4031  پاييز و زمستان،) پياپي03( 41  شماره،)سال هفتم (پانزدهم پياپي

دو فصلنامه پژوهش در طب ورزشي و فناوري

نسبت قدرت عضالت آگونیست به آنتاگونیست و دامنۀ حرکتی شانه در زنان والیبالیست و افراد
غیرورزشکار
4

 ناهید خوشرفتار یزدی،3  حسن دانشمندی،2  علی شمسی ماجالن،*1 صفورا حیدری

 دانشگاه گیالن، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، کارشناس ارشد آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی.1
 دانشگاه گیالن، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، استادیار آسیب شناسی و حرکات اصالحی.2
 دانشگاه گیالن، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشیار آسیب شناسی و حرکات اصالحی.3
 دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، استادیار آسیبشناسی و حرکت اصالحی.4
4030/0/1 :تاريخ پذيرش مقاله

4031/1/72 :تاريخ دريافت مقاله

چکیده
 هدف مطالعۀ،تکرار حرکات پرتابی میتواند باعث تغییر تعادل قدرت عضالنی و دامنۀ حرکتی شانۀ ورزشکاران در مقایسه با افراد غیرورزشکار شود؛ بنابراین
 زن33  آزمودنیهای تحقیق شامل.حاضر مقایسۀ نسبت قدرت عضالت آگونیست به آنتاگونیست و دامنۀ حرکتی شانه در زنان والیبالیست و غیرورزشکار است
 قدرت. سال بودند که بهصورت هدفمند و دردسترس انتخاب شدند22±1/13  زن غیرورزشکار با میانگین سنی33  سال و21±2/85 والیبالیست با میانگین سنی
- تجزیه و تحلیل آماری دادهها از طریق آزمون کلموگروف.ایزومتریک با دستگاه قدرتسنج دستی و دامنۀ حرکتی توسط انعطافسنج لیتون اندازهگیری شد
 در نسبت قدرت عضالت چرخشدهندۀ، در مقایسۀ نسبت قدرت عضالت آگونیست به آنتاگونیست مفصل شانه.) P≤3/38( .اسمیرنوف و آزمون تی انجام شد
) و نیز اندام برتر دو گروه (والیبالیستP=3/332 ؛P≤3/331( ، تفاوت معنیداری بین اندام برتر و غیربرتر والیبالیستها،داخلی به خارجی و ابداکشن به اداکشن
 در مقایسۀ دامنۀحرکتی کاهش معنیداری در حرکات چرخش داخلی و اکستنشن اندام برتر.)P≤3/331؛P=3/333( و کنترل) بهدستآمده
 یافتهها نشان داد که انجام حرکات تکراری.)P=3/320( ) و افزایش معنیداری در چرخشش خارجی اندام برتر والیبالیستها مشاهده شدP≤3/331؛P=3/338(
 که در صورت بهکارنگرفتن،در والیبالیستها ممکن است در طوالنیمدت باعث ایجاد اختالل در تعادل نسبت طبیعی قدرت و دامنۀحرکتی در مفصل شانه شود
. این بیتقارنی میتواند ورزشکار را مستعد آسیب سازد،تمرینهای قدرتی و کششی مناسب
. والیبال، مفصل شانه، آنتاگونیست، آگونیست، قدرت:کلیدواژهها
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Abstract
Background and Purpose: Frequent throwing Movements can change its muscular strength and range of
motion balance shoulder athletes compared to non-athletes. The purpose of this study was to the
comparison of strength ratio between agonist and antagonist muscles and range of motion of the shoulder
in volleyball players and non-athletes. Research Method: Thirty female volleyball players (mean age±SD;
21±2.58 year) and thirty non-athletes individuals (mean age ± SD; 22±1.13 years) participated in this study.
Manual muscle test (MMT) and Leighton Flexometer was respectively used for measuring the strength and
ROM of the participants. Demographic information was collected through questionnaires. After determining
the normal data distribution independent and paired samples T-test was used to analyze them. Results: In
Compare ratio of agonist to antagonist muscle strength in the dominant and non-dominant hand volleyball
players (p≤0.001, p=0.002) As well as dominant hand in both groups (volleyball and control) (p≤0.001,
p=0.003) in the ratio of internal to external rotation and abduction to adduction strength was significant
difference (P≤0.05). A significant decrease in range of motion in internal rotation and extension movements
of the dominant hand (p≤0.001, p=0.005) and a significant increase in external rotation volleyball players in
dominant hand was observed (p=0.026).Conclusion: Repeated pattern of movements in the volleyball sports
for a long time causes muscle imbalance in strength and range of motion shoulder joint that in case of
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inadequate attention and lack of proper stretching and strengthening exercises to use, this asymmetry can
make athletes prone to injury his performance will decrease
Keywords: Strength, Agonists, Antagonists, Shoulder, Volleyball.

مقدمه

سازگاری اسکلتی ورزشکاران با الگوهای حرکتی و مهارتی و بروز برخی عوارض جانبی منفی در میان
ورزشکاران حرفهای پدیدهای مهم در طب ورزش است .ورزشکاران حرفهای ،که سالیان زیادی در یک رشتۀ
ورزشی به فعالیت میپردازند و الگوی حرکتی خاصی را تکرار میکنند ،تغییرات ساختاری عمدهای را در
عضالت و مفاصل خود احساس خواهند کرد .از جمله این تطابقهای منفی ،عدم تعادل قدرت و کوتاهی
عضالت است ( .)1،2یکی از مفاصلی که بسیار درمعرض تغییر قرار دارد مفصل شانه است .مجموعۀ شانه یکی
از متحرکترین مفاصل بدن است که بهعلت استفادۀ مکرر در طی برخی فعالیتها و حرکات باالی سر،
درمعرض استرس و آسیبهای جزئی مکرر قرار میگیرد ( .)3عضالت مفصل شانه مسئول حفظ سر استخوان
بازو در مرکز حفرۀ گلنوئید 1در طی دامنۀ میانی حرکت هستند؛ بنابراین ،کنترل و تعادل مناسب در قدرت
عضالنی و دامنۀحرکتی نقش مهمی در حفظ ثبات این مفصل دارد ( .)4مفصل شانه یکی از فعالترین مفاصل
در اکثر رشتههای ورزشی از جمله والیبال است .بازیکنان والیبال با توجه به ماهیت این ورزش و محیط بازی،
از ویژگیهای جسمانی ویژهای برخوردارند که نقش تعیینکنندهای در رسیدن به اوج عملکرد ورزشی و کسب
موفقیت در رقابتهای مختلف ایفا میکنند .از بین این ویژگیها تواناییهای بدنی ،از جمله قدرت عضالنی و
دامنۀ حرکتی بازیکنان سهم زیادی در مهارت تکنیکی خود بازیکن ،تاکتیک تیمی و حتی جنبههای روحی
روانی فرد دارند ( .)8،0همان طور که اشاره شد ،کاهش یا افزایش بیش از حد دامنۀ حرکتی نیز یکی از عوامل
مهم در بروز آسیب مفصل شانه است .عوامل فراوانی از جمله تغییرات قدرت عضالنی ،افزایش سن ،درد ،برتر
یا غیربرتربودن اندام و مدتزمان بازی در میزان این تغییرات مؤثرند ( .)2،2در بسیاری از موارد نشان داده شده
که تکرار حرکات پرتابی اختالالت حرکتی در مفصل شانه ایجاد میکند .از جملۀ این اختالالت ،تغییر در
حرکات چرخش داخلی و خارجی است که معموالً با تغییرات قدرت عضالت چرخانندۀ شانه در ورزشکاران
دارای حرکات باالی سر همراه بوده است ( .)5،8الگوهای حرکتی و مهارتهای اختصاصی هر رشتۀورزشی،
پستهای بازی و سازگاریهای عضالنی -اسکلتی ناشی از آن همواره توجه محققان زیادی را به خود جلب
کرده است (.)13
حسینیمهر و همکاران ( ،)1382در مطالعهای ،به بررسی ریتم اسکاپولوهومرال 2و نسبت قدرت ایزومتریک

3

عضالت آگونیست 4به آنتاگونیست 8شانه در بازیکنان هندبال و افراد غیرورزشکار پرداختند .نتایج این مطالعه
نشان داد که در مقایسۀ نسبت قدرت عضالت آگونیست به آنتاگونیست ،تفاوت معنیداری بین شانۀ برتر
وغیربرتر افراد غیرورزشکار وجود ندارد ،درحالیکه در بازیکنان هندبال در نسبت قدرت عضالت ابداکتور 0به
اداکتور 2تفاوت معنیداری بین شانۀ برتر و غیربرتر مشاهده شد .با توجه به این نتایج ،نشان داده شد که تعادل
4. Agonist
5. Antagonist
6. Abductor

7. Adductor
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1. Glenoid Cavity
2. Scapulohumeral Rhythm
3. Isometric Strength
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گروههای عضالنی شانه ،بهویژه تعادل نسبت قدرت عضالت ابداکتور به اداکتور ،در شانۀ برتر ورزشکاران
پرتاب از باالی سر که فعالیت آنها بهصورت یکطرفه صورت میگیرد ،برای جلوگیری از برهمخوردن ریتم
اسکاپولوهومرال ضروری است ( .)11همچنین ،وانگ و کاچرن ( ،)2331در مطالعۀ خود با هدف ارزیابی ارتباط
میان تحرکپذیری شانه ،قدرت عضالت روتیتور کاف 1و صدمات و درد در والیبالسیتهای نخبۀ به این نتیجه
رسیدند که عدم تعادل عضالت روتیتور کاف (نسبت چرخشدهندههای داخلی به خارجی) فاکتور مهمی در
بروز آسیبهای شانه است ( .)12ریگان و همکاران ( )2332معتقدند که علت اصلی سندرمهای دردناک
مکانیکی ،انحراف الگوهای حرکتی از استانداردهای طبیعی کینزیولوژیک 2آن است و تغییر در این الگوها نیز
ناشی از تکرار حرکات یا قرارگرفتن طوالنیمدت در یک وضعیت در طی فعالیتهای روزانه یا تفریحی است.
برایناساس ،تغییرات اصلی ایجادشده در اثر تکرار حرکات به صورت غیرطبیعی به تغییر در نیرو ،طول و سفتی
بافت منجر میشود ،و این تغییرات بافتی خود عامل ایجاد تغییر در تعادل قدرت عضالنی ،الگوهای حرکتی
مفاصل و تعامل بین آنها است و نتیجۀ آن ،آسیبهای جزئی و بهدنبال آن آسیبهای کلی واردآمده به مفصل
خواهد بود ( .)13بککالوس و همکاران ( ،) 1882در بررسی قدرت عضالت شانۀ شناگران با و بدون سابقۀ
درد و ناراحتی شانه ،و فاال و همکاران ( ،)2333در ارزیابی قدرت عضالت چرخشدهندۀ داخلی شانه در
بازیکنان بیسبال با و بدون عالیم بیثباتی ،به نتایج مشابهی دست یافتند ( .)14،18ازآنجاکه مفصل شانه بهطور
ذاتی ناپایدار است ،این حرکات همراه با بار اضافی روی آن و ماهیت حرکات اندام فوقانی در باالی سر،
احتمال بروز آسیب و سازگاریهای منفی (عدم تعادل قدرت عضالنی و دامنه حرکتی) را به مرور زمان روی
مفصل شانه ایجاد میکند ( .)3،10با توجه به اینکه ورزش والیبال دارای الگوهای حرکتی تکراری باالی سر از
جمله اسپک ،سرویس ،دفاع روی تور و ...است ،این سؤال پیش میآید که آیا این ورزش مانند دیگر فعالیتهای
ورزشی ،که در آنها اندام فوقانی در باالی سر عمل میکند ،سازگاری منفی و عدم تعادل قدرت عضالنی و
انعطافپذیری عضالت مفصل شانه را ایجاد میکند یا خیر؟ بنابراین ،هدف این تحقیق ،مقایسۀ نسبت قدرت
عضالت آگونیست به آنتاگونیست و دامنۀ حرکتی مفصل شانه در دست برتر و غیربرتر زنان والیبالیست و
غیرورزشکار (مقایسۀ درونگروهی) و نیز مقایسۀ این نسبتها بین اندام برتر و غیربرتر دوگروه (مقایسۀ
بینگروهی) بود.
روششناسی

جامعۀ آماری این پژوهش را زنان والیبالیست و غیرورزشکار استان گیالن در ردۀ سنی  15-33تشکیل دادند
که از میان آنها 33 ،زن والیبالیست با میانگین سنی  21±2/85سال ،قد 100/52±3/23سانتیمتر ،وزن
 01/1±3/25کیلوگرم و حداقل چهار سال سابقۀ ورزش باشگاهی و  33زن غیرورزشکار با میانگین سنی
 22±1/13سال ،قد  102/33±4/28سانتیمتر و وزن  88/1±2/18بهصورت هدفمند و دردسترس بهعنوان نمونۀ
آماری انتخاب شدند .انتخاب آزمودنیها براساس سؤاالت مندرج در فرم پرسشنامه (سن ،سابقۀ ورزشی،
2. Kinesiology
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1. Rotator Cuff
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وجود درد یا آسیبدیدگی در مفصل شانه و سابقۀ جراحی در مفصل شانه) انجام گرفت .افراد با سابقۀ جراحی
در ناحیۀ شانه ،باالی سینه ،باالی پشت یا بازو یا درد در ناحیه شانه و گردن به هنگام آزمایش از این تحقیق
کنار گذاشته شدند .هیچکدام از آزمودنیهای تحقیق ناهنجاری شانه ،گردن (سربهجلو و شانۀ گرد) و در ناحیۀ
ستون فقرات پشتی (گردپشتی بیش از حد) نداشتند .برای اندازهگیری قدرت ایزومتریک مفصل شانه از
قدرتسنج دستی (( 1)MMT, North coastساخت کشور آمریکا ،واحد اندازهگیری کیلوگرم ،روایی 88
درصد تا  85درصد و برای اندازهگیری دامنۀ حرکتی مفصل شانه از انعطافسنج جاذبهای لیتون( 2ساخت کشور
آمریکا ،واحد اندازه گیری درجه ،روایی  83درصد تا  88درصد استفاده شد (.)12،15،18
روش اندازهگیری قدرت ایزومتریک عضالت :همۀ آزمونهای عضالنی با استفاده از روش کندال ()2338
انجام شدند ( .)23آزمودنیها قبل از انجام آزمون  8تا  13دقیقه گرم میکردند .برای هر آزمون قدرت ،از
آزمودنی خواسته میشد تا در وضعیت مناسب قرار گیرد و آموزش میدید که این وضعیت را حفظ کند.
آزمونگر فشاری مناسب برخالف نیروی تولیدی آزمودنی به دستگاه وارد میکرد و حداکثر نیروی تولیدی ثبت
میشد .هر آزمون شامل سه انقباض  8ثانیهای با  33ثانیه استراحت برای هر انقباض بود و میانگین تکرارها
برای تحلیلهای آماری مورد استفاده قرار میگرفت .برای اندازهگیری قدرت ایزومتریک عضالت چرخشدهندۀ
شانه ،آزمودنی در وضعیت دمر روی تخت میخوابید و سرش را به سمت آزمون میچرخاند .شانه در 83
درجۀ ابداکشن قرارمیگرفت و بازو توسط بالشتک حمایت میشد .آرنج  83درجه خم و بهصورت عمودی از
تخت آویزان بود .دستگاه در ناحیۀ قدامی -تحتانی ساعد برای حرکت چرخش داخلی و در ناحیۀ خلفی-
تحتانی ساعد برای چرخش خارجی قرار میگرفت و کتف توسط فرد کمکی ثابت میشد .آزمودنی با حداکثر
نیروی خود در جهات چرخش به داخل و خارج ،به دستگاه که توسط آزمونگر نگه داشته شده بود ،نیرو وارد
میکرد (( )23شکل .)1

ب) عضالت چرخشدهنده خارجي شانه

الف) عضالت چرخشدهنده داخلي شانه

شکل .4نحوه اندازهگيري قدرت ايزومتريک عضالت چرخش دهنده شانه

برای اندازهگیری قدرت ابداکشن شانه ،آزمودنی روی صندلی مینشست و شانۀ تحت بررسی در  28درجه
ابداکشن در صفحۀ فرونتال قرار میگرفت .شانۀ آزمودنی توسط فرد کمکی ثابت میشد و آزمونگر با حفظ
دستگاه در قسمت خارجی -تحتانی بازو ،از فرد میخواست که با حداکثر نیرو در جهت حرکت ابداکشن به
دستگاه نیرو وارد کند ( .)23برای اندازهگیری قدرت ایزومتریک حرکت اداکشن ،آزمونگر دستگاه را در قسمت
2. Flexometer
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1. Manual Muscle Test
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داخلی -تحتانی بازو حفظ میکرد و از فرد میخواست که حرکت اداکشن را با حداکثر نیرو اجرا کند ()11
(شکل .)2

ب) عضالت اداکتور شانه

الف) عضالت ابداکتور شانه

شکل  .7نحوه اندازهگيري قدرت ايزومتريک عضالت ابداکتور و اداکتور شانه

بهمنظور اندازهگیری قدرت فلکشن 1،آزمودنی در وضعیت طاقباز روی تخت دراز میکشید ،شانۀ او از تخت
آویزان بود ،دستگاه بر سطح خلفی -تحتانی ساعد حفظ میشد و از آزمودنی خواسته میشد با آرنج صاف به
سمت باال نیرو وارد کند ( .)23برای اندازهگیری قدرت اکستنشن 2آزمودنی در وضعیت دمر روی تخت دراز
میکشید ،شانۀ او از تخت آویزان بود .دستگاه بر سطح خلفی -تحتانی بازو حفظ میشد و از او خواسته میشد
تا با آرنج خم به سمت باال نیرو وارد کند (( )11شکل .)3

ب) عضالت اکستنسور شانه

الف) عضالت فلکسور شانه

شکل  .0نحوه اندازهگيري قدرت ايزومتريک عضالت فلکسور و اکستنسور شانه

برای اندازهگیری قدرت ابداکشن افقی 3آزمودنی در وضعیت طاقباز روی تخت دراز میکشید ،شانه و آرنج 83
درجه خم بودند .آزمونگر دستگاه را در قسمت خارجی -تحتانی بازو قرار میداد و از فرد میخواست بهسمت
خارج و پایین نیرو وارد کند ( .)23برای اندازهگیری قدرت اداکشن افقی 4دستگاه در قسمت داخلی -تحتانی
بازو قرار میگرفت و از فرد خواسته میشد به طرف داخل و پایین نیرو وارد کند (شکل .)11()4

3. Horizontal Abduction
4. Horizontal Adduction
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ب) عضالت اداکتور افقي شانه

الف) عضالت ابداکتور افقي شانه

شکل  .1نحوه اندازهگيري قدرت ايزومتريک عضالت ابداکتور افقي و اداکتور افقي شانه

اندازهگیری دامنۀ حرکتی مفصل شانه :برای اندازهگیری دامنۀ حرکتی مفصل شانه در هر حرکت از روشهای
استاندارد استفاده شده است .گفتنی است که هر اندازهگیری در سه نوبت بهطور متناوب تکرار شد و تمامی
نتایج یادداشت شدند .میانگین اندازهگیریها مبنای محاسبات آماری قرار گرفته است ( .)2،3برای اندازهگیری
دامنۀ حرکتی چرخش داخلی ،خارجی ،فلکشن و اکستنشن ،آزمودنی پشت به دیوار ،درحالیکه شانۀ او لبۀ
دیوار بود ،میایستاد .برای ثابتکردن مفصل شانه و جلوگیری از حرکت در مفاصل دیگر ،از استرپهایی در
ناحیۀ سر ،سینه و باسن استفاده شد .برای اندازهگیری چرخش داخلی و خارجی ،شانه در ابداکشن  83درجه،
آرنج در فلکشن  83درجه و کف دست بهسمت زمین قرار گرفت .انعطافسنج جاذبهای لیتون در ناحیۀ میانی-
خارجی ساعد بسته میشد و دست در طول دامنۀ حرکتی خود بهسمت پایین و عقب (برای چرخش داخلی)
و بهسمت باال و عقب (برای چرخش خارجی) حرکت میکرد ( .)2،3برای اندازهگیری دامنۀ فلکشن و اکستنشن
بازوها درکنار بدن انعطافسنج لیتون در قسمت خارجی -فوقانی بازو بسته میشد و بازو در دامنۀ حرکتی خود
تا جای ممکن ،درحالیکه کف دست روی دیوار سر میخورد ،بهطرف جلو و باال (برای حرکت فلکشن) و
بهطرف عقب و پایین (برای حرکت اکستنشن) حرکت میکرد ( .)21،22برای اندازهگیری دامنۀ ابداکشن
آزمودنی به پهلو کنار دیوار میایستاد ،بهطوریکه دست و شانۀ همان طرف در تماس با دیوار قرار داشتند .پاها
کنار هم و بهاندازۀ عرض شانه باز و زانوها و آرنج صاف بودند .انعطافسنج لیتون به قسمت خلفی -فوقانی
بازو بسته میشد .برای شروع حرکت کف دست به کنار پا فشار وارد میکرد .سپس ،بازو در طول دامنۀ حرکتی
خود تا جای ممکن بهسمت خارج و باال حرکت میکرد ( .)21،22از آزمون کلموگروف  -اسمیرنوف 1برای
تعیین طبیعیبودن توزیع دادهها ،از آزمون تی زوجی 2برای مقایسۀ نسبت قدرت و دامنۀ حرکتی دست برتر و
غیربرتر در دو گروه والیبالیست و غیرورزشکار ،و از آزمون تی مستقل 3برای تعیین معنیداری تفاوتهای
بینگروهی استفاده شد.
یافتهها

در مقایسۀ نسبت قدرت عضالت آگونیست به آنتاگونیست دست برتر و غیربرتر والیبالیستها بین نسبت قدرت
عضالت چرخشدهندۀ داخلی به خارجی و ابداکشن به اداکشن تفاوت معنیدار بود (P≤3/331؛ ،)P=3/332

3. Independent Samples T-Test

2. Paired Samples T-Test
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اما در نسبت فلکشن به اکستنشن و ابداکشن افقی به اداکشن افقی تفاوت معنیدار مشاهده نشد
(P=3/33؛ .)P=3/23درحالیکه این تفاوتها در گروه غیرورزشکار در هیچیک از گروههای عضالنی معنیدار
نبود ( ( )P>3/38جدول.)1
جدول . 4مقايسه نسبت قدرت عضالت آگونيست به آنتاگونيست در اندام برتر و غيربرتر واليباليستها و غيرورزشکاران
والیبالیستها
آماره

انحراف

درجه

استاندارد

آزادی

چرخش

برتر

1/3422

3/1425

28

دخلی/خارجی

غیربرتر

1/3888

3/1888

28

فلکش/اکستنشن

برتر

3/5245

3/8428

28

غیربرتر

3/5554

3/1338

28

برتر

3/2314

3/1332

28

غیربرتر

3/5342

3/3483

28

ابداکشن افقی/

برتر

3/2452

3/1222

28

اداکشن افقی

غیربرتر

3/2523

3/3823

28

عضالت

ابداکشن/اداکشن

اندام

میانگین

غیرورزشکاران
P

میانگین

T

0/448

*≥3/331

-1/182

3/331

-8/538

*3/332

-1/280

3/238

انحراف

درجه

استاندارد

آزادی

31/3555

3/3853

28

1/3134

3/1412

28

3/8338

3/1338

28

3/8222

3/3530

28

3/5353

3/3838

28

3/5108

3/3532

28

3/2802

3/1222

28

3/5154

3/1205

28

T

-3/802

3/825

-3/038

3/833

-3/314

3/280

-3/254

3/438

*سطح معنيداري p≥/31

همچنین ،در مقایسۀ نسبتهای فوق بین دوگروه والیبالیست و غیرورزشکار تنها در نسبت قدرت عضالت
چرخشدهندۀ داخلی به خارجی و ابداکشن به اداکشن اندام برتر تفاوت معنیداری بین دو گروه مشاهده شد
(P=3/333؛( )P≤3/331شکل ،)8درحالیکه این تفاوت در مقایسۀ دست غیربرتر دو گروه معنیدار نبود
(( )P>3/38شکل.)0
شکل . 1مقايسه نسبت قدرت ايزومتريک عضالت آگونيست به آنتاگونيست در شانه برتر واليباليستها و غيرورزشکاران

*سطح معنيداري p≤3/31

28

P
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شکل .1مقايسه نسبت قدرت ايزومتريک عضالتآگونيست به آنتاگونيست در شانه غيربرتر واليباليستها و غيرورزشکاران

در مقایسۀ دامنۀ حرکتی اندام برتر و غیربرتر در گروه والیبالیستها ،کاهش معنیداری در حرکات چرخش
داخلی و اکستنشن ( )P≤3/331و افزایش معنیداری در چرخش خارجی اندام برتر ( ) P=3/331مشاهده شد،
درحالیکه در گروه غیرورزشکاران تفاوت معنیداری در دامنۀ حرکتی دو اندام مشاهده نشد ()P>3/38
(جدول .)2همچنین ،در مقایسۀ دامنۀ حرکتی اندام برتر دو گروه کاهش معنیداری در حرکات چرخش داخلی
و اکستنشن (P=3/338؛ )P≤3/331و افزایش معنیداری در چرخش خارجی ( ،)P=3/320والیبالیستها در
مقایسه با گروه غیرورزشکار مشاهده شد ،اما این تفاوتها در مقایسۀ اندام غیربرتر دو گروه معنیدار نبود
(.(P>3/38
جدول . 7مقايسه دامنه حرکتي عضالت آگونيست به آنتاگونيست در اندام برتر و غيربرتر واليباليستها و غيرورزشکاران
آماره

والیبالیستها
اندام

میانگین

عضالت

انحراف
استاندارد

چرخش

برتر

88/2002

4/5544

داخلی

غیربرتر

02/5333

8/3345

چرخش

برتر

84/8333

5/2444

خارجی

غیربرتر

50/3002

5/8542

فلکشن

برتر

125/833

0/2238

غیربرتر

153/13

2/1420

برتر

38/2333

0/4054

غیربرتر

41/23333

0/3323

برتر

125/13

5/204

غیربرتر

122/32

8/5218

اکستنشن
ابداکشن

غیرورزشکاران
درجه

P

T

میانگین

آزادی
28

-0/330

*≥3/331

28

3/530

*3/331

28

-1/302

3/288

28

-4/322

*≥3/331

28

3/442

3/085

*سطح معنيداري p≤3/31

33

انحراف

درجه

استاندارد

آزادی

23/2002

0/2348

21/3333

2/3220

58/2333

2/4231

58/0333

0/1333

153/333

0/4108

122/12

5/2848

43/1333

0/8335

43/3002

2/0033

153/33

0/8380

153/23

8/8303

T

P

28

-3/348

3/233

28

3/384

3/882

28

1/528

3/323

28

- 3/123

3/504

28

-3/131

3/582
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بحث

هدف مطالعۀ حاضر ،بررسی نسبت قدرت ایزومتریک عضالت آگونیست به آنتاگونیست و دامنۀ حرکتی مفصل
شانه در اندام برتر و غیربرتر زنان والیبالیست و غیرورزشکار بود .نتایج این مطالعه نشان داد که در مقایسۀ
نسبت قدرت عضالت آگونیست به آنتاگونیست بین شانۀ برتر و غیربرتر تفاوت معنیداری در چرخش داخلی
به خارجی و ابداکشن به اداکشن والیبالیستها وجود دارد ،درحالیکه در افراد غیرورزشکار نتایج مطالعۀ
حاضر مشابه مطالعۀ حسینیمهر و همکاران ( )1382بود و تفاوتها معنیدار نبودند ( .)11از طرفی ،در مقایسۀ
نسبت فوق بین دو گروه تفاوت معنیداری در نسبت قدرت چرخش داخلی به خارجی و ابداکشن به اداکشن
اندام برتر مشاهده شد ،درحالیکه در اندام غیربرتر این تفاوت معنیدار نبود .در افراد عادی ،مقایسۀ دوطرفۀ
بدن اغلب برای شناسایی نقصهای قدرت عضالنی بهکار میرود ،اما در ورزشکاران دارای حرکات باالی سر
چون فشار روی دست برتر قرار میگیرد ،نمیتوان انتظار داشت که قدرت دست برتر و غیربرتر یکسان باشد.
در جمعیتهای خاص دادههای قدرت عضالنی اطالعات خوبی برای برنامۀ توانبخشی و پیشگیری از آسیب
ارائه میکند ( .)5در بررسی قدرت عضالت مجموعۀ شانۀ ورزشکاران پرتاب از باالی سر ،بیشتر مطالعات به
قدرت چرخشدهندههای داخلی و خارجی توجه داشتهاند .مطالعات در زمینۀ مقایسۀ قدرت عضالت و تعادل
گروههای عضالنی شانه نشان دادهاند که در شناگران افزایش قدرت چرخش داخلی و ابداکشن بهدلیل سازگاری
با نیازهای ورزشی این رشته وجود دارد ( .)14مستر ( )1881در مطالعۀ بازیکنان واترپلو گزارش داد که
فعالیتهای تکراری خاص رشتۀ واترپلو شبیه حرکت پرتاب بیسبال ،شوت هندبال ،ضربۀ آبشار ،سرویس
والیبال و رشتههایی است که الگوی حرکتی دست از باالی سر دارند .در تمام این ورزشها ،تاکید بر حرکات
اداکشن و چرخش داخلی بازو است که باعث افزایش قدرت و حجم عضالت اداکتور و چرخشدهندۀ داخلی
میشود .نتایج این تحقیق نشان داد که قدرت بازوی بازیکنان واترپلو در طرف برتر نسبت به طرف غیربرتر
 8/4درصد بیشتر بود ،اما در گروه کنترل بین قدرت بازوی برتر و غیربرتر ازنظر آماری تفاوت معنیداری وجود
نداشت (.)23
از جمله ضرباتی که اغلب در ورزش والیبال استفاده میشود ،اسپک و سرویس است .اجرای این حرکات شامل
پنج فاز است :فاز اول ،وایند -آپ 1نام دارد که با ابداکشن و اکستنشن شانه شروع میشود و با آغاز چرخش
خارجی شانه بهپایان میرسد .فاز دوم یا کوکینگ 2با آغاز چرخش خارجی شروع میشود و با رسیدن به حداکثر
چرخش خارجی پایان مییابد .سومین فاز افزایش شتاب 3است و شامل حداکثر چرخش خارجی شانه تا لحظۀ
برخورد دست با توپ است  ،فاز کاهش شتاب 4از لحظه برخورد دست با توپ آغاز میشود و تا زمان
عمودشدن دست بر تنه ادامه مییابد و نهایتاً فاز پایانی یا دنبالۀ حرکت 8با عمودشدن دست بر تنه آغاز میشود
و تا پایان حرکت بازو ادامه پیدا میکند .در تمام این مراحل نقش عضالت گرد بزرگ ،سینهای بزرگ ،پشتی
بزرگ ،دالی قدامی ،سرکوتاه عضلۀ دوسر بازویی و تحتکتفی بسیار برجسته است .بهدلیل ماهیت تکراری این
3. Acceleration
4. Deceleration

5. Follow-Through
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حرکات در ورزش والیبال ،بهنظر میرسد ،تکرار این حرکات بر قدرت این گروههای عضالنی تأثیر میگذارد
و باعث معنیدارشدن تفاوت نسبت قدرت چرخش داخلی به خارجی ،ابداکشن به اداکشن بین افراد ورزشکار
و غیرورزشکار و تفاوت نسبت قدرت در شانۀ برتر و غیربرتر ورزشکاران خواهد شد ( .)24در تفسیر این
نتایج باید بیان کرد که قدرت عضالت آگونسیت و آنتاگونسیت مفصل شانه و نسبت بین آنها تحتتأثیر
متغیرهای زیادی قرار دارد .رامسی و همکاران ( ،)2334با مطالعۀ شناگران بیان کردهاند افزایش کمتر قدرت
چرخش خارجی نسبت به چرخش داخلی به عدم تعادل عضالنی قدرت چرخش داخلی و خارجی منجر
میشود .شاید علت این امر انقباضات تکراری درونگرا در طول فاز پیشروندۀ شنا باشد که در طوالنیمدت به
قویترشدن ساختار عضالنی چرخانندههای داخلی نسبت به چرخانندههای خارجی منجر میشود ( .)1یافتههای
مطالعۀ حاضر با تحقیقات فورجیارینی و همکاران ( )2313دربارۀ تنیسورها و هورد و همکاران ( )2311در
ورزشکاران رشتۀ بیسبال همسو است که علت را افزایش قدرت عضالت چرخانندۀ داخلی و اداکتور در پاسخ
به الگوهای حرکتی و مهارتی تکراری گزارش کردهاند .این افزایش به بروز عدم تعادل عضالنی و تغییر در
نسبت قدرت در در دست برتر گروه ورزشکار به نسبت دست غیربرتر و همچنین گروه غیرورزشکار منجر
میشود ( .)28،20دامنۀ طبیعی نسبت قدرت عضالت چرخشدهندۀ خارجی به داخلی در ورزشکاران دارای
حرکات باالی سر  00درصد تا  28درصد گزارش شده است ( ،)5اما مطالعات دیگری نیز افزایش زیادی را
نسبت به مطالعات قبلی گزارش کردهاند .آنها در حالت پرتاب نسبت قدرت عضالت چرخشدهنده را 80
درصد تا  138درصد بهترتیب در دست برتر و غیربرتر گزارش کردهاند (.)20
مطالعات قبلی که دربارۀ عدم تعادل قدرت در بیسبالیستهای سالم انجام شدند ،گزارش کردند که قدرت
چرخش خارجی در دست برتر نسبت به دست غیربرتر ضعیفتر است ( .)22الگوی مخالف افزایش قدرت
چرخش داخلی در دست برتر مشاهده شده است .این مشابه نتایجی است که در این تحقیق به دست آمده
است .در توجیه این یافته میتوان گفت که دو گروه از عضالت عملکرد متفاوتی را در حین حرکت پرتاب
انجام میدهند .عضالت چرخانندۀ داخلی در مرحلۀ شتاب حرکت پرتابی بهصورت کانسنتریکی 1و عضالت
چرخانندۀ خارجی بهصورت اکسنتریکی 2فعال میشوند ( .)20هاینتون ( )1885فعالیت عضالت چرخشدهندۀ
داخلی را در هنگام پرتاب نوعی تمرین پالیومتریک 3توصیف کرد که براساس نتایج یک انقباض کانسنتریک
ناگهانی (مرحلۀ افزایش شتاب) و یک کشش حداکثری (مرحله کوکینگ) در این عضالت اتفاق میافتد؛
بنابراین ،تفاوت در نوع انقباضات عضالنی یک منبع سازگاری ویژه عضو در قدرت عضالت در این نمونه
است ( .)25تعادل مناسب بین گروه عضالت آگونیست و آنتاگونیست باعث بهبود ثبات فعال در مفصل شانۀ
بیثبات میشود ( .)20نتایج این تحقیق تفاوت معنیداری بین میزان دامنۀ حرکتی چرخش داخلی ،خارجی و
اکستنشن ،هم در مقایسۀ شانه برتر و غیربرتر والیبالیستها و هم در مقایسۀ اندام برتر دو گروه نشان داد،
درحالیکه این تفاوتها در مقایسۀ اندام برتر و غیربرتر گروه غیرورزشکار و نیز مقایسۀ اندام غیربرتر دو گروه
3. Plyometric Exercise

2. Eccentric
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مشاهده نشد .مطابق نرمهای موجود میانگین دامنۀ حرکتی طبیعی در حرکات چرخش داخلی ،چرخش خارجی
و اکستنشن بهترتیب  83 ،23و  83درجه است ( )28نتایج مطالعۀ حاضر برای حرکات ذکرشده ،در گروه
غیرورزشکار و اندام غیربرتر گروه والیبالیست با این نرمها اختالف اندک و قابل چشمپوشی داشتند ،ولی در
اندام برتر گروه والیبالیست به ترتیب به 138 ،88و  43درجه تغییر پیدا کرده بود ،که این تغییرات چشمگیر به
معنی دارشدن اختالف در مقایسۀ بین اندام برتر و غیربرتر گروه والیبالیست و اندام برتر دو گروه منجر شد .این
نتایج تا حدودی با نتایج تحقیقات قبلی چاندلر و همکاران ( ،)1883جانسون و همکاران ( ،)1882جانی اچ و
همکاران ( ،)2318سعادتیان و همکاران ( )1382و صاحب الزمانی و همکاران ( )1381همسو بود .در این
مطالعات علت کاهش دامنۀ حرکتی مفصل در گروه والیبالیست نسبت به گروه غیرورزشکار ،افزایش قدرت و
ضخامت عضالت و کوتاه و سختشدن بافتهای عضالنی پیرامون مفصل درنتیجۀ استفادۀ مکرر از مفصل و
عضالت آن در الگوهای حرکتی یکطرفه و نامتعادل برای طوالنیمدت است ( .)3،10،18،33،31در نتیجه ،با
توجه به اینکه تمام تحقیقات فوق علت کاهش دامنۀ حرکتی چرخش داخلی مفصل شانه را افزایش قدرت
عضالت چرخانندۀ داخلی بیان کردهاند ،شاید بتوان گفت علت کاهش دامنۀ حرکتی در حرکات چرخش داخلی
و اکستنشن اندام برتر والیبالیستها نیز افزایش قدرت این گروه از عضالت است.
ازطرفی ،در این تحقیق مشاهده شد که بازیکنان والیبال در بازوی برتر نسبت به بازوی غیربرتر دامنۀ حرکتی
چرخش داخلی کمتر و چرخش خارجی بیشتری دارند که علت آن افزایش قدرت عضالت چرخشدهندۀ
داخلی و نزدیک کننده در حرکات شدید دست باالی سر و احتماالً نداشتن توجه کافی به کشش اختصاصی
عضالت مذکور هنگام تمرین است .مستر عقیده داشت که افزایش میزان چرخش خارجی بازو ،بهعلت
سازگاری اجزای کپسولی مفصلی شانه و عضالت اطراف آن با چرخش خارجی شدید در تمرینهای پرتابی
هنگام رشد است .بهنظر میرسد علت کاهش دامنۀ چرخش داخلی و اکستنشن در شانه والیبالیستها ،افزایش
قدرت عضالت چرخش دهندۀ داخلی و اکستنسور بازو برای تولید گشتاور بیشتر در این حرکات است .همچنین،
میزان چرخش خارجی شانه در این ورزشکاران ،توانایی افزایش میزان انقباض برونگرا (اکسنتریک) در عضالت
چرخانندۀ بازو و کشش دوبارۀ بعد از کشش غیرفعال مفصل شانه را افزایش میدهد که هر دو این عوامل
میتوانند ورزشکاران را با مشکالتی مواجه کنند ( .)22همانطور که اشاره شد ،عضالت چرخشدهندۀ داخلی
و خارجی شانه ،نقش بسیار مهمی در فراهمکردن ثبات و قابلیت حرکتی مفصل شانه بازی میکنند (.)32
ازاینرو ،ضعف و عدم تعادل این دسته از عضالت در گسترش بسیاری از آسیبها دخیل دانسته شده است
( .)33-38عدم تعادل میان قدرت عضالت چرخشدهندۀ مفصل گلونوهمورال ،اغلب با مشکالت ناشی از
پرکاری مرتبط است ( .)30قدرت عضالت چرخشدهندۀ شانه در بهبود عملکرد و سازوکارهای حفاظتی مفصل
شانه در ورزشکاران دارای الگوهای حرکتی دست باالی سر اهمیت خاصی دارد ( .)32ضعف و عدم تعادل
عضالت چرخشدهنده خستگی مزمن عضالت را بهدنبال خواهد داشت بهطوریکه قدرت کافی جهت کنترل
و ثبات مفصل از دست داده و زمینه جهت بروز آسیبهای بعدی فراهم میشود ( .)35،38به همین دلیل ،در
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این مطالعه و برخی از مطالعات دیگر به بررسی ویژگیهای قدرت این دسته از عضالت مخصوصاً در
ورزشکاران مذکور پرداخته شد تا با شناخت دقیقتر آنها بتوان ورزشکاران در معرض خطر را شناسایی کرد
 درجههایی از عدمتقارن در دست برتر و، با توجه به نتایج این تحقیق و تحقیقات پیشین، بنابراین.)38،38(
غیر برتر ورزشکاران والیبالیست مشاهده شد که در صورت توجه ناکافی و بهکارنگرفتن تمرینهای کششی بر
 این بیتقارنی،عضالتی که دچار افزایش قدرت شدهاند و تمرینات قدرتی مناسب عضالت مخالف آنها
.میتواند ورزشکار را مستعد آسیب سازد و کارایی او را کاهش دهد
نتیجهگیری

با توجه به نتایج این تحقیق و یافتههای مطالعات پیشین در باب ارتباط میان عدم تقارن قدرت عضالنی و ایجاد
 میتوان نتیجه گرفت که غربال ورزشکاران و جمعآوری اطالعات دربارۀ سیستم،آسیب در ورزشکاران
اسکلتی– عضالنی آنان میتواند به بهبود عملکرد ورزشکاران و جلوگیری از آسیبدیدگی آنان کمک کند
 یافتههای تحقیق حاضر بر ضرورت طراحی و اجرای برنامههای کششی و قدرتی اختصاصی، بهطورکلی.)32(
برای هر یک از رشتههای ورزشی و پستهای اختصاصی آنان تأکید دارد و نشان میدهد که چگونه مربیان و
پزشکیاران میتوانند با آگاهی از نسبتهای مناسب قدرت در گروه عضالت آگونیست و آنتاگونیست و
.گونیامتری به غربال ورزشکاران بپردازند و در کاهش عوارض و افزایش کارایی آنان مؤثر واقع شوند
قدردانی و تشکر

نویسندگان از همۀ افرادی که به منزلۀ نمونه وارد این مطالعه شدند و انجام این تحقیق را ممکن کردند کمال
.تشکر و قدردانی را دارند
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