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چکیده:
قدرت و انعطاف پذیری دو ریسک فاکتور قابل اصالح و کلیدی در آسیب های ورزشی مفصل زانو می باشند .هدف
این تحقیق مقایسه قدرت اکسنتریک و کانسنتریک زانو و انعطاف پذیری ران در پای برتر و غیربرتر فوتبالیست
های مرد حرفه ای جوان بود .سی و شش نفر فوتبالیست های حرفه ای (سن 64 /35±6/8سال) ،به صورت
هدفمند به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند .با استفاده از دستگاه بایودکس مدل  9اندازه گیری قدرت عضالت
زانو در سرعت زاویه ای  655 °/sدرجه انجام شد .انعطاف پذیری مفصل ران به وسیله گونیامتر (ISOM 12 ̋,
) Baseline NYاندازه گیری شد .نتایج آزمون  tوابسته تفاوت معنی داری بین قدرت کانسنتریک عضالت چهار
سر و همسترینگ و بین قدرت اکسنتریک چهار سر در پای برتر و غیربرتر نشان نداد ( (P<5/52در حالیکه
تفاوت معنی داری بین قدرت اکسنتریک همسترینگ در پای برتر و غیربرتر مشاهده شد ( .) P=5/558وضعیت
نرمالی ( %65درصد تفاوت در سمت راست و چپ) در قدرت کانسنتریک و اکسنتریک در عضالت زانو در بیشتر
نمونه ها مشاهده شد ( .(P<5/52انعطاف در پای برتر (̊ )654/4±65/6بیشتر از پای غیربرتر ( ̊)658/1 ±3/4
مشاهده شد ( . (P=5/556به طور کلی نتایج تحقیق نشان داد که فوتبالیست های حرفه ای دارای تعادل قدرت
در سمت برتر و غیربرتر بودند که این می تواند ناشی از تمرینات منظم و حرفه ای آنها باشد .اما قدرت اکسنتریک
همسترینگ و انعطاف پذیری مفصل ران پای ب رتر بیشتر از پای غیربرتر بود .پیشنهاد می شود که کادر مربیگری
تیم ها جهت رفع این عدم تعادل ،تمرینات ویژه ای جهت تقویت قدرت همسترینگ و انعطاف پذیری پای غیربرتر
در نظر بگیرند.
واژه های کلیدی :قدرت اکسنتریک ،قدرت کانسنتریک ،فوتبال ،تعادل قدرت
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مقدمه
ریسک فاکتورهای مفصل زانو به دو دسته اصالح پذیر و اصالح ناپذیر طبقه بندی می
شوند .توجه به ریسک فاکتورهای اصالح پذیر می تواند منجر به پیشگیری از آسیب و
همچنین پیشرفت اجراهای ورزشی شود .دو ریسک فاکتور کلیدی اصالح پذیر قدرت و
انعطاف پذیری می باشند که در اجراهای ورزشی فوتبالیست ها نیز از شاخص های
کلیدی و تأثیرگذار به شمار می آیند ( .)63در ورزش هایی با الگوهای حرکتی نامتقارن،
عدم تعادل قدرت بین سمت چپ و راست و عضالت موافق و مخالف یکی از ریسک
فاکتورها می باشد (.)54 ،65
فوتبالیست ها معموالً تمایل به استفاده از پای برتر جهت ضربه زدن به توپ و مهارتهای
دیگر از خود نشان می دهند .این تمایل به استفاده بیشتر از یک طرف بدن ،علت اصلی
عدم تقارن در انعطاف پذیری و قدرت عضالت زانو در سمت چپ و راست یا بین عضالت
موافق و مخالف می شود ( .)65اما اینکه کدام عضالت قوی تر یا ضعیف تر می باشند
نیازمند تحقیقات بیشتر می باشد .علت این امر می تواند این باشد که زمانی که یک
فوتبالیست با پای برتر ضربه به توپ می زند ،از پای دیگر به عنوان حمایت کننده وزن
بدن و تکیه گاه استفاده می کند ( .)51
عدم تعادل در قدرت و انعطاف پذیری می تواند منجر به کنترل نامناسب در حرکات بدن
شود ( .)69یکی از اولین مطالعات در این زمینه بوسیله ناپیک و همکاران ( )6336انجام
شده است .نتایج این تحقیق نشان داد که زمانی که همسترینگ پای راست ورزشکاران
 %62قوی تر از همسترینگ چپ در سرعت زاویه ای متوسط ( )645 °/sبود و زمانی که
عضالت راست کننده های مفصل ران در سمت راست  %62انعطاف بیشتر نسبت به
سمت چپ داشته اند ،ورزشکاران با تعداد آسیب بیشتری مواجه شده اند ( .)64این نتایج
اثبات می کند که عدم تعادل قدرت و انعطاف پذیری اثر افزاینده ای بر میزان آسیب های
پایین تنه در دختران دانشجوی ورزشکار دارد .در تحقیقی دیگر که توسط رهنما و

86

نشریه علمی -پژوهشی ،فصلنامه علوم ورزش ،سال هشتم ،شماره بیست و پنجم ،بهار 6931

همکاران ( )5552انجام شد ،میزان قدرت عضالت همسترینگ در  %14از فوتبالیست
های آماتور انگلیسی در پای غیربرتر بیشتر از پای برتر گزارش شد ( .)54اما نتایج
متناقضی توسط بریتو و همکاران ( )5565با گزارش میزان قدرت بیشتر در عضالت
همسترینگ زانو در پای برتر نسبت به پای غیربرتر در فوتبالیست های نیمه حرفه ای
مرد گزارش شد .نتایج متناقض لزوم تحقیق بیشتر را برجسته می نماید.
افزایش انعطاف پذیری منجر به افزایش و بهبود در اجراهای ورزشی می شود به طوری
که ورزشکاران با دامنه حرکتی بیشتر ،کارایی حرکتی بهتری را از خود نشان می دهند.
انعطاف پذیری به عنوان دامنه حرکتی طبیعی که یک مفصل دارا می باشد تعریف شده
است .عدم تعادل در انعطاف پذیری عضالت به عنوان یکی از ریسک فاکتورهای زانو
معرفی شده است .این در حالی است که انعطاف پذیری پایین مفصل ران به عنوان یکی
از عوامل افزایش آسیب در فوتبالیست ها معرفی شده است ( .)5 ،61حرکت مفصل در
حداکثر دامنه حرکتی نیازمند قدرت مناسب عضالنی نیز می باشد (.)56
مرور مطالعات پیشین حاکی از نتایج ضد و نقیضی در خصوص تعادل در قدرت و انعطاف
پذیری در پای برتر و غیربرتر می باشد .عالوه بر این توجه کمی به تعادل در قدرت
اکسنتریک در پای برتر و غیربرتر در فوتبالیست های مرد حرفه ای شده است .مطالعات
زیادی نشان داده اند که ضعف در قدرت اکسنتریک همسترینگ منجر به افزایش آسیب
در این عضله می شود .نتایج این تحقیقات همچنین حاکی از تأثیر مثبت تمرینات
اکسنتریک بر کاهش آسیب عضالت مفصل زانو در فوتبالیست ها می باشد ( .)95 ،58با
توجه به مطالعات محقق مشخص شد که مقاالت کمی ،عدم تعادل قدرت و انعطاف
پذیری در فوتبالیست های مرد حرفه ای را مورد بررسی قرار داده اند .با توجه به شیوع
باالی آسیب های زانو در فوتبالیست های مرد جوان حرفه ای و ارتباط بین عدم تعادل
قدرت و انعطاف ،هدف این تحقیق مقایسه قدرت اکسنتریک و کانسنتریک عضالت زانو و
انعطاف پذیری ران در پای برتر و غیربرتر بود.
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روش شناسی تحقیق
تحقیق حاضر از نوع تجربی با طرح تحقیق شبه تجربی می باشد که نمونه های تحقیق
بازیکنان فوتبالیست مرد جوان حرفه ای می باشند .تمامی نمونه های تحقیق دارای
برنامه تمرینی یکسانی در هفته شامل  2روز تمرین و یک مسابقه در هفته بودند .نمونه
ها توسط پرسشنامه ارزیابی سالمت جسمانی در پایین تنه به منظور نداشتن آسیب های
قبلی مفصل زانو در یک سال گذشته مورد غربالگری قرار گرفتند.
نمونههای تحقیق
شاخصهای آنتروپومتریک (میانگین  ±انحراف استاندارد) نمونه های تحقیق شامل سن
(سال)؛  ،64/35±6/8قد (سانتی متر)؛  646/99±2/2و وزن (کیلوگرم)؛ 69/24±1/9
بوده است .تعداد  91فوتبالیست جوان از دو باشگاه سپاهان و ذوب آهن شهرستان
اصفهان (کمتر از  56سال) با حداقل  2سال سابقه بازی ،که بصورت منظم تمرین داشتند
و سابقه بیماریهای شدید پایین تنه و آسیب های قبلی مفصل زانو در  1ماه گذشته را
نداشتند بصورت هدفمند و داوطلبانه به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند .قابل ذکر است
 64نفر از نمونه های تحقیق سابقه بازی در یکی از رده های تیم ملی را داشتند .جهت
تایید حجم نمونه از ادبیات پیشینه و توان آماری از نرم افزار جی پاور (مدل  )9استفاده
شد .این نرم افزار نشان داد که  91نمونه دارای توان آماری  5/35برای آزمون  tوابسته
می باشد .قابل ذکر است که توان آماری باالی  5/45توان آماری مناسبی می باشد(.)8
مراحل جمع آوری داده ها
یک جلسه به منظور آشنایی بازیکنان با روش انجام آزمایش های ایزوکینتیک برگزار شد.
سپس جهت حذف اثریادگیری 9 ،روز بعد ارزیابی قدرت اکسنتریک و کانستریک عضالت
چهار سر و همسترینگ انجام شد .همه آزمایش ها در ساعت  4تا  66صبح انجام شد.
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ابزار اندازه گیری
برای اندازه گیری قدرت اکسنتریک و کانسنتریک از دستگاه استاندارد ایزوکنیتیک
بایودکس مدل  9ساخت کشور آمریکا استفاده شد .این دستگاه دارای روایی باالیی
( )ICC= 5/35برای اندازه گیری اوج تولید قدرت در انسان می باشد ( .)52،95براساس
ادبیات پیشینه و دفترچه راهنمای دستگاه ایزوکینتیک قبل از انجام آزمایش اقداماتی
انجام شد .قبل از شروع آزمایش ،نمونه های تحقیق با نحوه انجام آزمایش آشنا شدند.
گرم کردن شامل  2دقیقه کار با دوچرخه مونارک بایودکس (ساخت آمریکا) ،انجام
حرکات کششی پویا و همچنین انجام  9حرکت باز کردن و خم کردن زانو با شدت زیر
بیشینه و یک بار با شدت بیشینه توسط تمامی نمونه های تحقیق قبل از اجرای آزمایش
انجام شد .دینامومتر طبق دفترچه راهنما ،قبل از شروع آزمایش درجه بندی
(کالیبریشین) شد .برای شروع آزمایش دینامومتر در زاویه  35درجه ثابت شد و همچنین
زاویه پشت با صندلی در زاویه  65تا  42درجه به طوری که فرد احساس راحتی کند
تنظیم گردید .سطح نشستن طوری تنظیم شد که مفصل زانو بتواند به راحتی حرکت خم
شدن و باز شدن را انجام دهد و اپی کندیل ران در راستای دسته دینامومتر قرار بگیرد.
در هنگام آزمایش از نوارهای مخصوص برای ثابت کردن ران و باالتنه فرد ورزشکار با
صندلی برای ارزیابی فقط قدرت عضالت مفصل زانو استفاده شد .براساس ادبیات پیشینه،
دامنه حرکتی مفصل زانو بین صفر تا  655درجه انتخاب شد( .)59قدرت عضالت با توجه
به حداکثر گشتاور ایجاد شده بر حسب نیوتن متر ) (Nmگزارش شد .در زمان انجام
آزمایش ،همه نمونه های تحقیق بوسیله تشویق های کالمی محقق و مشاهده صفحه
نمایش کامپیوتر جهت هرچه بهتر انجام دادن آزمایش تشویق شدند (.)96
انقباضات ایزوکینتیکی در سرعت زاویه ای ( 655°/sسرعت زویه ای متوسط) مورد
ارزیابی قرار گرفت ( .)69این سرعت زوایه ای به میزان خیلی زیادی در تحقیقات پیشین
برای اندازه گیری قدرت استفاده شده است ( .)53 ،56 ،66ترتیب انجام انقباض های
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کانستریک و اکسنتریک در هر دو پا به صورت تصادفی انجام شد .در هر انقباض  9تکرار
برای هر عضله انجام شد .مجموعاً هر فرد در هر پا  1بار بازشدن زانو و  1بار خم شدن
زانو را انجام داد .براساس تحقیقات پیشین و کتابچه راهنمای دستگاه 6 ،دقیقه استراحت
در بین اندازه گیری قدرت عضالت چهار سر و همسترینگ و  9دقیقه استراحت در زمان
تنظیم داینامومتر برای پای مخالف انجام شد ( .)6قابل ذکر است که پای برتر به عنوان
پایی که بازیکن جهت ضربه زدن و شوت کردن توپ فوتبال از آن بیشتر استفاده می کند
تعریف شد ( .)1حداکثر قدرت تولید شده بوسیله هر نمونه برای آنالیز آماری استفاده شد.
انعطاف پذیری مفصل ران
انعطاف پذیری مفصل ران بوسیله گونیامتر ) (ISOM 12 ̋, Baseline NYاندازه گیری
شد .برای این منظور از آزمودنی خواسته شد به پشت در حالی که پاها کشیده شده و زانو
در حالت اکستنشن کامل می باشد روی میز معاینه دراز بکشد .محور گونیامتر بر روی
تروکانتر بزرگ ران قرار گرفت .بازوی ثابت گونیامتر به موازات خط زیر بغل تنه و بازوی
متحرک موازی با محور طولی ران به طرف اپی کندیل خارجی بود .تنه و لگن در طول
اندازه گیری ثابت بود .سپس فرد آزمونگر پای راست را در حالیکه زانوی چپ صاف و
کشیده روی تخت قرار گرفته است بصورت غیرفعال به حداکثر فلکشن برد .زمانی که
عضالت پا کامالً منقبض شده باشد و آزمون شونده ابراز کالمی به حداکثر بودن دامنه
حرکتی اشاره کند زاویه بین محور متحرک و پا به عنوان انعطاف پذیری مفصل ران ثبت
شد .میانگین  9تالش هر فرد به عنوان انعطاف پذیری جهت آنالیز استفاده شد .این
آزمون برای پای مخالف نیز به همین ترتیب انجام شد (.)54
آنالیز آماری
به منظور تجزیه و تحلیل ،داده ها وارد نرم افزار ( SPSSنسخه  )64شد و سپس با
استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در سطح آمار
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توصیفی از شاخص هایی نظیر میانگین ،انحراف معیار ،درصدها و جداول توزیع فراوانی
مربوط به ویژگی های شخصی (قد ،وزن ،سن) استفاده شد .از آزمون شاپیر و ویلک برای
تایید نرمال بودن جامعه آماری استفاده شد ( .)P>5/52برای مقایسه میانگین ها در پای
برتر و غیربرتر از آزمون  tزوجی استفاده شد .به منظور مقایسه نسبت قدرت افراد با
وضعیت نرمال و غیرنرمال در پای برتر و غیربرتر از آزمون کای دو استفاده شد .سطح
آلفای کوچکتر از  5/52به عنوان سطح معناداری در نظر گرفته شد.
یافته ها
همان طور که نتایج جدول شماره  5نشان می دهد تفاوت معنی داری بین قدرت
کانسنتریک عضالت چهار سر ( ) t=5/353 ،P=5/913و همسترینگ (6/965، P=5/663
= )tدر پای چپ و راست مشاهده نشد .تفاوت معنی داری بین قدرت اکسنتریک چهار
سر در پای چپ و راست مشاهده نشد ( .) t=6/325، P=5/523اما تفاوت معنی داری
بین قدرت اکسنتریک همسترینگ در پای چپ و راست مشاهده شد
(.) t=5/916 ،P=5/558
جدول  .2قدرت عضالت چهار سر و همسترینگ در انقباضات کانسنتریک و اکسنتریک در
سرعت زاویه ای 625 °/s
پای برتر

پای غیربرتر

P-value

قدرت کانسنتریک چهارسر

688/63 ±96/65

683/53 ±86/85

t=5/353, P=5/913

قدرت اکسنتریک چهارسر

624/51 ±68/16

628/35 ±69/36

t=6/325, P=5/523

قدرت کانسنتریک همسترینگ

615/12 ±56/86

624/56 ±58/36

t=6/965, P=5/663

قدرت اکسنتریک همسترینگ

626/59 ±65/34

629/55 ±64/24

t=5/916, P=5/558
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عدم تعادل عضالنی
در این مطالعه ،عدم تعادل عضالنی به عنوان قدرت بیشتر از 65درصد در سمت برتر و
غیربرتر نسبت به یکدیگر تعریف شده است ( .)4،54نتایج تحقیق نشان داد که بیشتر
نمونه های تحقیق وضعیت نرمالی از لحاظ قدرت در دو سمت برتر و غیربرتر دارند
(جدول .)9

جدول  .9عدم تعادل قدرت بین سمت برتر و غیربرتر در قدرت چهار سر و همسترینگ
(میانگین  ±انحراف استاندارد)
نرمال

P-value

غیر نرمال

χ2

میانگین

تعداد

درصد

تعداد

درصد

قدرت کانسنتریک Q

61/55 ±5/65

66

86/5

63

25/4

χ2= 5/66, P=5/693

قدرت اکسنتریک Q

2/56 ±5/19

95

44/3

8

66/6

2= 56/64, P=5/556
χ

قدرت کانسنتریک H

2/25 ±5/36

95

49/9

1

61/6

2= 61/55, P=5/556
χ

قدرت اکسنتریک H

2/65 ±5/46

53

45/1

6

63/8

2= 69/88, P=5/556
χ

عالیم =Q :عضله چهار سر؛  = Hعضله همسترینگ؛  = χ2آزمون آماری کای دو
انعطاف پذیری مفصل ران
تفاوت معنی داری ( (t=8/6 ،P= 5/556بین انعطاف پذیری مفصل ران در سمت برتر و
غیربرتر مشاهده شد ( 654/4±65/6در مقابل  .)658/1 ±3/4انعطاف پذیری در پای برتر
بیشتر از پای غیربرتر مشاهده شد (شکل .)6
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شکل  .6میانگین انعطاف پذیری در پای برتر و غیربرتر

بحث و نتیجه گیری
هدف تحقیق حاضر مقایسه قدرت اکسنتریک و کانسنتریک عضالت چهار سر و
همسترینگ و انعطاف پذیری ران در پای برتر و غیربرتر بود .نتایج تحقیق حاضر نشان
داد که تفاوتی بین قدرت اکسنتریک و کانسنتریک عضالت چهارسر رانی و قدرت
کانستریک همسترینگ در پای برتر و غیربرتر وجود ندارد .همچنین با توجه به تعریف
عدم تعادل در دو سمت بدن (قدرت بیش از  65درصد در یک طرف نسبت به طرف
دیگر) نتایج تحقیق نشان داد که بیشتر نمونه های تحقیق وضعیت نرمالی از لحاظ قدرت
در دو سمت نسبت به یکدیگر دارند .همسو با تحقیق حاضر رهنما و همکاران ()5552
نشان دادند که تفاوت معنی داری در قدرت چهار سر در پای برتر و غیربرتر در
فوتبالیست های حرفه ای انگلیسی وجود ندارد .تورنی -شولت و همکارانش در سال
 5555در تحقیقی به بررسی تفاوت قدرت در پای برتر و غیربرتر فوتبالیست های غیر
حرفه ای زن  55ساله پراختند .در تناقض با تحقیق حاضر نتایج آنها نشان داد که قدرت
چهار سر در پای برتر بیشتر از پای غیربرتر می باشد .از دالیل این تفاوت با نتایج تحقیق،
می توان به تفاوت در ویژگی های دموگرافیک نمونه هایی شامل سطح بازی ،سن و
جنسیت اشاره کرد .فاکتورهای مربوط به جنسیت مانند آناتومی ،نوع هورمون ،شلی
لیگامانی و اثرات چرخه قاعدگی بر روی قدرت عضالت اثرگذار می باشند( .)3،55باشگاه
های حرفه ای فوتبال قبل از فصل مسابقات ،یک دوره بدنسازی جهت افزایش فاکتورهایی
28
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همچون قدرت عضالنی ،زیر نظر مربیان بدنساز حرفه ای خود انجام می دهند ،که این
برنامه های بدنسازی منجر به پیشرفت قدرت عضالنی بازیکنان می شود .به نظر می رسد
که در بازیکنان حرفه ای تأکید و توجه بیشتری به تعادل قدرت در پای برتر و غیربرتر می
باشد و بازیکنان تمرینات ویژه ای را برای تقویت عضالت در پای غیربرتر نیز انجام می
دهند .با توجه به این که نمونه های این تحقیق فوتبالیست های حرفه ای بودند ،این امر
می تواند از دالیل احتمالی معنی دار نبودن تفاوت قدرت کانستریک عضالت همسترینگ
و چهار سر و قدرت اکسنتریک عضله چهار سر باشد.
در این تحقیق تفاوت معنی داری بین قدرت اکسنتریک عضله همسترینگ در پای برتر و
غیربرتر مشاهده شد .در حین بازی فوتبال حرکت اکستنشن زانو جهت شوت کردن،
خیلی زیاد تکرار می شود که این عمل منجر به تقویت عضله چهار سر ران می شود .در
تحقیقی که توسط فوسکیس در سال  5566بر روی  655فوتبالیست حرفه ای انجام شده
بود چنین گزارش شد که عدم تعادل قدرت اکسنتریک در عضالت همسترینگ در پای
برتر و غیربرتر منجر به افزایش آسیب استرین همسترینگ می شود در حالی که عدم
تعادل قدرت اکسنتریک و انعطاف پذیری در عضله چهار سر منجر به آسیب استرین چهار
سر می شود ( .)66استرین همسترینگ معموالً در هنگام انقباضات اکسنتریک عضله
همسترینگ در هنگام حرکت پا اتفاق می افتد ( .)62نتایج تحقیقات پیشین نشان داده
است که در بین فوتبالیست ها ،استرین همسترینگ بسیار شایع می باشد(. )2نتایج
تحقیقات نشان داده است که  61درصد از همه ی آسیب ها و  85درصد از آسیب های
عضالنی ،آسیب استرین همسترینگ می باشد ( .)65،98شیوع استرین همسترینگ در
فوتبالیست های حرفه ای مرد بسیار باال ( 5/92تا  6/2در هر  6555ساعت بازی) گزارش
شده است ( .)99 ،55که این خود می تواند به دلیل عدم تعادل در قدرت اکسنتریک این
عضله باشد.
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نتایج تحقیق حاکی از تفاوت معنی داری بین انعطاف پذیری در پای برتر و غیربرتر بود.
پای برتر معموالً برای ضربه زدن به توپ استفاده می شود اما از پای غیربرتر برای تکیه
گاه استفاده می شود ( .)68ضربه زدن و شوت کردن با پای برتر ،خود نوعی کشش پویا
در مفصل ران پای برتر فوتبالیست های

حرفه ای ایجاد می کند ( .)6ضربه زدن و

شوت کردن در بازی فوتبال بوسیله پای برتر خیلی زیاد تکرار می شود و این ممکن
است از دالیل انعطاف پذیری بیشتر مفصل ران در پای برتر باشد .این عدم تعادل در
انعطاف پذیری مفصل ران در پای برتر و غیربرتر می تواند منجر به افزایش آسیب های
استرین و اسپرین در بازیکنان فوتبالیست حرفه ای بشود.

نتیجه گیری
تفاوت معنی داری بین قدرت کانسنتریک عضالت چهار سر و همسترینگ و قدرت
اکسنتریک چهار سر در پای چپ و راست مشاهده نشد .اما تفاوت معنی داری بین قدرت
اکسنتریک همسترینگ در پای چپ و راست مشاهده شد .به نظر می رسد که تمرینات
ویژه ای مانند نوردیک همسترینگ برای تقویت قدرت اکسنتریک همسترینگ در پای
چپ برای متعادل کردن آن با پای راست مورد نیاز است .بیشتر نمونه های تحقیق
وضعیت نرمالی ( %65درصد تفاوت در سمت راست و چپ) از لحاظ قدرت کانسنتریک و
اکسنتریک در عضالت چهار سر و همسترینگ داشتند .انعطاف پذیری پای راست بیشتر
از پای چپ بود .پیشنهاد می شود کادر مربیگری و پزشکی تیم ها به منظور رفع عدم
تعادل بین انعطاف پذیری در پای برتر و غیربرتر تمرینات ویژه ای را در نظر بگیرند.
تشکر و قدردانی
این مقاله با حمایت مالی دانشگاه آزاد واحد بردسیر به شماره  56/68/2/9614کرمان
انجام شده است.
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