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Abstract
Background and Aims: Today, the benefits of balance exercise and taping are considered in the
prevention and improvement of sports injuries, especially in sprains and dislocations in imbalance as
well as defects of proprioceptive. The purpose of the current study was to evaluate the effect of six
weeks of balance exercises protocol, taping, and mixed on proprioception and functional performance
in teenager male volleyball players with chronic ankle instability.
Materials and Methods: A total of 45 teenager male volleyball players with chronic ankle instability
participated in the study. Eligibility of ankle instability was assessed using Cumberland Ankle
Instability Tool (CAIT) and anterior drawer test. The Biodex system was used for measuring
proprioception (ICC=0/99) and Eight Hop Test was used for conducted functional performance. The
covariance (ANCOVA) and post hoc Sidac tests were used for statistical analysis at P=0/05.
Results: The results in all groups showed significant differences between pre-test and post-test in
proprioception 10 ° dorsiflexion, 20 ° plantar flexion, and functional performance (p<0/05). Also, the
results showed significant differences between balance exercises and combined groups compared with
taping group in post-test (P<0/05), while there was no significant difference between two groups
(combined and balance exercise) (P<0/05).
Conclusion: Considering the extremely large effect size of the balance and combined groups, it is
recommended that these program be used to improve ankle proprioception and functional
performance of teenager male volleyball players with chronic ankle instability.
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چکیده
مقدمه و اهداف
امروزه فواید تمرین تعادلی و استفاده از تیپینگ در پیشگیری و بهبود آسیبهای ورزشی خصوصأ در اسپرین و دررفتگیهای ناشی از عدم تعادل و نقص
در حس عمقی مورد توجه قرار گرفته است .هدف از مطالعه حاضر ،مقایسه تاثیر شش هفته تمرین تعادلی ،تیپینگ و ترکیبی بر حس عمقی و عملکرد
حرکتی مچ پای والیبالیستهای پسر نوجوان با ناپایداری مزمن مچ پا بود.
مواد و روشها
در مطالعه شبهتجربی حاضر 45 ،والیبالیست پسر نوجوان دارای ناپایداری مزمن مچ پا به صورت هدفمند شرکت کردند .از آزمون بالینی کشویی قدامی و
پرسشنامه ناپایداری عملکردی مچ پا ( )CAITبه منظور تأیید ناپایداری مچ پا ،از دستگاه آیزوکینتیک به منظور اندازهگیری حس عمقی مفصل مچ پا
و از آزمون عملکردی جهش تکپا به شکل  8انگلیسی ( )8برای سنجش عملکرد حرکتی استفاده شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از تحلیل کوواریانس
 ANCOVAو آزمون تعقیبی سیداک استفاده شد (.)P≤0/05
یافتهها
در همه گروهها ،از پیشآزمون به پسآزمون برای اندازههای حس عمقی  10درجه دورسیفلکشن 20 ،درجه پالنتارفلکشن و عملکرد حرکتی اختالف
معنادار مشاهده شد ( .)P<0/05همچنین تفاوت بین میانگین گروههای تمرین تعادلی و ترکیبی در مقایسه با گروه تیپینگ در پسآزمون معنادار بود
( ،)P<0/05در حالی که تفاوت بین دو گروه تمرین تعادلی و ترکیبی معنادار نبود (.)P>0/05
نتیجهگیری
با توجه به اندازه اثر باالی به دست آمده ،پیشنهاد میشود از تمرین تعادلی و ترکیبی جهت بهبود حس عمقی و عملکرد حرکتی مچ پای والیبالیستهای
پسر نوجوان با ناپایداری مزمن مچ پا استفاده شود.
کلیدواژهها
تمرین تعادلی؛ تیپینگ؛ حس عمقی؛ ناپایداری مزمن مچ پا؛ عملکرد حرکت
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مقدمه و اهداف
والیبال نیز مانند اغلب ورزشها تأثیر زیادی بر سالمت ،رشد و تکامل بدنی بازیکنان دارد ،با این حال نمیتوان احتمال خطر آسیبدیدگی
را در این رشته نادیده گرفت .ترکیبی از تکنیک ،تاکتیک و نیازهای جسمانی ،والیبال را به یکی از ورزشهای پرخطر تبدیل کرده است.
مروری بر  227تحقیق در مورد آسیب در  70رشته ورزشی از  34کشور جهان در بین سالهای  1977تا  2005نشان داد که آسیب مچ پا
در والیبال از نظر شیوع در رده سوم قرار دارد .مچ پا شایعترین محل آسیبدیدگی در  24رشته ورزشی میباشد و  45/6درصد کل آسیب-
های والیبال در ناحیه مچ پا اتفاق میافتد .پیچخوردگی مچ پا شایعترین آسیب گزارششده در اندام تحتانی والیبالیستها میباشد و نیز
 99/3درصد کل آسیبهای ناحیه مچ پا در رشته والیبال را شامل میشود]1[.
به دلیل افزایش پرش و فرودهای مکرر ،پیچخوردگی در والیبال به صورت مکرر مشاهده میشود که در نهایت منجر به ناپایداری مچ پا
میگردد .آسیب و ناپایداری مچ پا منجر به بیشترین زمان غیبت ورزشکار از فعالیت ورزشی در مقایسه با دیگر آسیبهای ورزشی میشود
و مسئول  25درصد زمان از دست دادن فعالیت ورزشی است ]2[.این آسیب به عملکرد ورزشی ،زمان و منافع اقتصادی ورزشکاران و در
نتیجه باشگاهها لطمه وارد میکند .به دلیل هزینه زیاد و طوالنی بودن زمان درمان پیچخوردگی مچ پا ،پیشگیری از این آسیب به
مهمترین موضوع دههی اخیر تبدیل شده است]3[.
سه مورد از شایعترین علل ناپایداری عملکردی مچ پا ضعف عضالت پرونئال ،شلی لیگامانی و نقص حس عمقی است که عقیده محققین
بر این است که عامل سوم نقش مهمتری دارد ]5 ،4[.ناپایداری مکانیکی و همچنین ناپایداری عملکردی مچ پا علل اصلی اسپرین مکرر مچ
پا میباشد .ناپایداری مکانیکی به عنوان شلی و حرکت بیش از حد مفاصل قاپی-ناوی ،قاپی-پاشنهای و مفصل تحتانی درشتنی نازکنی
به علت آسیبدیدگی بافت لیگامانی این مناطق اطالق میشود .کاهش حس وضعیت مفصل در نتیجه موقعیت نامناسب پا قبل از مرحله
جدا شدن پاشنه در طول مراحل راه رفتن علت اصلی مستعد ساختن مچ پا برای اینورشن و در پی آن اسپرین مچ پا میباشد]7 ،6[.
یک روش معمول که ورزشکاران در طول رقابتهای ورزشی به منظور پیشگیری از پیچخوردگی مچ پا استفاده میکنند ،بانداژ حمایتی1
است .حس عمقی ،به عنوان مهمترین جزو آوران سیستم حرکتی و جزو ضروری کنترل حرکتی مطرح است که نقش حیاتی در فعالیت
پویای مفصل دارد .وسایل محافظتی مفصلی مثل بریس و بانداژ حمایتی با تحریک گیرندههای لمس و فشار پوست ،عضالت و کپسول
مفصلی ،به بهبود حس عمقی مفصل و در نتیجه به ثبات عملکردی مفصل کمک میکند ]8[.تکنیک تیپینگ از جمله روشهای درمانی
است که با سیستم لنفاتیک عمل کرده به طوری که جریان خون و لنف را افزایش داده تا درد ترمیم و تسکین یابد ]9[.همچنین یکی از
معمولترین و رایجترین سیستمهای مداخلهای به منظور مدیریت و پیشگیری از آسیب پیچخوردگی مچ پا میباشد[]10؛ لذا بیش از یک قرن
است که از آن به منظور حمایت از لیگامانهای مچ پا در برابر کشیدگی استفاده میشود]11[.
تمرین تعادلی به عنوان روشی مناسب برای تقویت رباطهای مفاصل ،بهبود فرآیند تعادل ،بازآموزی حس عمقی و جلوگیری از پیچخوردگی
مکرر مچ پا مطرح شده است .همچنین این تمرینات ،سرعت مخابره پیامهای حسی به سطح مربوطه در سیستم عصبی مرکزی را افزایش و
در نتیجه باعث فراخوانی سریعتر تارهای عضالنی ناحیه مربوطه و در نهایت موجب جلوگیری از پیچخوردگی مچ پا میشود]12[.
تحقیقات زیادی در زمینه تأثیر روشهای مختلف بر جلوگیری و یا پیشگیری از آسیب پیچخوردگی مچ پا صورت گرفته و آمارها حاکی از
آن است که شیوع این آسیب و خطرات ناشی از آن همچنان جامعه ورزش والیبال (خصوصأ نوجوانان) را تهدید میکند .بررسی تأثیر روش-
های مختلف به منظور جلوگیری از این آسیب و افزایش دقت در کسب نتایج صحیح از طریق کنترل سختگیرانهتر عوامل تهدیدکننده
نتایج تحقیق ،به منظور کسب نتایج معتبر ،به عنوان یک ضرورت احساس شد .از این رو هدف از تحقیق حاضر ،مقایسه تاثیر شش هفته
تمرین تعادلی ،تیپینگ و ترکیبی بر حس عمقی و عملکرد حرکتی مچ پای والیبالیستهای پسر نوجوان دارای ناپایداری مزمن مچ پا بود.
مواد و روشها
تحقیق حاضر از نوع تحقیقات شبهتجربی با استفاده از طرح پیشآزمون-پسآزمون بود.
تحقیق حاضر شامل تمامی والیبالیستهای پسر نوجوان استان البرز دارای آسیبدیدگی مزمن مچ پا بودند که از بین آنها  45نفر برای
شرکت در این تحقیق انتخاب شدند.
]
13
[
قلمرو تحقیق شامل کسب امتیاز کمتر از  27در پرسشنامه ناپایداری عملکردی مچ پای کامبرلند و دامنه سنی بین  12تا  18سال بود.
همچنین آزمودنیها میبایست ورزشکار حرفهای نبوده و در هفته حداقل سه جلسه یک ساعته به ورزش والیبال میپرداختند .ضمنأ تجربه
حداقل دو بار پیچخوردگی مچ پا داشتند و نیز از زمان آخرین آسیب مچ پای آزمودنیها حداقل سه ماه گذشته بود .عدم ناپایداری مکانیکی
یا به عبارتی مثبت شدن آزمون کشویی قدامی ،عدم آسیبدیدگی مجدد در مفصل مچ پا در زمان انجام مطالعه ،احساس درد شدید،
خستگی یا گرفتگی عضالنی به هنگام ارزیابی و انجام آزمون ،عدم سابقه استئوآرتریت در مچ پا ،عدم سابقه بیماریهای عصبی یا عصبی
Taping
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عضالنی ،سابقه سرگیجه و مشکالت بینایی اصالحنشده ،تغییرات حسی اندام تحتانی ،سابقه هر گونه آسیب مچ پا در طی سه ماه اخیر،
عدم استفاده کردن از بریس مچ پا در طول تحقیق ،از جمله شرایط ورود به تحقیق بود.
قبل از شروع تحقیق ،مراحل انجام تحقیق برای افراد شرح داده شد .سپس از افراد خواسته شد تا در صورت تمایل برای انجام بررسیهای
اولیه در ساعات مشخصشده به سالن ورزشی مورد نظر مراجعه کنند .همچنین برای افراد شرح داده شد که در هر زمان از مراحل انجام
تحقیق در صورت عدم تمایل به ادامه همکاری میتوانند انصراف دهند .قبل از هر گونه اندازهگیری ،آزمودنیها ابتدا فرم رضایتنامه کتبی
شرکت در آزمون را تکمیل کردند و اطالعات شخصی آنها جمعآوری گردید .به منظور تعیین صالحیت شرکتکنندگان میزان ناپایداری مچ
پای آنها با استفاده از پرسشنامه ناپایداری مچ پای کامبرلند 2و آزمون بالینی کشویی قدامی 3ارزیابی شد .پرسشنامه کامبرلند دارای 9
سوال است که شدت ناپایداری عملکردی مچ هر دو پا را مشخص میکند .دامنه نمره ثبات عملکردی مچ هر پا بین صفر تا  30امتیاز است،
به طوری که هر چه نمره فرد از  27به صفر کاهش یابد ،شدت ناپایداری مچ پا بیشتر میشود .آزمودنیها قبل از اجرای برنامههای مداخله-
ای ( 6هفته تمرین تعادلی و تیپینگ) ،آزمون سنجش حس عمقی با استفاده از دستگاه ایزوکینتیک (بایودکس ،مدل 2003؛  )ICC=0/99و
آزمون عملکردی  Eight Hop Testرا نیز به صورت میدانی به عنوان پیشآزمون انجام دادند (تصویر  .)1اندازهگیریهای حس عمقی در
زوایای  10درجه دورسیفلکشن و  20درجه پالنتارفلکشن مچ پا انجام گرفت]14[.

تصویر  .1دستگاه آیزوکینتیک

سپس آزمودنیها به صورت تصادفی به سه گروه ( .1گروه تمرین  .2گروه تیپینگ و  .3گروه ترکیبی) تقسیم گردیدند .گروه تمرین تعادلی
برنامه تمرین تعادلی را به مدت شش هفته و سه جلسه در هفته انجام دادند .مچ پای آزمودنیهای گروه تیپینگ نیز تیپ شد (تصویر .)2
گروه ترکیبی نیز دقیقأ همانند گروه اول تمرینات تعادلی را به مدت شش هفته انجام دادند .این در حالی بود که مچ پای مصدوم آزمودنی-
های این گروه نیز به مانند گروه دوم تیپ شد.
پروتکل تمرینات تعادلی :تمرینات تعادلی شامل شش هفته بر روی تخته تعادلی بود .گروه تمرینات تعادلی و ترکیبی برنامه تمرینی را با
استفاده از تخته تعادل و توپ بر اساس  14الگوی تمرینی که در  4طبقه شامل  )1تمرینات بدون تخته تعادل  )2تمرینات با توپ )3
تمرینات با تخته تعادلی  )4تمرینات با توپ و تخته تعادلی انجام دادند .دشواری و شدت این تمرینات با استفاده از الگوهای مختلف تمرینی
تا هفته ششم افزایش یافت .هر جلسه تمرینی شامل شش حرکت که در  2ست  12-10تکرار و بین هر ست  45-30ثانیه و بین هر
حرکت  2دقیقه استراحت لحاظ شد .هدف از انجام این تمرینات ،تقویت عضالت اندام تحتانی و میانی (عضالت کمپارتمان قدامی و خلفی
ساق پا ،چهار سر ،همسترینگ ،سرینی بزرگ ،عضالت شکمی ،اکستنسورهای کمر) و تحریک گیرندههای عمقی عضالت ،لیگامان و
مفاصل اندام تحتانی و تنه بود]15[.

Chronic Ankle Instability Tool
Anterior Drawer Test

1
2
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تصویر  .2روش تیپینگ

در انتها مراحل پس آزمون ابتدا بر روی گروه تیپینگ اجرا شد .به این صورت که مچ پای مصدوم آزمودنی تیپ شد .سپس از آنجا که
بیشترین تأثیرگذاری تیپینگ تا  20دقیقه پس از انجام تیپینگ میباشد ،بالفاصله پس از تیپینگ ،همانند پیشآزمون ،حس عمقی و عملکرد
حرکتی آزمودنیهای این گروه اندازهگیری شد .در گروه تمرین تعادلی ،پس از اتمام  6هفته تمرینات تعادلی نیز همانند گروه تیپینگ ،پس-
آزمون اجرا شد .در گروه ترکیبی ،پس از اتمام شش هفته تمرین به همراه تیپینگ ،پسآزمون روی این گروه نیز به عمل آمد.
روش اندازهگیری حس عمقی
ابتدا آزمودنی روی صندلی دستگاه قرار گرفت و زاویه پشتی صندلی بر روی  70درجه تنظیم شد و پس از وارد کردن مشخصات آزمودنی،
پروتکل آزمون بر روی فعال یا اکتیو تنظیم گردید .ران آزمودنی در زاویه  30تا  40درجه و ساق پا تقریبأ همسطح خط افق قرار داده شد.
مچ پای آزمودنی به صورت فعال به زاویه  10درجه دورسیفلکشن برده شد .سپس از آزمودنی درخواست شد تا مجددأ با چشم بسته مچ پا
را به همان وضعیت قبل ببرد .این کار سه بار برای زاویهی  10درجه دورسیفلکشن و سه بار برای  20درجه پالنتارفلکشن انجام شد و
میانگین این سه بار برای مقایسه استفاده گردید ،اختالف زاویهی بازسازیشده با زاویه اولیه به عنوان میزان خطا در نظر گرفته شده و ثبت
گردید.
روش اندازهگیری عملکرد حرکتی
دو مانع با فاصله  5متر از یکدیگر قرار داده شد .سپس از آزمودنی خواسته شد با پایی که سابقه صدمهدیدگی آن تأیید شده بود ،به صورت
تکپا و لی لی کردن ،فاصله بین دو مانع را طی کند و با دور زدن مانع دوباره برگردد .زمان برای هر آزمودنی با شرع لیلی کردن و حرکت،
اندازهگیری و پس از برگشتن و رد شدن آزمودنی از محلی که آغاز کرده بود ،ثبت شد .آزمودنی میبایست این کار را به صورت برشی انجام
میداد ،به طوری که مسیر حرکت آزمودنی به شکل عدد  8انگلیسی ( )8ترسیم شود .هر آزمودنی  3بار مورد آزمون قرار گرفت و میانگین
هر سه زمان ثبتشده منظور شد.
از آمار توصیفی به صورت توصیف و سازماندهی دادهها استفاده شد .در بخش آمار استنباطی با آزمون کالموگروف-اسمیرنوف  K-Sنرمال
بودن دادههای خام مورد بررسی قرار گرفت .در ادامه از آزمون  Mباکس جهت بررسی همگنی ماتریسهای واریانس-کوواریانس ،تحلیل
کوواریانس جهت بررسی تفاوت بین میانگینهای پیشآزمون و پسآزمون ( )ANCOVAو نیز از آزمون تعقیبی سیداک به منظور
بررسی گروهها در صورت وجود اختالف معنادار بین میانگینها ،استفاده شد .سطح معناداری کلیه آزمونها  0/05در نظر گرفته شده است.
تمامی تحلیلهای آماری با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  23انجام شد.
یافتهها
خصوصیات دموگرافیک آزمودنیها
ویژگیهای جمعیتشناختی آزمودنیهای سه گروه نشان داده شده است (جدول .)1
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جدول  :1ویژگیهای جمعیتشناختی سه گروه تمرینات تعادلی ،تیپینگ و ترکیبی ()n=45
گروه مورد مطالعه

تعداد آزمودنیها

گروه تیپینگ

15

گروه تمرینات

15

تعادلی
گروه ترکیبی

15

(تیپینگ و تمرینات
تعادلی)

پیشآزمون

متغیر

میانگین

انحراف معیار

سن (سال)

14/30

1/49

قد (سانتیمتر)

165/20

10/92

وزن (کیلوگرم)

53/50

11/01

سن (سال)

16/10

1/44

قد (سانتیمتر)

177/30

9/94

وزن (کیلوگرم)

58/40

8/74

سن (سال)

16/50

1/43

قد (سانتیمتر)

172/30

9/96

وزن (کیلوگرم)

54/50

11/09

همگنی دادهها
نتایج آزمون  Mباکس مبنی بر رعایت شدن مفروضه همگنی ماتریسهای واریانس-کوواریایس (جدول )2
جدول  :2نتایج آزمون  Mباکس در گروههای سهگانه تیپینگ ،تمرینات تعادلی و ترکیبی ()n=45
پارامتر

مقدار

 Mباکس

17/813

آماره F

1/243

درجه آزادی 1

12

درجه آزادی 2

3532/846

مقدار احتمال

0/248

همانگونه که در جدول  2قابل مشاهده است ،مقدار احتمال آزمون  Mباکس معنادار نیست ( .)P>0/05این نشاندهنده این موضوع است
که مفروضه همگنی ماتریسهای واریانس-کوواریانس رعایت شده است.
نتایج آزمون تحلیل کوواریانس به منظور بررسی تفاوت بین میانگینهای پیشآزمون و پسآزمون برای متغیر حس عمقی ( 10درجه
دورسیفلکشن و  20درجه پالنتارفلکشن) و عملکرد حرکتی در جدول  3نشان داده شده است.
جدول  : 3تحلیل کوواریانس جهت بررسی اثربخشی تمرینات تعادلی ،تیپینگ و ترکیبی بر حس عمقی و عملکردحرکتی ()n=45
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

1

25/859

4/620

21/723

3/881
2/457

متغیر

منبع تغییرات

حس عمقی  10درجه

پیشآزمون

25/859

دورسیفلکشن

گروه

43/447

2

حس عمقی  20درجه

پیشآزمون

12/201

1

12/201

پالنتارفلکشن

گروه

35/585

2

17/793

3/583

پیشآزمون

0/102

1

0/102

0/176

گروه

7/065

2

3/533

6/125

عملکرد حرکتی

F

P-value
0/042
*

اندازه

قدرت

اثر

مشاهده شده

0/161

0/035

0/244

0/130

0/093

*

0/043

0/230

0/125

0/120

*

0/007

0/271

0/295
0/240
0/214

* وجود تفاوت معنادار درونگروهی
همانگونه که در جدول  3قابل مشاهده است ،بین میانگینهای پیشآزمون و پسآزمون حس عمقی و عملکرد حرکتی اختالف معنادار
مشاهده شد.
با توجه به معنادار بودن نتایج آزمون تحلیل کوواریانس در اندازههای حس عمقی و عملکرد حرکتی ،به منظور بررسی تفاوت بین گروهها در
فصلنامه علمی – پژوهشی طب توانبخشی *

28

Research Article

Published Online: 2017. August.28

پسآزمون ،از آزمون تعقیبی سیداک استفاده شد که نتایج آن در جدول  4ارائه شده است.
جدول  :4نتایج آزمون تعقیبی سیداک جهت بررسی تفاوت گروهها در متغیرهای وابسته تحقیق ()n=45
متغیر

گروه
)(I

حس عمقی  10درجه

تمرینات تعادلی

دورسی فلکشن
حس عمقی  20درجه

تیپینگ
تمرینات تعادلی

پالنتارفلکشن

عملکرد حرکتی

تیپینگ
تمرینات تعادلی
تیپینگ

خطای

گروه
)(J

اختالف میانگینها
)(I-J

استاندارد

تیپینگ

-3/168

1/070

*0/020

ترکیبی

1/381

1/088

0/519

ترکیبی

4/549

1/076

*0/001

تیپینگ

-2/992

1/007

*0/011

ترکیبی

-0/280

1/027

0/126

ترکیبی

-2/712

1/020

*0/041

تیپینگ

0/970

0/354

*0/034

ترکیبی

0/373

0/348

0/649

ترکیبی

1/204

0/439

*0/002

P-value

* وجود تفاوت معنادار بینگروهی
همانگونه که در جدول  4قابل مشاهده است ،اختالف بین گروه تمرین تعادلی و گروه ترکیبی در مقایسه با گروه تیپینگ معنادار بوده است؛
در حالی که تفاوت معناداری بین دو گروه تمرین تعادلی و گروه ترکیبی (تمرین به همراه تیپ) مشاهده نشد.
بحث
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادههای به دست آمده ،به ترتیب و به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت .به طور کلی،
تمرینات تعادلی و ترکیبی تأثیرات معناداری بر متغیرهای حس عمقی و عملکرد حرکتی داشتند ،اما با توجه به نتایج حاصله ،روش تیپینگ
احتماال نمیتواند بهبود در حس عمقی مچ پا و عملکرد حرکتی ورزشکاران را به دنبال داشته باشد.
تأثیر تمرینات تعادلی و ترکیبی بر حس عمقی در اندازههای  10درجه دورسیفلکشن و  20درجه پالنتارفلکشن:
با توجه به نتایج به دست آمده ،شش هفته برنامه تمرین تعادلی و ترکیبی بر حس عمقی  10درجه دورسیفلکشن و  20درجه پالنتارفلکشن
مچ پای والیبالیستهای پسر نوجوان دارای ناپایداری مزمن مچ پا تأثیر معناداری داشت .نتایج حاصل از تحقیق حاضر با نتایج برخی
مطالعات قبلی همخوانی دارد و با نتایج برخی دیگر از محققین ناهمخوان است.
کینزبرگ )2006(4طی پژوهشی که بر روی  10نفر از افراد مبتال به ناپایداری مزمن مچ پا انجام داد ،پس از انجام شش هفته تمرین
تعادلی ،حس عمقی مفصل مچ پای این افراد را توسط اسلوپ باکس در چهار جهت خلف ،قدام ،داخل و خارج مورد ارزیابی قرار داد .نتایج
حاصله حاکی از اختالف معنادار در حس عمقی مچ پا بود]16[.
برنت و همکاران )2012( 5با بررسی تاثیر تمرینات قدرتی بر قدرت و حس عمقی مفصل مچ پا 40 ،فرد مبتال به ناپایداری عملکردی مچ پا،
نشان دادند تمرین قدرتی تاثیری بر بهبود حس عمقی این افراد نداشته و هیچگونه اختالف معناداری بین گروه تجربی و گروه کنترل
مشاهده نگردید ،لیکن در قدرت اینورژن و اورژن مچ پا اختالف معناداری مشاهده شد]17[.
برنیر و دیوید )1998( 6طی پژوهشی بر روی  45فرد مبتال به ناپایداری مچ پا ،تاثیر شش هفته تمرین عصبی-عضالنی (تعادلی) را بر حس
عمقی و نوسان وضعیتی مورد ارزیابی قرار دادند .نتیجه تحقیق نشان داد که این تمرینات صرفا در جهت داخلی-خارجی بر نوسان وضعیتی
تاثیر دارد ،اما هیچگونه اختالف معناداری بین گروه تجربی و کنترل مشاهده نشد]18[.
اهمیت تمرینات تعادلی در بهبود حس عمقی ،عملکرد حرکتی و دستیابی به حداکثر پتانسیل مکانیسم کنترل عصبی-عضالنی است .در
نتیجه به کار بردن تمرینات تعادلی در مجموعه برنامههای تمرینی ورزشکاران و روند درمانی در امر توانبخشی ضروری است ]18[.دقت حس
عمقی به ویژه در مفصل مچ پا برای بهبود عملکرد مفصل در حین فعالیتهای روزانه و ورزشی الزم است ]19[.ناتوانی در حس عمقی باعث
تغییر هماهنگی حرکت و الگوهای موتوری مانند افزایش زمان شروع به انقباض عضالت اطراف مفصل و کاهش دامنه انقباض آنها شده و
موجب کاهش عملکرد و در نتیجه پیچخوردگی مفصل خواهد شد ]21 ،20[.تمرینات تعادلی به عنوان روشی مناسب برای تقویت رباطهای
مفاصل ،بهبود فرآیند تعادل ،بازآموزی حس عمقی و جلوگیری از پیچخوردگی مطرح گردیده است]22[.
4
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احتماأل تمرین تعادلی از طریق کاهش زمان پاسخ رفلکسی عضالت ،تحریک گیرندههای حس عمقی به صورت مکرر در طول شش هفته
و همچنین تقویت آنها ،تقویت لیگامانهای اطراف مفاصل و ایجاد هماهنگی ارادی و رفلکسی عضالت اطراف مفصل ،موجب تقویت حس
عمقی در مفصل مچ پا شده است.
تأثیر روش تیپینگ بر حس عمقی در اندازههای  10درجه دورسیفلکشن و  20درجه پالنتارفلکشن:
روش تیپینگ بر حس عمقی  10درجه دورسی فلکشن و  20درجه پالنتار فلکشن مچ پای والیبالیستهای پسر نوجوان دارای ناپایداری
مزمن مچ پا تأثیر معناداری نداشت .نتیجه به دست آمده با نتایج مطالعات برخی محققین همخوانی دارد و نیز با نتایج برخی از محققین
ناسازگار است.
رفشاوگ 7و همکاران ( ،)2000با بررسی تأثیر ناپایداری مزمن مچ پا و تیپینگ بر حس عمقی در مفصل مچ پا عنوان کردند تفاوت معناداری
در درک حرکتهای مچ پا در هر سه شتاب اعمالشده بین آزمودنیهایی با ناپایداری مزمن مچ پا و گروه کنترل وجود ندارد .همچنین
تفاوت معناداری در درک حرکتهای مچ پا در هر سه شتاب اعمالشده بین گروه تیپشده و گروه تیپنشده (گروه کنترل) وجود نداشت]10[.
دالهانت و همکاران ( )2010تاثیر تیپینگ را بر وضعیت تعادل پویای آزمودنیهایی با ناپایداری مزمن مچ پا بررسی کردند .نهایتأ اختالف
معناداری در افزایش فاصله دستیابی آزمودنیها بعد از استفاده از تیپ ،در آزمون ستاره مشاهده نکردند ]23[.مورسی و همکاران ()2009
میزان ماندگاری حمایت کینزیوتیپ را بر ثبات مچ پا در فعالیتهای روزانه بررسی کردند .نتایج نشان داد اختالف معناداری در لحظه
چرخش مچ پا به حالت اینورشن و دامنه حرکتی به صورت غیرفعال در تمامی متغیرهای زمانی آزمایش وجود دارد .به طوری که %58
کاهش در زمان چرخش مچ پا به حالت اینورشن و  %55افزایش در دامنه حرکتی پس از  24ساعت مشاهده شد ]24[.دیانا هاپر و همکاران
( )2009تأثیر تکنیک تیپینگ مولیگان را بر عملکرد تعادل آزمودنیهایی با ناپایداری مزمن یکطرفه مچ پا بررسی کردند .اختالف معناداری
در تعادل ایستا پس از اعمال تیپینگ مشاهده نشد و اعمال تیپینگ مچ پا بر بهبود کنترل عصبی-عضالنی به منظور بهبود تعادل ایستا و
پویای افراد سالم و دارای ناپایداری مزمن مچ پا تأثیر معناداری ندارد ]25[.تریگووت پی و همکاران ( )2013طی یک تحقیق ،تاثیر انواع
تیپینگ را بر بیومکانیک مچ پا در هنگام اینورشن مچ پا بررسی کردند .آنها اختالف معناداری را در زمان چرخش خارجی و نقطه توقف
اینورشن مچ پا را هنگام اعمال تیپینگ در مقایسه با حالت بدون تیپینگ گزارش کردند که این در حالی بود که اختالف معناداری بین انواع
استفادهشده تیپ در تاثیرگذاری بر نقطه توقف و زمان چرخش نبود ،اما دامنه حرکتی چرخش خارجی مچ پا در هنگام استفاده از تیپ بدون
ارتجاع کمتر از نوع باارتجاع بود و در نهایت تاثیر تیپینگ را بر بیومکانیک مچ پا معنادار گزارش کردند ]26[.تاد جی و همکاران ( )2013طی
یک تحقیق ،تاثیر تیپینگ نازکنی را بر دامنه حرکتی دورسیفلکشن مچ پا و اندازههای تعادل در افرادی با ناپایداری مچ پا بررسی کردند.
تغییر معناداری در دامنه دورسیفلکشن مچ پا با مداخله تیپینگ در مقایسه با قبل از اعمال تیپینگ مشاهده نشد]27[.
روش تیپینگ احتماأل نمی تواند به عنوان روشی مناسب برای بهبود حس عمقی ،کاهش خطرات احتمالی آسیبدیدگی مجدد و در نهایت به
عنوان روش درمانی خاص ناپایداری مچ پا ارائه گردد .احتماأل تیپینگ توانایی تحریک گیرندههای حس عمقی موجود در عضله را به طور
مؤثر نداشته و این موضوع موجب عدم درک صحیح از زاویه مفصل مچ پا در آزمودنیهای این گروه شده بود.
روش ترکیبی (تمرین به همراه تیپ) بر حس عمقی 10درجه دورسیفلکشن و  20درجه پالنتارفلکشن مچ پای والیبالیستهای پسر نوجوان
دارای ناپایداری مزمن مچ پا تأثیر معناداری داشت .در پژوهشهای گذشته تأثیر ترکیبی متغیرهای تیپ و تمرینات تعادلی در تشخیص
میزان بهبود حس عمقی افراد دارای ناپایداری مزمن مچ پا به طور همزمان مورد بررسی قرار نگرفته است .احتماال تمرین تعادلی و تیپینگ،
به صورت ترکیبی توانسته است تاثیر قابل توجهی بر بهبود حس عمقی و گیرندههای عصبی گذاشته و از این طریق دقت حس عمقی مچ پا
را افزایش دهد .بین گروه ترکیبی با گروه تیپینگ اختالف معناداری وجود داشت ،اما بین گروه ترکیبی و تمرینات تعادلی اختالف معناداری
وجود نداشت.
تأثیر شش هفته برنامه تمرینات تعادلی ،تیپینگ و ترکیبی بر عملکرد حرکتی:
آزمون عملکردی بهکارگرفتهشده در پژوهش حاضر ،مجموعأ آمادگی ورزشی ورزشکار آسیب دیده (مزمن) را به منظور تضمین صالحیت
شرکت در تمرینات اختصاصی ،بررسی و آزمون میکرد .این ویژگی را به تعبیری دیگر میتوان پیشبینی نیز نامید؛ چرا که ثبت رکوردهای
بهتر (کاهش زمان اتمام آزمون) در این آزمون ،اطمینان خاطری برای آمادگی هر چه بهتر مفصل آسیبدیده ورزشکار جهت انجام تمرینات
اختصاصی است.
کنترل حرکتی نیازمند پاسخهای رفلکسی در سطح نخاع ،عکسالعملهای وضعیتی و تعادل اتوماتیک در سطح ساقه مغز و پاسخهای
آگاهانه در سطح کورتکس (قشر مغز) میباشد ]28[.تمرینات تعادلی و ترکیبی میتواند مخابره پیامهای حسی به سطح مربوطه در سیستم
Refshauge
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عصبی مرکزی را افزایش و در نتیجه باعث بهبود عملکرد حرکتی شود .آزمون عملکردی  Eight Hop Testبه منظور بررسی میزان
کارایی مچ پای آسیبدیده ورزشکاران مورد استفاده قرار گرفت .نتایج بهدستآمده حاکی از این است که تمرینات تعادلی و ترکیبی تأثیر
معناداری در افزایش کارایی مچ پای ورزشکار آسیبدیده داشتهاند که کاهش میانگین زمانهای اجرای آزمون مذکور در پسآزمون نسبت
به پیشآزمون ،گواه بر این ادعا است.
شش هفته برنامه تمرینات تعادلی بر عملکرد حرکتی والیبالیستهای پسر نوجوان دارای ناپایداری مزمن مچ پا تأثیر معناداری داشت.
احتماأل تمرینات تعادلی از طریق تقویت و افزایش هماهنگی عضالت و رباطهای اطراف مفصل مچ پا و کاهش زمان پاسخ رفلکسی
عضالت موجب افزایش کارایی و عملکرد حرکتی مفصل مچ پای آسیبدیده آزمودنیها شده و در نهایت موجب کاهش زمان اتمام آزمون
عملکردی شده است .بین عملکرد حرکتی گروه تمرینات تعادلی و گروه تیپینگ اختالف معناداری وجود داشت .با این وجود بین عملکرد
حرکتی گروه تمرینات تعادلی و گروه ترکیبی (تمرینات تعادلی و تیپینگ) اختالف معناداری وجود نداشت.
در کنار تمرینات تعادلی و ترکیبی ،تیپینگ نیز میتواند با کاهش زمان پاسخگویی عضالت به تغییرات طول (افزایش) عضالت ،تاثیر به-
سزایی در کنترل حرکت و عملکرد حرکتی و اجرای بهینه داشته باشد ،اما در پژوهش حاضر نتایج بهدستآمده حاکی از این است که تاثیر
حاد تیپینگ بر عملکرد حرکتی والیبالیستهای پسر نوجوان دارای ناپایداری مزمن مچ پا ،معنادار نبوده و نمیتواند روش مناسبی برای بهبود
و یا پیشگیری از آسیب مچ پا باشد .از جمله دالیل احتمالی این موضوع را میتوان به متفاوت بودن آزمونهای مورد استفاده در تحقیقات
گذشته ،روش اندازهگیری ،ابزارهای اندازهگیری ،معیارهای ورود و خروج آزمودنیها و حتی شدت آسیبدیدگی آزمودنیهای شرکتکننده
نسبت داد .در آزمون عملکرد حرکتی ،تفاوت بین گروه تیپینگ و دو گروه تمرینات تعادلی و ترکیبی (تیپینگ و تمرینات تعادلی) ،معنادار بود.
نتیجه گیری
با توجه به تاثیر تمرینات تعادلی و ترکیبی بر حس عمقی در اندازههای  10درجه دورسیفلکشن و  20درجه پالنتارفلکشن و عملکرد
حرکتی ،احتماأل این تمرینات میتواند به عنوان دو روش تمرینی ایمن و موثر در بهبود حس عمقی و عملکرد حرکتی والیبالیستهای پسر
نوجوان دارای ناپایداری مزمن مچ پا مورد توجه قرار گیرد .پیشنهاد میشود از این دو روش در برنامههای درمانی ،توانبخشی و به طور
اختصاصی در درمان پیچخوردگیهای مزمن مچ پای والیبالیستهای پسر نوجوان استفاده گردد .توصیه میشود در مطالعات آتی ،دیگر
عوامل تاثیرگذار بر ناپایداری عملکردی مچ پا مانند نسبتهای عملکردی عضالت اطراف مچ پا مورد ارزیابی قرار گیرد.
تشکر و قدردانی
مقاله حاضر بر اساس پایاننامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی آقای محمود حاتمی ،به راهنمایی آقای دکتر سید صدرالدین
شجاعالدین و مشاوره آقای دکتر امیر لطافتکار میباشد .بدینوسیله از مسئول محترم آزمایشگاه و ریاست محترم دانشکده تربیت بدنی و
علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی تهران که در انجام تحقیق پیشرو ما را یاری نمودند ،تشکر و قدردانی میگردد.
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