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بررسی مقایسه اي اثر سه روش تمرینی همراه با کشش ایستا بر افزایش طول عضالت همسترینگ در دانش آموزان 
 پسر

 کشاورزاصغر  -علی خورجهانی -لطفعلی لطفی
 

 مقدمه
دامنه حرکتی  بهبود افزایش طول بافت هاي نورومایوفاشیال، اشاره به کشیدگی عضالت و بافت همبندي است که ضرورتاً با هدف

عضالنی،  -افزایش قابلیت کشسانی بافت و بهبود کارایی عصبی، )محدودیت مفصلی ناشی از عضالت بیش فعال و کوتاه شده(مفصل 
هدف اصلی از انجام این تحقیق، بررسی تاثیر کشش ایستاي .)1( منسجم با سایر تکنیک ها صورت می گیرد به صورت جداگانه یا

بر ) فرو بردن اندام در آب سرد(و سرما ) فلکشن زانو(همراه با گرماي عمقی التراسوند، گرم کردن فعال ) کشش تک پا(همسترینگ 
 . انعطاف پذیري عضالت همسترینگ بود

 روش شناسی
دانش آموز پسر مقطع متوسطه با  45. گروه آزمایشی بود 5پس آزمون با  –این تحقیق از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون 

کیلوگرم که از سالمت عمومی برخوردار 95/58±174/8سانتی متر و وزن  66/173±971/7سال، قد 88/15±858/0میانگین سن
در پیش . از در نظر گرفتن کلیه معیارهاي حذف و انتخاب، در تحقیق شرکت کردند، پس  )پرسشنامه آمادگی فعالیت بدنی(بودند 

تمرینات کشش (نفره  9گروه  5سپس نمونه ها به طور تصادفی در . آزمون از آزمون بلند کردن مستقیم پا از ناحیه ران استفاده شد
ثانیه،  30ثانیه، استفاده از سرماهمراه با کشش ایستا  30 ثانیه، استفاده از گرماي عمقی التراسوند همراه با کشش ایستا 30ایستاي 

قرار گرفته و در پس آزمون که مشابه با مرحله پیش آزمون بود ) ثانیه و گروه بی تمرین 30همراه با کشش ایستا  گرم کردن فعال
 . ، اندازه گیري شد)روز 5(قیق دامنه حرکتی مفصل ران با استفاده از فلکسومتر و در فواصل یک روز تا پایان تح. شرکت کردند

 یافته ها
از تکنیک ها برانعطاف پذیري عضالت همسترینگ، از  یکبراي توصیف داده ها از میانگین و انحراف استاندارد و براي بررسی اثر هر

توکی استفاده همبسته و همچنین به منظور مقایسه اثر تکنیک هاي مختلف، از آنالیز واریانس یک راهه وآزمون تعقیبی Tآزمون
، در پیش آزمون و پس آزمون تفاوت )بی تمرین(بر اساس نتایج پژوهش، بین میانگین دامنه حرکتی فلکشن ران گروه کنترل . شد

به   76±72/6ثانیه از 30در حالی کهمیانگین دامنه حرکتی فلکشن ران در گروه کشش ایستا . معنی داري وجود نداشت
، در گروه گرم کردن فعال همراه با 15/83±26/6به 76±72/6ثانیه از  30اه با کشش ایستا در گروه سرما همر،64/64±11/82

 76±91/6ثانیه از  30و در گروه گرماي عمقی التراسوند همراه با کشش ایستا 15/83±26/6به 76±12/6ثانیه از  30کشش ایستا 
 ).›0001/0P(افزایش معناداري یافت 55/85±04/8به 

 گیريبحث و نتیجه 
نتایج تحقیق نشان داد که هیچ یک از روش هاي تمرینات مورد استفاده، نسبت به دیگر روش ها، از نظر افزایش و بهبود انعطاف 

نتایج .پذیري عضالت همسترینگ در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه برتري نداشته و تقریباً هر چهار روش تأثیر مشابهی دارند
این تأثیر در تحقیقات مختلف، کاهش مکانیسم هاي احتمالی ). 4 -2(محققین همخوانی دارد مطالعه حاضر با یافته هاي سایر 

و همچنین کاهش ) تاندون ها، لیگامان ها و کپسول مفصلی(سفتی مفصلی از طریق افزایش موقتی انعطاف پذیري بافت هاي نرم 
از جمله دالیل این تناقض را می توان در . اهمسو استن، )5(با نتایج تحقیق تحقیق حاضر . درد و اسپاسم عضالنی ذکر شده است

 .ذکر کردپروتکل تمرینی، تکنیک هاي کشش و زمان متفاوت کشش، 
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 واژه هاي کلیدي
 .سرما عضالت همسترینگ، کشش ایستا، گرماي عمقی، گرم کردن فعال،

 منابع
محمد حسین علیزاده، سید حسین میر کریم : ترجمه. مبانی آموزش تمرینات اصالحی). 2011(اي کارت، و سی لوست، اسکات  -1

 .انتشارات حتمی: تهران). 1391(پور و محمد فالح محمدي 
2- Brasileiro JS; Faria AF &Queiroz LL (٢٠٠٧). Influence of local cooling and warming on the flexibility 
of the hamstring muscles. Brazilian Journal of Physical Therapy, ١٠٠ -٨٠ :(١)١١.  
٣_DeWeijer VC;Gorniac GC&Shamuse E(٢٠٠٣).The effect of static stretch and warm-up exercise on 
hamstring length over the course of ٢۴ hours. J Orthop sports physther, ٣٣-٧٢٧:(١٢)٣٣. 
۴_Darren GB, Laurence EH;et al(٢٠٠١).Effects of hot or cold water immersion and modified 
proprioceptive neuromusculare facilitation flexibility exercise on hamstring length.JAthl train, ٣۶(١): ١۶-
١٩. 
۵_Lin YH(٢٠٠٣).Effects of thermal therapy in improving the passive rang of knee motion :comparison of 
cold and superficial heat applications. Clinrehabil, ١٧(۶):۶١٨. 

Table١:result of T TEST of groups 
Groups pretest posttest different T(Observe) T(table) Comparison P(value) 
Control ١ ۶/٣۴±٧۶ ۵/٧۵±٧۶/٠ ٠/٣٣ ٣٣/۶٠<٢/٣٠ ٢/٣٠ ٣/۶٠ ٣/۵۴ 

Control ٢ ۶/٧±٧٢۶ ۶/۶۴±٨٢/١١ ۶/١١ ۶/٢/٣٠ ٢/٣٠ ٩٩<۶/٠ ٩٩ 

٣ ۶/٧±٩١۶ ٨/٠۴±٨۵/۵۵ ٩/۵۵ ۶/۴٢/٣٠ ٢/٣٠ ١<۶/۴٠ ١ 

۴ ۶/٧±١٢۶ ۶/١۵±٨۴/٠ ٧/٩١>٢/٣٠ ٢/٣٠ ٧/٩١ ٨/٨٨ ٨٨ 

۵ ۶/٧±٧٢۶ ۶/٢۶±٨٣/١۵ ٧/١۵ ۶/٧۵ ٢/٣٠ ٢/٣٠<۶/٧۵ ٠ 

TABLE٢:One Way ANOVA test 
 

Degree 
Of free  

 
SSB Mean of 

SS F(observe) 
F (table) Comparison F 

table & F 
observe 

significant)(P ٠/٠۵=α ٠/٠١=α 

Between 
group 

۴ ۴۶٠/۵١١ ٧۵/١۴ 

١٠/۶٢ ١/۶٣/٨٣ ١ 
١٠/۶٢<١/۶١ 
١٠/۶٣/٨٣<١ 

٠ In 
group 

۴٠ ۴٣۴ ١٠/٨۵ 

plus ۴۴ ٨٩۴/۵٧  
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