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مقاله اصیل

مجله بیومکانیک ورزشی ،پاییز  ،1395دوره  ،2شماره  ،3صفحههای  35تا 42

اثر وضعیت قرار گیری پا بر فعالیت عضالت شانه و تنه هنگام بلند کردن بار از زمین

آرزو ن��وری ،*1ن��ادر فرهپور ،2مهدی
2
مجلسی
 .1گ��روه بيومكانيك ورزش��ى ،دانش��كده تربيت
بدنى و علوم ورزش��ى ،دانشگاه آزاد اسالمى واحد
بروجرد ،بروجرد ،ايران.
 .2گروه تربيت بدنى و علوم ورزش��ى ،دانش��كده
علوم انسانى ،دانش��گاه آزاد اسالمى واحد همدان،
همدان ،ايران.

چکیده

دریافت1395/2/25 :

پذیرش1395/7/7 :

هدف :این مطالعه با هدف بررس��ی اثر وضعیت قرار گیری پا بر فعالیت عضالت ش��انه و تنه هنگام بلند کردن
بار از زمین اجرا شد.

روشها 16 :نفر دانشجو دختر رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی همدان به صورت داوطلبانه در این

مطالعه شرکت کردند .با استفاده از دستگاه الكترومايوگرافی  300 BTS FreeEMGو الكترودهاى سطحى
فعالیت عضالت دوسربازوی ،سه سربازوی ،دلتوئیدقدامی ،دلتوئیدمیانی ،دلتوئیدخلفی ،ذوزنقه و راست کننده

ستون فقرات حین بلند کردن جعبه به وزن  15درصد وزن بدن در سه حالت قرار گیری پا (پای صاف ،پای

خمیده و یک پا روی پله) اندازه گيرى شد .اطالعات  RMSهرعضله طی اجرای هر مهارت به مقدار حداکثر
انقباض ارادی ایزومتریک ( )MVICآن عضله تقسیم و سپس در عدد صد ضرب گردید .از آزمون آماری

 Repeated Measureبرای تجزیه و تحلیل داد ها در نرم افزار  16 SPSSو سطح معناداري ()p>0/05
استفاده شد.

یافتهها :نتایج نش��ان داد بین میزان فعالیت عضالت دوس��ربازوی ،سه س��ربازوی ،دلتوئیدقدامی ،دلتوئیدمیانی،
دلتوئیدخلفی ،ذوزنقه و راس��ت کننده س��تون فقرات در س��ه حالت قرار گیری پا اختالف معنی داری وجود

ندارد ،اما بین شدت فعالیت عضالت مختلف کمربند شانه ای و راست کننده ستون فقرات تفاوت معنی داری
وجود دارد ( .)P= 0/001حداکثر ش��دت فعالیت به ترتیب ش��امل راس��ت کننده ستون فقرات ،دلتوئید قدامی،
دلتوئیدمیانی ،ذوزنقه ،دلتوئیدخلفی ،دوس��ربازوی ،سه س��ربازوی بود .همچنین مقایسه انتگرال فعالیت عضله

* نویس��نده مس��ئول :گروه بیومکانیک ورزش��ی،
دانش��کده تربیت بدنی و علوم ورزش��ی ،دانشگاه
آزاد اسالمی واحد بروجرد ،بروجرد ،ایران
تلفن09183844749 :
Email: a67.noori@gmail.com

 EL3اختالف معنی داری را در سه حالت بلند کردن وزنه نشان نداد (.)p<0/05

نتیجهگیری :نوع بلند کردن شیء از زمین تغییر معنیداری در شدت فعالیت عضالت مختلف نداشته است.
کلید واژگان :وضعیت قرار گیری پا ،فعاليت الكترومايوگرافى ،بلند کردن بار از زمین

مقدمه

نیرو از سوي فرد باشد( .)2در حقیقت ،تقریب ًا یک سوم از همه

امروزه با وجود مکانیزه شدن فرایندها ،هنوز کارهاي زیادي

میباشند( .)3رایجترین فعالیت از بین فعالیتهاي حمل دستی بار در

تحت عنوان حمل دستی بار نامیده میشوند( .)1حمل دستی بار

بار و جابجایی آن میباشد .تاکنون مطالعات زيادي در مورد الگوي

به صورت دستی در صنایع مختلف انجام میشود که این کارها
شامل هر فعالیتی است که در آن بلندکردن ،پایین آوردن ،هل دادن،

کشیدن ،حمل کردن و نگه داشتن اشیاء انجام شود و نیاز به اعمال

شغلهاي صنعتی حداقل شامل یکی از فعالیتهاي حمل دستی بار

محیطهاي کاري ،کارهای روزمره و فعالیتهای ورزشی بلندکردن
بهينه بلند كردن بار انجام شده است که بسياری از آنها به مقايسه دو

الگوي اساسي بلند كردن بدون خم کردن زانو و بلند كردن بار با خم
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كردن زانو اختصاص داشته است(.)4

بلند کردن بار را بررسی کردهاند؛ تحقیق  Blacheو همکاران نیز از

بلندکردن بار میتواند سبب ایجاد اختالالت اسکلتی ،عضالنی مرتبط

معدود تحقیقاتی است که به بررسی میزان فعالیت عضالت سطحی

سمت جلو ،مرکز ثقل تنه در جلوي ستون فقرات کمري قرار میگیرد

عضالت دلتوئید ،التیسیموس دورسی و سینهای بزرگ هنگام بلند

با کار در کارگران گردد( .)1در طول بلند کردن بار و خم شدن به
که سبب تولید نیروهاي فشاري و برشی بر روي دیسکهای ستون

مهره میگردد؛ بعالوه تحمل هر شخص براي بار دریافتی روي ستون
فقرات ،به مواردي چون وضعیت اندامی ،جنسیت ،سن ،میزان بار
اعمالی و تغییرات آناتومیکی فرد بستگی دارد(.)5

شانه در طی بلند کردن بار از زمین پرداخت .در این مطالعه فعالیت

کردن جعبه حاوی سه بار مختلف مورد بررسی قرار گرفت .نتایج
نشان داد عملکرد عضالت سطحی شانه با توجه به موقعیت مفصل

گلنوهومرال متفاوت بود و فعالیت عضله دلتوئید قدامی بیشتر از
عضالت میانی و خلفی بود( .)9بهطور کلی تاکنون مطالعهای درباره

کمردرد و بروز آسیبهای اسکلتی ناشی از حمل بار از شیوع باالیی

میزان فعالیت عضالت شانه و بازو هنگام بلند کردن بار از زمین انجام

كردن ،پايين آوردن ،كشيدن یا هل دادن بار است ،ستون فقرات

مستلزم این است که فعالیت عضله در حرکت مورد نظر ارزیابی و

برخوردار است .در حدود 40درصد از کل مشاغل که به شکل بلند

نشده است .همچنین درک کامل نقش یک عضله در یک حرکت

را تحت فشارهای مکانیکی قرار میدهند .کارگران در مراكز كار
به ويژه در انبارها ،مراكز توليدي به دلیل جابهجایی اجسام نسبت ًا

بلند کردن بار از زمین میباشند ،بررسی وضعیت قرارگیری پاها بر

حاد و مزمن قرار دارند .کمردرد هزینههای مالی و خسارات اقتصادی

فعالیت هر یک از این عضالت را نسبت به وضعیت قرارگیری پاها

سنگين و يا حمل بار سبك با تکرار باال در معرض کمر دردهای

سرسامآوری را بر دولتها تحمیل میکند که اکثر این هزینهها صرف
درمان و زمانهای کاری از دست رفته کارگران میگردد و کمتر

صرف پیشگیری از آسیبهای ستون فقرات میشود( .)6هر ساله
تعداد زيادي از افراد به علت درد كمر ناشي از برداشتن بار ناچار

به انجام عملهاي جراحي ،محدود كردن فعاليتهاي بدني و ترك
بعضي از فعاليتها ميشوند(.)7

بررسی شود .با توجه به اینکه عضالت شانه از عضالت درگیر در

فعالیت عضالت شانه و راستکننده ستون فقرات میتواند میزان
مشخص کند .لذا این پژوهش ،میزان فعالیت عضالت شانه و تنه را
هنگام بلند کردن بار از زمین در وضعیتهای مختلف قرارگیری پا را

مورد بررسی قرار میدهد بنابرین با توجه به اهداف پژوهش فرض

بر این است که وضعیت قرار گیری پا بر فعالیت عضالت شانه و تنه
هنگام بلند کردن بار از زمین تاثیر گذار است؟

بهطور كلي بیشتر مطالعات انجام شده به بررسی الگوي بلند كردن

روششناسی

 Splitoserو همکاران بارگیری ستون مهره هنگام بلند کردن اجسام

این مطالعه از نوع مقطعی ( )Cross sectionalو نیمهتجربی است

بار و به دست آوردن نیروها و گشتاورها پرداختهاند؛ بطور مثال
در پوسچر زانو زده را مطالعه کردند و نتایج حاصل از این تحقیق

حاکی از این بود که سنگینی وزنه و ارتفاع نهایی قرار دادن بار بر
نیروهای عمودی ،برشی قدامی– خلفی و جانبی وارد بر ستون مهره
تأثیر دارد Abdoli .و همکاران اثرات استفاده از یک وسیله کمکی

بر گشتاورهای سه بعدی ناحیه کمری و الکترومیوگرافی آن در شکل
آزاد بلند کردن بار در حالت نامتقارن را بررسی کرده و نتایج حاصل
از مطالعه آنها نشان داد که استفاده از این وسیله کمکی گشتاورهای

ناشی از وزن بار بر روی ستون مهره را کاهش داده و نیز باعث کاهش
در فعالیت عضالت ارکتور اسپاینا و افزایش فعالیت عضالت ناحیه

کتف ،بازو و زانو میشود ( )8و بعضی از مطالعات هم نحوه فعالیت
عضالنی و میزان درگیری عضالت تنه و بخصوص کمر در حین
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که در آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی انجام پذیرفت .جامعه آماری

این پژوهش دانشجویان دختر رشته تربیتبدنی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد همدان بودند که از بین آنها تعداد  16نفر (سن 21±3 :سال،
قد167±12 :سانتیمتر و جرم  66±8کیلوگرم) بهصورت داوطلبانه

در این مطالعه شرکت کردند .شرکتکنندگان در این پژوهش فاقد
سابقه آسیبدیدگی و احساس درد در مفاصل اندام فوقانی و تحتانی
در یک سال گذشته بودند .همچنین آزمودنیها رضایتنامه جهت

شرکت در آزمون را تکمیل و سپس مراحل انجام آزمایشات و
چگونگی اندازهگیری متغیرها به طور کامل برای آزمودنی ها تشریح
شد.

در این مطالعه بهمنظور اندازهگیری میزان فعالیت الکتریکی عضالت
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اندام فوقانی و تنه از دستگاه الکترومیوگرافیBTS FreeEMG

فرد حركت آبداكشن را در برابر مقاومت اجرا كرد و مقاومت در

بازویی ،دلتوئید قدامی ،میانی و خلفی ،ذوزنقه و نگهدارنده ستون

آزمودنى حرکت اکستنشن شانه با آرنج  90درجه در برابر مقاومت

 300استفاده شد .الکترودها روی عضالت دوسر بازویی ،سه سر
فقرات مهره سوم کمری( )L3چسبانده شد .برای چسباندن الکترودها

مچ دست اعمال شد .جهت اجراى  MVICعضله دلتوئيد خلفی
انجام میداد .جهت اجراى MVICعضله ذوزنقه ،آزمودنى حرکت

کلیه توصیههای انجمن بینالمللی الکترومیوگرافی رعایت شد(.)10

نزدیک کردن کتفها را با آبداکش  90درجه بازو و آرنج  90درجه در

موهای سطوح تراشیده شد و پوست با پنبه آغشته به الکل ایزوپروپیل

از آزمودنی خواسته شد آرنج خود را حدود  90درجه تا کند ،در

برای این منظور ابتدا در محلهای مورد نظر برای نصب الکترود
5درصد تمیز گردید .جهت قرارگیری الکترودها به موازات تارهای

عضالت بود.

فرکانس ثبت سیگنالهای 1000 EMGهرتز ،فیلتر میان گذر  10تا

برابر مقاومت انجام میداد( .)12جهت اجراى  MVICدوسربازویی
حالی که ساعد در وضعیت سوپینیشن (کف دست به سمت باال)

بود ،حرکت فلکشن را در برابر مقاومت اجرا كرده و مقاومت در مچ

دست اعمال شد .برای اجراى  MVICسه سربازویی همین حرکت

 500هرتز و الکترودهای مورد استفاده از نوع الکترودهای چسبنده

را با اکستنشن آرنج انجام میداد( .)13همچنین به منظور اجراى

از فرکانس برق شهری از فیلتر ناتچ( )Notch filterبرای حذف

روي تخت قرار ميگرفت ،به شكلي كه تنه از لبة تخت بيرون بود

یکبار مصرف  Ag-AgClبودند .همچنین برای حذف نویز ناشی

فرکانس  50هرتز استفاده شد .نسبت  CMRRبرابر  100دسیبل،

 Gainدستگاه برابر  1000بود .فاصله بین مرکز تا مرکز الکترودها
 20میلیمتر بود.

وظایف حرکتی آزمودنیها در این پژوهش شامل سه حالت بود.
حالت اول :آزمودنیها جعبهای به وزن  15درصد وزن خود را از
زمین در حالی که پاها در وضعیت عادی و با زانوی دارای اکستنشن

کامل بود ،بلند کرده و روی میز میگذاشتتند ،حالت دوم :بلند کردن

وزنه همراه با فلکشن  90درجه زانو و حالت سوم :یکی از پاها روی
سکویی به ارتفاع  10سانتیمتر قرار میگرفت و آزمودنی جعبه را
بلند کرده و روی میز قرار میداد .هر سه حالت اشاره شده  9بار

تکرار شد و فعالیت عضالت از ابتدای شروع به حرکت ثبت شد.

 MVICعضله راست کننده ستون فقرات آزمودنی به صورت دمر

و در برابر مقاومت سعي بر انجام حركت اكستنشن تنه ميكرد(.)14

در این پژوهش برای بررسی نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون

شاپیرو ویلک ( )Shapiro–Wilk testاستفاده شد .جهت تحلیل
آماری دادهها از نرمافزار  SPSSنسخه  19و آزمون Repeated

 measureدر سطح معناداری ( )p< 0/05استفاده شد.

نتایج
نتایج نش��ان داد اختالف معنیداری بین میزان فعالیت عضالت مورد

بررس��ی در این پژوهش (دوسربازوی ،سه سربازوی ،دلتوئید قدامی،
دلتوئید میانی ،دلتوئید خلفی ،ذوزنقه و راس��ت کننده ستون فقرات)

برای نرماالیز کردن سیگنالهای الکترومیوگرافی ،اطالعات RMS

در سه حالت قرارگیری پا وجود نداشت (شکل .)1

ایزومتریک ( )MVICآن عضله تقسیم و سپس در عدد صد ضرب

نس��بت به یکدیگر اختالف معنیداری را نش��ان دادهاند (،P= 0/001

هر عضله طی اجرای هر مهارت به مقدار حداکثر انقباض ارادی
گردید .همچنین برای انتگرال فعالیت عضالت از روش سطح زیر

منحنی سیگنال اندازهگیری استفاده شد؛ به این صورت که در طول
یک دوره زمانی خاص مقادیر ولتاژ سیگنال ،در بازه زمانی مشخص

ضرب شد( )11جهت اجراى  MVICعضله دلتوئيد قدامى،
آزمودنى دست راست خود را در صفحه ساجيتال  45درجه باال
آورد ،فرد حركت فلكشن را در برابر مقاومت اجرا كرد و مقاومت

در مچ دست اعمال شد .جهت اجراى  MVICعضله دلتوئيد میانی

آزمودنى دست راست خود را در صفحه فرونتال  45درجه باال آورد،

نتایج تحلیل واریانس نش��ان داد که ش��دت فعالیت عضالت مختلف

 .)F= 22/27از بی��ن عضالت منتخ��ب عضله دلتوئید قدامی ،دلتوئید
میانی و راست کننده ستون مهرهای ،به طور معنیداری شدت فعالیت

بیشتری را نسبت به سایر عضالت نشان دادهاند (.)p>0/05

همچنین نتایج نش��ان داد که تعامل بین ن��وع بلندکردن بار و فعالیت
عضالنی معنیدار نبود .به بیان دیگر در هر س��ه نوع بلندکردن اش��یا

ش��دت فعالیت عضالت نسبت به یکدیگر تغییری نکردند (،p=0/74
.)Eta=0/66 ،F=0/65

بررس��ی انتگ��رال فعالیت عضل��ه  L3اختالف معنیداری را در س��ه
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شکل  .1عملکرد عضالت منتخب در سه حالت قرار گیری پا
۸۰
۷۰
۶۰
۵۰

۳۰

%MVIC

۴۰

۲۰
۱۰
راست کننذه ستون
فقرات
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۰

شکل  .2فعالیت عضالنی در هنگام بلنذ کردن بار

حالت بلند کردن وزنه نشان نداد (()p=0/52جدول)1

همچنین نتایج نش��ان داد که میزان ش��دت فعالی��ت عضالنی در هر
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س��ه حالت ق��رار گیری پا بهترتیب از بیش��ترین فعالی��ت به کمترین
فعالیت ش��امل عضالت راستکننده س��تون فقرات ،دلتوئید قدامی،
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اثر وضعیت قرارگیری پا بر فعالیت عضالت شانه و تنه هنگام بلند کردن بار از زمین

جدول  .1مقایسه انتگرال فعالیت عضله  EL3در سه حالت قرار گیری پا
حالت قرار گیری پا
پای صاف
پای خم
پا روی پله

میانگین

682/04
558/71
610/5

انحراف معیار
329/23
241/04
334/05

معنیداری

0/52

دلتوئیدمیانی ،ذوزنقه ،دلتوئیدخلفی ،دوس��ربازوی ،س��ه س��ربازوی

بودند (شکل .)2

با نتای��ج تحقیقات  Abdoliو هم��کاران Sadeghi ،و همکاران و

 Ghalebeigipoorهمخوان��ی نداش��ت ( 8و  17و  .)18علت این
اختالف احتماالً به این دلیل بود که تحقیقات مورد نظر میزان فعالیت

عضالت کمری را در حالته��ای مختلف مانند حالت نامتقارن بلند
کردن بار ( ،)8افزایش میزان بار و مقاومت ( )17مورد بررس��ی قرار
داده بودند .اما در تحقیق حاضر اثر نوع حالت قرارگیری پا بر میزان

فعالیت غضالت راستکننده س��تون فقرات و انتگرال فعالیت عضله

 L3مورد برسی قرار گرفته بود.

بحث

یکی دیگر از اهداف این تحقیق بررس��ی تعامل بین نوع قرارگیری پا

هدف از این مطالعه بررس��ی اث��ر وضعیت قرارگیری پ��ا بر فعالیت

کردن و فعالیت عضالنی معنادار نبود .به بیان دیگر در هر سه نوع بلند

عضالت ش��انه و تنه هنگام بلند کردن بار از زمین بود .نتايج پژوهش
نش��ان داد كه بين فعالیت عضالت کمربند شانهای(دوس��ربازوی ،سه

س��ربازوی ،دلتوئید قدامی ،دلتوئید میانی ،دلتوئی��د خلفی ،ذوزنقه و
راس��ت کننده س��تون فقرات) در س��ه حاال قرارگیری پا (پای صاف،

پ��ای خمیده و یک پ��اروی پله) تف��اوت معنیداری وج��ود ندارد.

نتایج بهدس��ت آمده این پژوهش با نتای��ج khanmohammadi
و هم��کاران Blache ،و هم��کاران ک��ه به بررس��ی می��زان فعالیت

عضالت س��طحی ش��انه در طی بلند ک��ردن بار از زمی��ن پرداختند
همخوانی داشت Blache .و همکاران نشان دادند عملکرد عضالت
سطحی ش��انه با توجه به موقعیت مفصل گلنوهومرال متفاوت بود و
فعالی��ت عضله دلتوئید قدامی بیش��تر از عضالت میانی و خلفی بود.

 khanmohammadiو هم��کاران به بررس��ی الگوهای فراخوانی
عضالت ش��انه در حرکات ترکيبی پويا در افراد سالم پرداختند ،نتایج

نش��ان داد که توالي فعاليت عضالت در دو الگوي حركتي با يكديگر

متفاوت است( 15و .)16

با توجه به اینکه در هر فعالیت ،شدت انقباض عضالت باید متفاوت
باش��ند بنابراین ،نتایج در این قسمت قابل انتظار بود .در کل دوعضله

دلتوئید قدامی و راستکننده س��تون فقرات نسبت به عضالت دیگر
ش��دت فعالیت بیشتری را نش��ان دادهاند و دو عضله دوسربازوی و

سه سربازوی نسبت به عضالت دیگر شدت فعالیت کمتری را نشان
دادهاند.

و میزان فعالیت عضالنی بود .نتایج نشان داد که تعاملی بین نوع بلند
کردن اشیا شدت فعالیت عضالت نسبت به یکدیگر تغییری نکردند.
این مطلب نش��اندهنده این است که در هر س��ه حالت قرارگیری پا
میزان تغییرات ش��دت فعالیت عضالت مش��ابه بوده است و بیشترین

فعالیت مربوط به عضالت راستکننده ستون فقرات و دلتوئید میانی

بیش��تر از س��ایر عضالت بود .تحقیقی که تعامل اث��ر قرار گیری پا و
میزان فعالیت عضالنی را مورد بررسی قرار داه باشد پیدا نشد.

از آنجا که مفصل ش��انه پرتحرکترين مفصل بدن محسوب ميشود،

ميتوان گفت ثبات مفصل ش��انه به نوعي قربان��ي تحرک باالي اين
مفصل شده اس��ت .لذا ،نقش عضالت براي تأمين ثبات خصوص ًا در

حين حرکت بسيار حائز اهميت ميباشد Nakhaie .و همکاران در
مقالهای مروری به بررس��ی فعال ش��دن عضالت کمربند شانهای در

حین انقباض فلکسورهای انگشتان (گریپ) با جستجو در بانکهای
اطالعاتی پرداختند ( .)19نتایج اغلب مطالعات نش��ان داد که گریپ

ش��دید دس��ت فعالیت برخ��ی از عضالت ش��انه را افزایش میدهد.
بنابراین نیروی گریپ دست میتواند فعالیت عضالت کمربند شانهای
را حین انجام فعالیتهای مختلف تغییر دهد.

نتیجهگیری نهایی
با توجه به نتایج تحقیق حاضر نحوه قرارگیری پا که در تحقیق

حاضر مورد بررسی قرار گرفته است .تأثیر آنچنانی بر میزان درگیری

یکی دیگر از اهداف این تحقیق مقایس��ه انتگ��رال فعالیت عضلهL3

عضالت ناحیه شانه ندارد .بنابراین میزان فعال شدن عضالت کمربند

در انتگ��رال فعالیت عضله  L3وجود ندارد .یافتههای پژوهش حاضر

بار میتواند در تحقیقات بعدی مورد بررسی قرار گیرد.

در س��ه حالت قرارگیری پا بود که نتایج نشان داد اختالف معنیداری

شانهای در حین انقباض فلکسورهای انگشتان در هنگام بلند کردن
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and Trunk Muscles in Load Lifting
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Objective: This study aimed to investigate the effects of leg positioning on the activity of shoulders and body while lifting weights.

1. Department of Sport Biomechanics, Faculty of Physical
Education and Sport Sciences,

Methods: Employing an electromyography set (BTS free EMG 300) and surface
electrodes, the activity of such muscles as biceps, triceps, anterior, medial and pos-

Islamic Azad University, Brojerd

terior deltoid, trapezius and erector spinae, while lifting a weight weighing %15

branch, Brojerd, Iran.

of body mass, in three leg positions (straight, bending and a leg on a step), were

2. Department of Physical

measured. Each muscle`s RMS data, during performing the skills, were divided by

Education and Sport Sciences,
Faculty of Humanities, Islamic

the amount of maxinmum voluntary isometric contraction (MVIC) then multiplied

Azad University, Hamedan

by 100. Repeated Measurewas used to analysis the data at the significance level of

branch, Hamedan, Iran

(p<0.05) in SPSS 16.
Results: The results showed no significant difference among the activity of such
muscles as biceps, triceps, anterior, medial and posterior deltoid, trapezius and
erector spinae in three different positions. However, there existed a significant different between the different pectoral gridle and erector spinae muscles in terms
of their intensity of activity (p=0.01). The maximum of intensity of activity was
respectively assigned to erector spinae, anterior deltoid, medial deltoid, trapezius,
posterior deltoid, bicepts and tricepts. Moreover, the comparison of the activity of
the muscle L3 in the three different leg positions in lifting a weight did not show a
significant difference (p=0.05).
Conclusion: The way of lifting the object does not lead to a significant difference
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in the intensity of the activity of different muscles.
Keywords: Legs position, Muscle activity, Electromyography, Load lifting
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آرزو نوری لیسانس علوم ورزشی از دانشگاه
پیام نور س��نندج  ،ارش��د بیومکانیک تربیت
بدنی

بيش از  60مقاله علمی پژوهش��ى به زبان فارس��ى و  10مقاله نمايه شده
در مجالت انگليسى زبان مى باشد.

از دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد

آقای مهدی مجلس��ی ،از س��ال 1385عضو

هی��أت علمی تمام وقت گ��روه تربیت بدنی
و علوم ورزش��ی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
همدان م��ی باش��د .در حال حاضر ایش��ان

پروفس��ور ن��ادر فرهپ��ور ،در س��ال 1996

عالوه بر تدریس دروس حرکت شناس��ی و

را از دانش��گاه مونت��رال درياف��ت كرد و در

معاون آموزش��ی دانش��کده علوم انس��انی و

درجه دكت��رى خ��ود در رش��ته بيومكانيك

س��ال  1997نيز در گروه اورتوپدى دانشكده
پزشكى همان دانش��گاه دوره فوق دكترى را

تكميل نمود .در سال  2006نيز هيئت علمى
گروه حركت شناس��ى در دانش��گاه اوتاوا در

كش��ور كانادا گرديد .در حال حاضر ايش��ان استاد تمام گروه بيومكانيك
ورزش��ى در دانش��كده تربيت بدنى و علوم ورزشى دانشگاه بوعلى سينا

و عضو هيئت علمى نيمه وقت دانش��گاه آزاد اس�لامى واحد همدان مى
باش��د .زمينه تحقيقاتى ايشان ،تجزيه و تحليل راه رفتن در جمعيت هاى
كلينيكى ،عملكرد عضالت تنه در بيماران اس��كوليوز ،بيومكانيك مفصل

ش��انه در ورزش��كاران و تعادل و كنترل پوس��چر مىباشد .ايشان داراى
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بیومکانیک در رش��ته تربیت بدنی ،در سمت
مس��ئول آزمایشگاه بیومکانیک ورزش��ی این دانشگاه مشغول به فعالیت
است .کس��ب عنوان مقاله برتر در جشنواره فرهیختگان در سال ،1394

انتخاب به عنوان مدرس و پژوهش��گر برتر در دانش��گاه آزاد اس�لامی
همدان در طی چند سال اخیر از جمله افتخارات ایشان می باشد .چاپ

بیش از  13مقاله در مجالت معتبر داخلی و خارجی و ارائه چندین مقاله
در همایش ه��ای داخلی و خارجی را در کارنامه پژوهش��ی خود دارد.

تع��ادل و کنترل ،تجزی��ه و تحلیل راه رفتن در جمعی��ت های کلینیکی،
تجزیه و تحلیل مهارت های ورزش��ی از جمله عالیق پژوهش��ی ایشان
می باشد.

