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Abstract 

Background and Aims: Numerous studies have been conducted on muscular fatigue and its impact 

on balance movements, but limited information is available on tiredness and fine motor skills. 

Therefore, the current study was carried out to investigate the effect of shoulder muscle fatigue on 

fine (pencil drawing) and gross (paw pass) skills of professional volleyball players. 

Materials and Methods: A total of 31 skilled volleyball players (16 girls and 15 boys) were selected 

using available sampling method. Research variables were evaluated before and after fatigue. 

Independent and dependent t-test were used to analyze the data in SPSS. The significance level was 

set at p <0.05. 

Results: The results showed that speed and pressure of hand was reduced in girls after fatigue (p 

<0.05), while it increased the hands speed in boys. Variability of hand performance in both groups did 

not changed significantly after fatigue (p >0.05). The speed and precision of volleyball overhand pass 

was similar before and after fatigue. 

Conclusion: According to the results, the fatigue of the shoulder complex muscle decreased the 

performance in the fine skills of the fingers of girls, but it did not affect the performance of the two 

groups regarding the hand gross skills. 
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 هایستدستی والیبالدرشت  حرکات ظریف و بر یاکمربند شانهتأثیر خستگی عضالت 
 

 

 *2الهه آزادیان، 1، مرضیه رفیع1لیال چهارمحالی
 

 رانیواحد همدان، همدان، ا یدانشگاه آزاد اسالم ،یدانشکده علوم انسان ،یو علوم ورزش بدنی تیتربگروه  ،یارشد رفتارحرکت یکارشناس یدانشجو .1

 و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان، همدان، ایرانبدنی  تربیتیار رفتارحرکتی، گروه استاد .2

 
 

 * 15/02/1398مقاله  رشیپذ           25/01/1398مقاله  یبازنگر           25/10/1397مقاله  افتی* در

 

 چکیده

 مقدمه و اهداف
تحقیقات زیادی صورت گرفته است، اما اطالعات محدودی درباره تأثیر خستگی بر  ،و تأثیر آن بر حرکات درشت عضالنیدر ارتباط با خستگی 

بر حرکات ظریف )رسم یک شکل با مداد( و  ایتأثیر خستگی عضالت کمربند شانه یبررسحاضر مطالعه بنابراین هدف  ؛ی ظریف وجود داردهامهارت
 ای بود.های حرفهدرشت دستی )پاس پنجه( والیبالیست

 هاو روش مواد
متغیرهای تحقیق قبل و پس از خستگی مورد . دشدن انتخاب دسترس در یرگیبا روش نمونهپسر(  15دختر و  16والیبالیست ماهر ) 31 حاضر مطالعهدر 

 استفاده شد. p<05/0 داریامعن سطح با SPSSافزار نرماز آزمون تی تست مستقل و وابسته در  هاداده لیوتحلهیتجز یبراارزیابی قرار گرفت. 

 هایافته
( و افزایش سرعت حرکت دست پسران در حرکت p<05/0نشان داد خستگی منجر به کاهش سرعت و فشار دست در دختران )تحقیق حاضر نتایج 

(. همچنین عملکرد p>05/0داد )نشان نداری امعنظریف رسم کردن شده است. تغییرپذیری در حرکت دست در هر دو گروه بعد از خستگی تغییر 
 ورزشکاران در سرعت و دقت پاس پنجه قبل و بعد از خستگی مشابه بود.

  گیرینتیجه
ظریف انگشتان در دختران گردیده است، اما در  هایمهارتای موجب کاهش عملکرد در توان نتیجه گرفت که خستگی عضالت کمربند شانهمی

 و هم در پسران تأثیری نداشته است.های درشت دستی هم در دختران مهارت

 های کلیدیواژه

 های حرکتی ظریفمهارت ؛سرعت و دقت ؛ثبات دست ؛ایخستگی عضالت کمربند شانه

 

و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بدنی  تربیتاستادیار رفتارحرکتی، گروه  ،الهه آزادیاننویسنده مسئول: 

 ان، ایرانهمدان، همد
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 و اهدافمقدمه 

ی فعالیت عضالت و ایجاد نقص بندزمانتواند موجب اختالل در عملکرد عضالت از جمله اختالل در خستگی یکی از عواملی است که می
رزشی، خستگی ممکن است با تأثیر بر حس عمقی، ی گردد. در طول یک رقابت واسکلت-های عضالنیدر الگوی حرکتی و در نهایت آسیب

عضالنی را تغییر داده و موجب کاهش در نگهداری و -، کنترل عصبی]1[منجر به کاهش توانایی ادراک موقعیت مفصل و اندام در فضا گردد
الت قبل الگوی فعال شدن عض ،گردد. از سوی دیگر [5, 4]هماهنگی، فعالیت و تولید نیرو در عضالت [3]کاهش ثبات وضعیتی ،]2]ثبات بدن

کامل با هم متفاوت است. بعد از ایجاد خستگی زمان فعال بودن عضالت، برای حفظ ثبات در تعادل افراد به  طور بهو پس از خستگی 
های تواند اطالعات رسیده از منابع حسی به مغز را مختل کند و منجر به کاهش سرعت انتقال پیامخستگی می [7, 6].یابدشدت افزایش می

 [8].جبرانی و تعادل اثر گذارد مؤثراسکلتی گردد و بر توانایی حرکات -آوران و وابران به سیستم عضالنی
ظریف ی هامهارتهای درشت دستی و شود و به دو دسته مهارترا شامل میای از حرکات روزمره انسان حرکات ظریف بخش عمده

های شده بازو و دست و مهارتهای حرکتی درشت شامل دستکاری اشیاء بزرگ با حرکات کنترلمهارت ؛[10, 9]شودانگشتی تقسیم می
 یف به علل متعددیحرکتی ظر یهامهارت [11].شده دست و انگشتان استکنترلظریف انگشتی شامل دستکاری اشیاء کوچکتر با حرکات 

تر فیعضالنی ظر یهاده از گروهو نیز به دلیل استفا هاحرکتی مغز به آنپیشکتی و حر افتن بخش وسیعی از مناطق قشری مانند اختصاص
ر ینسبت به سا یبیشتر ی، اختالل عملکردیا بیماریعه یو متعاقب ضا داشته حرکتی درشت یهانسبت به مهارت یبیشتر یریپذآسیب

 [12].دهندها از خود نشان میمهارت
های مهم ثبات در اجرا در مورد تاثیر خستگی بر حرکات درشت مطالعات زیادی صورت گرفته است. به این دلیل که تعادل یکی از شاخص

دهد که اند، گزارشات نشان میشود، مطالعات متعددی تأثیر خستگی بر تعادل را مورد بررسی قرار دادههای ورزشی تلقی میو نیز فعالیت
کاهش هماهنگی، کنترل  [14]، افزایش نوسانات و سرعت حرکت مرکز فشار پا[13]ش عملکرد تعادلی ایستا و پویاخستگی موجب کاه

گردد. همچنین در ارتباط با تأثیر خستگی بر عملکردهای بیومکانیکی نیز می [15]عضالنی و ظرفیت تولید نیرو در حرکت پرش عمودی
ای، مشخص شده است که شده در زمینه تأثیر خستگی بر عضالت کمربند شانهدر معدود مطالعات انجامی انجام گردیده است. مطالعات

تواند بر ای حرکات بازو تأثیرگذار است و میشود که بر زوایا و سرعت زاویهخستگی منجر به تغییرات کینماتیک در کتف و حرکات آن می
 [16].ثیر منفی بگذاردسرعت و دقت پاس هندبال تأ

دهنده ی مرور مطالعات گذشته در خصوص اثرات خستگی بر حفظ تعادل، ثبات قامت، فعالیت عضالت و بیومکانیک حرکت، نشانکل طور به
های ظریف دستی کمتر مورد توجه اما مطالعه در مورد تأثیر خستگی بر مهارت ،باشدخستگی بر بدن و عملکرد فرد میدار امعنتأثیر منفی و 

بررسی تأثیر خستگی بر حرکات ظریف و درشت حاضر هدف از انجام پژوهش توجه به عدم وجود مطالعه در این موضوع با بوده است. 
های باالی دست، تحقیق ای بر پرتابباشد. با توجه به مطالب ذکرشده و نقش عضالت کمربند شانههای ماهر میدستی در والیبالیست

ی ای بر حرکات ظریف دست در ورزشکاران نخبهآیا خستگی عضالت کمربند شانه هک حاضر قصد دارد به این سؤاالت پاسخ دهد
و آیا خستگی تأثیر متفاوتی بر حرکات  ی والیبالیست تأثیر داردآیا خستگی بر حرکات درشت دستی ورزشکاران نخبه ،والیبالیست تأثیر دارد

 یا خیر. های زن و مرد دارددرشت و ظریف والیبالیست

 هاروشمواد و 
ها پرداخته شد. با توجه ای بر حرکات ظریف و درشت دستی والیبالیستبه بررسی تأثیر خستگی عضالت کمربند شانه حاضردر مطالعه کمّی 

های باشد. جامعه آماری این پژوهش والیبالیستتجربی مینیمهآوری اطالعات و ایجاد مداخله )خستگی(، طرح پژوهش از نوع به نحوه جمع
با  G*Powerافزار نرمبا استفاده از در دسترس انتخاب شدند. صورت  بهپسر(  15دختر و  16نفر ) 31 هاآنان بودند که از بین شهر همد
معیار ورود برای شرکت در این پژوهش شامل دامنه سنی بین نفر تخمین زده شد.  15حجم نمونه در هر گروه  80/0و توان  8/0اندازه اثر 

کنندگان در این های ملی بود. در صورتی که شرکتسال سابقه مداوم فعالیت در این ورزش و شرکت در رقابت 4ن سال، داشت 18تا  15
از مطالعه کنار گذاشته شدند. پس از انتخاب، تمامی  ،دیدگی در اندام فوقانی و تحتانی در یک سال گذشته بودندپژوهش دارای سابقه آسیب

 طور بهها گیری متغیرو چگونگی اندازه هاشیآزمات در آزمون را تکمیل کردند و سپس مراحل انجام نامه جهت شرککنندگان رضایتشرکت
 پروتکل پژوهش حاضر در کمیته پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان به تصویب رسید.ها تشریح شد. کامل برای آزمودنی

جام حرکات جنبشی و کششی گرم کردند. سپس با استفاده از وزنه اقدام به دقیقه با ان 10قبل از اجرای پروتکل خستگی افراد به مدت 
توانست در هر ای که فرد میکنندگان گردید. برای انتخاب وزنه مورد نظر، ابتدا حداکثر وزنهای شرکتخسته کردن عضالت کمربند شانه

وزنه مورد نظر عنوان  بهدرصد این مقدار،  60گردید. سپس گیری صفحه آناتومیکی )ساجیتال، فرونتال(، در یک حرکت بلند کند، اندازه
درجه باال آوردند و این حرکت را تا حالت واماندگی تکرار  150کنندگان حرکت دست را از وضعیت آناتومیکی تا شرکت [17].انتخاب شد

 کردند.
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سنج ثباتگیری حرکات ظریف دستی از دستگاه گیری قرار گرفتند. برای اندازهمتغیرهای پژوهش قبل و پس از اعمال خستگی مورد اندازه
این دستگاه طبق نظر متخصصین رفتار حرکتی دارای اعتبار است و مورد تایید قرار گرفته رانیان استفاده شد. ساخت شرکت دانش ساالر ای

گردد. با استفاده از یک قلم، جهت، فشار و متصل می تاپلپگیرد و به این دستگاه شامل یک صفحه است که به حالت افقی قرار میاست. 
ارزیابی حرکت دست، قبل و بعد از خستگی،  منظور بهشود. افزار اکسل منتقل میو به نرم زمان کل حرکات دست در مانیتور مشاهده

 .(1کاغذ روی صفحه دستگاه نصب شده بود( را از چپ به راست کشیدند )شکل وسیله  به) Wکنندگان با استفاده از قلم، شکل شرکت
محاسبه گردید. تغییرپذیری  ،دادهمچنین سه نقطه که قلم تغییر مسیر مینقطه شامل نقطه شروع و پایان و  5میانگین فشار دست افراد در 

گیری انحراف استاندارد فشار دست در این پنج نقطه محاسبه شد. سرعت مشخصه ثبات دست از طریق اندازهعنوان  بهدر فشار دست نیز 
 آمد. به دستجایی و زمان حرکت کلی هحرکت دست نیز از طریق تقسیم جاب

 
 ابزار سنجش ثبات دست : 1تصویر 

 
 

متر سانتی 50در  50گیری حرکت درشت دستی، سرعت و دقت پاس پنجه مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور مربعی به ابعاد برای اندازه
های داد کل پاسبرای مردان بود. تع 43/2برای زنان و  24/2متر و فاصله هدف تا زمین  3روی دیوار مشخص گردید. فاصله فرد از دیوار 

 (.2)شکل  ]16[دوربین ضبط و سپس شمارش گردیدوسیله  بههای صحیح فرد و نیز تعداد پاس
 

 سرعت و دقت پاس پنجه والیبالاجرای آزمون  :2تصویر 

 
 

کنونی در پژوهش اسمیرنوف استفاده شد. -کلموگروفهای پارامتریک از آزمون ها و امکان استفاده از آزمونبرای بررسی نرمال بودن داده
-Tبرای بررسی تأثیر خستگی بر ثبات دست )حرکت ظریف(، دقت و سرعت پاس پنجه )حرکت درشت( دختران و پسران والیبالیست از 

test گروهی( از ها قبل و بعد از خستگی )بینوابسته و برای بررسی اختالف بین گروهT-test  وهیتجزمستقل استفاده شد. کلیه مراحل-
 انجام شد. p<05/0با سطح معناداری  و 16نسخه  SPSS افزارنرمها با استفاده از اری دادهآم لیتحل
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 هایافته
 آورده شده است.  1در جدول شماره حاضر، کنندگان در پژوهش اطالعات دموگرافیک شرکت

 
 هامشخصات دموگرافیک آزمودنی: 1جدول 

  Mean SD SE 

 دختر

 5/0 2 8/18 )سال( سن

 5/1 1/6 167 متر(تی)سانقد

 2/2 01/9 9/58 )کیلوگرم(وزن

 پسر

 2/0 8/0 8/15 )سال( سن

 3/1 1/5 4/174 متر()سانتیقد

 1/2 4/8 7/62 )کیلوگرم(وزن

 
نشان داد که سرعت حرکت دست قبل  توسط آزمون تی تست مستقل مقایسه سرعت حرکت دست در حرکت ظریف، قبل و بعد از خستگی

اما بعد از ایجاد خستگی سرعت حرکت دست در  ،(p=011/0و  t=89/2بیشتر از پسران بود )داری اطور معن بهگروه دختران از خستگی در 
نیز مشخص است سرعت  1طور که در نمودار (. همانp=09/0و  t=78/1نداشت )داری امعندختران و پسران از لحاظ آماری اختالف 

 (.p=02/0و  t=63/2پیدا کرده است )داری امعن حرکت دست در پسران بعد از خستگی افزایش
که در  طورهماناما  ،(p>05/0بر فشار دست گروه دختران ندارد )داری امعننشان داد خستگی تأثیر  تی تست وابسته نتایج تحلیل آماری

 .انددر فشار دست خود نشان دادهداری امعننیز مشخص است گروه پسران بعد از خستگی افزایش  1نمودار 
 

 )راست( تأثیر خستگی بر سرعت حرکت دست، )چپ( تأثیر خستگی بر فشار دست: 1 نمودار

 

                
 

حرکت پذیری تغییربر داری امعنبررسی نتایج تی تست مستقل و وابسته، مربوط به تغییرپذیری در حرکت ظریف نشان داد که خستگی تأثیر 
 (. 2دو گروه دختران و پسران نداشته است )جدول دست در هر 

 

 قبل و بعد از خستگیپذیری حرکت دست تغییری گروهدرونمقایسه بین گروهی و : 2جدول 

  

 
 
 
 
 

 3ها در جدول در مورد تأثیر خستگی بر حرکات درشت دستی شامل دقت و سرعت پاس پنجه والیبالیستتی تست مستقل و وابسته  نتایج
گروه قبل و بعد از خستگی  در دقت و سرعت پاس پنجه هر دوداری امعنگردد، اختالف که مالحظه می طورهماننشان داده شده است. 

 (.p>05/0) وجود ندارد
 

 t (Sig)ی گروهدرون بعد از خستگی قبل از خستگی 

 609/0(523/0) 4/301(6/88) 5/283(6/86) دختر

 399/0(869/0) 2/314(7/83) 3/333(3/94) پسر

  t (Sig) (14/0)53/1 (68/0)41/0بین گروهی 
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 قبل و بعد از خستگیپذیری حرکت دست تغییری گروهدرونمقایسه بین گروهی و  :3جدول 

 t (Sig)ی گروهدرون بعد از خستگی قبل از خستگی گروه متغیر

 دقت

 7/0(47/0) 7/22(3/7) 22(6/5) دختر

 54/1(13/0) 4/22(8/6) 21(9/4) پسر

  t (Sig) (53/0)62/0 (88/0)14/0بین گروهی 

 سرعت

 06/0(94/0) 47/1(54/0) 48/1(49/0) دختر

 57/0(57/0) 48/1(52/0) 52/1(42/0) پسر

  t (Sig) (78/0)26/0 (97/0)035/0بین گروهی 

 

 بحث
ای بود. های حرفهت دستی والیبالیستی بر حرکات ظریف و درشاکمربند شانهتعیین تأثیر خستگی عضالت حاضر هدف از انجام پژوهش 

نتایج این پژوهش نشان داد که خستگی موجب کاهش سرعت حرکت دست و همچنین کاهش فشار دست در حرکت ظریف گرفتن قلم و 
ها ن وزنهگردیده بود. با توجه به نحوه گرفتداری اغیرمعندر پسران فشار دست دچار افزایش  که یحال درگردد، رسم خطوط، در دختران می

بنابراین مقدار  ؛ای، عضالتی که در گرفتن نیز نقش دارند، با انقباض ایزومتریک دچار خستگی شده بودندعالوه بر عضالت کمربند شانه
-در پسران شاهد افزایش فشار ناچیزی به قلم نیز شده بود. این موضوع میکه  حالی فشار واردشده بر قلم در دختران کاهش یافته بود، در

خستگی عضالت گردن  ( بیان کردند1396های جنسیتی در قدرت عضالت به نفع پسران باشد. افهمی و همکاران )واند به دلیل اختالفت
های خستگی گیرنده ،موجب افزایش خطای بازسازی زاویه در گردن ورزشکاران نسبت به افراد غیرورزشکار گردیده است. به بیان دیگر

تر طور که پیشهمان [18].که دارای آسیب در ناحیه گردن هستند موجب افزایش تأثیر خستگی شده استعمقی گردن در افرادی  حسی
و نیز به دلیل استفاده  هاحرکتی مغز به آنپیشکتی و حر افتن بخش وسیعی از مناطق قشری اختصاصبه دلیل  حرکات ظریفاشاره گردید، 

، اختالل یا بیماریعه یو متعاقب ضا داشته حرکتی درشت یهانسبت به مهارت یبیشتر یریپذتر آسیبفیعضالنی ظر یهااز گروه
 [12, 11].دهندشان میها از خود نر مهارتینسبت به سا یبیشتر یعملکرد

نشان داد که قبل از خستگی سرعت حرکت دست در رسم حاضر های پژوهش این نتایج در مورد سرعت حرکت قلم نیز تکرار گردید. یافته
ن افزایش اما بعد از ایجاد خستگی سرعت حرکت دست در دختران کاهش و در پسرا ،این خطوط در دختران نسبت به پسران بیشتر بود

سرعت عملکرد دست در پسران  که یمعنبدین  ؛نبوددار امعنیافته بود، طوری که اختالف بین دختران و پسران بعد از خستگی داری امعن
های ظریف به جنسیت افراد و همچنین ممکن دهد که تأثیر خستگی بر مهارتافزایش و در دختران کاهش یافته بود. این نتایج نشان می

ح مهارت افراد نیز بستگی داشته باشد. همچنین از نتایج مهم این پژوهش محاسبه تغییرپذیری در حرکت دست افراد قبل و بعد است به سط
های افزایش تغییرپذیری در تالشباشد. عضالنی در رفتار حرکتی انسان می-دهنده کیفیت کنترل عصبیاز خستگی بود. تغییرپذیری نشان

های تواند به علت اختالل در کانالمی ، نویز را تغییرپذیری در حرکاتنظر قرار داد وان کاهش کنترل حرکتی مدتوان به عندرپی را میپی
ین اتفاقات در سطح سیستم عصبی ثباتی در عملکرد عصبی دانست که خستگی یکی از داللیل اصلی ا، همچنین بی[20]ها، سیناپس[19]یونی
 معنیبدین  ؛ها نداشته استبر تغییرپذیری حرکت ظریف انگشتان والیبالیستداری امعنهای این تحقیق خستگی تأثیر بنابر یافته [21].باشدمی
های احمدی و همکاران یافتهیر عملکرد سیستم کنترل حرکت در افراد ورزشکار گردد. خستگی نتوانسته است موجب ایجاد نویز یا تغیکه 

دریافت اطالعات حس عمقی بهتر، تأثیر کمتری دلیل  به(، همسو با این نتایج بیان کرد که خستگی در افراد ورزشکار ممکن است 1394)
در زمینه تأثیر خستگی بر  [22].عضالنی در ورزشکاران باشد-عصبیدهنده قدرت و کیفیت کنترل تواند نشان. این موضوع میداشته باشد

 باشد.می نیاز به تحقیقات بیشتریهای ظریف مهارت
را در اجرای پاس پنجه والیبال در هر دو گروه داری امعننتایج این مطالعه در مورد دقت و سرعت پاس پنجه نشان داد که خستگی تغییر 

های پژوهش حاضر نشان دادند که جنسیت موجب تغییر تأثیر (، مطابق با یافته1394زاده و همکاران )زنان و مردان ایجاد نکرده است. شنبه
های این پژوهش نشان دادند خستگی تأثیری بر ( مطابق با یافته1396همچنین حاتمی و همکاران ) ]23].گرددخستگی بر تعادل نمی

توان نتیجه گرفت که مطابق با قوانین والیبال، افراد دارای تجربه در این بنابراین می ؛[24]ها نداشته استت پنالتی بسکتبالیستعملکرد شو
ی هامهارتتواند بر خستگی می ،های پژوهش حاضررکت داشته باشند. منطبق با یافتههای فشرده شتوانند در رقابترشته ورزشی می

این موضوع در دو گیرد. تر کمتر تحت تأثیر خستگی قرار میی درشتهامهارتظریف انگشتی تأثیرگذار باشد، اما عملکرد افراد در اجرای 
ز آورده شده است، خستگی در مردان والیبالیست نسبت به زنان تاثیر طور که در نتایج نیگروه زنان و مردان کمی متفاوت است، همان
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توان بیان کرد که عضالت ظریف در زنان شاید به دلیل فیزیولوژی و آناتومی بنابراین می ؛های ظریف داشته استکمتری بر مهارت
عدم شرکت افراد غیرورزشکار در این کنونی هش های پژویکی از محدودیت. متفاوت، در برابر خستگی تاثیرپذیری بیشتری نشان داده است

های شود در پژوهشگیری یک مهارت عملکردی ویژه )پاس پنجه( امکان وجود گروه کنترل نبود. پیشنهاد میمطالعه بود که به دلیل اندازه
 گیرد. های سنی مختلف مورد بررسی قرارهای حرکتی ظریف و درشت در گروهآینده تأثیر خستگی بر سایر مهارت

 گیرینتیجه
گیری کرد که خستگی در حرکات توان نتیجه، میکنونی با توجه به تأثیر آمادگی جسمانی در بروز خستگی و با در نظر گرفتن نتایج مطالعه

ر طور که مشاهده گردید خستگی بر عملکرد ظریف انگشتان دختران تأثیظریف نیز به سطح آمادگی جسمانی افراد ارتباط دارد. همان
بنابراین به مربیان  ؛آنان مشاهده نگردید عملکردداشت، اما در پسران شاید به دلیل قدرت عضالنی بیشتر، تغییرات منفی در داری امعن

 گردد که به سطح آمادگی جسمانی در ورزشکاران خود، توجه بیشتری مبذول داشته باشند.پیشنهاد می

 تشکر و قدردانی
آزاد دانشگاه مسئولین آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی ما را یاری نمودند و از کنونی، ا که در انجام پژوهش هنیدوسیله از تمام آزموبدین
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