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چکیده
 هدف این تحقیق. از شایعترین آنها است، خطر آسیب عضالنی اسکلتی است که آسیب لیگامان صلیبی قدامی،رایجترین عارضه جانبی متاثر از فعالیت بدنی
مقایسه تاثیر شش هفته تمرینات جامع پیشگیری از آسیب لیگامان صلیبی قدامی همراه بازخورد درونی و بیرونی بر حس عمقی و عملکرد مفصل زانو زنان
 سه جلسه در، هفته6  بیرونی و کنترل) بهمدت، داوطلبانه و تصادفی در سه گروه (بازخورد درونی، سال11 -24  زن فعال دانشگاهی54 .فعال دانشگاهی بود
 برای اندازهگیری حس عمقی و عملکرد زانو از گونیامتر و آزمونهای عملکردی در دو مرحله پیشآزمون و پسآزمون.هفته پروتکل تمرینی را اجرا نمودند
 نتایج کلی. استفاده شدp≤5/54  تیزوجی و آزمون تعقیبیتوکی برای تجزیه و تحلیل آماری با سطح معناداری، آزمونهای آماری کواریانس.استفاده شد
 زانو داشته و تفاوتp=0/000  و عملکردp≤0/001  تأثیر معنیداری بر حس عمقی،تحقیق نشان داد پروتکل تمرینی حاضر همراه بازخورد درونی و بیرونی
 این پروتکل تمرینی همچون ابزار و روشی مکمل در کنار، پیشنهاد میشود، با توجه به نتایج پژوهش حاضر.معناداری میان دو گروه تمرینی مشاهده نشد
.روشهای دیگر تمرینی برای افراد مستعد آسیب لیگامان صلیبی قدامی مورد استفاده مربیان و متخصصین علوم ورزشی قرار گیرد
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Abstract
The most common side effect of physical activity is the risk of musculoskeletal damage, that anterior
cruciate ligament injury is the most common one. Purpose of the study is comparing the effect of six weeks
of comprehensive injury prevention training on anterior cruciate ligament with internal and external
feedback on the proprioception and knee function of active female university students. Forty five active
female university students aged 18-25 years were volunteered and randomly assigned to three groups
(internal, external and control) and they performed the protocol three times a week for six weeks.
Proprioception and function of the knee joint were measured using goniometer and functional tests in two
stages namely pre-test and post-test. Statistical analysis of covariance, paired t test and Tukey's post hoc
tests were used for statistical analysis with a significant level of p≤0.05. Overall results of the study showed
that the present exercise protocol with internal and external feedback had a significant effect on the
proprioception of p≤0.001 and p=0.000 for the knee performance and there was no significant difference
between the two training groups. Regarding the results of the study, it is suggested that the present
training protocol be addressed by coaches and sport sciences specialists as a complementary tool and
method, along with other training methods, for those who are prone to damage to the anterior cruciate
ligament.
Keywords: Proprioception, Feedback, Prevention of Injury, Anterior Cruciate Ligament.
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مقدمه

فواید ورزش منظم و فعالیت بدنی در کاهش مرگ و میر و بیماریهای متعدد به خوبی شناخته شده است
( .)1اگرچه میزان خطر آب مرتبط با فعالیت بدنی در مقایسه با بیماریهای قلبی ،هورمونی ،اختالالت خونی،
کمآبی و مرگ ناگهانی نادر است؛ اما رایجترین عارضه جانبی متاثر از فعالیت بدنی ،خطر آسیب عضالنی
اسکلتی میباشد که آسیب مفصل زانو ،یکی از شایعترین آنها است ( .)1برحسب تخمین مفصل زانو با 2/4
میلیون آسیب متاثر از ورزش در سال ،شایعترین محل صدمهدیده در ورزشکاران است که در این میان
لیگامان صلیبی قدامی ،آسیبپذیرترین لیگامان زانو میباشد ( .)2در میان عناصر مختلف سازنده مفصل زانو،
لیگامان صلیبی قدامی به دلیل نحوه قرارگیری در مفصل ،پیچیدگیهای ساختمانی خاص ،داشتن گیرندههای
عصبی متعدد و متنوع و همچنین آسیبپذیری باال اهمیت خاصی داشته است؛ بنابراین ،صدمات مربوط به
لیگامان صلیبی قدامی جدی بوده و از دالیل افزایش نگرانی است ) .(3بهدلیل زاویه  Qبزرگتر ،لگن پهنتر،
شیار بین کندیلی 1باریکتر ،شرایط هورمونی ،الگوهای مختلف فعالیت عضالنی در هنگام حرکات جهشی،
چرخشی و فرود و شلی مفصل زانو در زنان ،احتمال درگیری لیگامان صلیبی قدامی در شیار بینکندیلی
بیشتر است ( .)5،4آسیب لیگامان صلیبی قدامی ،خطر وقوع صدمات متعاقب این آسیب را افزایش میدهد و
هزینههای درمان آسیب لیگامان صلیبی قدامی متجاوز از دو میلیارد دالر در سال تخمین زده شده است (.)6
شیوع باالی آسیب در بازیکنان جوان در رشتههای ورزشی با حرکات چرخشی ،پرش و فرود بیان شده است.
در این ورزش ها احتمال وقوع آسیب در زنان ،سه تا پنج برابر بیشتر از مردان است ( .)1بر اساس مطالعۀ
قبلی پارگی باند میانی لیگامان صلیبی قدامی در زاویه اندک فلکشن زانو گزارش شده است ( .)9با توجه به
نقش حس عمقی و عملکرد در کنترل حرکت ،ثبات مفصل و پیشگیری از آسیبهای عضالنی اسکلتی،
وجود اختالل در عوامل ذکرشده عاملی در بروز صدمات مختلف و تبدیل احتمالی این عارضه به سندرم
تحرک بیش از حد 2است ( ،)15لذا درنظر گرفتن عوامل بیومکانیکی و عملکرد عصبی عضالنی ،عوامل
مهمی برای کاهش خطر وقوع آسیب لیگامان صلیبی قدامی میباشند .برنامههای متعددی با هدف پیشگیری از
وقوع آسیب لیگامان صلیبی قدامی در زنان ورزشکار درجهت اصالح مشخصههای عصبی عضالنی و
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ممکن است منجر به درد ،بیثباتی ،اختالل در فعالیتهای ورزشی و تفریحی و ابتالء به آرتروز شود (.)6،6

بیومکانیکی توسعه یافته است .معموالً این برنامه ها ترکیبی از تمرینات تعادلی ،پالیومتریک ،چابکی ،قدرتی و
انعطاف پذیری هستند که در کاهش وقوع آسیب لیگامان صلیبی قدامی موفق بودهاند ( .)11-13هدف این
اعمالشده به زانو قبل از آسیب لیگامان صلیبی قدامی است ( .)11-13در سالهای اخیر ،برنامههای پیشگیری
از آسیب لیگامان صلیبی قدامی از دستورالعمل کالمی در جهت علم حرکت بدن استفاده مینمایند (.)15
مهارتهای حرکتی با هدایت توجه فرد بر حرکت انجامشده آموزش داده میشوند (برای مثال ،زانو را باالی
1. Intercondylar Groove
2. Joint Hypermobility Syndrome

2
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تمرینات افزایش نیروهای ثباتدهنده عصبی عضالنی الزم برای حفظ مقاومت در برابر نیروهای بیثبات
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پا حفظ کن و غیره) که ذیل توجه درونی تعریف شدهاند در حالیکه ،در توجه بیرونی ،توجه در جهت نتیجه
حرکت هدایت میشود (برای مثال ،زانوی خود را به سمت یک نقطه خیالی در جلو هدایتنما و غیره) (.)15
در مطالعه مروری اخیر نشان داده شده است که بازخورد بیرونی موجب بهبود عملکرد حرکتی ،تکنیک و
هماهنگی عصبی عضالنی میشود ()14؛ برای مثال ،فاصله پرش بیشتر ،افزایش زاویه فلکشن زانو ،جابجایی
بیشتر مرکز جرم و کاهش نیروی عکسالعمل عمودی زمین در فعالیتهای پرش و فرود متعاقب استفاده از
بازخورد گزارش شده است .همه این نتایج فواید کاهش خطر آسیب لیگامان صلیبی قدامی را گزارش میکنند
( .)16-11لهنهارد و همکاران ( )1996گزارش دادند که با تمرین قدرتی منظم میتوان از بروز آسیب
پیشگیری نمود .برخی از برنامههای تمرینی برای بهبود عملکرد عضالنی (الگوهای بکارگیری و زمان
عکس العمل) و افزایش کنترل عصبی عضالنی طراحی و برخی دیگر برای بهبود تعادل و حسعمقی مفصل
طراحی شدهاند ()13؛ از اینرو ،اتخاذ دانش حوزه یادگیری حرکتی در جهت پیشگیری از آسیب لیگامان
صلیبی قدامی رضایتبخش بهنظر میرسد ( .)15پژوهشهای اندکی دستورالعمل توجه تجویزشده در اجرا
حرکات در هنگام فعالیتهای حرکتی را دنبال کردهاند ()14؛ عالوه براین ،نشان داده شده است که ارایه
دستورالعملها در برنامههای پیشگیری از آسیب لیگامان صلیبی قدامی موثر هستند ( .)15،16،16،19در
دو نوع توجه بیرونی و درونی را ارایه کردند .نتایج نشان داد که فعالیت عضالنی بهطور قابل توجهی در
توجه بیرونی نسبت به توجه درونی کاهش یافت ( .)25در یک مطالعه مرچنت و همکاران ( )2556نشان
دادند که توجه بیرونی در یک مجموعه تکرار از حرکات خمکردن آرنج منجر به فعالیت عضالنی کمتر در
مقایسه با توجه درونی نشد اما ،بر دستورالعمل بکارگیری توجه (شرایط کنترل) نظارت نشده بود ( .)21در
مطالعه دیگری مرچنت و همکاران ( )2559تاثیر سودمند توجه بیرونی را بر حداکثر نیروی تولیدی بررسی
نمودند .این محققان با استفاده از دستگاه دینامومتر ایزوکنتیک به بررسی رابطۀ میان حداکثر انقباض ارادی
متاثر از توجه درونی و بیرونی پرداختند .نتایج نشان داد که آزمودنیها بهطور قابل توجهی ،به حداکثر گشتاور
مفصل بیشتری و فعالیت عضالنی کمتری در توجه بیرونی دست یافتند ( .)22شیوع زیاد آسیب لیگامان
صلیبی قدامی و نتیجهگیری کمتر از حد مطلوب به دنبال روشهای پیشگیری از آسیب و همچنین دوره
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پژوهشی ونس و همکاران ( )2555با استفاده از حرکات خم کردن آرنج 1این موضوع را بررسی نمودند و هر

درمانی طوالنی مدت آسیبهای زانو ،نشاندهندۀ ضرورت به بکارگیری راهبردهای مطلوب پیشگیری از این
آسیب است .برای دستیافتن به نتیجه ماندگارتر برنامه های پیشگیری از آسیب لیگامان صلیبی قدامی میتوان
برنامهها گنجاند؛ لذا در تحقیق حاضر ،پیشفرض محقق بر آن است که احتماالً به دلیل اینکه در بازخورد
بیرونی فرد به شکل فیدفورواردی برتری بیشتری در اجرای خود نسبت به بازخورد درونی دارد ،انتظار

1. Biceps-Curl

3
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دستورالعمل توجه بیرونی و توجه درونی را همراه با تمرینات عملکردی متداول پیشگیری از آسیب در این
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میرود تمرینات عملکردی پیشگیری از آسیب لیگامان صلیبی قدامی همراه با بازخورد بیرونی تاثیرگذارتر از
بازخورد درونی روی حس عمقی و عملکرد مفصل زانو زنان فعال دانشگاهی باشد.
روششناسی

تحقیق حاضر از نوع نیمه آزمایشگاهی است که به روش پیشآزمون و پسآزمون انجام شده است .نمونههای
آماری شامل  54دانشجوی فعال دانشگاه خوارزمی در دامنه سنی  11تا  24سال (با فعالیت ورزشی سه جلسه
در هفته و هر جلسه  1/4ساعت به طور منظم در یک سال اخیر) بود که داوطلبانه برای اجرای این پژوهش
انتخاب شدند .تعداد آزمودنیها با استفاده از میانگین و انحر اف استاندارد در یک مطالعه قبلی با طرح مشابه
محاسبه شد ( .)23در این تحقیق تعداد آزمودنیها برای هر گروه  12نفر بدست آمد که برای رفع مشکل
ریزش احتمالی نمونهها در مدت تحقیق و در دسترس بودن تعداد نمونههای کافی 14 ،نفر در هر گروه در
نظر گرفته شد .پیش از اجرای تحقیق ،رضایتنامه کتبی از آزمودنیها گرفته و به آزمودنیها اجازه خروج از
تحقیق در هر زمان داده شد .آزمودنیها به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند -1 :گروه تمرینات
عملکردی همراه با بازخورد درونی ( -2 ،)n=14گروه تمرینات عملکردی همراه با بازخورد بیرونی (،)n=14
شکستگی یا آسیبهای ارتوپدیک قابل توجه در اندام تحتانی ،شرکت نداشتن در تمرینات قدرتی،
پالیومتریک ،تعادلی و دیگر پروتکلهای پیشگیرانه در یک سال گذشته بود ( .)25در صورتی که آزمودنی دو
جلسه متوالی و سه جلسه غیرمتوالی غیبت داشت ،از روند تحقیق کنار گذاشته میشد .ابزارهای تحقیق شامل
فرم رضایتنامه شرکت در تحقیق ،فرم جمعآوری اطالعات اولیه آزمودنیها ،فرم امتیازدهی آزمونهای
عملکردی (طراحی از سوی محقق)  ،گونیامتر ،قدسنج فلزی ،ترازوی دیجیتالی ،متر نواری ،صفحه نیرو،
ورتک ،1استپ ،توپ ،کرنومتر و مخروط بودند .ارزیابی حس عمقی به روش بازیابی فعال زاویه هدف ،35
 54و  65درجه در پای غالب (پایی که فرد ترجیح میدهد برای ضربه به توپ به دورترین مسافت استفاده
نماید) ،فعاالنه از سوی آزمودنیها انجام شد ( . )24در این روش آزمودنی لبه تخت قرار گرفت و با چشمان
بسته این تست را اجرا کرد .پیش از اجرای تست محل قرارگیری محور گونیامتر ،بازوی ثابت و متحرک
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 -3گروه کنترل ( .)n=14از معیارهای ورود به تحقیق داشتن  11 BMIتا  ،24نداشتن درد ،سابقه جراحی،

گونیامتر عالمتگذاری شد .محور گونیامتر روی اپیکندیل خارجی ران  ،بازوی ثابت گونیامتر در امتداد ران
و بازوی متحرک در راستای استخوان تیبیا با دست قرار گرفت .پس از قرارگرفتن در زاویه دلخواه از
به خاطر سپرد ،سپس اندام به وضعیت شروع حرکت برگردانده میشد .در حالیکه چشمان فرد بسته بود از
وی خواسته میشد که این زاویه را فعاالنه بازسازی نماید .وضعیت استراحت  95درجه فلکشن زانو و 95
درجه فلکشن ران بود .در این مطالعه زاویای  54 ،35و  65درجه فلکشن زانو که زاویای هدف برای

1. VERTCE

5
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آزمودنی خواسته میشد که به مدت پنج ثانیه روی این زاویه تمرکز کرده و آن را در حافظه کوتاهمدت خود

پژوهش در طب ورزشي و فناوري ،شماره  ،61پاییز و زمستان 6931

بازسازی بودند انتخاب شدند (زوایای  54 ، 35و 65درجه فلکشن زانو یعنی بترتیب  54، 35و  65درجه
مانده به انتهای دامنه حرکت اکستنشن یا باز شدن زانو) ( .)26زمان استراحت میان آزمون هر زاویه به منظور
جلوگیری از خستگی یک دقیقه بود .آزمون برای هر یک از زاویای هدف سه بار تکرار شد .میانگین خطای
بازسازی زاویه طی  3بار اندازه گیری ،خطای بازسازی برای آن زاویه در نظر گرفته شد .ترتیب اندازهگیری
خطا برای سه زاویه تصادفی انتخاب گردید( ،شکل .)1

شکل  .6اندازهگیري حس عمقي

کنار دیوار و کامالً صاف و چسبیده به دیوار آغاز شد و فرد با دستهای کشیده ،روی دیوار با گچ عالمت
می زد ،سپس روی پاهای خود ایستاده و با استفاده از حرکت دستها تا حد ممکن به باال پرش انجام داد و
روی دیوار عالمتگذاری نمود .میزان ارتفاع پرش به سانتیمتر ،نمره فرد در این آزمون در نظرگرفته شد.
سپس با استفاده از فرمول زیر توان غیرهوازی محاسبه شد (.)26
(متر) فاصله پرش ارتفاع * (کیلوگرم) وزن * :2/21توان (کیلوگرم بر ثانیه)
آزمون پرش طول روی یک پا :این آزمون قابلیت های اجرایی عملکردی را ارزیابی میکند .برای اجرای
این آزمون ،فرد پشت خط شروع ایستاد به نحوی که انگشتان پایش قبل از خط شروع قرار گرفت ،سپس تا
حد ممکن با استفاده از اندام فوقانی فاصله بیش تری را با پای غالب بر روی زمین جهش و با همان اندام
ف رود انجام داد .در این آزمون کف کفش آزمودنی را به گچ آغشته کرده در صورت وقوع جابجایی در هنگام
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آزمون پرش عمودی :این آزمون برای ارزیابی توان غیرهوازی طراحی شده است .آزمون با ایستادن آزمودنی

فرود ،محل اولین فرود مشخص باشد .طول فاصله پرش به سانتیمتر ،نمره فرد در این آزمون محسوب شد
(.)26
سیستم انرژی غیرهوازی و تعادل دینامیک صورت گرفته است .برای اجرای این آزمون ،آزمودنی روی اندام
غالب خود در ابتدای یک خط شش متری ایستاد ،طوری که انگشتان پایش پشت خط قرار گرفت ،سپس از
آزمودنی خواسته شد تا با حداکثر سرعت این مسافت را روی اندام غالب با استفاده از اندام فوقانی با جهیدن
طی نماید .نمره این آزمون ،مدت زمانی است که فرد این آزمون را اجرا نمود که با زمانسنج استاندارد
اندازهگیری شد (.)26
4
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آزمون زمان جهشهای متوالی روی یک پا در فاصله شش متری :طراحی این آزمون با هدف ارزیابی
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آزمون دویدن رفت و برگشت :از این آزمون برای ارزیابی چاالکی استفاده میشود .برای شروع این آزمون،
فرد پشت خط شروع یک فاصله  6/4متری ایستاد .آزمون با فرمان « 3 ،2 ،1برو» آزمونگر آغاز شد .در این
آزمون فرد فاصله تعیینشده را با دویدن پیمود و با پای خود خط پایان را لمس کرد و به خط شروع برگشت
و خط شروع را نیز با پای خود لمسکرد و یک بار دیگر همین عمل را تکرار کرد ،با این تفاوت که در تکرار
دوم به سرعت از خط شروع عبور کرد .مدت زمان اجرای این آزمون با دقت یک صدم ثانیه نمرۀ هر فرد
است (.)26
روش جمعآوری دادهها :جامعه آماری تحقیق حاضر ،زنان فعال دانشگاه خوارزمی بودند .با استفاده از
اطالعیهای از دانشجویان درخواست شد تا در صورت تمایل برای انجام بررسیهای اولیه در ساعات مشخص
شده به آزمایشگاه حرکات اصالحی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی مراجعه کنند .با
استفاده از فرم جمعآوری اطالعات اولیه ،افراد واجد شرایط انتخاب شده و تصادفی در سه گروه تقسیم
شدند .برای اجرای پیشآزمون از گونیامتر دستی جهت جمعآوری دادههای حس عمقی مفصل زانو استفاده
شد و اطالعات مربوط ثبت گردید ،سپس آزمونهای عملکردی انجام شد .آزمودنیها در گروههای تجربی،
بهمدت شش هفته تمرینات عملکردی متداول (تعادلی ،پالیومتریک و قدرتی) را به همراه بازخورد درونی و
و روشهای پیشگیری از آسیب لیگامان صلیبی قدامی گرفته شده بود ( .)13،21،29در این مدت گروه کنترل
در برنامه تمرینی منظم خاصی شرکت نکرد 51 .ساعت پس از اجرای آخرین جلسه تمرینی ،در جلسهای
مشابه با جلسه اول ،پسآزمون اجرا و اندازهگیری دادههای حس عمقی مفصل زانو و آزمونهای عملکردی
انجام و نتایج تجزیه و تحلیل آماری شد .تعداد آزمودنیها در گروه کنترل و بازخورد درونی هرکدام  13نفر
و در گروه بازخورد بیرونی به  15نفر ،به دلیل عدم مشارکت در پروتکل تمرینی و در دسترس نبودن
آزمودنیها تنزل پیدا نمود.
پروتکل بازخورد درونی :آزمودنیهای در گروه بازخورد درونی ،از سوی محقق آموزش یا بازخوردهایی در
طی جلسات تمرین در رابطه با حرکات قسمتهای بدن نسبت به هم دریافت نمودند؛ برای مثال ،زانوی
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بیرونی ،سه جلسه در هفته انجام دادند .برنامه تمرینی حاضر از یافتههای بهدست آمده از مطالعات منتشر شده

خود را باالی انگشتانشان نگه دارند ،با زانوی خم شده فرود بیایند یا در هنگام فرود پاها به اندازه عرض
شانه باز کنند در حوزه یادگیری حرکتی این نوع از کانون توجه ،توجه درونی تعریف شده است ( .)15در
آزمودنی بازخوردهای زیر داده شد .تعادل را با توجه بر اندامهای خودتان حفظ کنید ،بر روی دو پا و در
زمان یکسان فرود آیید ،در حالیکه بر وضعیت حرکت زانوهایتان توجه نمودهاید؛ پرش را تا جایی که
میتوانید انجام بدهید؛ در هنگام فرود زاویه  95درجه فلکشن در ران و زانو ایجاد نمایید؛ در حالیکه زانوی
شما باالی پا قرار دارد؛ فلکشن زانو را انجام دهید فاصله پاهایتان در هنگام فرود به اندازه عرض شانه باشد؛
در حالیکه توجه شما به رسیدن نوک انگشتانتان به باالترین ارتفاع باشد و بدون والگوس و واروس در زانو
6
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بازخورد درونی ،دستورالعمل روی بدن بهکار گرفته می شود .در هنگام انجام تمرینات عملکردی متداول به

پژوهش در طب ورزشي و فناوري ،شماره  ،61پاییز و زمستان 6931

تمرینات را انجام دهید پرش ارتفاع انجام دهید ( .)15با توجه به اثر منفی تکرار زیاد برای بارخورد درونی تا
حد امکان تعداد دفعات ارایه بازخورد کاهش یافت .در صورت انجام تکنیک اشتباه ،محقق به آزمودنی
بازخورد داد ،همچنین هر زمان آزمودنی نیاز به بازخورد داشته درخواست ارایه بازخورد میکرد و از سوی
محقق بازخورد دریافت میکرد (.)15
پروتکل بازخورد بیرونی :آزمودنیهای در گروه بازخورد بیرونی ،از سوی محقق آموزش یا بازخوردهایی در
رابطه با نتایج حرکت دریافت مینمودند؛ برای مثال ،تصور نمایید در هنگام فرود قصد نشستن بر روی یک
صندلی را دارید .در توجه بیرونی ،توجه روی یک جسم بیرونی مثالً یک توپ بود تا توجه به بیرون از بدن
انتقال یابد ( . )15به منظور افزایش اثربخشی ،تکرار بازخورد مهم است .تکرار زیاد بازخورد بیرونی برای
الگوی حرکتی بهینه ارجحیت دارد .در هنگام اجرای تمرینات ،آزمودنی بازخورد دریافت نمود؛ همینطور ،هر
زمان آزمودنی نیاز به دریافت بازخورد را احساس میکرد ،از سوی محقق بازخورد دریافت مینمود .در
هنگام انجام تمرینات به آزمودنی بازخوردهای مشابه امثال زیر ارایه گردید :در حالیکه به رسیدن زانوهایتان
نزدیک به مخروط توجه کردهاید پرش را انجام دهید؛ روی خطی که بر روی زمین رسم شده است فرود را
انجام بدهید؛ سعی نمایید هر کدام از پاهایتان را بر نقاط مشخص شده (به اندازه عرض شانه) روی زمین در
(.)15
پروتکل اجرای تمرینات :آزمودنیها در دو گروه بازخورد درونی و بیرونی ،سه جلسه در هفته بهمدت شش
هفته ،تمرینات عملکردی متداول همراه با بازخورد درونی و بیرونی را انجام دادند .هر جلسه تمرینی با پنج
دقیقه گرمکردن شروع شد ،سپس تمرینات عملکردی متداول همراه با بازخورد درونی و بیرونی اجرا شدند؛
پس از آن بهمدت پنج دقیقه سردکردن انجام شد .پروتکل تمرینی شامل تمرینات ایستادن تک پا روی پالت
فوم بیثبات ،اسکوات تک پا ،پرش تک پا برای کسب حداکثر مسافت ،النچ ،اسکوات دوپا ،پرش دوپا ،پرش
عمودی با ورتک ،پرش کانترمومنت ،1مانورهای برشی گامبرداری به پهلو ،2باالرفتن از استپ ،تعادل فرشته و
پرش دراپ بود .اصل اضافهبار برای تمرینات با افزایش تعداد تکرارها ،ستها و مدت زمان اعمال شد.
جلسات تمرینی را محقق هدایت میکرد .آزمودنیها نحوه اجرای تمرینات را آموزش دیدند .آزمودنیها
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هنگام فرود قرار دهید؛ در هنگام پرش سعی نمایید که به توپ آویزان شدۀ باالی سرتان با دست ضربه بزنید

اجازه داشتند فعالیتهایی که قبل از ورود به این مطالعه به آنها میپرداختهاند را دنبال نمایند ،اما اجازه ورود
به فعالیتهای جدید را نداشتند.
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1. Countermovement Jump
2. Sidestep Cutting Maneuver
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نتایج با استفاده از نرمافزار آماری  ،SPSSنسخه  23و سطح معناداری  5/54ارزیابی شد .از آمار توصیفی به
از آزمون لون جهت بررسی پیشفرض همگنی واریانسها استفاده شد .در ادامه از آزمونهای تحلیل
کوواریانس ،تیزوجی و آزمون تعقیبی توکی برای بررسی تغییرات بین گروهها استفاده شد.
یافتهها

نتایج آزمون شاپیروویلک نرمالبودن خصوصیات آنتروپومتریکی گروهها را نشان داد (جدول .)1
جدول  .6مشخصات آنتروپومتریکي گروههاي مورد مطالعه
تمرینات عملکردی همراه با بازخورد

معناداری

ویژگیهای آنتروپومتریکی

کنترل

سن (سال)

22/31±1/15

21/69±1/11

قد (سانتیمتر)

162/45±6/54

163/45±3/16

165/45±6/14

وزن (کیلوگرم)

41/92±6/36

65/56±5/55

49/12±6/56

5/624

سابقه فعالیت ورزشی (سال)

5/3±1/1

5/6±1/4

5/1±1

5/425

تعداد

13

13

15

درونی

بیرونی
22/21±1/15

5/615
5/121

عملکردی همراه با بازخورد درونی و بیرونی برحس عمقی و عملکرد تاثیرگذار میباشند (جدول .)2
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نتایج مربوط به آزمون تحلیل کواریانس برای متغیر حس عمقی و عملکرد بیانگر آن بود که تمرینات
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منظور برآورد میانگین و انحراف استاندارد و از آزمون شاپیروویلک جهت بررسی نرمالبودن توزیع دادهها و
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جدول  .2نتایج آزمون تحلیل کواریانس براي بررسي اثر تمرینات بر حس عمقي و عملکرد زانو
توان آزمون

اندازه اثر

معناداری

اندازه F

 35درجه

1/555

5/462

*5/551

23/15

 54درجه

1/555

5/619

*5/551

29/119

 65درجه

5/934

5/353

*5/551

6/136

پرش عمودی

5/969

5/361

*5/555

15/169

پرش طول روی یکپا

5/961

5/349

*5/555

15/595

جهش متوالی روی یکپا در فاصله ششمتری

1/555

5/441

*5/555

11/151

دویدن رفت و برگشت

5/964

5/345

*5/555

9/161

متغیر حس عمقی
حس عمقی

عملکرد

با توجه به معنادار بودن اثر تمرینات عملکردی همراه با بازخورد درونی و بیرونی بر حس عمقی و عملکرد
زانو ،از آزمون تی وابسته برای مقایسه درونگروهی (پیشآزمون و پسآزمون) استفاده شد (جدول .)3
جدول  .9نتایج آزمون تي وابسته
گروهها

حس عمقی

همراه با بازخورد
درونی
همراه با بازخورد
بیرونی

حس عمقی

تمرینات عملکردی

حس عمقی

تمرینات عملکردی

عملکرد

کنترل

همراه با بازخورد
درونی

همراه با بازخورد
بیرونی

عملکرد

تمرینات عملکردی

2/56

5/536
5/452

متغیر حس عمقی

پیشآزمون

پسآزمون

 35درجه

6/51±1/64

6/23±1/69

-5/154

 54درجه

1/14±2/26

1/56±1/15

-5/693

3/66

 65درجه

6/62±2/39

6/31±2/69

-1/959

15/29

5/564

 35درجه

1±3/11

5/14±1/55

3/16

65/95

*5/552

 54درجه

6/31±2/32

5/31±1/24

5/53

61/22

*5/552

 65درجه

1/56±5/21

6/23±2/64

2/31

34/69

*5/539

 35درجه

6±1/11

5±1/34

4/96

64

*5/551

 54درجه

6/53±1/12

5/45±1/54

5/23

64/11

*5/551

 65درجه

6/69±2/24

5/46±2/25

5/16

65/54

*5/551

پرش ارتفاع

36/36±6/94

34/43±4/95

5/61

2/36

5/516

پرش طول روی یکپا

155/23±16/16

153/66±16/22

1/62

5/54

5/111

جهش روی یکپا در فاصله ششمتر

3/55±5/54

3/51±5/36

-5/36

1/29

5/619

دویدن رفت و برگشت

15/41±5/51

15/41±5/52

-1/36

5/66

5/194

پرش ارتفاع

36/31±4/96

51/55±6/45

-3/63

11/34

*5/553

پرش طول روی یکپا

156/96±45/15

111/45±14/11

-2/64

1/19

*5/516

جهش روی یکپا در فاصله ششمتر

3/14±5/56

2/61±5/33

3/53

16/23

*5/554

دویدن رفت و برگشت

15/69±1/19

15/51±1

2/53

3/64

*5/532

پرش ارتفاع

51/55±4/51

54/45±5/19

-3/19

9/15

*5/552

پرش طول روی یکپا

115/21±14/16

123/46±12/64

-4/56

15/64

*5/555

جهش روی یکپا در فاصله ششمتر

2/99±5/53

2/36±5/32

6/61

26/69

*5/555

دویدن رفت و برگشت

15/96±2/61

9/62±5/59

1/11

11/12

5/513

* اختالف معنادار میان پیشآزمون و پسآزمون
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عملکرد

تمرینات عملکردی

اختالف

تغییرات
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کنترل

درجه

درصد

معناداری
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با توجه به نتایج آزمون تی وابسته تفاوت معناداری در حس عمقی میان دوگروه تجربی یافت نشد ،اما درصد
تغییرات در گروه بازخورد درونی در حس عمقی  54 ،35و  65درجه به ترتیب  61/22 ،65/95و 34/69
گزارش شد .این مقادیر برای گروه تمرینی بازخورد بیرونی در سه زوایه  54 ،35و  65درجه بترتیب ،64
 64/11و  65/54به دست آمد (جدول )3؛ همچنین ،نتایج آزمون تی وابسته نشانداد که پروتکل تمرینی
حاضر همراه با بازخورد درونی و بیرونی بر عملکرد آزمودنیها تاثیر داشته است اما در آزمون عملکردی
دویدن رفت و برگشت تغییرات معناداری میان پیشآزمون و پسآزمون مشاهده نشد (جدول .)3
جدول  .4نتایج آزمون تعقیبي توکي
متغیر
35درجه

حس عمقی

54درجه

پرش ارتفاع

پرش طول روی یکپا

عملکرد
جهش روی یکپا در فاصله ششمتری

دویدن رفت و برگشت

گروهها
کنترل

بازخورد بیرونی

3/23

5/463

*5/555

بازخورد درونی

بازخورد بیرونی

5/14

5/463

5/315

کنترل

بازخورد درونی

5/14

5/496

* 5/555

کنترل

بازخورد بیرونی

3/96

5/416

*5/555

بازخورد درونی

بازخورد بیرونی

-5/19

5/416

5/952

کنترل

بازخورد درونی

1/14

5/911

5/515

کنترل

بازخورد بیرونی

2/11

5/965

*5/516

بازخورد درونی

بازخورد بیرونی

1/66

5/965

5/214

کنترل

درونی

-4/41

2/26

5/541

کنترل

بیرونی

-9/96

2/22

*5/555

درونی

بیرونی

-5/56

2/22

5/124

کنترل

درونی

-15/63

4/66

*5/531

کنترل

بیرونی

-19/15

4/64

*5/553

درونی

بیرونی

-4/56

4/64

5/656

کنترل

درونی

5/36

5/135

*5/524

کنترل

بیرونی

5/62

5/131

*5/555

درونی

بیرونی

5/34

5/131

*5/535

کنترل

درونی

5/16

5/261

5/155

کنترل

بیرونی

5/96

5/265

*5/552

درونی

بیرونی

5/69

5/265

*5/513

* تفاوت معنادار

نتایج آزمون تعقیبی توکی بیانگر تاثیر معنادار تمرینات عملکردی همراه با بازخورد درونی و بیرونی بر حس
عمقی بود (جدول  .)5با توجه به نتایج آزمون تعقیبی توکی تفاوت معناداری میان دو گروه تمرینی در
آزمونهای عملکردی پرش ارتفاع و پرش طول روی یکپا یافت نشد (جدول  ،)5اما نتایج آزمون تعقیبی
توکی بیانگر تفاوت معنادار میان دو گروه تجربی در دو آزمون عملکردی جهش روی یکپا در فاصله شش
15
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کنترل

بازخورد درونی

2/31

5/415

*5/551
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65درجه

تفاوت میانگین

خطای استاندارد

معناداری
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متری و آزمون دویدن رفت و برگشت بود .درصد تغییرات گزارششده برای گروه بازخورد درونی برای دو
آزمون بترتیب  16/23و  3/64و برای گروه بازخورد بیرونی  26/69و  11/12بود (جدول  ،)3اما درصد
تغییرات گزارششده برای دو آزمون عملکردی پرش ارتفاع و پرش طول روی یکپا در گروه بازخورد
درونی بترتیب  11/34و  1/19و برای گروه بازخورد بیرونی به ترتیب  9/15و  15/64بود (جدول .)3
بحث

هدف تحقیق حاضر مقایسه تاثیر شش هفته تمرینات جامع پیشگیری از آسیب لیگامان صلیبی قدامی همراه با
بازخورد درونی و بیرونی برعملکرد مفصل زانوی زنان فعال دانشگاهی بود .نتایج تحقیق نشانداد میزان
خطای بازسازی حس عمقی در سه زاویه  54 ،35و  65درجه در هر دو گروه پس از بکارگیری تمرینات
همراه با بازخورد درونی و بیرونی کاهش یافت .در نتیجه میتوان بیان نمود پروتکل تمرینی مذکور احتماالً از
فشار الزم برای ایجاد سازگاری در این مدت زمان برخوردار بوده است .کاهش میزان خطای بازسازی حس
عمقی ممکن است بر اثر افزایش حساسیت سیستم دوک عضالنی باشد که احتماالً با ارسال اطالعاتآوران
به سیستم اعصاب مرکزی دربارۀ موقعیت مفصل ایجاد میشود؛ همچنین ،سازگاریهای مرکزی متاثر از این
توجه به تحقیق یلدیز و همکاران ( )2556یکی از دالیل کاهش خطای زاویه بازسازی حس عمقی را بهبود
ثبات عصبی عضالنی و ظرفیت عملکردی معرفی نمودند ( .)35در توجیه اثر بیشتر تمرینات در زاویه 35
درجه در بهبود حس وضعیت مفصل میتوان به نقش متفاوت گیرندههای حس وضعیت در زوایای مختلف
اشاره نمود .حس عمقی بیشتر به گیرندههای عضله و در وهله بعد گیرندههای مفصل وابسته است .در حین
انجام حرکات فعال ،نقش گیرندههای عضالنی مهمتر خواهد بود .هنگام کشیدهشدن عضالت در سیکلهای
حرکتی ،نرخ تحریک دوک عضالنی بیشتر از حالتی است که عضالت در طول کوتاه خود باشند .در زاویه 35
درجه به دلیل فعالیت بیشتر عضالت وستوس مدیالیس و کشش عضله همسترینگ نسبت به زاویه  65درجه
حساسیت به کشش بیشتر بوده در نتیجه دقت حس عمقی افزایش مییابد ( .)1براساس فرضیه عمل
محدودشده انتخاب تمرکز بیرونی یک مداخله آگاهانه در حرکات فرآیندهای کنترلی ایجاد میکند که بهطور
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تمرینات میتواند عضالت را تحریک نماید ،در نتیجه حس موقعیت مفصل به طور معناداری بهبود مییابد .با

طبیعی حرکات موثرتر و بهتری را تنظیم مینماید؛ به بیان دیگر ،تالش برای کنترل فعاالنه حرکات به
فرایندهای کنترل خودکار لطمه میزند .انتخاب تمرکز بیرونی موجب نوعی کنترل خودکار میشود که سبب
کنترل نماید؛ در نتیجه ،اجرا و یادگیری بهبود مییابد ( .)31با توجه به ماهیت پروتکل تمرینی همراه با
بازخورد درونی میتوان نتیجه گرفت که بهبود حس عمقی با استفاده از بازخورد درونی به دلیل کنترل
آگاهانه حرکت مشکل است که این ممکن است بیاثر بودن تمرینات در زاویه  65درجه در گروه بازخورد
درونی را در پی داشته باشد (.)31
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برتری فرایندهای غیرآگاهانه و غیراختیاری میشود و به فرد اجازه میدهد تا حرکات را در یک دامنه وسیعتر
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نتایج حاصل از آزمون کواریانس نشان داد که شش هفته تمرینات جامع پیشگیری از آسیب همراه با بازخورد
درونی و بیرونی موجب بهبود معنیدار عملکرد در زنان فعال دانشگاهی میشود (جدول  .)2مکاراک و
همکاران ( )2512در تحقیقی به بررسی نقش تمرکز توجه در مدت  9هفته تمرینات پالیومتریک بر عملکرد
پرش پرداختند .گروه بازخورد خارجی افزایش معناداری در مسافت پرش در آزمون پرش طول و ارتفاع
پرش در آزمون پرش کانتر موومنت نسبت به دو گروه بازخورد داخلی و کنترل نشان دادند ،که با مطالعه
حاضر همسو بود ( .)16وو و همکاران ( )2512در تحقیقی به بررسی تاثیر استراتژیهای تمرکز توجه بر
عملکرد در پرش طول پرداختند .نتایج افزایش مسافت پرش بیشتر در گروه بازخورد خارجی را نسبت به
گروه بازخورد داخلی نشانداد که با مطالعه حاضر همخوان بود ( .)11پورتر و همکاران ( )2515در مطالعهای
به بررسی اثر تمرکز داخلی و خارجی بر زمان انجام حرکت پرداختند .نتایج کاهش زمان اجرای حرکت را در
گروه بازخورد خارجی نسبت به گروه بازخورد داخلی و کنترل نشانداد ،که با مطالعه حاضر همسو بود (.)19
صادقی و همکاران ( )1396در مطالعهای به بررسی اثر تمرین ( )Xbox Kinectبر حس عمقی مردان
سالمند پرداختند .نتایج تحقیق آنها بهبود حس عمقی در سه زاویه  54 ،35و  65درجه را گزارش نمود ()24
که با مطالعه حاضر همخوان بود .افتخاری و همکاران ( )1392در تحقیقی به بررسی تاثیر هشت هفته
قدرتی صرفاً در زاویه ابتدایی فلکشن زانو منجر به پیشرفت حس موقعیت مفصل در حالت غیرفعال میشود،
در حالیکه تاثیر معناداری در حالت فعال مشاهده نگردید .در خصوص تمرینات پالیومتریک ،این تمرینات
در زاویه ابتدایی فلکشن زانو منجر به پیشرفت حس موقعیت فعال و نیز در زوایای ابتدایی و انتهایی فلکشن
زانو موجب بهبود حس موقعیت غیرفعال مفصل شد ( .)32خلخالی و همکاران ( )1313در مطالعهای از میان
سه پروتکل تمرینی (تمرینات قدرتی ،زنجیره باز و بسته حرکتی و تمرینات تعادلی) صرفا تمرینات تعادلی را
در پیشرفت حس عمقی ،سودمند معرفی کردند .نکته حائز اهمیت در این تحقیق انجام پروتکل تمرینی
متفاوت و زاویه هدف  64درجه فلکشن زانو بود که آن را از تحقیق حاضر متمایز مینمود (.)33
آقاپور و همکاران ( ) 1396در تحقیقی به بررسی اثر کینزیوتیپ بر عملکرد افراد با سندرم درد پتال فمورال
پرداختند .نتایج حاصل از این مطالعه بهبود عملکرد را در افراد با سندرم درد پتال فمورال گزارش نمود که با
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تمرینات قدرتی و پالیومتریک بر حس موقعیت مفصل زانو پرداختند .نتایج تحقیق نشانداد که تمرینات

نتایج مطالعه حاضر همسو بود ( .)35وولف و همکاران ( )2515در مطالعهای به بررسی ارتباط توجه بیرونی
و درونی بر ارتفاع پرش پرداختند .نتایج آنها حاکی از تاثیر معنادار بازخورد بیرونی بر ارتفاع پرش بود (.)34
ورزشکار پرداختند .نتایج این مطالعه از بهبود عملکرد بعد از انجام پروتکل تمرینی عصبی عضالنی حمایت
میکند که با نتایج مطالعه حاضر همخوان میباشد ( .)29ولینگ و همکاران ( )2516در پژوهشی به بررسی
اثر بازخورد درونی ،بازخورد بیرونی و بازخورد ویدئویی بر تکنیک و عملکرد فرود پرداختند .نتایج آنها
بهبود در تکنیک پرش و فرود را در زنان گروههای بازخورد بیرونی و بازخورد ویدئویی نشانداد .ارتفاع
12
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میر و همکاران ( )2554در مطالعه ای به بررسی اثر تمرینات عصبی عضالنی پیشرفته بر عملکرد زنان
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پرش در گروه بازخورد ویدئویی و زنان در گروه بازخورد بیرونی افزایش یافت ( .)31نتایج این مطالعه با
نتایج حاصل از تمرینات گروه بازخورد بیرونی تحقیق حاضر همخوان بود ،اما با نتایج گروه بازخورد درونی
مغایرت داشت از دالیل احتمالی مغایرت این تحقیق با مطالعه حاضر میتوان به مدت زمان اعمال بازخورد،
پروتک ل تمرینی و گروه مورد مطالعه اشاره نمود .با توجه به اینکه آزمونهای عملکردی ارزیابیشده در
تحقیق حاضر جزء مانورهایی هستند که حرکات پرش و فرود و تغییر سریع جهت و شتاب دارد و با توجه
به اینکه اضطراب و هراس واروس -والگوس همراه با چرخشهای درونی و بیرونی از اجزای اصلی این
مانورها است و چون برای حمایت زانو در برابر این نیروها کنترل عصبی عضالنی کافی الزم است و با توجه
به اینکه آسیب لیگامان صلیبی قدامی موجب قطع گیرندههای مفصلی و در نتیجه مهار رفلکس عصبی نرمال
میگردد ،بنابراین ثبات مفصل دچار اشکال میشود .بهنظر میرسد این آزمونها جهت کشف ناتوانی سیستم
کنترل عصبی عضالنی که زانو را در مقابل نیروهای بیرونی حمایت میکند ،در افراد مستعد آسیب لیگامان
صلیبی قدامی مفید باشند (.)36
با توجه به نتایج تحقیق میتوان مکانیزم بهبود عملکرد حرکتی را در زنان فعال دانشگاهی پس از شش هفته
تمرین همراه با بازخورد را بر این اساس تفسیر نمود که با فعالسازی گیرندههای حسی و مکانیکی در
آمادهسازی نرون های حرکتی در یک گروه از عضالت و مفاصل برای انجام یک حرکت و سازگاری آن با
زمینه محیطی و همچنین افزایش هماهنگی و یکپارچگی واحدهای حرکتی ،همانقباضی عضالت همکار،
افزایش بازدارندگی عضالت مخالف میباشد که در نهایت موجب بهبود پاسخهای عصبی -عضالنی میشود
و ممکن است عملکرد حرکتی را بهبود بخشد؛ از سوی دیگر ،ممکن است تغییرات در الگوی تحریک
الکتریکی واحدهای حرکتی یا در فرکانس تحریک و یا در همزمانی وارد عملشدن واحدهای حرکتی اتفاق
افتد و موجب افزایش بهبود حرکتی شود .در حالت طبیعی سازوکارهای فیدبک درونی (مانند اندام وتری
گلژی) ،بدن را در تولید تنشهای بزرگ مهار میسازد؛ اما وقتی که با تمرینات ،بدن در معرض سطوح باالیی
از تنش قرار میگیرد ،حساسیت این ارگانها ،ممکن است با فرآیند برداشتن مهار خودبخودی کاهش یافته و
به فرد اجازه ده د تا به ظرفیت تولید نیروی حداکثر مطلق بدن نزدیک شود ( .)35در مطالعه حاضر تفاوت
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تمرینات ،احتماالً این نوع تمرینات ،ممکن است مستقیماً بر فعالیت مغز اثر گذارند .این موضوع ،بیانگر

معناداری میان پیشآزمون و پسآزمون در گروه بازخورد بیرونی برای آزمون عملکردی دویدن رفت و
برگشت مشاهده نشد .از دالیل این مغایرت میتوان به سادهبودن این آزمون عملکردی اشاره نمود .که در
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 اجرای تکنیک ایمن در مکانیسمهای شایع آسیب لیگامان صلیبی قدامی ممکن.والگوس زانو توجه نمایند
 بنابراین استفاده از تکنیک،است نقش مهمی در پیشگیری از آسیب لیگامان صلیبی قدامی داشته باشد
 نتایج مطالعه حاضر.بازخورد در جهت اصالح تکنیک مهارت و یادگیری صحیح حرکت ضروری است
پیشنهاد میکند برای ایجاد تقویت و تسریع یادگیری مهارت حرکتی در آزمودنیها میتوان از بازخورد
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