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Abstract
Background and Aims: Forward head posture is one of the most prevalent disorders in the cervical
area. The objective of the present study was to investigate ground reaction force components during
running in an able-bodied control group and in children with forward head posture.
Materials and Methods: A total of 28 male children including 16 healthy controls and 16 children
with forward head posture participated in the current study. Two Kistler force platforms were used to
record the ground reaction forces during barefoot running. Peak ground reaction force components,
their time to peak, impulses in all axes, and peak positive and negative free moments were assessed.
Independent sample t-test was used for between-group comparisons. The significance level was set at
p<0.05.
Results: The findings indicated that running speed in children with forward head was smaller than
that in control group (P<0.001). Time to peak for vertical (by 11.2%; medium effect size; P=0.035)
and lateral (by 76.3%; large effect size; P=0.009) ground reaction force components in forward head
group were greater than those in healthy group. Peak ground reaction force components and peak
positive and negative free moment amplitudes were not found to be statistically different between the
two groups (P>0.05).
Conclusion: Running speed in children with forward head posture was lower than that in healthy
control group, while the peak ground reaction force components were similar to those in control
group. This altered running speed and ground reaction forces are suggestive of a lower mechanical
efficiency of running in children with forward head posture. Children with forward head posture need
interventions such as sport exercises to reduce peak ground reaction force components and free
moment values during running.
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مقایسه مولفههای نیروی عکسالعمل زمین طی دویدن در کودکان دارای عارضه
سربهجلو در مقایسه با همساالن سالم
امیرعلی جعفرنژادگرو ،*1حامد شیخعلیزاده ،2سمیه صالحی

موثق3

 .1استادیار بیومکانیک ورزشی ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
 .3کارشناس ارشد آسیبشناسی ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورشی ،دانشگاه عالمه طباطبایی تهران ،تهران ،ایران
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چکیده
مقدمه و اهداف
عارضه سربهجلو یکی از اختالالت شایع در ناحیه گردن است .هدف مطالعه حاضر بررسی مولفههای نیروی عکسالعمل زمین در کودکان دارای عارضه
سربهجلو در مقایسه با همتایان سالم طی فاز اتکای دویدن بود.
مواد و روشها
 28کودک پسر به ترتیب در دو گروه سالم (تعداد= 16نفر) و سربهجلو (تعداد= 12نفر) قرار گرفتند .دو سیستم صفحهنیرو کیستلر جهت ثبت نیروهای
عکسالعمل زمین طی دویدن با پای برهنه استفاده شد .اوج مولفههای نیروی عکسالعمل زمین ،زمان رسیدن به اوج این مولفهها ،ایمپالس در سه بعد
و اوج مثبت و منفی گشتاور آزاد جهت تحلیلهای بیشتر مورد محاسبه قرار گرفت .از آزمون آماری تی مستقل جهت مقایسه بین گروهی استفاده شد.
سطح معناداری برابر  P>0/05بود.
یافتهها
نتایج نشان داد که سرعت دویدن در کودکان دارای عارضه سربهجلو در مقایسه با گروه کنترل کمتر میباشد ( .)P>0/001زمان رسیدن اوج عمودی
(حدود  11/2درصد ،اندازه اثر متوسط )P=0/035 ،و خارجی (حدود  76/3درصد ،اندازه اثر بزرگ )P=0/009 ،نیروی عکسالعمل زمین در گروه سربه-
جلو نسبت گروه سالم بزرگتر بود .اوج مولفههای نیروی عکسالعمل زمین و اوج مثبت و منفی گشتاور آزاد بین دو گروه به لحاظ آماری اختالف
معناداری را نشان نداد (.)P<0/05
نتیجهگیری
سرعت دویدن در کودکان دارای عارضهی سربهجلو نسبت به همساالن سالم پائینتر بود ،در حالی که اوج مولفههای نیروی عکسالعمل زمین مشابه
بود .تغییر سرعت دویدن و مولفههای نیروهای عکسالعمل زمین مشابه ،نشاندهنده کارایی مکانیکی پایینتر دویدن در کودکان دارای عارضه سربهجلو
میباشد .این افراد نیازمند انجام تداخالت همچون تمرینات ورزشی هستند تا مقادیر اوج مولفههای نیروی عکسالعمل زمین و گشتاور آزاد را طی
دویدن در آنها کاهش دهد.
واژههای کلیدی
نیروی عکسالعمل زمین؛ دویدن؛ سربهجلو؛ گشتاور آزاد
نویسنده مسئول :امیرعلی جعفرنژادگرو ،استاد یار بیومکانیک ورزشی ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روان-
شناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
آدرس الکترونیکیamiralijafarnezhad@gmail.com :
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مقدمه و اهداف
وضعیتهای بدنی تکراری باعث استفاده زیاد از تعداد خاصی از عضالت بدن و عدم توجه به عضالت مخالف میشود .این امر در طوالنی-
مدت سبب عدم توازن در قدرت ،طول عضالنی و بروز ناهنجاریهای وضعیتی میشود [1].سربهجلوو ( Forward Head Postureیوا
 )FHPیکی از شایعترین حالتهای غیرطبیعی در بیماران مبتال به اختالالت گردن میباشد] [2که در تحقیقات مختلف میزان شویو ایون
عارضه  66درصد] [3و  80درصد] [4برآورد شده است .عارضه سربهجلو با هایپراکستنشن مهرههوای بواالیی گوردن ) (C1–C3و فلکشون
مهرههای پایین گردن ( )C4-C7همراه است .همچنین این عارضه با کوتاه شدن عضالت ذوزنقه فوقانی ،بازکننده خلفی گردن ،عضوالت
جناغی چنبری پستانی ،و عضله باالبرنده کتف همراه میباشد [5].عارضه سربهجلو به وضعیت قرارگیوری قودامی سور در ارتبوا بوا تنوه در
وضعیت آناتومیکی اشاره میکند [2].انحراف وضعیت سر از راستای نرمال و طبیعی سبب افزایش تنش در دستگاه اسکلتی-عضالنی نوواحی
گردن ،کمربند شانهای ،بازو و تنه میشود [6].در این عارضه سر جلوتر از مرکز ثقل بدن قرار دارد که موجب وارد آمودن فشوار زیوادی روی
مفاصل فکی-گیجگاهی و مفاصل گردن و عضالت پشت گردن در طی حرکات دینامیک مانند دویدن میگردد[7].
سر و گردن یک پایه برای ثبات وضعیت چشم را در حین حرکات انتقالی فراهم میکند [8].حرکات چشم و در نتیجه سیستم بینایی یکوی از
عوامل اصلی حفظ تعادل در این تکالیف میباشد .تثبیتکننده سر ،به عنوان حفظ تعادل سر در فضا تعریف میشود] [9و تسهیلکننده شرایط
مطلوب برای مجرای دهلیزی و دید در طول حرکت است [10].در طی حرکات انتقالی افوراد سوالم درجوه بواالیی از ثبوات سور را از طریوق
حرکات جبرانی مانند هماهنگی حرکات سر با گامبرداری در حین حرکات خطی و زاویهای توسط کل بدن اعمال میکنند [11].درجه تثبیوت
حرکت در طی حرکت ،عمدتا با فرکانس و سرعت اختالالت سر تعیین میشود [11 ,10].یکی از عوامل تاثیرگذار بر میزان فرکانس اعمالی بر
سر مقادیر نیروی عکسالعمل زمین است که از طریق سایر اندامها تا ناحیه سر و گردن در طی حرکاتی در طی دویدن وارد میشود[12].
مهارتهای حرکتی مانند دویدن ،راه رفتن یا پریدن در اکثر فعالیتهای فیزیکی کودکوان ضوروری اسوت .نیروهوای عکوسالعمول زموین
( Ground Reaction Forceیا  ،)GRFزمان به اوج رسیدن ( Time to Peakیا  )TTPاین مولفهها ،نرخ بارگوذاری عموودی،
ایمپالس و گشتاور آزاد از جمله مهمترین متغییرهای جنبشی هستند که میتوانند بر روی مکانیک دویدن تاثیر گذارند [13].به نظر مویرسود
نرخ بارگذاری عمودی نشاندهنده نسبت اوج اولیه مولفه عمودی نیروی عکسالعمل زمین به زمان رسیدن به اوج آن طی فاز تماس پاشنه
است [14].مطالعات نشان دادهاند که میزان نرخ بارگذاری یک متغییر مهم برای ارزیابی اضافه بار بافت عضالت اسکلتی است [15].مقدار این
نیروها و نرخ بارگذاری عمودی با آسیبهای اندام تحتانی مرتبط است .مطالعات پیشین اثبات نمودهاند میانگین نرخ نمونه بارگذاری عمودی
بیشتر از  70نیوتون بر کیلوگرم بر ثانیه با خطر آسیب استرس فراکچر ،بیشتر از  72با درد کشککی-رانی و بیشتر از  100با افوزایش خطور
آسیبهای نیام کف پایی در دوندگان مرتبط است [17 ,16].گشتاور آزاد همان گشتاور در محور عمودی میباشد و در مرکز فشار قرار دارد[18].
گزارش شده است تغییر در پایداری سر نسبت به حالت نرمال سبب افزایش زاویه فلکشن ران در طی فاز تماس پاشنه میشوود و همچنوین
حدود  8درصد تواتر گامبرداری را افزایش میدهد] [19که این امر میتواند در مولفههای نیروی عکسالعمل زمین نیوز اثرگوذار باشود .علوت
احتمالی اثرگذاری عارضه سربهجلو بر مولفههای عکسالعمل زمین این امر میباشد که اندامها و بافتهای بدن انسان همچون یک زنجیره
به هم متصل هستند] [20و تغییر در وضعیت یک اندام میتواند بر سایر اندامها و در نتیجه بر مولفههای نیروی عکسالعمول زموین اثرگوذار
باشد .با این وجود ،تاکنون مطالعهای که به مقایسه مولفههای نیروی عکسالعمل زمین طی دویدن در کودکان دارای عارضه سوربهجلوو در
مقایسه با همساالن سالم پرداخته باشد ،توسط پژوهشگر مشاهده نشد؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر مقایسه اوج مولفههای نیروی عکوس-
العمل زمین ،زمان رسیدن به این اوجها ،ایمپالس در سه بعد و اوج مثبت و منفی گشتاور آزاد طی دویدن در کودکان دارای عارضه سربهجلو
در مقایسه با همساالن سالم میباشد.
مواد و روشها
پژوهش حاضر از نو مقطعی-عرضی بود .با استفاده از اطالعات مربو به تحقیقات پیشین ،حجم نمونه حداقل  24نفر برآورد شد تا تووان
آماری  0/8در سطح معناداری  0/05حاصل شود [21].آزمودنی پژوهش حاضر ،شامل  16نفر کودک پسر سالم با میانگین سن ،قد و وزن بوه
ترتیب برابر  11/8±1/3سال 148/2±6/6 ،سانتیمتر و  39/6±5/4کیلوگرم و  12نفر کودک پسر دارای عارضه سربهجلو با میانگین سون،
قد و وزن به ترتیب برابر  11/7±1/4سال 149/7±6/2 ،سانتیمتر و  38/0±4/7کیلوگرم بود .معیارهای ورود به تحقیق حاضر عبارتاند از
برتر بودن اندام فوقانی و تحتانی سمت راست ،قرار گرفتن در دامنه سنی  15-10سال ،زاویه گردنی کمتر از  48درجه در گروه دارای سربه-
جلو و بیشتر از  48درجه در گروه سالم [22].میانگین زاویه گردنوی ( )Craniovertebralدر گوروه سوربهجلوو و گوروه سوالم بوه ترتیوب
 42/7±1/5و  52/6±1/9درجه بود .از گونیامتر یونیورسال جهت اندازهگیری زاویه بین سطح افقی و خط بین مهره هفتم گردنی توا گووش
داخلی استفاده شد [23].شرایط خروج از تحقیق شامل وجود درد در ناحیه سر و گردن ،سابقه آسیبدیدگی ناحیه سر و گردن و اندام فوقانی و
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تحتانی ،سابقه جراحی ناحیه سر و گردن و شانه و اندام تحتانی ،داشتن مشکالت شدید بینایی ،شونوایی و داشوتن ناهنجواریهوای سوتون
فقرات و یا اندام تحتانی بود .قبل از اجرای آزمون ،اهداف و روش مطالعه برای آزمودنیها شرح داده شد.
با استفاده از دو صفحهنیرو  )Kistler AG, Winterthur, Switzerland( Kistlerبا ابعاد ( 400×600میلیمتر مربوع) نیروهوای
عکسالعمل زمین در جهتهای عمودی ( ،)Fzقدامی-خلفی ( )Fyو داخلی-خارجی ( )Fxهنگام دویدن اندازهگیری شد (شکل  .)1فرکانس
نمونهبرداری برابر  1000هرتز تعیین شد .این دو صفحهنیرو در امتداد یکدیگر و با فاصله  1سانتیمتر از هم در نیمه راه یک مسیر  20متری
به گونهای قرار گرفته بود که آزمودنی حداقل  6گام قبل از رسیدن به صفحهنیرو برمیداشت .قبل از شرو ثبت دادهها ،ابتدا صفحهنیروهوا
کالیبره شد .سرعت راه رفتن از طریق تقسیم طول مسیر راه رفتن بر زمان ثبتشده به وسیله کرنومتر محاسبه گردید.

تصویر  :1موقعیت قرارگیری صفحهنیرو در مسیر راه رفتن

برای تنظیم قرارگیری پای آزمودنیها بر روی صفحهنیرو طی دویدن 5 ،مرتبه عمل دویدن به طور آزمایشوی توسوط هور آزموودنی انجوام
گرفت .پس از آن  5کوشش قابل قبول با سرعت دلخواه انجام شد و الگوی دویدن (کینتیکی) هر آزمودنی ثبت گردیود .بوین هور کوشوش
دویدن یک دقیقه استراحت وجود داشت .کار آزمایشگاهی برای هر دو گروه در بازه زمانی مشابه بین ساعت  10تا  12ظهر انجام شد .همه-
ی شرکتکنندگان از الگوی دویدن پنجه-پاشنه (الگوی رایج در دویدن پا برهنه) استفاده نمودند .در موواردی ماننود از دسوت دادن تعوادل
آزمودنی ،برخورد پا با لبه صفحهنیرو یا قرار نگرفتن هر دو پای آزمودنی روی صفحهنیرو آزمون تکورار شود .فواز اتکوای دویودن از لحظوه
برخورد پاشنه با زمین (نیروی عکسالعمل عمودی بزرگتر از  20نیوتن) تا هنگام جداشدن پنجه (نیروی عمودی عکسالعمل زمین کمتور از
 20نیوتن) بود .دادههای کینتیکی با استفاده از فیلتر باترورث مرتبه چهار با برش فرکانسی  20هرتز هموار شد .پارامترهایی که برای تجزیه
و تحلیل بیشتر مورد استفاده قرار گرفت ،شامل حداکثر مقادر  GRFسهبعدی و زمان رسیدن به اوج مولفههای داخلی-خارجی ( ،)Fxمولفه
قدامی-خلفی ( )Fyو مولفه عمودی ( )Fzبود .اوج منحنی عمودی ( GRFاوج فعال ] )[Fzبرای تحلیل بیشتر مورد توجه قرار گرفوت .در
جهت داخلی-خارجی ،اوج نیروهای داخلی ( )Fxmsو خارجی ( )Fxhcمورد بررسی قرار گرفت .در جهت قدامی-خلفی ،اوج نیوروی خلفوی
( )Fyhcو اوج نیروی قدامی ( )Fypoمورد بررسی قرار گرفت (نمودار  .)1نیروها با جرم بدن نرمال شد و به عنووان درصودی از جورم بودن
گزارش گردید .جهت ترسیم الگوی نیروهای عکسالعمل زمین ابتدا دادهها با روش اینتپولیتد ( )Interpolatedنسوبت بوه زموان نرموال
گردید و سپس میانگین نفرات در دو گروه محاسبه و الگوی آن ترسیم گردید (نمودار .)1
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نمودار  :1میانگین مولفههای نیروی عکسالعمل زمین در سه بعد در تمام آزمودنیهای دو گروه سالم و سربهجلو (محور افقی درصدی از
فاز اتکا میباشد).

ایمپالس با استفاده از روش ذوزنقهای برای محورهای  Y ،Xو  Zبه صورت زیر محاسبه میشود:
=Impulse
نیز برابر مدت زمان نمونهگیری و  nبرابر تعوداد نقطوهدادههوای نیوروی

در فرمول باال  F1و  Fnبه ترتیب نیروهای اول و آخر هستند،
ثبتشده هستند.
[
]
گشتاور آزاد از فرمول زیر محاسبه میگردد : 24
)FM=Mz–Fy×(CoPx)+Fx×(CoPy
 CoPx ،Mzو  CoPyبه ترتیب گشتاور در محور عمودی ،محل مرکز فشار در دو راستای داخلی-خارجی و قدامی-خلفی هستند .مقوادیر
گشتاور آزاد با استفاده از حاصل ضرب وزن بدن در قد نرمال گردید.
تحلیل آماری
دادهها به وسیله نرمافزار  SPSSورژن  24با سطح معناداری  0/05مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .از آزمون شپیرو-ویلک جهت بررسی
نرمال بودن توزیع دادهها استفاده شد .سپس با توجه به نرمال بودن توزیع دادههای مربو به کلیه متغیرها ،جهت بررسی وجود اختالف در
مشخصات آنتروپومتریکی بین دو گروه و مقایسه مقادیر نیروی عکسالعمل بین دو گروه از آزمون  tمستقل استفاده شد .مقادیر اندازه اثر با
استفاده رابطه  dکوهن گزارش گردید[25].
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یافته ها
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که سرعت دویدن در گروه سربهجلو ( 2/70±0/09متر بر ثانیه) به طور معناداری کمتر از سرعت دویدن
در گروه سالم ( 2/91±0/14متر بر ثانیه) میباشد (.)P>0/001
اوج مولفههای نیروی عمودی عکسالعمل زمین در سه بعد گروه سربهجلو و گروه سالم مشابه بود (( )P<0/05جدول  .)1زمان رسیدن به
اوج نیروی عمودی عکسالعمل زمین در گروه سربهجلو حدود  11/2درصد بزرگتر از گروه سالم بود (( )P=0/035جدول  .)1زمان رسیدن
به اوج مؤلفه خارجی نیروی عکسالعمل زمین در گروه سربهجلو حدود  76/3درصد بزرگتر از گروه سالم بود ( ،P=0/009اندازه اثر باال)
(جدول .)1
جدول  :1میانگین و انحراف استاندارد اوج مولفههای نیروی عکسالعمل زمین (درصدی از جرم بدن) و زمان رسیدن (میلیثانیه) به اوج
آنها در دو گروه سالم و سربهجلو
متغیر

مولفه

اوج نیروی عکسالعمل
زمین

Fzpo
Fyhc
Fypo
Fxhc
Fxms

زمان رسیدن به اوج

Fzpo
Fyhc
Fypo
Fxhc
Fxms
* سطح معناداری P>0/05

گروه سالم
183/6±46/5
-16/3±4/7
20/5±5/9
2/8±1/4
-6/2±2/9

گروه سربهجلو
190/0±45/6
-17/5±4/8
20/4±6/0
4/0±2/3
-6/4±1/2

سطح معناداری
0/691
0/471
0/987
0/072
0/837

اندازه اثر
0/13
0/25
0/01
0/65
0/08

111/8±10/9
57/6±18/3
196/2±15/6
11/0±5/3
126/4±38/4

124/4±21/5
69/5±19/0
209/4±37/7
19/4±11/6
125/7±38/2

* 0/035
0/072
0/182
* 0/009
0/961

0/77
0/63
0/49
0/99
0/01

مقادیر ایمپالس در سه بعد بین دو گروه در نمودار  2به لحاظ آماری مورد مقایسه قرار گرفته است .میزان ایمپالس در سه بعد بین دو گوروه
اختالف معناداری را نشان نداد (( )P<0/05نمودار .)2
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نمودار  :2میانگین و انحراف استاندارد ایمپالس داخلی-خارجی
الف) ایمپالس قدامی-خلفی ب) ایمپالس عمودی ج) در دو گروه سالم و سربهجلو

اوج مثبت و منفی مقادیر گشتاور آزاد بین دو گروه در نمودار  3مورد مقایسه قرار گرفته است .یافتوههوا نشوان داد کوه اوج مثبوت و منفوی
گشتاور آزاد نیز بین دو گروه اختالف معناداری را دارا نمیباشد (( )P<0/05نمودار .)3

نمودار  .3میانگین و انحراف استاندارد الف) اوج مثبت گشتاور آزاد و ب) اوج منفی گشتاور آزاد در دو گروه سالم و سربهجلو
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بحث
هدف پژوهش حاضر مقایسه اوج مولفههای نیروی عکسالعمل زمین ،زمان رسیدن به اوج این مولفهها ،ایمپالس در سه بعد و اوج مثبوت و
منفی گشتاور آزاد طی دویدن در کودکان دارای عارضه سربهجلو در مقایسه با همساالن سالم میباشد .یافتهها نشان داد که سرعت دویودن
در کودکان دارای عارضه سربهجلو در مقایسه با گروه کنترل کمتر میباشد .همچنین اوج مولفههای نیوروی عکوسالعمول زموین در گوروه
سربهجلو مشابه گروه سالم بود .اوج مثبت و منفی گشتاور آزاد بین دو گروه به لحاظ آماری اختالف معناداری را بین دو گروه نشان نداد.
اوج فعال مولفه نیروی عمودی عکسالعمل زمین در گروه سالم مشابه گروه سربهجلو بود .تاکنون مطالعهای به بررسی اوج نیروی عکوس-
العمل عمودی زمین در کودکان دارای عارضه سربهجلو در مقایسه با همساالن سالم نپرداخته است؛ به همین دلیول امکوان مقایسوه نتوایج
پژوهش حاضر با سایر پژوهشها ممکن نیست .با توجه به پایین بودن سرعت دویدن در گروه سربهجلو و مشابه بوودن مقوادیر اوج نیوروی
عمودی ،علت احتمالی این تفاوت میتواند این امر باشد که با توجه با جلوتر بودن سر در این افراد نسوبت بوه خوط گورانش بودن از نموای
جانبی ،مرکز جرم در این افراد جلوتر از همساالن سالم است و در نتیجه موقعیت مرکز جرم در این افراد تغییر کورده و میوزان بوار وارده در
راستای عمودی افزایش پیدا کرده و در نتیجه سبب ایجاد نیروی عکسالعمل مشابه در سرعت پایینتر شده است .این احتموال وجوود دارد
که میزان این نیروی عمودی عکسالعمل زمین به عنوان یکی از شاخصهای بار واردشده بر پا معرفی شده است [26].با توجه به اینکه اوج
فعال نیروی عمودی عکسالعمل زمین در گروه سربهجلو در مقایسه با همساالن سالم مشابه بود (با در نظر گرفتن سورعت دویودن مشوابه
نیروی عمودی بزرگتری را خواهند داشت) ،به همین دلیل پیدا نمودن شیوههایی جهت کاهش این مولفه در کودکان دارای عارضه سربهجلو
ضروری میباشد .اسالمی و همکاران گزارش کردهاند که اوج فعال مولفه عمودی نیروی عکسالعمل زمین هنگام استفاده از ارتز پا حدود 5
درصد دچار کاهش میشود [27].با این وجود ،بررسی اثر ارتزهای پا یوا سوایر توداخالت درموانی در کودکوان دارای عارضوه سوربهجلوو بور
پارامترهایی همچون مولفههای عمودی نیروی عکسالعمل زمین نیاز به انجام پژوهشهای بیشتر در آینده دارد .اوج مولفوه خلفوی نیوروی
عکسالعمل زمین در گروه سربهجلو مشابه گروه سالم بود .میزان اوج خلفی نیروی عکسالعمل زمین نشاندهنده میزان نیوروی ترمززننوده
میباشد [27].یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که عارضه سربهجلو نه تنها منجر به افزایش لوردوز گردنی ،افزایش اکستنشن ناحیه میوانی
مهرههای گردنی و همچنین افزایش فلکشن مهرههای ناحیه تحتانی گردن میشود] ،[28بلکه میتواند ایون تغییورات را توا ناحیوه زیور پوا و
مقادیر نیروی عکسالعمل زمین گسترش دهد .با توجه به پایینتر بودن سرعت دویدن در گروه سربهجلو ،مقادیر مشابه نیروی عکسالعمل
زمین در راستای قدامی-خلفی و داخلی-خارجی نشاندهنده کارایی مکانیکی کمتر در افراد سربهجلو است که احتماال به دلیل تغییر موقعیت
خط گرانش بدن میباشد .با این وجود ،اثبات علمی این موضو نیاز به انجام پژوهشهای بیشتر در این زمینه دارد.
زمان رسیدن به اوج نیروی عمودی عکسالعمل زمین در گروه سربهجلو حدود  11/2درصد و زمان رسیدن به اوج مؤلفه خارجی نیروی
عکسالعمل زمین در گروه سربهجلو حدود  76/3درصد بزرگتر از گروه سالم بود .گزارش شده است که زمان رسیدن به اوج نیروهای
عکسالعمل زمین با چگونگی برنامه کنترل حرکتی مرتبط است [29].با توجه به تغییر الگوی زمانبندی اوج نیروهای عکسالعمل زمین در
افراد سربهجلو ،می توان بیان نمود که احتماال الگوی کنترل حرکتی در این افراد در طی دویدن در مقایسه با افراد سالم دچار تغییر شده
است.
میزان ایمپالس در گروه سربهجلو مشابه گروه سالم بود .اوج مثبت و منفی گشتاور آزاد نیز بین دو گوروه اخوتالف معنواداری را نشوان نوداد.
عملکرد اصلی گشتاور آزاد در دویدن ،کنترل حرکت زاویهای بدن در سطح عرضی است [30].علیرغم مشابه بودن مقادیر گشتاور آزاد در دو
گروه ،از آنجایی که سرعت دویدن در گروه سربهجلو پایینتر بود ،میتوان گفت عارضه سربهجلو گشتاور آزاد را تحت تاثیر قرار میدهود .از
دالیل احتمالی این امر میتواند این نکته باشد که عارضه سربهجلو بیشتر در صفحه ساجیتال رخ میدهد و در محاسبهی گشتاور آزاد مقادیر
مرکز فشار و همچنین نیروی عکسالعمل در این راستا اثرگذار است .بر اساس نتایج پژوهش حاضر نیواز بوه اسوتفاده از توداخالت درموانی
همچون تمرینات ورزشی در افراد دارای عارضه سربهجلو میباشد تا ریسکفاکتورهای آسیب همچون مقادیر گشتاوری آزاد و مقادیر نیروی
عکسالعمل در سه راستای داخلی-خارجی ،قدامی-خلفی و عمودی در این افراد طی دویدن بهبود یابد.
پژوهش حاضر دارای محدودیتهایی بود که از آن جمله میتوان به نبودن کودکان دختر در نمونه آماری اشاره نمود .همچنین در پوژوهش
حاضر تنها نیروهای عکس العمل زمین مورد بررسی قرار گرفت ،حال آنکه سطح فعالیت عضالت عمقی و سطحی ناحیه گردن ،تنه و انودام
تحتانی میتواند اطالعات بیشتری را در ارتبا با چرایی وجود این تغییرات در نیروهای عکسالعمل زمین در افراد دارای عارضه سوربهجلوو
فراهم آورد .همچنین نیاز به مطالعات بیشتر در زمینه کینماتیک و کینتیک ناحیه گردن در طوی تکوالیفی همچوون دویودن در افوراد دارای
عارضه سربهجلو میباشد.
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