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 .2استادیار بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
 .3استادیار علوم ورزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
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واژگان کلیدی
دامنه حرکتی دورسی فلکشن
حس عمقی
والگوس زانو
عملکرد

چکیده
زمینه و هدف :محدودیت دامنه حرکتی دورسی فلکشن مچ پا باعث تغییر بیومکانیک اندام تحتانی،
ثبات ناحیه مچ پا و ثبات پاسچرال میشود .لذا هدف از این تحقیق بررسی شش هفته تمرین کششی
مجموعه عضالنی سه سر ساقی بر دامنه حرکتی دورسی فلکشن ،حس عمقی مچ پا ،والگوس زانو و
عملکرد در افراد دارای محدودیت حرکتی دورسی فلکشن بود.
روش بررسی :در تحقیق نیمه تجربی حاضر 42 ،مرد ورزشکار مبتال به محدودیت دورسی فلکشن
مچ پا شرکت داشتند که به دو گروه کنترل و مداخله تقسیم شدند؛ ( 24نفر گروه کنترل (سن
 42/05±4/22سال ،قد 214/05±1/21سانتیمتر و وزن 15/55±0/42کیلوگرم) و  24نفر گروه
تجربی (سن  42/55±2/14سال ،قد 214/45±0/40سانتیمتر و وزن 11/10±9/21کیلوگرم)) .قبل
و پس از شش هفته تمرین کششی عضالت سهسر ساقی ،میزان دامنه دورسی فلکشن و حس عمقی
به وسیله گونیامتر یونیورسال ،میزان والگوس زانو بهوسیله دوربین و عملکرد حرکتی بهوسیله آزمون
عملکردی لی سهگام تکپا ،عملکردی پرشلی ضربدری تکپا هشت التین اندازهگیری شد .از آزمون
کوواریانس در  SPSSنسخه  42برای تجزیه و تحلیل دادهها برای تحلیل دادهها استفاده شد .سطح
معناداری  5/50در نظر گرفته شد.
یافتهها :پس از اجرای تمرینات کششی تغییرات معناداری در دامنه حرکتی دورسی فلکشن مچ پا
( )P=5/552و عملکرد حرکتی ( )P=5/552مشاهده شد اما تفاوت در والگوس زانو ( )P=5/205و
حس عمقی مچ پا ( )P=5/215معنادار نبود.
نتیجهگیری :استفاده از برنامه تمرینات کششی مجموعه سه سر ساقی در برنامههای توانبخشی
ورزشکاران دارای محدودیت حرکتی مچ پا جهت کاهش محدودیتهای ناشی از این عارضه مانند
دامنه حرکتی مچ پا و عملکرد حرکتی ،توصیه میشود.

* اطالعات نویسنده مسئول .تلفن59242219212 :
 پست الکترونیکیm.hadadnezhad@yahoo.com :
شناسه دیجیتال (10.22084/RSR.2018.14281.1337 :)DOI
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مقدمه
از آنجایی که بددن یدک زنجیدره حرکتدی بده هدم پیوسدته
میباشد ،حرکت جبرانی یا نقص در عملکرد ناحیه پدا و مدچ
میتواند منجر به نقص عملکرد در سدایر قسدمتهدای بددن
گردد (پداورز .)4552 ،محددودیت دامنده حرکتدی دورسدی
فلکشن مچ پا ،باعث تغییر بیومکانیک اندام تحتانی شده ،که
نه تنها ثبات ناحیه مچ پا بلکه ثبات پاسچرال را به مخداطره
مددیاندددازد (کریکندددال و گددارت .)4554 ،عضددالت پالنتددار
فلکسور مچ پدا نقدش اساسدی در جدذر نیروهدای وارده در
هنگام فرود را دارند و محدودیت دورسی فلکشن مدچ پدا در
صفحه ساجیتال منجر به افزایش نیروهای وارد شده بر فدرد
در تکلیف فرود میشود (سلف و پین .)4552 ،یافتهها نشان
میدهد که فقدان دورسی فلکشن در مچ پا ،به آسدی زاندو
منجر مدیشدود (سدلف و پدین .)4552 ،بدا تغییدر در طدول
عضالت سه سر ساقی ،نیروی کافی جهت افزایش شدتار در
طول مفاصل زنجیدره حرکتدی ،جدذر و توسدعه اندر ی بده
هنگام انقباض اکسنتریکی وجود نخواهد داشدت ،کده نهایتدا
منجر به فعالیتهای جبرانی در زنجیره حرکتی میگردد.
عضالت دو قلو و نعلی ،نقش زیادی در کنتدرل الگوهدای
فرود ،در مچ پا ایفا میکنند .کالفیلد )4552( 2بیان میدارند
که فعالیت و قدرت عضله دوقلو خدارجی ،در هدر دو مرحلده
پیش از تماس پا با زمین و پس از تماس پا با زمدین ،نقدش
مهمی در محافظت از مچ پا به هنگدام فدرود ایفدا مدیکندد.
اجرای یک پرش و فرود ایمن ،نیازمند فعال سدازی مناسد
عضله دوقلو خارجی پیش از تماس پا با زمین است ،چرا کده
عملکرد این عضله به منظور مقاومت در برابدر سدقو انددام
تحتانی ،به وسیله بکارگیری گشتاور اکستنسوری مناس در
جهت کاهش شتار بدن به سدمت پدایین ،مهدم و ضدروری
مددیباشددد (سددودا و همکدداران4559 ،؛ کالفیلددد و همکدداران،
 .)4552نیروی عکسالعمل بیشتر و جابجایی کمتر دورسدی
فلکشن مچ پا ،فلکشن زانو و ران در هنگدام فدرود در الگدوی
پاشنه به پنجه (کاهش دامنه دورسدی فلکشدن) نسدبت بده
فرود با قسمت جلوی مچ پدا مشداهده مدیشدود (کدواکس و
همکداران .)2994 ،هیجددنس 4و همکدداران ( )4551گددزارش
کردند که در طول پرش ،آزمودنیهدایی کده بدر روی سدطح
شی دار فرود میآیند و محدودیت در دامنه دورسی فلکشن
1. Caulfield
2. Hagins

دارنددد ،والگددوس بیشددتری در زانددو و همچنددین نیددروی
عکسالعمل خلفی بیشتری نسدبت بده آنهدایی کده بدر روی
سددطح صدداف فددرود مددیآینددد ،دارا مددیباشددند (هیجددنس و
همکدداران .)4551 ،بددل 2و همکدداران ( )4554نیددز گددزارش
کردند که جابجایی داخلی زانو (والگوس) طی انجام اسدکات
کنترل شده ،با افزایش دامنه حرکتی دورسی فلکشن مچ پدا
(با قرار دادن یدک تختده در زیدر پاشدنه) کداهش مدییابدد،
همچنین دامنه حرکتی دورسی فلکشن بدر حرکدت زاندو در
صفحه فرونتال تأثیر میگذارد (بل ،پادوا و کدالر.)4554 ،،
در مجموع میتوان اظهار داشت که کداهش دامنده دورسدی
فلکشن مچ پا باعث افزایش آسدی ربدا صدلیبی قددامی از
طریق کاهش دامنه فلکشدن زاندو ،افدزایش والگدوس زاندو و
افزایش نیروی عکسالعمل زمین میشود.
حفظ عملکرد مناس مفصل مچ پا دقت عملکردی
گیرندههای حس عمقی را میطلبد .هر عاملی که باعث
کاهش حس عمقی گردد میتواند منجر به بروز بیثباتی
مکانیکی گشته و در نهایت مفصل را مستعد ضربات خفیف
و آسی نماید (ریچی .)4554 ،بنابراین هرگونه ضعف و
اختالل در حس عمقی خطر بروز آسی های ورزشکاران را
بهصورت قابل توجهی افزایش میدهد (دهچشمه و همکاران،
 .)2292ثبات دینامیک در مفصل مچ پا بهواسطه ربا ها و
نگهدارندههای عضالنی تاندونی حفظ میشود .کاهش دامنه
حرکتی دورسی فلکشن مفصل مچ پا ،از جمله مواردی است
که میتواند موج اختالل در اطالعات ارسالی از حس
عمقی مفصل مچ پا به سیستم عصبی مرکزی شود (هوبارد
و هرتل.)4554 ،
نقص در دامنه حرکتی مفصل مچ پا از جمله مهمترین
عواملی است که میتواند مچ پا را در معرض آسی اسپرین
قرار دهد (جوسیپا و همکاران .)4524 ،عمده تحقیقاتی که
در خصوص دامنه حرکتی مفصل مچ پا و انجام فعالیتهای
مختلف ورزشی انجام شدهاند ،دامنه حرکتی دورسی فلکشن
در محدوده  45تا  25درجه را برای ورزشکاران ضروری
میدانند .انجام فعالیتهای مهم ورزشی نظیر اسکات،
دویدن و پرش و فرود ،بهرهمندی از دامنه دورسی فلکشن
 45تا  25درجه را میطلبد (تبریزی و همکاران4555 ،؛
یوداس ،مک لین و کراس .)4559 ،خطر آسی اسپرین مچ
پا در افرادی که انعطافپذیری و دامنه حرکتی مناسبی در
3. Bell
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عضالت و مفاصل مچ پای خود ندارند ،تا پنج برابر بیشتر از
سایرین است (جوسیپا و همکاران .)4524 ،توجه به
برخورداری از دامنه طبیعی حرکات مفصل مچ پا و انعطاف
پذیری مناس بافتهای نرم اطراف مفصل ،بهخصوص
انعطافپذیری ساختارهای خلفی ساق پا برای انجام
فعالیتهای مختلف ،در افراد ورزشکار حیاتی میباشد.
به منظور کاهش اثرات پاتولو یکی سفتی مجموعه
عضالنی سه سر ساقی بر روی سیستم حرکتی ،تمرینات
کششی در اولویت بوده و بهصورت رایجی توسط درمانگران
تجویز میگردند (گریو و همکاران .)4522 ،بنابراین هدف از
انجام تحقیق حاضر بررسی تأثیر شش هفته تمرین کششی
مجموعه عضالنی سه سر ساقی بر دامنه حرکتی دورسی
فلکشن ،حس عمقی مچ پا ،والگوس زانو و عملکرد در
ورزشکاران دارای محدودیت حرکتی دورسی فلکشن بود.
روش شناسی
با توجه به اعمال مداخله ،وجود گروه کنترل و انتخار
هدفمند آزمودنیها به علت ماهیت تحقیق ،این تحقیق
نیمهتجربی میباشد .جامعه آماری تحقیق حاضر شامل
ورزشکاران مرد دارای محدودیت دورسی فلکشن مچ پا در
شهرستان بنار بود.
انتخار آزمودنیهای هر گروه با استفاده از معادله زیر (با
توجه به مقادیر انحراف استاندارد و میانگین متغیرهای
تحقیق) انجام شد .در این معادله تعداد آزمودنیهای مورد
نظر برای هر گروه 22 ،نفر بهدست آمد که بهصورت
تصادفی در هر گروه  20نفر در نظر گرفته شد ،پس از
ریزش آزمودنیها در طول تحقیق  24نفر در گروه تجربی و
 24نفر در گروه کنترل باقی ماندند (لطافتکار و همکاران،
.)4520
N= [(z1- alpha/2+ z1-beta) 2(s12+s2)2]/ (m1-m2)2

از میدان جامعده آمدداری ،بدر اسدداس معیارهدای ورود بدده
تحقیق  42نفر از جامعه آماری فوق بهصورت هدفمندد و بدا
توجه به شرایط ورود و خروج انتخار و بهصورت تصادفی به
دو گروه  24نفره تمرینات کششی (سن 42/55±2/14سال،
قدددد  204/45±0/40سددددانتیمتددددر و وزن 11/10±9/21
کیلوگرم) و کنترل (بدون تمرین) (سن  42/05±4/22سال،
قدددد  214/05±1/21سدددانتیمتدددر و وزن 15/55±0/42
کیلوگرم) تقسیم شدند.

42

از جمله معیارهای ورود به تحقیق ،ورزشکاران مرد
دارای دامنه حرکتی دورسی فلکشن کمتر از  25درجه
داشتن سابقه ورزشی باالی دو سال در ورزشهای دارای
الگوهای حرکتی پلیومتریک (مانند بسکتبال ،والیبال)،
دامنه سنی  45الی  40سال ،عدم وجود درد در اندام
تحتانی در طول راه رفتن و دویدن ،عدم وجود اختالالت
اسکلتی عضالنی در اندام تحتانی و تنه ،عدم وجود
ناهنجاریهای اندام تحتانی و تنه (قابل مشاهده با ارزیابی
بصری و استفاده از آزمون افت ناوی) ،عدم آسی دیدگی در
مفاصل و عضالت و استخوانهای تنه و اندام تحتانی در
یکسال گذشته ،عدم سابقه بیماریهای خاص مؤثر در
متغیرهای تحقیق ،عدم وجود بیثباتی عملکردی مفصل مچ
پا ،عدم سابقه جراحی مفاصل اندام تحتانی و ستون فقرات و
عدم شرکت در برنامه توانبخشی و تمرینی خاص برای اندام
تحتانی و تنه در شش ماه اخیر بود .معیارهای خروج از
تحقیق شامل عدم رضایت فرد برای ادامه همکاری ،ایجاد
درد در هر قسمت از بدن در حین روند آزمون و انجام
تمرینات بهصورتیکه فرد قادر به همکاری نباشد ،تشخیص
محقق به اینکه فرد همکاری مناس در طول زمان مطالعه
را ندارد و غیبت بیشتر از دو جلسه متوالی و سه جلسه غیر
متوالی در تمرینات بود.
قبل از اندازهگیری متغیرها ،با مراجعه به باشگاههای
ورزشی شهرستان بنار افرادی که دارای محدودیت دورسی
فلکشن مچ پا (دورسی فلکشن کمتر از  25درجه) بودند ،بر
اساس معیارهای ورود و خروج تحقیق انتخار شدند و
افرادی که مایل به همکاری بودند فرم رضایتنامه دریافت
کردند .در یک روند کلی ،در روز آزمون ،پس از اندازهگیری
قد و وزن ،در هر دو گروه (کنترل و تجربی) در پیشآزمون
به ترتی  ،میزان دامنه حرکتی دورسی فلکشن مچ پا ،حس
عمقی مچ پا ،والگوس زانو و عملکرد حرکتی مورد ارزیابی
قرار گرفت .میزان دامنه دورسی فلکشن و حس عمقی به
وسیله گونیامتر یونیورسال ،میزان والگوس زانو بهوسیله
دوربین پس از فرود و عملکرد حرکتی بهوسیله تست آزمون
عملکردی لی سهگام تکپا ،آزمون عملکردی پرش لی
ضربدری تکپا و آزمون هشت التین اندازهگیری شدند .پس
از ارزیابیهای پیشآزمون متغیرهای فوق ،گروه تجربی به
مدت شش هفته تمرینات کششی را انجام دادند .پروتکل
تمرینات کششی مجموعه سه سر ساقی ،شش هفته و هر
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هفته سه جلسه انجام گرفت .پس از انجام پروتکل تمرینات
کششی مجموعه عضالت سه سر ساقی توسط گروه تجربی،
متغیرهای تحقیق دوباره مورد ارزیابی قرار گرفتند.
اندازهگیری دامنه حرکتدی دورسدی فلکشدن مدچ پدا :بدا
استفاده از گونیامتر در حالیکه آزمودنی بدهصدورت الندچ در
مقابل دیوار در حالت تحمل وزن قرار گرفت ،بددین صدورت
که انگشت بزرگ پای جلدویی در فاصدله  25سدانتیمتری از
دیوار و زانو در یک خط با انگشت دوم و پاشنه در تمداس بدا
زمین قرار داشت و اجازه داده شد آزمدودنی بدا گذاشدتن دو
انگشت از هر دست روی دیدوار تعدادل خدود را حفدظ کندد.
سپس از آزمودنی خواسته شد که بدون بلند کردن پاشنههدا
از زمین زانوها را در یک خط مستقیم به دیوار نزدیدک کندد

تا زمانیکه زانوی پدای جلدویی دیدوار را لمدس کندد .پدا در
بازههای کوچک (یک سانتیمتر) نسدبت بده دیدوار پیشدرفت
میکرد .هنگامیکه زانو دیوار را بدون بلندشدن پاشدنههدا از
زمین لمس میکرد ،اندازهگیری انجام میشد ،بدین صدورت
که مرکز گونیامتر دقیقا بر روی مرکز قوز ،خارجی ،یکی از
بازوان به مدوازات اسدتخوان نداز ،نئدی و بدازوی دیگدر بده
مددوازات اسددتخوان متاتددارس پددنجم قددرار داده شددد .فرآینددد
اندازهگیری برای هر آزمودنی سه بار بر روی پای غال (پای
غال براساس ترجیح فرد برای زدن توپ فوتبال تعیین شد)
صورت گرفت و نهایتا میانگین اندازهگیریها بهعنوان معیدار
سنجش در نظدر گرفتده شدد (شدکل ( )2هدا و همکداران،
.)4559

شکل  :1اندازهگیری دامنه حرکتی دورسی فلکشن مچ پا

اندازهگیری حس عمقی مچ پا :برای انددازهگیدری حدس
وضعیت مفصل مچ پا ،ابتدا مچ در زاویده  45درجده پالنتدار
فلکشن مورد ارزیابی قرار گرفت ،بده ایدن ترتید کده بدرای
آزمون بازسازی فعال زاویه  45درجه مفصدل ،مدچ تدا زاویده
صفر درجه برده و سپس از شخص خواسته شد تا مجددا بدا
چشم بسته مچ را به همان وضعیت قبل ببرد .اختالف زاویده

احتمالی ثبت و این آزمون سه بار تکرار شدد .میدانگین سده
زاویه بهدست آمده بهعنوان شاخص ارزیدابی حدس وضدعیت
مفصل در نظر گرفته شد .عددد بدهدسدت آمدده هدر چقددر
کوچکتر باشد نشدان دهندده وضدعیت بهتدر حدس عمقدی
مفصل است (شکل ( )4کارپنتر و همکاران.)2994 ،

شکل  :2اندازهگیری حس عمقی مچ پا
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اندازهگیری والگوس داینامیک زانو :برای اندازهگیری
والگوس در حین تکلیف فرود ابتدا با استفاده از دوربین
فیلمبرداری از تکلیف فرود تک پای آزمودنیها در صفحه
فرونتال فیلمبرداری بهعمل آمد و با استفاده از نرمافزار با
مارکرگذاری در خار خاصره قدامی فوقانی ،مرکز کشکک،
مرکز بین قوز ،داخلی و خارجی زاویه والگوس داینامیک
زانو مورد ارزیابی قرار گرفت (هرینگتون و مونورو.)4525 ،
برای این کار ،آزمودنیها روی یک سکوی  44سانتیمتری
که در فاصله  25سانتیمتری از محل فرود قرار داده شد،
قرار گرفتند .سپس آزمودنی ،با فاصله پاها به اندازهی عرض
شانهها و قرارگیری دستها روی لگن میایستاد و با پای
برتر از سکو فرود میآمد.
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آزمودنی صرفا عمل فرود (و نه عمل پرش به باال و یا
جلو) را انجام میداد و برای حداقل یک ثانیه تعادل خود را
در حالیکه دستها روی لگن قرار داشت ،حفظ میکرد.
فرود از روی سکو بهوسیله دوربین فیلمبرداری ثبت شد و
توسط نرمافزار زاویه سنج کینوا زاویه والگوس زانو استخراج
شد .دوربین دیجیتال مار Canon7DII ،ساخت اپن در
ارتفاع زانو ،با دو متر فاصله از محل فرود آزمودنی در جلو و
در راستای عمود به صفحه فرونتال قرار داده شد .زاویه
والگوس از فریمی که مربو به پایینترین نقطه فاز فرود
بود ،گرفته شد (شکل( )2هرینگتون و مونورو.)4525 ،

شکل  :6اندازهگیری والگوس داینامیک زانو

آزمون عملکردی لی سهگام تکپا :برای اجرای این
آزمون ،ابتدا آزمودنی بر روی پای غال میایستاد و دستها
برای جلوگیری از هرگونه مشارکت در تعادل ،پشت بدن
قرار میگرفت .برای آزمون لی سهگام تکپا ،آزمودنیها سه
پرش حداکثری را پشت سر هم اجرا کردند .به آزمودنیها
آموزش داده شده بود که تعادل خود را در آخرین فرود به
مدت دو ثانیه قبل از گذاشتن پای مقابل بر روی زمین
حفظ کنند .بهمنظور ارزیابی مسافت پرش در لی سهگام
تکپا یک نوار اندازهگیری استاندارد روی زمین ثابت شد.
قبل از ثبت رکورد ،آزمودنیها سه بار جهت آشنایی این
آزمون را اجرا کردند (بالدون.)4522 ،
آزمون عملکردی پرش لی ضربدری تکپا :افراد ابتدا سه
بار این آزمون را برای آشنایی انجام دادند و پس از
استراحت آزمون عملکردی لی ضربدری تک پا را روی نواری
به عرض پانزده سانتیمتر و طول شش متر انجام داده شد.
پس از انجام سه پرش متوالی حداکثر مقدار پرش با متر

نواری اندازهگیری و بهعنوان نمره آزمودنی ثبت شد (میرز و
همکاران.)4522 ،
آزمون  4التین :آزمودنیها بر روی پای غال دوبار به
صورت لیلی جهش میکردند .از آنها خواسته میشد که بر
روی پای غال مسیر را با بیشترین سرعت خود با پای
برهنه بهصورت لیلی جهش کنند .رکورد آزمودنیها
بهوسیله یک کرونومتر با دقت یک صدم ثانیه ثبت شد .هر
آزمودنی دو بار در آزمون شرکت کرده و بهترین زمان برای
وی ثبت میشد .اگر آزمودنی در حین اجرای آزمون تعادل
خود را از دست میداد یا قادر به انجام آزمون نبود آزمون
دوباره تکرار میشد .بین هر تکرار  25ثانیه و بین هر آزمون
یک دقیقه زمان استراحت منظور شد (خالقیپناه و
همکاران.)2292 ،
پروتکل تمرینات کششی مجموعه عضالت سه سر ساقی:
تمرینات به مدت شش هفته و هر هفته سه جلسه انجام
شدند .در هر جلسه تمرین به مدت  25دقیقه حرکات
کششی غیرفعال ایستا انجام گردید .پروتکل مورد نظر شامل
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چهار حرکت بود و هر حرکت در پنج ست  25ثانیهای انجام
گردید .زمان استراحت بین هر وضعیت  25ثانیه در نظر
گرفته شد .کشش در حداکثر دامنه حرکتی دورسی فلکشن
انجام پذیرفت (گیوسارد.)4552 ،
تمرینات شامل .2 :کشش سه سر ساقی در حالت
ایستاده :فرد روبروی دیوار ایستاده و دستهای خود را در
حالت ایستاده روی دیوار گذاشته و یکی از پاها یک قدم
جلوتر از پای عقبی قرار گرفته و فرد با خمکردن پای
جلویی به دیوار نزدیک میشد .4 .کشش عضالت سه سر
ساقی در حالت ایستاده با قرار دادن پا روی دیوار :آزمودنی
رو به دیوار قرار گرفته و پای تمرینی خود را در حالیکه زانو

صاف بود در جلوی پای دیگر قرار میداد .پنجه پا را روی
دیوار قرار داده و به آرامی ران را به سمت دیوار حرکت
میداد .2 .کشش عضالت سه سر ساقی در حالت نشسته:
آزمودنی روی زمین نشسته و پای تمرینی را بهصورت صاف
روی زمین قرار میداد و یک دست خود را روی کف پای
خود قرار داده و به طرف بدن میکشید .2 .کشش ایستاده
سه سر ساقی بر روی پله :آزمودنی در حالت ایستاده قرار
میگرفت و پاشنه پای تمرینی را در حالیکه زانوی آن صاف
است روی حاشیه پله قرار میداد و پاشنه خود را پایین
میآورد (شکل  .)2تمرینات کششی برای هر دو پا انجام
شد.

د

(الف)

(ب)

(د)

(ج)

شکل  :4الف :کشش سه سر ساقی ایستاده ،ب :کشش سه سر ساقی در حالت ایستاده با قرار دادن پا روی دیوار،
ج :کشش سه سر ساقی در حالت نشسته ،د :کشش ایستاده سه سر ساقی بر روی پله

پس از جمعآوری اطالعات ،اطالعات بهدست آمده از
تحقیق ،در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی در نرمافزار
 SPSSنسخه  42مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .از آزمون
شاپیروویلک به منظور بررسی طبیعی بودن توزیع دادهها
استفاده شد .به منظور بررسی اثر تمرینات از تحلیل
کوواریانس جهت مقایسه نتایج بهدست آمده بین گروههای
تحقیق استفاده شد .همچنین ،در این تحقیق سطح
معنیداری  α≥5/50در نظر گرفته شد.

یافتهها
نتایج حاصل از آزمون شاپیروویلک بیانگر طبیعی بودن
توزیع دادهها بود.
نتایج مربو به مشخصات عمومی آزمودنیها در جدول
یک ارائه شده است.

جدول  :1میانگین و انحراف استاندارد مشخصات دموگرافیک آزمودنیهای دو گروه کنترل و تجربی
متغیر

گروه تجربی
(میانگین  ±انحراف استاندارد)

سن (سال)
قد (سانتیمتر)
وزن (کیلوگرم)
شاخص توده بدنی

42/55±2/14
214/45±0/40
11/10±9/21
42/15±4/05

گروه کنترل
(میانگین±انحراف معیار )
42/05±4/22
214/05±1/21
15/55±0/42
44/1145±2/42

P
5/12
5/02
5/11
5/14
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نتایج حاصل از آزمون تدی مسدتقل بیدانگر آن بدود کده
تفدداوت آمدداری معندداداری بددین مشخصددات دموگرافیددک
آزمودنیهای دو گروه وجود ندارد.
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به نتایج حاصل از اندازهگیدری دامنده حرکتدی دورسدی
فلکشن مدچ پدا ،عملکدرد حرکتدی ،حدس عمقدی مدچ پدا و
والگوس زانو در جدول دو اشاره شده است.

جدول :2میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای مورد اندازهگیری در گروههای تجربی و کنترل در پیشآزمون و پسآزمون
متغیر
گروه

کنترل
پیشآزمون

هشت التین (ثانیه)
لی سه گام (متر)
آزمون پرش لی ضربدری (متر)
دامنه حرکتی دورسی فلکشن مچ پا (درجه)
حس عمقی مچ پا (خطای بازسازی -درجه)
والگوس زانو (درجه)

24/49±5/12
2/50±5/40
2/29±5/44
1/11±4/45
4/44±5/15
0/12±4/29

در ابتدا شر همگنی شی رگرسیون و برابری
واریانسهای خطای نمره برای تمام متغیرهای مورد
اندازهگیری در تحقیق برقرار بود ( .)α≥5/50نتایج اختالف
معنیداری را در دامنه حرکتی دورسی فلکشن مچ پا و

تجربی
پسآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

21/29±5/02
2/25±5/20
2/29±5/24
4/15±4/22
4/25±5/12
0/02±2/29

29/49±5/15
2/42±5/41
2/45±5/21
1/02±4/01
4/22±5/24
1/25±4/45

21/19±5/10
0/94±5/21
0/25±5/42
20/21±2/21
4/22±5/44
0/45±4/15

عملکرد حرکتی بین دو گروه در پیش و پسآزمون پس از
اعمال تمرینات کششی نشان داد ولی در متغیرهای والگوس
زانو و حس عمقی مچ پا اختالف معنیداری مشاهده نشد
(جدول .)2

جدول :6نتایج مقایسه بینگروهی دامنه حرکتی دورسی فلکشن مچ پا ،حس عمقی مچ پا ،والگوس زانو و عملکرد حرکتی
متغیر
دامنه حرکتی دورسی
فلکشن مچ پا

حس عمقی مچ پا

والگوس زانو

عملکرد حرکتی

مدل اصالح شده
پیشآزمون (متغیر کووریت)
گروهها
خطا
مدل اصالح شده
پیشآزمون (متغیر کووریت)
گروهها
خطا
مدل اصالح شده
پیشآزمون (متغیر کووریت)
گروهها
خطا
مدل اصالح شده
پیشآزمون (متغیر کووریت)
گروهها
خطا

درجه آزادی

مربع میانگینها

آماره F

معناداری

4
2
2
44
4
2
2
44
4
2
2
44
4
2
2
44

04/249
221/251
211/24
22/491
42/04
224/25
21/1
22/22
254/04
244/25
221
24/25
224/04
221/25
422
44/25

42/40
24/15
01/2
24/40
9/20
22
0/40
9
25/25
20/45
21
42/25
-

5/552
5/552
*5/552
5/21
5/22
5/21
5/22
5/04
5/20
5/552
5/552
*5/552
-

*وجود تغییرات معنادار در سطح ()P≥5/50

بحث
نتایج آزمون آماری تحلیل کوواریانس اختالف معنیداری را
در دامنه حرکتی دورسی فلکشن مچ پا و عملکرد حرکتی
بین دو گروه در پیش و پسآزمون پس از اعمال تمرینات

کششی نشان داد ولی در متغیرهای والگوس زانو و حس
عمقی مچ پا اختالف معنیداری مشاهده نشد .نتایج این
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ناکامورا4

تحقیق با نتایج مطالعات مکلین و سو،)4524( 2
( ،)4524جوهانسون 2و همکاران ( )4554همسو میباشد.
ناکامورا ( )4524تأثیر چهار هفته برنامه تمرینی کشش
استاتیک را بر سفتی واحد تاندونی عضالنی سه سر ساقی
مورد بررسی قرار دادند .نتایج افزایش معنیداری را در
جابجایی اتصال تاندونی -عضالنی و دامنه حرکتی پس از
برنامه کششی نشان داد و گشتاور غیرفعال در  25درجه
بهطور معنیداری کاهش یافت .جوهانسون و همکاران
( )4554وضعیت مفصل سار تاالر و دامنه حرکتی دروسی
فلکشن مچ پا را پس از برنامه کششی سه سر ساقی بررسی
کردند .نتایج نشان داد که دامنه حرکتی پس از برنامه
کششی در دو حالت تحمل وزن و بدون تحمل وزن افزایش
یافت اما افزایش دامنه حرکتی بین این دو حالت تفاوت
معنیداری نداشت .از طرفی نتایج بهدست آمده با نتایج
مطالعات یوداس ( )4552ناهمسو میباشد.
یوداس ( )4552تأثیر کشش ایستا واحدهای عضالنی
تاندونی سه سر ساقی بر روی دامنه حرکتی فعال دورسی
فلکشن مچ پا را مورد بررسی قرار داد .بعد از شش هفته
تمرینات کششی نتایج ،تفاوت معنیداری را در دامنه
حرکتی دورسی فلکشن نشان نداد .از جمله دالیل مغایرت
نتایج میتوان به تفاوت در جامعه آماری و تعداد آزمودنیها،
پروتکل تمرینی مورد استفاده و شیوه ارزیابی متغیرها اشاره
کرد که در تحقیق یوداس از افراد سالمی که مشکلی در
محدودیت حرکتی مچ پا نداشتند استفاده شد ،در صورتی
که تحقیق حاضر بر روی افراد دارای محدودیت دورسی
فلکشن مچ پا اجرا گردید (یوداس.)4552 ،
اگر چه مکانیزم دقیق کارایی کشش ایستا ،بهطور کامل
در ،نشده است ،اما اعتقاد بر این است که احتماال کشش
ایستا باعث ایجاد هر دو نوع از سازگاریهای مکانیکی و
عصبی میشود که منجر به افزایش دامنه حرکتی میگردند
(گیوسارد .)4552 ،به نظر میرسد که کشش ایستا به شکل
مکانیکی ،اجزای ویسکواالستیک بافت نوروفاشیال را تحت
تأثیر قرار میدهد (گیوسارد .)4552 ،به شکل اختصاصیتر،
کاهش احتمالی در مقاومت غیرفعال عضله در برابر نیروی
کششی که در سرتاسر دامنه حرکتی وجود دارد مشاهده
میشود (کرنول و همکاران .)4552 ،از نظر عص شناختی

1. McLean & Su
2. Nakamura
3. Johanson

به نظر میرسد که اعمال کشش ایستای بافت نوروفاشیال
تا انتهای دامنه حرکتی ،احتماال از طریق آثار مهاری ناشی
از اندامهای وتری گلژی (مهار خودکار) و نیز همکاری مدار
بازگشتی رنشا (مهار بازگشتی) ،باعث کاهش تحریکپذیری
نورون حرکتی میشود (گیوسارد .)4552 ،در مجموع این
موارد میتوانند باعث کاهش حساسیت بازتار کششی و
افزایش تحمل فرد نسبت به کشش شده و در نتیجه امکان
افزایش دامنه حرکتی را میدهند .بنابراین افزایش دامنه
حرکتی بیشینه مفصل ،در درازمدت احتماال بهوسیله
افزایش تحمل در برابر کشش و همچنین تغییر در محتویات
ویسکواالستیک بافت مایوفاشیال بهوجود میآید (گیوسارد،
.)4552
تکنیکهای کششی میتواند در رهاسازی اسپاسم که در
بافتهای کوتاه شده ایجاد میشوند و همچنین در شکسته
شدن چسبندگیهایی که در طی فرآیند کوتاهی بافت نرم
بهوجود میآیند ،کمک کند و از این رو بهطور بالقوه باعث
بهبود توانایی بافت در افزایش طول و دامنه حرکتی مفصل
شود (کالر ،و الست ،)4522 ،در نتیجه احتماال افزایش
دامنه حرکتی دورسی فلکشن مچ پا با این موارد مرتبط
میباشد.
در ارتبا با حس عمقی ،با بررسی مطالعات ،محقق
نتوانست به مطالعههایی که تا به امروز اثر طوالنی مدت
کشش را بر حس عمقی بررسی کرده باشند ،دست پیدا
کند .اکثر مطالعات در این زمینه اثر حاد کشش را بر حس
عمقی بررسی کردهاند .بنابراین محقق قادر نبود که بهطور
مستقیم این نتایج را با تحقیقات قبلی مقایسه کند.
الرسون و الند )4550( 2نشان دادند کشش استاتیک
عضالت همسترینگ و کوادریسپس هیچ اثر معنیداری بر
حس وضعیت مفصل زانو در دو وضعیت دمر و نشسته ندارد.
همچنین نتایج حاصل از مطالعه رکلوند 0و همکاران
( )4551نشان داد کشش عضالت آگونیست و آنتاگونیست
عضالت اطراف شانه بر حس وضعیت این مفصل تأثیر
معنیداری ندارد و به دنبال کشش عضالنی ،حس وضعیت
شانه تغییری نداشته است.
لیکن غفارنژاد و همکاران ( )4551نشان دادند که
کشش عضله چهار سر رانی ،همسترینگ و نزدیک کنندهها
4. Larsen & Lund
5. Rklund
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سب کاهش معنیدار میزان خطای بازسازی زاویه مفصل
زانو میگردد (غفارنژاد و همکاران .)4551 ،از جمله
مغایرتهای مطالعات موجود با مطالعه حاضر در این است
که این مطالعات تأثیر حاد کشش را بر روی حس وضعیت
مورد بررسی قرار دادهاند ولی مطالعه حاضر تأثیر تمرینات
کششی در طی شش هفته را مورد بررسی قرار داده است.
همچنین از جمله دالیل احتمالی میتوان به نوع تمرینات،
عضالت تحت کشش و مفصل مورد نظر اشاره کرد.
همچنین میتوان به این مورد اشاره نمود که اگر چه دامنه
حرکتی مفصل افزایش پیدا کرده است لیکن این افزایش به
اندازهای نبوده است که دامنه حرکتی مفصل را به محدوده
طبیعی برساند و بر حس عمقی تأثیرگذار باشد.
در ارتبا با زاویه والگوس سیگوارد 2و همکاران ()4554
نشان دادند که افراد دارای محدودیت دورسی فلکشن مچ پا،
والگوس بیشتری در طی فرود به نمایش میگذارند
(سیگوارد و همکاران .)4554 ،از طرفی بل 4و همکاران
( )4554گزارش کردند که جابجایی داخلی زانو (والگوس)
طی انجام اسکات کنترل شده ،با افزایش دامنه حرکتی
دورسی فلکشن مچ پا (با قرار دادن یک تخته در زیر پاشنه)
کاهش مییابد و نشان دادند که دامنه حرکتی دورسی
فلکشن بر حرکت زانو در صفحه فرونتال تأثیر میگذارد (بل
و همکاران .)4554 ،در مجموع این مطالعات نشان دادند که
کاهش دامنه دورسی فلکشن مچ پا باعث افزایش آسی
ربا صلیبی قدامی از طریق کاهش دامنه فلکشن زانو،
افزایش والگوس زانو و افزایش نیروی عکسالعمل زمین
میشود.
عضله دوقلو به سب جهت هندسیاش ،در سراسر دامنه
حرکتی فلکشن و اکستنشن زانو ،نیروی برشی قدامی روی
درشت نی اعمال میکند؛ در نقطه مقابل ،انقباض همزمان
عضالت سه سر ساقی و چهار سر رانی نیروی برشی قابل
توجهی بر زانو اعمال میکند که به اصطالح آنتاگونیست
ربا صلیبی قدامی شناخته میشود (اکنر و همکاران،
 .)2994بنابراین یکی از دالیل احتمالی که کشش مجموعه
عضالت سه سر ساقی نتوانسته است در افراد دارای
محدودیت دورسی فلکشن مچ پا بر والگوس زانو اثر بگذارد
احتماال به دلیل نقش عملکردی این عضالت بر روی مفصل
1. Sigward
2. Bell
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زانو است که بیشتر در صفحه ساجیتال بر روی زانو اثر
میگذارد و در صفحه فرونتال کارایی اندکی دارد (اکنر و
همکاران)2994 ،
از جمله دالیل احتمالی دیگر این است که احتماال مدت
زمان تمرینات کافی نبوده و دامنه حرکتی به حدی افزایش
نیافته که بتواند تغییر معنادار در والگوس ایجاد کند .هرچند
ممکن است تغییرات ایجاد شده با ابزارهای دقیقتر قابل
تشخیص بوده و با ابزار استفاده شده در تحقیق حاضر
تفاوت حاصله قابل تشخیص نباشد .همچنین احتمال
میرود تکلیف مورد بررسی شدت باالیی نداشته است تا
بتواند تغییر را نشان بدهد ،بنابراین فرض محقق بر آن است
که در صورتیکه بجای تکلیف فرود از تکلیف پرش فرود
استفاده میشد ،یا ارتفاع سکو بلندتر در نظر گرفته میشد،
احتماال تفاوتهای موجود مشهودتر میگردید.
در ارتبا با عملکرد ،نتایج این تحقیق با نتایج مطالعات
بهم 2و همکاران ( ،)4521جاربز 2و همکاران ( ،)4520لیما0
و همکاران ( )4522همسو میباشد .بهم و همکاران ()4521
با بررسی تأثیر کشش اندام فوقانی بر دامنه حرکتی و قدرت
اندام تحتانی ،جاربز و همکاران ( )4520با بررسی تأثیر
کشش بر عملکرد جهش و پرش -فرود ،و لیما و همکاران
( )4522با بررسی تأثیر کشش بر تعادل ،همگی اثر مثبت و
معنیدار کشش را گزارش کردند .اگر چه پروتکلهای مورد
استفاده و همچنین آزمونهای ارزیابی عملکرد حرکتی و
همچنین جنبههای عملکردی حرکتی مطالعات فوق با
مطالعه حاضر تفاوت دارد ،به این صورت که در تحقیق
حاضر کشش بر روی عضالت سه سر ساقی در افراد دارای
محدودیت حرکتی دورسی فلکشن صورت گرفته است و
همچنین در ارزیابی عملکرد حرکتی از تست لی سهگام،
آزمون عملکردی پرش لی ضربدری و آزمون هشت التین
استفاده شده است ،ولی همه مطالعات فوق به نوعی باعث
بهبود جنبههای خاصی از عملکرد حرکتی شدهاند و از این
منظر با تحقیق حاضر همخوانی دارند .همچنین نتایج
تحقیق حاضر با نتایج یانگ 1و همکاران ( )4552که به
بررسی تأثیر کشش بر عملکرد پرش و حداکثر نیروی
انقباضی پرداخته بود و بکت 1و همکاران ( )4559که به
3. Behm
4. Jarbas
5. Lima
6. Young
7. Beckett
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بررسی تأثیر کشش استاتیک بر دوی سرعت و تغییر
عملکرد حرکتی پرداخته بودند ،ناهمسو میباشد .محققین
فوق همگی تأثیر منفی کشش را بر عملکرد گزارش کردهاند.
این تناقض در عملکرد را میتوان تا حدودی بهوسیله نوع
پروتکل کششی مورد استفاده توجیه نمود که مطالعات هر
کدام با روش مختلفی (ایستا ،بالستیک ،عصبی عضالنی)
افراد را تحت کشش قرار دادهاند .نکته دوم اینکه تحقیق
حاضر بر روی ورزشکاران دارای محدودیت دامنه حرکتی در
مفصل شکل گرفته است .در صورتیکه مطالعات فوق همگی
به بررسی چگونگی اثرگذاری کشش بر عضالت دارای
کوتاهی و نقص در مفصل نبودند ،پرداختند.
از دالیل بهبود عملکرد میتوان به بهبود دامنه حرکتی و
مکانیک مچ پا اشاره کرد .اثر زیدان بدار حرکدات جبراندی در
مفصل مچ پا بر دسدتگاه عصدبی عضدالنی و مکانیدک انددام
تحتددانی ،بیشددتر از اخددتالل اصددلی مددیباشددد .در پددای غیددر
طبیعی ،مقدار سرعت یا زمانبندی حرکت مفاصل پدا هنگدام
اجدرای فعالیدتهددای پویدا غیرعدادی مددیشدود (محمددودی،
 .)2244حرکت در صورتی غیرعادی است که دامنه حرکات
مفصل بیشتر یا کمتر از دامنه حرکات مفصل طبیعی باشدد.
توجه به برخورداری از دامنه طبیعی حرکات مفصل مچ پدا و
انعطافپذیری مناسد بافدتهدای ندرم اطدراف مفصدل ،بده
خصوص انعطافپذیری ساختارهای خلفی ساق پا برای انجام
فعالیتهای مختلف ،به خصدوص در افدراد ورزشدکار حیداتی
میباشد .محدودیت حرکتی دورسی فلکشن باعث مدیشدود
تا مچ پا طی انجام فعالیتهای مختلف نظیر پرش -فرود بده
دامنه انتهایی طبیعی دورسی فلکشن خود نرسد و در پالنتار
فلکشن نسبی باقی بماند .این حالت باعث میشود تا مدچ پدا

به حالت حداکثر ثبات مکانیکی خود دست پیدا نکند و عدم
دستیابی این مفصل به حداکثر ثبات مکانیکی خود ،احتمال
خطر ایجاد حرکت غیرطبیعی را افزایش مدیدهدد (یدوداس،
مددک لددین و هولمددان .)4559 ،بنددابراین افددزایش عملکددرد
حرکتی را میتوان به افزایش دامنه حرکتی دورسی فلکشدن
و تغییر مکانیک مفصل مچ در افراد دارای محدودیت دامنده
دورسی فلکشن مچ پا دانست.
از دیگر دالیل احتمالی بهبود عملکرد حرکتی میتوان
به افزایش سازگاریهای عصبی ناشی از تمرینات کششی
مانند بکارگیری واحدهای عصبی کارآمدتر ،سازماندهی
مجدد در قشر حسی -پیکری ،افزایش کارایی و قدرت
ارتبا سیناپسی ،افزایش فعالسازی دستگاه عصبی ،کاهش
واکنشهای بازدارنده عصبی ،کاهش مقاومت مسیرهای
عصبی به انتقال تکانه و بهبود و تسهیل در انتقال تکانه و
بهبود و تسهیل در انتقال دروندادهای هر یک از حواس
اشاره کرد (لیم.)4525 ،
نتیجهگیری
نتایج بهدست آمده از تحقیق نشان داد که انجام تمرینات
کششی تأثیر معناداری بر دامنه حرکتی مچ پا و عملکرد
حرکتی آزمودنیها داشته است در صورتیکه تغییرات
معنادار آماری در حس عمقی مچ پا و والگوس زانو مشاهده
نشد .بر اساس یافتههای بهدست آمده از تحقیق حاضر،
پیشنهاد میگردد که جهت بهبود دامنه حرکتی مچ پا و
عملکرد حرکتی در افراد دارای محدودیت حرکتی دورسی
فلکشن از این گونه تمرینات استفاده شود.
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