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 مرد مبتدي هاياثر آنی و چهار هفته برنامه گرم کردن  بر حس وضعیت مفل زانو فوتبالیست
 ده نو پور، مهرداد عنبریان، وحید ولیرضا مختاري

 استادیار دانشگاه لرستان-3سینا همدان، دانشیار دانشگاه بوعلی-2کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی، دانشگاه آزاد بروجرد، -1

 مقدمه
هاي عضالنی که این اطالعات در ثبات زانو، وكها و دها، رباطهاي حسی عمقی در کپسولحس عمقی شامل اطالعات دریافتی از گیرنده

هاي حرکت زانو و حس عمقی یک نمونه تخصص یافته از درك حسی است که شامل حس). 1(کنترل پاسچر و کنترل حرکت موثر هستند 
ن به زاویه مورد دقت در خم کردن زانو و توانایی مشخص براي رسید: حس موقعیت فضایی زانو عبارت است از. موقعیت فضایی زانو است
امروزه اغلب ورزشکاران، ). 2(حس عمقی براي بهبود ثبات حرکتی در بازي فوتبال عامل مهمی محسوب می شود . نظر در مفصل زانو است

را بخشی از رشته تخصصی خود می دانند و معتقدند که گرم کردن در تمرین و مسابقه به آنان کمک می کند تا با آمادگی گرم کردن 
از نظر فیزیولوژیکی ثابت نیزثابت شده است، باال . کندو روانی بهتري فعالیت کنند و آسیب دیدگی هنگام فعالیت نیز جلوگیري می جسمانی

هاي افزایش جریان خون عضالت؛ افزایش حساسیت گیرنده  بردن دماي بدن باعث افزایش آزاد سازي اکسیژن از میوگلوبین و هموگلوبین،
با وجود . شودهاي سوخت و سازي و کاهش ویسکوزیته عضالت میسازي واکنشهاي عصبی؛ کاهش انرژي فعالسعصبی و سرعت ایمپال

هدف . هاي مرد مبتدي مورد بررسی قرار نگرفته استاین اثر آنی و طوالنی تمرینات گرم کردن بر روي حس وضعیت مفصل زانو فوتبالیست
 .باشدهاي مرد مبتدي میه گرم کردن  بر حس وضعیت مفصل زانو فوتبالیستاثر آنی و چهار هفته برنامپژوهش حاضر بررسی 

 شناسیروش
نفر فوتبالیست مرد مبتدي با سابقه حدود دو تا سه سال بازي فوتبال بود که در هیچ لیگی سابقه بازي  10نمونه آماري این پژوهش شامل

 میانگین .حس وضعیت مفصل زانو از گونیامتر مدرج استفاده شد سنجش ايبر. سال بود 2/33±4/1میانگین سنی این افراد برابر . نداشتند

درجه فلکشن زانو  90درجه اکستنش زانو از وضعیت  30زاویه هدف . شد ثبت و محاسبه زاویۀ هدف، بازسازي در شده دیده مطلق خطاي
 3سپس طی پس آزمون در  .مون گرفته شدساعت قبل از شروع پروتکل تمرینی پیش آز 24آزمون حس وضعیت مفصل زانو ابتدا . بود

دقیقه پس از اتمام آخرین جلسه، و  5دقیقه پس از اتمام اولین جلسه تمرین، دومین پس آزمون  5اولین پس آزمون . مرحله گرفته شد
چهار (دو نرم  کردن شاملگرمجهت اجراي برنامه . ساعت پس از اتمام پروتکل تمرینی براي هردو گروه گرفته شد24سومین پس آزمون 

دقیقه، کشش فعال عضالت اندام تحتانی شامل عضالت چهار سر ران، همسترینگ و دوقلو و نعلی و عضالت  5(، تمرینات کششی )دقیقه
 و گرم.... ها، گرفتن پاشنه پا از عقب با دست، قرار دادن ویک پا در جلوي دیگري و باز کردن پاها و شامل بازکردن ران) نزدیک کننده ران

 20به گرم کردن عمومی و تخصصی خود به مدت ... شامل پاس بغل پا، کنترل کردن توپ، روپایی زدن و ) دقیقه  11حدود (کردن با توپ 
 .بودP ≥05/0 معناداري سطح با و تکرارياندازه با واریانس آنالیز شامل استفاده مورد آماري روش. دقیقه بود

 نتایج
همانطور که مشاهده در . دهدهنگام سنجش حس وضعیت مفصل زانو طی پیش و پس آزمون نشان میمقادیر خطاي مطلق را  1نمودار 

 24ساعت قبل از شروع برنامه تمرینی و  24سطح معناداري بین جلسه آزمون . طی مراحل مختلف هیچگونه اختالف معناداري وجود ندارد
 .بود P= 483/0ساعت بعد از پایان جلسات تمرینی برابر 
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 آزمونپیش و پس مقایسه مقادیر خطاي مطلق بر حسب درجه در در مراحل مختلف) 1ودار نم

 گیريبحث و نتیجه
هاي مختلفی بر هاي گرم کردن مختلف و روشهاي عمقی از برنامهمطالعات انجام شده جهت بررسی اثر برنامه گرم کردن بر روي گیرنده

هاي عمقی نتایج این مطالعات اثر مثبت برنامه گرم کردن را بر عملکرد گیرنده ).2(اند ههاي عمقی استفاده کردارزیابی عملکرد گیرنده
ها با که نتایج این پژوهش. در تمام این مطالعات حس وضعیت مفصل زانو تنها در زنجیره باز مورد ارزیابی قرار گرفته بود. اندگزارش کرده

و همکاران مگال هیس با وجود این نتایج پژوهش حاضر با نتایج . باشدکردن نا همسو مینتایج پژوهش حاضر در ارتباط با هر دو شیوه گرم 
- که اثر برنامه گرم کردن را بر روي حس وضعیت مفصل زانو در زنجیره باز و بسته مورد ارزیابی قرار دادند همسو می 2010در سال ) 3(

شود و همچون در زنجیره جنبشی بسته باعث بهبود حس وضعیت مفصل میاین پژوهشگران بیان نمودند که برنامه گرم گردن تنها . باشد
 .پژوهش حاضر عدم وجود رابطه معنادار را در حس وضعیت مفصل در زنجیره جنبشی باز گزارش نمودند

 گرم کردن، حس وضعیت مفصل، فوتبال: هاکلیدواژه 
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