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چکيده
 تحقیق حاضر، ازاینرو، منطبق با نیازهای فردی کودکان به شمار میرود، کمکی برای طراحی برنامه تمرینی،آگاهی از ارتباط بین عملکردها و دامنه حرکتی
 در این تحقیق بهصورت تصادفی، صد دانشآموز پسر.باهدف تعیین ارتباط بین برخی پارامترهای دامنه حرکتی اندام تحتانی و بیومکانیکی پسران انجام شد
 از آمار توصیفی برای تعیین میانگین. تعادل و چابکی آزمودنیها ثبت شد، توان، آزمونهای سرعت، بعد از اندازهگیری دامنه حرکتی اندام تحتانی.انتخاب شدند
. استفاده شد، از روش همبستگی پیرسون چندگانه برای ارزیابی ارتباط بین منتخبی از پارامترهای دامنه حرکتی و بیومکانیکی آزمودنیها،و انحراف استاندارد
 میزان فلکشن، فلکشن و هایپرآداکشن ران و دورسی فلکشن مچ پا با چابکی ارتباط مثبت و معنادار، آبداکشن ران و فلکشن زانو با تعادل،فلکشن ران با سرعت
 به نظر میرسد بتوان از ویژگیهای، با توجه به یافتههای تحقیق.ران و زانو ارتباط منفی و معنادار و بقیه پارامترها ارتباط مثبت و معناداری با توان را نشان دادند
. استفاده کرد،دامنه حرکتی اندام تحتانی کودکان و شناسایی شاخصهای عملکردی رشتههای ورزشی مختلف
. سال1  تا7  پسران، بیومکانیک، اندام تحتانی، دامنه حرکتی:کليدواژهها
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Abstract
Knowledge of the relationship between performance and range of motion, helping to design training
programs, comply of individual with the needs of children is, therefore, The aim of research the relationship
between some of the lower extremity range of motion and biomechanical parameters of the boys was
performed. Hundred students in this study were randomly selected. After measuring the range of motion of
lower extremity, test speed, power, balance and agility of the subjects were recorded. By descriptive
statistics to determine the mean and standard deviation of the method of multiple correlations to assess the
relationship between the selected range of motion and biomechanical parameters of subjects were used.
Hip flexion by speed, hip abduction and knee flexion by balance and hip flexion, hyper adduction and ankle
dorsi flexion significant positive correlation by the agility, the rate of hip and knee flexion by power a
significant negative correlation and with other lower extremity range motion parameters showed a significant
positive association. According to the research findings, seem to be characteristics of the children lower
extremity range of motion and identify performance indicators for various athletic field, can be used.
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مقدمه

امروزه علوم مختلف در حوزه ورزش جایگاه ویژهای یافتهاند و این امر برنامهریزان ورزشی ،مربیان و
ورزشکاران را بر آن داشته تا با استفاده از دستاوردهای علمی به بهبود عملکرد خود بپردازند و در رشته
موردعالقه خود به باالترین توفیقات ورزشی نائل شوند ( .)1فرایند قهرمانی بر اساس حدس و گمان نیست،
در اکثر کشورها انتخاب قهرمانان از پایهها و سنین پایین بر اساس الگوی علمی انجام میگیرد و فرایند کسب
ویژگیهای بدنی ،فیزیولوژیک خاص و عوامل باالی آمادگی جسمانی تعیین میگردد ( .)2در دهههای اخیر
استعدادیابی ورزشی بهعنوان جزئی از ورزش در سرتاسر جهان محسوب میشود .چراکه این احتمال وجود
دارد که ورزشکاری در یکرشته خاص توفیقات چندانی کسب نکند ولی در رشتههای دیگر دارای استعداد و
احتمال موفقیت باالتری باشد و لذا استعدادیابی ورزشی بایستی قبل از سایر موضوعات ورزشی بحث و تعریف
شود که درواقع شامل فرایند تشویق افراد به شرکت در فعالیتهای است که احتمال موفقیت آنها در آن رشته
ورزشی بیشتر باشد ( .)3در عالم ورزش ،شناسایی استعداد مفهوم جدیدی نیست .در اواخر سال  11۹۱و اوایل
 117۱در اکثر کشورهای اروپای شرقی ،روشهای ویژهای برای شناسایی ورزشکارانی که دارای تواناییهای
بالقوه باالیی بودند ،کشف شد .برخی از این روشهای مورداستفاده در انتخاب ورزشکاران مستعد توسط
متخصصان کشف و تنظیم شد .این دانشمندان در پی آن بودند که مربیان را در انتخاب ورزشکاران مستعد برای
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ورزشکاران بااستعداد ،بستگی به داشتن معیار یا الگوهایی است که بر اساس موفقیت قهرمانان موجود ،با

یکرشته ورزشی خاص ،نسبت به تواناییهای الزم برای آن رشته آگاه سازند .نتایج حاصله در این مورد،
غیرقابلتصور و حیرتانگیز بودند .بیشتر افرادی که در بازیهای المپیک  1172مدال گرفته بودند ،بهویژه از
فرهنگهای لغت به معنای «توانایی ویژه و طبیعی» و «ظرفیت دستیابی به موفقیت» تعریفشده است و درواقع
عبارت است از «فرآیند شناسایی ورزشکاران فعلی که توان بالقوهای برای نخبه شدن دارند» .تعریف کاربردی
استعدادیابی ،پیشبینی اجرا (عملکرد) از طریق سنجش ویژگیهای جسمانی ،روانی و اجتماعی و همچنین
تواناییهای تکنیکی ( )4است .بررسی ویژگیهای آنتروپومتریکی که تا حدود زیادی بیانگر قابلیت اجرای
ورزشکاران و یکی از عوامل تأثیرگذار در پیشرفت سطح کیفی ورزشها است و ارتباط آنها با عوامل جسمانی
و دامنه حرکتی بایستی بیشتر موردتوجه کارشناسان و متخصصان تربیتبدنی و علوم ورزشی قرار گیرد (.)5،۹
آگاهی از ارتباط بین عملکردهای حرکتی و مشخصات فیزیکی ،کمککننده مربیان ورزشی جهت طرحریزی
برنامه تمرینی مطلوب منطبق با نیازهای فردی و ویژگیهای آناتومیکی کودکان بوده تا بتوان کودکان را به
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کشور آلمان شرقی که بهطور علمی انتخابشده بودند ،نتیجه فرآیند شناسایی استعدادها بود« .استعداد» در

بهترین نحو ممکن به رشتههای مختلف ورزشی سوق داد .هدف از انجام این تحقیق در ارتباط بین پارامترهای
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دامنه حرکتی اندام تحتانی و بیومکانیکی منتخب در پسران  7تا  1سال بود.
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روششناسی

پس از انجام مطالعات اولیه و تعیین و طراحی جداول مناسب برای ثبت اطالعات اولیه و تهیه وسایل موردنیاز،
با دریافت مجوز اجرای پژوهش از شورای تحقیقات و پژوهش اداره کل آموزشوپرورش شهر تهران و ارجاع
آن به آموزشوپرورش منطقه  14و با هماهنگی اداره تربیتبدنی آن منطقه به انتخاب چند مدرسه ابتدایی پسرانه
پرداخته شد .در جلسهای با حضور مدیران مدارس به تشریح کامل طرح ،اهمیت و ضرورت ،مراحل اجرای
پسران آموزشوپرورش منطقه  ،14با میانگین و انحراف استاندارد سن  2±1سال ،قد  134171±11121سانتیمتر
و وزن  31127±7172کیلوگرم بهصورت تصادفی در این تحقیق بهعنوان آزمودنی انتخاب شدند .پس از انتخاب
نمونهها ،فرم اطالعات فردی و بررسی وضعیت سالمتی و پزشکی آزمودنی همراه با رضایتنامه جهت تکمیل
و عودت در اختیار اولیا آنان قرار گرفت .برای اندازهگیری ویژگیهای دامنه حرکتی از آزمودنی خواسته شد با
حداقل لباس و بدون کفش و جوراب در محل حاضر باشد .بعد از اندازهگیری دامنه حرکتی اندام تحتانی توسط
گونیامتر ،آزمونهای سرعت (دوی  45متر) ،توان (پرش سارجنت) ،تعادل (استورك) و چابکی ()1×4
آزمودنیها ثبت شد ( .)12،11در آمار توصیفی از میانگین بهعنوان شاخص گرایش مرکزی و از انحراف
استاندارد بهعنوان شاخص پراکندگی و تغییرپذیری دادهها استفاده شد .پراکندگی زیاد نشانه نبودن هماهنگی و
یکنواختی بین آنها در نظر گرفته شد و پراکندگی کم ،یکنواختی دادهها را نشان میداد .از ماتریس همبستگی
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پژوهش و تعیین زمان اجرای طرح پرداخته شد .آزمودنیها از پایههای اول ،دوم ،سوم به تعداد صد نفر از

پیرسون برای بررسی ارتباط درونگروهی بین برخی پارامترهای دامنه حرکتی اندام تحتانی و بیومکانیکی ،به
هدف نمایانگر کردن متغیرهایی که بیشترین همبستگی درونی را باهم داشتند ،استفاده شد.

میانگین و انحراف استاندارد ویژگیهای دامنه حرکتی آزمودنیها در جدول ( )1آورده شده است .همانگونه
که مشاهده میشود فلکشن زانو بیشترین و هایپراکستنشن زانو کمترین دامنه حرکتی را در بین پسران  7تا 1
ساله نشان میدهد ( ،)21که با نورم دولت امریکا که در سال  2۱۱2اندازهگیری شده همخوانی دارد (.)13،31
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یافتهها
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جدول  .1ميانگين و انحراف استاندارد ویژگيهاي دامنه حركتي پسران  7تا  9ساله شركتكننده در تحقيق
دامنه حرکتي (درجه)
فلکشن ران
هایپراکستنشن ران

هایپر آدداکشن ران
فلکشن زانو
هایپراکستنشن زانو
دورسی فلکشن مچ پا
پالنتار فلکشن مچ پا
اینورشن مچ پا
اورشن مچ پا

میانگین

31/43

انحراف استاندارد

1۱/77

میانگین

51/7

انحراف استاندارد

14/۹1

میانگین

21/11

انحراف استاندارد

5/۹4

میانگین

131/42

انحراف استاندارد

17/71

میانگین

1/7

انحراف استاندارد

2/32

میانگین

24/7

انحراف استاندارد

1/1۱

میانگین

4۹/۹3

انحراف استاندارد

12/21

میانگین

23/44

انحراف استاندارد

۹/12

میانگین

17/12

انحراف استاندارد

7/73

میانگین و انحراف استاندارد ویژگیهای بیومکانیکی آزمودنیها در جدول ( )2آورده شده است .همانگونه که
مشاهده میشود ،پارامتر بیومکانیکی سرعت کمترین انحراف استاندارد و توان بیشترین انحراف استاندارد را در
بین پسران  7تا  1ساله نشان میدهد همانگونه که مشاهده میشود با هنجاریابیهای جهانی مشابهت دارد
( .)17،21،22،32،34لیسی و هستند در سال  2۱۱۹جهت سنجش و اندازهگیری در علم تمرین این پارامترها را
موردبررسی قراردادند ،که با یافتههای ما مشابهت دارد.
جدول  .2ميانگين و انحراف استاندارد ویژگيهاي منتخب بيومکانيکي پسران  7تا  9ساله شركتكننده در تحقيق
سرعت (متر بر ثانیه)

۹/15

۱/35

تعادل (ثانیه)

3۹/13

25/27

چابکی (ثانیه)

13/5۱

1/۱1

توان (وات)

211/24

74/47

ضریب همبستگی بین دامنه حرکتی اندام تحتانی با متغیرهای منتخب بیومکانیکی در پسران  7تا  1ساله
شرکتکننده در تحقیق در جدول  3گزارششده است .همانگونه که مشاهده میشود ،منتخب پارامترهای دامنه
2۱
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پارامترهاي بيومکانيکي

ميانگين

انحراف استاندارد
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انحراف استاندارد

27/7۱
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آبداکشن ران

میانگین

1۱2/۹1
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حرکتی اندام تحتانی با پارامتر بیومکانیکی توان ،بیشترین و با پارامتر بیومکانیکی سرعت ،کمترین ارتباط معنادار
را نشان میدهند .پارامتر سرعت فقط با فلکشن ران ارتباط مثبت و معنادار را نشان میدهد و پارامتر توان با
تمام پارامترهای منتخب دامنه حرکتی اندام تحتانی ارتباط معنادار را نشان میدهد .همانگونه که مشاهده
میشود ،فلکشن ران با سرعت ارتباط مثبت و با چابکی و توان ارتباط منفی و معنادار دارد .هایپراکستنشن ران
با توان ارتباط مثبت و معناداری را نشان میدهد .آبداکشن ران با تعادل و توان ارتباط مثبت و معناداری را نشان
ارتباط مثبت و با توان ارتباط منفی و معناداری دارد .هایپراکستنشن زانو با توان ارتباط مثبت و معناداری را
نشان میدهد .دورسی فلکشن مچ پا با توان ارتباط مثبت و با چابکی ارتباط منفی و معناداری را نشان میدهد.
پالنتار فلکشن مچ پا ،اینورشن و اورشن مچ پا با توان ارتباط مثبت و معناداری را نشان میدهند.
جدول  .3ميانگين و انحراف استاندارد و ضرایب همبستگي پيرسون ميان منتخب پارامترهاي دامنه حركتي اندام تحتاني و بيومکانيکي
پارامترهاي بيومکانيکي

سرعت (متر/ثانيه)
ميانگين

دامنه حرکتي (درجه)
میانگین
فلکشن ران

انحراف
استاندارد

ران

انحراف
استاندارد
میانگین

آبداکشن ران

انحراف
استاندارد

هایپر آداکشن
ران

میانگین
انحراف
استاندارد
میانگین

فلکشن زانو

انحراف
استاندارد

هایپراکستنشن

دورسی فلکشن
مچ پا

انحراف
استاندارد
میانگین
انحراف
استاندارد

۹/15
1۱2/۹1
27/7۱
31/43
1۱/77
51/7
14/۹1
21/11
5/۹4
131/42
17/71
1/7
2/32
24/7
1/1۱

۱/35

استاندارد
25/27

3۹/13

ميانگين

استاندارد
1/۱1

13/5۱

ميانگين

استاندارد
74/47

211/24

**۱/45

-۱/17

**-۱/17

**-۱/27

۱/۱۱

1۱

۱/۱1

۱/۱1

-۱/۱5

-۱/۱1

*-۱/۱2

**۱/32

۱/2۱

۱/۹۱

۱/42

۱/۱۱

*۱/12

**۱/55

-۱/14

**۱/32

۱/۱2

۱/4۱

۱/12

۱/۱۱

۱/25

-۱/۱7

**-۱/37

**۱/41

۱/۱1

۱/2۱

۱/۱1

۱/۱۱

*۱/15

**۱/11

۱/12

**-۱/17

۱/15

۱/۱2

۱/۱7

۱/۱1

-۱/۱5

-۱/13

- ۱ /۹

**۱/22

۱/12

۱/3۱

۱/1۹

۱/۱7

*۱/۱7

-۱/۱1

**-۱/41

**۱/55

۱/13

۱/21

۱/12

۱/۱۱
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زانو

میانگین

استاندارد

ميانگين

انحراف

انحراف

انحراف
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هایپراکستنشن

میانگین

انحراف

تعادل (ثانيه)

چابکي (ثانيه)

توان (وات)
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میدهد .هایپرآداکشن ران با توان ارتباط مثبت و با چابکی ارتباط منفی و معناداری دارد .فلکشن زانو با تعادل
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پالنتار فلکشن
مچ پا

میانگین
انحراف
استاندارد
میانگین

اینورشن مچ پا

انحراف
استاندارد
میانگین
استاندارد

12/21
23/44
۹/12
17/12
7/73

۱/17

۱/14

۱/۱4

۱/۱۱

*-۱/23

۱/27

*۱/14

**۱/23

۱/۱2

۱/34

۱/۱2

۱/۱۱

-۱/35

*۱/41

*۱/۱1

**۱/54

۱/۱3

۱/۱1

۱/21

۱/۱۱

بحث

هدف از انجام این تحقیق رابطه بین برخی پارامترهای دامنه حرکتی اندام تحتانی و بیومکانیکی در پسران  7تا
 1سال بود که طبق یافتههای بهدستآمده از تحقیق ،کودکانی که فلکشن ران بیشتری داشتند رکورد بهتری در
سرعت و چابکی ثبت نمودهاند که علت آن را میتوان کاهش ارتفاع مرکز ثقل و دستیابی به اهرمهای مؤثرتر
و افزایش تواتر گامها ذکر نمود ،در آزمون چابکی به خاطر وجود تغییر مسیر (تغییر سرعت و جهت) ،کودکانی
که فلکشن و هایپر آداکشن ران و دورسی فلکشن مچ پا کمتری داشتند موفقتر عمل نمودند ،که این نتایج با
دستاوردهای دیویز و روزن در سال  2۱12همخوانی دارد ( .)33در آزمون استورك نیز افزایش آبداکشن ران و
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اورشن مچ پا

انحراف

4۹/۹3

-۱/۱۹

۱/23

۱/۱7

**۱/3۹

فلکشن زانو با نزدیکتر کردن مرکز ثقل پا به مرکز ثقل بدن و درنتیجه کاهش گشتاور و حفظ تعادل بیشتر،
نقش مهمی را ایفا نمودند ،که این نتیجه با تحقیق دانشجو و همکاران در سال  2۱12که تأثیر گرم کردن همراه
همخوانی دارد ( .) 35همچنین این نتیجه با تحقیق ساره شاه حیدری که ارتباط معنادار بین دامنه حرکتی اندام
تحتانی با تعادل ایستا و پویا در زنان ورزشکار را به دست آورده همخوانی دارد ( .)3۱عملکرد پرش سارجنت
با میزان فلکشن ران و زانو ارتباط منفی و معنیدار و با بقیه پارامترهای دامنه حرکتی اندام تحتانی ارتباط مثبت
و معناداری را نشان داد ،که رابطه مثبت و معنادار اکستنشن زانو و ران با توان با تحقیق یاموچی و ایشی در
سال  2۱۱7که رابطه دار بودن سرعت –نیرو و اکستنشن ران و زانو و بهطورکلی استحکام اندام تحتانی در
عملکرد پرش عمودی را به دست آوردند همخوانی دارد ( .)3۹مهمترین عامل ایجاد گشتاور عمودی بدن و
بلند شدن ورزشکار از روی زمین ،باز شدن انفجاری پاهاست .این گشتاور عمودی بالفاصله بعد از ضربه پا
ایجادشده و تا هنگام جدا شدن پاها در لحظه جهش بهصورت خطی افزایش مییابد که نشاندهنده وجود
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با فلکشن زانو بین  45الی  ۹۱درجه روی تعادل بازیکنان مرد فوتبالیست زیر  21سال را بررسی نمودند

ارتباط مثبت و معنادار بین پارامترهای دامنه حرکتی اندام تحتانی و پرش عمودی است و همچنین امکان ضعیف
توجیه نماید .نشان دادهشده که در شرایط فرود آمدنهای مختلف اکستنسورهای مفصل زانو در جذب انرژی
بهطور متناوب شرکت دارند .دکر و همکاران در سال  2۱۱3و ژانگ و همکاران در سال  2۱۱۱گزارش کردند
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بودن قدرت عضالت بازکننده پا نیز ارتباط منفی و معنادار میزان فلکشن ران و زانو با پرش عمودی را میتواند
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که نیروهای وارد بر اندام تحتانی در حین فرود آمدن با انقباض برونگرای عضالت اکستنسور مفاصل زانو و
 همچنین انقباض برونگرای عضالت پالنتارفلکسور مفصل مچ پا در حین،ران در حین فلکشن این مفاصل
 ابتدا، این محققان گزارش کردند که در حین فرود آمدن از ارتفاع.دورسی فلکشن این مفصل تعدیل میشوند
.اکستنسورهای مفصل زانو فعال میشوند و عمل برونگرای این عضالت نیروهای فرودی را تعدیل میکنند
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 انقباض اکستنسورهای ران و پالنتارفلکسورهای مچ پا به کاهش شتاب بدن در حین فرود آمدن کمک،سپس
 عضالت اکستنسور زانو جذبکنندۀ اولیۀ شوك و عضالت اکستنسور ران و پالنتارفلکسور،ازاینرو. میکنند
 که درگیر بودن پارامترهای منتخب دامنه حرکتی اندام،)37،32( مچ پا جذبکنندۀ ثانویۀ شوك توصیفشدهاند
 با توجه به وجود رابطههای معنادار بین منتخب پارامترهای، لذا به نظر میرسد.تحتانی با توان را نشان میدهد
 میتوان در جهت کشف افراد بااستعداد و گزینش آنها در سنین،دامنه حرکتی اندام تحتانی و بیومکانیکی
. کنترل و ارزیابی آنها در صعود به باالترین سطح از مهارت درآیندِ مساعدت نمود،پایین و سپس هدایت
شایانذکر است بیشتر تحقیقات بر مبنای مقایسه بین دامنه حرکتی اندام فوقانی و تحتانی یا مقایسه بین دامنه
 رابطه بین پارامترهای،حرکتی بین زنان و مردان و یا مقایسه بین دامنه حرکتی افراد سالم و آسیبدیده
آنتروپومتریکی با دامنه حرکتی و یا رابطه دامنه حرکتی در کیفیت حرکتی رشته ورزشی خاص و راهکارهایی
.جهت افزایش دامنه حرکتی میباشند
نتيجهگيري
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 به نظر میرسد میتوان با بهرهگیری از رابطه بین منتخبی از پارامترهای دامنه حرکتی،با توجه به نتایج تحقیق
.اندام تحتانی و بیومکانیکی بهعنوان شاخص استعدادیابی برای هدایت کودکان به رشتههای ورزشی بهره برد
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