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 ي اصالت اثر و رعایت حقوق دانشگاهتعهدنامه

  

هايِ ناشی از انجام تمامی حقوق مادي و معنوي مترتب بر نتایج، ابتکارات، اختراعات و نوآوري

نقل مطلب از این اثر، با رعایت . باشدمی دانشگاه محقق اردبیلیاین پژوهش، متعلق به 

 .و دانشجو بالمانع استمقرّرات مربوطه و با ذکر نام دانشگاه محقق اردبیلی، نام استاد راهنما 

  

  ي تربیت بدنی  ي مقطع کارشناسی ارشد   رشتهآموختهاینجانب احسان علیپور   دانش

 ي دانشـجویی ي علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه محقـق اردبیلـی بـه شـماره    گرایش فیزیولوژي کاربردي دانشکده

بـر   وگـا ی نـات یهفتـه تمر  10 ریتـاث  «:ی خود تحت عنواني تحصیلنامهاز پایان 1/7/96که در تاریخ   9413144207

  » هیسال شهر اروم 18تا  13نوجوان  يها ستیفوتبال يپرانتز يزانو يناهنجار

  :شوم کهام، متعهد میدفاع نموده

  

گونه مدرك تحصـیلی یـا بـه عنـوان هرگونـه فعالیـت پژوهشـی در سـایر          نامه را قبالً براي دریافت هیچاین پایان) 1

  .امها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور ارائه ننمودهشگاهدان

 .گیرمي تحصیلی خود را بر عهده مینامهمسئولیت صحت و سقم تمامی مندرجات پایان) 2

  .باشدنامه، حاصل پژوهش انجام شده توسط اینجانب میاین پایان) 3

ام، مطابق ضـوابط و مقـرّرات مربوطـه و بـا     دیگران استفاده نمودهدر مواردي که از دستاوردهاي علمی و پژوهشی ) 4

رعایت اصل امانتداري علمی، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در متن و فهرسـت منـابع و مآخـذ ذکـر     

  .امنموده

از ایـن  ... ت اختـراع و  برداري اعم از نشر کتاب، ثبـ چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده یا هر گونه بهره) 5

  .ي معاونت پژوهشی و فنّاوري دانشگاه محقق اردبیلی، مجوزهاي الزم را اخذ نمایمنامه را داشته باشم، از حوزهپایان

هـا و انـواع   ها، سـمینارها، گردهمـایی  ها، کنفرانسنامه در همایشي مستخرج از این پایاني مقالهدر صورت ارائه) 6

  .ذکر نمایم) دانشجو و اساتید راهنما و مشاور(محقق اردبیلی را در کنار نام نویسندگان  مجالت، نام دانشگاه

، منجملـه ابطـال مـدرك تحصـیلی    (چنانچه در هر مقطع زمانی، خالف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشـی از آن  ) 7

دانم با اینجانب مطـابق ضـوابط و   پذیرم و دانشگاه محقق اردبیلی را مجاز میرا می...) طرح شکایت توسط دانشگاه و 

 .مقرّرات مربوطه رفتار نماید

 
     پوریاحسان عل: نام ونام خانوادگی دانشجو

  امضا

  1/7/96: تاریخ
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 علوم تربیتیي دانشکده

   و علوم ورزشی گروه آموزشی تربیت بدنی

  

  

  ي کارشناسی ارشدنامه براي دریافت درجهپایان

  گرایش فیزیولوژي کاربردي تربیت بدنیي در رشته

  

  :عنوان

  هاي نوجواني پرانتزي فوتبالیستهفته تمرینات یوگا بر ناهنجاري زانو 10تاثیر 

  سال شهر ارومیه   18تا  13 

  

   :راهنما استاد

  دکتر لطفعلی بلبلی

  

 :مشاور استاد

  دکتر محسن برغمدي 

  

 :پژوهشگر

 احسان علیپور

  

  1396پاییز 
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 ي علوم تربیتیدانشکده

  گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی 

  

  

  ارشناسی ارشدي کنامه براي دریافت درجهپایان

  گرایش فیزیولوژي کاربردي تربیت بدنیي در رشته

  

  :عنوان

  هاي نوجوانهفته تمرینات یوگا بر ناهنجاري زانوي پرانتزي فوتبالیست 10تاثیر 

  سال شهر ارومیه   18تا  13 

  

 :پژوهشگر

 احسان علیپور

 
      عالی   يدرجه با نامهپایان ي داورانکمیتهي شده تصویب و ارزیابی

  امضاء  سمت  ي علمیمرتبه  نام و نام خانوادگی

    ي داوراناستاد راهنما و رییس کمیته  دانشیار  دکتر لطفعلی بلبلی 

    استاد مشاور  استادیار  يدکتر محسن برغمد

    داور  استادیار  دکتر سلیم واحدي نمین

  

  

  1396مهر 
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  :تقدیم به

  

  :پشتوانه هاي همیشگی ام

  خانواده عزیزم

  یزممادر عز
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  :سپاسگزاري
  

ـ  یخود را از استاد گرانقدر جناب دکتر لطفعل مانهیمراتب سپاس صم کـه بـا    یبلبل

دکتر  يجناب آقا یاند، استاد گرامبوده نجانبیا يارزنده خود راهگشا يهارهنمود

مند شـدم  بهره شانیکه در تمام مراحل پژوهش همواره از مشاور ا يمحسن برغمد

پژوهش را قبول  نیا يکه داور نینم يواحد میدکتر سل يآقا و استاد محترم جناب

  .میاند، اعالم نمازحمت نموده
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  احسان: نام                                             علیپور: دانشجو خانوادگی نام

سـال   18تـا   13هـاي  تهفته تمرینات یوگا بر ناهنجاري زانوي پرانتزي  فوتبالیس 10تاثیر  :نامهپایان عنوان

  .شهر ارومیه

  دکتر لطفعلی بلبلی :راهنما استاد

  دکتر محسن برغمدي: رمشاو استاد

                          تربیت بدنی: رشته                                              کارشناسی ارشد :یتحصیل مقطع

    اردبیلی محقق :دانشگاه                                                    فیزیولوژي کاربردي :گرایش

  63 :اتصفح تعداد    1/7/96  :دفاع تاریخ           علوم تربیتی و روانشناسی :دانشکده

  :چکیده

هـاي نوجـوان   هفته تمرینات یوگا بر ناهنجاري زانوي پرانتزي فوتبالیست 10هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر 

 نفر 30هاي این پژوهش را، آزمودنی .یمه تجربی با هدف کاربردي بودپژوهش حاضر یک مطالعه ن. سال بود 18تا  13

ل بازي منظم سال حاضر در لیگ استانی آذربایجان غربی، با سابقه بیش از سه سا 18تا  13هاي نوجوان از فوتبالیست

ند ابتدا فاصله بـین دو زانـو بـا    نترل تقسیم شدتمرینات یوگا و کند که به طور تصادفی در دو گروه فوتبال، تشکیل داد

 10گیري شـد بـه گـروه یوگـا،     پذیري اندام تحتانی با دینامومتر و گونیامتر اندازهاستفاده از کولیس و قدرت و انعطاف

 گیري شد سـپس پذیري آنها اندازهفاصله بین دو زانو، قدرت و انعطاف هفته تمرینات اختصاصی یوگا داده شد و مجدداً

هفتـه   10مورد تجزیه و تحلیل قـرار گرفـت نتـایج ایـن پـژوهش نشـان داد کـه         17spssافزارها با استفاده از نرمداده

 قـدرت  اما تاثیري بر کاهش فاصله بین دو زانـو و  پذیري عضالت اندام تحتانی شدتمرینات یوگا موجب افزایش انعطاف

ثیري بـر  شود که تمرینات یوگا تأگیري میبنابراین نتیجه ي نداشتهاي داراي زانوي پرانتزستاندام تحتانی در فوتبالی

  .نداشتسال  18تا  13هاي نوجوان ناهنجاري زانوي پرانتزي در فوتبالیست

  .    هاي نوجوان، فوتبالیسترینات یوگا، زانوي پرانتزيتم: هاواژه کلید
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 مقدمه- 1- 1

چـرا کـه    .خاصی در زندگی بشـر برخـوردار اسـت   اهمیت  از وضعیت بدنی انسان و چگونگی کیفیت

 .دهـد ثیر قـرار مـی  انسان را تحت تـأ ناشی از این امر سایر شرایط  هاي مثبت و منفیدگرگونی یرات وتغی

می، روحی، اقتصادي، پیامدهاي ناشی از وضعیت بدنی غیرصحیح به حدي گسترده است که در ابعاد جس

 ).1390ائی، ذک( باشدقابل تعمق و بررسی میاجتماعی 

که ثبات و حمایت آن بیشتر از طریق عضـالت   پذیرترین مفاصل بدن استآسیب مفصل زانو یکی از

ایـن   .در ایجاد ثبات آن نقش ندارد هیچ عامل استخوانی گردد و تقریباًمین میهاي اطراف آن تأو لیگامان

هاي استاتیک و دینامیک ایفـا  مفصل نقش بسیار مهمی در حمایت بدن و انتقال وزن آن در حین فعالیت

 شودزیادي به این مفصل وارد مینیروهاي فشاري و کششی  هاي مختلف،کند بنابراین در حین فعالیتمی

 .)1393آوریان، رضا سلطانی و رکابی زاده، (

شـوند  اي تقسیم میغیرضربه اي وهاي ضربهآسیب تالالت مفصل زانو به دو دسته کلیها و اخآسیب

زانـوي   زانـوي پرانتـزي،   همچـون (هـاي اسـکلتی   ر شـکل توان به تغییـ اي آن میهاي غیر ضربهاز آسیب

تـوان بـه   اي آن مـی  ت ضـرب هاي تخریبـی مفصـل و از مشـکال   بیماري ، آرتریت روماتیسمی و)ضربدري

 .)1980، 2و مالون 1دیرس چاید( اشاره کردها هاي مینیسکآسیبهاي تاندونی و آسیب ها،التهاب

سـتند ایـن اخـتالالت ممکـن اسـت      ترین اختالالت آن ههاي اسکلتی زانو یکی از شایعر شکلتغیی

نوع این . اشاره کرد توان به زانوي پرانتزي و ضربدريترین آنها میشایع و یا اکتسابی باشند و از مادرزادي

 ).2: 1393ن و همکاران، آوریا( باشندبرخوردار می باالیی از شیوع نسبتاً هاتغییر شکل در بین فوتبالیست

                                                
1. Derschied GL 
2. Malone TR 
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اگـر در  باشد که در صورت ابتال به آن نوعی از تغییر شکل زانو در صفحه فرونتال می زانوي پرانتزي

از  داخلی ران 1هايا هم باشند، کندیلهاي داخلی مچ پا در تماس بحالت تحمل وزن بر روي دو پا قوزك

  .)1392: سخنگویی، افشارمند(گیرند هم فاصله می

 2پاتلوفمورالفزایش خطر آسیب مفصل مبتال را در معرض عوارض زیادي نظیر ا زاویه زانو افراد رتغیی

هـاي استرسـی   زایش خطر شکسـتگی هاي جبرانی در مناطق مچ پا و پا و افو همچنین ایجاد تغییر شکل

 .)12:  1998 3نیلی اف(دهد قرار می ساق پا

مهمی در توسعه و ایجاد زانوي پرانتزي دارد به طوري عدم تعادل عضالنی در اطراف زانو نقش بسیار 

و عضالت جانـب  دچار کوتاهی ) مانند نیم غشایی نیم وتري( که در این عارضه عضالت جانب داخلی ران

  .)1392انشمندي، علیزاده، قراخانلو،د(شوندو کشیدگی می دچار ضعف) عضله دوسررانی( خارجی ران

است این اثرات  در مورد منافع و اثرات مثبت یوگا به ثبت رسیده مقاله 800در منابع علمی، بیش از 

دردهـاي مـزمن    4،اسـتئوآرتریت  ،ز بیمارها مانند ام اسهاي کنترل شده بالینی در بسیاري اکارآزماییدر 

 انـد وضعیتی و درمان اختالالت اسکلتی عضالنی اثرات بهبود بیماران را نشـان داده  هايکمري، ناهنجاري

 .)1390ذکائی، (

سـواالت،  ضرورت تحقیق، اهداف، ه، اهمیت و بیان مسئل: در فصل حاضر به کلیات تحقیق که شامل

  .شودقلمرو تحقیق و در نهایت تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی، پرداخته می

  مسئله انیب- 2- 1

-بین عرصه ترین ورزش درین و پربینندهامروزه به استناد شواهد و مدارك موجود فوتبال پرطرفدارتر

با توجه به  .آورندحساب میرهاي جهان آن را ورزش ملی خود به بسیاري از کشو رود والمللی به شمار می

                                                
1. Condylla 
2. Patelofemorall 
3. Neely F 
4. Osteoarthritis 
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هـر  بازي کرده اسـت، و از یک نفر فوتبال از هر شش نفر  1)فیفا(المللی فوتبال آمار و ارقام فدراسیون بین

  .)1384دادکان، (مند است تبال عالقهسه نفر یک نفر به فو

هـاي  ویـدن، راه رفـتن، تکـل زدن، فعالیـت    هاي انجام شده عبارتند از دترین فعالیتدر فوتبال شایع

همچنین به دلیل ) 2009همکاران، و  4، تیجس3، دنیلس2اریک ووت وراو(برشی، برخوردها، و شوت زدن 

نیروهاي زیادي ا و فوتبال فشاره ورزشهاي انفجاري و ماهیت عالیتهاي مکرر، فهایی نظیر دویدنفعالیت

وارد آمدن این فشارها در اثـر تمرینـات بـیش از حـد و     شود پا، مفاصل پا و شکم وارد میها، ساق بر ران

شـود  در ورزشکاران میآمدن اختالالت وضعیتی وجود ثیرپذیري بدن از آنها باعث به تأ حرکات تکراري و

  .)1391حیاتی، فرهپور، رحمانی، (

هاي ه در آن زانوها از هم دور و قوزكباشد، کزانو می ل در راستاي طبیعیتالزانوي پرانتزي نوعی اخ

-افـزایش آسـیب   شوند و عوارضی مانند راه رفتن غیر عادي، آرتروز زودرس زانو،داخلی به هم نزدیک می

با ایـن   )1392 ،سخنگویی(شوددرد را شامل می پذیري مفصل، کوتاهی قد، انحراف طرفی ستون فقرات و

  . )1385چانتراین، (باشنداز بازیکنان فوتبال مبتال به زانوي پرانتزي می%  73 وجود

با همتایان غیـر فوتبالیسـت داراي پـاي     دهد که نوجوانان فوتبالیست در مقایسهمطالعات نشان می

تا 13شیوع زانوي پرانتزي در نوجوانان پرانتزي بیشتري هستند در این مطالعات نشان داده شده است که 

 شانزده از آنجا که سن .)2002، 5نایلند:  2009اریک وویت وراو،: 2009تجیس ، ( باشدسال بیشتر می18

از زانوي پرانتزي ساله درجات بیشتري 18ن فوتبالیست باشد مرداسالگی پایان جهش رشد در پسران می

 ).2015اسدي،(در مقایسه با دیگر گروهها دارند 

  ثبـاتی مفصـل زانـو و دردهـاي مـرتبط بـا آن را ممکـن       بی ه زانوها،به ویژعدم تناسب اندام تحتانی 

   

                                                
1. Fifa 
2. Erick witvrow 
3. Danels L 
4. Thijs  
5. Nyland  
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پرانتـزي در  تـاثیر راسـتاي زانـوي    ). 2011و همکـاران،  3، آروجو2، سانتوس1لیناردو دي ریزنده( سازدمی

رسیدن به فاکتورهـاي  ها و هم براي با درد مفاصل و آسیبورزشی به دلیل ارتباط زانوي پرانتزي محیط 

زانوي پرانتزي ورزشـکاران   .)2015 اسدي،(نی به یک موضوع بسیار مهم تبدیل شده است آمادگی جسما

 4اسـپلینت ، آسـیب مینیسـک و شـین    یرانکیکشک زا مانند آرتروز، سندروم دردضایعات آسیبمستعد را 

هی و رابطه فوتبال و زانوي پرانتـزي بـدی   طبق آزمایشات کلینیکی .)2009 ،اریک ووت وراو(دهد قرار می

پرانتـزي وجـود   ثبتی بین شرکت در فوتبال و زانـوي  بنابراین رابطه م .)1985، چانتراین(باشد آشکار می

هـا کـودك و   میلیونکند، هاي مختلف میرا مستعد آسیبزانوي پرانتزي ورزشکاران  با وجود اینکه .دارد

بـراي کـاهش توسـعه    رو تالش نیا کنند، ازتبال شرکت مینوجوان در سراسر جهان در سطح باالیی از فو

نوجوان در حال بـازي  و ها کودك مدت و بلند مدت میلیون زانوي پرانتزي براي اطمینان از سالمت کوتاه

ش مکانیسم دقیـق و رابطـه بـین ایجـاد زانـوي پرانتـزي و ورز      ). 2009 وویت وراو،(فوتبال ضروري است 

داشت که براي فهم دقیق این رابطـه بایـد بـار    بیان )  2015(اسدي  فوتبال به طور دقیق مشخص نیست

بار خـارجی وارده بـر مفصـل    ) 2001(5بیزایر. در نظر گرفته شودوارده بر مفصل در طول فعالیت خارجی 

برمفصل زانو در حین حرکات برشی  7و والگوس 6گیري کرد و گزارش داد که فشارهاي واروسزانو را اندازه

نشـان دادنـد کـه     نایابد در نتیجـه ایشـ  وجهی افزایش میتقابل قایسه با حالت نرمال به طور برشی در م

هر چند که این حرکت یا مانور برشی بـه تنهـایی    .شودحرکات برشی منجر به واروس یا والگوس زانو می

ماننـد  هـاي ورزشـی   چرا کـه در سـایر رشـته   . باعث ایجاد زانوي پرانتزي شود به درستی مشخص نیست

) 2015(در ایـن رابطـه اسـدي     د داردنیز حرکات برششی وجو هایگر ورزشبسکتبال، هندبال، تنیس و د

ایـن فعالیـت در هنگـام    . باشـد ها، فعالیـت شـوت زدن مـی   نشان داد که تنها امتیاز فوتبال به سایر رشته

و چون عمل شوت زدن در فوتبال  گیردشوت به صورت مورب انجام می نزدیکی پا به توپ براي اوج گیري

                                                
1. De rezende 
2. Santos 
3. Araujo 
4. Sheen split 
5. Besier 
6. Varus 
7. Valgus 
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وضعیت طبیعی قـدرت   شود و همچنین باعث تغییراتی درتر میقوي 1شود عضالت اداکتورمی بارها تکرار

با ایـن وجـود عـدم تعـادل      تواند منجر به زانوي پرانتزي شودمی شود که می 2عضالت اداکتور و ابداکتور

نجـاري  در ایـن ناه  بـه ایـن معنـا کـه     زانوي پرانتزي دارد در اطراف زانو نقش مهمی در افزایش عضالنی

مسترینگ داخلی و عضالت جانب داخلی ران و ضعف عضالت دو سـر رانـی و عضـالت    کوتاهی عضالت ه

 ییهااست و از جمله ورزش یـ جسم  یروان نیتمر کی وگای ).1392ده،علیزا(افتدجانب خارجی اتفاق می

 یواقـع نـوع  در  یوگـا  سـت یبـدن ن  ادیز تیبه فعال يازیدر آن ن و شودیم عضالت تیاست که موجب تقو

اي به گونهماهیت تمرینات یوگا  گرددیبه عضالت، مفاصل و اعصاب م دنیبخش روینرمش است که باعث ن

و افـزایش  ) 2001همکـاران،   و 5، هـالی 4روبـرت  ،3مارك دي تـران (باعث تقویت، افزایش قدرت که است 

زیستی ـ روانی در نظر گرفته یوگا به عنوان یک مداخله  شودمیعضالت  )6،2016پالسگراو(پذیري انعطاف

گرفته شده است که از لحاظ زیستی شناختی، تاثیرات سودمندي بر عضالت داشته و در ثبات و پایـداري  

بر اختالالت وضعیتی و اخـتالالت اسـکلتی    اثرات مفید یوگا .)1389جنتی، (حرکات بدن مفید بوده است

ه به شیوع بـاالي زانـوي پرانتـزي در میـان     با توج .هاي بالینی به ثبت رسیده استآزماییرعضالنی در کا

 اریک وت وراو،(هاي نوجوان و نبود اطالعات علمی الزم در ارتباط بین زانوي پرانتزي و فوتبال فوتبالیست

همچنین به  دهد وهاي فراوان قرار مینظر به اینکه زانوي پرانتزي نوجوانان را در معرض آسیب و) 2009

هـا، بـه ویـژه    کاهش ایـن عارضـه در بـین فوتبالیسـت     گیري ودر مورد جلودلیل عدم وجود منابع علمی 

زانـوي   کـاهش ناهنجـاري   اثیري بر جلـوگیري و یوگا تشود که آیا تمرینات سوال مطرح مینوجوانان این 

توان به عنوان تمرینات اصالحی بـراي  و آیا از این تمرینات می پرانتزي در بین نوجوانان فوتبالیست دارد؟

  ؟اهنجاري استفاده کرداین ن

 

                                                
1. Adductor 
2. Abductor 
3. Mark de tran 
4. Robert G 
5. Holly  
6. Polsgrave MG  
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  ضرورت تحقیق اهمیت و - 3- 1

هاي بدن نسبت هنگامی که فرد وضعیت بدنی نامطلوبی دارد، به علت فشارهاي زیاد به بعضی بخش

کم باشد،  این فشار دائمی حتی اگر نسبتاً. شوددل خارج میها، راستاي بدن او از حالت تعابه دیگر بخش

همچنـین عـدم   . شـود محدودیت در طول اجراي مهـارت ورزشـی مـی    موجب سازگاري غیر آناتومیکی و

 انجامـد هـاي انـدام تحتـانی مـی    هـاي ثانویـه در دیگـر بخـش    پیشگیري از ناهنجاریهاي زانو بـه اخـتالل  

 نیباشـد بـد  یها اثرگذار مـ ستیفوتبال يبر اجرا یو چرخش درشت ن يپرانتز يزانو .)1392سخنگویی،(

ها ستیفوتبال يتواند بر اجرایعضالت م يریپذقدرت و انعطاف يرو ریاثبه علت ت یبدن تیکه وضع یمعن

که باعث کاهش عملکرد  استشده  یدر فوتبال معرف فیضع تیبه عنوان وضع يپرانتز يزانوو  باشد موثر

  .)1980آرنولد: 1390لطافت کار،( شودو قدرت اندام تحتانی می

براي سالمتی خویش و دستیابی به مقام قهرمانی،  اي اي و غیر حرفه ورزشکاران در همه سطوح حرفه

ر معـرض بـار و   فوتبـال زانـو را د   و مستمر دیشد ناتیتمر شوند تمرینات شدید و مستمري را متحمل می

طبـق   ).2015 ،ياسـد ( شـود یم يپرانتز يزانو يناهنجار جادیدهد که منجر به ایم گشتاور فراوان قرار

 )1391 ،یاتیـ ح(باشـد یو آشکار م یهیبد يپرانتز يفوتبال و زانو نیب رابطه ینیو بال یکینیکل شاتیآزما

 ستیفوتبال ریغ انیبا همتا سهیدر مقا ستیدهند که نوجوانان فوتبالینشان م يمطالعات متعدد نیهمچن

 نـده، یزیر: 2012 جس،یتـ : 2015 ،ياسـد : 2009وراو،  تیو کیار( بیشتري هستند يپرانتز يزانو ارايد

2011(.  

شود چرا که خط نیرو از نیروهاي زانو می باعث تغییر در عالوه بر ضعف در اجرا، زانوي پرانتزي وجود

ورزشـکاران   و) 2009وویت وراو، (دهد را افزایش میشود و بار کمپارتمان داخلی مرکز مفصل زانو رد می

 نیو شـ  یرانـ  یککزا، سندروم دردکشـ بیآس عاتیضا 1و،یدژنرات لیمختلف از قب يهابیرا در معرض آس

قـد   یو کوتـاه  یعـ یطب ریباعث راه رفتن غ نیعارضه همچن نیا ).2009وراو، تیوو(دهدیقرار م نتیاسپل

گرا و محور بهینـه  آل باعث حفظ حرکات مفصلی درونایدهوضعیت بدنی  ).1393 ،ییسخنگو(شودیم زین

                                                
1. Degenerative 
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در وضـعیت نامناسـبی قـرار    شود تا مفاصـل  وضعیت بدنی نادرست باعث می. شودچرخش در مفاصل می

این تغییـرات درون مفصـلی   . گیرند و در نتیجه به صورت برونگرا از محور چرخش بهینه خود خارج شوند

به ویـژه زانـوي    هاي بدنی رایج در ورزشکارانباعث اختالل در ساختمان مفاصل و به وجود آمدن وضعیت

  ).1390 حدادنژاد، لطافت کار،(شود میها پرانتزي در فوتبالیست

 یامر مانع حضـور انبـوه   نیاست اما ا دهیاز آن به اثبات رس یناش يهابیو آس يپرانتز يوجود زانو

در  ایها کودك و نوجوان در سراسر دنونیلیدر فوتبال نشده است و م يپرانتز يزانو يدارا يهاستیفوتبال

 يزانو افزایشعمده و مهم  لیدالاز ). 2009ووت وراو،  کیار(کنند یورزش شرکت م نیدر ا ییسطح باال

 نیبنـابرا . باشـد یدر اطـراف زانـو مـ    یها عدم تعادل عضالنستیفوتبال ژهیورزشکاران به و نیدر ب يپرانتز

فوتبـال   کنـان یدر باز یعـدم تعـادل عضـالن    نیـ بر حفاظـت از ا  دیبا تاک دیعارضه با نیکنترل و کاهش ا

  ).2009وراو،  تیو(باشد

 شـود پذیري و تعادل مـی هیت تمرینات یوگا باعث تقویت، افزایش قدرت، انعطافمابا توجه به اینکه 

مثبت یوگا به  و اثراتد منافع مقاله در مور 800در منابع علمی بیش از و نظر به اینکه  )2016و، پولسگرا(

 ،عضـالنی  - اخـتالالت اسـکلتی  که چندي از ایـن مطالعـات بـه درمـان      )1393ذکائی،(ثبت رسیده است 

  مربـوط   پـذیري و بهبود فاکتورهاي آمادگی جسـمانی از قبیـل قـدرت و انعطـاف     هاي وضعیتیجاريناهن

مـک  ( در بهبـود ایـن اخـتالالت دارد    یوگـا تـاثیر بسـزایی    و نشان داده شده است کـه تمرینـات   شودمی

از  که تمرینـات یوگـا مـوثرتر    اي نشان داده شده استدر مطالعههمچنین  )2002، 2گیل: 1،2012کافري

   ).2015گوته، (باشد تمرینات کششی و تقویتی معمولی براي رسیدن به فاکتورهاي آمادگی جسمانی می

بنابراین با توجه به موارد فوق و عدم بررسی این تمرینات بر ناهنجاري زانوي پرانتزي و شیوع بـیش  

آن هـاي ناشـی از   و آسـیب سـال   18تا  13ها به ویژه نوجوانان نوي پرانتزي در بین فوتبالیستاز پیش زا

هاي نوجوان زانوي پرانتزي فوتبالیست ناهنجاري هفته تمرینات یوگا بر10میزان ضرورت و اهمیت بررسی 

                                                
1. McCAFFRY  
2. Gail 



9 

اهمیـت   لذا این موارد و بسیاري از موارد دیگر که در جاي خود عنوان خواهـد شـد  است محسوس  کامالً

  .کندداشتن این موضوع تحقیق را بیان می

 یقاهداف تحق - 4- 1

 .هاي نوجوانفوتبالیست ي زانوي پرانتزيیوگا بر ناهنجارهفته تمرینات  10بررسی تاثیر  - 

 . هاي نوجوانپذیري عضالت پا در فوتبالیستهفته تمرینات یوگا بر انعطاف10بررسی تاثیر  - 

 .هاي نوجوانهفته تمرینات یوگا بر قدرت عضالت پا در فوتبالیست 10بررسی تاثیر  - 

 .هاي نوجوانفوتبالیست Qزاویه  تمرینات یوگا بر هفته 10رثیتا بررسی - 

هـاي  در فوتبالیسـت  رینات یوگا بر میزان فاصله دو اپی کنـدیل داخلـی  تم هفته 10بررسی تاثیر - 

  .نوجوان

  فرضیات تحقیق-5- 1

  .هفته تمرینات یوگا بر ناهنجاري زانوي پرانتزي موثر است 10 - 

  .ثر استؤضالت پا مپذیري عهفته تمرینات یوگا بر انعطاف 10 - 

  .است ثرتمرینات یوگا بر قدرت عضالت پا مؤهفته  10 - 

  .استمؤثر هاي نوجوان فوتبالیست Qزاویه  بر ت یوگاتمریناهفته  10 - 

  .استمؤثر بین دو زانو میزان فاصله  کاهش هفته تمرینات یوگا بر10 - 

  عملیاتی متغیرهاي پژوهش وتعریف نظري  - 6- 1

 درکه  باشددر راستاي طبیعی ساق پا می زانوي پرانتزي نوعی اختالل :پرانتزي زانوي نظري تعریف

گیرند فرد زانوها از همدیگر فاصله می. اندها به چسبیدهحالت تحمل وزن بر روي دوپا در حالی که قوزك

رود و استخوان درشـت نـی بـا پـیچش داخلـی      به صورت اردکی وار راه می مبتال بر روي لبه خارجی پا و

  ).1392 دانشمندي،(است همراه 
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منظور از زانوي پرانتزي در پژوهش حاضر زانـویی کـه در آن فاصـله     :زانوي پرانتزيعملیاتی تعریف 

  .متر باشدسانتی 5/2 بیش ازاند، ها به هم چسبیدهالی که قوزكبین دو اپی کندیل داخلی، در ح

و ) 2پراناما(تمرینات کنترل تنفس  )1آسانا(اي از تمرینات فیزیکی گزینیمجموعه: تعریف نظري یوگا

  ).1390فراهانی، ( 3تمرینات رهاسازي و تن آرامی

تمرینـات  ( 4تمرینات هاتا یوگات یوگا در این پژوهش مجموعه منظور از تمرینا: تعریف عملیاتی یوگا

  .باشدمربوط به اندام تحتانی می) جسمانی

اي قدامی کشـیده  کشکک به خار فوقانی خاصرهابتدا خطی از مرکز استخوان : Qزاویه  تعریف نظري

میزان طبیعی . نماییمو سپس خط دوم از مرکز کشکک به برجستگی قدامی استخوان درشت نی رسم می

 درجه 10 – 16درجه و در آقایان  15 - 18ها در خانم آن مقدار که است درجه 13 – 18این زاویه حدود 

  .باشدمی

ـ   یمرکز کشکک برجستگ دیبا يریگاندازه يبرا: Q هیزاوتعریف عملیاتی  و خـار خاصـره    یدرشـت ن

بـزرگ آن در   يمرکـز کشـکک، بـازو    يرو امتریـ مرکز گون. کرد يعالمت گذار کیماژ را با یفوقان یقدام

کـه عضـالت    یدر حـال  پـا قـرار داده و   یکیمحور آناتوم يکوچک آن رو يپا و بازو یکیجهت محور مکان

مقدسی، (گرفت چپ را اندازه راست و يپا Q هیبدون انقباض قرار دارد زاوبصورت شل و  یچهارسر آزمودن

 ).1385مهرزاد، 

  

  

  

  

  

                                                
1. Asana 
2. Pranama  
3. Relaxation  
4. Hata yoga 
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  :ل دومفص

  مبانی نظري پژوهش
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    مقدمه- 1- 2

دهنـده آن اسـت کـه درصـد بـاالیی از نوجوانـان       هاي انجـام شـده نشـان   بررسی پژوهش مطالعه و

ي و رابطه شده بیشتر بر شیوعاین مورد انجام اي که در هزانوي پرانتزي هستند پژوهشداراي  فوتبالیست

در بـین   خیلـی کمتـر در زمینـه جلـوگیري و درمـان ایـن ناهنجـاري        اسـت و  و فوتبـال  زانوي پرانتـزي 

  ).2015اسدي، (بوده است  هافوتبالیست

در بخش اول به ادبیات نظـري تحقیـق   . در این فصل ما در سه بخش مطالب را بررسی خواهیم کرد

ر بخـش  و د ت به پیشینه داخلی و خـارجی پـژوهش  خواهیم پرداخت، در بخش دوم نگاهی خواهیم داش

  . خواهد شد هاي انجام گرفته ارائهسوم جمع بندي پژوهش

  مبانی نظري تحقیق : بخش اول - 2-  2

  یوگا- 1- 2-  2

بـدان  به معناي پیوسـتن گرفتـه شـده اسـت ایـن      ) YUG(واژه یوگا از ریشه کلمه سانسکریت یوج 

بدسـت  منظم براي کنترل و پرورش ذهن و بدن براي  ا شامل یک مراحل سیستماتیک ومعناست که یوگ

   .)1394 کوه بومی، نورسته، سمامی،(باشد خودآگاهی میو  تعادلآوردن سالمت کامل، 

و ) پرانایامـا (، تمرینات کنتـرل شـده تنفسـی    )آسانا(اي از تمرینات فیزیکی گزینی یوگا به مجموعه

 800در منابع علمـی، بـیش از    ).1390فراهانی، (شود گفته می) شاواسانا(سازي و تن آرامی تمرینات رها

هـاي کنتـرل شـده    کارآزمایی این اثرات در. مقاله در مورد منافع و اثرات مثبت یوگا به ثبت رسیده است
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خفیف، پرفشاري خون، اعتیـاد  آسم، افسردگی  ،2اسکولیوز، 1کیفوز: هاي مثلر بسیاري از بیماريبالینی د

اختالالت اسکلتی عضالنی اثرات بهبـود   هاي مزمن کمري اختالالت وضعیتی و، دردمخدر، آرتروز ادبه مو

یوگا به عنوان یک کوشش شناخته شده است که ضمن تقویـت  ). 1390ذکائی، ( بیماران دیده شده است

 ).26 : 2005 گودریچ،( شودهاي نرم میانعطاف و کشش بافت عضالت باعث افزایش

ن باعث تاثیرات آ .باشدتمرینات منظم و با قاعده یوگا ابزاري براي به دست آوردن تندرستی بهتر می

-و افزایش انعطـاف  ایمنییوگا در افزایش قدرت، بهبود تمرکز، تقویت . گرددمی هارفع بسیاري از بیماري

اي دارد که باعث تندرستی و نیرومندي درت بالقوهاگر چه یوگا چنین ق .کندپذیري به ما کمک فراوان می

  ).1390فراهانی، (ندارند  آن قاعده شود، هنوز بسیاري از مردم دانش کافی از تمرینات بابیشتر می

  هاتا یوگا- 2-2- 2

 بهبود آمـادگی جسـمانی تاکیـد دارد    بیشتر برکه تمرینات آن باشدیوگا یکی از اشکال یوگا می هاتا

عضـالنی،  اسـتقامت  اند منجر به بهبود قدرت، توکه این تمرینات میاند ن زمینه نشان دادهعات در ایلمطا

دهنـد کـه   هاي پزشکی نشان مییافته ).2001مک دي تراین و همکاران،(شود پذیري و تعادل میانعطاف

عضالنی قرار  هاي اسکلتی،براي افراد سالم و افرادي که در معرض خطر بیماريیوگا داراي فواید بسیاري 

دهنـد کـه   گري نیز نشـان مـی  مطالعات دیهمچنین . )2013 سیدمردانی، گلکار، قاسمی،(باشد دارند می

-پذیري عضالت میجمله قدرت، انعطاف آمادگی جسمانی ازهاتا یوگا باعث بهبود در فاکتورهاي تمرینات 

  ).2015 کارن لو و همکاران،(شوند 

  مفصل زانو - 2-3- 2

 باشداین مفصل از نوع لوالیی می. ي بدن استترین مفصل دو محورهرین و پیچیدهمفصل زانو بزرگت

 کنـد مـی  نش بسیاري را در مفصل زانو ایجادتحمل و جابجایی وزن، فشار، کشش، فشردگی و ت و قابلیت

                                                
1. Kyphosis 
2. Scoliosis 
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لیگامنتی محکم، موجـب عملکـرد    ي قدرتمند مفصل زانو به همراه ساختارعضالت بازکننده و خم کننده

  .گرددمند مفصل زانو میقدرت

  ها استخوان- 2-4- 2

مفصل شت نی در یک خط افقی با یکدیگر خوان هاي بزرگ استهاي بزرگ استخوان ران و لقمهلقمه

کشیده سمت پایین ي مایل نسبت به خط میانی بدن به که استخوان ران با یک زاویه از آنجایی. شوندمی

خـارجی  هاي داخلـی و  روي لقمه .تر استارجی کمی بزرگلقمه داخلی آن نسبت به لقمه خ شده است،

-قرارگرفتن لقمهمحلی براي  شوند،درشت نی که صفحات مفصلی داخلی و خارجی درشت نی نامیده می

  نـازك نـی تحمـل    که وزن بدن را بیشـتر از  درشت نی استخوان داخلی ساق پا است . باشندهاي ران می

سـاختارهاي مهـم   شود ولی محـل اتصـال   مفصل نمیران یا کشکک  اگرچه استخوان نازك نی با .کندمی

چهارسرران و تاندون کشـگکی   کشگک یک استخوان کنجدي است که گروه عضالت .باشدمفصل زانو می

ي کشـش  ي چهارسر براي افزایش زاویهموقعیت قرارگیري آن موجب شده تا عضله .اندآن را در بر گرفته

هاي نشانه .شودمیي مکانیکی هنگام باز شدن زانو رهود موجب افزایش بهشبیه یک قرقره عمل کند که خ

هاي داخلـی و  لقمه ،1هاي باالیی و پایینی کشگک، برآمدگی درشت نی، تکمه ژردياستخوانی زانو، بخش

  .باشندخارجی ران، باالي سطح داخلی جلویی درشت نی و سر استخوان نازك نی می

  مفاصل - 2-5- 2

 .گیرنـد اي قرار میاش در گروه مفاصل قرقرهدرشت نی رانی به علت عمل شبیه لوالییمفصل زانو یا 

به هر حال . دهدحرکتی بین خم شدن و باز شدن بدون دور شدن یا نزدیک شدن را انجام می این مفصل،

اي این مفصل گاهی به علت چرخش داخلی و خارجی که هنگام خم شدن دارد، به عنوان مفصل اسـتوانه 

اي باید جـزء  برخی از محققان معتقدند که این مفصل به علت ساختار دو لقمه. شوداي شناخته میقرهقر

مفصل کشگک ـ ران به علت لغزنـده بـودن کشـگک روي     . بندي شوداي طبقهاي یا دو لقمهمفاصل لقمه

ات عضـالت  هـا، ثبـات ایسـتا و انقباضـ    لیگامنـت  .شـود بندي میهاي ران جزء مفاصل متحرك طبقهلقمه

                                                
1. Gerdy  
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وح بین ران و درشت نی مانند تمام سط .کنندچهارسر و همسترینگ، ثبات پویاي مفصل زانو را ایجاد می

ها ر غضروف مفصلی که انتهاي استخوانعالوه ب. شوندمفاصل متحرك توسط غضروف مفصلی حمایت می

هـا  بین استخوان هاییالشتکاي به نام مینیسک وجود دارند که همانند بهاي ویژهغضروف پوشانند،را می

  نی قـرار دارنـد و موجـب پایـداري     ي درشت اند و در حفرهها به درشت نی متصلاین مینیسک باشندمی

گذاري علت نام متقاطع صلیبی جلویی و پشتی هستندهاي هاي زانو، لیگامنتترین لیگامنتمهم .شوندمی

هـا در اسـتحکام جلـویی و    ایـن لیگامنـت  . ران استها به صورت متقاطع بین درشت نی و ها عبور آنآن

در قسمت داخلی زانو لیگامنت داخلی درشت نی  .پشتی و پایداري مفصل زانو هنگام چرخش نقش دارند

در قسـمت خـارجی    .کندوجود دارد که ثبات داخلی را با مقاومت یا جلوگیري از دور شدن زانو حفظ می

  .کندران را به نازك نی متصل میزانو لیگامنت خارجی نازك نی استخوان 

 عضالت  - 2-6- 2

  :عضالت موثر بر مفصل زانو عبارتند از

  .هاي زانوبازکننده

  .هاي زانوخم کننده

اند و عضالت چهارسـر  باشند در بخش جلویی ران قرار گرفتههاي زانو میگروه عضالتی که بازکننده

هـر   .باشـند پهن میانی و پهن داخلی مـی  ارجی،پهن خ شوند و شامل عضالت راست رانی،ران نامیده می

  کشـگک را بـه سـمت بـاال      درشت نی متصل اسـت، وسط تاندون کشگکی که به برجستگی چهار عضله ت

االیی استخوان لگن ي جلویی بي چهارسر ران از خار خاصرهخط کشش عضله .کشند تا زانو را باز کنندمی

کز کشگک تا مرکز برجستگی درشت نی کشیده شده و خط کشش تاندون کشگکی از مربه مرکز کشگک 

در . شودیا زاویه چهارسر نامیده می Qآید، زاویه اي که توسط انتهاي این دو خط به وجود میزاویه .است

به طور کلی زنان  درجه یا کمتر است 20ر و در زنان درجه یا کمت 15حالت تشریحی این زاویه در مردان 

افزایش . هاي جهشی و پرشی متفاوت استاین زاویه در فعالیتارند ي بیشتري دتر زاویهبه علت لگن پهن

  هاسندروم فشرده شدن کشگک، کندروماالسی و آسیبزاویه موجب جابجایی یا درفتگی کشکک، این 
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Abstract: 
The purpose of the present research was to study the effect of 10 weeks of yoga exercises 
on the adolescent soccer players with genu varumas aged 13 to 18 years. The present study 
was a quasi-experimental study with applied purpose. The subjects of this study consisted 
of 30 teenage soccer players from 13 to 18 years old in the West Azerbaijan Provincial 
League with more than three years of regular soccer playing and were randomly divided 
into two groups of yoga and control exercises. First, the distance between the two knees 
was measured by using the caliper and the strength and flexibility of the lower extremities 
with a dynamometer and goniometer. Yoga group was given 10 weeks of yoga specific 
training, and again the distance between the knees, their strength and flexibility were 
measured. Then, data were analyzed using SPSS17 software. The results of this study 
showed that 10-week Yoga exercises increased the flexibility of the lower extremities 
muscles, but have no effect on the reduction of the distance between the knees and the 
strength of the lower extremities in soccer players with genu varumas. Therefore, it is 
concluded that yoga exercises have no effect on the abnormalities of genu varumas in 
soccer players aged between 13 to 18 years old. 
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