
  

در پسران  اندام تحتانیپرانتزي بر قدرت  هاي زانوي ضربدري و ثیر ناهنجاريأمقایسه ت

  سال 14-15 آموز دانش

  4، رضا محمودي3، مهدي محمودي2، ویدا فرحان1اصغر محمودي

 دانشجوي دکتري فیزیولوژي ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی -1

 دانشگاه خوارزمییک ورزشی، دانشجوي دکتري بیومکان -2

 کارشناس تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز -3

 کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه پیام نور تهران مرکز -4

  چکیده 

هاي زانو ضربدري و پرانتزي بر قدرت اندام تحتانی، در  ثیر ناهنجاريمقایسه تأهدف از پژوهش حاضر، 

 نفر دانش آموز پسر شهرستان هشترود (قد 99است. در این تحقیق  سال 15- 14آموز  پسران دانش

) به صورت هدفمند انتخاب شدند و در سه کیلوگرم 75/52±34/6سانتیمتر، وزن  16/8±93/158

) تقسیم شدند. براي نفر 33) و زانوي طبیعی (نفر 33) و زانوي پرانتزي (نفر 33گروه زانوي ضربدري (

هاي زانو از کولیس استفاده شد. همچنین  ط شاقولی و براي ارزیابی ناهنجاريارزیابی وضعیت بدنی، از خ

ی متوالی روي یک پا براي ها، پرش عمودي روي یک پا و سه ل براي ارزیابی قدرت اندام تحتانی آزمودنی

ون ها از آزمون تحلیل واریانس یک راهه و آزم وردن حداکثر فاصله استفاده شد. براي تحلیل دادهبه دست آ

دهد بین گروه زانوي ضربدري با  استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان می P≤0/001تعقیبی توکی در سطح 

داري وجود دارد. نتایج بدست  تفاوت معنی )P=0/001(زانوي طبیعی در آزمون پرش عمودي روي یک پا 

و زانوي ضربدري با  )P=0/001(هاي زانوي ضربدري با طبیعی  آمده از تست سه لی متوالی بین گروه

هاي زانو  دهد که ناهنجاري دهند. نتایج این تحقیق نشان می تفاوت معناداري نشان می )P=0/001(پرانتزي 

باشد و  اي داشته تواند در کاهش قدرت عضالت اندام تحتانی نقش برجسته بخصوص زانوي ضربدري، می

  باعث تضعیف عملکرد شود.

  انوي ضربدري، قدرت، اندام تحتانی، پسران دانش آموززانوي پرانتزي، ز ها: کلید واژه

  

  مقدمه

هاي تیمی، شرایط بدنی و اجراي تکنیکی و  هاي اجرا در ورزش ها بخصوص ورزشمهمترین متغیر

فشارها و  و ماهیت این ورزش ها، هاي مکرر هاي تکراي و دویدن باشد. به علت فعالیت تاکتیکی می

ال باعث حفظ حرکات  شود. وضعیت بدنی ایده مفاصل پا و شکم وارد می ها، ساق ها، نیروهاي زیادي به ران

مفاصل  شود تا وضعیت بدنی نادرست باعث می شود. بهینه چرخش در مفاصل می گرا و محورمفصلی درون

شوند  نتیجه به صورت برونگرا از محور بهینه چرخش خود خارج می دروضعیت نامناسبی قرار گیرند. در

  طب ورزشی



هاي  مدن وضعیتوجود آ شود اختالل در ساختمان مفاصل و به ات درون مفصلی باعث میکه این تغییر

) نیز میزان باالي شیوع ناهنجاریهاي اندام تحتانی در 1388( رحمانی نیاشود.  بدنی نامناسب می

 و حدادنژاد چاقی و ضعف عضالت پایین تنه را در تحقیقی بدست آورد. ن باآارتباط  موزان وآ دانش

تواند باعث تضعیف  که ناهنجاري زانوي پرانتزي می ند) در تحقیقی به این نتیجه رسید1390( کار لطافت

 12اند که دردامنه سنی  ) گزارش کرده2002( همکاران و ). ویتورو2( ها شود قدرت و اجراي فوتبالیست

هایی که در این  وضعیت سال ناهنجاري هاي زانوي ضربدري و پرانتزي از شیوع زیادي برخوردارند. 17تا 

 باشند عدم تقارن دو طرف بدن و چرخش به داخل مچ پا می شانه گرد، ،وشوند سر به جل سنین دیده می

باشند، براي سنجش اجرا و قدرت اندام تحتانی  می ). در تحقیقاتی که در ارتباط با سنجش و ارزیابی اجرا3(

پرش عمودي و انواع دوهاي سرعت مختلف استفاده  ،هایی مانند لی لی، پرش عمودي روي یک پا از آزمون

  ).5و  4شده است (

تر و  ها پایایی باالیی داشته و سریع تر است. زیرا این آزمون لی معمول هاي اسکوات و لی استفاده از آزمون

و شوند و به امکانات خاصی احتیاج ندارند. همچنین کاتلین و همکاران (به نقل از پانتانو ساده انجام می

همکاران) به بررسی تفاوت زاویه والگوس حداکثر زانو و گشتاور تولید شده بین افراد داراي زاویه عضله 

) بیشتر و کمتر از حد طبیعی در طی حرکات اسکوات روي یک پا پرداختند و گزارش Q-angleچهارسر (

گوس زانو اثري ندارد. کردند که افزایش و کاهش در زاویه عضله چهارسر در اجراي اسکوات و زاویه وال

ها و شناسایی  شناسایی وضعیت بدنی مناسب براي نوجوانان در این سن به جهت پیشرفت این وضعیت

ها  شوند همه دالیلی براي اصالح این عارضه همه باعث کاهش اجرا می هاي بدنی نادرست که وضعیت

زانوي پرانتزي و زانوي ضربدري با  هاي باشند. بنابراین هدف این پژوهش مطالعه رابطه بین ناهنجاري می

ها بررسی  هاي بدنی شایع در این گروه باشد و بدین وسیله سعی شده تا این وضعیت قدرت اندام تحتانی می

و ارتباط آن با اجرا سنجیده شود تا نتایج بدست آمده از این تحقیق، در اختیار متخصصان قرار گیرد تا 

توان در نهایت،  براي این دسته به اجرا درآورند. از نتایج این تحقیق می ارا هاي اصالحی و بهبود اجر برنامه

 ).2هاي استعدادیابی ورزشی استفاده کرد ( موندر آز

  شناسی تحقیق روش

اي است. جامعه آماري این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان سه  مقایسه –روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی

ساله را  15تا  13نفر دانش آموز  پسر  510رود بودند که حدود مدرسه مقطع راهنمایی شهرستان هشت

  شد. شامل می

با که  هشترود بودندسال شهرستان  15تا  13نفر از دانش آموزان پسر  99شامل هاي این تحقیق  آزمودنی

 نفري شامل گروه زانوي ضربدري، 33گروه  3انتخاب و در توجه به وضعیت زانو به روش هدفمند 

افراد داراي سابقه آسیب دیدگی، ناهنجاري هاي مادرزادي در  طبیعی قرار گرفتند.پاي پرانتزي و زانوي 



سایر نقاط بدن، ناهنجاریهاي بدنی ستون فقرات، سابقه کمردرد در سه ماه گذشته، و توده بدنی غیر طبیعی 

انان مدارس با استفاده و هر گونه بیماري داخلی بودند، از تحقیق حذف شدند. بدین صورت که ابتدا نوجو

نفر به  33گري شدند و در نهایت  از کولیس براي شناسایی ناهنجاریهاي زانوي ضربدري و پرانتزي غربال

نفر  33نفر به عنوان افراد داراي زانوي پرانتزي انتخاب شدند و  33عنوان افراد داراي زانوي ضربدري و 

 در زانو نداشتند، انتخاب شدند.نیز به عنوان گروه شاهد یا افرادي که ناهنجاري 

موزان خواسته شد تا براي ارزیابی وضعیت بدنی خود، در وضعیت بدنی استاندارد قرار گیرند و آ از دانش

اي و استفاده از خط شاقول به دو گروه با و بدون ناهنجاري بدنی تقسیم شدند.  سپس به روش مشاهده

هاي زانوي ضربدري ،فاصله بین دو قوزك داخلی مچ پا در  براي تفکیک افراد درگروه هاي داراي ناهنجاري

ترین نقطه، وبراي شناسایی افراد داراي زانوي پرانتزي، فاصله بین دو کندیل داخلی استخوان ران در  برجسته

ترین نقطه با استفاده از کولیس اندازه گیري و ثبت گردید. به این صورت که اگر فاصله دو قوزك و  برجسته

هاي پاي ضربدري و پرانتزي تقسیم بندي  سانتیمتر بود به عنوان گروه 5/2خلی نیشتر از کندیل دا

هاي مربوط به ارزیابی  ها پس از پرکردن فرم رضایت نامه کتبی، آماده اجراي تست ). سپس آزمودنی4شدند(

  قدرت اندام تحتانی شدند.

استفاده از سه لی ا و روي یک پ پرش عمودي. گیري قدرت عضالت پا از دو آزمون استفاده شد براي اندازه

آزمون پرش عمودي به این صورت اجرا شد که آزمودنی در . متوالی و بدست آوردن حداکثر فاصله افقی

کنار دیوار مندرج قرار گرفت به صورتی که پهلوي وي به سمت دیوار بود. ابتدا آزمودنی باالترین محلی را 

گیري شد. سپس آزمودنی  ها روي زمین بود، اندازه که پاشنه  در حالیتوانست بدون پرش لمس کند،  که می

باالترین محلی را که با انگشت آمیخته به  انجام داد و به کمک پاي برتر و هر دو دست پرش رو به باال را

 مده از پرش و ارتفاع اولیه، به عنوان ارتفاعبدست آگچ، توانست لمس کند ثبت گردید. اختالف بین ارتفاع 

قبل از انجام  پرش بدست آمد. هر آزمودنی سه بار تست را نجام داد و میانگین این سه ارتفاع ثبت گردید.

  ).5تست هر آزمودنی سه بار این تست را انجام داد (

پا و بدست آوردن حداکثر فاصله به این صورت انجام شد که آزمودنی  آزمون سه لی متوالی برروي یک

شت خط شروع، سه لی متوالی را بدون وقفه و پشت سر هم انجام داد و فاصله پس از قرار گرفتن روي پ

و با روایی  83/0پایایی این آزمون ). 2( بین خط شروع و پنجه پا پس از انجام سه پرش اندازه گیري شد

 ).2باال براي ارزیابی قدرت و توان اندام تحتانی گزارش شد (

ها از روش  براي تجزیه و تحلیل دادهاسمیرنوف و - موگروفکلها از تست  براي آزمون همگن بودن داده

  استفاده شد.SPSS 19 در  براي تعیین معناداري بین گروه هاتوکی  از آزمون تعقیبی و آنووا

  ها یافته

  . نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه در متغیرهاي مورد سنجش1جدول 

  Df F  P  میانگین گروه  گروه  متغیر



  

  عموديآزمون پرش 

زانوي 

  ضربدري

75/21    

  

  

98  

  

232/7  

  

  

  *001/0  

زانوي 

  پرانتزي

72/23  

  69/25  زانوي طبیعی

  

  آزمون سه لی متوالی

زانوي 

  ضربدري

87/437    

454/18  

  

*001/0  

زانوي 

  پرانتزي

57/512  

  42/516  زانوي طبیعی

  معنا دار می باشد.  P≤0/001*در سطح

  

  گیريبحث و نتیجه 

آموزان  هاي پاي ضربدري و پرانتزي بر قدرت اندام تحتانی دانش پژوهش حاضر با مطالعه تأثیر ناهنجاري

درصد افراد کل جامعه آماري داراي  42ها مشخص گردید که  سال انجام گرفت. در بررسی 15تا  14

ین فاصله دو قوزك داخلی و میانگ 3/3ناهنجاریهاي ذکر شده بودند. میانگین فاصله دو کندیل داخلی ران 

کار همسو بود. حدادنژاد  بود. نتایج بدست آمده از این تحقیق با نتایج تحقیق حدادنژاد و لطافت 1/3مچ پا 

سال بررسی کرده و رابطه بین پاي  16تا  14نوجوان فوتبالیست با دامنه سنی  200کار حدود  و لطافت

درصد افراد  68به این نتیجه رسیدند که  را بررسی کردند وپرانتزي با عملکرد و قدرت اندام تحتانی آنها 

 ها شود تواند باعث تضعیف قدرت و اجراي فوتبالیست میجامعه آماري داراي پاي پرانتزي بودند که همین 

)3.(  

قدرت اندام تحتانی در این تحقیق، بوسیله آزمون هاي پرش عمودي روي یک پا و بدست آوردن حداکثر 

نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان ارتفاع و همینطور آزمون سه لی متوالی با یک پا سنجیده شد. 

در اجراي  یدهد که بین قدرت عضالت پا در گروه زانوي ضربدري در مقایسه با گروه زانوي طبیع می

پرانتزي  گروه زانوي ضربدري و همچنین قدرت پا بین دو. )P≤0/001( دارد تفاوت معنادار وجود ها آزمون

تواند به ضعف عضالت دورکننده ران در افراد داراي  . علت این تفاوت می)P≤0/001( متفاوت است نیز

). در افراد 5زانوي ضربدري باشد ( زانوي پرانتزي و ضعف عضالت نزدیک کننده در افراد داراي ناهنجاري

شود،  داراي ناهنجاریها، به علت تغییر در راستاي وتر عضله چهارسر، این عضله دچار کاهش عملکرد می

احتمال می رود یکی از عوامل ضعف در اجرا در افراد داراي ناهنجاریهاي زانوي ضربدري و پرانتزي همین 

. این غیرهمسو می باشد) 2006و همکاران (یج تحقیق کاتلین با نتا). نتایج بدست آمده 4عامل باشد (

زانو   Qمحققان به بررسی تفاوت در زاویه والگوس حداکثر زانو و گشتاور تولید شده بین افراد داراي زاویه



بیشتر و کمتر از حد طبیعی در طی حرکات پرش عمودي برروي یک پا پرداختند و گزارش کردند که 

ها اثري ندارد و ارتباط بین نسبت پهناي لگن به  زانو در اجراي آزمون Qویه افزایش و کاهش در زا

). مقادیر بدست آمده از آزمون سه لی متوالی در سه 6شود ( استخوان ران با حرکت پرش عمودي بیشتر می

گروه نیز تفاوت معناداري داشت به این صورت که گروه ناهنجاري پاي ضربدري در مقایسه با دو گروه 

تري داشتند و گروه پاي پرانتزي هم نسبت به گروه زانوي طبیعی نیز عملکرد ضعیفی  گر عملکرد ضعیفدی

داشتند. از آنجایی که در انجام انواع آزمون هاي پرش ، عضالت دومفصلی نقش بیشتري دارند، احتمال 

بیومکانیکی مفاصل بخاطر بهم رود که بتوان وجود این اختالف در عملکرد را به این عضالت و تغییرات  می

  ).2خوردن راستاي صحیح مفاصل مرتبط دانست (

ها  باشد. با توجه به اهمیت این حرکات در ورزش به طور کلی تحقیقات انجام شده در این زمینه محدود می

به خصوص ورزشهاي تیمی و اررتباط آن با ناهنجاریهاي بدنی، و وضعیت بدنی مناسب، تحقیقات زیادي 

شود تحقیقاتی در رابطه با بررسی سایر  ین زمینه الزم است که انجام گیرد. همچنین پیشنهاد میدر ا

  هاي وضعیتی و ارتباط انها با متغیرهاي آمادگی جسمانی و عملکردها انجام پذیرد. ناهنجاري

افزایش قدرت  کید براین رده سنی تمرینات اصالحی با تأشود، در  با توجه به نتایج بدست آمده، پیشنهاد می

ها و حتی بهبود آنها انجام گیرد. همچنین  در عضالت مد نظر، جهت جلوگیري از پیشرفت این وضعیت

از افرادي استفاده شود که داراي  که به قدرت عضالنی نیاز هست ترجیحاًشود در ورزشهایی  پیشنهاد می

  زانوي ضربدري نباشند. ناهنجاري  بخصوص ،زانوناهنجاري هیچگونه 
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