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 کردن بر روی حس وضعیت مفصل زانو در افراد جوان کششی مختلف در طول گرم هایاثر پروتکل

 

 3مصطفی سپهریان ،2علی عباسی ،1مصطفی طباطبایی رفیعیسید

. استادیار بیومکانیک 2دانشجوی کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز؛  .1

 سینا همداند بیومکانیک ورزشی دانشگاه بوعلی.کارشناس ارش3ورزشی دانشگاه خوارزمی تهران 

 Mr.tabatabaei@alumni.ut.ac.ir درس ایمیل نویسنده مسئول: آ

بیاان شاده اساه کاه تمریناا   .(1) دشاوآسیب انجاام میمعموالً به منظور بهبود عملکرد و کاهش احتمال گرم کردن مقدمه: 

. هر عااملی کاه باعاخ اخاتالل در (122) و حساسیه سیستم حس عمقی مفاصل شود هاجب تغییر در ویژگیتواند موکششی می

اثار و مقایسه . بنابراین هدف از این تحقیق2 تعیین (122) کندسیستم حس عمقی مفاصل شود2 مفاصل درگیر را مستعد آسیب می

های استاتیک2 دینامیک و ترکیبی عضال  منتخب اطراف زانو بار حاس ویاعیه مفزال زاناوی های گرم کردن با کششپروتکل

 مردان ورزشکار جوان بود.

گیری ورزشاکار جاوان از راه نموناه مارد 11آزماون پاس-آزمونبا طرح پیش متقاطع نیمه تجربیدر این مطالعه شناسی: روش

های گرم کردن بدون کشش2 با کشش استاتیک2 با کشش دینامیاک و ها در گروهآزمودنی دسترس انتخاب شدند. تمامتزادفی در

دقیقه روی تردمیل و با سرعتی یکسان دویدند. حس ویعیه  11ها قبل از انجام کشش2 با کشش ترکیبی شرکه کردند. آزمودنی

. (1) گیری شدآزمون اندازهو پس در زنجیره حرکتی باز و بسته و در پیش و نرم افزار کینوا برداریها توسط فیلمانوی گروهمفزل ز

 های تکراری ترکیبی با آزمون تعقیبی بنفرونی استفاده شد.گیریاز آزمون آنالیز واریانس اندازه هادادهبه منظور بررسی 

هاا در داد2 اختالف معناداری بین میزان میانگین خطای حس ویاعیه مفزال زاناوی آزماودنی نتایج تحقیق حایر نشاننتایج: 

(. در حالی که گرم کاردن <10/1pزنجیره حرکتی باز و بسته2 در قبل و بعد از اعمال گرم کردن با کشش استاتیک مشاهده نشد )

ر معناداری بر حس ویعیه مفزل زانودر زنجیاره با کشش دینامیک و گرم کردن با کشش ترکیبی عضال  منتخب اطراف زانو اث

آزماون یه هادف در پاسحرکتی باز و بسته داشه و موجب بهبود آن شد2 به طوری که میزان میانگین خطای مطلق بازسازی زاو

(. همچنین نتایج تحقیق حاکی از آن بود که بین سه پروتکل گارم کاردن >10/1pآزمون داشه )ری نسبه به پیشکاهش معنادا

 (.>10/1pداری وجود دارد )تفاو  معنی

اثار معنااداری بارروی حاس به طور کلی نتایج تحقیق حاکی از آن بود که گرم کردن با کشاش اساتاتیک گیری: بحث و نتیجه

حس ویعیه مفزال زاناو  به شکل معناداری باعخ بهبوداما گرم کردن با کشش دینامیک و ترکیبی  ویعیه مفزل زانو نداشه2

. همچنین بین این سه نوع پروتکل گرم کردن در تأثیرگذاری بر حاس ویاعیه اخاتالف شدزنجیره حرکتی باز و بسته در هر دو 

های حس عمقی موثرتر از توان نتیجه گرفه گرم کردن با کشش ترکیبی در افزایش حساسیه گیرندهمعناداری وجود دارد. لذا می

های ورزشی و مربیاان توان به ورزشکاران2 تمرین دهندهتایج تحقیق حایر میباشد. با توجه به نگرم کردن با کشش دینامیک می

پیشنهاد کرد2 از هر دو نوع گرم کردن با کشش ترکیبی و دینامیک استفاده کنند. اما بین کشش ترکیبی و دینامیاک2 باه منظاور 

 باشد.ینامیک میگرم کردن پیش از فعالیه ورزشی2 استفاده از کشش ترکیبی بهتر از کشش استاتیک و د

 کشش دینامیک2 کشش استاتیک2 کشش ترکیبی2 حس ویعیه2 مفزل زانوهای کلیدی: واژه
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