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Abstract
The aim of this study was to compare the functional test scores (FTSs) in football players
with and without chronic ankle instability (CAI). Totally, 26 athletes with CAI and 26
healthy athletes were selected as a sample. The Y test was used to assess balance, the
McGill test for core stability, the landing error scoring system to assess landing mechanics,
the timed single-leg hop to evaluate performance and the tuck jumps to identify
neuromuscular defects. Multivariate analysis of variance (MANOVA) was used to analyze
the data. The results showed that there was a significant difference between the tuck jumps
single-leg hop, trunk extensor muscle endurance and trunk flexor muscle endurance as
well as there was a significant difference in posteromedial and posterolateral balance
between the two groups (P≤0.05). Based on the results of the present study, it is
recommended that the coaches should use field functional tests to identify functional
defects in athletes with CAI to design prevention and rehabilitation programs.
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Introduction
The ankle joint is one of the most injurable joints of the lower limb, accounting
for about 10 to 35% of whole sports injuries in this area (1). People with chronic
ankle instability experience many motor-sensory and biomechanical changes
leading to recurrent ankle sprain (2). It is necessary to develop a strategy to
prevent re-injuries given that chronic ankle instability leads to numerous negative
consequences. Functional tests allow coaches and health professionals to identify
latent functional defects quickly and at the lowest cost in people with chronic
ankle instability by screening athletes through simple tests. Therefore, the aim of
this study was to compare the scores of some functional tests in athletes with
chronic ankle instability (CAI) and healthy athletes.

Methodology
This case-control study was conducted in the sport sciences laboratory of the BuAli Sina University of Hamadan in 2020. The statistical population of the present
study was all male football players in Hamedan who were active at the club level.
Totally, 48 football players with at least 18 years old, 3 years of regular exercise
in the field of football and a history of ankle sprain at least once in the past year,
leading to pain and loss of performance for more than a day were participated in
the present study. They were then divided into two CAI (n=26) and healthy (n=26)
groups through an available and purposive method. Participants' performance was
evaluated in six steps using functional tests. The first step was to evaluate CAI in
subjects using Cumberland Questionnaire (3). In the second step, the Y balance
test was used to measure dynamic postural control (4). The third step was the sixmeter timed hope test to evaluate athletes' jump-landing ability (5). The landing
error scoring system test was applied in the fourth step to evaluate landing
mechanics (5). The fifth step was the tuck jump test to identify neuromuscular
defects (5). The sixth step was McGill test, which was utilized to evaluate the
functional endurance of central body muscles (6). Shapiro-Wilk test was then used
to evaluate the normality of data distribution. An independent t-test was used to
compare the demographic characteristics of the two groups. Multivariate analysis
of variance (MANOVA) at a significance level of 0.05 was used to compare
research variables between CAI and healthy groups.

Results
The demographic characteristics of the subjects in both the CAI and healthy
groups are presented in table 1. As can be seen, there is no significant difference
between the two groups in the values of age, height, weight and exercise history
of the subjects (P ≥ 0.05). However, there was a significant difference between
CAI and healthy groups in the degree of ankle instability (P ≤ 0.05). The results
of MANOVA showed a significant difference between CAI and healthy groups in
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the degree of the six-meter timed hope test (P ≤ 0.05). The time of the single-leg
hop test was higher in the CAI group than healthy group. The results suggested
that there was a significant difference between CAI and healthy groups in the
endurance of the extensor and flexor muscles of the trunk (P ≤ 0.05). However,
there was no significant difference in the endurance of the left and right lateral
flexor muscles (P ≥ 0.05). The endurance of core muscles was lower in the CAI
group than healthy group. The findings indicated that there was a significant
difference between the two groups in the posterior-medial and posterior-lateral
direction of the Y balance test (P ≤ 0.05). Nevertheless, there was no significant
difference in the anterior direction (P ≥ 0.05). The degree of balance in all three
anterior, posterior-medial, and posterior-lateral directions was lower in the CAI
group than healthy group. The findings represented that there was no significant
difference between the CAI group than healthy group in scores of tuck jump and
landing error scoring system (P ≥ 0.05). The results showed that the scores of the
tuck jump and landing error scoring system were higher in the CAI group than
healthy group.

Discussion
The present study compared the scores of some functional tests in athletes with
CAI and healthy individuals. The present findings indicated that there was a
significant difference between CAI and healthy groups in the McGill test, Y
balance and six-meter timed hop test. It can be concluded that postural control is
impaired in the CAI group. In general, it can be said that balance control and
postural stability are complex processes and related to several kinetic and
kinematic factors such as range of motion of femur, knee and ankle joints, and
flexibility as well as strength of lower limb muscles (7). Moreover, there is a
relationship between the endurance of the trunk extensor muscles and sensorymotor system, which decreases balance and coordination (8). Decreased
endurance in the core area of the body increases posture oscillation and thus
reduces sports performance. According to the results achieved from the study,
sports coaches and rehabilitation specialists are recommended to use simple, lowcost field functional tests to identify athletes prone to CAI and design injury
prevention programs.
Article Message
According to the above, it can be stated that lack of coordination, defect in
mechanical receptors and changes in sensory-motor pattern affect the control of
postural stability and quality of performance in people with CAI and increase the
probability of re-injury occurrence.
Keywords: Movement Assessment, Chronic Ankle Instability, Athlete
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مقالة پژوهشی

مقایسة نمرات آزمونهای عملکردی در فوتبالیستهای با و بدون بیثباتی مزمن
مچ پا
فرزانه ساکی ،1شیما بختیاری خو  ،2کوسار ابراهیم فقی محمود  ،3عرفان شکیبا
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 .1استادیار ،گروه آموزشی آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی ،دانشکدة علوم ورزشی ،دانشگاه بوعلی
سینا ،همدان ،ایران (نویسنده مسئول).
 .2کارشناسی ارشد ،گروه آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی ،دانشکدة علوم ورزشی ،دانشگاه بوعلی سینا،
همدان ،ایران.
 .3کارشناسی ارشد ،گروه آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی ،دانشکدة علوم ورزشی ،دانشگاه بوعلی سینا،
همدان ،ایران.
 .4کارشناسی ارشد ،گروه آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی ،دانشکدة علوم ورزشی ،دانشگاه بوعلی سینا،
همدان ،ایران.
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چکیده
هدف از پژوهش حاضر مقایسة نمرات آزمونهای عملکردی فوتبالیستهای با و بدون بیثباتی مزمن مچ پا
بود 26 .ورزشکار مبتال به بیثباتی مزمن مچ پا و  26ورزشکار سالم بهعنوان نمونه انتخاب شدند .از آزمون Y
برای ارزیابی تعادل ،مکگیل برای ثبات مرکزی ،سیستم امتیازدهی خطای فرود برای ارزیابی مکانیک فرود،
جهش تکپای شش متری برای ارزیابی عملکرد و از پرش تاک برای شناسایی نقصهای عصبی-عضالنی
استفاده شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره به کار گرفته شد .نتایج نشان داد
بین زمان آزمون جهش تکپای شش متری ،استقامت عضالت بازکنندة تنه ،استقامت عضالت خمکنندة تنه،
تعادل خلفی-داخلی و تعادل خلفی -خارجی تفاوت معناداری بین دو گروه وجود دارد ( .)P≤0/05با توجه به
نتایج پژوهش حاضر به مربیان توصیه میشود برای شناسایی نقصهای عملکردی در ورزشکاران مبتال به
بیثباتی مزمن مچ پا و طراحی برنامههای پیشگیری و توانبخشی از آزمونهای میدانی استفاده شود.
واژگان کلیدی :ارزیابی حرکتی ،بیثباتی مزمن مچ پا ،ورزشکار
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مقدمه
مفصل مچ پا از آسیبپذیرترین مفاصل اندام تحتانی است و حدود  10تا  35درصد از کل آسیبهای
ورزشی در این ناحیه رخ میدهد ( .)1میزان پیچخوردگی مچ پا در ایاالتمتحده  2/15مورد به ازای
هر نفر در سال گزارش شده است ( .)2پیچخوردگی مچ پا در فوتبال و والیبال به علت حرکات روبهجلو،
پرش و مانورهای برش که در بازی انجام میشود ،شایع است .هزینههای پزشکی برای مراقبت و درمان
این آسیب در ایاالتمتحده 1/1 ،میلیارد دالر در سال برآورد شده است ( .)3کنسرسیوم بینالمللی
مچ پا عالئم باقیمانده پس از پیچخوردگی مچ پا را با عنوان «بیثباتی مزمن مچ پا» تعریف کرده
است .این عالئم شامل احساس ناپایداری و خالی شدن مفصل مچ پاست (.)4
افراد مبتال به بیثباتی مزمن مچ پا با تغییرات حسی-حرکتی و بیومکانیکی متعددی مواجهاند که به
پیچخوردگی مکرر مچ پا منجر میشود ( .)5تغییرات بیومکانیکی که به دنبال پیچخوردگی مچ پا رخ
میدهند ،میتوانند به استئوآرتریت مفصل مچ پا منجر شوند ( .)6شواهد نشان میدهد که تغییرات
حسی-حرکتی در اثر پیچخوردگی مچ پا میتوانند بهطور سیستماتیک باعث ایجاد نقص در حس
عمقی ،تعادل ،الگوی حرکتی ،ضعف عضالنی و تغییر در رفلکس  Hدوطرفه 1شوند ( .)7نقص در حس
عمقی سبب تغییر استراتژیهای عصبی-عضالنی و افزایش نوسانات پاسچر میشود .با افزایش نوسانات
پاسچر ،موقعیت مرکز جرم نسبت به محور سابتالر 2تغییر میکند که ممکن است باعث افزایش گشتاور
اینورشنی مفصل مچ پا و به خطر افتادن ثبات مفصلی شود ( .)8در همین راستا ،مطالعة کربالئی
مهدی 3و همکاران نشان داد افراد مبتال به بیثباتی مزمن مچ پا در جهت داخلی-خارجی اختالل
تعادل دارند که ممکن است به علت آسیب دیدگی لیگامانهای خارجی مچ پا و برخی از گیرندههای
مکانیکی باشد (.)9
بهطورکلی تعادل فرایند دینامیکی هماهنگی است که اغلب توصیه میشود در موقعیتهای
چالشبرانگیزی مانند آزمونهای پرش-فرود ارزیابی شود ()10؛ زیرا آزمونهای تعادلی پویا مانند
جهش تکپا تصویر بهتری از ثبات مفصلی ،قدرت و عملکرد حسی-حرکتی ارائه میدهند که در
شناسایی نقصهای تعادلی ،که با آزمونهای استاتیک قابل تشخیص نیستند ،به متخصصان توانبخشی
کمک میکند ( .)11پژوهشگران بر این باورند که آزمونهای عملکردی تعادل باعث افزایش گشتاور
اینورشنی بیشتری در مفصل مچ پا میشوند و میزان تأثیر نقص حسی-حرکتی را بر تعادل بیشتر
نشان میدهند ( .)12در این راستا ،اوزمن 4و همکاران ( )2016در پژوهشی که به بررسی رابطة بین
1. H-Reflex Bilaterally
2. Subtalar
3. Karbalaeimahdi
4. Ozmen
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ثبات مرکزی ،تعادل پویا و عملکرد در بازیکنان فوتبال پرداخته بودند ،گزارش کردند بین تعادل
خلفی-داخلی و خلفی-خارجی با عملکرد (پرش اسکات) ارتباط معناداری مشاهده کردهاند ()13؛
بهعبارت دیگر ،با نقص در سیستم اسکلتی-عضالنی و حسی-حرکتی واکنشهای حفاظتی کند و باعث
تأخیر در انقباضات عضالنی میشود که در نتیجه به اختالالت عملکردی و وقوع آسیب منجر میشود
(.)14
تغییرات بیومکانیکی که به دنبال پیچخوردگی مچ پا در صفحات ساجیتال و فرونتال رخ میدهند از
دیگر عوامل مؤثر در پیچخوردگی مجدد مچ پا و مزمن شدن عالئماند ( .)15بااینحال ،در مورد سازوکار
اصلی بیثباتی مزمن مچ پا و چگونگی عملکرد این گروه از افراد نتایج ضد و نقیضی گزارش شده
است .هاریس 1و همکاران ( )2019به مقایسة سیستم امتیازدهی خطای فرود در ورزشکاران دانشگاهی
با و بدون بیثباتی مزمن مچ پا پرداختند و دریافتند افراد مبتال به بیثباتی مزمن مچ پا ،در مقایسه با
گروه کنترل حین اسکات تکپا حرکت کنترلنشدة تنه بیشتری دارند ( .)16در مقابل ،ریدر 2و
همکاران در پژوهشی مروری به مقایسة بیومکانیک اندام تحتانی در افراد مبتال به بیثباتی مزمن مچ
پا با گروه کنترل پرداختند ،نتایج نشان داد طی آزمونهای جهش به جلو و جهش جانبی تفاوتی در
کینماتیک اندام تحتانی افراد مبتال به بیثباتی مزمن مچ پا و گروه سالم وجود ندارد (.)17
بین تمام قسمتهای بدن از طریق زنجیرة حرکتی ،عضالت و فاسیا ارتباط وجود دارد .مطالعات نشان
داده است با افزایش استقامت عضالت ناحیة مرکزی بدن ثبات پاسچر بهبود مییابد که باعث عملکرد
موفق افراد طی فعالیتهای ورزشی میشود ( .)18,19ثبات ناحیة مرکزی بدن بر عملکرد بیومکانیکی
و عصبی-عضالنی اندام تحتانی و به تبع آن آسیبهای اندام تحتانی تأثیرگذار است .ثبات مرکزی را
میتوان توانایی بدن در حفظ راستای صحیح ناحیة کمری-لگنی-رانی تعریف کرد .ضعف عضالت
ناحیة مرکزی و عضالت اندام تحتانی ،که به این ناحیه متصلاند ،به افزایش حرکات جانبی و چرخش
تنه منجرمیشود ( . )20از آنجا که کل وزن بدن حین انجام فعالیت به مچ پا و مفصل تالوکرورال3
منتقل میشود ،ضعف عضالت ران باعث میشود این ناحیه که نقطة کانونی بدن در انجام تمام
فعالیتهای حرکتی است ،بسیار مستعد آسیب شود ( .)21رازقی 4و همکاران ( )2016در پژوهشی به
مقایسة شاخصهای ثبات مرکزی در ورزشکاران با و بدون بیثباتی مزمن مچ پا پرداختند و دریافتند
ورزشکاران مبتال به بیثباتی مزمن مچ پا ،درمقایسه با ورزشکاران سالم ،استقامت کمتری در عضالت

1. Harris
2. Ridder
3. Talocrural
4. Razeghi
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ناحیة مرکزی بدن دارند ( .)22این در حالی است که در مطالعة مککانن 1و همکاران ( )2021بین
گروههای کوپر و سالم تفاوتی در استقامت مولتی فیدوس کمری و ثبات لومبوپلویک مشاهده نشده
است (.)23
با توجه به اینکه بیثباتی مزمن مچ پا عواقب منفی بیشماری دارد ،تدوین یک استراتژی برای
پیشگیری از آسیبهای بعدی ضروری به نظر میرسد .برای تدوین استراتژی پیشگیری ،تشخیص
اختالالت و تغییرات ثانویه در اثر آسیب مهم است .برخی مطالعات قدرت ،استقامت ،تعادل و توانایی
عملکردی والیبالیستها ،بسکتبالیستها و هندبالیستهای با و بدون بیثباتی مزمن مچ پا را بررسی
کردهاند ( ،)16,23,24اما مطالعات اندکی به برررسی این فاکتورها در بین فوتبالیستهای مرد جوان
پرداختهاند ( .)22همچنین پژوهشهای مختلف نتایج متناقضی را گزارش کردهاند .از سوی دیگر ،در
این پژوهشها از آزمون سیستم امتیازدهی خطای فرود و آزمون پرش تاک به منظور ارزیابی عملکرد
سیستم عصبیعضالنی استفاده نشده است .میرکریم پور و همکاران ( )2015آزمون تعادل  ،Yسیستم
امتیازدهی خطای فرود و پرش تاک را آزمونهایی مفید برای پیشبینی آسیب در ورزش و غربالگری
اعالم کردند ( .)25آزمونهای عملکردی به مربیان و متخصصان سالمت این امکان را میدهد که با
غربالگری ورزشکاران با آزمونهای ساده ،به سرعت و با کمترین هزینه نقصهای عملکردی پنهان
افراد مبتال به بیثباتی مزمن مچ پا را شناسایی کنند؛ بنابراین ،هدف از پژوهش حاضر مقایسة نمرات
برخی از آزمونهای عملکردی در ورزشکاران مبتال به بیثباتی مزمن مچ پا و سالم است.
روش پژوهش
طرح پژوهش و شرکتکنندگان
پژوهش حاضر از نوع مورد-شاهدی است که در سال  ،1399در آزمایشگاه علوم ورزشی دانشگاه بوعلی
سینا همدان انجام شد .جامعة آماری پژوهش حاضر کلیة پسران فوتبالیست شهر همدان بودند که در
سطح باشگاهی فعالیت داشتند .حجم نمونه با نرمافزار جی پاور 2ورژن  1/3با توان آزمونی ،0/85
اندازة اثر 0/50و سطح معناداری  ،0/05تعداد  48نفر محاسبه شد که با احتساب ریزش احتمالی 10
درصد در فرایند پژوهش 52 ،نفر به مطالعه دعوت شدند ( .)26سپس ،آزمودنیها بر اساس معیارهای
ورود و خروج ،بهصورت در دسترس و هدفمند به دو گروه مبتال به بیثباتی مزمن مچ پا ( )26و گروه
سالم ( )26تقسیم شدند .از معیارهای ورود به مطالعه میتوان به داشتن دستکم سه سال فعالیت
ورزشی باشگاهی منظم در رشتة فوتبال ،دامنة سنی  18تا  25سال ،سابقة دستکم یک بار
1. McCann
2. G Power
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پیچخوردگی مچ پا در  12ماه گذشته که به درد و از دست دادن عملکرد بیش از یک روز منجرشده
باشد ( ،)4سابقة دستکم دو بار خالی کردن مچ پا در شش ماه گذشته ( ،)4نمرة پایینتر از  24در
پرسشنامة کامبرلند (برای گروه مبتال به بیثباتی مزمن مچ پا) ( )4و نداشتن سابقة پیچخوردگی مچ
پا (برای گروه سالم) اشاره کرد .همچنین شرکتکنندگانی که سابقة جراحی یا شکستگی در اندام
تحتانی ،بیثباتی مچ پای دوطرفه ،آسیب حاد مفصلی در سه ماه گذشته ،شرکت در برنامة توانبخشی
یا فیزیوتراپی در سه ماه گذشته ،اختالالت اسکلتی-عصبی-عضالنی یا دهلیزی و مثبت بودن آزمون
کشویی قدامی و تیلت قاپ داشتند از مطالعه خارج شدند ( .)4طرح پژوهش حاضر در کمیتة اخالق
در پژوهشهای زیستپزشکی دانشگاه بوعلی سینا همدان با کد  IR.BASU.REC. 1400.009تأیید
شده است .تمام شرکتکنندگان پس از دریافت اطالعات در مورد هدف کلی پژوهش ،با ارائة
رضایتنامه کتبی مبنی بر شرکت آگاهانه به مطالعه دعوت شدند.
پروتکل ارزیابی
پرسشنامة کامبرلند
بهمنظور ارزیابی بیثباتی مزمن مچ پای آزمودنیهای پژوهش از پرسشنامة کامبرلند 1استفاده شد
( .)27( )ICC=0/0-96/8پرسشنامه کامبرلند دارای نه سؤال است که در آنها دامنة نمرة ثبات
عملکردی مچ هر پا بین صفر تا  30است .هرچه نمرة فرد از  24به صفر کاهش یابد ،شدت بیثباتی
مچ پا بیشتر میشود ( .)28در ایـن پژوهش دامنة نمرة بیثباتی مچ پای گروه مبتال به بیثباتی مزمن
مچ پا بین  16تا  23و گـروه سالم بـین  27تا  30بود .پژوهشگر در تمام مدت پاسخگویی
شرکتکنندگان به پرسشنامه ،در محل حضور داشت تا در صورت وجود ابهام در سؤاالت ،توضیحاتی
را ارائه دهد.
آزمون تعادل Y

آزمون تعادل  Yآزمونی مناسب برای اندازهگیری کنترل وضعیت پویا در مبتالیان به بیثباتی مزمن
مچ پاست ( .)29( )ICC=0/93-0/80ابتدا ،آزمودنیها پنج دقیقه تمرینات گرم کردن را انجام دادند
و بهمنظور آشنایی با آزمون به آنها اجازه داده شد یک بار آزمون مورد نظر را بهصورت تمرینی انجام
دهند .در این پژوهش برای اندازهگیری تعادل پویای آزمودنیها از دستگاه تعادل  Yساخت ایران
استفاده شد .برای انجام این آزمون آزمودنی در مرکز دستگاه  Yروی یک پا میایستاد و سعی میکرد
با حفظ تعادل روی پای تکیهگاه (پای آسیبدیده) ،با پای دیگر عمل رسش را انجام دهد .فاصلة محل
تماس پای آزاد تا مرکز دستگاه  ،Yفاصلة رسش است .در هر جهت ،آزمودنی سه کوشش انجام داد و
میان هر نوبت  15ثانیه استراحت داشت .اگر آزمودنی در هنگام رسش از پای غیرثابت برای ایجاد اتکا
1. Cumberland Ankle Instability Tool
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استفاده میکرد یا پای ثابتش از مرکز دستگاه بلند میشد یا نمیتوانست تعادلش را در هر نقطهای از
کوشش حفظ کند ،آن کوشش متوقف و تکرار میشد .از آنجا که طول پا در نمرة آزمون تعادلی اثر
گذار است ،پیش از آزمون ،طول پا ،یعنی حد فاصل خار خاصرة قدامی-فوقانی تا قوزک داخلی ،با
دقت  0/01سانتیمتر اندازهگیری شد .سپس ،میانگین سه کوشش در هر جهت جمع و تقسیم بر
طول پا ضرب در  3شد .حاصل این عبارت در عدد  100ضرب شد (.)30
آزمون مدتزمان جهش تکپای شش متری
بهمنظور ارزیابی توانایی ورزشکاران برای جهش ،فرود و حفظ فرود تکپا از آزمون مدتزمان جهش
تکپای شش متری استفاده شد ( .)31( )ICC=0/87-0/9در این آزمون ،آزمودنی پشت خط شروع
روی پای آسیبدیده میایستاد و برای جلوگیری از تأثیر حرکت اندام فوقانی ،دستها را روی کمر
قرار میداد .از آزمودنیها خواسته شد با حداکثر سرعتی که میتوانند جهشهای متوالی کنند و
مسافت شش متری را بدون از دست دادن تعادل طی کنند .زمان از لحظة شروع حرکت تا خاتمة
مسیر با دقت  0/01ثانیه اندازهگیری شد .سه کوشش با  30ثانیه استراحت بین تکرارهای مختلف
انجام و میانگین رکورد فرد ثبت شد.
آزمون سیستم امتیازدهی خطای فرود
برای ارزیابی مکانیک فرود از آزمون سیستم امتیازدهی خطای فرود 1استفاده شد ()ICC=0/0-69/79
( .)32بهمنظور اجرای آزمون ،از آزمودنی خواسته شد از روی جعبة  30سانتیمتری پرش کند و در
جلوی جعبه و در فاصلهای تقریباً برابر با نصف قد خود فرود آید .سپس ،بالفاصله یک پرش عمودی
حداکثری را انجام دهد .به آزمودنی آموزش داده شد به محض فرود از جعبه به سمت باال بپرد .در
هنگام آزمون هیچگونه بازخوری به فرد داده نمیشد .کوششی که در آن آزمودنی به فاصلة افقی
تعیینشده نمیسید یا پس از فرود پرش عمودی حداکثری را انجام نمیداد ،خطا اعالم و بار دیگر
تکرار میشد .از دو دوربین  Canon D750ساخت کشور ژاپن با وضوح تصویر  20مگاپیکسل و رزولوشن
 Full HDبرای ضبط تصاویر فرود -پرش افراد از نمای فرونتال و ساجیتال استفاده شد که به ترتیب
در فاصلهی  4/8و  4متری قرار داشتند .سپس فیلم کوششها بهطور آهسته با نرمافزار کینووا ورژن
 )33( )ICC=0/98( 8/15بازبینی و با استفاده از پرسشنامه به تمام  17آیتم امتیاز داده شد .در هر
آیتم به حرکت صحیح امتیاز صفر و به حرکت غلط امتیاز یک تعلق میگرفت .در پایان ،میانگین
امتیازات سه کوشش به منزلة امتیاز نهایی هر فرد ثبت شد .پایایی پرسشنامه  0/81-0/72گزارش
شده است ( .)34براساس امتیازات کسبشده ،مجموع امتیازات زیر چهار ،عالی؛ چهار تا شش،
قابلقبول و بیش از شش ،ضعیف ارزیابی میشود.
1. Landing Error Scoring System
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آزمون پرش تاک
از آزمون پرش تاک برای شناسایی شایعترین نقصهای عصبیعضالنی استفاده شد (-0/93
 .)35( )ICC=0/87آزمودنی پرش را در وضعیتی شروع میکرد که پاها بهاندازة عرض شانه از هم باز
بودند .از آزمودنی خواسته شد حین پرش ،دستها را به جلو تاب دهد و همزمان بهصورت عمودی و
مستقیم به سمت باال پرش کند و تا حد امکان زانوها را باال بیاورد .سپس ،در نقطة اوج پرش ،رانها
را موازی با زمین قرار دهد و فرود بیاید و بالفاصله پرش بعدی را شروع کند .به آزمودنیها آموزش
داده شد با ناحیة پنجة پا بهصورت نرم و در محل شروع فرود بیایند و پرش تاک را  10ثانیه بهصورت
متوالی ادامه دهند .از دو دوربین  Canon D750ساخت کشور ژاپن با وضوح تصویر  20مگاپیکسل و
رزولوشن  Full HDبرای فیلمبرداری از نمای فرونتال و ساجیتال استفاده شد .تصاویر ثبتشده فریم
به فریم بهوسیلة نرم افزار کینووا ورژن  )33( )ICC=0/98( 8/15بررسی شدند و از فرم ارزشیابی 10
نمرهای پرش تاک برای امتیازدهی استفاده شد .در صورت مشاهدة هر کدام از فاکتورهای موجود در
فرم ارزیابی پرش تاک ،نمرة یک و در صورت مشاهده نشدن فاکتور مورد نظر نمرة صفر برای آزمودنی
ثبت میشد (.)36
آزمون مکگیل
آزمون استقامت عضالت خمکنندة تنه :از این آزمون بهمنظور ارزیابی استقامت عملکردی عضالت
قدامی ناحیة مرکزی بدن استفاده شد ( .)37( )ICC=0/97آزمون به این صورت آغاز میشد که فرد
در وضعیت نشسته در حالی که پشتش با سطح شیبدار زاویة  °60داشت ،هر دو مفصل ران و زانو را
با زاویة  °90خم میکرد و دستها را به صورت ضربدر روی سینه قرار میداد .سپس ،کف پاها روی
سطح قرار میگرفتند و مچ پا با استفاده از استرپ ثابت میشد .برای شروع آزمون سطح شیبدار به
فاصلة  10سانتیمتری از پشت فرد جدا میشد و از او خواسته میشد تا زمانی که میتواند این وضعیت
را حفظ کند .زمانی که پشت آزمودنی با سطح شیبدار تماس پیدا میکرد ،آزمون متوقف و رکورد
وی ثبت میشد.
آزمون استقامت عضالت بازکنندة تنه :از این آزمون بهمنظور ارزیابی استقامت عملکردی عضالت
خلفی ناحیة مرکزی بدن استفاده شد ( .)37( )ICC=0/97آزمودنی به حالت دمر ،روی تخت دراز
میکشید در حالی که تنه از تخت بیرون بود و دستها به صورت ضربدر جلوی سینه قرار میگرفت.
سپس از وی خواسته میشد تنة خود را موازی با سطح زمین نگه دارد .مدتزمانی که فرد میتوانست
این وضعیت را حفظ کند ،رکورد وی در نظر گرفته میشد.
آزمون استقامت عضالت خمکنندة جانبی تنه :از این آزمون بهمنظور ارزیابی استقامت عملکردی
عضالت جانبی ناحیة مرکزی بدن استفاده شد ( .)37( )ICC=0/99در این آزمون ،آزمودنی در حالت
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شروع به پهلو قرار میگرفت؛ به نحوی که پای باالیی جلوی پای زیرین قرار میگرفت و مفاصل ران و
زانو در حالت فلکشن صفر درجه بودند .سپس ،از فرد خواسته میشد لگن را از تخت بلند کند و فقط
از ساعد و تماس پای باالیی برای حمایت استفاده کند .مدت زمانی که فرد میتوانست این وضعیت را
حفظ کند بهعنوان رکورد وی ثبت میشد.

تحلیل آماری
برای بررسی نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون شاپیرو_ویلک ،برای مقایسة مشخصات جمعیت-
شناختی آزمودنیهای دو گروه از آزمون تی مستقل و برای مقایسه متغیرهای پژوهش بین دو گروه
مبتال به بیثباتی مزمن مچ پا و سالم از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره 1استفاده شد .گفتنی است،
پیشفرضهای آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره شامل طبیعی بودن توزیع دادهها (با استفاده از
آزمون شاپیرو-ویلک) ،همگنی واریانسها (با استفاده از آزمون لون) و همگنی ماتریسهای کوواریانس
(با استفاده از آزمون ام باکس) برقرار بود .تمام تحلیلها در سطح معناداری  0/05و با استفاده از
نرمافزار اس پی اس اس نسخة  26انجام شد.
یافتههای پژوهش
مشخصات جمعیتشناختی آزمودنیها در هر دو گروه مبتال به بیثباتی مزمن مچ پا و سالم در جدول
شمارة  1ارائه شده است .همانطور که مالحظه میشود ،در مقادیر سن ،قد ،وزن و سابقة ورزشی
آزمودنیهای پژوهش بین دو گروه اختالف معناداری وجود ندارد ( ،)P≥0/05اما در میزان بیثباتی
مچ پا بین دو گروه اختالف معناداری وجود دارد ( .)P≤0/05میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای
پژوهش در شکل شمارة  1ارائه شده است .نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره نشان داد در میزان
جهش تکپای شش متری بین گروه مبتال به بیثباتی مزمن مچ پا و گروه سالم اختالف معناداری
وجود دارد ( .)P≤0/05همچنین ،در استقامت عضالت بازکننده و خمکنندة تنه بین گروه مبتال به
بیثباتی مزمن مچ پا با گروه سالم تفاوت معناداری وجود دارد ( ،)P≤0/05اما بین استقامت عضالت
خمکنندة جانبی چپ و راست در دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد ( .)P≥0/05یافتههای پژوهش
نشان داد در میزان تعادل خلفی-داخلی و خلفی -خارجی بین دو گروه اختالف معناداری وجود دارد
( ،)P≤0/05در حالی که در میزان تعادل قدامی تفاوت معناداری مشاهده نشد ( .)P≥0/05همچنین
در خصوص میزان پرش تاک و سیستم امتیازدهی خطای فرود یافتهها نشان داد بین گروه مبتال به
بیثباتی مزمن مچ پا و گروه سالم تفاوت معناداری وجود ندارد (( )P≥0/05جدول شمارة .)2

1. Multivariate Analysis of Variance
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جدول  -1نتایج آزمون  tمستقل برای مقایسة ویژگیهای جمعیتشناختی آزمودنیهای در دو گروه مبتال به
بیثباتی مزمن مچ پا ( )26و سالم ()26
متغیر
سن (سال)
قد (سانتیمتر)
وزن (کیلوگرم)
سابقة ورزشی (سال)
امتیازات پرسشنامة کامبرلند

انحراف استاندارد  ±میانگین
P
بیثباتی مزمن مچ پا

سالم

18/77 ± 1/21
178/42 ± 6/23
65/92 ± 6/40
4/46 ± 0/94
20/65 ± 2/33

19/04 ± 1/45
178/54 ± 5/86
67/35 ± 9/21
4/35 ± 0/79
28/77 ± 1/14

0/472
0/945
0/521
0/637
*0/000
*P≤ 0/05
100
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سالم

شکل  -1مقایسة متغیرهای پژوهش بین دو گروه مبتال به بیثباتی مزمن مچ پا با گروه سالم

جدول  -2نتایج آثار درون گروهی آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره برای مقایسة متغیرهای پژوهش بین
دو گروه
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متغیر

گروه

جهش تکپای شش متری
(ثانیه)
سیستم امتیازدهی خطای فرود
(ثانیه)

بیثباتی مزمن مچ
سالم
بیثباتی مزمن مچ
سالم
بیثباتی مزمن مچ
سالم
بیثباتی مزمن مچ
سالم
بیثباتی مزمن مچ
سالم
بیثباتی مزمن مچ
سالم
بیثباتی مزمن مچ
سالم
بیثباتی مزمن مچ
سالم
بیثباتی مزمن مچ
سالم
بیثباتی مزمن مچ
سالم

پرش تاک (ثانیه)
استقامت عضالت بازکنندة تنه
(ثانیه)
استقامت عضالت خمکنندة تنه
(ثانیه)
استقامت عضالت خمکنندة
جانبی راست (ثانیه)
استقامت عضالت خمکنندة
جانبی چپ (ثانیه)
تعادل قدامی (سانتیمتر)
تعادل خلفی-داخلی (سانتیمتر)
تعادل خلفی-خارجی
(سانتیمتر)

 ±میانگین
انحراف استاندارد
2/72 ± 0/21
2/15 ± 0/23
6/73 ± 2/08
6/27 ± 1/58
6/35 ± 1/49
5/88 ± 1/10
52/92 ± 19/25
66/54 ± 19/40
44/54 ± 11/48
55/58 ± 15/52
43/04 ± 13/58
47/50 ± 14/56
42/65 ± 19/47
44/31 ± 16/09
79/19 ± 4/26
79/81 ± 4/21
72/73 ± 5/88
78/04 ± 7/14
78/96 ± 6/87
83/54 ± 7/02

F
84/49

P
*0/000

Partial
Eta
Squared
0/628

0/80

0/374

0/016

1/60

0/212

0/031

6/44

*0/014

0/114

8/49

*0/005

0/145

1/30

0/259

0/025

0/11

0/740

0/002

0/27

0/603

0/005

8/54

*0/005

0/146

5/63

*0/021

0/101
*P≤ 0/05

بحث
هدف از پژوهش حاضر مقایسة نمرات برخی از آزمونهای عملکردی در ورزشکاران مبتال به بیثباتی
مزمن مچ پا با افراد سالم بود .نتایج پژوهش حاضر نشان داد در برخی متغیرهای پژوهش بین دو گروه
تفاوت معناداری وجود دارد .نتایج مقایسة میانگین گروهها نشان داد در آزمون تعادلی  ،Yمسافت
رسش در جهتهای خلفی-داخلی و خلفی-خارجی در گروه مبتال به بیثباتی مزمن مچ پا از گروه
سالم کمتر است .همچنین ،در آزمون مکگیل استقامت عضالت بازکننده و خمکنندة تنه در افراد
مبتال به بیثباتی مزمن مچ پا از افراد سالم کمتر است .عالوه بر این ،افراد مبتال به بیثباتی مزمن مچ
پا ،در مقایسه با گروه سالم ،آزمون جهش تکپای شش متری را در مدتزمان بیشتری انجام دادند و
عملکرد ضعیفتری داشتند.
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نتایج پژوهش حاضر نشان داد میزان مسافت رسش در جهت خلفی-داخلی در گروه مبتال به بیثباتی
مزمن مچ پا شش سانتیمتر و در جهت خلفی-خارجی پنج سانتیمتر کمتر از گروه سالم است .از این
نتایج میتوان چنین برداشت کرد که کنترل پاسچر گروه مبتال به بیثباتی مزمن مچ پا دچار نقص
شده است .نتایج پژوهش حاضر با پژوهش عباسزاده 1و همکاران ( ،)24( )2019مرادی 2و همکاران
( )38( )2016و کربالئی مهدی 3و همکاران ( )2019همسو و با مطالعة پوززی 4و همکاران ()2015
( )39و جابر 5و همکاران ( )40( )2018ناهمسوست .از دالیل ناهمخوانی میتوان به تفاوت در دامنة
سنی جامعة مورد بررسی و جنسیت اشاره کرد .جابر و همکاران ( )2018در مطالعهشان چنین نتیجه
گرفتند که جهت خلفی-خارجی برای افراد مبتال به بیثباتی مزمن مچ پا چالشبرانگیزتر از دو جهت
دیگر است و بیشتر شرکتکنندگان حتی پس از رسش در جهت خلفی-خارجی در کنترل پاسچر
مشکل دارند ()40؛ زیرا در این شرایط افراد باید لگن خود را موازی با زمین روی یک پا حفظ کنند و
از سوی دیگر تنة خود را به جلو خم کنند تا مرکز ثقل در محدودة سطح اتکا حفظ شود .فلکشن
قدامی تنه باعث ایجاد گشتاور فلکشنی در ران میشود که اکستنسورهای ران توانایی کنترل آن را
دارند ( .)41بنابراین ،برای خنثی کردن فلکشن ران و تنه در صفحة ساجیتال به افزایش فعالیت
سرینی بزرگ نیاز است .اما به نظر میرسد افراد مبتال به بیثباتی مزمن مچ پا برای مقابله با این
حرکات فراخوانی عصبی-عضالنی کافی در عضلة سرینی بزرگ ندارند؛ در نتیجه بهطور جبرانی برای
حفظ مرکز ثقل در محدودهی سطح اتکا در جهت خلفی-خارجی نوسان بیشتری نشان میدهند (.)42
در مطالعهای نوریس 6و همکاران ( )2011فعالیت عضالت ران را طی آزمون تعادلی ستاره بررسی
کردند .نتایج این مطالعه نشان داد کاهش فعالیت عضالت سرینی بزرگ و سرینی میانیبه کاهش
دستیابی در جهتهای خلفی-داخلی ،قدامی و میانی منجر میشود و ثبات پاسچر را تحت تأثیر قرار
میدهد ( . )42از دالیل دیگر نقص در کنترل پاسچر در افراد مبتال به بیثباتی مزمن مچ پا در جهت
خلفی-خارجی میتوان به ضعف در عضالت ابداکتور ران اشاره کرد ( .)43سیلوا و همکاران ()2015
گزارش کردند که بین نوسان پاسچر با قدرت عضالت آبداکتور ران ارتباط است ( .)44به نظر میرسد
این گروه از افراد در نبود ثبات پروگزیمال برای حفظ تعادل به عضالت مچ پا اتکا میکنند؛ زیرا افراد
سالم هم از استراتژی مچ و هم از استراتژی ران برای کنترل پاسچر بهره میگیرند ( .)40تغییرات
کوچک در تعادل معموالً توسط عضالت ساق و مچ پا و تغییرات بزرگ توسط عضالت ران اصالح
1. Abbaszadeh
2. Moradi
3. Karbalaeimahdi
4. Pozzi
5. Jaber
6. Norris
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میشوند ( .)45استفاده از استراتژی مچ پا برای ثبات پاسچر ،بهخصوص طی فعالیتهایی مانند دویدن،
برش و پرش -فرود ممکن است فشار مکانیکی روی بافت تاندون را افزایش دهد و باعث آسیب شود
(.)43
عالوه بر این ،کاهش فعالیت عضالت مچ پا نیز میتواند بر ثبات پاسچر پویای افراد مبتال به بیثباتی
مزمن مچ پا تأثیرگذار باشد .در این خصوص ،کونوگی 1و همکاران ( )2017در پژوهشی به بررسی
ثبات پاسچر و فعالیت عضالت ساق پای فوتبالیستهای مبتال به بیثباتی مزمن مچ پا طی فرود
تکپای مورب پرداختند و به این نتیجه رسیدند که در گروه مبتال به بیثباتی مزمن مچ پا فعالیت
عضالت ساق پا از گروه سالم کمتر است .کاهش فعالیت در عضالت درشتنئی قدامی ،نازکنئی بلند
و کوتاه  300میلیثانیه قبل و بعد از تماس اولیة پا به افزایش مدتزمان رسیدن به ثبات داخلی-
خارجی در افراد مبتال به بیثباتی مزمن مچ پا منجرمیشود ( .)46از آنجا که عضلة نازکنئی بلند
مهمترین ثباتدهندة مچ پا در برابر گشتاورهای اینورتوری و ناگهانی است ،کاهش فعالیت این عضله
به اینورشن مچ پا طی فرود منجرمیشود که پیچخوردگی مجدد و احساس خالی شدن مچ پا را در
پی دارد ( .)47به طور کلی میتوان گفت کنترل تعادل و ثبات پاسچر فرایندی پیچیده است و عوامل
کینتیکی و کینماتیکی متعددی مانند دامنة حرکتی مفاصل ران ،زانو و مچ ،انعطافپذیری و قدرت
عضالت اندام تحتانی با آن مرتبطاند (.)48
در مطالعة حاضر ،در زمان جهش تکپای شش متری بین دو گروه مبتال به بیثباتی مزمن مچ پا با
گروه سالم تفاوت معناداری مشاهده شد که با نتایج مطالعة شکوهی 2و همکاران (،)49( )2015
کونوگی 3و همکاران ( ،)46( )2017کربالئی مهدی 4و همکاران ( )9( )2020و کافری 5و همکاران
( )50( )2009همسو و با پژوهش دمریت 6و همکاران ( )51( )2002و مادسن 7و همکاران ()2018
( )52ناهمسوست که میتواند به دلیل تفاوت در حجم نمونه ،نوع آزمون و دامنة سنی نمونه مورد
مطالعه باشد .کاهش عملکرد و کنترل پاسچر در افراد مبتال به بیثباتی مزمن مچ پا نتیجة ثانویة نقص
در گیرندههای حس عمقی است ( .)53نقص در سیستم حسی-حرکتی باعث تغییر در برنامههای
ازپیشطراحیشدة ارسالی از سیستم عصبی مرکزی میشود .متعاقب این اختالل ،از طریق مهار
اینترنرونی فعالیت فیدفورواردی عضالت (کنترل عصبی-عضالنی) به دنبال اولین پیچخوردگی خارجی
1. Kunugi
2. Shokouhi
3. Kunugi
4. Karbalaeimahdi
5. Caffry
6. Demeritt
7. Madsen
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مچ پا تغییر پیدا میکند ( .)54پس از تماس پا با زمین و چرخشهای مفصلی ،مجموعة تاندون-عضله
دچار تغییر طول سریع و شدید میشوند .فعالیت فیدفورواردی عضالت مچ پا ،این مجموعه را آمادة
کنترل تغییر طول میکند ( . )55اگر مفصل مچ پا در هنگام تماس پا با زمین در وضعیت چرخش
داخلی بیش از حد قرار گیرد ،باری که از جانب خارجی به مچ پا وارد میشود ،موجب آسیب مجدد
میشود .نتایج پژوهش دمریت 5و همکاران ( )2002که تواناییهای عملکردی بین دو گروه با و بدون
بیثباتی مزمن مچ پا را بررسی کردند از نتایج پژوهش حاضر حمایت نمیکند .نتایج پژوهش آنها
حاکی از آن است که گیرندههای مکانیکی هنوز توانایی کافی را برای انجام آزمونهای عملکردی و
کنترل ثبات پاسچر دارند (.)51
بین استقامت عضالت بازکنندة تنه با سیستم حسی-حرکتی ،که به کاهش تعادل و هماهنگی
منجرمیشود ،ارتباط وجود دارد ( .)56کاهش ثبات ناحیة مرکزی بدن باعث حرکات شدید و
غیرکنترلی تنه میشود که به افزایش نیروهای وارد بر اندام تحتانی و کاهش عملکرد فرد منجر میشود
( ،)20در حالی که شارروک و همکاران ( )2011گزارش کردند بین استقامت عضالت مرکزی با
آزمونهای عملکردی نظیر پرش عمودی و چابکی در ورزشکاران فوتبالیست ارتباطی مشاهده نکردند
( .)57لین 1و همکاران ( )2021در پژوهشی تأثیر بیثباتی مزمن مچ پا را بر فعالیت ران و تنه بررسی
کردند .آنها بیان کردند کاهش ثبات تنه و پاسچر در افراد مبتال به بیثباتی مزمن مچ پا به دلیل
کاهش فشار درون شکمی است که در اثر کاهش فعالیت عضله دیافراگم رخ میدهد ( .)58مهمترین
عملکرد عضالت اصلی ناحیة مرکزی (عرضی شکم ،مولتی فیدوس ،دیافراگم و کف لگنی) پایدار کردن
ستون فقرات ،ارتباط بهینه بین لگن و تنه ،جلوگیری از فشار بیشازحد و حرکات جبرانی لگن طی
حرکت اندامهاست .در صورت ضعف این عضالت ،تمامی موارد فوق دچار اختالل شده ،اندام تحتانی
مستعد آسیب میشود ( .)59رازقی 2و همکاران ( )2016گزارش کردند ورزشکاران مبتال به بیثباتی
مزمن مچ پا به دلیل ضعف و ناکارآمدی در هماهنگی عضالت مرکزی ،در مقایسه با ورزشکاران سالم،
استقامت کمتری در عضالت مرکزی دارند که با نتایج مطالعة حاضر همسوست ( ،)22اما با مطالعةمک
کانن 3و همکاران ( )2021ناهمسو است؛ زیرا آنها آزمودنیهای زن و مرد غیرورزشکار  40الی 18
سال را بررسی کرده بودند (.)23
در پژوهش حاضر در نمرات آزمون سیستم امتیازدهی خطای فرود و پرش تاک بین گروه مبتال به
بیثباتی مزمن مچ پا و گروه سالم تفاوت معناداری مشاهده نشد .شاید علت این باشد که تکلیفهای
جفتپا به اندازة تکلیفهای تکپا چالشبرانگیز نیستند تا بتوانند نقصهای پنهان در اندام تحتانی را
1. Lin
2. Razeghi
3. McCann
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نشان دهند .ممکن است آزمون سیستم امتیازدهی خطای فرود قویترین شیوه برای شناسایی
نقصهای بیومکانیکی حین فرود نباشد .بااینحال ،باید در نظر داشت که آزمونهای فوق برای
شناسایی وجود نقص استفاده میشوند نه برای اینکه اندازة خطاهای فرود را تعیین کنند (.)16
پورحیدری و همکاران ( )2018گزارش کردند بین تعادل و آزمون سیستم امتیازدهی خطای فرود در
زنان همبستگی متوسطی مشاهده کردهاند ،اما در مردان این ارتباط معنادار نشده است .به نظر میرسد
تفاوتهای جنسیتی در زمینة حفظ مرکز جرم باعث به وجود اومدن چنین تفاوتی باشد (.)60
با توجه به مطالب ذکرشده میتوان بیان کرد ناهماهنگی ،نقص در گیرندههای مکانیکی ،تغییر در
الگوی حسی-حرکتی بر کنترل ثبات پاسچر وکیفیت عملکرد افراد مبتال به بیثباتی مزمن مچ پا تأثیر
میگذارند و احتمال وقوع آسیب مجدد را افزایش میدهند.
پژوهش حاضر دارای محدودیتهایی بود که از آن جمله میتوان به انتخاب نمونه از هر دو جنسیت
(مرد و زن) و ثبت نکردن فعالیت الکترومیوگرافی عضالت اشاره کرد .برخی مطالعات بیان کردهاند که
انعطاف پذیری و قدرت دورسی فلکسورهای مچ پا بر میزان دستیابی در جهت قدامی و کنترل ثبات
پاسچر تأثیرگذارند؛ بنابراین ،پیشنهاد میشود در مطالعات آینده این عوامل در کنار سایر عوامل
پژوهش حاضر در هر دو جنس بررسی شوند.
نتیجه گیری
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد در آزمون مکگیل ،تعادل  Yو آزمون جهش تکپای شش متری
بین گروه مبتال به بیثباتی مزمن مچ پا با گروه سالم تفاوت معناداری وجود دارد .کاهش استقامت
ناحیة مرکزی بدن موجب افزایش نوسان پاسچر و درنتیجه ،کاهش عملکرد ورزشی میشود .با توجه
به نتایج پژوهش به مربیان ورزشی و متخصصان توانبخشی توصیه میشود از آزمونهای عملکردی
میدانی ،ساده و کمهزینه برای شناسایی ورزشکاران مستعد بیثباتی مزمن مچ پا و طراحی برنامههای
پیشگیری از آسیب استفاده کنند.
تشکر و قدردانی
بدین وسیله از تمامی شرکتکنندگانی که پژوهشگران را در انجام این پژوهش یاری کردند؛ کمال
تشکر و قدردانی را داریم.
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