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 .1کارشناسی ارشد ،بیومکانیک و آسیبشناسی ورزشی ،دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه خوارزمی،
تهران ،ايران  .2استاديار ،بیومکانیک و آسیبشناسی ورزشی ،دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه
خوارزمی ،تهران ،ايران  .3استاديار ،بخش تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی،
دانشگاه شیراز ،شیراز ،ايران

چکیده
هدف از پژوهش حا ضر برر سی تأثیر تمرین ع صبی -ع ضالنی بر عملکرد حرکتی و قدرت زنان فعال با نقص غلبۀ پا بود.
 26زن فعال دارای نقص غلبۀ پا (25-18سال) بهصورت هدفمند انتخاب شدند و بهطور تصادفی در گروه کنترل و تمرین
قرار گرفتند .حداکثر گ شتاور اک ستن سوری و فلک سوری زانوی برتر و غیربرتر با ا ستفاده از د ستگاه ایزوکینتیک به صورت
کانسنتریک و اکسنتریک و با سرعت 60درجه بر ثانیه و عملکرد حرکتی بهوسیلۀ پرش تاک اندازهگیری شد .هر دو گروه
پیشآزمون را پیش از شرررود دورت تمرینی و پ آزمون را دو روز بعد از اتمام تمرینات در گروه تجربی انجام دادند .برای
تحلیل آماری از آزمونهای tهمب سته و آنالیز کوواریان

در سطح معناداری  0/95ا ستفاده شد .در پیشآزمون عملکرد

حرکتی و قدرت بین دو گروه تمرین و کنترل اختالف معناداری م شاهده ن شد ( .)P<0/05آزمون تی همب سته ن شان از
اختالف معنادار عملکرد حرکتی و قدرت در گروه تمرین داشرررت ( .)P>0/05درحالیکه نمرات عملکرد حرکتی و قدرت
گروه کنترل اختالف معناداری را نشررران نداد ( .)P<0/05همچنین در پ آزمون ،اختالف معناداری بین امتیازهای دو
گروه یافت شرررد ( .)P>0/05با توجه به تأثیر تمرینات نوروماسرررکوبر بر بدبود عملکرد و قدرت اندام تحتانی زنان دارای
غلبۀ پا ،استفاده از این تمرینات در برنامههای پیشگیری و بازتوانی افراد پیشنداد میشود.

واژههای کلیدی
تمرینات عصبی -عضالنی ،زنان فعال ،عملکرد حرکتی ،قدرت ،نقص غلبۀ پا.
* نويسندة مسئول تلفن09194656804 :

Email:Sabetsonia@yahoo.com
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مقدمه
در بین آسیبهای مفصلی مرتبط با حرکات ورزشی ،زانو حدود  10تا  25درصد از کل آسیبها را به خود
اختصاص داده است که در این بین تقریباً  45درصد به آسیب لیگامانهای زانو مربوط میشود ( .)1از
جمله شایعترین این آسیبها پارگی لیگامان متقاطع قدامی 1است ( .)2هر ساله  250هزار عمل جراحی
و بازسازی  ACLدر ایابت متحده برآورد شده است ،همچنین دورت بازتوانی این آسیب حدود شش تا نه
ماه به طول میانجامد .عالوهبر از دست دادن حضور در کل فصل مسابقه ،دورت ناتوانی طوبنیمدت و
احتمال آسیبهای ثانویه همچون استئوآرتریت ،پارگی مینیسک و تغییرات دژنراتیو مفصلی این آسیب را
پرهزینهتر میسازد ( .) 3این آسیب بیشتر حین ورزش و اغلب در نتیجۀ یک مکانیسم غیربرخوردی رخ
میدهد ( ) 2و مطالعات اپیدمیولوژیک ،شیود بابی این آسیب را در زنان نشان میدهد ( .)4به همین
دلیل پیشگیری از آسیب غیربرخوردی در زنان اهمیت خاصی دارد (.)5
شرکت در فعالیتهای ورزشی و انجام حرکات کنترلنشده و ناقص به ایجاد برخی نقصهای عصبی-
عضالنی منجر میشود ،نقصهای عصبی-عضالنی بهعنوان اختالل در قدرت عضالنی ،توان یا الگوهای
فعالسازی که به اعمال بارهای بیشازحد به مفصل زانو و  ACLمنجر میشوند ،تعریف شدهاند ( .)6یکی
از این نقصها نقص غلبۀ پا2ست که در زنان نسبت به مردان شیود بیشتری دارد .این نقص بهوسیلۀ
نامتقارن بودن پاها هنگام فرود از پرش توصیف شده که در آن پای ضعیفتر و غیربرتر جلوتر از پای برتر
قرار میگیرد .نقص در سیستم کنترل عصبی -عضالنی زانو پایداری پویا را تحت تأثیر قرار میدهد و بر
ساختارهای لیگامانی غیرفعال زانو فشار وارد میکند .در نقص غلبۀ پا فرد بعد از حرکات پرش -فرود بر
روی دو پا بهطور همزمان فرود نمیآید .زنان حین فرود توزیع وزنشان را بیشتر بر روی یکی از پاهایشان
قرار میدهند ( .)7آنان در مقایسه با همتایان مرد خود حین فرود گشتاور همسترینگ پایینتر و زاویۀ
ولگوس بیشتری در اندام غیربرتر خود تولید میکنند ،چون بدن برای جذب نیروهای عک العمل تکیۀ
بیشتری روی اندام برتر دارد .بنابراین استرس بیشتری به اندام برتر وارد میشود و پای غیربرتر در مقایسه
با پای برتر توانایی عصبی-عضالنی و انعطافپذیری کمتر در ساختارهای دینامیکی دارد ،بنابراین در معرض
آسیب قرار می گیرد و این تفاوت طرفین نسبت به یکدیگر هر دو اندام را در معرض آسیب قرار میدهد
(.)8
)1. Anterior cruciate Ligament (ACL
2. Leg Dominance
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بین اندامهای تحتانی راست و چپ خطر آسیب  ACLرا افزایش میدهد .این نقص بهطور
قدرت عضالنی ،انعطافپذیری و هماهنگی دو اندام تحتانی راست و چپ اشاره دارد (.)9

قدرت عضالت زانو بر روی عملکرد عصبی –عضالنی تأثیرگذار است ،عدم تعادل در قدرت عضالت ،امتداد
بدن را بر هم میزند و زمینۀ وارد شدن فشارهای نامتعارف به مفاصل و سایر بافتها را فراهم میکند
( .) 10توسعه و گسترش تقارن قدرت و بابن

در عملکرد فلکسورها و اکستنسورهای زانو میزان وقود

آسیبهای ورزشی را کاهش میدهد .اگر در قدرت عضالت قرینه (بین اندامهای برتر و غیربرتر) اختالف
معناداری به اندازت  10تا  15درصد و بیشتر مشاهده شود ،همچنین اگر بین عضالت موافق و مخالف در
دو طرف یک مفصل از نظر قدرت هماهنگی نسبی کمتر از  60تا  75درصد در مفصل زانو (سطح ساجیتال)
وجود داشته باشد ،فرد در همان عضله و مفصل به مرور زمان دچار آسیبدیدگی میشود ( .)11در همین
زمینه یوجی1و همکاران ( ) 2013نشان دادند که عدم تقارن در عملکرد به تولید گشتاور نامتقارن و از
دست دادن هماهنگی در سیستم پوسچر و تعادل فرد و در نتیجه به اختالل منجر میشود ( .)12روزن

2

( )2001از اصلیترین عوامل ایجاد آسیبهای زانو را ضعف عضالنی و عدم تعادل بین عملکرد گشتاوری
و توانی عضالت مفصل زانو بهویژه همسترینگ3و کوادریسپ 4در دو سمت بدن و کاهش قدرت عضالنی
عضالت آگونیست5و آنتاگونسیت6عنوان کرده است (.)13
نظر به اینکه نقص غلبۀ پا مربوط به کنترل سیستم عصبی -عضالنی است ،بهنظر میرسد تمریناتی
که ماهیت تقویت عصبی عضالنی داشته باشند ،بتوانند در جدت اصالح این نقص و پیشگیری از آسیبهای
بعدی مربوط به این نقص مؤثر واقع شوند .در این زمینه برت7و همکاران ( )2005نشان دادند که استفاده
از برنامۀ تمرینی عصبی-عضالنی و حسی عمقی میتواند تأثیر مثبت مستقیمی در کاهش تعداد آسیبهای
 ACLدر زنان ورزشکار داشته باشد ( .)14در پی این مطالعه ،لی 8و همکاران ( )2013تأثیر تمرینات
پالیومتریک ،ثبات مرکزی و تعادلی را که بخشی از تمرینات عصبی-عضالنی هستند ،بر روی مردان
والیبالیست بررسی کردند که این تمرینات در ارتفاد پرش و فرود تکپا و دوپا مؤثر بود ،اما نتوانست تغییر
1 .YUJI
2. Rosen
3. hamstring
4. quadriceps
5. agonist
6. antagonist
7. Bert
8. Lee
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عمدهای در متغیرهای بیومکانیکی ایجاد کند ( .)15آنگونه که پژوهشهای پیشین نشان دادهاند ،یکی از
انواد تمرینات کمککننده به تعدیل عوامل خطر عصبی-عضالنی ،تمرینات عصبی-عضالنی1هستند .این
تمرینات بر بدبود الگوهای حرکتی ،فراخوانی واحدهای حرکتی ،تعادل ،ح

عمقی و چابکی تمرکز دارند

( .) 16این تمرینات توانایی سیستم عصبی را برای تولید الگوهای عضالنی بدینه و سریع بدبود میبخشند
و پایداری دینامیکی مفصل را افزایش میدهند ( .)17تمرینات عصبی-عضالنی موجب افزایش ثبات
مفصلی ،بدبود ح

وضعیت مفصل و توسعۀ رفلک های حفاظتی برای پیشگیری از آسیب میشوند .این

نود برنامۀ تمرینی موجب بدبود عملکرد اندام تحتانی ورزشکار ،همچنین کاهش زاویۀ چرخش داخلی و
والگوس زانو میشود و در پیشگیری از آسیب و توانبخشی اندام تحتانی نقش مدمی دارد ( .)2هدف
تمرینات مذکور بدبود هماهنگی و تعادل در چند صفحۀ حرکتی و همینطور افزایش قدرت ،بدبود کنترل
عصبی -عضالنی ،بدبود کنترل پاسچر و ایمبابن

پدلو به پدلو در حین اجرای فعالیتهای ورزشی است

(.)14
آزمون پرش تاک2آزمونی با روایی بابست و مؤلفههای بیومکانیکی مدمی را که با آسیب  ACLدر
ارتباطاند ،ترسیم میکند .این آزمون نقصهای عصبی-عضالنی موجود در تکنیک و بیومکانیک فرود
ورزشکاران را تشخیص میدهد و با توجه به آن میتواند به رفع این نقصها کمک کند ( .)18با توجه به
نقصهای پیشآمده در کنترل عصبی-عضالنی زانو در مبتالیان به آسیب  ACLو اهمیت آن در ثبات و
پاید اری زانو و اینکه ورزشکار بازگشت ایمن به فعالیت ورزشی خود داشته باشد ،روشهای گوناگونی برای
ارتقای کنترل عصبی -عضالنی مطرح شده که شامل تمرینات تعادلی ،تمرینات چابکی و تمرینات
عملکردی (پرش -فرود) است ( .)19بنابر آنچه گفته شد ،با توجه به اینکه نقص غلبۀ پا بهعنوان یکی از
نقصهای عمده در میان زنان ورزشکار ،میتواند عامل مدمی در بروز آسیب غیربرخوردی لیگامان

ACL

باشد ،همچنین نظر به ماهیت تمرینات عصبی-عضالنی و اینکه پژوهشهایی که بهطور مستقیم تأثیر این
تمرینات را بر عملکرد حرکتی و قدرت عضالت زنان دارای نقص غلبه پا بسنجد ،یافت نشد ،پژوهشگر در
پی بررسی توانایی تمرینات عصبی -عضالنی بهدنبال آزمون میدانی پرش تاک و آزمون آزمایشگاهی
ایزوکینتیک در کاهش ،پیشگیری از آسیب  ،ACLافزایش قدرت و تقارن هر دو سمت اندام تحتانی است.

1. Neuromuscular Training
2. Tuck jump
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ازاینرو هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر شش هفته تمرین عصبی-عضالنی بر عملکرد حرکتی و قدرت
فلکسورها و اکستنسورهای عضالت مفصل زانو بود.
روششناسی تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش انجام کار بهصورت نیمهتجربی با طرح پیشآزمون –
پ آزمون ،با دو گروه کنترل و تجربی بود .جامعۀ آماری تحقیق دانشجویان زن فعال  18تا  25سال
دانشگاه خوارزمی کرج بودند که پ

از انتشار فراخوان در سطح دانشگاه ،افرادی که دارای فعالیت ورزشی

منظم در سه سال اخیر و با شرط کسب نمرت  13تا  15در پرسشنامۀ فعالیت بدنی بک بودند ،شناسایی
شدند .انتخاب نمونهها براساس مطالعۀ مقدماتی1و با استفاده از معادلۀ شمارت ( 1با توجه به مقادیر انحراف
استاندارد و میانگین متغیرهای تحقیق) انجام گرفت .در این معادله تعداد نمونۀ موردنظر برای هر گروه،
 10نفر بهدست آمد که برای فائق آمدن بر مشکل ریزش احتمالی نمونهها در طی تحقیق و در دسترس
بودن تعداد نمونههای کافی از زنان فعال واجد شرایط پژوهش 13 ،نفر در گروه تمرینات عصبی عضالنی
 13نفر در گروه کنترل در نظر گرفته شد.
معادلۀ :1
2

)N= [(Z1- alpha/2+ Z1-beta) 2 (S12+S22)]/ (M1-M2

Z1- alpha/2 for sig 0.05= 1.96
Z1-beta
for power 80%= 0.84
M1=0.70
M2=0.48
S1=0.25
S2=0.05
N= [(1.96+ 0.84) 2 (0.06+0.00)]/ (0.22)2=9.71

شرایط ورود به تحقیق برای آزمودنیها عدم شرکت در برنامۀ تمرینی عصبی-عضالنی در یک سال
گذشته ،نداشتن آسیبدیدگی در اندام تحتانی در یک سال گذشته ،نداشتن درد و سابقۀ جراحی در ناحیۀ
تنه و اندام تحتانی ،نداشتن ناهنجاریهای اندام تحتانی ،نداشتن سابقۀ زایمان سزارین و دارای
پیششرطهای بزم (نداشتن نقص در سیستم قلبی-عروقی ،فشار خون باب یا پایین ،نقص در سیستم

1. Pilot Study
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تنفسی ،دیابت و اضافه وزن بهطوریکه پرش موجب بروز آسیب به فرد شود) برای اجرای آزمون
پالیومتریک پرش تاک بودند ( .)20پیش از انجام تحقیق آزمودنیها فرم رضایتنامۀ کتبی را تکمیل
کردند و روند انجام آزمون برای آندا شرح داده شد.
پ

از مراجعه به کالسهای آموزشی و تکمیل فرم جمعآوری اطالعات افرادی که دارای شرایط اولیۀ

ورود به تحقیق بودند ،بهوسیلۀ آزمون میدانی پرش تاک (پایایی بینآزمونگر= 0/93و پایایی درونآزمونگر=
 )0/87که نقصهای عصبی عضالنی موجود در تکنیک و مؤلفههای بیومکانیکی مدمی را که با آسیب
لیگامان  ACLمرتبطاند نشان میدهد ،بررسی شدند ( .)24-21در این آزمون فرد با پاهای باز به اندازت
عرض شانه میایستد و بهصورت عمودی شرود به پرش میکند و زانوهای خود را تا حد امکان باب میآورد.
در بابترین نقطۀ پرش ،رانها موازی با زمین قرار دارند .هنگام فرود ،فرد آزمون پرش تاک بعدی را شرود
میکند .آزمودنی پرش تاک را  10ثانیه (حدود  5پرش) بهصورت متوالی تکرار میکرد ( )25و پرشها با
دو دوربین فیلمبرداری سونی مدل  FDR-AX53ساخت ژاپن در دو نمای قدامی و جانبی ضبط میشدند.
برای بدبود در دقت ارزیابی ،دوربینها با توجه به قد آزمودنی تنظیم شدند .برای کاهش خطای پرسپکتیو،
دوربینها تا حد امکان با فاصلهای زیاد از آزمودنی قرار گرفت .پیش از شرود فیلمبرداری ساعت دوربینها
تنظیم شد و بر مبنای نظر فیلمبردار پیش و پ

از شرود آزمون یک بار کالکت زده میشد .سینک فیلمها

با استفاده از نرمافزار  Ediusساخت شرکت  Canopus Coکشور ژاپن انجام گرفت .در صورت مشاهدت هر
کدام از فاکتورهای موجود در فرم ارزیابی پرش تاک (پیوست  )1نمرت یک و در صورت نبود و مشاهدت
فاکتور موردنظر نمرت صفر برای آزمودنی ثبت میشد و آزمودنیهای با نمرات و تعداد خطاهای دو و بابتر
(الزاماً موازی نبودن پاها کنار هم) برای ورود به برنامۀ تمرینی انتخاب شدند ( .)26از آنجا که آزمون پرش
تاک سه نقص دیگر از جمله نقص غلبۀ عضالت چدارسر ،غلبۀ لیگامانی و غلبۀ تنه را عالوهبر نقص غلبۀ
پا میسنجد ،افرادی دارای نقص غلبۀ پا هستند که رانهایشان در نقطۀ اوج پرش موازی نباشد .2 ،برخورد
پاهایشان با زمین همزمان نباشد و  .3پاها موازی کنار هم قرار نگیرند (.)27
ابزار اندازهگیری قدرت در تحقیق حاضر دستگاه ایزوکنتیک بایودک

مدل  3ساخت آمریکا بود.

براساس مطالعات پیشین و همچنین دفترچۀ راهنمای دستگاه ،آزمونها مرحله به مرحله و بادقت انجام
گرفت .بهمنظور اندازهگیری حداکثر گشتاور برای هر دو طرف اندام تحتانی ،ابتدا آزمودنی  3تا  4دقیقه
تمرین بر روی دوچرخۀ کارسنج و  3دقیقه تمرین کششی و انعطافپذیری اکستنسورهای زانو را بهعنوان
گرم کردن انجام داد ( .) 28سپ

قدرت (کانسنتریک و اکسنتریک) در دامنۀ حرکتی اکستنسور در هر
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دو اندام تحتانی (پای برتر و غیربرتر) در سرعت زاویهای  60درجه بر ثانیه در زمان فعالیت اکستنشن
بیشینه زانو انجام گرفت .ابتدا آزمودنی بر روی صندلی مخصوص دستگاه با زانویی در حالت فلکشن 90
درجه قرار گرفت و اتصال مخصوص حرکت به پای آزمودنی متصل و بابتنه توسط استرپ در نواحی شانه،
سینه و ران ثابت شد و یک پد مقاوم در ناحیۀ ران و نزدیک پروگزیمال مفصل زانو بهمنظور موضعی کردن
اکستنسورهای زانو قرار داده شد (شکل .)1

b
a
شکل  .1اجرای آزمون اندازهگیری قدرت با استفاده از دستگاه ايزوکینتیک بايودکس

محور چرخش زانو با شفت دینامومتر همتراز شد ،دامنۀ حرکت تست ایزوکینتیک بین صفر درجۀ
اکستنشن کامل و  90درجۀفلکشن از قبل تنظیم شد ،به آزمودنی آموزش داده شد تا در زمان تستگیری
دستگیرت نزدیک صندلی را بگیرد ،سه حرکت زیربیشینه و دو حرکت بیشینه (برای آشنایی) اکستنشن و
فلکشن زانو را انجام دهد و سپ

پنج حرکت بیشینۀ متوالی اجرا کند و بعد از هر سرعت زاویهای در یک

پا ،استراحت سهدقیقهای انجام دهد و بهترتیب پای دیگر را شرود کند .در ضمن آزمودنی حرکت فلکشن
و اکستنشن زانو را با حداکثر قدرت انجام داد و جدت اعمال حداکثر قدرت از سوی آزمودنی از تشویق
کالمی استفاده شد .همچنین بر مبنای روش اندازهگیری قدرت در پژوهشهای پیشین ،قدرت پای برتر
قبل از پای غیربرتر صورت اندازهگیری شد (.)29،1
در این تحقیق از پروتکل تمرینی میر1و همکاران ( )2008برای تمرینات عصبی -عضالنی استفاده
شد که به مدت شش هفته (سه جلسه در هفته) بر روی آزمودنیها انجام گرفت .این تمرینات با استفاده
از دمبل ،وزنه ،توپ ،استپ ،بوسوبال و سوئی

بال اجرا شد .این تمرینات در هر جلسۀ تمرینی تقریباً به
1. Myer
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طول  30دقیقه انجام گرفت ،البته ابتدای شرود هر جلسه ده دقیقه گرم کردن و در پایان جلسۀ تمرینی
سرد کردن تا پنج دقیقه لحاظ شد تا شرکتکنندهها تمرینات را بهصورت کامل و صحیح انجام دهند .هر
تمرین در این پروتکل از پنج فاز طراحی شده بود ،تمام تمرینات در هر فاز بهطور پیشرونده تکنیکهای
تمرینی افزایش یافت ،در ابتدای هر مرحله تمرینات به شکل سادهتر و با حجم کمتر و البته با هر دو پا
انجام شد .مرحله به مرحله تمرینات دشوارتر شد .تمرینات موردنظر ابتدا با حجم کمتر و به ترتیب در
مراحل بعدی با پیشرفت و بدبود عملکرد ورزشکار تمرینات دشوارتر شد .باید اذعان داشت که مدارت
تمرینات عصبی-عضالنی با تمریناتی شرود شد که تمرینات پایهای بوده که بیشترین تمرکز بر روی الگوی
حرکتی و تکنیک صحیح بود و زمانی آزمودنیها به مرحلۀ بعدی میرفتند که الگوی حرکتی در آندا
پیشرفت کرده بود (پیوست  .)30( )2برای اجرای مناسب تمرینات و بهدست آمدن نتایج رضایتبخش از
تشویقات و راهنماییهای کالمی برای تمام آزمودنیها بهطور یکسان استفاده شد .در ابتدای هر جلسه
تمرینات عصبی -عضالنی مواردی همچون فلکشن ران و زانو و قرار دادن وزن بهطور مناسب بر روی
انگشتان پا بررسی شد و وضعیت بدنی که هر شرکتکننده در حین مراحل تمرینی به خود میگرفت،
توسط آزمونگر اصالح میشد.
روشهای آماری
برای تجزیهوتحلیل اطالعات جمعآوریشده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد .برای
بررسی نرمال بودن و همگنی واریان ها بهترتیب از آزمون شاپیرو ویلک و لون 1استفاده شد .بهترتیب
تغییرات درونگروهی (تفاوت پیشآزمون و پ آزمون در هر گروه) و بینگروهی با استفاده از آزمون تی
همبسته و آنالیز کوواریان
آزمون آنالیز کوواریان

یکطرفه تجزیهوتحلیل شدند .در پژوهش حاضر پ

از بررسی پیشفرضهای

یکطرفه ،بهویژه اثر تعاملی بین متغیر کووریت و عمل ثابت از این آزمون استفاده

شد و امتیازهای پیشآزمون بهعنوان متغیر کووریت و متغیر گروه بهعنوان عامل ثابت در نظر گرفته شد.
تجزیهوتحلیل اطالعات در سطح معناداری  %95و میزان آلفای کوچکتر یا مساوی  %5و با استفاده از
نرمافزار  SPSSنسخۀ  22انجام گرفت.

1. Shapiro-Wilk & Leven test
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یافتهها
نتایج آزمون شاپیرو ویلک و لون بیانگر نرمال بودن و همگنی واریان های دادههای تحقیق بود .همچنین
نتایج آزمون لون نشان داد واریان

دادههای مشخصات دموگرافیک آزمودنیها در دو گروه همگن هستند.

نتایج آزمون تی همبسته حکایت از افزایش حداکثر گشتاور اکستنسوری کانسنتریک زانوی (برتر و
2

غیربرتر) پ آزمون گروه تجربی نسبت به پیشآزمون داشت (PD1=0/002 ،TD=-3/869؛ ،TND=-5/864

 .)PND=0/001درصورتیکه در پ آزمون گروه کنترل نسبت به پیشآزمون تفاوت معناداری را نشان نداد
(PD=0/312 ،TD=1/055؛ ( )PND=0/826 ،TND=0/225نمودار .)1
پیش آزمون

پس آزمون

200
150
100

50
کنترل(پای غیر برتر)

تجربی(پای غیربرتر)

کنترل(پای برتر)

تجربی(پای برتر)

0

نمودار شماره  .1حداکثر گشتاور اکستنسوری کانسنتريک زانوی برتر و غیر برتر  Con/Conبا سرعت
 60درجه بر ثانیه

همچنین آزمون آنالیز کوواریان

یکطرفه نشان از نبود اثر تعاملی بین متغیر کووریت و گروه حداکثر

گشتاور اکستنسوری کانسنتریک و اکسنتریک هر دو پای برتر و غیربرتر داشت .به همین صورت مطابق
با نتایج آزمون مذکور ،اگرچه پیش آزمون حداکثر گشتاور اکستنسوری کانسنتریک هر دو پا تأثیر معناداری
بر پ آزمون این متغیر داشت ،با این حال در مورد حداکثر گشتاور اکستنسوری اکسنتریک هر دو پا تأثیر
معنادار پیشآزمون بر پ آزمون مشاهده نشد .با این حال در هر دوی حداکثر گشتاور اکستنسوری
اکستنریک و کانسنتریک ،تفاوت بینگروهی به نفع گروه تجربی در هر دو پا مشاهده شد (جدول .)1

1. Dominant
2. Non Dominant
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جدول  . 1نتايج آزمون آنالیز کوواريانس يکطرفه (بررسی اثر تعاملی متغیر کووريت و ثابت بر هم و بر
پسآزمون)
اثر تعاملی
متغیر وابسته

2

کووريت

F

P

گروه*پیشآزمون

2/462

0/131

0/13

پیشآزمون

9/488

*0/005

0/29

گروه

12/683

0/002



0/35

گروه*پیشآزمون

2/445

0/132

0/10

پیشآزمون

5/978

*0/023

0/20

گروه

9/519

0/005



0/29

گروه*پیشآزمون

0/374

0/547

0/01

پیشآزمون

1/778

0/195

0/07

گروه

6/662

*0/017

0/22

گروه*پیشآزمون

4/167

0/053

0/15

پیشآزمون

0/180

0/675

0/00

گروه

6/420

Eta

ثابت
پ آزمون حداکثر گشتاور اکستنسوری
کانسنتریک زانوی برتر  Con/Conبا سرعت
 60درجه بر ثانیه
پ آزمون حداکثر گشتاور اکستنسوری
کانسنتریک زانوی غیربرتر  Con/Conبا سرعت
 60درجه بر ثانیه
پ آزمون حداکثر گشتاور اکستنسوری
اکسنتریک زانوی برتر  Ece/Conبا سرعت 60
درجه بر ثانیه
پ آزمون حداکثر گشتاور اکستنسوری
اکسنتریک زانوی غیربرتر Ece/Conبا سرعت
 60درجه بر ثانیه



0/019

0/21

*وجود اثر معنادار متغیر کووریت بر متغیر وابسته
 وجود تفاوت معنادار بینگروهی

نتایج آزمون تی همبسته بیانگر این بود که حداکثر گشتاور فلکسوری (برتر و غیربرتر) در گروه تجربی
بهترتیب افزایش معنادار  21/47و  22/41درصدی را داشته است (PD=0/001 ،TD=-4/490؛ -8/165
= .)PND=0/001 ،TNDدرحالیکه حداکثر گشتاور فلکسوری زانوی برتر کاهش معنادار  11/73درصدی و
حداکثر گشتاور فلکسوری زانوی غیربرتر گروه کنترل کاهش  1/01را نشان میدهد که به لحاظ آماری
معنادار نیست (PD=0/043 ،TD=2/267؛ ( )PND=0/889 ،TND=0/143نمودار .)3
مطابق با نتایج آزمون تی همبسته ،حداکثر گشتاور فلکسوری (برتر و غیربرتر) در گروه تجربی بهترتیب
افزایش معنادار  23/00و  14/81درصدی را نشان داد (PD=0/001 ،TD=-5/052؛ ،TND=-5/033
 .)PND=0/001درصورتیکه حداکثر گشتاور فلکسوری (برتر و غیربرتر) در گروه کنترل بهترتیب کاهش
 8/86و  1/30درصدی را نشان داد که به لحاظ آماری معنادار نیست (PD=0/343 ،TD=0/987؛
( .)PND=0/693 ،TND=0/404نمودار .)4
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پیش آزمون
پس آزمون

200
150
100
50
0
کنترل(پای غیر برتر) تجربی(پای غیربرتر)

کنترل(پای برتر)

تجربی(پای برتر)

نمودار شماره .2حداکثر گشتاور اکستنسوری اکسنتريک زانوی برتر و غیر برتر  Ecn/Conبا سرعت
 60درجه بر ثانیه
پیش آزمون
پس آزمون

80
60
40
20
0
کنترل(پای غیر برتر)

تجربی(پای غیربرتر)

کنترل(پای برتر)

تجربی(پای برتر)

نمودار شماره  .3حداکثر گشتاور فلکسوری کانسنتريک زانوی برتر و غیربرتر  Con/Conبا سرعت 60
درجه بر ثانیه
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پیش آزمون

پس آزمون

150
100
50
0
کنترل(پای غیر برتر)

تجربی(پای غیربرتر)

کنترل(پای برتر)

تجربی(پای برتر)

نمودار شماره  .4حداکثر گشتاور فلکسوری اکسنتريک زانوی برتر و غیربرتر Ece/Conبا سرعت 60
درجه بر ثانیه

نتایج آزمون آنالیزکواریان

یکطرفه نشان داد اثر تعاملی بین پیشآزمون حداکثر گشتاور فلکسوری

کانسنتریک و اکسنتریک هر دو پا و گروه وجود ندارد .به همین ترتیب نتایج این آزمون نشان داد،
امتیازهای پیشآزمون تأثیر معناداری بر امتیاز پ آزمون حداکثر گشتاور فلکسوری اکسنتریک زانوی
برتر و غیربرتر داشته است .با این حال پیشآزمون حداکثر گشتاور فلکسوری کانسنتریک هر دو زانو تأثیر
معناداری بر پ آزمون این متغیر نداشته است .همچنین نتایج بیانگر این بود که دو گروه دارای تفاوت
معنادار در پ آزمون حداکثر گشتاور فلکسوری کانسنتریک و اکسنتریک زانوی برتر و غیربرتر هستند
که این تفاوت به نفع گروه تجربی بود (جدول .)2
نتایج آزمون تی همبسته نشان داد که امتیازات آزمون پرش تاک گروه تجربی در پ آزمون کاهش
 38/06درصد را نشان میدهد که این کاهش به لحاظ آماری معنادار است (،)P=0/001 ،T=8/974
درحالیکه گروه کنترل با افزایش  4/1درصدی روبهرو بوده است که از نظر آماری معنادار نیست
(.(P=0/219 ،T=1/298
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جدول  . 2نتايج آزمون آنالیز کوواريانس يکطرفه (بررسی اثر تعاملی متغیر کووريت و ثابت بر هم و بر
پسآزمون)
اثر تعاملی
کووريت

متغیر وابسته

F

2

P

Eta

ثابت
پ آزمون حداکثر گشتاور فلکسوری
کانسنتریک زانوی برتر  Con/Conبا
سرعت  60درجه بر ثانیه
پ آزمون حداکثر گشتاور فلکسوری
کانسنتریک زانوی غیربرتر  Con/Conبا
سرعت  60درجه بر ثانیه
پ آزمون حداکثر گشتاور فلکسوری
اکسنتریک زانوی برتر  Ece/Conبا سرعت
 60درجه بر ثانیه
پ آزمون حداکثر گشتاور فلکسوری
اکسنتریک زانوی غیربرتر Ece/Conبا
سرعت  60درجه بر ثانیه

گروه*پیشآزمون

1/312

0/264

پیشآزمون

0/019

0/893

0/00

گروه

18/793

0/001



0/44

گروه*پیشآزمون

1/523

0/230

0/06

0/067

پیشآزمون

3/698

گروه

13/560

0/001



0/37

گروه*پیشآزمون

0/693

0/414

0/03

پیشآزمون

7/012

*0/014

0/23



0/29

0/13

گروه

9/393

0/005

گروه*پیشآزمون

3/635

0/070

0/14

پیشآزمون

4/666

*

0/16

گروه

19/625



0/46

0/041
0/001

*وجود اثر معنادار متغیر کووریت بر متغیر وابسته
 وجود تفاوت معنادار بینگروهی
پیش آزمون
پس آزمون

4
3
2
1
0
کنترل

0/05

تجربی

نمودار شماره  .5تغییرات پرش تاک در گروه کنترل و تجربی
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یکطرفه نشان از نبود اثر تعاملی بین پیشآزمون پرش تاک و گروه

همچنین آزمون آنالیز کوواریان

داشت .به همین صورت مطابق با نتایج آزمون مذکور ،امتیازهای پیشآزمون تأثیر معناداری بر پ آزمون
پرش تاک داشت .به همین شکل تفاوت بینگروهی به نفع گروه تجربی در پ آزمون پرش تاک مشاهده
شد (جدول .)3
جدول  . 3نتايج آزمون آنالیز کوواريانس يکطرفه (بررسی اثر تعاملی متغیر کووريت و ثابت بر هم و بر
پسآزمون)
اثر تعاملی
کووريت

متغیر وابسته

F

2

P

Eta

ثابت
گروه*پیشآزمون

0/582

0/454

0/02

پیشآزمون

16/150

* 0/001

0/41

گروه

67/537

پ آزمون پرش تاک

0/001



0/74

*وجود اثر معنادار متغیر کووریت بر متغیر وابسته
 وجود تفاوت معنادار بینگروهی

بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش نشان داد پ

از شش هفته تمرین عصبی – عضالنی حداکثر گشتاوری فلکسوری و

اکستنسوری ( )Ece & Conزانوی برتر و غیربرتر زنان فعال دارای غلبۀ پا پیشرفت معناداری دارد .همچنین
نتایج پژوهش حکایت از بدبود عملکرد حرکتی جامعۀ مذکور پ

از شرکت در دورت تمرینی عصبی

عضالنی داشت .برخی مطالعات افزایش گشتاور فلکسوری و اکستنسوری زانو را بعد از اعمال مداخلۀ
تمرینی نشان میدهد (.)31،29 -34
نتایج تحقیق رحیمی و همکاران ( )1393بدبود نسبت عملکردی قدرت هر دو سمت اندام تحتانی و
کاهش خطر آسیب  ACLدر  42بسکتبالیست زن در اثر استفاده از برنامۀ تمرینی عصبی-عضالنی را نشان
داد .تفاوت قدرت مؤثر و عملگر عضالت کنترلکنندت مفصل در پای برتر و غیربرتر میتواند از عوامل اصلی
بروز تفاوت الگوی حرکات مانند برش بین دو پا باشد .براساس تحقیقات انجامگرفته بهنظر میرسد ،داشتن
قدرت متعادل در پای برتر و غیربرتر از طریق ایجاد ثبات بیشتر و تقویت استحکام مفصل زانو و در نتیجه
کاهش تغییرات گشتاور زانو ،بهطور بالقوهای خطر بروز آسیب  ACLرا کاهش دهد .انقباض عضله در برابر
حداکثر مقاومت سبب افزایش قدرت و نیروی تولیدی عضله میشود .علت آن افزایش تعداد واحدهای
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تأثیر تمرين عصبی-عضالنی بر عملکرد حرکتی و قدرت زنان فعال مبتال به نقص غلبۀ پا

حرکتی بسیجشده و همچنین افزایش حجم تارهای عضالنی است .تأثیر تمرینات پالیومتریک و مقاومتی
که جزئی از تمرینات عصبی -عضالنی بهشمار میروند ،بر قدرت عضالت اکستنسور و فلکسور زانو میتواند
موجب تصحیح ایمبابن

عضالنی بین دو عضلۀ کوادریسپ

و همسترینگ شود و همچنین تأثیر

چشمگیری در ثبات زانو داشته باشد ( .)34نتایج پژوهش حاضر با یافتههای آناتاسیوس 1و همکاران
( )2015ناهمخوان است که دلیل آن را میتوان در متفاوت بودن پروتکلهای تمرینی ،مدت زمان تمرینات
و آمادگی آزمودنیها جستوجو کرد (.)35
کاهش خطای امتیازهای آزمون پرش تاک میتواند نشاندهندت کاهش نقص در هر یک از بخشهای
مختلف آزمون و بهعبارتی تغییر در بیومکانیک پرش به مرور زمان در طول انجام تمرینات باشد.
پژوهشهایی وجود دارد که از نتایج این پژوهش حمایت میکند ( .)38-36برخورد همزمان پاها با زمین،
الگوی فرود متقارن و تقارن هر دو اندام تحتانی و موازی بودن رانها در نقطۀ اوج پرش که بهدنبال برنامۀ
تمرینی عصبی عضالنی در پژوهش حاضر مشاهده شد ،ممکن است بهدلیل تغییر و تعدیل فاکتورهای
بیومکانیکی و عصبی-عضالنی مفصل زانو و همچنین بدبود هم انقباضی عضالت کوادریسپ

و

همسترینگ باشد .بهنظر می رسد فرد احتمابً توانسته مسیر تولید نیرو را در جدت صحیح هدایت کند و
سبب ایجاد گشتاور حداکثری ران و کاهش ابداکشن زانو شود ( .)39همچنین نظر به اینکه تمرینات
انجام گرفته در پنج فاز طراحی شده بودند و تمام تمرینات در هر فاز نسبت به فاز قبلی افزایش پیشرونده
در تکنیک تمرین را بهدنبال داشت ،بهنظر میرسد تسدیل کنترل عصبی-عضالنی ،خودکاری در انجام
تمرینهای فاز پایه ،تقویت و تحمل عضالت اندام تحتانی برای بهدست آوردن ثبات زانو ،به بدبود قدرت
و توازن عملکرد در تقارن اندام تحتانی در هر دو پا منجر شده باشد.
از سوی دیگر با توجه به ماهیت اصلی تمرینات عصبی-عضالنی که با هدف تأثیرگذاری بر عصب و
عضله طراحی شده اند ،احتمابً این تمرینات سعی در بدبود عملکرد واحدهای حرکتی و فراخوانی هرچه
بدتر اعصاب حرکتی داشته و از این طریق موجب بدبود قدرت اکستنسوری و فلکسوری و همچنین نمرات
آزمون پرش تاک شده است .در واقع تمرینات عصبی -عضالنی توانایی سیستم عصبی را برای تولید
الگوهای عضالنی بدینه و سریع بدبود می بخشد و پایداری داینامیکی مفصل را افزایش میدهد (.)40
ازاینرو تمرینات عصبی -عضالنی در ایجاد ثبات مفصلی و کسب الگوهای عملکردی عضالنی مناسب و

1. Athanasios
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تصحیح عدم تعادل عضالنی در دو سمت بدن مفید بهنظر میرسد ( .)33به همین ترتیب با توجه به وجود
تمرینات مختلف عصبی-عضالنی در تحقیق حاضر میتوان گفت که احتمابً انقباضات همزمان عضالنی
ایجادشده موجب میشوند که مکانورسپتورهای 1موجود در پوست مفصل و کپسول مفصلی بدتر و
سازمانیافتهتر عمل کنند و در نتیجه موجب ثبات بیشتری شوند .فعالیت عضالنی اولیه ممکن است از
طریق عملکرد دوکهای عضالنی فعالیت رفلکسی عضالت را بدبود بخشند و احتمابً از طریق زمانبندی
و تأثیر بر زمان حرکت اثر گذاشته باشد که حرکت موزونتر و با زمان کمتر انجام گیرد (.)41
مندلبوم2و همکاران ( )2012بیان داشتند برنامۀ تمرینی عصبی-عضالنی بر عملکرد دختران ورزشکار
تأثیر معناداری ندارد .آندا معتقد بودند ،تعداد کم حضور آزمودنیها در جلسات تمرینی و اختصاصی نبودن
برنامۀ تمرینی و آزمونهای عملکردی از دبیلی بود که احتمابً بر عدم نتیجهگیری آنان در این مطالعه
اثر گذاشته است ( .)14در پژوه ش حاضر تشابه بین آزمون عملکردی پرش تاک و برخی از تمرینات
عصبی -عضالنی میتواند عاملی باشد که بدبود امتیاز زنان فعال را در پ آزمون توجیه کند.
در هر حال نظر به تمرکز پژوهش حاضر بر جامعۀ زنان فعال ،تعمیم نتایج پژوهش در خصوص این
افراد باید صورت پذیرد .همچنین با توجه به تفاوتهای بیومکانیکی میان مردان و زنان ورزشکار نمیتوان
گفت که مردان به اندازت زنان از فواید این تمرینات تأثیر میپذیرند .ازاینرو بهنظر میرسد در نظر گرفتن
عامل جنسیت میتواند پژوهش پیش روی سایر محققان باشد .همچنین پیشنداد میشود در پژوهشهای
آتی اثر کوتاهمدت تمرین عصبی عضالنی پ
پ

از یک جلسۀ تمرینی و همچنین پیگیری تأثیر این تمرینات

از دورت تمرینی بررسی شود .استفاده از تمرینات عصبی عضالنی در برنامۀ تمرینی و آمادهسازی زنان

فعال میتواند نتایج مفیدی را برای این افراد داشته باشد.
تشکر و قدردانی
این مقاله مستخرج از پایاننامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ آسیبشناسی ورزشی دانشگاه خوارزمی است
که با همکاری دانشکدت علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی کرج انجام گرفت .ازاینرو محققان مراتب قدردانی
و تشکر خود را از دانشگاه و همچنین از دانشجویانی که بهعنوان همکار یا آزمودنی همکاری داشتند ،ابراز
میدارند.

1. Mechanoreceptor
2. Mandelbaum
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پیوست  -2فرم ارزيابی پرش تاک
حرکت زانو و ران

 .1والگوس اندام تحتانی حین فرود(شکل .)1
 .2در نقطه اوج پرش ران ها موازی با هم قرار نمی گیرند(شکل .)2
 .3ران ها در طی پرواز پرش در کنار هم و مساوی با هم قرار نمی گیرند(شکل .)3
وضعیت پا در طی فرود

 .4محل قرار گیری پاها هم عرض با شانه نمی باشد(شکل .)4
 .5محل قرار گیری پاها موازی با هم نمی باشد(از جلو به پشت) (شکل .)5
 .6زمان برخورد پاها با زمین همزمان نمی باشد(شکل .)6
 .7فرود همراه با صدای زیاد انجام می گیرد.
تکنیک پلیومتريک

 .8بین پرش ها وقفه وجود دارد.
 .9تکنیک پرش با گذشت زمان افت پیدا می کند.
 .10فرود در محل شرود پرش (اثر پا) اتفاق نمی افتد.

تأثیر تمرين عصبی-عضالنی بر عملکرد حرکتی و قدرت زنان فعال مبتال به نقص غلبۀ پا
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پیوست شماره  .2پروتکل تمرينی استفاده شده در پژوهش برگرفته از  MYERو همکاران ()2008
برنامه تمرينی
هفته

جلسه

گرم کردن
( 10دقیقه)

1
2
اول
3

تمرینات کششی
ایستا کل بدن
(هر تمرین 8
ثانیه)

4
5
دوم
6

تمرینات کششی
ایستا
(هر تمرین سه
تکرار  8ثانیه)

7
8
سوم
9

تمرینات کششی
پویا
(هر تمرین 12
تکرار)

10
11
چدارم
12

تمرینات کششی
پویا
(سه نوبت با 12
تکرار)

برنامه اصلی ( 30دقیقه)
پرش جانبی و ایستادن ،ایستادن تک پا بعد از گام بلند،
سوپرمن بر روی بوسوبال ،پرش تک پای جانبی بر روی استپ
فومی ،پرش تاک تک ،بنگز روبرو ،پل شانه و پا بر روی
بوسوبال ،پرش چرخشی  90درجه تک پا ،کرانچ جانبی بر
روی بوسوبال ،دابل کرانچ بر رو جعبه پلیومتریک،
هایپراکستنشن بر رو سوی بال (هر تمرین یک ست 10-8
تکرار) دو زانو ماندن بر بوسوبال ( 20ثانیه) ،پرش بنگز(10
ثانیه).
ایستادن تک پا بعد از پرش ،لم دس و پای شناگران بر
بوسوبال ،پرش تک پای جانبی بر روی بوسوبال ،پرش تاک
دابل ،راه رفتن به شکل بنگز ،پل شانه تک پا بر روی بوسوبال،
پرش چرخشی  90درجه تک پا بر روی استپ فومی ،کرانچ
جانبی بر روی جعبه پلیومتریک ،دابل کرانچ و چرخش روسی
بر رو جعبه پلیومتریک ،هایپراکستنشن بر رو سوی بال همراه
با دریافت توپ (هر تمرین یک ست  10-8تکرار) ،پرش جانبی
( 10ثانیه) ،تک زانو ماندن بر بوسوبال ( 20ثانیه) ،پرش
قیچی( 10ثانیه).
ایستادن تک پا بعد از پرش تک پا ،حرکت دست و پای مخالف
در حالت پل پرون ،پرش تک پای جانبی بر روی بوسوبال و
دریافت توپ ،پرش تاک پشت سر هم ،راه رفتن به شکل بنگز
همراه با وزنه ،پل شانه تک پا بر روی بوسوبال همراه با توپ،
پرش چرخشی  90درجه تک پا بر روی استپ فومی و گرفتن
توپ ،کرانچ جانبی بر روی بوسوبال همراه با دریافت توپ،
چرخش روسی با توپ بر روی بوسوبال ،هایپراکستنشن بر
روی سوی بال همراه با فالی بک با دامبل (هر تمرین دو ست
 8-10تکرار) ،پرش جانبی تک پا و ایستادن ( 10ثانیه)،دو زانو
ماندن بر سوی بال ( 20ثانیه) ،پرش بنگز با وزنه ( 10ثانیه).
لی لی و ایستادن تک پا ،پالنک و هایپر اکستنشن ران ،پرش
تک پای چدار جدته بر روی بوسوبال ،پرش تاک پدلو به پدلو،
راه رفتن به شکل بنگز همراه با کروس اور با وزنه ،کرانچ
همسترینگ سوپاین بر روی سوی بال ،پرش چرخشی 180
درجه تک پا بر روی استپ فومی ،کرانچ جانبی بر روی سوی
یال ،دابل کرانچ بر روی بوسوبال ،هایپراکستنشن بر روی
سوی بال همراه با رساندن جانبی توپ (هر تمرین یک ست
 12-10تکرار) ،پرش جانبی تک پا ( 10ثانیه) ،دو زانو ماندن
بر بابن بال همراه با اختالل توسط پارتنر ( 20ثانیه) ،پرش
قیچی با وزنه ( 10ثانیه).

سرد کردن
( 5دقیقه)
تمرینات
کششی ایستا
کل بدن
(هر تمرین
 4-6ثانیه)

تمرینات
کششی ایستا
(هر تمرین دو
تکرار  6ثانیه)

تمرینات
کششی پویا
(هر تمرین 6
تکرار)

تمرینات
کششی پویا
(هر تمرین 8
تکرار)
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ادامۀ پیوست شماره  .2پروتکل تمرينی استفاده شده در پژوهش برگرفته از  MYERو همکاران
()2008
برنامه تمرينی
هفته

جلسه

گرم کردن
( 10دقیقه)

13
14

پنجم
15

تمرینات کششی
ایستا (یک نوبت
 8ثانیه) و پویا
(یک نوبت 12
تکرار)

16
17

ششم
18

تمرینات کششی
ایستا (دو نوبت
 8ثانیه) و پویا
(دو نوبت 12
تکرار)

برنامه اصلی ( 30دقیقه)
کراس اور -لی -لی و ایستادن تک پا ،پالنک و فلکشن شانه و
هایپر اکستنشن ران مخالف ،پرش تک پای چدار جدته بر
روی بوسوبال همراه با دریافت توپ ،پرش تاک پدلو به پدلو
عک العملی ،راه رفتن به شکل بنگز همراه با پرس سرشانه با
دامبل ،کرانچ همسترینگ روسی ،پرش چرخشی  180درجه
تک پا بر روی استپ فومی و دریافت توپ ،کرانچ جانبی بر
روی سوی بال و دریافت توپ ،دابل کرانچ و چرخش تنه بر
روی بوسوبال ،هایپراکستنشن بر روی سوی بال همراه با
گرفتن جانبی توپ (هر تمرین یک ست  13-14تکرار) ،پرش
ضربدری تک پا ( 10ثانیه) ،دو زانو ماندن بر سوئی بال
همراه با دریافت توپ ( 20ثانیه) ،پرش قیچی با چرخاندن
توپ ( 10ثانیه).
پرش جانبی تک پا ،لم دس و پای شناگران بر بوسوبال،
پرش تک پای چدار جدته بر روی بوسوبال همراه با دریافت
توپ ،پرش تاک پدلو به پدلو عک العملی ،راه رفتن به شکل
بنگز همراه با پرس سرشانه با دامبل ،کرانچ همسترینگ
روسی ،پرش چرخشی  180درجه تک پا بر روی استپ فومی
و دریافت توپ ،کرانچ جانبی بر روی سوی بال و دریافت
توپ ،دابل کرانچ و چرخش تنه بر روی بوسوبال،
هایپراکستنشن بر روی سوی بال همراه با گرفتن جانبی توپ
(هر تمرین یک ست  14-15تکرار) ،پرش ترکیبی تک پا (15
ثانیه) ،دو زانو ماندن بر روی سوی بال همراه با دریافت توپ
و حرکات جانبی تنه ( 20ثانیه ،دو ست) ،پرش قیچی با
چرخاندن توپ ( 10ثانیه ،دو ست).

سرد کردن
( 5دقیقه)

تمرینات
کششی پویا
(هر تمرین
 10تکرار)

تمرینات
کششی پویا
(هر تمرین
 12تکرار)
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Abstract
The aim of this study was to investigate the effect of neuromuscular training
on strength and motor performance of active women with leg dominance
deficit. 26 active women with leg dominance deficit (18 to 25 years old)
were selected purposively and randomly assigned to control and training
groups. Isokinetic Biodex system )60 deg./sec) was used to concentrically
and eccentrically measure extensor and flexor peak torque of dominant and
non-dominant knees. Tuck jump was used to measure motor performance.
Both groups performed a pretest prior to the training period and performed a
posttest two days after the training period in the experimental group. The
ANCOVA and paired t tests were used for statistical analysis at a
significance level of 0.95. The motor performance and strength on the pretest
showed no significant difference between the experimental and the control
groups (P>0.05). The paired t test showed a significant difference in strength
and motor performance of experimental group (P<0.05). However, strength
and motor performance scores of control group showed no significant
difference (P>0.05). Also, in the posttest, a significant difference was found
in the scores of the two groups (P<0.05). Due to the effect of neuromuscular
training on the improvement of strength and performance of lower limbs in
women with leg dominance deficit, this type of training is recommended to
be used in prevention and rehabilitation programs.

Keywords
Active women, leg dominance deficit, motor performance, neuromuscular
training, strength.



Corresponding Author: Email: Sabetsonia@yahoo.com ; Tel: +989194656804

