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  شرایط  دررا مچ پا ت منتخب عضال تیفعال داریکفش ناپا ایآ

  ؟دهدیم شیافزا متفاوت راه رفتن

 4مهدي بیاتیدکتر ، 3هومن مینونژاددکتر ، 2رضا رجبیدکتر ، 1ناهید عالفان

  چکیده

در طوالنی مدت با ایجاد ضعف و عـدم تعـادل   به همین علت . کننداي معمولی حمایت قابل توجهی از پا میهکفش :سابقه و هدف

هاي ناپایدار منجر به افزایش فعالیت برخی از ثباتی طبیعی در کفشکنند. احتماالً بیمیعضالنی، اندام تحتانی و کمر را مستعد آسیب 

ف از پژوهش حاضر مقایسه میزان فعالیت برخی از عضـالت مـچ پـا در دو نـوع کفـش      هدشود، لذا عضالت به منظور حفظ تعادل می

  باشد.می از پله آمدنو باال و پایین  شیب مثبتحین راه رفتن روي معمولی و ناپایدار 

توده بدن  متر وسانتی 86/162±71/5سال، قد  82/25±27/2نفر دانشجوي دختر دانشگاه تهران با میانگین سنی  12: هامواد و روش

نی قـدامی و  نی بلند، درشتعضالت دوقلو داخلی، نازكکیلوگرم به صورت داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند. فعالیت  59/8±51/53

 آزمـون  بـا  هاداده ثبت گردید. )ناپایدار و معمولی(راه رفتن روي شیب مثبت، باالرفتن و پایین آمدن از پله در دو نوع کفش حین  نعلی

  تحلیل شدند. و تجزیه ≥05/0P يدر سطح معنادار یانس چند متغیريتحلیل وار

، بـاال رفـتن از پلـه    P=96/0بر فعالیت عضالنی معنادار نیست (راه رفتن روي شیب مثبت کفش ناپایدار  نتایج نشان داد اثر ها:یافته

96/0=P 88/0پایین آمدن از پله  و=P.(  

حین راه رفـتن روي  مچ پا  منتخب فعالیت عضالتروي  اثرات مفیدي به کفش معمولی نسبت تواندمیناپایدار ن کفشگیري: نتیجه

  .باشد داشته ، باال رفتن و پایین آمدن از پلهشیب مثبت

  

  ، کفش ناپایدار.الکترومایوگرافیپله، راه رفتن،  :کلیدي هايواژه
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  مقدمه

به ، یحرکتح وسطتماس مستقیم با و  زنجیره حرکتیانتهاي  به دلیل قرارگیري در ،بدنی اصلاعضاي از  یکی 1پا

به ها آن .را دارند بیشترین کاربردها کفش، هاي متفاوت موجود براي پاپوششاز بین  .مشهور است قلب دوم

نقش قابل توجهی را در سالمت پا و حمایت از آن در برابر نیروهاي عکس  تنها میانجی بین بدن و زمین عنوان

هاي (منظور هر نوع کفشی غیر از کفش هاي معمولیر کنار این مزیت، کفش. د)1( کنندا میایف 2العمل زمین

 وعضالت مچ پا عدم فعالیت یا فعالیت اندك در  منجر به پا حمایت قابل توجه با پاشنه بلند، جلو باز و تنگ)

عضالنی، اندام تحتانی و کمر را مستعد  عدم تعادلهمراه با  این ضعف .)3, 2( شودمیدر درازمدت  هاضعف آن

   .)4(د سازآسیب می

نی قدامی و عضالت کوچک کف پا نقش نی بلند، درشتبسیاري از عضالت مچ پا از جمله عضالت نازك     

 ،ها به منظور انتقال مناسب نیروها بین بدن و زمینهاي کف پایی دارند. وجود این قوسمهمی در حفظ قوس

با جذب نیروهاي وارده به بدن، از نیز  عضالت نزدیک به محور حرکتی پا ،عالوه بر این .)5(الزم و ضروري است 

استفاده جهت پیشگیري از ضعف این عضالت،  پژوهشگران .)6(کنند اعمال فشار بیشتر به مفاصل جلوگیري می

توصیه  هاي معمولیچون تخته تعادل و راه رفتن با پاي برهنه را در کنار استفاده از کفشاز وسایل تمرینی هم

درگیري عضالنی  ،به دلیل افزایش اطالعات آوران از حس عمقی ناحیه کف پا. در حالت پابرهنه )7( کنندمی

   .)8( بیشتر است

عضالنی  عدم تعادلاز ضعف و  ،العمل زمینجذب مناسب نیروهاي عکس کفش خوب باید عالوه بر  بنابراین     

بسیار  )زنان جوان میانبا محبوبیت بیشتر ( 3هاي ناپایدارکفش استفادهاخیراً تبلیغات در زمینه . پیشگیري کندنیز 

 برايهاي مختلف حرکات اصالحی ه دلیل افزایش نوسانات مرکز ثقل در حوزهب هااین کفش .رو به گسترش است

ختلف پا هاي مهاي کلینیکی به افراد با نوروپاتیو به دلیل کاهش دامنه حرکتی پا، در حوزه )8- 10(بهبود پاسچر 

   .)11( شودتجویز می

، افزایش نوسانات مرکز ثقل و ناپایداري در محدوده ي ناپایدارهااي شکل) در کفش(زیره گهواره 4وجود راکر     

نیازمند  ناپایدار فرد براي کنترل اغتشاشات تولید شده توسط کفش .)13, 12, 4(سطح اتکاء را در پی خواهد داشت 

با توجه به نقش عضالت مچ پا در استراتژي مچ پا به منظور کنترل . استت عضالبرخی از فعالیت افزایش در 

اهمیت قدرت در شوند. درگیر میبیشتر هاي ناپایدار عضالت در کفشاین احتماالً  ،)15, 14(نوسانات مرکز ثقل 

هایی ابزارشناسایی  ضرورتدهنده نشان  ،به خصوص افراد جوانآن در غالب افراد نادیده گرفتن عضالت مچ پا و 

  .پیشگیري کند عضالنیاز ضعف  هاي روزانهکه در قالب فعالیتست ا

و  هاي ناپایدار بر فعالیت عضالت متناقض استدر رابطه با اثر کفش پیشینهاي هاي پژوهشبندي یافتهجمع     

جایی ها بیشتر با هدف جابه(در حالی که کفشبررسی فعالیت عضالنی در حالت ایستاده  ها بهبیشتر این پژوهش

 در درگیراصلی  (بدون توجه به عضالتو راه رفتن روي سطح صاف ) دنگیرند تا ایستاایمن مورد استفاده قرار می

، 5یدوقلو داخل(راه رفتن در  پامچ اصلی  تعضالها بر اي اثر این کفشتاکنون مطالعه .اندراه رفتن) تمرکز داشته
  

1. Foot 

2. Ground Reaction Force 

3. Unstable Shoes  

4. Rocker 

5. Medial Gastrocnemius 
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دار و باال و مثل راه رفتن روي سطوح شیبپویایی را در تکالیف  )16( ) 3و نعلی 2، درشت نی قدامی1نازك نی بلند

 ناپایدار بر خالف کفشکه آیا کفش پژوهش حاضر براي پاسخ به این سوالاست.  از پله بررسی نکرده آمدنپایین 

برخی از عضالت اصلی مچ پا را حین راه رفتن روي پله و تواند فعالیت می معمولی، با ساختار متفاوت زیره خود

  .انجام شد شیب مثبت افزایش دهد؟

  

  هامواد و روش

 دسترس انتخاب هاي پژوهش به صورت درها با توجه به مالكپژوهش حاضر مطالعه شبه تجربی بود. آزمودنی

(کفش ناپایدار و معمولی)  در دو حالتنی قدامی و نعلی شتنی بلند، دردوقلو داخلی، نازكفعالیت عضالت  شدند.

گیري شد. در نهایت بدین منظور (راه رفتن روي شیب مثبت، باال رفتن و پایین آمدن از پله) اندازه شرایط و در سه

بایست فعالیت عضله به یک مقدار هاي متفاوت فراهم شود، میکه امکان مقایسه بین عضالت مختلف و آزمودنی

عنوان هر عضله نیز ثبت گردید و از آن به MVIC(4حداکثر انقباض ارادي ایزومتریک ( .)17(شد مرجع نرمال می

  .شدیک مقدار مرجع براي نرمال کردن استفاده 

  

  اهآزمودنی

(جامعه آماري)  38ساله دانشگاه تهران با شماره کفش  30تا  20 دانشجویان دختربا استفاده از فراخوان در ابتدا 

با میانگین  ،نفر 12 در پژوهش شرکت کردند و از این میان داوطلبانهنفر  30در نهایت  .دعوت به همکاري شد

هاي ورود به کیلوگرم واجد معیار 51/53±59/8متر و وزن سانتی 86/162±71/5سال، قد  82/25±27/2 یسن

اسکلتی  هايهاي ناپایدار، عدم وجود ناهنجارينداشتن سابقه استفاده از کفشبودند. این معیارها شامل پژوهش 

ماه قبل از  6همچنین آسیب و یا درد در مچ پا و زانو حداقل  ،در اندام تحتانی، نداشتن سابقه ورزش منظم

گونیامتر،  با استفاده از 5زانوي عقب رفته هاي اسکلتیِناهنجاريغربالگري  ،آزمون اصلی قبل از. بود پژوهش

تعداد  .)18( انجام شد شاخص استاهلی با ي صاف و طاقدیسیکولیس و کف پا بازانوي ضربدري و پرانتزي 

  .در پژوهش شرکت کردندو با رضایت آگاهانه  )19( انتخاب شد با توجه به مطالعات قبلی هاآزمودنی

    

  اطالعات آوري جمع روش

، هنگام راه رفتن روي شیب مثبت، باال و پایین مچ پاتخب منبراي ثبت فعالیت الکتریکی عضالت در این پژوهش 

 6برداري) ساخت کشور فنالند با فرکانس نمونهME6000 T-16کاناله (16از الکترومایوگرافی سطحی  آمدن از پله

 هرتز استفاده شد. پس از آماده کردن پوست با تراشیدن موهاي زاید و شستشوي پوست با الکل طبی (به 1000

 10کشور آلمان، قطر سطح مقطع  7اخت شرکت استین تکتس F-55کاهش آمپدانس)، الکترودها (مدلمنظور 
  

1. Peroneus Longus 

2. Tibialis Anterior 

3. Soleus 

4. Maximum Voluntary Isometric Contraction 

5  . Genu Recurvatum 

6. Sampling Rate 

7. Stintact 



114  1395نامۀ فیزیولوژي ورزشی کاربردي/ سال دوازدهم/ شماره بیست و سوم/ بهار و تابستان پژوهش  

متر بر میلی 20با فاصله مرکز تا مرکز به روش دو قطبی ) 1متر و هادي ژل مانند با ترکیب نقره/کلرید نقرهمیلی

نصب شدند نی قدامی و نعلی نی بلند، درشتدوقلو داخلی، نازكروي عضالت  2اساس پروتکل اروپایی سنیام

علت . )21( نصب شد 3نی. الکترود زمین براي تمام عضالت روي برجستگی استخوان درشت)20() 1(جدول

در و  کنندایفا می )11(، ثبات و کنترل حرکات پا )16(راه رفتن انتخاب این عضالت این بود که نقش مهمی را در 

هاي زمانی (لحظات برخورد و بلند الکترومایوگرافی سطحی بیشترین قابلیت دسترسی را دارند. براي ثبت مشخصه

توسط شرکت تجهیزات آزمایشگاهی  ،که به سفارش پژوهشگر 4دو کلید پاییاز شدن پنجه و پاشنه از زمین) 

در محل پاشنه با تأکید بر قرارگیري در ناحیه خارجی و خلفی  دهااز الکترو یکیاستفاده شد. تکانه ساخته شده بود، 

داخل کفش تعبیه  ،گیري روي سر پروگزیمال متاتارس اولها با تأکید بر قرارپاشنه و دیگري روي سر متاتارس

 ،از پله شد. فاصله زمانی بین برخورد پاشنه با زمین تا جدا شدن انگشتان از زمین در تکالیف راه رفتن و باال رفتن

فاصله زمانی بین برخورد انگشتان با زمین تا جدا شدن انگشتان از زمین در تکلیف پایین آمدن از پله به  همچنین

  تحلیل شد.هاي زمانی فعالیت عضالت در این بازهسطح و  ،عنوان مرحله استانس در نظر گرفته شد

هاي مختلف شش دقیقه با کفش هاآزمودنی، )1(شکل  آزمونهاي مورد براي آشنایی با تکالیف و کفش     

استاندارد  يو پایین آمدن از پله وع کفش پنج بار تکلیف باال رفتنهر ن سپس با ،تکالیف متفاوت را انجام دادند

متر و دو پله در طرفین سانتی 80×40متر و طول و عرض آن سانتی 40 دوم، ارتفاع پله MDF(سه پله از جنس 

همچنین یک دقیقه راه رفتن  ،)2(شکل  متر)سانتی 80×40متر و طول و عرضسانتی 20اع پله مرکزي با ارتف

-متر بر ثانیه، را به 9/0درصد و سرعت  12ساخت کشور آلمان) با شیب  HP/cosmos(مدل نوارگردان روي 

) به مدت MVICها کوشش حداکثر انقباض ارادي ایزومتریک (صورت تصادفی انجام دادند. در انتها از آزمودنی

هاي حاصل از به منظور تجزیه تحلیل داده .)22() 2پنج ثانیه براي عضالت مورد مطالعه ثبت گردید (جدول

شده و سپس در  تیتقو شیبرابر پ 10 زانیابتدا به م هاگنالیساستفاده شد.  5یوگرافی، از نرم افزار مگاویناالکتروم

با ثابت  RMS(6( به وسیله الگوریتم ریشه میانگین مربعاتو  دندیگرد لتریهرتز ف 500تا  20 نیب یمحدوده گذرده

یوگرافی، اهاي الکتروم. براي نرمال کردن سیگنالندثانیه در نسخه سه این برنامه پردازش شداه میلیزمانی پنج

حداکثر انقباض ارادي ایزومتریک آن از ثانیه  یکبه مقدار در بازه زمانی استانس هر عضله  RMSm7اطالعات 

  عضله تقسیم و سپس در عدد صد ضرب گردید.

  

 هاي آماريروش

 نییبراي تع زین رنوفاسمی کولموگروف آزمون. است شده گزارش استاندارد انحراف ± نیانگیبا م هاافتهیتمام 

. اختالف بین فعالیت عضالت در دو نوع کفش در سه شرایط متفاوت با آزمون ها استفاده شدداده عیتوز نحوه

و میزان آلفا کوچکتر یا  %95گیري شد. سطح معناداري در پژوهش حاضر اندازه 8تحلیل واریانس چند متغیري
  

1. Ag-AgCl 

2. SENIAM 

3. Tuberosity of the Tibia 

4  . Foot Switch 

5. MegaWin 

6. Root Mean Square (RMS) 

7. Mean Root Mean Square (mRMS) 

8. Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) 
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انجام  20نسخه  SPSSافزار  هاي آماري با استفاده از نرمدر نظر گرفته شد. کلیه تجزیه و تحلیل 05/0مساوي با 

  گرفت.

  

  )20( پاو  دستورالعمل براي قرار دادن الکترودها روي عضالت اندام تحتانی. 1جدول 

  

  یقدام نیدرشت   نام عضله

  خوابیده به پشت یا نشسته  وضعیت شروع

  محل الکترود
س نازك نی و قوزك أخط فاصل بین ر 3/1الکترودها در 

  .گیرندداخلی قرار می

تست کلینیکی براي پیدا 

  کردن شکم عضله

ه کبدون اینرا پا و رسی فلکشن ودر حالت دمفصل مچ پا 

-قرار می ت اینورژنلدر حا ،انگشت شست به اکستنشن رود

در برابر نیروي اورژن و پلنتار  خواهیممیسپس از فرد دهیم، 

  .فلکشن مقاومت کند

  

  بلند نینازك   نام عضله

  نشسته با اندام چرخیده به داخل  وضعیت شروع

  محل الکترود
نازك نی و قوزك  سأرخط فاصل بین  %25 الکترودها در

  .گیرندخارجی قرار می

تست کلینیکی براي پیدا 

  کردن شکم عضله

 حالت اورژن  دررا  و پا نتار فلکشندر حالت پالرا مفصل مچ پا 

در برابر نیروي اینورژن  خواهیممیسپس از فرد  دهیم،میقرار 

  رسی فلکشن مقاومت کند.وو د

  

  نعلی  نام عضله

  وضعیت شروع
درجه خم و کف پا روي  90در حالی که زانو در حدود  نشسته

  باشد. زمین ثابت

  محل الکترود
خط فاصل بین کندیل داخلی ران و قوزك  3/2در  الکترودها

  گیرند.داخلی قرار می

تست کلینیکی براي پیدا 

  کردن شکم عضله

 ،دهیمدست را روي زانو قرار داده و به سمت پایین فشار می

  .خواهیم پاشنه پا را از زمین جدا کندیسپس از فرد م

  

  یدوقلو داخل   نام عضله

  وضعیت شروع
زانو باز و پا در انتهاي میز  ،رو به شکم خوابیدههمانند تصویر 

  .شودبلند می

  .شوندکترودها روي برجسته ترین قسمت عضله قرار داده میال  محل الکترود

تست کلینیکی براي پیدا 

  عضله کردن شکم

مچ پا را در حالت پلنتار فلکشن قرار دهد با  خواهیممیاز فرد 

. تأکید بر فشار قسمت جلویی پا به پایین و کشش پاشنه به باال

م به براي حداکثر فشار در این وضعیت الزم است که فشار ه

  قسمت جلوي پا و هم پاشنه وارد شود.
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  .الف)کفش معمولی، ب)کفش ناپایدار .1شکل 

  

  
  نمایی از باال رفتن از پله .2شکل 

  

   )22(حداکثر انقباض ارادي از عضالت اکسترنسیک مچ پا ثبت . دستور العمل 2جدول 

  شرح روش  نام عضله

  ی قدام نیدرشت
سپس با حداکثر انقباض سعی در انجام حرکت یرد، گمیآزمودنی در حالت ایستاده قرار 

  .ندککه آزمونگر در برابر حرکت او مقاومت میحالیدر کندن میشرسی فلکود

   بلند نینازك

انقباض سعی در سپس با حداکثر ، دوشپاي آزمودنی در حالت سوپینیشن قرار داده می

از سوي آزمونگر در مقابل حرکت او مقاومت که حالیدرکند می پرونیشنانجام حرکت 

  د. وشمی

  ی و نعلی دوقلو داخل
سپس با حداکثر انقباض سعی در انجام ، دهدنشسته و به دیوار تکیه می فرد روي زمین

  .شودمی کند در حالی که در برابر حرکت او مقاومتفلکشن می پلنتارحرکت 
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  هایافته

ارائه شده  3و شاخص توده بدنی در جدول شماره  ها شامل سن، قد، توده بدنزمودنیي آفرد هايیژگیوتوصیف 

  است.

  

  )=N  12( هاآزمودنی يفرد هايیژگیو. 3جدول 

  متغیر
  سن

  (سال)

  قد ایستاده

  متر)(سانتی

توده بدن 

  (کیلوگرم)

  شاخص توده بدنی

  )عمرب (کیلوگرم بر متر

  میانگین و 

  انحراف استاندارد
27/2±81/25  71/5±86/162  59/8±51/53  32/3±20/20  

  

 ،راه رفـتن  در هر سه شرایطت مورد مطالعه عضال تیفعالنشان داد تحلیل واریانس چند متغیري نتایج آزمون      

، )P ,16/0=)19,4F=96/0 (راه رفتن روي شیب مثبت تفاوت معناداري ندارد دو نوع کفش معمولی و ناپایدار بین

 3در شکل شـماره  ). )19,4F(=P , 28/0=88/0و پایین آمدن از پله  )P , 14/0=)19,4F=96/0باال رفتن از پله 

 نمودارهـاي آورده شده اسـت.   اي از میزان فعالیت عضالنی حین راه رفتن روي شیب مثبت با کفش ناپایدارنمونه

 .دهددر دو نوع کفش نشان میکلیف، اجراي سه ت نیحرا نتایج  3 تا 1 شماره

 
 

  
  نمایی از میزان فعالیت عضالنی حین راه رفتن روي شیب مثبت با کفش ناپایدار .3شکل
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  ).%MVICمثبت در دو نوع کفش ( بیش يراه رفتن رو نیعضالت منتخب مچ پا ح تیفعال .1نمودار 

  

  
  ).%MVICز پله در دو نوع کفش (ارفتن  باال نیعضالت منتخب مچ پا ح تیفعال .2نمودار 
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  ).%MVICاز پله در دو نوع کفش ( آمدن پایین نیعضالت منتخب مچ پا ح تیفعال .3نمودار 

  

 بحث

هدف از پژوهش حاضر مقایسه فعالیت برخی از عضالت اصلی مچ پا در دو نوع کفش معمولی و ناپایدار حین راه 

عضالنی بین  فعالیتتغییرات  ،له بود. با توجه به نتایج این پژوهشباال و پایین آمدن از پ ،رفتن روي شیب مثبت

  نبود. از پله) معنادار آمدندار و باال و پایین دو نوع کفش در هیچ حالتی (راه رفتن روي سطح شیب

خوانی نداشت. هم 2)2009( و لندري و همکاران )2012( 1ژانگ و همکارانهاي با یافتههاي پژوهش حاضر یافته

ناپایدار بیش از  ی و  دوقلو در کفشقدام نیدرشتفعالیت عضالت  )2012ژانگ و همکاران ( گزارشاساس  بر

نسبت به کفش کنترل  ناپایدارراه رفتن با کفش  يالگو در خود را تغییر جینتا لیها دلآنباشد. کفش معمولی می

عضالت  یهم انقباضبا  ثبات حرکت کندمیجاب ایبا کفش ناپایدار  مفصل مچ پا کینماتیدر ک ریی. تغبیان کردند

ناپایدار کفش  درعضالت زانو و ران  تیو فعال کینماتیک رییتغکه درحالی  شود،فراهم ی و دوقلو قدام نیدرشت

  . )23( کفش کنترل بودکمتر از 

ر حالت نی بلند دی و نازكقدام نیدرشتفعالیت عضالت ) نیز 2009(هاي لندري و همکاران یافتهبر اساس      

 نیدرشت(همانند  مچ پا یکه عضالت کوچک و خارجچرا  ،بودایستاده با کفش ناپایدار بیش از کفش معمولی 

ثبات  جادیمهم در ا عضالتی تاالر،گشتاور کوچک حول مفصل ساب يداشتن بازو لیبه دل نی بلند)ی و نازكقدام

نترل ک ریدرگ نعلیتر مثل از عضالت بزرگ شتریب لیدل نیبه هم ،هستند ستادنیا نیو کنترل اغتشاشات مچ پا ح

  .)4( دشونیماغتشاشات 

  

1. Zhang et al 

2. Landry et al 
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-خلفی و داخلی-هاي ناپایدار از نظر جهت ناپایداري (جهت قدامیا توجه به تنوعی که در انواع کفشب     

خوانی ممکن است یکی از دالیل احتمالی براي این عدم هم .خارجی) و مواد تشکیل دهنده کفش، وجود دارد

در پژوهش حاضر از معیار  همچنینهاي مختلف باشد. در پژوهشو معمولی هاي ناپایدار تفاوت در انواع کفش

RMS ست که معیارهاي دیگري نیز از جمله ا براي ثبت فعالیت الکتریکی عضله استفاده شد این در حالی

IEMG3 وPeak EMG ژانگ و بر خالف پژوهش حاضر  .براي بررسی میزان فعالیت الکتریکی عضله وجود دارد

ممکن  ،یکی دیگر از دالیل بنابراین .اندفاده کردهفعالیت عضالنی است سنجش براي  IEMG) از2012همکاران (

ی هم تفاوت دیگري ابیمورد ارز فیتفاوت در تکالسنجش فعالیت باشد. انتخاب شده براي است تفاوت در معیار 

راه  و ستادنیا نیحرا عضالت  تیفعال نیشیپ هايپژوهش گردد.میهاي مختلف مشاهده در پژوهشاست که 

در کنترل اغتشاشات مچ پا  ریاست که عضالت درگ یعیطب نای و اندقرار داده یورد بررسسطح صاف م يرفتن رو

دار و باال و پایین روي سطح صاف، راه رفتن روي سطح شیب راه رفتن ،ستادنیا چونهمی مختلف فیدر تکال

  متفاوت باشد. از پله آمدن

 6)، دمورا و همکاران2006( 5نیگ و همکاران ،)2012( 4ساکو و همکاران هايبا یافته نتایج این پژوهش     

گونه تفاوت معناداري هیچهاي این پژوهشگران یافتهبا توجه به همسو بود.  )2012جرمنو و همکاران ()، 2012(

، 9سرینی میانی، 8سرینی بزرگ، 7دوقلوی، قدام نیدرشتدر درگیري عضالت  ناپایدار و استاندارد بین دو نوع کفش

پژوهشگران  نیا یاحتمال لیدل وجود ندارد. حین راه رفتن روي سطح صاف 11رانی عضالت چهارو  10دوسر رانی

 هايپوششبا  ی براي کنترل تعادل حین راه رفتنعضالن هايتیفعال يتفاوت در استراتژ ج،ینتا نیمشاهده ا يبرا

 ،این نتایجدر راستاي  .)25, 24, 19, 8( گزارش شد در راه رفتن شخصفرد هر  به سبک منحصر و مختلف پا

افراد به دلیل  داد،نشان  )2015( 12هاي ناپایدار توسط پاپلیا و همکارانانجام گرفته روي کفش مطالعاتمرور 

هاي ممکن است پاسخ ،اسکلتی و وضعیت بدنی دارند -هاي بین فردي قابل توجهی که در ساختار عضالنیتتفاو

هاي مکن است به منظور بازیابی مجدد تعادل از انواع استراتژيمتفاوتی در برابر ناپایداري داشته باشند. هر فرد م

مچ پا، زانو، ران و حتی در بیشتر مواقع ترکیبی از آنها استفاده کند. بر این اساس میزان و الگوي فعالیت عضالنی 

با افزایش، پاسخ منحصر به فردي را در برابر ناپایداري  شخصهر افراد مختلف بسیار متفاوت باشد و  تواند درمی

  .)2( دهدکاهش و یا عدم تغییر در فعالیت عضالنی، نشان 

هاي ناپایدار اي کفشهظات لحها و بررسی اثرتوان به تعداد کم آزمودنیهاي این پژوهش میاز محدودیت     

هاي بیشتر و با تعداد آزمودنیی هایهشپژوتر مستلزم انجام هاي دقیقدستیابی به یافتهبه همین خاطر . اشاره کرد

 راه رفتن نوعی فعالیتنظر به اینکه  .باشدمیناپایدار بر فعالیت عضالنی هاي طوالنی مدت اثرات کفشبررسی

  

3. Integrated electromyography 

4. Sacco et al 

5. Nigg et al 

6  .  Demura et al 

7. Gastrocnemius 

8. Gluteus Maximus 

9. Gluteus Medius 

10. Biceps Femoris 

11. Quadriceps 

12. Papalia et al 
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گردد تغییرات می پیشنهاد، )26( براي کسب ثبات پویاعضله فعالیت فیدفورواردي اهمیت با توجه به پویا است و 

  قرار گیرد. بررسیهاي آتی مورد ژوهشدر پنیز  فعالیت فیدفورواردي عضالت

  

  نتیجه گیري

در راه رفتن روي شیب مثبت و باال و پایین آمدن از پله پا را حین  عضالت مچفعالیت در مجموع پژوهش حاضر 

تواند به کفش ناپایدار نمی بود که نیپژوهش ا نیا يهافتی نیترمهممقایسه کرد.  دو نوع کفش معمولی و ناپایدار

راه رفتن روي شیب حین نی قدامی و نعلی را نی بلند، درشتدوقلو داخلی، نازكاي فعالیت عضالت حظهصورت ل

  نسبت به کفش معمولی افزایش دهد.مثبت و باال و پایین آمدن از پله 

  

  قدردانی

و تشکر را  یررساندند، کمال تقد یاريمطالعه  ینپژوهش که ما را در انجام ا ینحاضر در ا هايیآزمودن یهاز کل

  یم.دار
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