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Abstract
Background and Aims: In patients with Chronic Ankle Instability (CAI), biomechanical alterations
and sensorimotor dysfunctions have been reported. However, little is known about the relationships
between functional movement patterns and sensorimotor function in people with CAI. The purpose of
the present study was to examine the relationships between movement dysfunctions associated with
functional movement patterns and sensorimotor function in collegiate athletes with CAI.
Materials and Methods: A total of 40 male collegiate athletes with CAI volunteered to participate in
the study. Three functional movements including double limb squat, double limb squat with heel lift,
and single limb squat were conducted for assessing movement dysfunctions and scored using
Fusionetics algorithms. Sensorimotor function was assessed using static and dynamic postural control,
ankle dorsiflexion ROM, ankle joint proprioception, and ankle muscle strength. Pearson product
correlations and multiple linear regression were used to examine the relationships between functional
movement assessments and sensorimotor function.
Results: The results showed that collegiate athletes with CAI had poor (20.1±14.1%), moderate
(52.3±17.4%), and good (80.1±19.4%) movement efficiency in single leg squat, double limb squat,
and double limb squat with heel lift, respectively. Specific movement errors such as ‘Heel of Foot
Lifts’ (50 %) and ‘Knee Valgus’ (70 %) were common among CAI participants during the double
limb squat and single leg squat, respectively. There were significant correlations between functional
movement errors and sensorimotor functions (p<0.05). Similarly, the presence of specific movement
dysfunctions were predicted by select sensorimotor outcomes (p<0.05).
Conclusion: Collegiate athletes with CAI had movement dysfunctions during functional movement
patterns. There were correlations between functional movement errors and select sensorimotor
outcomes. Some specific movement dysfunctions can be predicted by examining sensorimotor
outcomes.
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چکیده
مقدمه و اهداف
تغییرات بیومکانیکی و نقصهای حسی-حرکتی در افراد مبتال به بیثباتی مزمن مچ پا گزارش شده است .با این وجود اطالعات کمی در مورد ارتباط بین
الگوهای عملکرد حرکتی و عملکرد حسی-حرکتی در افراد مبتال به بیثباتی مزمن مچ پا وجود دارد .هدف از مطالعه حاضر ،ارزیابی ارتباط بین نقصهای
حرکتی مرتبط با الگوهای عملکرد حرکتی با عملکرد حسی-حرکتی در ورزشکاران دانشگاهی دارای بیثباتی مزمن مچ پا بود.
مواد و روشها
تعداد  ۴۰ورزشکار دانشگاهی مبتال به بیثباتی مزمن مچ پا داوطلب شرکت در تحقیق بودند .به منظور ارزیابی نقصهای حرکتی ،از  3الگوی عملکردی
اسکات باالی سر ،اسکات باالی سر با باال آوردن پاشنه و اسکات تکپا استفاده و بر اساس سیستم  ،Fusioneticsامتیازدهی شدند .عملکرد حسی-
حرکتی با استفاده از آزمونهای کنترل پاسچر ایستا و پویا ،دامنه حرکتی دورسی فلکشن مچ پا ،حس عمقی مفصل مچ پا و قدرت عضالنی مچ پا ارزیابی
شد .به منظور بررسی ارتباط بین ارزیابیهای عملکرد حرکتی و عملکرد حسی-حرکتی از آزمونهای همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه
استفاده شد (.)P<۰/۰۵
یافتهها
نتایج نشان داد که ورزشکاران دانشگاهی دارای بیثباتی مزمن مچ پا ،به ترتیب دارای کیفیت اجرای ضعیف ( ،)٪ ۲۰/1±1۴/1متوسط ()٪ ۵۲/3±1۷/۴
و خوب ( ،)٪ 8۰/1±19/۴در اجرای اسکات تکپا  ،اسکات باالی سر و اسکات باالی سر با باال آوردن پاشنه بودند .بلند شدن پاشنه پا از زمین ( )٪۵۰و
والگوس زانو ( ،)٪۷۰نقصهای حرکتی شایع اندام تحتانی در اسکات باالی سر و اسکات تکپا در افراد مبتال به بیثباتی مزمن مچ پا بودند .همچنین
همبستگی معناداری بین برخی آزمونهای عملکردی با برخی عملکردهای حسی-حرکتی و بین برخی نقصهای حرکتی با برخی عملکردهای حسی-
حرکتی مشاهده شد ( .)P≥۰/۰۵عالوه بر این برخی نقصهای حرکتی از روی برخی آزمونهای حسی-حرکتی پیشبینی شدند (.)P<۰/۰۵
نتیجهگیری
از یافتههای تحقیق حاضر میتوان نتیجهگیری کرد که ورزشکاران دانشگاهی مبتال به بیثباتی مزمن مچ پا دارای نقصهای حرکتی در ارزیابیهای
عملکرد حرکتی بودند .همچنین همبستگی معناداری بین برخی ارزیابیهای عملکرد حرکتی و برخی عملکردهای حسی-حرکتی وجود داشت و همچنین
میتوان بر اساس ارزیابیهای عملکرد حسی-حرکتی برخی نقصهای حرکتی را پیشبینی کرد.
کلیدواژهها
نقصهای حرکتی؛ ورزشکاران دانشگاهی؛ پیشگیری از آسیب؛ Fusionetics
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مقدمه و اهداف
در طول چند دهه اخیر شرکت در ورزشهای دانشگاهی افزایش یافته و متعاقب آن متأسفانه تعداد آسیبهای ورزشی نیز افزایش یافته
است [1].پیچخوردگی خارجی مچ پا یکی از شایعترین آسیبهای عضالنی–اسکلتی در ورزشکاران دانشگاهی میباشد که حدود  1۵درصد از
آسیبها را در بین تمام آسیبها به خود اختصاص میدهد و باعث غیبتهای طوالنی از شرکت در فعالیتهای ورزشی میشود [1].شواهد
فراوان نشان داده است که  3۲تا  ۷۴درصد افراد به دنبال پیچخوردگی مچ پا مبتال به بیثباتی مزمن مچ پا و عوارض جانبی آن همچون
احساس بیثباتی مچ پا ،درد ،تورم و اختالل در عملکرد حسی-حرکتی مچ پا شامل ضعف عضالنی ،مشکالت تعادلی و حس عمقی
میشوند [۴-۲].تغییر عملکرد مچ پا به دنبال اختالالت در ساختار مچ پا میتواند منجر به نقص در کنترل حس عمقی و ثبات مکانیکی مچ پا
شود که به طور کلی به عنوان بیثباتی مزمن مچ پا تعریف میشود .تحقیقات نشان داده است که تغییرات بیومکانیکی و نقصهای حسی-
حرکتی در افراد مبتال به بیثباتی مزمن مچ پا رخ میدهد و میتواند میزان فعالیت افراد را در طول زندگی کاهش دهد و همچنین منجر به
][8-۵
آسیبهای فرسایشی مچ پا همچون استئوآرتریت شود.
یکی از بحث انگیزترین حوزههای توانبخشی اسکلتی-عضالنی ،شناسایی ضعیفترین پیوند در بین قسمتهای مختلف بدن است ،چرا که
این ضعف منجر به نقصهای حرکتی در حین اجرای حرکات عملکردی در قسمتهای دیگر بدن و افزایش خطر آسیب میشود و اصالح
موفقیت آمیز این پیوند تأثیر بسزایی بر کارایی مناسب بدن در حین اجرای حرکات عملکردی همچون پرش ،فرود ،اسکات و غیره دارد،9 ،۷].
 [1۰تحقیقات زیادی تغییرات بیومکانیکی در حین اجرای مهارتهای حرکتی همچون راه رفتن ،پایین آمدن از پله ،دویدن و فرود را در افراد
مبتال به بیثباتی مزمن مچ پا در مقایسه با افراد سالم گزارش کردهاند] ،[11 ،۶ ،۴اما در خصوص ارزیابیهای عملکرد حرکتی در حین اجرای
آزمونهای عملکردی و نقصهای حرکتی مرتبط با آنها ،تنها  Choiو  Shinدر دو تحقیق جداگانه بر روی افراد مبتال به بیثباتی مزمن
][13 ،1۲
مچ پا ،وجود نقصهای حرکتی در حین اجرای آزمونهای غربالگری عملکرد حرکتی 1را گزارش کردند.
در سالهای اخیر تحقیقات نشان داده است که تغییرات عصبی-عضالنی در افراد مبتال به بیثباتی مزمن مچ پا نه تنها در عضالت مچ پا
بلکه در عضالت باالی هیپ نیز رخ میدهد؛ به طوری که بیثباتی مچ پا میتواند باعث تغییر در کینماتیک مفاصل باالتر همچون مفاصل
زانو و هیپ شود و همین عامل میتواند علت افزایش نقصهای حرکتی همچون والگوس یا واروس زانو ،چرخش تنه ،چرخش مچ پا،
بیثباتی لگن و غیره در حین اجرای حرکات عملکردی و افزایش خطر آسیبدیدگی باشد و همچنین نکته مهمی در توانبخشی این افراد
باشد [1۴ ،1۰ ،۷ ،۶].در این خصوص  Websterو  ،Gribbleدر مقایسه عملکرد عضالت سرینی میانی و سرینی بزرگ در حین انجام
حرکات عملکردی النچ چرخشی و اسکات چرخشی در افراد مبتال به بیثباتی مزمن مچ پا و افراد سالم نشان دادند که عضله سرینی بزرگ
در افراد مبتال به بیثباتی مزمن مچ پا فعالیت کمتری نسبت به افراد سالم در حرکات النچ چرخشی و اسکات چرخشی دارد [1۵].در تحقیق
دیگری Kramer ،و همکاران افزایش شلی مفصل زانو و کاهش انعطافپذیری نوار ایلیوتیبیال را در افراد داری سابقه پیچخوردگی مچ پا
گزارش کردند و ارتباط معناداری بین سابقه آسیب مچ پا و آسیب  ACLمشاهده کردند؛ به طوری که  ۵۲تا  ۶۰درصد افرادی که مبتال به
آسیب  ACLشده بودند ،سابقه پیچخوردگی مچ پا داشتند [1۶].همچنین یافتهها نشان دادند که افراد مبتال به بیثباتی مزمن مچ پا در یک
طرف ،قدرت عضالنی کمتری در دور کردن ران طرف موافق داشته و نوسان وضعیتی بیشتری دارند] [1۷و این آسیب با تغییرات عصبی-
][۶
عضالنی و بیومکانیکی زانو ارتباط دارد.
از آنجایی که بدن یک زنجیره به هم پیوسته میباشد (زنجیره حرکتی) و نقصهای حرکتی یا نقص در عملکرد یک ناحیه ،مانند پا و مچ،
میتواند منجر به نقصهای حرکتی در سایر قسمتهای بدن گردد و از طرفی تحقیقات زیادی تغییرات بیومکانیکی و نقصهای حسی-
حرکتی همچون کاهش دامنه حرکتی مچ پا ،قدرت عضالنی ،تعادل و حس عمقی را به دنبال پیچخوردگی مچ پا در افراد مبتال به بیثباتی
مزمن مچ پا گزارش کردهاند] [18 ،3 ،۲و از طرفی اطالعات کمی در مورد ارتباط بین الگوهای عملکرد حرکتی و عملکرد حسی-حرکتی در
افراد مبتال به بیثباتی مزمن مچ پا وجود دارد .هدف از مطالعه حاضر ،ارزیابی ارتباط بین نقصهای حرکتی مرتبط با الگوهای عملکرد
حرکتی با عملکرد حسی-حرکتی در ورزشکاران دانشگاهی دارای بیثباتی مزمن مچ پا بود.
مواد و روشها
تحقیق حاضر از نوع توصیفی-همبستگی بود و در آن رابطه بین نقصهای حرکتی و میزان عملکرد حسی-حرکتی ورزشکاران دانشگاهی
دارای بیثباتی مزمن مچ پا ارزیابی شد .نمونه آماری این تحقیق شامل  ۴۰دانشجوی پسر دانشگاه اصفهان (میانگین و انحراف معیار :سن:
 ۲1/۰۲±1/۷سال ،قد 1/۷۶±/۶۵ :متر ،وزن ۶9/۲±۷/۵ :کیلوگرم) که عضو تیمهای ورزشی دانشگاه بودند ،است .در این تحقیق با استفاده
Functional Movement Screen-FMS
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از نرمافزار جی پاور( ۲ورژن  )3.1.9.۲و بر اساس دادههای تحقیقات گذشته میزان حجم نمونه در مجموع  3۲نفر محاسبه شد [۲۰ ،19 ،13].با
توجه به اعالم عمومی در دانشگاه تعداد  ۵3نفر برای حضور در تحقیق اعالم آمادگی کردند و در نهایت بر اساس معیارهای ورود و خروج
 ۴۰نفر در تحقیق شرکت داده شدند .کلیه شرکتکنندگان پیش از انجام آزمونها فرم رضایتنامه کتبی را کامل کردند و کلیه مراحل انجام
تحقیق قبل از شروع پژوهش به تأیید کمیته اخالق دانشگاه اصفهان رسید .همچنین به خاطر کنترل متغیر مخدوشگر جنسیت ،تحقیق بر
روی پسران انجام شد.
معیارهای ورود به تحقیق شامل ورزشکار دانشگاهی بودن با میانگین سنی  18تا  3۵سال ،سابقه پیچخوردگی یکطرفه مچ پا با شدت
متوسط تا شدید (≥ 8روز غیبت از ورزش) در  ۵سال گذشته ،سابقه حداقل دو بار خالی کردن مچ پا در  1۲ماه قبل از تستگیری ،کسب
امتیازات ≤ 9۰درصد در مقیاس اندازهگیری توانایی پا و مچ پا ۷9±8/۲( 3درصد) و امتیازات ≤ 8۰درصد در مقیاس ورزشی توانایی پا و مچ
پا ۷۲/۲±۷/۷( ۴درصد) و معیارهای خروج از تحقیق شامل سابقه بیثباتی مکانیکی مچ پا ،سابقه پیچخوردگی مچ پا در  ۶هفته قبل از شروع
تحقیق ،سابقه شکستگی یا جراحی اندام تحتانی ،سابقه دیگر آسیبها عضالنی-اسکلتی در  ۶هفته قبل از شروع تحقیق و هر گونه وضعیت
][۲۲ ،۲1
دیگری که باعث تغییر توانایی فرد در اجرای آزمونهای عملکردی شود.
در روند انجام تحقیق ابتدا اطالعات جمعیتشناسی آزمودنیها شامل سن ،قد و وزن اندازهگیری گردید .سپس با استفاده از توضیحات
شفاهی و اجرای عملی آموزش الزم در خصوص نحوه اجرای آزمونها ارائه شد و پس از آن  ۵دقیقه گرم کردن اولیه شامل دوچرخهسواری
بر روی دوچرخه ثابت با سرعت دلخواه و پس از آن اجرای حرکات کششی پویا و سپس ارزیابیهای عملکرد حرکتی و ارزیابیهای عملکرد
حسی-حرکتی انجام شد.
ارزیابی عملکرد حرکتی
به منظور ارزیابی عملکرد حرکتی از سیستم امتیازدهی  )Fusionetics®, Milton, GA( Fusioneticsاستفاده شد .سیستم
ارزیابی  Fusioneticsبا هدف ارزیابی و درمان نقصهای حرکتی توسعه پیدا کرده است [۲3].در این سیستم نقصهای حرکتی (حرکات
جبرانی-خطاها) در حین اجرای حرکات عملکردی (اسکات باالی سر ،اسکات باالی سر با باال آوردن پاشنه و اسکات تکپا) ثبت و بر
اساس معیارهای امتیازدهی  Fusioneticsشامل تعداد نقصهای حرکتی ،نوع نقصهای حرکتی و ناحیه بدن که در آن نقصهای
][۲3
حرکتی رخ دادهاند ،امتیاز اجرای حرکات عملکردی (بین  ۰تا  1۰۰درصد) محاسبه شد.
بر اساس سیستم امتیازدهی  Fusioneticsامتیازات کلی آزمونهای عملکردی اسکات باالی سر و اسکات باالی سر با باال آوردن پاشنه،
در طبقات ضعیف ( ۰تا  ،)٪۴9/99متوسط ( ۵۰تا  )٪۷۴/99و خوب ( ۷۵تا  )٪1۰۰قرار میگیرد [۲3].در خصوص اسکات تکپا ،به خاطر
اینکه آزمون اسکات تکپا فقط بر روی پای آسیبدیده انجام شد ،نمرات کلی سیستم امتیازدهی  ،Fusioneticsبه جای  1۰۰درصد ،از
 ۵۰درصد در نظر گرفته شد ( ۰تا  ٪۲۴/99ضعیف ۲۵ ،تا  ٪3۷/99متوسط و  38تا  ٪۵۰خوب) [۲3].روایی و پایایی باالیی در خصوص
شناسایی نقصهای حرکتی از طریق آزمونهای عملکردی اسکات باالی سر ،اسکات باالی سر با باال آوردن پاشنه و اسکات تکپا ،گزارش
][۲۵ ،۲۴
شده است.
برای ارزیابی اسکات باالی سر ،آزمودنیها با پای برهنه و باز به اندازه عرض شانهها و با دستهای کشیده ،آرنج باز در باالی سر،
حرکت اسکات را با زمان دو ثانیه در پایین رفتن و دو ثانیه در باال آمدن با زانوی خم حدود  9۰درجه اجرا کردند و خطاها (نقصهای
حرکتی) در حین اجرای  ۵حرکت اسکات در هر یک از نماهای قدامی ،خلفی و جانبی ،ارزیابی و در فرم مخصوص به صورت بله (داشتن
نقص حرکتی) و خیر (عدم داشتن نقص حرکتی) ثبت شدند .آزمون اسکات باالی سر با باال آوردن پاشنه مشابه آزمون اسکات
باالی سر انجام شد ،با این تفاوت که صفحهای با ارتفاع  ۵سانتیمتر در زیر پاشنهها قرار گرفت [۲3 .9].به منظور ارزیابی اسکات تکپا از
آزمودنیها خواسته شد در حالی که دستهایشان بر روی لگن قرار دارد ،به میزان  ۴۵تا  ۶۰درجه فلکشن زانو را با پای برهنه ،بر روی پای
آسیبدیده  ۵مرتبه انجام دهند و ارزیابی از نمای قدامی انجام شد و نقصهای حرکتی در فرم مربوطه ثبت شد [۲3 ،9].نقصهای حرکتی
(خطاها) و نحوه اجرای هر یک از آزمونهای عملکردی در جدول  1قابل مشاهده است.

2

G*Power
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جدول  :1نقصهای حرکتی (حرکات جبرانی-خطاها) و نحوه اجرای هر یک از آزمونهای عملکردی
نقصهای حرکتی:

اسکات باالی سر
وضعیت شروع :پاها به اندازه عرض شانه باز،
پنجه پاها مستقیم به طرف جلو ،بازوها کشیده
مستقیم در باالی سر
نحوه اجرا :اجرای  ۵تا  1۵حرکت اسکات همانند
نشستن روی صندلی و ارزیابی حرکت از نمای
قدامی ،جانبی و خلفی

اسکات باالی سر با باال آوردن پاشنه
وضعیت شروع :پاها به اندازه عرض شانه ،پنجه
پاها مستقیم به طرف جلو ،بازوها کشیده مستقیم در
باالی سر و باال آوردن پاشنهها به میزان ۵
سانتیمتر
نحوه اجرا :اجرای  ۵تا  1۵حرکت اسکات همانند
نشستن روی صندلی و ارزیابی حرکت از نمای
قدامی ،جانبی و خلفی

-1چرخش پا به خارج:
هرگونه چرخش به خارج از وضعیت شروع
-2صاف شدن پا:
باال آمدن پنجمین استخوان کف پا و یا باال آمدن
انگشتان پا
-3والگوس زانو:
حرکت پاتال به سمت داخل (در جهت اولین انگشت
پا)
-۴واروس زانو:
حرکت پاتال به سمت خارج (در جهت پنجمین
انگشت پا)
-5خمیدگی فزاینده به جلو:
ناتوانی در همراستا قرار دادن تنه با استخوان تیبیا
-6گود شدن کمر:
افزایش اکستنشن کمر نسبت به حالت شروع
-7گرد شدن کمر:
افزایش فلکشن کمر نسبت به حالت شروع (رخ دادن
قبل از  9۰درجه فلکشن هیپ)
-۸قرار گرفتن دستها در جلو:
ناتوانی در حفظ دستها در یک خط صاف همراستا
با تنه
-9بلند شدن پاشنه پا از زمین (فقط در
خصوص اسکات باالی سر):
ناتوانی در حفظ پاشنههای پا در تماس با زمین
-10انتقال نامتقارن وزن:
جابهجاییهای جانبی لگن
نقصهای حرکتی:

اسکات تکپا
وضعیت شروع :ایستادن بر روی یک پا ،پنجه
پا مستقیم به طرف جلو ،دستها بر روی لگن
نحوه اجرا :اجرای  ۵اسکات با هر پا و ارزیابی از
نمای قدامی

-1صاف شدن پا:
باال آمدن پنجمین استخوان کف پا و یا باال آمدن
انگشتان پا
-2والگوس زانو:
حرکت پاتال به سمت داخل اولین انگشت پا
-3واروس زانو:
حرکت پاتال به سمت خارج پنجمین انگشت پا
-۴عدم کنترل تنه:
ناتوانی در حفظ تنه موازی با استخوان تیبیا و یا هر
گونه تغییر نسبت به وضعیت شروع
-5از دست دادن تعادل:
تماس پای غیرتکیهگاه با زمین یا هرگونه پرش برای
حفظ تعادل

ارزیابی عملکرد حسی-حرکتی
به منظور ارزیابی دامنه حرکتی دورسی فلکشن مچ پا ،در حالی که فرد در وضعیت طاقباز بر روی تخت با زانو صاف و مچ پا در وضعیت
خنثی قرار گرفته بود ،مچ پا به صورت غیرفعال به دورسی فلکشن حرکت داده شد تا اولین مقاومت احساس شود .دورسی فلکشن مچ پا
توسط گونیامتر استاندارد پالستیکی  3۶۰درجه (مدل  ،MSDساخت بلژیک ،به طول  3۰سانتیمتر) سه مرتبه اندازهگیری شد و میانگین
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شد.

اندازهگیریها برای محاسبات در نظر گرفته
به منظور ارزیابی کنترل پاسچر پویا از آزمون تعادل  Yدر سه جهت قدامی ،خلفی-داخلی و خلفی-خارجی به طوری که آزمودنی بر روی
پای آسیبدیده می ایستاد و حداکثر تالش برای حداکثر دستابی در سه جهت با سه مرتبه تکرار استفاده شد .پیش از اجرای آزمون
شرکتکنندگان تالش برای دستیابی به حداکثر فاصله در هر جهت را  3مرتبه تمرین کردند و در نهایت میانگین میزان فاصله دستیابی بر
اساس فرمول فاصله دستیابی (فاصله  ASISتا قوزک داخلی) تقسیم بر طول پا ضربدر  ،1۰۰نرمال و برای آنالیز در نظر گرفته شد.
آزمونهایی که در حین اجرای آنها آزمودنی دچار خطا (از دست دادن تعادل در حین اجرا ،جدا شدن دستها از روی لگن ،جدا شدن پاشنه
از روی زمین و انتقال وزن بر روی پای دستیابی) میشدند ،مجدد تکرار میشد [۲۷ ،۲۶].آزمون تعادل  Yروایی و پایایی باالیی برای
][۲۷
ارزیابی تعادل پویا دارد.
به منظور ارزیابی کنترل پاسچر ایستا از دستگاه  Foot Scanبا مارک  ،RSscanورژن  ،۷ساخت کشور بلژیک و صفحه اندازهگیری به
ابعاد  ۵۰×۴۰سانتیمتر مربع استفاده شد .سه آزمون  1۰ثانیهای ایستادن بر روی پای آسیبدیده با چشم باز و بسته در حالی که دستها بر
روی لگن قرار داشت ،انجام شد .شتاب مرکز فشار در جهت قدامی-خلفی و داخلی-خارجی در هر یک از وضعیتهای بینایی از طریق
][۲8
تقسیم مجموع جابهجاییهای مرکز فشار ( )COPبر زمان کل محاسبه شد.
حس عمقی فعال مچ پا از طریق دینامومتر ایزوکنتیک بایودکس ( 3ساخت نیویورک ایالت متحده ،شرکت  )Biodexدر زاویه  1۵درجه
اینورژن مچ پا اندازهگیری شد .شرکتکنندگان با چشمهای بسته در وضعیت توصیهشده برای ارزیابی حس عمقی مچ پا شامل زانو در زاویه
 ۴۵درجه و مچ پا در وضعیت خنثی قرار گرفتند .سپس آزمودنیها به طور فعال مچ پا را از وضعیت خنثی به سمت زاویه هدف حرکت دادند
و به مدت  ۵ثانیه در این زاویه نگه داشتند .بعد از اینکه آزمودنیهای  3مرتبه آزمون را تمرین کردند 3 ،آزمون اصلی به صورت فشار دادن
][۲9
دکمه دستگاه به محض احساس رسیدن به زاویه هدف انجام شد .میانگین میزان خطاهای بازسازی زاویه ،برای آنالیز در نظر گرفته شد.
به منظور ارزیابی حداکثر گشتاور دورسی فلکشن ،پالنتار فلکشن ،اینورژن و اورژن مچ پا از دینامومتر ایزوکنتیک بایودکس ( 3ساخت
نیویورک ایالت متحده ،شرکت  ) Biodexاستفاده شد .قدرت عضالنی به صورت کانسنتریک در سرعت  ۶۰درجه بر ثانیه با هدف ارزیابی
شتابهای زاویهای مچ پا همانند فعالیتهای روزانه ،ارزیابی شد [8].قبل از هر جلسه آزمونگیری دینامومتر کالیبره شد و شرکتکنندگان
برای تستگیری در وضعیت توصیهشده دستگاه قرار گرفتند .تعداد  3ارزیابی برای هر یک از حرکات مچ پا انجام و میانگین گشتاور هر یک
][3۰
از آنها برای آنالیز در نظر گرفته شد.
تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  ۲۲در سطح معناداری  P≤۰/۰۵صورت گرفت .به منظور بررسی رابطه بین
امتیازات کلی آزمونهای عملکرد حرکتی و میزان عملکرد حسی-حرکتی از همبستگی پیرسون و در خصوص بررسی رابطه بین نقصهای
حرکتی شایع (≥ ۵۰درصد) و آزمونهای عملکرد حسی-حرکتی از آزمون رگرسیون خطی چندگانه ،۵روش گام به گام ،۶با هدف پیشبینی
هر یک از نقصهای حرکتی شایع بر اساس نتایج آزمونهای عملکرد حسی-حرکتی استفاده شد.
یافته ها
نتایج نشان داد که ورزشکاران دانشگاهی دارای بیثباتی مزمن مچ پا ،به ترتیب دارای کیفیت اجرای ضعیف ( ،)٪۲۰/1±1۴/1متوسط
( )٪۵۲/3±1۷/۴و خوب ( ،)٪8۰/1±19/۴در اجرای الگوهای عملکردی اسکات تکپا ،اسکات باالی سر و اسکات باالی سر با باال آوردن
پاشنه بودند.
نقصهای حرکتی شرکتکنندگان در آزمونهای عملکرد حرکتی به همراه نتایج آزمونهای عملکرد حسی-حرکتی به ترتیب در جداول
شماره  ۲و  3ارائه شده است.
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جدول  :2میزان نقصهای حرکتی در حین اجرای آزمونهای عملکرد حرکتی
اسکات باالی سر
نحوهی مشاهده

موضع مورد نظر

نقصهای حرکتی

پاها

چرخش به خارج

پای درگیر

حرکت به داخل (والگوس)
قدامی
زانوها
حرکت به خارج (واروس)
خمیدگی فزاینده به جلو
گود شدن کمر
کمربند-کمری-لگنی-رانی
جانبی
گرد شدن کمر
قرار گرفتن دستها در جلو
مجموعهی شانه
صاف شدن
پاها
بلند شدن پاشنه پا از زمین
خلفی
انتقال نامتقارن وزن
کمربند-کمری-لگنی-رانی
امتیاز کلی آزمون اسکات باالی سر بر اساس نقصهای حرکتی ،محاسبه شده توسط سیستم Fusionetics

پای غیردرگیر

٪۴۰

٪3۷/۵

٪۴۷/۵
٪1۷/۵

٪3۲/۵
٪1۷/۵
٪۵۰
٪۵۲/۵
٪1۵
٪3۲/۵
٪3۷/۵
٪۴۲/۵
٪۲۲/۵

٪۴۵
٪۵۰
٪۲۵
٪۵۲/3±1۷/۴

اسکات باالی سر با باال آوردن پاشنه
پاها

چرخش به خارج

حرکت به داخل (والگوس)
قدامی
زانوها
حرکت به خارج (واروس)
خمیدگی فزاینده به جلو
گود شدن کمر
کمربند-کمری-لگنی-رانی
جانبی
گرد شدن کمر
قرار گرفتن دستها در جلو
مجموعهی شانه
صاف شدن
پاها
خلفی
انتقال نامتقارن وزن
کمربند-کمری-لگنی-رانی
امتیاز کلی آزمون اسکات باالی سر با باال آوردن پاشنه بر اساس نقصهای حرکتی ،محاسبه شده توسط سیستم
Fusionetics
اسکات تکپا

٪1۷/۵

٪1۲/۵

٪1۷/۵
٪۵

٪1۷/۵
٪۵
٪۲۲/۵
٪3۲/۵
٪۲/۵
٪۲۷/۵
٪1۲/۵
٪۵

٪1۲/۵
٪1۵
٪8۰/1±19/۴
٪۵۰
٪۷۰
٪1۵
٪۵۷/۵
٪3۲/۵

صاف شدن
پاها
حرکت به داخل (والگوس)
زانوها
حرکت به خارج (واروس)
قدامی
ناتوانی در کنترل حرکات تنه
کمربند-کمری-لگنی-رانی
از دست دادن تعادل
امتیاز کلی آزمون اسکات تکپا بر اساس نقصهای حرکتی ،محاسبه شده توسط سیستم Fusionetics

در آزمون اسکات
تکپا آزمون فقط با
پای آسیبدیده اجرا
شد.
٪۲۰/1±1۴/1

جدول  :3میانگین و انحراف معیار آزمونهای عملکرد حسی-حرکتی
متغیرها

میانگین و انحراف معیار

دامنه حرکتی دورسی فلکشن مچ پا (درجه)
تعادل  Yدر جهت قدامی (درصد)
تعادل  Yدر جهت خلفی-داخلی (درصد)
تعادل  Yدر جهت خلفی-خارجی (درصد)
حس عمقی مچ پا (درجه)
قدرت دورسی فلکشن مچ پا (نیوتنمتر)
قدرت پالنتار فلکشن مچ پا (نیوتنمتر)
قدرت اینورژن مچ پا (نیوتنمتر)
قدرت اورژن مچ پا (نیوتنمتر)
شتاب مرکز فشار در جهت قدامی-خلفی با چشم باز (میلیمتر)
شتاب مرکز فشار در جهت قدامی-خلفی با چشم بسته (میلیمتر)
شتاب مرکز فشار در جهت داخلی-خارجی با چشم باز (میلیمتر)
شتاب مرکز فشار در جهت داخلی-خارجی با چشم بسته (میلیمتر)

9/8±1/3
8۵/۲±۶/۷
8۵/۵±۷/۲
9۰/9±8/1
۴/1±1/۴
۲۲/3±۴/۶
۲9/9±۵/1
۲1/8±۶/9
۲1/3±۵/۲
۲۴/8±۶/۷
83/1±۲۴/3
1۴/۵±۴/9
۴۵/3±13/۴
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آزمون همبستگی پیرسون ،همبستگی معناداری بین اسکات باالی سر با باال آوردن پاشنه و قدرت اورژن مچ پا ( P=۰/۰۲۶و  ،)r=/3۵۲و
دامنه حرکتی دورسی فلکشن مچ پا ( P=۰/۰۴۷و  )r=/31۵نشان داد .همچنین همبستگی معناداری بین اسکات تکپا و دامنه حرکتی
دورسی فلکشن مچ پا ( P=۰/۰۲9و  ،)r=/3۴۶شتاب مرکز فشار در جهت قدامی-خلفی با چشم باز ( P=۰/۰1۲و  )r=-/393و شتاب
مرکز فشار در جهت داخلی-خارجی با چشم بسته ( P=۰/۰1۴و  )r=-/38۵مشاهده شد.
در خصوص رابطه بین نقصهای حرکتی شایع (≥ ۵۰درصد) و هر یک از آزمونهای عملکرد حسی-حرکتی از آزمون رگرسیون خطی
چندگانه استفاده شد؛ به طوری که این آزمون  3۷درصد واریانس را از طریق آزمونهای شتاب مرکز فشار در جهت قدامی-خلفی با چشم
باز ،شتاب مرکز فشار در جهت داخلی-خارجی با چشم باز و آزمون قدرت اورژن مچ پا برای نقص حرکتی بلند شدن پاشنه پا از زمین در
آزمون اسکات باالی سر توصیف (پیشبینی) کرد ( P=۰/۰1۷و .)R2=۰/3۷۰
در خصوص نقص حرکتی خمیدگی فزاینده به جلو در آزمون اسکات باالی سر ۲۰ ،درصد واریانس از طریق میزان فاصله دسترسی در جهت
خلفی-خارجی آزمون تعادل  Yو آزمون شتاب مرکز فشار در جهت قدامی-خلفی با چشم بسته توصیف شد ( P=۰/۰۴۰و .)R2=۰/۲۰۲
در خصوص نقص حرکتی گود شدن کمر در آزمون اسکات باالی سر 1۰ ،درصد واریانس از طریق آزمون شتاب مرکز فشار در جهت
قدامی-خلفی با چشم بسته توصیف شد ( P=۰/۰۵۰و .)R2=۰/۰98
در خصوص نقص حرکتی صاف شدن پا در آزمون اسکات تکپا 1۰ ،درصد واریانس از طریق آزمون شتاب مرکز فشار در جهت قدامی-
خلفی با چشم باز توصیف شد ( P=۰/۰۴9و .)R2=۰/۰98
در خصوص نقص حرکتی والگوس زانو در آزمون اسکات تکپا ۴1 ،درصد واریانس از طریق آزمونهای شتاب مرکز فشار در جهت قدامی-
خلفی با چشم باز ،شتاب مرکز فشار در جهت داخلی-خارجی با چشم باز و آزمون قدرت پلنتار فلکشن مچ پا توصیف شد ( P=۰/۰۲۴و
.)R2=۰/۴1۵
بحث
هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه بین نقصهای حرکتی و میزان عملکرد حسی-حرکتی ورزشکاران دانشگاهی دارای بیثباتی مزمن مچ
پا بود .نتایج نشان داد که افراد مبتال به بیثباتی مزمن مچ پا دارای نقصهای حرکتی در نواحی آناتومیکی مختلف بدن ،در حین اجرای
آزمونهای عملکردی اسکات باالی سر ،اسکات باالی سر با باال آوردن پاشنه و اسکات تکپا بودند .همچنین همبستگی معناداری بین
برخی آزمونهای عملکردی با برخی عملکردهای حسی-حرکتی و بین برخی نقصهای حرکتی با برخی عملکردهای حسی-حرکتی
مشاهده شد .عالوه بر این برخی نقصهای حرکتی از روی برخی آزمونهای حسی-حرکتی پیشبینی شدند.
ارزیابی حرکات عملکردی یکی از موضوعات مورد عالقه محققین در خصوص شناسایی افراد مستعد آسیب میباشد و ارزیابی حرکت به
متخصصین سالمت و آمادگی جسمانی این اجازه را میدهد که با مشاهده نقصهای حرکتی ،عدم تعادل عضالنی و استراتژی بکارگیری
تغییریافته عضالت را تشخیص دهند و راهکارهای اصالحی به منظور اصالح این مشکالت را ارائه دهند [9].رویکرد کینزیوپاتولوژی به این
موضوع اشاره دارد که اختالالت حرکتی میتواند منجر به آسیب شود .به عنوان مثال تحقیقات نشان داده است که نقص حرکتی والگوس
زانو در حین اجرای حرکات عملکردی همچون اسکات تکپا ،میتواند منجر به افزایش خطر آسیب  ACLزانو شود [31].آزمونهای
عملکردی همچون اسکات باالی سر ،اسکات باالی سر با باال آوردن پاشنه و اسکات تکپا ،ابزارهای غربالگری ساده با روایی و پایایی
باالیی هستند که می توانند با هدف شناسایی افراد دارای نقص حرکتی و مستعد آسیب توسط درمانگران و متخصصین آسیبشناسی ورزشی
][۲۵ ،۲۴
و حرکات اصالحی مورد استفاده قرار گیرند.
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که افراد مبتال به بیثباتی مزمن مچ پا دارای نقصهای حرکتی در نواحی آناتومیکی مختلف بدن در حین
اجرای حرکات عملکردی بودند که با نتایج تحقیق  Choiو  Shinکه نقصهای حرکتی را در افراد مبتال به بیثباتی مزمن مچ پا در حین
اجرای آزمونهای غربالگری عملکرد حرکتی ( )FMSگزارش کردند ،همخوانی دارد [1۲].همچنین نتایج تحقیق حاضر نشان داد که
برخالف اسکات باالی سر با باال آوردن پاشنه که نقصهای کمی دیده شد ،شایعترین نقصهای حرکتی شامل بلند شدن پاشنه پا از روی
زمین ،صاف شدن پاها ،والگوس زانو ،ناتوانی در کنترل تنه ،خمیدگی فزاینده به جلو و گود شدن کمر در حین اجرای حرکات عملکردی
اسکات باالی سر و اسکات تکپا رخ دادند .در واقع با نگاه کردن به نتایج جدول  ۲میتوان نتیجه گرفت که در آزمون اسکات باالی سر با
باال آوردن پاشنه ،نقصهای حرکتی کمی دیده شد و بیشتر نقصهای حرکتی که در حین اجرای دو آزمون اسکات باالی سر و اسکات
تکپا مشاهده شده بود ،برطرف شد .میتوان علت اصلی کاهش نقصهای حرکتی را باال آوردن پاشنه در آزمون اسکات باالی سر با باال
آوردن پاشنه دانست .تحقیقات زیادی نقص در دامنه حرکتی دورسی فلکشن مچ پا در افراد مبتال به بیثباتی مزمن مچ پا را گزارش
][33 ،3۲ ،18
کردهاند و آن را عاملی محدودکننده در حین اجرای آزمونهای عملکردی و عاملی برای ایجاد نقصهای حرکتی دانستهاند.
همچنین از آنجایی که بدن ،یک زنجیره به هم پیوسته میباشد (زنجیره حرکتی) ،نقصهای حرکتی یا نقص در عملکرد یک ناحیه ،مانند پا
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و مچ ،میتواند منجر به نقصهای حرکتی یا حرکات جبرانی در سایر قسمتهای بدن گردد و باال آوردن پاشنه در این آزمون علت اصلی
کاهش نقصهای حرکتی بود [3۴ ،9 ،۷].در واقع می توان نتیجه گرفت که در آزمون اسکات باالی سر با باال آوردن پاشنه که صفحهای با
ارتفاع  ۵سانتیمتر در زیر پاشنهها قرار داده میشود ،این کار میتواند منجر به اصالح نقصهای موجود در مچ پا همچون نقص کاهش
دامنه حرکتی دورسی فلکشن مچ پا شود و به دنبال آن نقصهای مفاصل باالتر هم که به دنبال نقص مچ پا رخ داده بود ،اصالح شود .در
تحقیقات آینده میتوان با ارزیابی عملکرد الکتریکی عضالت ،علت کاهش نقصهای حرکتی در آزمون اسکات باالی سر با باال آوردن
پاشنه در افراد مبتال به بیثباتی مزمن مچ پا را بررسی کرد و راهکارهای اصالحی برای رفع مشکالت ارائه داد.
همچنین نتایج تحقیق حاضر همبستگی معناداری بین برخی آزمونهای عملکردی همچون اسکات باالی سر با باال آوردن پاشنه و اسکات
تکپا با برخی عملکردهای حسی-حرکتی همچون قدرت اورژن مچ پا ،دامنه حرکتی دورسی فلکشن مچ پا شتاب مرکز فشار در جهت
قدامی-خلفی و داخلی-خارجی و همچنین همبستگی معناداری بین برخی نقصهای حرکتی همچون بلند شدن پاشنه پا از زمین ،خمیدگی
فزاینده به جلو و گود شدن کمر در آزمون اسکات باالی سر و صاف شدن پا و والگوس زانو در آزمون اسکات تکپا با برخی عملکردهای
حسی-حرکتی همچون شتاب مرکز فشار در جهتهای قدامی-خلفی و داخلی-خارجی ،قدرت اورژن مچ پا ،میزان فاصله دسترسی در جهت
خلفی-خارجی آزمون تعادل  Yو قدرت پلنتار فلکشن مچ پا نشان داد .تحقیقات زیادی نقص در عملکرد حسی-حرکتی همچون کاهش
دامنه حرکتی مچ پا ،قدرت عضالنی ،تعادل و حس عمقی را به دنبال پیچخوردگی مچ پا در افراد مبتال به بیثباتی مزمن مچ پا را گزارش
کردهاند [18 ،3 ،۲].همچنین تحقیقات دیگری نیز تغییرات بیومکانیکی در حین اجرای مهارتهای حرکتی همچون راه رفتن ،پایین آمدن از
پله ،دویدن و فرود را در افراد مبتال به بیثباتی مزمن مچ پا در مقایسه با افراد سالم گزارش کردهاند [11 ،۴].تحقیقات دیگری رابطه معناداری
بین دامنه حرکتی دورسی فلکشن مچ پا و میزان فاصله دسترسی در جهت قدامی آزمون تعادل  Yدر افراد مبتال به بیثباتی مزمن مچ پا را
نشان دادند و یکی از علل ناتوانی در آزمون را محدودیت دامنه حرکتی دورسی فلکشن مچ پا دانستند Kramer [3۵ ،18].و همکاران نیز
ارتباط معناداری بین سابقه پیچخوردگی مچ پا و آسیب  ACLگزارش کردند] ،[1۶اما تحقیقی یافت نشد که به بررسی رابطه بین نقصهای
حرکتی مرتبط با آزمونهای عملکردی با عملکرد حسی-حرکتی پرداخته باشد .نتایج تحقیق حاضر نشان داد که برخی از نقصهای حرکتی
را میتوان از طریق آزمونهای عملکرد حسی-حرکتی و همچنین برخی نقصهای حسی-حرکتی را از روی برخی نقصهای حرکتی
پیشبینی کرد .تحقیقات بیشتری نیاز است که از روی عملکرد حسی-حرکتی ،کیفیت اجرای حرکت و از روی کیفیت اجرای حرکت،
عملکرد حسی-حرکتی را پیشبینی و راه کارهای پیشگیری از آسیب ارائه دهند.
متأسفانه بیشتر تحقیقاتی که به بررسی عملکرد حرکتی حین اجرای حرکات عملکردی در افراد مبتال به بیثباتی مزمن مچ پا پرداختهاند ،از
دوربینهای آنالیز حرکت به منظور ارزیابی نقصهای حرکتی پرداختهاند .در حالی که استفاده از آنها برای عموم محققین آسان و در
دسترس نیست و مقیاسی هم برای ارزیابیهای آنها وجود ندارد .از آزمونهای اسکات باالی سر ،اسکات باالی سر با باال آوردن پاشنه و
اسکات تکپا میتوان در مراکز درمانی یا در ارزیابیهای ورزشکاران در میادین ورزشی با هدف غربالگری و شناسایی نقصهای حرکتی با
هدف کاهش خطر وقوع آسیب انجام داد .از آنجایی که نتایج تحقیق حاضر نشان داد که افراد بیثباتی مزمن مچ پا دارای نقصهای حرکتی
در حین اجرای الگوهای عملکردی حرکتی هستند ،تحقیقات بیشتری نیاز هست که به مقایسه نقصهای حرکتی افراد مبتال به بیثباتی
مزمن مچ پا با افراد سالم بپردازند و همچنین حساسیتپذیری ارزیابیهای عملکرد حرکتی را نسبت به آزمونهای اجرای حرکتی همچون
سه پرش برای مسافت ۷و دیگر آزمونها بسنجند.
نتیجه گیری
از یافتههای تحقیق حاضر میتوان نتیجهگیری کرد که ورزشکاران دانشگاهی مبتال به بیثباتی مزمن مچ پا دارای نقصهای حرکتی در
ارزیابیهای عملکرد حرکتی بودند .همچنین ارتباط معناداری بین برخی ارزیابیهای عملکرد حرکتی و برخی عملکردهای حسی-حرکتی
وجود داشت و همچنین میتوان بر اساس ارزیابیهای عملکرد حسی-حرکتی برخی نقصهای حرکتی را پیشبینی کرد.
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