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A propriocepció...

● Jelentősége:

- mindennapi élet, versenysportok

területek például: sérülések megelőzése és rehabilitációja

● Mérési nehézségek:

- mit, mivel, hogyan?

problémák például: a mozdulat összetettsége,

az eredmények általánosíthatósága



  

A propriocepció mérőeszközei
Han et al., 2016

threshold to 
detection of 
passive motion

joint position 
reproduction

active movement
extent 
discrimination 
apparatus



  

Daniel J. Goble eszköze
(Goble, 2010)

- Csukott szemmel

- Kar vállmagasságban

- Könyök mozog csak

Feladattípusok:

● 1. egyik kéz beállítása…

– 2. emlékezetből reprodukálás azonos kézzel

– 2. másik kéz beállítása ugyanolyan szögben

– 2. másik kéz beállítása emlékezetből ugyanolyan szögben



  

Saját eszköz

Daniel J. Goble
eszköze alapján

Pontosság mérőszáma:

 fokok közti különbség



  

Saját vizsgálat – minta és módszer

● További mért változók:

- testi tudatosság

(BAQ-H, SAS-H)

- egyensúlyozás

● Minta: 45 fő

(kor: 21,77±4,419;

25 férfi; 42 jobbkezes)

● Propriocepciós 
feladattípusok:

● 1. egyik kéz beállítása…

– 2. emlékezetből 
reprodukálás azonos kézzel

(5-5 próba kezenként)

– 2. másik kéz beállítása 
ugyanolyan szögben

(5-5 próba kezenként)



  

Saját vizsgálat – eredmények

Egykezes emlékezeti vs. kétkezes 
propriocepciós feladat:

nincs korreláció

(ρ= 0,01; p= 0,967).

Egykezes feladatban a domináns és 
szubdomináns kar teljesítménye 
nem korrelált

(ρ= 0,14; p= 0,360),

kétkezes feladatban közepes 
mértékű együtt járást mutatott

(ρ= 0,36; p= 0,014). 

Propriocepciós feladat

- vs. testi tudatosság mérőeszközei: 
nincs korreláció

(egykezes és BAQ-H: ρ = 0,09; p= 
0,591; kétkezes és BAQ-H: ρ= 
-0,05; p= 0,765; egykezes és SAS-
H: ρ= -0,02; p= 0,925; kétkezes és 
SAS-H: ρ= -0,02; p= 0,909)

- vs. csukott szemmel egy lábon 
egyensúlyozás: nincs korreláció

(egykezes: ρ= -0,07; p= 0,675; 
kétkezes: ρ= -0,16; p= 0,313)



  

Kitekintés

● Összevetés más ízületekkel

korreláció?
● Sportág-specifikusság

speciális populációk vizsgálata?
● Gyakorlati alkalmazhatóság

szerep a kiválasztásban?
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Külön köszönet illeti az eszköz megvalósításában nyújtott segítségéért 
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Köszönöm a figyelmet!

e-mail: ferentzi.eszter@ppk.elte.hu
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