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نوراهلل جاودانه* ،1دکتر امير لطافت کار ،2نازنين کامراني فراز

 .1دانشجوی دکتری حرکات اصالحي و آسيب شناسي ورزشي ،دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي ،دانشگاه خوارزمي ،تهران ،ایران
 .2استادیار حرکات اصالحي و آسيب شناسي ورزشي ،دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي ،دانشگاه خوارزمي ،تهران ،ایران
 .3کارشناس ارشد حرکات اصالحي و آسيب شناسي ورزشي ،دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي ،دانشگاه خوارزمي ،تهران ،ایران

چکيده
کننددهی متعاقدب آن ملدک کداهع تعدادل و


نگران
سابقه و هدف :با توجه به شيوع باالی اسپرین و ناپایداری مچ پا و پيامدهای جانبي
افزایع نوسان پاسچر ،ضرورت اجرای اقدامات پيشگيرانه از بروز این آسيب را بيان ميدارد .لذا هددف از تحقيدق حاضدر بررسدي تدأثير
يثباتي عملکردی مچ پا بود.
هشت هفته تمرینات مقاومتي بر تعادل و نوسان پوسچر ورزشکاران مرد بسکتباليست مبتال به ب 
يباشد 24 .مدرد نخبده بسکتباليسدت مبدتال بده ناپایدداری
مواد و روشها :تحقيق حاضر با توجه به اعمال مداخله از نوع نيمه تجربي م 
عملکردی مچ پا در این تحقيق شرکت کردند .پس از غربالگری اوليه و شناسدایي ورزشدکاران واجدد شدرایط بدا اسدتفاده از پرسشدنامه
عملکردی مچ پا ،ورزشکاران به دو گروه تجربي( )n=12و کنترل ( )n=12تقسيم شدند .ارزیابي ميزان نوسان پوسچر بوسيله صفحه نيرو
و تعادل پویا بوسيله تست  Yصورت گرفت .سپس ورزشکاران گروه تجربي تمرینات مقاومتي را به مدت هشت هفته انجام دادند.
آزمونهای آماری نشان داد که تمرینات مقاومتي روی تعادل پویا و ميزان نوسان پوسچر ورزشدکاران مدرد بسکتباليسدت

یافتهها :نتایج
يشود (.)p ≥0/05
يداری باعث کاهع نوسان پوسچر و افزایع تعادل پویا م 
يثباتي عملکردی مچ پا اثر دارد و به طور معن 
دارای ب 
نتيجهگيری :افزودن برنامههای تمرینات مقاومتي با وزنه به برنامههای درماني توانبخشي مردان نخبه بسکتباليست دارای ناپایداری
يشود.
عملکردی مچ پا جهت تسهيک محدودیت ناشي از این آسيب مانند نقص تعادل و نوسان پوسچر ،توصيه م 
واژگان کليدی :تمرینات مقاومتي ،تعادل ،نوسان پوسچر ،ناپایداری عملکردی مچ پا
لطفاً به این مقاله به صورت زیر استناد نمایيد:
Javdaneh J, Letafatkar A, Kamrani Faraz N. The effect of eight weeks of resistance training on postural sway and
balance in basketball elite athletes with functional ankle instability. Pejouhandeh 2016;21(5):247-254.

مقدمه

1

تهای فيزیکي در جهان
بسکتبال یکي از محبوبترین فعالي ׅ
است .از آنجایي که تعداد شرکتکنندگان بسکتباليست مدرد و
زن جوان در حال افزایع است متأسفانه با افزایع این تعدداد،
ميزان آسيبدیدگي هم افزایع ميیابد ( .)1به لحدا ماهيدت
این رشته ورزشي درصد باالیي از آسيبهای گزارش شدده در
یکده اکلدر آسديبهدای
اندام تحتاني و مچ پدا اسدت ،بد هطدور 
بسکتباليستهای جدوان در انددام تحتداني ،بدين  35/9تدا 92
درصد بوده که بيشتر این آسيبها در مچ پا اتفاق افتاده اسدت
( .)1،2در تحقيقات پيشين افزایع نوسان پوسدچر بده عندوان
يثبدات
بهای اندام تحتاني مانند بد 
یک عامک خطرزا برای آسي ׅ
*نویسندده مسؤول مکاتبات :نوراهلل جاودانه؛ دانشجوی دکتری حرکات اصالحي و
آسيب شناسي ورزشي ،تهران ،خيابدان ميردامداد ،خيابدان رازان جندوبي ،دانشدکده
تربيت بددني و علدوم ورزشدي دانشدگاه خدوارزمي؛ تلفدن09176616415 :؛ پسدت
الکترونيکnjavdaneh68@gmail.com:

عملکردی مچ پا ( )Functional ankle instabilityو آسديب
رباط صليبي قدامي زانو گدزارش شدده اسدت ( .)3،4برخدي از
بهای ورزشي با ضعف کنترل پوسچر و نقصدان تعدادل در
آسي 
يتوان به اسپرین مچ پا اشداره کدرد
ارتباطند که از آن جمله م 
( .)1اسپرین مچ پا یک آسيب اسکلتي -عضدالني شدایع اسدت
يشود ( .)2ميزان تکرار
که  75درصد ضایعات مچ پا را شامک م 
این آسيب حدود  80درصد در ميان ورزشدکاران عندوان شدده
رباطهای مدچ
ׅ
است ( .)3مطالعات قبلي نشان دادهاندکه آسيب
چخوردگي ،باعث نقص حسي حرکتدي و
پا به علت اسپرین و پي 
اختالل در نقع فيدبکي و تأخير در زمان عکسالعمک عضالت
مچ پا ب هویژه عضالت اورتور خواهد شد ( .)4هنگدام کشديدگي
گامنتهای مچ پدا ،پدارگي نده تنهدا در بافدتهدای پيونددی
ׅ
لي
رنددههدای مکدانيکي حسدي
يدهدد بلکدده در گي 
کالژندي رخ مد 
( )Sensory mechanoreceptorsدرون ليگامنت نيز نقصدان
يدهد .این نقص ،متعاقباً به افزایع وقوع خالي شدن مدچ
رخ م 
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تأثير هشت هفته تمرینات مقاومتي بر نوسان پاسچر و تعادل ورزشکاران بسکتباليست نخبه
يثباتي عملکردی مچ پا
مبتال به ب 
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يشدود .بسدياری از مطالعدات نقدص قددرت عضدالت
شامک مد 
عمککننده در مچ پا را با خطر وقوع پيچيدگي مدچ پدا مربدوط

دانسدتهانددد ( .)11،10ویلمدز و همکدداران ( )2002قددرت هددم

دهنددههدای داخلدي


چدرخع
جنبع ،درونگرا و بدرونگدرای
وخارجي مچ پا را در چهار گروه افراد سالم ،بيمداران مبدتال بده
چخدوردگي مدچ در
يثباتي مزمن مچ پا ،افرادی با سابقهی پدي 
ب
يثبداتي و گدروه دارای سدابقه
دو سال گذشته و بدون عالیم بد 
يثباتي
چخوردگي در سه تا پنج سال گذشته و بدون عالیم ب 
پي 
يثبداتي
بررسي کردند و به این نتيجه رسديدند کده درگدروه بد 
يداری از
چرخانندههای خارجي مچ به طدور معند 

مزمن قدرت
گدروههدا اخدتالف

يکه در سایر
گروهها کمتر است ،درحال 
سایر 
سالهاست کده
يداری وجود دارد ( .)10تمرینات مقاومتي 
معن 
بهدای عضدالني و
برای افزایع قددرت عضدالني بعدد از آسدي ׅ
يشدود .بده
افزایع عملکرد عضالني در افراد سالم اسدتفاده مد 
عنددوان ملددال دوچرتددي و همکدداران ( )1998وکامينسددکي و
همکاران ( )2003از پروتکدک تمریندات مقداومتي تددریجي بدا
استفاده از باندهای االستيستي تراباند بدر روی حدس عمقدي و
قدرت افراد دارای ناپایداری عملکردی مچ پا استفاده کردهاند و
نتایج متناقضي را گزارش کردهاند ( .)14،15با توجه به شديوع
يثبدداتي عملکددردی مددچ پددا در ورزشددکاران
بسدديار بدداالی بدد 
بسکتباليسددت و نقصددان در کنتددرل پوسددچر و تعددادل ایددن
يثبداتي عملکدردی مدچ پدا،
ورزشکاران و از آنجدایي کده در بد 
نقصهای عدم قدرت مشارکت دارند ،لذا هدف از ایدن تحقيدق

تعيددين اثددر تمرینددات قدددرتي بددر تعددادل و نوسددان پوسددچر
يثباتي مچ بود.
ورزشکاران بسکتباليست مبتال به ب 

مواد و روشها
جامعه آمداری تحقيدق تجربدي حاضدر ،شدامک ورزشدکاران
يثبداتي
بسکتباليست دانشگاهي  18الي  25سال مبدتال بده بد 
عملکردی مچ پا در استان تهران و البرز بود .از جامعده آمداری
فوق  30نفر ب هصورت هدفمند بدا توجده بده معيارهدای ورود و
خروج تحقيق انتخاب و به صورت تصادفي به دو گروه مداخلده
و کنترل تقسيم شددند .تعدداد نموندههدا بدا اسدتفاده از نتدایج
مطالعات قبلي ( )17،16با انتخداب ميدانگين و انحدراف معيدار
گروه گواه  36و  2/3و گروه تجربي  33و  3/4و سطح اطمينان
 95درصدی و توان  80درصدی در هر گروه  12نفدر محاسدبه
زشهای احتمدالي در طدي تحقيدق
شد که با در نظر گرفتن ری 
 15نفر در نظر گرفته شد.
يثباتي عملکردی مچ پا با استفاده از پرسشدنامه
تشخيص ب 
ارزیابي عملکرد مفصک مچ پا که شامک  12سؤال است صدورت
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بدیددگي
پا در هایپرسوپينيشن ( )Hypersupinationو آسي 
يشود زیدرا پاسدخ مناسدب عضدالت پرون دال در
مچ پا منجر م 
هنگام موقعيت ناصحيح مچ پا وجود ندارد ( .)5برای اولين بدار
 Freemanو همکدداران ( )1965نشددان دادنددد کدده نقددص در
سيستم حسي با پيچ خوردگي مچ پا رابطه دارد ( .)6تحقيقات
بيثباتي مچ پا دارای نقص
دیگری هم نشان دادهׅاند که افراد با ׅ
در کنترل پاسچر و تعدادل هسدتند و افدزایع نوسدان پوسدچر
يبرد (.)7،8
ریسک اسپرین و آسيب مچ پا را باال م 
نقصهدای قددرت،
نقصهای تعادلي ،
يثباتي عملکردی 
در ب 
نقصهای حس عمقي ،نقص در ثبات بازتابي عضدله نداز ندي

بلندد (پرون دوس لونگدوسPeroneus longus reflexive ،
يثباتي مدچ پدا مشدارکت دارندد
 )muscle activityدر بروز ب 
( .)9در مفصک پدا گدروههدای عضدالني موافدق و مخدالفي کده
يکنندد شدامک دو گدروه عضدالني
استحکام مفصک را فراهم مد 
دهندههای داخلي و خارجي مچ
ׅ
خمکننده -بازکننده و چرخع

پددا هسددتند .اخددتالل در عملکددرد ایددن سيسددتم منجددر بدده
همخدوردن تعدادل قدددرت ایدن عضدالت شدده و در نتيجدده
بدر 
يآید ( .)9بدا توجده بده مکدانيزم
يثباتي در مفصک به وجود م 
ب
بدیدگي ،دو نظریه راجع ارتبداط قددرت ایدن عضدالت و
آسي 
يثبدداتي مددچ پددا مطددرا شددده اسددت .براسدداس ت ددوری اول،
بد 
دهندههای خارجي با انقباض برونگرای خدود گشدتاور


چرخع
چخدوردگي داخلدي مدچ پدا را
دروني به وجود آمده در حين پي 
يکند ،درنتيجه از کشيده شدن بيع از حد رباطهای
کنترل م 
يشددود .برطبددق نظریدده دوم
خددارجي مددچ پددا جلددوگيری مدد 
چرخانندههای خارجي مچ با انقباض برونگرای خود جابجدایي

خارجي استخوان درشتن ي در زنجيره بسته حرکتي را کنترل
يکند ،در نتيجده مدانع گشدتاور بيروندي در سداختمانهدای
م
يشوند ( .)10بسياری از مطالعات نقص قددرت
خارجي مچ پا م 
عضالت عمککننده در مچ پا را با خطر وقوع پيچيدگي مدچ پدا
مربوط دانستهاند ( .)11بنابراین ميزان شيوع باالی اسپرین مچ
پددا و پيامدددهای جددانبي نگددرانکنندددهی پددس از آن ،ضددرورت
شناخت عوامک خطرساز و مکانيسم بروز این آسيب و همچنين
اجرای اقدامات پيشگيرانه از بروز این آسديب را بيدان مديدارد
( .)12به منظور پيشگيری از این آسيب و یدا وقدوع مجددد آن
يتدوان بده
روشهای مختلفي وجدود دارد کده از آن جملده مد 
محافظدهکارانده ،بهبدود سيسدتم کنتدرل حسدي-

درمان هدای
حرکتي مچ پا ،تقویت عضالت اطراف مچ پا ،اسدتفاده از باندداژ
( )Tapeو بددریس ( )Braceاشدداره داشددت ( .)13برنامددههددای
توانبخشي برای اسپرین مچ پا شامک تمرینات قدرتي ،تعدادلي،
تمرینات نوروماسکوالر و پروتککهای تمریندي حدس عمقدي را

تأثير هشت هفته تمرینات مقاومتي بر نوسان پاسچر و تعادل ...

شماره  ،5پيدرپي  ،113آذر و دی 1395

پایي که در مرکز قرار دارد حرکت کندد یدا تعدادل فدرد دچدار
يشد آزمون را دوباره تکرار
اختالل شود ،از آزمودني خواسته م 
کند .جهت ب هدسدت آوردن نمدرهی تعدادل در هدر جهدت بده
صورت جداگانه از فرمول زیر استفاده شد (:)19

اندازهگيری نوسان پوسچر در دو جهت قدامي -خلفدي

برای
و داخلي -خارجي از صفحه نيروی ( )Force plateسه محوره

يمتددر ،سدداخت کشددور
(مدددل  40607 ،BERTECسددانت 
اندازهگيری تغييرات نوسدان پوسدچر در دوجهدت

امریکا) برای
قدامي -خلفي و داخلي -خارجي استفاده شد .این صفحه نيدرو
عکسالعمک زمين در دامنده  10تدا 500

قابليت ثبت نيروهای
هرتز را دارد .اطالعات توسط صفحه نيرو با فرکانس  200هرتز
ثبت گردید .برای این کار آزمودني به مدت  30ثانيده بدر روی
يایستاد و پای سدالم
پای دچار ناپداری مچ پا به حالت ایستا م 
يکرد و در مدت  30ثانيه اطالعات از صدفحه
را از زمين بلند م 
يشد .دادهها پدس از اسدتخراج در ندرم افدزار
جمعآوری م ׅ
نيرو 
اکسک با استفاده از فرمولهای مربوطه تجزیده و تحليدک شدد.
مقادیر بد هدسدت آمدده از دسدتگاه صدفحه نيدرو بعدد از عمدک
جهتهدای مدذکور و

ميانگين گرفتن کوشعها در هر کدام از
دستآوردن عدد نهایي ،بدر وزن بددن (نيدوتن) تقسديم و در
ب ه 
يشد ،سپس عدد نهایي بر اساس درصدی از
عدد  100ضرب م 
وزن بدن بيان شد .فرمولها مورد استفاده در اکسدک بده شدرا
يباشد (:)20
زیر م 
 = COPEML(mm)=Xmax-Xminنوسدددان مرکدددز فشدددار در
راستای داخلي خارجي (محور )x
 = COPEAP(mm)=Ymax-Yminنوسان مرکز فشار در راستای
قدامي خلفي (محور )y
پس از اندازهگيرهای اوليه ،گروه تجربي ،عالوه بدر تمریندات
عادی روزانه ،به مدت هشت هفته ،هر هفته سده روز و هدر روز
به مدت یک سداعت تمریندات مقداومتي ( )21را تحدت مربدي
يدادند .در طي انجام تمرینات توسط گروه
تربيت بدني انجام م 
تجربي ،گروه کنترل برنامههای تمریني روزانه ورزشي خودشان
يدادند .انتخاب ميزان وزنه هدر فدرد در
را طبق معمول انجام م 
جلسه اول ،بر اساس  60درصد یک تکرار بيشينه انتخاب شدد
(جدول  .)1برنامه به این صورت بود -1 :آزمودني روی صندلي
يشدود،
نهی پای آسيب دیده وصدک مد 
ينشست و وزنه به سي 
م
يگيرد و وزنه بده
 -2آزمودني به حالت خوابيده به شکم قرار م 
يشود.
نهی پا بسته م 
سي 
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گرفت و افرادی که نمرهی بيشدتر از  26را در ایدن پرسشدنامه
بهدست آوردند در دامنه تحقيق مورد نظر قدرار گرفتندد (.)18

يها طي شدع مداه اخيدر سدابقه اسدپرین مدچ پدا
همه آزمودن 
داشتند و حداقک یک بار در ایدن مددت زمدان احسداس خدالي
کردن مچ پا را تجربه کدرده بودندد .معيارهدای خدروج افدراد از
مطالعه ،داشتن سابقه کمر درد ،داشتن هرگونه سابقه جراحدي
در ستون فقرات یا اندام تحتاني ،داشتن سابقه آسيب جدی در
ستون فقرات و آسيب ليگامنتي یا منيسک زاندو در یدک سدال
یهای اسکلتي -عضالني قابدک مشداهده
گذشته ،وجود ناهنجار 
در اندام تحتداني مانندد ژندوواروم ( ،)Genuvarumژنووالگدوم
( )Genuvalgumو پرونيشن ( )Pronationمچ پدا و فعاليدت
ورزشي شدید در  24ساعت قبک از انجام آزمون بود.
خالصدهای از طدرا تحقيدق در

قبک از اندازهگيری متغيرها،
يشد ،سپس
يها توضيح داده م 
فرم معرفي تحقيق برای آزمودن 
يها بر اسداس معيارهدای ورود و خدروج
غربالگری اوليه آزمودن 
تحقيق انجام شده و افرادی که مایک بده همکداری بودندد فدرم
يکردندد .پدس از شناسدایي ورزشدکاران
تنامه دریافت مد 
رضای 
واجددد شددرایط بددا اسددتفاده از پرسشددنامه عملکددردی مددچ پددا،
يها براساس زمان اعالم شده قبلي به آزمایشدگاه جهدت
آزمودن 
يکردند .در روز آزمدون پدس از تکميدک
انجام آزمون مراجعه م 
ندهای آنهدا
يهدا ،اطالعدات زمي 
تنامه توسدط آزمدودن 
فرم رضای 
شامک قد ،وزن ،سن ،در فرم جمعآوری اطالعات ثبت شد.
عآزمون ،نوسان
سپس هر دو گروه (کنترل و تجربي) در پي 
پوسچر بهوسيله صفحه نيرو و تعادل پویا با اسدتفاده از آزمدون
 Yمورد ارزیابي قرار گرفت .پدس از انجدام تمریندات مقداومتي
يهدا (کنتدرل و تجربدي) همانندد
توسط گروه تجربدي ،آزمدودن 
عآزمون جهت اندازهگيدری نوسدان پوسدچر و تعدادل پویدا
پي 
دوباره مورد ارزیابي قرار گرفتند.
اندازهگيری تعادل پویا از تست  Yاسدتفاده شدد .ایدن

برای
تست در سه جهت قدامي ،خلفي -داخلدي و خلفدي -خدارجي
انجام شد و آزمودنيها روی یک پا (پدای دارای بديثبداتي) در
يکردند با حفظ تعادل روی پدای
مرکز  Yقرار گرفته و سعي م 
تکي هگاه ،با پای دیگر عمک دستيابي را انجام دهند آزمودنيهدا
با پنجه پا دورترین نقطه ممکن را در هر یک از جهات تعيدين
يکردند .فاصله محک تمداس تدا مرکدز،
شده بدون خطا لمس م 
يمتر اندازهگيدری شدد .بده
يباشد که به سانت 
فاصله دستيابي م 
منظور به حداقک رساندن اثرات یادگيری هر آزمودني  6بدار بدا
فاصددله  15ثانيدده اسددتراحت ،ایددن آزمددون را در هددر یددک از
يکرد .بعدد از  5دقيقده اسدتراحت،
سهگانه تمرین م 
جهتهای 

آزمودني ،آزمون اصلي را در جهتهدای اصدلي انجدام داد .اگدر
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کوچکتدر و یدا

تحقيق استفاده شد .همچنين ،سطح معناداری
مساوی با  0/05در نظرگرفته شد.

جدول  .1پروتکک تمرینات مقاومتي.

دورسي فلکشن
پالنتار فلکشن
اینورژن
اورژن
پالنتارفلکشن -اینورژن
پالنتارفلکشن -اورژن
دورسي فلکشن -اینورژن
دورسي فلکشن -اورژن

(10)2
(10)2
(10)2
(10)2
(10)2
(10)2
(10)2
(10)2

(15)3
(15)3
(15)3
(15)3
(15)3
(15)3
(15)3
(15)3

(15)4
(15)4
(15)4
(15)4
(15)4
(15)4
(15)4
(15)4

یافتهها
يداری از نظدر مشخصدات عمدومي
گروهها تفاوت معند 
بين 
وجود نداشت (جدول .)2
عآزمون ،در ميزان تعادل پویا در سه جهت و نوسدان
در پي 
پوسچر در دو جهت ،بدين دو گدروه تمریندي و کنتدرل تفداوت
يداری وجود نداشت ( .)p ≥0/05ولدي در پدسآزمدون در
معن 
ميزان تعادل پویدا در سده جهت و نوسدان پوسچر در دو جهت
يداری مشدداهده شددد ()p≥0/05
ب دين دو گددروه تفدداوت معن د 
بهگون های کده ميدزان تعدادل پویدا و نوسدان پوسدچر در گدروه

يداری بهبود یافته بود (جدول .)3
تمریني به طور معن 
عآزمددون و
در مي دزان تعددادل پویددا و نوسددان پوسددچر پ دي 
يداری وجدود نددارد
پسآزمون در گروه کنتدرل اخدتالف معند 

( .)p ≥0/05همچنين نشان دادندد کده ميدزان تعدادل پویدا و
عآزمددون و پدسآزمددون در گدروه تجربدي
نوسدان پوسددچر پدي 
يداری وجود دارد (p ≤0/001؛ جدول .)4
اختالف معن 

يها جهت بررسي اثدر تمریندات،
پس از اتمام تمرینات ،آزمودن 
عآزمون در هدر دو گدروه
یها مطابق پي 
مراحک انجام اندازهگير 
(کنترل و تجربي) دوباره مورد ارزیابي قرار گرفت.
دادههدای مربدوط بده
پس از جمعآوری اطالعدات تحقيدق ،
يهددا از قبيدک سددن ،قددد و وزن بد هعددالوه
يهددای آزمددودن 
ویژگد 
متغيرهای تحقيق در دو بخع آمدار توصديفي و اسدتنباطي در
نرم افزار  SPSSنسخه  21مورد تجزیه و تحليک قرار گرفت .از
آزمون تي زوجي جهت مقایسه درون گروهدي و از آزمدون تدي
مستقک جهت مقایسه نتدایج بد هدسدت آمدده بدين گدروههدای

يها (ميانگين و انحراف استاندارد) و نتایج  tمستقک جهت بررسي همگن بودن متغيرهای در دو
جدول  .2مشخصات عمومي آزمودن 
گروه کنترل و تجربي.
متغير
سن (سال)
قد (سانتيمتر)
وزن (کيلوگرم)
BMI

گروه تجربي
(ميانگين ±انحراف استاندارد)

گروه کنترل
(ميانگين±انحراف معيار)

P

23/0±3/7
180/8±8/2
74/7±7/3
21/6±2/5

22/5±2/9
178/5±5/5
77/0±5/8
22/7±3/2

0/6
0/3
0/8
0/9

يمتر) به تفکيک گروه.
يمتر) و نوسان پوسچر (ميل 
جدول  .3نتایج آزمون  tمستقک برای مقایسه ميزان تعادل پویا (سانت 
متغيير
قدامي
خلفي -جانبي
تعادل پویا
خلفي -داخلي
قدامي -خلفي
نوسان پوسچر
داخلي -خارجي
* تفاوت معنيدار

زمان

گروه کنترل

گروه تجربي

T

df

پيع آزمون

95/2±12/1

98/6±9/8

0/03

28

پس آزمون

93/1±7/4

110/1±6/8

3/1

28

0/004

پيع آزمون

91/25±9/1

88/6±7/5

1/4

28

0/6

پس آزمون

86/5±7/4

100/3±7/12

0/7

28

0/02

پيع آزمون

117/4±8/8

114/1±11/1

2/2

28

0/4

پس آزمون

120/8±6/5

135/6±1

1/4

28

*0/01

پيع آزمون

66±0/1

64±0/08

1/7

28

0/8

پس آزمون

67±0/05

51±0/13

2/2

28

0/005

پيع آزمون

83±0/09

85±/05

3/2

28

0/7

پس آزمون

82±0/1

71±0/1

0/7

28

*0/01

P
0/9
*

*

*
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حرکت

هفته 1-3
تکرار (ست)

هفته 4-6
تکرار (ست)

هفته 7-8
تکرار (ست)
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شماره  ،5پيدرپي  ،113آذر و دی 1395
جدول  .4نتایج آزمون  tزوجي برای مقایسه ميزان تعادل پویا به تفکيک گروه.
متغيير
قدامي

تعادل پویا
خلفي -داخلي
خلفي -قدامي
نوسان پوسچر
داخلي -خارجي

کنترل ( پيع آزمون -پس آزمون)
تجربي( پيع آزمون -پس آزمون)
کنترل ( پيع آزمون -پس آزمون)
تجربي( پيع آزمون -پس آزمون)
کنترل ( پيع آزمون -پس آزمون)
تجربي( پيع آزمون -پس آزمون)
کنترل ( پيع آزمون -پس آزمون)
تجربي( پيع آزمون -پس آزمون)
کنترل ( پيع آزمون -پس آزمون)
تجربي( پيع آزمون -پس آزمون)

2/8
12/3
5/2
12/2
3/4
21/3
-1
13
1
14

* تفاوت معنيدار

بحث
هدف این مطالعه بررسي اثر هشت هفته تمرینات مقداومتي
بر نوسان پوسچر و تعادل پویای ورزشکاران مرد بسکتباليسدت
يثباتي عملکردی مچ پا بدود .نتدایج نشدان داد کده در
دارای ب 
ميزان نوسان پوسدچر و تعدادل پویدا پدس از اعمدال تمریندات
يداری وجدود
قدرتي بين دو گروه کنترل و تمریني تفاوت معن 
دارد ( ،)p ≥0/05به طوری که ميزان نوسدان کداهع یافتده و
يثباتي عملکردی مچ پدا پدس
تعادل پویای ورزشکاران دارای ب 
از تمرینات قدرتي بهبود پيدا کدرده اسدت .در مفصدک مدچ پدا
گروههای عضالني موافدق و مخدالفي کده اسدتحکام مفصدک را

خمکنندده -بازکنندده و
يکنند شامک دو گروه عضالني 
فراهم م 
يباشند .اخدتالل
چرخع دهندههای داخلي و خارجي مچ پا م 
در عملکرد این سيستم سبب به هم خوردن تعادل قدرت ایدن
يآیدد
يثباتي در مفصک به وجدود مد 
عضالت شده و درنتيجه ب 
(.)9
سالهای اخير تمریندات مقداومتي بده صدورت رایدج در
در 
تمرینات توانبخشي و پزشکي ورزشي بدرای افدزایع قددرت و
يشود ( .)22برنامههدای
يهای کلينيکي استفاده م 
کاهع نگران 
ژهای بدرای بهبدود قددرت ،تعدادل حدس عمقدي و
تمریني وید 
تهای عملکردی مچ پا وجود دارد ( .)23به هر حال یدک
ظرفي 
یيهدای نوروماسدکوالر بلکده
دهآل نه تنها توانا 
برنامه تمریني ای 
تهای عملکردی را هم باید بهبود ببخشد .بده هدر حدال
ظرفي 
طبق دانستههای محقق ،در مورد تأثير تمریندات مقداومتي بدر
نوسان پوسچر و تعادل افراد دارای ناپایداری عملکردی مدچ پدا
مطالعات کمي صورت گرفته است .دو مطالعه وجود دارد که از
پروتکک تمریندات مقداومتي تددریجي بدا اسدتفاده از بانددهای
االستيستي تراباند بر روی حدس عمقدي و قددرت افدراد دارای
ناپای دداری عملکددردی مددچ پددا اسددتفاده کددردهانددد .دوچرت دي و
همکداران ( )1998گدزارش کردندد کده شع هفتده تمریندات

قدرتي مقاومتي در افراد دارای ناپایداری عملکردی مچ پا باعث
بهبود در قدرت عضالت اورشن و دورسي فلکشن شدده اسدت،
همچنين بهبود در حس وضعيت مفصک را گزارش کردندد کده
این بهبود را به افدزایع فعاليدت دو هدای عضدالني نسدبت
دادهاند ( .)14با اینکه پروتکک تمریني مورد استفاده با پروتکدک

تمریني این تحقيق متفاوت است اما نتدایج تحقيدق حاضدر بدا
يباشد .همچنين سدکایر و همکداران
نتایج این تحقيق همسو م 
( )2007در تحقيقدي دیگددر"تدأثير تمرینددات ایزوکينتيدک بددر
يثباتي عملکردی
قدرت ،حس عمقي و عملکرد ورزشکاران با ب 
مچ پا" را مدورد مطالعده قدرار دادندد .در ایدن مطالعده قددرت
عضالني ،حس وضعيت مفصک مچ پا و تست ایسدتادن بدر روی
يثبداتي عملکدردی مدچ پدا
یک پای  24ورزشکار مبدتال بده بد 
ارزیابي شد .نتایج نشان داد تمرینات ایزوکينتيک اثر ملبتي بر
يثبداتي
پارامترهای قدرت ،حس عمقي و تعادل ورزشکاران با ب 
مچ پا داشت ( .)24هر چند در تحقيق فوق از پروتکک تمرینات
ایزوکينتيک استفاده شده است ولدي نتدایج تحقيدق حاضدر بدا
نتایج این تحقيق همسو است .از طرفي کامينسکي و همکداران
( )2003گزارش کردندد کده شدع هفتده تمریندات مقداومتي
تدریجي ،تأثيری بر قدرت و حس عمقي افراد دارای ناپایدداری
عملکردی مچ پا ندارد ( )15که نتایج آن با نتایج تحقيق حاضر
يتدوان بده
يباشد .از جمله دالیک مغدایرت نتدایج مد 
ناهمسو م 
تفاوت در جامعه آماری و تعداد نمونهها ،پروتکک تمریني مدورد
استفاده و شيوه ارزیابي متغيرها اشاره کرد.
بهبود نوسان پوسدچر و تعدادل پدس از تمریندات مقداومتي
ممکن است ناشي از دو دليک باشد :اول اینکه ایمبداالنس بدين
قدددرت عضددالت اینورتددور و اورتددور ممکددن اسددت منجددر بدده
ایمباالنس بيومکانيکي در مفصک مچ پا گردد که ایدن بده نوبده
يشدود .بندابراین
رنددههدای درد مد 
خود منجر بده تحریدک گي 
افزایع قدرت پس از تمریندات مقداومتي ممکدن اسدت باعدث
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خلفي -جانبي

گروه

اختالف ميانگين

T
0/5
4/1
0/4
1/4
1/2
3/05
2/02
0/5
3/2
2/5

P
0/9
*0/01
0/4
*0/04
0/6
*0/007
0/8
*0/01
0/9
*0/002
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تهای تعادلي و به چدالع
تعادل ،محيط مناسبي را برای فعالي 
يکند (.)25
ستمهای درگير در تعادل فراهم م 
کشيدن سي 
از طرفي تحت تدأثير قرارگدرفتن تعدادل ورزشدکاران دارای
يثباتي عملکردی مچ پا به وسديله تمریندات مقداومتي شداید
ب
يکند ،توانایي کنتدرل
طبق نظریه عملکرد سيستمي که بيان م 
وضعيت بدن در فضا ناشدي از اثدر متقابدک و پيچيدده سيسدتم
عصبي و سيستم استخواني عضالني است ،باشد .ایدن سيسدتم
کنترل پاسدچر ،حفدظ تعدادل و متعاقدب آن ایجداد حرکدت را
مستلزم تداخک دادههای حسي برای تشخيص موقعيت بدن در
نطور توانایي سيستم عضالني -اسکلتي برای اعمال
فضا و همي 
يداند .طبق این نظریه عوامک اسکلتي-عضالني مدؤثر در
نيرو م 
تنظيم تعادل شامک دامنه حرکتي مفصک ،خصوصيات عضدله و
يباشد ( .)26سيسدتم
قسمتهای مختلف م 

ارتباط بيومکانيکي
زمهای دخيک در دریافت تحریک حسدي
حسي -حرکتي مکاني 
و تبدیک آن به سيگنال عصبي ،انتقال آن از طریدق مسديرهای
آوران به سيستم عصبي مرکزی ،روند تلفيق بده وسديله مراکدز
مختلف در سيستم عصبي مرکدزی و پاسدخهدای حرکتدي کده
تهدای عملکدردی و
منجر به فعاليت عضالني برای انجام فعالي 
يگيدرد .آورانهدای عصدبي
يشوند را در بدر مد 
ثبات مفصلي م 
اجزای مهمي برای کنترل حرکتي هستند و دو های عضالني
رندههای حسي عضله هستند به ميزان زیادی تحت تأثير
که گي 
يگيرند که از طریق آورانتهای مفصلي مخدابره
اطالعاتي قرار م 
يشوند .یعني یدک ارتبداط مفصدلي -تانددوني -عضدالني بده
م

امهدای آوران کده باعدث کنتدرل
صورت یک پاسخ وابران به پي 
يگدردد Zech .و همکدارانع
يشدوند بيدان مد 
پویای مفصک م 
یهدای
( )2010طي تحقيقي چنين اعالم کردندد کده سدازگار 
مکانيسددم عصددبي عضددالني همچددون حددس عمقدي و فعالي دت
رفلکس نخاعي ب هعنوان عامک اصلي در تعادل پویا نقدع دارندد
که تمرینات مقاومتي با بکارگيری متغيرهای عصبي -عضدالني
و هماهنگي در زمدانبنددی تحریدک شددن عضدالت مختلدف
يشدود ( .)27بندابراین بهبدود تعدادل در
موجب بهبود تعادل م 
ورزشکاران بسکتباليست ناشي از تمرینات مقداومتي شداید بده
دلي دک تحددت ت دأثير قددرار گددرفتن مس ديرهای آوران -وابددران و
رندههای حسي عضله ،ناشي از این تمرینات باشد.
همچنين گي 
از دالیک احتمالي دیگر ،افزایع تعادل و بهبود نوسدان پوسدچر
در ورزشکاران بسکتباليست ناشي از تمرینات مقداومتي ،تحدت
تاثير قرارگرفتن ارگانهای تماسي حسي است که توانایي تأثير
رندههدای
بر حرکت و وضعيت بدن را نيز دارند که هم مانند گي 
قتر قرار گرفتهاند .این
پوستي در پوست و هم در الی ههای عمي 
ارگانها نيز کندسازش یدا تندسدازش هسدتند .آنهدایي کده در

ژهای دارندد و اطالعدات
سطح کف پدا قدرار دارندد ،اهميدت وید 
مربوط به نحوه توزیع وزن بر روی هر پا و همچنين بين دو پدا
رندههدا نده تنهدا منبدع مهمدي از در
يکنند .این گي 
را تأمين م 
وضعيت ایستا و نوسان بدن هستند ،بلکده بده هنگدام حرکدات
يکنندد ( .)28ایدن
پویا و عملکردی نيز نقع مهمدي بدازی مد 
يکنند که با اطالعدات
رندههای پوستي اطالعاتي را فراهم م 
گي 
يشدود تدا
رندههای مفصلي و عضالني ،ترکيدب مد 
رسيده از گي 
امهای سيستم عصبي بهتر بتوانند حرکت و تعادل را هدایت
پي 
يتواندد باعدث
نمایند ( .)28همچنين دليک احتمالي دیگر که م 
بهبود تعادل و نوسان پوسچر ایدن افدراد شدده باشدد ،افدزایع
ذخيره انرژی زمان فعاليت ،ذخيره انرژی کلي بده دليدک انجدام
يباشدد ( .)29از طرفدي انجدام
تمرینات مقاومتي پيشدرونده مد 
رگهدا
تمرینات مقاومتي پيشرونده باعث افزایع حجم دیواره 
يگدردد ( .)30بندابراین
و افزایع عبور خون در واحد زمدان مد 
يتوان نتيجه گرفت که احتماالً بهره ذخيره انرژی و افدزایع
م
خونرساني ناشي از تمرینات مقاومتي پيشرونده ،باعث کداهع

خستگي و افزایع تعادل این افراد شده است.

نتيجهگيری
نتایج تحقيق حاضر نشان داد که برنامه تمرینات مقاومتي با
وزنه ،باعث بهبود نوسان پوسچر و تعادل پویای ورزشکاران مرد
يداری
بسکتباليست دارای ناپایداری عملکردی مچ پا تأثير معن 
دارد .بنابراین افزودن برنامههای تمرینات مقاومتي بدا وزنده بده
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برقراری توازن در بيومکانيک مچ پا شود که این خود باعدث از
يشود ،در نتيجه محر حدس عمقدي
بين رفتن محر درد م 
که از طریق فيبرهای گروه بتدا آ بده سيسدتم عصدبي مرکدزی
يیابد ممکن است افزایع یابد ( .)14دليک دوم ممکن
انتقال م 
است ناشي از افزایع دو های عضالني و انددام وتدری گلدژی
باشد که توسط دوچرتي و همکاران گزارش شدده اسدت (.)14
بعد از تقویت ساختارهای عضالني از طریق تمرینات مقداومتي
يتواند از طریق تحریک دو عضدالني و
توانایي حس عمقي م 
اندام وتری گلژی افزایع یابد .دو های عضالني محدر هدا را
از نورونهای آوران گامای استاتيک و دایناميک ( Static and
يکندد و
 )dynamic gamma-efferent nervesدریافدت مد 
آورانهدای گامدا را

ممکن است که تمرینات مقاومتي فعاليدت
افزایع دهد که در نتيجه باعث افزایع بيشتر حدس وضدعيت
يشود ( .)24همچنين بهبود وضعيت تعادل شداید بده
مفصک م 
يدهد تدا
علت این است که تمرینات مقاومتي با بار کم اجازه م 
افراد دامنه وسيعي از حرکات را بدون افزایع خطر افتدادن یدا
آسيب انجام دهند .ضمن اینکه نيروهای بدرهم زنندده ثبدات و

تأثير هشت هفته تمرینات مقاومتي بر نوسان پاسچر و تعادل ...
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تشکر و قدرداني
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از همکاری صميمانه کليه شرکتکنندگان که ما را در انجام
. کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم،این مطالعه یاری فرمودند

برنامههای درماني توانبخشي مردان نخبه بسکتباليسدت دارای

ناپایداری عملکردی مچ پا جهت تسدهيک محددودیت ناشدي از
.يشود
  توصيه م،این آسيب مانند نقص تعادل و نوسان پوسچر
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