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مقایسه اثر آنی و بلندمدت تمرین دویدن رو به جلو و رو به عقب برر سرو و ر یت
مفصل زانو
مصطفی شاهوردی ،1محمدسسین علیزاده ،2فؤاد صیدی

3

 .1کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .2استاد دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .3دانشیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

دریافت  14بهمن 1396؛ پذیرش  30تیر 1397

واژگان کلیدی
دویدن رو به عقب
دویدن رو به جلو
حس وضعیت مفصل
زنجیره حرکتی باز
زنجیره حرکتی بسته

چکیده
زمینه و هدف :آگاهی از تأثیر تمرینات مختلف بر حس عمقی میتواند در طراحی برنامهه تمرینهی و
پیشگیری از آسیب مفید باشد .هدف از تحقیق حاضر ،مقایسه اثر آنی و بلندمدت تمهرین دویهدن رو
به عقب و رو به جلو بر حس وضعیت مفصل زانو میباشد.
روش بررسی :این تحقیهق بهه روش نیمههتجربهی و نمونههگیری هدفمنهد انجهاش شهد 30 .ورزشهاار
دانشگاهی مرد در این تحقیق شرکت کردند که بهطور تصادفی به دو گهروه دویهدن رو بهه جلهو ببها
میانگین سنی  )22/60±1/80و رو به عقب ببا میانگین سهنی  )23/07±1/58تقسهیم شهدند .حهس
وضعیت مفصل زانو بهوسیله فتوگرافی و آنالیز زاویه با استفاده از نرشافزار آدوب آکروبات قبل ،بعهد از
یک جلسه و پس از چهار هفته تمرین دویدن بر روی تردمیل در هر دو زنجیره حرکتی بهاز و بسهته
اندازهگیری شد.
یافتهها :بالفاصله پس از دویدن رو به جلو میانگین خطای مطلق بازسازی در زنجیره حرکتهی بسهته
کاهش معناداری ب ،p=0/035اندازه اثر )1/24 :یافهت و بهین دو گهروه تفهاوت معنهاداری در زنجیهره
حرکتی بسته وجود داشت ب)p=0/047؛ اما در زنجیره حرکتی باز بین دو گروه تفاوت معناداری نبهود
ب .)p=0/592همچنین ،پس از چهار هفته تمرین ،کاهش میانگین خطهای مطلهق بازسهازی تنهها در
آزمودنیهای گروه دویدن رو به عقب و در زنجیره حرکتی بسته معنادار بهود ب ،p=0/025انهدازه اثهر:
)1/34؛ اما تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد ب.)p=0/305
نتیجهگیری :دویدن رو به جلو ،اثر آنی مثبتی نسبت به دویدن رو به عقب بر حهس وضهعیت مفصهل
زانو دارد؛ اما در بلندمدت تفاوت معناداری بین این دو تمرین وجود ندارد .اما اثر معنادار و اندازه اثهر
بسیار بزرگ دویدن رو به عقب نشان میدهد این تمرین از اثر بخشی مطلوبی برخوردار است.

* اطالعات نویسنده مسئول .تلفن09124603137 :
 پست الاترونیایshahverdi10@ut.ac.ir :
شناسه دیجیتال ب10.22084/RSR.2018.8784.1176 :)DOI
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مقدمه
حس عمقی شامل هرگونهه اطالعهات وضهعیتی یها حرکتهی
است که بهه وسهیله گیرنهدههای حسهی موجهود در عههله،
تاندون ،مفصل و حتی پوسهت بهه سیسهتم عصهبی مرکهزی
فرستاده میشود بکوردو و هماهاران )1848 :1994 ،حهس
وضعیت مفصل یای از مؤلفههای حس عمقهی بهوده بالن و
هماههاران )592 :2000 ،و عمومههاب بهههعنوان توانههایی درک
وضعیت انداش در فها بدون کمک گرفتن از حسهای بینایی
و شنوایی اطالق گردیهده و توسه ماانیسهمهای مرکهزی و
محیطی تحت کنترل میباشد ببوئت و گهری.)143 :2000 ،
اطالعات حس عمقی نقش مهمی در کنترل حرکت و حفه
ثبات پوسچر و وضهعیت مفاصهل دارد و ههر عهاملی کهه بهر
انتقال این اطالعات اثر بگذارد بههعنوان یاهی از فاکتورههای
بسیار مهم در ایجاد الگوهای حرکتی غل و سندروشهای بها
درد مهزمن و تاههرار شهونده بپینسههولت و هماههاران:2008 ،
 ،)2375بیوماانیک غیرطبیعی مفصل در طول فعالیتههای
عملاردی و اختالالت تخریبی 1مفصل در طوالنی مهدت بهه
حسههاب میآیههد باسههاینر .)78 :1993 ،از سههویی دیگههر،
آسیبهای ورزشی نیز منجر به تخریب کیفیت حس عمقهی
میشوند .بهطوریکه نه تنها آسیبهای حاد بلاه آسیبهای
مزمن که پیامد آسیبهای حاد محسوب میشوند نیز منجهر
به کاهش حس عمقی میشود .بنابراین حس عمقی میتواند
نقش برجستهای در بهروز ،پیشهگیری و درمهان آسهیبهای
ورزشی داشته باشد بآکسای و همااران.)67 :2012 ،
عالقه بهه شهناخت آسهیبهای ورزشهی منجهر بهه ایهن
نتیجهههگیری کلههی شههده اسههت کههه دو عامههل عمههده کههه
آسیبهای ورزشی را تحت تأثیر قرار میدهند عبارتانهد از:
عوامل داخلی 2مانند عوامل روانی و فیزیولوژیای بویلیهامز و
اندرسون )146 :2012 ،و عوامل خارجی 3ماننهد نهو ورزش
یا تمهرین ،شهرای آب و ههوایی و پسهت بهازیان بزارعهی و
هماههاران .)65 :2008 ،از می هان عوامههل خههارجی ،فعالی هت
ورزشی با فواید سازگاریهای گوناگونی کهه در دسهتگاههای
مختلف بدن بر جای میگذارد ،ممان است بهه دلیهل فشهار
ناشی از فعالیت ،آسیبزا باشد بکالنتون و هماهاران:1999 ،
 )253که در این میهان ،دویهدن اساسهیترین حرکهت قابهل
بحث و الگوی حرکتی در تماش ورزشهاست که شامل تغییر
1. Degenerative Disorders
2. Intrinsic Factors
3. Extrinsic Factors

و تبدیل نیروهای عهالنی در جابجا شدن از طریق الگوههای
حرکتی متقابل پیچیده میباشهد ،بهطوریکهه تقریبهاب تمهاش
عهالت و مفاصل بزرگ بدن را درگیر میکنهد بسهیرریانی و
همااران .)95 :1995 ،دویدن میتواند در جهت جلو و عقب
اجرا شود .دویدن در جهت جلهو بههطور شهایع در تمرینهات
ورزشی و همچنین در توانبخشی استفاده میشود اما دویدن
رو به عقب فعالیتی است که در یهک دوره زمهانی کوتهاه در
بازی یا برنامههای تمرینی ورزشهی اجهرا میشهود ببتهیس و
هاههاران .)127 :1984 ،در بسههیاری از ورزش ههها ،بهههویژه
ورزشهای تیمی ماننهد ههاکی ،نتبهال ،بسهاتبال ،فوتبهال،
راگبی و بسیاری از ورزشهای راکتی بازیان باید قادر باشهد
با چابای و سرعت به سمت جلهو ،عقهب و کنارههها حرکهت
کند .یک برنامه تمرینی موفقیتآمیز برای ایهن ورزشهااران
باید شامل مهارتهها و حرکهات در چنهدین جههت مختلهف
باشد بتربالنچ و همااران)214 :2005 ،؛ بنابراین ،آگهاهی از
اثرات آنی و بلندمدت این تمرینات بهر عامهل مهمهی ماننهد
حس عمقی میتواند مربیان ،ورزشااران و متخصصهان طهب
ورزش هی را در جهههت طراح هی برنامههه تمرین هی و همچن هین
پیشگیری از آسیب یهاری نمایهد .نتهایج تحقیقهات مختلهف
حاکی از آن است کهه حرکهات رو بهه عقهب باعهث افهزایش
قدرت و توان عهالت چهارسر ،کاهش عملاهرد اکسهنتریک
عهالت چهارسهر بفلهین و سهوتا  ،)108 :1993 ،افهزایش
تعادل و انعطافپذیری عهالت همسترینگ میشود بچاند و
جان .)35 :2014 ،در زمینه تأثیر تمهرین دویهدن بهر حهس
وضعیت مفصل نیز بهارلو و خیاش باشی ب )2012بیان کردنهد
که بالفاصله پس از دویدن با شهدت بیشهینه ب %90حهداکثر
ضههربان قلههب) بازسههازی فعههال و غیرفعههال مفصههل و تعههادل
اسههتاتیک بهههطور معنههاداری کههاهش مییابههد .همچنههین،
بالفاصله پس از دویدن با شدت زیر بیشهینه ب %50حهداکثر
ضربان قلب) بازسازی غیرفعال مفصهل افهزایش مییابهد امها
باعث کاهش تعادل استاتیک شده و تغییر قابهل تهوجهی در
بازسازی فعال مفصل ایجاد نمیشود ببهارلو و خیهاش باشهی،
.)242 :2012
حال با توجه به مطالب فوق و اهمیهت حهس عمقهی در
بروز ،پیشگیری و درمان آسیبهای ورزشی به نظر میرسهد
در تحقیقات قبلی به اندازه کافی به اثربخشی تمرین دویدن
رو به عقهب در ارتقهاح حهس عمقهی ورزشهااران نسهبت بهه
تمرین دویدن رو به جلو توجهه نشهده اسهت و اطالعهاتی در
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مورد اثر بمثبت یا منفی) آنی و بلندمدت این نو تمرین بهر
حس وضعیت مفصل زانوی ورزشااران بههعنوان مؤلفههای از
حس عمقی در دستر نیست .از این رو ،ههدف از تحقیهق
حاضر مقایسه اثر آنی و بلندمدت تمرین دویدن رو به عقهب
و رو به جلهو بهر حهس وضهعیت مفصهل زانهوی ورزشهااران
دانشگاهی مرد میباشد.
مواد و روشها
با توجه به اعمال متغیهر مداخلههای ،ایهن تحقیهق بهه روش
نیمهتجربی و نمونهگیری هدفمند انجاش شد .نمونههای مورد
مطالعه شامل  30دانشجوی ورزشهاار مهرد سهالم کهه قهرار
داشتند که پس از تامیل فرش رضایتنامه بهصورت تصهادفی
به دو گهروه دویهدن رو بهه جلهو ببها میهانگین سهنی±1/80
 ،22/60میانگین وزن  ،73/87±7/84میانگین قهد ±0/047
 )178/87و رو به عقهب ببها میهانگین سهنی ،23/07±1/58
میانگین وزن  ،74/87±7/60میانگین قد )180/40±0/056
تقسیم شدند .عالوه بر این ،افراد این دو گهروه از نظهر قهد و
وزن همگن شدند .معیارهای ورود به تحقیق شهامل فعالیهت
مهههنظم در رشهههتههایهای فوتبهههال ،فوتسهههال ،هنهههدبال و
بساتبال ،حداقل یک سال سابقه فعالیت ورزشی در سهطو
دانشگاهی و محدوده سنی  20تا  25سهال بهود .معیارههای
خروج از تحقیق نیز شامل داشهتن سهابقه جراحهی ،داشهتن
هرگونههه عالئههم پاتولوژیههک ،شاسههتگی و یهها بیماریهههای
مفصلی ،داشتن هرگونه ناهنجهاری قابهل مشهاهده در انهداش
تحتههانی ،وجههود بیماریهههای سیسههتم عصههبی و عصههبی -
عهالنی بود.
حههس وضههعیت مفصههل زانههوی پههای غالههب آزمودنیههها
بماگالیس و همااران )86 :2010 ،قبل ببعد از گهرش کهردن
عمومی شامل 3 :دقیقه دویدن ،کشش عهالت ناحیه قدامی
و خلفی ساق پا و ران) ،بالفاصله بعهد از جلسهه اول تمهرین
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دویدن و  24ساعت بعد از اتماش  4هفته تمرین دویدن رو به
عقب اندازهگیری شهد .بهرای انهدازهگیری زاویهه ههدف ب60
درجههه) از روش فتههوگرافی بورهگههین و هماههاران:2010 ،
 )794و آنالیز زاویه با نرشافزار آدوب آکروبات اسهتفاده شهد.
نههههایلر و هماههههاران ب )2011در مطالعهههههای اعتبههههار 1و
تارارپذیری 2روش فتوگرافی را در مقایسه با رادیهوگرافی در
اندازهگیری دامنه حرکتی زانو مورد بررسهی قهرار دادنهد .در
نتایج آنها اعتبار بسیار باال ب )0/988 -0/975برای فلاشن و
متوس تا قابهل قبهول ب )0/678 –0/478بهرای اکستنشهن
گزارش شد .همچنین ،تارارپذیری درون آزمونگر بسیار بهاال
ب )0/998 –0/981و تارارپذیری بهین آزمهونگر بسهیار بهاال
ب )0/995 –0/891برای فلاشن و اکستنشهن زانهو را نشهان
داد بنایلر و همااران.)2 :2012 ،
عاسههبرداری از نمههای جههانبی بهها نمههای کامههل از انههداش
تحتانی و با دوربین دیجیتال اولیمریو بمدل وی آر ،330
ساخت چین بها رزوالسهیون  12/5مگاپیاسهل) انجهاش شهد.
دوربین طوری بر روی سه پایهه قهرار داده شهد کهه عدسهی
دوربین هم سطح زانوی آزمودنی ،عمود بهر صهفحه حرکتهی
زانو و فاصله قرارگیری دوربین تها آزمهودنی  130سهانتیمتر
بود بورهگین و همااران .)794 :2010 ،مارکرگذاری هم بهر
اسا روش بیان شده توس نورکین و وایت انجاش شهد کهه
در آن مارکر اول بر روی برجستگی بزرگ ران ،مارکر دوش بر
روی اپی کندیل خهارجی ران و مهارکر سهوش بهر روی مرکهز
قوزک خارجی مچ پا چسهبانده شهد بتصهویر  )1بنهورکین و
وایت .)317 :2016 ،جهت ارائهه بهازخورد در مهورد زوایهای
هدف به آزمودنیها از گونیامتر دستی استفاده شد بورهگین
و همااران .)794 :2010 ،در نهایت ،عاسهای گرفته شهده
به کامریوتر منتقل شده و توسه نرشافهزار آدوب آکروبهات،
زاویه بهدست آمده در هر عاس محاسبه شد.

تصویر  :1لند مارکهای آناتومی سطحی و استخوانی برای اندازهگیری دامنه حرکتی فلکشن زانو
1. Validity
2. Reliability
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ها

ویژگیهای آنتروپومتریای آزمودنیهای دو گروه تمرین دویدن رو به جلو و رو به عقب در جدول  1گزارش شده است .عالوه بر این ،نتایج آزمون تی مستقل هیچ اختالف معناداری بین میانگین خطای مطلق بازسازی در دو گروه را نشان نداد ب .)p≤0 / 05

حس وضعیت مفصل زانهوی پهای غالهب آزمودنیهها بها
چشم بسته ،بهصهورت فعهال و در زاویهه  60درجهه ،توسه
محقق اندازهگیری شد .اکثر مطالعات تهأثیر تمرینهات را بهر
حس عمقی ،فق در زنجیره حرکتی باز مورد ارزیهابی قهرار
دادهاند؛ در صهورتیکه آگهاهی از اثهرات تمهرین در زنجیهره
حرکتی بسته نیز ضروری است .چرا کهه بیشهتر آسهیبهای
زانو در زنجیره حرکتی بسهته بوضهعیت تحمهل وزن) اتفهاق
میافتههد بویالچهها و هماههاران .)141 :2011 ،بههرای مثههال
آسیبهای رباط صلیبی قدامی معمهوالب بها تغییهر مسهیر در
وضعیت تحمل وزن رخ میدهد کهه در آن انتههای تحتهانی
انداش ثابت شده است بکلی .)255 :2008 ،به همهین دلیهل،
حس وضعیت مفصل در دو زنجیهره حرکتهی بهاز بوضهعیت
نشسههته و بههدون تحمههل وزن) و زنجیههره حرکتههی بسههته
بوضعیت ایستاده و باتحمل وزن) مورد ارزیهابی قهرار گرفهت
بویالچا و همااران.)141 :2011 ،
در ابتدا محقق زاویه هدف را به آزمودنی آموزش میداد.
به این صورت که از آزمودنی خواسهته شهد بها چشهمان بهاز
مفصل زانوی خود را بهصورت فعال و بهه آرامهی و تها زاویهه
هدف خم کند و وقتی به زاویه هدف رسید محقهق بها دادن
بازخورد به فرد آموزش را انجاش میداد و سرس آزمودنی بهه
مدت  5ثانیه زانوی خود را در همان وضعیت نگه میداشهت.
بعههد از آن ،زانههو را بهها سههرعت دلخههواه بههه وضههعیت شههرو
برگردانههده و بعههد از  7ثانیههه میبایسههت زاویههه را مجههدداب
بازسههازی میکههرد بفههوالدی و هماههاران .)123 :2009 ،در
تالیف زنجیره حرکتی باز بوضعیت نشسته و با تحمل وزن)،
آزمودنی بر روی یک صهندلی بلنهد مینشسهت بهطوریکهه
پای وی بهطور آزادانه حرکت میکرد .در این روش ارزیهابی،
موقعیت شرو  90درجه فلاشن زانو بود و حرکت به سمت
اکستنشن بود بویالچا و همااران.)141 :2011 ،
سرس پای راست آزمودنی با بهازخورد محقهق در زاویهه
هدف قرار گرفت بماگالیس و هماهاران )86 :2010 ،و پهس
از چند ثانیه ،از آزمودنی خواسته شد که زانهوی خهود را بهه
 90درجه فلاشن حرکت دهد و دوباره پای خود را به زاویهه
شرو برگرداند بویالچا و همااران .)141 :2011 ،در تالیف
زنجیره حرکتی بسته بوضهعیت ایسهتاده و بها تحمهل وزن)،
آزمودنی روی پای راست خود ایستاده و با بهازخورد محقهق
زانوی خود را در زاویه هدف قرار میدهد بحرکت به سهمت
فلاشن) .سرس زانوی خهود را بههطور کامهل بهاز میکنهد و

دوباره به زاویه هدف بر میگرداند .همچنهین بهرای یاسهان
بودن گشتاورهای ایجاد شده در مفاصل انداش تحتهانی از وی
خواسته شد که در حین بازسازی زاویه سر خهود را صهاف و
ثابت نگهدارد و تنه را به سمت عقب یا جلهو متمایهل نانهد
بپترال و همااران .)235 :1993 ،عالوه بر این ،برای کنتهرل
چرخشهای ساق و ران و یاسان بودن حرکت برای همههی
افراد ،از هر فرد درخواست شد تا هنگاش خم کهردن زانهو ،بها
حف زاویهی پا ،سعی کند کشاک را در وضهعیت مسهتقیم
رو به جلو نگههدارد بفهوالدی و هماهاران .)123 :2009 ،بهه
منظور دقت بیشتر اندازهگیری ،آزمون زاویهه و بازسهازی آن
سه بار تارار و بین هر تارار نیز  30تا  60ثانیهه اسهتراحت
داده شد ببرونر و همااران.)232 :2010 ،
اختالف زاویه آزمون و بازسازی بههعنوان خطهای مطلهق
حس وضعیت در نظر گرفته شهد .منظهور از خطهای مطلهق،
میزان انحراف از زاویه ههدف در بازسهازی زاویههای حرکهت
بدون احتساب جهت انحراف ب +یا  )-در نظر گرفته شد.
قبل از شرو تمرین ههر دو گهروه دویهدن رو بهه جلهو و
دویدن رو به عقب در پیشآزمون شهرکت کردنهد و پهس از
ثبت نمرات آزمودنیها و شرکت در فرآیند آموزش به اجرای
تمرینات مذکور پرداختند .به این صورت که آزمودنیها پس
از آشنایی کامل با صفحه کلید دستگاه تردمیل بمدل اچ/پی
کاسمو ساخت کشور آلمان) ،نحوه دویدن و ناات ایمنهی
بر روی تردمیل قرار گرفته و با نصب سنسور ایمنی بهر روی
لبا خود ،تمرین دویدن روی تردمیل را با شیب ثابت صفر
درجه ،با سرعت متوس بعدد  3در مقیا درک فشار  0تها
 10بورگ) ببورگ )30 :1998 ،و به مدت  10دقیقه که این
زمان جهت رعایت اصل اضهافه بهار بهه تهدریج و بهر اسها
مقیا بورگ در طول چههار هفتهه بهه  15دقیقهه افهزایش
یافت ،انجاش دادند بروزنباش و همااران .)45 :2010 ،بهه ایهن
صورت که جلسات ابتدایی تمرین به مدت  10دقیقهه انجهاش
شد و پس از چند جلسه که آزمودنیها احسها میکردنهد
شدت تمرین بر اسا مقیا بورگ کمتر از متوسه شهده
است ،مدت زمان تمرین تا جاییکه شدت تمرین مجدداب بهه
متوس برسد افزایش یافت؛ اما سرعت و شهیب دسهتگاه در
طول تمرین ثابت ماند .این مقیها روشهی سهاده و راحهت
برای کنترل شدت فعالیت است که بر پایه درک میزان فشار
و خستگی آزمهودنی طهی فعالیهت اسهتوار اسهت بلئونهگ و
تانهههگ .)44 :2008 ،محققهههین اعتبهههار و تارارپهههذیری
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مقیا های  10امتیازی و  15امتیازی مقیا شدت تهالش
درک شده بهورگ را بههعنوان وسهیلهای جههت انهدازهگیری
شدت فعالیت بدنی تأیید کردنهد بچهن و هماهاران:2002 ،
 – 873کاراواتا و توکل .)1 :2005 ،سرعت آزمودنیههای
گروه دویدن رو به عقهب بهه ایهن صهورت انتخهاب شهد کهه
آزمودنی سرعت دویدن رو به جلهو خهود را انتخهاب کهرده و
 30درصد از این سرعت برای دویدن رو بهه عقهب بهه دلیهل
نیهاز متابولیهک بیشههتر آن ،کههم شههد بچالوباهها و هماههاران،
.)302 :1997
تجزیهه و تحلیهل اطالعههات بهدسههتآمده بهها اسههتفاده از
نرشافزار  SPSSنسخه  22انجهاش شهد .بهدین منظهور ،بهرای
مقایسه نتهایج بهدسهت آمهده ههر گهروه در پهیشآزمهون و
پسآزمون ،از آزمون آمهاری تهی زوجهی ببررسهی تغییهرات

درون گروهی) استفاده شد .برای مقایسه میهانگین دو گهروه
از آزمون تی مستقل و بهرای بررسهی انهدازه اثهر تمهرین بهر
متغیر وابسته از افات سایز 1استفاده شهد .سهطح معنهاداری
نیز در تحقیق حاضر ،برابر با  %95و میزان آلفا ،کوچهکتر و
یا مساوی با  0/05در نظر گرفته شد.
یافتهها
ویژگیههای آنتروپهومتریای آزمودنیهههای دو گهروه تمههرین
دویدن رو به جلو و رو به عقهب در جهدول  1گهزارش شهده
است .عالوه بر این ،نتایج آزمون تی مسهتقل ههیچ اخهتالف
معناداری بین میانگین خطای مطلق بازسازی در دو گروه را
نشان نداد ب.)p≤0/05

جدول  :1ویژگیهای فردی آزمودنیهای دو گروه تمرین دویدن رو به جلو و رو به عقب و نتایج همگن سازی آزمون تی
متغیر
قد بسانتیمتر)
جرش بکیلوگرش)
سن بسال)

گروه

میانگین

انحراف استاندارد

FR
BR
FR
BR
FR
BR

178/87
180/40
73/87
74/87
22/60
23/07

0/047
0/056
7/84
7/60
1/80
1/58

آزمون تی
t

P

0/805

0/427

0/354

0/726

0/754

0/457

 :FRدویدن رو به جلو :BR ،دویدن رو به عقب

نتایج آزمهون تهی زوجهی بهرای بررسهی تغییهرات درون
گروهی میانگین خطای مطلق بازسازی زاویه مفصل زانهو در
زنجیره حرکتی باز و بسته و پس از یک جلسه و چهار هفتهه

تمرین دویدن رو به جلو و دویدن رو به عقب در جهدول  2و
 3نشان داده شده است.

جدول  :2نتایج آزمون تی زوجی برای بررسی تغییرات درونگروهی بین پیشآزمون و پسآزمون در گروه تمرین دویدن رو به جلو و
رو به عقب پس از یک جلسه تمرین و در هر دو زنجیره حرکتی باز و بسته (.)n= 15
متغیر

خطای مطلق
بازسازی

بازسازی زاویه
درجه زنجیره حرکتی
باز
˚60
بسته

گروه
FR
BR
FR
BR

میانگین
پسآزمون
پیشآزمون
5/68
5/90
6/24
6/06

5/44
5/08
4/21
7/39

انحراف استاندارد
پسآزمون
پیشآزمون
1/81
1/88
2/61
2/28

2/53
2/05
2/67
2/28

آزمون تی
t

P

0/387
1/426
2/337
-0/893

0/704
0/176
*0/035
0/387

 :FRدویدن رو به جلو :BR ،دویدن رو به عقب ،عالمت * :مقدار  p≤0/05میباشد و اختالف معناداری وجود دارد.
1

)1. Effect Size (ES
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مقایسه اثر آنی و بلندمدت تمرین ......

جدول  :3نتایج آزمون تی زوجی برای بررسی تغییرات درونگروهی بین پیشآزمون و پسآزمون در گروه تمرین دویدن رو به جلو و
رو به عقب پس از چهار هفته تمرین و در هر دو زنجیره حرکتی باز و بسته (.)n= 15
متغیر

خطای مطلق
بازسازی

بازسازی زاویه
زنجیره حرکتی
درجه

گروه
FR

باز

BR

˚60

FR

بسته

BR

میانگین
پسآزمون
پیشآزمون
5/68
5/90
6/24
6/06

5/02
5/39
5/24
4/44

انحراف استاندارد
پسآزمون
پیشآزمون
1/81
1/88
2/61
2/28

آزمون تی

2/11
1/68
2/28
1/87

t

P

1/051
1/022
1/325
2/509

0/311
0/324
0/206
*0/025

 :FRدویدن رو به جلو :BR ،دویدن رو به عقب ،عالمت * :مقدار  p≤0/05میباشد و اختالف معناداری وجود دارد.

نتایج آزمهون تهی مستقهل به منظور مقهایسه میانگین خطای
مطلق بازسازی زاویه مفصل زانوی ورزشااران دانشگاهی مرد دو
گروه دویدن رو به جلو و رو به عقب بعد از یک جلسه و چهار هفته

تمرین و در زنجیره حرکتی باز و بسته در جدول  4و  5نشان داده
شده است.

جدول  :4نتایج آزمون تی مستقل .مقایسه میانگین خطای مطلق بازسازی زاویه مفصل دو گروه دویدن رو به جلو و رو به عقب،
در زنجیره حرکتی باز و بسته و بعد از یک جلسه تمرین
متغیر

خطای مطلق
بازسازی

درجه

بازسازی زاویه
زنجیره حرکتی
باز

˚60
بسته

گروه

میانگین

انحراف
استاندارد

FR
BR

5/44
5/08

2/53
2/05

FR

4/21

2/67

BR

7/39

5/28

آزمون تی
t

P

0/422

0/676
*0/047

-2/079

 :FRدویدن رو به جلو :BR ،دویدن رو به عقب ،عالمت * :مقدار  p≤0/05میباشد و اختالف معناداری وجود دارد.

جدول  :5نتایج آزمون تی مستقل .مقایسه میانگین خطای مطلق بازسازی زاویه مفصل دو گروه دویدن رو به جلو و رو به عقب،
در زنجیره حرکتی باز و بسته و بعد از چهار هفته تمرین
متغیر

خطای مطلق
بازسازی

درجه

بازسازی زاویه
زنجیره حرکتی
باز

˚60
بسته

گروه

میانگین

انحراف استاندارد

FR
BR
FR
BR

5/02
5/39
5/24
4/44

2/11
1/68
2/28
1/87

آزمون تی
T

p

-0/541

0/592

1/046

0/305

 :FRدویدن رو به جلو :BR ،دویدن رو به عقب ،عالمت * :مقدار  p≤0/05میباشد و اختالف معناداری وجود دارد.

بحث
نتایج تحقیق حاضر نشان داد کهه بالفاصهله پهس از تمهرین
دویدن رو بهه جلهو حهس وضهعیت مفصهل زانهو در زنجیهره
حرکتی بسته افزایش معناداری یافت؛ بهگونههای کهه انهدازه
اثر 1آن بر اسا استاندارد کوهن بسیار بهزرگ بهود ب)1/24
 .1اندازه اثر یا  ،Effect Sizeشاخصی است که به میزان بزرگی اثهر متغیهر
مداخلهای که در تحقیق حاضر تمرین دویدن رو به جلو و رو به عقب است،
اشاره دارد و بر اسا درجهبندی کوهن اندازه اثر  0تها  19/0نهاچیز0/20 ،

که نشان از اثر بخشی بسیار مطلوب ایهن تمهرین بهر حهس
وضعیت مفصل زانو دارد؛ اما در زنجیره حرکتهی بهاز ،حهس
وضعیت مفصل زانو در هر دو گروه تغییر معناداری نداشهت.
عالوه بر این ،در مقایسه میهانگین خطهای مطلهق بازسهازی
زاویه مفصل هر دو گروه در زنجیهره حرکتهی بسهته ،تفهاوت
معناداری بهین دو گهروه نشهان داده شهد ،در صهورتیکه در
تا  0/59کوچک 0/60 ،تا  1/10متوسه  1/11 ،تها  1/19بهزرگ 1/20 ،تها
 3/9بسیار بزرگ و  4تا ∞ بشدت بزرگ تلقی می گردد.

پژوهش در توانبخشی ورزشی ،دوره  ،7شماره  ،13بهار و تابستان 1398

زنجیره حرکتی باز ،میانگین خطهای مطلهق بازسهازی زاویهه
مفصل دو گروه با یادیگر تفاوت معناداری نداشتند.
مطالعاتی که در زمینه اثر آنی تمرین بر حهس وضهعیت
مفصل زانو انجاش شده است عمدتاب برنامه گرشکهردن قبهل از
فعالیههت ورزشههی را مههورد بررسههی قههرار دادهانههد .یاههی از
جنبههایی که میتواند از یافتههای تحقیهق حاضهر حمایهت
کند نهو تمهرین بدر وضهعیت تحمهل وزن در مقابهل عهدش
تحمل وزن) و روش ارزیابی حس وضعیت مفصل زانو اسهت.
پروتال تمرینی تحقیق حاضر در حالهت تحمهل وزن بهود و
بهبود حس وضعیت نیز فق در وضعیت تحمل وزن حاصهل
شد .بوئت و گری ب )2000به بررسی یک برنامهه گرشکهردن
در وضعیت عدش تحمل وزن پرداختند .نتایج آنهها نشهان داد
که حس وضعیت مفصل زانو فق در ارزیابی در حالت عهدش
تحمل وزن بزنجیره حرکتی بهاز) افهزایش مییابهد ببوئهت و
گری .)143 :2000 ،با این حال ،مطالعه سوباسی و همااران
ب )2008نیز نشان داد که پهس از برنامهههای مختلهف گهرش
کردن ،حس وضعیت مفصل زانهو در وضهعیت عهدش تحمهل
وزن افهزایش معنهاداری دارد بسوباسهی و هماههاران:2008 ،
 .)186از دالیل تفاوت نتایج مطالعات فوق با تحقیهق حاضهر
میتوان به پروتال تمرینی متفاوت و ارزیابی حس وضهعیت
تنها در یک زنجیره حرکتی اشاره کرد.
از سویی دیگر ،جان و همااران ب )2009گزارش کردنهد
که تمرین در حالت تحمل وزن ،حس وضعیت مفصهل را در
افراد مبتال به استئوآرتریت در وضعیت تحمهل وزن افهزایش
میدهد تها در حالهت عهدش تحمهل وزن بجهان و هماهاران،
 .)897 :2009ماگالیس و هماهاران ب )2010نیهز اثهر گهرش
کردن قبل از فعالیت ورزشهی را بهر حهس وضهعیت مفصهل
کاراته کاهای آماتور جوان در هر دو زنجیهره حرکتهی بهاز و
بسته مورد بررسی قرار دادند .نتایج آنها نشهان داد بالفاصهله
بعد از یک برنامه گرشکردن قبهل از فعالیهت ورزشهی ،حهس
وضعیت مفصل آزمودنیها تنهها در زنجیهره حرکتهی بسهته
افهزایش مییابههد و در زنجیههره حرکتههی بههاز تغییههری ایجههاد
نمیشود بماگهالیس و هماهاران )86 :2010 ،کهه بها نتهایج
تحقیق حاضر همسو است؛ هرچند پروتال تمرینهی آنهها بها
تحقیق حاضر متفاوت است اما آنها از یک پروتاهل تمرینهی
استفاده کردند که دویدن رو به جلو و رو به عقب نیز بخشی
از آن بود و به مدت  10دقیقه انجاش میشد .از دالیهل دیگهر
همسویی این تحقیق با تحقیق حاضهر میتهوان بهه ارزیهابی
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حس وضهعیت مفصهل بهصهورت فعهال ،در ههر دو زنجیهره
حرکتی ،در آزمودنیهای ورزشاار و با روش ارزیابی یاسهان
اشاره کرد.
در توجیه افزایش حس وضعیت مفصل پس از دویدن رو
به جلو و در زنجیره حرکتهی بسهته ،بایهد گفهت تمهرین در
وضعیت تحمل وزن ،فشار داخل مفصلی را افهزایش میدههد
و بنابراین میتواند حس وضعیت مفصل را بهوسیله تحریهک
پایانههای عصبی رافینی که به تغییرات حجم داخل مفصهلی
حسا هستند ،افزایش دهد بماگالیس و هماهاران:2010 ،
 )86بجان و هماهاران .)897 :2009 ،عهالوه بهر ایهن ،روش
ارزیابی زنجیره حرکتهی بسهته مسهتلزش قهدرت اکسهنتریک
بیشتر عهالت بازکننده مفصل زانو نسبت بهه روش زنجیهره
حرکتی باز برای کنترل حرکت اسهت .از ایهن رو ،واحهدهای
حرکتی بیشتری بهکار گرفته میشوند که این امر منجهر بهه
فعال شدن دوکهای عهالنی بیشهتر میشهود بماگهالیس و
همااران .)86 :2010 ،همه عوامهل فهوق احتمهاالب میتوانهد
باعث افزایش حس وضعیت مفصل زانو در زنجیهره حرکتهی
بسته شود و تهوجیهی بهرای تفهاوت بهین میهانگین خطهای
مطلق بازسازی زاویه مفصل هر دو گروه در زنجیره حرکتهی
بسته باشد.
در توجیه تفاوت معنادار بهین دو تمهرین دویهدن رو بهه
جلو و دویدن رو به عقب بایهد گفهت پهس از دویهدن رو بهه
عقب ،میانگین خطهای مطلهق بازسهازی مفصهل نسهبت بهه
میانگین پیشآزمون افهزایش پیهدا کهرد در صهورتی پهس از
تمرین دویدن رو به جلو ،میانگین خطهای مطلهق بازسهازی
مفصل کاهش پیدا کهرد .دلیهل احتمهالی افهزایش میهانگین
خطای مطلق بازسازی پس از دویدن رو به عقب را میتهوان
اینگونه بیان کرد که در ارزیابی حهس وضهعیت در زنجیهره
حرکتی بسته بازخوردههای حهس عمقهی از مفاصهل مجهاور
یعنی مفاصل مهچ پها و ران نیهز میتواننهد در تعیهین حهس
وضعیت زانو کمک کنند باسهتیلمن و مهک میاهین:2001 ،
 .)247عالوه بر ایهن ،در هنگهاش بازسهازی زاویهه مفصهل در
زنجیره حرکتی بسته نسبت به زنجیره حرکتی بهاز ،دورسهی
فلاشن بیشتری در مفصل مچ پا ایجاد میشود که ایهن امهر
منجر به کشیده شدن عهالت پشت ساق میشود؛ بنهابراین
اطالعات آوران از دوکههای عههالنی و ارگانههای وتهری -
گلههژی افههزایش مییابههد بریفشههوگی و فیتزپاتریههک:1995 ،
 .)243در حرکت رو به عقب ،عهالت پلنتار فلاسور مهچ پها
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منبع عمده پیش راندن به عقهب میباشهند .در حالیکهه در
حرکت به جلو ،عهالت اکستانسور زانهو منبهع اصهلی پهیش
راندن به جلو میباشند .همچنین در حرکهت دویهدن رو بهه
عقههب عهههالت پالنتههار فلاسههور بدوقلههو و نعلههی) مههچ پهها
جذبکنندههای اصلی ضربات تماسی بوده و بیشهترین کهار
منفی بانقباض اکسهنتریک) را در ابتهدای مرحلهه ایسهتایش
انجاش میدهند ببرینک .)67 :2010 ،از آنجا کهه راه رفهتن و
دویدن در جهت عقب تالیف نسبتاب جدیدی برای بسیاری از
افراد است بفلهین و سهوتا  ،)108 :1993 ،ایهن انقباضهات
اکسههنتریک غیههر عههادتی معمههوالب منجههر بههه آسههیبدیدگی
میهههوفیبریلی ،اخهههتالل در مهههاتریاس خهههارج سهههلولی و
واکنشهای التهابی میشود که این امر عملاهرد غیرطبیعهی
گیرندههای عهالنی را در پی خواههد داشهت بیهو و تورنهل،
)171 :2002؛ بنابراین میتوان گفت چون در طهول تمهرین
دویدن رو به عقب عهالت پشت ساق پا بههطور اکسهنتریک
فعال هستند و این نو از فعالیت عهالنی غیر عادتی منجهر
به اختالل عملارد دوکهای عهالنی اطراف مفصهل مهچ پها
میشهود ،بالفاصهله پهس از تمههرین خطهای بازسهازی زاویههه
مفصل زانو افزایش مییابد.
دلیل دیگری که در توجیه کاهش حس وضعیت مفصهل
پس از دویدن رو به عقب میتوان عنوان کرد این اسهت کهه
به دلیل نیازها و خواستههای متابولیک بیشتر دویدن رو بهه
عقب نسبت به دویدن رو به جلو ،ممان اسهت ایهن تمهرین
باعهث ایجهاد خسهتگی در آزمودنیهها شهده باشهد .میههورا و
همااران ب )2004نشان دادند که خستگی ناشهی از تمهرین،
حس عمقی را بدتر میکند و بهرای آن دو ماانیسهم عمهده
پیشنهاد کردهاند .ماانیسم اول :کاهش حس عمقهی مماهن
است به دلیل نقص در پردازش مرکهزی سهیگنالهای حهس
عمقی ایجاد شده باشد .ماانیسم دوش :کاهش حهس عمقهی
ممان است به دلیل خستگی ناشهی از تمهرین و در نتیجهه،
وامانههدگی عهههله و یهها گیرنههدههای مفصههلی باشههد .آسههتانه
تحریک دوکهای عهالنی و انداشهای وتری -گلژی میتواند
غیرحسهها شههده و بهها خسههتگی گیرنههدههای مفصههلی
بازخوردهای آوران به سیستم اعصاب مرکهزی کهاهش یابهد
بمیورا و همااران.)414 :2004 ،
نتایج تحقیق حاضر نشهان داد کهه پهس از چههار هفتهه
انجاش تمرین ،هر دو تمرین دویدن رو به جلو و رو بهه عقهب
میتواند باعث افزایش حس وضعیت مفصهل زانهو شهود و از

این لحاظ تفاوت معناداری با یادیگر ندارند؛ امها نسهبت بهه
دویدن رو به جلو ،تمرین دویدن رو به عقهب باعهث افهزایش
معناداری در حس وضعیت مفصل زانهو در زنجیهره حرکتهی
بسته شد بهگونهای که انهدازه اثهر آن بهر اسها اسهتاندارد
کوهن بسیار بزرگ بود ب )1/34که نشان میدهد این تمرین
اثر بخشی بسیار مطلوبی بر حس وضعیت مفصل زانو دارد.
اکثر تحقیقات قبلهی بهه بررسهی اثهر بلندمهدت تمهرین
دویدن رو به عقب و مقایسهه آن بها دویهدن رو بهه جلهو بهر
تعادل افراد پرداختهاند .با توجهه بهه ارتبهاط حهس عمقهی و
تعادل در این قسهمت ،نتهایج تحقیهق حاضهر بها تحقیقهاتی
مقایسه میشود که اثرات بلندمدت حرکات رو به عقب را بهر
روی تعادل بررسی کردهاند .نتهایج تحقیهق حاضهر بها نتهایج
تحقیقات کاشناتو و همااران ب )2013و هائو و چن ب)2011
همسو میباشد که نشان دادهاند تمرینات دویدن رو به عقب
باعث بهبود معناداری تعادل میشهود .کاشهناتو و هماهاران
ب )2013با مقایسه اثر سه هفته ب 4جلسه در هفتهه) تمهرین
راه رفتن رو به جلو و راه رفتن رو به عقب بر قدرت و تعهادل
ایسهتا و پویها در افهراد مبههتال بهه اسهترین درجهه یههک و دو
گزارش کردند که سه هفتهه تمهرین راه رفهتن رو بهه عقهب
باعههث افههزایش معنههادار قههدرت عهههالت چهارسههر و پلنتههار
فلاسور مچ پا و همچنین تعادل ایستا میشود؛ در حالیکهه
تغییر قابل توجهی در آزمودنیهای گروه راه رفهتن بهه جلهو
ایجههاد نمیشههود امهها تعههادل پویهها در هههر دو گههروه افههزایش
معناداری مییابد بکاشناتو و هماهاران .)8 :2013 ،از دلیهل
همسویی این تحقیق بها تحقیهق حاضهر میتهوان بهه تعهداد
جلسات تمرینی یاسان و اثر بلندمدت تمرین راه رفهتن بهه
عقب نسبت به راه رفتن رو به جلو اشاره کرد.
هائو و چن ب )2011در مطالعهای تأثیر تمرین راه رفهتن
به عقب را بر ارتقاح تعادل پویهای  16پسهری کهه در سهنین
مدرسه قرار داشتند مورد بررسی قرار دادنهد .گهروه تجربهی
تمرین راه رفتن به عقب را به مدت  12هفتهه ب 2جلسهه در
هفته و هر جلسهه  25دقیقهه) انجهاش میدادنهد در حالیکهه
گروه کنترل تمرینی انجاش نمیداد .نتایج آنها نشان داد بعهد
از  8و  12هفته تمهرین راه رفهتن بهه عقهب ،گهروه تجربهی
تعادل بهتری نسبت به گروه کنتهرل داشهتند بههائو و چهن،
 .)24 :2011از دالیههل همسههویی مطالعههه فههوق بهها تحقیههق
حاضر ،میتوان به نتایج یاسان در مورد اثر معنهادار الگهوی
حرکت رو به عقب در بلندمدت ،با وجود تفهاوت در نمونههها
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و مدت پروتال تمرینی اشاره کرد .در تحقیق حاضهر ،مهدت
تمرین چهار هفته در نظر گرفته شهده بهود؛ امها چهون ایهن
پروتال حرکت رو بهه عقهب بهه شهال دویهدن و بها شهدت
متوس بود ،بنابراین میتواند اثرات بیشتری در مدت زمهان
کوتاهتر نسبت به راه رفتن به عقب داشته باشد.
از سویی دیگر ،واوگویوا و هماهاران ب )2006بها بررسهی
تأثیر نسبی حس عمقی و سیستم دهلیزی در غیاب سیستم
بینایی را بر تعادل افراد در گروههای سنی مختلف دریافتنهد
تماش گروههای سنی برای حف تعادل بهیش از ههر چیهز بهه
حس عمقی وابستهاند بواوگویهوا و هماهاران.)294 :2006 ،
بنابراین ،در دویدن رو به عقب ،به علت آناه سیستم بینهایی
در جهت حرکت عمل نمیکند و اطالعات بصری الزش بهرای
پیشبینی شرای زمین یا محی فراهم نمیشود و از طرفی
الگوی حرکتی یک الگهوی غیرمعمهول اسهت ،فهرد وادار بهه
سازماندهی مجدد و سازگاری بها اطالعهات تغییهر کهرده از
حوا بینایی ،پوستی ،حس عمقی و دهلیزی بهرای کنتهرل
حرکت و تعادل پویا خواهد شهد بنهادائو و هماهاران:2003 ،
 .)134به نظر میرسد که بهدن در ایهن وضهعیت ،بیشهتر از
حس عمقی جههت آگهاهی از حرکهات مفاصهل و کهل بهدن
استفاده میکند.
تمرین دویدن در هر دو روش موجب افهزایش فعالیهت و
قدرت عهالت انداش تحتانی از جمله چهارسر ،همسهترینگ،
دوقلو و درشت نی قدامی میشود که همراه با ماانیسهمهای
عصههبی ،موجههب افههزایش سههفتی خواهههد شههد بکاشههناتو و
هماههاران .)8 :2013 ،از نظههر ماههانیای ،سههفتی عهههالنی،
نسبت نیرو به تغییر طول عهله است کهه بههطور عمهده بهه
سطح فعال شدن عهله بستگی دارد .عهالت سفتتر باعهث
انتقهال آسهانتر نیهرو بهه دوک عههالنی و در نتیجهه باعهث
کاهش تأخیر در شرو فعالیت رفلاسی میشهوند بریمهان و
لفارت .)80 :2002 ،در واقع جهت بهبود ثبات مفاصل انهداش
تحتانی و کنتهرل پاسهچر تنهها زمانبنهدی صهحیح فعالیهت
عهالنی اطراف مفصل کفایت نمیکند ،بلاهه بهبهود قهدرت
عهالت نیز از اهمیت ویژهای برخوردار میباشهد بچالوباها و
هماههاران .)302 :1997 ،مطالعههات گذشههته ،ارتبههاط بههین
افههزایش قههدرت انههداش تحتههانی و بهبههود در تعههادل را نشههان
دادهاند ،چرا که قدرت عهالنی  -اسالتی از زیهر بخشههای
تعههادل محسههوب میشههود بدویسههنس و هماههاران:1996 ،
.)301
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در توجیه افزایش معنادار حس وضعیت مفصهل زانهو در
آزمودنیهای گروه دویدن رو به عقب نسبت به آزمودنیهای
گروه دویهدن رو بهه جلهو ،بایهد گفهت از آنجاییکهه الگهوی
حرکت رو بهه جلهو ،الگهوی آشهنایی بهرای سیسهتم عصهبی
مرکههزی ،گیرنههدهها و عهههالت میباشههد ،ایههن اعههها جهههت
کارآیی در این حرکهت بهه حهداکثر میهزان پیشهرفت خهود
نزدیک شدهاند و ههر چهه فهرد بهه محهدوده ژنتیاهی خهود
نزدیک شود ،پیشرفت کمتهری بها افهزایش تحریهک حاصهل
خواهد شد بوگنر و همااران .)235 :1996 ،در واقع به ایهن
دلیل که حرکت رو به جلو یک الگوی حرکتهی آشهنا اسهت،
سیستم عصبی مرکزی از همان الگوی معمهول فعالیهت و از
تجربه قبلی جهت ایجاد حرکت استفاده میکنهد در نتیجهه
عواملی را که در واکنشهای حف تعادل مؤثر هستند را بهه
کار نمیگیرد؛ اما تمرین دویدن رو به عقب ،مههارتی جدیهد
برای افراد بوده و بسهیاری از تئوریههای یهادگیری حرکتهی
روی نقش اطالعات حسی در فراگیری مهارتههای حرکتهی
تأکید دارند بلئوناردو)170 :1948 ،؛ بنابراین به علهت آناهه
دویهدن رو بههه عقههب یههک مههارت جدیههد بههوده و کمتههر در
تمرینات مورد استفاده قرار میگیرد و در یهادگیری مههارت
جدید فعالیت سیسهتم حسهی از اهمیهت خاصهی برخهوردار
میباشد ،این سیستم بیشتر بهکار گرفته شهده و کهارآیی آن
باال میرود .از این رو ،تمرین دویدن به عقب از ایهن نظهر بها
تمرین دویدن رو به جلو متفاوت بهوده و منجهر بهه کهارآیی
بیشتر حسهای مؤثر در حف پاسچر میشود.
نتیجهگیری
نتایج تحقیق نشان داد که تمرین دویدن رو به جلو اثر آنهی
مثبت و اندازه اثر بسیار بزرگی بر حس وضعیت مفصل زانهو
نسههبت بههه دویههدن رو بههه عقههب دارد .در بلندمههدت تفههاوت
معناداری بین هر دو تمرین وجود ندارد .با ایهن وجهود ،اثهر
مثبت تمرین دویدن رو به عقب نسبت به دویدن رو به جلهو
از نظر آماری معنادار بود و اندازه اثهر بسهیار بهزرگ آن نیهز
نشان میدهد ایهن تمهرین از اثربخشهی مطلهوبی برخهوردار
است؛ بنابراین توصیه میشود در برنامهریزی جلسات تمرین
در جهت پیشگیری از آسیب اثر آنی ایهن تمرینهات در نظهر
گرفته شود و همچنهین بها توجهه بهه اثهر بلندمهدت ههر دو
تمرین ،توصیه میشود در طراحهی تمرینهات حهس عمقهی
ورزشااران ،از هر دو تمرین استفاده شود .بها ایهن حهال ،بها
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علیهزاده و بهه مشههاوره آقهای دکتهر فههؤاد صهیدی در رشههته
آسیبشناسی ورزشهی و حرکهات اصهالحی دانشهگاه تههران
 بدین وسیله از همااری کلیه عزیزان شهرکتکننده.میباشد
.در این پژوهش تشار میگردد
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توجه به تأثیر معنادار و اندازه اثر بزرگ تمرین دویدن رو بهه
عقب در صورتیکه هدف از تمرین پیشهرفت سهریعتر حهس
. تمرین دویدن رو به عقب توصیه میشود،عمقی میباشد
تشکر و قدردانی
ایههن مقالههه برگرفتههه از پایاننامههه کارشناسیارشههد آقههای
مصطفی شاهوردی به راهنمایی آقای دکتهر محمهد حسهین
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