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مفصل آرنج در  يباز و بسته بر دقت حس عمق يحرکت رهيزنج ناتياثرات تمر

 ستيلبايدختران وال

 

 )Ph.D(1 يمحمدمحمد فالح ،)Ph.D(*2 يرز فوالد ،)M.Sc(1دهقان فاطمه 
 رانیا رانیشفق تنکابن، تنکابن،ا یموسسه آموزش عال ،یدانشکده علوم انسان ،یگروه علوم ورزش -1

  رانیدانشگاه مازندران، بابلسر، ا ،یدانشکده علوم ورزش ،یورزش کيومکانيگروه ب -2

 ده يچك
سالم  ستيباليآرنج دختران وال يباز و بسته بر حس عمق يحرکت رهيزنج ناتيتمر ياثر آن يهدف مطالعه حاضر بررس هدف:
 .بوده است

 رهيبه سه گروه زنج يها به صورت تصادفمطالعه شرکت کردند. آن نيدر ا ستيباليچهل و پنج دختر نوجوان والها: مواد و روش
درجه فلکشن  30 هيمفصل آرنج در زاو تيشدند. حس وضع مي)کنترل( تقس نيبسته و گروه بدون تمر يحرکت رهيباز، زنج يحرکت

افزار ه از نرمبا استفاد يمطلق بازساز يشد. خطا يابيارز تاليجيد يبردارعکس ،يپوست يمارکرهامتشکل از  يستميبه کمک س
 .محاسبه شد ناتياز انجام تمر اتوکد، قبل و بعد

با اين  (. P=412/0نداشت ) يداريسه گروه اختالف معن نيب ناتيقبل از تمر ه،يزاو يمطلق بازساز يخطا نيانگيم ها:يافته
همراه با اختالف  که  (P=042/0شد ) دهيد ناتيها پس از انجام تمرگروه نيب ،يمطلق بازساز يدر خطا دارياختالف معنوجود، 

 بود. (P=012/0و گروه کنترل ) زبا يحرکت رهيدو گروه زنج سهيدر مقا ترشيمطلق ب يخطا
 نيبودند، چن رگذاريمفصل آرنج تاث يباز و بسته بر دقت حس عمق يحرکت رهيزنج ناتيچه هر دو دسته تمر اگر گيري:نتيجه

روش  رابتوان آن ديمفصل آرنج موثرترند و شا يباز در ارتقائ دقت حس عمق يحرکت رهيزنج ناتيکه انجام تمر رسديبه نظر م
 .کرد يمعرف هاستيباليوال يدر اندام فوقان يورزش يهابيکاهش آس يبرا يبهتر
  

 زنان، شناسيحرکت  رهيزنج بال،يمفصل آرنج، وال ،يحس عمقهاي کليدي: واژه
 

 مقدمه
ضع يآگاه يحس عمق ست که  تيما از و بدن و حرکات ا

، حس  joint position senseمفصااح تيشااامح حس وضااع
شار kinesthesia حرکت شديم sense of force و حس ف . با

متعدد در  يکيمکان يهارندهيگ قياز طر يحس عمق کاتيتحر
صح، ل ضالت، مفا ست، ع  نيچنهم و هاو تاندون هاگامنتيپو

 يعصب ستميس به هاو چشم يبوالر در گوش داخليوست ستميس
سند و يم يمرکز ستمر از  دهديبه ما اجازه مر ستفاده م بدون ا

[. در 4-1] ميداشااته باشاا يمتنوع يهاييتوانا مان،ياريهوشاا
 کيستميس يمنجر به خطاها ياز دست دادن حس عمق جه،ينت

 شااوديمفاصااح م يحرکت يزيربزرگ از جمله نقص در برنامه
و  يحس عمق تيساااطس حسااااسااا نيب ي[. ارتباط متقابل4]

بهتر،  يورزشااکاران وجود دارد و حس عمق يوردهاآدساات
به دسااات نه و دقت حرکات  يترشيب يوردهاآمنجر  در دام

در  يمشاده شده است که حس عمق ني[. چن5] شوديمفاصح م
 يورزشا تيفعال ريدرگ ميمساتق طوراز بدن که به ييهاقسامت

ند،بوده تهيهتوساااع ا در عملکرد و  تي[ و موفق6اسااات ] تراف
قابل کيحرکات  به   يحس حرکت و حس عمق تيمفصاااح 

[. در 7دارد ] يآن بسااتگ يعضااالن-ياسااکلت يساااختارها
 ناتيشده است که تمر انيب Kohl (2003) و Baltaci يمطالعه

ضالت، تاندون ها،گامنتيکه در ل يبه اطالعات يحس عمق  هاع
ها و کانورسااارتور عات يم ند، اطال  ياطراف زانو وجود دار

کار در رابطه با اصالح و حرکت ورزش تيوضع رييتغ يدرباره
که  کنديدر مفاصااح مرکا اضااافه م يگونه حرکت ناگهان هر

در  يجد ايگونه آس از هر يريبر جلوگ ميمستق ريتاث توانديم
 [.8داشته باشد ] يورزش يهاتيفعال نيزانو ح

ش ناتيتمر ستفاده از اثرات آن يسبک ورز ها در آن يو ا
از  ،يرقابت يهاتيفعال از قبح هاقالا گرم کردن مفاصح و اندام

ش طيشده در مح رفتهيپذ ناتيجمله تمر ست و  يمدرن ورز ا

 21/3/1399 تاريخ پذيرش: 28/10/1398تاريخ دريافت:        ro.fouladi@umz.ac.ir         09111544961 تلفن:نويسنده مسئول،  *
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ست که انجام آنثابت  س يها براشده ا سطس  نيبه بهتر دنير
 ياردهگذشته، مطالعات گست ياست. در دهه يعملکرد ضرور

خاص  فيوظا يگرم کردن مناسااا برا يهابرنامه نييتع يبرا
باز و  يحرکت رهيزنج ناتي[ و اثرات تمر9انجام شااده اساات ]

[. 12-9] اندکرده يقدرت عضالت و تعادل بررس يبسته را رو
جه با ها به تو فاوت حرکت يالگو  ن،يدو نوع تمر نيدر ا يمت
 يروهاين جاديا ،يندخالت عضااال زانيکه م روديانتظار م نيچن

شار ش اي يف  کي هر يرگذاريتاث سميمکان تيو در نها يچرخ
 يکيمکان يهارندهيباز و بسااته بر گ يحرکت رهيزنج ناتياز تمر

[. از 13،11-9متفاوت باشد ]ها آن يمفاصح و دقت حس عمق
و همکاران  Kwon در اغلا مطالعات گذشااته از جمله يطرف

س 1999و همکاران  Ubinger و 2013  رهيدو زنج ريتاث يبرر
فقط در  يو حس عمق کيناميباز و بساااته بر تعادل د يحرکت

 رهيمشاهده شده که زنج نيانجام گرفته است و چن ياندام تحتان
مفاصح اندام  يبوده و دقت حس عمق رگذارتريبسته تاث يحرکت
 [.13،9است ] افتهي شيبسته افزا يحرکت رهيپس از زنج يتحتان

از مفاصاااح مهم در  يکيمفصاااح آرنه به عنوان  عملکرد
از جمله  کننديم ريدرگ ترشيرا ب يکه اندام فوقان ييهاورزش

 ف،يحرکات ظر يدست در فضا برا يدهتيشامح وضع بال،يوال
ساعد است. از دست  يبرا يگاههيتک نيچنو هم يگرفتن قدرت

 ياحرفه يهاتيروزمره و فعال يهاتيدادن عملکرد آرنه فعال
شد ستيباليوال کي [. چون 14] دهديقرار م ريتاث تحت داًيرا 

قرار  ديسر تحت فشار شد يمفصح آرنه در حرکت پرتاب باال
پرتاب  هيمختلف زاو يشااده در فازها ديتول يروهاين رد،يگيم
ستخوان نيب صح آرنه توز يبافت نرم و ا [، 15] شونديم عيمف

نابرا به صاااورت  زين رنهآن در مفصاااح آ يلزوم بررسااا نيب
 .شودياحساس م ياختصاص

عات پ در باط حس عمق عمدتاً نيمحقق ن،يشااايمطال  يارت
تان ندام تح فاصاااح ا با عملکرد ورزشااا يم  وعيو شااا يرا 

ندکرده يبررسااا يدر چند رشاااته ورزشااا يدگيدايآسااا  ا
مربوط به مفاصح زانو و مچ پا  ترشيب هايبررس[. 16،13،9،8]

ست و بررس تر مورد توجه مفصح آرنه کم يحس عمق يبوده ا
به  ميمطالعه ما قصاااد دار نيدر ا ني. بنابراساااتقرار گرفته ا

ص صورت صا س ياخت صح آرنه در  يحس عمق يبه برر مف
دو نوع  يو اثر آن مينوجوان بررداز ساااتيباليوال ورزشاااکاران

که معموالً يحرکت رهيزنج نيتمر ته را  لا  باز و بسااا قا در 
 يبر دقت حس عمق شاااوند،يگرم کردن اساااتفاده م ناتيتمر

 .ميکن يابيمفصح آرنه ارز

 
 
 

 هامواد و روش
در  يريگو به صورت نمونه يتجربمهيمطالعه به روش ن نيا

 تهيمطالعه توسط کم نيا يمراحح اجرا هيدسترس انجام شد. کل
کد  يشااد و دارا ايو تصااو ديياخالق دانشااگاه مازندران تا

. در ابتدا افراد از باشااديم IR.UMZ.REC.1397.073اخالق 
در سه  يمصاحبه جذب شدند و سرس به صورت تصادف قيطر

 رهيزنج ناتيتمر .2باز  يحرکت رهيزنج ناتيتمر .1گروه: 
ته  يحرکت ند.  نيبدون تمر .3بسااا )گروه کنترل( قرار گرفت

پر کردند،  نامهتيرضاااا کيورود به مطالعه  يبرا هايآزمودن
شد و  ادداشتي هاآن يورزش يو سابقه کياطالعات دموگراف

جام کار به آن شاااد.  دهدا هاپس از آن آموزش الزم جهت ان
از  يکيسالم  ستيباليدختر نوجوان وال 45شامح  هايآزمودن
 يسال سابقه 2بودند که حداقح  جانيشهرستان اله يهاهباشگا

ش تيفعال شتند و ه يورز سابقه چيمداوم دا  يدگيدايسآگونه 
گذشته  يهااياز آس يآثار ايو  ريدر سه ماهه اخ ياندام فوقان
 نداشتند. 
 يابيمفصااح آرنه به روش ارز تيحس وضااع يريگاندازه

ساز هيزاو ضع يهدف و باز شد و  ستادهيا تيآن در و انجام 
متشاااکح از  يساااتميمفصاااح آرنه با اساااتفاده از سااا هيزاو

و محاسااابه با  تاليجيد يبردارعکس ،يپوسااات يمارکرگذار
 [. 16] گرفت انجام اتوکد افزارنرم

به  يتاپ ورزش کياز  هايآزمودن يانجام مارکرگذار يبرا
بدون پوشااش باشااد اسااتفاده کردند و  يکه اندام فوقان ياگونه

 يدر حالت راحت قرار گرفتند و مارکر پوست يصندل کي يرو
 ياسااتخوان يهالندمارک يمتر رويسااانت 3قرمز رنگ با قطر 

 حيکندياپ ون،يآکروم يخارج يچساابانده شااد که شااامح: لبه
 ينييپا واولناريمفصاااح راد يپشااات هيهومروس و ناح يخارج

شته، مطالعات در که جا[. از آن17بودند ]  حس تفاوت عدم گذ
ضعيت صح و ست  رغالايغ و غالا اندام بين مف شده ا سي  برر

به منظور ارزيابي انتخاب 18] لذا آزمونگر آرنه راسااات را   ]
 .کرده است

کاسااا نياز دورب  5 ونيبا رزوالسااا Canon 550D يع
در  نياسااتفاده شااد. دورب يبرداربه منظور عکس کسااحيمگاپ

از  يمتريسااانت 185 يدر فاصااله يبردارتمام مراحح عکس
و  عمود بر مفصاااح آرنه و کامالً هايآزمودن ساااتادنيمحح ا
شده بود.  هيپاسه يرو بر ن،ياز زم متريسانت 100ارتقاع  تراز 

جه، در د 30 هيدر زاو امتريگون عدد کي حح  واريدر نار م ک
شد که به موازات بازو و  ياگونه به هايآزمودن ستادنيا صا  ن

 را توانساات آنيو فقط آزمونگر م رديقرار بگ يساااعد آزمودن
 سر و گرفته قرار ستادهيا تيدر وضع ي. سرس فرد آزمودننديبب

شت نگه صاف را خود  ستميس کياز تحر يريجلوگ يراب) دا
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چشاامان فرد بسااته بود، از فرد  کهي( و در صااورتبوالريوساات
ضع شد تا اول از و سته  شن آرنه و در حال تيخوا ستن  کهياک

آرنه فرد  يبازو کنار بدنش اسات، آرنه خود را خم کند و وقت
دستور توقف داده شد. سرس از فرد  ديدرجه فلکشن رس 30به 

شد آن زاو سته   را را ه حفظ کند و آنيثان 5را به مدت  هيخوا
سرارد خاطر به ضع به را خود آرنه سرس. ب  هيدلخواه اول تيو

ستراحت زاو هيثان 7برگرداند و بعد از  ساز هيا کند. از  يرا باز
ساز هيهر زاو ست و باز شد. به منظور دقت  يت عکس گرفته 

 بار تکرار شاااد 3هدف  هيزاو يبازسااااز ،يريگاندازه ترشيب
قه استراحت داده شد. اختالف يدق 1هر تکرار  نيو ب (1)شکح 

 يبه عنوان خطا يبازساااز هيسااه زاو نيانگيتساات و م هيزاو
 [.19،16مطلق در نظر گرفته شد ]

 

  افزار اتوکد ارزیابی شدزاویه تست و بازسازی که توسط نرم .1شکل 

 
جام ا پس به گروه اول مجموعه تمر نياز ان له،   ناتيمرح

عه تمر يحرکت رهيزنج به گروه دوم مجمو  رهيزنج ناتيباز، 
 داده نشد.  ينيگونه تمرچيبسته و به گروه سوم ه يحرکت

 باز شامل:  یحرکت رهيگروه زنج ناتیتمر
: درجا زدن با speed skipبا سااارعت  ري. جسااات و خ1

درجه فلکشاان  90 تيوضااع در هاآرنه کهيحال ساارعت در
 .کننديهستند و بازوها با قدرت حرکت م

 تنه پشت هاگرفتن دست : قرارtrunk twistsتنه  چشي. پ2
  .لگن به چپ و راست يرو ياندام فوقان يسرعت چرخش و

 skipping straight-leg دهيبا دست کش. لمس شست پا 3

toe touchesحالت در هاو بازو ستادهيا تي: درجازدن در وضع 
ا و دست مخالف در مقابح که پ يبدن به صورت يجلو اکستنشن
شوند )تاکآهم باال  سرعت و قدرت عمح  يحرکت رو ديورده 

 .درجه فلکشن است( 90که آرنه در  يبازو است هنگام
ضعhigh knee skip. زانو بلند 4 درجه  90 تي: آرنه در و

که زانو خم شااود و باال  يفلکشاان و قدم برداشااتن به صااورت
 .آورده شود با سرعت و قدرت باال

سکاپوال 5 صفحه ا ست در  : sitting scaption. حرکت د
ابداکشاان باشااد و حرکت بازو با  زنتاليدرجه هر 30بازو در 

 .شست دست به سمت باال، با دمبح انجام شود
بداکشااان افق دهي. دمر خواب6 ها يبا ا  Prone-lyingبازو

horizontal abductionضع شکم  يرو دهيخواب تي: فرد در و
به خارج است حرکت  دهيبازو چرخ کهيحال و در رديگيقرار م

 .دهديبازوها را با دمبح انجام م يدور شدن افق
باز قرار طاق تيبا دمبح: فرد در وضاااع نهي. پرس سااا7

 هارا با دو عدد دمبح در دساات نهيو حرکت پرس ساا رديگيم
 [.20] دهديم انجام

 بسته شامل: یحرکت رهيگروه زنج ناتیتمر
شنا1 ضعيسوئد ي.  صالح تي: در و  يرو زانوها شدها

ست شک و د بار حرکت  3 يزمودنآ نه،يس کينزد هاسطس ت
شده انجام م سرعت کنترل  سرس يشنا را با  شنا 3دهد   يبار 

 جدا تشااک سااطس از بدن و هادساات کهنيبا تالش ا يانفجار
 . دهديم انجام شود

سطس  کي ي: فرد هر دو کف دست را روي. فشار محور2
انجام  ياندازعمح وزن کيزومتريا صورتقرار داده و به زيم اي
 جاديزمان در عضااالت اانقباض هم يفشااار محور نيا دهديم
 .کنديم

 isometric pressکيزومتريا صااورت. بلند کردن تنه به3

upستش را دو طرف  زيم اي يصندل ي: فرد رو سته و دو د ش ن
 يوزن خود را رو کيزومتريا صاااورتو به دهديخود قرار م

 جدا کند. يباسنش را از صندل کنديم يو سع اندازديم هادست
 صااورترا به شيهاانتقال وزن: فرد کف دساات ني. تمر4
ناوب هديقرار م يساااطح يرو يت ندازو وزن د نديم يا در  ک
مقاومت  کي جاديرا با ا يآزمونگر انقباض عضاااالن کهيحال

 .دهديم شيافزا کيتمير
قرار  واريد ي: فرد کف دست را روکيتميثبات ر ني. تمر5

. مقاومت کنديبر خالف آن وارد م يفشار مقاومت کيو  دهديم
 کينزد ايدور  نيچندر برابر فلکشاان و اکسااتنشاان و هم ديبا

 انجام شود. يشدن افق
ندازوزن ني. تمر6 بات ر کي يا با ث : کيتميطرفه همراه 

پاها  دهديقرار م نيزم يدساااتش را رو کيفرد کف  و مچ 
 .[21،9] کنديم ياندازقرار دارد و وزن نيزم يرو

عد جام تمر ب مدت  ناتياز ان مان  قه،يدق 20تا  15به  ه
ساز ست و باز سه گروه تکرار  هيزاو يمراحح ت هدف در هر 

هدف قبح و بعد از  هيزوا نيانگياختالف م ت،يشاااد و در نها
 دسااتشااد. اطالعات به يابيافزار اتوکد ارزتوسااط نرم ن،يتمر

 يآمار قي، از طرSPSS 23 يآمار افزارنرم از اسااتفاده با آمده
( و تساات Mixed Factorial Anovaمختلط ) انسيوار زيآنال
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فت. از آزمون  LSD يبيتعق در  ICCمورد پردازش قرار گر
آزمونگر اسااتفاده  کيآزمون توسااط  يريپذتکرار ييايپا انيب

تا هيبودن کل داريشاااد و معن مار P≤05/0با  هين  يو توان آ
  .در نظر گرفته شد 80%

 
 نتايج
سن يمطالعه دارا نيا يهايآزمودن سال،  13-17 يدامنه 

بودند و از  لوگرميک 45-70و وزن  متريساااانت 156-182قد 
سااه گروه  نيب يدارياختالف معن ک،يدموگراف يهايژگينظر و

، 1نشد. در جدول  دهيباز، بسته و گروه کنترل د يحرکت رهيزنج
 هايک آزمودنيو انحراف اسااتاندارد اطالعات دموگراف نيانگيم

هدف مفصح آرنه هر سه گروه  هيزاو يمطلق بازساز يو خطا
 گزارش شده است.   ک،يبه تفک

در تکرار  يريگروش اندازه نيا يياياز انجام آزمون، پا قبح
 دسااات آمدهب ييباال ييايآزمونگر محاسااابه شاااد و پا کي
(96/0=ICC.) 

مطلق  يخطا ساااهيبه مقا توانيجدول م نيدر ا نينچهم
هدف مفصح آرنه سه گروه، قبح و بعد از انجام  هيزاو يبازساز

باز و بساااته و گروه کنترل پرداخت.  يحرکت رهيزنج ناتيتمر
صح از آزمون آمار هينتا شان م انسيوار زيآنال يحا که  دهدين

جام تمر بح از ان ساااه گروه  نيب يدارياختالف معن نات،يق
اختالف  ي(، ولF، 412/0=P=906/0مشاااهده نشااده اساات )

هدف در سااه گروه بعد از انجام  هيزاو يمطلق بازساااز يخطا
 ني( و اF، 042/0=P=430/0بوده است ) يداريمعن نات،يتمر

 داريباز و گروه کنترل معن يحرکت رهيدو گروه زنج نياختالف ب
 (.P=012/0مشاهده شد )

تا2 جدول قا LSD يبيآزمون تعق هي، ن  ساااهيرا در م
دهد که اختالف ينشاااان م نات،يبعد از انجام تمر يگروهدرون

سوم،  نيدار بيمعن باز و  يحرکت رهيگروه زنج يعنيگروه اول و 
 .گروه کنترل مشاهده شده است

 

 درهرگروه( n=15انحراف استاندارد اطالعات دموگرافیک و درجه خطای مطلق بازسازی قبل و بعد از تمرین در هر سه گروه ) ±میانگین  .1جدول 

 مشخصات       

 هاگروه

 سن

 )سال(

 قد

 )سانتیمتر(

 وزن

 )کیلوگرم(

خطای مطلق قبل از 

 تمرین )درجه(

خطای مطلق بعد از 

 تمرین )درجه(

 26/2 ± 69/1 44/6 ± 20/4 20/54 ± 77/6 13/168 ± 33/8 26/14 ± 57/1 زنجیره حرکتی باز

 24/3 ± 93/1 59/6 ± 95/4 93/58 ± 16/7 60/166 ± 51/6 33/15 ± 97/0 بسته یحرکت رهیزنج

 44/4 ± 99/2 77/4 ± 89/2 40/58 ± 09/7 00/171 ± 04/7 00/15 ± 06/1 کنترل

 

 درهرگروه( n=15)داخل گروهها، بعد از انجام تمرین زنجیره حرکتی باز و بستهLSD نتایج آزمون تعقیبی  .2جدول 

 نتایج              

 هاگروه
 Pارزش  خطای انحراف معیار اختالف میانگینها

 * 012/0 832/0 -176/2 و کنترل زنجیره حرکتی باز

 156/0 832/0 -201/1 کنترلو  بسته یحرکت رهیزنج

 248/0 832/0 -975/0 باز و بسته یحرکت رهیزنج

 P ≤05/0در سطح  یداریوجود تفاوت معن

 
 گيريبحث و نتيجه

س يهدف از مطالعه ضر، برر  رهيزنج ناتيتمر ياثر آن يحا
ته بر حس عمق يحرکت مفصاااح آرنه دختران  يباز و بسااا

ست. نتا ستيباليوال شان داد که هب هيسالم بوده ا ست آمده ن د
قت حس عمق جام هر دو گروه  يد عد از ان مفصاااح آرنه ب

تهي شيافزا نات،يتمر باز  يحرکت رهيامر در گروه زنج نيو ا اف
 يمطلق بازساااز يخطا کهيطورهمشاااهده بوده اساات، ب حقاب

باز و گروه کنترل،  يحرکت رهيدو گروه زنج نيب هدف هيزاو
 داشته است. يدارياختالف معن

 هيزاو يمطلق بازساااز يخطا شاادن داريتوجه به معن با
سبت به  هينتا انسيو کاهش وار ناتيهدف پس از انجام تمر ن

سبت به گروه کنترل در هر نيچنکردن و هم نيقبح از تمر دو  ن
دو  گرفت که انجام هر جهينت نيچن توانيم ،يريگاندازه نوبت

سته به مدت  يحرکت رهيزنج نينوع تمر  قهيدق 20تا  15باز و ب
دقت  شيبر افزا يمثبت يآن ريگرم کردن(، تاث ناتي)در قالا تمر

 نينوجوان دارد و ا يهاسااتيباليمفصااح آرنه وال يحس عمق
در انجام مجدد تسااات و تکرار آن  يريادگي ريتاث حيدلهامر ب

تاثباشااادينم بت ا ري.  ها ناتيتمر نيمث فاکتور مختلف  يبر 
س ست  ياريعملکرد ورزشکاران، در مطالعات ب شده ا مشاهده 

 کي هر يرگذاريتاث سااميچند که مکان [ هر22،13،11،9-27]
ته بر دقت حس عمق يحرکت رهيزنج ناتياز تمر  يباز و بسااا

که در مطالعات  ياگونهه[. ب13،11-9تفاوت اساات ]مفاصااح م
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Augustsson  مکاااران ه مکاااران  Dannelly، 2000و  ه و 
اشااااره شاااده اسااات،  2015و همکاران  Salgadoو  2011

کردن عضاااالت و  حيدخ قيباز از طر يحرکت رهيزنج ناتيتمر
در  سااترکشاانيد جاديا ها،آن يکيمکان يهارندهيگ يسااازفعال

صح و تول ش يروهاين ديمف [ و 26،11،10] کنديعمح م يچرخ
سته از طر يحرکت رهيزنج ناتيعملکرد تمر  يروهاين جاديا قيب

 جاديوزن، ا محتح حيدلهکامررشااان در مفصاااح ب اي يفشاااار
 باشديم ترشيب يثبات مفصل تيو در نها يعضالن يانقباضهم

[16،9 .] 
ته از جمله  يطرف از عات گذشااا و  Kwonدر اغلا مطال

 يکه به بررساا 1999و همکاران  Ubingerو  2013همکاران 
و حس  کيناميباز و بسااته بر تعادل د يحرکت رهيدو زنج ريتاث

 رهيپرداخته بودند مشااااهده شاااد که زنج ياندام تحتان يعمق
مفاصح اندام  ياست و دقت حس عمق رگذارتريبسته تاث يحرکت

[. 13،9است ] افتهي شيبسته افزا يحرکت رهيپس از زنج يحتانت
به  توانين مطالعات و مطالعه حاضااار را مآ هيتطابق نتاعدم 

سته در اندام تحتان يحرکت رهيبودن زنج يعملکرد  رهيو زنج يب
در  کهنيمرتبط دانساات. عالوه بر ا يباز در اندام فوقان يحرکت

عات، ارز طال لا آن م هم  هايآزمودن يحس عمق يابياغ
سته  يحرکت رهيو با تحمح وزن و در زنج ستادهيصورت اهب ب

ست ول ضر ارز يصورت گرفته ا  صورتبه يابيدر مطالعه حا
شديباز م يحرکت رهيزنج شت که در  در ديبا نيچن. همبا نظر دا
حاصااح  هيبساااته، نتا يحرکت رهيدر زنج يحس عمق يابيارز

و دقت حس  باشاادينم يابيمتعلق به مفصااح مورد ارز صاارفاً
صح مجاور و دخ ريسا يعمق مورد نظر  يدر دامنه حرکت حيمفا

دقت حس  بر دقت حس مفصااح مورد نظر نقش دارد. مثالً ز،ين
قت حس عمق يعمق پا و ران، بر د فاصاااح مچ  زانو در  يم

 رگذاريو در حالت تحمح وزن تاث ساااتادهيا يابيارز تيوضاااع
در  يعمق سح يابيامر در مورد ارز نيا کهيحال اسااات. در

دست آمده هب هيو نتا باشديبدون تحمح وزن، صادق نم طيشرا
 متعلق به مفصح مورد نظر است.  صرفاً

نابرا به و نيب  تيو اهم باليورزش وال يهايژگيبا توجه 
ضع صح آرنه در و ضا و جذب و  يدهتينقش مف صح در ف مف

 افتيدر توانيدر پرتاب و ضربه قدرتمند به توپ، م رويانتقال ن
ضالت موقعکه فراخوان به ضع و ع صح،  يدهتيو سا مف منا
به نظر  نيدر عملکرد ورزشاااکاران دارد و چن يينقش بسااازا

به  يابيباز در دساات يحرکت رهيزنج ناتيکه انجام تمر رسااديم
صح آرنه، عملکرد نيا شديم تريهدف در مف . لذا به منظور با

از  يريشاااگيپ نيچندقت ضاااربه و پرتاب توپ و هم شيافزا
س عنوان گرم کردن هب ناتينوع تمر نيآرنه، انجام ا يدگيدايآ

 .شوديم شنهاديپ ستيباليو ورزشکاران وال انيبه مرب

کان کنترل  نيموجود در ا يهاتيمحدود عه، عدم ام طال م
شرا يکيزيف يهاتيفعال يتمام قيدق شکاران و   يروح طيورز

که شاااا نان بود  آرنه  يتوانسااات بر دقت حس عمقيم ديآ
 باشد. رگذاريتاث

 ينيحاصااح از مطالعه حاضاار، برنامه تمر هيتوجه به نتا با
گرم کردن در هر دو صورت باز و بسته باعث بهبود دقت حس 

شکاران وال يعمق به نظر  نيشود. اما چنيم ستيباليآرنه ورز
جام تمر رساااديم حرکات باز  رهيزنج صاااورتبه ناتيکه ان
نديم قت حس عمق يترشيب ياثر آن توا ت يبر د  هآرنه داشااا

حس و کاهش  نيدقت ا شيافزا يبرا يباشااد و روش موثرتر
 .دباش هاستيباليدر وال يورزش يهاايآس

 
 تشكر و قدردانی

ارشد خانم فاطمه  يکارشناس نامهانيمطالعه در قالا پا نيا
تا از  داننديبرخود الزم م سااندگانيدهقان بوده اساات. لذا نو

ستان اله ستيباليدختران نوجوان وال سان جانيشهر  يو همه ک
 .ندينما تشکر اندداشته يمطالعه همکار نيکه در ا
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Effect of open and closed kinematic chain exercises on 

elbow joint proprioception of teen-female volleyball players 

 
Fatemeh Dehghan (M.Sc) 1, Rose Fouladi (Ph.D)*2, Mohammad Fallah Mohammadi (Ph.D)1 
1- Dept. of Sports Sciences, Faculty of Humanities, Higher Education Institute of Tonekabon, Iran 
2- Dept. of Sports biomechanics, Faculty of Sport Sciences, University of Mazandaran, Iran  

 

 
 

Introduction: The aim of this study was to investigate the immediate effect of open and closed kinematic chain 

exercises on the elbow joint proprioception in healthy teen-female volleyball players. 

Materials and Methods: Forty-five teen-female volleyball players participated in this study. They were randomly 

divided into three groups: open-kinematic chain (OKC), closed kinematic chain (CKC), and untrained (control) 

groups. The elbow joint position sense (JPS) was assessed at 30º of elbow flexion using a system comprise of skin 

markers and digital photography. The absolute angular error was calculated employing AutoCAD software before and 

after training programs. 

Results: The mean absolute error was not significantly different between three groups (P=0.412) before trainings. 

However, there was a significant difference in absolute error between the groups after trainings (P=0.042), and the 

higher absolute error difference in controls compared to the open kinematic chain group was found (P=0.012). 

Conclusion: Although, both OKC and CKC were effective on elbow joint proprioception, it seems that OKC 

exercises would be more influence on improvement of the elbow joint proprioception accuracy and probably the better 

way for prevention of upper extremity sport injuries in volleyball players. 

 

Keywords: Proprioception, Elbow Joint, Volleyball, Kinetics, Female 
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