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کشکک  هیعضالت ناح تیزانو و فعال یسه بعد یبر راستا یعضالن یعصب ینیبرنامه تمر کی ریتاث

 وینخبه در ضربه آپدل مردتکواندوکاران  یاتکا یپا
 

  3ی،محمدرضا محمد2یزدیخوشرفتار  دی، ناه 1انیساعت چ یعل
 یو علوم ورزش یبدن تیدانشکده ترب اریاستاد. 2 ؛مشهد یدانشگاه فردوس یو علوم ورزش یبدن تیارشد دانشکده ترب یکارشناس .1

 یسبزوار میدانشگاه حک یو علوم ورزش یبدن تیدانشکده ترب اریاستاد. 3 ؛مشهد یدانشگاه فردوس

 nyazdi57@yahoo.com :مسئولآدرس ایمیل نویسنده 
 

انو در ز بیکشکک از عوامل خطر مربوط به آس هیعضالت ناح یکیالکتر تیشروع فعال بندینامناسب زانو و زمان یراستامقدمه: 

 PFPSاز جمله  یپرکار هایبیو  بهبود آس زمیممکن است منجر به درک  مکان یچند عامل یاست و بررس ایتکواندوکاران حرفه

 کی ریتأث یرو، هدف مطالعه حاضر بررس نیو درمان مناسب کند. از ا یریشگیپ هایبرنامه یو اجرا یو کمک به طراح (1،2) شود

 یااتک یکشکک پا هیعضالت ناح تیزانو و فعال بعدیسه راستای بر کردندر شکل و فرم گرم عضالنییعصب ناتیدوره تمر

 .نخبه است. مردتکواندوکاران 

در دو گروه  یدوطلبانه انتخاب و بطور تصادف BMI  22/21سال و  3/22سن  نیانگیبا م ایتکواندوکار حرفه 33 شناسی:روش

و سه جلسه در هفته و گروه  قهیدق 03تکواندو را به مدت  جیرا ناتیهشت هفته گروه کنترل تمر یو کنترل قرار گرفتند. ط یتجرب

 یراستا یابیارز ی. برادادندیانجام م قهیدق 22-33را به مدت  عضالنییعصب کردنرمگ ینیبرنامه تمر نات،یتمر نیعالوه بر ا یتجرب

ستگاه کشکک از د هیعضالت ناح یکیالکتر تیفعال یابیو ارز یمیس یحرکت زیاز دستگاه آنالدر طی ضربه آپ دولیو  بعدیسه

 .تفاده شداس یتکرار یبا اندازه ها انسیوار لیاز آزمون تحل ها،افتهی لیو تحل هیتجز یبرا استفاده شد. ژنیوویبا یوگرافیالکتروما

 (.P<32/3و کنترل نشان داد ) یدو گروه تجرب نیعضالت، ب یکیالکتر تیسطح و فعال در ایرا در زوا یدار یتفاوت معن جینتا یج:انت

ر مفاصل د عمقیحس شیافزا قیاز طر عضالنییعصب ناتیکرد که تمر انیبتوان ب دیشا جهینت نیبر اساس ا گیری:بحث و نتیجه

 یابیمطلوب و به تبع آن رد یموجب راستا قیطر نیو از ا شودیکشکک م ژهیزانو به و هیعضالت ناح ییاحتماالً باعث بهبود کارا

 یهابیبروز آس قیطر نیاز ا تواندیاحتماال م نی. بنابراگرددیخود در تکواندوکاران نخبه م یحرکت ریمس یمناسب کشکک بر رو

 .درد پتالفمورال را کاهش دهد. ژهیبه و ،یپرکار

 

  ینعضال یعصب ناتیتمر ،یپرکار یها بیتکواندوکاران زن، آس ،یکیالکتر تیزانو، فعال یسه بعد یراستا های کلیدی:واژه
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