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چکیده

.داردنیازددیمتعتحقیقاتبهکهمی باشدپزشکیمطالعاتحوزهدربین المللیمباحثمهم ترینازیکیکودکانچاقیمسئلهامروزه•
منتخبالتعضالکتریکیفعالیتمیزانبراختصاصیشدهطراحیتوکفشیازفوریاستفادهاثربررسیحاضرپژوهشانجامازهدف
درطوربههمدانشهرساله7-12سنیمحدودۀپسرآموزاندانشازنفر14تعداد.بودرفتنراهحینچاقکودکانپایساقناحیه

حیحتصضریبباتکراریاندازه هایباواریانسوتحلیلتجزیهآماریآزموناز.نمودندشرکتپژوهشایندرداوطلبانهودسترس
شدۀیطراحتوکفشیباکفشومعمولیتوکفشیباکفشکفش،بارفتنراهوضعیت3بینوابستهمتغیرهایمقایسۀبرایبونفرونی

درلطوینئینازکعضلهشدۀنرمالیزهفعالیتحداکثرمقدارکهدادنشانحاضرپژوهشنتایج.(P<0.0167)شداستفادهاختصاصی
و(P=0.005)کفشوضعیتبهنسبتاختصاصیشدۀطراحیتوکفشیباکفشوضعیتدررفتنراهپیشروی/میداستانسمرحلۀ

-طراحیشیتوکفباکفشوضعیتدررفتنراهنوسانمرحلۀدرقدامینئیدرشتعضلهشدۀنرمالیزهفعالیتحداکثرمقدارهمچنین
فعالیتسطحکاهشبهتوجهبا.یابدمیمعناداریکاهش(P=0.014)معمولیتوکفشیباکفشوضعیتبهنسبتاختصاصیشدۀ

اثراتشیتوکفنوعایناستممکناختصاصی،شدۀطراحیتوکفشیازاستفادهحینچاقکودکاندرپاساقناحیهمنتخبعضالت
.باشدداشتهروزانهفعالیت هایانجامحینچاقکودکانبرایمثبتی

.رفتنراهراحتی،سطحالکترومیوگرافی،توکفشی،چاق،کودکان:کلیدیکلمات
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مقدمه

یکچاقیامروزه.2و1باشدمیبدنچربیتودهشدنزیادنتیجۀدرکهمی شوداطالقبدنوزنطبیعیازحدبیشافزایشبهچاقی•
ازدنیاکلدرنفرمیلیون300ازبیشمی دهندنشانبرآوردهاکهطوریبهشود؛میمحسوبدنیاتمامیدرگستردهسالمتیمشکل
عاملدومینبه عنوانرامعضلاینکهاستسالدرمرگهزار300-587چاقیازناشیمرگ ومیرتعداد.3می برندرنجچاقیمشکل
همچونزندگیمختلفهایجنبهبرچاقیکهانددادهنشانمتعددیمطالعات.4می سازدمطرحسیگارازبعدقابل پیشگیریمرگ

مغزی،ولبیقسکتهبیماری هایتنفسی،مشکالتصفرا،کیسهوکبدیبیماری هایدیابت،فشارخون،غیرواگیربیماری هایافزایش
ادگیآمسطحکاهشعمر،طولسراسردرشناختیفقرافزایشپاها،وفقراتستونناراحتی هایتعادل،مشکالت،استئوآرتریت

.6و5گذاردمیمنفیاثراتانسانزندگیهایجنبهسایروجسمانی
کهنندمی کپیشنهادمختلفحرکاتبیومکانیکیهایویژگیوکودکانپایساختاربرچاقیاثراتزمینهدرانجام شدهمطالعات•

تغییرهرگونهکهاستحالیدراین.2و1می شودبیومکانیکیو(پاناحیهدرمخصوصاً)آناتومیکیتغییراتبهمنجرکودکاندراضافه وزن
.می شودتلقیتحتانیاندامدرآسیبایجادمهمعاملیکبه عنوانپاوضعیتیساختاردر

وپاشنهنواحیدرپااتکایسطوحتکمیلبرایوقرارگرفتهکفشداخلکههستنداورتزی-کمکوسایلی(توکفشی)کفشکفی های•
لیمفصتوانتقویتحتییاوپاناحیۀمختلفناهنجاری هایبهبودیاوجلوگیریشکل،تغییرتصحیح،جهتدروپاپنجه

حرکتکانیکیبیوموالکترومیوگرافیکیهایجنبهبرتوکفشیانواعازاستفادهکهدادندنشانمطالعات.گیرندمیقرارمورداستفاده
.8هستنداثرگذار
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روشانجامتحقیق

=وزنمتر،1.49±0.1=قدسال،9.2±1.4=سن)همدانشهرمدارسساله7-12سنیمحدودۀپسرآموزاندانشازنفر14تعداد•
بیماریکنترلمرکزبین المللیشاخصبهتوجهباکودکان.نمودندشرکتپژوهشایندردسترسدرطوربه(کیلوگرم5.4±54.3

وروزانهفعالیتسطحقد،سن،همچونویژگی هاییدرچاقکودکانتاشدتالشهمچنین،.7شدندمیگرفتهنظردرچاق(2005)
.7بودندشدهانتخابپاطبیعیساختارباوعضالنی_اسکلتیناهنجاریهرگونهفاقدکودکاناین.باشندمتجانسیکدیگرباغیره

SENAIMروتکلپاساسبرافرادبرترپایداخلیدوقلویوطویلنئینازکقدامی،نئیدرشتعضالتالکتریکیفعالیتخامسیگنال•
.گردیدثبت

بارفتنراهآزمون6ابتداکهطوریبهشد؛انجاممتری10مسافتیکدررفتنراهآزمونآزمودنی،ایدقیقه3حدودکردنگرمازبعد•
دۀشطراحیتوکفشیباکفشومعمولیتوکفشیباکفشکفش،وضعیت3دررفتنراهآزمونسپسورسیدانجامبهبرهنهپای

.کردپیداادامه(تصادفیصورتبهآزمون3ترتیب)اختصاصی
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(  سمت چپ)و توکفشی معمولی ( سمت راست)توکفشی طراحی شده اختصاصی : 1شکل

ساختهانکودکپایمختلفسایزهایدراسترپلییکسانجنسازپژوهشایندرموردبررسیهایتوکفشیتمامی
3دستگاهازاستفادهباوشدهطراحیبعدی3صورتبهکف پاییاسکندستگاهازاستفادهباهاتوکفشی.شدند

بدون)معمولیتوکفشیشاملمختلفشکل2دروبعدی3صورتبهآلمانکشورساختایزلشرکتمحورۀ
صاصیاختشدۀطراحیتوکفشیو(صافکامالًصورتبهوپاقوسکنندۀحمایتیاسطحتغییرزاویه،گونههیچ

شدندهساخت(پاکفقوسکنندۀحمایتباهمراههمچنینوآزمودنیپایبامطابقاختصاصیزاویۀوشیبدارای)
.(1شکل)
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نتایج

/میداستانسمرحلۀسیکل،ابتدائیدرصد0-15شاملپاشنهتماسمرحلۀزیرفازهایبهرفتنراهکاملسیکلیک•
.9شدبندیتقسیمرفتنراهسیکلدرصدی60-100شاملنوسانمرحلۀوسیکلدرصدی15-60شاملپیشروی

داخلییدوقلووطویلنئینازکقدامی،نئیدرشتعضالتشدۀنرمالیزهفعالیتحداکثرمقداردرمعناداریتفاوت•
اختصاصیۀشدطراحیتوکفشیباکفشومعمولیتوکفشیباکفشکفش،هایوضعیتبینپاشنهتماسمرحلۀدر

.(1جدول)(p>0.0167)نشدمشاهدهرفتنراهحین

(.انحراف استاندارد±میانگین )های مختلف شدۀ عضالت در مرحلۀ تماس پاشنه بین وضعیتمقایسۀ حداکثر فعالیت نرمالیزه. 1جدول 

کفش با توکفشی اختصاصی کفش با توکفشی معمولی کفش عضله

0.114±0.886 0.124±0.975 0.135±0.943 نئی قدامیدرشت

0.127±0.894 0.141±0.927 0.131±0.963 نئی طویلنازک

0.139±1.021 0.122±0.965 0.145±1.073 دوقلوی داخلی
.باشندشده بدون واحد میمقادیر درج

6

ورزشیدادکشنه علوم 



بینویلطنئینازکعضلهشدۀنرمالیزهفعالیتحداکثرمقداردرمعناداریتفاوتپیشروی/میداستانسمرحلۀدر•
مقابل،در.(P=0.005)داردوجودرفتنراهحیناختصاصیشدۀطراحیتوکفشیباکفشوکفشهایوضعیت

مرحلۀدرداخلیدوقلویوقدامینئیدرشتعضالتشدۀنرمالیزهفعالیتحداکثرمقداردرمعناداریتفاوت
(2جدول)(P>0.0167)نشدمشاهدهرفتنراهحینمختلفهایوضعیتبینپیشروی/میداستانس

(داردانحراف استان±میانگین )های مختلف پیشروی بین وضعیت/ شدۀ عضالت در مرحلۀ میداستانسمقایسۀ حداکثر فعالیت نرمالیزه. 2جدول 

کفش با توکفشی اختصاصی کفش با توکفشی معمولی کفش عضله

0.125±0.881 0.145±0.971 0.141±0.935 نئی قدامیدرشت

*0.116±0.877 0.133±0.932 *0.119±0.969 نئی طویلنازک

0.135±0.896 0.151±0.959 0.129±0.911 دوقلوی داخلی
.باشندشده بدون واحد میمقادیر درج

(.P<0.0167)باشد ها با یکدیگر میدهندۀ تفاوت معنادار بین وضعیتنشان* عالمت 
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هایعیتوضبینقدامینئیدرشتعضلهشدۀنرمالیزهفعالیتحداکثرمقداردرمعناداریتفاوتنوسانمرحلۀدر•
در.(P=0.014)داردوجودرفتنراهحیناختصاصیشدۀطراحیتوکفشیباکفشومعمولیتوکفشیباکفش
مرحلۀردداخلیدوقلویوطوبلنئینازکعضالتشدۀنرمالیزهفعالیتحداکثرمقداردرمعناداریتفاوتمقابل،
(P>0.0167)نشدمشاهدهرفتنراهحینمختلفهایوضعیتبیننوسان

(انحراف استاندارد±میانگین )های مختلف شدۀ عضالت در مرحلۀ نوسان بین وضعیتمقایسۀ حداکثر فعالیت نرمالیزه. 3جدول 

کفش با توکفشی اختصاصی کفش با توکفشی معمولی کفش عضله

*0.126±0.939 *0.131±1.081 0.151±1.025 نئی قدامیدرشت

0.133±1.070 0.153±1.032 0.146±1.110 نئی طویلنازک

0.129±0.986 0.141±1.090 0.152±1.043 دوقلوی داخلی
.باشندشده بدون واحد میمقادیر درج

(.P<0.0167)باشد ها با یکدیگر میدهندۀ تفاوت معنادار بین وضعیتنشان* عالمت 
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نتیجهگیریبحثو

طبیکفیهکانددادهنشانمطالعاتبرخیکهشودتوجهبایدساق،ناحیهعضالتفعالیتحداکثرمیزانبهمربوطنتایجتوجیهبرای•
عضالتملکردعبراستممکنمسئلهایناست؛همراهترجیحیحرکتیمسیردرتغییرباوشده(پا)اسکلتیساختاربازچینشباعث

عضالنیالیتفعکاهشوتغییردچاروگذاشتهاثرترجیحیحرکتیمسیرتغییربامتناسبو(کفی)ایمداخلهعاملاینبامواجههدر
صاصیاختشدۀطراحیتوکفشیازاستفادهحینپاساقعضالتفعالیتمیزاندراندکیکاهشحاضرپژوهشدراینحال،با.10شود

البته.وندشمیایجادبلندمدتدرمعموالًکهباشداندکیعصبیهایسازگاریایجاددلیلبهاستممکنمسئلهاینکهشدمشاهده
سازگارانهزیبازساوعضالنی-عصبیسیستمالگوهایدرتغییرباعثتوانندمینیزفوریاستفادهحیناندکهرچندتغییراتاین

.شوندطبیکفیازبلندمدتاستفادهنتیجهدرحرکتیمدارهای

منتخبالتعضفعالیتسطحکاهشباعثاختصاصیشدۀطراحیتوکفشیازاستفادهکهدادنشانحاضرپژوهشنتایجبه طورکلی،•
باشد؛اشتهدروزانهفعالیت هایانجامحینچاقکودکانبرایمثبتیاثراتاحتماالًتغییراتاین.شودمیچاقکودکاندرپاساقناحیه

.باشدمیضروریزمینهایندرتکمیلیمطالعاتحاضر،پژوهشهایمحدودیتبهتوجهباکههرچند
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تقدیروتشکر

هایی که در انجام این تحقیق با ما آزمودنیمدارس و همچنین تمامی همدان،2و1مدیریت آموزش و پرورش ناحیه از•

.اریمزگهمکاری نمودند، صمیمانه سپاس
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