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 چکیده تحقیق

س رکت و حهای مختلف پیشرفت تمرینات تعادلی بر عملکرد، تعادل، کنترل ح مقایسه تاثیر روشهدف تحقیق حاضر 

ر آسیب سال در معرض خط 30تا  25زن دامنه سنی  45بود.  عمقی زنان فعال در معرض خطر آسیب اندام تحتانی

رل رار و کنتتک ایهپانتخاب شده و بصورت تصادفی به سه گروه مساوی تمرینات تعادلی بر پایه خطا، تمرینات تعادلی بر 

ربی به های تج نها به عمل آمده و گروهآتقسیم بندی شدند. پیش آزمون کنترل حرکت، تعادل، حس عمقی و عملکرد از 

های  دازه گیریین، انمدت هشت هفته تحت تمرینات تعادلی با دو رویکرد خطا و تکرار قرار گرفتند. بعد از هشت هفته تمر

گذاری بر تاثیر ه عالوهو نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد کمشابه با پیش آزمون بعمل آمده 

ات به تمرین ی نسبتهر دو روش تمرینی بر متغیرهای مورد بررسی، تمرینات تعادلی بر پایه خطا بصورت کلی تاثیر بیشتر

ر دو روش فاده از هی، استرگذاری هر دو روش تمرینتعادلی بر پایه تکرار بر افراد در معرض خطر داشته است. باتوجه به تاثی

 تمرینی با تاکید بر پایه خطا برای رفع مشکالت افراد در معرض خطر توصیه می شود.

نترل ک، حس عمقی، در معرض خطر، تمرینات تعادلی بر پایه خطا، تمرینات تعادلی بر پایه تکرار :کلیدواژه های فارسی

 حرکت، عملکرد، زنان.
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 مقدمه  1-1

ها نفر ورزش را های ورزشی خاص دارند و میلیونها نفر فعالیت بدنی منظم و یا غیر منظم در رشتهراسر جهان میلیوندر س

نظر از نوع فعالیت ورزشی و همچنین  ای آن را دنبال می کنند. صرفاند و به صورت غیر حرفهبه عنوان تفریح برگزیده

گیر ورزشکاران بوده است. به های ناشی از ورزش و فعالیت بدنی گریبانسیبای بودن آن، همواره آای یا غیر حرفهحرفه

ها که (. این آسیب1شوند )ورزشی می رده خود دچار آسیبها نشان داده بیش از مردان همویژه در زنان که بررسی

های درمانی زیادی که به فرد نهعالوه بر هزی .(3و2و1ین میزان شیوع آن در اندام تحتانی است )بیشتر تحقیقات نشان داده

ای می ای و غیرحرفههای ورزشی حرفهگیری همیشگی ورزشکار از عرصه فعالیتو جامعه تحمیل می کند گاه باعث کناره

های ورزشی را ها محققان زیادی علل اصلی وقوع آسیبکند. در طی سالهای روزمره فرد را دچار مشکل میشود و فعالیت

های ورزشی ها بوده اند. به نظر می رسد اکثر آسیبهایی برای کاهش میزان شیوع این آسیبو به دنبال راه اندبررسی کرده

تواند آسیب مجدد را نیز در پی داشته باشد. عوامل درونی با مداخله چندین عامل درونی و بیرونی رخ داده که پس از آن می

در ارتباط هستند. ورزشکاران برای پیشگیری از آسیب نیازمند بهبود این  های فردها و مهارتزا مستقیما با توانمندیآسیب

-های ارتقای این عوامل برای افراد در معرض خطر آسیب از اولویتریسک فاکتورهای درونی هستند. از این رو شناخت راه

های حرکتی سطوح فعالیتهای کار محققان علوم ورزشی است. بر طبق نتایج بسیاری از تحقیقات، ورزشکار برای انجام 

 (. 6و5و4بهینه عضالنی است ) 1باالتر و دوری از آسیب نیازمند عملکرد

های روزانه است شاخص تعیین کننده در بررسی توانایی عملکردی ورزشکار به که بخش جدایی ناپذیر اغلب فعالیت 2تعادل

های ورزشی است که به ویژه اندام ایجاد آسیب ترین عوامل(. ضعف در تعادل به عنوان یکی از مهم8و7رود )شمار می

های سنی برای حفظ تعادل خود بیش روی مطالعات حاکی از آن است که تمام گروه(. از دیگر9تحتانی را درگیر می کند)

(. این حس توانایی احساس یا درک موقعیت فضایی مفصل و حرکات بدن 11و10اند )وابسته 3از هر چیز به حس عمقی

های زیادی مطرح شده است و تعدادی از مطالعات به نتایج قطعی (. در این راستا تئوری12تفاده از چشم است )بدون اس

های مختلف افراد و همچنین بررسی های متفاوت استفاده شده، تحقیق بر روی گروهاند، با وجود این به دلیل روشرسیده

اثیر قرار داده باشند، در بسیاری از موارد نتایج قطعی حاصل متغییرهای متفاوت که ممکن است نتایج تحقیق را تحت ت

های تمرینی نشده است و همچنان نیازمند تحقیق و بررسی پیرامون این مهم هستیم. تمرینات تعادلی از جمله پروتکل

                                                           
1.Performance 
2. Balance 
3. Proprioception 
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ت. این بهبود عوامل خطرزا در ورزش هستند که علی رغم مطالعات فراوانی که صورت گرفته نیازمند بررسی بیشتر اس

و عملکرد زنان  ، کنترل حرکترا بر تعادل، حس عمقی با رویکردهای مختلفتحقیق در نظر دارد تاثیر تمرینات تعادلی 

 فعال در معرض خطر آسیب اندام تحتانی مقایسه کند.

 

 

 بیان مسئله 1-2

بیشترین میزان آسیب را به های ورزشی، اندام تحتانی دهد که در مجموع کل رشتهنتایج بسیاری از تحقیقات نشان می

، اندام تحتانی را به عنوان آسیب پذیرترین ناحیه بدن معرفی 3و جان 2، یترستد1(. اشمیت1.2.3خود اختصاص داده است )

های اندام تحتانی )بی ثباتی مفصل مچ پا، ( گزارش کردند که آسیب1380(. رهنما و همکاران )15و14و13کرده اند )

ها یورو از صل به ویژه مچ پا و...( نه تنها سالمت ورزشکاران را تهدید می کند، بلکه سالیانه میلیونکمبود حس عمقی در مفا

(. از سوی دیگر بسیاری از مطالعات بیانگر این است که زنان ورزشکار نسبت به 16)دهد منابع مالی کشورها را هدر می

 (. 1شوند )ی اندام تحتانی میدیدگهای ورزشی بیشتر دچار آسیبورزشکاران مرد طی فعالیت

های روزانه است و شاخص تعیین کننده در بررسی توانایی عملکردی ورزشکار به ناپذیر اغلب فعالیتتعادل بخش جدایی

و همکاران( تعادل را مهمترین بخش توانایی ورزشکار که در  4(. گامبتا و گری نیز )به نقل از بلک برن8و7رود )شمار می

ای است که پویایی (. حفظ تعادل، مهارت حرکتی پیچیده17باشد، معرفی نمودند )ها درگیر مین فعالیتاشکال گوناگو

های سریع دارند، یک العملهایی که نیاز به عکس( و در ورزش18وضعیت بدن را در جلوگیری از افتادن توصیف می کند )

و ضعف تعادل ورزشکار به عنوان یکی از مهمترین عوامل (. از این ر20و19محافظ ذاتی در مقابل آسیب فراهم می آورد )

و  5یونگ (.9شود )های فراوانی به ویژه در اندام تحتانی میآید که سبب وقوع آسیبهای ورزشی به حساب میایجاد آسیب

داد که تمرینات  ها نشانهفته تمرینات تعادلی بر حفظ نوسانات قامتی را مورد بررسی قرار دادند. نتایج آن 4تاثیر  6متزل

های داری سبب بهبود کنترل وضعیت بدن شده و در نتیجه موجب بهبود سطح عملکرد در ورزشتعادلی به طور معنی

هفته تمرین  6(. در تحقیقی دیگر هادی، تاثیر21کند )های اندام تحتانی جلوگیری میمختلف گردیده و از شیوع آسیب
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دل پویا مورد مطالعه قرار داد. نتایج این پژوهش نشان داد که برنامه قدرتی و قدرتی، پالیومتریک و ترکیبی را بر تعا

(. محمدی و همکاران نیز در تحقیق خود تمرینات قدرتی، 22بخشد)پلیومتریک توانایی حفظ تعادل پویا را بهبود می

ند و به این نتیجه رسیدند که انجام تعادلی و ترکیبب ) قدرتی تعادلی( را بر تعادل پویای نوجوانان پسر ورزشکار بررسی کرد

 (.23شود )شش هفته تمرینات تعادلی باعث بهبود برخی پارامترهای تعادلی می

(. حس 11و10اند )های سنی برای حفظ تعادل بیش از هر چیز به حس عمقی وابستهتحقیقات نشان داده تمام گروه

(. این حس به انجام 12بدن بدون استفاده از چشم است )عمقی، توانایی احساس یا درک موقعیت فضایی مفصل و حرکات 

-(. بنابراین حس عمقی نقشی برجسته در انجام بهینه مهارت24کند)حرکات دقیق و ظریف و تامین ثبات فعال کمک می

های (. از این رو هر گونه ضعف و اختالل در حس عمقی خطر بروز آسیب25های ورزشی و پیشگیری از آسیب دارد )

تواند منجر (. زیرا هر عاملی که باعث کاهش حس عمقی گردد می26دهد )اران را به صورت قابل توجهی افزایش میورزشک

به بروز عدم ثبات مکانیکی گشته و در نهایت مفصل را مستعد ضربات خفیف و آسیب نماید. عالوه بر این با ایجاد ضایعات 

(. در میان مفاصل بدن، حس 29و28و27یابد )شتر کاهش میلیگامانی در مفصل، به طور معکوس حس عمقی مفصل بی

عمقی مچ پا به دلیل تحمل وزن بدن و تنوع حرکات و در نتیجه تاثیرگذاری مستقیم بر تعادل بدن اهمیت خاصی دارد 

(. در مطالعاتی که در مورد ارتباط حس عمقی و تعادل انجام شده، مشهود است که کاهش حس عمقی مفصل مچ 31و30)

و  1(. زازوالک33و32احتمال زمین خوردن فرد و آسیب های متعاقب آن را به ویژه در اندام تحتانی افزایش می دهد ) پا

( بیان کردند زنان ورزشکاری که با کاهش حس عمقی در مفاصل تنه و اندام تحتانی مواجه اند، بیش از 2007همکاران )

(. از دیگر روی مطالعات زیادی نشان داده که حس عمقی قابل تعلیم 34سایر ورزشکاران در معرض بروز آسیب قرار دارند )

اند که تمرینات تعادلی و پرشی (. تحقیقات نشان داده35شود )است و بهبود آن باعث بهبود عملکرد و کاهش ناتوانی می

ی با مقایسه حس شود. حقیقی و همکاران در تحقیقباعث درگیر کردن سیستم حس عمقی و درنتیجه افزایش این حس می

های عمقی مفصل مچ پا در زنان سالم ورزشکار و غیر ورزشکار با و بدون فعالیت پرشی به این نتیجه رسیدند که فعالیت

(. شیرازی و همکاران نیز اثر ورزش های تعادلی بر 36پرشی، در بهبود وضعیت حس عمقی مفصل مچ پا موثر هستند )

دانشجویان دختر سالم مورد تحقیق قرار دادند و نشان دادند که انجام ورزش های حس عمقی مفاصل زانو و مچ پا را در 

 (.37تعادلی به شکل معنی داری سبب بهبود حس عمقی در مفاصل زانو و مچ پا می شود )
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 و فعالیت ر ورزشدتر، برای انجام فعالیت های حرکتی سطوح باالتر همراه با کاهش سطح انرژی مصرفی و صرف مدت کوتاه

ین علوم ورزش و ها، متخصص(. فیزیولوژیست6و5و4های روزمره و دوری از آسیب نیازمند عملکرد بهینه عضالنی هستیم )

 ز تمریناتاستفاده گویند که بهبود عملکرد عضالنی با استفاده از خواص فیزیولوژیک و طبیعی خود عضله با اتغذیه می

الب، غرسررانی پای های پالیومتریک بر عملکرد عضله چهاتاثیر تمرین (. برای مثال مطالعه38و6خاص امکان پذیر است )

ص توده خال ص جرم وها موجب افزایش حداکثر نیرو، کارکلی، توان، شاخدر دانشگاه تربیت مدرس نشان داد که این تمرین

 .(39) دهندبدن شده و زمان رسیدن به حداکثر نیرو، درصد چربی بدن و شاخص خستگی موضعی را کاهش می

های ورزشی، پیشگیری از آسیب بسیار مورد توجه محققین است. های باالی مالی و روانی آسیبامروزه با توجه به هزینه

های لیگ برتر را های مالی آُسیب در اندام های مختلف فوتبالیست(، در تحقیق خود که هزینه2012برای مثال کرانیان )

های میلیون تومان اعالم کرد. در سال 52دیدگی زانو را مستقیم و غیر مستقیم آسیب هایمطالعه کرده بود، میانگین هزینه

های ورزشی و همچنین طی بازتوانی مورد استفاده قرار به عنوان عنصر مهمی در پیشگیری از آسیب 1اخیر تمرینات تعادلی

شود بهبود با تخته تعادل انجام می(. دلیل عمده در ضرورت و اهمیت تمرینات تعادلی که بیشتر 41و40گرفته است )

عملکرد حرکتی و دستیابی به حداکثر پتانسیل مکانیسم کنترل عصبی ـ عضالنی و باز آموزی حس عمقی است. در نتیجه، 

و همکاران  2(. سولیگارد43و42باشد )های تمرینی ورزشکاران با اهمیت میبه کار بردن تمرینات تعادلی در مجموعه برنامه

های تعادلی بر دانشجویان دریافتند که این تمرینات باعث کاهش خطای مطلق وافزایش ا بررسی تاثیر برنامه( ب2008)

و همکاران نشان دادند که استفاده از برنامه ترکیبی )پلیومتریک، تکنیکی،  3(. پاترنو44شوند )حس عمقی مفاصل می

(. ابراهیمی و همکاران نیز با بررسی تاثیر تمرینات 45شد )خلفی را بهبود بخ -تعادلی و قدرتی( می تواند تعادل قدامی

های تعادلی و محدوده ثباتی پویا در مردان سالم با استفاده از سیستم تعادلی بایودکس نشان داد که انجام تعادلی بر آزمون

 (.46شود )شش هفته تمرینات تعادلی باعث بهبود برخی پارامترهای تعادلی می

ها مطرح شده و طبق نظر برخی از های ورزشی است که در پیشگیری از آسیبنیز یکی دیگر از شیوه 4تمرینات پلیومتریک

اند که تمرینات (. مربیان و ورزشکاران، مدعی48و47محققین موجب افزایش ثبات عملکردی مفاصل اندام تحتانی است )

ها اغلب برند. آنمستقیم عملکرد رقابتی را باال می آورند و به طورپلیومتریک، پل ارتباطی بین قدرت و توان به وجود می

(. تمرینات 49گیرند )تمرینات پلیومتریک را به عنوان روش به کارگیری قدرت، جهت توسعه عملکرد در نظر می
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 2گرایو بالفاصله یک انقباض درون 1ای از حرکات سریع و نیرومند است که شامل یک انقباض برونگراپلیومتریک مجموعه

تر تر و سریعوی است. از نظر فیزیولوژیکی نیز ثابت شده است که اگر عضله قبل از انقباض تحت کشش قرار گیرد، قویق

های متفاوت، مانورهای فرود و پرش در صفحات حرکتی مختلف و در شدت (. این تمرینات با پرش50منقبض خواهد شد )

و کم تحرک که از یک قدرت نسبی عضالنی برخوردار هستند نیز می (. حتی در افراد سالم 51شوند )های متفاوت اجرا می

زن نشان داد  27با مطالعه روی  3لپهارت 2005(. در سال 53و52توان اثرات مفید تمرینات پلیومتریک را مشاهده کرد )

ه برنامه هفته تمرین مقاومتی ایجاد می شود در حالی ک 8که تغییرات بیو مکانیکی و عصبی عضالنی مهمی بعد از 

( نیز نشان دادند عملکرد 2001(. دیالو و همکاران )54پلیومتریک نقش بیشتری در بهبود الگوی عملکرد عضالنی دارد )

 (.55پرش پسران نوجوان به طور معنا داری با تمرینات پلیومتریک افزایش یافته است )

، حس های تعادلفاکتور ترکیب با تمرین های دیگر برکنون تاثیر تمرینات تعادلی را به تنهایی و یا در مطالعات زیادی تا

در  ی تحقیقاتما بررسااند. ها بررسی و نیز با اثر بخشی تمرینات متعدد مقایسه کردهعمقی و عملکرد و پیشگیری از آسیب

ه ا پرداختهفاکتور بر این با رویکردهای مختلفدهد که هیچ یک به مقایسه تاثیر تمرینات تعادلی دسترس محقق نشان نمی

بر  و تکرار ر پایه خطابادلی باشند. از این رو ما در این تحقیق، برآنیم به این سوال پاسخ دهیم که آیا بین دو نوع تمرین تع

 یر؟خرد یا و حس عمقی زنان فعال در معرض خطر آسیب اندام تحتانی تفاوت وجود دا ، کنترل حرکتعملکرد، تعادل

 

 ضرورت و اهمیت تحقیق 1-3

های ورزشی نیز هستیم. های ورزشی در پی آن شاهد افزایش وقوع آسیبوجه به افزایش افراد شرکت کننده در فعالیتبا ت

 95اند. تا جایی که به گزارش برخی از آن ها بیش از تحقیقات میزان باالیی را برای شیوع آسیب در ورزش اعالم کرده

درصد،  35.78دیدگی شدند که اندام تحتانی با سیبآعی دچار سال فعال بوده اند به نو 3درصد افرادی که در طی 

های اندام تحتانی زنان را بیش اند که آسیب(. مطالعات متعدد دیگر نیز نشان داده56بیشترین میزان آسیب را داشته است )

ماه )آسیب 2.06ب بین ها در برخی مطالعات بسته به محل آسی(. میانگین دوره بهبود این آسیب1کند )از مردان درگیر می

میلیون تومان )آسیب مچ 16ماه )آسیب زانو( گزارش شده است. همچنین میانگین هزینه درمان آن را بین 5.5ساق پا( و 

های باالی آن، مشکالت (. طوالنی بودن مدت درمان در کنار هزینه57اند )میلیون تومان )آسیب زانو( اعالم کرده 52پا( و
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گیری ها گاه منجر به از دست دادن کل فصل مسابقه و یا کنارهآورد. همچنین آسیبان پدید میفراوانی برای ورزشکار

 (.2همیشگی از ورزش شده است )

ز مهمترین عوامل ا( ضعف تعادل ورزشکار به عنوان یکی 18از آنجایی که حفظ تعادل باعث جلوگیری از افتادن می شود )

 (. از9د )م تحتانی شوهای فراوانی به ویژه در انداتواند سبب وقوع آسیبکه میآید های ورزشی به حساب میایجاد آسیب

( 11و10)اند تههای سنی برای حفظ تعادل بیش از هر چیز به حس عمقی وابسدیگر روی تحقیقات نشان داده تمام گروه

ر این د(. 26د )دهافزایش میهای ورزشکاران را به صورت قابل توجهی بنابراین ضعف و اختالل در آن خطر بروز آسیب

همچنین با  (.31و30میان حس عمقی مچ پا به دلیل تحمل وزن بدن و تنوع حرکات در تعادل بدن اهمیت خاصی دارد )

-نه عضالت نه تنها می(، عملکرد بهی6و5و4توجه به اهمیت عملکرد عضالنی برای فعالیت های روزانه بویژه در ورزشکاران )

تر گردد ن کوتاههای حرکتی سطوح باالتر همراه با کاهش سطح انرژی مصرفی و صرف مدت زماالیتتواند باعث انجام فع

 (.6و5بلکه نقص در عملکرد، رابطه مستقیمی با بروز آسیب دارد )

ز ظر برخی انهای پیشگیری از آسیب مطرح شده است. طبق های ورزشی است که در طرحیکی از شیوه تعادلیتمرینات 

تمرینات  (.48و47شود )ب افزایش ثبات عملکردی مفاصل اندام تحتانی و درنتیجه کاهش خطر آسیب میمحققین موج

ل ست که شامرومند اای از حرکات سریع و نیمجموعه تعادلی بر پایه تکرار و خطا بخشی از تمرینات پلیومتریک هستند و

ل از ر عضله قبکه اگ نظر فیزیولوژیکی ثابت شده است یک انقباض برونگرا و بالفاصله یک انقباض درون گرای قوی است. از

ند که تمرینات ا(. مربیان و ورزشکاران، مدعی50تر منقبض خواهد شد )تر و سریعانقباض تحت کشش قرار گیرد، قوی

ین ز ارند. اباال میآورند و به طور مستقیم عملکرد رقابتی را بپلیومتریک، پل ارتباطی بین قدرت و توان به وجود می

عادل، بهبود ت(. همچنین بهبود 49شود )تمرینات به عنوان روش به کارگیری قدرت، جهت توسعه عملکرد استفاده می

عمده علت  عملکرد حرکتی و دستیابی به حداکثر پتانسیل مکانیسم کنترل عصبی ـ عضالنی و باز آموزی حس عمقی،

های امهجموعه برنی در م. به همین دلیل به کار بردن تمرینات تعادلاستفاده از تمرینات تعادلی در برنامه های مختلف است

 (. 43و42تمرینی ورزشکاران بسیار با اهمیت و بسیار پراستفاده است )
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 اهداف تحقیق 1-4

 هدف کلی 1-4-1

حس عمقی  و حرکت ، کنترلبر عملکرد، تعادل تکرارهدف کلی تحقیق حاضر مقایسه تاثیر تمرینات تعادلی بر پایه خطا و 

 زنان در معرض خطر آسیب اندام تحتانی است.

 

 اهداف اختصاصی 1-4-2

 حتانیبر عملکرد زنان در معرض خطر آسیب اندام ت تکراربر پایه خطا و .مقایسه تاثیر تمرینات تعادلی 1

 تانیحاندام ت بر تعادل زنان در معرض خطر آسیب تکراربر پایه خطا و . مقایسه تاثیر تمرینات تعادلی 2

 تحتانی بر حس عمقی زنان در معرض خطر آسیب اندام تکراربر پایه خطا و . مقایسه تاثیر تمرینات تعادلی 3

 یدام تحتانزنان در معرض خطر آسیب ان کنترل حرکتبر  تکرارمقایسه تاثیر تمرینات تعادلی بر پایه خطا و  .4

 های تحقیقفرضیه 1-5

 

  جود دارد.ونی تفاوت بر عملکرد زنان در معرض خطر آسیب اندام تحتا تکراریه خطا و تمرینات تعادلی بر پا.بین تاثیر 1

ود تفاوت وج ام تحتانیبر تعادل عملکرد زنان در معرض خطر آسیب اند تکرارتمرینات تعادلی بر پایه خطا و . بین تاثیر 2

 دارد. 

 رد.ت وجود داتانی تفاوان در معرض خطر آسیب اندام تحبر حس عمقی زن تکرارتمرینات تعادلی بر پایه خطا و . بین تاثیر 3

 فاوت وجودحتانی تتب اندام زنان در معرض خطر آسی کنترل حرکتبر  تکرار. بین تاثیر تمرینات تعادلی بر پایه خطا و 4

 دارد.

 

 

 متغیرهای تحقیق 1-6

 بر پایه خطا و تکرار متغیر مستقل: تمرینات تعادلی

 حس عمقیکنترل حرکت و عادل، متغیر وابسته: عملکرد، ت
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 های تحقیقمحدودیت 1-7

 قلمرو تحقیق 1-7-1

 سال بودند. 30تا  25های تحقیق شامل زنان فعال بین نمونه .1

 ها نقص وجود داشت.نمونه شاخص آزمون پرش تاک 5شاخص از  2حداقل در  .2

 دیدگی بودند.ها در لگن و اندام تحتانی خود فاقد هر گونه آسیبنمونه .3

 مبتال نبودند. های ناحیه کمر به ویژه کمردرد مزمنها به آسیبنهنمو .4

 نداشتند. ای از التهاب حاد در مفاصل بزرگ تحمل کننده وزنها هیچ نشانهنمونه .5

 ها در یک سال گذشته در برنامه تمرینات تعادلی شرکت نکرده بودند.نمونه .6

 شرکت نکرده بودند. ها در یک سال گذشته در برنامه تمرینات پلیومتریکنمونه .7

 اند.ها در یک سال گذشته هیچگونه سابقه بارداری و زایمان نداشتهنمونه .8

 

 های غیرقابل کنترلمحدودیت 1-7-2

 هاشرایط روحی آزمودنی .1

 هاگیریها هنگام تمرینات و اندازهانگیزه و عالقه نمونه .2

 تغذیه .3

 استراحت .4

 

 های تحقیقفرض پیش 1-8

 اند.ری اطالعات را در نهایت صداقت پر کردهآوها فرم جمعآزمودنی .1

 اند.ها و تمرینات کردهها نهایت تالش خود را در انجام آزمونآزمودنی .2

 اند.ها به یک میزان بازخورد دریافت کردهدر هنگام تمرینات آزمودنی .3
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 .تعریف عملیاتی(2. تعری مفهومی، 1های کلیدی )تعریف واژه 1-9

 تعادل 1-9-1

قسیم بندی کلی، ت(. بر طبق یک 1شود )ادل به عنوان فرایند حفظ مرکز ثقل بدن در محدوده سطح اتکا تعریف می. تع1

فظ مرکز ثقل خود در محدوده (. تعادل پویا به توانایی فرد در ح13شود )پویا و پویا تقسیم میتعادل به سه نوع ایستا، نیمه

 (.14سطح اتکای متحرک اطالق می شود )

 ه است.ده قرار گرفتگیری تعادل در این تحقیق مورد استفا، اسکات تک پا و جفت پا برای اندازهYهای تعادلی ن.آزمو2

 

 عملکرد 1-9-2

بلیت یجه یا قام یک نتباشد. در واقع توانایی انجا. مجموعه توانایی یک فرد برای ابراز یک خروجی و کارکرد مناسب می1

ارد ی بستگی دای ورزشهها در اجرای فعالیتن فاکتور در ورزشکاران به میزان خروجی آنایجاد آن را عملکرد گویند که ای

(2.) 

سکات ک پا و اتهای جهش عملکردی تک پا، جهش تک پا، اسکات ها به وسیله آزمون. در این تحقیق عملکرد آزمودنی2

  .گرفتجفت پا مورد ارزیابی قرار 

 

 حس عمقی 1-9-3

 وجود درمهای مکانیکی ات حسی جمع آوری شده در سیستم عصبی مرکزی به وسیله گیرنده. حس عمقی حاصل اطالع1

ضعیت حرکت (. این حس موجب اطالع فرد از و83باشد )ها، عضالت، تاندون ها و پوست میکپسول مفصلی، لیگامنت

دد گرم آن میمفصل شده و در نهایت باعث نظم بخشیدن به انقباض عضالنی به منظور حرکت مفصل و استحکا

ه از ن استفاد(. به عبارت دیگر حس عمقی، توانایی احساس یا درک موقعیت فضایی مفصل و حرکات بدن بدو14،26،24)

 (.3چشم است )

از اده ا استف. در این تحقیق ارزیابی حس عمقی، حس وضعیت مفصل مچ پا به صورت فعال و در زنجیره حرکتی باز ب2

 .دانجام ش گونیامتر یونیورسال
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 تمرینات تعادلی 1-9-4

ح عمقی مطر وزی حس. تمرینات تعادلی عمدتا با استفاده از تخته تعادلی صورت می گیرند به عنوان روشی برای باز آم1

 (.15گردیده اند)

جلسه به طول  16هفته و  هشت( استفاده شده که به مدت 2008. در این تحقیق از تمرینات تعادلی مکئون و همکاران )2

 (.58مید )انجا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :فصل دوم

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 



100 

 

 مقدمه 2-1

لعه قرار رد مطادر این فصل ابتدا در قسمت مبانی نظری، مفاهیم اساسی که در حوزه این پژوهش دارای اهمیت است مو

 گیرد. سپس در بخش پایانی فصل تحقیقات انجام شده در این حوزه ارائه می شود.می

 مبانی نظری 2-2

 حس عمقی 2-2-1

، کینستازیا را به عنوان حس حرکت شرح داد که بموجب آن فرد از وضعیت و حرکات اندام های 1887، در سال 1باستیان

بوسیله این حس است که  خود آگاه شده و قادر می گردد که تفاوت بین درجات مختلف مقاومت و وزن را تشخیص دهد.

از دستورات ناخودآگاه در اجرای حرکات را صادر می کند. واژه حس عمقی، که در ابتدا توسط مغز، بطور کلی بسیاری 

. حس عمقی، به عنوان (59)بکار رفت، بنظر می رسد به حس های بدن اطالق شده است  1906در سال  2شرینگتون

می شوند، تعریف شده است که به  دروندادهای عصبی حاصل از پایانه های عصبی ویژه که گیرنده های مکانیکی نیز نامیده

. حس عمقی، یک بازخورد حسی است که در حس آگاهانه )حس عضله(، (60)سیستم عصبی مرکزی انتقال داده می شوند 

وضعیت کلی)تعادل پاسچری( و وضعیت بخش های دیگر بدن )پایداری مفصل( نقش دارد. این حس بوسیله گیرنده های 

 .(61)اندن ها، لیگامنت ها و کپسول مفصلی قرار دارند انتقال می یابد حس عمقی که در پوست، عضالت، ت

 

 گیرنده های حسی کمک کننده به حس عمقی  2-2-1-1

گیرنده های حسی عضالت، مفاصل، و پوست همه در حس عمقی نقش دارند. در عضالت، مهمترین گیرنده های حسی، 

های عضالنی، گیرنده های پیچیده ای هستند که بطور موازی با دوک های عضالنی و اندام های وتری گلژی هستند. دوک 

تارهای عضالنی قرار می گیرند. دوک های عضالنی، کپسول های مخروطی )دوکی شکل( پر از مایعی از جنس بافت همبند 

 وکی، دوهستند که دسته هایی از تارهای عضالنی کوچک )تارهای درون دوکی( در آن قرار می گیرند. در تارهای درون د

( دوک های عضالنی و پایانه های aΙعصب های آوران اولیه ) 3نوع از پایانه های عصبی حسی قرار دارد:پایانه های مارپیچی

 ( دوک های عضالنی.ΙΙعصب های آوران ثانویه ) 4گل افشان

                                                           
1 Bastian 
2 Sherrington 
3 Spiral endings 
4 Flower-spray endings 
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د. ئه می دهنا ارات رهر نوع از پایانه های دوکی عضالت با کشش عضله فعال می شوند و سیگنال های مربوط به طول عضال

عال شده، جاری فپایانه اولیه از پاسخ دینامیک بیشتری برخوردار است. این آوران، در هنگام شروع کشش، بصورت انف

یز خود ن سرعت و شتاب را همانند طول عضله پیام رسانی می کند. دوک های عضالنی دارای عصب حرکتی مربوط به

سی ایانه حپرا عصب دهی می کند. هنگامی که انقباض تارهای درون دوکی در هستند که تارهای عضالنی درون دوکی 

نداد ثر بروکشش ایجاد می کند، همانگونه که کشش عضله موجب شلیک دوک عضالنی می شود، این امر می تواند در ا

 ی باشدچیده محرکتی نیز رخ دهد. به همین دلیل تفسیر سیگنال های دوک عضالنی در هنگام انقباضات فعال عضله پی

(59). 

 1اندام های وتری گلژی در اتصال عضالنی وتری قرار گرفته اند. این ارگان ها شامل تارهای تنیده شده مختلف از کالژن

تار عضالنی( متصل است. تارهای  25تا  3است که از یک طرف به تاندون و از طرف دیگر به تعدادی از تارهای عضالنی )

عصب دهی می شود. اگرچه ارگان  Ιbله کپسولی از بافت همبند پوشیده شده و با نورون حسی تنیده شده از کالژن بوسی

های تاندونی می توانند در پاسخ به کشش غیر فعال کل عضله فعال شوند، اما این ارگان ها به نیروهای فعال تولید شده 

 بوسیله تارهای عضالنی ویژه متصل به آنها حساسیت بسیار باالیی دارند.

 

 دوک های عضالنی 2-2-1-2

آوران های عضالنی در ارتباط با حس حرکت و وضعیت مفصل، آوران های حاصل از دوک عضالنی هستند. این آوران ها با 

کشش دوک های عضالنی در هنگام کشش عضله شلیک می شوند. مطالعات بر روی انسان و حیوانات نشان داده است که 

، Ιaگام حرکات غیرفعال، وضعیت و حرکت مفصل را پیام رسانی کنند. آوران های دوک های عضالنی می توانند در هن

، اصواًل وضعیت را پیام رسانی ΙΙسرعت )به عنوان بخشی از وضعیت( را پیام رسانی می کنند در حالیکه آوران های گروه 

عضالنی در هنگام کوتاه شدن غیر  می کنند. فعالیت دوک عضالنی با افزایش طول عضله افزایش می یابد اما اکثر دوک های

فعال عضله خاموش می مانند. بنابراین، عضالت هر دو طرف یک مفصل به دریافت پیام های مناسب از حرکت و وضعیت 

مفصل نیاز دارند. تحریک آوران یک دوک عضالنی منفرد هیچ حسی را ایجاد نمی کند اما هنگامی که تعداد زیادی از دوک 

حرکت و تغییر در وضعیت مفصل احساس می شود.  ریشن اعمال شده به تاندون عضله فعال می شوند،های عضالنی با ویب

احساس می شود. فرکانس حرکات غیر واقعی پیوسته در جهت افزایش طول عضله ای که ویبریشن به آن اعمال شده است 

                                                           
1 Strands of collagen 
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آنها مربوط به فرکانس ویبریشن است،  مگاهرتز(، خطای حسی زیادی را در حرکاتی که سرعت 100های باالی ویبریشن )

نسبت داده می شود. در فرکانس پایین ویبریشن، خطای حسی  Ιaایجاد می کنند. این خطای حسی به تخلیه آوران های 

نسبت  ΙΙحرکات کاهش می یابد اما خطای حسی تغییر وضعیت هنوز وجود دارد. این مورد به فعالیت آوران های گروه 

 .(59) داده می شود

 

 گیرنده های لیگامنت و مفصل 2-2-1-3

در مفاصل، پایانه های حسی در کپسول مفصلی و لیگامنت ها قرار گرفته اند. گیرنده های حسی ویژه لیگامنتی مشاهده 

. پایانه های رافینی، اعصاب آوران کند (63و62)هستند  2و جسمک های پاسینی 1مچ پا، پایانه های رافینی شده در مفصل

هستند که به کشش در کپسول مفصلی حساس هستند. این آوران ها در انتهای دامنه حرکتی عضالت بیشترین  3سازگار

شلیک را دارند، اما تعداد کمی از آوران ها می توانند در بخش میانی دامنه حرکتی مفصل شلیک شوند، یعنی بطور ویژه 

مکانیکی بیشتری را در مقایسه با گیرنده های  گیرنده های مکانیکی موجود در قطب های لیگامنت ممکن است فشار

. (64)موجود در بخش میانی لیگامنت دریافت کنند و در کنترل کشش وارده بر لیگامنت نقش مؤثرتری داشته باشند 

ها مشاهده شده است. این گیرنده ها نیز به کشش پاسخ می دهند  گیرنده های بزرگتر مشابه با ارگان تاندنی در لیگامنت

در مقایسه با گیرنده های کپسول مفصلی، آستانه باالتری دارند. دیگر گیرنده های مفصلی که می توانند در انتقال حس اما 

 عمقی مچ پا نقش داشته باشند، گیرنده های کششی رافینی و پاسینی شکل موجود در کپسول مفصلی هستند.

 

 گیرنده های پوستی 2-2-1-4

، که در (56)می باشند  ΙΙ4 به حس عمقی مربوط هستند، گیرنده های کندسازگار در پوست، گیرنده هایی که مستقیماً

پاسخ به کشش پوست در جهات معین، شلیک می شوند و هنگامی که پوست یک طرف مفصل کشیده شده و پوست سمت 

 دیگر فشرده می شود، تغییرات زاویه مفصل را پیام رسانی کنند.

دهد که آوران های کندسازگار در هنگام تغییر زاویه مفصل در پاسخ به کشش پوست مطالعات آوران های پوستی نشان می 

می توانند شلیک شوند. به عنوان مثال، شلیک آوران های مناطق گیرندگی پشت دست در هنگام فلکشن مفاصل کف 

                                                           
1 Ruffini endings 
2 Pacinian corpuscles 
3 Slowly adapting afferents 
4 Slowly adapting type II-SAΙΙ 
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سیگنال کنند. فعالسازی افزایش می یابد. بنابراین این آوران ها می توانند حرکت و وضعیت مفصل را  1بند انگشتی-دستی

آوران های پوست می تواند اطالعاتی از حرکات مفاصل انگشتان و اندام ها ایجاد کند. اگر با استفاده از کشیدن یک باند 

چسبی بر روی پوست، پوست یک سمت مفصل کشیده شود بسیاری از افراد حرکات اطراف مفصل را حس می کنند. اگر 

شرده شود این حس افزایش می یابد. هنگامی که دروندادهای حاصل از پوست با همزمان پوست سمت دیگر مفصل ف

بیحس کننده های موضعی حذف شود درک حرکت و وضعیت مفصل کاهش می یابد اما در مفاصل انگشتان از بین نمی 

راین درونداد حسی رود و همچنین با استفاده از بیحسی بخشی از پوست اطراف زانو این اختالل حس اتفاق نمی افتد. بناب

حاصل از پوست در درک حرکت و وضعیت نقش دارد. ممکن است جبران کاهش حس در مفاصل اندام های بزرگتر نسبت 

 به مفاصل دست آسان تر باشد.

سیگنال های عصبی حاصل از تمام این گیرنده های حسی از طریق نورون های حسی قطور میلین دار و بوسیله اجسام 

در گره عصبی ریشه خلفی و پیش آمدگی های آنها در محلی که از طریق ریشه خلفی به نخاع وارد می  سلولی قرارگرفته

شوند، انتقال داده می شوند. عصب های آوران پوستی اندام فوقانی و تحتانی مستقیماً به بصل النخاع یعنی جایی که در آن 

انی نیز به بصل النخاع رفته و سیناپس ایجاد می کنند اما تشکیل سیناپس می دهند، می روند. آوران های عضالت اندام فوق

نخاع هستند. سیگنال های حس عمقی از  2آوران های عضالت اندام تحتانی دارای یک سیناپس میانجی در ستون کالرک

 .(59)بصل النخاع به طرف مقابل در تاالموس رفته و از آنجا به کورتکس منتقل می شوند 

 

 در کنترل حرکتینقش حس عمقی  2-2-1-5

نقش اطالعات حاصل از حس عمقی در کنترل حرکتی را می توان به دو طبقه جدا کرد. اولین طبقه شامل نقش حس 

عمقی در ارتباط با محیط خارج می باشد. برنامه های حرکتی اغلب باید برای تطابق با اختالالت ناخواسته و یا تغییرات 

ن اطالعات همواره بیشتر مرتبط با دروندادهای بینایی است، اما محیط های محیط خارج تنظیم شوند. اگرچه منبع ای

زیادی وجود دارد که در آن درونداد حس عمقی سریعترین و یا دقیق ترین درونداد و یا هر دو است. بعنوان مثال، در هنگام 

ح اتکای ناهموار مورد نیاز است. برداشتن یک جعبه در حین راه رفتن، اصالح برنامه حرکتی در راه رفتن در پاسخ به سط

اگر بینایی شخص بر روی جعبه ثابت شود، او ممکن است به ناهمواری سطح اتکا توجه نکند. بعالوه برای تغییر در گیرنده 

های پوستی کف پا، گیرنده های مکانیکی عضالت و مفصل، میزان تغییر وضعیت مفصل مچ پا را گزارش می کنند و اصالح 

                                                           
1 metacarpophalangeal 
2 Clarke’s column 
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نامه حرکتی را انجام می دهند. همچنین برنامه ریزی حرکات، نیازمند توجه به محدودیت های محیطی است. مورد نیاز بر

این قضیه بویژه در مورد انتخاب استراتژی برای حفظ کنترل پاسچری صادق است. بعنوان مثال تشخیص حسی یک نرده 

(، برنامه ریزی مورد استفاده برای جلوگیری از سقوط محافظ پله از سیگنال های پیرامونی )کینستازیا، تغییر وضعیت مفصل

بر روی پله شیب دار را تغییر می دهد. در حین برنامه ریزی مراحل حرکت، تصاویر بینایی برای ایجاد یک مدل از محیطی 

به  که حرکت در آن رخ می دهد، مورد استفاده قرار می گیرد. حس عمقی بعنوان یک عامل اساسی در حین اجرای حرکات

 منظور تطابق فرمان های پیش خوراندی حاصل از تصاویر بینایی توصیف شده است.

ده در یجاد شادومین طبقه از نقش اطالعات حس عمقی در کنترل حرکتی، در برنامه ریزی و اصالح فرمان های حرکتی 

و  لحظه فصل در همانداخل بدن می باشد. قبل و در هنگام فرمان حرکتی، سیستم کنترل حرکتی باید به وضعیت م

 ه کند. حست، توجتغییرات آن که در فعل و انفعاالت مکانیکی پیچیده در داخل اجزاء سیستم عضالنی اسکلتی درگیر اس

حرکتی  کنترل عمقی به بهترین وجه اطالعات مربوط به حرکات مورد نیاز اجزاء مختلف بدن و وضعیت را برای سیستم

ی انجام حرکت درجه، نیروی دقیق مورد نیاز عضله برا 10یک مفصل به طول کمان  فراهم می آورد. در یک حرکت قوسی

رای یک بضالنی عبه زاویه مفصل بستگی دارد. همانگونه که یک شخص می تواند حدس بزند، تعیین اینکه چه مقدار تنش 

ا غییراتی رصل، تر زاویه مفحرکت مورد نیاز است، در حرکات چند مفصلی بسیار سخت و پیچیده می شود. هرگونه تغییر د

ز ا، ترتیبی حرکات در مزیت های مکانیکی مرتبط با تمام عضالتی که از مفصل عبور می کنند، ایجاد می کند. بسیاری از

هم  د یعنیحرکات همراه با هم یک مفصل می باشد. سیستم کنترل حرکتی باید به حرکات چندگانه توجه داشته باش

کت جاد حرل سازی عضالت و هم حرکات غیرمستقیم بین اجزاء )حرکت یک مفصل موجب ایحرکات مستقیم ناشی از فعا

م می ا فراهردر مفصل دیگر می شود(. حس عمقی بسیاری از اطالعات مورد نیاز برای حل مشکالت تمامی این حرکات 

 .(66)آورد 

 

 حرکتی پایداری عملکردی مفصل-نقش حس عمقی در کنترل حسی 2-2-1-6

س عمقی حاصل از گیرنده های مفصل و عضله، در کنترل هرگونه حرکتی، حتی یک حرکت ساده، نقشی اطالعات ح

اساسی را ایفا می کنند. اجرای تمام تکالیف حرکتی، رویدادهایی ویژه و گاهی اوقات بسیار ظریف هستند که در جهت 

)پایداری مفصل( می باشند. در ارتباط با  آمادگی، حفظ و بازگرداندن پایداری کل بدن )پایداری پاسچری( و اجزاء آن
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پایداری مفصل، این اعمال نشاندهنده کنترل عصبی عضالنی می باشد. حس عمقی در حفظ هر دو نوع پایداری بسیار 

 حیاتی می باشد.

دی (، یکی از انگاشته های اصلی در ارتباط با نقش آوران های مفصل در پایداری عملکر1938) 1از زمان مطالعه پالمر

( است. اما این امر یک عقیده مطلق و مسلم نیست و α-MNsمفصل، فعالسازی رفلکسی مستقیم نورون های حرکتی آلفا )

حرکتی شده است. شواهد مستقیم در حمایت از وجود -موجب یکی از بزرگترین مباحثه های مداوم بر سیستم حسی

مچ پا  لیگامنت یا کپسول مفصلی و یا هردو در مفاصل زانو، عضالنی، با تحریک الکتریکی و مکانیکی-رفلکس های لیگامنتی

کاربرد و شانه بدست آمده است. مشابه با استفاده از تحریک الکتریکی تارهای عصبی آوران برای اثبات طرح ریزی قشر مغز،

ی مکانیکی با این یافته ها در اعمال فیزیولوژیک طبیعی نامشخص است و جای بحث و تفکر دارد. بویژه در محرک ها

مورد بحث قرار گرفته است. حتی با فرض  α-MNافزایش بارهای فیزیولوژیک طبیعی، بار مورد نیاز برای ایجاد پاسخ های 

مهمترین مسئله بر کارایی این رفلکس در حمایت مفصل به دلیل زمان های  عضله وجود دارد،-اینکه رفلکس لیگامنت

. علیرغم ژه در مقایسه با رفلکس های ایجاد شده بوسیله دوک های عضالنی، می باشدتأخیر و کم بودن تعداد پاسخ ها، بوی

مطالعات انسان در محیط طبیعی در زمینه اختالالت مفاصل مچ پا و زانو با  اصول علمی بحث برانگیز و شواهد تجربی،

صل مچ پا تعداد مطالعاتی که افزایش الکترومایوگرافی انجام شده و نتایج متغیری بدست آمده است. بعنوان مثال، در مف

تأخیر را در مفاصل دارای ناپایداری مکانیکی، عملکردی و یا هردو مشاهده کرده اند برابر با مطالعاتی است که تفاوتی را 

 .(66)گزارش نکرده اند 

مفصل موجب تأثیرات  بر این مورد که آوران های در مقابل مطلب بظاهر بحث برانگیز فعالسازی نورون های حرکتی آلفا،

( می شود اتفاق نظر زیادی وجود دارد. جالب توجه است که برخالف آنچه γ-MNsمشابه بر روی نورون های حرکتی گاما )

افزایش در فعالیت عضله در پاسخ به تحریک گیرنده های مکانیکی را  (،1967)3و ویک 2فریمن که بسیاری ادعا می کنند،

. از زمان تحقیق آنها بسیاری از مطالعات فعالیت رفلکسی آوران های α-MNsدهند و نه  نسبت می γ-MNsبه فعالسازی 

از طریق تحریک الکتریکی و کشش بافت ها با استفاده از سطوح نیروی پایین تر از آستانه آسیب بافت  γ-MNsمفصل بر 

های حاصل از منابع زیرپوستی و یا عضله و که ممکن است از درونداد γ-MNو یا درد، را اثبات کرده اند. افزایش فعالسازی 

                                                           
1 Palmer 
2 Freeman 
3 Wyke 



106 

 

همچنین فرمان های نزولی باالتر از نخاع باشد، حساسیت دوک عضالنی را باال می برد. ارتباط افزایش حساسیت دوک 

 .(66)حرکتی پایداری عملکردی در بحث سفتی عضله آشکار می شود -عضالنی با کنترل حسی

تغییر طول تعریف می شود. در مقابل سفتی عضله که منحصراً به ویژگی های  بعنوان نسبت تغییر نیرو به 1سفتی عضله

سفتی مفصل شامل نقش تمام ساختارهای موجود در  اطالق می شود، 2سفتی مشاهده شده در بافت های انقباضی عضالت

ل مفصلی و غضروف( کپسو داخل و خارج مفصل )عضالت، تاندون ها، پوست، بافت زیرپوستی، غالف تاندون، لیگامنت ها،

نقش هر کدام از ساختارهای مربوط به سفتی مفصل انجام شده است. اکثر این  می باشد. مطالعات متعددی به منظور تعیین

مطالعات بیان کرده اند که عضله و ساختارهای لیگامنتی و کپسولی که از مفصل عبور می کنند در وضعیت های غیرفعال 

تقسیم بندی کرد. بسیاری از  4و بیرونی 3سفتی عضله را می توان به دو جزء)رفلکس( درونیبه یک اندازه نقش دارند.نقش 

اجزاء مانند بافت عضله و بافت های غیر انقباضی)تاندون و غالف تاندون( متصل به آن شامل میزان زیادی کالژن هستند. 

ن می دهند. بعالوه بخش درونی شامل تعداد را از خود نشا 6و ویسکوزیته 5بنابراین در هنگام کشش ،ویژگی های کشسانی

)سطح فعالسازی عضله( که در یک لحظه فعال هستند و همچنین فاکتورهای تارهای  7میوزین-پل های عرضی اکتین

سرعت( و کل عضالت )مانند ترتیب تارهای عضالنی در داخل عضله( می -تنش و نیرو-عضالنی منفرد )مانند نسبت طول

موجود در داخل یک عضله در یک لحظه معین از عملکردهای رفلکس های ذکرشده و فرمان های  باشد. سطوح فعالسازی

 اثر می گذارد. α-MNsنزولی است که بر مخزن 

عوامل درونی در ایجاد سفتی عضله، از افزایش فعالسازی رفلکسی عصبی عضله ناشی می شود. این امر به میزان زیادی 

های حرکتی تعیین می شود که بخودی خود به حساسیت آوران های اولیه دوک  بوسیله قابلیت تحریک مخزن نورون

و همچنین فرمان های عصبی نزولی وابسته است. عالوه بر  9)اتوژنتیک( و هتروژنتیک 8عضالنی در اثر رفلکس های خودزا

یه، سرعت(، نقاط این اجزاء تعدادی از عوامل متقابل شامل کل مجموعه عضله و مفصل مانند کینماتیک مفصل)زاو

 .(66)عضله، تاندون، استخوان( از عوامل درونی هستند ای عضله( و بافت های حرکت کننده)اتصال)محل دقیق ابتد

                                                           
1 Muscle stiffness 
2 Tenomuscular tissues 
3 intrinsic 
4 extrinsic 
5 elasticity 
6 viscosity 
7 Actin-Myosin cross-bridges 
8 autogenetic 
9 heterogenetic 
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به نظر می رسد که افزایش سفتی عضله، و در اثر آن افزایش سفتی مفصل، یک ویژگی مفید برای تقویت پایداری 

ت سفت باید در مقابل جابجایی های ناگهانی مفصل بصورتی مؤثر عملکردی مفصل خواهد بود. در مرحله اول، عضال

مقاومت کنند. اگرچه تمام نیروهای ضدپایداری ممکن است بطور کامل خنثی نشوند، اما اندازه بسیاری از این نیروها را می 

می که پایداری مکانیکی توان کاهش داد و با این کار شیوع دررفتگی و آسیب مفصل را پایین آورد. این امر می تواند هنگا

در حفظ پایداری عملکردی ضروری باشد و در تشریح همبستگی متوسط مشاهده شده بین سفتی عضله  دارای نقص است،

 1( در تحقیق مک نایر و همکارانشACLهمسترینگ و توانایی عملکردی افراد دارای نقص در لیگامنت صلیبی قدامی )

شده است که انقباض ارادی گروهی از عضالت، سفتی مفصل را افزایش می دهد. ( کمک کننده باشد. نشان داده 1991)

 اعتقاد بر این است که انقباض همزمان عضالت مخالف، با افزایش فشردگی بین سطوح مفصلی، سفتی مفصل را باال می برد.

عضالت  ین است کهاد بر نین اعتقادر مرحله دوم، اصوالً عضالت سفت ظرفیت های بالقوه اجزاء بیرونی را باال می برند. همچ

ز ریق بخشی اطبارها را بسیار سریع به دوک های عضالنی منتقل کرده و از این  سفت به عنوان پیامد افزایش فعالسازی،

یکی لکترومکانأخیر اتزمان تأخیر مرتبط با شروع فعالیت رفلکسی را کاهش می دهند. برخی از رویدادهای فیزیکی مؤثر در 

ی هستند عالسازفصله زمانی بین فعالسازی عضله و شروع شتاب اجزاء بدن، در عضالتی که دارای سطوح باالی مانند فا

لکه اال است برونی بکاهش یافته است. بنابراین نه تنها مقاومت اولیه در مقابل جابجایی مفصل به دلیل افزایش سفتی د

 .(66)می یابد  توانایی بکارگیری یک پاسخ رفلکسی اصالح شده نیز افزایش

مراکز باالتر کنترل حرکتی دارای این امتیاز است که ناکارآمدی ثابت کننده های ایستا که در اثر تغییر الگوهای حرکت و 

شواهد مستقیم و غیرمستقیم پیشنهاد  فعالسازی عضله رخ می دهد را جبران می کنند. همانند مورد رفلکس های نخاعی،

حرکتی باالتر از نخاع مؤثر بر پایداری مفصل بسیار -نیکی مفصل و لیگامنت در کنترل حسیمی کنند که گیرنده های مکا

ضروری می باشند. در انسان دشواری این جنبه از سیستم حرکتی از عدم توانایی در فراهم کردن دستکاری های 

براین محققان اغلب تالش می آزمایشگاهی منفرد بر یک یا چند ساختار هدف بدون عوامل مداخله گر ناشی می شود. بنا

کنند با نگاه به گذشته بیمار، بیماران دارای وضعیت های مختلف را ارزیابی کرده و بر طبق آن نتیجه بگیرند که آیا تغییرات 

مشاهده شده یا سازگاری ها در اثر آسیب به ثابت کننده های ایستا است یا عوامل عصبی و یا هردو. شواهد مستقیم در 

حرکتی پایداری پویای مفصل، تنها از مطالعات بر روی حیوانات پس -نقش گیرنده های مفصلی در کنترل حسیحمایت از 

                                                           
1 McNair 
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آزمایشگاهی بدست آمده است. مطالعات بازنگرانه بسیار زیادی تغییر در الگوهای حرکت و  1از برداشت عصب آوران

 ستند، اثبات کرده اند.فعالسازی را در مفاصلی که از لحاظ مکانیکی و عملکردی ناپایدار ه

ا گسترش می رمی شوند، یک الگوی حرکتی سازگاری  ACLبعنوان مثال، در آسیب های زانو، افرادی که متحمل پارگی 

ا ار زانو ربردشدن دهند که شامل افزایش فعالسازی عضله همسترینگ قبل از واردشدن بار به مفصل می باشد و در حین وا

وضعیت  وترینگ ارد. اعتقاد بر این است که این دو نوع تغییر )افزایش فعالسازی همسدر یک وضعیت فلکشن نگه می د

لیت همسترینگ انجام می شود. افزایش در فعا ACLفلکشن زانو( برای جلوگیری از جابجایی قدامی درشت نی در غیاب 

ی نامه حرکتکه بر شنهاد می کندقبل از واردشدن بار به مفصل به روش کنترل پیش خوراندی اتفاق می افتد. این امر پی

 ر می کند،ی تغییبرای فعالیت تغییر کرده است و بطور غیرمستقیم از این نظر که کنترل حرکتی باالتر از سطح رفلکس

 دیستال و مفاصل حمایت می کند.به نظر می رسد که تغییر در مراحل فعالسازی عضله نه تنها در مفصل درگیر، بلکه در

غییر در ت ادر ارتباط ب اق می افتد. این موضوع، گواه دیگری بر تغییرات حرکتی مراکز باالتر می باشد.پروگزیمال نیز اتف

دست آمده است. بو آسیب های مچ پا  ACLتعیین وضعیت و فعالسازی مفاصل پروگزیمال، شواهدی در افراد دارای پارگی 

ت بدس ACLر نقص د ه ساقی قدامی و نعلی( در افراد بافعالسازی افزایش یافته عضالت عمل کننده بر مچ و ساق پا )عضل

ضله عالسازی عفتر به آمده است. پس از آسیب مچ پا، برخی از محققان استفاده از استراتژی های کنترل پاسچری را که بیش

نترل ر کغییر دمفصل پروگزیمال )مفصل ران( وابسته است گزارش کرده اند. در مجموع، تمام این محققان از فرضیه ت

وران غییر در آته آیا حرکتی مراکز باالتر پس از آسیب ارتوپدیک حمایت می کنند. از طرف دیگر محرک این تغییرات و اینک

 .(66)گیرنده های مفصلی یا فقدان پایداری مکانیکی و یا هردو، هنوز مورد بحث است 

و همراه با گیرنده های مفصلی، نقشی  رسد که حس عمقی در کنترل حسی حرکتی پایداری مفصل ضروری استبنظر می

منحصر بفرد و حساس دارد. در ارتباط با سفتی، دوک های عضالنی با تحریک نرون های حرکتی گاما از مراکز باالتر، از 

طریق تنظیم مستقیم سطوح فعالسازی عضله، هر دو نوع کنترل پیش خوراندی و بازخوردی مکانیزم نگهدارنده پویا را 

شند. از آنجایی که فعالسازی نورون حرکتی گاما بسیار تحت تأثیر دروندادهای آوران محیطی است، صحت و بهبود می بخ

دقت درونداد بسیار مورد توجه است. با درنظرگرفتن حساسیت گیرندهای لیگامنت و مفصل در سرتاسر دامنه حرکتی 

ه این مکانیزم غیرمستقیم می تواند اهمیت موضوع ، کاماًل احتمال می رود کα-MNمفصل و توانایی تأثیر آن بر فعالیت 

                                                           
1 De-afferentiation 
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گیرنده های مفصل می توانند در توسعه  را باالتر ببرد. در سطوح باالی حرکت، α-MNمباحثه آمیز رفلکس های مستقیم 

 .(66)سازگاری های برنامه حرکتی به منظور جبران نقص در پایداری مکانیکی نقش مهمی را ایفا کنند 

 

 ی بر مکانیزم های درگیر در حس حرکت و وضعیت مفصلشواهد 2-2-1-7

رچه پذیرفته شده است که همه دروندادهای حسی عضله، پوست و مفاصل در حس حرکت و وضعیت شرکت دارند اگ

وران های آوع از اهمیت نسبی نقش هر کدام از این فاکتورها در یک قرن گذشته تغییر کرده است. مدارکی که نقش هر ن

 ر حس حرکت یا وضعیت مفصل را تأیید می کند شامل یافته های زیر است:حسی درگیر د

 شلیک آوران ها در پاسخ به حرکت یا وضعیت مفصل (1

 فعالسازی آوران ها منجر به درک حرکت مفصل و یا تغییر در وضعیت مفصل می شود. (2

 حذف شلیک آوران ها در توانایی درک حرکت یا وضعیت مفصل اختالل ایجاد می کند. (3



 

 

The comparing the effects of balance training different progression 

styles on performance, balance, movement control and 

proprioception of active females prone to risk of lower extremity 

injury 
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Abstract 

The aim of current research was to compare the effects of balance training different progression 

styles on performance, balance, movement control and proprioception of active females prone to 

risk of lower extremity injury. 45 women age ranged 25 to 30 years old prone to risk of lower 

extremity injury selected and were devided into 3 equal error-baced balance, repitition-baced 

balance training and control groups. Pre test of performance, balance, movement control and 

proprioception were completed and the experimental groups underwent an eight weeks of balance 

training with error and repetition approaches. After eight weeks of training, the post test completed 

similarly with pre test manner and results were analyzed. Results revealed that although both of the 

training groups has significant effect on studied variables, but the error-baced balance training has 

a higher effects on subjects predispose to injury in compared to repitition-baced balance training. 

Due to the effectiveness of both training methods, use of these trainings suggested for relieving 

this population problems with emphasis on error-baced balance training. 

Keywords: predispose to injury, error-baced balance training, repitition-baced balance training, 

proprioception, movement control, performance, female. 
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