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 فوتبالیست شهرستان همدان وزاندانش آم

 صالح فتاحی
 دبیرآموزش وپرورش ناحیه دو همدان، کارشناس ارشد حرکات اصالحی وآسیب شناسی ورزشی 
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 خالصه

شهرستان  ستیفوتبالدانش آموزان  یلیکند نیفاصله ب راتییبر تغ  NASMو  جیرا یاصالح ناتیدو روش تمر ریتأث سهیمقا تحقیقهدف 

 ینیتمر یهاگروهودر سه گروه  هایزمودنآانتخاب شدند.  بودند یپرانتز یزانو یکه دارا ستیفوتبالدانش آموزان نفر از  42 بود. همدان

 نیدر کاهش فاصله ب یشتریب ریتأث NASM یاصالح ناتی. تمرانجام دادند یاصالح ناتیسه جلسه تمر یابه مدت هشت هفته، هفته

 .داشتند یلیکند

 ،زانوی پرانتزی ، دانش آموزان فوتبالیست NASMتمرینات اصالحی ، کلمات کلیدی : 

 

 

 مقدمه
 تیفعال نیبدن و انتقال وزن آن در ح تیدر حما یمهم اریمفصل زانو نقش بس باشدیزانو م یمفاصل بدن و اندام تحتان نیاز مهمتر یکی

مفصل  نیبه ا ادییز یفشاری و کشش روهاییهای مختلف، ن تیفعال نیکه در ح نیو با توجه به ا کندیم فایا کینامیو د کیهای استات

در  یعامل استخوان چیه بایوتقر گرددیم نیهای اطراف آن تام گامانیعضالت و ل قیاز طر شتریو ثبات آن ب تیماح یول شودیوارد م

 linn and lippert . 2006، (Levangie -2005مفاصل بدن است.)  نیرتریپذ بیاز آس یکیمفصل  نیثبات آن نقش ندارد،  ا جادیا

and, Norkin. .مشهور و ناخواسته است به علت فعالیت های انفجاری و دویدن های مکرر و  دهیپد کیدر فوتبال  یدگید بیآس

ماهیت ورزش فوتبال فشارها و نیروهای زیادی به ران ها، ساق پا، مفاصل پا و شکم وارد می شود.وارد آمدن این فشارها در اثر تمرینات 

مفصل  ژهیحرکات، باعث به وجود آمدن اختالالت وضعیتی در مفاصل  ورزشکاران  بو ینابیش از حد و حرکات تکراری و تطابق بدن با 

 %73 قاتیبازکنان فوتبال است .با توجه به تحق نیاختالل در ب نیعتریشا یپرانتز ی(. پا2011و همکاران  Haddadnejadزانو می شود. )

ها و شناسایی ها جهت پیشرفت این وضعیتدنی مفید در فوتبالیست. شناسایی وضعیت های ببرندیفوتبال از ژنووارم رنج م کنانیباز

و  یالملل نیبه منظور بهبود فوتبال در سطح ب وضعیت های بدنی نادرست که باعث کاهش اجرا می شوند، جهت اصالح مفید می باشند.

 قاتیتحق .(Bangsbo lindkust,  1992) است یاتیمشکل ح نیدر مورد ا شتریب لیو تحل هینوجوانان تجز انیدر م شتریب تیمحبوب
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است  شیرو به افزا یریم به طور چشمگقر نیسچرال مواجه هستند و اواز دانش آموزان با اختالالت پ یادینشان داده است که تعداد ز

 رسدینگران کننده هستند و به نظر م اریبس رانیحاصل از مطالعات انجام شده در ا جی( نتا2010 ،ی؛ رستم2008 ،یدری؛ ح2003زادهی)،عل

از  یاریبس تواندیکودکان م انیدر م تیبه فعال یکه توجه کم یدقت هستند، در حال یب اریها نسبت به مشکالت فرزندان خود بسه خانواد

 یافاصله دینبا رندیگیم ها در کنار هم قرارکه قوزک یصاف زمان یبا زانوها  ستادهیا یعیدر حالت طب.سچرال را کاهش دهدواختالالت پ

اختالل  نیا(   (John E. 2010 .گرددیم یپرانتز یپا بهمنجر ابدی شیزانوها افزا نیفاصله ب یلیها وجود داشته باشد اگر به هر دلزانو نیب

 یهاییشود و بر توانا کینامیو دا کیرساندن به تعادل استات بیزند و باعث آس همبر  یممکن است عبور خط کشش ثقل را از اندام تحتان

 یهایمستعد ابتال به ناهنجار شتریهستند ب یکیزیکه نوجوانان تحت رشد ف یی( و از آنجا2010 یبخش یو عل یبگذارد.)نظر ریانسان تاث

 یسالگ 18در زنان و بعد از سن  یسالگ 16سچرال پس از سن وپ ختالالتدارند که ا دهیعق هاستیوتراپیزیاز ف یاریخواهند بود، بس یقامت

است.  جیسال را 18تا  16 تیدر جمع یپرانتز یزانو یو همکاران گزارش دادند ناهنجار  گترویو. قابل برگشت هستند  ریدر مردان غ

(Wightero  برا2009و همکاران  )یاصالح ناتیاز آنها انجام تمر یکیوجود دارد که  یمختلف یاروشه یپرانتز یدرمان زانو ی 

از تمرنات  ناتیتمر نیکه در پروتکل ا شوندیشناخته م جیرا یاصالح ناتیکه تحت عنوان تمر یناتیاز تمر ریاخ یسالها ی.طباشدیم

 می.)مرشودیشده استفاده م فیضععضالت  تیبه منظور تقو یتیتقو ناتیطول عضالت کوتاه شده و از تمر شیبه منظور افزا یکشش

استفاده شده است که  یپرانتز یزانو یبه منظور کاهش ناهنجار ینیپروتکل  تمر نیهم از ا یادیز قاتی( تحق1393و همکاران  یکمال

 یآکادم 2010سال  رد رای، ...(. اخ1393،عصمت پرنیا نفر و همکاران 1392اند.)حامد اسماعیلی و هکاران نشان داده یمثبت جیاکثر آنها نتا

مهار،  یهاکیرا ارائه کرده است که شامل چهار مرحله تکن یدیجد یاصالح ینیپروتکل تمر(   (NASMکایطب ورزش آمر یمل

 میعضله کوتاه و سفت شده را صرفا کشش ده نکهیا یشده است که به جا هیپروتکل توص نی. در اباشدیو انسجام م یکشش، فعال ساز

توسط خود  الیوفاشیما یرها ساز کی.در تکنمیعضله انجام ده یرا بر رو یکشش ناتیو بعد تمر یمهار ناتیربهتر است ابتدا تم

شدت،  کیفشار مداوم با  قیمدار گاما از طر تیو کاهش فعال یعضالن یهادر دوک یپاسخ مهار کی جادیه منظور ا( ب  (SMRفرد

از حد بافت  شیب یهاتیبه منظور کاهش فعال یمهار کی. از تکنشودیمذکور م یرندهایگ کیو مدت خاص موجب تحر زانیم

و در مرحله بعد  شودیاستفاده م یحرکت اصالح یکهایتکن گرید یها برا( و آماده کردن بافتهی،وتری،عضالنی)عصبالیوفاشینروما

مفصل که به  ایبافت  یحرکت امنهد شیکه ضرورتا به منظور افزا یهمبند یهاعضالت و بافت یدگیطول اشاره به کش شیافزا کیتکن

باعث بهبود  تواندیم یو انسجام به شکل موثرتر یمهار، فعالساز ناتیبا تمر بیاند. کشش درصورت ترککوتاه شده یکیطور مکان

صرفا آنها را  نکهیا یشده به جا فیدر خصوص عضالت ضع نیمچن( ه (NASM 2011شود مارانیو سالمت ب یجسمان یآمادگ

 یاصالح ناهنجار نهیانجام شده در زم قاتیاکثر تحق نکهی. با تو جه به امیاستفاده کن انیدر پا زیانسجام ن ناتیم بهتر است از تمریکن تیتقو

در باره  یقیصورت نگرفته و اطالعات دق یااستفاده دیجد ینیاند و از روش تمراستفاده کرده  جیرا یاصالح ناتیاز تمر یپرانتز یزانو

 ناتیدو روش تمر ریتاث سهیمقا قیتحق نینوجوانان گزارش نشده است. لذا هدف ا یپرانتز یزانو یبهبود ناهنجار درآن  یاثر بخش

 است. یپرانتز یاصالح عارضه زانو یبرا NASMو  جیرا یاصالح
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 یاهداف اختصاص

 یپرانتز یزانو یناهنجار  راتییبر تغ  NASM یاصالح ناتیتمر ریتاث زانیم نییتع -1

 یپرانتز یزانو یناهنجار راتییبر تغ جیبه روش را یاصالح ناتیتمر ریتاث زانیم نییتع -2

 

 قیروش انجام تحق
. که باشندیم یپرانتز یزانو یآن شامل نوجوانان فوتبالست مبتال به ناهنجار یبوده که جامعه آمار یتجرب مهیحاضر از نوع ن مطالعه       

و به  بودند به صورت هدفمند انتخاب شده یپرانتز یزانو یناهنجار یسال که دارا 18تا  14 یبا دامنه سن یآزمودن 42آنها تعداد  نیاز ب

 داافر یپرانتز یزانو زانیو گروه کنترل قرار گرفتند. م NASM و جیبه روش را یاصالح ناتینفره تمر 14در سه گروه  یصورت تصادف

متر بود به عنوان  یسانت 3از  شیآنها ب  یها لیکند نیکه فاصله ب یو ثبت شد.افراد یریاندازه گ  سیکول لهیران بوس یهالیکند هیدر ناح

شرکت کردند. بعداز  یاصالح ناتیسه جلسه در جلسات تمر یادر نظر گرفته شدند. سپس افراد به مدت هشت هفته، هفته یپرانتز یزانو

شد. به منظور  یریاندازه گموردنظر دوباره  در پس آزمون شرکت کردند وشاخص ههر سه گرو یهایآزمودن ینیجلسات تمر یبرگزار

در سطح  ANOVA از یگروه نیاختالفات ب نییتع یوابسته  و برا یآزمون و پس آزمون از  ت شیها در پگروه نیتفاوت ب یابیارز

 .انجام شد 21 سخهن  spss ها توسط نرم افزارداده لیوتحل هیاستفاده شد.تجز 0.05 یمعنادار

 

 قیتحق یرهایمتغ

 مستقل ریمتغ

 .اتخاذ شده است  NASMو یسنت ینیمختلف تمر یهامستقل شامل پروتکل ریمتغ

 :وابسته ریمتغ

 یلیکند نیفاصله ب رییتغ-1

 

 قیتحق یهاتیمحدود

 ها یجنس آزمودن -3       ها یسن آزمودن -2         ها یتعداد آزمودن-1ل :قابل کنتر یهاتیمحدو 

 -5     ها تیدومصم -4   یو سبک زندگ هیتغذ -3    یبدن تیفعال -2    نبود کار مشابه در این زمینه ـ1   :قابل کنترل ریغ یهاتیمحدود

 بلوغ

و به صورت منظم در  داشته اند تیفوتبال استان عضو یهامیاز ت یکیبودند که در  یمنظور از ورزشکار نوجوانان قیتحق نیدر ا        

 .در سطح استان و کشور حضور داشتند یو در مسابقات ورزش کردندیخود شرکت م میت یورزش ناتیتمر

 ،یقلب یهایماریب ،یپرانتز یزانو یساختار ی، ناهنجار یدر اندام تحتان یشامل: داشتن سابقه جراح قیوارد نشدن افراد به تحق یارهایمع

 صرع و ...، ،یگوارش ،یویکل
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 (جی)رایسنت یروش اصالح  

.که در شودیمختلف استفاده م یهایاصالح ناهنجار یاز آنها برا ریاخ یسالها یهستند که ط یناتیتمر( جی)رایسنت ناتیتمر       

 فیعضالت ضع تیبه منظور تقو یتیتقو ناتیطول عضله کوتاه شده و از تمر شیبه منظور افزا یکشش ناتیاز تمر ناتیتمر نیپروتکل ا

 .شودیشده استفاده م

 

 NASM یروش اصالح  

 4را ارائه کرده است که شامل  یدیجد یاصالح ناتیپروتکل تمر (NASM) کایآمر یطب ورزش یمل یآکادم 2010سال  در        

 ایعضله کوتاه  نکهیا یاست که به جا نیبر ا هیپروتکل توص نی.در اباشدیو انسجام م ،یفعال ساز ،یکشش ،یمهار یهاکیمرحله تکن

 یرها ساز کی.در تکنمیعضله انجام ده یرا بررو یکشش ناتیو بعد تمر یمهار ناتیتمر تدابهتر است اب میسفت شده را صرفا کشش ده

فشار  قیمدار گاما از طر تیو کاهش فعال یدر دوک عضالن یپاسخ مهار کی جادیبه منظور ا (SMR) توسط خود فرد الیوفاشیما

کنترل شده  شیآزما کی لهیمفهوم به وس نیا .شودیمزکور م یرندهایگ کیو مدت خاص موجب تحر زانیشدت، م کیمداوم با 

 یبا شدت باال )حداکثر تحمل درد( برا یش کی قیاند که فشار از طرشده است.آنان گزارش کرده تیو همکاران حما Hou توسط

خواهد داد.  شیارا افز یدار دامنه حرکت ی( به طور معنهیثان 90) یمدت طوالن یشدت کم )حداقل تحمل درد( برا ای( هیثان 30مدت کم )

که از  ییهستند.آنها یاثرات مختلف یوجود دارد. ابزارها بسته به اندازه و ساختمانشان دارا SMR  یریدر به کار گ یاریبس یهاابزار

 یفشار رو شیر هستند باعث افزات که سخت ییحال آنکه ابزارها گذارندیاثر م ایتر فاش یسطح یهاهیال یاند رومواد نرمتر ساخته شده

از حد بافت  شیب تیبه منظور کاهش فعال یمهار یهاکی.از تکنشوندیم ایفاش تر قیعم یهاهیبه ال یبافت نرم و دسترس یساختارها

طول  شیافزا یهاکی.ودر مرحله بعد تکنشودیاستفاده م یحرکت اصالح یهاکیتکن گرید یو آماده کردن بافت برا الیوفاشینوروما

کوتاه  یکیمفصل به طور مکان ایبافت  یحرکت یدامنه شیاست که ضرورتا به منظور افزا یهمبند افتو بعضالت  یدگیاشاره به کش

 یجسمان یباعث بهبود آمادگ تواندیم یو انسجام به شکل موثرتر یفعال ساز ،یمهار ناتیشدن با تمر بیاند . کشش در صورت ترکشده

انسجام  ناتیبهتر است از تمر میکن تیصرفا آنها را تقو نکهیا یشده به جا فیدر خصوص عضالت ضع نیشود همچن مارانیو سالمت ب

 .میکن هاستفاد انیهم در پا

 ینیتمر یهاپروتکل -

 .انجام شد قهیدق60جلسه و هر جلسه  3هفته و هرهفته  8به مدت  ناتیتمر

 

 یسنت یاصالح ناتیتمر

بدن خود  یکه بخوب شدیو سرد کردن بود.ابتدا از فرد خواسته م یتیتقو ناتیتمر ،یکشش ناتیبخش شامل گرم کردن، تمر نیا        

عضالت  یبرا یتیتقو ناتیعضالت کوتاه شده و تمر یبرا یکشش ناتیکه شامل تمر نیتمر یرا گرم کند.پس از گرم کردن برنامه اصل

جلسه  3هفته و هر هفته  8به مدت  ناتیتمر نی.اگرفتیسرد کردن صورت م ناتیاز اتمام تمر پسو  دیرسیشده بود به انجام م فیضع
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شروع و در  هیثان 10اول از  یهاصورت که از هفته نیبه ا شدیانجام م هیثان 30تا  10به مدت  یکشش ناتیبود.تمر قهیدق 60و هر جلسه 

مورد استفاده قرار  یتیتقو ناتیتمر زیشده ن فیعضالت ضع تیتقو یبود.و برا بار 4 ناتی.تعداد تکرار تمردیرس هیثان 30هفته آخر به 

 .دیتکرار رس 30تکرار شروع و در هفته آخر به  10اصل اضافه بار از  تیبا رعا ناتیگرفت.تمر

 (یکننده ران)راست داخل کیکشش عضالت نزد-1

 یوتر میو ن ییغشا میکشش عضالت ن-2

 

 NASM یاصالح ناتیتمر

خواسته شد که پس از گرم کردن  هایو انسجام بود.از آزمودن یساز ،فعالیکشش ،یمهار یکهایمرحله تکن 4پروتکل شامل  نیا       

 .فعال ساز و انسجام بود شرکت کنند ،یکشش ،یمهار ناتیکه شامل تمر نیتمر یدر برنامه اصل

 کیبا  ءیش کیفشار مداوم  قی.که از طرکندیاشاره م الیوفاشیاز حد بافت نوروما شیب تیمهار: واژه مهار به کاهش فعال کیتکن

مورد  هیناح یفرد فوم غلتان را رو هیثان 30کار از فوم غلتان استفاده شد که به مدت  نی. برا اشودیو مدت خاص حاصل م زانیشدت، م

 .دادینظر حرکت م

 مهار کیاستفاده از تکن عنو( 1)جدول 

 مدت تکرار نوبت تعداد

 

 روزانه

 

1 

 

 

- 

 90تا  30بسته به شدت کاربرد به مدت 

 ای حفظ نمایدثانیه روی نقاط ماشه

 

کوتاه شده اند.مدت زمان کشش  یکیاست که به طور مکان یبه منظور کشش عضالت و بافت همبند کیتکن نیطول: ا شیافزا کیتکن

 .دیرس هیثان 30شروع و در هفته آخر به  هیثان 10از 

 طول شیافزا کینحوه استفاده از تکن ( 2)جدول

 مدت تکرار نوبت تعداد طولهای افزایش تکنیک

 ثانیه 20-30 1-4 - روزانه ایستا

PNF 1-3 - روزانه 
 ثانیه 15تا  7انقباض:

 ثانیه 20تا  30کشش: 
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 یحرکت ستمیس یهایکم فعال اشاره دارد.از آنجا که ناهنجار الیوفاشیبافت ما یبازآموز ای کیبه تحر ی: فعال سازیفعال ساز کیتکن

عضالت کم فعال  دیجامع با یراهبرد اصالح کی لیدل نیبه هم شودیم یفعال و هم از عضالت کم فعال ناش شیانسان هم از عضالت ب

 4و  یدامنه حرکت انیحفظ انقباض برونگرا در پا ه،یثان 2تا  1تکرار و هر تکرار شامل  15تا  10با  ناتیتمر نی.اشددر نظر داشته با زیرا ن

 .( اجرا شدندکیحفظ انقباظ برونگرا)اکسنتر هیثان

 

 یفعال ساز کینحوه استفاده از تکن ( 3)جدول

تکنیکهای فعال 

 سازی
 مدت تکرار نوبت تعداد

 تقویت مجزا
روز در  5-3

 هفته
2-1 15-10 

ثانیه حفظ انقباظ ایزومتریک در  2

ثانیه حفظ اقباظ 4پایان دامنه حرکتی و

 برونگرا

ایزومتریک 

 وضعیتی

 

 4 1 به میزان الزم

ثانیه حفظ انقباظ ایزومتریک با  4

-درصد 50-درصد 25های شدت

ثانیه 2درصد)100 -درصد 75

 استراحت بین انقباض ها(

 

استفاده  روندهشیپ یحرکات عملکرد قیعملکرد عصب و عضله از طر یو هماهنگ یبه منظور بازآموز کیتکن نیانسجام: ازا کیتکن

 نی.اشودیانجام م ایحرکات منسجم پو یریبکارگ قیاز طر باشدیم یحرکات اصالح یرهیجزء از زنج نیانسجام که آخر کیشد.تکن

 .شودیبدن است کسب م یو حرکت دارکنندهیپا التعض یکه بر همکار یناتیهدف با تمر

 انسجام کینحوه استفاده از تکن( 4)جدول 

 مدت تکرار نوبت تعداد

روز در  5-3

 هفته
 آرام و کنترل شده 15-10 3-1

 

 روش تجزیه و تحلیل داده ها
       

 عینرمال بودن توز نییتع یمحاسبه شد. برا یفیبا استفاده از آمار توص رهایمتغ یفیتوص یهاشاخص ریانحراف استاندارد و سا ن،یانگیم

 یمستقل. برا Tدو گروه از  سهیهمبسته و مقا Tآزمون و پس آزمون از  شیپ نیب سهیمقا یبرا رنوفیها از آزمون گلومگروف اسمداده
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 ONEها از گروه نیب سهیمقا یو گروه کنترل  برا جیرا یو روش اصالح NASM یروش اصالح یگروه نیب یهاتفاوت نییتع

WAY-ANOVA   ها با استفاده از نرم افزارداده لیو تحل هیاستفاده شد . تجز(spss نمودارها از برنامه  میترس یبرا )21نسخهExcel 

 شد. ستفادها

 

  یهامشخصات آزمودن یفیتوص یآمارها

  . پرداخته شده است یشامل: قد، وزن، سن و شاخص توده بدن هایآزمودن یفرد یهایژگیو فیبخش به توص نیا در

 و کنترل یهای دو گروه تجربهای فردی آزمودنیویژگی (5) جدول

 کمترین بیشترین

انحراف 

 استاندارد
 متغیر گروه تعداد میانگین

17 14 77/0  57/16  14 NASM 

15/1 14 18 سن )سال(  56/18  رایج 14 

18 14 929/0  36/16  41  کنترل 

181 5/165  29/4 172/40 14 NASM 

5/182 قد )سانتی متر(  9/143  92/4 51/167 41  رایج 

6/185  5/161  36/10  171/3 41  کنترل 

9/74 8/41 61/6  27/59  14 NASM 

76/9 9/32 6/70 وزن )کیلوگرم(  62/55  41  رایج 

8/77 6/49 03/9  49/58  41  کنترل 

3/23 8/14 58/2 80/19 14 NASM 
 شاخص توده بدنی

 )کیلوگرم بر مترمربع(
5/22 5/15 96/1 60/19 41  رایج 

9/24 8/17 04/2 86/19 41  کنترل 

 

  یمورد بررس یهاپس آزمون در گروه -آزمون شیپ فیتوص

 نیبهتر ینیتمر یاساس، گروها نای بر. است آمده( جدول) در یمورد بررس هایدرگروه آزمون پس آزمون شیپ یفیتوص یآمارها   

 .(را بدست آورده اند ،یلیکند نینمرات پس آزمون )فاصله ب نیانگیم
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 ینیتمر یگروه کنترل و گروها یلیکند نیمربوط به نمره فاصله ب یهاآماره(6) جدول

آزمون انجام 

 شده

NASMکنترلگروه  گروه روش رایج گروه  

مراحل 

 آزمون
 میانگین

انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد
 میانگین 

انحراف 

 استاندارد

فاصله بین 

 کندیلی

 02/8 91/46  81/8 03/47 82/8 06/47 پیش آزمون

 11/8 56/46  52/6 39/38 07/5 73/30 پس آزمون

 

 از متغیرها تمام که دهدجهت بررسی نرمال بودن از آزمون ناپارامتریک کلموگروف اسمیرنف استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان می

 .هستند دارا پارامتریک آزمونهای انجام برای را بودن نرمال فرض پیش متغیرها و بوده برخوردار طبیعی توزیع

 

 بر بهبود میزان فاصله بین کندیلی افراد مبتال به ناهنجاری زانوی پرانتزی اثر معنا داری دارد. NASMروش اصالحی ( 1فرضیه 

 

 

 NASMدر گروه تمرینی فاصله بین کندیلی ( مقایسه درون گروهی نمره  7 جدول)

 t= 13.67( بین میانگین پیش آزمون و پس آزمون فاصله بین کندیلی ) 7 برای گروهای وابسته در جدول) Tباتوجه به نتایج آزمون 

- p=.000  افراد مبتال به ناهنجاری زانوی پرانتزی که تحت روش تمرینی )NASM  قرار گرفتند تفاوت معنا داری وجود دارد.بنا براین

 شود.فرضیه اول تحقیق تایید می

 روش تمرینی رایج بر بهبود میزان فاصله بین کندیلی نوجوانان مبتال به ناهنجاری زانوی پرانتزی اثر معنا داری دارد( 2رضیه ف

 

 

 آماره

 متغیر ها
 معنا داری tآماره  انحراف استاندارد اختالف میانگین

 پس آزمون-پیش آزمون

 بین کندیلیفاصله 
46/4 19/1 67/13 000/0  
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 روش رایج( مقایسه درون گروهی فاصله بین کندیلی در گروه تمرینی 8جدول)

 آماره

 متغیر ها
 معنا داری tآماره  انحراف استاندارد اختالف میانگین

 پس آزمون-پیش آزمون

 فاصله کندیلی
65/2 70/0 20/12 000/0  

 

 t=12.21 ( بین میانگین پیش آزمون و پس آزمون فاصله بین کندیلی )8برای گروهای وابسته در جدول) Tباتوجه به نتایج آزمون 

- p=.000  مبتال به ناهنجاری زانوی پرانتزی که تحت روش تمرینی رایج قرار گرفتند تفاوت معنا داری وجود دارد.        ( افراد 

بر بهبود فاصله بین کندیلی مبتالیان به ناهنجاری زانوی پرانتزی تفاوت معنا داری  NASMبین روش اصالحی رایج و  (3فرضیه 

 وجود دارد.

 (ANOVA آزمون ها بر بهبود فاصله بین کندیلی)تمرینات اصالحی  بین گروهتاثیربررسی ( 9)جدول 

 

 متغییر

مجموع 

 مجذورات

درجات 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

 

F 

 

 معنا داری

 پیش آزمون

 فاصله بین کندیلی

 967/0 034/0 45/2 2 90/4 بین گروهها

   17/72 39 75/2814 درون گروهها

    41 66/2819 کل

 پس آزمون

 فاصله بین کندیلی

 000/0 76/24 38/1025 2 77/2050 بین گروهها

   541/41 39 09/1615 درون گروهها

    41 86/3665 کل
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 نتیجه گیریبحث و 

بر بهبود میزان فاصله بین کندیلی و تعادل ایستا و پویای افراد مبتال به ناهنجاری زانوی پرانتزی اثر  NASMروش اصالحی  فرضیه اول:

 معنا داری دارد.

بر بهبود  NASMهفته تمرین به روش  8های به دست آمده از پیش آزمون و پس آزمون پس از اتمام نتایج حاصل از مقایسه داده 

میزان فاصله بین کندیلی، افراد مبتال به ناهنجاری زانوی پرانتزی نشان داد، میزان فاصله بین کندیلی به طور معنی داری کاهش یافته 

و کاهش فاصله بین کندیلی افراد مبتال به ناهنجاری زانوی پرانتزی ارتباط معنا داری وجود دارد  NASMیعنی بین روش اصالحی است.

  و این روش اصالحی منجر به کاهش فاصله بین کندیلی مبتال به ناهنجاری زانوی پرانتزی شده است.

کندیلی و تعادل ایستا و پویای نوجوانان مبتال به ناهنجاری زانوی پرانتزی اثر  فرضیه دوم: روش تمرینی رایج بر بهبود میزان فاصله بین. 

 معنا داری دارد.

هفته تمرین به روش رایج بر بهبود میزان فاصله بین  8های به دست آمده از پیش آزمون و پس آزمون پس از اتمام نتایج حاصل از مقایسه داده         

ری زانوی پرانتزی نشان داد، میزان فاصله بین کندیلی به طور معنی داری کاهش یافته است.یعنی بین روش اصالحی رایج و کندیلی افراد مبتال به ناهنجا

ن کندیلی افراد کاهش فاصله بین کندیلی افراد مبتال به ناهنجاری زانوی پرانتزی ارتباط معنا داری وجود دارد و این روش اصالحی منجر به کاهش فاصله بی

 ه ناهنجاری زانوی پرانتزی شده است.مبتال ب

و رایج بر بهبود فاصله بین کندیلی افراد مبتال به ناهنجاری زانوی پرانتزی تفاوت معنا  NASMفرضیه سوم: بین اثر بخشی روش تمرینی 

 داری وجود دارد.

و رایج بر بهبود فاصله بین کندیلی افراد مبتال به   NASMنتایج مربوط به آزمون فرض سوم نشان داد مقایسه دو روش اصالحی       

ناهنجاری زانوی پرانتزی تفاوت معنا داری را در بهبود فاصله بین کندیلی بین دو گروه تمرینی نشان داد.تمرین در هر دو گروه سبب 

بر  NASMموثرتر روش اصالحی  بیشتر بوده و نشان دهنده تاثیر NASMبهبود فاصله بین کندیلی شده است اما این میزان در گروه 

 کندیلی است.بهبود فاصله بین 
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 نتیجه گیری نهایی

و رایج بر بهبود فاصله بین  NASMهای هفته تمرین اصالحی به روش 8نتایج به دست امده از تحقیق حاضر که با مطالعه تاثیر        

کاهش فاصله بین کندیلی در دو گروه نسبت به قبل از جلسات کندیلی مبتالیان به ناهنجاری زانوی پرانتزی پرداخته است. نشان داد 

تاثیر بیشتری بر اصالح ناهنجاری زانوی پرانتزی دارد  NASMتمرینی معنا دار بوده است.مقایسه بین گروهی نشان داد روش اصالحی 

. 

الحی رایج تاثیر بیشتری نسبت به روش اص NASMمده حاکی از این است که انجام تمرینات اصالحی به روش آنتایج به دست 

 تواند در اصالح ناهنجاری زانوی پرانتزی مبتالیان به متخصصین طب ورش، مربیان کمک نماید.دارد و این موضوع می
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