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چکیده
 برای اندازهگیری قوس کف. ساله با قوس کف پای متفاوت بود51  تا51 هدف این تحقیق بررسی اثر خستگی عملکردی بر تعادل ایستا و پویای دانشآموزان پسر
 آزمون. تایی با قوس پای متفاوت قرار گرفتند22  سپس به صورت تصادفی دانشآموزان در سه گروه.پای آزمودنیها از آزمون افت استخوان ناوی استفاده شد
 وANOVA ، از آزمون تی وابسته.) بورگ اجرا شدRPE(  پروتکل خستگی عملکردی و مقیاس میزان درک تالش،تعادلی اصالحشده لکلک و گردش ستاره
 آزمون. نتایج تفاوت معناداری بین نمرههای تعادل ایستا و پویا در پیشآزمون و پسآزمون هرسه گروه نشان داد. استفاده شد5/51  در سطح معنیداریScheffe
تعقیبی شفه نیز نشان داد که بین میانگین تفاضل نمرههای تعادل ایستا و پویا در پیشآزمون و پسآزمون گروه کف پای نرمال با گروه کف پای صاف و با گروه کف
 با توجه به کاهش معنیدار تعادل در. ولی این تفاوت معنادار میانگین بین دو گروه کف پای صاف و گود وجود نداشت،پای گود اختالف معنیداری وجود دارد
 اصالح ناهنجاریهای قوس کف پا و استفاده از دورههای تمرینی مناسب جهت ارتقای آمادگی جسمانی این افراد،آزمودنیهای دارای ناهنجاری قوس کف پا
.توصیه میشود
. قوس کف پای متفاوت، تعادل ایستا و پویا، خستگی عملکردی:کلمات کلیدی

The effect of functional fatigue on dynamic and static balance in boy students with
different plantar arch
Mousavi, SH.*
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Abstract
The aim of this study was to investigate the effect of functional fatigue on the dynamic and static balance of
male students aged 15 to 18 with different plantar arch. To measure the subjects' foot arch, the Navicular Drop
Test was used. The subjects were then randomly divided into three groups of 22 members with different foot
arches. Later on, SEBT test, Modified Stork Balance, Fatigue Protocol and Borg (RPE) scale were run. Using
SPSS (version 18), the data were analyzed (p< .05); in particular, dependent t-tests, One-way ANOVA and
Scheffe's post hoc test were run. The results showed a significant difference between pre-test and post-test
scores of dynamic and static balance in all three groups. Scheffe's post hoc test revealed that there was a
significant difference between the mean difference of pre-test and post-test scores of the dynamic and static
balance group of normal foot arch, the flat foot arch group and the cavus foot arch group. Meanwhile, the
difference between flat and cavus foot group was not statistically significant. Due to the significant reduction in
the balance of subjects with abnormal arch, the correction of the abnormality of the foot arch as well as the use
of appropriate training courses are recommended to improve their physical fitness.
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مقدمه
تعادل نقش مهمی در فعالیتهای افراد اعم از کارهای ساده روزانه و اجراهای سطح باال در رشتههای ورزشی
براساس ماهیتشان برعهده دارد ( .)5کنترل پوسچر نتیجه تلفیق دستگاههای بینایی ،دهلیزی و حسی است.
خستگی عضالنی ناشی از تمرین پدیده رایجی است که طی فعالیتهای ورزشی و روزانه ایجاد میشود و به
اسکلتی مانند استرین عضالنی در زانو و غیره است (هنگامی که خستگی عضالنی هم سیستم آوران و هم سیستم
وابران را تحت تأثیر قرار دهد) (2و .)3خستگی عضالنی ناشی از عملکرد تحت عنوان هرگونه کاهش در توانایی
تولید نیرو درحین فعالیت های ورزشی تعریف میشود (4و )1که بهطور عادی در فعالیتهای روزانه نیز تجربه
میشود ( .)2شروع فعالیتهای ارادی عضالنی چندین فرآیند دارد که با کنترل قشری در مغز شروع میشود و در
پلهای عرضی داخل فیبرهای عضالنی خاتمه مییابد .ازاینرو باید گفت خستگی عضالنی میتواند درنتیجه
هرگونه نارسایی در انقباض عضالنی حادث شود ( .)7ایجاد خستگی به نوع تمرین ،نوع انقباض ،شدت و مدت
تمرین بستگی دارد .فاکتورهای بالقوهای در بروز خستگی نقش دارند که عبارتاند از :عوامل مرکزی (که
خستگی را بهوسیله اختالل در انتقال عصبی -عضالنی بین دستگاه عصبی مرکزی و غشای عضالنی بهوجود
میآورد) و عوامل محیطی (که باعث ایجاد تغییرات درونعضالنی میشود) (1و .)1خستگی عضالنی عاملی برای
بروز آسیب است (9و )55و براساس نتایج تحقیقات این نوع خستگی باعث بهوجودآمدن تغییرات در حس عمقی
عضالت و درنتیجه تعادل میشود (55و.)52
اکثر مطالعات نشان میدهند که خستگی ناشی از تمرین سبب افزایش دامنه نوسانهای پاسچر ،کاهش توانایی
حفظ تعادل و اختالل حس عمقی میشود .درنتیجه به نظر میرسد افراد خسته د معرض خطر ضایعات مفصلی به
علت کاهش تعادل قرار دارند (53 ،9و  .)54خستگی پدیدهای فیزیولوژیک است که امکان بروز آن در تمرینهای
تقویتی بسیار زیاد است .بهنظر میرسد تجمع مواد متابولیک نزدیک پایان تمرین مانع از آن میشود که شدت
تمرین افزایش یابد ( .)51خستگی بهمعنای ناتوانی فرد برای انجام فعالیت مورد نظر بهصورت مؤثر است
(54،52،51و .)57ایجاد خستگی به نوع تمرین (مداوم یا متناوب) ،در اثر تمرینات متناوب به نسبت زمان انقباض
به کل زمان تمرین ،نوع انقباض (ایزومتریک ،کانسنتریک و اسنتریکبودن) ،شدت و مدت تمرین بستگی دارد
( .)2تمرینات خستهکننده باعث تغییر در متابولیسم انرژی سلول عضالنی و زوج تحریکی_ انقباضی 5میشود.
بهدنبال تمرین تغییراتی ازجمله کاهش  ،PHتجمع اسید الکتیک و یون هیدروژن ،مصرف منابع گلوکز و انرژی،
تجمع فسفات غیرارگانیک و  ،ATPکاهش در فسفات ،کاهش غلظت یون کلسیم آزاد ،کاهش حساسیت تروپونین
به کلسیم و غیره ایجاد میشود ( .)4بهنظر میرسد خستگی کارآیی اجزای انقباضی و اطالعات حس عمقی را
1. Excitation- Contraction Coupling

22

Downloaded from jsmt.khu.ac.ir at 5:14 IRDT on Tuesday June 19th 2018

اختالل در عملکرد حرکتی افراد میانجامد و این یکی از عوامل خطرساز برای ایجاد آسیبهای عضالنی-

پژوهش در طب ورزشي و فناوري ،شماره  ،8پایيز و زمستان 3131

تغییر می دهد و بر کنترل پاسچر هم اثر دارد .در خس تگی عضالنی ،کاهش میزان نیرو و تأخیر در شروع حرکت
مشاهده میشود (51 ،51 ،53و  .)59خستگی همچنین باعث افزایش سفتی مفصل ازطریق افزایش انقباض
همزمان عضله آگونیست و آنتاگونیست میشود که ناشی از افزایش دستورات حرکتی به عضله است .بهنظر
میرسد در حضور خستگی ،دستگاه عصبی مرکزی تغییرات جزئی در زمانبندی فعالیت عضالنی ایجاد میکند
گروههای عضالنی پروگزیمال ،وارد عمل کند و آنرا جایگزین سینرژیهای قبلی نماید تا تعادل حفظ شود و
آسیبی به فرد وارد نشود .الزم است این سیستمهای تداخلی جبرانی پس از خستگی موضعی و عمومی تحت
بررسی قرار گیرند ( .)51با توجه به نتایج تحقیقات گوناگون تعادل در اغلب رشتههای ورزشی که به مهارتهای
حرکتی پیچیده نیاز دارند از اهمیت قابل توجهی برخوردار است .با توجه به ماهیت حرکت ،ورزشکاران برای
اجرای بهینه مهارتهای حرکتی بایست تعادل خود را روی سطح اتکا حفظ کنند .نوسانهای بدن ازطریق انقباض
عضالنی و با استفاده از اطالعات حسی در دستگاه عصبی مرکزی همپوشانی و تعادل بدن حفظ میشود.
تحقیقات نشان داده است که اگرچه ورزشهای سطح باال ،تواناییهای فیزیولوژیک و حسی -حرکتی درگیر در
کنترل تعادل را بهبود میبخشند ،عواملی مانند خستگی در آنان خطر آسیبدیدگی را نیز افزایش میدهد (.)25
خستگی در زمانهای پایانی مسابقات و تمرین بیشتر میشود و باعث کاهش تعادل ورزشکاران میشود که این
خود عاملی درجهت آسیبدیدگی ورزشکاران است .قوس طولی داخلی کف پا 5در بیومکانیک پا ،مانند حمایت
و جذب ضربه پا ،در طی راهرفتن عملکرد اساسی دارد .افزایش یا کاهش ( MLAبه ترتیب گودی کف پا یا
صافی کف پا) میتواند این عملکردها را مختل کند و به بیتعادلی عضالنی ،بدراستایی مفصلی ،پرونیشن جبرانی
پا و ناهنجاریهای راهرفتن بینجامد ( .)25برخورداری از قوس طبیعی موجب توزیع مناسب وزن روی پاها و
انتقال آن به زمین میشود .از مزایای دیگر قوس طبیعی پا راهرفتن و دویدن طبیعی با برخورداری از خاصیت
طبیعی آن است .عالوه بر آن حمایت و حفاظت از بافتهای نرم کف پا در حضور این قوسها صورت میپذیرد
( .)2ازآنجاکه خستگی یکی از عوامل بره زننده کنترل عصبی عضالنی است ،به نظر میرسد با بروز خستگی در
عضالت ،بهویژه اندام تحتانی ازجمله مفصل مچ پا و تغییرات ایجا شده در فعالیت عضالت ،توانایی تولید پاسخ
عضالنی مناسب برای حفظ تعادل و ثبات پاسچر کاهش مییابد ،که میتواند منجر به بیثباتی و کاهش تعادل با
خستگی در هنگام فعالیت های بدنی شود .الیویر در تحقیق خود که اثرات تعامل بینایی و خستگی موضعی
عضالت اندام تحتانی بر کنترل پاسچر را تحت بررسی قرار داده بود ،به این نتیجه رسید که ایجاد خستگی موضعی
در عضالت اندام تحتانی در دو حالت چشم باز و بسته باعث کاهش توانایی کنترل پاسچر م شود ،اما این اثر در
حالت چشم باز بیشتر از حالت چشم بسته بود ( .)55نیکالس ویلروم و همکاران به بررسی خستگی عضالت
)1. Medial Longitudinal Arch (MLA
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( .)51در خستگی موضعی بهنظر میرسد دستگاه عصبی مرکزی بتواند سینرژیهای جبرانی را ازقبیل فعالسازی
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بازکنندة ستون فقرات بر کنترل پاسچر پرداختند .نتایج بهدستآمده از تحقیقات آنها نیز نشاندهندة افزایش
نوسانهای ( COPمرکز فشار) پس از اعمال خستگی در دو صفحة قدامی -خلفی و جانبی -داخلی بوده است
( .)22یاگی ،جانستون و جویس در تحقیقات خود به بررسی تأثیر خستگی عضالنی ایزوکنتیک در اندام تحتانی
بر کنترل پاسچر پرداختهاند .بهطور کلی ،بررسی مطالعههای انجامشده در زمینه تأثیر خستگی عضالنی بر کنترل
حال ،تمام مطالعههای مزبور به بررسی تأ ثیر خستگی موضعی در عضالت ناحیه مچ پا بر کنترل پاسچر
پرداختهاند .دلیل این امر این است که اکثر محققان متفقالقولاند که در شرایط طبیعی حس عمقی مچ پا برای
ایجاد مرجع درونی ضروری است تا موجب ثبات بدن نسبت به مرجع خارجی جاذبه شود ( .)24در شرایطی که
قوس کف پا با ناهنجاری همراه است کشیدگی یا کوتاهی عضالت مچ پا موجب اختالل در عملکرد صحیح
عضالت این ناحیه میشود و ازسویی خستگی این عضالت در هنگام تمرینات احتماالً باعث کنترل پاسچر
ضعیفتر افراد با ناهنجاری قوس کف پا نسبت به افراد با قوس نرمال میشود .با این حال تاکنون مطالعهای
نیافتهایم که به بررسی نقش و تأثیر خستگی ناشی ا ز تمرین بر کنترل پاسچر افراد دارای قوس کف پای متفاوت
بپردازد .در اکثر تحقیقاتی که به بررسی این رابطه پرداختهاند ،خستگی به دنبال تمرینات موضعی (مثالً در
عضالت چهارسر رانی) ایجاد شده و مواردی نیز که خستگی عمومی و عملکردی (ناشی از تمرین) را مدنظر قرار
دادهاند ،همچنین در تحقیقات انجامشده درباره تأثیر خستگی بر تعادل بیشتر از خستگی موضعی استفاده شده
است ( )51،23و تحقیقاتی هم که خستگی عملکردی 5را مدنظر داشتند معیار خاصی برای سنجش خستگی تعیین
نکرده بودند ( .)52،21،21با توجه به اینکه ناهنجاری در پا باعث اختالل در حالت آناتومیک پا و عضالت اطراف
مفصل مچ پا میشود این سؤال بهوجود میآید که آیا خستگی ناشی از تمرین (خستگی عملکردی) تأثیری
متفاوت بر کنترل پاسچر افراد با کف پای متفاوت دارد یا نه؟ بنابراین محقق قصد دارد در این تحقیق تاثیر
خستگی ناشی از تمرین را بر تعادل دانشآموزان پسر  51تا  51سال با قوس کف پای متفاوت بررسی کند.
روششناسی
روش تحقیق حاضر از نوع نیمهتجربی بود .جامعه آماری این تحقیق را تمام دانشآموزان پسر با دامنه سنی -51
 51سال شهرستان کازرون استان فارس تشکیل دادند .روش نمونهگیری در این تحقیق خوشه ای و سپس
تصادفی و هدفمند بود .برای انتخاب نمونه بعد از انتخاب تعدادی از مدارس ،از دانشآموزان آزمون افتادگی
استخوان ناوی با استفاده از روش برودی جهت تعیین قوس کف پا بهعمل آمد ( .)22سپس دانشآموزان با توجه
به قوس کف پا بهصورت تصادفی و هدفمند (دانشآموزان ازلحاظ سن ،وزن ،ورزشکاربودن یا نبودن در گروهها
1. Functional Fatigue
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پاسچر تاکنون ،در اکثر موارد ،مبین اثر قطعی و معنیدار خستگی عضالنی بر کنترل پاسچر است (3،4و .)23با این
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متجانس شدند) در سه گروه  22نفره جای گرفتند .گروه اول 22 :نفر بهعنوان گروه با قوس کف پای صاف،
گروه دوم 22 :نفر بهعنوان گروه با قوس کف پای نرمال و گروه سوم 22 :نفر بهعنوان قوس کف پای گود
انتخاب شدند .سپس هدف از اجرای تحقیق ،پروتکل خستگی و آزمونی تعادلی اصالحشده لکلک و گردش
ستاره برای آزمودنیها شرح داده شد و رضایتنامه کتبی از آزمودنیها گرفته شد .مشخصات افراد قبل از اجرای
بدن خود کرد و بعد از زمان گرمکردن از هر آزمودنی قبل از اجرای پروتکل خستگی ،آزمون تعادلی اصالحشده
لکلک و گردش ستاره گرفته شد و بعد از اجرای پروتکل خستگی در محل مشخص شده  Aنیز مجدداً آزمون
تعادلی اصالحشده لکلک و گردش ستاره گرفته شد و نمره مربوط به هر آزمودنی یادداشت شد .برای تعیین
میزان خستگی آزمودنیها از مقیاس  RPEبورگ استفاده شد .برای اندازهگیری  ،RPEاز آزمودنی خواسته شد
که احساس واقعی خود را درباره شدت فعالیتی که انجام داده است بیان کند و با استفاده از جدول بورگ مقیاس
آن استخراج شد .حداقل مقیاس موردنظر در انتهای ایستگاه هفتم  51بود .اندازهگیری  RPEدرست قبل از شروع
ایستگاه اول ،بعد از ایستگاه سوم یعنی در نیمه راه و دقیقاً بعد از ایستگاه هفتم انجام شد .اگر آزمودنی به حداقل
مقدار خستگی نمیرسید ،از تحقیق خارج میشد و فرد دیگری با خصوصیات مشابه وارد تحقیق میشد.
از آزمودنیها خواسته شد یک روز قبل از اندازهگیریها هیچگونه داروی خاصی مصرف نکنند و فعالیت سنگین
ورزشی نیز نداشته باشند .اندازهگیریها و انجام آزمونها حدود دو ساعت بعد از صرف غذا انجام شدند .در
صورت بروز درد ،حالت تهوع ،سرگیجه و حالت تهوع ،آزمون قطع میشد.
به منظور تعیین قوس کف پا از اندازهگیری درجه پرونشین مفصل تحت قااپی توساط آزماون شااخص افتاادگی
استخوان ناوی استفاده شد( .)22با استفاده از روش بارودی ،افتاادگی اساتخوان نااوی ارزیاابی شاد .از آزماودنی
خواسته شد تا با پای برهنه روی صندلی بنشیند و پای خود را روی جعبهای باه ارتفااع  55ساانتیمتار قراردهاد.
بهطوریکه زاویه ران و زانو  95درجه باشد .مفصل ران در این حالت هیچگوناه آبداکشان و آداکشان نداشات و
درحالت معمولی قرارداشت .آزمونگر سمت داخلی و خارجی کام (قله) مچ پا ،را درحاالیکاه انگشات شسات و
انگشت اشاره در بخش قدامی استخوان نازکنی و بخش تحتانی قوزک داخلی قرار داده میشاد ،لماس مایکارد.
آزمودنی اندکی به مچ پا حرکت اینورشن و اورشن میداد تا برآمدگیهای اساتخوانی در زیار انگشاتان در ارتفااع
یکسان قرار گیرند و آزمونگر مطمئن میشد که مفصل تحت قاپی درحالت معمولی قرار دارد .در این حالات پاای
تحت ارزیابی بهجز وزن خودش هیچ وزن دیگری را تحمل نمیکند .سپس برآمدگی استخوان ناوی که در زیار و
جلو قوزک داخلی قرارداشت مشخص و عالمتگاذاری مایشاد .باا اساتفاده از خاطکاش آنتروپاومتری فاصاله
برجستگی استخوان ناوی تا سطح جعبه برحسب میلیمتر اندازهگیری شد .سپس از آزمودنی خواسته مایشاد کاه
درحالت ایستاده بهگونهای که تمام وزن روی پای آزمایش باشد قرارگیرد .برای اینکاه آزماودنی بتواناد درحالات
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آزمون ،در برگه مشخصات آنها ثبت شد .هر آزمودنی قبل ازاجرای پروتکل برای هشتدقیقه شروع به گرمکردن

تأثير خستگي عملکردي بر تعادل ایستا و...

ایستاده تعادل خود را حفظ کند  ،به او اجازه داده شاد تاا ناوک انگشات پاای دیگار را روی زماین قارار دهاد.
دراینحالت نیز فاصله برجستگی استخوان ناوی تا سطح جعبه اندازهگیری و ثبت شد .آزمونگر فاصله برجساتگی
استخوان تا سطح جعبه را درحالت تحمل وزن (ایستاده) از فاصله استخوان ناوی تا سطح جعباه درحالات بادون
تحمل وزن (نشسته روی صندلی) کسر میکرد که عدد بهدستآمده بهمنزله اندازه افتاادگی اساتخوان نااوی ثبات
گروه پای طبیعی ،پای صاف و پای گود بهکاررفت .آزمودنیهای با افتادگی ناوی بیشتر از  55میلیمتار ،در گاروه
کف پای صاف بین  4تا  9میلیمتر ،در گروه کف پای طبیعای و کمتار از  4میلایمتار ،درگاروه کاف پاای گاود
قرارگرفتند (()527شکل  .)5با عنایت به استانداردبودن ،این آزمون اعتبار الزم را برای سنجش مقدار پرونیشین پاا
دارد .ضریب پایایی آن را مولر وهمکاران ( ،r= %11 )5993شاالتز و همکااران ( 15 )2552درصاد =  ،rایاوانز و
همکاران ( r = %72 )2553و جی هرتل و همکاران ( r =%75 )2554گزارش کردهاند (.)35

شکل  .3روش اندازهگيري افت استخوان ناوي

برای ارزیابی تعادل آزمودنیها از آزمون تعادلی ستاره (SEBT) 5استفاده شد .آزمون تعادل گردش ستاره
( )SEBTروشی ساده برای آزمودن تعادل پویای افراد است SEBT .شبکهای دارای  1خط در جهات مختلف با
زاویه  41درجه نسبت به هم است که با استفاده از نوار چسب 1 ،متر نواری و یک نقاله روی یک سطح
غیرصیقلی مشخص میشود .از آزمودنی ها خواسته شد با یک پا در مرکز این شبکه بایستند و پای دیگر را در
جهات  1خط تا جایی که امکان دارد حرکت دهند .آزمودنی در هر جهت ششبار پای خود را حرکت داد که سه
عدد بزرگتر در هر جهت ثبت شد  .آزمودنی بعد از هر کوشش و تغییر جهت به وضعیت ایستادن روی یک پا به
طور ایستا بازگشت و پیش از انجام کوشش بعدی به مدت  3تا  4ثانیه و بعد از تغییر جهت به مدت  55تا 51
ثانیه درهمین حالت ماند .آزمودنیهای با پای غیرثابت راست درجهت پادساعتگرد و آزمودنیهای با پای غیرثابت
چپ درجهت ساعتگرد آزمون را انجام دادند .برای نرمالکردن مقادیر اندازهگیریشده مقادیر میانگین هر هشت
جهت را با یکدیگر جمع و بر قد آزمودنیها تقسیم کردیم .هرتل و همکاران پایایی درون آزمونگر را بین 5/71و
)1. Star Excursion Balance Test (SEBT
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میشد .اندازهگیری افتادگی ناوی در هر آزمودنی سه بار انجام شد و میانگین آنها به منظور طبقهبندی افراد در ساه

پژوهش در طب ورزشي و فناوري ،شماره  ،8پایيز و زمستان 3131

 5/92گزارش کردهاند ( .)54کینزی نیز مشخص کرد که  SEBTدارای پایایی خوب برای ارزیابی تعادل پویاست.
 5/12ICCتا  5/91برای ارزیابی تعادل پویا دارد (.)21
برای ارزیابی تعادل ایستا از آزمون اصالحشدة لکلک استفاده شد .نحوة انجام آزمون به این صورت است که
آزمودنی با یک پا در سطح صاف میایستد و پای آزاد او تا سطح مچ پا باال برده میشود و هردو دست درکنار بدن
میایستد اندازه میگیرد و هنگامی که آزمودنی پای آزادش را روی زمین قرار دهد زمان را متوقف میکند .این
آزمون د بار انجام میگیرد و بهترین زمان بهمنزله رکورد ثبت میشود .حداکثر زمان برای انجام آزمون  25ثانیه
است .برای شناسایی پای برتر آزمودنیها درحالت ایستاده به پشت آزمودنی و بین دو کتف او ضربهای زده میشد،
پایی که آزمودنی برای حفظ تعادل استفاده میکرد ،بهمثابه پای برتر ثبت میشد.
در این تحقیق برای وارد کردن پارامتر خستگی از پروتکل خستگی عملکردی  7مرحلهای (شکل  )2ساسکو()27
و ویکینیز ( )21استفاده شده است A .در شکل  2محل اجرای آزمونهای تعادلی است.

شکل  .4نمایي از پروتکل خستگي

ایستگاه اول 1 ،دقیقه نرم و آهسته دویدن در فضایی است که آزمودنی انتخاب میکند؛ ایستگاه دوم  3دقیقه دو
سرعت در طول زمین بسکتبال؛ ایستگاه سوم  2دقیقه شنای سوئدی؛ ایستگاه چهارم  2دقیقه درازونشست؛
ایستگاه پنجم  3دقیقه باال و پایینرفتن از پله به ارتفاع  35سانتیمتر؛ ایستگاه ششم  3دقیقه دو سرعت
رفتوبرگشت در طول زمین بسکتبال؛ و ایستگاه هفتم  2دقیقه دویدن با آهنگ یکنواخت است؛ طوری که
آزمودنی بتواند تا اتمام کار با همین سرعت بدود.
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قرار میگیرد و حرکات دستها درکنار بدن آزاد است .آزمونگر حداکثر زمانی را که آزمودنی روی پای خود

تأثير خستگي عملکردي بر تعادل ایستا و...

از آزمودنیها پس از گرمکردن مختصر ( 1-55دقیقه نرم و آهسته دویدن و کشش اندام تحتانی) ،پیشآزمون
 SEBTبه عمل آمد .قبل از اولین ایستگاه پروتکل خستگی ،نخستین اندازهگیری  RPEانجام شد .دومین
اندازهگیری  RPEبعد از ایستگاه سوم یعنی در نیمه راه و سومین اندازهگیری  RPEدقیقا بعد از ایستگاه هفتم
انجام شد .سپس از آزمودنیها پسآزمون  SEBTو آزمون اصالحشده لکلک به عمل آمد.
دادهها با استفاده از آزمون کولموگروف -اسمیرنف بررسی شد .از روش آماری تی زوجی و تی مستقل و تحلیل
واریانس یکطرفه و تعقیبی شفه برای تجزیه و تحلیل دادهها در برنامه  SPSSنسخه  51استفاده شد.
یافتهها
مشخصات مربوط به قوس کف پا ،سن ،وزن و قد آزمودنیهای سه گروه در جدول  5آمده است .با استفاده از
آزمون کلموگروف  -اسمیرنف نرمالبودن دادهها در گروهها بررسی شد .با توجه به نرمالبودن دادهها ()P<5/51
جهت آزمون فرضیهها از آزمون تی وابسته استفاده شد .همچنین با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه
میزان میانگین نمرات  RPEمرحله پایانی دانشآموزان در گروهها بررسی شد که اختالف معنیداری بین گروهها
مشاهده نشد (.)P<5/51
جدول  .3مشخصات قوس کف پا ،سن ،وزن و قد آزمودنيها
قد (متر)

سن (سال)

وزن (کیلوگرم)

میزان افت ناوی (میلیمتر)

آزمودنیها

کف پای نرمال

میانگین (انحراف معیار)

(5/73)5/515

(52/15)5/27

(17/95)4/12

(2/21)5/43

کف پای صاف

میانگین (انحراف معیار)

(5/72)5/512

(52/15)5/57

(11/51)4/15

(52/13)5/32

کف پای گود

میانگین (انحراف معیار)

(5/73)5/511

(52/12)5/35

(11/51)4/17

(2/21)5/12

جدول  .4نتایج آزمون تي وابسته بين نمرات تعادل ایستا و پویاي پيشآزمون و پسآزمون آزمودنيهاي سه گروه
آزمودنیها

کف پای نرمال
کف پای صاف
کف پای گود

متغیر تعادلی

میانگین پیشآزمون

میانگین پسآزمون

t

درجه آزادی

ارزش P

پویا

7/459

7/319

2/222

54

5/532

ایستا

35/22

21/13

1/54

54

5/550

پویا

7/312

7/313

7/213

54

5/552

ایستا

21/22

25/52

9/19

54

5/555

پویا

7/313

7/344

54/923

54

5/555

ایستا

31/10

23/11

10/71

11

0/000
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برای تجزیه و تحلیل اطالعات جمعآوریشده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد .نرمالبودن
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با توجه به جدول  2از آزمون تی وابسته چنین استنباط میشود که اختالف معنی داری بین نمرات پیشآزمون و
پسآزمون تعادل ایستا و پویای آزمودنیهای با قوس کف پای طبیعی ،آزمودنیهای با قوس کف پای صاف و
آزمودنیهای با قوس کف پای گود وجود دارد .بنابراین ،خستگی عملکردی بهطور معناداری باعث کاهش تعادل
ایستا و پویای دانشآموزان پسر با کف پای نرمال ،کف پای صاف و کف پای گود شده است.

متغیر

تعادل پویا

تعادل ایستا

گروهها

میانگین تفاضل نمرات پیشآزمون و
پسآزمون

انحراف استاندارد

قوس کف پای نرمال

5/525

5/524

قوس کف پای صاف

5/529

5/557

قوس کف پای گود

5/539

5/559

قوس کف پای نرمال

1/53

5/21

قوس کف پای صاف

7/25

5/42

قوس کف پای گود

7/19

5/15

مقدار F

2/411

57/597

سطح معنیداری ()P

5/554

5/555

با توجه به جدول  3از آزمون  ANOVAچنین استنباط میشود که اختالف معنیداری بین میانگین تفاضل نمرات
پیشآزمون و پسآزمون تعادل پویای آزمودنیها در سه گروه وجود دارد (P=5/554؛  .)F=2/411همچنین
اختالف معنیداری بین میانگین تفاضل نمرات پیشآزمون و پسآزمون تعادل ایستای آزمودنیها در سه گروه
وجود دارد (P=5/555؛  .)F=57/597بنابراین بین تعادل ایستا و پویای دانشآموزان پسر با کف پای متفاوت قبل و
بعد از خستگی عملکردی اختالف معنیداری وجود دارد.
برای وجود اختالف معنیدار بین میانگین تفاضل نمرات تعادل ایستا و پویا در پیشآزمون و پسآزمون سه گروه
از آزمون تعقیبی شفه استفاده شد .آزمون تعقیبی شفه چنین نشان داد که بین میانگین تفاضل نمرات تعادل پویا در
پیشآزمون و پسآزمون گروه کف پای نرمال و کف پای صاف اختالف معنیداری وجود دارد (.)P=5/555
همچنین بین میانگین تفاضل نمرات تعادل پویا در پیشآزمون و پسآزمون گروه کف پای نرمال و کف پای گود
اختالف معنیداری وجود دارد ( .)P= 5/555ولی اختالف معنیداری بین میانگین تفاضل نمرات تعادل پویا در
پیشآزمون و پس آزمون گروه کف پای صاف و کف پای گود مشاهده نشد ( .)P=5/94همچنین آزمون تعقیبی
شفه نشان داد که بین میانگین تفاضل نمرات تعادل ایستا در پیشآزمون و پسآزمون گروه کف پای نرمال و کف
پای صاف اختالف معنیداری وجود دارد ( )P=5/555و بین میانگین تفاضل نمرات تعادل ایستا در پیشآزمون و
پسآزمون گروه کف پای نرمال و کف پای گود اختالف معنیداری وجود دارد ( .)P= 5/555ولی اختالف
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جدول  .1نتایج آزمون آناليز واریانس یکطرفه ( )ANOVAبين ميانگين تفاضل نمرات تعادل پویاي پيشآزمون و پسآزمون در گروهها

تأثير خستگي عملکردي بر تعادل ایستا و...

معنیداری بین میانگین تفاضل نمرات تعادل پویا در پیشآزمون و پسآزمون گروه کف پای صاف و کف پای
گود مشاهده نشد (.)P=5/555
بحث
کاهش تعادل ایستا و پویا شد که این کاهش تعادل در دانشآموزان با ناهنجاری قوس کف پا نسبت به
دانشآموزان با قوس کف پای طبیعی به طور معناداری بیشتر گزارش شد.
رستمخانی و همکاران ( ) 5311با انجام تحقیقی نشان دادند که خستگی عضالت مچ پا باعث کاهش تعادل ایستا
و پویا میشود .آنها در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که خستگی بهمنزله یک عامل ایجاد نقص در اطالعات
آوران حسی پیکری ،میتواند منجر به تأخیر در پاسخهای پاسچر و اختالل در کنترل پاسچر شود .تغییرات عصبی
عضالنی ناشی از خستگی مربوط به ارسال پیامهای آوران از عضالت خسته است که منجر به کاهش انتقال
پیامهای وابران و توانایی تولید حرکات جبرانی کافی میشود ( .)29درواقع هنگام ایجاد خستگی ،توانایی تولید
پاسخهای عضالنی مناسب که برای حفظ ثبات مفصل الزم است کاهش مییابد که این باعث کاهش بیشتر تعادل
در افراد دارای کف پای صاف و گود میشود که از تعادل عضالنی مطلوبی در اطراف مچ پا برخوردار نیستند.
موسوی و همکاران ( )5319نیز در تحقیقی به بررسی ارتباط تعادل پویا و ایستا در دانشآموزان با قوس کف پای
متفاوت پرداختند .آنها به این نتیجه رسیدند که افراد با کف پای گود دارای تعادل ایستا و پویای کمتری نسبت به
افراد با قوس کف پای طبیعی هستند .آنها اذعان کردند که کاهش تعادل در افراد با کف پای گود احتماالً موجب
تضعیف عملکرد ورزشی خواهد شد .آنها عالوهبر ساختار آناتومیکی مفصل مچ پا ،متغیر مساحت کف پایی را نیز
در کاهش تعادل این دانشآموزان دخیل دانستند (.)35
گریگ و همکاران ( )2557نیز در نتایج تحقیق خود بیان کردند که بر اثر خستگی عضالت کف پا تعادل ایستا و
پویا دچار کاهش میشود و علتی که برای توجیه یافتههای خود آوردهاند که شکل آناتومیکال استخوانها و
ساختار بافت نرم عضالت پا احتماالً بر حفظ تعادل تأثیر میگذارند .یکی دیگر از دالیل کاهش تعادل بعد از
پروتکل خستگی را نیز به ضعیفبودن عضالت دورسی فلکسور و اینورشن ساق پا نسبت دادهاند و عنوان
کردهاند که تقویت این عضالت در افراد ،اجازه انجام مانور بیشتری را به آنها میدهد(.)35
کاربیل و همکاران ( )2553و جانستون و همکاران ( )5991نیز گفتهاند که خستگی باعث کاهش بیشتر میزان
تعادل فرد درحالت استاتیک نسبت به حالت داینامیک میشود .آنها علت آن را اینگونه توجیه کردهاند که
سازوکار  APA5که باعث جبران اغتشاشات ایجادشده در اثر خستگی میشود ،بیشتر درحالت داینامیک به کنترل
)1. Anticipatory Postural Adjustments (APA
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پاسچر کمک میکند و تأثیر کمی در کنترل پاسچر استاتیک دارد ( 32و  .)33نتایج برخی دیگر از تحقیقات نیز
مبین آن است که خستگی عضالنی تعادل استاتیک تأثیر منفی میگذارد که علت آن تغییر در رفتار واحدهای
عضالنی و مشخصههای مرکزی است ( 34و  .)31دراینباره نیکوالس و همکاران ( )2555بیان کردهاند که
خستگی عضالنی باعث تغییر بیشتری در متغیر ثبات پویا نسبت به متغیر ثبات ایستا میشود ( .)32نتایج تحقیقات
نیکوالس و همکاران یکی از علل تغییر در کنترل پاسچر بعد از خستگی عضالنی را به کاهش تمرکز آزمودنیها
در توجه به نوسانات بدن خودشان مربوط می دانند و علت دیگر را تغییر در عملکرد عصبی عضالنی اندام تحتانی
بهویژه پا عنوان کردهاند ( .)37اعتقاد بر این است که فراهمبودن حس عمقی از نواحی کف پا نقش مهمی در
کنترل پاسچر ایفا میکند که ایجاد ناهنجاری در پا میتواند باعث نقص در کارکرد گیرندههای حسی عمقی شود
(.)25
نتایج تحقیق ویلرم و همکاران ( )2552و برون ( )2552با نتایج تحقیق حاضر مغایر بود .آنها در تحقیقات خود به
این نتیجه رسیدند که کنترل پاسچر طی برنامه خستگیآور دچار تغییر نمیشود و همچنین بیان کردهاند که
خستگی عضالنی عمومی ،تعادل پویا را کمتر از خستگی عضالنی لوکال دچار تغییر میکند و علت آنرا به این
مورد مربوط دانستهاند که در خستگی عمومی بدن ،عضالت پاسچرال زودتر از خستگی لوکال وارد حالت جبرانی
کنترل پاسچر میشوند و درنهایت تعادل را حفظ میکنند .همچنین آنها اعتقاد داشتند که انجام ورزش باعث
افزایش ایمپالسهای عصبی آوران و وابران میشود و درنهایت فعالیت دوکهای عضالنی اطراف مچ پا منجر به
بهبود حس وضعیت مفصل میشود و تعادل فرد افزایش مییابد ( 57و  .)31بنابراین با توجه به تحقیقات به نظر
میرسد که ساختار آناتومیکی پا تنها معیار مؤثر در کنترل پاسچر نباشد و امکان دارد که عوامل دیگری همچون
دستگاه عصبی نقش ساختار آناتومیکی پا را در کنترل پاسچر کمرنگتر جلوه دهند.
نتیجهگیری
با توجه به نتایج این تحقیق ،خستگی عملکردی ناشی از تمرین میتواند کنترل پاسچر افراد با ناهنجاری قوس
کف پا را تحت تأثیر قرار دهد و احتمال بروز آسیب و کاهش عملکرد ورزشی این افراد را درپی داشته باشد.
بنابراین اصالح ناهنجاریهای قوس کف پا و استفاده از دورههای تمرینی مناسب جهت ارتقای آمادگی جسمانی
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