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 گردن تعضال خستگی دنبال به تسوکی ضربه اجرای در گردن و سر پایداری بر تمرینی برنامه هفته هشت تأثیر
 

 3صادقی نجمه ،2سیامکی رضا، 1افهمی نجمه

 

 چکیده

 در آسیب احتمال افزایش و پایداری کاهش آن، دنبال به و پاسچرال ثبات های استراتژی مناسب عملکرد در اختالل موجب تواند می عضالنی خستگی :مقدمه

 گردن عضالت خستگی زمان در تسوکی ضربه در گردن و سر پایداری بر تمرینی برنامه هفته هشت اثر بررسی حاضر، پژوهش انجام از هدف. شود ورزشکاران

 .بود مرد نخبه کای کاراته ورزشکاران

  وزن سال، 22/22 ± 22/2 سن با نفر 22) تجربی گروه دو در تصادفی صورت به و شدند انتخاب برتر لیگ مرد کای کاراته ورزشکار 22 ها: روشمواد و 

. گرفتند قرار( متر 16/2 ± 22/2 قد و کیلوگرم 20/12 ± 22/23 وزن سال، 26/22 ± 22/2 سن با نفر 22] شاهد و( متر 11/2 ± 20/2 قد و کیلوگرم 22/12 ± 26/22

 اجرای از بعد و تسوکی ضربه اجرای حین گردن و سر ای زاویه شتاب و جایی جابه. دادند انجام جلسه 3 هفته هر را گردن عمقی حس تمرینات هفته هشت تجربی، گروه

 Paired t، Independent t های آزمون ها با استفاده از داده. گردید ثبت حرکت آنالیز دستگاه از استفاده با تمرینات اجرای از بعد و قبل مرحله دو در خستگی، پروتکل

 .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت P < 20/2 داری معنی سطح در ANOVA و

  شاهد ،22/22 ± 22/2 تجربی) قبل ای زاویه شتاب و( 20/2 ± 20/2 شاهد ،20/2 ± 60/2 تجربی) ای زاویه جایی جابه داری بین دو گروه در تفاوت معنی :ها یافته

 (.P < 20/2) مشاهده گردید( خارجی اغتشاش) بوکس کیسه به ضربه برخورد از( 62/12 ± 22/22شاهد  ،22/22 ± 26/20 تجربی) بعد و( 21/12 ± 23/22

. شود ورزشکاران خستگی زمان در خارجی اغتشاش با مواجهه در گردن و سر پاسچرال ثباتی بی کاهش منجر به تواند عمقی می حس تمرینی برنامه گیری: نتیجه

 .استفاده نمود ورزشکاران این گردن و سر ناحیه بر خارجی اغتشاش اثر کاهش منظور به تمرینات این از توان می بنابراین،

 کاراته؛ اغتشاش عمقی؛ حس ای؛ حرفه ورزشکار ها: کلید واژه

 

 خستگی دنبال به تسوکی ضربه اجرای در گردن و سر پایداری بر تمرینی برنامه هفته هشت تأثیر .نجمه ی، صادقرضا یامکی، سنجمه یافهم ارجاع:

 .32-11 :16؛ 1399ی پژوهش در علوم توانبخش. گردن تعضال

 

 01/1/0933تاریخ چاپ:  01/0/0931تاریخ پذیرش:  01/01/0931تاریخ دریافت: 

 

 مقدمه
 فعالیت توسط مفاصل حرکات کنترل و وضعیت حفظ توانایی عنوان به پایداری

به  انسان بدن. شود می تعریف عصبی سیستم و ها آن اطراف های بافت هماهنگ
 اغتشاش. گیرد می قرار( Perturbation) اغتشاش نوع دو معرض در مکررطور 

 حرکت توان به که از آن جمله می شود می تولید فرد خود بدن توسط داخلی
اشاره کرد.  عضالنی سفتی و اسکلتی -عضالنی آسیب خستگی، ها، اندام

 به همچون ضربه بدن روی بر کننده عمل خارجی نیروهای خارجی اغتشاش
 أثیرت تحت را بدن پایداری اغتشاشات، .(1) باشد می رفتن راه یا دادن هول بدن،
 از بدن، بر اغتشاشات اثر رساندن حداقل به جهت عصبی سیستم. دهند می قرار
 Anticipatory Postural) فیدفوروارد یا بینی پیش پوسچرال استراتژی دو

Adjustments, Feedforward )فیدبک یا جبرانی پوسچرال و 
(Compensatory Postural Adjustments, Feedback )(. 2) کند می استفاده

 نیرو تولید هدف عضالت به شدن مهار یا شدن فعال موجب بینی پیش استراتژی
 بدن روی بر آن اعمال از قبل اغتشاش رساندن حداقل به گشتاور جهت و

 تغییرات به پاسخ در مدت کوتاه سازگاری یک که دارد را ظرفیت این و شود می
 بدن پایداری از شده، درک و واقعی سطوح با متناسب و کند ایجاد محیطی

 توسط و کند بینی پیش تواند نمی جبرانی استراتژی(. 3) شود اندازی راه
 جرم مرکز مجدد استقرار مکانیسم و شود می فعال حسی فیدبک های سیگنال

 جبرانی استراتژی بینی، پیش استراتژی باشد. وجود می اغتشاش ورود از بعد بدن
 مناسب پوسچرال پاسخ و پوسچرال های استراتژی به کارگیری. کند نمی منع را
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 به عمقی حس و بینایی ورودی اطالعات با زیادی ارتباط عصبی، سیستم توسط
 (. 1) دارد عصبی سیستم

 وضعیت حس از غیر آگاهانه و آگاهانه ادراک عنوان به عمقی حس
 حس) سنگینی و تالش نیرو، و( Kinaesthesia) حرکت حس ،(مفصل موقعیت)

 اند، شده بندی تقسیم مجزا گروه سه به ها حس این اگرچه. شود می تعریف( نیرو
 سیستم به مکانورسپتورها توسط ها آن تمامی با مرتبط اطالعات حرکت هر اما در

 از اطالعات دریافت بر عالوه عمقی حس. (5) شود می منتقل عصبی
 مکانورسپتورها از دریافتی حسی اطالعات سازی یکپارچه به مکانورسپتورها،

 عضالنی خستگی. پردازد می فضا در بدن قطعات وضعیت و حرکات تعیین جهت
 اطالعات حتی به طوری که شد؛ خواهد عمقی حس اطالعات در اختالل موجب
(. 6) کنند جبران را عمقی حس اطالعات در اختالل این توانند نمی بینایی ورودی

Roberts و Vasavada خستگی که یافتند دست نتیجه این به خود پژوهش در 
 همچنین،(. 7) دهدمی افزایش را سر ایستای نوسانات گردنی، فلکسور عضالت

 عصبی سیستم خستگی، حضور در که داد نشان Henry و Allison مطالعه نتایج
 در آنان، نظر به. دهدمی تغییر را بدن پوسچرال تنظیم هایاستراتژی مرکزی
 توانند می شده ایجاد اغتشاشات کنترلی، های استراتژی تغییر و خستگی حضور
 (. 8) کنند ایجاد بدن در را زیانباری اثرات

 های تکنیک اصلی اجزای از بدن، جلوی در فوقانی اندام تکراری حرکات
 حرکات و عملکردی های فعالیت از ناشی اغتشاش(. 9) دباش می کاراته ورزش

 بنابراین،. شود می وارد باالتر سگمان به اندام حرکت با مخالف جهت ها، در اندام
 سر ناحیه به آن واسطه به و گردنی فقرات ستون به فوقانی اندام حرکات نیروی

 مکرربه طور  کا کاراته ورزشکاران گردن و سر ناحیه بنابراین،(. 11) شود می وارد
 و( باال سرعت و قدرت با فوقانی اندام آزاد حرکت) داخلی اغتشاشات معرض در

 دارد قرار( بوکس کیسه یا حریف به ها دست با پیاپی های زدن ضربه) خارجی
 ایجای و نوسان افزایش موجب اغتشاشات، این مناسب سازی خنثی عدم(. 11)

 احتمال بر عالوه که شد خواهد گردن و سر ناحیه در ناگهانی های شتاب
 و ها دیسک در تدریجی تغییرات منجر به ،(12) ناگهانی حاد های آسیب
 های ریشه بر أثیرت واسطه به و آرتروز یمعال بروز و شد دخواه گردن های مهره

(. 13) داشت خواهد همراه به ورزشکاران در را عصبی اختالالت احتمال عصبی،
 جهت گردن و سر پایداری بهبود توسط اغتشاشات أثیرت میزان کاهش بنابراین،

 .  بسیاری دارد اهمیت ورزش در نواحی این های آسیب از پیشگیری
 مکانیسم عنوان به( خارجی) اغتشاش بینی پیش تحقیقات، برخی در

 با همکاران و Mihalik. است شده مطرح ورزشکاران در آسیب از پیشگیری
 یخ روی هاکی ورزشکاران که زمانی یافتند، دست نتیجه این به پژوهشی انجام
 سر ناحیه در کمتری ایزاویه شتاب کنند،می بینیپیش را سر به شده وارد ضربه

 که داد نشان موتورسواران در مطالعه نتایج همچنین،. (11) شودمی ایجاد هاآن
 ورزشکاران این در گردن و سر هایآسیب کاهش سبب اغتشاش، بینیپیش
 بر تأثیر جهت را تمرینی برنامه اندکی تحقیقات تاکنون. (15) شود می

 برابر در بدن نوسانات کاهش و عصبی سیستم پوسچرال های استراتژی
 زمان در نوسانات بر ورزشی تمرینات اثر زمینه در. اندکرده مطرح اغتشاشات
 در هاآن. کرد اشاره( 1) همکاران و حسنلویی پژوهش به توانمی تنها خستگی،

 و عضالنی فعالیت میزان بر استقامتی تمرینات کاهنده اثر بررسی به خود مطالعه
ند و پرداخت عضالنی خستگی زمان در اغتشاشات برابر در پوسچرال نوسانات

 در زانو، بازکننده و کننده خم عضالت خستگی دنبال به گیری کردند که نتیجه

 شد، اما پس مشاهده پوسچرال نوسانات افزایش و عضالنی فعالیت کاهش ابتدا
 پوسچر حفظ در را باالیی توانایی ها آزمودنی استقامتی، تمرینات هفته شش از

 (.1) دادند نشان خستگی زمان در اغتشاش با مواجهه در خود قامتی
 و سر نوسانات بر تمرینات تأثیر بررسی زمینه در مطالعات خأل وجود با
 تواند می تمرینات مثبت اثر که جایی آن از و خستگی زمان در ورزشکاران گردن

 ورزشکاران در گردن و سر تدریجی های آسیب از پیشگیری جهت در مثبتی گام
 با. انجام گردید مهم این بررسی تحقیق حاضر با هدف د،ده یهارا کاراته رشته
 بر گردن عمقی حس تمرینات تأثیر زمینه در ها پژوهش مثبت نتایج به توجه
 و افراد تعادل حرکت، حس مفصل، وضعیت حس گردن، و سر پوسچر بهبود

 سایر به نسبت گردن مکانورسپتورهای باالی دانسیته دلیل به و درد کاهش
 فعالیت سطح و اندازی راه در ها ورودی آن اطالعات مهم نقش و بدن نواحی

 هفته تأثیر هشت بررسی مطالعه حاضر به ،(16) پوسچرال ثبات های استراتژی
 زمان در گردن و سر نوسانات کاهش بر گردن عمقی حس تمرینی برنامه

 . پرداخت نخبه مرد کای کاراته ورزشکاران در عضالنی خستگی
 

 ها مواد و روش
 کاراته برتر لیگ ورزشکاران شامل آماری جامعه و تجربی نیمه نوع از این تحقیق

 و ورود معیارهای داوطلب، ورزشکاران کردن مشخص از پس. بود سیرجان شهر
 ورزشکار 21 و گرفت قرار بررسی مورد عمومی ارزیابی فرم به کمک خروج

 دو در تصادفی طور به شدند و انتخاب در دسترس و هدفمند طور به منتخب
 سنی دامنه به پژوهش شامل ورود معیارهای. قرار گرفتند تجربی و شاهد گروه

 های تیم در حضور کاراته، ورزشی سابقه سال 5 حداقل داشتن سال، 25 تا 18
 بود. آگاهانه جهت شرکت کتبی نامه رضایت امضای و کشور کاراته برتر لیگ

 و فقرات ستون کل گردن، سر، ناحیه در عصبی و اسکلتی عضالنی، درد سابقه
 کمربند فقرات، ستون کل گردن، سر، ناحیه در جراحی سابقه فوقانی، اندام
 عینک با که بینایی مشکالت گیجگاهی، فکی اختالالت تحتانی، اندام و ای شانه

 مشکالت مدت، طوالنی دارویی نیازهای شنوایی، مشکالت نشده باشد، تصحیح
 و اختالالت وجود و داخلی گوش عفونت اخیر، سال پنج طی تنفسی و قلبی

تمام  شد.خروج در نظر گرفته  های به عنوان معیار (17) مادرزادی های ناهنجاری
  جلسه سه و کاراته تمرینات به هفته در را ای دقیقه 91 جلسه سه اه نمونه

 اخالق کد با مطالعه حاضر. پرداختند می بدنسازی به را ای دقیقه 61
IR.SIRUMS.REC.1398.002 علوم دانشگاه پژوهش در اخالق کمیته در 

 شماره به بالینی کارآزمایی کد دارای و گرفت قرار أییدت موردسیرجان  پزشکی
IRCT20190505043474N1 بود ایران بالینی کارآزمایی ثبت سامانه در. 

 به ارزیابی. گردید تشریح ها آزمودنی برای کامل طور به ارزیابی ایندفر ابتدا
 به شده ارایه بندی زمان برنامه طبق و بر آزمونگر یک توسط انفرادی صورت

 با ابتدا که بود ه این صورتب تحقیق اجرای کلی روند. شد انجام ها آزمودنی
 برنامه با و شد گیری اندازه آزمودنی وزن و قد ترازو، و قدسنج دستگاه از استفاده

 تکرار یک مقدار. گردید اجرا آزمونگر نظر زیر عمومی کردن گرم مشخص،
 و محاسبه آن درصد 31 و تعیین انداختن باال شانه حرکت در ها آزمودنی بیشینه
 نصب نظر مورد آناتومیکی نقاط روی بر حرکت آنالیز دستگاه نشانگرهای سپس

 و سر نوسانات ارزیابی آزمون و اجرا عضالت در خستگی اعمال پروتکل. شد
 که تسوکی حرکت از. نجام گردیدا خارجی و داخلی اغتشاش برابر در گردن

 اغتشاش تولید جهت باشد، می کاراته در فوقانی اندام حرکت پرکاربردترین
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 تسوکی ضربه عنوان به داخلی اغتشاش. شد استفاده خارجی و داخلی( اندامی)
 آن برخورد و تسوکی ضربه خارجی، اغتشاش و شده تعیین هدف سمت به آزاد
 گروه، دو در ها داده همگنی از اطمینان جهت. گردید تعریف بوکس کیسه به

 تکرار یک درصد 31 تسوکی، ضربه در فوقانی اندام تولیدی نیروی ارزیابی
 پژوهش اجرای روند. گرفت قرار بررسی مورد خستگی به رسیدن زمان و بیشینه

 . بود مشابه کامالً آزمون پس و آزمون پیش در
 حرکت در آزمودنی بیشینه تکرار یک ابتدا خستگی، پروتکل اجرای جهت

 قرار ایستاده حالت در آزمودنی که گونه شد؛ بدین محاسبه شانه انداختن باال
 این در. داشت می نگه دست در را کیلوگرمی 31 دمبل عدد دو و گرفت می

 بر مترونوم. بود باز کامالً آرنج زاویه و آویزان بدن پهلوی در ها دست وضعیت،
 به را انداختن باال شانه حرکت آزمودنی. شد می تنظیم دقیقه در ضربه 11 روی
 تا کرد می اجرا سر و تنه راستای حفظ با و آرنج کردن خم بدون و کامل طور
 اجراهای تعداد. نماید حرکت ناصحیح اجرای به شروع یا و نباشد ادامه به قادر
 در و بیشینه تکرار یک میزان ،1رابطه  از استفاده با سپس و گردید ثبت وی

 (.17) شد می محاسبه آن درصد 31 پایان
 

وزنه ÷  1278/1-(یتعداد تکرار تا خستگ×  1278/1)  1رابطه 
 (لوگرمیجا شده )ک هجاب

 

 درصد 31 با گردید استدرخو آزمودنی از خستگی، پروتکل اجرای برای
 ذکر اجرای روند مشابه کامالً را انداختن باال شانه عمل بیشینه تکرار یک مقدار
 مقیاس) Borg مقیاس و نباشد آن اجرای به قادر دیگر که حدی کند تا اجرا شده
 به رسیدن زمان(. 9) کند عنوان( 8 از باالتر) شدید خیلی  خیلی را( امتیازی 11

 . شد ثبت ثانیه 11/1 دقت با( ، ژاپنQuartz مدل) کورنومتر با نیز خستگی

 حرکت تحلیل و تجزیه دستگاه از گردن، سر و نوسانات بعدی سه ثبت جهت
(Motion analysis( )تجاری نام Raptor-H Digital Real TimeSystem ،

 شش هر. شد استفاده کرمان باهنر شهید دانشگاه آزمایشگاه محل در( آمریکا
 که گردید تنظیم ای گونه به ها دوربین چیدمان و شد گرفته به کار دستگاه دوربین

 در هرتز 121 ها دوربین فرکانس. شود مشاهده دوربین دو توسط حداقل نشانگر هر
. صورت گرفت دستگاه کردن کالیبره ابتدا ارزیابی، روز در .(18) شد گرفته نظر

 ،(Tragus) تراگوس ،(Glabella) گالبال ،C7 خاری یدهزا روی بر گذاری نشانه
( Olecranon) الکرانون زایده ،(Acromion) آکرومیون زایده خارجی خلفی قسمت

 طرفه یک صورت به آزمودنی ضربه دست( Ulnar styloid) اولنا استیلوئید زایده و
 و (شانه عرض) موازی پاهای با ایستاده وضعیت در ابتدا آزمودنی(. 19) شد انجام
. گرفت می قرار بوکس کیسه روی روبه فوقانی، اندام طول از بیشتر کمی فاصله
 اندازه به شانه عرض حفظ با را ضربه دست موافق پای شد خواستدر وی از سپس

 دهد قرار درجه 91 وضعیت در را ضربه دست آرنج. بگذارد عقب خود پای کف یک
 کرست روی بر را مشت و بچرخاند سوپینیشن حالت به را ساعد و مشت را دست و

 در تسوکی ضربه هدف یکسانی منظور به. دارد نگه( Iliac crest) ایلیاک
 با و گردید مشخص بوکس کیسه روی بر سفید برچسب با ای ناحیه ها، آزمودنی

 زنجیر روی بر آن دارنده نگه حلقه) بوکس کیسه ارتفاع آزمودنی، هر قد به توجه
 سفید برچسب باالی قسمت تا شد می داده تغییر( شد می جا جابه سقف از آویزان

  .، الف(1گیرد )شکل  قرار آزمودنی های شانه سطح هم
 آزمودنی از داخلی، اغتشاش برابر در گردن و سر نوسانات ارزیابی به منظور

 چرخشی حرکت) بدن از استفاده بدون شده تشریح وضعیت از گردید خواستدر
 تسوکی آزاد ضربه ممکن حالت ترین قوی و ترین سریع با( ها شانه یا تنه کمر، در
 یک آزمودنی(. ، ب1 شکل) کند اجرا آن با برخورد بدون و هدف سمت به را

 ثانیه 5 تکرار هر کرد و بین می اجرا را اصلی تالش سه و تمرینی تالش
با  ضربه دست و گردن سر، کینماتیک های ارزیابی(. 19) شد می داده استراحت
 گردید. ثبت اجراها سراسر در حرکت آنالیز دستگاه استفاده از

 مراحل تمامی خارجی، اغتشاش برابر در گردن و سر نوسانات ارزیابی جهت
 اندام طول فاصله به آزمودنی که تفاوت این با بود، داخلی اغتشاش ارزیابی مشابه
 کامالً آرنج ضربه زدن هنگام در که ای گونه به گیرد می فاصله کیسه از فوقانی

 سمت به آزمودنی تنه یا شانه حالت این در و کند برخورد کیسه با مشت شود، باز
 (.، ج1شکل ) نماید حفظ را اولیه وضعیت و نشود کشیده جلو

تجزیه و  مورد CORTEX2.5افزار  نرم در حرکت آنالیز دستگاه های داده ابتدا
 فیلتر نشانگرها، حرکت از ناشی نویزهای حذف جهت. گرفت قرار تحلیل
 های شاخص سپس. گردید استفاده هرتز 6 فرکانس با Butterworthگذر  پایین
 .شد استخراج نشانگرها موقعیت و فاصله زمان، شامل نظر مورد

 جایی جابه صورت به ساجیتال صفحه در گردن و سر ای زاویه جایی جابه
 C7مهره  خاری یدهزا -تراگوس و تراگوس -گالبال خط دو بین فاصل حد زاویه

 با استفاده از درجه حسب بر نظر مورد زاویه و( 21) تعریف ساجیتال صفحه در
 .گردید استخراج MATLABR2012aافزار  نرم

 

 
(د)نهاییوضعیت،(ج)بوکسکیسهبهآنبرخوردوتسوکیاجرای،(ب)آزادتسوکیاجرای،(الف)اولیهاستقراروضعیت.1شکل
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 جایی جابه تغییرات میزان عنوان به هدف، زاویه و شروع زاویه بین تفاضل
 بر) ای زاویه جایی جابه تغییرات ارزیابی با. شد محاسبه گردن و سر ای زاویه

 به ای زاویه شتاب سپس و محاسبه ای زاویه سرعت زمان، واحد در( رادیان حسب
 حسب بر زمان واحد در گردن و سر ای زاویه سرعت تغییرات محاسبه صورت
 در فوقانی اندام نیروی محاسبه جهت .گردید استخراج ثانیه مجذور بر رادیان
 استخراج روش. قرار گرفت مورد استفاده مختصات محور روش تسوکی، ضربه
 (.21) است شده آورده در ادامه و روابط نیرو

ای  زاویه مرتبط با شتاب 3( و رابطه ωای ) زاویه سرعت مرتبط با 2رابطه 
(αمی )  باشد که در آنdφ زاویه، تغییرات dt و زمان تغییرات dω سرعت  تغییرات

 دهد. را نشان می
 

 ω = dϕ/dt   2رابطه 
 α = dω/dt   3رابطه 

 

 شتاب α ای، زاویه سرعت os، ω و on خط دو بین زاویه ϕهمچنین، 
 باشد. نیرو می Fلختی و  I رسد، می s به n نقطه که زمانی مدت t ای، زاویه

 

ƅ = tɑn
-1

 (yn-yo)/(xn-xo), a = tan
-1

 (ys-yo)/(xs-xo) 

ϕ = a+b, ω = ϕ/t, α = ω/t 

marm = (2.6) mwhole body, I = m(on)
2
, F = Iα 

 

 
 
 گردن عمقی حس عملکرد افزایش تمرینی برنامه یک از حاضر مطالعه در
 اختصاصی غیر و اختصاصی فاکتورهای به توجه با اساس و همین بر. شد استفاده

  و گذشته تحقیقات در شده ذکر مؤثر تمرینی های برنامه و عمقی حس
 رشته متخصصان نظر زیر ترکیبی تمرینی برنامه کا، کاراته ورزشکاران عملکرد
  مفصل وضعیت حس تمرینات اختصاصی شامل فاکتور. گردید طراحی

(Joint position sence) حرکت مسیر تمرینات بینایی، بازخورد بدون و با 
(Kinestesia )تمرینات شامل اختصاصی غیر فاکتور و نیرو تمرینات و 

 به تمرینی برنامه. بود ثبات بی سطوح روی تمرین و عضالنی عملکرد هماهنگی،
 به هفته 8 مدت به و هفته در روز سه جلسه، هر برای دقیقه 31 تا 25 مدت

 حالی که در گردید؛ اجرا تجربی گروه بدنسازی برنامه از جزیی عنوان
 برنامه. کردند اجرا را خود معمول بدنسازی برنامه گروه شاهد های آزمودنی
 به گیرنده آزمون یک نظر زیر و ها آزمودنی بدنسازی باشگاه محیط در تمرینی
  صورت به جلسه هر زمان بندی تقسیم. شد برگزار ایستگاهی و گروهی صورت

 نهایت، در و دقیقه 21 تا 18 بین ایستگاهی تکرار 3 اجرای کردن، گرم دقیقه 5
  ها ایستگاه تعداد تمرینی، جلسات تمامی برای. بود کردن سرد دقیقه 2 تا 1

 هر بین استراحت زمان و تکرار 3 ایستگاهی برنامه کل تکرار تعداد عدد، 5
 افزایش صورت به تمرینات پیشرفت روند. شد گرفته نظر در ثانیه 31 ایستگاه

 هفته هر شروع در تمرینات دشواری سطح افزایش و تمرینی جلسه هر در زمان
 پیشرفت سطح 8 و زمان پیشرفت سطح 3 که صورت بدین. گردید تعریف

 . در نظر گرفته شد تمرینات برای دشواری
 ها گروه در ها داده بودن نرمال از اطمینان جهت Shapiro-Wilk آزمون از
 گروهی و بین گروهی به ترتیب از درون مقایسه به منظور ادامه، در شد. استفاده

 میانگین مقایسه جهت. گردید استفاده Independent t و Paired t های ونآزم
 عامل بردن بین از و آزمون پس در تجربی و شاهد گروه دو بین ها داده

ها در  در نهایت، داده. شد استفاده ANCOVA آزمون از آزمون، پیش کننده مخدوش
( version 20, IBM Corporation, Armonk, NY) 21نسخه  SPSSافزار  نرم

  در داری معنی به عنوان سطح P < 15/1. گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد
  .شد گرفته نظر

 

 ها یافته
 مورد سال 25 تا 18 سنی دامنه با مرد ای حرفه کای کاراته 21 پژوهش حاضر، در

های تجربی و شاهد به  کنندگان گروه میانگین سنی شرکت. گرفتند قرار بررسی

سال و میانگین وزن آنان به ترتیب  18/22 ± 21/2 و 92/21 ± 62/2ترتیب 

 کیلوگرم بود.  15/72 ± 21/13 و 11/71 ± 68/11

  متر و گروه شاهد 77/1 ± 15/1 های گروه تجربی قد آزمودنی

بدنی  توده شاخص متر گزارش گردید. گروه تجربی دارای 78/1 ± 16/1

(Body mass index  یاBMI )11/3 ± 53/22  کیلوگرم بر مترمربع و گروه

ورزشی  سابقه بودند. مترمربع بر کیلوگرم BMI 12/1 ± 77/22 شاهد نیز دارای

. بود سال 15/11 ± 11/1 و 11/13 ± 67/2 های تجربی و شاهد به ترتیب گروه
 متغیرهای بین داری معنی که اختالف داد نشان Independent t آزمون نتایج

 (.P > 15/1) شتندا وجود گروه دو دموگرافیک
 و آزمون و مراحل پیش گروه تفکیک به ها آزمودنی های ویژگی توصیف

 بین ها داده بودن همگن بررسی جهت. است شده ارایه 1 جدول در آزمون پس
 از آزمون مراحل مختلف بین و Independent t آزمون از مورد بررسی، های گروه

Paired t گردید استفاده . 
 زمان با مرتبط های داده میانگین مقایسه به منظور Paired t آزمون نتایج

 در آزمون پس و آزمون پیش بین مراحل را داری معنی اختالف خستگی، به رسیدن
 Independent t آزمون نتایج بر اساس(. P < 15/1)داد  نشان تجربی گروه
 تفاوت خستگی، به رسیدن زمان با مرتبط های داده میانگین مقایسه جهت
  وجود داشت آزمون مرحله پس در شاهد و تجربی گروه دو بین داری معنی

(15/1 > P .)نشد مشاهده داری معنی اختالف موارد سایر در (15/1 < P.) 
 هر در( گردن و سر نوسانات) گردن و سر زاویه میانگین تغییرات الگوی

 آزاد تسوکی ضربه در گیری تست مراحل آزمودنی، های گروه تفکیک به فریم
 شکل  در( ثانیه یک) فریم 121 مجموع در بوکس کیسه به تسوکی ضربه و
 میانگین صورت به تسوکی ضربه حرکت الگوی. است نشان داده شده 1

 آورده  شکل در نیز دست مچ محل در ای نیزه یدهزا نشانگر و x محور های داده
 تمامی در تسوکی ضربه حرکت انتهای با مرتبط 61 فریم. است شده

 .باشد می ها آزمودنی
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هایآزمودنیهایژگیوفیتوص.1جدول

Pمقدارنفر(11)یتجربنفر(11شاهد)مرحلهمتغیر

انحرافمعیار±میانگینانحرافمعیار±میانگین

 19/1 01/111 ± 63/013 01/161 ± 11/31 آزمون  پیش (نیرو)آزاد  تسوکی ضربه در فوقانی اندام در تولیدی نیروی

 11/1 19/111 ± 11/001 15/160 ± 90/39 آزمون پس

  P 61/1 19/1مقدار 

 61/1 15/116 ± 16/30 11/151 ± 39/31 آزمون  پیش (نیرو) بوکس کیسه به تسوکی ضربه در فوقانی اندام در تولیدی نیروی

 91/1 90/111 ± 11/013 91/111 ± 09/31 آزمون پس

  P 50/1 39/1مقدار 

 11/1 19/01 ± 03/0 19/00 ± 31/1 آزمون  پیش (کیلوگرم) بیشینه تکرار یک درصد 91

 11/1 19/01 ± 11/1 56/00 ± 31/1 آزمون پس

  P 11/1 91/1مقدار 

 11/1 11/59 ± 61/15 19/51 ± 11/19 آزمون  پیش (ثانیه) خستگی به رسیدن زمان

 *11/1 11/001 ± 11/10 03/56 ± 39/11 آزمون پس

  *P 30/1 111/1مقدار 
 P < 15/1 سطح در داری معنی*

 

 

 
وسرنوسانات)گردنوسرزاویهمیانگینتغییراتالگوی.1شکل

آزمونپسوآزمونپیشمراحلدرشاهدوتجربیگروهدودر(گردن

کیسهبهتسوکیضربهحرکتو(باال)تسوکیآزادضربهحرکتدر

(پایین)بوکس

 
 آزاد تسوکی ضربه در فوقانی اندام حرکت و سر حرکت آغاز زمان 2 شکل

 شکل روی بر پیکان با که دهد  را نشان می بوکس کیسه به تسوکی ضربه و
 آغاز مجموع، در که باشد می ثانیه 118/1 معادل فریم هر. شده است مشخص

 تسوکی ضربه الگوی دو هر و آزمون مرحله دو هر گروه، دو هر در سر حرکت

 . است داده رخ دست حرکت آغاز از زودتر ثانیه 156/1 تقریبی طور به
 

 

 
تسوکیضربهدرفوقانیاندامحرکتوسرحرکتآغاز.نقاط1شکل

(پایین)بوکسکیسهبهتسوکیضربهو(باال)آزاد

 
 به مرتبط های داده میانگین مقایسه جهتPaired t (1P ) آزمون نتایج

مراحل  در آزاد تسوکی ضربه در سر ای زاویه شتاب و جایی جابه تغییرات
 آزمون نتایج همچنین، و تجربی و شاهد گروه دو در آزمون پس و آزمون پیش

ANCOVA (2P )در مورد بررسی گروه دو بین نظر مورد زوایای با مرتبط 
 . است شده ارایه 2 جدول در آزمون مرحله پس
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آزادتسوکیضربهدرگردنوسرزاویهتغییراتمیانگینمقایسهجهتANCOVA(1P)وPaired t(1P)هایآزموننتایج.1جدول

 1P1Pآزمونپسآزمونشیپگروهمتغیر

انحرافمعیار±میانگینانحرافمعیار±میانگین

 151/1 011/1 63/9 ± 11/0 61/1 ± 51/0 تجربی (درجه) نوسان اولین در گردن و سر خلفی ای زاویه جایی جابه حداکثر
 931/1 16/9 ± 13/0 13/1 ± 01/0 شاهد

 101/1 111/1 31/9 ± 50/1 15/1 ± 01/1 تجربی (درجه) تسوکی ضربه اتمام لحظه در گردن و سر ای زاویه جایی جابه
 191/1 11/1 ± 00/9 31/1 ± 99/1 شاهد

 تسوکی ضربه شروع از بعد سر نوسان اولین در گردن و سر ای زاویه شتاب
 (ثانیه مجذور بر رادیان)

 131/1 191/1 66/6 ± 11/0 10/5 ± 11/1 تجربی
 111/1 39/5 ± 96/9 11/1 ± 39/1 شاهد

 تسوکی ضربه اتمام از قبل ثانیه 111/1 در گردن و سر ای زاویه شتاب
 (ثانیه مجذور بر رادیان)

 001/1 911/1 03/11 ± 90/95 06/13 ± 51/99 تجربی
 311/1 61/63 ± 11/10 91/50 ± 11/11 شاهد

 تسوکی ضربه اتمام از بعد ثانیه 111/1 در گردن و سر ای زاویه شتاب
 (ثانیه مجذور بر رادیان)

 501/1 *116/1 01/15 ± 03/13 11/51 ± 69/19 تجربی
 511/1 51/61 ± 91/91 16/60 ± 96/15 شاهد

 P < 15/1داری در سطح  معنی*

 

  در گردن و سر ای زاویه شتاب ، درPaired t آزمون بر اساس نتایج
 بین مراحل داری معنی اختالف تسوکی، ضربه اتمام از بعد ثانیه 121/1
 (.1P < 151/1) مشاهده شد تجربی گروه در آزمون پس و آزمون پیش

 کیسه به تسوکی ضربه برخورد از ناشی خارجی اغتشاش ورود زمان
 به گردن و سر جایی جابه حداکثر و شد گرفته نظر در 61 فریم در بوکس،
 در و 63 فریم در آزمون مرحله پیش در شاهد و تجربی های گروه در ترتیب
 . گزارش گردید 63 و 62 فریم در آزمون پسمرحله 

 به مرتبط های داده میانگین مقایسه به منظورPaired t (1P ) آزمون نتایج
در  بوکس کیسه به تسوکی ضربه در سر ای زاویه شتاب و جایی جابه تغییرات
 نتایج همچنین، و تجربی و شاهد های گروه در آزمون پس و آزمون پیش مراحل
 مورد بررسی گروه دو بین نظر مورد زوایای با مرتبطANCOVA (2P ) آزمون

 . است شده ارایه 3 جدول در آزمون پس در مرحله
 سر ای زاویه جایی جابه حداکثر نظر از داد که نشان Paired t آزمون نتایج

 شتاب داری بین معنی اختالف بوکس، کیسه به ضربه برخورد لحظه در گردن و
 به تسوکی ضربه برخورد از بعد و ثانیه قبل 121/1 در گردن و سر ای زاویه
 شتدا وجود آزمون پس و آزمون پیش طی مراحل تجربی گروه در بوکس کیسه

(151/1 > 1P .)از قبل ثانیه 121/1 گردن و سر ای زاویه شتاب نظر از البته 
مراحل  بین نیز شاهد گروه در بوکس، کیسه به تسوکی ضربه برخورد

(. 1P < 151/1)داری مشاهده گردید  آزمون تفاوت معنی پس و آزمون پیش
 بین داری معنی اختالف متغیر، سه هر که در داد نشان ANCOVA آزمون نتایج

 (.2P < 151/1) داشت وجود آزمون مرحله پس در تجربی و شاهد های گروه
 

 بحث
 ضربه و آزاد تسوکی ضربه اجرای هنگام که در داد نشان حاضر پژوهش نتایج

( سر زاویه شدن باز) خلفی صورت به سر حرکت شروع بوکس، کیسه به تسوکی
که  همکاران و Gurfinkel مطالعه نتایج. باشد می تسوکی ضربه شروع از قبل

 حین در سر ناحیه کینماتیک و گردن عضالت الکترمایوگرافی بررسی با هدف
 گیری شتاب از قبل داد که انجام شد، نشان مختلف جهات در بازو سریع حرکت

کردند  عنوان ها آن. است مشاهده قابل سر ناحیه در خلفی شتاب فوقانی، اندام
کاپیتیس  اسپلنیوس فعالسازی سر، ناحیه در خلفی شتاب این ایجاد دلیل که

(Splenius capitis )فوقانی  تراپزیوس و(Upeer trapezius) باشد می .
 عضالت بینی پیش استراتژی فعالیت دلیل به شده مشاهده جایی جابه بنابراین،

 ثبات حفظ جهت شده طراحی پیش از و مهم استراتژی یک که است گردن
( داخلی اغتشاش) فوقانی اندام فعالیت شروع از قبل گردن ناحیه پوسچرال

  همچنین،. های تحقیق حاضر همخوانی داشت که با یافته (22) باشد می
van der fits و چانه نشانگر دو بین شده تشکیل زاویه بررسی با همکاران و 

 گردن عضالت بینی پیش استراتژی و اولیه خلفی شتاب وجود افق، خط با گوش
 خود بررسی در ها آن. نمودند أییدت را فوقانی اندام اغتشاش برابر در سر ناحیه در
 صورت به گردن ناحیه در بینی پیش استراتژی که رسیدند نتیجه این به

 . (23)دهد  می نشان را خود گردن خلفی و قدامی عضالت فعالیتی هم
 

بوکسکیسهبهتسوکیضربهدرگردنوسرایزاویهشتابوجاییجابهبامرتبطANCOVA(1P)وPaired t(1P)هایآزموننتایج.3جدول

 1P1Pآزمونپسآزمونشیپمرحلهمتغیر

انحرافمعیار±میانگینانحرافمعیار±میانگین

 به ضربه برخورد لحظه در گردن و سر ای زاویه جایی جابه حداکثر
 (درجه) بوکس کیسه

 *111/1 *101/1 31/1 ± 11/0 11/1 ± 11/1 تجربی
 111/1 01/1 ± 01/1 11/9 ± 13/1 شاهد

 ضربه برخورد از ثانیه قبل 111/1 در گردن و سر ای زاویه شتاب
 (ثانیه مجذور بر رادیان) بوکس کیسه به تسوکی

 *< 110/1 *111/1 13/06 ± 61/3 01/15 ± 61/1 تجربی
 *< 110/1 05/51 ± 19/01 31/91 ± 11/01 شاهد

 ضربه برخورد از بعد 111/1 در گردن و سر ای زاویه شتاب
 (ثانیه مجذور بر رادیان) بوکس کیسه به تسوکی

 *< 110/1 *< 110/1 63/11 ± 31/01 13/61 ± 39/11 تجربی
 501/1 16/51 ± 31/01 59/65 ± 11/01 شاهد

 P < 15/1داری در سطح  معنی*
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 بین دست به نسبت سر حرکت شروع داد که نشان حاضر پژوهش نتایج
 و یکسان تا حدودی آزمون پس و آزمون  مراحل پیش در شاهد و تجربی های گروه
 به تسوکی ضربه و آزاد تسوکی ضربه حرکت شروع از زودتر ثانیه 156/1 حدود
 مطالعه در( ثانیه 115/1) شده گزارش زمان با که افتاد اتفاق بوکس کیسه

Gurfinkel داد که ها نشان آن تحقیق نتایج البته. است متفاوت( 22) همکاران و 
  زمان با فوقانی تراپزیوس) عضله اولین فعالیت شروع بین زمانی تفاوت
 شروع از بعد دیگر، بیان به و باشد می ثانیه 116/1 سر، حرکت و( ثانیه 162/1

 ثانیه 116/1 سر، در حرکت مشاهده تا عضله اولین بینی پیش استراتژی فعالیت
 و Gurfinkel پژوهش در شده ثبت أخیرت در تفاوت. (22دارد ) وجود أخیرت

 به تواندمی( ثانیه 156/1 برابر در ثانیه 115/1) حاضر بررسی و( 22) همکاران
 پژوهش در. باشد مطالعه دو در فوقانی اندام حرکت الگوی در تفاوت علت

Gurfinkel استفاده بدن جلوی در دست شدن خم سریع حرکت از همکاران، و 
 این، بر عالوه. باشد می کاراته تسوکی ضربه حاضر مطالعه در حالی که (؛22شد )

 تحقیق در ها آزمودنی گردن عضالت خستگی دلیل به تواند می تفاوت موجود
 عضالت خستگی دهد می نشان ها پژوهش نتایج چرا که باشد؛ شده ایجاد حاضر

 در. (8 ،21) شد خواهد فیدفورواردی عضالت زودتر فعالیت آغاز موجب پوسچرال
 جبرانی استراتژی فیدفورواردی، عضالت زودتر فعالیت به شروع دلیل واقع،

 فعالیت سطح عضالت، کاهش به بیشتر فرصت دادن با تا است عصبی سیستم
 .(21) سازد آماده اغتشاش با مقابله برای را ها آن و کند جبران را خسته عضالت

 نوسان اولین در شده ایجاد زاویه حداکثر بین مطالعه حاضر، بر اساس نتایج
 در شاهد و تجربی گروه دو بین آزاد تسوکی ضربه در گردن و سر شدن باز

 نشان نتایج این، بر عالوه. شتندا وجود داری معنی اختالف آزمون مرحله پس
 زمان در سر نوسان در تجربی و شاهد گروه دو بین تفاوت داری معنی عدم دهنده
 نوسان دو هر در زاویه کاهش این که وجود با. باشد می آزاد تسوکی ضربه اتمام
 آزمون مرحله پس در آزاد تسوکی ضربه اتمام در سر نوسان و سر شدن باز اول

 بر تمرینی برنامه أثیرت عدم معنی به داری معنی عدم شد، مشاهده تجربی گروه
به  نتایج با که باشد می سر ناحیه نوسانات کاهش و عضالنی -عصبی عملکرد

 پژوهش در ها آن. مطابقت نداشت( 25) همکاران و Jull تحقیق از آمده دست
 و کم بار با گردنی -سری خمش تمرین نوع دو اجرای هفته 6 تأثیر خود

 عمقی عضالت فعالیت بر را زیاد باز با گردنی های کننده خم تقویت تمرینات
 های ویژگی و( گردنی -سری خمش تست) گردن حرکتی وظایف در گردن
 اندام حرکت داخلی اغتشاش برابر در عضالت این فعالیت سطح و بندی زمان

 بر اساس نتایج، افزایشدادند.  قرار بررسی مورد درد گردن به مبتال افراد فوقانی
 سطحی عضالت در فعالیت کاهش و گردن عمقی عضالت در فعالیت دار معنی
 با گردنی -سری خمش تمرین در گروه( ها اسکالن و استرنوکلیدوماستوئید) گردن

 أخیرت کم، بار با تمرینی گروه بندی، زمان نظر از همچنین،. گزارش گردید کم بار
 در عمقی عضالت بینی پیش استراتژی فعالیت به شروع در را کمتری نسبی

 نتایج مغایرت دلیل اولین. (25) دادند نشان تقویتی تمرینات گروه با مقایسه
. باشد می ها آزمودنی گروه و بررسی حاضر در( 25) همکاران و Jull مطالعه

 تشکیل دادند درد گردن به مبتال را افراد نهمکارا و Jull تحقیق های آزمودنی
 درد، دلیل به ها آن پوسچرال ثبات های استراتژی و عمقی حس عملکرد ( که25)
 در که باشد می ارزیابی روش در دیگر تفاوت. است متفاوت درد بدون افراد با

 با ( که25) شده بود استفاده عضالت الکترومایوگرافی دستگاه از مذکور پژوهش
 در و باشد می متفاوت حاضر مطالعه در گردن و سر کینماتیکی فعالیت ثبت

 نتایج اساس بر. باشد می گردنی -سری خمش تمرینی برنامه از استفاده نهایت،
  خمش تمرین مدت، کوتاه اثرات وجود همکاران، با و Falla پژوهش

 را عملکردی های فعالیت به انتقال قابل و مدت طوالنی اثرات گردنی -سری
 داخلی اغتشاش برابر در بررسی حاضر نتایج داری معنی عدم یلدال از(. 26) ندارد
 کینماتیکی های تفاوت. کرد اشاره فریم طول به توان می آزاد، تسوکی ضربه
 .نبود مشاهده قابل حاضر مطالعه در ثانیه 118/1 از کمتر

 لحاظ به تجربی و شاهد های گروه بین داد که نشان حاضر تحقیق نتایج
 کیسه به ضربه برخورد لحظه در خارجی اغتشاش برابر در سر زاویه جایی جابه

 الگوی(. P < 151/1) داشت وجود داری معنی اختالف آزمون پس در بوکس
 تغییرات میانگین داد که نشان خارجی اغتشاش ورود از بعد سر قدامی نوسان
 همین زاویه تغییرات میانگین از زودتر ثانیه 118/1 حدود تجربی گروه در زاویه
 افتاده اتفاق شاهد گروه با مقایسه در همچنین، و آزمون مرحله پیش در گروه
 بوکس، کیسه به تسوکی ضربه از بعد و قبل سر ای زاویه شتاب لحاظ به. است

بر (. P < 151/1) داشت وجود تجربی و شاهد گروه دو بین داری معنی تفاوت
 بستگی بینی پیش استراتژی به بیشتر پوسچر کنترل که داخلی اغتشاش خالف
 نقش جبرانی استراتژی ورزشکار، توسط بینی پیش قابل خارجی اغتشاش در دارد،

 با مواجهه در بینی پیش قابل غیر شرایط در. (27) دارد عهده بر را مهمی کنترلی
 افتد نمی اتفاق عصبی سیستم بینی پیش استراتژی فوقانی، اندام خارجی اغتشاش

 عصبی سیستم جبرانی استراتژی به کمک عضالت شدن فعال شرایط این در و
 و بینی پیشاستراتژی  دوی هر بینی، پیش قابل وضعیت در مقابل، در. است

 ورود با که کردند عنوان خود پژوهش در همکاران و Santos. دارند وجود جبرانی
 (2) کند می حرکت قدام سمت به سپس و( شدن باز) خلف سمت به سر ضربه،

 از که بعد داد نشان حاضر تحقیق نتایج. مغایرت داشت حاضر مطالعه نتایج با که
 نوسان ،(بوکس کیسه به تسوکی ضربه برخورد لحظه از بعد) خارجی نیروی ورود
 ایجاد نحوه مغایرت، این دلیل شاید. است( سر زاویه کاهش) قدام سمت به سر

 شد خواستدر آزمودنی از همکاران و Santos پژوهش در. باشد خارجی اغتشاش
 وزنه یک برخورد با و رددا نگه زمین سطح با موازی و بدن جلوی را فوقانی اندام

 حاضر بررسی در مقابل، (. در2شد ) می ایجاد خارجی اغتشاش دست، به آونگی
 خود که ددار حرکت فوقانی اندام در کیسه، به تسوکی ضربه از قبل ورزشکار
 در خستگی حاضر مطالعه در همچنین،. کند می ایجاد بدن در را داخلی اغتشاش
 کننده تنظیم های استراتژی بر تمرینات تأثیر زمینه در. دارد وجود گردن عضالت

 های یافته با حاضر بررسی نتایج خارجی، اغتشاشات برابر در بدن پوسچرال
 دریافت تمرین اثر بررسی به ها آن. بود همسوAruin (3 ) و Kanekar تحقیق

 و پاها و تنه عضالت پوسچرال ثبات استراتژی بر شانه سطح در بال مدیسن توپ
 خارجی اغتشاش دنبال به بدن ثقل مرکز و جرم مرکز های جایی جابه همچنین،

 بر تمرینات این مثبت اثرات از حاکی ها آن پژوهش نتایج. ندپرداخت فوقانی اندام
 (. 3) باشد می پوسچرال نوسانات میزان و پوسچرال ثبات های  استراتژی

 اثر بررسی به که همکاران و حسنلویی تحقیق نتایج با حاضر مطالعه نتایج
 در اغتشاشات برابر در پوسچرال نوسانات میزان بر استقامتی تمرینات کاهنده

 که ها در پژوهش آن. همخوانی داشت (،1پرداخته بود ) عضالنی خستگی زمان
 افزایش و عضالنی فعالیت کاهش گرفت، انجام زانو ناحیه عضالت روی بر

مرحله  در زانو کننده باز و کننده خم عضالت خستگی دنبال به پوسچرال نوسانات
 قدرت افزایش استقامتی، تمرینات هفته 6 از پس. گردید مشاهده آزمون پیش

 زمان در را تمرینات توانستند می ها آزمودنی و ایجاد شد افراد در عضالنی
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 در را باالتری توانایی ها آزمودنی همچنین،. دهند ادامه بیشتری مدت به خستگی
 عقیده به. داشتند خستگی زمان در اغتشاش با مواجهه در خود پوسچر حفظ

 آوران اطالعات که زمانی در عضالنی های دوک حساسیت فعالیت افزایش ها، آن
 جهت فرد عملکرد افزایش موجب ،(عضالنی خستگی) است مشکل دچار افراد
. شد استفاده استقامتی تمرینات از ها آن مطالعه در. (1) شود می پوسچرال حفظ

 حاضر، تحقیق در شده گرفته به کار عمقی حس تمرینات ابتدایی اثر اگرچه
 این با باشد. می ادراکی های جنبه افزایش و عضالنی های دوک حساسیت افزایش

 استقامت و قدرت افزایش در عمقی حس تمرینات اثر به پیشین تحقیقات حال،
 بهتر عملکرد موجب توانند می نیز موارد این که اند کرده اشاره نیز عضالنی
 نهایت، در و گردنی های رفلکس بهبود و انقباضی هم های فعالیت در عضالنی
 . شوند اغتشاشات برابر در سر پایداری افزایش

 عضالنی های رفلکس و عضالنی سفتی تنظیم ؤولمس عمقی حس سیستم
 آنتاگونیست و آگونیست عضالت انقباضی هم. باشد می مفصل ثبات حفظ برای
 یک ثبات افزایش سبب و دهد می افزایش را مفصل یک سفتی مفصل، یک

 مقاومت مفصل ناگهانی جایی جابه مقابل در تر سفت عضالت. شود می مفصل
 کاهش را مفصلی آسیب یا دررفتگی زیاد، جایی جابه وقوع . بنابراین،کنند می
 تقویت را خارجی جزء بالقوه ظرفیت تر، سفت عضالت از سوی دیگر،. دهد می
 به تر راحت و تر سریع طور به را فشارها و بارها زیاد، فعالیت نتیجه در کنند و می

 شروع با مرتبط زمانی شکاف بنابراین، کنند. می منتقل عضالنی دوک
 عمقی حس اهمیت به توجه با(. 28) دهند می کاهش را رفلکسی های فعالیت
 توصیفی نتایج در خستگی به رسیدن زمان بر تمرینات أثیرت أییدت و گردن ناحیه

 شاید گردن عمقی حس کارایی افزایش که گرفت نتیجه توان می پژوهش،
 اغتشاش برابر در گردن و سر نوسانات کاهش بر مثبتی نقش است توانسته
 .کند ایفا بوکس کیسه به تسوکی ضربه از ناشی خارجی

 
 

 ها محدودیت
 و آناتومیکی ساختار در تفاوت توان به حاضر می مطالعه های جمله محدودیت از

 گیری تست زمان در ها آن روحی وضعیت کنترل عدم ،ها آزمودنی عضالنی قدرت
 فعالیت ثبت عدم و ها آزمودنی استراحت وضعیت کنترل عدم تمرین، و

 .اشاره نمود ارزیابی زمان در گردن عضالت الکترومایوگرافی
 

 پیشنهادها
بدنی انجام گیرد.  تیپ تفکیک به افراد روی حاضر بر شود تحقیق پیشنها می

 بررسی پسر و و دختران ورزشکاران گروه دو در تمرین تأثیر همچنین، مقایسه
 برابر در گردن عضالت الکترومایوگرافی فعالیت بر عمقی حس تمرینات اثر

 .گردد می پیشنهاد آینده پژوهشگران به خارجی و داخلی اغتشاشات
 

 گیری نتیجه
 ورزشکاران بدنسازی تمرینات سایر کنار در عمقی حس تمرینات از توان می

 این گردن و سر ناحیه بر خارجی اغتشاشات اثر کاهش منظور به کا کاراته
 خستگی زمان در ناحیه این در تدریجی های آسیب کاهش احتماالً و ورزشکاران

 . استفاده نمود ورزشکار
 

 تشکر و قدردانی
از کمیته اخالق  IR.SIRUMS.REC.1398.002ق کد اخالبا  حاضر مطالعه

سیرجان و با کد ثبت در سامانه کارآزمایی بالینی ایران به علوم پزشکی کده دانش
مریم از خانم بدین وسیله تنظیم گردید.  IRCT20190505043474N1 شماره

شناسی ورزشی و حرکات  دانشجوی مقطع دکتری تخصصی آسیب شریفی
. گردد سپاسگزاری می همکاری نمودند، ها آوری داده که در جمعاصالحی 
دانشگاه علوم پزشکی صنعتی سیرجان، از معاونت پژوهشی دانشگاه همچنین، 
تشکر و  این تحقیق همکاری نمودند،که در اجرای ورزشکارانی  کلیهسیرجان و 

  .آید به عمل می قدردانی
 

 نویسندگان نقش
، مطالعه انجام برای مالی منابع جذب، مطالعه پردازی ایده و نجمه افهمی، طراحی

 های نمونه و تجهیزات کردن فراهم، مطالعه علمی و اجرایی و پشتیبانی خدمات
علمی،  مفاهیم نظر از نوشته دست تخصصی ارزیابی ها، داده آوری جمع، مطالعه

 به پاسخگویی و انتشار تا آغاز از مطالعه انجام فرایند یکپارچگی حفظ مسؤولیت
 نتایج، خدمات تفسیر و ها، تحلیل داده آوری رضا سیامکی، جمع، داوران نظرات

 آمار، تأیید تخصصی خدمات ،نجمه صادقی، نوشته دست آمار، تنظیم تخصصی
 را به عهده داشتند. مجله دفتر به ارسال جهت نهایی نوشته دست

 

 منابع مالی
علوم کده دانشدر  IR.SIRUMS.REC.1398.002ق کد اخالبا  تحقیق حاضر

در سامانه  IRCT20190505043474N1سیرجان و با کد ثبت پزشکی 
کارآزمایی بالینی ایران و با حمایت مالی دانشگاه صنعتی سیرجان تنظیم گردید. 

 ها، آوری داده در جمع علوم پزشکی سیرجانصنعتی سیرجان و دانشگاه دانشگاه 
نوشته و تأیید نهایی مقاله برای انتشار اعمال  ها، تنظیم دست تحلیل و گزارش آن

 .نظر نداشته است
 

 تعارض منافع
باشند. نویسنده مسؤول، بودجه انجام  نویسندگان دارای تعارض منافع نمی

صنعتی سیرجان جذب نمود و مطالعات پایه مرتبط با این پژوهش را از دانشگاه 
به عنوان استادیار تربیت بدنی و علوم ورزشی در دانشگاه صنعتی  1396از سال 

استادیار  1398باشد. رضا سیامکی از سال  سیرجان مشغول به فعالیت می
 شناسی ورزشی و حرکات اصالحی مؤسسه آموزش عالی اسرار  آسیب

فیزیولوژی دانشکده علوم پزشکی استادیار  1398باشد. نجمه صادقی از سال  می
 باشد.  سیرجان می
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Abstract 
 

Introduction: Muscular fatigue can interfere with the proper functioning of postural stability strategies, hence 

decreasing stability and increasing the risk of injuries in athletes. The aim of this study is to examine the effect of 

training on head and neck stability against Tsuki punch during the neck muscle fatigue in male athletes. 

Materials and Methods: 24 professional male karate athletes were selected and randomly divided into the 

experimental [n = 12, age: 20.92 ± 2.62 (y), weight: 71.00 ± 11.68 (kg), height: 1.77 ± 0.05 (m)] and control [n = 12, 

age: 22.08 ± 2.21 (y), weight: 72.15 ± 13.24 (kg), height: 1.78 ± 0.06 (m)] groups. The experimental group 

performed a training program for eight weeks, three times per week. Moreover, the angular displacement and 

acceleration of head and neck in Tsuki punch during muscular fatigue were measured by motion analysis system 

before and after the training protocol. Data were analyzed by paired t-test, independent t-test, and analysis of 

covariance (ANCOVA) at the significance level of 0.05. 

Results: There was a significant difference in angular displacement (Experimental: 2.95 ± 1.85, Control:  

4.15 ± 2.15) and acceleration before (Experimental: 16.29 ± 9.62, Control: 70.17 ± 12.23) and after (Experimental: 

24.69 ± 15.98, Control: 70.86 ± 14.92) hitting the punching bag. 

Conclusion: The outcome of this study showed that proprioception training can improve head and neck postural 

stability during muscular fatigue against external perturbation in Karate athletes. Therefore, these exercises can be 

used to reduce the effect of external perturbation on the head and neck of these athletes. 
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