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چکیده
 اما سازوکار روشنی برای اثربخشی تمرین تعادلی روی افراد سالم ارایه نشده، ورزشهای تعادلی توصیه میشوند،اگر چه برای بهبود تعادل و درک حس عمقی
. بررسی تاثیر هشتهفته تمرین تعادلی اختصاصی مچ پا بر تعادل و حس عمقی زانو و مچ پای والیبالیستهای نوجوان است، هدف از پژوهش حاضر.است
 نفر از بازیکنان والیبالیست نوجوان در لیگ استان گلستان که بهطور در دسترس انتخاب و تصادفی در دو گروه کنترل و تجربی03 نمونه آماری این تحقیق را
 نتایج نشان. دقیقه تمرین تعادلی اختصاصی مچ پای والیبالستها را انجام دادند03  سهجلسه در هفته به مدت، گروه تجربی به مدت هشتهفته.قرار داده شدند
 درحالیکه در گروه کنترل،داد که میانگین تعادل و میزان خطا در بازسازی زوایای مفصلی زانو و مچ پا پس از تمرین در گروه تجربی تفاوت معنیداری داشت
. میتوان گفت که تمرینهای تعادلی میتواند سبب بهبود زمان تعادل و همچنین حس عمقی در مفاصل زانو و مچ پا شود، براساس نتایج تحقیق.معنیدار نبود
. نوجوان، والیبالیستها، حس عمقی، تمرینات تعادل:کلیدواژهها
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Abstact
Although to improve balance and grasp the proprioception, recommended balance exercises, but there is
not clear mechanism for the effectiveness of equilibrium training on healthy subjects. Suitable interaction of
varios system of body and environment are necessary to maintain of the balance. Balance exercise is
prescribed to improve balance and proprioception. There is not clear mechanism about the effectiveness of
these exercise on healthy subjects. So The purpose of this study was to the Effect of 8 weeks of anklespecific balance training on the balance and knee and ankle proprioception of adolescent volleyball players.
the statistical sample of this study was 30 adolescent volleyball players in the league Golestan Which were
selected as accessible and were randomly assigned into experimental and control groups. The experimental
group performed 8 weeks and 3 sessions per week of ankle-specific balance. The results showed that there
was a significant difference in the mean of balance and errors in reconstructing the angles of knee and ankle
after exercise in the experimental group, while in the control group it was not significant. Results of this study
showed that Balance Training can improve balance and proprioception in the knee and the ankle.
Keywords: Balance Training, Proprioception, Volleyball Player, Adolescent.
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مقدمه

والیبال یکی از معروفترین رشتههای ورزشی رقابتی و تفریحی در جهان است .این ورزش ،سریع و مهیج
بوده و عملکرد آن انفجاری است؛ اما ،والیبال چند عنصر اساسی دارد که مجموع فعل و انفعالهای آنها،
نشاندهنده جایگاه منحصر به فرد این ورزش در میان بازیهای توپی است ()1؛ از سوی دیگر ،والیبال رشتهای
پرخطر محسوب میشود .مستندات نشان میدهد که شیوع آسیب در این رشته ورزشی  1/7تا  2/0در هر 1333
آسیب حاد در والیبال محسوب است ( .)2شواهد علمی نشان میدهد اختالل در کنترل پاسچر در افراد مبتال به
اسپرین حاد و مزمن مچ پا شایع است ( .)0همچنین کاهش عملکرد در افراد مبتال به بیثباتی مزمن مچ پا که
به احتمال زیاد نتیجة اختالل در کنترل عصبی-عضالنی و حس عمقی است ،نیز مشاهده میشود ( .)0بسیاری
از مهارتهایی که در این رشته اجرا می شوند مانند اسپک ،سرویس و دفاع روی تور نیازمند تماس مداوم اندام
فوقانی ورزشکار با توپ در حالت دست باالی سر است؛ در این میان ،ضربات اسپک و سرویس شاید مهمترین
مهارتها در والیبال باشند ( .)5تعادل عبارت است از توانایی حفظ مرکز ثقل بدن در سطح اتکای خودش با
کمترین نوسان یا بیشترین ثبات است ( .)6حفظ تعادل نیازمند هماهنگی دستگاههای حسی ،عصبی و عضالنی
اسکلتی است ( .)7محدود شدن تعادل میتواند تاثیر ضعیف کنندهای از لحاظ روانی و بدنی داشته باشد و
موجب کمشدن اعتماد به نفس در اجرای فعالیتهای بدنی و ترس از افتادن شود ( .)8حفظ تعادل یک امتیاز
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ساعت مسابقه است ( )2و چهارمین رشته ورزشی پرخطر و در معرض آسیب است ( .)0اسپرین مچ پا شایعترین

مهم برای انجام فعالیتها در میدانهای ورزشی قلمداد میشود و ضعف آن مهمترین عوامل ایجاد آسیب در
ورزشکاران محسوب میشود و همچنین یکی از متغیرهای مهم بالینی که پزشکان تیمهای ورزشی برای
و کنترل پاسچر است .تعادل از نظر عملکردی به دو جزء تعادل ایستا و تعادل پویا تقسیم میشود (.)9
مفصل مچ پا به مثابه پایه حمایتی بدن ،نقش حفظ تعادل هنگام فعالیتها را برعهده دارد .پایداری مفصل مچ
پا برای تنظیم تعادل اهمیت فراوانی دارد ( .)13ساختارهای کپسولی و لیگامنتی ،واحد عضالنی و اجزای
استخوانی عناصر تثبیتکننده مچ پا هستند ( .)11توانایی حفظ تعادل هنگام ایستادن روی یکپا یا هر دوپا نیاز
به یکپارچگی بصری ،وستیبوالر و یا سیستم حسی -پیکری دارد ،اما هنگام بستن چشم ،گیرندههای مختلف
حس عمقی وظیفه حفظ تعادل را برعهده دارند که یکی از روشهای تقویت حس عمقی ،تمرینات تعادلی با
چشمان بسته است ( .)11حس عمقی که پرکاربردترین واژه در سیستم حسی -حرکتی شناخته میشود ،یک
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بازگرداندن ورزشکاران به میدانهای ورزشی به دنبال یک آسیبدیدگی در نظر میگیرند ،ارزیابی میزان تعادل

مکانیزم حسی خودکار در بدن است که پیامهایی را به سیستم عصبی مرکزی میفرستد و اطالعاتی راجع به
آگاهی از وضعیت بدن ،جهت و حرکات بدن ،نیرو و سنگینی فراهم میکند ( .)11برای حفظ تعادل در جهت
کنترلکننده نوسان در وضعیت ایستاده است و با استفاده از حرکتی که عمدتا حول مفصل مچ پا متمرکز است،
مرکز جرم را در وضعیت متعادل قرار میدهد .این راهبرد در وضعیت ایستاده ساکن نوسان در جهت قدامی ـ
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جلو – عقب در برابر نیروی اغتشاشی سه راهبرد مچ پا ،ران و قدم برداشتن هست که راهبرد مچ پا اولین
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خلفی و همچنین موقعی که نیروی برهمزننده تعادل کوچک و سطح اتکا سفت باشد بکار میرود ( .)12حس
عمقی فرد را از وضعیت حرکت مفصل آماده میکند و در نهایت موجب نظم بخشیدن به انقباض عضالنی به
منظور حرکت مفصل و استحکام آن میشود ( .)10حس عمقی پا ممکن است یکی از اجزای مهم کمک به
کنترل تعادل در ورزش باشد ،زیرا که در اکثر فعالیتهای ورزشی مچ پا تنها بخشی از بدن است که با زمین
تماس دارد .حس عمقی مچ پا اطالعات ضروری را برای تنظیم موقعیتهای مچ پا و حرکات اندام فوقانی ،به
( )2311به بررسی حس موقعیت مفصل مچ پا در ورزشکاران تکواندو مرد پس از تمرینات تخته تعادل پرداختند
و به این نتیجه رسیدند که در حس عمقی مچ پای غالب در  25درجه و حس عمقی پای غیرغالب در  5و 25
درجه افزایش معنیداری پس از تمرینات وجود داشت (.)16
رجحانی و همکاران ( )1093نیز در مقالهای با عنوان «بررسی اثر ورزشهای تعادلی بر حس عمقی مفاصل زانو
و مچ پا و زمان تعادل بر یک پای در دانشجویان دختر سالم پرداختند و در پایان به این نتیجه رسیدند که
ورزشهای تعادلی ممکن است سبب بهبود زمان تعادل بر یک پا و حس عمقی در مفاصل زانو و مچ پا شود
( .)17همچنین هان و همکاران ( )2315در مقالهای مروری با عنوان «نقش حس عمقی مچ پا برای کنترل تعادل
در رابطه با عملکرد ورزشی و آسیب»  ،براساس مطالعات قبلی به این نتیجه رسیدند که حس عمقی مچ پا نقش
مهمی در کنترل تعادل و رابطة مستقیمی با عملکرد ورزشی دارد ()18؛ در مطالعهای دیگر ،فونک و همکاران
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منظور موفقیت کامل وظایف حرکتی در ورزشها را فراهم میکند ()10،15؛ بر این اساس ،ارسالن و همکاران

( )2317برنامة مداخلهای حس عمقی و تعادل در افزایش عملکرد مبارزهای در پرسنل نظامی پرداختند و به این
نتیجه رسیدند که این برنامه مداخله حس عمقی موجب بهبود تعادل ایستاتیک روی سطوح ناپایدار میشود و
همکاران ( )1096در مقالهای با عنوان «تأثیر آنی تمرینات تعادلی بر حس عمقی مفصل مچ پای بازیکنان
فوتبال» ،به این نتیجه رسیدند که تمرینات تعادلی موجب بهبود حس عمقی مفصل مچ پا میشود ( .)23تحقیقات
نشان داده است تفاوتهایی میان گیرندههای عمقی 1مچ پا و زانوی ورزشکاران و گروه کنترل هست و احتماالً
شرکت در فعالیتهای ورزشی ممکن است با درگیر کردن سیستم حسی-حرکتی ،تعادل را بهبود بخشد
( .)21،22حس عمقی در تعادل از اهمیت فراوانی برخوردار است ،ورزشهای تعادلی نیز بر سیستم عصبی
تاثیر میگذارد ،لذا بررسی همزمان این دو ممکن است شواهدی را راجع به دلیل بهبود تعادل پس از تمرینات
فراهم آورد .مطالعات فراوانی تاثیر ورزشهای تعادلی روی افراد با ضایعات ورزشی و در ورزشکاران انجام
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همچنین این برنامه تمرینی توانایی راهرفتن و دویدن سربازان را بهبود میبخشد ()19؛ همچنین ،یلفانی و

شده ،اما شواهد کمتری درباره تاثیر تمرینات تعادلی بر افراد سالم در دسترس است ،لذا بررسی تاثیر این
تمرینات در افراد سالم ممکن است جداکننده اثر اصلی ورزش به تنهایی در ورزشکاران باشد؛ همچنین ،با

1. Proprioception
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توجه به نتایج متناقض محققان در زمینه تاثیر تعادل بر حس عمقی و تعادل و اختصاصی بودن تمرینات مطالعه
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حاضر ،هدف از این مطالعه تاثیر  8هفته تمرین تعادلی اختصاصی مچ پا بر تعادل و حس عمقی زانو و مچ پای
والیبالیستهای نوجوان در سطح لیگ استان گلستان بود.
روششناسی

پیش از انجام هرگونه تحقیق رضایت آزمودنیها برای شرکت در تحقیق و اطالعات شخصی آنها شامل سن،
تکمیلی و معاونت پژوهشی دانشگاه گیالن تائید شد .آزمودنیهای این تحقیق نیمهتجربی  03نفر از ورزشکاران
نوجوان والیبالیست شهرستان کالله در سطح لیگ استان گلستان بودند که داوطلبانه و در دسترس در مطالعه
شرکت کردند .معیارهای ورود به مطالعه شامل داشتن سن  15تا 18سال ،داشتن سابقه ورزشی حداقل سهسال،
تمرین والیبال سهجلسه در هفته ،نداشتن سابقه جراحی در تنه و اندام تحتانی و ناهنجاریهای اندام فوقانی و
تحتانی و ستون فقرات و نداشتن مشکالت بینایی بود .در این پژوهش از برنامه تمرین تعادلی اختصاصی مچ
پای والیبالیستها که ورهاژن و همکاران ( )2330با همکاری انجمن پزشکان ورزشی والیبال هلند ()NeVoBo
و کمیته ملی المپیک هلند ( )NOC*NSFآن را طراحی کردهاند استفاده شد ()20؛ همچنین ،برای ارزیابی
حس عمقی مچ پا و زانو از عکسبرداری به روش اتوکد استفاده شد و تعادل پویا با تعادل وای و تعادل ایستا
با آزمون استروک 1ارزیابی شد که در ادامه به شیوۀ اجرای آنها اشاره شده است .آزمودنیها تصادفی در دو
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قد ،وزن و سابقه آسیبدیدگی جمعآوری شد؛ همچنین ،این مطالعه از سوی گروههای آموزشی و تحصیالت

گروه کنترل و گروه تجربی از نظر بازی ،پست بازیکنان و سابقه ورزشی قرار گرفتند .گروه تجربی هشتهفته
و هفتهای سهجلسه به تمرینات تعادلی اختصاصی مچ پا پرداختند ،درحالیکه گروه کنترل تمرینات خودشان را
تقسیم شد )1( ،تمرین بدون وسیله )2( ،تمرین فقط با توپ )0( ،تمرین فقط روی تخته تعادل (شکل  )1و
( )0تمرین با توپ و تخته تعادل .هر چه شماره تمرین بیشتر میشود ،تمرین نیز سختتر میشود بهطوریکه
تغییرات ،تمرینات پایه را با چالش بیشتر مواجه میکند .گروه تجربی تمرینات را به مدت 8هفته و 0جلسه در
هفته (15دقیقه گرمکردن 23دقیقه پروتکل تمرینی و 15دقیقه سردکردن) انجام دادند ،درحالیکه گروه کنترل در
طول دوره تمرینات ،فعالیتهای روزانه خودشان را انجام میدادند (.)20
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1. Strok
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انجام میدادند برنامه تمرینات شامل  10تمرین ،همراه با تغییراتی در هر تمرین است .تمرینات به چهار زیرگروه
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آزمون تعادل  :Yبرای اندازهگیری تعادل پویا از روش تعادل وای استفاده شد .برای آزمون تعادل پویا وای،
آزمودنی هم با پای غالب و هم با پای غیرغالب (به صورت تکپا) در صفحه تالقی سه جهت ایستاد و تا آنجا
که مرتکب خطا نشد (پا از صفحه تالقی سه جهت حرکت نمیکرد ،روی پایی که عمل دستیابی انجام میداد
تکیه نمیکرد یا شخص نمیافتاد) با پای دیگر در جهتی که آزمونگر تصادفی تعیین کرد ،عمل دستیابی را با
حرکت نشانگرها انجام داد و به حالت طبیعی روی دو پا بازگشت و فاصلههایی را که آزمودنی نشانگر را جابجا
کرد فاصله دستیابی او در نظر گرفته شد .پس از گرم کردن و اجرای حرکات کششی  183ثانیه به آزمودنیها
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شکل  .7تمرین روي تخته تعادل

اجازه داده شد که روی دستگاه جهتهای دسترسی را تمرین کنند؛ سپس هر آزمودنی هر یک از جهتها را
سه بار انجام داد و میان هرکدام از تالشها  123ثانیه فرصت برای استراحت داده شد و در نهایت فاصله هر
برابر طول پای فرد تقسیم شد و با ضرب عدد  133نرمال شد و آن امتیاز هر فرد در نظر گرفته شد .طول پای
آزمودنی فاصله میان قوزک داخلی و خار خاصره قدامی فوقانی است که با متر نواری استاندارد و درحالیکه
آزمودنی به پشت روی تخت دراز کشیده بود ارزیابی شد .مجموع میانگین نرمالشده سه تکرار پای برتر و
غیربرتر ،رکورد فرد در هر یک از سه جهت در نظر گرفته شد (.)25
آزمون تعادل ایستا :برای اندازهگیری تعادل ایستا نیز از آزمون تعادلی لک لک استفاده شد .آزمودنی دستهای
خود را روی کمر قرار میداد و درحالیکه کف پای غیراتکا روی ناحیة داخلی ران پای اتکا کنار زانو قرار
میگرفت ،با حفظ این وضعیت تا حد ممکن روی سینة پای اتکا ایستاد .در مدت آزمون ،آزمودنی به عالمتی
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سه جهت ثبت گردید ()20؛ سپس ،مجموع فاصله در سه جهت قدامی ،خلفی داخلی ،خلفی خارجی بر سه

که در مقابل صورت او و در فاصلة چهارمتری واقع شده بود ،نگاه میکرد .زمان حفظ این موقعیت به عنوان
امتیاز هر آزمودنی در نظر گرفته شد .هر آزمودنی سه کوشش را انجام داد که بهترین زمان امتیاز آزمودنی ثبت
از آن هر آزمودنی سهبار و با فاصلة زمانی 15ثانیه استراحت بهمنظور از میان بردن اثر یادگیری و گرمکردن،
آزمون را تمرینی انجام داد .هنگام اندازهگیری پس از اتخاذ وضعیت آزمون همزمان با جدا شدن پاشنة پای

27
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شد ( .)25پیش از اندازهگیری ابتدا به آزمودنی آموزش داده شد که وضعیت آزمون را چگونه اتخاذ کند ،پس

تاثیر تمرین تعادلي اختصاصي مچ پا بر تعادل و حس عمقي زانو...

آزمودنی از زمین آزمونگر با زمانسنج زمان ایستادن روی یکپا را تا لحظة بههم خوردن این وضعیت تا نزدیک
صدم ثانیه ثبت کرد (.)26
آزمون اندازهگیری حس عمقی مچ پا :برای اندازهگیری حس وضعیت مفصل مچ پا ،از آزمون بازسازی فعال
زاویه مچ پا استفاده شد .در این آزمون ،آزمودنی طوری روی صندلی نشست که زاویه تنه با ران و ران با زانو
در حالت 93درجه قرار گرفت .ارتفاع صندلی طوری انتخاب شد که کف پاهای فرد به سطح زمین نرسد .جهت
بهطور غیرفعال تا دامنه میانی حرکت برد .این زوایا با توجه به منبع ،برای پالنتار فلکشن 23درجه و دورسی
فلکشن 13درجه است .سپس از آزمودنی خواسته شد که پای خود را فعال تا زاویه منظور شده ،ببرد (.)27
همزمان دوربین به ثبت تصاویر ،زاویه مچ پا و خطای مطلق زاویه هدف پرداخت .برای تسهیل عمل گونیامتر،
سه عدد مارکر در اپی کندیل خارجی استخوان تیبیا ،قوزک خارجی و سر دومین استخوان کف پا نصب گردید
( .)28پس از انتقال تصاویر به رایانه و با نرمافزار اتوکد و اتصال مرکز مارکرها قادر به اندازهگیری زاویه مچ پا
در هنگام بازسازی زاویه بودیم .آزمون برای هر یک از زاویای هدف سه بار تکرار شد .مقدار خطای مطلق
(اختالف میان زاویه بازسازی شده با زاویه هدف بدون در نظر گرفتن جهت حرکت) برای هر تکرار محاسبه
شد .میانگین خطای بازسازی زاویه طی سه بار اندازهگیری ،خطای بازسازی در آن زاویه در نظر گرفته شد.
آزمون اندازهگیری حس عمقی زانو :برای ارزیابی حس وضعیت مفصل زانو از روش اندازهگیری خطای
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حذف مداخلهگر بینایی ،چشمهای آزمودنیها با پارچه سیاه رنگی بسته شد .سپس آزمونگر پای آزمودنی را

بازسازی زاویه به روش (آزمون اکتیو همراه با بازسازی اکتیو همان اندام) استفاده شد .برای این منظور ابتدا
افراد در حالت نشسته در لبه تخت قرار گرفتند و از آنها خواسته شد تا زاویه مشخص باز شدن مفصل زانو
حس عمقی بازسازی نماید .مقدار خطای فرد در بازسازی زاویه آزمون ،خطای حس وضعیت مفصل ثبت
گردید .در این روش ،هم نگهداشتن پا در زاویة آزمون برای بهخاطر سپردن و هم بازسازی ،بهطور ارادی انجام
شد .برای تسهیل کار با گونیامتر ،چهار عدد مارکر با استفاده از چسب دو رو روی پوست در محل لندمارکهای
استخوانی محورهای بلند ران و ساق نصب گردید (.)29
برای انجام تصویربرداری ،دوربین دیجیتال روی سه پایه نصب شده و در فاصله دو متری از فرد نمونه و 75
سانتیمتری زمین قرار گرفت .سپس بهطور دستی روی محدوده نمایش دادهشده در تصویر متمرکز گردید .با
استفاده از تراز ،گونیا و دیگر وسایل کمکی تالش شد تا تصویربرداری در صفحه ساجیتال صورت گیرد و
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را که به مثابه زاویه هدف به او نشان داده شد با همان اندام و بدون استفاده از حس بینایی و فقط با اتکا به

محور لنز دوربین نسبت به محور حرکت مفصل زانو عمود باشد .اندازهگیریها روی زانوی پای غالب افراد که
به کمک تست توپ مشخص شد انجام شد .افراد از زاویه 93درجه خمشدن زانو ،حرکت به سمت صافشدن
پس از انتقال تصاویر به رایانه و با نرمافزار اتوکد و اتصال مرکز مارکرها قادر به اندازهگیری زاویه زانو در
هنگام بازسازی زاویه بودیم .آزمون برای هر یک از زاویای هدف سه بار تکرار شد .مقدار خطای مطلق (اختالف
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زانو را انجام دادند و زوایای هدف که باید تمرین و بازسازی میشدند شامل  15 ،03 ،63درجه خم زانو بودند.

پژوهش در طب ورزشي و فناوري ،شماره  ،71بهار و تابستان 7931

میان زاویه بازسازی شده با زاویه هدف بدون در نظر گرفتن جهت حرکت) برای هر تکرار محاسبه شد .میانگین
خطای بازسازی زاویه طی سه بار اندازهگیری ،خطای بازسازی در آن زاویه در نظر گرفته شد .متغیر مستقل
تحقیق حاضر تمرینات تعادلی اختصاصی مچ پای والیبالیستها و متغیر وابسته تعادل پویا و حس عمقی مفاصل
مچ پا و زانو میباشد .در این تحقیق ،برای بررسی نرمالبودن توزیع دادهها از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف
استفاده شد .برای تجزیه و تحلیل آماری دادههای بهدست آمده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد)
نرمافزار  spssنسخه  20انجام گرفت.
یافتهها

نتایج نشان داد ،تفاوت معنیداری در اطالعات جمعیت شناختی آزمودنیها مانند سن ،وزن ،قد و شاخص توده
بدنی نیست که نتایج آن در جدول  1گزارش شده است.
جدول  :7میانگین و انحراف استاندارد ( 71آزمودني)
گروه ها

میانگین

انحراف استاندارد

متغیر

تجربی

16/86

3/91

کنترل

16/06

1/18

تجربی

183/93

5/10

کنترل

179/81

7/00

تجربی

65/86

8/56

کنترل

60/86

6/30

شاخص توده بدنی

تجربی

23/36

0/2

(کیلوگرم بر متر مربع)

کنترل

23/33

1/22

سن (سال)
قد (سانتیمتر)
وزن (کیلوگرم)

مقدار P
3/200
3/052
3/080

حس عمقی مچ پا
حس عمقی زانو
SDD: Smallest

فاصله اطمینان 95 %برای ICC

ICC

SEM

SDD

درونآزمونگر

3/95

3/09

1/08

3/85

بینآزمونگر

3/87

3/89

2/07

3/70

3/90

درونآزمونگر

3/86

3/09

1/38

3/77

3/86

بینآزمونگر

3/89

3/00

1/19

3/81

3/90

SEM: Standard error of measuremen

حد پایین

حد باال
3/98

ICC: Intraclass correlation coefficient
detectable difference

باز سازی زاویه دور سی فلک شن مچ پای ،تغییر خطای باز سازی زاویه پالنتار فلک شن مچ پای ،تغییر خطای
بازســازی زاویه ( -15درجه) ،تغییر خطای بازســازی زاویه ( -03درجه) و تغییر خطای بازســازی زاویه -63
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بر اساس جدول  ،0نتایج تی مستقل در دو گروه کنترل و تجربی پس از تمرینات در تعادل وای ،تغییر خطای
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3/116

جدول  .1شاخصهاي مربوط به پایایي اندازههاي حس عمقي مفاصل
متغیر
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و آمار استنباطی (تی مستقل و تی وابسته) استفاده شد .همچنین کلیه ارزیابیها در سطح معنیداری  3/35و با

تاثیر تمرین تعادلي اختصاصي مچ پا بر تعادل و حس عمقي زانو...

(درجه) تفاوت معنیداری را نشـــان داد .درحالیکه ،پیش از تمرینات در دو گروه کنترل و تجربی در تعادل
وای ،تغییر خطای باز سازی زاویه دور سی فلک شن مچ پای ،تغییر خطای باز سازی زاویه پالنتار فلک شن مچ
پای ،تغییر خطای بازســـازی زاویه ( -15درجه)  ،تغییر خطای بازســـازی زاویه ( -03درجه) و تغییر خطای
بازسازی زاویه ( -63درجه) تفاوت معنیداری وجود نداشت.

پیش

85/39±6/07

80/86±11/08

3/900

پس

90/06±7/87

87/33±13/71

3/301

پیش

67/03±15/80

67/00±6/50

3/955

پس

70/26±13/32

68/66±6/17

3/306

پیش

1/77±3/56

1/72±3/73

3/819

پس

1/30±3/00

1/62±3/60

3/312

پیش

2/00±3/62

2/08±3/72

3/806

پس

1/10±3/02

2/16±3/68

3/333

پیش

1/90±1/33

1/90±1/30

3/979

پس

3/92±3/29

1/83±3/90

3/335

پیش

2/79±3/95

2/71±1/30

3/829

پس

1/16±3/62

2/50±3/58

3/333

پیش

0/96±3/80

0/82±1/38

3/700

پس

1/85±3/58

0/66±3/97

3/333

تعادل پویا
تعادل ایستا
تغییر خطای بازسازی زاویه دورسی فلکشن مچ پای (درجه)
تغییر خطای بازسازی زاویه پالنتار فلکشن مچ پای (درجه)
تغییر خطای بازسازی زاویه ( -15درجه)
تغییر خطای بازسازی زاویه ( -03درجه)
تغییر خطای بازسازی زاویه ( -63درجه)

همچنین بر اساس جدول  ،0گروه تجربی در تعادل پویا و تعادل ایستا پس از انجام تمرینات تفاوت معنیداری
را نشان دادند ،درحالیکه ،در گروه کنترل تعادل پویا و تعادل ایستا تفاوت نداشت.
جدول  :4میانگین و انحراف استاندارد تعادل پویا و ایستا قبل و پس از تمرینات تعادلي اختصاصي مچ پا

تعادل پویا
تعادل ایستا

گروه ها

پیشآزمون

پسآزمون

مقدار p

تجربی

85/39±6/07

90/06±7/87

* 3/331

کنترل

80/86±11/08

87/33±13/71

3/202

تجربی

67/03±15/80

70/26±13/32

* 3/313

کنترل

67/00±6/50

68/66±6/17

3/299

همچنین با استناد به نتایج بهدست آمده از آزمون تی همسبته در جدول  ،5میانگین میزان خطا در دوبارهسازی
مفصل زانو در گروه تجربی در زاویه های 15درجه03 ،درجه و 63درجه بعد از تمرینات تفاوت معناداری را
03
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*تفاوت معنیداری در سطح 3/35
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مراحل آزمون

تجربی

کنترل

مقدار p
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جدول  :9نتایج تي مستقل تعادل واي ،حس عمقي مچ پا و زانو دوگروه کنترل و تجربي پس از انجام هشتهفته تمرینات
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نشانداد درحالیکه ،در گروه کنترل در زوایای 15درجه03 ،درجه و 63درجه پس از تمرینات تفاوت معناداری
وجود نداشت.
جدول  :1میانگین و انحراف معیار تغییرات خطاي مطلق بازسازي زاویه پیش و پس از تمرینات در زوایاي 71 ،96 ،06درجه زانو
تجربی

پیش

0/96±3/80

2/79±3/95

1/90±1/33

پس

1/85±3/58

1/16±3/62

3/92±3/29

*3/331

*3/331

پیش

0/82±1/38

2/71±1/30

1/90±1/30

پس

0/66±3/97

2/50±1/30

1/83±3/90

3/237

3/176

3/260

مقدار p
کنترل

*3/333

مقدار p
*تفاوت معنیداری در سطح 3/35

بر اساس جدول  6نتایج تی وابسته ،بررسی میانگین میزان خطا در دوبارهسازی مفصل مچ پا در دورسی فلکشن
و پالنتار فلکشن در گروه تجربی پس از تمرینات کمتر است و تفاوت معنیداری داشت درحالیکه در گروه
کنترل دورسی فلکشن و پالنتار فلکشن تفاوت معنیداری نداشت.
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گروهها

مراحل آزمون

( 63درجه)

( 03درجه)

( 15درجه)

جدول  :0میانگین و انحراف معیار تغییرات خطاي مطلق بازسازي زاویه قبل و بعد از تمرینات دورسي فلکشن و پالنتار فلکشن مچ پا
تجربی

پیش

2/00±3/62

1/77±3/56

پس

1/10±3/02

1/30±3/00

مقدار p
کنترل

* 3/333

* 3/330

پیش

2/08±3/72

1/72±3/73

پس

2/16±3/68

1/62±3/60

3/172

3/183

مقدار p
*تفاوت معنیداری در سطح 3/35

بحث

هدف از مطالعة حاضر بررسی تأثیر هشتهفته تمرین تعادلی اختصاصی مچ پا بر تعادل و حس عمقی زانو و
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گروهها

مراحل آزمون

پالنتار فلکشن مچ پای (درجه)

دورسی فلکشن مچ پای (درجه)

مچ پا در بازیکنان والیبالسیت نوجوان بود .نتایج بهدست آمده نشان داد ،انجام تمرینات تعادلی اختصاصی مچ
پا ،بهبود حس عمقی مچ پا و زانو در تمامی زوایای و تعادل پویا و ایستا در بازیکنان والیبالیست نوجوان را به
مقالهای با عنوان «تأثیر آنی تمرینات تعادلی بر حس عمقی مفصل مچ پای بازیکنان فوتبال» به این نتیجه رسیدند
که تمرینات تعادلی موجب بهبود حس عمقی مفصل مچ پا میشود .لذا به بازیکنان و مربیان فوتبال توصیه
کردند که از این تمرینات در برنامه گرمکردن قبل از مسابقه و تمرین به منظور کاهش خطر بروز آسیب استفاده
01
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دنبال دارد .نتایج مطالعة حاضر با تحقیق یلفانی و همکاران ( )1096همخوانی داشت .این پژوهشگران در

تاثیر تمرین تعادلي اختصاصي مچ پا بر تعادل و حس عمقي زانو...

کنند ( .)23اسمعیل نیا و همکاران ( )1095نیز در مقالهای مروری با عنوان «تاثیر تمرینات تعادلی بر حس عمقی
مفاصل اندام تحتانی» ،نه مقاله که معیارهای ورود را داشتند بررسی کردند و در پایان نتیجه گرفتند که تمرینات
تعادلی ممکن است موجب افزایش دقت حس عمقی (حداقل در افراد غیرورزشکار) شود ،که نتایج این تحقیق
نیز با نتایج مطالعه حاضر همسو بود ()03؛ همچنین ،مطالعة حاضر با پژوهش ارسالن و همکاران ()2311
همسو است .آنها در مطالعة خود به بررسی حس موقعیت مفصل مچ پا در ورزشکاران تکواندو مرد پس از
پای غیرغالب در  5و 25درجه افزایش معنیداری وجود داشت .تمرینات آنان ،حس وضعیت مفصل مچ پا را
به ویژه در پای غیرغالب بهبود بخشید .همچنین پژوهش ارسالن و همکاران نشان داد تمرینات با تخته تعادل
ممکن است استفاده از پای غالب را در مدت عملکرد تکواندوکاران بهبود بخشد و آسیبهای مچ پا را در
ورزشکاران تکواندو مرد کاهش دهد (.)16
عاشوری و همکاران ( )1095نیز در مقالهای با عنوان «تأثیر ششهفته تاثیرات حس عمقی بر تعادل پویا و
عملکرد اندام تحتانی بسکتبالیستهای مبتال به اسپرین مزمن مچ پا» به این نتیجه رسیدند که پس از اجرای
تمرینات حس عمقی در گروه تجربی در نمره تعادل پویا و آزمونهای عملکردی بهبود ایجاد شده اما در گروه
کنترل تفاوت معنیدار نبوده است که نتایج این پژوهش نیز با نتایج پژوهش حاضر همسو است ( .)0نتایج این
مطالعه با نتایج مطالعه ورهاژن و همکاران ( )2335مغایرت دارد آنان پس از 5/5هفته تمرین تعادلی ،بهبود در
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تمرینات تخته تعادل پرداختند و به این نتیجه رسیدند که حس عمقی مچ پای غالب در 25درجه و حس عمقی

تعادل را در افراد مورد مطالعه گزارش نکردند که احتماالً دلیل مغایرت این نتیجه با نتایج مطالعه حاضر ،حجم
نمونه بسیار محدود (11نفر) و شاخص تعادل متفاوت (جابه جایی مرکز ثقل) در مطالعه آنان نسبت به مطالعه
حرکتی است .در سطح نخاع ،نقش اصلی آن تنظیمکردن رفلکس عضله است .اطالعات حسی بهدست آمده از
گیرندههای مکانیکی مفصل به دنبال بروز رفلکسهای تعادلی ،بهطور رفلکسی موجب یک انقباض حمایتی
اطراف مفصل میشوند و از وارد شدن فشار بیش از حد بر عوامل پاسیو محدودکننده حرکت مفصل ممانعت
مینمایند .در سطح ساقه مغز ،بروز رفلکسهای تعادلی به کنترل تعادل بدن کمک میکند و در سطح مراکز
عصبی باالتر (قشر مغز و مخچه) فرد با تمرکز و توجه و بهطور آگاهانه سعی در کنترل هوشیارانه وضعیت
مفصل و تعادل بدن خود مینماید .کنترل در هر یک از این سطوح نیازمند اطالعات حسی جمعآوری شده از
سیستمهای بینایی ،دهلیزی و حسی -پیکری است .در نتیجه با دشوارتر شدن شرایط تمرین (با بستن چشم ها،
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حاضر است ( .)01پژوهشگران بیان نموده اند که اثربخشی تمرین بر روی تعادل ،نیازمند پاسخ در سه سطح

حفظ تعادل روی یکپا و استفاده از تخته تعادل چند صفحهای( ،اضافهبار روی حسهای نامبرده و حس عمقی
بیشتر میشود ( .)02مطالعات نشان داده است که حس عمقی قابل تعلیم است و برنامههایی که شامل تعلیم
کرد که این سیستم را درگیر کند .پژوهشها نشان داده است که تمرینات بهبود تعادل ،موجب درگیر شدن
سیستم حس عمقی میشود ()03-00؛ از سوی دیگر ،هر عاملی که موجب کاهش حس عمقی شود ،با ایجاد

02
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حس عمقی باشد ،موجب پیشرفت حرکات عملکردی میشود .برای تعلیم حس عمقی باید از تمریناتی استفاده
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بیثباتی مکانیکی مفصل را مستعد ضربات خفیف و آسیب میکند؛ عالوه بر این ،با ایجاد ضایعات لیگامانی
در مفصل ،بهطور معکوس حس عمقی مفصل بیشتر کاهش مییابد (.)00
دربارۀ نوع تمرین و شدت و مدت آن نظریات مختلفی مطرح شده است ،بعضی شواهد بیان میکنند که ممکن
است تمرین در شدت باال اثرات بیشتری بر تعادل نسبت به شدتهای پایین داشته باشد و حجم و قدرت
عضالنی را بیشتر از شدتهای پایین افزایش دهد ( ،)05،06اما ایواموتو ( )2330در مطالعهای بیان میکند که
مکانیکی و بر تولید نیروی عضالنی و عملکردهای ورزشکاران تأثیرگذار باشد ( .)08حس عمقی ،نقش حیاتی
در کنترل تعادل دارد .یک جنبه از نقش حس عمقی در کنترل حرکت و پاسچر عبارت است از طراحی و
اصالح دستورات حرکتی درون زا ،قبل و در طی اجرای یک دستور حرکتی است .سیستم کنترل حرکت باید
وضعیت جاری و در حال تغییر مفاصل را در نظر بگیرد تا تعادل پیچیدگی مکانیکی حاصل از اجرای آن را
تخمین بزند .در این قضیه حس عمقی بهترین شرایط را برای تأمین اطالعات و مخابره آنها به سیستم عصبی
مرکزی دارا است .زیرا این کار یک فرآیند پیچیده است که فقط از عهده سیستمآوران حس عمقی بر میآید.
اطالعات حس عمقی هم در حفظ ثبات کل بدن و هم در حفظ ثبات نواحی موضعی (ثبات عملکردی مفصل)
نقش اساسی ایفا می کنند .متعاقب صدمات مفصلی یا سالمندی ،توانایی و کارایی حس عمقی کاهش مییابد
( .)09باید توجه داشت که تمرینات تعادلی نیازمند پاسخهای کنترل حرکتی در سطح ساقه مغز می باشند .با
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شدتهای پایینتر تأثیر بیشتری بر تعادل دارند ( )07از این رو تمرین میتواند بر عوامل عصبی -عضالنی،

تمرینات تعادلی میتوان کنترل حرکتی را در تمامی سطوح آن بهبود داد که این اصول مهم توانبخشی تعادل و
حس عمقی است ،زیرا کنترل حرکتی مناسب نیازمند پاسخهای رفلکسی در سطح نخاع ،عکسالعملهای
همچنین علت بهبود زمان تعادل را میتوان اینگونه توضیح داد که تمرینات تعادلی انجامگرفته ،موجب تحریک
گیرندههای حس عمقی شده و با تحریک راهبردهای پوسچرال مثل استراتژی مچ پا و ران ،موجب بهبود
عملکرد شخص در حفظ تعادل شده است.
نتیجهگیری

پژوهش حاضر نشان داد  8هفته تمرینات تعادلی اختصاصی مچ پا ،موجب بهبود تعادل و حس عمقی مفاصل
زانو و مچ پا در والیبالیستهای نوجوان میشود .این تمرینات تعادلی بهطور معنیداری ممکن است موجب
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پاسچرال و تعادلی خودبخودی در سطح ساقه مغز و پاسخهای آگاهانه در سطح کورتکس میباشد (.)03،01

افزایش تعادل و دقت حس عمقی شود و یک روش در دسترس بوده و بهبودی یکی از شاخصههای مهم
پیشگیری از بروز آسیبهای مفصلی و همینطور افزایش دقت حس عمقی در پیشگیری از بروز آسیبها شود.
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