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چكيده
دويدن ،از الگوهاي اساسي حركت است كه باعث بهبود اختالالت عملكردي در اندام تحتاني ميگردد.
هدف از انجام اين مطالعه ،تعيين شيوه مناسب در تمرين دويدن (به جلو و عقب) براي بهبود عملكرد تحتاني
بوده است.در اين مطالعه تجربي و مداخله اي كه در سال  1391در رفسنجان انجام شد 20 ،داوطلب پسر
سالم با دامنه سني  20-25سال شركت نمودند .هر داوطلب به صورت تصادفي در يكي از دو گروه (دويدن
به جلو يا عقب) قرار گرفت .برنامه مداخله شامل دو شيوه دويدن بود كه در طول يك دوره شش هفته اي،
سه روز در هفته انجام مي شد .براي تعيين شيوه مناسب دويدن ،چهار نوع آزمون عملكردي (آزمون رومبرگ
تعديل شده ،پرش عمودي ،پرش طول روي يك پا و جهش متوالي روي يك پا) در اندام بكار گرفته شد.
ارزيابيها به صورت پيش آزمون و پس آزمون انجام شد .تجزيه و تحليل دادهها توسطآزمونهای  tزوجي و
مستقل انجام گرفت.نتایج نشان داد که در خالل تمرين دويدن به عقب ،تفاوت آماري معني داري در پيش
آزمون وپس آزمون ،بر روي هر  4شيوه ارزيابي وجود داشت ( )p> 0/05و اين امر باعث بهبود عملكرد اندام
تحتاني شد ولي در خالل دويدن به جلو تفاوت معني دار در پيش آزمون و پس آزمون ،تنها بر روي  2شيوه
ارزيابي وجود داشت ( .)p>0/05نتايج حاصل از چهار آزمون نشان داد كه اثر تمرينات دويدن به عقب به طور
معني داري از دويدن به جلو بيشتر است ( .)p>0/05به طور کلی نتايج نشان داد تمرينات دويدن به عقب در
مقايسه با تمرينات به جلو ،شيوه مناسب تري براي بهبود عملكرد اندام تحتاني مي باشد.
واژههاي كليدي :دويدن ،آزمونهاي عملكردي اندامها
 - 1دانشگاه ولیعصر(عج) ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،رفسنجان ،ایران
 -2کارشناس ارشد تربیت بدنی(فیزیولوژی ورزشی) ،آموزش و پرورش کشکوئیه ،کرمان ،ایران
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مقدمه

دويدن از الگوهاي اساسي حركت در انسان است كه بخشي از برنامه درماني و توانبخشي

بيماران محسوب مي شود و باعث بهبود اختالالت عملكردي و مهارتهای حركتي در اندام
تحتاني مي گردد( .)14در توانبخشي و ورزش تالش مي شود تا با استفاده از مناسب ترين
شيوهها فرد به سطح مطلوبي از توان و عملكرد خود دست يابد(.)20
دويدن عمدتا با دو شيوه دويدن به جلو و عقب انجام مي شود .در زمينه تاثير
هريك از دو شيوه بر حركات انسان مطالعات متعددي انجام شده است( .)11برخي
مطالعات از ديدگاه بيومكانيك دويدن را مورد نظر قرار داده اند .اندرسون1و همكاران
نيروي عكس العمل زمين در طي دويدن به جلو و عقب مقايسه نمودند ( .)1در مطالعه
اي ديگر دویتا و همكاران 2گشتاور قدرت در مفصل ران در دويدن به جلو و عقب و
الگوهاي حركتي را مطالعه كرده اند ( .)15همچنين سیپریانی و همكاران)1995(3
دويدن به جلو عقب و تاثير نيروي فشارنده بر روي مفصل كشككي-راني را مورد بررسي
قرار داد ( )5و در يك مطالعه اخير نيز کتساولیس و همكاران )2010(4پارامترهاي راه
رفتن به جلو و عقب را بررسي نمودهاند (.)13
برخي مطالعات در زمينه اثرات دويدن بر وضعيت قلبي-عروقي انجام شده است.
ولفورد و همكاران )1998(5توضيح داده اند كه دويدن به عقب باعث افزايش واكنشهای
متابوليك و در نتيجه افزايش آمادگي قلبي-عروقي و تنفسي بهتري نسبت به دويدن به
جلو مي شود( .)25در دو مطالعه ديگر تربوالنچ و همكاران)2005( 6تاثيرات دويدن به
عقب در افزايش جذب اكسيژن و اثرات متابوليكي را بررسي كرده و گزارش نموده اند
كه دويدن به عقب تاثيرت مثبت و قابل قبولي داشته است (.)22،23
1- Anderson et al.
2- Devita
3- Cipriani et al.
4- Katsavelis et al.
5- Willford et al.
6- Terbulanche et al.
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کوچ و همكاران )2009(1اثر تمرينات حركت به جلو و عقب روي شناخت 2را
مورد بررسي قرار دادند و گزارش نمودند حركت رو به عقب به طور معني داري روي
عملكردهاي شناختي موثرتر از حركت رو به جلو است (.)15
در سالهای اخير مطالعات محدودي در زمينه تاثير شيوههای دويدن در بازتواني
عضالني انجام شده است ،ازجملهآیزنروهمكاران)1999(3تحقيقاتي پيرامون تاثيرپذيري
عضالت ناحيه زانو در طي فعاليت دويدن به جلو و عقب با استفاده از الكترومايوگرافي
انجام دادند و اظهار نمودند كه دويدن به عقب در مقايسه با دويدن به جلو اثرات
مطلوب تري روي توان عضله دارد( .)8چن و همكاران )2000(4راه رفتن به عقب را
روي تردميل مورد مطالعه قرار دادند و آن را با ثبات ترين الگو ذكر نمودند (.)3
در يك مطالعه اشرف و کومار )2008( 5تاثير دويدن به عقب را روي سندرم
دردهاي كشككي-راني مورد بررسي قرار داده و اين تمرينات را به عنوان يكي از
شيوههای توانبخشي در اين بيماران پيشنهاد نموده اند .)16( .مطالعه اي در سال
 2008انجام شد ،پيشنهاد نموده است كه استفاده از يك روش خاص به تنهايي ،براي
پيشگيري ار ضايعات مفصلي كافي نيست(.)5
شاه حسینی و همكاران )2001(6در يك مطالعه تمرينات دويدن به جلو و عقب را
به همراه تمرينات تخته تعادل به كار بردند و گزارش نمودند دويدن به عقب باعث اثر
روي تعادل استاتيك مي گردد(.)2
فخریان و همكاران )2000(7راه رفتن و دويدن به جلو ،عقب و تاثير آن را بر
عملكرد اندام تحتاني مورد بررسي قرار دادند و اعالم نمودند هريك از تمرينات راه
1- Koch et al.
2- Cognition
3- Eisner et al.
4- Chen et al.
5- Kumar & Ashraf
6- Shah Hosseini et al.
7- Fakhrian et al.
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رفتن و دويدن به جلو يا عقب باعث اثرگذاري روي يك سري شاخصهای خاص در
عملكرد اندام تحتاني مي گردد(.)9
در مطالعه ديگري نيز كه توسط ابراهیمی و همكاران)2002( 1انجام شد ،شيوههای
دويدن در پسران جوان مورد بررسي قرار گرفت( .)7معهذا سازوكار اثرات هريك از
شيوههای دويدن به اندازه كافي مورد مطالعه قرار نگرفته است (.)13،24
تاكنون مطالعات محدودي در اين زمينه انجام شده است ،به ويژه اين كه مطالعه
انجام شده توسط ابراهیمی و همكاران ،اثرات شيوههای دويدن در پسران مورد بررسي
قرار گرفته است( .)7هدف از مطالعه حاضر ،بررسي و مقايسه اثر دو شيوه دويدن به
جلو و عقب بر روي عملكرد اندام تحتاني در دختران بوده است.
روشناسی
اين مطالعه يك مطالعه تجربي و مداخله اي است كه در سال  1391در رفسنجان
انجام شد .داوطلبين شامل دانشجويان پسر ساكن خوابگاه دانشجويي دانشگاه ولی
عصر(عج) رفسنجان بودند كه حائز شرايط شركت در اين مطالعه بوده و براي شركت
در مطالعه رضايت داشتند .با توجه به اين شرايط  20نفر با دامنه سني  20-25سال
داوطلب شركت در اين مطالعه شده و تمرينات را به انجام رساندند اين داوطلبين كه
سابقه هيچ گونه آسيب و نقص عضالني-اسكلتي و عصبي نداشتند به صورت تصادفي
به دو گروه مساوي تقسيم شدند.
تمرينات بر اساس برنامه اين مطالعه در طي  6هفته (3جلسه در هر هفته) و به
صورت منظم انجام گرفت .ابتدا داوطلبان مرحله گرم كردن را پشت سر گذاشته و
سپس به مدت  15دقيقه در هر جلسه با سرعت آزاد و راحت مي دويدند ،تمرينات در
1- Ebrahimi et al.

28

بررسی و مقایسهی بین دو شیوه دویدن در بهبود اختالالت عملکردی ...

يك گروه شامل دويدن به عقب و در گروه ديگر دويدن به جلو بود و در انتهاي هر جلسه
تمرين ،مرحله سرد شدن عمومي را انجام مي دادند .در هر جلسه مقاديرآزمونهای
عملكردي اندازهگيري و پس از پايان هفته ششم ارزيابي نهايي انجام وثبت گرديد .هر
آزمون عملكردي با فاصله  30ثانيه  3بار تكرار گرديد و مناسب ترين عدد در  3تكرار
براي هر آزمون در نظر گرفته شد و به طوري كه در عملكردهاي سرعتي كمترين
زمان و در عملكردهاي مربوط به مسافت بيشترين مسافت ثبت گرديد .زمان  30ثانيه
استراحت بر اساس مطالعات قبلي و به منظور بازسازي فعاليت عضالني منظور گرديد.
حداقل زمان استراحت براي بازسازي فعاليت مجدد عضله  10ثانيه پيشنهاد شده
است[ .]20ضمن آن كه در بين اجراي هر آزمون عملكردي با آزمون بعدي  3دقيقه
استراحت براي جلوگيري از اثرات خستگي در نظر گرفته مي شد.
آزمونهای عملكردي در هر دو نوع دويدن يكسان و به شرح ذيل انجام شد:
 -1آزمون جهش متوالي روي يك پا بر اساس زمانSingle Leg Hop Test (SLHT) :

فردي روي پاي غالب مي ايستد و مسافت  6متري را لي لي كنان با حداكثر
سرعت مي دود .زمان پيمودن اين مسافت با كرنومتر دستي اندازه گيري مي شود
(با دقت  0/01ثانيه)
 -2آزمون پرش طول روي يك پا بر اساس مسافتSingle Leg Hop Test For Distance (SLHD):

روي زمين با متر عالمت گذاري مي شود ،فرد پشت خط شروع و روي اندام غالب
ايستاده و به صورت لي لي پريده روي همان اندام پايين مي آيد .فاصله بين خط
شروع تا اولين نقطه تماس پاشنه با زمين ،با متر استاندارد و با دقت  0/5سانتي متر
اندازهگيري مي شود.
 -3آزمون پرش عمودي سارجنتVertical Jumping (VJ) :
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اين پرش در كنار ديوار و در دو مرحله انجام مي شود .در مرحله اول ،يك متر نواري
استاندارد بر روي ديوار چسبانده مي شود ،به نوك انگشت دست آزمون شونده استامپ
زده مي شود .فرد از سمت غالب كنار ديوار مي ايستد و دست خود را باال مي آورد به
طوري كه حداكثر ارتفاعي را كه او در حالت ايستاده و بدون بلند كردن پاها مي تواند
با انگشت مذكور ديوار را لمس كند ،عالمت زده مي شود .در مرحله دوم ،آزمون شونده
دست خود را پايين آورده و به همان حالت پريده و انگشت دست خود را به باالترين
سطح رسانده و ديوار را لمس و عالمت گذاري مي نمايد .اختالف اين دو عدد ثبت و
به عنوان ميزان پرش فرد مشخص مي شود.
 -4آزمون رومبرگ تعديل شده (تست ثبات استاتيك)Modified Romberg (MR) :

براي انجام اين آزمون از يك قطعه اسفنج به ضخامت  10سانتي متر يك كرنومتر
دستي با دقت  0/01ثانيه استفاده شد .آزمودني در روي اسفنج و به صورت صاف مي
ايستد ،در حالي كه دستها روي سينه قالب شده بودند از وي خواسته مي شد روي
پاي غالب خود به صورت نيمه خميده بايستد و چشمان خود را ببندد و سعي نمايد
تعادل خود را حفظ كند .به محض بسته شدن چشمها كرنومتر زده مي شد و وقتي
كه تعادل بيمار بهم مي خورد كرنومتر را قطع كرده و زمان بوسيله يك فرد مستقل
كه از ويژگيهای گروه آگاهي نداشت ،ثبت مي شد.
اطالعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  9مورد تجزيه و تحليل
قرار گرفت .ابتدا تفاوتآزمونهای اوليه و آزمون نهايي در هر داوطلب محاسبه و ثبت
شد ،نتايج اين تفاوتها در دو گروه مقايسه و با استفاده از آزمون  tزوجي محاسبه
گرديد .نهايتا براي تعيين تفاوت بين دو گروه در چهار آزمون عملكردي از تست  tغير
زوجي استفاده شد .بدين صورت كه نتايج تفاوتهای پيش آزمون و آزمون نهايي در
دو گروه مورد مقايسه قرار گرفتند p >0/05 .معني دار در نظر گرفته شد.
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نمونههايي كه داراي يكي از شرايط زير بودند از اين مطالعه حذف شدند.
 -1حضور نامنظم درتمرينات و عدم انجام كامل تمرينات در هر جلسه درماني
 -2ايجاد آسيب يا هرگونه بيماري كه برروي آزمون تاثير گذار باشد
 -3عدم تمايل فرد به ادامه آزمون
یافتهها
ميانگين سني در گروه تمرينات رو به جلو  21/53±2/06و در گروه تمرينات رو به
عقب  21/66±2/02سال بود.
نتايج حاصل از پيش آزمون و پس آزمون نشان داد كه دويدن به عقب بر روي هر
 4آزمون عملكردي به صورت معني داري مؤثر بوده( )p>0/05و باعث افزايش عملكرد
اندام تحتاني گرديد ولي دويدن به جلو تنها بر روي  2آزمون (پرش ارتفاع-تعادل
استاتيك) به صورت معني داري مؤثر بود ( )p>0/05و در دو مورد ديگر اين افزايش
معني دار نشد .در جدول  1ميانگين و انحراف معيار چهار آزمون عملكردي (پيش
آزمون و آزمون نهايي) در طول  6هفته تمرين نشان داده شده است.
جدول -1ميانگين و انحراف معيار ارزيابيهای اوليه و نهايي برحسب روشهای درماني
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بحث و نتیجه گیری
اين مطاله نشان داد كه دويدن به عقب باعث افزايش هر  4نوع عملكرد اندام تحتاني
مي شود در حالي كه دويدن به جلو باعث افزايش دو نوع عملكرد در اندام تحتاني
مي گردد .همچنين اين مطالعه نشان داد دويدن به عقب نسبت به دويدن به جلو
به طور معني داري برخي شاخصهای عملكردي را در اندام تحتاني تغيير مي دهد.
اين مطالعه با نتايج بدست آمده در برخي مطالعات قبلي تطابق دارد از جمله اينكه
مطالعات الكترومايوگرافي مشخص نموده كه فعاليت اندام تحتاني در طول دويدن به
عقب بيشتر از هنگام دويدن به جلو است كه نشان دهنده افزايش و كارآيي بيشتر در
طول دويدن به عقب مي باشد [.]6 ،21
مطالعه حاضر همچنين با پژوهش  Ciprianiو همكاران و مطالعه

Terbulanche

مطابقت دارد [ ]6 ،9در مطالعات مذكور گزارش گرديده است كه دويدن به عقب باعث
بهبود آمادگي قلبي-عروقي و متابوليكي مي شود .مطالعه حاضر ،با مطالعه  Eisnerو
همكاران نيز هم خواني دارد .در مطالعه مذكور گزارش شده كه عضالت زانو در دويدن
به عقب در مقايسه با دويدن به جلو داراي اثرات مثبت بيشتري هستند [.]12
اين مطالعه نتايج حاصل از مطالعات  ]5[ Devitaو  Ciprianiو همكاران [ ،]6مبني
بر اثرات يكسان دويدن به جلو و عقب را تاييد نمي كند .اين امر مي تواند به تفاوت
در انتخاب عوامل تاثير گذار در تمرينات و ارزيابيها و پارامترهاي متفاوت در مطالعه
حاضر مربوط باشد .در مطالعه اي  Ebrahimiو همكاران انجام داده اند[ ]18اگرچه
دويدن در هر دو شيوه به طور معني داري باعث بهبود عملكرد اندامهای تحتاني شده،
اما اثرات دو شيوه دويدن روي عملكرد اندام تحتاني معني دار نبوده است .در مطالعه
حاضر ،نتايج نشان داده است كه دويدن به عقب نسبت به دويدن به جلو ،اثرات
بيشتري روي عملكرد اندام تحتاني داشته است .علت اين تفاوت ممكن است مربوط به
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ويژگي داوطلبين باشد ،زيرا در بررسي حاضر فقط پسرها مورد مطالعه قرار گرفته اند.
با اين وجود ،در مورد اثرات دويدن درآزمونهای جهش متوالي و نيز پرش طول،
شايد بتوان عنوان نمود كه براي خانمها تمرينات دويدن به عقب جديدتر و ناآشناتر از
تمرينات دويدن به جلو محسوب مي شود[ ]3لذا دويدن به عقب مستلزم دقت و توجه
بيشتري در حركات بوده و در نتيجه ممكن است باعث بهبود عملكرد شود []22-23
همچنين نيروي عكس العمل زمين بر اندام تحتاني در دويدن به جلو بيشتر بوده و
متضمن كار عضالني بيشتر و خستگي بيشتر در موقع دويدن مي باشد[ ]3ضمن آن
كه مطالعات اخير نشان داده اند كه پارامترهاي راه رفتن به جلو و عقب با يكديگر
تفاوت معني داري دارند [ ]7كه اين عامل مي تواند در تفاوت اثرات دو شيوه دويدن
مؤثر باشد .در آزمون عملكردي پرش عمودي چون در هر دو گروه دويدن به عقب و
جلو ،گيرندههای حسي و حركتي مرتبط تحريك شده و عضالت مؤثر در پرش ارتفاع
مثل عضالت دوقلوي ساق پا و عضالت چهارسر راني نيز تحريك مي شوند [ ]24ممكن
است عملكرد عضالت در پرش عمودي بهبود يابد .در آزمون عملكردي ثبات استاتيك
نتايج نشان داد كه هر دو شيوه دويدن باعث عملكرد بهتر اين آزمون شده است .به نظر
مي رسد در اثر تمرينات دويدن ،تعادل و حس عمقي بهبود يافته كه اين خود باعث
عملكرد بهتر اندام تحتاني و بهبود وضعيت مي شود [.]25
نتيجه گيري کلی
نتايج اين مطالعه نشان داد كه دويدن به عقب با توجه به فراگير بودن تاثيرات
آن روي عوامل عملكردي مختلف و بهبود قدرت-سرعت و تعادل استاتيك نسبت به
دويدن به جلو ارجحيت دارد.
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