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  چکیده

متغیرهاي  .الیتهاي روزانه و عملکردهاي ورزشی استتعادل یکی از اجزاي کلیدي و جدایی ناپذیر فع

متعددي با تعادل در ارتباط هستند. هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین استقامت عضالت فلکسور 

ورزشکار نوجوان سالم با میانگین  48تنه با تعادل ایستا و پویا در ورزشکاران نوجوان است. بدین منظور 

شرکت کردند. از آزمون تعادل ستاره اي براي  155.1 ± 8و قد  49.6 ± 12.1، وزن 13.8 ± 1.3سن 

ارزیابی تعادل پویا و از آزمون ایستادن روي یک پا براي ارزیابی تعادل ایستا وبراي ارزیابی استقامت 

عضالت فلکسور تنه از آزمون تحمل عضالت فلکسور تنه استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد بین 

فلکسور تنه و تعادل ایستا و پویا ارتباط معنی داري وجود ندارد. از آزمون آماري  استقامت عضالت

  استفاده شد.) ≥ P 0.05(اسپیرمن در سطح معنی داري 

  فلکسورهاي تنه، تعادل ایستا، تعادل پویا، استقامت عضالنی واژه هاي کلیدي:

Abstract 
Balance One of the key components of the integral and daily activities and sports performance. Several 
variables are associated with the balance. The purpose of this study was to assessment the relationship 
between trunk flexor muscle strength with static and dynamic balance in young athletes. For this purpose, 
48 healthy healthy young athletes with an average age of 13.8 ± 1.3, weight 49.6 ± 12.1 and height 155.1 ± 
8 participated in this study. To measure dynamic balance of the star excursion balance test and standing on 
one leg test to evaluate static balance and for assessment trunk flexor muscles of the trunk flexor muscle 
endurance test was used. The results showed the trunk flexor muscle strength and balance, there is no 
significant relationship. Spearman statistical test at the significant level (P ≤ 0.05) were used. 

  مقدمه 

تعادل . تعادل یکی از اجزاي کلیدي و جدایی ناپذیر فعالیتهاي روزانه و عملکردهاي ورزشی است

شامل اثر متقابل سیستمهاي نورولوژیکی، عضالنی اسکلتی، حس عمقی، وستیبوالر و بینایی می 

مطالعات نقش ثبات مرکزي را بر بهبود اجرا و عملکرد ورزشی و همین طور پیشگیري از  ).2(باشد

کالرك و همکاران بیان کردند که ثبات مرکزي با حفظ راستاي پاسچر و وضعیت . آسیب نشان داده اند

  طب ورزشی



بدنی مناسب در خالل فعالیتهاي عملکردي از بروز الگوهاي حرکتی غلط جلوگیري کرده و بدین طریق 

در پژوهش هاي متعددي ارتباط بین تعادل با متغیرهاي زیادي  .)2(جراي ورزشی را بهبود می بخشدا

مانند، طول اندام، قدرت و دامنه حرکتی مورد بررسی قرار گرفته است. شاه حیدري و 

به بررسی ارتباط بین قدرت عضالت پا، استقامت عضالت تنه، دامنه حرکتی اندام ) 1388(همکاران

بین  ،و ویژگیهاي آنتروپومتري با تعادل در زنان ورزشکار پرداختند، نتایج بدست آمده نشان دادتحتانی 

. با توجه )1(نمرات تعادل ایستا و پویا و فلکسورها و اکستنسورهاي تنه ارتباط معنی داري مشاهده نشد

اي به اهمیت عضالت مرکزي بدن در حفظ راستاي مناسب پاسچري و نقش این عضالت در اجر

مطلوب عملکرد ورزشی، الزم است تا در مطالعات متعددي به بررسی ارتباط این عضالت با تعادل 

فرضیه پژوهشی، ارتباط معنی داري بین استقامت عضالت فلکسور تنه با . ورزشکاران پرداخته شود

با  نوجوان ورزشکار سالم 48تعادل ایستا و پویاي ورزشکاران نوجوان وجود ندارد. بدین منظور 

  میانگین 

  شناسی تحقیق  روش

جامعه . تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی بوده و آزمودنی ها به صورت تصادفی هدفدار انتخاب شدند

سال به صورت  2آماري این تحقیق، شامل ورزشکاران نوجوان استان خراسان شمالی است که حداقل 

نفر از  48نمونه آماري این تحقیق، شامل .  منظم در یک رشته ورزشی مشغول به فعالیت بوده اند

. استفاده شد 1ورزشکاران سالم است. براي برآورد توانایی حفظ تعادل پویا، از آزمون تعادل ستاره اي

براي . اجرا کردند) خلفی، قدامی داخلی و قدامی خارجی( هر آزمودنی عمل دستیابی را در سه جهت

کز ستاره قرار گرفته و با پاي دیگر عمل دستیابی را انجام می اجراي آزمون، آزمودنی با پاي غالب در مر

میانگین فاصله دستیابی در سه بار تالش در هر جهت محاسبه شده و به عنوان امتیاز دستیابی در آن . داد

براي از بین بردن تاثیر طول پاي آزمودنی ها بر فاصله دستیابی، ). 5(جهت براي آزمودنی ثبت گردید

براي ). 5(ضرب شد  100 ه دستیابی به طول پاي هر آزمودنی تقسیم شده و در عددمیانگین فاصل

براي ارزیابی استقامت عضالت فلکسور . استفاده شد 2ارزیابی تعادل ایستا از آزمون ایستادن روي یک پا

اطالعات به دست آمده با استفاده از آزمون ). 3استفاده شد( 3تنه از آزمون تحمل عضالت فلکسورتنه

  .تجزیه و تحلیل شدند) 0.05(آماري اسپیرمن در سطح  معنی داري

  ها یافته

  : بررسی ارتباط بین استقامت عضالت فلکسور تنه و تعادل ایستا و پویاي ورزشکاران نوجوان1جدول

  تعادل پویا  تعادل ایستاانحراف  ±میانگین  

                                                             
1. Star excursion balance test  
1. Single leg balance test 
2. Mc Gill 



 R  P r p  استاندارد  متغیر

  0.89  0.02  0.98  - 0.004 33.45 ±   121.6  )ثانیه(استقامت عضالت فلکسور تنه

  بحث و نتیجه گیري

نتایج بدست آمده در این مطالعه بیانگر این است که بین استقامت عضالت فلکسور تنه و تعادل ایستا و 

پویا در ورزشکاران نوجوان از نظر آماري ارتباط معنی داري وجود ندارد. یافته هاي پژوهش حاضر با 

همخوانی دارد، آنها نیز در مطالعه خود بین تعادل ) 1388(شاه حیدري و همکارانیافته هاي پژوهش 

نتایج تحقیق ). 1(ایستا و پویا و فلکسورها و اکستنسورهاي تنه ارتباط معنی داري مشاهده نکردند

نشان داد، ارتباط معنی داري بین کنترل پاسچر و کاهش استقامت عضالت ) 1999(  4مولرن و گئورگ

به نظر می رسد استفاده از منابع مختلف ). 4(وع کمر درد در ژیمناست ها وجود داردشکم وشی

اطالعاتی براي حفظ تعادل مناسب در سنین مختلف و همچنین در بین افراد سالم و آسیب دیده می 

تواند متفاوت باشد. در مطالعات متعددي به این نتیجه رسیده اند، افرادي که به دلیل ضعف و یا کاهش 

ستقامت عضالت اطراف ستون فقرات دچار کمردرد شده اند، با کاهش استقامت عضالنی در ناحیه ا

مرکزي بدن اختالالت تعادلی نیز مشاهده می شود. ولی بررسی این موضوع نیازمند مطالعات متعددي 

ر گروه می باشد تا نتایج مورد اطمینانی از ارتباط بین استقامت عضالت ناحیه مرکزي بدن با تعادل د

  هاي مختلف به دست آید. 

لذا به پژوهشگران پیشنهاد می شود تحقیقات بیشتري در رده هاي سنی مختلف بر روي زنان و مردان 

  انجام دهند تا نتایج قابل استناد و دقیق تري به دست آید.

  فلکسورهاي تنه، تعادل ایستا، تعادل پویا، استقامت عضالنی واژه هاي کلیدي:
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 چکیده

مقدمه: هدف از تحقیق بررسی اثر تمرین مقاومتی کوتاه مدت بر حس وضعیت مفصل زانو در بازیکنان 

   .اسکواش مرد

نفر و به  24 نمونه بازیکنان اسکواش مرد استان آذربایجان غربی و حجم تحقیق آماري مواد وروش: جامعه

 بازسازي طریق از غالب پاي زانوي وضعیت نفر) تقسیم شدند. حس 12نفر)و کنترل ( 12دو گروه تمرین (

 .شد ارزیابی الکتروگونیامتر با بسته حرکتی زنجیره در بسته چشمان با فلکشن درجه 60 و 30،15 زوایاي

 با دور 5 تا 3 در) پا ساق پا، پشت پا،جلو  اسکات، پا، پرس(اي  جلسه 3 هفته 4 مدت به تمرین برنامه

   . شد تکرار بیشینه اجرا یک درصد 80 تا 50 شدت

درجه فلکشن مفصل زانوي دو  60و  30، 15نتایج و بحث: بین میانگین خطاي مطلق بازسازي زاویه 

بدنی )، احتماالً کم بودن طول دوره تمرین و نیز آمادگی p<05/0داري وجود ندارد( گروه تفاوت معنی

   دار شد. ها باعث عدم اختالف معنییکسان آزمودنی

  هاي کلیدي: تمرین مقاومتی، حس وضعیت مفصل زانو، بازیکنان اسکواش مرد.  واژه

Abstract 
Background: The aim of this study was to evaluate the effect of short-term resistance training on knee joint 
position sense in the Squash players. 
Materials and Methods: Male members of the statistical community male squash players West Azerbaijan 
Province December 24, two training sample size (n = 12) and control (n = 12) were divided. Most of the 
reconstructed knee position sense through 60 ° flexion angles of 15.30 and closed kinetic chain electro 
goniometer were blindfolded. Training program for 4 weeks, 3 sessions) leg press, squat, front foot, back, legs 
(in 3 to 5 rounds with 50 to 80 percent of a (1RM) implemented. 
Results: The mean absolute error reconstruction angles 15, 30 and 60 ° flexion knee joint, there is no significant 
difference between groups (p>0.05), less likely to exercise and physical fitness during the same participants 
makes no difference was significant. 
Keywords: resistance training, joint position sense, male squash players. 

  مقدمھ

بدون استفاده از چشم است. توانایی احساس یا درك موقعیت فضایی مفصل و حرکات بدن  5حس عمقی

هاي حس عمقی که  هستند و گیرنده زانو عمقی مفصل حس کننده تأمین منابع ترین عمده مفصل و عضله

باشند اطالعات مربوط به این  هاي مفصلی میو گیرنده 7تاندون-هاي گلژي ، اندام6هاي عضالنی شامل دوك

هاي حس عمقی  ین رو اطالعات حاصل از گیرنده). از ا2کنند ( حس را به سیستم عصبی مرکزي منتقل می

                                                             
5 Proprioception 

6 Muscle spindle 

7 Golgi tendon organ 



) و هر 5عضالنی داشته (-ریزي حرکت براي کنترل عصبی نقش مهمی در ثبات دینامیک مفاصل و برنامه

تواند با اختالل در ثبات مفصلی سبب افزایش  عاملی که باعث کاهش دقت عملکرد این حس شود می

) در میان مفاصل بدن، زانو به دلیل تحمل 3، 1نماید (استرس بر مفصل شده و آن را مستعد بروز آسیب 

وزن بدن و تنوع حرکات اهمیت خاصی دارد. ناتوانی در عملکرد حس عمقی مفصل زانو باعث تغییر 

هماهنگی در الگوهاي حرکتی مانند تأخیر در شروع فعالیت انقباضی عضالت اطراف مفصل شده و احتمال 

هاي متعددي براي بهبود عملکرد حس عمقی مفاصل مختلف از روش ).5دهد ( بروز آسیب را افزایش می

ها استفاده از تمرینات تعادلی و تمرینات هوازي است  ترین آن جمله زانو پیشنهاد گردیده است که از مهم

تا حاال اثر تمرینات مقاومتی بر حس وضعیت زانو سنجیده نشده است. تمرین مقاومتی به  ) لیکن3، 2، 1(

شود که در پاسخ به این نوع تمرین در عضله اسکلتی سازگاري  تی یا تمرین با وزنه اطالق میتمرین قدر

هفته تمرینات مقاومتی بر حس عمقی مفصل زانو  4) لذا هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر 4شود (ایجاد می

  باشد. می

سال سابقه فعالیت در  3کلیه بازیکنان اسکواش مرد با حداقل  تحقیق آماري جامعهشناسی تحقیق:  روش

متر)  سانتی 45/178±6/2نفر از این ورزشکاران با میانگین قد ( 24نمونه  استان آذربایجان غربی و حجم

در  گیري داوطلبانه (نمونه صورت به که سال) بودند 01/22±42/3کیلوگرم) سن ( 43/74±55/4وزن(

 نفر) تقسیم شدند. حس 12نفر)و کنترل ( 12و به دو گروه تمرین ( کردند. شرکت پژوهش در ) دسترس

 زنجیره در بسته چشمان با فلکشن درجه 60 و 30،15 زوایاي بازسازي طریق از غالب پاي زانوي وضعیت

زاویه  شد و اختالف وزن ارزیابی تحمل و ایستاده حالت به صورت فعال در الکتروگونیامتر با بسته حرکتی

 اي در جلسه 3 هفته 4 مدت به تمرین ). برنامه2شد ( در نظر گرفته مطلق خطاي عنوان به بازسازي و آزمون

تکرار  یک درصد 80 تا 50 شدت با دور 5 تا 3 در) پا ساق پا، پشت جلو پا، اسکات، پا، پرس( ایستگاه 5

   ).4شد ( بیشینه اجرا

  ها: یافته

درجه  60زاویه ) و >368/0p<،(30 )680/0pدرجه ( 15بین میانگین خطاي مطلق بازسازي زاویه 

  ) مشاهده نشد.>390/0pداري( فلکشن زانوي این دو گروه، تفاوت معنی



  
  بررسی مورد هاي گروه در درجه 60 و 30 و 15 زاویه بازسازي مطلق خطاي : میانگین1شکل 

 گیري: بحث و نتیجه

تمرین  درجه حاکی از آن بود که 60و همچنین  30، 15هاي  نتایج تحقیق حاضر در دو قسمت زاویه 

داري در حس وضعیت مفصل  هفته نتوانسته است باعث ایجاد اختالف معنی 4ورزشی مقاومتی به مدت 

کننده تمرین مقاومتی  زانو دو گروه شود هرچند که برابر نتایج حاصله مشاهده گردید که گروه دریافت

خلخالی و همکاران میانگین خطاي مطلق کمتري نسبت به گروه کنترل از خود نشان داد در این خصوص 

در تحقیقی به بررسی اثر تمرینات زنجیره حرکتی باز، بسته و تعادلی بر خطاي حس عمقی مفصل  )1383(

نفر از دانشجویان سالم دختر دانشگاه شهید بهشتی  26). در این تحقیق که بر روي 1زانو پرداختند (

گرفتند و تحقیق در سه مرحله پیش صورت گرفت، افراد به صورت تصادفی در سه گروه تمرینی قرار 

آزمون، اجراي تمرینات و پس آزمون صورت گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که از بین سه نوع تمرین 

مذکور، تنها تغییرات حاصل از تمرینات تعادلی معنادار بوده است و محققان با توجه به نتایج به دست آمده 

نوان روش موثري در بازآموزي حس عمقی زانو در زنان سالم مطرح از این تحقیق، تمرینات تعادلی را به ع

ها احتمال علت  کار بودن آزمودنی کردند. نهایتاً با توجه به طول دوره دریافت تمرین مقاومتی و نیز ورزش
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