانی است. منیسک-نیوارده بر مفصل درشت

توان به مواردی همچون ثبات دادن بـه مفصـل هم دارند که می

 . (40, 39)در هنگام حرکات و کاهش اصطکاک مفصلی اشاره کرد 

 

 

 . مفصل زانو3-2شکل 

 

 خلفی مفصل -هایی که برای استحکام قدامیاز جمله لیگامان
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Effects of school sports spaces on electromyography activity 

of lower limbs muscles during running in elementary students 

Nasrin Azizian Kohan 

Abstract 

Purpose: The inappropriate sports spaces affecting the lower limbs of the individual 

can cause changes in the activation of the involved muscles when running. The aim of 

this study was to evaluate the effects of school sports spaces on electromyography 

frequency spectrum of lower limbs muscles during running in students.   

Methods: 15 students with an age range of 10 to 14 years were selected from schools 

with suitable sport facilities and 15 students with the same age range from schools with 

inappropriate sport spaces. A wireless electromyography system with 7 pairs of bipolar 

surface electrodes used to record the electromyography activity of back and lower limb 

muscles during the running (sample rate: 2000 Hz). 

Results: The results showed that in the loading response phase, median frequency of 

the tibialis anterior muscle in the group of students in schools with suitable sport 

facilities was higher than other group (13.48%) (p = 0.005). Also, the activity of the 

medial gastrocnemius muscle in the group of students in schools with suitable sport 

facilities was 38.88% higher compared to the other group (p = 0.031). In addition, 

Running stance phase Peak amplitude of muscle activity in the group of students in 

schools with suitable sport facilities was lower than other group (83.89%; p = 0.048). 

Running stance phase average amplitude of muscle activity in the group of students in 

schools with suitable sport facilities was lower than other group (94.55%; p = 0.024). 

Conclusions: The results of this study showed that students in schools with suitable 

sport facilities have better performance of the anterior tibialis, medial gastrocnemius 

and biceps femoris muscles during running. 

 Key words: Electromyography, sports spaces, Students, Running. 
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