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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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چکیده
مقدمه و اهداف
در ارتباط با خستگی عضالنی و تأثیر آن بر حرکات درشت ،تحقیقات زیادی صورت گرفته است ،اما اطالعات محدودی درباره تأثیر خستگی بر
مهارتهای ظریف وجود دارد؛ بنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر خستگی عضالت کمربند شانهای بر حرکات ظریف (رسم یک شکل با مداد) و
درشت دستی (پاس پنجه) والیبالیستهای حرفهای بود.
مواد و روشها
در مطالعه حاضر  31والیبالیست ماهر ( 16دختر و  15پسر) با روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .متغیرهای تحقیق قبل و پس از خستگی مورد
ارزیابی قرار گرفت .برای تجزیهوتحلیل دادهها از آزمون تی تست مستقل و وابسته در نرمافزار  SPSSبا سطح معناداری  p>0/05استفاده شد.
یافتهها
نتایج تحقیق حاضر نشان داد خستگی منجر به کاهش سرعت و فشار دست در دختران ( )p>0/05و افزایش سرعت حرکت دست پسران در حرکت
ظریف رسم کردن شده است .تغییرپذیری در حرکت دست در هر دو گروه بعد از خستگی تغییر معناداری نشان نداد ( .)p<0/05همچنین عملکرد
ورزشکاران در سرعت و دقت پاس پنجه قبل و بعد از خستگی مشابه بود.
نتیجهگیری
میتوان نتیجه گرفت که خستگی عضالت کمربند شانهای موجب کاهش عملکرد در مهارتهای ظریف انگشتان در دختران گردیده است ،اما در
مهارتهای درشت دستی هم در دختران و هم در پسران تأثیری نداشته است.
واژههای کلیدی
خستگی عضالت کمربند شانهای؛ ثبات دست؛ سرعت و دقت؛ مهارتهای حرکتی ظریف
نویسنده مسئول :الهه آزادیان ،استادیار رفتارحرکتی ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
همدان ،همدان ،ایران
آدرس الکترونیکیazadian1@yahoo.com :
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خستگی یکی از عواملی است که میتواند موجب اختالل در عملکرد عضالت از جمله اختالل در زمانبندی فعالیت عضالت و ایجاد نقص
در الگوی حرکتی و در نهایت آسیبهای عضالنی-اسکلتی گردد .در طول یک رقابت ورزشی ،خستگی ممکن است با تأثیر بر حس عمقی،
منجر به کاهش توانایی ادراک موقعیت مفصل و اندام در فضا گردد] ،[1کنترل عصبی-عضالنی را تغییر داده و موجب کاهش در نگهداری و
ثبات بدن[ ،[2کاهش ثبات وضعیتی[ ]3هماهنگی ،فعالیت و تولید نیرو در عضالت[ ]5 ,4گردد .از سوی دیگر ،الگوی فعال شدن عضالت قبل
و پس از خستگی به طور کامل با هم متفاوت است .بعد از ایجاد خستگی زمان فعال بودن عضالت ،برای حفظ ثبات در تعادل افراد به
شدت افزایش مییابد ]7 ,6[.خستگی می تواند اطالعات رسیده از منابع حسی به مغز را مختل کند و منجر به کاهش سرعت انتقال پیامهای
آوران و وابران به سیستم عضالنی-اسکلتی گردد و بر توانایی حرکات مؤثر جبرانی و تعادل اثر گذارد]8[.
حرکات ظریف بخش عمدهای از حرکات روزمره انسان را شامل میشود و به دو دسته مهارتهای درشت دستی و مهارتهای ظریف
انگشتی تقسیم میشود[]10 ,9؛ مهارتهای حرکتی درشت شامل دستکاری اشیاء بزرگ با حرکات کنترلشده بازو و دست و مهارتهای
ظریف انگشتی شامل دستکاری اشیاء کوچکتر با حرکات کنترلشده دست و انگشتان است ]11[.مهارتهای حرکتی ظریف به علل متعددی
مانند اختصاص یافتن بخش وسیعی از مناطق قشر حرکتی و پیشحرکتی مغز به آنها و نیز به دلیل استفاده از گروههای عضالنی ظریفتر
آسیبپذیری بیشتری نسبت به مهارتهای حرکتی درشت داشته و متعاقب ضایعه یا بیماری ،اختالل عملکردی بیشتری نسبت به سایر
مهارتها از خود نشان میدهند]12[.
در مورد تاثیر خستگی بر حرکات درشت مطالعات زیادی صورت گرفته است .به این دلیل که تعادل یکی از شاخصهای مهم ثبات در اجرا
و نیز فعالیتهای ورزشی تلقی میشود ،مطالعات متعددی تأثیر خستگی بر تعادل را مورد بررسی قرار دادهاند ،گزارشات نشان میدهد که
خستگی موجب کاهش عملکرد تعادلی ایستا و پویا[ ،]13افزایش نوسانات و سرعت حرکت مرکز فشار پا[ ]14کاهش هماهنگی ،کنترل
عضالنی و ظرفیت تولید نیرو در حرکت پرش عمودی[ ]15میگردد .همچنین در ارتباط با تأثیر خستگی بر عملکردهای بیومکانیکی نیز
مطالعاتی انجام گردیده است .در معدود مطالعات انجامشده در زمینه تأثیر خستگی بر عضالت کمربند شانهای ،مشخص شده است که
خستگی منجر به تغییرات کینماتیک در کتف و حرکات آن میشود که بر زوایا و سرعت زاویهای حرکات بازو تأثیرگذار است و میتواند بر
سرعت و دقت پاس هندبال تأثیر منفی بگذارد]16[.
به طور کل ی مرور مطالعات گذشته در خصوص اثرات خستگی بر حفظ تعادل ،ثبات قامت ،فعالیت عضالت و بیومکانیک حرکت ،نشاندهنده
تأثیر منفی و معنادار خستگی بر بدن و عملکرد فرد میباشد ،اما مطالعه در مورد تأثیر خستگی بر مهارتهای ظریف دستی کمتر مورد توجه
بوده است .با توجه به عدم وجود مطالعه در این موضوع هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر خستگی بر حرکات ظریف و درشت
دستی در والیبالیستهای ماهر میباشد .با توجه به مطالب ذکرشده و نقش عضالت کمربند شانهای بر پرتابهای باالی دست ،تحقیق
حاضر قصد دارد به این سؤاالت پاسخ دهد که آیا خستگی عضالت کمربند شانهای بر حرکات ظریف دست در ورزشکاران نخبهی
والیبالیست تأثیر دارد ،آیا خستگی بر حرکات درشت دستی ورزشکاران نخبهی والیبالیست تأثیر دارد و آیا خستگی تأثیر متفاوتی بر حرکات
درشت و ظریف والیبالیستهای زن و مرد دارد یا خیر.
مواد و روشها
در مطالعه کمّی حاضر به بررسی تأثیر خستگی عضالت کمربند شانهای بر حرکات ظریف و درشت دستی والیبالیستها پرداخته شد .با توجه
به نحوه جمعآوری اطالعات و ایجاد مداخله (خستگی) ،طرح پژوهش از نوع نیمهتجربی میباشد .جامعه آماری این پژوهش والیبالیستهای
شهر همدان بودند که از بین آنها  31نفر ( 16دختر و  15پسر) به صورت در دسترس انتخاب شدند .با استفاده از نرمافزار  G*Powerبا
اندازه اثر  0/8و توان  0/80حجم نمونه در هر گروه  15نفر تخمین زده شد .معیار ورود برای شرکت در این پژوهش شامل دامنه سنی بین
 15تا  18سال ،داشتن  4سال سابقه مداوم فعالیت در این ورزش و شرکت در رقابتهای ملی بود .در صورتی که شرکتکنندگان در این
پژوهش دارای سابقه آسیبدیدگی در اندام فوقانی و تحتانی در یک سال گذشته بودند ،از مطالعه کنار گذاشته شدند .پس از انتخاب ،تمامی
شرکتکنندگان رضایتنامه جهت شرکت در آزمون را تکمیل کردند و سپس مراحل انجام آزمایشها و چگونگی اندازهگیری متغیرها به طور
کامل برای آزمودنیها تشریح شد .پروتکل پژوهش حاضر در کمیته پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان به تصویب رسید.
قبل از اجرای پروتکل خستگی افراد به مدت  10دقیقه با انجام حرکات جنبشی و کششی گرم کردند .سپس با استفاده از وزنه اقدام به
خسته کردن عضالت کمربند شانهای شرکتکنندگان گردید .برای انتخاب وزنه مورد نظر ،ابتدا حداکثر وزنهای که فرد میتوانست در هر
صفحه آناتومیکی (ساجیتال ،فرونتال) ،در یک حرکت بلند کند ،اندازهگیری گردید .سپس  60درصد این مقدار ،به عنوان وزنه مورد نظر
انتخاب شد ]17[.شرکتکنندگان حرکت دست را از وضعیت آناتومیکی تا  150درجه باال آوردند و این حرکت را تا حالت واماندگی تکرار
کردند.
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متغیرهای پژوهش قبل و پس از اعمال خستگی مورد اندازهگیری قرار گرفتند .برای اندازهگیری حرکات ظریف دستی از دستگاه ثباتسنج
ساخت شرکت دانش ساالر ایرانیان استفاده شد .این دستگاه طبق نظر متخصصین رفتار حرکتی دارای اعتبار است و مورد تایید قرار گرفته
است .این دستگاه شامل یک صفحه است که به حالت افقی قرار میگیرد و به لپتاپ متصل میگردد .با استفاده از یک قلم ،جهت ،فشار و
زمان کل حرکات دست در مانیتور مشاهده و به نرمافزار اکسل منتقل میشود .به منظور ارزیابی حرکت دست ،قبل و بعد از خستگی،
شرکتکنندگان با استفاده از قلم ،شکل ( Wبه وسیله کاغذ روی صفحه دستگاه نصب شده بود) را از چپ به راست کشیدند (شکل .)1
میانگین فشار دست افراد در  5نقطه شامل نقطه شروع و پایان و همچنین سه نقطه که قلم تغییر مسیر میداد ،محاسبه گردید .تغییرپذیری
در فشار دست نیز به عنوان مشخصه ثبات دست از طریق اندازهگیری انحراف استاندارد فشار دست در این پنج نقطه محاسبه شد .سرعت
حرکت دست نیز از طریق تقسیم جابهجایی و زمان حرکت کلی به دست آمد.
تصویر  :1ابزار سنجش ثبات دست

برای اندازه گیری حرکت درشت دستی ،سرعت و دقت پاس پنجه مورد ارزیابی قرار گرفت .بدین منظور مربعی به ابعاد  50در  50سانتیمتر
روی دیوار مشخص گردید .فاصله فرد از دیوار  3متر و فاصله هدف تا زمین  2/24برای زنان و  2/43برای مردان بود .تعداد کل پاسهای
فرد و نیز تعداد پاسهای صحیح به وسیله دوربین ضبط و سپس شمارش گردید]( [16شکل .)2
تصویر  :2اجرای آزمون سرعت و دقت پاس پنجه والیبال

برای بررسی نرمال بودن دادهها و امکان استفاده از آزمونهای پارامتریک از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف استفاده شد .در پژوهش کنونی
برای بررسی تأثیر خستگی بر ثبات دست (حرکت ظریف) ،دقت و سرعت پاس پنجه (حرکت درشت) دختران و پسران والیبالیست از T-
 testوابسته و برای بررسی اختالف بین گروهها قبل و بعد از خستگی (بینگروهی) از  T-testمستقل استفاده شد .کلیه مراحل تجزیهو-
تحلیل آماری دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  16و با سطح معناداری  p>0/05انجام شد.
فصلنامه علمی – پژوهشی طب توانبخشی *
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یافتهها
اطالعات دموگرافیک شرکتکنندگان در پژوهش حاضر ،در جدول شماره  1آورده شده است.
جدول  :1مشخصات دموگرافیک آزمودنیها
سن (سال)
دختر

پسر

SD
2

Mean
18/8

SE
0/5

قد(سانتیمتر)

167

6/1

1/5

وزن(کیلوگرم)

58/9

9/01

2/2

سن (سال)

15/8

0/8

0/2

قد(سانتیمتر)

174/4

5/1

1/3

وزن(کیلوگرم)

62/7

8/4

2/1

مقایسه سرعت حرکت دست در حرکت ظریف ،قبل و بعد از خستگی توسط آزمون تی تست مستقل نشان داد که سرعت حرکت دست قبل
از خستگی در گروه دختران به طور معناداری بیشتر از پسران بود ( t=2/89و  ،)p=0/011اما بعد از ایجاد خستگی سرعت حرکت دست در
دختران و پسران از لحاظ آماری اختالف معناداری نداشت ( t=1/78و  .)p=0/09همانطور که در نمودار  1نیز مشخص است سرعت
حرکت دست در پسران بعد از خستگی افزایش معناداری پیدا کرده است ( t=2/63و .)p=0/02
نتایج تحلیل آماری تی تست وابسته نشان داد خستگی تأثیر معناداری بر فشار دست گروه دختران ندارد ( ،)p<0/05اما همانطور که در
نمودار  1نیز مشخص است گروه پسران بعد از خستگی افزایش معناداری در فشار دست خود نشان دادهاند.
نمودار ( :1راست) تأثیر خستگی بر سرعت حرکت دست( ،چپ) تأثیر خستگی بر فشار دست

بررسی نتایج تی تست مستقل و وابسته ،مربوط به تغییرپذیری در حرکت ظریف نشان داد که خستگی تأثیر معناداری بر تغییرپذیری حرکت
دست در هر دو گروه دختران و پسران نداشته است (جدول .)2
جدول  :2مقایسه بین گروهی و درونگروهی تغییرپذیری حرکت دست قبل و بعد از خستگی
قبل از خستگی

بعد از خستگی

درونگروهی )t (Sig

دختر

(283/5)86/6

(301/4)88/6

(0/609)0/523

پسر

(333/3)94/3

(314/2)83/7

(0/399)0/869

بین گروهی )t (Sig

(1/53)0/14

(0/41)0/68

نتایج تی تست مستقل و وابسته در مورد تأثیر خستگی بر حرکات درشت دستی شامل دقت و سرعت پاس پنجه والیبالیستها در جدول 3
نشان داده شده است .همانطور که مالحظه میگردد ،اختالف معناداری در دقت و سرعت پاس پنجه هر دو گروه قبل و بعد از خستگی
وجود ندارد (.)p<0/05
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جدول  :3مقایسه بین گروهی و درونگروهی تغییرپذیری حرکت دست قبل و بعد از خستگی
متغیر

دقت

سرعت

گروه

قبل از خستگی

بعد از خستگی

درونگروهی )t (Sig

دختر

(22)5/6

(22/7)7/3

(0/7)0/47

پسر

(21)4/9

(22/4)6/8

(1/54)0/13

بین گروهی )t (Sig

(0/62)0/53

(0/14)0/88

دختر

(1/48)0/49

(1/47)0/54

(0/06)0/94

پسر

(1/52)0/42

(1/48)0/52

(0/57)0/57

بین گروهی )t (Sig

(0/26)0/78

(0/035)0/97

بحث
هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین تأثیر خستگی عضالت کمربند شانهای بر حرکات ظریف و درشت دستی والیبالیستهای حرفهای بود.
نتایج این پژوهش نشان داد که خستگی موجب کاهش سرعت حرکت دست و همچنین کاهش فشار دست در حرکت ظریف گرفتن قلم و
رسم خطوط ،در دختران میگردد ،در حالی که در پسران فشار دست دچار افزایش غیرمعناداری گردیده بود .با توجه به نحوه گرفتن وزنهها
عالوه بر عضالت کمربند شانه ای ،عضالتی که در گرفتن نیز نقش دارند ،با انقباض ایزومتریک دچار خستگی شده بودند؛ بنابراین مقدار
فشار واردشده بر قلم در دختران کاهش یافته بود ،در حالی که در پسران شاهد افزایش فشار ناچیزی به قلم نیز شده بود .این موضوع می-
تواند به دلیل اختالفهای جنسیتی در قدرت عضالت به نفع پسران باشد .افهمی و همکاران ( )1396بیان کردند خستگی عضالت گردن
موجب افزایش خطای بازسازی زاویه در گردن ورزشکاران نسبت به افراد غیرورزشکار گردیده است .به بیان دیگر ،خستگی گیرندههای
حسی عمقی گردن در افرادی که دارای آسیب در ناحیه گردن هستند موجب افزایش تأثیر خستگی شده است ]18[.همانطور که پیشتر
اشاره گردید ،حرکات ظریف به دلیل اختصاص یافتن بخش وسیعی از مناطق قشر حرکتی و پیشحرکتی مغز به آنها و نیز به دلیل استفاده
از گروههای عضالنی ظریفتر آسیبپذیری بیشتری نسبت به مهارتهای حرکتی درشت داشته و متعاقب ضایعه یا بیماری ،اختالل
عملکردی بیشتری نسبت به سایر مهارتها از خود نشان میدهند]12 ,11[.
این نتایج در مورد سرعت حرکت قلم نیز تکرار گردید .یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که قبل از خستگی سرعت حرکت دست در رسم
این خطوط در دختران نسبت به پسران بیشتر بود ،اما بعد از ایجاد خستگی سرعت حرکت دست در دختران کاهش و در پسران افزایش
معناداری یافته بود ،طوری که اختالف بین دختران و پسران بعد از خستگی معنادار نبود؛ بدین معنی که سرعت عملکرد دست در پسران
افزایش و در دختران کاهش یافته بود .این نتایج نشان میدهد که تأثیر خستگی بر مهارتهای ظریف به جنسیت افراد و همچنین ممکن
است به سط ح مهارت افراد نیز بستگی داشته باشد .همچنین از نتایج مهم این پژوهش محاسبه تغییرپذیری در حرکت دست افراد قبل و بعد
از خستگی بود .تغییرپذیری نشاندهنده کیفیت کنترل عصبی-عضالنی در رفتار حرکتی انسان میباشد .افزایش تغییرپذیری در تالشهای
پیدرپی را میتوان به عنوان کاهش کنترل حرکتی مد نظر قرار داد ،نویز را تغییرپذیری در حرکات میتواند به علت اختالل در کانالهای
یونی[ ،]19سیناپسها[ ،]20همچنین بیثباتی در عملکرد عصبی دانست که خستگی یکی از داللیل اصلی این اتفاقات در سطح سیستم عصبی
میباشد ]21[.بنابر یافتههای این تحقیق خستگی تأثیر معناداری بر تغییرپذیری حرکت ظریف انگشتان والیبالیستها نداشته است؛ بدین معنی
که خستگی نتوانسته است موجب ایجاد نویز یا تغییر عملکرد سیستم کنترل حرکت در افراد ورزشکار گردد .یافتههای احمدی و همکاران
( ،)1394همسو با این نتایج بیان کرد که خستگی در افراد ورزشکار ممکن است به دلیل دریافت اطالعات حس عمقی بهتر ،تأثیر کمتری
داشته باشد .این موضوع میتواند نشاندهنده قدرت و کیفیت کنترل عصبی-عضالنی در ورزشکاران باشد ]22[.در زمینه تأثیر خستگی بر
مهارتهای ظریف نیاز به تحقیقات بیشتری میباشد.
نتایج این مطالعه در مورد دقت و سرعت پاس پنجه نشان داد که خستگی تغییر معناداری را در اجرای پاس پنجه والیبال در هر دو گروه
زنان و مردان ایجاد نکرده است .شنبهزاده و همکاران ( ،)1394مطابق با یافتههای پژوهش حاضر نشان دادند که جنسیت موجب تغییر تأثیر
خستگی بر تعادل نمیگردد [23[.همچنین حاتمی و همکاران ( )1396مطابق با یافتههای این پژوهش نشان دادند خستگی تأثیری بر
عملکرد شوت پنالتی بسکتبالیستها نداشته است[]24؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که مطابق با قوانین والیبال ،افراد دارای تجربه در این
رشته ورزشی میتوانند در رقابتهای فشرده شرکت داشته باشند .منطبق با یافتههای پژوهش حاضر ،خستگی میتواند بر مهارتهای
ظریف انگشتی تأثیرگذار باشد ،اما عملکرد افراد در اجرای مهارتهای درشتتر کمتر تحت تأثیر خستگی قرار میگیرد .این موضوع در دو
گروه زنان و مردان کمی متفاوت است ،همانطور که در نتایج نیز آورده شده است ،خستگی در مردان والیبالیست نسبت به زنان تاثیر
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کمتری بر مهارتهای ظریف داشته است؛ بنابراین می توان بیان کرد که عضالت ظریف در زنان شاید به دلیل فیزیولوژی و آناتومی
 یکی از محدودیتهای پژوهش کنونی عدم شرکت افراد غیرورزشکار در این. در برابر خستگی تاثیرپذیری بیشتری نشان داده است،متفاوت
 پیشنهاد میشود در پژوهشهای.مطالعه بود که به دلیل اندازهگیری یک مهارت عملکردی ویژه (پاس پنجه) امکان وجود گروه کنترل نبود
.آینده تأثیر خستگی بر سایر مهارتهای حرکتی ظریف و درشت در گروههای سنی مختلف مورد بررسی قرار گیرد
نتیجهگیری
 میتوان نتیجهگیری کرد که خستگی در حرکات،با توجه به تأثیر آمادگی جسمانی در بروز خستگی و با در نظر گرفتن نتایج مطالعه کنونی
 همانطور که مشاهده گردید خستگی بر عملکرد ظریف انگشتان دختران تأثیر.ظریف نیز به سطح آمادگی جسمانی افراد ارتباط دارد
 تغییرات منفی در عملکرد آنان مشاهده نگردید؛ بنابراین به مربیان، اما در پسران شاید به دلیل قدرت عضالنی بیشتر،معناداری داشت
. توجه بیشتری مبذول داشته باشند،پیشنهاد میگردد که به سطح آمادگی جسمانی در ورزشکاران خود
تشکر و قدردانی
 ما را یاری نمودند و از مسئولین آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی دانشگاه آزاد،بدینوسیله از تمام آزمودنیها که در انجام پژوهش کنونی
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