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مطالعات طب ورزشی
مقالة پژوهشی

تأثیرخستگی بر پارامترهای مکانی و زمانی راهرفتن در افراد با كف پای صاف
منعطف و طبیعی
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ابراهیم درتاج ،1محمدحسین علیزاده ،2حامد عباسی ،3الهام شیرزاد عراقی

 .1دانشجوی دکتری ،آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی ،پردیس البرز دانشگاه تهران (نویسندة مسئول)
 .2استاد ،آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی ،گروه بهداشت و طب ورزشی ،دانشکدة تربیتبدنی و علوم
ورزشی ،دانشگاه تهران
 .3استادیار ،گروه آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی ،پژوهشگاه علوم ورزشی ،تهران ،ایران
 .4استادیار ،آسیبشناسی و حرکات اصالحی ،گروه بهداشت و طب ورزشی ،دانشکدة تربیتبدنی و علوم ورزشی،
دانشگاه تهران
تاريخ ارسال1398/11/06

تاريخ پذيرش 1399/05/19

چکیده
خستگی سبب اختالل در كنترل عصبی-عضالنی راهرفتن میشود .كف پای صاف میتواند موجب خستگی
زودرس عضالت شود و عملکرد تحمل وزن پا را مختل كند .اين پژوهش با هدف بررسی تأثیرخستگی بر
پارامترهای مکانی و زمانی راهرفتن در افراد با كف پای صاف منعطف و طبیعی انجام شد .در اين پژوهش
نیمهتجربی از بین دانشآموزان پسر  15تا  18سالة شهر تهران 10 ،نفر با ناهنجاری كف پای صاف و  10نفر با
كف پای طبیعی بهعنوان آزمودنی شركت كردند .از تردمیل آنالیز گیت برای اندازهگیری پارامترهای راهرفتن
استفاده شد .از خستگی ناشی از دويدن روی تردمیل برای اعمال خستگی براساس مقیاس درک فشار بورگ
استفاده شد .پارامترهای راهرفتن بهمدت يک دقیقه قبل و يک دقیقه بالفاصله پس از اعمال خستگی
جمعآوری شدند .برای مقايسة درونگروهی و بینگروهی تأثیر خستگی بر پارامترهای مکانی و زمانی راهرفتن
افراد دارای كف پای طبیعی و صاف ،از آزمونهای تحلیل واريانس با اندازهگیریهای مکرر و تی همبسته
استفاده شد .براساس نتايج پژوهش ،تفاوت معناداری در نمرات پسآزمون بین گروهها در متغیر حمايت يگانه
وجود داشت ،اما تفاوت معناداری در متغیرهای زمان گام ،زمان قدم ،حمايت دوگانه ،طول گام ،طول قدم و
عرض قدم وجود نداشت؛ بااينحال ،اندازة اثر بهدستآمده برای غالب متغیرها حاكی از اثر تعاملی قوی
خستگی و صافی كف پا بر پارامترهای ذكرشده بود .بهعالوه خستگی تأثیر معناداری بر متغیرهای زمانی با
افزايش زمان گام ،زمان قدم ،حمايت دوگانه ،طول گام ،طول قدم و عرض قدم داشت .با توجه به نتايج پژوهش،
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بهنظر میرسد خستگی تأثیر معناداری بر برخی پارامترهای زمانی و مکانی راهرفتن در افراد دارای كف پای
صاف و طبیعی دارد.
واژگان كلیدی :خستگی ،راهرفتن ،كف پای صاف ،پارامتر مکانی ،پارامتر زمانی.

مقدمه
راهرفتن بهعنوان یکی از حرکات پایه ،بیشترین بخش فعالیت بدنی روزمرة انسان برای جابهجایی را
به خود اختصاص میدهد ( .)1 ،2راهرفتن در انسان شاخص هویت سبک و کیفیت زندگی فرد است.
اهمیت شناخت ویژگیهای راهرفتن در طول زمان ،نظارت مداوم ،صحت ارزیابی و تحلیل مناسب از
ویژگیهای راهرفتن انسان ،نهتنها در مطالعات بالینی و پزشکی ،بلکه در زمینة ورزش ،توانبخشی،
آموزش و پژوهشهای روباتیک نیز نشان داده شده است ( .)3عوامل گوناگونی از قبیل بیماریهای
عصبی-عضالنی ،ضایعات مغزی-نخاعی ،آسیبهای رباطی-مفصلی و خستگی قادرند بر کینتیک،
کینماتیک ،الگوی فعالیت عضالنی و مصرف انرژی در حین راهرفتن اثر بگذارند ( .)1 ،4پا بهعنوان
انتهاییترین بخش بدن در تعامل بین زمین و بدن انسان برای راهرفتن اهمیت ویژهای دارد؛ بنابراین،
ساختار و آناتومی پا بر راهرفتن اثرگذار است ( .)5در راهرفتن پا انتهاییترین بخش زنجیرة حرکتی
است و بهعنوان تنها منبع تماس بدن انسان با محیط سه عملکرد مهم و حیاتی برعهده دارد :سازگاری
با ناهمواریهای زمین و حفظ تعادل ،جذب ضربه و تحملکردن وزن بدن و تولید حرکت و انتقال
نیروهای جلوبرنده .بهعالوه ،کف پا نقش بسیار مهمی در سیستم حس عمقی ایفا میکند ( .)6هرگونه
انحراف و اختالل در وضعیت آناتومیک و عملکردی در پاها این پتانسیل را دارد که اثر خود را به شکل
زنجیروار به مفاصل و اندام فوقانی انتقال دهد .بهطور نظری ،راستای غیرطبیعی پا باعث حرکت
غیرطبیعی در حین راهرفتن میشود؛ ازاینرو ،بروز ناهنجاری و انحرافات پا از لحاظ بیومکانیکی اهمیت
دارد ( .)7کف پای صاف یکی از شایعترین ناهنجاریهاست ( .)8در صافی کف پا قوس طولی داخلی
از بین میرود یا کاهش مییابد ( .)9این وضعیت عالوهبر افزایش بار و فشار بر ساختار پا و مفاصل
مجاور ،عملکرد طبیعی پا را بهطور مستقل و در تعامل با دیگر مفاصل نیز مختل میکند ( .)10براساس
مطالعات ،پاسچر پا بر فعالیت الکترومایوگرافی عضالت اندام تحتانی ( )11و کینماتیک مفاصل (-14
 )12در طول راهرفتن اثرگذار است .افراد دارای صافی کف پا در مقایسه با افراد با قوس پای طبیعی
دو برابر بیشتر درمعرض شکستگی ناشی از فشار و شکستگی ناشی از خستگی قرار میگیرند (.)15
صافی کف پا به تغییرات بیومکانیکی در هر سه صفحة پا و مچ پا منجر میشود و بهویژه بر عملکرد
مفصل قاپی-پاشنهای تأثیرگذار است .کف پای صاف بهطور ویژه با عملکرد تغییریافتة پا شامل اورژن
طوالنیمدت پاشنه ،افزایش چرخش داخلی درشتنی ،افزایش دورشدن جلوی پا ،کاهش کارآمدی
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راهرفتن و جذب ضربه در ارتباط است ()16 ،17؛ درنتیجه ،فشار بیشتری ممکن است به ساختارهای
درگیر در کنترل این حرکات در طول مرحلة استقرار راهرفتن وارد شود .بهعالوه ،حرکت غیرطبیعی
پا میتواند به اعمال فشار بیشتری بر ساختارهای پروگزیمال مثل مفصل زانو منجر شود ( .)17در
مطالعات کینماتیکی متعددی به مقایسة افراد با پای صاف و چرخیده به خارج با افراد با پاسچر پای
طبیعی پرداخته شده است ()14-12؛ بااینحال ،نتایج این مطالعات بهدلیل تفاوت در طبقهبندی
پاسچر پا و روشهای مدلسازی بیومکانیکی متناقضاند.
پژوهشگران اختالل در نحوة توزیع مؤلفة عمودی نیروی عکسالعمل زمـین و بهدنبال آن تغییر در
نیروی عضالت فعال در راهرفتن را بهعنوان علل ایجاد خستگی در عضالت پا و احساس درد در افـراد
مبتال به کف پای صاف یاد میکنند ( .)18خستگی موجب افت عملکرد سیستمهای متابولیک و
عصبی-عضالنی برای استمرار فعالیت و درنهایت کاهش ظرفیت عملکردی میشود .خستگی عضالت
یک مفصل بهواسطة اعمال فشار و بار زیاد میتواند موجب تغییر الگوی حرکت ،تغییر در همانقباضی
عضالت ،تغییر در حس وضعیت و درنتیجه اختالل عملکرد و افزایش خطر آسیب شود (.)21-19
عملکرد عضالت اندام تحتانی برای تولید نیروی پیشروی و انتقال بدن ضروری است .عضالت این
ناحیه ممکن است در طی فعالیتهای گوناگون درمعرض پرکاری و درنتیجه خستگی قرار گیرند (،23
 .)22خستگی این گروههای عضالنی میتواند باعث بروز تغییرات کینتیکی و کینماتیکی اندام تحتانی
در حین راهرفتن شود ( .)24در مطالعات متعدد وضعیت تعادل ایستا و پویا متعاقب اعمال خستگی
موضعی-عضالنی اندام تحتانی و چگونگی عملکرد سیستمهای پایداری انسان بررسی شده است (،21
 .)19این پژوهشها با خستگی موضعی گروههای عضالنی پروگزیمال و دیستال اندام تحتانی سعی در
کشف مکانیسمهای درگیر در تعادل و چگونگی مشارکت این مکانیسمها در جلوگیری از افتادن
داشتهاند .در مطالعات اثر خستگی بر متغیرهای بیومکانیکی راهرفتن در افراد سالم بررسی شده است
( )25 ،26و پژوهشهایی دربارة اثرهای قوسهای کف پا بر متغیرهای راهرفتن وجود دارد (،)18
بااینحال تعداد مطالعاتی که به بررسی اثر خستگی بر پارامترهای فضایی و زمانی راهرفتن در افراد با
کف پای صاف در حین راهرفتن پرداختهاند ،بسیار اندک است ()29-27؛ این درحالی است که بروز
درد و خستگی زودرس در حین فعالیت فشار بیشتری را بر پا و دیگر مفاصل مجاور وارد میکند ()30؛
بنابراین ،بررسی صافی کف پا مستقل از عوارض آن (خستگی) شاید نتواند بهخوبی اثرهای آن را بر
عملکرد راهرفتن شناسایی کند؛ چهبسا در تعامل با خستگی مکانیسم اثرگذاری آن بر عملکرد بهتر
پدیدار شود؛ بنابراین ،بررسی اثر تعاملی صافی کف پا و خستگی میتواند یافتههای جامعتری را دربارة
این عارضه و عواقب بالقوة آن بر راهرفتن ارائه کند .بهعالوه در پژوهشهایی اندک که به بررسی تأثیر
خستگی در افراد داری کف پای صاف پرداخته شده است ،تنها چند متغیر مانند تغییرات مرکز فشار
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( )27و نیروی عکسالعمل زمین ( )29بررسی شدهاند .همچنین مطالعات پیشین اثر خستگی را در
افراد دارای کف پای صاف در حین راهرفتن روی صفحه نیرو بررسی کردهاند؛ حال آنکه در این پژوهش
از تردمیل آنالیز گیت برای اندازهگیری پارامترهای راهرفتن استفاده میشود .این سیستم از قابلیت
سنجش پارامترهای زمانی و مکانی در سرعتهای مختلف راهرفتن برخوردار است؛ بهگونهای که صفحة
فشارسنج در زیر نوارگردان تعبیه شده است .تردمیل گیت برخالف روشهای کالسیک ارزیابی گیت
با دستگاههای آنالیز حرکت و صفحه نیرو نیازمند نصب لندمارک و توجه به قدمگذاشتن کنترلشده
روی صفحة مشخصی نیست که بتواند از اثر تصنعیبودن راهرفتن بهواسطة ابزارهای ذکرشده دور
باشد .بهعالوه استفاده از تردمیل گیت زبریس میتواند پارامترهای راهرفتن هر دو پا را بالفاصله پس
از پروتکل خستگی برای مدت موردنظر جمعآوری کند که این امر میتواند اطالعات را از تعداد
بیشتری گام برای تحلیل فراهم کند؛ بنابراین ،در این پژوهش تغییرات پارامترهای فضایی و زمانی
راهرفتن بهواسطة خستگی ،بین افراد با کف پای صاف (افتادگی قوس طولی داخلی) و کف پای طبیعی
(قوس طولی داخلی طبیعی) در حین راهرفتن روی تردمیل بررسی میشود.
روش پژوهش
در این پژوهش نیمهتجربی  20دانشآموز پسر  15تا 18سالة شهر تهران شامل  10نفر با ناهنجاری
کف پای صاف و  10نفر با قوس طبیعی بهصورت هدفمند براساس معیارهای ورود به پژوهش و خروج
از آن انتخاب شدند .معیارهای ورود شرکتکنندگان به پژوهش عبارت بودند از :داشتن کف پای صاف
منعطف و طبیعی براساس شاخص افت ناوی و قرارداشتن در دامنة سنی  15تا  18سال .معیارهای
خروج شرکتکنندگان از پژوهش عبارت بودند از :داشتن سابقة جراحی در اندام تحتانی و ستون
فقرات در یک سال گذشته ،داشتن سابقة بیمارهای اسکلتی-عضالنی ،داشتن سابقة آسیبهایی
همچون استرین و اسپرین در اندام تحتانی و مبتالبودن به بیماریهای نورولوژیک ( .)31حجم نمونه با
استفاده از نرمافزار جی پاور 1برای هرکدام از گروهها با درنظرگرفتن توان  0/80و سطح معناداری
 0/05و اندازة اثر متوسط  10 ،0/6نفر برای هر گروه درنظر گرفته شد ( .)32آزمودنیها پس از تکمیل
فرم رضایتنامه توسط والدین در مطالعه شرکت کردند .به آزمودنیها اطمینان داده شد که اطالعات
آنها محرمانه است و در صورت تمایل تنها در اختیار آنها قرار میگیرد.
اندازهگیری افت ناوی
بهمنظور تعیین ناهنجاری پا ،آزمون افتادگی استخوان ناوی ( )33بهکار برده شد .افت ناوی یک روش
ساده و پایا برای اندازهگیری پوسچر پاست ( .)36-34همچنین تکنیک افت ناوی با عملکرد دینامیک
1. G Power
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قسمت عقب پا و سوء عملکرد اندام تحتانی مرتبط است ( .)37برای اندازهگیری افت ناوی از آزمودنی
خواسته شد با پای برهنه روی صندلی بنشیند؛ بهطوریکه زاویة ران و زانو  90درجه باشد .مفصل
ران در این حالت هیچگونه دورشدن و نزدیکشدن نداشت و در حالت طبیعی قرار داشت .آزمونگر
سمت داخلی و خارجی کام (قله) مچ پا را درحالیکه انگشت شست و انگشت اشاره در بخش قدامی
استخوان نازکنی و بخش تحتانی قوزک داخلی قرارداده شد ،لمس کرد .آزمودنی اندکی به مچ پا
حرکت اینورشن و اورشن داد تا برآمدگیهای استخوانی در زیر انگشتان در ارتفاع یکسان قرار گیرند
و آزمونگر مطمئن شود که مفصل تحتقاپی در حالت نوترال قرار دارد .در این حالت پای ارزیابیشده
بهجز وزن خودش هیچ وزن دیگری را تحمل نمیکرد .سپس برآمدگی استخوان ناوی که در زیر و
جلوی قوزک داخلی قرار داشت ،مشخص و عالمتگذاری شد .یک برگة کاغذی عمود بر سطح جعبه
و در کنار پا قرار گرفت تا محل عالمتگذاریشدة ناوی روی کاغذ نیز عالمتگذاری شود .سپس از
آزمودنی خواسته شد روی دو پای خود بایستد؛ بهگونهایکه تمام وزنش بهطور مساوی روی دو پا
تقسیم شود .در این حالت نیز محل عالمتگذاریشدة ناوی روی کاغذ عالمتگذاری شد .برای
اندازهگیری افت استخوان ناوی فاصلة بین دو محل عالمتگذاریشده روی کاغذ با خطکش
اندازهگیری و ثبت شد .اندازهگیری افتادگی ناوی در هر آزمودنی سه بار انجام شد و میانگین آنها
بهمنظور طبقهبندی افراد در گروههای پای طبیعی و پای صاف بهکار رفت .آزمودنیهایی که میزان
افتادگی ناوی آنها بین  5تا  9میلیمتر بود ،در گروه پای معمولی و بیشتر از  10میلیمتر در گروه
کف پای صاف قرار گرفتند ( .)33 ،34پایایی روش افت ناوی متوسط تا خوب گزارش شده است (.)38
بهمنظور بیانکردن مقادیر طول گام و طول قدم براساس طول پا برای هر آزمودنی ،نیاز بود طول پاها
اندازهگیری شود .بدینمنظور ،طول پاها در حالت طاقباز بهوسیلة متر از خار خاصرهای قدامی هر پا
تا قوزک داخلی همان پا برای هر آزمودنی اندازهگیری شد.
پروتکل خستگی
در این پژوهش از پروتکل خستگی ناشی از دویدن استفاده شد ( .)39دلیل استفاده از این پروتکل
این بود که دویدن شباهت زیادی با راهرفتن دارد و یک فعالیت عملکردی است .آزمودنی با سرعت
شش کیلومتر در ساعت دویدن روی تردمیل را آغاز کرد .از آزمودنیها خواسته شد میزان درک از
خستگی را براساس مقیاس درک فشار بورگ1بیان کنند .شایان ذکر است که دامنة این مقیاس از 6
تا  20است ( .)40سرعت تردمیل هر دو دقیقه یک کیلومتر در ساعت افزایش یافت تا شدت  13در
مقیاس بورگ حاصل شود .سپس آزمودنی با همین سرعت یکنواخت به دویدن روی تردمیل ادامه داد

1. Borg's Perceived Exertion Scale
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تا شدت خستگی  17در مقیاس بورگ حاصل شود .در هر شدت معین ،دویدن بهمدت دو دقیقه دنبال
شد.
اندازهگیری پارامترهای راهرفتن
در این پژوهش از تردمیل آنالیز راهرفتن زبریس1برای اندازهگیری پارامترهای راهرفتن استفاده شد.
پارامترهای زمانی شامل زمان گام (زمان طیشده بین تماس اولیة یک پا تا نقطة تماس مجدد همان
پا) ،زمان قدم (زمان طیشده بین نقطة تماس اولیة یک پا تا نقطة تماس اولیه پای مخالف) ،زمان
حمایت یگانه (مدت زمانی که فقط یک پا با زمین در تماس است) ،زمان حمایت دوگانه (مدت زمانی
که هر دو پا با زمین در تماس هستند) و پارامترهای مکانی شامل طول گام (فاصلة بین نقطة تماس
اولیة یک پا تا نقطة تماس مجدد همان پا) ،طول قدم (فاصلة بین نقطة تماس اولیة یک پا تا نقطة
تماس اولیة پای مخالف) ،عرض گام (فاصلة بین دو پا در یک دورة کامل راهرفتن) با پای برهنه استفاده
شد ( .)41 ،42آزمودنیها بهمنظور گرمکردن و آشنایی ،بهمدت پنج دقیقه روی تردمیل راه رفتند.
سپس دادههای راهرفتن بهمدت یک دقیقه قبل از اعمال خستگی و یک دقیقه بالفاصله پس از اعمال
خستگی از تمام آزمودنیها جمعآوری شد .برای حذف اثرهای ناشی از دادههای اغتشاشکننده10 ،
ثانیة ابتدایی و انتهایی در تحلیل آماری وارد نشد و  40ثانیة میانی مدنظر قرار گرفت .سرعت تردمیل
گیت برای اندازهگیری پارامترها پنج کیلومتر در ساعت درنظر گرفته شد.
تحلیل آماری
متغیرهای پژوهش در دو بخش توصیفی و استنباطی در نرمافزار اس.پی.اس.اس 2نسخة 22
تجزیهوتحلیل شد .از آزمونهای تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر و تی همبسته برای مقایسة
درونگروهی و بینگروهی تأثیر خستگی بر پارامترهای مکانی و زمانی راهرفتن افراد دارای کف پای
صاف و طبیعی در سطح معناداری  0/05استفاده شد .اندازة اثر با استفاده از مقدار دی کوهن برآورد
شد .براساس مقادیر اندازة اثر حاصل از دی کوهن ،چنانچه مقدار بهدستآمده تا  0/2باشد ،اندازة اثر
ناچیز درنظر گرفته میشود ،بین  0/2و  0/5بهعنوان اندازة اثر کم ،بین  0/5و  0/8بهعنوان اندازة اثر
متوسط و بیش از  0/8اندازة اثر بزرگ درنظر گرفته میشود.

1. Zebris Medical GmbH - 1Gait analysis FDM-T
)2. SPSS (Statistical Package for the Social Sciences
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نتایج
میانگین و انحراف اســتاندارد و ویژگی عمومی شــرکتکنندگان دو گروه شــامل ســن ،قد و وزن در
جدول شمارة یک ارائه شده ا ست .برا ساس نتایج جدول شمارة و ،گروههای دارای کف پای صاف و
کف پای طبیعی در متغیرهای سن ،قد ،و وزن تفاوت معنادار نداشتند.
جدول  -1میانگین و انحراف استاندارد ويژگیهای عمومی شركتكنندگان
گروه
طبیعی
کف پای صاف

سن (سال)
16/43±1/39
16/88±1/13

وزن (كیلوگرم)
63/70±7/78
65±10/33

افت ناوی (میلیمتر)
7/15±1/22
11/65±0/87

قد (سانتیمتر)
171/26±6/32
170/93±5/17

جدول  -2آزمون همگنی واريانسها و میانگینهای دو گروه دارای كف پای صاف و طبیعی در متغیرهای
سن ،قد و وزن
ازمون لون برای برابری واريانسها
سن
قد
وزن

آزمون تی مستقل برای برابری میانگینها

F

معناداری

مقدار تی

درجه آزادی

معناداری

1
/011
/260

/331
/917
/616

/001
/575
-1/1

18
18
18

1
/572
/285

در جدول شمارة سه نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر برای متغیرهای زمانی راهرفتن
نشان میدهد که تفاوت معناداری بین گروهها در پسآزمون (اثر تعاملی گروه و خستگی) در متغیرهای
حمایت یگانة پای راست و حمایت یگانة پای چپ وجود دارد .این یافته نشان میدهد در اثر خستگی،
حمایت یگانة پای راست و حمایت یگانة پای چپ در افراد دارای کف پای صاف به مقدار معناداری در
مقایسه با افراد سالم کاهش پیدا کرده است ،اما در سایر متغیرها تفاوت معنادار وجود ندارد.
جدول  -3نتايج آزمون تحلیل واريانس با اندازهگیری مکرر برای بررسی تعامل خستگی و گروه برای
متغیر
زمان گام پای راست
زمان گام پای چپ
زمان قدم پای راست
زمان قدم پای چپ
حمایت یگانة پای راست
حمایت یگانة پای چپ
حمایت دوگانه
* p < 0.05

متغیرهای زمانی راهرفتن
F
اثر تعاملی
خستگی × گروه
خستگی × گروه
خستگی × گروه
خستگی × گروه

1/400
2/693
0/505
4/146

مجذور میانگین
0/004
0/004
0/001
0/003

معناداری
0/252
0/118
0/486
0/057

خستگی × گروه
خستگی × گروه
خستگی × گروه

7/686
6/292
0/013

12/804
5/400
0/051

*0/013
*0/022
0/901
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در جدول شمارة چهار میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای زمانی راهرفتن در پیشآزمون و
پسآزمون دو گروه بههمراه نتایج آزمون تی همبسته آمده است .نتایج این جدول نشان میدهد که
تفاوت معناداری بین پیشآزمون و پسآزمون در گروه کف پای صاف در متغیرهای زمان گام پای چپ
(پنج درصد افزایش) و زمان قدم پای چپ ( 115درصد افزایش) وجود دارد .همچنین تفاوت معناداری
بین پیشآزمون و پسآزمون در گروه کنترل در متغیرهای زمان قدم پای راست (چهار درصد افزایش)
و زمان حمایت دوگانة (حدود چهار درصد کاهش) وجود دارد ،اما تفاوت معناداری بین پیشآزمون و
پسآزمون در گروههای کنترل و کف پای صاف در سایر متغیرها وجود ندارد.
جدول  -4نتايج آزمون تی همبسته برای بررسی اثر خستگی بر متغیرهای زمانی راهرفتن
متغیر
زمان گام پای راست
(ثانیه)
زمان گام پای چپ
(ثانیه)
زمان قدم پای راست
(ثانیه)
زمان قدم پای چپ
(ثانیه)
حمایت یگانة پای راست
(درصد از کل زمان
آزمون)
حمایت یگانة پای چپ
(درصد از کل زمان
آزمون)
حمایت دوگانه
(درصد از کل زمان
آزمون)

* p < 0.05

گروه

پیشآزمون

پسآزمون

T

معناداری

اندازة اثر
دی كوهن

طبیعی

1/03±/03

1/06±/06

1/507

0/166

0/63

کف پای
صاف

1/05±/05

1/12±/07

2/197

0/056

1/15

طبیعی

1/03±/03

1/05±/04

1/444

0/183

0/56

کف پای
صاف

1/05±/06

1/11±/04

2/542

*0/032

1/17

طبیعی

0/51±/02

0/53±/02

2/927

*0/017

1

کف پای
صاف

0/54±/02

0/56±/03

1/665

0/130

0/78

طبیعی

0/52±/01

1/06±/06

0/306

0/767

12/55

کف پای
صاف

0/52±/03

1/12±/07

2/408

*0/039

11/14

طبیعی

37/84±1/40

38/73±/87

1/287

0/230

0/76

کف پای
صاف

38/90±1/51

37/54±1/65

1/810

0/104

0/85

طبیعی

38/63±1/11

38/23±1/04

1/067

0/314

0/37

37/49±1/48

38/55±1/09

0/067

0/948

0/81

24/29±2/11

23/95±1/56

1/011

0/339

0/18

25/40±3/20

24/92±2/32

0/403

0/697

0/17

کف پای
صاف
طبیعی
کف پای
صاف
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در جدول شمارة پنج نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر برای متغیرهای مکانی راهرفتن
نشان داد که تفاوت معناداری بین گروهها در پسآزمون (اثر تعاملی گروه و خستگی) در پارامترهای
مکانی راهرفتن (متغیرهای طول گام پای راست ،طول گام پای چپ ،طول قدم پای راست ،طول قدم
پای چپ و عرض قدم) وجود ندارد.
جدول  -5نتايج آزمون تحلیل واريانس با اندازهگیری مکرر برای بررسی اثر تعاملی خستگی و گروه در
متغیرهای مکانی راه رفتن
F
اثر تعاملی

متغیر
طول گام پای راست
طول گام پای چپ
طول قدم پای راست
طول قدم پای چپ
عرض قدم

خستگی × گروه
خستگی × گروه
خستگی × گروه
خستگی × گروه
خستگی × گروه

1/400
2/693
0/505
4/146
1/302

مجذور میانگین
0/005
0/005
0/001
0/004
1/158

معناداری

0/252
0/118
0/486
0/057
0/323

در جدول شمارة شش میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای مکانی راهرفتن در پیشآزمون و
پسآزمون دو گروه بههمراه نتایج آزمون تی همبسته آمده است .نتایج این جدول نشان میدهد که
تفاوت معناداری بین پیشآزمون و پسآزمون در گروه کف پای صاف در متغیرهای طول گام پای چپ
(پنج درصد افزایش) ،طول قدم پای چپ (حدود نُه درصد افزایش) و عرض قدم (حدود  13درصد
کاهش) بهواسطة اعمال پروتکل خستگی وجود دارد .همچنین تفاوت معناداری بین پیشآزمون و
پسآزمون گروه طبیعی در متغیرهای طول قدم پای راست ( 3/5درصد افزایش) و عرض قدم (حدود
هشت درصد کاهش) بهواسطة اعمال پروتکل خستگی وجود دارد .تفاوت معناداری بین پیشآزمون و
پسآزمون در گروههای کنترل و کف پای صاف در سایر متغیرها وجود ندارد.
جدول  -6نتايج آزمون تی همبسته برای بررسی تأثیر خستگی بر متغیرهای مکانی راهرفتن
متغیر

گروه

پیشآزمون

پسآزمون

T

معناداری

اندازة اثر
دی كوهن

طول گام پای راست
( درصد از طول پا)

طبیعی

1/15±/04

1/17±/07

1/378

0/201

0/35

کف پای صاف

1/16±/07

1/25±/08

2/183

0/057

1/19

طبیعی

1/15±/04

1/16±/05

1/445

0/182

0/22

کف پای صاف

1/17±/06

1/23±/05

2/533

*0/032

1/08

طبیعی

0/57±/02

0/59±/02

3/042

*0/014

1

کف پای صاف

0/60±/03

0/63±/04

1/646

0/134

0/84

طول گام پای چپ
( درصد از طول پا)
طول قدم پای راست
( درصد از طول پا)
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ادامة جدول  -6نتايج آزمون تی همبسته برای بررسی تأثیر خستگی بر متغیرهای مکانی راهرفتن
متغیر

گروه

پیشآزمون

پسآزمون

T

معناداری

اندازة اثر
دی كوهن

طول قدم پای چپ
( درصد از طول پا)

طبیعی

0/58±/02

0/58±/03

0/234

0/820

0

کف پای صاف

0/58±/04

0/63±/04

2/418

*0/039

1/25

کنترل

8/68±3/59

7/95±3/39

3/283

*0/009

0/20

کف پای صاف

11/09±3/99

9/69±3/65

1/399

0/195

0/36

عرض قدم
(سانتیمتر)
* p < 0.05

بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش به بررسی اثر خستگی بر پارامترهای زمانی و فضایی راهرفتن در افراد با و بدون کف
پای صاف پرداخته شد ..ارزیابی نتایج متغیرهای زمانی در پسآزمون راهرفتن نشان داد که اثر تعاملی
گروه (کف پای صاف و طبیعی) و خستگی ،تفاوت معناداری بین گروههای دارای کف پای صاف و کف
پای طبیعی در متغیرهای حمایت یگانة پای راست و حمایت یگانة پای چپ وجود داشت .همچنین
تفاوت معناداری بین پیشآزمون و پسآزمون در گروه کف پای صاف در متغیرهای زمان گام پای چپ
و زمان قدم پای چپ وجود داشت که نشاندهندة تأثیر خستگی بر این متغیرهاست .در گروه کنترل
نیز تفاوت معناداری بین پیشآزمون و پسآزمون در متغیرهای زمان قدم پای راست و حمایت دوگانة
پای راست وجود داشت که نشاندهندة تأثیر خستگی بر این متغیرهاست.
علت ایجاد کف پای صاف منعطف ،ضعف عضالت نگهدارندة قوس داخلی پا بهخصوص عضلة درشتنی
خلفی است .این عضله از زیر رباط پاشنهای نازکنئی عبور میکند .این رباط در پا نقش اساسی دارد؛
بهطوریکه در رأس قوس طولی قرار دارد و عامل کلیدی در حفظ آن است ( .)43وزن بدن توسط سر
قاپ به این رباط منتقل میشود و از آنجا نیروها به طرف جلو (سر استخوان متاتارس) و به طرف عقب
(پاشنه) تقسیم میشوند .همانطورکه اشاره شد ،عضلة تیبیالیس خلفی از زیر این رباط عبور میکند
و تاحدودی به آن کمک میکند و از سنگینی کارش میکاهد .به هر اندازهای که عضلة درشتنئی
خلفی دچار ضعف شود ،به همان اندازه هنگامی که پاها زیر نیروی وزن قرار میگیرند ،رباط پاشنهای
نازکنئی کشیده میشود و به علت شلشدن نمیتواند سر استخوان قاپ را حمایت کند؛ درنتیجه،
استخوانهای وابسته به این رباط کمی دچار جابهجایی و توزیع نیرو میشوند و از حالت عادی خارج
میشوند و سازوکار راهرفتن در این جهتها نیز دچار اختالل میشود ()43؛ درنتیجه ،بهنظر میرسد
خستگی همراه با ضعف عضلة درشتنی خلفی و در ادامه رباط پاشنهای نازکنئی در افراد دارای کف
پای صاف باعث تغییر متغیرهای زمانی راهرفتن مانند حمایت یگانة پای راست و حمایت یگانة پای
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چپ میشود و افراد دارای کف پای صاف با کاهش حمایت یگانه سعی در افزایش تعادل خود در
راهرفتن میکنند.
براساس نتایج پژوهش ،در گروه کف پای صاف بین پیشآزمون و پسآزمون در متغیرهای زمان گام
پای چپ (پنج درصد افزایش) و زمان قدم پای چپ ( 115درصد افزایش) تفاوت معنادار وجود داشت.
این تفاوت آماری بهواسطة اندازة اثر نیز بهطور قوی حمایت میشود؛ بهگونهای که اثر بسیار قوی
خستگی در افراد دارای کف پای صاف بر افزایش زمان گام و زمان قدم در پای چپ است .با توجه به
اینکه افزایش زمان گام و قدم متناظر نیازمند افزایش زمان استقرار روی پای راست (پای غالب) است،
به این معنی میتواند باشد که خستگی در تعامل با صافی کف پا نیاز به حفظ تعادل بر روی پای غالب
را تحمیل کرده است و نتیجة آن بهصورت افزایش زمان گام و قدم در پای غیرغالب نمود کرده است.
قوس طولی کف پا با فعالیت عضالت اینترینسیک و اکسترینسیک کف پا در ارتباط است .همچنین
گزارش شده است که خستگی عضالت اینترینسیک و اکسترینسیک کف پا میتواند به افت بیشتر
استخوان ناوی و درنتیجه کاهش بیشتر ارتفاع کف پا منجر شود .کاهش بیشتر ارتفاع استخوان ناوی
خود میتواند عاملی برای افزایش نوسانات مرکز جرم در گروه کف پای صاف در مقایسه با گروه طبیعی
باشد ( )44که درنتیجه میتواند باعث افزایش زمان حمایت دوگانه و کاهش زمان حمایت یگانه شود.
عوامل بسیاری بر جایگذاری پا اثر دارند که مهمترین آنها گشتاور عضالنی دورکنندهها و
نزدیککنندههای ران در حین نوسان است .مرکز فشار گروه کف پای صاف در مقایسه با گروه طبیعی
در سمت داخلتر پا قرار میگیرد و طبیعی است که مرکز جرم باالتنه و پای نوسان نیز در یک فاصله
دورتر از مرکز مفصل مچ پا قرار میگیرند ( )45که به نیروی بیشتری برای حفظ این گشتاور نیاز دارد.
بخشی از این گشتاور توسط عضالت مچ پا و بخش بیشتر آن توسط عضالت دورکنندة ران کنترل
میشود .ازآنجاکه بیشتر گشتاور الزم بهمنظور نگهداری مرکز جرم باالتنه و پای نوسان توسط عضالت
دورکنندة ران کنترل میشود ،فعالیت خستگی واماندهساز میتواند فشار بیشتری بر عضالت دورکنندة
ران وارد کند و آنها را در مقایسه با گروه کنترل سریعتر خسته کند ( .)46خستگی این عضالت در
کنترل پاسچر این افراد اثر میگذارد و درنتیجه بعد از پروتکل خستگی افراد دارای کف پای صاف
دامنة نوسان بیشتری را تجربه میکنند که نشاندهندة کاهش کنترل پاسچر این افراد است و برای
افزایش کنترل پاسچر سعی در کاهش زمان حمایت یگانه دارند.
خستگی موضعی عضالت چهارسر رانی باعث افزایش خطر افتادن و سرخوردن میشود .وولم 1و
همکاران ( )47عنوان کردند که خستگی عضالنی موجب تغییرات بیشتری در متغیر تعادل پویا در
مقایسه با تعادل ایستا میشود .براساس نتایج پژوهش آنها ،سیستم عصبی-عضالنی در کنترل تعادل
1. Vuillerme
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پویا بر روی پاها نقش بیشتری دارد .یکی از علل تغییر پارامترهای زمانی (زمان گام پای چپ و پای
راست ،حمایت دوگانه و زمان قدم پای چپ) بعد از خستگی ،کاهش تمرکز آزمودنیها در توجه به
نوسانات بدن خودشان و علت دیگر آن تغییر در عملکرد عصبی-عضالنی اندام تحتانی بهویژه پاست
( .)47درواقع ،آزمودنیها بهویژه اگر از گروه غیرورزشکاران باشند ،نمیتوانند خود را با وضعیت بعد از
خستگی تطبیق دهند .این نبود تطابق با وضعیت به کاهش تعادل پویا و درنتیجه تغییر بعضی از
پارامترهای زمانی راهرفتن میانجامد.
دربارة متغیرهای مکانی راهرفتن نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین گروهها در پسآزمون در
متغیرهای مکانی راهرفتن وجود نداشت .این یافته نشان میدهد در اثر خستگی ،متغیرهای مکانی
راه رفتن در افراد دارای کف پای صاف به مقدار معناداری در مقایسه با افراد سالم تغییر نکرده است.
بهطورکلی مقداری تفاوت بین اندام چپ و راست وجود داشت که این بیتقارنی میتواند بهدلیل وجود
اختالل و جابهجایی مرکز فشار و غالببودن یک اندام باشد .منتشلو1و همکاران ( )48گزارش کردند
که در افراد طبیعی نیز مقداری بیتقارنی در راهرفتن وجود دارد که مقدار بیتقارنی کمتر از شش
درصد است .به گفتة آنها ،بیتقارنی در راهرفتن انسان باعث میشود یکی از اندامهای تحتانی عملکرد
اندام دیگر را کاهش دهد.
بهطورکلی در مطالعات اندکی اثر خستگی بر پارامترهای راهرفتن بررسی شده است .پاینده و همکاران
( )49در پژوهش خود در بررسی نیروی عکسالعمل در حین راهرفتن کودکان دارای کف پای صاف
به این نتیجه رسیدند که تفاوت معناداری بین دو گروه در متغیر نیروی عکسالعمل زمین در زمان
انتقال وزن روی پاشنه ،تماس کف پا با زمین و انتقال وزن روی پنجه وجود ندارد .بهنظر مﻰرسد
نقش عضالت پالنتارفلکسورها در طول راهرفتن ،ثبات زانو و مچ پا ،مهار چرخش استخوان درشتنئﻰ
و حفظ انرژﻯ است .این نتایج باعث رشد این دیدگاه مﻰشود که فعالیت عضالت دوقلو و نعلﻰ که به
تاندون آشیل منتهﻰ مﻰشوند ،تحت تأثیر نوع پاسچر پا قرار نگیرند ( )50که این امر میتواند یکی از
دالیل نبود تفاوت معنادار در اثر خستگی در گروه طبیعی و کف پای صاف منعطف باشد .همچنین
الگوی راهرفتن آرام افراد کف پای طبیعی و کف پای صاف منعطف را بهسختی میتوان از هم متمایز
کرد .درمجموع میتوان نتیجه گرفت اگر افراد مبتال به کف پای صاف منعطف فاصلة کوتاهی را طی
کنند ،پارامترهای مکانی آنها با افراد کف پای طبیعی تفاوت ندارد ( .)51از نظر آماری خستگی تأثیر
معناداری را بر پارامترهای مکانی راه رفتن در افراد دارای کف پای صاف منعطف در مقایسه با افراد
طبیعی نشان نداد؛ بااینحال بررسی اندازة اثر خستگی بین دو گروه حاکی از اثر بسیار قوی متغیر
خستگی بین دو گروه دارای صافی کف پا و طبیعی است؛ بهگونهایکه گروه دارای کف پای صاف در
1. Mantashloo
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غالب پارامترهای مکانی راهرفتن اثرات بیشتری شامل افزایش در زمان طول قدم ،زمان طول گام و
عرض قدم در مقایسه با گروه دارای کف پای طبیعی نشان داد.
یکی از دالیل تغییر در پارامترهای مکانی راهرفتن (طول قدم ،عرض قدم و طول گام) ،در اثر خستگی
احتماالً عملکرد سیستم حسی پیکری است .گیرندههای حس عمقی بخش مهمی از حس پیکری
محسوب میشوند .پژوهشگران تاثیر حس عمقی را بر فعالکردن مناسب پاسخهای تعادلی در نواحی
مچ پا یا نواحی باالتر مانند عضالت ران تأیید کردهاند ( .)52 ،53بهنظر میرسد خستگی بهعنوان عامل
ایجاد نقص در اطالعات آوران حس پیکری میتواند به تأخیر در پاسخهای پاسچر و اختالل در راهرفتن
منجر شود .تغیییرات عصبی ناشی از خستگی مربوط به ارسال پیامهای آوران از عضالت خسته است
که به کاهش انتقال پیامهای وابران و توانایی تولید حرکات جبرانی کافی منجر میشود ( .)54درواقع،
هنگام خستگی توانایی پاسخهای عضالنی مناسب که برای حفظ راهرفتن طبیعی الزم است ،کاهش
مییابد که این موضوع موجب تغییر پارامترهای کینماتیکی راهرفتن (طول قدم ،عرض قدم و چرخش
پای راست) میشود .در طول یک فعالیت حرکتی ،خستگی ممکن است با تأثیر بر حس عمقی به
کاهش توانایی ادراک موقعیت مفصل و اندام در فضا منجر شود ،کنترل عصبی-عضالنی را تغییر دهد
و موجب کاهش ثبات وضعیتی ،هماهنگی ،فعالیت و تولید نیرو در عضالت شود ( .)55ازسویدیگر،
بعد از خستگی زمان فعالبودن عضالت برای حفظ ثبات در تعادل افراد بهشدت افزایش مییابد.
همچنین خستگی میتواند اطالعات رسیده از منابع حسی به مغز را مختل کند و به کاهش سرعت
انتقال پیامهای عصبی به سیستم اسکلتی-عضالنی منجر شود و بر توانایی حرکات مؤثر جبرانی و
تعادل اثر بگذارد ( )56و درنتیجه بر الگوی راهرفتن فرد تأثیر بگذارد و موجب تغییر پارامترهای
راهرفتن شود.
نتایج آماری پژوهش تفاوت معناداری را بین دو گروه دارای صافی کف پا و طبیعی در تعدادی از
پارامترهای زمانی (زمان قدم ،زمان گام و حمایت دوگانه) و مکانی (طول قدم ،طول گام و عرض قدم)
نشان نداد؛ بااینحال برآورد اندازة اثر بین دو گروه در مقادیر پسآزمون نشان داد که اثر تعاملی گروه
(کف پای صاف و طبیعی) و خستگی اثر بسیار قوی بر تقریباً تمام پارامترهای راهرفتن گذاشته است.
این موضوع را میتوان اینگونه تفسیر کرد که اگرچه نتایج از نظر آماری معنادار نیست ،از لحاظ
اثربخشی بهدستآمده بهوسیلة اندازة اثر بسیار قوی است و تفاوت بین دو گروه درخور توجه است؛
درنتیجه شاید بتوان دالیلی از قبیل تعداد کم آزمودنیها را دلیل معنادارنبودن آماری برشمرد.
با توجه به اینکه میانگین دادههای جمعآوریشده در مدت یک دقیقه پس از اعمال خستگی برای
تحلیل آماری استفاده شده است ،شاید این بازة زمانی فرصت بازگشت از وضعیت خستگی را به
آزمودنی داده باشد و اثر اوج خستگی بر پارامترهای راهرفتن پنهان مانده باشد؛ اگرچه اندازة اثر آن را
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نمایان کرده است؛ بااینحال میتوان اذعان داشت که اندازة اثر بهعنوان یکی از شاخصهای ارزیابی
مقدار اثرگذاری توانسته است اثر تعاملی را در دو گروه صافی کف پا و طبیعی در غالب پارامترها نمایان
کند که این موضوع برای بحث درخور تأمل است.
شکی نیست که خستگی موجب افت کمّی و کیفی عملکرد در تمامی حرکات و مهارتها میشود؛
بااینحال در پژوهش حاضر درپی یافتن اثر تعاملی این واکنش بدن در تعامل با افتادگی قوس پا در
افراد جوان بودیم .با توجه به نتایج پژوهش میتوان اذعان داشت که خستگی میتواند در تعامل با
صافی کف پا اثرهای بیشتری بر پارامترهای راهرفتن بگذارد؛ اگرچه از نظر آماری معنادار نبوده است.
پیشنهاد میشود در پژوهشهای آینده با تعداد بیشتر آزمودنی این موضوع بررسی شود.
براساس نتایج این پژوهش بهنظر میرسد خستگی بر برخی پارامترهای زمانی و مکانی راهرفتن در
افراد دارای کف پای صاف و طبیعی تأثیر دارد و این تأثیر در افراد با کف پای صاف بیشتر است.
ازآنجاکه راهرفتن یک فعالیت زیربیشینه محسوب میشود ،چهبسا در فعالیتهایی مانند دویدن ،پریدن
و فرودآمدن که نیازمند نیروهای بیشتری هستند ،این تفاوتها آشکارتر باشد .با توجه پژوهشهای
اندک در این باره ،نتیجهگیری قطعی نیازمند انجامدادن پژوهشهای تکمیلی است.
تشکر و قدردانی
از تمامی آزمودنیها و مسئوالن محترم پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی که ما در انجامدادن این
پژوهش یاری کردند ،تقدیر و تشکر میکنیم.
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Abstract
Fatigue impairs the neuromuscular control of gait. A flat foot can cause early muscle
fatigue and impair the weight-bearing function of the foot. The purpose of this study was
to investigate the effect of fatigue on spatial and temporal parameters of gait in people
with normal and flexible flat-foot. Methodology: In this Quasi-experimental study. 10
people with flexible flat foot and 10 people with normal foot arch participated were
selected among 15-18 years male students in Tehran. Gait analysis treadmill was used to
measure gait parameters. A running protocol on a treadmill was used to induce fatigue
based on the Borg's Perceived Exertion scale. The gait parameters were collected for one
minute before and one minute immediately after fatigue induced. Repeated measures and
paired t-tests were used to compare the within-group and between-group effects of fatigue
on the spatial and temporal parameters of gait in people with normal foot and flat foot.
Results: Based on the results there was a significant difference in post-test scores between
groups in the single support variable. However, there were no significant differences in
the variables of stride time, step time, double support, stride length, step length, and step
width. However, the effect size obtained for most variables indicated a strong interactive
effect of flat foot and fatigue on these parameters. Besides, fatigue had a significant effect
on the variables by increasing the stride time, step time, double support, stride length, step
length, and step width. Conclusion: According to the results of this study, it seems that
fatigue has a significant effect on some temporal and spatial parameters of gait in people
with normal and flat-foot.
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