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مطالعات طب ورزشی

مقایسۀ میزان و نسبت قدرت ایزومتریک عضالت مچ پا در افراد دارای کف پای
صاف ،گود و طبیعی
2

مهدی قادریان ،1غالمعلی قاسمی

 .1دانشجوی دکتری آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی دانشگاه اصفهان
*
 .2دانشیار آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی دانشگاه اصفهان
تاریخ دریافت1395/02/03 :

تاریخ پذیرش1395/10/04 :

چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،مقایسۀ میزان و نسبت قدرت ایزومتریک عضالت مچ پا در افراد دارای کف پای صاف ،گود و
طبیعی بود .بدینمنظور 450 ،دانشآموز پسر با دستگاه پدوسکوپ ،اسکنر کف پا و شاخص استاهلی ارزیابی گردیدند
که از میان آنها 90 ،نفر انتخاب شدند و در سه گروه  30نفری کف پای صاف منعطف ،گود و طبیعی قرار گرفتند .قدرت
ایزومتریک نیز با استفاده از دستگاه دینامتر دیجیتال اندازگیری گردید .نتایج نشان میدهد که میانگین قدرت
اینورتورها در گروه پای صاف ،کمتر از گروههای پای گود و طبیعی است .در گروه پای صاف نیز میانگین قدرت دورسی
فلکسورها ،کمتر بوده و نسبت قدرت عضالت اورتور به اینورتور ،بیشتر از گروه پای گود میباشد .عالوهبراین ،یافتهها
حاکی از ضعف اینورتورها ،دورسی فلکسورها و اینورتورها نسبت به اورتورها در گروه پای صاف میباشد؛ بنابراین،
توصیه میشود در اصالح ناهنجاری کف پای صاف منعطف ،بر تقویت اینورتورها و دورسی فلکسورها تأکید شود.
واژگان کلیدی :قدرت ایزومتریک ،مچ پا ،کف پای صاف ،کف پای گود

* نویسنده مسئول

Email: gh.ghasemi@yahoo.com

54

مطالعات طب ورزشی شماره  ،20پاییز و زمستان 1395

مقدمه
ارزیابى عملكرد عضلۀ انسان از دیرباز هدف متخصصان ورزش و توانبخشى بوده است و آنها همواره
به ارزیابی و اندازهگیری دقیق نیروى عضله عالقه نشان دادهاند ( .)1قدرت عضالت یكی از مهمترین
اجزا در عملكرد ورزشی بوده و از فاکتورهای اصلی موفقیت در ورزش است که موجب اجرای بهتر
مهارتهای تكنیكی ،تاکتیكی و کاهش آسیبها و ناهنجاریها میشود ( .)2قدرت ،پارامترى است
که اغلب براى ارزیابى عملكرد عضلۀ انسان بهکار مىرود و بیشترین نیرویی است که یک عضلۀ
خاص و یا گروهی از عضالت میتوانند تولید نمایند .میزان قدرت عضالنی با توجه به گروه عضالنی،
نوع انقباض ،سرعت انقباض و زاویۀ مفصلی مشخص میشود ( .)3عالوهبراین ،قدرت ایزومتریک،
توانایی عضالت برای تولید حداکثر نیرو جهت مقابله با یک مقاومت ثابت است و بهعنوان یک
شاخص معتبر جهت ارزیابی عملكرد عضالنی استفاده میشود .شایانذکر است که در انقباض
ایزومتریک ،بهدلیل بیشتربودن مقاومت خارجی از حداکثر نیروی تولیدی عضله ،طول عضله تغییر
نمیکند (.)4
مطالعات نشان دادهاند که از میان شاخصهاى آمادگى جسمانى و تندرستى ،قدرت ،بیش از سایر
فاکتورها در بحث آسیبشناسى ورزشى و توانبخشى مطرح گشته و موردتوجه بوده است (.)5،6
مربیان ورزش و شاغالن در عرصۀ طب ورزشى ،بر دورىجستن از صدمات حاصل از تشخیص
کمبودهاى قدرتى و روابط قدرتى گروههاى عضالت دوطرفه و متقابل تأکید دارند ( .)1عضالت عالوه
بر ایجاد حرکت ،در حفظ راستای ساختارهای قامتی نیز نقش دارند و اگر بین عضالت موافق و
مخالف در دو سوی یک مفصل ،هماهنگى نسبى مناسب و متناسب بهلحاظ قدرت وجود نداشته
باشد ،زمینۀ آسیب و ناهنجاری جسمانی در آن ایجاد میگردد ( .)7همانقباضی گروههای عضالنی
موافق و مخالف بهعنوان عامل مهم ایجاد ثبات پویا در یک مفصل شناخته شده است و نسبت قدرت
این گروههای عضالنی در ارزیابیهای پیشگیری از آسیب و ناهنجاری و همچنین ،نظارت بر
پیشرفت دورۀ توانبخشی و درمانی از سوی پژوهشگران و درمانگران موردتوجه قرار دارد (.)8
قدرت ،ضعف و کوتاهى عضالت ،بر امتداد و عملكرد بدن تأثیر زیادى دارد .عدم تعادل قدرت
عضالت ،راستای بدن را بر هم مىزند و زمینۀ واردآمدن فشارهاى نامتعارف به مفاصل و سایر
بافتها را فراهم مىآورد ( .)9ناهنجاریهای عضالنی ـ اسكلتی ،شرایط نامطلوبی هستند که بر اثر
عوامل محیطی ،فقر حرکتی و کارکرد نامناسب عضالت و مفاصل بهوجود میآیند ( )10که از جمله
متداولترین آنها میتوان به کف پای صاف و گود اشاره کرد که عدم تعادل عضالنی در مفاصل مچ
و کف پا ،از علل ایجاد آن میباشد ( .)11کاهش ارتفاع قوس طولی داخلی پا ،کف پای صاف و
افزایش آن" ،کف پای گود" نامیده میشود ( )12که هرکدام از آنها ،عاملی برای اختالل عملكرد پا
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و اندام تحتانی بوده و به دو دستۀ منعطف و سخت تقسیمبندی میشوند ( .)13صافی کف پا ،عارضۀ
نسبتاً شایعی است که با سوپینیشن قسمت قدامی و پرونیشن قسمت خلفی پا همراه میباشد (.)14
کف پای صاف منعطف میتواند بهعلت شلی رباطها ایجاد شود (که این عارضه تا سن چهار تا شش
سالگی طبیعی میباشد) ( .)15الزمبهذکر است که علل ایجادکنندۀ کف پای صاف شامل :اضافهوزن،
بستریشدن ،عدم تحرك بدنی طوالنیمدت ،افزایش سن ،مشاغل سرپایی نظیر آرایشگری ،وراثت،
ضعف و کوتاهی عضالت ناحیۀ ساق و کف پا ،پوشیدن کفشهای نامناسب بهمدت طوالنی،
شكستگی شدید و بد جوشخوردن استخوانهای ناحیه پا میباشد ( .)16در پژوهشی ،میزان شیوع
کف پای صاف منعطف در دانشآموزان ابتدایی شهر شیراز ،معادل  7/35درصد از میان 813
دانشآموز گزارش شده است ( .)17در سال ( ،)1385این میزان در کودکان  7تا  14سالۀ شهر
اصفهان ،حدود  23/5درصد با فراوانی نسبی تقریباً یكسان در دو گروه جنسیتی به ثبت رسیده است
( .)14عالوهبراین ،کف پای گود ،یک ناهنجاری متداول است که با قوس طولی داخلی بیش از حد،
چرخش داخلی بخش خلفی پا و پالنتار فلكشن اولین مفصل کف پایی 1مشخص میشود ( )18و
ممكن است با عدم تعادل عضالنی اطراف مچ پا و پا همراه باشد ( .)19حفظ مناسب قوس کف پا،
نیازمند فراهمآمدن ثبات ایستا توسط کپسول و لیگامنتهای مفاصل پا و نیز ثبات پویا از طریق
عضالت پا میباشد ( )20که الزمۀ حفظ ثبات پویا در پا ،عملكرد مناسب هر دو گروه عضالت
درونپایی 2و برونپایی 3است ( .)21عضالت برونپایی عالوه بر عبور از مفصل مچ پا ،از روی مفصل
تحت قاپی 4نیز میگذرند و به استخونهای مچ ،کف و انگشتان پا متصل میشوند و در حفظ
ساختار کف پا ایفای نقش میکنند ( .)22آیداگ 5و همكاران در بررسی رابطۀ بین شاخص قوس
کف پا و قدرت عضالت مچ پا در ژیمناستهای نخبه نشان دادند که بین قدرت عضالت اورتور مچ پا
و شاخص قوس کف پا همبستگی وجود دارد ( .)23درمقابل ،لیزیز 6و همكاران در بررسی رابطۀ بین
قدرت انفجاری اندا م تحتانی و قوس طولی داخلی کف پا ،هیچ رابطۀ معناداری را مشاهده نكردند
(.)24
در ارتباط با موضوع موردبررسی در پژوهش حاضر ،پژوهشی که بهطور مستقل به بررسی میزان و
نسبت قدرت عضالت مچ پا در ارتباط با قوس طولی داخلی در انواع مختلف کف پا پرداخته باشد،
یافت نگردید .با توجه به اهمیتی که عضالت احاطهکنندۀ مچ پا در حفظ مناسب قوس طولی داخلی
1. First Metatarsal
2. Intrinsic Muscles
3. Extrensic Muscles
4. Subtalar Joint
5. Aydog
6. Lizis
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کف پا دارند ،مقایسۀ میزان ،نسبت و تعادل قدرت این عضالت در انواع مختلف ،ساختار کف پا را
ارزشمند میسازند؛ ازاینرو ،هدف از پژوهش حاضر ،مقایسۀ قدرت ایزومتریک عضالت احاطهکنندۀ
مچ پا و نسبت قدرت این عضالت در افراد دارای کف پای صاف ،گود و طبیعی میباشد.
روش پژوهش
این پژوهش یک مطالعۀ مقایسهای پس از وقوع بود که جامعۀ آماری آن را دانشآموزان پسر  10تا
 13سالۀ مدارس بخش جرقویۀ سفلی تشكیل دادند .پس از اخذ رضایتنامه از والدین دانشآموزان،
ارزیابی اولیۀ ساختار کف پای  450نفر از آنها با استفاده از دستگاه پدوسكوپ 1و بهصورت کیفی
انجام شد .ارزیابی دوم جهت ثبت نقش کف پای آزمودنیها نیز با استفاده از دستگاه اسكنر کف پا
انجام گرفت و میزان قوس کف پا از طریق شاخص استاهلی 2و بهصورت کمی مشخص گردید.
درنهایت 90 ،نفر از دانشآموزان بهشكل داوطلبانه بهعنوان نمونه انتخاب شدند و در سه گروه 30
نفری کف پای صاف منعطف ،کف پای گود و کف پای طبیعی قرار گرفتند .ذکر این نكته ضرورت
دارد که قدرت ایزومتریک عضالت مچ پا شامل :دورسی فلكسورها ،پالنتار فلكسورها ،اینورتورها و
اورتورها ،با استفاده از دستگاه دینامتر دیجیتال جی تک 3ساخت کشور آمریكا اندازهگیری شد.
شرایط ورود دانشآموزان به این پژوهش عبارت بود از :قرارداشتن در ردۀ سنی  10تا  13سال،
مذکربودن ،رضایت آگاهانه و سالمت عمومی که کسب اطالعات در این موارد از طریق مصاحبه با
بهداشتیار مدرسه و مطالعۀ پروندۀ پزشكی دانشآموزان حاصل شد .درنهایت ،افرادی وارد پژوهش
شدند که بهصورت قرینه ،قوس کف پای آنها کم ،طبیعی و یا زیاد بود .الزمبهذکر است که افراد
مبتال به صافی یا گودی در یک پا ،در غربالگری اولیه بهندرت مشاهده گردیدند ،اما جهت
جلوگیری از هرگونه اثر احتمالی منفی بر یافتهها ،از پژوهش کنار گذاشته شدند .عالوهبراین،
هیچیک از آزمودنیها دارای اختالف در طول دو پا ،اختالل اسكلتی عضالنی و سابقۀ آسیب یا
جراحی اندام تحتانی ،سابقۀ شكستگی در استخوانهای ساق پا ،مچ پا و پا ،مشكالت ارتوپدی جدی
( )25و سابقۀ استفاده از کفی طبی نبودند .ذکر این نكته ضرورت دارد که بهمنظور تعیین وزن و قد
آزمودنیها ،بهترتیب از ترازوی عقربهای و قدسنج دیواری بهره گرفته شد و برای درج سن
آزمودنیها ،از پروندۀ آموزشی آنها استفاده گردید.
نحوۀ مشخصکردن میزان قوس کف پا

1. Podoscope
2. Staheli Index
3. Power track Commander II J Tech Medical
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جهت محاسبۀ میزان قوس کف پا از دستگاه اسكنر کف پای جینیوس( 1ساخت کشور چین)
استفاده شد .بدینمنظور ،از آزمودنیها خواسته شد با پای برهنه ،بهراحتی و درحالیکه وزن خود را
بهطور مساوی بین دو پا تقسیم کردهاند ،روی صفحۀ اسكنر بایستند .پس از  10ثانیه ایستادن و
نقشبستن کف پا بر صفحۀ اسكنر ،از کف پا تصویربرداری گشت ،نقش کف پا ثبت شد و تصاویر
ذخیره گردید .سپس ،از ابزار خطکش 2در نرمافزار فتوشاپ( 3ساخت کشور آمریكا) جهت محاسبۀ
میزان قوس کف پا از طریق شاخص استاهلی استفاده شد .قابلتوجه است که ضریب اعتبار و پایایی
باالی ( )0/98برای این روش اندازهگیری گزارش شده است ( .)26شایانذکر است که جهت
اندازهگیری قوس کف پا ،شاخصهای مختلفی از جمله شاخص قوس ،4اسمیراك چیپاکس ،5زاویۀ
آلفا ،6شاخص استاهلی و غیره وجود دارد ،اما تنها روش استفادهشده در کشور ما که دارای روایی و
پایایی و نیز نرم مربوطه بوده و اجازۀ مقایسۀ یافتهها را میدهد ،شاخص استاهلی است ( .)27این
شاخص از تقسیم کمعرضترین قسمت وسط پا بر عریضترین قسمت پشت پا (پاشنه) بهدست
میآید و براساس آن ،مقادیر  SI>0/44بهعنوان کف پای گود 0/44 ≤ SI ≤0/89 ،بهعنوان کف پای
طبیعی و  SI <0/89بهعنوان کف پای صاف ،بررسی شده و ارزیابی کمی میگردد (شكل شمارۀ
یک) ( .)28برای تشخیص کف پای صاف انعطافپذیر از ساختاری ،از فرد خواسته شد که یکبار در
حالت تحمل وزن بایستد و یک مرتبه روی نوك پنجۀ پا بلند شود .اگر در حالت تحمل وزن ،قوس
طولی داخلی پا وجود نداشت ،اما با ایستادن روی نوك پنجۀ پا این قوس ظاهر میگشت ،مشخص
میشد که صافی کف پا از نوع انعطافپذیر میباشد (.)29

1. Genius-Colorpage-HR7X Slim
2. Ruler tools
(3. Adobe Photoshop CS5(64 Bit
4. Arch index
5. Chippaux-Smirak index
6. Alpha Angle
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شکل 1ـ نمونهای از نقش کف پا و نحوۀ محاسبۀ قوس کف پا با استفاده از شاخص استاهلی ()SI

اندازهگیری قدرت ایزومتریک عضالت مچ پا
قدرت عضالت مچ پا شامل :دورسی فلكسورها ،پالنتار فلكسورها ،اینورتورها و اورتورها با استفاده از
دستگاه دینامتر دیجیتال جی تک (ساخت کشور آمریكا) بهصورت ایزومتریک و برحسب نیوتن،
طبق دستورالعمل دستگاه اندازهگیری گردید (اعتبار و تكرارپذیری این روش به اثبات رسیده است)
( .)30الزمبهذکر است که بهمنظور جلوگیری از اسپاسم و گرفتگی عضالت حین ارزیابی قدرت،
پیش از شروع این مرحله از پژوهش ،حرکات کششی عمومی با تأکید بر عضالت مذکور به
آزمودنیها آموزش داده شد و هر آزمودنی بهمدت پنج دقیقه به گرمکردن پرداخت.
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دورسی فلکسورها :جهت انجام این مرحله از آزمون ،آزمودنی روی تخت معاینه نشسته و پاهای
خود را (از مفصل زانو) از لبۀ میز آویزان میکرد .سپس ،آزمونگر با یک دست خود بخش دیستال
ساق پای آزمودنی را میگرفت و ضمن منحصرکردن حرکت به مفصل مچ پا ،از ایجاد حرکات اضافی
و تغییر وضعیت جلوگیری مینمود .در ادامه ،از آزمودنی خواسته شد مچ پای خود را به وضعیت
دورسی فلكشن برده و با حداکثر قدرت در این وضعیت نگه دارد .سپس ،آزمونگر نیروگردان دستگاه
را که در دست دیگر وی قرار داشت ،روی بخش انتهایی روی پا قرار داده و با اعمال نیرو ،دورسی
فلكشن مچ پای آزمودنی را میشكست .1قابلتوجه است که با انجام این کار ،حداکثر نیروی
ایزومتریک آزمودنی برحسب نیوتن در دستگاه ثبت گردید.
پالنتار فلکسورها :قدرت پالنتار فلكسورهای مچ پا در وضعیت طاقباز و درحالیکه پاشنه و مچ
پای آزمودنی از تخت بیرون بود ،اندازهگیری گردید .در این قسمت ،آزمونگر با یک دست خود،
بخش دیستال ساق پای آزمودنی را میگرفت و ضمن منحصرکردن حرکت به مفصل مچ پا ،از ایجاد
حرکات اضافی و تغییر وضعیت جلوگیری مینمود .سپس ،از آزمودنی میخواست مچ پای خود را به
وضعیت پالنتار فلكشن برده و با حداکثر قدرت در این وضعیت نگه دارد .ذکر این نكته ضرورت دارد
که آزمونگر ،نیروگردان دستگاه را روی بخش دیستال سطح کف پایی در انتهای استخوانهای کف
پایی قرار داده و با اعمال نیرو ،پالنتار فلكشن مچ پای آزمودنی را میشكست.
اینورتورها و اورتورها :در این مرحله از پژوهش ،قدرت اینورتورها و اورتورها در وضعیت نشسته با
پاهای کشیده روی تخت اندازهگیری گردید .جهت انجام این کار ،آزمونگر با یک دست خود بخش
انتهایی ساق پای آزمودنی را گرفته و ضمن منحصرکردن حرکت به مفصل مچ پا ،از ایجاد حرکات
اضافی و تغییر وضعیت جلوگیری مینمود .در ادامه و بهمنظور اندازهگیری قدرت ایزومتریک
اینورتورها ،از آزمودنی خواسته شد مچ پای خود را به وضعیت اینورژن برده و با حداکثر قدرت در
این وضعیت نگه دارد .سپس ،آزمونگر نیروگردان دستگاه را در بخش انتهایی لبۀ داخلی پای
آزمودنی قرار داده و با اعمال نیرو ،اینورژن مچ پای آزمودنی را میشكست .همچنین ،جهت
اندازهگیری قدرت ایزومتریک اورتورها از آزمودنی خواسته شد مچ پای خود را به وضعیت اورژن برده
و با حداکثر قدرت در این وضعیت نگه دارد .سپس ،آزمونگر نیروگردان دستگاه را در بخش انتهایی
لبۀ خارجی پای آزمودنی قرار داده و با اعمال نیرو ،اورژن مچ پای آزمودنی را میشكست ()31
(شكل شمارۀ دو) .شایانذکر است که ترتیب اندازهگیریها درمورد تمامی افراد یكسان بود؛
بهطوریکه ابتدا ،قدرت عضالت دورسی فلكسور ،اینورتور و اورتور در وضعیت نشسته ارزیابی شد و
سپس ،قدرت عضالت پالنتار فلكسور در وضعیت طاقباز اندازهگیری گردید (برای اینکه افراد کمتر
1. Break Test
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جابهجا شده و خسته شوند) .همچنین ،برای آشنایی و آمادگی فرد جهت ایجاد حداکثر انقباض
ایزومتریک ارادی در وضعیت موردنظر ،دو انقباض بهصورت آزمایشی توسط آزمودنی انجام گرفت و
پس از یک دقیقه استراحت ،آزمون اصلی اجرا گردید .الزمبهذکر است که اندازهگیری در هر دو
سمت برتر و غیربرتر انجام شد و آزمودنیها ،هر وضعیت را سه مرتبه با یک دقیقه استراحت بین
هرکدام از آنها انجام میدادند و میانگین نمرات کسبشده بهعنوان رکورد آنها ثبت میگردید
( .)32ذکر این نكته ضرورت دارد که جهت نرمالسازی دادهها ،میزان قدرت ایزومتریک عضالت بر
وزن افراد تقسیم گشت تا امكان مقایسۀ صحیح بین افراد فراهم آید (.)2،33

شکل 2ـ اندازه گیری میزان قدرت ایزومتریک اورتورها (راست) و اینورتورها (چپ) با استفاده از دستگاه
دینامتر دیجیتال

عالوهبراین ،جهت خالصهسازی و مرتبنمودن دادهها از آمار توصیفی درقالب آمارههای میانگین و
انحراف استاندارد استفاده شد و برای بررسی توزیع طبیعی دادهها و یكسانی واریانسها ،آزمونهای
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کولموگروف ـ اسمیرنوف 1و لوین 2مورداستفاده قرار گرفت .همچنین ،با توجه به نرمالبودن دادهها و
یكسانی واریانسها ،روشهای پارامتریک آزمون تی وابسته( 3جهت مقایسۀ تفاوت میانگینهاى پای
برتر و غیر برتر) ،تحلیل واریانس یکسویه 4و آزمون تعقیبی توکی( 5جهت تجزیهوتحلیل دادههای
سه گروه دارای کف پای صاف ،گود و طبیعی) بهکار رفت .شایانذکر است که کلیۀ عملیات آماری
در بستۀ نرمافزاری اس .پی .اس .اس نسخۀ  622انجام گرفت و سطح معناداری در کلیۀ تحلیلها
( )P>0/05در نظر گرفته شد.
نتایج
در جدول شمارۀ یک ،مشخصات جمعیتشناختی و قوس کف پای آزمودنیها ارائه شده است.
قابلذکر است که ویژگیهای جمعیتشناختی سه گروه توسط آزمون تحلیل واریانس یکسویه
مقایسه شد .با توجه به اینکه هیچ تفاوت معناداری بین گروهها وجود نداشت ،میتوان آنها را از
حیث جمعیتشناختی ،همگن در نظر گرفت.
جدول 1ـ مشخصات جمعیتشناختی آزمودنیها
عوامل
سن (سال)
قد (سانتیمتر)
وزن (کیلوگرم)
شاخص توده بدنی
(کیلوگرم بر متر مربع)
قوس کف پا ()SI

کف پای صاف

کف پای گود

کف پای طبیعی

11/43 ± 0/88
± 7/60
146/47
43/27 ± 7/23

11/28 ± 0/92
± 4/94
143/66
39/13 ± 8/28

11/20 ± 0/91

P
0/80

F
0/22

144/08 ± 6/38

0/07

2/70

41/30 ± 8/ 83

0/07

2/77

20/10 ± 2/48

19/25 ± 2/54

19/77 ± 3/16

0/42

0/88

0/56± 0/06

0/35 ± 0/11

1/01± 0/14

-

-

* معناداری در سطح ()P<0/05

اطالعات توصیفی مربوط به میزان قدرت ایزومتریک نرمالشدۀ گروه عضالت احاطهکنندۀ مچ پای
آزمودنیها در سه گروه کف پای صاف ،گود و طبیعی در دو پای برتر و غیربرتر و نیز نتایج آزمون
تی وابسته برای مقایسۀ میزان قدرت ایزومتریک گروه عضالت مچ پای برتر و غیربرتر در جدول
1. Kolmogorov–Smirnov Test
2. Levene's Test
3. Dependent t-Test
4. One Way ANOVA
)5. Tukey Test (HSD
6. SPSS 22
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شمارۀ دو نشان داده شده است .همانگونه که مشاهده میشود ،میانگین قدرت در سمت برتر ،بیش
از سمت غیربرتر میباشد ،اما این تفاوت بهلحاظ آماری معنادار نمیباشد (.)P<0/05

جدول 2ـ میانگین و انحراف استاندارد قدرت ایزومتریک نرمالشده با وزن بدن و نتایج آزمون تی وابسته
گروه عضالت

دورسی فلكسور

پالنتار فلكسور

اینورتور

اورتور

دورسی فلكسور/
پالنتار فلكسور

اورتور /اینورتور

نوع پا
صاف
گود
طبیعی
صاف
گود
طبیعی
صاف
گود
طبیعی
صاف
گود
طبیعی
صاف
گود
طبیعی
صاف
گود
طبیعی

انحراف استاندارد±میانگین*
پای برتر

پای غیربرتر

1/20± 0/26
1/36± 0/20
1/33± 0/27
1/58± 0/40
1/76± 0/23
1/68± 0/31
1/18±0/30
1/38± 0/26
1/35± 0/29
1/09± 0/25
1/21± 0/15
1/18±0/20
0/75± 0/08
0/79± 0/07
0/78± 0/08
0/97± 0/08
0/89± 0/13
0/92± 0/09

1/17± 0/32
1/29± 0/13
1/26± 0/23
1/54± 0/37
1/69± 0/22
1/66± 0/28
1/11± 0/25
1/26± 0/18
1/24± 0/17
1/06± 0/19
1/16± 0/12
1/11± 0/20
0/74± 0/06
0/78± 0/08
0/76± 0/07
0/98± 0/15
0/88± 0/11
0/93± 0/07

t

P

0/51
1/16
1/05
0/54
1/40
0/48
1/02
1/79
1/91
0/44
1/70
1/69
0/24
0/26
0/64
0/25
0/19
0/48

0/61
0/24
0/30
0/59
0/17
0/63
0/31
0/07
0/06
0/66
0/09
0/10
0/80
0/80
0/53
0/80
0/85
0/63

* نیوتن /کیلوگرم

نتایج تحلیل واریانس یکسویۀ مربوط به ارزیابی تفاوت بین سه گروه کف پای صاف ،گود و طبیعی
در میزان قدرت ایزومتریک گروه عضالت احاطهکنندۀ مچ پا در جدول شمارۀ سه ارائه گردیده است.
یافتهها نشان میدهد که در قدرت ایزومتریک گروه عضالت دورسی فلكسور ،اینورتور و همچنین،
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نسبت قدرت اورتورها به اینورتورها در هر دو پای برتر و غیربرتر ،تفاوت معناداری بین گروهها وجود
دارد (.)P˂0/05

جدول 3ـ نتایج آزمون تحلیل واریانس یکسویه بهمنظور نشاندادن تفاوتهای گروهی
شاخص
دورسی فلكسور

پالنتار فلكسور

اینورتور

پای برتر
اورتور
دورسی فلكسور/
پالنتار فلكسور
اورتور /اینورتور

دورسی فلكسور

پای غیربرتر

پالنتار فلكسور

اینورتور

منابع
بین گروهها
درونگروهها
مجموع
بین گروهها
درونگروهها
مجموع
بین گروهها
درونگروهها
مجموع
بین گروهها
درونگروهها
مجموع
بین گروهها
درونگروهها
مجموع
بین گروهها
درونگروهها
مجموع
بین گروهها
درونگروهها
مجموع
بین گروهها
درونگروهها
مجموع
بین گروهها
درونگروهها
مجموع

P
مجموع مجذورات درجۀ آزادی میانگین مجذورات F
0/037* 3/437
0/205
2
0/411
0/06
87
5/202
89
5/613
0/074 2/681
0/267
2
0/534
0/100
87
8/663
89
9/197
0/014* 4/484
0/354
2
0/709
0/079
87
6/837
89
7/582
0/068 2/770
0/118
2
0/236
0/043
87
3/703
89
3/939
0/151 1/930
151/379
2
302/757
78/443
87
6824/498
89
7127/255
0/023* 3/937
467/824
2
935/648
118/826
87
10337/898
89
11273/546
0/05* 3/077
0/160
2
0/321
0/052
87
4/532
89
4/852
0/11 2/262
0/203
2
0/407
0/09
87
7/824
89
8/231
0/011* 4/860
0/210
2
0/420
0/043
87
3/756
89
4/175
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بین گروهها
درونگروهها
اورتور
مجموع
بین گروهها
دورسی فلكسور/
درونگروهها
پالنتار فلكسور
مجموع
بین گروهها
اورتور /اینورتور درون گروهها
مجموع
* معناداری در سطح ()P<0/05

0/121
2/076
2/197
267/140
5882/966
6150/106
1272/330
13226/710
14499/040

2
87
89
2
87
89
2
87
89

0/06
0/03

2/532

0/085

133/570
67/620

1/975

0/145

636/165
152/031

0/018* 4/184

پای برتر
پای غیربرتر

جدول 4ـ نتایج آزمون تعقیبی توکی بین میانگین جفتگروههای موردمطالعه
خطای
میانگین اختالف
گروه ) (Iگروه )(J
متغییر وابسته
استاندارد
)(I-J
0/0631
-0/153
گود
صاف
0/0631
-0/130
طبیعی
0/0631
-0/153
صاف
گود
دورسی فلكسور
0/0631
0/0227
طبیعی
0/0631
0/130
صاف
طبیعی
0/0631
-0/0227
گود
0/0726
-0/2
گود
صاف
0/0726
-0/174
طبیعی
0/0726
-0/2
صاف
گود
اینورتور
0/0726
0/026
طبیعی
0/0726
0/174
صاف
طبیعی
0/0726
-0/026
گود
2/81456
7/768
گود
صاف
2/81456
5/11933
طبیعی
2/81456
-7/768
صاف
گود
اورتور /اینورتور
2/81456
-2/64867
طبیعی
2/81456
-5/11933
صاف
طبیعی
2/81456
2/64867
گود
0/059
-0/142
گود
صاف
0/059
-0/1
طبیعی
0/059
0/142
صاف
گود
دورسی فلكسور
0/059
0/042
طبیعی
0/059
0/1
صاف
طبیعی
0/059
-0/042
گود
0/05365
-0/15433
گود
صاف
0/05365
-0/133
طبیعی
اینورتور
0/05365
0/15433
صاف
گود

P
*0/045
0/102
*0/045
0/931
0/102
0/931
*0/019
*0/049
*0/019
0/830
*0/049
0/830
*0/021
0/169
*0/021
0/616
0/169
0/616
*0/046
0/212
*0/046
0/753
0/212
0/753
*0/014
*0/040
*0/014
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طبیعی
صاف
اورتور /اینورتور

گود
طبیعی

طبیعی
صاف
گود
گود
طبیعی
صاف
طبیعی
صاف
گود
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0/02133
0/133
-0/02133
9/206
4/83467
-9/206
-4/37133
-4/83467
4/37133

0/05365
0/05365
0/05365
3/18362
3/18362
3/18362
3/18362
3/18362
3/18362

0/917
*0/040
0/917
*0/013
0/287
*0/013
0/359
0/287
0/359

* معناداری در سطح ()P<0/05

نتایج آزمون تعقیبی توکی جهت تعیین معناداری تفاوت بین میانگین جفتگروههای موردمطالعه در
جدول شمارۀ چهار آمده است .یافتهها نشان میدهد که در میزان قدرت ایزومتریک عضالت دورسی
فلكسور و نسبت قدرت ایزومتریک اورتورها به اینورتورها ،بین گروههای کف پای صاف و گود در هر
دو پای برتر و غیربرتر تفاوت معناداری وجود دارد ( .)P˂0/05همچنین ،در میزان قدرت ایزومتریک
عضالت اینورتور مچ پا ،بین گروههای کف پای صاف و گود و نیز بین گروههای کف پای صاف و
طبیعی در هر دو پای برتر و غیربرتر تفاوت معنادری مشاهده میشود (.)P˂0/05
بحث و نتیجهگیری
قدرت ایزومتریک عضالت در بسیاری از پژوهشها موردمطالعه قرار گرفته و نتایج زیادی درمورد آن
گزارش شده است و از آن بهعنوان یک شاخص معتبر جهت ارزیابی عملكرد عضالنی استفاده
میشود ( .)34دراینراستا ،پژوهش حاضر به مقایسۀ قدرت ایزومتریک گروه عضالت مچ پا و نسبت
قدرت عضالت اورتور به اینوتور و دورسی فكلسور به پالنتار فلكسور در پای برتر و غیربرتر افراد
دارای کف پای صاف ،گود و طبیعی پرداخت .نتایج نشان داد که با وجود تفاوت میان میانگین قدرت
ایزومتریک گروه عضالت احاطهکنندۀ مچ پا در پای برتر و غیربرتر ،این تفاوت بهلحاظ آماری معنادار
نمیباشد .از دیگر نتایج بهدستآمده ،وجود تفاوت معنادار در قدرت ایزومتریک گروه عضالت
دورسی فلكسور و نسبت قدرت ایزومتریک اورتورها به اینورتورها بین گروههای کف پای صاف و گود
در هر دو پای برتر و غیربرتر بود .همچنین ،در میزان قدرت ایزومتریک عضالت اینورتور مچ پا بین
گروههای کف پای صاف و گود و نیز کف پای صاف و طبیعی در هر دو پای برتر و غیربرتر تفاوت
معناداری مشاهده شد.
در این ارتباط ،نفرزاده و همكاران در پژوهشی نشان دادند که نسبت قدرت عضالت اورتور به اینوتور
در پای برتر و غیربرتر در مردان سالم غیرورزشكار ،تفاوتی نداشت ( .)35آیداگ و همكاران نیز در
بررسی رابطۀ بین شاخص قوس کف پا و قدرت عضالت مچ پا در ژیمناستهای نخبه نشان دادند که
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بین قدرت عضالت اورتور مچ پا و شاخص قوس کف پا ،همبستگی وجود دارد ( )23که با نتایج
پژوهش حاضر همخوان میباشد .همچنین ،پاول 1و همكاران با مطالعۀ رابطۀ بین قدرت انفجاری
اندام تحتانی و قوس طولی داخلی کف پا نشان دادند که بین قدرت انفجاری اندام تحتانی و میزان
قوس طولی داخلی کف پا ،رابطۀ معناداری وجود ندارد ( )24که با نتایج پژوهش حاضر مغایر بوده و
ممكن است علت آن تفاوت در نوع متغیر اندازهگیریشده (قدرت ایزومتریک دربرابر قدرت
انفجاری) ،روش اندازهگیری (دینامومتر دیجیتال دربرابر پرش طول و ارتفاع) و عضالت موردبررسی
(عضالت احاطهکنندۀ مچ پا دربرابر عضالت اندام تحتانی) باشد.
عالوهبراین ،یافتههای پژوهش حاضر نشاندهندۀ ضعف در گروه عضالت دورسی فلكسور مچ پا در
گروه کف پای صاف نسبت به گروههای کف پای گود و طبیعی بود .بهعبارتدیگر ،میانگین قدرت
ایزومتریک دورسی فلكسورها در افراد دارای کف پای صاف ،بهشكل معناداری کمتر از افراد دارای
کف پای گود بود .همچنین ،تفاوت قابلتوجهی میان گروه کف پای صاف و طبیعی در این متغیر
مشاهده شد که بهلحاظ آماری معنادار نبود .عضالت ساقی قدامی 2و بازکنندۀ دراز شست ،3از جمله
عضالت دورسی فلكسور مچ پا هستند که در حفظ قوس طولی داخلی ،کنترل و جلوگیری از ایجاد
پرونیشن بیش از حد در مچ پا و مفصل تحت قاپی نقش دارند و احتماالً ضعف در این عضالت با
ایجاد پرونیشن بیش از حد در مفصل تحت قاپی ،کاهش قوس طولی داخلی و صافی کف پا همراه
میباشد (.)36
همچنین ،نتایج نشان داد که میانگین قدرت ایزومتریک اینورتورها در گروه کف پای صاف ،بهشكل
معناداری کمتر از گروههای کف پای گود و طبیعی بوده و این عضالت در این افراد دچار ضعف
میباشند .مطالعات نشان دادهاند که حفظ مناسب قوسهای کف پا ،نیازمند فراهمآمدن ثبات ایستا
توسط کپسول و لیگامنتهای مفاصل پا و نیز ثبات پویا از طریق عضالت درونپایی و برونپایی مچ
پا است ( .)20عالوهبراین ،عضالت در حفظ قوس طولی داخلی کف پا اهمیت بهسزایی دارند و
ناهنجاری کف پای صاف منعطف ،اغلب در اثر ضعف در عضالت درونپایی و برون پایی مچ پا ایجاد
میشود ( .)37کف پای صاف ،وضعیتی است که در آن قوس طولی داخلی کف پا ،کاهش یافته و
پرونیشن بیش از حد در پا ایجاد میشود ( .)38سوپینیشن مچ پا نیز از مجموع حرکات اینورشن،
آداکشن و پالنتار فلكشن حاصل میگردد ( .)39این احتمال وجود دارد که ضعف در گروه عضالت
اینورتور مچ پا که در افراد دارای کف پای صاف منعطف مشاهده میشود ،انجام سوپینیشن یا کنترل
و جلوگیری از پرونیشن پا هنگام تحمل وزن را مختل میکند ،باعث عدم ثبات دینامیک مچ پا
1. Pawel
2. Tibialis Anterior
3. Extensor Hallucis Longus
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میگردد و با ایجاد وضعیت پرونیشن بیش از حد در مفصل تحت قاپی ،قوس کف پا را کاهش داده و
منجر به صافشدن آن میشود .مهمترین و مؤثرترین عضالت در حفظ قوس طولی داخلی کف پا،
عضالتی هستند که در قسمت زیرین این قوس قرار دارند؛ از جمله عضلۀ خمکنندۀ دراز انگشتان 1و
بهویژه عضلۀ خمکنندۀ دراز شست( 2بهدلیل اینکه طویلترین عضلۀ عمقی ساق پا است) و عضالت
درشتنی خلفی 3و قدامی 4که همگی نقش اینورتور را در مفصل مچ پا ایفا میکنند ( )36و این
احتما وجود دارد که ضعف در این عضالت ،با صافی منعطف کف پا همراه باشد.
عالوهبراین ،در پژوهش حاضر ،نسبت قدرت ایزومتریک عضالت اورتور به اینورتور در گروه کف پای
صاف ،بهشكل معناداری بیشتر از گروه کف پای گود بود .با توجه به عدم وجود تفاوت معنادار در
قدرت اورتورها بین گروه کف پای گود و صاف ،این تفاوت در نسبت قدرت اورتورها به اینورتورها را
میتوان بیشتر به ضعف اینورتورها در گروه کف پای صاف نسبت داد؛ بنابراین ،احتماالً عدم تعادل
عضالنی همراه با ناهنجاری کف پای صاف منعطف ،بیش از آنکه در اثر کوتاهی و قدرت گروه
عضالت اورتور ایجاد شده باشد ،ناشی از ضعف گروه عضالت اینورتور است .همچنین ،فعالیت
همزمان عضالت موافق و مخالف اطراف یک مفصل ،در حفظ ثبات و سالمتی مفصل مهم میباشد.
نسبت حداکثر قدرت عضالت موافق و مخالف میتواند نشاندهندۀ وجود یا عدم وجود تعادل
عضالنی اطراف یک مفصل باشد .از دالیل عمدۀ ایجاد ناهنجاریهای وضعیتی ،عدم تعادل مناسب و
تناسب صحیح عضالنی در اطراف مفاصل است ( .)40در این ارتباط باید گفت که اگر بین عضالت
موافق و مخالف در دو طرف یک مفصل ،بهلحاظ قدرت ،هماهنگى نسبى وجود نداشته باشد ،به مرور
زمان زمینۀ ایجاد ناهنجاری وضعیتی و آسیبدیدگی فراهم خواهد گشت ( .)7بهنظر میرسد این
عدم تعادل و نسبت قدرت ایزومتریک عضالت اورتور به اینورتور ،گشتاورهای ایجادشده در اطراف
مفاصل مچ و کف پا را تغییر داده و زمینه را برای ایجاد ناهنجاری وضعیتی کف پای صاف فراهم
میکند .دراینراستا ،نظرى و همكاران در ارزیابى عدم تعادل قدرت عضالت اطراف مفاصل مچ پا،
زانو و لگن در پیشگویى آسیبهاى عضالنى اندام تحتانى ورزشكاران نخبۀ جوان دریافتند که عدم
تعادل قدرت عضالنى در عضالت قرینه و عضالت مخالف درگیر در مفاصل مچ پا ،زانو و لگن ،از
ریسکفاکتورهاى مهم پیشگو در بروز آسیبهاى عضالنى ورزشكاران باشگاهى جوان است (.)7
بورن 5و همكاران نیز با کمی سازی قدرت و تعادل عضالنی در افراد دارای کف پای گود با ریشۀ
1. Flexor Digitorum Longus
2. Flexor Halluces Longus
3. Tibialis Posterior
4. Tibialis Anterior
5. Burns
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عصبی و مقایسۀ آن با افرد سالم دریافتند که نسبت قدرت اینورشن به اورشن در افراد دارای کف
پای گود ،بهشكل معناداری باالتر از افراد با کف پای طبیعی میباشد (( )18میتوان نتایج این
پژوهش را با یافتههای پژوهش حاضر همسو دانست).
عالوهبراین ،یافتههای پژوهش حاضر نشاندهندۀ ضعف در قدرت ایزومتریک عضالت اینورتور،
دورسی فلكسور و نیز نسبت قدرت ایزومتریک عضالت اوتور به اینورتور در گروه کف پای صاف
منعطف درمقایسه با گروههای کف پای گود و طبیعی بود؛ ازاینرو ،توصیه میشود که در اصالح
ناهنجاری کف پای صاف منعطف ،بر تقویت اینورتورها و دورسی فلكسورها تأکید شود .شایانذکر
است که در این پژوهش ،تفاوت معناداری در قدرت ایزومتریک عضالت احاطهکنندۀ مچ پا بین گروه
کف پای گود و طبیعی وجود نداشت؛ بنابراین ،بهنظر میرسد عضالت برونپایی پا ،نقش چندانی در
اصالح ناهنجاری کف پای گود ندارند.
از نتایج پژوهش حاضر اینگونه برداشت میشود که برخالف ناهنجاری کف پای صاف منعطف،
قدرت عضالت برونپایی پا ،نقش کمتری در ایجاد ناهنجاری کف پای گود دارد؛ بهشكلی که در
قدرت ایزومتریک عضالت احاطهکنندۀ مچ پا ،تفاوت معناداری میان گروههای کف پای گود و کف
پای طبیعی مشاهده نگردید .در موارد تفاوت میان گروههای کف پای صاف و گود نیز با مقایسۀ
میانگین قدرت و سطوح معناداری در سه گروه مشخص میشود که اختالف قدرت ایزومتریک در
گروه کف پای صاف ،بیشترین نقش را در معناداری تفاوت دارد .شایانذکر است که محدودیتهایی
در راه انجام پژوهش حاضر وجود داشت که از آن جمله میتوان به اندازهگیری قوس کف پا در
وضعیت ایستا و تنها در پسران  10تا  13ساله اشاره کرد .امید است در آینده ،پژوهشهایی با حضور
هر دو جنس ،گسترۀ سنی بیشتر و استفاده از روشهای اندازهگیری قوس کف پا بهشكل دینامیک
انجام شود.
پیش از این تنها مشخص شده بود که قدرت عضالت احاطهکنندۀ مچ پا ،در حفظ قوس طولی
داخلی کف پا ایفای نقش میکند ،اما بهطور دقیق مشخص نبود که این عضالت در انواع مختلف
کف پا (شامل :گود ،طبیعی و صاف منعطف) ،دارای چه میزان و نسبت قدرتی هستند (میزان قدرت
گروههای عضالنی و همچنین ،نسبت قدرت این عضالت در انواع مختلف کف پا چگونه است) .نتایج
حاصل از این پژوهش ،میزان و نسبت قدرت ایزومتریک عضالت احاطهکنندۀ مچ پا و تفاوت آن در
انواع کف پا را مشخص نمود که میتوان از این نتایج در اصالح این ناهنجاریها بهره برد.
تشکر و قدردانی
بدینوسیله از همكاری کلیۀ افراد شرکتکننده در این پژوهش ،صمیمانه تشكر مینماییم.
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Abstract
The purpose of this study was to compare the amount and ratio of ankle muscles
isometric strength in persons with planus, cavus, and normal foot types. Male students
(n=450) were assessed with podoscope, foot scanner and Staheli index, and 90 of them
were selected and divided into planus, cavus and normal foot groups (n=30). To measure
isometric strength, we used a digital dynamometer. Average isometric strength of
invertors in planus group was less than that in cavus and normal foot groups. Compared
with cavus group, mean isometric strength of dorsiflexors and the ratio of invertor
muscles isometric strength to evertor muscles isometric strength in planus group were
smaller and greater, respectively. The results were indicative of weakness in invertors,
dorsiflexors, and the ratio of invertors to evertors in planus group. Therefore, it is
recommended to flexible planus foot deformity correction emphasis on strengthening
invertors and dorsiflexors.
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