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 .2دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
 .3استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

دریافت  91آبان 9911؛ پذیرش  91مرداد 9911

واژگان کلیدی
عصبی -عضالنی
ماساژ
ماندگاری
مچ پا
تعادل

چکیده
زمینه و هدف :مطالعات پیشین تأثیر تمرینات عصبی -عضالنی در بهبود تعادل افراد دارای بیثباتی
مزمن مچ پا را نشان دادهاند ،اما اطالعات کمی در مورد اثر ترکیبی آن با ماساژ و همچنین ماندگاری
اثر آن وجود دارد؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثر و ماندگاری تمرینات عصبی -عضالنی با
و بدون ماساژ بر تعادل دختران ورزشکار مبتال به بیثباتی مزمن مچ پا می باشد.
روش بررسی :جامعه آماری پژوهش شامل دختران ورزشکار رشتههای توپی منتخب مبتال به بیثباتی
مزمن مچ پا با دامنه سنی  91-62سال بود .تعداد  62نفر بهصورت هدفمند و در دسترس از همه
رشتهها بهطور یکسان انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه تجربی 96( 9نفر) و تجربی 96( 6نفر)
تقسیم شدند .برای ارزیابی تعادل از دستگاه بایودکس استفاده شد .گروه تجربی 9در ابتدای تمرین
در ناحیه مچ پا ماساژ میگرفتند سپس تمرینات نوروماسکوالر را اجرا میکردند و گروه تجربی6
تمرینات نروماسکوالر ،به مدت  2هفته و با تواتر  3جلسه را انجام دادند .سپس جهت پیگیری
ماندگاری کوتاهمدت اثر ،تمرین به مدت  2هفته متوقف گردید و متغیرها مجدد اندازهگیری شد.
دادهها با استفاده از آزمونهای آماری آنالیز واریانس با اندازههای تکراری و تحلیل کوواریانس و در
سطح معناداری P≤5/50مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :نتایج نشان داد که بین تمرینات عصبی -عضالنی با و بدون ماساژ بر تعادل افراد تفاوت
معناداری وجود دارد ()P<5/50؛ همچنین پس از یک ماه بیتمرینی تفاوت معناداری مشاهده نشد
(.)P>5/50
نتیجهگیری :بر اساس نتایج پژوهش حاضر تمرینات عصبی -عضالنی با و بدون ماساژ میتواند تعادل
افراد را با ماندگاری یک ماهه بهبود بخشد.
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مقدمه
مفصل مچ پا دارای بیشترین احتمال آسیب در حین ورزش
است؛ از بین اختالالت مچ پا ،آسیب رباط خارجی بیشتر
اتفاق میافتد بهطوریکه  %15-50از کل پیچ خوردگیها
مربوط به رباط خارجی است (دمریت .)6556 ،بیثباتی
عملکردی به تمایل پا برای اسپرین مکرر یا خالیکردن
اطالق میشود و فرد را مستعد وقوع پیچخوردگی مجدد مچ
پا میکند که در اثر ناتوانی حفظ ثبات مفصل مچ پا در
هنگام فعالیتها ایجاد میشود (هولم و همکاران.)6551 ،
بیثباتی عملکردی مچ پا ،عارضهای شایع است که در -25
 90درصد موارد بهدنبال آسیب اولیه ایجاد میشود که اغلب
منجر به دور ماندن ورزشکار از فعالیت ورزشی میشود .پیچ
خوردگی مچ پا نه تنها باعث دوری طوالنی مدت ورزشکار از
میادین ورزشی میشود ،بلکه هزینههای درمانی گزافی را در
پی دارد (مک گویین و همکاران.)6552 ،
تحقیقات نشان دادهاند بهدنبال پیچ خوردگی مچ پا،
عالوه بر افزایش شلی مفصل و نقص حسی حرکتی ،نقص
تعادل نیز به وجود میآید .بر اساس فرضیهی سازماندهی
حسی ،سیستم عصبی مرکزی با پردازش دادههای گرفته
شده از سیستمهای بینایی ،وستیبوالر و حس عمقی قادر به
تنظیم سازوکار مناسب برای کنترل تعادل است و این بدین
معناست که حفظ تعادل در زنجیرهی حرکتی بسته ،به
راهبردهای حرکتی و بازخورد هماهنگ بین ران ،زانو و مچ
پا بستگی دارد که کاهش بازخوردهای آوران یا کاهش
قدرت و ثبات مکانیکی هر مفصل به تنهایی یا کل ساختار
در زنجیرهی حرکتی اندام تحتانی ،میتواند تعادل را مختل
کند (سودرمن)6555 ،؛ از اینرو اختالل در دادههای حسی
که وضعیت و موقعیت بدن را گزارش میدهند ،در نهایت
ممکن است موجب عدم تعادل و ثبات شود .همچنین در
مورد صدمات مچ پا عقیده بر این است که گیرندههای
عمقی مفصل در اثر صدمه به رباطهای خارجی مچ پا دچار
آسیب میشوند ،زیرا الیاف مربوط به گیرندههای مفصلی
قدرت کششی کمتری در مقایسه با الیاف رباطی دارند.
تصور میشود که آسیب گیرندههای مفصلی سبب اختالل
در ارسال پیامهای حسی مفصل و در نتیجه کاهش پیامهای
ارسالی از مفصل آسیب دیده به مسیرهای آوران و مختل
شدن عملکرد گیرندههای عمقی میشود (ویلمز.)6550 ،

تأثیر تمرین درمانی در کاهش خطر وقوع مجدد اسپرین
مچ پا و بیثباتی عملکردی مچ پا نشان داده شده است
(واندرویس و همکاران .)6552 ،رایجترین نوع تمرینات در
بازتوانی مچ پا تمرینهای زنجیره بسته حرکتی مانند
تمرینهای تخته تعادل است .هدف این نوع تمرینات بهبود
عملکرد مکانورسپتورها و افزایش هماهنگی عصبی-
عضالنی ،چابکی و تعادل فرد آسیب دیده است که فرد را
سریعتر به سطح عملکرد قبل از آسیب دیدگی باز
میگرداند (سلی گارد6555 ،؛ ارگن  .)6559همچنین
وریس و همکاران (  )6599در مطالعهی مروری در مورد
مداخالت درمانی بهکار رفته در بیثباتی مزمن مچ پا بیان
کردهاند که تمرینات عصبی -عضالنی به تنهایی میتوانند
در درمان بیثباتی مزمن مچ پا مؤثر باشند .این تمرینات با
باال بردن کیفیت اعصاب حسی جهت رساندن اطالعات
دقیق و بهموقع به سیستم عصبی -مرکزی ،این امکان را به
این سیستم میدهد تا بتواند اعصاب حرکتی عضالت را با
یک الگوی مشخص فعال کرده و آگاهی مفصل را باال ببرد و
موجب کاهش آسیب در اندام شود.
تحقیقات نشان دادهاند که عالالوه بالر تمرینالات عصالبی-
عضالنی ،ماساژ نیز بر عملکرد و درمان بیثباتی مچ پا تالأثیر
داشته است (چورلی و همکاران ،)6590 ،اما تعداد دفعالات و
مدت اجرای ماساژ در تحقیقات مختلف متفاوت بوده اسالت.
بالالهدلیالالل ایالالن تفالالاوت ،اثربخشالالی آن در مطالعالالات متنالالاق
میباشد و ماندگاری آن نامشخص است .بالهطالورکلی ماسالاژ
قبالالل تمرینالالات باعالالث کالالاهش اضالالطراب و کسالالب تمرکالالز و
هوشالالیاری ورزشالالکار مالالیشالالود؛ ماسالالاژ بالالا تحریالالک پوسالالت،
عضالالالت ،تانالالدونهالالا ،گیرنالالدههالالای مفاصالالل و در مجمالالوع
آورانهای حسی ،بر وضعیت تعادل و روند کنتالرل آن مالؤثر
است (هوانلو6595 ،؛ وایلنت .)6555 ،هم چنین با توجه باله
تأثیر مشابه با تمرینالات عصالبی -عضالالنی ،ترکیالب بالا ایالن
تمرینات از طریق تحریالک گیرنالدههالای مکالانیکی ،آگالاهی
مفصالالل را بالالاال بالالرده و باعالالث بهبالالود عملکالالرد ورزشالالکاران
مالالیگالالردد (کالالوالن و همکالالاران .)6559 ،از آنجالالایی کالاله
پیچخوردگی مچ پا نیاز به مراقبتهای بالینی زیالادی دارد و
این امر موجب از دست رفتن زمان تمرین و بازی باله مالدت
طوالنی برای ورزشکاران میشود ،تأثیرات منفی در عملکالرد
فنی و روانی بازیکنان خواهد گذاشت (جانسون و همکالاران،
)6593؛ لذا روشن شدن این امر که کالدام یالک از تمرینالات
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توانبخشی در تعادل افراد مبتال به بیثبالاتی مالزمن مالچ پالا،
عملکرد آنها را بهتر و ماندگارتر خواهد کرد ،حایز اهمیت و
قابل بررسی میباشد .بنابراین هدف از انجام مطالعاله حاضالر،
مقایسه اثر و ماندگاری تمرینات عصبی-عضالنی بالا و بالدون
ماساژ بر تعادل دختران ورزشکار مبتال به بیثباتی مزمن مچ
پا میباشد.
مواد و روش
تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی و از حیث هدف کاربردی،
با طرح پیشآزمون و پسآزمون بود .جامعه آماری تحقیق
شامل دختران ورزشکار رشتههای توپی منتخب (هندبال،
بسکتبال ،والیبال ،فوتسال) مبتال به بیثباتی مزمن مچ پا با
دامنه سنی  91-62سال بود .از بین این جامعه آماری،
تعداد  62نفر دختر ورزشکار مبتال به بیثباتی مزمن مچ پا،
بهصورت هدفمند و در دسترس و بر اساس معیارهای ورود
به تحقیق ،از همه رشتهها بهطور یکسان انتخاب شدند و
سپس بهطور تصادفی به دو گروه تجربی  96( 9نفر با
میانگین و انحراف معیار سن  ،66/92 ± 6/09قد ± 0/99
 ،922وزن  25/05 ± 5/53و شاخص توده بدنی برابر با
 )69/95 ± 6/22و تجربی  96( 6نفر با میانگین و انحراف
معیار سن  ،66/55 ± 9/19قد  ،920 ± 2/96وزن ± 9/25
 23/90و شاخص توده بدنی برابر با  )63/66 ± 9/29تقسیم
شدند .معیارهای ورود به تحقیق شامل :داشتن سابقه
ورزشی بیش از  2سال برای دختران ورزشکار ،داشتن سابقه
حداقل یک بار آسیب اینورژنی مچ پا همراه با مدتی
محافظت بهصورت عدم تحمل وزن و بیحرکتی در دو سال
گذشته ،داشتن حداقل دو بار احساس بیثباتی یا احساس
خالیشدن مفصل مچ پا در حین انجام کارهای روزمره یا
فعالیتهای ورزشی در دو سال گذشته ،تحمل وزن بهطور
کامل روی پای آسیب دیده ،داشتن دامنهی حرکتی کامل
مفصل مچ پا ،پاسخ منفی در اجرای تست کشویی قدامی
مفصل مچ پا (جهت تعیین بیثباتی مکانیکی مفصل مچ پا)،
دارا بودن سالمت عمومی جسمی از نظر عدم ابتال به
اختالالت مخچهای ،دیداری -شنیداری ،اسکلتی عضالنی و
نورولوژیکی ،شرکت نکردن در برنامههای درمانی سه ماه
اخیر و همچنین نداشتن سابقه جراحی یا شکستگی در مچ
پا ،زانو ،ران ،لگن که نیاز به بیتحرکی کامل یا گچ گرفتن
در شش ماه گذشته ،بود .گروه تجربی  9در ابتدای تمرین
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در ناحیه مچ پا ماساژ میگرفتند سپس تمرینات عصبی-
عضالنی را اجرا میکردند و گروه تجربی 6تمرینات عصبی-
عضالنی را انجام میدادند .در هر گروه تعادل ایستا قبل از
اجرای تمرینات اندازهگیری شد .پس از انجام تستها،
تمرینات طبق پروتکل انجام شد .جهت انجام تمرینات
نوروماسکوالر از تخته تعادل 9و تخته لغزان 6استفاده شد.
پس از اتمام دورهی تمرینی از تمام آزمودنیها در تمامی
متغیرهای مورد نظر تحقیق ،در همان محیﻂ و به همان
روش پیش آزمون ،پس آزمون بهعمل آمد .بعد از گذشت
یک ماه مجدداً متغیرهای پیشین برای تعیین سطح
ماندگاری اندازهگیری و ثبت شد.
ماساژ مورد استفاده در این پژوهش با استفاده از منابع
مختلف (اپی فانو )6552 ،و همچنین با مشاوره و نظر
متخصص حرکت درمانی و ماساژ و با استفاده از تکنیکهای
مهاری ،کششی ،فعالسازی و انسجام بر اساس زنجیره
تمرینات اصالحی (کالرک )6595 ،طراحی و اجرا شد .این
پروتکل شامل ماساژهای نوازشی ،اصطکاکی ،مالشی،
پتریساژ و همچنین حرکات پسیو اختصاصی میباشد که
براساس روشهای ماساژ و با توجه به بخشهای ساق و پا از
اندام تحتانی (پایین قوزک خارجی ،روی پا ،کف پا ،قسمت
خلفی و قدامی ساق پا) ،برای هر بخش از روشهای ماساژ
مربوطه استفاده شد.
پروتکل ماساژ با تمرینات نوروماسکوالر در مدت زمان
 35دقیقه انجام شد .در هفتههای اول و دوم بیش از نیمی
از زمان تمرین به ماساژ اختصاص داده شد .در هفتههای
پنجم و ششم بهتدریج از زمان ماساژ کم شد و زمان
بیشتری صرف تمرینات تعادلی گردید که افزایش شدت و
مدت تمرینات متناسب با توانایی بیماران صورت گرفت.
تمرینات با مدت زمان هر پروتکل به تفکیک در جدول زیر
بیان شده است.

1. Rocker Board
2. Wobble Board
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جدول  :9زمانبندی و هدف پروتکلهای تمرینی
هفته

ماساژ

هدف

زمان
نوروماسکوالر

ماساژ

نوروماسکوالر

اول

65
دقیقه

 95دقیقه

آمادهسازی فرد برای رهاسازی،
حرکت پسیو

(تمرین  ،9تمرین  95 ،6تکرارچشم باز)،
آشنایی با تمرین  3روی پد،
آشنایی با تمرین  9و 6با چشم بسته

دوم

90
دقیقه

 90دقیقه

آماده سازی فرد برای رهاسازی،
حرکت پسیو ،موبیلیزیشن

(تمرین  ،9تمرین  2 ،6تکرار چشم باز 2 ،تکرار چشم بسته)،
(تمرین  0 ،3تکرار چشم باز)

سوم

90
دقیقه

 90دقیقه

آمادهسازی فرد برای رهاسازی،
حرکت پسیو ،موبیلیزیشن

(تمرین  ،9تمرین2 ،6تکرار چشم بسته)،
(تمرین  0 ،3تکرار چشم باز 0 ،تکرار چشم بسته)

چهارم

90
دقیقه

 90دقیقه

آمادهسازی فرد برای رهاسازی،
حرکت پسیو ،تراکشن و حرکات ساده
و نرم

(تمرین  ،)9( 2تمرین  95 ،)6( 2تکرار چشم باز)
(تمرین  0 ،)3(2تکرار با چشم باز)
(آشنایی با تمرین  )3(2 ،)6(2 ،)9(2با چشم بسته)

پنجم

95
دقیقه

 65دقیقه

آمادهسازی فرد برای رهاسازی،
حرکت پسیو ،مجموعه گرم کردن

(تمرین  ،)9(2تمرین  2 ،)6(2تکرار چشم باز 2 ،تکرار چشم بسته)
(تمرین  0 ،)3(2تکرار چشم باز 3 ،تکرار چشم بسته)

ششم

95
دقیقه

 65دقیقه

آمادهسازی فرد برای رهاسازی،
حرکت پسیو ،مجموعه گرم کردن

(تمرین  ،)9(2تمرین  2 ،)6(2تکرار چشم بسته)
(تمرین  0 ،)3(2تکرار چشم باز 0 ،تکرار چشم بسته)
تمرین  ،0در صورت تکمیل تمرین  0انجام تمرین 2

جدول  : 2شرح تمرینات تختهی تﻌادل گروه تمریﻦ
شماره تمرین
9
6
3
2
0

دستور العمل
ایستادن با پاهای موازی روی تخته تعادل و سپس تخته را به سمت عقب و جلو حرکت دادن .ادامهی حرکت به مدت  35ثانیه و
سپس  95ثانیه استراحت.
ایستادن با پاهای موازی روی تخته تعادل و سپس تخته را به سمت طرفین حرکتدادن .ادامهی حرکت به مدت  35ثانیه و
سپس  95ثانیه استراحت
ایستادن روی تخته لغزان در حالیکه پاها کمی از یکدیگر بازند (حدود  65درجه) و در حرکتی دورانی تخته را از جلو به سمت
طرفین حرکت دادن .ادامهی حرکت به مدت  35ثانیه وسپس  95ثانیه استراحت
تکرار تمرینات  9تا  3در حالی که زانوها کمی خم است و دست ها روی باسن قرار گرفته است.
ایستادن با پای آسیب دیده روی تخته لغزان و برای  95ثانیه تعادل تخته را حفظ کردن ،تکرار تمرین در شش وهله با
استراحتهای  95ثانیه ای بین هر دو تکرار.
چنانچه در مرحله  0تعادل بدون به هم خوردن ثبات تخته حفظ شد ،پس از آن تمرین با چشم بسته کامل می شود.

پروتکل تمرینات نوروماسکوالر
شرکتکنندگان گروه تمرین در برنامهی تمرینات عصبی-
عضالنی پیشرونده ،برگرفته از برنامه تمرینی کالرک و
بوردن ( )6550در  95جلسه تمرینی تحت نظارت بهصورت
سه جلسه در هر هفته شرکت کردند .با توجه به اینکه
سازگاریهای عصبی در اجرای عضالنی در حدود چهار
هفته ایجاد میشوند (گابریل )6552 ،و نیز با توجه به
توصیههای وبستر و گریبل ( )6595در مرور نظام بند
مطالعات بازتوانی عملکردی برای بیثباتی مزمن مچ پا،

مدت اجرای تمرینات شش هفته بود .هر جلسه تمرینی در
حدود  90دقیقه طول کشید که شامل برنامه گرم کردن
استاندارد ،پنج دقیقه رکاب زدن روی دوچرخهی ثابت و
تمرینات کششی عضالت اندام تحتانی میباشد .تمرینات با
استفاده از تخته تعادل با ابعاد  25در  25سانتیمتر و ارتفاع
 95سانتیمتر و تخته لغزان با قطر  25سانتیمتر و ارتفاع
 95سانتیمتر انجام شدند .شرکتکنندگان گروه تجربی 9
تمرینات نوروماسکوالر مندرج در جدول  9را با توجه به
برنامه پیشرونده نمایش داده شده در جدول  6اجرا کردند.
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محقق چگونگی انجام هر تمرین را پیش از اجرا برای
شرکتکنندگان بهصورت عملی اجرا کرد و توضیحات آن
نیز در کتابچهای که در اختیار آنها بود شرح داده شد .در
سطوح اولیهی انجام تمرینات ،بهمنظور کاهش سختی اجرا
تشکی تمرینی زیر تختهی تعادل ،قرار داده شد .مطابق
جدول پیشرفت تمرینات ،محقق شرکتکنندگان را ترغیب
کرد ،تا با قرار دادن دستها بر پهلوها تا جای ممکن کمک
گرفتن از ثبات اندام فوقانی را در اجرای تمرینات به
کمترین میزان برسانند .در صورت نیاز در اولین وهلهی
انجام هر تمرین ،انجام تمرین با کمک محقق انجام میشد.
زمان انجام تمرینات با استفاده از کورنومتر و توسﻂ محقق
کنترل شد .جهت تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون آماری
تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر برای مشخص شدن
تغییرات درون گروه و از آزمون آماری تحلیل کواریانس
برای مقایسه تفاوت بین دو گروه استفاده شد .همچنین
برای اثبات همگنی داخل گروهها از تست لون ،جهت توزیع
نرمال بودن دادهها از آزمون شاپیروویلک استفاده گردید.
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دچار بیثباتی است بایستند و پای غیر اتکا تقریباً  35درجه
فلکشن در ران 20 ،درجه فلکشن در زانو داشته باشد و
دستها به صورت ضربدری روی سینه قرار بگیرد و در حین
آزمون صحبت نکند .پس از مشخص شدن مرکز ثقل و ثبت
آن ،تست تعادل تک پا( 9با سطح تیلت  ،5با  3تکرار 65
ثانیهای و استراحت بین هر تکرار  95ثانیه) بهعمل آمد ،و
میانگین سه تکرار ثبت شد (گلیو و همکاران.)6592 ،
نتایج و یافتهها
توزیع و همگنی واریانس دادهها مالورد بررسالی قالرار گرفالت.
نتایج آزمون لالون نشالان داد کاله واریالانس گالروههالا تفالاوت
معناداری با هم ندارند ()P>5/50؛ همچنالین نتالایج آزمالون
شاپیروویلک نشان داد کاله توزیالع دادههالا نرمالال مالیباشالد
( .)P>5/50بنابراین میتوان از آزمونهای آماری پارامتریالک
استفاده کرد.
بهمنظور بررسی اثر و ماندگاری تمرینات عصبی-
عضالنی با و بدون ماساژ بر تعادل آزمودنیها ،از آزمون
آماری آنالیز واریانس با اندازههای تکراری ،با سطح معناداری
 P≤5/50استفاده شد.

اندازهگیری تﻌادل
به منظور اندازهگیری تعادل ایستا از دستگاه بایودکس
استفاده شد .ابتدا از آزمودنیها خواسته شد تا روی پایی که

جدول  :9تغییرات درون گروهی نمره تﻌادل
گروه

مجموع مربعات

درجه آزادی

تجربی9
تجربی6

93/00
90/00

6
6

نتایج جدول  3نشان میدهد تمرینات عصبی -عضالنی
با و بدون ماساژ ،در مراحل مختلف بر تعادل آزمودنیها
تأثیر معناداری داشته است ()P<5/50؛ با این وجود

P
5/559
5/559

F
91/92
99/50

نمیتوان تعیین کرد که تغییرات معنادار در سه مرحله،
چگونه بوده است؛ بنابراین برای بررسی این امر از آزمون
بنفرونی استفاده شد.

9جدول :4مالحظات زوجی با استفاده از آزمون بنفرونی در متغیر تﻌادل
گروه
تجربی9

تجربی6

مرحله

اختالف میانگین

سطح معناداری

پیشآزمون -پسآزمون9
پیشآزمون -پسآزمون6
پسآزمون -9پسآزمون6
پیشآزمون -پسآزمون9
پیشآزمون -پسآزمون6
پسآزمون -9پسآزمون6

9/66
9/32
5/92
5/52
9/2
5/92

5/552
5/559
5/09
5/59
5/556
5/56
1. Athletic Single Leg Stability Test
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مقایسه اثر و ماندگاری تمرینات عصبی ......

بهمنظور مقایسه اثر و ماندگاری تمرینات عصبی-
عضالنی با و بدون ماساژ بر تعادل آزمودنیها ،از آزمون
آماری تحلیل کوواریانس با سطح معناداری P≤5/50
استفاده شد (نمره پیشآزمون تعادل بهعنوان متغیر کووریت
در نظر گرفته شد).

نتایح آزمون بنفرونی (جدول  )2نشان میدهد که در
گروه تجربی ،9از پیشآزمون تا پسآزمون  9و 6تغییرات
تعادل معنادار بوده است ( )P<5/50اما از پسآزمون  9تا
پس آزمون 6این تغییرات معنادار نبوده است ( .)P>5/50در
گروه تجربی  6از پیشآزمون تا پسآزمون  9و 6و نیز از
پس آزمون  9تا پس آزمون 6تغییرات تعادل معنادار بوده
است (.)P<5/50

جدول  :1مقایسه اثر تمرینات تمرینات عصبی-عضالنی با و بدون ماساژ بر تﻌادل
منبع

مجموع مربعات

درجه آزادی

F

P

متغیر کووریت
گروه
خطا
کل

96/52
6/52
5/59
932/92

9
9
69
62

35/35
2/55
-

5/559
5/53
-

نتایج جدول 0نشان میدهد که بین اثر تمرینات
عصبی -عضالنی با و بدون ماساژ بر تعادل آزمودنیها تفاوت

معناداری وجود دارد (.)F=2/55 ،P=5/53

جدول :1مقایسه سطح ماندگاری تمرینات تمرینات عصبی-عضالنی با و بدون ماساژ بر تﻌادل
منبع

مجموع مربعات

درجه آزادی

F

P

متغیر کووریت
گروه
خطا
کل

9/59
5/59
9/92
50/35

9
9
69
62

69/53
5/52
-

5/559
5/52
-

نتایج جدول 2نشان میدهد کاله بالین سالطح مانالدگاری
تمرینالالات عصالالبی -عضالالالنی بالالا و بالالدون ماسالالاژ بالالر تعالالادل
آزمالالودنیهالالا تفالالاوت معنالالاداری وجالالود نالالدارد (،P=5/52
.)F=5/52
بحث
نتایج پژوهش حاضر ،نشان داد که تمرینات عصبی عضالنی،
پس از گذشت  2هفته تعادل ایستای آزمودنیها را بهبود
میبخشد ()P>5/50؛ اما اختالف میانگین بین پیش آزمون
و پس آزمون ،9در گروه تجربی )9/66( 9نشان می دهد که
تغییرات بهبود تعادل بعد ار  2هفته نسبت به گروه تجربی6
( )5/52بیشتر بوده و تاثیر بهتری بر تعادل داشته است.
بنابراین بین دو گروه تفاوت معنیداری وجود داشت
( )P=5/53و گروهی که تمرینات را همراه ماساژ انجام دادند
نتیجه بهتری نسبت به گروهی که ماساژ دریافت نکردند،
داشتند.

صمدی و همکاران ( ،)9319پاترنو و همکاران ()6552
و کیدگل و همکاران ( )6559تأثیر تمرینات عصبی-
عضالنی بر تعادل ایستا با استفاده از تخته تعادل و تمرینات
تعادلی را بررسی کردند و همه نشان دادند که روشهای
فوق باعث بهبود در تعادل افراد مبتال به بیثباتی مزمن مچ
پا می شود .دلیل احتمالی همخوانی این تحقیقات ،انجام
تمرینات تعادلی و عصبی -عضالنی با استفاده از تخته تعادل
در مدت زمان  2هفته است که مشابه با پژوهش حاضر
میباشد که با وجود تستهای تعادل مختلفی که از افراد
متفاوت (ورزشکار ،غیرورزشکار ،سالم) گرفته شده بود ،باز
هم نتایج یکسانی روی بهبود تعادل را گزارش کردند.
شاید دلیل اثرگذاری تمرینات عصبی -عضالنی را بر
تعادل بتوان این گونه بیان کرد که حداکثر تحریک
گیرندههای مکانیکی کف پا ،عضالت و مفاصل مچ پا در
تمرینات زنجیره حرکتی بسته اتفاق میافتد .تمرینات
عصبی-عضالنی بهکار رفته در پژوهش حاضر از نوع زنجیره
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جنبشی بسته میباشد و باعث تحریک گیرندههای مکانیکی
مفاصل و عضالت مچ پا میشود (لی .)6555 ،بهبود تعادل
ایستا احتماالً بهدلیل بهبود عملکرد گیرندههای مکانیکی و
متعاقب آن بهبود کنترل عصبی-عضالنی میباشد .بهبود
کنترل عصبی عضالنی ،مهمترین نکته در بهبود تعادل ایستا
میباشد .عالوه بر این تمرینات عصبی-عضالنی پیامرسانی از
مراکز حسی تنی 9را بهسمت دستگاه عصبی مرکزی بهبود
میبخشد و نیز گذرگاههای عصبیآوران جبرانی را فراهم
میآورد (لنتل .)9110 ،همچنین استفاده از تمرینات با
تخته تعادل باعث میشود انقباض همزمان عضالت افزایش
یافته و باعث ثبات بیشتر در مفاصل بدن شوند .عضالت
آنتاگونیست ممکن است در این نوع تمرینات بهطور
مؤثرتری مورد استفاده قرار گیرند و عدم اطمینان از حرکت
را کاهش دهند ،در نتیجه صرف انرژی ،کاهش و بهرهوری
حرکتی افزایش مییابد .تمرین تخته تعادل باعث تحریک
سیستم عصبی مرکزی و هماهنگی عصبی -عضالنی میشود
که این تغییرات در نهایت منجر به هماهنگی در انقباضات
عضالت همکار و عضالت مخالف میشود (ساتو .)6551 ،با
توجه به اینکه همانقباضی و هماهنگی انقباضات عضالت
اندام تحتانی حول هر یک از مفاصل و اتکا جهت تثبیت
مفصل از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد ،احتماالً یکی از
دالیل بهبود تعادل پس از انجام تمرینات تخته تعادل،
تقویت عضالت و افزایش هماهنگی انقباضات عضالت همکار
میباشد.
بر خالف تحقیقات فوق ،بلکبرن و همکاران ( )6555و
کاکس و همکاران ( )9113نشان دادند تمرینات بر بهبود
تعادل مچ پا تأثیرات معناداری ندارد .علت عدم همخوانی
این نتیجه با تحقیق حاضر میتواند بهدلیل مدت زمان
تمرین در هر جلسه (0دقیقه) ،طول دوره پروتکل (2هفته)
و همچنین حجم کم نمونهها ( )n=5باشد ،چرا که بهبود
تعادل ایستا ،احتماالً نیاز به تمرینات با مدت زمان
طوالنیتری دارد.
همانطور که گفته شد نتایج نشان داد که تعادل ایستا
در گروه تجربی 9نسبت به گروه تجربی 6بهبود بیشتری
داشت .استفاده از ماساژ در برنامه تمرینی گروه تجربی  9از
دالیل احتمالی این برتری میباشد .ماساژ باعث تحریک
اندامهای وتری گلژی و دوک عضالنی شده و فشار و

تغییرات کششی بهصورت متوالی اطالعات را به تمامی
سطوح سیستم عصبی مرکزی میفرستد .این شکل از
پاسخهای بازتابی و عصبی یکی از اشکال حفظ پاسچر و
تعادل میباشد (حسینی .)6593 ،ماساژ عمیق همچنین
باعث آزادسازی و اتساع عروق با تحریک پایانههای عصبی
میشود .فشار بر روی کف پا و حرکات در مچ پا باعث
افزایش جریان خون در رگها و تحریک بیشتر اعصاب
حسی تنی ،میشود در نتیجه این تنظیمها نقش مهمی در
کنترل پاسچر دارند .روش فشار مستقیم و عمیق میتواند
کپسول غیرانقباضی و بافتهای لیگامنتی و دریافت
کنندههای مفصلی را افزایش داده و در نتیجه عملکرد
عضالت ثباتدهنده اطراف مفصل مچ پا را بهبود ببخشد.
افزایش حرکات مفصلی در زمان ماساژ همچنین باعث
افزایش انعطافپذیری ،عملکرد عصبی عضالنی و استواری
عضالت و بهبود کنترل پاسچر میشود (خانزاده.)6592 ،
عالوه بر ماساژ ،تمرینات عصبی عضالنی نیز باعث
افزایش پاسخهای حرکتی سیستم ناخودآگاه ،بهوسیله
تحریک سیگنالهای آوران و همچنین مکانیزمهای مرکزی
که مسئول حفظ تعادل هستند ،میشود؛ همچنین این
تمرینات توانایی سیستم عصبی را برای تولید سریع و
مطلوب الگوی فعال سازی عضالنی افزایش میدهد ،که این
امر باعث افزایش پایداری مفصلی ،کاهش نیروهای مفصل،
مهارتها و الگوهای بازآموزی حرکتی میشود .بهعالوه این
تمرینات در الگوی فعالسازی عضالت تغییراتی را بهوجود
میآورد که باعث افزایش هماهنگی عضالنی و متعاقب آن
بهبود تعادل ایستا میشود (کوالن .)6559 ،تأثیرات مشابهی
که تمرینات عصبی-عضالنی و ماساژ بر بهبود تعادل دارند و
با توجه به این که مطالعات ترکیب تمرین و ماساژ را بر
ارتقای عملکرد جسمانی در فعالیتهای ورزشی و روزانه و
همچنین کاهش درد نشان داده ،میتواند دلیل احتمالی
برتری گروه تجربی  9نسبت به گروه تجربی  6که تمرینات
را بدون ماساژ انجام میدادند ،باشد (خانزاده.)6592 ،
در خصوص تأثیر ماساژ بر تعادل ایستا ،نتایج پژوهش
حاضر با یافتههای پالزا و همکاران ( )6592همخوانی
داشت .اما با توجه به جستجوهای محقق تحقیق ناهمخوان
یافت نشد .پالزا و همکاران اثر درمان دستی 6در ساختار
عصب و مفصل همراه با تمرینات در درمان پیچ خوردگی

1. somatosensory

2. Manipulation
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مزمن مچ پا را بررسی کردند .یک گروه  2هفته تمرینات
حس عمقی و تقویتی انجام دادند و گروه دیگر عالوه بر
تمرینات از درمان دستی هم استفاده کردند و در پایان به
این نتیجه رسیدند که گروهی که تمرینات را با درمان
دستی انجام میدادند بهبود بیشتری در بیثباتی عملکردی
مچ پا داشتند .دلیل احتمالی همخوانی این تحقیق با
پژوهش حاضر ترکیب تمرینات با درمان دستی یا ماساژ بود
که باعث تأثیرگذاری بهتر بر کنترل پاسچر شد.
عالوه بر این نتایج پژوهش حاضر در ارتباط با ماندگاری
تعادل ایستای آزمودنیها نشان داد که پس از یک ماه
بیتمرینی ،تفاوت معناداری از لحاظ آماری در متغیرهای
مذکور بهوجود نیامده است ( )P<5/50به این معنی که اثر
تمرینات روی هر دو گروه ماندگار بوده است .اگرچه ماساژ
تأثیرات مثبت داشته اما ترکیب با تمرینات تفاوتی را در
میزان ماندگاری تعادل با گروهی که بدون ماساژ بودند،
نشان نداده و این عدم تفاوت احتماال به دلیل تأثیرات
کوتاهمدت ماساژ بوده باشد که بعد از یک ماه بیتمرینی و
قطع ماساژ ،اثرات آن در طی این مدت از بین رفته است.
دلیل احتمالی دیگر میتواند به فعالیت ورزشی تخصصی
آزمودنیها مرتبﻂ باشد ،چرا که آنها علیرغم اینکه
تمرینات پروتکل حاضر را به مدت یک ماه متوقف کرده
بودند اما با این وجود تمرینات مربوط به رشته تخصصی
خود را انجام میدادند و ممکن بود در طی تمرین دچار
اسپاسم و تریگری پوینتهایی که با ماساژ از بین رفته بود،
شوند بههمین علت احتماالً اثرات ماساژ از بین رفته و تنها
اثر تمرینات عصبی-عضالنی باعث ماندگاری تعادل شد؛ و از

آنجایی که تمرینات عصبی -عضالنی را هر دو گروه بهطور
یکسان انجام میدادند ،با از بین رفتن اثرات ماساژ تفاوتی
در میزان ماندگاری بر تعادل در دو گروه مشاهده نشد .از
دالیل احتمالی ماندگاری تعادل در این تحقیق میتوان به
افزایش سازگاریهای عصبی ناشی از تمرین مانند بکارگیری
واحدهای عصبی کارآمدتر ،سازماندهی مجدد در قشر
حسی -پیکری ،افزایش کارایی و قدرت ارتباطات سیناپسی،
بهبود کنترل عصبی -عضالنی مانند کاهش تغییرپذیری در
بکارگیری واحدهای حرکتی و بهبود همزمانی واحدهای
حرکتی و کاهش رفلکسهای بازدارنده عصبی اشاره کرد
(استیونس.)6555 ،
نتیجهگیری
در مجموع نتایج این تحقیق نشان داد  2هفته تمرینات
عصبی -عضالنی همراه با ماساژ تأثیر بهتری روی تعادل
افراد مبتال به بیثباتی مزمن مچ پا ،نسبت به گروهی که
تمرینات را بدون ماساژ انجام دادند ،داشت .عالوه بر این بعد
از گذشت یک ماه بیتمرینی ،اثر تمرینات در هر دو گروه
ماندگار بود .با توجه به اثر مثبت ماساژ قبل تمرینات
عصبی -عضالنی بر تعادل ،این برنامه میتواند جایگزین
مناسبی در برنامههای توانبخشی باشد .همچنین با توجه به
اثر ماندگاری تمرینات عصبی -عضالنی بر بهبود تعادل ،به
مربیان و ورزشکاران و درمانگران ورزشی توصیه میشود
برای پیشگیری از آسیب مجدد مچ پا از این تمرینات
استفاده کنند.
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