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Background and Aims The present study aims to compare the effects of two types of hopping and 
strength-balance exercises on the balance and strength of selected muscles in athletes with chronic 
ankle instability.
Methods Participants were 30 male athletes with chronic ankle instability, who were selected using a 
purposive sampling method and randomly divided into two groups of hopping and strength-balance 
exercise. A questionnaire was used to record demographic characteristics and the information about the 
history of sports. To measure strength, a dynamometer was used. The Standing stork test and Y balance 
test were used to measure static and dynamic balances, respectively. Analysis of covariance and the 
Least Significant Difference post hoc test were used to compare the means.
Results There was a significant difference in the static balance (P<0.001) and the total dynamic balance 
between the two groups (P<0.001). The strength-balance exercise group in all directions of the Y balance 
test performed better than the hopping exercise group. Moreover, hip abduction strength (P=0.02) and 
the inversion (P=0.005) and eversion strengths (P=0.002) of ankle were significantly different between 
the two groups after training, where the strength-balance group had higher scores. There was no signifi-
cant difference between the two groups in other factors.
Conclusion Both hopping and strength-balance exercises can be effective in improving the balance and 
strength of male athletes with chronic ankle instability, where the strength -balance exercise program 
seems to be more useful due to its comprehensiveness and given that it emphasizes the improvement 
of balance, proprioception, trunk strength, and lower limb strength, and can have a greater effect on the 
fast recovery of athletes.
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T
Extended Abstract

Introduction

he ankle joint is among the joints that are 
prone to sports injuries [1-3]. A lateral 
ankle sprain is one of the most common 

ankle joint injuries that occur during sports and activities 
of daily living [4, 5]. This injury accounts for 15-30% of 
sports injuries, and its recovery rate is reported to be high-
er than 75% [4]. These injuries occur more often in foot-
ball, futsal, basketball, volleyball, and sports that require 
quick change of direction in body movement [2]. About 
520,000 people in the Netherlands suffer from ankle in-
juries every year; 200,000 of these cases are caused by 
sports activities. About half of these cases receive medical 

treatment and 40% experience chronic instability [6]. In 
football players, more than 20% of injuries are related to 
ankle sprains, and 74% of injured players have the symp-
toms 1.5-4 years after the injury [7]. Ankle sprain not only 
prevents the athletes from participating in the competi-
tions, but also it can cause long-term disability in them 
and affect their health and increase their costs [8]. 

Some factors and mechanisms are believed to increase the 
occurrence of ankle sprain, which can be attributed to inter-
nal risk factors (foot alignment, foot size, ligament laxity, 
neuromuscular control, instability, muscle weakness, limited 
mobility of the ankle joint, etc.) and external risk factors (type 
of shoes, type and intensity of sports activity, warming up, 
etc.) [9]. Research shows that muscle weakness followed by 
increased ankle joint laxity and sensorimotor deficits caused 

Table 1. Results of two-way analysis of variance for the scores of strength and balance

Variables Source Mean Square F Sig. Observed Power

Hip abduction strength (kg)
Group 0.65 0.21 0.64 0.07

Time 47.25 15.70 0.001** 0.97

Dorsiflexion strength (kg)
Group 1.82 1.57 0.21 0.23

Time 131.15 113.51 0.001** 1.00

Plantarflexion strength (kg)
Group 1.90 1.29 0.26 0.20

Time 87.65 59.57 0.001** 1.00

Inversion strength (kg)
Group 5.47 7.88 0.007** 0.78

Time 44.46 64.02 0.001** 1.00

Eversion strength (kg)
Group 4.77 6.96 0.01* 0.73

Time 43.24 63.05 0.001** 1.00

Static balance (sec)
Group 34.48 7.48 0.008** 0.76

Time 171.19 37.17 0.001** 1.00

Anterior direction in Y bal-
ance test (cm)

Group 136.81 2.33 0.13 0.32

Time 221.09 3.77 0.05* 0.48

Posteromedial direction in Y 
balance test (cm)

Group 219.83 5.86 0.01* 0.66

Time 556.83 14.84 0.001** 0.96

Posterolateral direction in Y 
balance test (cm)

Group 251.02 5.59 0.02* 0.64

Time 310.31 6.91 0.01* 0.73

Total Y balance test (cm)
Group 199.44 9.78 0.003** 0.86

Time 349.46 17.13 0.001** 0.98

**Significance at P<0.001
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by ankle sprain is related to balance and postural control im-
pairment [4]. Postural control or balance has two static and 
dynamic dimensions; the ability to maintain the base of sup-
port with the least amount of movement is called static bal-
ance, while the ability to maintain the base of support while 
performing various movements is called dynamic balance 
[10]. Posture control, as one of the controversial concepts of 
the sensory-motor system, examines the complex and recip-
rocal relationship between sensory inputs and required mo-
tor responses, to maintain or change posture [11]. When the 
ankle is sprained, damage occurs not only in the structural 
strength of ligaments, but also in various mechanical recep-
tors in the joint capsule, ligaments, and tendons related to the 
ankle complex [8]. This study aims to investigate and com-
pare the effect of two types of hopping and strength-balance 
exercises on improving strength, and static and dynamic bal-
ance of people with chronic ankle instability. 

Materials and Methods

The study population consists of all football and futsal play-
ers at the club level with chronic ankle instability in Rasht, 
Iran. Of these, 30 players (18 football players and 12 futsal 
players) were selected using a purposive sampling method, 
and randomly divided into two groups of hopping exercise 
(10 football players and 5 futsal players) and strength-bal-
ance exercise (8 football players and 7 futsal players), and 
performed the exercises for 8 weeks. A questionnaire was 
used to collect demographic characteristics of athletes and 
information about sports history. A hand-held dynamometer 
was used to measure their strength, and their static and dy-
namic balances were evaluated using standing stork balance 
test and modified star excursion balance test, respectively. 
Analysis of covariance and the Least Significant Difference 
(LSD) test were used to compare the difference in means.

Results

According to the results in Table 1 and the LSD test 
results, except for the dorsiflexion strength and plan-
tarflexion strength, the group performed strength-balance 
exercises had better scores than the group performed hop-
ping exercise. The within-group comparison showed that 
the strength-balance exercise had a positive effect on the 
scores of all strength and balance tests. Regarding the 
hopping exercise, the effects were significant on plan-
tarflexion and dorsiflexion strengths and the inversion 
and eversion strengths of the ankle. In overall, the mini-
mal important changes observed after applying each of 
the exercise programs showed that the effect of strength-
balance exercise was more than hopping exercise on all 
variables.

Discussion

Both strength-balance and hopping exercise programs 
can be effective in improving the balance and strength 
of athletes with chronic ankle instability; however, the 
strength-balance exercise program is preferred due to its 
comprehensiveness and can have a greater effect on the 
faster recovery of athletes from chronic ankle instability.
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مقاله پژوهشی

مقایسه تمرین هاپینگ و قدرتی-تعادلی بر قدرت و تعادل ورزشکاران با بی ثباتی مزمن مچ پا

مقدمه و اهداف پژوهش حاضر به مقایسه 2 نوع آزمایش هاپینگ و ترکیبی قدرتی تعادلی بر قدرت عضالت منتخب و تعادل ایستا و پویا 
در ورزشکاران مرد مبتال به بی ثباتی مزمن مچ پا پرداخته  است.

مواد و روش ها آزمودنی های این پژوهش شامل 30 مرد ورزشکار با بی ثباتی مزمن مچ پا بود که به صورت غیرتصادفی هدف دار انتخاب 
و به 2 گروه آزمایشی هاپینگ و ترکیبی قدرتی تعادلی تقسیم شدند. برای جمع آوری اطالعات جمعیت شناختی و سابقه ورزشی آن ها از 
پرسش نامه و برای اندازه گیری قدرت، تعادل ایستا و پویا به ترتیب از قدرت سنج دستی و آزمون های تعادلی لک لک و وای استفاده شد. از 

آزمون تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی حداقل اختالف معنادار براي مقایسه تفاوت میانگین ها استفاده شد. 
یافته ها نتایج پژوهش نشان داد تفاوت معناداری بین تعادل ایستا )P<0/001( و نتیجه کل تعادل پویا )P<0/001( در 2 گروه آزمایشی 
وجود دارد. همچنین آزمودنی های گروه آزمایشات قدرتی تعادلی در تمام جهت های آزمون وای نسبت به گروه آزمایشی هاپینگ عملکرد 
بهتری داشتند. همچنین در قدرت ابداکشن ران )P<0/02(، اینورژن )P<0/005( و اورژن )P<0/002( مچ پای 2 گروه آزمایشی پس از 
اعمال آزمایش تفاوت معناداری مشاهده شد، به گونه ای که آزمودنی های گروه قدرتی تعادلی عملکرد بهتری داشتند. با این حال، در سایر 

متغیرها تفاوت معناداری در 2 گروه مشاهده نشد. 
نتیجه گیری نتایج تحقیق حاضر نشان داد هر 2 نوع آزمایش می توانند در بهبود تعادل و قدرت آزمودنی ها اثرگذار باشند. با این حال، به نظر 
می رسد آزمایشات منتحب قدرتی تعادلی به علت جامع بودن و به این دلیل که به تقویت هر یک از این متغیرهای تعادل، حس عمقی، 
استقامت تنه و قدرت اندام تحتانی به صورت مجزا تأکید دارد، بتواند تأثیر بیشتری نسبت به آزمایشات هاپینگ که قدرت و تعادل را در 

ذات خود دارد، داشته و در بهبود سریع تر آزمودنی ها اثرگذار باشد.
کلیدواژه ها اسپرین مچ پا، قدرت، تعادل، پرش، آزمایش قدرتی- تعادلی، آزمایش
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مقدمه

ازجمله مفاصلی که بیشترین آسیب دیدگی های ورزشی را به خود 
اختصاص می دهد، مفصل مچ پا است ]1-3[. اسپرین جانبی مچ 
پا1 یکی از رایج ترین این صدمات است که هنگام انجام فعالیت های 
ورزشی و کارهای روزانه زندگی اتفاق می افتد ]4 ، 5[. این آسیب 
15 تا 30 درصد از آسیب های ورزشی را شامل می شود و میزان 
بازگشت آن باالتر از 75 درصد گزارش شده  است ]4[. این آسیب ها 
در فوتبال، فوتسال، بسکتبال، والیبال و ورزش هایی که به تغییر 

جهت سریع حرکت بدن نیاز دارند، بیشتر اتفاق می افتد ]2[. 

ساالنه حدود 520 هزار نفر در هلند دچار آسیب مچ پا می شوند 
که 200 هزار مورد از آن ناشی از ورزش است. حدود نیمی از این 
آسیب ها درمان پزشکی دریافت می کنند و 40 درصد آن ها دچار 
ناپایداری مزمن می شوند ]6[. در ورزشکاران رشته فوتبال بیش از 
20 درصد از آسیب ها مربوط به اسپرین مچ پا است و 74 درصد 
از بازیکنان آسیب دیده، عالئم آن را 1/5 تا 4 سال پس از وقوع 

آسیب با خود به همراه دارند ]7[. 

اسپرین نه تنها موجب باز ماندن ورزشکار از شرکت در مسابقه 
می شود، بلکه می تواند باعث ناتوانی دراز مدت ورزشکار و تأثیر بر 
سطح سالمت و افزایش هزینه ها شود و بی ثباتی مزمن مچ پا 
را به دنبال داشته باشد ]8[. عوامل و سازوکار های زیادی وجود 
دارد که تصور می شود باعث افزایش وقوع اسپرین مچ پا می شوند 
که می توان آن ها را به عوامل خطرزای درونی )راستای پشت پا، 
اندازه پا، شلی لیگامنت ها، کنترل عصبی عضالنی، بی ثباتی، ضعف 
عضالنی، تحرک محدود مفصل مچ پا و غیره( و عوامل خطرزای 
بیرونی )نوع کفش، نوع و شدت فعالیت ورزشی، گرم کردن و 

غیره( تقسیم کرد ]9[. 

تحقیقات نشان می دهد ضعف عضالت و به دنبال آن افزایش 
شلی مفصل مچ پا و نقص حسی حرکتی در نتیجه  اسپرین با نقص 
تعادل و کنترل وضعیتی در ارتباط است ]4[. کنترل وضعیتی 
2 بُعد ایستا و پویا دارد. تالش برای حفظ سطح اتکا با کمترین 
میزان حرکت را بُعد ایستا و تالش برای حفظ سطح اتکا، هنگام 
انجام حرکات مختلف را کنترل وضعیتی پویا می گویند ]10[. 
بحث برانگیز  مفاهیم  از  یکی  به عنوان  پاسچر  کنترل  موضوع 
سیستم حسی حرکتی، به بررسی ارتباط پیچیده و متقابل میان 
درون دادهای حسی و پاسخ های حرکتی مورد نیاز به منظور حفظ 

یا تغییر پاسچر می پردازد ]11[.

وقتی مچ پا دچار اسپرین می شود، صدمه، نه تنها در استحکام 
ساختاری لیگامنت ها، بلکه در گیرنده های مکانیکی مختلفی در 
به مجموعه  تاندون های مربوط  لیگامنت ها و  کپسول مفصلی، 
مچ پا اتفاق می افتد ]8[. وقتی ورودی های آوران بعد از صدمه 

 1. Lateral Ankle Sprain

تغییر خواهد کرد؛  انقباضات عضالنی مناسب  تغییر می کنند، 
پایی  مچ  مفصل  اطراف  مکانیکی  گیرنده های  صدمه  بنابراین 
که دچار اسپرین مچ پا شده  است، می تواند موجب نقص های 
عملکردی، نقص در تعادل و قدرت و ناپایداری مزمن ناشی از 
آسیب اولیه شود ]2 ، 8، 12[. برای بهبود عملکرد )تعادل ایستا 
و پویا( افراد مبتال به بی ثباتی مزمن مچ پا آزمایشات مختلفی 
همچون آزمایشات تعادلی، پیالتس، ثبات مرکزی، آزمایش در آب 

و آزمایشات مربوط به بهبود حس عمقی ارائه شده است.

برنامه  تأثیر  به  خود  تحقیق  نتایج  در  همکاران  و  اسچیفتن 
آزمایشی مرتبط با حس عمقی بر بهبود آسیب بی ثباتی مزمن 
مچ پا اشاره کردند ]2[. در تحقیق دیگری، محمدی نیا و همکاران 
)قدرتی تعادلی(  ترکیبی  و  هاپینگ  آزمایش  نوع   2 مقایسه  به 
فوتبالیست های مبتال به بی ثباتی مچ پا پرداختند که نتایج تحقیق 
آن ها تأثیر معنادار آزمایشات هاپینگ بر تعادل پویای این افراد 
را نشان داد. همچنین هال و همکاران در تحقیق خود بر تأثیر 
آزمایشات قدرتی و عملکردی بر بهبود تعادل و همچنین قدرت 
عضالت دورسی فلکشن و پالنتارفلکشن مچ پا اشاره کردند ]8[. 
در زمینه تأثیر آزمایشات قدرتی گزارش شده، ازآنجاکه در افراد دچار 
بی ثباتی مزمن مچ پا قدرت عضالت کاهش یافته، ممکن است 
بهبود قدرت با اثرگذاری بر حس عمقی، تعادل را بهبود بخشد 

]13[، البته تحقیق متناقضی نیز در این زمینه وجود دارد ]14[. 

نتایج مطالعه اکبری و همکاران نشان داد بعد از اسپرین جانبی 
درجه 1 و 2 و به دنبال آن بی ثباتی مزمن مچ پا، مشکالت تعادل 
ایجاد می شود که نتیجه اختالل در حس عمقی است، به ویژه 
قسمت ناخودآگاه حس عمقی که برخالف بخش خودآگاه است. 
این عامل احتماالً نقش مهمی در بازگشت اسپرین بازی می کند 
]15[ و به نظر می رسد آزمایشات مرتبط با بهبود حس عمقی 
بر بهبود تعادل و بهبود این عارضه مؤثر باشد که خدابخشی و 
همکاران در تحقیق خود در بسکتبالیست های مبتال به اسپرین 

مچ پا به این موضوع اشاره کردند ]16[. 

به طور کلی مشخص شده که آزمایشات قدرتی، تعادلی و حس 
عمقی بر بهبود تعادل افراد دچار بی ثباتی مزمن مچ پا به عنوان 
یک شاخص عملکردی اثرگذار هستند، اما همان طور که نشان 
داده شد، در تحقیقات به طور جامع به بررسی تغییرات قدرت 
بخش های مختلف اندام تحتانی، ازجمله ران، زانو و مچ پرداخته 
نشده است. ازطرف دیگر، آزمایشات به شکل جامع و به گونه ای 
یا  پا  مچ  تعادل و حس عمقی  تحتانی،  اندام  قدرت  نبوده که 
ناحیه ثبات مرکزی را در کنار هم و به صورت جامع در یک برنامه 

آزمایشی جای دهد و به تقویت آن ها بپردازند. 

برای مثال، اسچیفتن و همکاران به بررسی آزمایشاتی در افراد 
مبتال به بی ثباتی مچ پا پرداختند که بر بهبود حس عمقی مچ پا 
تمرکز داشتند ]2[ و یا هال و همکاران، 2 نوع تمرین مجزا را که 
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یکی از آن ها بر قدرت تمرکز داشته و دیگری از نوع عملکردی 
بوده است، مقایسه کردند؛ از آزمایشات عملکردی استفاده شده در 

این مطالعه، برنامه آزمایشی هاپینگ است.

هاپینگ یک روش آزمایشی دینامیک برای اندام تحتانی است 
و ماهیتی چندگانه از قدرت عضالنی، هماهنگی عصبی عضالنی، 
ثبات مفصل، تعادل و حس عمقی مفصل دارد و به صورت بالینی 
در مراحل پایانی دوره بازتوانی به کار برده می شود و به عنوان مالک 
ارزیابی برای برگشت افراد به فعالیت نیز است. آزمایشات هاپینگ 
با یک کشش اولیه انفجاری عضله می تواند کارایی عصبی را بهبود 
بخشد و در نتیجه اجرای عصبی عضالنی را افزایش دهد. آزمایش 
با تغییرات در داخل سیستم عصبی عضالنی  هاپینگ می تواند 
بر عضله منقبض شونده و  بهتری  تا کنترل  اجازه دهد  به فرد 
سینرژیست های خود داشته باشد. به این ترتیب، نیروی بیشتری 

در غیاب تطابق تیپ شناختی عضله مهیا می شود ]12[. 

همان طور که بیان شد، تحقیقات مختلف به بررسی آزمایشات 
موضعی مختلف بر ابعاد مختلف تعادل و قدرت در افراد بی ثباتی 
باشد  باید جامع  آزمایشات  پرداختند، در حالی که  پا  مزمن مچ 
و تمام ابعاد قدرت، تعادل، حس عمقی و استقامت را در خود 
جای داده باشد. محقق در این پژوهش به دنبال بررسی و مقایسه 
تأثیر 2 نوع آزمایش هاپینگ و قدرتی تعادلی بر بهبود قدرت، 
تعادل ایستا و پویای افراد دچار بی ثباتی مزمن مچ پا بود تا میزان 
اثرگذاری این آزمایشات بر بهبود قدرت عضالت منتخب اندام 
اثرگذاری  صورت  در  شود.  ارزیابی  افراد  این  تعادل  و  تحتانی 
برنامه های آزمایشی، با پیشنهاد انجام این آزمایشات به درمانگران 
و مربیان ورزشی، هزینه های درمانی و احتمال بازگشت مجدد 
آسیب لیگامنت های مچ پا کاهش  یابد و همچنین زمان الزم برای 

بهبود افراد با این آسیب با کاهش همراه شود. 

مواد و روش ها

آزمودنی های این تحقیق، همه فوتبالیست ها و فوتسالیست های 
در سطح باشگاهی با بی ثباتی مزمن مچ پا در شهرستان رشت 
بودند که 30 نفر از آن ها )18 نفر فوتبالیست و 12 نفر فوتسالیست( 
به صورت غیر تصادفی هدف دار انتخاب شدند و به صورت تصادفی 
نفر   5 و  فوتبالیست  نفر   10( هاپینگ  آزمایشی  گروه   2 در 
)سن:  شامل  آن ها  مشخصات  که  شدند  تقسیم  فوتسالیست( 
1/75±24/53 سال، قد: 0/05±1/77 متر، وزن: 75/60±10/15 
کیلو گرم و شاخص توده بدنی2: 23/87±87/2، سابقه ورزشی: 
فوتبالیست و 7  نفر  ترکیبی قدرتی تعادلی )8  و   )6/73±3/75
 1/76±0/06 قد:  سال،   23/93±0/64 )سن:  فوتسالیست(  نفر 
بدنی:  توده  شاخص  و  کیلو گرم   74/93±10/97 وزن:  متر، 
2/82±23/95، سابقه ورزشی: 2/80±6/73( بود و آزمایشات را 

8 هفته انجام دادند. 

2. body mass index (BMI)

پرسش نامه  در  درصد   90 مساوی،  یا  پایین تر  امتیاز  کسب 
شاخص ناتوانی مچ پا یا مساوی 80 درصد در پرسش نامه شاخص 
پژوهش  این  به  ورود  معیارهای  از  پا،  و  پا  مچ  ناتوانی  ورزشی 
بوده است. از شرایط دیگر ورود به تحقیق، داشتن سابقه حداقل 
یک بار کشیدگی حاد مچ پا در یک سال گذشته که موجب درد، 
ورم و کاهش موقت عملکرد شده باشد )البته نه در یک ماه اخیر( 
و داشتن سابقه خالی شدن مکرر مچ پا در 6 ماه گذشته بوده  است. 

همچنین آزمودنی ها از نظر عوامل اثر گذاری، مثل انحرافات و 
ناهنجاری های اسکلتی اثرگذار بر تعادل نظیر زانوی ضربدری و 
پرانتزی و نیز تغییرات کف پا بررسی و افراد با این ناهنجاری ها 
از تحقیق حاضر حذف شدند و آزمودنی هایی که این مشکالت 
شدند.  تحقیق  وارد  رضایت نامه  فرم  کردن  پر  با  نداشتند  را 
از  برای جمع آوری اطالعات جمعیت شناختی و سابقه ورزشی 
پرسش نامه و برای اندازه گیری قدرت از دینامومتر دستی استفاده 
شد. همچنین تعادل ایستا و پویا به ترتیب با استفاده از آزمون های 
تعادلی لک لک3 و ستاره تعدیل شده )آزمون وای4( ارزیابی شدند. 
اختالف  تعقیبی حداقل  آزمون  و  کوواریانس  تحلیل  آزمون  از 
تفاوت  مقایسه  براي  داده ها  بودن  نرمال  صورت  در  معنادار5 

میانگین ها استفاده شد. 

روش ارزیابی قدرت

برای ارزیابی قدرت ابداکشن ران، آزمودنی به پهلو روی میز 
معاینه دراز کشیده، پای مورد آزمایش در زاویه 10 درجه ابداکشن 
قرار گرفته و به کمک استرپ ثابت شد. همچنین تنه آزمودنی با 
استفاده از یک استرپ که بر باالی تاج خاصره و اطراف میز درمان 
بسته شده، ثابت بود. در ران پای مورد آزمایش، مرکز فشار نیروی 
داینامومتر بر روی نقطه ای که در 5 سانتی متری پروگزیمال خط 
جانبی مفصل زانو بوده، قرار گرفت. بعد از صفر شدن داینامومتر از 
آزمودنی خواسته شد که یک انقباض ایزومتریک بیشینه ابداکشن 
ران را انجام دهد و آن  را برای 5 ثانیه نگه دارد. این آزمون 3 
بار انجام شد و بین هر آزمون 15 ثانیه استراحت در نظر گرفته 
می شد. میانگین هر 3 بار انقباض ایزومتریک انجام شده بر حسب 

کیلو گرم نیرو ثبت می شد )تصویر شماره 1، قسمت 1( ]17[.

 ارزیابی قدرت دورسی فلکشن و پاالنتار فلکشن نیز به همان 
روشی که ایک و همکاران ارزیابی کردند، ارزیابی شد. به این صورت 
پروگزیمال  در  دینامومتر  پالنتار،  قدرت  اندازه گیری  برای  که 
متاتارسوفاالنژیال بر سطح پالنتار قرار گرفت و از فرد خواسته شد 
مچ پا را به سمت پایین ببرد و برای اندازه گیری قدرت دورسی 
فلکسورها دینامومتر در پروگزیمال مفاصل متاتارسوفاالنژیال بر 
سطح دورسال قرار گرفته و از فرد خواسته شد مچ پا را به سمت 

3. Standing Strok Test
4. Y Balance Test
5. Least Significant Difference (LSD)
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باال ببرد )تصویر شماره 1، قسمت های 2 ، 3( ]18[. قدرت اینورژن 
و اورژن مچ پا در وضعیت نشسته با پاهای کشیده به بیرون و جلو 
اندازه گیری شد. در ارزیابی اینورژن دینامومتر در جانب داخلی و 
برای ارزیابی اورژن در جانب خارجی مچ پا قرار گرفت )تصویر 

شماره 1، قسمت های 4 ، 5( ]18[.

روش ارزیابی تعادل ایستا

برای ارزیابی تعادل ایستا از آزمون تعادلی ایستاده لک لک 
استفاده شد. نحوه انجام آن بدین صورت بود که آزمودنی روی 
پای مسلط )برتر( که با استفاده از ضربه شوت فوتبال تعیین شد، 
می ایستاد و در حالی که دست ها روی کمر بود، کف پای خود را 
طوری روی پای دیگر قرار می داد که انگشتان پای دیگر را روی 
زانو پا مسلط قرار می گرفت. سپس آزمودنی با فرمان »حاضر« و 
سپس »رو« پاشنه پای مسلط را بلند می کرد و در حالی که روی 
انگشتان 1 پای خود ایستاده بود، تالش می کرد تا تعادل خود را 
بدون حرکت دادن پا یا جدا شدن دست ها از کمر حفظ کند. 
آزمودنی تا زمانی که می توانست، تعادل خود را در این حالت 
حفظ می کرد و آزمونگر زمان را ثبت می کرد )تصویر شماره 1، 

قسمت 6( ]19[.

روش ارزیابی تعادل پویا

جهت شروع آزمون تعادل پویا، طول واقعي پا، یعنی از خار 
خاصره قدامی فوقانی تا قوزک داخلي پا جهت نرمال کردن داده ها 
و مقایسه آزمودنی ها اندازه گیري شد. برای اندازه گیری طول پا 
ابتدا از آزمودنی  خواسته شد روی تخت در حالت دراز کش به 
پشت قرار گیرند، سپس فاصله بین خار خاصره قدامی فوقانی 

تا بخش دیستال قوزک داخلی پا اندازه گیری می شد، برای هر 
آزمودنی و هر پا 2 مرتبه تکرار و میانگین گرفته می شد. سپس 

میانگین محاسبه شده به عنوان اندازه طول پا استفاده شد.

در این پژوهش از آزمون تعادلی ستاره تعدیل شده )آزمون وای( 
استفاده شد. آزمودني در مرکز جهات می ایستاد و سپس روی یک 
پا قرار مي گرفت و با پاي دیگر عمل دستیابي را انجام و به حالت 
از انجام کوشش بعدی  طبیعي روي 2 پا باز می گشت و پیش 
10 تا 15 ثانیه در این حالت می ماند. تمام کوشش ها در یک 
جهت قبل از رفتن به جهت دیگر باید تکمیل می شد و باید در 
یک ترتیب متوالی در جهت عقربه های ساعت یا خالف آن انجام 
می شد. آزمودني با پنجه پا، دورترین نقطه ممکن را در هر یک از 
جهات تعیین شده لمس کرده،  فاصله محل تماس تا مرکز، فاصله 
دستیابي بوده که به سانتی متر اندازه گیری می شد. جهت به دست 
آوردن اختالف بین میانگین نمرات تعادل در هر جهت به صورت 
جداگانه از فرمول شماره 1 استفاده شد )تصویر شماره 1، قسمت 

.]20[ )7

1.

فاصله دستیابی
طول اندام

= امتیاز ×100

پروتکل آزمایشی قدرتی تعادلی

پروتکل آزمایشی تعادلی قدرتی از 14 نوع آزمایش تشکیل شد 
که آزمایشات 8 هفته )3 جلسه در هفته( انجام شد. پروتکل 
شامل آزمایشات پل از شکم، فلکشن 60 درجه، حرکت قیچی پا، 
کار با کش ورزشی، حرکت کنار دیوار، ایستادن روی 1 پا، اسکات، 

تصویر 1. نحوه ارزیابی آزمون ها
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اسکات روی 1 پا، اسکات جهش، تاک جامپ، جهش به طرفین، 
با وبل بورد، جهش طولی بود. همچنین شدت آزمایشات  کار 
به صورت فزاینده با افزایش تعداد ِست ها و تکرار حرکات و هر 2 
هفته شدت آزمایشات افزایش یافت. استراحت بین ِست، 30 ثانیه 

و استراحت پایان ست 1 دقیقه بود.

پروتکل  شد،  داده  نشان   1 شماره  جدول  در  که  همان طور 
آزمایشی قدرتی تعادلی از 14 آزمایش تشکیل شده که آزمایشات 

در 8 هفته )3 جلسه در هفته( انجام شد ]12[.

پروتکل آزمایشی هاپینگ

پروتکل آزمایش هاپینگ این تحقیق شامل 6 نوع هاپینگ بوده 
که 8 هفته و 3 جلسه در هفته و هر جلسه 30 دقیقه ای انجام شد. 
شدت آزمایشات به صورت پیش رونده با افزودن حرکات در هر 
هفته اعمال شد. پروتکل شامل آزمایشات هاپینگ به سمت جلو 
)حرکات پرشی به سمت جلو با 2 پا و 1 پا با دست های روی سینه 
یا آزاد(، هاپینگ به صورت مربع )انجام حرکات پرشی با 2 پا و 1 

پا به صورت مربع(، هاپینگ به طرفین )حرکات پرشی به سمت 
چپ و راست(، هاپینگ به جلو عقب، هاپینگ به صورت زیگزاگ و 

هاپینگ به صورت 8 التین است )جدول شماره 2( ]12[. 

یافته ها

نتایج مرتبط با آمار توصیفی آزمون ها در جدول شماره 3 و 
تکراری  مقادیر  با  واریانس  تحلیل  آزمون های  به  مربوط  نتایج 
به ترتیب در  دو طرفه و آزمون تعقیبی حداقل اختالف معنادار 

جدول  شماره 4 و 5 گزارش شده  است.

اختالف  حداقل  تعقیبی  آزمون  و  شماره 5  بر اساس جدول 
معنادار، غیر از آزمون های قدرت دورسی فلکشن و پالنتار فلکشن 
مچ پا در سایر آزمون ها، گروه آزمایشات ترکیبی قدرتی تعادلی 
در پس آزمون نسبت به گروه آزمایشات هاپینگ عملکرد بهتری 
داشتند. همچنین نتایج این آزمون در مقایسه درون گروهی نشان 
داد آزمایشات ترکیبی قدرتی تعادلی بر بهبود تمام آزمون های 
معناداری  این  که  داشته  مثبت  تأثیر  وای  تعادل  نیز  و  قدرت 

جدول 1. آزمایشات مربوط به پروتکل قدرتی تعادلی

فعالیت

دوره برنامه در هفته

2-14-36-58-7

تکرار/ثانیهِستتکرار/ثانیهِستتکرار/ثانیهِستتکرار/ثانیهِست

320325430530پل از شکم

320325430530فلکشن 60 درجه

310315415515ضربات بال بال زدن با پا1

310315415515کار با کش ورزشی2

310315415515حرکت کنار دیوار

38312415515اسکات3

38312415515اسکات روی 1 پا

38312415515ایستادن روی پا

38312415515اسکات روی 1 پا

38312415515وابل بورد

38312415515اسکات جهش4

38312415515تاک جامپ با بلندکردن پاها

38312415515پرش بلند در وضعیت ایستاده

38312415515پرش به طرفین با هر دو پا

1. Flutter Kicks

2. Theraband

3. Air Squat

4. Squat Jumps
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جدول 2. آزمایشات مربوط به پروتکل هاپینگ ]12[

ِست و تکرار نوع آزمایش حجم آزمایش
هفته )تعداد جهش ها(

3×10 هاپینگ به طرفین با 2 پا )دست ها آزاد(

70 10×2اول هاپینگ به جلو عقب با 2 پا )دست ها آزاد(

2×10 هاپینگ با حرکت به سمت جلو با 2 پا )دست ها آزاد(

2×15 هاپینگ به طرفین با 2 پا )دست ها روی سینه(

90 دوم
2×10 هاپینگ به جلو عقب با 2 پا )دست ها آزاد(

2×10 هاپینگ با حرکت به سمت جلو با 2 پا )دست ها آزاد(

5×4 هاپینگ به طرفین با 1 پا )دست ها آزاد(

3×10 هاپینگ به طرفین با 1 پا )دست ها روی سینه(

100 سوم
2×10 هاپینگ به جلو عقب با 1 پا )دست ها آزاد(

3×10 هاپینگ با حرکت به سمت جلو با 2 پا )دست ها روی سینه(

2×10 هاپینگ به صورت زیگزاگ با 2 پا )دست ها آزاد(

2×10 هاپینگ به طرفین با 1 پا )دست ها روی سینه(

110 چهارم

2×10 هاپینگ به جلو عقب با 1 پا )دست ها روی سینه(

3×10 هاپینگ با حرکت به سمت جلو با 1 پا )دست ها آزاد(

2×10 هاپینگ به صورت زیگزاگ با 1 پا )دست ها آزاد(

2×10 هاپینگ به صورت مربع با 2 پا )دست ها آزاد(

2×10 هاپینگ به طرفین با 1 پا )دست ها پشت سر(

120 پنجم / ششم

2×10 هاپینگ به جلو با 1 پا )دست ها پشت سر(

2×10 هاپینگ با حرکت به جلو با 1 پا )دست ها روی سینه(

2×10 هاپینگ به صورت زیگزاگ با 1 پا )دست ها روی سینه(

2×10 هاپینگ به صورت مربع با 1 پا )دست ها آزاد(

2×10 هاپینگ به صورت 8 التین با 2 پا )دست ها آزاد(

3×10 هاپینگ به طرفین با 1 پا )دست ها پشت سر(

130 هفتم /هشتم

2×10 هاپینگ به جلو عقب با 1 پا )10×2(

2×10 هاپینگ با حرکت به سمت جلو با 1 پا )دست ها پشت سر(

2×10 هاپینگ زیگزاگ با 1 پا )دست ها پشت سر(

2×10 هاپینگ به صورت مربع با 1 پا )دست ها روی سینه(

2×10 هاپینگ به صورت 8 التین با 1 پا )دست ها آزاد(
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پالنتار  قدرت  آزمون های  به  مربوط  هاپینگ  آزمایشات  درباره 
و دورسی فلکشن و نیز اینورژن و اورژن مچ پا بود. به طور کلی، 
نتایج آزمایش حداقل غلظت مهارکنندگی6 جهت بررسی حداقل 
تغییرات مشاهده شده به دنبال اعمال هر یک از آزمایشات، مشاهده 
از  بیشتر  قدرتی تعادلی  آزمایشات  تأثیر  متغیرها  تمام  در  شد 

آزمایشات هاپینگ بود.

بحث

ایجاد  موجب  خستگی  و  برشی  حرکات  تمرینی،  فشار 
آسیب هایی در ورزشکاران می شود و از جمله مفاصلی که دچار 

6. Mnimum Important Change (MIC)

بیشترین آسیب دیدگی های ورزشی می شود، مفصل مچ پا است 
در  از شرکت  ورزشکار  ماندن  باز  موجب  نه تنها  اسپرین،   .]2[
مسابقه می شود، بلکه می تواند باعث ناتوانی دراز مدت ورزشکار 
و تأثیر بر سطح سالمت و افزایش هزینه ها شود ]21[ و بی ثباتی 

مزمن مچ پا را به دنبال داشته باشد ]8[. 

تحقیقات نشان می دهد ضعف عضالنی و به دنبال آن افزایش 
شلی مفصل مچ پا و نقص حسی حرکتی در نتیجه  اسپرین با 
نقص تعادل و کنترل وضعیتی در ارتباط است ]4[. بر این اساس، 
در پژوهش حاضر به بررسی و مقایسه 2 نوع آزمایش هاپینگ و 
ترکیبی قدرتی تعادلی بر قدرت عضالت منتخب و تعادل ایستا و 
پویا ورزشکاران مبتال به بی ثباتی مزمن مچ پا پرداخته شد. نتایج 

جدول 3. اطالعات مربوط به آمار توصیفی آزمون ها در پیش آزمون و پس آزمون

متغیر
میانگین ±انحرف معیار

کل آزمودنی هازمان
 )30 نفر(

گروه آزمایشی قدرتی 
تعادلی )15 نفر(

گروه آزمایشی هاپینگ
)15 نفر(

قدرت ابداکشن ران )کیلوگرم(
1/67 ± 1/6712/64 ± 1/7311/57 ± 12/10پیش آزمون

2/14 ± 1/3313/13 ± 1/9114/62 ± 13/88پس آزمون

قدرت دورسی فلکشن مچ پا )کیلوگرم(
0/67 ± 1/038/67 ± 0/868/51 ± 8/59پیش آزمون

1/10 ± 1/3611/82 ± 1/2512/28 ± 11/55پس آزمون

قدرت پالنتارفلکشن مچ پا )کیلوگرم(
0/92 ± 1/199/48 ± 1/098/90 ± 9/19پیش آزمون

1/20 ± 1/4611/68 ± 1/3211/54 ± 11/61پس آزمون

قدرت اینورژن مچ پا )کیلوگرم(
0/75 ± 0/993/89 ± 0/874/21 ± 4/05پیش آزمون

0/69 ± 0/865/33 ± 0/896/22 ± 5/77پس آزمون

قدرت اورژن مچ پا )کیلوگرم(
0/90 ± 0/603/62 ± 0/763/75 ± 3/68پیش آزمون

0/87 ± 0/884/89 ± 15/88 ± 5/38پس آزمون

تعادل ایستا )ثانیه(
2/09 ± 1/6510/12 ± 1/899/38 ± 9/75پیش آزمون

2/02 ± 2/6811/24 ± 3/0215/02±13/13پس آزمون

جهت قدامی تست وای )سانتی متر(
6/56 ± 9/3182/54 ± 7/9283/13 ± 82/84پیش آزمون

6/05 ± 8/2383/95 ± 7/6289/40 ± 86/68پس آزمون

جهت خلفی داخلی تست وای )سانتی متر(
3/97 ± 6/6086/59 ± 5/4588/81 ± 87/60پیش آزمون

7/99 ± 5/1790/87 ± 7/2096/51 ± 93/69پس آزمون

جهت خلفی خارجی تست وای )سانتی متر(
7/41 ± 4/0279/93 ± 5/9682/11 ± 81/02پیش آزمون

9/18 ± 4/8982/57 ± 7/8588/57 ± 85/57پس آزمون

میانگین کل تست وای )سانتی متر(
4/58 ± 4/0183/02 ± 4/3084/61 ± 83/82پیش آزمون

5/57 ± 3/6685/80 ± 5/4591/49 ± 86/23پس آزمون
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کلی تحقیق حاضر، نشان دهنده تأثیر بیشتر آزمایشات ترکیبی 
عضالت  قدرت  بر  هاپینگ  آزمایشات  به  نسبت  تعادلی قدرتی 
منتخب و تعادل ایستا و پویا در مردان فوتبالیست مبتال به آسیب 

بی ثباتی مزمن مچ پا رشته فوتبال بود. 

در این تحقیق به 2 نوع آزمایش منتخب ترکیبی قدرتی تعادلی 
که بر بخش قدرت، تعادل، ثبات مرکزی و حس عمقی تمرکز دارد 
و آزمایشات هاپینگ که فاکتورهای قدرت و تعادل را به علت توانی 
پژوهش  این  نتایج  است.  شده   پرداخته  دارد،  خود  ذات  در  بودن 
در زمینه مقایسه تأثیر 2 نوع آزمایش نشان داد تعادل ایستا و پویا 
در گروهی که آزمایشات قدرتی تعادلی را انجام دادند، بیشتر از گروه 
آزمایشی هاپینگ بود که این امر می تواند به علت جامع بودن )قدرتی/

تعادلی( این آزمایشات باشد و احتماالً زمانی که بر تمام بخش ها 
به صورت ویژه توجه شود، نتایج بهتری به  دست می آید.

در زمینه تأثیر بیشتر جامع بودن آزمایش، تحقیقات مختلفی 
محمدی نیا  تحقیقات،  این  از  یکی  در  که  شده  است  انجام 
ترکیبی  و  هاپینگ  آزمایش   2 تأثیر  مقایسه  به  همکاران  و 
 2 هر  که  رسیدند  نتیجه  این  به  و  پرداختند  )قدرتی تعادلی( 
آزمایش اثر مثبتی بر متغیرهای آزمایش داشته  است ]12[ که 
این امر نشان دهنده تأثیر بیشتر آزمایشات ترکیبی و نیز آزمایشات 
مؤثر بر ناحیه آسیب دیده بر بهبود عملکرد است، به گونه ای که 
آزمایشات هاپینگ که تا حدودی بر ناحیه آسیب دیده توجه دارد 
و آزمایشات ترکیبی قدرتی تعادلی نتایج مطلوب تری را نسبت به 

هاپینگ نشان داد. 

ترکیبی  آزمایشات  داد  نشان  لین  و  هانگ  تحقیق  نتایج 
)تعادلی پالیومتریک( در کاهش نوسانات پاسچر در شرایط ایستا 
و پویا نسبت به آزمایشات تعادلی اثرگذارتر است ]22[. در برخی 

جدول 4. نتایج آزمون تحلیل واریانس دو طرفه برای میانگین نمرات قدرت و تعادل

FsigObserved Powerمجذور میانگینمنبع تغییراتمتغیر

قدرت ابداکشن ران )کیلوگرم(
0/650/210/640/07گروه

47/2515/700/0010/97زمان

قدرت دورسی فلکشن )کیلوگرم(
1/821/570/210/23گروه

131/15113/510/0011/00زمان

قدرت پالنتارفلکشن )کیلوگرم(
1/901/290/260/20گروه

87/6559/570/0011/00زمان

قدرت اینورژن )کیلوگرم(
5/477/880/0070/78گروه

44/4664/020/0011/00زمان

قدرت اورژن )کیلوگرم(
4/776/960/010/73گروه

43/2463/050/0011/00زمان

تعادل ایستا )ثانیه(
34/487/480/0080/76گروه

171/1937/170/0011/00زمان

جهت قدامی تست وای )سانتی متر(
136/812/330/130/32گروه

221/093/770/050/48زمان

جهت خلفی داخلی تست وای )سانتی متر(
219/835/860/010/66گروه

556/8314/840/0010/96زمان

جهت خلفی خارجی تست وای )سانتی متر(
251/025/590/020/64گروه

310/316/910/010/73زمان

تعادل کل پای آسیب دیده
199/449/780/0030/86گروه

349/4617/130/0010/98زمان
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 2 در  پا  مچ  پالنتار فلکشن  و  دورسی فلکشن  نظیر  متغیرها  از 
گروه آزمایشی تفاوتی مشاهده نشد که دلیل آن می تواند این 
موضوع باشد که آزمایشات هاپینگ به خاطر پرش و فرود های 
مکرر توانسته بر عضالت عمل کننده بر این نواحی و حرکات تأثیر 
بیشتری داشته باشد، زیرا در آزمایش های هاپینگ عضالت مجبور 
بودند برای جذب شوک، بیشتر فعالیت کنند و بیشتر تقویت 
شوند و از طرف دیگر، پروتکل آزمایشی ترکیبی قدرتی تعادلی نیز 
به علت اینکه باید به تقویت تمام عضالت توجه می کرد، ممکن 
است در این حرکات به حدی تقویت عضالنی انجام نشده باشد که 
موجب افزایش قدرت عضالنی به مقدار بیشتری نسبت به گروه 

آزمایشی هاپینگ شود. 

آزمایشات  تأثیر  در زمینه  خود  تحقیق  در  همکاران  و  هال 
مختلف بر قدرت عضالت دورسی و پالنتارفلکشن مچ پا بر تأثیر 
آزمایشات قدرتی و عملکردی بر بهبود تعادل و همچنین قدرت 
عضالت دورسی فلکشن و پالنتارفلکشن مچ پا اشاره کردند ]8[ که 
نتایج تحقیق آن ها با نتایج تحقیق حاضر در تضاد است که دلیل 

آن می تواند انتخاب نوع آزمایشات باشد.

اثرگذاری بیشتر آزمایشات ترکیبی قدرتی تعادلی  در توجیه 
که نتایج آزمایش حداقل غلظت مهارکنندگی نیز تأیید کننده 
آزمایشی  پروتکل  که  کرد  بیان  این گونه  می توان  است،  آن 
ترکیبی قدرتی تعادلی این پژوهش از آزمایشات استقامتی ناحیه 
مرکزی، قدرتی با تراباند، اندام تحتانی با وزن بدن، تعادلی و در 
وضعیت ناپایدار تشکیل شده بود که به نظر می رسد استفاده از 
این آزمایشات در کنار هم توانسته بر بهبود تعادل ورزشکاران با 
بی ثباتی مزمن مچ پا مؤثر باشد. در بیان تأثیر این آزمایشات بر 
بهبود تعادل می توان این گونه بیان کرد که عضالت ناحیه مرکزی 
بدن با ایجاد یک سیلندر محکم و به دنبال آن، تولید اینرسی 
بیشتر در برابر آشفتگی بدن، یک سطح پایدار حرکت را برای بدن 

فراهم می کنند ]23[. 

بین  ارتباط  وجود  به  همکاران  و  گوردان7  راستا  همین  در 
و  مرکزی  ناحیه  قدرت  با  ستاره  تعادلی  آزمون  جهت های 
و  کیبلر  که  همان طور   .]24[ کردند  اشاره  ران  چرخاننده های 
ناحیه  همکاران توصیف کردند، فعال سازی ساختمان عضالنی 
پیشرفت  به  اندام  حرکت  با  همراه  الگوهایی  در  بدن  مرکزی 

7. Gordon

جدول 5. نتایج آزمون تعقیبی حداقل اختالف معنادار برای نمرات آزمون های قدرت و تعادل

گروه

متغیر

بین گروهیدرون گروهی

پس آزمونپیش آزمونهاپینگقدرتی تعادلی

اختالف 
Sigمیانگین

حداقل
 غلظت 

مهارکنندگی 
)درصد(

اختالف 
میانگین

sig

حداقل
 غلظت 

مهارکنندگی 
)درصد(

اختالف 
اختالف Sigمیانگین

sigمیانگین

قدرت
1/490/02-1/070/09-0/490/433/73-26/36 3/050/001- ابداکشن ران

0/530/17-0/150/68-3/140/00139/29-2/760/00144/30-قدرت دورسی فلکشن

0/130/76-0/580/19-2/190/00123/20-2/640/00129/66-قدرت پالنتارفلکشن

1/430/00137/010/310/300/890/005-2/000/00147/74-قدرت اینورژن

1/260/00135/080/130/650/990/002-2/120/00156/8-قدرت اورژن

0/740/343/770/001-1/110/1611/06-5/640/00160/12-تعادل ایستا

0/580/835/450/05-1/400/611/70-6/270/027/54-جهت قدامی تست وای

جهت خلفی داخلی تست 
4/280/064/942/010/375/360/01-7/900/0018/67-وای

جهت خلفی خارجی 
2/630/283/302/180/376/000/01-6/460/017/86-تست وای

2/770/093/341/590/335/690/001-6/880/0018/13-تعادل کلی پای راست
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تعادل و به دنبال آن عملکرد کمک می کند. مطابق با نظر کیبلر 
و همکاران، بدن از فعال سازی عضالت ناحیه مرکزی بدن برای 
تولید گشتاور چرخشی الزم در اطراف خود و تولید حرکت اندام 

استفاده می کند ]25[.

بر اساس این پیشنهاد، محقق این نظریه را مطرح می کند که 
در آزمایش تعادلی وای، زمانی که آزمودنی روی پای تکیه گاه 
می کند،  استفاده  دستیابی  برای  مخالف  اندام  از  و  می ایستد 
عضالت راست شکمی و عضالت مورب شکمی می توانند قبل از 
اینکه هرگونه حرکتی جهت اجرای حرکت تنه رخ دهد، درگیر 
شوند تا به آزمودنی ها اجازه دهند تعادل خود را حفظ کنند. در 
آزمون لک لک نیز که یک آزمون ایستا روی 1 پا بود، عضالت 
ناحیه ثبات مرکزی با عملکرد هم زمان و مناسب خود در حفظ 
تعادل اثر گذار بوده که در همین راستا، قربانی به ارتباط بین ثبات 

ناحیه مرکزی و تعادل ایستا اشاره کرده است ]26[.

وجود  قدرتی تعادلی  ترکیبی  آزمایشات  در  که  دومی  بخش 
داشته، آزمایشات مربوط به بهبود تعادل و حس عمقی بوده که 
می تواند در اثر گذاری بیشتر این آزمایشات نسبت به آزمایشات 
هاپینگ نیز تأثیر بسزایی داشته باشد. آسیب می تواند بر حس 
عمقی و کنترل عصبی عضالنی تأثیر منفی بگذارد که در همین 
راستا، مون و همکاران در مقاله ای مروری بر روی افراد با بی ثباتی 
مزمن مچ پا گزارش کردند که نقص پاسچرال ثانویه بر اثر نقص 
کنترل عصبی عضالنی و نقص حس عمقی به وجود می آید ]27[. 

هنگام  افراد  این  که  شده  تأکید  موضوع  این  بر  همچنین 
ایستادن روی 1 پا، نقص در راهبرد مچ پا و به دنبال آن ناکارایی 
راهبرد هیپ را نشان می دهند ]28[. نتایج پژوهش حاضر نشان 
داد آزمایش ترکیبی قدرتی تعادلی بر بهبود آزمون تعادلی وای 
در تمام جهات معنادار بود. در همین راستا، ارسطو و همکاران 
در آزمایشات تعادلی  که به افراد دچار بی ثباتی عملکردی مچ پا 
دادند، در نتایج آزمون تعادلی ستاره فقط در جهت های قدامی، 
قدامی داخلی، خلفی و خلفی داخلی بهبود را مشاهده کردند 
]29[. هال و همکاران نیز پس از اعمال پروتکل آزمایشی تعادلی 
در گروه آزمایش در جهت های قدامی، خلفی داخلی و خلفی، 

بهبود معناداری گزارش کردند ]8[.

در زمینه تأثیر این آزمایشات بر بهبود قدرت نیز نتایج تحقیق 
آن ها  هم راستاست.  همکاران  و  هال  تحقیق  نتایج  با  حاضر 
در تحقیق خود نشان دادند استفاده از تراباند در بهبود قدرت 
اثرگذار  پا  اورژن مچ  و  اینورژن  پالنتار فلکشن،  دورسی فلکشن، 
بوده است. آن ها همچنین نتایج مثبت تأثیر این آزمایشات بر 
مقیاس ارزیابی بصری آسیب مچ پا را گزارش کردند، اما در زمینه 
بهبود تعادل تغییری را در گروه آزمایش مشاهده نکردند ]30[ 
که عدم مشاهده تأثیر مثبت آزمایش با تراباند بر تعادل می تواند 
نشان دهنده اهمیت انتخاب نوع آزمایشات باشد که در پژوهش 

حاضر به این نکته توجه شده و آزمایشات به صورت جامع انتخاب 
و اعمال  شده  است.

شد،  گفته  هاپینگ  آزمایشات  توضیحات  در  که  همان طور 
اندام  برای  دینامیک  آزمایشی  روش  یک  آزمایشی  برنامه  این 
تحتانی است و ماهیتی چندگانه از قدرت عضالنی، هماهنگی 
عصبی عضالنی، ثبات مفصل، تعادل و حس عمقی مفصل دارد 
نیز  فعالیت  به  افراد  برگشت  برای  ارزیابی  مالک  به عنوان  و 
هست. آزمایش هاپینگ می تواند با تغییرات در داخل سیستم 
عضله  بر  بهتری  کنترل  تا  دهد  اجازه  فرد  به  عصبی عضالنی 
این  به  و  باشد  داشته  خود  سینرژیست های  و  منقبض شونده 
ترتیب، نیروی بیشتری در غیاب تطابق تیپ شناختی عضله مهیا 
می شود ]31[. قدرت عضالنی و تعادل، 2 جزء ضروری اجرای 

هاپینگ هستند ]32[. 

بر  هاپینگ  آزمایشات  تأثیر  در زمینه  حاضر  پژوهش  نتایج 
بهبود تعادل ایستا و پویا نشان داد این آزمایشات می تواند در 
بهبود تعادل مؤثر باشد که نتایج به دست آمده در این زمینه با 
آزمایشی پالیومتریک  برنامه های  نتایج تحقیقاتی که در زمینه 
انجام شده، هم راستاست؛ به گونه ای که در یکی از این تحقیقات، 
میر و همکاران در تحقیق خود نشان دادند آزمایشات تعادلی و 
پالیومتریک موجب بهبود تعادل پویا و نیروی فرود در ورزشکاران 
می شود، اما آزمایشات ترکیبی )تعادلی و پالیومتریک( بر تعادل 

پویا و نیروی فرود، بهبود بیشتری ایجاد می کند ]33[. 

نتایج به دست آمده در زمینه تأثیر آزمایشات هاپینگ بر بهبود 
این  زیرا  برگردد،  آزمایشات  این  ذات  به  می تواند  نیز  قدرت 
آزمایشات جزء آزمایشات توانی است که قدرت و سرعت در آن ها 
نقش مهمی دارد و ازآنجاکه قدرت جزء اساسی این آزمایش است، 
طبیعتاً در قدرت عضالت اندام تحتانی این ورزشکاران پس از 8 
هفته آزمایش مستمر تأثیر مثبت گذاشته که این تأثیر غیر از 

قدرت ابداکشن ران در قدرت سایر بخش ها معنادار بوده  است.

نتیجه گیری

نتایج تحقیق حاضر نشان داد هر 2 آزمایش قدرتی تعادلی و 
هاپینگ می توانند در بهبود تعادل و قدرت ورزشکاران با بی ثباتی 
مزمن مچ پا اثرگذار باشند. با این حال، به نظر می رسد آزمایشات 
منتحب قدرتی تعادلی به علت جامع بودن آن و به این دلیل که به 
تقویت هر یک از این فاکتورها به صورت مجزا تأکید دارد، بتواند 
تأثیر بیشتری نسبت به آزمایشات هاپینگ که قدرت و تعادل را 
در ذات خود دارد، داشته باشد و در بهبود سریع تر ورزشکاران 

دارای بی ثباتی مزمن مچ پا تأثیر بیشتری بگذارد.

فاطمه حسین زاده و علی اصغر نورسته. مقایسه 2 نوع تمرین هاپینگ و ترکیبی قدرتی- تعادلی بر عملکرد
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مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

کلیه اصول اخالقی در این مقاله لحاظ شده  است.

حامي مالي

فاطمه  ارشد  کارشناسی  پایان نامه  از  برگرفته  مقاله  این 
حسین زاده با راهنمایی علی اصغر نورسته در گروه آسیب شناسی 
و حرکات اصالحی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه گیالن 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 ورزشکارانی که در این پژوهش محققین را یاری کردند، 
سپاس گزاری می شود.

فاطمه حسین زاده و علی اصغر نورسته. مقایسه 2 نوع تمرین هاپینگ و ترکیبی قدرتی- تعادلی بر عملکرد
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