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چکیده
زمینه و هدف :پیچخوردگی مچ پا یکی از رایجترین آسیبهای ورزشی است که بهدنبال آن فرد
ورزشکار دچار بیثباتی مزمن مچپا ( )CAIمیشود .هدف از این مطالعهه بررسهی اثرگهااری ۸
هفته تمرینات ثبات مرکزی در سطح پایدار و ناپایدار بر نوسهانات پاسهرر در ورزشهکاران دارای
 CAIبود.
روش بررسی :در این مطالعه نیمهتجربی  ۰۳ورزشکار دارای  CAIبا دامنه سنی  ۸۸تا ۰۳سال
بهصورت هدفمند انتخاب و بهصورت غیرتصادفی در سه گروه تمرین در سطح ناپایهدار تمهرین
در سطحپایدار و کنترل قرار گرفتند .هر دو گهروه تمهرین در سهطح ناپایهدار و پایهدار برنامههی
تمرینات ثبات مرکزی را بهطور مشابه انجها دادنهد .بهرای ارزیهابی نوسهانات پاسهرر از آزمهون
ایستادن تکپا و افت  -فرود روی فوتاسکن استفاده شد .دامنه جابجایی مرکز فشهار و سهرتت
جابجای مرکز فشار انهدازهگیری شهد .از تل یهل واریهانس یکراههه و آزمهون تع یبهی ههول -
بونفرونی برای ارزیابی دادهها استفاده ( )P>۳/۳0شد.
یافتهها :یافتههای مطالعه نشان داد که میانگین نمرات دامنه و سرتت جابجهایی مرکهز فشهار
گروه تمرین در سطح ناپایدار نسبت به گروههای تمرین در سطح پایدار و کنترل در آزمونههای
ایستادن تکپها و فهرود در پسآزمهون تفهاوت معنهاداری داشهت ( .)P>۳/۳0همرنهین دامنهه
جابجایی مرکز فشار گروه تمرین در سطح پایدار با گروه کنترل در آزمون ایستادن تکپا تفاوت
معناداری نشان داد (.)P>۳/۳0
نتیجهگیری :باتوجه به نتایج بهدست آمده میتوان گفت انجا تمرینات ثبات مرکهزی بهر روی
ترامپولین تأثیر بیشتری در کاهش دامنه و سرتت جابجایی مرکز فشار ورزشهکاران دارای CAI
داشت .بنابراین انجا این تمرینات را بهتنوان یک مداخ هی تمرینی در جهت کهاهش نوسهانات
پاسرر در ورزشکاران زن دارای  CAIتوصیه میکنی .

* اطالتات نویسنده مسئول .ت فن۳۰۸۰39۰303۸ :
 پست الکترونیکیGh.ghasemi@spr.ui.ac.ir :
شناسه دیجیتال (10.22084/RSR.2021.24054.1570 :)DOI
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مقدمه
پیچ خهوردگی خهارجی مهچ پها از شهایعتهرین آسهیبههای
تضالنی -اسک تی است کهه مهیتوانهد منجهر بهه مشهکالت
طوالنی مدت در افراد شود و یکی از رایجتهرین آسهیبهای
ورزشهههی در میهههان ورزشهههکاران بههههویژه والیبالیسهههتها
بسکتبالیستها و فوتبالیستها است (دومینگهو و همکهاران
3۳۸0؛ کنی و همکاران  .)3۳۸۲این آسیب معمهوال بههطور
کامههل درمههان نمهیشههود و برگشههتپایر اسههت .بههر اسهها
مطالعات  37درصد از افراد پس از کشیدگی رباطههای مهچ
پا دچار بیثباتی مزمن مچ پا ( )CAIو تهوار جهانبی آن
همرون درد تور و اختالل در تم کرد حسی -حرکتی مهچ
پا و اختالالت تعادلی و افزایش نوسهانات پاسهرر مهیشهوند
(چهههین و همکهههاران 3۳۸7؛ هوبهههار و ترنهههر  .)3۳۸0در
ورزشکاران این آسیب باتث از دست دادن ج سات تمرین و
مساب ه و مختل شدن تم کرد حرفهایشان میشهود (لهین و
همکاران )3۳۸0
جابجایی مرکز فشار ( )COPبهتنوان ن طهای در فضهای
بین پاها و زمین تعریف میشهود کهه برآینهد کهل نیروههای
بدن از این ن طه به زمین وارد مهیگهردد .در یهک وضهعیت
ایستا مرکز فشار زیر مرکز ث ل و روی سطح اتکا قرار دارد و
مانند یک پاسخ تصبی -تضالنی به تد تعادل مرکز گرانش
بدن تمل میکند (پاپ و همکاران 3۳۸۸؛ نیومن .)3۳۸۰
در یک مطالعهه نهو و همکهاران ( )3۳۸۸نشهان دادنهد کهه
نوسانات مرکز فشهار در جههات قهدامی -خ فهی و داخ هی-
خارجی در گروه با بیثباتی مهزمن مهچ پها بیشهتر از گهروه
کنترل است.
پروتکلهای مخت فی برای توانبخشی آسیبهای حهاد و
مزمن مچ پا معرفی شدهاند (کامینسکی و همکهاران 3۳۳۰؛
دوچرتی و همکاران  .)۸99۸اما با توجه به اینکه در افراد با
ناپایههداری مههزمن مههچ پهها اخههتالل در تعههادل در مفاصههل
پروگزیمال مهچ پها بیشهتر اسهت توجهه بهه ایهن مفاصهل و
تضالت ناحیه مرکزی در توانبخشهی پیچخهوردگی مهچ پها
ضروری به نظر میرسد (گریبل و همکاران  .)3۳۳7این امر
تمدتا به دلیل زنجیره حرکتهی فعالیهت ورزشهی مهیباشهد
(لیتون و همکاران  .)3۳۳7بر طبق اصل زنجیرهی حرکتهی
در الگوهای حرکتی تم کردی مفاصل و تضالت بر یکهدیگر
اثههر مت ابههل گااشههته و هماننههد یکسههری از زنجیرههههای
بهه پیوسته تمل میکند که حرکت یک جز باتث تأثیر بهر

اجزای پروگزیمال و دیستال میگردد (الهن بکهر و دیهویس
 .)3۳۳۸با توجه به اینکه ناحیههی مرکهز در بخهش میهانی
بدن قرارگرفته بهتنوان مرکز زنجیهره حرکتهی -تم کهردی
انجا وظیفه میکند بنابراین ثبات این ناحیه ن ش مهمی در
پیشگیری از آسیبهای ورزشهی دارد (آکوتوتها و همکهاران
.)3۳۳۸
بنابراین اگرچه ماهیت ح ی ی بیثباتی تم کردی مچ پها
تاکنون مشخص نشده است اما مهدارکی دال بهر اخهتالالت
تضالنی و حس تم ی وجود دارد (هان و همکهاران 3۳۸0؛
کی و همکاران  .)3۳۸7بر این اسا تل ی ات زیهادی بهه
بررسی اثر تمرینات مخت ف بر بهبود حهس تم هی و قهدرت
تضالنی مچ پا پرداختهاند (هان و همکهاران 3۳۸0؛ کهی و
همکهههاران  )3۳۸7و تمرینهههات حهههس تم هههی را بهههرای
توانبخشی مچ پا ضروری ذکر کردهانهد کهه معمهوال شهامل
انجا تمرینهات روی سهطو ناپایهدار مهیباشهند (لفهارت و
همکاران  .)۸993زیرا انجها تمرینهات در سهطو ناپایهدار
جنبههای مهمی در توانبخشی اختالالت تصبی  -تضهالنی
دارد و باتث ایجاد هماهنگی و بهکارگیری مناسب الگوههای
تصبی  -تضالنی میشود (مهایرز و همکهاران  )3۳۳۰و بها
تلریک مفصل در صفلات چندگانه با ایجاد تغییرات سهریع
در طول لیگامنتهها باتهث تلریهک آورانهها و پاسهخهای
رف کسهی حرکتهی بههمنظور تولیهد پایهداری سهریع مفصههل
میشود (مهایرز و همکهاران  .)3۳۳۰ناپایهداری حرکهات در
طول این تمرینات مفاصل را در موقعیهت خطهر قهرار داده و
با افزایش فعالیت تکانههای حسی -تم ی در مرکهز حسهی-
حرکتی باتث سازگاری در ان با تضهالت پاسهرر و حفه
تعادل میشود (فریها و همکهاران  .)3۳۸۸فریها و همکهاران
( )3۳۸۸با آنالیز فعالیت الکترومیوگرافی تضالت مفصل مهچ
پا بر سطو پایدار و ناپایدار گزارش کردند کهه تمرینهات در
سههطو ناپایههدار موجههب افههزایش بیشههتری در فعالیههت
الکترومیوگرافی تضالت بهویژه با چشمان بسته مهیشهود و
یک منبع با ارزش در توانبخشهی حهس حرکتهی ملسهوب
میگردد.
در مطالعههات پیشههنهاد شههده کههه از تمههرین در سههطو
ناپایهدار باهههدف افههزایش فعالیهت تضههالت بههرای اثربخشهی
ورزشها به طری ی کنترلشده میتوان بهره بهرد (آندرسهون
و به  .)3۳۳0بنابراین در برنامههای توانبخشهی از ریبانهد
تراپی بهتنوان شیوهای مثبت بهرای افهزایش تعهادل قهدرت
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تضالنی پرش تمودی و همرنین باال بردن سطو سالمتی
و حتی بهبود آسیبها استفاده مهیشهود (رو و هادسهون
 .)۸993در این تمرینات برای حف تعادل و وضهعیت بهدن
در فضا و در م ابل نیروی جاذبهه تضهالت بیشهتری درگیهر
میشوند .همرنین توسعه واکنشههای ملهافظتی افهزایش
حس تم هی بهبهود کنتهرل سهر و بهبهود پاسهرر بهدنی از
مزایهای دیگهر ایهن روش تمرینهی اسهت (رو و هادسهون
 .)۸993بنابراین با توجه به اینکه اخیرا بهکارگیری تمهرین
بر روی انواع سطو ناپایدار پیشهرفت زیهادی را در مباحهث
بههازتوانی داشههته اسههت (آندرسههون و بهه 3۳۳0؛ لفههارت و
همکاران  .)۸993از طرفی ت ویت تضهالت بخهش مرکهزی
بهدن نیهز تامهل مهمهی بهرای فعالیتههای زنهدگی روزانههه
تم کرد ورزشی و بازتوانی ملسوب میشوندو با توجه به این
که بیشتر تل ی ات به بررسی تمرینات موضعی مخت هف بهر
ابعهاد مخت ههف تم کههرد و حههس تم هی در افههراد مبههتال بههه
بیثباتی مزمن مچ پا پرداختهاند در حالیکه تمرینهات بایهد
جامع بوده و ناحیه مرکزی بدن که ن هش مهمهی در ایجهاد
تعههادل و کنتههرل قامههت دارد و ثبههات در حرکههت را فههراه
میکند نیز شامل شود (فریمن  .)۸9۲0بهر همهین اسها
مل ق در این تل یق به دنبال تأثیر تمرینات ثبهات مرکهزی
در دو سطح پایدار و ترامپولین بر دامنه جابجایی مرکز فشار
( )COPdو سههرتت جابجههایی مرکههز فشههار ( )COPvelدر
ورزشکاران دارای بیثباتی مزمن مچ پا است.
روش پژوهش
تل یق حاضر از نوع نیمهتجربی و طر تل یق پیشآزمون-
پسآزمون با گروه کنترل است .این تل یهق در پهاییز سهال
 ۸۰9۸در آزمایشگاه حرکات اصالحی دانشگاه اصفهان انجا
شد .جامعه آماری تل یق حاضر شامل زنان والیبالیسهت ۸۸
تا ۰۳سال دارای بیثبهاتی مهزمن مهچ پها در شههر اصهفهان
بودنهد کههه حهداقل  0سههال سهاب ه فعالیهت ورزشهی مههنظ
داشتند از ایهن میهان  ۰۲آزمهودنی بهصهورت هدفمنهد بهر
اسا معیارهای ورود به تل یهق انتخهاب شهده و بهصهورت
غیرتصادفی بر اسا امکهان حضهور در ج سهات تمهرین بها
توجه به ملل روز و سهاتت برگهزاری کهال در دو گهروه
تجربی (تمرین در سطح ناپایهدار (ترامپهولین) و تمهرین در
سطح پایدار (سطح زمین)) و یک گروه کنترل قرار گرفتند.
در پسآزمون  ۲نفر به دلیل انصراف و تهد ادامهه مداخ هه

۰

تمرین ریزش آماری وجود داشهت کهه در نهایهت اطالتهات
مربوط به  ۰۳نفر مورد تجزیه و تل یل قرار گرفت.
برای تعیین حهداقل تعهداد نمونهه تل یهق از نهر افهزار
برآورد حج نمونه  G-Power 3.1برای توان آزمهون ۳/90
اندازه اثر  ۳/۸۳و سطح معنهاداری  ۳/۳0اسهتفاده و تعهداد
حداقل  ۸۳نفر برای هر گروه تعیین گردید.
معیارهههای ورود بههه تل یههق شههامل .۸ :کسههب امتیههاز
پایینتر یا مساوی  %9۳در پرسشنامه شاخص ناتوانی مچ پا
 .3امتیاز پهایینتر یها مسهاوی  %۸۳در پرسشهنامه شهاخص
ورزشههی نههاتوانی مههچ پهها  .۰سههاب ه ابههتال بههه پیچخههوردگی
یکطرفه مچ پا حداقل ۸3ماه قبل از مطالعه کهه منجهر بهه
درد تور و ف دان تم کرد شده است و  .0ساب ه حداقل دو
بار تود ضایعه و یا احسا بیثباتی و یا همان خهالی شهدن
پای درگیر در  ۲ماه اخیهر بهود (بهروون و همکهاران 3۳۳9؛
هاک و همکاران  .)3۳۸0معیارهای خروج از تل یق شهامل:
 .۸سههاب ه پیچخههوردگی مههچ پهها در  ۲هفتههه قبههل از شههروع
تل ی هق  .3سههاب ه شکسههتگی ی ها جراح هی انههدا تلتههانی
 .۰ساب ه دیگر آسیبها تضالنی -اسک تی در  ۲هفته قبل از
شروع تل یق و  .7حضور نامنظ در ج سهات تمرینهی بهود
(بروون و همکاران 3۳۳9؛ هاک و همکاران .)3۳۸0
پس از انتخاب آزمودنیها خالصهای از طر تل یهق در
فر معرفی تل یق برای آزمودنیها توضیح داده شد پس از
تکمیههل فههر رضههایتنامه توسههآ آزمههودنیههها اطالتههات
جمعیتشناسی آنها شامل قد وزن سن و ساب هی ورزشهی
در فر جمعآوری اطالتات ثبت شد .سپس در هر سه گهروه
در پیشآزمون  COPdو  COPvelدر جهت قدامی -خ فهی
( )APو داخ ی -خارجی ( )MLبرای هر دو وضهعیت حالهت
ایستادن تکپا و فرود تکپا مورد ارزیابی قرار گرفت .پهس از
انجا پیشآزمون آزمودنیهای هر دو گروه تجربی (تمهرین
در سههطح ناپایهدار (ترامپههولین) و تمههرین در سههطح پایهدار
(سطح زمین)) تمرینات ثبات مرکزی را به مهدت  ۸هفتهه و
هر هفته  ۰ج سه به مدت  ۰۳الی  0۳دقی ه بههطور مشهابه
اجرا کردند با این تفاوت که گروه تمرین در سهطح ناپایهدار
تمرینات را روی ترامپولین و گروه تمهرین در سهطح پایهدار
تمرینههات را در سههطح زمههین انجهها دادنههد (جههدول)۸
(ویالردسون  )3۳۸7و گروه کنترل فعالیت روزمره خهود را
انجا دادند .پس از پایان دوره تمرینی پسآزمون با شهرایآ
پیشآزمون برای هر سه گروه انجا شد .آزمونگرهها نسهبت
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به آزمودنیهای گروههای مداخ ه و کنترل کور شدند.
برای ارزیابی نوسهانات پاسهرر در دو وضهعیت ایسهتادن
روی یکپا و فرود تکپا از دستگاه فوت اسکن ورژن RS ( 3
 )scan International, Olen, Belgiumاسههتفاده شههد.
دستگاه دارای ابعاد  ۲۳*7۳سهانتیمتهر و  7۳9۲حسهگر بها
فرکانس نمونهگیری  ۰۳۳هرتز است.
نلوه اجرای آزمون افت -فرود :برای اجرای آزمون افت-
فرود آزمودنی در وضعیتی متعادل نزدیک به لبه سکویی بها
ارتفاع  7۳سانتیمتر طوری میایستاد کهه پهای آسهیبدیده

در حالت مع ق (پاشنه پها در تمها بها لبهه ج هویی سهکو)
قرارگرفته و با پای تکیه بهنلویکهه انگشهتان از لبهه سهکو
بیرون بماند از روی سکو سه بهار بها پهای آسهیبدیده روی
مرکز فوت اسهکن فهرود را اجهرا کنهد .بعهد از ههر فهرود از
آزمودنی خواسته میشد وضعیت را برای  3۳ثانیه نگهه دارد.
هر آزمودنی سه کوشش صلیح را بافاصه ه  ۰۳ثانیهه انجها
میداد (شکل ( )۸رو و همکاران .)3۳۳0

شکل  :1آزمون افت  -فرود :A ،وضعیت شروع :B ،وضعیت فرود تکپا

نحوه ایستادن روی یکپا :نلوه اجرا به این صورت بهود
که در حالیکه آزمودنی پای سال را بهاال و دسهتها را روی
لگن قرار میداد به مدت  3۳ثانیه روی پهای آسهیبدیده در
وسآ فوت اسکن میایستاد .این تسهت سهه مرتبهه بهر روی
پههای آس هیبدیده انجهها و میههانگین رکوردههها بههرای آنههالیز
استفاده شد (پائو و همکاران .)3۳۸3
محاسبببات مرطببو طببه  COPdو  COPvelمطبباط

فرمولهای زیر انجام شد (پهائو و همکهاران 3۳۸3؛ پهائو و
همکاران 3۳۸۳؛ جاودانه و همکاران :)3۳۸۲
M/L COPd (mm) = Xmax −X min
A/P COPd (mm) = Ymax – Ymin

)𝑠A/𝑃 𝐶𝑂𝑃𝑣𝑒𝑙 (𝑚𝑚/
2

) 𝑖𝑌 ∑𝑛−1 √(𝑌𝑖+1 −
𝑡

=

روش تجزیه و تحلیل آماری :بها توجهه بهه ویژگیههای
طر تل یق برای ارزیابی تغییهرات بهین گروههی از تل یهل
واریانس یکراهه ۸استفاده شهد .در گهزارش تل یهل واریهانس
شاخص انهدازه اثهر مربهع امگها ) )ω²اسهتفاده شهد .در ایهن
تل یلها سطح معنهاداری  ۳/۳0در نظهر گرفتهه شهد .بهرای
م ایسههای چندگانه از آزمون تی با کنترل نرخ خطای نهوع
اول خانوادگی به روش ههول  -بهونفرونی 3اسهتفاده شهد .در
آزمون تی شاخص اندازه اثهر کهوهن ( )Cohen's dاسهتفاده
شد.

2

) 𝑖𝑋 ∑𝑛−1 √(𝑋𝑖+1 −
𝑡

= )M/L COP𝑣𝑒𝑙 (mm/s

1. One-Way ANOVA
2. Holm-Bonferroni

0
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جدول  :1طرنامه تمرینات ثبات مرکزی
تمرین
چرخش روسی
پرتاب پا به ج و
پالنک بهصورت دمر
چرخش تنه در حالت
نشسته با توپ مدیسنبال
خ شدن جانبی با دمبل
حرکت دادن وزنه بهصورت
قطری
اسکات پاباز با دستهای
باالی سر
راه رفتن در پوزیشن النچ
با توپ همراه با چرخش
تنه
پرتاب توپ مدیسنبال از
زیردست

هفته
اول

هفته
دو

هفته
سو

هفته چهار

هفته
پنج

هفته
شش

هفته
هفت

هفته
هشت

۸۳*3ثانیه
۸۳*3ثانیه
۸۳*3ثانیه

۸۳*۰ثانیه
۸۳*۰ثانیه
۸۳*۰ثانیه

۸0*۰ثانیه
۸0*۰ثانیه
۸0*۰ثانیه

۸0*۰ثانیه
۸0*۰ثانیه
۸0*۰ثانیه

3۳*3ثانیه
3۳*3ثانیه
3۳*3ثانیه

3۳*۰ثانیه
3۳*۰ثانیه
3۳*۰ثانیه

30*3ثانیه
30*3ثانیه
30*3ثانیه

30*۰ثانیه
30*۰ثانیه
30*۰ثانیه

۸۳*3ثانیه

۸۳*۰ثانیه

۸0*۰ثانیه

۸0*۰ثانیه

3۳*3ثانیه

3۳*۰ثانیه

30*3ثانیه

30*۰ثانیه

۸۳*3تکرار

۸۳*۰تکرار

۸0*۰تکرار

۸0*۰تکرار

3۳*3تکرار

3۳*۰تکرار

30*3تکرار

30*۰تکرار

۸۳*3تکرار

۸۳*۰تکرار

۸0*۰تکرار

۸0*۰تکرار

3۳*3تکرار

3۳*۰تکرار

30*3تکرار

30*۰تکرار

.....................

۸۳*3تکرار

۸۳*۰تکرار

۸0*3تکرار

۸0*۰تکرار

3۳*3تکرار

3۳*۰تکرار

30*3تکرار

.....................

.....................

۸۳*3تکرار

۸۳*۰تکرار

۸0*3تکرار

۸0*۰تکرار

3۳*3تکرار

3۳*۰تکرار

.....................

.....................

۸۳*3تکرار

۸۳*۰تکرار

۸0*۰تکرار

۸0*۰تکرار

3۳*3تکرار

3۳*۰تکرار

نتایج
در این تل یق تعداد  ۰۳ورزشهکار مبهتال بهه  CAIپهس از
ارزیابی بر اسا معیارهای ورود و خروج از تل یق؛ در قالب
سه گروه تمرین در سهطح ناپایهدار (ترامپهولین) تمهرین در
سطح پایدار (زمین) و گروه کنترل شهرکت نمودنهد .قبهل و
بعههد از اتمههال مداخ ههههای تمرین هی متغیرهههای  COPdو
 COPvelآزمهودنیهها بهرای ارزیهابی نوسهان پاسهرر مههورد

ارزیابی قرار گرفت.
در جهههدول شهههمارهی  3ویژگهههیههههای دموگرافیهههک
آزمودنیها ارائه شده است .قابل ذکر است کهه ویژگهیههای
جمعیت شناختی سه گروه توسآ تل یل واریهانس یکراههه
م ایسه شد .با توجه به اینکه ههیچ تفهاوت معنهاداری بهین
گروهها وجود نداشهت مهیتهوان آنهها را از حیهث جمعیهت
شناختی همگن در نظر گرفت.

جدول  :۲ویژگیهای دموگرافیک آزمودنیهای تحقی ()Mean±SD
متغیر
سن (سال)
قد (سانتیمتر)
وزن (کی وگر )
)kg/m2( BMI

گروه تمرین سطح ناپایدار
( ۸۳نفر)

گروه تمرین سطح پایدار
(۸۳نفر)

گروه کنترل
( ۸۳نفر)

F

P

33/0۳± 3/۲۰
۸3۳/۸۳± ۰/9۸
۲3/7۳± 3/۸3
3۰/۸۰ ± ۸/۰۲

33/۸۳± 3/3۲
۸۲3/۲۰± 3/۸۰
۲۸/۲۳ ± 3/۰۲
37/70 ± ۸/۰۳

33/۲۳± 3/9۸
۸۲۸/9۳± ۰/۸7
۲9/7۳ ± ۰/۳3
37/۰۲ ± ۸/۲۳

۳/۳9۸
۸/۰3
3/۳7
3/۲0

۳/9۸
۳/3۸
۳/۸0
۳/۳9۳

برای ارزیهابی تفهاوت بهین سهه گهروه از آزمهون تل یهل
واریانس یکراهه استفاده شد که نتایج آزمون بعد از مداخ ه
در سه گروه نشان داد که بهین گروهههای تمهرین در سهطح

ناپای هدار تمههرین در سههطح پای هدار و کنتههرل در متغیرهههای
 COPdو  COPvelتفههاوت معنههاداری وجههود داشههته اسههت
(( )P>۳/۳0جدول.)۰

۲
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جدول  :3میانگین متغیرهای  COPdو  COPvelدر پیش و پس از اعمال مداخلههای تمرینی طه همراه مقادیر گروه کنترل
طا استفاده از آزمون تحلیل واریانس یکراهه
متغیر

جابجایی مرکز فشار
در وضعیت ایستا
)(mm

سرتت جابجایی
مرکز فشار در
وضعیت ایستا
)(mm/s

جابجایی مرکز فشار
در وضعیت فرود
تکپا )(mm
سرتت جابجایی
مرکز فشار در
وضعیت فرود تکپا
)(mm/s

جهتها

مرح ه
آزمون

داخ ی-
خارجی
قدامی-
خ فی
داخ ی-
خارجی
قدامی-
خ فی
داخ ی-
خارجی
قدامی-
خ فی
داخ ی-
خارجی
قدامی-
خ فی

پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

سطح ناپایدار
()Mean±SD

گروه
سطح پایدار
()Mean±SD

3۳/۲۳± 3/07
۸۳/۳۰± 7/۲۳
7۲/7۳± 3/۸۰
۰7/07± 7/30
30/۸3± ۲/00
۸۲/۰۳± 7/۸3
07/۸۰± ۸۰/۸۸
۰9/۸۸± 3/۳7
۲۳/93± ۸۸/93
0۳/۰۳± ۸/۸۸
۸۸۸/9۳±۸۸/۰۳
9۸/0۳±۸0/۲۸
۲۲/33± ۸۰/0۸
03/30± ۸۳/7۰
۸3۸/7۰±3۸/۳۸
۸۳۳/3۰±۸7/۲۸

3۰/۳9± 3/0۰
۸۲/۸۳± ۲/۸۸
73/۸۰±3/03
7۳/۳3± 7/۸۰
33/۳9± 3/73
33/9۸± 3/۸۰
0۳/۲۳±۸۰/۳۳
70/۸3± ۸3/۳3
۲۲/۳۸±۸3 /70
۲۳/93± 9/7۲
۸۸۲/۸۳±۸9/7۲
۸۳9/۲۳±۸3/۸۳
3۸/3۰±۸7 /3۳
۲۲/۰3± ۸3/7۲
۸3۰/۸۳±3۳/3۲
۸۸9/۲۸±۸۸/۸0

کنترل
()Mean±SD

(F)3 33

P

ω²

33/۸۲± ۲/3۰
3۰/0۸± ۲/30
77/۲۳±3/3۳
77/۸0± ۲/7۳
30/90± ۸/۰۳
3۲/۲7± 3/۲0
03/۸3±۸۸/30
0۰/۸0± ۸۸/۸3
۲7/33± ۸۸/۸0
۲0/3۸± ۸۳/۳7
۸۸۰/۰۳±۸3/9۸
۸۸0/0۳±۸3/۸۸
۲3/۸3± ۸7/۳0
۲3/97± ۸۰/۳7
۸۸9/0۲±۸3/77
۸۸۸/9۲±۸۸/۳9

۳/۰0
۸۰/۳۸
۳/79
۸۸/3۰
۳/۳۸
3/۲۸
۳/۸9
7/70
۳/0۰
۲/۸0
۳/۸۰
0/0۳
۳/۰0
7/9۲
۳/۳3
7/30

۳/3۳
*>۳/۳۳۸
۳/۲۸
*>۳/۳۳۸
۳/9۸
*۳/۳۳3
۳/۸3
*۳/۳3
۳/09
*۳/۳۳7
۳/۸3
*۳/۳۸
۳/3۸
*۳/۳۸
۳/9۰
*۳/۳3

۳/۳۳۳
۳/77
۳/۳۳۳
۳/7۳
۳/۳۳۳
۳/۰۸
۳/۳۳۳
۳/۸۸
۳/۳۳۳
۳/3۸
۳/۳۳۳
۳/3۰
۳/۳۳۳
۳/3۳
۳/۳۳۳
۳/۸۸

*وجود تفاوت معنادار درونگروهی

نتایج آزمون تع یبی هول  -بونفرونی نشان داد بهین میهزان
 COPdو  COPvelگروه تمرین در سطح ناپایهدار بها گهروه
تمرین در سطح پایدار و گروه کنترل در دو آزمون ایسهتادن
تک پا و افت  -فرود اختالف معناداری وجهود دارد و میهزان
 COPdو  COPvelدر گروه تمرین در سطح ناپایهدار کمتهر
از دو گهروه دیگهر اسهت ( .)P>۳/۳0همرنهین بهین میهزان
 COPdگروه تمهرین در سهطح پایهدار بها گهروه کنتهرل در

آزمون ایستادن تک پا اختالف معناداری وجود دارد و میزان
 COPdگروه تمرین در سطح پایدار کمتهر از گهروه کنتهرل
است ( .)P>۳/۳0ولی بین میزان  COPdدر آزمون فهرود و
 COPvelدر دو آزمون ایستان تک پا و فهرود گهروه تمهرین
در سطح پایهدار بها گهروه کنتهرل تفهاوت معنهاداری وجهود
نداشت (( )P<۳/۳0جدول .)7

جدول  :0نتایج مقایسههای چندگانه طا استفاده از روش هولم -طونفرونی جهت طررسی تفاوت طین گروهها در پسآزمون

متغیر

جهتها
داخ ی -خارجی

جابجایی مرکز فشار در
وضعیت ایستا )(mm

گروه
سطح پایدار
سطح ناپایدار

قدامی -خ فی

سطح پایدار
سطح ناپایدار

سرتت جابجایی مرکز
فشار در وضعیت ایستا
)(mm/s

داخ ی -خارجی
قدامی -خ فی

سطح پایدار
سطح ناپایدار
سطح پایدار

T
سطح ناپایدار
کنترل
کنترل
سطح ناپایدار
کنترل
کنترل
سطح ناپایدار
کنترل
کنترل
سطح ناپایدار

3/03
3/07
0/۸۳
3/07
3/3۳
7/37
3/7۲
۸/۰9
۰/۸0
۸/33

pholm
*

۳/۳۰۰
*۳/۳۰۰
*>۳/۳۳۸
*۳/۳۰7
*۳/۳۰3
*>۳/۳۳۸
*۳/۳7۸
۳/۸3
*۳/۳۳3
۳/3۸

Cohen's d
۸/37
۸/۳7
3/۰۰
۸/73
۳/9۳
۸/90
۸/3۲
۳/00
۸/37
۳/۲۸
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سطح ناپایدار

جابجایی مرکز فشار در
وضعیت فرود تکپا
)(mm

داخ ی -خارجی

سطح پایدار
سطح ناپایدار

قدامی -خ فی

سطح پایدار
سطح ناپایدار

سرتت جابجایی مرکز
فشار در وضعیت فرود
تکپا )(mm/s

داخ ی -خارجی

سطح پایدار
سطح ناپایدار

قدامی -خ فی

سطح پایدار
سطح ناپایدار

کنترل
کنترل
سطح ناپایدار
کنترل
کنترل
سطح ناپایدار
کنترل
کنترل
سطح ناپایدار
کنترل
کنترل
سطح ناپایدار
کنترل
کنترل

۸/۲3
3/90
3/0۸
۸/۸
۰/۲۸
3/7۳
۳/30
۰/۸9
3/03
۳/39
3/۲9
3/00
۳/۳۸
3/7۸

۳/3۳
*۳/۳۸9
*۳/۳۰۲
۳/3۸
*۳/۳۳7
*۳/۳73
۳/77
*۳/۳۸
*۳/۳۰3
۳/33
*۳/۳37
*۳/۳7۸
۳/9۰
*۳/۳7۸

3

۳/۲9
۸/7۰
۸/۸3
۳/73
۸/۲
۸/۳۸
۳/۰۰
۸/7۲
۸/3۸
۳/۸3
۸/3۸
۸/۸9
۳/۳۰
۸/۸0

* وجود تفاوت معنادار بین گروهی

طحث
هدف از این تل یهق بررسهی اثرگهااری  ۸هفتهه تمرینهات
ثبات مرکزی در سطح پایدار (سطح زمین) و ناپایدار (سهطح
ترامپولین) بر نوسانات پاسرر در ورزشکاران دارای بیثبهاتی
مزمن مچ پا بود .که میزان جابجایی و سرتت جابجایی مرکز
فشار در دو حالت ایستادن تکپا و فرود تکپا مورد ارزیهابی
قرار گرفت .نتایج تل یق بیانگر آن اسهت کهه انجها هشهت
هفته تمرینات ثبات مرکزی روی ترامپولین نسبت به انجها
تمرینات روی سطح زمین تأثیر بیشهتری در کهاهش میهزان
جابجایی و سرتت جابجایی مرکز فشار در ورزشکاران دارای
 CAIدارد.
بسیاری از تل ی ات به ن هش قهدرت و کنتهرل تصهبی-
تضالنی ناحیه مرکزی بدن در حف ثبات و ج وگیری از بهر
ه خوردن تعادل در بیماران مخت هف اشهاره کردهانهد .ایهن
تضههالت بهها ایجههاد پایهههای بهها ثبههات بههرای انههدا تلتههانی
اغتشاشات و نیروهای خارجی وارد شهده بهه تنهه را کنتهرل
کرده و از این طریهق باتهث افهزایش تعهادل بهدن میشهوند
(فی یپا و همکاران  .)3۳۸۳از طرفی ثبهات ناکهافی تضهالت
ناحیه مرکزی بدن میتواند باتث ایجهاد خسهتگی و کهاهش
تم کرد در حین فعالیت شود و با توجه به ن ش این تضالت
در فعالسازی تضالت اندا های تلتانی بهطوریکه در افراد
سههال تض هالت ترضههی شههک و مههولتیفیههدو ههها ۸۸۳
می یثانیه قبل از حرکت اندا تلتانی فعال میشوند تا ثبات
ستون ف رات را تأمین نمایند هرگونه ضعف در این تضهالت
منجر به تأخیر در فعالسازی تضالت اندا تلتهانی و ایجهاد

آسیبهای مخت ف میشود (جیکپس و همکاران .)3۳۳3
مل ان نشان دادهاند که انجا تمرینات ثبات مرکزی با
افزایش قدرت و فراخوانی بهتر تضهالت ایهن ناحیهه سهبب
بهبود ثبات وضعیتی میشهود (لیتهون و همکهاران .)3۳۳7
این نهوع تمرینهات از طریهق تم کهرد بهتهر تنهه در کنتهرل
گشتاورهای حاصل از حرکت تنه و انهدا فوقهانی و افهزایش
قدرت تضالت در م اب ه با نیروهای وارد آمده در سه صهفله
حرکتی ثبات مهرهها را فراه میکنهد کهه مهیتوانهد پایهه
مستلکمی برای حرکات ملسوب شود و از ایهن طریهق بهر
تعادل تأثیرگاار باشد (ساندری و جاناتهان 3۳۸۰؛ فی یپها و
همکاران  .)3۳۸۳بنابراین در ارتباط با مکانیس تأثیر انجا
تمرینات ثبات مرکزی بر مفصل مچ پها مهیتهوان گفهت بها
توجه به قرارگیری مرکز ث ل در این ناحیه ت ویهت تضهالت
این ناحیه باتث بهبود کنترل تصهبی -تضهالنی و جابجهایی
کمتر مرکز ث ل به خارج از سطح اتکها و کهاهش نوسهانات و
بهبود حف تعادل میشهود (جیکهپس و همکهاران .)3۳۳3
این یافته با نتایج تل یق ساندری و جاناتان ( )3۳۸۰که بهه
بررسی تأثیر  ۲هفته تمرینات ثبات مرکزی بر بهبود تعهادل
پویا در ورزشکاران دبیرستانی پرداختهاند بها نتهایج تل یهق
سههکندیز و همکههاران ( )3۳۸۳کههه بههه بررس هی  ۸3هفتههه
تمرینات ثبات بر قدرت اسهت امت انعطافپهایری و تعهادل
زنههان ک تلههرک پرداختهانههد و نتههایج تل ی هق ولیسههون و
همکاران ( )3۳۳0کهه در یهک مطالعهه مهروری بهه بررسهی
اثربخشی تمرینات ثبات مرکزی بهر تعهادل پویها و تم کهرد
افراد مبتال به ناپایداری تم کردی مچ پا پرداختند ه راسهتا

۸
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تأثیر تمرینات ثبات مرکزی ......

است .ولی با نتایج تل ی ات ساتو و موخا ( )3۳۳9که پس از
اجرای شش هفته تمرینات ثبات مرکهزی بهر روی دونهدهها
پیشرفت معناداری در تعادل آزمودنیها به دست نیاوردند و
نتایج تل یق مرادی و همکاران ( )3۳۸0که به بررسهی اثهر
آنی تمرینات ثبات مرکزی بر نوسان پاسرر ورزشکاران مهرد
با بیثباتی تم کردی مچ پا پرداختند در تناقض اسهت؛ کهه
شاید شدت مدت و نوع تمرینات جنس آزمودنیهها تسهت
تعادلی مورد استفاده و توام ی دیگر دلیل این تناقض باشهد
که با مطالعه حاضر متفاوت بوده است.
از دیگهر نتهایج تل یهق حاضهر کهاهش معنهادار میهزان
جابجایی و سرتت جابجهایی مرکهز فشهار در پسآزمهون در
گروهی که تمرینات را روی سهطح ترامپهولین انجها دادنهد
نسبت به گروهی که روی سهطح زمهین انجها دادنهد بهود.
بیشههتر مل ههان ت یهده دارنههد کههه پههس از آسهیب میهزان
پیا های حسهی پیکهری -ملیطهی کهاهشیافتهه و متعاقبها
کنترل تصبی -تضهالنی مختهل مهیگهردد کهه توسهعه یها
برقراری مجدد حس حرکت و کنتهرل تصهبی -تضهالنی در
ورزشکاران آسیب دیده خطر آسهیب مجهدد را بهه حهداقل
میرساند؛ بدین منظور ارائه پروتکلهای توانبخشی ورزشهی
میتواند انتخابی برای برقهراری مجهدد حهس حرکهت باشهد
(پهرنتیس 3۳۸۸؛ بهن و همکهاران  .)3۳۸۰یکهی از دالیهل
احتمالی بهبود تعادل آزمودنیها پهس انجها تمرینهات روی
ترامپولین میتواند بهبود سازگاریهای تصبی تضالنی ایجاد
شههده و تلریهک گیرنههدههای حههس تم هی باشههد .در واقههع
استفاده از سطح ناپایداری مانند ترامپهولین تعهادل را بهره
زده تلریک حسی مورد نیهاز در بهین پوسهت و مفاصهل را
افزایش و تکسالعملهای تعادلی ناشی از تلریک مکانیسه
قرارگیری بدن را نیز افزایش میدهد (لوید .)3۳۳3
از طرفی تلت تأثیر قرار گرفتن میزان نوسهان پاسهرر و
حف تعادل در افراد دارای بیثباتی مزمن مهچ پها بهوسهی ه
انجا تمرینات روی ترامپولین شهاید طبهق نظریهه تم کهرد
سیستمی که بیان میکند توانایی کنترل وضهعیت بهدن در
فضا ناشی از اثر مت ابل و پیریده سیست تصهبی و سیسهت
استخوانی تضالنی است باشد .این سیست کنتهرل پاسهرر
حف تعادل و متعاقب آن ایجاد حرکهت را مسهت ز تهداخل
دادههههای حسهی بههرای تشههخیص موقعیهت بههدن در فضهها و
همینطور توانایی سیست تضهالنی -اسهک تی بهرای اتمهال
نیرو میداند .طبق این نظریه توامل اسک تی -تضالنی مهثثر

در تنظههی کنتههرل بههدن شههامل دامنههه حرکتههی مفصههل
خصوصیات تض ه و ارتباط بیومکانیکی قسهمتهای مخت هف
میباشد (سکیر و همکاران  .)3۳۳3از دیگهر دالیهل بهبهود
تعادل تلت تأثیر قهرار گهرفتن ارگانههای تماسهی حسهی
است که توانایی تأثیر بر روی حرکت و وضعیت بدن را نیهز
دارند که ه مانند گیرندههای پوسهتی در پوسهت و هه در
الیههای تمیقتر قرارگرفتهاند (ریمهان  .)3۳۳3آنههایی کهه
در سطح کف پا قرار دارند اهمیت ویژهای دارند و اطالتهات
مربوط به نلوه توزیع وزن بر روی هر پا و همرنین بهین دو
پا را تأمین میکنند .این گیرنهدهها نههتنها منبهع مهمهی در
وضعیت ایستا و نوسان بدن هستند ب که به هنگها حرکهات
پویها و تم کهردی نیهز ن هش مهمهی بهازی مهیکننهد .ایهن
گیرنههدههای پوسههتی اطالتههاتی را فههراه مهیکننههد کههه بهها
اطالتات رسیده از گیرندههای مفصه ی و تضهالنی ترکیهب
میشود تا پیا های سیست تصهبی بهتهر بتواننهد حرکهت و
تعادل را هدایت نمایند (ریمان  .)3۳۳3این یافته بها نتهایج
بهدست آمده از تل ی ات رایت و همکاران ( )3۳۸۲کاگ و
همکاران ( )3۳۸۲میت ر و همکاران ( )3۳۸0که بهه بررسهی
تأثیر انجا تمرینات تعادلی بر روی سطو ناپایهدار مخت هف
بر تعادل افهراد سهال و افهراد دارای  CAIپرداختهانهد و بها
نتایج تل ی ات کی و همکهاران ( )3۳۸9پهاش و همکهاران
( )3۳۸9که به بررسی تأثیر انجا تمرینهات روی ترامپهولین
بر تعادل افراد مخت ف پرداختهاند ه راسهتا اسهت .ولهی بها
نتایج تل یق رونی و همکاران ( )3۳۸9که تأثیر پهرش روی
ترامپولین را بر تعادل بررسی کردند در تناقض است؛ کهه از
جم ه دالیل احتمالی ایهن تنهاقض مهیتهوان بهه تفهاوت در
آزمودنیها نوع تمرین و تست انجا شده اشاره کرد .تل یق
حاضر دارای ملدودیتهای بود که از آن جم ه میتهوان بهه
ک بودن تعداد آزمودنیها و تهد وجهود جنسهیت مهرد در
نمونه آماری اشاره نمود که ممکن اسهت بهر نتهایج اثرگهاار
باشههد بنههابراین توص هیه میشههود کههه در مطالعههات آینههده
ملدودیتهای ذکر شده در نظر گرفته شود.
نتیجهگیری
از نتایج پژوهش حاضر میتوان اینگونه اسهتنباط کهرد کهه
انجا هشت هفته تمرینات ثبات مرکزی بهر روی ترامپهولین
نسبت به انجا این تمرینات بر روی زمین تأثیر بیشهتری در
کاهش میزان  COPdو  COPvelدر افهراد دارای بهیثبهاتی
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تشکر و قدردانی
م الههه حاضههر برگرفتههه از رسههالهی دکتههری آسیبشناس هی
ورزشی و حرکات اصهالحی اسهت کهه بها حمایهت دانشهگاه
 بدینوسی ه.اصفهان (دانشکده ت و ورزشی) انجا شده است
از تما تزیزانهی کهه در انجها تل یهق حاضهر مها را یهاری
.نمودند تشکر و قدردانی میگردد

مههزمن مههچ پهها دارد بنههابراین مههیتههوان پیشههنهاد داد در
توانبخشی مچ پا از انجا تمرینات ثبهات مرکهزی در سهطح
 تضهالنی- ترامپولین بههتنوان یهک روش تمرینهی تصهبی
جهت تسهیل ملدودیت ناشی از ایهن آسهیب ماننهد ن هص
کنتههرل پاسههرر و تعههادل جهههت دسههتیابی سههریعتر بههه
.تم کردهای ورزشی استفاده شود
مالحظات اخالقی
این مطالعه زیر نظر کمیتهه اخهال دانشهگاه اصهفهان و بها
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