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چکیده
زمینه و هدف :خستگی ذهنی ،معموالً بهدنبال فعالیتهای طوالنی مدت شناختی رخ میدهد؛
بهگونهای که عملکرد شناختی را کاهش داده و منجر به تغییر در هماهنگیهای حرکتی
میشود .هدف از پژوهش حاضر ،بررسی اثرگذاری تمرینات یوگا بر مهار خستگی ذهنی و تعادل،
مکانیک فرود و عملکرد اندام تحتانی تغییر یافته در دانشجویان تربیت بدنی بود.
روش بررسی :در مطالعه نیمه تجربی حاضر 63 ،دانشجوی تربیت بدنی ،به صورت داوطلبانهه بهه
عنوان نمونه شرکت نمودند و به طور تصادفی در دو گروه ( )N=81تقسیم شدند .گروه مداخلهه،
هشت هفته (سه جلسه در هفته) بهه تمرینهات یوگها پرداختنهد و گهروه کنتهرل در ایه مهدت
مداخلهای دریافت نکردند .خستگی ذهنی با  54دقیقه فعالیت شناختی اعمال شد .قبل و پس از
خستگی ذهنی و پس از هشت هفته تمرینات یوگا ،تعادل پویا با آزمون  ،Yتعادل نیمههپویها بها
دستگاه  ،Platform Lafayette Stabilityعملکرد اندام تحتانی با تست  ،LEFTمکانیک فرود
بهها اب ه ار  Balance Error Scoring Systemو ارزیههابی فههیلم مهههارت  Jump-Landingبهها
نرماف ارهای  AutoCAD, Kinoveaارزیابی شدند .تحلیل دادهها با نرماف ار ( SPSSنسخه )22
و آزمون ،Paired sample t-testدر سطح معناداری  P<5/54انجام شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که ،اثر زمان و تعامل گروه × زمان در فاکتورهای عملکرد اندام تحتانی و
مکانیک فرود ( ،)P<5/5558اثر زمان و تعامل گروه × زمان در فاکتورهای تعادل پویا و تعادل
نیمه پویا ( )P<5/5558که طبق مطالعات گذشته در پیشبینی ریسک وقوع آسیبهای اندام
تحتانی پررنگ گ ارش شدهاند ،پس از تمرینات یوگا دستخوش تغییرات معناداری شدهاند.
نتیجهگیری :تغییر معنادار فاکتورهای عملکرد اندام تحتانی ،مکانیک فرود ،تعادل پویها و تعهادل
نیمه پویا دانشجویان تربیت بدنی پس از تمرینات یوگا حاکی از اهمیت پرداخت به مسئله بوده،
و متخصصی پیشگیری از آسیب ،میبایست در معرفهی راهکارههای مقابلهه بها وقهوع خسهتگی
ذهنی ،به مطالعه و تحقیق بپردازند.

* اطالعات نویسنده مسئول .تلف 59824612598 :
 پست الکترونیکیmhaidary2000@yahoo.com :
شناسه دیجیتال (10.22084/RSR.2020.21620.1507 :)DOI
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مقدمه
امروزه در دنیای ورزش حرفهای ،آسهیبههای ورزشهی ریهر
برخوردی شیوع قابل توجهی داشته و دالیل وقوع بسیاری از
آنها نامشخص گ ارش شده اسهت .ایه آسهیبهها ارلهب در
نتیجه حرکات چرخشی ،فرود بعد از پرش ،اختالل در حس
وضههعیت مفصههلی و تعههادل مختههل شههده ،رخ مههیدهههد
(شیموکوشههی و همکههاران .)2551 ،عملکههرد مناسههب انههدام
تحتانی ،یکی از ضروریتری اج ای شرکت در فعالیهتههای
ورزشی میباشهد (لطافتکهار و همکهاران2559 ،؛ صهلواتی و
همکاران .)2552 ،داشت تکنیک نامناسب در هنگام فهرود،
یکی از سازوکارهای رایج در وقوع آسیبهای انهدام تحتهانی
ورزشکاران گ ارش شده است (وایگویو و همکهاران.)2551 ،
بهعنوان مثال ،بسیاری از آسیبهای رباط متقاطع قدامی در
نتیجه برخورد فی یکی مستقیم بی ورزشکاران ایجاد نشده،
بلکههه در رشههتههههایی چههون والیبههال و فوتبههال ،فههرود و
چرخشهای نامناسب و با الگوهای رلط را بهعنوان مکانیسم
اصلی آسیب گ ارش نمهودهانهد (ارگه و همکهاران2551 ،؛
کامرون و همکاران2551 ،؛ گریبل و همکاران2555 ،؛ بیهدر
و همکاران ،)2555 ،بهطوریکه ،تکرار نیروههای برخهوردی
در پرش و فرودها گاهی تا  85برابر وزن بدن اف ایش یافته و
میتواند منجر به بروز آسیب و کاهش عملکرد شود (نایهگ،
 .)8914بنابرای توانایی کنترل و جذب کافی ای نیروها در
طی فعالیتهای پویها و عملکهردی ،مهیتوانهد کلیهد ارتقها
عملکرد و پیشگیری از آسیبها باشهد .از عوامهل کینتیکهی
اثرگذار در شیوع آسیبهای اندام تحتانی ،بهویژه آسیبهای
مفصل زانو ،میتهوان بهه نیهروی عکهسالعمهل زمهی  ،نهرخ
بارگذاری نیرو و زمان رسیدن به تعادل اشاره نمود .ب رگی و
الگههوی وارد شههدن نیروهههای عکههسالعمههل زمههی از جملههه
فاکتورهای پیشبی در آسیبهای ورزشی و یهک مکانیسهم
بارگذاری اولیه برای آسیب  ACLبه شمار میروند (لیهوتی،
2583؛ کواتم .)2553 ،
خستگی ذهنی ،معموالً به دنبهال فعالیهتههای طهوالنی
مدت شناختی رخ میدهد؛ بهگونهای که عملکرد شناختی را
کاهش داده و منجر بهه تغییهر در همهاهنگیههای حرکتهی
میشود .در واقع ،خستگی ذهنی ،ناحیهه قهدامی کهورتکس
مغ را تحت تهثثیر قهرار داده و مهیتوانهد بهه دنبهال اعمهال
ورزشهههی روی عملکهههرد ورزشهههی نیههه اثرگهههذار باشهههد
(مارکورااستایانو ،منینگ .)2559 ،از طرفی مطالعهات انجهام

شده حاکی از آن است که ،خستگی سبب افت عملکرد اندام
تحتانی ،تعادل داینامیک و حس عمقی مفصل میشود؛ کهه
همه ای موارد در پیشبینی بروز آسیبهای انهدام تحتهانی
نقش مؤثری دارند.
در خصههوپ پیشههگیری از آسههیبهههای انههدام تحتههانی،
تاکنون پروتکلهای تمرینی زیادی به بوته آزمایش گذاشهته
شده که میتوان به استراتژیههای پیشهگیری از آسهیب در
اندام تحتانی طی تحقیقهات خسهروی و همکهاران ()2581؛
گنههدمی و همکههاران ()2581؛ صههفیه و همکههاران ()2581
اشاره نمود؛ ای محققان اثر خستگی ناحیه مرک ی بهدن بهر
پارامترهای کینماتیکی مرتبط با آسیبهای اندام تحتهانی را
مورد مطالعهه قهرار دادنهد و گه ارش نمودنهد کهه خسهتگی
میتواند سبب تغییر در می ان زاویه فلکش و والگهو زانهو
در لحظه تما اولیه پا با زمی شهود .همننهی سهامولل و
همکههاران ( ،)2559در پژوهشههی اثههر خسههتگی ذهنههی ب هر
عملکرد جسمانی افراد سالمی که با  15درصد حداکثر توان
خروجی خود بر روی دوچرخه کارسنج 8فعالیت مهیکردنهد،
را بررسهی و گه ارش نمودنههد کههه در گههروه دارای خسههتگی
ذهنی زمان رسیدن به خستگی خود گ ارشی کهاهش یافتهه
است.
یکی از راهکارههایی کهه در وقهوع آرامسهازی و کهاهش
استر ها و تنشهای ذهنی در مقاالت به آن پرداخته شده
است ،یوگا میباشد .یوگا ،بهعنوان یک مداخله ورزشی مفید
و مؤثر در اف ایش تعادل مورد تثییهد قهرار گرفتهه اسهت .در
واقع ،یوگا تمرینی ذهنی  -بدنی و نشهثت گرفتهه از فلسهفه
هنههد باسههتان اسههت (مرک ه ملههی مکمههل و جههایگ ی دارو،
 .)2585ای ورزش متشکل از درگیری سیستمهای حرکتی
تنفسی بوده که بر آگاهی از خهود ،تهنفس و انهرتی تمرکه
دارد (ورسترو2585 ،؛ ف و چه  .)2588 ،یوگها از عهوار
جانبی و آسیبپهذیری پهایینی برخهوردار اسهت و تمرینهات
منظم آن میتواند سهالمت جسهمی و روانهی را ارتقها دههد
(هیتلم .)2586 ،
در ای مطالعه ،یوگا بهعنوان یهک نظریهه شخصهیت در
نظر گرفته شهده ،کهه ههدفش درك مکانیسهمههای روانهی
مرتبط با تنظیم هیجانات همراه با رشهد جسهمی بهوده و از
طریق رشد نیروی بهالقوه بهدن ،باعهل رلبهه بهر اسهتر و
خستگی مهیشهود (پارشهاد .)2555 ،یافتههههای تحقیقهات
1. Bike Ergometer
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حاکی از آن است که ،تمرینات یوگا باعهل افه ایش انعطهاف
پذیری ،عملکرد خودکار و کیفیهت زنهدگی افهراد مهیشهود
(ویلی و همکاران.)2554 ،
بسیاری از پژوهشها در سالهای اخیر به نقش آموزش
در پیشگیری از آسیبهای اندام تحتانی علیالخصوپ رباط
صلیبی قدامی و استفاده از تکنیکهای مناسب فرود و تغییر
جهتهای ایم تثکید نمودهاند .بهعنوان مثال ،برای فرود،
دستورالعملهایی چون «نگهداشت زانو در تراز با انگشست
شست»« ،فرود با زانوی خم»« ،باال بردن زانو تا سطح ران»
یا «فرود با پاهای به عر شانه» و فاکتورهای محیطی،
فاکتورهای آناتومیکی و بیومکانیکی ،الگوهای حرکتی و  ...را
معرفی نمودهاند (مییر و همکاران2582 ،؛ هرتل و همکاران،
2555؛ ارند و همکاران.)8994 ،
از سویی دیگر بسیاری از رشتههای ورزشی مثل فوتبال،
بسکتبال ،هندبال و  ...که نیازمند فعالیتهای شناختی
میباشند ،در معر وقوع خستگی ذهنی هستند .ای در
حالی است که آسیبهای اندام تحتانی (پارگی رباط ACL
پیچ خوردگیهای مکرر مچ پا ،استری های عضالنی و رباطی
و  )...در رشتههای ورزشی مذکور آمارهای قابل توجهی را
دارا میباشند.
بنابرای با توجه بهه شهیوع گسهترده آسهیبههای انهدام
تحتانی در رشتههای ورزشی مختلف و وقهوع جهداییناپهذیر
خستگی ذهنی بهعنوان یک خروجی در رشتهههای ورزشهی
نیازمند فعالیتهای شناختی ،میطلبد تا اثر ایه فهاکتور را
بهعنوان یک ریسهک فهاکتور وقهوع آسهیب کهه تهاکنون در
مطالعات به آن پرداختهه نشهده مطالعهه شهده و در صهورت
اثرگذاری بر مکانیک فرود و فاکتورهای پیشبهی در وقهوع
آسیب اندام تحتانی ،اثربخشی مداخله ذهنی یوگها در مههار
آن به بوتهه آزمهایش گذاشهته شهود .بنهابرای محققهی در
مطالعه ی حاضر در صدد برآمدند تا اثر هشت هفته مداخلهه
ورزشی یوگها بهر کنتهرل خسهتگی ذهنهی و عملکهرد انهدام
تحتانی ،مکانیک فرود و تعادل تغییهر یافتهه در دانشهجویان
رشته تربیتبدنی ورودی  8691را به بوته آزمایش بگذارنهد.
سؤال محققی بر ای بود که آیا تمرینات یوگا باعل کنتهرل
خستگی ذهنی ،بهبود عملکرد اندام تحتانی ،مکانیک فرود و
تعادل تغییر یافته میشود.
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مواد و روشها
تحقیق حاضر ،یک مطالعه نیمهتجربهی یهک سهویه کهور بها
طرح پیشآزمون پهسآزمهون و گهروه کنتهرل بهود .جامعهه
آماری شامل کلیه دانشهجویان تربیهتبهدنی پسهر تهرم دوم
دانشگاه رازی بود که از بی آنهها  63نفهر بههعنهوان نمونهه
آماری بهصهورت تصهادفی انتخهاب شهدند .شهرایط ورود بهه
مطالعه عبارت بود از :سنی  81تا  24سال ،داشهت سهابقه
حداقل یک سال فعالیت ورزشی ،همگ بودن آزمودنیهها از
نظر ویژگیهای دموگرافیکی و فعالیتهای ورزشی تخصصی
در سطح دانشگاه و شرایط عدم ورود به مطالعه آزمهودنیهها
عبارت بود از :سابقه هر گونه آسیب در اندام تحتانی ،وجهود
اختالالت عصبی عضالنی ،وجود هر گونه بیمهاری تعهادلی و
روحی  -روانی ،وجود سابقه جراحی در ستون فقرات یا اندام
تحتههانی ،وجههود اخههتالالت سههتون فقههرات از جملههه انههواع
دیسههکوپاتیههها ،سههیاتیک ،تنگههی کانههالنخههاعی و وجههود
ناهنجاریهای قامتی قابل توجه .تعداد آزمودنیها بر اسها
نرماف ار  G.Power 3.1استخراج گردید (گندمی و همکاران،
 ،)2589در ای نرماف ار برای توان آماری  ،5/15انهدازه اثهر
متوسط  5/26و سطح معناداری  5/54تعداد  65نفر تعیهی
گردید .بهرای تقسهیم آزمهودنیهها در گهروههها از نهرمافه ار
 Random Number Allocationاسهتفاده گردیهد و اعهداد
یک تا  63در ای نرماف ار بههصهورت کهامالً تصهادفی در دو
گروه که از قبهل نهامگهذاری شهده بودنهد (تجربهی  n=81و
کنترل  )n=81قرار گرفتند .شرکت در پهسآزمهون و ریبهت
بیش از  6جلسهه در تمرینهات منجهر بهه خهروج از مطالعهه
میشد .لیسهت اعهداد در اختیهار فهردی ریردرگیهر در کهار
تحقیقی قرار گرفت و از وی خواسته شد تا هر دفعهه اطهالع
دهد که آزمودنی ارزیابی شده در کدام گروه قرار مهیگیهرد.
بدی ترتیب ارزیاب از اینکه افراد در کدام گروه قرار خواهند
گرفت اطالعی نداشت .آزمودنیها مطابق برنامه اعهالم شهده
از قبل ،در آزمایشگاه حرکات اصالحی دانشگاه حضور یافتند.
پس از تشریح پروتکل و فرآیندآشنایی با تستها و مداخلهی
یوگا در فرآیند تحقیق وارد میشدند .بهگونهای که ههر نفهر
پس از ورود به آزمایشگاه با تکمیل فرم رضایتنامه آگاهانهه،
تمام تستهای مهورد مطالعهه را جههت خنثهی نمهودن اثهر
یادگیری چهار دور اجرا مینمود ،سپس تک تک تستههای
مطالعه را بهعنوان مرحله پیشآزمون اجرا مینمهود .پهس از
آن  54دقیقه تست استروپ را برای اعمال خسهتگی ذهنهی
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دریافت و بالفاصله پس از اظهار وقوع خسهتگی پهسآزمهون
اول را دریافت میکردند (گندمی و همکاران .)2589 ،بعد از
آن آزمودنیها به مدت هشت هفته ،پروتکل تمرینهات یوگها
در محیطی آرام برای تمرک کامل آزمودنیها اجهرا گردیهد.
به دنبال اتمام مداخله یوگا ،پسآزمون دوم (پس از دریافهت
پروتکل خستگی ذهنی) اجرا میشد.
پروتکل خستگی ذهنی

بعد از آشنایی آزمودنیها با ماهیت و نحوه همکاری با
اجرای پژوهش و آموزش نکات عمده و ضروری درباره نحوه
اجرای پروتکل خستگی ذهنی ،آزمودنیها  54دقیقه به
انجام یک فعالیت شاختی شامل فعالیت کامپیوتری کلمات
رنگی استروپ پرداختند .به ای صورت که چهار کلمه
(قرم  ،آبی ،سب و زرد) بر روی مانیتور با پسزمینه
خاکستری بهصورت هم مان نشان داده میشد و سپس از
آزمودنیها خواسته شد که یکی از چهار کلید مشخص شده
روی کیبورد کامپیوتر را که مطابق با رنگ کلمه نشان داده
شده است را به جای معنی آن فشار دهد .برای اف ایش
دشواری فعالیت ،زمانیکه کلمه قرم نشان داده میشد
آزمودنی باید کلید مرتبط با معنی آن را فشار میدادند 45
درصد ای آزمون بهصورت مطابقت دادن رنگ با کلمه و 45
درصد دیگر آن مرتبط با معنی کلمات بود .هر کلمه به
مدت  8555 msپس از نمایان شدن یک صفحه سیاه رنگ
نشان داده میشد و پس از  8555میلیثانیه کلمه بعدی
ظاهر میشد .به همی ترتیب کلمه جدید در هر 2555
میلیثانیه اراله میشد و در مجموع در طول کل پروتکل
 955محرك اراله شد .در پاسخهای نادرست یا عدم پاسخ
(بیشتر از  8455میلیثانیه) صدای بوق به آزمودنی هشدار
داده میشد ،تا بهعنوان یک محرك باعل شود آزمودنیها
سریعتر و با دقت بیشتری عمل کنند .برای اف ایش انگی ه،
آزمودنیهایی که سریعتر ،دقیقتر و با موفقیت مراحل را
پشت سر میگذاشتند ،در صورت امکان نسبت به دیگر
آزمودنیها در طول  54دقیقه فعالیت ،کلمات بیشتری برای
آنها اراله میشد (اسمیت و همکاران.)2583 ،
فاکتورهای عملکرد اندام تحتانی و مکانیک فرود در
مهارت فرود از روی جعبه  55سانتیمتری ،توسط پرسشنامه
سیستم نمرهدهی خطای فرود در زمان واقعی (،8)LESS
1. Landing Error Scoring System

ارزیابی فیلم پرش و فرود با دوربی های فیلمبرداری و
نرماف ارهای اتوکد 2و کاینوا ،6بررسی شدند .با توجه به
معیارهای خروج از تحقیق ،دو نفر به علت آسیب جسمانی،
یک نفر به علت ریبت در پسآزمون از پژوهش کنار گذاشته
شد و در نهایت  64نفر در پسآزمون قرار گرفتند.
سیستم نمرهدهی خطای فرود ()LESS

ای اب ار از سیستم نمرهدهی خطای فرود اصلی گرفته شده
است .ای اب ار در جدول ( )8و در قالب  81پرسش از
نحوهی اجرای مهارت پرش  -فرود آورده شده است .در ای
پرسشنامه سؤاالت مطرح شده از نحوهی انجام مهارت پرش
 فرود توسط یک ارزیاب پاسخ داده شدند .ارزیاب پرسشهارا بر اسا فیلمهای چهار اجرای پرش  -فرود پاسخ میداد.
دو دوربی فیلمبرداری پایهدار ()Canon-MD255-2016
ساخت تاپ جهت ضبط تصاویر پرش افراد از نمای فرونتال
و ساجیتال به ترتیب در فاصله  5/1و  5متری قرار داشتند.
آزمونگر در ای سیستم حرکات خاپ پاها ،زانوها و تنه را
ارزیابی میکرد (پادوا و همکاران .)2559 ،پرش -فرود اول،
را با ارزیابی فاصله پاها از هم در حالت ایستاده قبل از پرش،
چرخش پاها و وضعیت پاها در اولی لحظه برخورد پاها به
زمی (اینکه آیا بهطور قرینه به زمی میخورند) گ ینه (8
تا  )6بود پرش  -فرود دوم ،برای ارزیابی وضعیت زانوها و
تنه در سطح فرونتال 5بهکار گرفته شد (گ ینههای  5و )4
در پرش  -فرود سوم و چهارم آزمونگر آزمودنیها را از نمای
جانبی ارزیابی میکرد؛ بهطوریکه در پرش  -فرود سوم
چگونگی فرود بعد از پرش آزمودنی ارزیابی میشد (گ ینه 3
و  )1و باالخره آزمایش چهارم برای ارزیابی حرکات تنه در
سطح ساجیتال 4ارزیابی میگردید( .گ ینه  )1بر اسا نظر
کلی آزمونگر از نحوه انجام مهارت پرش  -فرود نمرهدهی
میشد (گ ینه  )9بر اسا برداشت کلی از سطح ساجیتال
و گ ینه  85ایرادات کلی هر دو سطح ساجیتال و فرونتال
نمرهدهی میشد) .در ای ارزیابی آزمودنیها از روی جعبههای
به ارتفاع  55سانتیمتر روی خطی فرود میآمدند که در
فاصلهای برابر نصف طول قد آزمودنی بر روی زمی ترسیم
شده بهود و به محض برخهورد پا به زمیه پرش عمهودی
حهداکثری انجهام میدادنهد .آزمونگهر دو مرتبه پرسشهای
2. AutoCAD
3. Kinovea
4. Frontal
5. Sagittal

پژوهش در توانبخشی ورزشی ،دوره  ،7شماره  ،91پاییز و زمستان 9311

مربوطه سطح ساجیتال و دو مرتبه پرسشهای مربوط به
سطح فرونتال را در اب ار سیستم نمرهدهی خطای تعادل
پاسخ میداد .پایایی پرسشنامه مذکور  5/18-5/12گه ارش
شده است (پادوا و همهکاران .)2588 ،عهالوه بهر ارزیابهی
مکانیک فهرود توسهط پرسشنامه سیستم نمهرهدهی خطای
فهرود  -زمهان واقعی ،زوایهای ارزیابی شهده در پرسشنامه،
همننی با استخراج فهریمهای مهورد نظر از مهارت پرش -
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فرود با نرماف ار کاینوا (نسخه  )1/84و تعیی زوایای مورد
نظر با استفاده از نرماف ار اتوکد (نسخه  )2589در دو نمای
ساجیتال و فرونتال ارزیابی شد .ای زوایا شامل :فلکش تنه،
فلکهش  8زانو ،فلکش مچ پا در نمای ساجیتال و فلکهش
جانبهی تنه ،ولگهو زانو ،فهواصل بی قهوزكها و مرک
کشککها در نمهای فهرونتال بودنهد شهکل (( )8مییر و
همکاران.)2586 ،

جدول  :9پرسشنامه سیستم نمرهدهی خطای فرود  -زمان واقعی LESS -
سطح ساجیتال

سطح فرونتال
عر پاها در حالت ایستاده
نرمال
په
باریک
وضعیت ماک یمم چرخش پاها
نرمال
چرخش داخلی
چرخش خارجی
برخورد اولی پاها به زمی
متقارن
نامتقارن
زانو

ماک یمم زاویه ولگو
ندارد
کمی ولگو دارد
ولگو زیادی دارد
می ان فلکش جانبی تنه
ندارد
کمی تا متوسط دارد

اولی نقطه فرود
انگشتان به پاشنه
پاشنه به انگشتان
با کف پا
می ان جابهجایی فلکش
ب رگ
متوسط
کم
می ان جابجا فلکش تنه
ب رگ
متوسط
کم
جابجایی کلی مفصل در سطح ساجیتال
نرم
متوسط
سفت
برداشت کلی
عالی
متوسط
ضعیف

شکل  :9نحوه انجام تست پرش  -فرود

9

1. Flexion
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تست عملکرد اندام تحتانی :تست شامل  1مرحله تمری
چابکی بر روی یک مسیر لوزی شکل است .در حقیقت ای
تست برای ارزیابی می ان توانایی ورزشکاران برای برگشت به
ورزش پس از وقوع آسیب استفاده میشده ،اما اخیراً از آن
برای ارزیابی می ان وقوع آسیب در جمعیتهای ورزشکار
هم مورد استفاده قرار گرفته است .در ای تست قبل از
شروع به کار ،ورزشکاران حداقل  4دقیقه به گرم کردن
پرداختند .در ای تست جهت شمال – جنوب  9/85متر و
جهت شرق – ررب  6/4متر بود و مثللها بهوسیله
نوارچسب در انتهای محورها ساخته شدند .سپس مراحل

تست به ای شکل انجام گرفت :ورزشکار برای شروع در
مثلل جنوبی قرار گرفت و به ترتیب دویدن به سمت جلو –
عقب  -جانبی -دویدن به شکل  1دویدن دور تمام نوار
چسبهای مثلثی -دویدن دور مثلل ابتدایی بهصورت پا به
خارج  -دویدن دور مثلت ابتدایی بهصورت پا به داخل-
دویدن به سمت جلو و دویدن به سمت عقب .در نهایت
زمان انجام تست با کرونومتر 8ثبت میگردید .و پایایی تست
بیه  94تا  91درصد گ ارش شده است (پینسیورو و
همکاران )2558 ،شکل (.)2

شکل  :2تست عملکرد اندام تحتانی تعادل

تعادل پویا ()Y-test

از دستگاه تست تعادلی ( Yپایایی درون گروهی در جهت
قدامی  ،5/19خلفی داخلی  ،5/96خلفی خارجی )5/98
جهت ارزیابی کنترل وضعیت قامت پویا استفاده شد .در ای
آزمون فرد با پای برتر در مرک دستگاه وای (زاویه بی
بازوها  95و  864و  )864میایستد (پلیسکی و همکاران
 .)2556و اگر پای راست برتر بود ،آزمون را خالف جهت
عقربههای ساعت و اگر پای چپ برتر بود در جهت
عقربههای ساعت عمل رسیدن و لمس بازوها را انجام
میدهد .خطاهای تست که منجر به تکرار تست میگردید:
 .)8لمس زمی با پایی که عمل رسیدن را انجام میدهد؛
 .)2لمس زمی با دست؛  .)6تحمل وزن هنگام لمس .هر
آزمودنی سه بار تست را انجام داده و نمرات تعادل که بر
اسا طول پا (فاصله بی خار خاصرهای قدامی فوقانی تا

قهوزك داخلهی در وضهعیت خهوابیهده به پشهت) نهرمهال
میگردید ،با استفاده از فرمول زیر بهدست آمد (شکل)6
8
(گریبل و همکاران 2556 ،و کوگل و همکاران.) 2582 ،
= نمره تعادل پویا
 × 855طول پا  /مسافت طی شده از سه جهت

1. stopwatch
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شکل  :3نحوه اندازهگیری تست تعادل پویا Y

ارزیابی تعادل نیمه پویا

تعادل نیمه پویا در ای

مطالعه توسط دستگاه Stability

platform1630 (Lafayette Instrument Company,
) Loughborough, Leics., LE12 7TJ. U.K.ارزیابی

شد .آزمودنی ابتدا یک دقیقه بهصورت آزمایشی جهت
آشناسازی با نحوه انجام تست و تخته تعادل روی پلتفورم
دستگاه قرار گرفت ،می ان انحراف صفحه تعادل به طرفی
(شیب پلتفورم به طرفی ) حداکثر  84درجه است؛ لیک

تعادل آزمودنی ،با قرار گرفت پلتفورم ناپایدار در دامنه ±6
درجه ،توسط آزمودنی لحاظ میگردید و زمانسنج شروع به
شمارش میکرد .آزمودنی سه مرتبه و هر بار به مدت 65
ثانیه بر روی صفحه تعادل قرار گرفت .قبل و حی آزمون
هیچ دستورالعمل یا بازخورد کالمی به آزمودنی داده نشد
(شکل ( )5زچ 8و همکاران.)2581 ،

شکل  :1نحوه اندازهگیری تست تعادل بهوسیله پلت فورم ناپایدار

مالحظات اخالقی

تمام آزمودنیهای مطالعه ،پس از تکمیل آگاهانه فرمهای
رضایتنامه در تحقیق شرکت داده شدند .روش انجام
تحقیق در راستای مالحظات اخالقی هلسینکی بوده و الزم
به ذکر است که ،پروپوزال تحقیق در کمیته اخالق دانشگاه
رازی کرمانشاه بررسی و مورد تثیید قرار گرفته است (کد

اخهالق  .)IR.RAZI.REC.1398.001آزمهودنهیهها اجهازه
8
داشتند که در هر مرحله از تحقیق از ادامه کار سر باز زنند.
جهت بررسهی توصیف دادهها و رسهم نمهودارها از آمار
توصیفی و برای تعیی نرمال بودن دادهها از آزمون شاپیرو
ویلک ( )Shapiro Wilkاستفاده شهد و سطهح معنهیداری
 P≤5/54استفهاده گهردیهد .بهرای مقهایسهه میانگی ها از
1. Zech
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روشهای آماری تحلیل واریانس در اندازههای تکراری با
طرح (دو در سه) (گروه در زمان) استفاده گردید .کلیه
بررسیهای آماری با استفاده از نرماف ار  SPSSنسخه 22
انجام گردید.

یافتههای پژوهش
اطالعات تهوصیفهی آزمهودنیهها شهامل میانگهی و انحراف
استاندارد س بر حسب سال ،وزن بر حسب کیلوگرم ،قد بر
حسب سانتیمتر و سابقهی ورزشی دو گروه کنترل و تجربی
در جدول ( )2اراله شده است.

جدول  :2ویژگیهای دموگرافیک آزمودنیها ()n =33

ویژگی

Mean ± SD

س (سال)
وزن (کیلو گرم)
قد (سانتیمتر)
سابقه ورزشی (سال)

25/4± 2/8
39/1±88/8
811/6 ±3/1
6/5 ±6/2

جدول  :3خروجی آنوا در اندازههای تکراری برای مقایسه میانگینهای متغیرهای مورد مطالعه بین گروههای پژوهش ()n =33

متغیر
عملکرد اندام
تحتانی
تعادل
نیمهپویا
تعادل پویا
مکانیک
فرود

گروه یوگا
کنترل
گروه یوگا
کنترل
گروه یوگا
کنترل
گروه یوگا
کنترل

میانگی  ±انحراف استاندارد
پسآزمون 8
پیشآزمون
(885/58 )81/49
(853/64 )22/59
(23/25 )2/98
(23/58 )2/11
(294/46 )25/39
(298/19 )29/85
(3/55 )2/25
(4/45 )2/69

(823/25 )9/18
(828/16 )28/36
(28/38 )3/11
(22/86 )1/43
(218/95 )28/64
(216/95 )21/12
(1/15 )6/29
(1/54 )6/25

پسآزمون 2
(884/83 )25/25
(825/15 )89/82
(29/68 )8/65
(28/61 )3/81
(688/55 )85/45
(216/31 )28/25
(5/96 )2/41
(1/41 )6/26

زمان

زمان×گروه

*5/ 561

*5/ 5558

*5/ 5558

*5/ 5558

*5/ 5558

*5/ 5558

*5/ 58

*5/ 558
*p<0.05

نتایهج بهدسهت آمهده در جهدول  6نشهان مهیدهد که
تغییرات در طول زمان بی گروههای مداخله و کنترل برای
فاکتورهای عملکرد اندام تحتانی ( ،)p=5/561تعادل پویا
( )p=5/5558تعادل نیمهپویا ( )p=5/5558و مکانیک فرود
( )p=5/5558تفاوت معناداری دارد .با توجه به معناداری
اثر زمان ( ،)p=5/558لذا برای بررسی تغییرات بی مراحل
اندازهگیری از آزمون تعقیبی بنفرونی استفاده شد .دادههای
حاصل از بررسهی ای آزمهون نشان داد که میانگی نمرات
عملکرد بی مراحل پیشآزمون و پسآزمون اول ،معنادار
بود ( .)p=5/558بهدی معنهی که پس از خستگهی ذهنهی
عملکرد اندام تحتانهی افت کهرده است .همهننی یافتههها
نشان داد که میانگی نمرات بی مراحل پسآزمون دوم و
سوم نی اختالف معناداری داشته است ( ،)p=5/558که

نشان میدهد انجام تمرینات یوگا توانسته است اثر خستگی
ذهنی را مهار نماید (.)p=5/558
یافتههای تحلیل واریانس مکرر نشان داد که اثر زمان
( )p =5/558و تعامل ( )p =5/558در نمهرات خطای فرود
معنهادار بود .لهذا بهرای بهررسهی تغییهرات بیه مهراحل
اندازهگیری از آزمهون تعقیبی بنفرونهی استفاده شد .یافتهها
نشهان داد که مقایسهه میانگی نمهرات خطای فهرود بی
پیشآزمون و پسآزمون اول ،معنادار بود (.)p =5/558
بدی معنی که خستگی ذهنی بر خطای فرود  -زمان واقعی
اثرگذار بوده و با ایجاد خستگی ذهنی در آزمودنی ،می ان
خطای فرود  -زمان واقعی اف ایش یافته است .همننی
مقایسه میانگی نمرات بی پسآزمون دوم و سوم نی
معنادار بود ( ،)p=5/558که نشان می دهد انجام تمرینات
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یهوگا توانسته اسهت اثهر خستگهی ذهنهی را مههار سهازد
(.)p=5/558
به عالوه ،یافتههای آزمون تحلیل واریانس مکرر نشان
داد که اثهر زمهان ( )p=5/558و تعامهل ( )p =5/558در
فاکتور تعادل پویا معنادار بود .لذا برای بررسی تغییرات بی
مراحل اندازهگیری از آزمون تعقیبی بنفرونی استفاده شد.
یافتههای حاصل از بررسی ای آزمون نشان داد که مقایسه
میانگی ها بی پیشآزمون و پسآزمون اول ،معنادار بود
( )p =5/558؛ بدی معنی که خستگی ذهنی بر تعادل پویا
اثرگذار بوده و با ایجاد خستگی ذهنی در آزمودنی ،می ان
تعادل آزمودنیها کاهش یافته است .همننی  ،مقایسه نمرات
بی پسآزمون دوم و سوم نی معنادار بود ( ،)p =5/558به
ای معنا که انجام تمرینات یوگا اثر خستگی ذهنی را مهار
ساخته است.
نتایج تحلیهل واریهانس مکهرر نشهان داد کهه اثهر زمهان
( )p =5/558و تعامل ( )p = 5/558در فاکتور تعادل نیمهه
پویا معنادار بهود .لهذا بهرای بررسهی تغییهرات بهی مراحهل
اندازهگیری از آزمهون تعقیبهی بنفرونهی اسهتفاده شهد کهه،
مقایسه میانگی های نمرات تعادل نیمه پویا بی پیشآزمون
و پسآزمون اول ،معنادار بود ()p =5/558؛ بدی معنی کهه
خستگی ذهنی بر تعادل نیمه پویا اثرگذار بهوده و بها ایجهاد
خستگی ذهنی در آزمودنی ،می ان تعادل آزمودنیها بر روی
صفحه ناپایدار کاهش یافته است .بهعهالوه اخهتالف نمهرات
بی پسآزمون دوم و سوم معنادار بود ( ،)p =5/558به ای
معنا که انجام تمرینهات یوگها اثهر خسهتگی ذهنهی را مههار
ساخته و بر عملکرد تعادل نیمه پویا اثر مثبت داشته است.
بحث
آسیبهای ورزشی در ورزشکاران آماتور ،بخصوپ در اندام
تحتانی آنها بسیار شایع است .با وجود پژوهشهای فراوان
انجام شده در زمینهی علت ریسک فاکتورهای کلیدی ،هنوز
علت وقوع فراوانی آسیب در ای ناحیه نامشخص است .و از
سوی دیگر در فعالیتهایی که نیازمند تمرک و درگیریهای
شناختی باالی ورزشکاران است ،احتمال وقوع خستگی
ذهنی به دلیل فعالیت طوالنی مدت شناختی وجود دارد که
میتواند عملکرد ورزشکاران را تحت تثثیر خود دچار اختالل
نماید ،بنابرای بهکارگیری یک مداخله برای کنترل ای نوع
از خستگی مرک ی میتواند در پیشگیری از وقوع آسیبهای
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ورزشی مؤثر باشد .در ای راستا محققی درصدد برآمدند تا
اثربخشی تمرینات یوگا را بهعنوان یک مداخله کنترلی در
پیشگیری یا کاهش می ان خستگی ذهنی به بوته آزمایش
بگذارند.
نتایج ای پژوهش نشان داد که ،تمرینات یوگا با اف ایش
تهوان سهازگاری دستگاهههای عصبهی ،شناختهی و تعهدیل
سیستم عصبی خودکار ،میتواند باعل مهار خستگی ذهنی
و اف ایش پایداری فی یکی شده ،که در نتیجه میتواند بر
بهبود عملکرد اندام تحتانی ،کاهش خطای فرود و اف ایش
سطح تعادل نیمه پویا و پویای ورزشکاران اثرگذار باشد .در
نتیجه میتوان اذعان نمود که مداخله یوگا میتواند با مهار
نسبی خستگی ذهنی ،ریسک وقوع آسیبهای اندام تحتانی
ورزشکاران را کاهش داده و کیفیت عملکرد آنها را بهبود
بخشد.
در واقع میتوان عنوان نمود که ،یوگا با کاست از می ان
تنش ذهنی ،به اف ایش سازگاری عصبی -عضالنی کمک
نموده و با محدود کردن سطح انگیختگی قشر مخ ،آرامش
جسهم و ذهه را برای انسهان به ارمغهان مهیآورد ،لذا از
اضطراب و افسهردگی میکاههد (گانکالو و همهکاران،
 .)2588در ای راسهتا مارتینو همهکاران ( ،)2581گه ارش
نمودند که بعد از خستگی ذهنی ،به علت تجمع آدنوزی در
مغ  ،مقاومت در برابر تالش اف ایش یافته ،احسا و درك
خستگی و کمبود انرتی ظاهر میگردد .احتماالً به دلیل
احسا واماندگی و درك خستگی ،در عملکرد مخنه برای
عملکرد بهینه ،ثبات پاسنر و مکانیک فرود نقش داشته
باشد .فرضیه دیگر برای ای یافته ای است که ،احتماال ًبعد
از وقوع خستگی ذهنی ،اثر پاسخهای حرکتی ارسال شده به
عضله کاهش یافته و از ای طریق تنش یا نیروی عضالت
درگیر در عملکرد اندام تحتانی و مکانیک فرود تحلیل یافته
است .در ای زمینه ،تحقیقی که اثر تمرینات یوگا بر مهار
خستگی ذهنی ،عملکرد اندام تحتانی و مکانیک فرود را
مورد بررسی قرار داده باشد ،یافت نشد .با ای وجود،
میتوان بهطور ریرمستقیم به نتایج تحقیقات دیگری که اثر
خستگی عضالنی را بر ثبات پاسنر مطالعه نمودهاند بررسی
نمود؛ از جمله یافتههای پارشاد ( ،)2555که اشاره نمود،
تمرینات یوگا بهعنوان یک نظریه شخصیت باعل درك
مکانیسمهای روانی مرتبط با تنظیم هیجانات همراه با رشد
جسمانهی نیهروهای بالقهوه بهدن ،باعل رلبه بر اسهتر و
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خستگی میشود .ای تمری ها باعل کاهش فعالیت سیستم
عصبی مرک ی و خودکار در حالتهای پر استر گشته ،در
نتیجه آرام سازی در یوگا با تثثیر بر سیستم عصبی خودکار
و کنترل عواطف منجر به احسا سالمتی در فرد میگردد.
بارنهی و همهکاران ( ،)2588نیه در تحقهیهق خهود که
فوتبالیستها را مورد مطالعه قرار داده بودند ،گ ارش کردند
که ایجاد خستگی عضالنی ناشی از فعالیت عملکردی شدید،
میتواند جابجایی مرک فشار را در جهت قدامی  -خلفی با
مشکل مهواجه کند و میه ان نوسانات آن را در ای جهت
اف ایش دهد .عالوه بر ای یافتهها ،ارانجانا و همکاران
( ،)2585نی اثر خستگی ذهنی بر توسعه خستگی جسمانی
را بررسی و گ ارش نمودند که ،خستگی ذهنی بر اف ایش
خستگی جسمانی اثر گذار است .عالوه بر آن ،برخی یافتهها
نشان داده است که ،اِعمال ای نوع تحریکات ذهنی میتواند
باعل سازگاریهایی در ساختار کورتیکال مغ که کنترل
اجرای حرکات را در اختیار دارند ،گردیده و از آن طریق
میتواند به بهبود کنترل حرکات فردی کمک نماید (کارل و
همکاران .)2555 ،همه موارد ذکر شده در راستای یافتههای
مطالعه حاضر میباشد.
برخهی از محققیه حهوزهی علهوم ورزشهی به مقهوله
خستگهی ،بهعنهوان یک عامهل منفهی اثرگذار بر عملکهرد
ورزشی و اختهالل در کنتهرل پاسنهر اشهاره کردهاند :زیرا
خستگهی و کم شدن کنترل قامت مهیتواند از عوامهل
آسیبهای اسکلتی عضالنی در ورزشکاران باشد (گوسکیوی
و همکاران.)8993 ،
از سهوی دیگر محققینهی چون مارکهورا و همهکاران
( )2559و دیاگوکاتینگهو و همکاران ( ،)2581در تحقیقات
خود اثر خستگی ذهنی و عضالنی را بر عملکرد زمان حرکت
و تاکتیک بازیکنان فوتبال بررسی نموده و نشان دادند که،
خستگی ذهنی باعل کاهش عملکرد فی یکی (توانایی
دویدن ویژه فوتبال ،سرعت ،دقت تصمیمگیری و همننی
دقت در فعالیتهای نیازمند هماهنگی) در آن ورزشکاران
شده است؛ ای یافته میتواند کاهش عملکرد اندام تحتانی
به دنبال خستگی ذهنی در مطالعه حاضر را تثیید نماید.
عهالوه بر آن ،روزیهو و همهکاران ( ،)8999گوسهکیک و
همکاران ( ،)8993در تحقیقات خود اثرگذاری خستگی بر
کاهش عملکرد سیستم عصبی عضالنی ثبات مفصلی و زمان
واکنش در رفتار مکانیکی و فعالیت عصبی عضالنی عضالت

اطراف زانو در هنگام فرود را بررسی و عنهوان نمودند که
خستگی میتواند مکانیک فرود ورزشکاران را تغییر دهد .در
همی راستا راهنما و همکاران ( ،)2553در مطالعههای اثر
خستگی مرک ی در ورزش فوتبال به دلیل ماهیت سرعتی
آن بر مکانیک فرود را ارزیابی و گ ارش نمودند؛ که خستگی
مرک ی با تغییر در سرعت (پرش فرود ،حرکات چرخشی،
حرکات برشی) و مدارهای عصبی درگیر در کنترل حرکت،
اجرای واقعی را دستخوش تغییر نماید .در نتیجه در طول
چنی فعالیتهایی پایدار کنندههای ایستا (لیگامنت) و
پویای (عضالت) مفاصل نتوانند به درستی ثبات مفصل را
برقرار کنند ،مفصهل صدمهه خهواههد دیهد (گونکالو و
همکاران )2588 ،که همگی یافتههای ای مطالعه را تثیید
مینمایند.
عالوه بر آن نتایج ای مطالعه نشان داد که تمرینات
یوگا در تغییرات مکانیک فرود اثرات معناداری داشته است.
در واقع دلیل احتمالی ای مسئله را میتوان به اثر مهار
خستگی ذهنی توسط تمرینات یوگا مرتبط نسبت داد .در
همی راستا نی خسروی و همکاران ( )2581و گندمی و
همهکاران ( ،)2581گه ارش کردند که خستگهی عضهالت
مرک ی بدن بر پارامترهای کینماتیکی مرتبط با آسیب رباط
قدامی زانو اثر دارد و سبب تغییر در می ان زاویه فلکش و
والگو زانو در لحظه تما اولیه پا با زمی میشود که در
راستای یافتههای ای مطالعه میباشند.
سامولل و همهکاران ( ،)2559نی در پژوههش خهود اثر
خستگی ذهنی بر عملکرد جسمانی افراد سالمی که با 15
درصد حداکثر توان خروجی خود بر روی دوچرخه کارسنح
فعالیت میکردند ،را بررسی و در نتیجه گ ارش نمودند که
گروه دارای خستگی ذهنی زمان رسیدن به خستگی خود
گ ارشی آنها کاهش یافته است .در نتیجه در طول چنی
فعالیتهایهی پایدارکنندهههای ایسهتا (لیهگامنت) و پویای
(عضالت) مفاصل نتوانند به درستی ثبات مفصل را برقرار
کنند مفصهل صهدمهه خهواههد دیهد (جکسهون و همکاران
 .)2559لهذا مهیتوان عنهوان نمهود که ،یوگا بهعنهوان یک
نظریه شخصیت نی در نظر گرفته میشود که هدفش درك
مکانیسمهای روانی مرتبط با تنظیم هیجانات همراه با رشد
جسمی میباشدکه از طریق رشد نیروی بالقوه بدن ،باعل
رلبه بر استر و مهار خستگی میشود (پارشاد و همکاران
 .)2555از طرفی خستگی ذهنی حالتی سایکوفی یولوتی
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خستگی ممک

خستگی مغ و محدود کردن ای
.کارایی ورزشی را نی اف ایش دهد
نتیجهگیری

بهطور کلی از پژوهش حاضر میتوان نتیجهگیری کرد که
،تمری یوگا تثثیر مثبت و مفیدی بر مهار خستگی ذهنی
 تعادل پویا، مکانیک فرود،فاکتورهای عملکرد اندام تحتانی
 یوگا میتواند با مهار، در نتیجه.و تعادل نیمه پویا دارند
، نسبی خستگهی ذهنهی و باال بردن آستانهه خستگهی مغ
ریسک وقوع آسیبهای اندام تحتانی ورزشکاران را کاهش و
.کیفیت عملکرد آنها را بهبود بخشد
تشکر و قدردانی
بدی وسیله نویسندگان از مدیریت تربیتبدنی دانشگاه رازی
و دانشهجویان رشهته تربیتبدنی شرکتکننده در آزمهونها
.تشکر و قدردانی میکنند
 ندارد:تضاد منافع

است که در نتیجههی حفهظ طوالنهی مهدت کارایهی در
یهک کار سخت شناختی رخ میدهد؛ بهگونهای که عملکرد
شناختی را کاهش داده و منجهر به تغییر در هماهنگهیهای
 زیهرا هنهگامی که نرونهای عصبهی مغه.حرکتی میشود
 پروسههای دیگر بدن نی تحت تثثیر قرار،خسهته میشوند
، اختالل در فعالسازی گیرندههای مکانیکی رخداده،گرفته
دوره تثخیر واکنش عضله اف ایش یافته و مدت زمان اصالح
و بازسازی مرک تعادل را طوالنی میسازد (کورتس و
.)2555 ،؛ پارشاد و همکاران2582 همکاران
بر اسا یافتههای تحقیق حاضر به نظر میرسد که اثر
،خستگی ذهنی بهطور قابل توجهی بر کارایی استقامتی
اف ایش خستگی جسمانی و کاهش عملکرد جسمانی تثثیر
 خستگی ذهنی، با توجه به یافتههای ای تحقیق.میگذارد
حاصل فعالیت ذهنی درگیریهای شناختی طوالنی مدت
 عملکرد اندام،بوده و میتواند کنترل وضعیت قامت پویا
 حس عمقی مفصلی و مکانیک فرود را تحت تثثیر،تحتانی
قرار داده و کاهش عملکرد ورزشی و اف ایش ریسک وقوع
آسیبهای اندام تحتانی ورزشکاران را در پی داشته باشد؛
بنابرای انجام ورزشهای ذهنی برای باال بردن آستانه
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