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چکیده
بهمنظور بهبود عملکرد حرکتی ،الگوی حرکت و تغییرات پارامترهای کینماتیکی مفاصل در وضعیت-
های مختلف بررسی میشود .استفاده از تردمیل در تحلیل الگوی راه رفتن انسان ،امکان ثبت چندین
گام از راه رفتن را در فضای محدود و با شرایط کنترلشده فراهم میکند .هدف این پژوهش ،بررسی
همسانی پارامترهای کینماتیکی مفاصل اندام تحتانی هنگام راه رفتن روی تردمیل و زمین بود .ضرایب
همبستگی درونطبقاتیِ پارامترهای کینماتیکی مفاصل اندام تحتانی در  15مرد جوان سالم هنگام راه
رفتن روی زمین و تردمیل محاسبه شد .ضرایب همبستگی زوایای لگن ،ران و مچ پا هنگام راه رفتن
روی زمین اغلب در محدودۀ قابلیت اطمینان عالی (بیشتر از  )0/9قرار داشتند ،درحالیکه هنگام راه
رفتن روی تردمیل نتایج در محدودۀ قابلیت اطمینانِ متوسط (کمتر از  )0/7بودند؛ بنابراین ،در اقدامات
درمانی یا مطالعات تحقیقاتی توجه به کاهش همسانی تکرارهای راه رفتن هنگام استفاده از تردمیل
مهم است.
واژگان کلیدی :قابلیت اطمینان ،کینماتیک ،اندام تحتانی ،راه رفتن ،تردمیل.

1. Email: mo_farhadi@sut.ac.ir
2. Email: ali.hashemi@sut.ac.ir
3. Email: am_emamian@sut.ac.ir
4. Email: mt_karimi@sums.ac.ir
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مقدمه
برای پی بردن به الگوی تغییرات پارامترهای بیومکانیکی بدن در حرکت بهطور گسترده از تحلیل
حرکت انسان استفاده میشود .شناسایی الگوی حرکت در بیومکانیک اسکلتی-عضالنی برای بررسی
تغییرات پارامترهای کینماتیکی و کینتیکی مفاصل ( )1و در بیومکانیک ورزشی برای بهبود انجام
حرکات ورزشی و جلوگیری از آسیب به سیستم اسکلتی-عضالنی بهکار میرود ( .)2در مطالعهی راه
رفتن انسان ،الزم است تغییرات پارامترهای بیومکانیکی در چندین گام ثبت و تحلیل شود .با توجه
به اینکه جمعآوری داده از چندین گام کامل در محیط آزمایشگاهی مستلزم فضایی بزرگ است؛ در
فضای محدود آزمایشگاه از تردمیل برای تحلیل راه رفتن استفاده میشود .در حقیقت ،تردمیل
امکان ثبت چندین گام از راه رفتن را در فضای محدود و با سرعت کنترلشده فراهم میکند (.)3
همچنین با استفاده از تردمیل میتوان در کلینیکهای توانبخشی به بیمارانی که دچار
آسیبدیدگی سیستم عصبی-عضالنی شدهاند ،راه رفتن را آموزش داد.
از آنجا که در فرآیند یادگیری طبیعی راه رفتن ،افراد روی زمین گام برمیدارند؛ هنگام راه رفتن
روی تردمیل نیز الگوی حرکتی باید مشابه راه رفتن روی زمین باشد .همچنین ،الگوی حرکت
طبیعی باید در گامهای مختلف قابل تکرار باشد؛ به این معنا که تغییرات پارامترهای بیومکانیکی راه
رفتن مشابه هم باشند .بنابراین ،استفاده از تردمیل برای کاربردهای اشارهشده هنگامی قابلقبول
است که از همسان 1بودن پارامترهای بیومکانیکیِ حرکت روی تردمیل و زمین اطمینان حاصل
شود؛ بهعبارتدیگر ،پارامترهای بیومکانیکی حرکت روی تردمیل و زمین باید قابلیت اطمینان مشابه
داشته باشند (.)4-6
مطالعات قبلی ،تغییرات پارامترهای کینماتیکی و کینتیکی اندام تحتانی را بین حرکت روی زمین و
تردمیل با یکدیگر مقایسه کردهاند ( .)4-8با این حال ،نتایج این مطالعات در برخی موارد با هم
اختالف دارند .رایلی 2و همکارانش ( )2007مقدار حداکثر و حداقل فلکشن ،آدداکشن و چرخش
محوری ران و همچنین حداقل و حداکثر فلکشن مفاصل زانو و مچ پا و حداقل و حداکثر
چرخشهای قدامی ،جانبی و محوری لگن ( 22پارامتر کینماتیکی) را در راه رفتن عادی روی زمین
و راه رفتن با همان سرعت روی تردمیل مقایسه نمودند .حداقل و حداکثر فلکشن ران ،حداقل
آدداکشن ران ،حداقل چرخش محوری ران ،حداقل فلکشن زانو ،حداقل و حداکثر چرخش محوری و
جانبی لگن پارامترهایی بودند که بین راه رفتن روی زمین و تردمیل تفاوتی قابلتوجه با یکدیگر

1. Consistent
2. Riley
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داشتند ( .)4آلتون 1و همکارانش ( )1998پس از مقایسۀ پارامترهای کینماتیکی راه رفتن روی
زمین و تردمیل به این نتیجه رسیدند که در زنان ،تنها در حداکثر زاویۀ فلکشن ران بین دو حالت
مذکور تفاوت قابلتوجه وجود داشت و در مردان ،حداکثر زاویۀ فلکشن زانو در دو حالت راه رفتن
روی زمین و تردمیل تفاوت قابلتوجه داشت ( .)7نایمارک2و همکارانش ( )2005عالوه بر مقایسۀ
دامنۀ حرکت مفاصل مچ پا ،زانو ،ران و تنه بهعنوان پارامترهای کینماتیکی راه رفتن روی زمین و
تردمیل ،این پارامترها را بین راه رفتن با سرعت عادی و راه رفتن با سرعت کم ( 0/2 m/sو )0/3 m/s
نیز مقایسه کردهاند ( .)8در پژوهش نایمارک پارامترهای مذکور هنگام راه رفتن با سرعت عادی و
سرعت کم ،روی زمین و تردمیل تفاوتی معنادار با یکدیگر نداشتند ،درحالیکه دامنۀ حرکت فلکشن
مفاصل زانو ،ران و تنه هنگام راه رفتن با سرعت کم در مقایسه با راه رفتن با سرعت عادی ،هم روی
زمین و هم روی تردمیل تفاوتی معنادار با یکدیگر داشتند (.)8
از طرفی ،در مطالعات پارامترهای کینماتیکی راه رفتن روی زمین و تردمیل ،همسانی این پارامترها
در گامهای مختلف بین راه رفتن روی زمین و تردمیل مقایسه نشده است ( .)4-6برای شناخت
همسانی پارامترها در تکرارهای مختلف حرکت از قابلیت اطمینان 3استفاده میشود ( )9و به این
منظور ضریب همبستگی درونگروهی4محاسبه میشود .هدف این پژوهش ،بررسی قابلیت اطمینان
پارامترهای کینماتیکی (حداقل و حداکثر زاویه و دامنۀ حرکت) مفاصل لگن ،ران ،زانو و مچ پا در
مردان جوان و سالم هنگام راه رفتن روی زمین و روی تردمیل است.
روش پژوهش
در این مطالعه افراد موردنظر ،با استفاده از اطالعیۀ عمومی ،بهصورت تصادفی از میان افراد مذکر
جوان داوطلب انتخاب شدند .شرایط ورود افراد به مطالعه عبارت بودند از :نداشتن سابقۀ آسیب یا
جراحی در سیستم اسکلتی-عضالنی ،توانایی راه رفتن روی زمین و تردمیل بدون استفاده از لوازم
جانبی کمکی و داشتن سالمت کامل قلبی-عروقی .مطابق با این معیارها ،درنهایت  15مرد در
محدودهی سنی  30-18سال ،قد  190-165سانتیمتر ،وزن  90-55کیلوگرم برای انجام
آزمونهای تحلیل حرکت انتخاب شدند .پس از ورود هر شرکتکننده به آزمایشگاه ،اهداف پژوهش
و مراحل انجام آزمون توضیح داده شد و رضایت شرکتکننده برای حضور در آزمایش بهصورت

1. Alton
2. Nymark
3. Reliability
4. Intraclass Correlation Coefficient

56

مطالعات طب ورزشی ،دوره  ،12شماره  ،27بهار و تابستان 1399

کتبی دریافت شد .پروپوزال این پژوهش با کد اخالق  IR.MUI.REC.1394.2.264به تأیید کمیته
اخالقی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رسید.
در جلسۀ ثبت داده ،مختصات سهبعدی نشانگرهای قرارگرفته روی اندام تحتانی و تنه ثبت شد .در
این راستا ،نشانگرهای منعکسکنندۀ نور با قطر هفت میلیمتر طبق روش نشانگرگذاری هلن-هایز،
بهصورت متقارن روی موقعیتهای آناتومیکی اندام تحتانی قرار داده شد ( .)10دادههای مختصات
سهبعدی نشانگرها با استفاده از سیستم تحلیل حرکت کوالیسیس 1با هفت دوربین و با فرکانس
تصویربرداری  100هرتز ضبط شدد .شرکتکنندگان پنج بار با سرعت معمولی روی زمین راه رفتند.
مدتزمان راه رفتن روی زمین با استفاده از کرونومتر اندازهگیری شد .سرعت راه رفتن روی زمین با
تقسیم مسافت پیمودهشده به زمان راه رفتن بهدست آمد .همین سرعت در تردمیل برای هر
شرکتکننده تنظیم شد و افراد پنج مرتبه و هر بار به مدت  20ثانیه روی تردمیل راه رفتند.
پارامترهای کینماتیک مفاصل اندام تحتانی با استفاده از نرمافزار اپن سیم 2محاسبه شد .ابتدا،
مختصات سهبعدی نشانگرها در حالت ایستادن در نرمافزار وارد و به مدل پیشفرض اعمال شد .در
نهایت ،فایل دادههای نشانگرها در طول حرکت وارد ماژول کینماتیک معکوس نرمافزار اپن سیم شد
تا زوایای مفاصل اندام تحتانی در طول حرکت محاسبه شود .زاویهی مفاصل زانو و مچ پا در صفحۀ
ساجیتال و زاویۀ مفاصل ران و لگن در سه صفحۀ ساجیتال ،فرونتال و افقی ،در هر سیکل حرکتی،
استخراج شد .حالت ایستادن آناتومیک معادل زاویۀ صفر هر مفصل در نظر گرفته شد؛ بهعبارت
دیگر ،زاویۀ زانو در حالت کامالً اکستنت معادل صفر درجه در نظر گرفته شد و در پارامتر فلکشن
زانو مقادیر مثبت به معنای فلکشن بود .ضمن ًا مقادیر منفی بیانگر حرکت خالف جهت پارامتر بود؛
برای مثال در پارامتر فلکشن ران ،مقدار منفی به معنای اکستنشن نسبت به حالت ایستادن
آناتومیک بود .در چرخش محوری ،چرخش به خارج ،مثبت و چرخش به داخل نیز منفی در نظر
گرفته شد .حداقل ،حداکثر و دامنۀ حرکت3هرکدام از زوایای مفاصل در صفحات موردنظر در هر بار
تکرار راه رفتن روی تردمیل و زمین محاسبه شد.
در خصوص تغییرات زاویۀ مفاصل هنگام هر تکرار راه رفتن ،کمترین عدد ثبتشده معادل حداقل و
بیشترین عدد نیز معادل حداکثر مقدار آن پارامتر در نظر گرفته شد .میانگین و انحراف استاندارد هر
پارامتر بین تکرارهای همۀ شرکتکنندگان هنگام راه رفتن روی زمین یا روی تردمیل محاسبه شد.
ضرایب همبستگی درونطبقاتی (آی.سی.سی) 4هر پارامتر برای اندازهگیریهای مجرد و برای
1. Qualysis Motion Analysis System
2. OpenSim
)3. Range of Motion (ROM
4. ICC

57

فرهادی :قابلیت اطمینان پارامترهای کینماتیکی مفاصل اندام...

متوسط اندازهگیریها با استفاده از نرمافزار اس.پی.اس.اس 1محاسبه شد .در این مطالعه ضرایب
کمتر از  0/5قابلیت اطمینان ضعیف 0/5 ،تا  0/69قابلیت اطمینان متوسط 0/7 ،تا  0/9قابلیت
اطمینان زیاد و بیشتر از  0/9بهعنوان بسیار عالی توصیف میشوند (.)11
نتایج
نتایج میانگین و انحراف استاندارد حداقل و حداکثر زوایای مفاصل لگن ،ران ،زانو و مچ پا هنگام راه
رفتن روی تردمیل و زمین در جدول  1ارائه شده است.
جدول  -1میانگین (انحراف استاندارد) حداقل و حداکثر زاویة (درجة) مفاصل اندام تحتانی در راه رفتن روی
تردمیل و زمین
زمین
حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

چرخش قدامی لگن

(12/1 )7/4

(19/8 )11/3

(5/2 )2/6

(9/4 )4/7

چرخش جانبی لگن

(-3/2 )1/7

(2/6 )1/5

(-6/7 )3/4

(6/1 )3/2

چرخش محوری لگن

(-6/3 )3/9

(5/8 )3/7

(-6/8 )4/1

(7/4 )4/3

فلکشن ران

(-14/6 )12/9

(25/3 )9/9

(-19/3 )11/8

(26/8 )7/9

ابداکشن ران

(-2/1 )1/4

(6/4 )2/8

(-5/3 )2/6

(8/6 )3/7

چرخش محوری ران

(6/9 )5/1

(15/7 )11/4

(6/7 )4/3

(16/4 )10/6

فلکشن زانو

(6/7 )4/3

(62/4 )5/9

(4/1 )2/4

(62/5 )8/1

دورسی فلکشن مچ پا

(-5/7 )4/0

(3/6 )3/1

(-7/2 )6/6

(8/9 )7/4

نتایج مقادیر ضریب همبستگی درونطبقاتی مجرد و ضریب همبستگی درونطبقاتی متوسط برای
حداقل و حداکثر زوایای مفاصل لگن ،ران ،زانو و مچ پا هنگام راه رفتن روی تردمیل و زمین در
جدول  2ارائه شده است .در نگاه کلی به این جدول مالحظه میشود که در تمامی مفاصل بهغیر از
مفصل زانو قابلیت اطمینان پارامترهای کینماتیکی هنگام راه رفتن روی زمین بیشتر از راه رفتن
روی تردمیل است.

1. SPSS
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جدول  -2ضریب همبستگی درونطبقاتی حداقل و حداکثر زاویة مفاصل اندام تحتانی در راه رفتن روی
تردمیل و زمین

حداقل زاویۀ چرخش قدامی لگن
حداکثر زاویۀ چرخش قدامی لگن
حداقل زاویۀ چرخش جانبی لگن
حداکثر زاویۀ چرخش جانبی لگن
حداقل زاویۀ چرخش محوری لگن
حداکثر زاویۀ چرخش محوری لگن
حداقل زاویۀ فلکشن ران
حداکثر زاویۀ فلکشن ران
حداقل زاویۀ ابداکشن ران از بدن
حداکثر زاویۀ ابداکشن ران از بدن
حداقل زاویۀ چرخش محوری ران
حداکثر زاویۀ چرخش محوری ران
حداقل زاویۀ فلکشن زانو
حداکثر زاویۀ فلکشن زانو
حداقل زاویۀ دورسی فلکشن مچ پا
حداکثر زاویۀ دورسی فلکشن مچ پا
میانگین

تردمیل
)ICC (3,1
)ICC (3,5
0/58
0/87
0/14
0/44
0/54
0/85
0/61
0/89
0/10
0/35
0/07
0/47
0/34
0/72
0/30
0/68
0/36
0/73
0/18
0/53
0/75
0/94
0/41
0/78
0/44
0/79
0/38
0/76
0/34
0/72
0/51
0/84
0/71

0/38

زمین
)ICC (3,5
0/98
0/98
0/96
0/49
0/97
0/99
0/90
0/93
0/89
0/92
0/98
0/58
0/74
0/64
0/88
0/96

)ICC (3,1
0/93
0/89
0/83
0/16
0/87
0/96
0/64
0/82
0/63
0/69
0/97
0/22
0/36
0/26
0/58
0/83

0/86

0/67

عبارت ) ICC(3,1بیانگر ضریب همبستگی درونطبقاتی مجرد و عبارت ) ICC(3,5بیانگر ضریب همبستگی درونطبقاتی
متوسط است.

مقادیر ضریب همبستگی درونطبقاتی مجرد و ضریب همبستگی درونطبقاتی متوسط دامنۀ
حرکت در مفاصل لگن ،ران ،زانو و مچ پا هنگام راه رفتن روی تردمیل و زمین در جدول  3ارائه
شده است .دامنۀ حرکت همۀ مفاصل اندام تحتانی هنگام راه رفتن روی زمین قابلیت اطمینان
بیشتری در مقایسه با راه رفتن روی تردمیل دارد .درعینحال ،ضریب همبستگی درونطبقاتی
متوسط دامنۀ چرخش قدامی لگن و دامنۀ دورشدن ران از بدن اختالف زیادی بین راه رفتن روی
زمین و تردمیل ندارد ،درحالیکه دامنۀ فلکشن ران و دامنۀ چرخش محوری لگن هنگام راه رفتن
روی زمین و تردمیل اختالف زیادی با یکدیگر دارند.
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جدول  -3ضریب همبستگی درونطبقاتی دامنة حرکت مفاصل اندام تحتانی در راه رفتن روی تردمیل و
زمین

دامنۀ چرخش قدامی لگن
دامنۀ چرخش جانبی لگن
دامنۀ چرخش محوری لگن
دامنۀ فلکشن ران
دامنۀ فلکشن از بدن
دامنۀ چرخش محوری ران
دامنۀ فلکشن زانو
دامنۀ فلکشن مچ پا
میانگین

تردمیل
)ICC (3,1
)ICC (3,5
0/39
0/75
0/27
0/65
0/16
0/49
0/03
0/12
0/37
0/76
0/25
0/66
0/04
0/19
0/25
0/62
0/22
0/53

زمین
)ICC (3,5
0/97
0/95
0/99
0/85
0/96
0/91
0/26
0/94
0/85

)ICC (3,1
0/88
0/79
0/96
0/52
0/81
0/66
0/07
0/77
0/68

عبارت ) ICC(3,1بیانگر ضریب همبستگی درونطبقاتی مجرد و عبارت ) ICC(3,5بیانگر ضریب همبستگی درونطبقاتی
متوسط است.

بیشترین تفاوت قابلیت اطمینان بین حرکت روی زمین و حرکت روی تردمیل مربوط به حداکثر
زاویۀ چرخش قدامی لگن بود .در ضرایب همبستگی چرخش جانبی لگن هیچ روند مشخصی دیده
نشد؛ ضریب همبستگی حداقل زاویۀ نزدیک شدن لگن به محور اصلی بدن در حالت راه رفتن روی
زمین بیشتر از تردمیل بود ،اما ضریب همبستگی حداکثر مقدار این پارامتر هنگام راه رفتن روی
تردمیل بیشتر از راه رفتن روی زمین بود .ضرایب همبستگی چرخش لگن هنگام راه رفتن روی
زمین اغلب در محدودۀ عالی بود ،اما در وضعیت راه رفتن روی تردمیل مقادیر خیلی کم بود .ضریب
همبستگی متوسط برای پارامترهای چرخش لگن هنگام راه رفتن روی تردمیل نشاندهندۀ قابلیت
اطمینان ضعیف این پارامتر است.
ضرایب همبستگی درونطبقاتی مجرد برای حداقل ،حداکثر و دامنۀ حرکت فلکشن ران هنگام راه
رفتن روی تردمیل نشاندهندۀ کم بودن قابلیت اطمینان این پارامتر است .مقادیر ضریب همبستگی
حداقل ،حداکثر و دامنۀ حرکت دور شدن مفصل ران از صفحۀ ساجیتال در حالت راه رفتن روی
زمین بهتر از راه رفتن روی تردمیل بهدست آمدهاند .مقادیر ضرایب همبستگی برای حداقل و دامنۀ
چرخش مفصل ران هنگام راه رفتن روی زمین بیشتر از راه رفتن روی تردمیل بود ،اما ضرایب
همبستگی حداکثر چرخش مفصل ران در راه رفتن روی تردمیل بیشتر بهدست آمد .قابلیت
اطمینان فلکشن مچ پا هنگام راه رفتن روی تردمیل ضعیف بود .کمترین ضریب همبستگی مجرد
در مفصل مچ پا به دامنۀ حرکت مربوط بود ،درحالیکه قابلیت اطمینان دامنۀ فلکشن مفصل مچ پا
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هنگام راه رفتن روی زمین زیاد بود .محاسبۀ ضریب همبستگی متوسط برای مچ پا نشان داد،
همبستگی بین طبقاتی حداقل و حداکثر زاویۀ فلکشن مفصل مچ پا هنگام راه رفتن روی تردمیل
زیاد است.
میانگین ضریب همبستگی درونطبقاتی متوسط پارامترهای کینماتیکی مفاصل لگن ،ران ،زانو و مچ
پا در تصویر  1نشان داده شده است .قابلیت اطمینان پارامترهای کینماتیکی مفصل زانو ضعیف
است ،درعینحال ،قابلیت اطمینان کینماتیک زانو هنگام راه رفتن روی تردمیل بیشتر از راه رفتن
روی زمین است.

تصویر  -1میانگین ضریب همبستگی درونطبقاتی پارامترهای کینماتیکی مفاصل لگن ،ران ،زانو و مچ پا
هنگام راه رفتن روی زمین و تردمیل

بهطورکلی ضریب همبستگی درونطبقاتی متوسط در بیشتر پارامترها بیشتر از ضریب همبستگی
درونطبقاتی مجرد بود .ضریب همبستگی مجرد بیشتر پارامترهای راه رفتن روی زمین زیاد بود و
تنها حداکثر زاویۀ دور شدن ران ،حداکثر چرخش ران و پارامترهای فلکشن زانو ضعیف بود .از طرف
دیگر ،ضریب همبستگی مجرد بیشتر پارامترهای راه رفتن روی تردمیل ضعیف بود و فقط حداقل
چرخش ران زیاد بود.
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بحث
نتایج این پژوهش نشان داد قابلیت اطمینان پارامترهای کینماتیکی مفاصل اندام تحتانی هنگام راه
رفتن روی زمین بیشتر از راه رفتن با همان سرعت روی تردمیل است .بهطورکلی ،ضرایب
همبستگی پارامترهای کینماتیک ی مفاصل لگن ،ران و مچ پا هنگام راه رفتن روی زمین اغلب در
محدودۀ قابلیت اطمینان عالی (بیش از  )0/9قرار داشتند ،درحالیکه ضرایب همبستگی پارامترهای
کینماتیکی مفاصل لگن ،ران و زانو هنگام راه رفتن روی تردمیل در محدودۀ قابلیت اطمینان
متوسط (کمتر از  )/7بود.
مقادیر ضریب همبستگی درونطبقاتی متوسط دامنۀ چرخش قدامی لگن و دامنۀ دورشدن ران از
بدن حین راه رفتن روی زمین و تردمیل به هم نزدیکاند .از طرف دیگر ،ضریب همبستگی درون-
طبقاتی متوسط دامنۀ فلکشن ران و دامنۀ چرخش محوری لگن حین راه رفتن روی زمین و تردمیل
اختالف بسیار زیادی با یکدیگر دارند؛ بنابراین ،از نزدیک بودن مقادیر ضریب همبستگی درون-
طبقاتی متوسط برخی پارامترهای راه رفتن روی زمین و تردمیل نمیتوان نتیجه گرفت الگوی
حرکت در این دو وضعیت محیطی همسان است .ممکن است محدود بودن تغییرات زاویۀ مفصلی
خاص حین راه رفتن طبیعی سبب شود اختالفِ ضریب همبستگی درونطبقاتی متوسط آن پارامتر
بین راه رفتن روی زمین و تردمیل کم باشد؛ برای مثال در راه رفتن طبیعی ،چرخش قدامی لگن در
مقایسه با چرخش محوری لگن بسیار محدود است .همچنین ،مقدار دورشدن ران از بدن در راه
رفتن طبیعی نزدیک به صفر است ،درحالیکه تغییر زاویۀ فلکشن ران بین جدا شدن پنجه از زمین
تا برخورد پاشنه با زمین بسیار زیاد است .تفاوت قابلتوجه الگوی حرکت فلکشن ران در مقایسه با
دورشدن ران از بدن و در نتیجه ،رفتار ناهمسان این مفصل در گامهای مختلف راه رفتن به همین
علت علت است.
در مفصل لگن ضریب همبستگی درونطبقاتی مجرد دامنۀ حرکت چرخش قدامی ،چرخش جانبی و
چرخش محوری لگن هنگام راه رفتن روی تردمیل بهترتیب  0/27 ،0/39و  0/16بهدست آمد.
تیلور 1و همکارانش ضریب همبستگی درونطبقاتی مجرد پارامترهای مذکور را بهترتیب ،0/91
 0/76و  0/73بهدست آوردهاند ( .)12نتایج بهدستآمده در این پژوهش فقط در مورد راه رفتن روی
زمین با یافتههای تیلور و همکارانش در مورد راه رفتن روی تردمیل مطابقت دارد .تیلور و
همکارانش معتقدند تأثیر نیروی جاذبه بر چرخش قدامی و چرخش جانبی لگن هنگام راه رفتن
دلیل قابلیت اطمینان زیاد پارامترهای کینماتیکی این دو حرکت است .در این پژوهش نیز
پارامترهای کینماتیکی مذکور قابلیت اطمینان خوبی داشتند که با یافتههای تیلور و همکارانش
1. Taylor et al.
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مطابقت دارد .از طرف دیگر ،چرخش محوری لگن در صفحۀ آناتومیک افقی اتفاق میافتد که این
صفحه هنگام راه رفتن بر بردار جاذبه عمود است؛ بنابراین ،چرخش محوری لگن در تکرارهای
مختلف از عاملی ثابت اثر نمیپذیرد و عوامل فردی مانند چگونگی حرکت دستها هنگام راه رفتن و
چرخش محوری ستون فقرات روی آن اثر میگذارند .پس این پارامتر بین راه رفتن افراد مختلف
همسان نخواهد بود و همانطور که نتایج این پژوهش نشان میدهد قابلیت اطمینان چرخش
محوری لگن هنگام راه رفتن روی تردمیل ضعیف بود.
ضرایب همبستگی حداقل و حداکثر زاویۀ فلکشن ران  0/342و  0/301و زانو  0/438و  0/384بود.
یافتههای این پژوهش به نتایج پژوهش تامورا نزدیک است .تامورا1و همکارانش ضریب همبستگی
درونطبقاتی فلکشن مفاصل ران و زانو را در طول یک گام از راه رفتن روی تردمیل بهترتیب بین
 0/424تا  0/726و  0/223تا  0/675بهدست آوردند (میانگین بهترتیب  0/529و  .)13( )0/422در
پژوهش تامورا ضریب همبستگی حداقل و حداکثر زاویۀ فلکشن ران  0/588و  0/482و ضریب
همبستگی حداقل و حداکثر زاویۀ فلکشن زانو  0/360و  0/223بود ( .)13البته ،نتایج پژوهش
حاضر با یافتههای بهادری2و همکارانش تطابق ندارد؛ آنها ضریب همبستگی دامنۀ حرکت فلکشن
مفاصل ران و زانو و دامنۀ حرکت دور یا نزدیک شدن مفصل ران را حین راه رفتن با سرعت عادی
روی تردمیل محاسبه کردهاند ( .)14در پژوهش بهادری و همکارانش قابلیت اطمینان پارامترهای
مذکور در محدودۀ عالی (ضریب همبستگی بیشتر از  )0/9قرار داشت.
با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،حتی اگر سرعت راه رفتن روی زمین و تردمیل یکسان باشد ،زوایای
مفاصل اندام تحتانی در طول چرخۀ گام برداشتن میتوانند تفاوتی قابلتوجه با یکدیگر داشته
باشند .تفاوت پارامترهای کینماتیکی اندام تحتانی ،بهویژه حداقل فلکشن مفاصل ران و زانو هنگام
تماس کف پا با زمین به تفاوت طول گام و تفاوت زمان تماس کف پا با زمین بین دو حالت راه رفتن
با سرعت یکسان روی تردمیل و زمین منجر میشود .در پژوهش شی3و همکارانش ( )2019نشان
داده شده است طول و مدتزمان گام ،هنگام راه رفتن با سرعت عادی روی تردمیل بهطور
قابلتوجهی کمتر از راه رفتن روی زمین است و همچنین بازۀ حرکت مرکز فشار کف پا هنگام راه
رفتن روی تردمیل به میزان چشمگیری کمتر از راه رفتن روی زمین است و نیز تکرارپذیری راه
رفتن روی تردمیل بهطور قابلتوجهی کمتر از راه رفتن روی زمین است ( .)15عالوه بر این ،نتایج
پژوهش جاشیمزیک4و همکارانش ( )2019نشان داد زمان تماس کف پا با زمین هنگام راه رفتن
1. Tamura et al.
2. Bahadori et al.
3. Shi et al.
4. Jochymczyk et al.
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روی تردمیل بیشتر از راه رفتن روی زمین است ()16؛ بنابراین برای اینکه سرعت راه رفتن در این
دو حالت یکسان باشد ،باید زمان گام برداشتن روی تردمیل کمتر از زمان گام برداشتن روی زمین
باشد تا مدت تماس کف پا با زمین جبران شود .نتیجۀ پژوهش حاضر با نتایج پژوهش شی و
همچنین پژوهش جاشیمزیک در خصوص تفاوت قابلتوجه الگوی راه رفتن روی زمین و تردمیل
همخوانی دارد.
بهطورکلی ،عالوه بر ماهیت هر پارامتر که میتواند در تکرارهای مختلف الگویی ناهمسان داشته
باشد ،شرایط ثبت داده مانند ویژگیهای محیط آزمون (راه رفتن روی تردمیل یا روی زمین) نیز
روی قابلیت اطمینان اثر میگذارد .همچنین ،روش ثبت داده مانند تجهیزات تحلیل حرکت ،روش
محاسبۀ پارامترهای کینماتیک از مختصات نشانگرها و توانایی تحلیلگر حرکت روی قابلیت
اطمینان محاسبهشده بر تکرارهای حرکت اثر میگذارد .بیشتر بودن ضریب همبستگی متوسط پنج
تکرار در مقایسه با ضریب همبستگی منفرد نشان میدهد خطای اندازهگیری هنگام میانگینگیری
از مقادیر پارامترها کم میشود و این کاهش خطا باعث میشود ضریب همبستگی متوسط در
مقایسه با منفرد معیار بهتری در ارزیابی قابلیت اطمینان دادۀ ثبتشده باشد.
میانگین ضریب همبستگی فلکشن زانو هنگام راه رفتن روی زمین از همۀ موارد دیگر کمتر بود.
دامنۀ حرکت زیاد فلکشن زانو یکی از دالیل تغییرپذیری زیاد این پارامتر در مقایسه با سایر
پارامترهای کینماتیکی مفاصل اندام تحتانی است ( .)14تغییرپذیری زیاد فلکشن زانو سبب میشود
قابلیت اطمینان این پارامتر در تکرارهای مختلفِ راه رفتن روی زمین و روی تردمیل کمتر باشد .در
مفاصل دیگر ،قابلیت اطمینان پارامترهای کینماتیکی راه رفتن روی زمین در محدودۀ عالی و بیشتر
از تردمیل بود .قابلیت اطمینان فلکشن مچ پا هنگام راه رفتن روی تردمیل ضعیف بود و این مسئله
نشاندهندۀ تفاوت الگوی حرکت در این مفصل بین تکرارهای مختلف است .به نظر میرسد کوتاهتر
بودن مسیر تغییر مرکز فشار کف پا هنگام راه رفتن روی تردمیل در مقایسه با راه رفتن روی زمین
( )15باعث از بین رفتن الگوی همسان فلکشن مچ پا هنگام استفاده از تردمیل شده است .محاسبۀ
ضریب همبستگی متوسط برای مچ پا نشان داد همبستگی بین طبقاتی حداقل و حداکثر زاویۀ
فلکشن مفصل مچ پا هنگام راه رفتن روی تردمیل زیاد بود ،اما قابلیت اطمینان دامنۀ حرکت این
مفصل در حد متوسط بود.
در این پژوهش قابلیت اطمینان زوایای لگن در سه صفحۀ آناتومیک بررسی شد و علت آن اهمیت
تغییرات این پارامترها در مقایسۀ راه رفتن روی زمین و تردمیل بود ( .)16 ،14برای مفصل زانو ،که
مفصلی لوالیی است ،معمو ًال فقط درجۀ آزادی فلکشن-اکستنشن در نظر گرفته میشود و سایر
تغییرات زاویۀ زانو ناچیز است ( .)16در این پژوهش ،زاویۀ زانو و مچ پا فقط در صفحۀ ساجیتال
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اندازهگیری شد که علت آن کماهمیت بودن تغییرات سایر زوایای این مفاصل بود ( .)16درعینحال
این موارد میتواند محدودیت این پژوهش در نظر گرفته شود و در پژوهشهای آینده لحاظ شود.
نتیجهگیری
قابلیت اطمینان پارامترهای کینماتیکی مفاصل اندام تحتانی هنگام راه رفتن روی زمین بهطور
محسوس بیشتر از راه رفتن روی تردمیل است .با توجه به تغییرات زیاد دامنۀ فلکشن مفصل زانو
حین راه رفتن روی زمین و روی تردمیل ،این پارامتر در میان پارامترهای کینماتیکی مفاصل اندام
تحتانی کمترین قابلیت اطمینان را دارد؛ بنابراین در مطالعات کلینیکی و تحقیقاتی توجه به
تغییرات ناهمسان زاویۀ این مفاصل مهم است .همچنین ،به نظر میرسد در صورت استفاده از
تردمیل در اقدامات درمانی-کلینیکی توجه به اثرات این دستگاه روی الگوی حرکت و همسانی
تکرارهای مختلف راه رفتن بسیار مهم است.
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Abstract
To improve motor function, movement pattern and changes in joint kinematic
parameters are investigated in different conditions. Using a treadmill in human gait
analysis, makes it possible to record several steps of gait in a limited space and also
controlled conditions. The purpose of this study was to investigate the consistency of the
kinematic parameters of lower limb joints during walking on the ground and treadmill.
Intraclass correlation coefficients (ICC) for kinematic parameters of lower limb joints of
15 healthy young male participants were calculated during walking on the ground and
treadmill. The angles of pelvic, hip, and ankle were often in the range of excellent
reliability (ICC>0.9) when walking on the ground, while the results were in the range of
average reliability (ICC<0.7) when walking on a treadmill. Therefore, in treatment
activities or research studies, considering the decrease in consistency of walking trials on
the treadmill is important.
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