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Background and Aims Shoulder impingement syndrome (SIS) can affect the proprioception and disturb 
the normal neuromuscular reactions that the protect the shoulder joint. There are various therapeutic 
strategies including stretching exercises to prevent the negative effects of SIS. This study aims to inves-
tigate the effects of static, slow and fast dynamic stretching on shoulder joint proprioception in male 
volleyball players with SIS.
Methods Participants were 18 professional male volleyball players (Age: 26.52±1.5 years, weight: 
89.72±7.02 kg, height: 196.78±6.32 cm) in Kerman, Iran suffering from SIS who were selected using pur-
poseful and convenience sampling methods. All subjects were randomly performed one type of stretch-
ing exercises for three consecutive days at the same hour and their proprioception were measured by 
the Leighton flexometer and target angle reconstruction with external and internal shoulder rotations 
before and after stretching. The data were analyzed using repeated measures ANOVA.
Results The static stretching signifcantly reduced the shoulder joint proprioception (P=0.001), while the 
dynamic stretching at different speeds had a significant positive effect on shoulder joint proprioception 
(P=0.001). There was no significant difference between the two types of slow and fast dynamic stretch-
ing (P=0.8).
Conclusion It seems that dynamic stretching at different speeds has a better effect on shoulder joint 
proprioception than static stretching in male volleyball players with SIS.
Keywords Volleyball, Static Stretching, Dynamic Stretching, Position Sense
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V
Extended Abstract

Introduction

olleyball is one of the most popular sports 
that requires hand movements over head 
which put high pressure on the athletes’ 
shoulder girdle and expose them to shoul-
der impingement syndrome (SIS) over 

time. This syndrome causes impaired proprioception due 
to the muscle tendon involvement. Proprioception makes 
the person aware of the joint position and causes the 
movement and strength of the joint. This sense has much 
faster function than pain and has a more important role in 
preventing sports injuries. According to the studies, the 
proprioception receptors are mechanical and are activated 
by stretching and changing the body position. In other 
words, stretching exercises of the muscles around the 
joint affect the accuracy of the proprioceptive function. 
Stretching exercises have different types, including static 
and dynamic stretching. Static stretching is a method that 
takes the mucle to the maximum range of motion and 
keeps the muscle in that position for a certain period of 
time. Dynamic stretching involves active range of motion 
movements for a joint combined with light movements, 
performed at two speeds, slow and fast. 

Although stretching exercises are an important part of 
rehabilitation programs and sport exercises, few studies 
have examined the immediate effect of various types of 
muscle stretching on proprioception, and existing stud-
ies have reported conflicting results. Therefore, the pres-
ent study aims to compare the immediate effects of three 
types of stretching exercises (static, slow dynamic, fast 
dynamic) on the shoulder joint proprioception in volley-
ball players with SIS.

 

Materials and Methods

This is a quasi-experimental study. The study popula-
tion consisted of all male professional volleyball players 
in Kerman, Iran who had SIS. The sample size was deter-
mined using GPower software and based on literature. In 
this regard, 18 male volleyball players (Age: 26.52±1.5 
years, weight: 89.72±7.02 kg, height: 196.78±6.32 cm) 
were selected as samples. They were tested in three con-
secutive days (from 10 am to 12 pm) in Rashid Farrokhi 
volleyball complex in Kerman, after signing the consent 
form and completing a demographic information form. 
The proprioception of the subjects’ shoulder joint was 
measured and recorded before and after performing the 
stretching exercises. The proprioception was assessed 
by using a fleximeter (Leighton, Spokane, USA). The 
assessment was performed individually, in a quiet room 
with eyes closed while sitting on a chair. It is also note-
worthy that to prevent trunk movements, the subjects’ 
torso was fixed to the chair with a strap. The fleximeter 
was then fixed on the outer and middle part of the forearm 
to test the internal and external rotation of the shoulder. 
The examiner passively moved the subject’s hand to the 
target angle and kept it in the same position for 5 seconds. 
Then, the subject was asked to actively and gently move 
the hand to the target angle and inform the examiner once 
s/he felt reaching the target angle so that the examiner can 
immediately record the reached angle. The propriocep-
tion test was performed three times with both internal and 
external rotations with a 30-second rest interval between 
each attempt. 

Each day, the subject individually performed one of the 
static and slow and fast dynamic stretching exercises. In 
static stretching, the subject’s arm was passively moved 
to the end of the range of motion by the examiner and 
held for 30 seconds. In the dynamic stretching protocol, 
the subject actively performed the stretching and held 

Table 1. Test of whithin group comaprsion

Types of Stretching Time Mean±SD F P Wilks’ Lambda

Static
Pre-test 1.33±7.30

23.232 0.021* 0.324
Post-test 1.90±6.89

Slow dynamic
Pre-test 1.19±7.27

40.695 0.001* 0.684
Post-test 1.27±2.82

Fast dynamic
Pre-test 1.22±7.32

45.345 0.001* 0.715
Post-test 1.46±2.26

*Significance (P<0.05) 
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for two seconds at the end of the range of motion. Dy-
namic stretching protocol was performed at two speeds 
of 50 (slow) and 100 (fast) bits per minute. Finally, the re-
corded data were statistically analyzed in SPSS software. 
In order to investigate the difference in the amount of 
proprioception between the pre-test and post-test phases, 
the repeated measures analysis of variance test was used 
(P<0.05).

Results

The results of repeated measure analysis of variance 
showed that the amount of proprioceptive error measured 
at pre-test and post-test phases was significantly differ-
ent within different types of stretching (F1,17=16.318, 
P=0.001, Wilks’ lambda=0.390). There was also a sig-
nificant difference between different types of stretching 
(F1,17=40.656, P=0.001, Wilks’ lambda=0.344) (Table 1).

Discussion

The results of the present study showed that both slow 
and fast dynamic stretching had a significant positive ef-
fect on improving the proprioception of the shoulder joint 
in volleyball players with SIS, while no significant differ-
ence was found between the two types of fast and slow 
dynamic stretching. The static stretching had a significant 
negative effect on the proprioception of shoulder joint. 
Despite the existence of few studies comparing the effect 
of different types of stretching on the amount of proprio-
ception, the present study indicated the different effects of 
different stretching exercises on the proprioception. This 
suggests the importance of proper stretching programs 
and injury prevention in volleyball players.
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مقاله پژوهشی

تأثیر کشش استاتیک و دینامیک در والیبالیست های مرد مبتالبه سندروم گیرافتادگی شانه

زمینه و اهداف سندرم گیر افتادگی شانه می تواند بر حس عمقی تأثیر گذاشته و عکس العمل های عصبی عضالنِی طبیعی را که برای حفاظت 
مفصل هستند، دچار اختالل کند. برای جلوگیری از اثرات منفی سندرم گیر افتادگی شانه پیش از فعالیت ورزشی، استراتژی های درمانی 
متفاوتی از جمله کشش وجود دارد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر آنی کشش استاتیک و دینامیک آهسته و سریع بر حس عمقی در 

والیبالیست های مرد مبتالبه سندرم گیرافتادگی شانه بود.
قد:  و  کیلوگرم  وزن: 89/72±7/02  سال،  )سن: 26/22±1/55  نفر  کرمان، 18  استان  حرفه ای  والیبالیست های  از  و روش ها  مواد 
6/32±196/78 سانتی متر( که سابقه بازی در لیگ برتر را داشتند و مبتالبه سندرم گیرافتادگی شانه بودند، به صورت هدفمند و 
دردسترس انتخاب شدند. تمام آزمودنی ها در 3 روز متوالی و در 1 ساعت یکسان پس از گرم کردن به صورت تصادفی یکی از  انواع کشش 
را انجام دادند. میزان حس عمقی افراد، قبل و بعد از انواع مختلف کشش توسط فلکسومتر لیتون و بازسازی زاویه هدف در چرخش داخلی 

و خارجی شانه، اندازه گیری و ثبت شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل مکرر ترکیبی استفاده شد.
یافته ها کشش استاتیک میزان حس عمقی مفصل شانه را به صورت معناداری کاهش داد )P=0/001(، اما کشش دینامیک با سرعت های 
مختلف بر میزان حس عمقی آزمودنی ها اثر معنادار مثبتی را به دنبال داشت )P=0/001(. ضمن اینکه بین دو نوع کشش دینامیک سریع 

.)P=0/8( و آهسته بر میزان حس عمقی تفاوت معناداری مشاهده نشد
نتیجه گیری به نظر می رسد کشش دینامیک با سرعت های مختلف در بهبود حس عمقی مفصل شانه اثر گذاری بهتری نسبت به کشش 

استاتیک دارد.
کلیدواژه ها والیبال، کشش استاتیک، کشش دینامیک، حس وضعیت
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مقدمه

رشته ورزشی والیبال جزء 3 رشته ورزشی پرطرفدار دنیاست 
]1[. بسیاری از مهارت هایی که در این رشته اجرا می شود مانند 
اسپک، سرویس و دفاع روی تور نیازمند تماس مداوم اندام فوقانی 
ورزشکار با توپ در حالت دست باالی سر است و تخمین زده 
شده که یک والیبالیست نخبه در طول یک فصل حدود 40 هزار 
اسپک می زند. این ضربات تکراری باعث وارد آمدن فشار مضاعف 
آسیب هایی  از  یکی   .]2[ می شود  ورزشکار  شانه ای  کمربند  بر 
که این ضربات مکرر در والیبالیست ها و دیگر ورزشکاران دارای 
سندرم  می کنند،  ایجاد  سال   35 از  کمتر  سر  باالی  حرکات 
گیر افتادگی شانه است ]3 [. سندرم گیر افتادگی شانه یا درد شانه1 
با شیوع 44 تا 65 درصد از شایع ترین مشکالت شانه محسوب 
می شود. پیشرفت این سندرم به هایپرتروفی سینوویوم و التهاب 
بورس ساب آکرومیال منجر می شود. این تغییرات باعث آسیب 
گیرنده های مفصلی و عضالنی شده و به دنبال آن رفلکس های 
عصبی عضالنِی طبیعی که برای حفاظت مفصل ضروری هستند، 

مختل می شوند ]3 [. 

افراد مبتال به سندرم گیر افتادگی شانه به دلیل آسیب تاندون 
عضالت کالهک چرخاننده2 در گیرنده های عمقی ناحیه دوک 
عضالنی و اندام وتری گلژی این عضالت اختالل ایجاد می شود؛ 
بنابراین باتوجه به این مسئله که در سندرم گیر افتادگی شانه، 
مجموعه ای از عوامل عضالنی تاندونی و کپسولی لیگامانی دخالت 
دارند، اختالل در حس عمقی یکی از عوارض سندرم گیر افتادگی 

شانه است ]4[. 

حس عمقی، فرد را از موقعیت قرار گیری مفصل آگاه ساخته 
و موجب نظم بخشیدن به انقباضات عضالنی به منظور حرکت و 
استحکام مفصل می شود. این حس با عملکردی بسیار سریع تر 
از حس درد )70 تا 100 برابر( نقش مهم تری در پیشگیری از 
آسیب های حاد، به خصوص آسیب های ورزشی دارد و در حفظ 
ثبات دینامیک مفاصل مؤثر است ]5 [. به عبارت دیگر، حس عمقی 
حرکت  کنترل  و  پاسچر  کنترل  مفصلی،  ثبات  برقراری  برای 

ضروری هستند. 

عوامل متعددی بر دقت عملکرد حس عمقی مفاصل تأثیر گذار 
هستند که یکی از آن ها انجام تمرینات کششی در عضالت اطراف 
مفصل است. سال های متمادی است که تمرینات کششی به عنوان 
بخش مهمی از برنامه رایج گرم کردن قبل از شروع ورزش انجام 
می شود. اعتقاد بر این است که اثرات سودمند کشش در نتیجه 2 

تغییر ایجاد می شود: 

1. تغییر در طول و افزایش انطباق واحد عضالنی تاندونی، 

1. impingement syndrome
2. Rotator Cuff

 2. تغییر در سازوکار عصبی گیرنده های حس عمقی در توانایی 
تشخیص و پاسخ به محرک های محیطی. 

با وجوداین، شواهد علمی درخصوص مزایای تمرینات کششی 
متناقض  اثر  گزارشات  می رسد  به نظر  و  است  متناقص  بسیار 
از تفاوت  تمرینات کششی بر فاکتورهای مختلف بدنی، ناشی 
در نوع کشش )استاتیک و دینامیک(، شدت کشش، زمان های 
مختلف اعمال کشش نوع فعالیت پس از کشش و غیره باشد ]5 [.

طبق تحقیقات، گیرنده های حس عمقی از نوع مکانیکی بوده و 
به وسیله کشش و تغییر شکل بدن فعال می شوند ]6 [. کشش انواع 
مختلفی دارد. تحقیقات فراوانی در حوزه کشش ایستا و تأثیرات 
آن بر عضالت انجام شده  است. این نوع کشش روشی است که 
عضله را به حداکثر دامنه حرکتی می برد و در این موقعیت برای 
مدت زمان مشخصی حفظ می کند. همچنین کشش دینامیک 
که نوع دیگری از انواع کشش هاست، شامل حرکات کنترل شده 
به وسیله حرکات فعال دامنه حرکتی برای یک مفصل با ترکیب 

حرکات ورزشی سبک است ]7 [. 

بهبود  بر  را  دینامیک  مثبت کشش  اثرات  فراوانی  مطالعات 
عملکرد شانه گزارش کرده اند. همچنین انجام کشش دینامیک را 
با سرعت beat/min 50 با دستگاه مترونوم را کشش دینامیک 
آهسته و با سرعت beat/min 100 با دستگاه مترونوم را کشش 

دینامیک سریع می نامند ]8 [.

در این زمینه، والش و همکاران گزارش کردند هر دو نوع کشش 
ایستا و دینامیک در میزان حس عمقی مفصل زانو مؤثر بوده اند 
]9[.  همچنین شهرجردی و همکاران  دریافتند کشش ایستا بافت 
نرم اطراف مفصل زانو در انتهای دامنه های حرکتی، خطای حس 
وضعیت در دامنه های انتهایی حرکت کمتر و در دامنه میانی 
بیشتر است ]10 [. همچنین بروکلند و همکاران گزارش کردند 
کشش غیر فعال ایستا در عضالت مخالف و موافق مفصل شانه، 
تأثیری بر میزان حس وضعیت مفصل شانه نداشته است ]11 [. 

برنامه های  از  مهمی  بخش  عضالنی  کشش  اینکه  وجود  با 
توان بخشی و تمرینات ورزشی را تشکیل می دهند، اما مطالعات 
محدودی اثر آنی انواع کشش عضالنی بر حس عمقی را بررسی 
و مطالعات موجود نیز نتایج متناقضی را گزارش کرده اند. هدف 
از تحقیق حاضر، مقایسه اثر آنی 3 نوع کشش )ایستا، دینامیک 
در  شانه  مفصل  عمقی  حس  بر  سریع(  دینامیک  و  آهسته 

والیبالیست های مبتال به سندرم گیر افتادگی شانه است.

روش بررسی

انتخاب  و  آزمایشی  متغیر  اعمال  باتوجه به  حاضر  پژوهش 
هدفمند آزمودنی ها، از نوع نیمه تجربی و ازنظر هدف، کاربردی 
است. جامعه آماری تحقیق حاضر متشکل از تمام والیبالیست های 
به سندرم گیرافتادگی  بود که  حرفه ای مرد شهرستان کرمان 

عبدالرضا صنعتی و همکاران. تأثیر انواع کشش در مردان والیبالیست دارای سندروم گیرافتادگی شانه
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شانه مبتال بودند. تعداد نمونه آماری توسط نرم افزار جی پاور و 
ادبیات پیشینه مشخص شد. سپس تعداد 18 آزمودنی بر اساس 
معیار های ورود به تحقیق همچون رده سنی )بزرگسال( 24 تا 
28 سال، مثبت بودن تست های نیر3، هاوکین4 و احساس درد 
هنگام ابداکشن مقاومتی دست به منظور تأیید ابتال به سندرم 

گیرافتادگی شانه، در این تحقیق وارد شدند. 

معیارهای خروج از تحقیق، سابقه جراحی یا دررفتگی بر اثر 
آسیب دیدگی در ناحیه کمربند شانه، انجام دوره های فیزیوتراپی 
و دارویی یا ورزش سنگین 48 ساعت قبل از تست گیری، داشتن 
مراحل  در  حضور  عدم  و  قدامی  متقاطع  سندرم  ناهنجاری 

تست گیری از تحقیق است.

تست گیری از تمام آزمودنی ها در 3 روز متوالی از ساعت 10 تا 
12 ظهر در مجموعه والیبال رشید فرخی شهر کرمان انجام شد. 
بدین گونه که پس از تکمیل فرم رضایت نامه و تکمیل اطالعات و 
مشخصات فردی، حس عمقی مفصل شانه آزمودنی ها اندازه گیری و 
به عنوان پیش آزمون ثبت شد. سپس بنا به انتخاب آزمونگر، آزمودنی ها 
در هر روز، یکی از انواع مختلف کشش را اجرا کرده و پس از آن مجدداً 

حس عمقی مفصل شانه اندازه گیری و به عنوان پس آزمون ثبت شد.

فلکسومتر لیتون حس عمقی را با روایی 90 تا 99 درصد ارزیابی 
اتاق  به صورت تک نفره در یک  بدین گونه که تست گیری  کرد. 
ساکت و با چشمان بسته توسط چشم بند، در حالی که آزمودنی 
روی صندلی نشسته، انجام شد. برای جلوگیری از حرکات تنه، 
قسمت تنه آزمودنی ها با استرپ به پشتی صندلی ثابت شد. سپس 
فلکسومتر در قسمت بیرونی و میانی ساعد آزمودنی ها برای آزمون 
چرخش داخلی و خارجی شانه ثابت شد. زوایای هدف در تست 

مذکور بر اساس حداکثر دامنه حرکتی تعیین شد ]12[. 

بدین گونه که زاویه هدف به عنوان 10 درصد از دامنه حرکتی 
و  داخلی  چرخش  هدف  زاویه  مثال،  برای  شد.  تعیین  کلی 
زاویه  اگر  که  شد  محاسبه  بدین ترتیب  شانه  مفصل  خارجی 
دامنه حرکتی چرخش  و  باشد  با 100  برابر  چرخش خارجی 
داخلی برابر با 80 باشد، دامنه حرکتی کلی چرخش مفصل شانه 
180=80+100 است. سپس 10 درصد از این دامنه حرکتی کلی 
از حداکثر چرخش داخلی و خارجی کسر شده و به عنوان زاویه 
هدف در نظر گرفته می شود. به عبارتی، زاویه هدف برای چرخش 
خارجی 82=18-100،  برای چرخش داخلی 62=18-80 تعیین 

شد ]12 [. 

به منظور انجام تست گیری، آزمونگر دست  آزمودنی را به صورت 
غیر فعال به زاویه هدف برده و 5 ثانیه در همان وضعیت )زمان الزم 
جهت تشخیص وضعیت مفصل بدون ایجاد خستگی( نگه داشت. 
در مرحله بعد، از آزمودنی خواسته شد به صورت فعال و آرام دست 

3. Neer Impingement Sign
4. Hawkin Impingement Reinforcement Test

خود را به زاویه هدف ببرد و هر زمان که احساس کرد به زاویه 
هدف رسیده به آزمونگر اطالع دهد تا بالفاصله زاویه به دست آمده 
را ثبت کند. تست حس عمقی سه بار برای هر دو حرکت چرخش 
داخلی و خارجی با 30 ثانیه استراحت بین هر تالش اجرا شد. 
میزان خطاهای مطلق سه تالش به عنوان اختالف بین زاویه هدف 

و زاویه بازسازی شده محاسبه شد )تصویر شماره 1(.

سپس آزمودنی هر روز به صورت جداگانه یکی از پروتکل  های 
و  کرده  اجرا  را  سریع  و  آهسته  دینامیک  و  استاتیک  کشش 
شد.  ارزیابی  مذکور  تست  با  شانه  مفصل  عمقی  مجدداً حس 
پروتکل کشش استاتیک به منظور کشش عضالت سینه ای بزرگ 
آزمونگر  توسط  آزمودنی  بازوی  که  بود  بدین گونه  کوچک،  و 
و به صورت غیر فعال به انتهای دامنه حرکتی چرخش خارجی 
و  نگه می دارد  ثانیه  به مدت 30  و  برده  بازو،  افقی  ابداکشن  و 
همچنین پس از گذشت 30 ثانیه تکرار بعدی را تا 3 تکرار اجرا 

می کند )تصویر شماره 2( ]7 [. 

همچنین پروتکل کشش دینامیک مشابه با کشش استاتیک 
بود، با این تفاوت که آزمودنی به صورت فعال کشش را انجام داده 
و در انتهای دامنه حرکتی دو ثانیه مکث می کند. کشش دینامیک 
در 3 ِست با 15 تکرار کنترل  شده در 30 ثانیه انجام شد که بین 

هر ِست 15 ثانیه استراحت اعمال می شد )تصویر شماره 3(. 

همچنین پروتکل کشش دینامیک با دو سرعت 50 و 100 
بیت در دقیقه به عنوان کشش دینامیک آهسته و سریع ]7 [ در 
دو حرکت کشش در حالت ابداکشن افقی و چرخش خارجی بازو 
انجام شد. بدین گونه که برای انجام کشش در حالت ابداکشن 
افقی فرد روی صندلی نشسته و در حالی که بازو در حالت 90 
حرکت  دارد،  قرار  فلکشن  درجه   90 آرنج  و  ابداکشن  درجه 

ابداکشن افقی را انجام و بازو را تا انتهای دامنه حرکتی می برد. 

همچنین برای انجام کشش در حالت چرخش خارجی فرد 
آویزان  تخت  از  در حالی که دست  و  خوابیده  طاق باز  حالت  در 
است، بازو در 90 درجه ابداکشن و آرنج نیز در 90 درجه فلکشن 
چرخش خارجی را انجام می دهد ]11[. به منظور همانند سازی 
برتر  دست  روی  کشش  پروتکل های  و  تست گیری ها  تمام 

آزمودنی ها انجام شد.

در نهایت، جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 
18 استفاده شد. برای بررسی توزیع طبیعی داده ها، تصادفی بودن 
داده ها و همگنی واریانس ها، به ترتیب از آزمون های شاپیرو ویلک5، 
آزمون عالمت6 و لون7 استفاده شد )P>0/05(. همچنین برای 
بررسی تفاوت میزان حس عمقی در پیش آزمون و پس آزمون از 

.)P<0/05( آزمون تحلیل مکرر ترکیبی استفاده شد

5. Shapiro Wilk
6. Run’s Test
7. Levene’s Test
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یافته ها

در تحقیق حاضر، 18 والیبالیست حرفه ای مرد که به سندرم 
گیرافتادگی مفصل شانه مبتال بودند )سن:  1/55±26/22 سال، 
وزن: 7/02±89/72 کیلوگرم و قد: 6/32±196/78 سانتی متر( 
شرکت کردند. نتایج آزمون های شاپیرو ویلک  و عالمت نشان داد 
مقادیر به دست آمده از خطای حس عمقی، توزیع نرمال و تصادفی 
دارند )P>0/05(. همچنین نتایج آزمون لون و باکس8 نشان داد 
پیش فرض های همگنی واریانس )P>0/05( و همگنی کوواریانس 
تعیین  تأیید شده  است. جهت  داده ها  تمام  برای   )P>0/001(
میزان تغییرات خطای حس عمقی در پیش آزمون و پس آزمون 

8. Box test

و مقایسه میزان اثر انواع مختلف کشش از آزمون آماری تحلیل 
مکرر ترکیبی9 استفاده شد.

آزمون  و  ترکیبی  مکرر  تحلیل  آماری  آزمون  نتایج  بر اساس 
ویلکس المبدا10 تفاوت معناداری بین پیش آزمون ها یافت نشد 
پس آزمون های  در   .)F1،17=0/231 و   P=0/001  ،µ= 0/013(
و   P=0/001  ،µ= 0/244( بود  معنادار  تفاوت  ثبت شده 

 .)F1،17=0/701

نتایج جداول اثرات درون گروهی و بین گروهی نشان داد میزان 
خطای حس عمقی اندازه گیری شده در پیش آزمون و پس آزمون 

9. Mixed Repeated Measure ANOVA
10. wils’lambda

تصویر 1. اندازه گیری حس عمقی در چرخش خارجی و چرخش داخلی شانه

تصویر 2. کشش استاتیک
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 P=0/001 ،µ=0/390( به صورت درون گروهی معنادار بوده  است
و F1،17=16/318( )تصویرشماره 4(. 

معناداری  تفاوت  نیز  کشش ها  مختلف  انواع  بین  همچنین 
مشاهده شد )P=0/001 ،µ=0/ 344 و F1،17=40/656(. در جدول 
شماره 1 نتایج اثر درون گروهی پس از هر کشش به صورت مجزا 
ارائه شده و در جدول شماره 2 با استفاده از نتایج آزمون تعقیبی 

بونفرونی اثر معناداری بین انواع کشش ها نشان داده شده  است.

بحث

دچار سندرم  ورزشکاران  مشاهده شد  پیشین  تحقیقات  در 

تاندون عضالت چرخاننده ،  درگیری  به دلیل  شانه  گیر افتادگی 
دچار اختالل در گیرنده های حس عمقی می شوند ]4[. برای رفع 
این مشکل تاکنون اقدامات درمانی زیادی انجام شده که از میان 
آن ها روش های غیر جراحی و غیردارویی همچون انواع تمرینات 
مورد توجه پژوهشگران بوده تا با استفاده از روش های پیشگیرانه 
تمرین که منطبق بر فعالیت های بازیکنان است، آنان را از آسیب 
بهبود سندرم  در  توصیه شده  درمان های  از جمله  دارند.  مصون 

گیر افتادگی شانه، تمرین درمانی و کشش است ]13 [. 

اما ازآنجاکه در حوزه تأثیر انواع کشش ها بر اختالل حس عمقی 
مفصل شانه مطالعات اندکی وجود دارد، در تحقیق حاضر بر آن 

تصویر 3. کشش دینامیک

 

تصویر 4. مقایسه بین گروهی خطای حس عمقی مفصل شانه
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شدیم تا تأثیر آنی کشش استاتیک و دینامیک آهسته و سریع 
را بر حس عمقی مفصل شانه در والیبالیست های مرد مبتالبه 
سندرم گیر افتادگی شانه بررسی کنیم. نتایج تجزیه و تحلیل آماری 
تحقیق حاضر نشان داد هر 3 نوع کشش اثر معناداری را بر حس 

عمقی مفصل شانه نشان دادند.

حاضر،  تحقیق  در  پس آزمون  و  پیش آزمون  بین  مقایسه  با 
مشخص شد که هر دو نوع کشش دینامیک آهسته و سریع، 
اثر مثبت معناداری بر بهبود حس عمقی مفصل شانه داشتند، 
ضمن اینکه بین دو نوع کشش دینامیک سریع و آهسته  تفاوت 
معناداری یافت نشد، اما کشش ایستا بر میزان حس عمقی مفصل 

شانه تأثیر معنادار منفی بر جای گذاشت. 

انواع  مقایسه  درزمینه  شد  ذکر  این  از  پیش  که  همان طور 
کشش ها بر میزان حس عمقی تحقیقات اندکی یافت شد؛ بنابراین 
در مورد اثرات کشش های ایستا و دینامیک به تفضیل بحث شد. 
هرچند درزمینه کشش ایستا مطالعات موافق اندکی یافت شد، 
اما نتایج تحقیق حاضر با یافته های شهرجردی و همکاران همسو 
است. آن ها اثر آنی کشش ایستا بر خطای بازسازی زاویه مفصل 
زانو را بررسی و گزارش کردند کشش ایستا عضالت فلکسور زانو 

باعث افزایش خطای بازسازی زاویه در مفصل زانو می شود.

نتایج ثبت فعالیت دوک نشان داد هنگام اعمال کشش میزان 
فعالیت دوک عضالنی افزایش می یابد، اما بالفاصله پس از پایان 
کشش و حداکثر با تأخیر 1/5 میلی ثانیه میزان دیس شارژهای 
بنابراین  می یابد.  کاهش  اولیه  میزان  از  کمتر  به  عضله  دوک 
باتوجه به نقش مهم دوک عضالنی در ایجاد اطالعات مربوط به 
حس عمقی به نظر می رسد کاهش دقت و عملکرد دوک عضالنی 
پس از کشش، سبب افزایش خطای بازسازی زاویه می شود ]10[. 

بررسی  با  و همکاران  امیری خراسانی  دیگری،  مطالعات  در 
اثرات کشش ایستا و دینامیک گزارش کردند که کشش دینامیک 
عضله چهار سر ران11 نسبت به کشش ایستا، به طور مؤثر تری 
بهبود فعالیت عضالنی و دامنه حرکتی مفصل زانو و در نهایت، 
حس عمقی را به دنبال دارد، زیرا فرض آن ها بر این است که 
افزایش فعالیت عضالت تحت کار پس از کشش فعال، در نتیجه 
افزایش فعالیت دوک های عضالنی و بازخوردهای حس عمقی 
آوران رخ می دهد.  به عبارت دیگر، این یافته ها پیشنهاد می کنند 
کشش فیبر های عضالنی به صورت فعال می توانند بهبود حس 

عمقی را به دنبال داشته باشند ]13، 14[.

11. Quadriceps muscle

جدول 1. اثرات درون گروهی

FPµمیانگین± انحراف معیارزماننوع کشش

ایستا
1/33±7/30پیش آزمون

23/2320/021*0/324
1/90±8/89پس آزمون

دینامیک آهسته
1/19±7/27پیش آزمون

40/6950/001*0/684
1/27±2/82پس آزمون

دینامیک سریع
1/22±7/23پیش آزمون

45/3460/001*0/715
1/46±2/26پس آزمون

)P<0/05( سطح معناداری*

جدول 2. نتایج آزمون تعقیبی برای مقایسه بین گروهی

FPµنوع کشش

ایستا
74/8960/001*0/891

دینامیک آهسته

ایستا
81/7850/001*0/951

دینامیک سریع

دینامیک آهسته
0/0430/070*0/180

دینامیک سریع
)P<0/05( سطح معناداری*
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با  ایستا  کشش  بخش  در  حاضر  تحقیق  نتایج  از سوی دیگر، 
و  بروکلند  یافته های غفاری نژاد و همکاران، الرسن و همکاران و 
همکاران در تناقض هستند. غفاری نژاد و همکاران در مطالعه ای، اثر 
فوری کشش ایستای عضالت اطراف زانو بر حس وضعیت مفصل زانو 
را بررسی کردند. نتایج آنان نشان داد کشش ایستا عضالت منتخب 

اطراف زانو به بهبود حس عمقی مفصل زانو منجر می شود ]15 [. 

به نظر می رسد تناقض موجود در یافته های تحقیق حاضر با 
یافته های غفاری نژاد و همکاران ازنظر تفاوت در نوع آزمودنی های 
حاضر  تحقیق  در  که  به گونه ای  باشد.  شده  ایجاد  تحقیق  دو 
آزمودنی ها به سندرم گیرافتادگی شانه مبتال بودند، اما در مطالعه 
مذکور آزمودنی های سالم را بررسی کردند. عالوه بر این، مفاصل 
بررسی شده، عضالت تحت کشش و روش انجام کشش در دو 
تحقیق متفاوت بود، زیرا مطالعات پیشین گزارش کردند که تحت 
کشش قرار گرفتن عضالت مختلف باتوجه به تفاوت انواع اعصاب 
آوران موجود در عضالت و حساسیت متفاوت آن ها در برابر انواع 

کشش، می تواند نتایج متفاوتی را به دنبال داشته است ]16 [.

همچنین از سوی دیگر، الرسن و همکاران در مطالعه ای اثر 
بر  را  استاتیک عضالت همسترینگ و چهار سر  فوری کشش 
حس عمقی مفصل زانو بررسی کردند. نتایج حاکی از آن بود که 
کشش استاتیک تأثیری بر حس عمقی مفصل زانو نداشته است 
]17 [، از جمله دالیل احتمالی تناقض موجود در تحقیق الرسن 
و همکاران و تحقیق حاضر احتماالً می توان به روش اندازه گیری 
در  به گونه ای  که  کرد.  اشاره  مذکور  تحقیق  در  وضعیت  حس 
تحقیق الرسن و همکاران، حس وضعیت مفصل زانو بالفاصله 
اندازه گیری نشد و با یک وقفه 6 تا 7 دقیقه ای بعد از اعمال کشش 
اندازه گیری حس وضعیت انجام شد؛ بنابراین ممکن است  به دلیل 

وقفه ایجاد شده اثرپذیری حس عمقی از بین رفته باشد.

بروکلند و همکاران نیز در پژوهش دیگری دریافتند که کشش ایستا 
عضالت آگونیست12 و آنتاگونیست13 کمربند شانه ای تأثیری بر حس 
وضعیت مفصل شانه نداشته است ]11[ به  نظر می رسد یکی از دالیل 
احتمالی وجود تناقض در یافته های تحقیق حاضر و تحقیق بروکلند 
و همکاران استفاده از ابزار متفاوت برای اندازه گیری حس وضعیت 
باشد، زیرا به نظر محققین ابزار استفاده شده )الکترومغناطیسی14( در 
تحقیق بروکلند و همکاران، به اندازه کافی دقیق و حساس نبوده  است 
تا بتواند تغییرات حاصل از کشش در حساسیت دوک های عضالنی 
را اندازه گیری کند. عالوه بر این، آزمودنی های شرکت کننده در تحقیق 
یادشده سالم بودند، اما آزمودنی های شرکت کننده در تحقیق حاضر 
به سندرم گیر افتادگی شانه مبتال بودند که به نظر می رسد این مورد 

نیز می تواند در نتایج به دست آمده مؤثر باشد. 

12. Agonist
13. Antagonist
14. FASTRAK Electromagnetic Tracking System: Polhemus, 
Colchester, VT

نیروی  کشش  این  که  شد  یادآوری  ایستا  کشش  در زمینه 
کم را با مدت زمان طوالنی و با استفاده از مهار خودکار ترکیب 
مداوم  شدن  کشیده  و  ریلکسیشن  امکان  همچنین  می کند. 
عضله را ایجاد می کند. در این زمینه فرضیه ای مطرح شد که 
این نوع انعطاف پذیری، فعالیت دوک عضالنی و تحریک پذیری 
نرون حرکتی را کاهش می دهد، زیرا ازنظر عصب شناختی به نظر 
می رسد اعمال کشش ایستای بافت نورومایوفاشیال15 تا انتهای 
دامنه حرکتی، احتماالً از طریق آثار مهاری اندام های وتری گلژی 
16)مهار خودکار( و همکاری مدار بازگشتی رنشا )مهار بازگشتی(، 

باعث کاهش تحریک پذیری نرون حرکتی می شود. 

ازآنجاکه اندام وتری گلژی نقش بسزایی در میزان حس عمقی  
افراد دارد، احتماالً به دلیل مهار آن ها طی کشش ایستا، خطای 
تحقیقات  طبق   .] 18[ است  یافته  افزایش  افراد  عمقی  حس 
انجام  را  حرکتی  غیر فعال  به صورت  فرد  که  زمانی  پیشین، 
می دهد، توانایی تشخیص وضعیت حرکت کمتر از زمانی است که 
حرکت فعال انجام می شود. در حالت فعال فیدبک های حرکتی 
هم از فیدبک های داخلی و هم از حس عمقی ناشی می شوند. 
درحالی که انجام حرکات غیر فعال فقط فیدبک سیستم حرکتی 

را فعال می کند ]19 [.

و  با خطا  تکلیف حرکتی جدید  یادگیری یک   عالوه بر این، 
اصالح آن ها به دست می آید. تشخیص این خطاها به وسیله سیستم 
مقایسه کننده و در حرکات فعال انجام می شود. زمانی که اندامی 
حرکت می کند، حسی از وزن آن عضو یا تالش الزم برای حرکت 
در آن وجود دارد. این حس تالش به وسیله پردازش مرکزی در 
سیستم مقایسه کننده به دست می آید و صرفاً به گیرنده های حس 
عمقی وابسته نیست. در این زمینه، این تئوری بیان شده که 
ایجاد می شود که حس تالش  با حس عمقی  یادگیری  زمانی 
ترکیب و در نهایت، حس تالش به سیگنال حس عمقی تبدیل 
شود. حس تالش به عنوان منبع فیدبک فقط در حرکات فعال 
وجود دارد ]16 [. از این رو، به نظر می رسد احتماالً کشش غیر فعال 
تأثیر معناداری بر گیرنده های حس عمقی عضالت نداشته باشد، 
اما کشش فعال بنا به دالیل ذکر شده می تواند تأثیر مثبتی به دنبال 

داشته باشد. 

در زمینه کشش دینامیک بیشتر یافته ها حاکی از آن است که 
کشش دینامیک موجب بهبود عملکرد می شود. در این راستا، 
پرییر و همکاران، اسکیر و همکاران، آبراکی و همکاران،  مرادی 
و همکاران و یاماگوچی و همکاران  نشان دادند کشش پویا به 
افزایش پارامترهای مؤثر در بهبود عملکرد ورزشی منجر شده و از 

این جهت با نتایج تحقیق حاضر همسو هستند ]24-20[. 

15. Neuromyofascial
16. Golgi tendon organ
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محققین بر این باورند که کشش دینامیک با افزایش دمای 
عملکرد های  بهبود  به  ثانویه17  فعال سازی  پدیده  بروز  و  عضله 
مختلف ورزشی و بدنی منجر می شود. فعال سازی ثانویه به افزایش 
نیروی عضله بعد از فعالیت انقباضی و کششی گفته می شود که 

نوعی بیدار باش عصبی است.

وجود  ثانویه  فعال سازی  پدیده  برای  پیشنهادی  نظریه  دو 
واحد های  فراخوان  آستانه  کاهش  شامل  اول  نظریه  دارد: 
حرکتی، افزایش رهایش کلسیم در تارهای عضالنی و بهبود 
با اکتین است که باعث تولید  اتصال پل های عرضی میوزین 
انقباض قوی تر و افزایش نیروی عضالنی می شود. نظریه دوم 
یک سازوکار عصبی را شامل می شود که بر اساس آن، افزایش 
بهره وری و سرعت تکانه های عصبی به عضالت موجب بهبود 

عملکرد عضالنی شده  است. 

با استناد به فرضیه دوم، بروز پدیده فعال سازی ثانویه احتماالً 
یکی از سازوکارهای پیشنهادی در رابطه با بهبود حس عمقی 
پس از اعمال تمرینات کششی دینامیک است. همچنین بیان 
شد که تکرار حرکت در یک الگوی حرکتی خاص در کشش 
دینامیک موجب بهبود هماهنگی عصبی عضالنِی الگوی حرکتی و 
افزایش دمای عضله می شود. باتوجه به اینکه افزایش دمای عضله 
هدایت  افزایش  و  گیرنده های عصبی  افزایش حساسیت  باعث 
پیام های عصبی می شود )گیرنده های حس عمقی همگی جزئی 
از گیرنده های عصبی هستند(. این عوامل یکی دیگر از دالیل 
دینامیک  کشش  انجام  به دنبال  عمقی  حس  بهبود  احتمالی 

هستند ]25 [.

داد  نشان  انجام شده  مطالعات  نتایج  یادشده،  که  همان طور 
تمرینات گرم کردن با شدت متوسط به همراه کشش دینامیک 
باعث بهبود حس عمقی شده  است ]19 [. به گونه ای  که تمرینات 
با شدت متوسط و کشش های دینامیک باعث افزایش فعالیت 
عضالنی، تحریک پذیری ساختارهای حسی و در نهایت، افزایش 
کشش  باب  در  اما   ،] 14[ می شوند  عمقی  حس  بازخورد های 
استاتیک برخالف نتایج متفاوت تحقیقات برخی از پژوهشگران 
بر این باورند که کشش ایستا باعث کاهش فعالیت دوک های 

عضالنی و حس عمقی می شود ]10 [. 

نتایج به دست آمده حاکی از اثرات متفاوت انواع کشش بر میزان 
حس عمقی است. باتوجه به این نکته که کاهش حس عمقی 
با افزایش خطر آسیب مرتبط است، توصیه می شود استفاده از 
کشش ایستا در ابتدای تمرین و ورزش، به خصوص در افرادی که 

دچار اختالل حس عمقی هستند با احتیاط انجام شود. 

17. Post Activation Potentiation (PAP)

نتیجه گیری

باتوجه به نتایج ارائه شده، مشخص شد والیبالیست های مبتالبه 
سندرم گیرافتادگی شانه، نقص در سیستم حس عمقی دارند. 
این  برای  از درمان های مکمل  از کشش درمانی یکی  استفاده 
ورزشکاران است، اما باتوجه به نتایج حاضر می توان نتیجه گرفت 
که کشش دینامیک با سرعت های مختلف در بهبود حس عمقی 
 مفصل شانه اثرگذاری بهتری نسبت به کشش استاتیک داشته 

است.

مالحظات اخالقی

پیروی از اصول اخالق پژوهش

در اجرای پژوهش مالحظات اخالقی مطابق با دستورالعمل 
کمیته اخالق دانشگاه شهید باهنر کرمان در نظر گرفته شده و 
کد اخالق به شماره IR.UK.REC.1399.005 دریافت شده  است. 

حامی مالی

این مقاله برگرفته از پایان نامه/طرح پژوهشی عبدالرضا صنعتی 
با راهنمایی عبدالحمید دانشجو و مشاوره منصور صاحب الزمانی 
در گروه آسیب شناسی و حرکات اصالحی، دانشکده تربیت بدنی 
مقاله  این  است.  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  ورزشی،  علوم  و 
هیچ گونه کمک مالی از سازمان تأمین کننده مالی در بخش های 
عمومی و دولتی، تجاری، غیرانتفاعی دانشگاه یا مرکز تحقیقات 

دریافت نشده  است.

مشارکت نویسندگان

تمام نویسندگان در آماده سازی این مقاله مشارکت یکسان 
داشتند.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد.

تشکر و قدردانی

از تمام عزیزانی که در انجام تحقیق مارا یاری رساندند، تشکر 
و قدردانی می شود.
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