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  اجرایی -هاي عملکرديتأثیر یک جلسه ماساژ اندام تحتانی بر عملکرد آزمون

  مزمن مچ پا يداریبا ناپا هايبسکتبالیست

  3زعفرانی قربانزاده قاسمسید ، 2لوعلی مصطفی، 1یلعلی چور

  چکیده

هدف از پژوهش  .تواند بر عملکرد و فعالیتروزانه افراد مبتال اثر بگذاردخوردگی مچ پا یک ناتوانی شایع است که میپیچ :هدفسابقه و 

  .بودمزمن مچ پا يداریناپا باهایتسیبسکتبال ییاجرا-يعملکرد هاينبر عملکرد آزمو یجلسه ماساژ اندام تحتان کیریتأثحاضر، ارزیابی 

و در این پژوهش به صورت تصادفی هدفدار انتخاب مچ پا یدگید بیبا سابقه آسمرد بسکتبالیست20به همین منظور  :هامواد و روش

جهش به شکل هشت التین و هاي خمش به جلو، خمش به پایین، بعد از ماساژ، آزمون ها در دو مرحله قبل وآزمودنی. شرکت کردند

 15ماساژ به مدت . گرم کردند) جاگینگ(دقیقه خود را با نرم دویدن  5ها به مدت قبل از آزمون، آزمودنی. را اجرا کردند جهش جانبی

جهت . هر آزمون سه بار اجرا شد و بهترین رکورد ثبت شد. دقیقه و به دو روش پتریساژ و تاپوتامنت بر روي اندام تحتانی انجام شد

ه در همبست tآزمون با استفاده از آزمون آزمون و پیشها، میانگین رکورد هر آزمون در پسبررسی اثر ماساژ بر عملکرد هر یک از آزمون

  . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت )p>01/0( سطح احتمال

هاي درصد براي آزمون4/2±5/2و  9/1±2/3پذیري به ترتیب به میزان هاي انعطافداري را در آزموننتایج، افزایشی معنی :هایافته

 جهش به شکل هشت التینآزمون اما رکورد ). p>01/0(نشان داد  1/2 ± 3/2و آزمون جهش جانبی  خمش به جلو و خمش به پایین

  .تغییر معنی داري نداشت

دقیقه ماساژ اندام تحتانی قدامی  5اندام تحتانی خلفی و  ماساژدقیقه  10عملکرد  دهد یمبنابراین، مطالعه حاضر نشان  :گیرينتیجه

به جلو، خمش به پایین و جهش جانبی  ي خمشریپذ انعطافي ها آزمونجهش به شکل هشت التین و افزایش  آزمونباعث کاهش 

  .شودمی

  

  .الیستجهش جانبی،بسکتب ،جهش به شکل هشت التینپذیري، ماساژ، انعطاف :هاي کلیديواژه

  

  

  

  

  

  

 

   

  

  گلستان، ایرانگروه تربیت بدنی،،دانشگاه گنبد کاووس هیئت علمی. 1

  A.mostafaloo@gmail.comمینودشت، ایران، واحد مینودشت،دانشگاه آزاد اسالمی گروه تربیت بدنی علمی هیئت. 2

  ، مازندران، ایرانامور ورزشی دانشگاه مازندرانمسئول کارشناس . 3

 گزارش کوتاه
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  قدمهم

. تواند بر عملکرد و فعالیت زندگی روزانه افراد مبتال اثر بگذاردیک ناتوانی شایع است که می 1خوردگی مچ پاپیچ

ردگی مچ پا خودر ارتباط با پیچ 2شود و افزایش نوسان پوسچرکنترل تعادل در این افراد دچار اختالل میاین بنابر

 هایی وجود دارد که شامل پریدن و حرکاتورزش خوردگی مچ پا به طور رایج درپیچ ).1( بیانگر این مطلب است

هاي شود، بروز مشکالت ونقصمی خوردگی مچ پا که پیوسته در ورزشکاران مشاهدهپیچ ).2(جانبی است 

هاي نقص. ها تأثیر مخربی بر فعالیت ورزشکاران داردشود و این نقصپا را موجب می اجرایی مچ- عملکردي

دیده در حین اجراي حرکات ورزشی به آن دچار ها و مشکالتی هستند که فرد آسیباجرایی ناتوانی- عملکردي

درمان  تیریدر مد یکه ماساژ نقش مهماند دهیعق نیبر ا یو درمانگران ورزش انیورزشکاران، مرب). 3(شود می

متعددي از جمله افزایش  دیفوا يآنان معتقدند ماساژ دارا. کند یم فایا یورزش يها رقابت نیورزشکاران در ح

قع در وا. )4(ي نورولوژیکی است ریپذ کیتحرگردش خون، کاهش تنش عضالنی، افزایش احساس خوب بودن و 

فواید ماساژ ورزشی تأثیر مثبت آن بر عملکرد است که باعث آرامش  نیتر مهماین اعتقاد وجود دارد که یکی از 

ي ریپذ انعطافي مخالف به باال بردن ها عضلهبا کاهش دادن تنش غیرفعال  تواند یم، بنابراین شود یمدادن عضله 

به طور مثال، . هستند متناقضبا این حال، نتایج مطالعات تجربی در این زمینه . )5(مفصل نیز کمک کند 

گزارش کردند که یک جلسه ماساژ گروه عضالت همسترینگ، دامنه حرکتی  )1984( و همکاران 3کراسمن

دریافتند که  )2007( و همکاران 4گودوین. )6(دهد یمغیرفعال را در مفصل ران و مفصل اندام تحتانی افزایش 

ي روي عملکرد دوي معناداري در اندام تحتانی قبل از گرم کردن هیچ اثر ا قهیدق 15یک ماساژ کنترل شده 

باز اثر ماساژ اندام تحتانی بر الکترومایوگرافی و تولید نیروي  )2006( و همکاران 5هانتر. )7(سرعت ندارد 

در نیروي  معنادارشان دادند که ماساژ اندام تحتانی باعث کاهشی ن ها آن. ي زانو را مورد بررسی قرار دادندها کننده

ي معنادار، افزایش )2007( و همکاران 6مکچنینتایج مطالعه . )8( شود یمایزوکنتیک طی انقباض اولیه عضالت 

ي در ارزیابی قدرت مشاهده ف معنادارهمچنین، هیچ اختال. نشان دادرا در زاویه مفصل مچ پاي راست و چپ 

ي توان انفجاري، سرعت باال ها تیظرفاثرات حاد ماساژ اندام تحتانی قبل از رقابت را بر ) 2007(7اراباسی. )9(نشد 

ي در عملکرد بعد از ماساژ و کشش معنادارنتایج نشان دهنده یک کاهش . ي را گزارش کردریپذ و انعطافباال 

ي ارتباط مطالعاتی در زمینه .)10(براي پرش عمودي بود و افزایش بهتري در آزمون خمش به جلو مشاهده شد 

و  8یانگ. هاي عملکردي انجام شده است که حاوي نتایج متناقضی استي پیچیدگی مچ پا و نقصبین سابقه

-هاي حرکتی بعد از برگشت از آسیبي نقصمعتقد بودند زنجیره) 2002(و همکاران  9و ندلر )2002( همکاران

آورد که ممکن است در ارزیابی بدنی استاندارد مشخص اجرایی را به وجود می-هاي عملکرديدیدگی مچ پا،نقص

و  نشان داد رابطه مثبتی بین مقیاس ناپایداري عملکردي مچ پا )2005( و همکاران 10کرينتایج ، )11- 12(نشود 

  

1. Ankle Sprain 
2. Posture 
3. Crosman 
4. Goodwin 
5. Hunter 
6. McKechnie 
7. Arabaci 
8. Yang 
9. Nadler 
10. Kerry 
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و  1لورن). 3(هاي عملکردي در آزمون جهش جانبی و آزمون جهش به شکل هشت التین وجود داردنقص

هاي عملکردي گوناگون به این ها و آزمونبا استفاده از شاخص )2007( و همکاران 2و یوفاك )2002(همکاران 

، از طرف دیگر نتایج )13- 14(دارند  اجرایی-هاي عملکردينتیجه رسیدند که افراد با سابقه پیچیدگی مچ پا، نقص

خوردگی مچ پا و ي پیچبا وجود ارتباط بینسابقه )2002( و همکاران 4و کري) 2002(و همکاران  3هاي مانپژوهش

خوردگی مچ پا بر عملکرد واقعی تأثیر منفی ندارد آنها معتقد بودند پیچ. اجرایی مغایر است- هاي عملکرديو نقص

امروزه، به ). 15-16( خوردگی مچ پا دارند هیچگونه نقص و ناتوانی عملکردي ندارندپیچي سابقه و افرادي که

هاي متفاوتی دالیل متعددي مربیان ورزشی مجبورند، مرتباً وضعیت جسمانی و حرکتی ورزشکاران را با شیوه

پذیري هاي انعطافآزمون تواند نتایجشود، این است که آیا ماساژ دادن، میاي که مطرح میمسئله. ارزیابی کنند

هاي عملکردي مچ پا جهش جانبی و جهش به شکل هشت التین را و آزمون6، خمش به پایین5خمش به جلو

هاي تأثیر یک جلسه ماساژ اندام تحتانی بر عملکرد آزمونبنابراین هدف پژوهش حاضر تحت تأثیر قرار دهد؟ 

  .استمزمن مچ پا يداریبا ناپا هاياجرایی بسکتبالیست- عملکردي

  

  هامواد و روش

  هایآزمودن

- بسکتبالیستجامعه پژوهش حاضر را . تجربی بوده و به شکل میدانی صورت گرفته استاین پژوهش از نوع نیمه

مچ  یدگید بیبا سابقه آس بسکتبالیست 20که از بین آنها .ستان تشکیل دادندلیگ دسته یک استان گل مرد هاي

. هدفدار انتخاب شدند یبه صورت تصادف) 6/78±6/6، وزنمتر یسانت 8/183±05/6قد  سال، 9/19±09/3سن ( پا

 ک جانبه در مچ پا و احساسین یک اسپریاز بروز حداقل  ياخچهیمچ پا به صورت داشتن تار يعملکرد یثباتیب

 یخوردگچیمچ پا، پ یسابقه شکستگ يکه دارا ین ورزشکارانیهمچن .ف شدیشدن پا تعر یمکرر و خال یخوردگچیپ

-يماریزانو، سابقه ب یبیرباط صل یق، سابقه پارگیماه قبل از زمان تحق 3مچ پا در  یدگیدبیآس ،7دو طرفه مچ پا

 قرار نگرفتند یق بودند، به عنوان آزمودنیدر زمان تحق یتوانبخش يهاو شرکت در برنامه یتعادل يها

ها خواسته از آزمودنی. براي رسیدن به بیشترین کارایی تشویق شدندها ها در طول آزمونآزمودنی .)18،19،17(

ساعت قبل از آزمون  3گونه فعالیت یا تمرین جسمانی سنگین انجام نداده و  ساعت قبل از آزمون، هیچ 48شد 

  .مصرف نکنند) به جز آب(نیز هیچ گونه غذا و مایعات قندي 

  اطالعات يآورروش جمع

و آشنا شدن با طرح پژوهش،  یو سوابق پزشک ينامه، اطالعات فردتیکردن فرم رضاها پس از پر یآزمودن

 يمورد نظر در باشگاه بدنساز يهاآزمون يخود را اعالم کردند و از آنها خواسته شد به منظور اجرا یآمادگ

استفاده از  با جرمک شامل یآنتروپومتر يهايریگسپس اندازه. حاضر شوند مجتمع آموزش عالی گنبددانشگاه 

 يدر اجرا يعملکرد يهابرآورد نقص يبرا. انجام گرفت يواریله قدسنج دیو قد به وس یتالیجید يترازو

  

1. Lauren 
2 . Ufuk 
3. Munn 
4. Kerry  
5. Sit and Reach 
6. Toe-Touch 
7. Lateral and medial sprain 
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از آزمون جهش به شکل ) لیتردم يدن نرم رویقه کشش و دویدق 5-10(پس از گرم کردن مختصر  ،هایآزمودن

 يهاگامنتیل یعنی، پا یخارج يبر ساختارها ها با فشارن آزمونیرا ایاستفاده شد؛ ز ین و جهش جانبیهشت الت

  ن به مچ پا واردیبه شکل هشت الت که در جهش ین فشار چرخشیو همچن 1ینئمچ پا و عضالت نازك یجانب

گر مرکز یاز طرف د). 18،1(ند ینمایده آشکار میدبیرا در افراد آس ییاجرا- يعملکرد يهانقص ،کنندیم

- يعملکرد يهان آزمونیاز اگر در مطالعات خود یسسه معتبر دؤمن یو چند 2تیاسم یقات ورزشیتحق

با دقت  ياز کرنومترها یثبت رکورد آزمودن يبرا). 15،19( دقت و اعتبار هستند يدارا اند کهاستفاده کردهییاجرا

  .استفاده شده یک صدم ثانی

  پروتکل آزمون

سپس نحوه انجام پروتکل به . اجرایی آشنا شدند-هاي عملکرديها با آزمونبراي اجراي پروتکل ابتدا آزمودنی

ها فرصت داده شد که چندین بار پروتکل را تمرین به آزمودنی. ها نشان داده شددقت توسط محقق به آزمودنی

-هایعملکرديآزمونپذیري عضالت همسترینگ و انعطاف. کنند تا به طور کامل با نحوه انجام آن آشنا شوند

جهش به هاي خمش به جلو، خمش به پایین،و هر آزمودنی دو بار آزمونبل از انجام ماساژ ارزیابی شد قاجرایی 

هاي ها در حین انجام آزمونبعالوه آزمودنی .را انجام داد، بهترین رکورد ثبت شدجهش جانبی شکل هشت التین و

بسته بود و براي به حداقل رساندن  هایشان براي کاهش اثرات فیزیولوژیکیخمش به جلو و خمش به پایین چشم

در . اي بصورت خم کردن عضو درگیر انجام شدثانیه 30لرزش بافت همبند بین هر بار آزمون یک استراحت 

هاي تحتانی بر اندام) 1: ماساژ انجام شده. کار گرفته شده ب  4ايو ضربه 3پروتکل ماساژ دو روش لمس عمقی

ماساژ اندام تحتانی خلفی و قدامی به . دقیقه بود 5هاي تحتانی قدامی براي براندام) 2دقیقه و  10خلفی براي 

ماساژ . بکار گرفته شد) چهار سر ران(ترتیب بر گروه عضالت سرینی، همسترینگ، پشت ساق پا و جلوي ران 

نو و ران بکار اندام تحتانی خلفی بین مفاصل مچ پا و ران انجام شد، اما ماساژ اندام تحتانی قدامی بین مفاصل زا

ماساژ روي هر . بنابراین، مدت ماساژ اندام تحتانی خلفی بیشتر از مدت ماساژ اندام تحتانی قدامی بود. گرفته شد

کردند بکار ها که از روغن ماساژ استفاده میهاي تحتانی راست و چپ بطور همزمان توسط ماساژ دهندهدو اندام

حتانی خلفی را در حالیکه در وضعیت دمر دراز کشیدند و ماساژهاي اندام ها ماساژهاي اندام تآزمودنی. گرفته شد

دقیقه بود و  15مدت زمان انجام ماساژ . تحتانی قدامی را در حالیکه در وضعیت طاقباز دراز کشیدند دریافت کردند

ا شرایط ب جهش جانبی جهش به شکل هشت التین وهاها مجدداً آزمونماساژ، آزمودنی دقیقه 15در پایان 

  .توصیف شده را انجام دادند

  نیآزمون جهش به شکل هشت الت

مشخص شده  د که با دو عدد مخروطیمتر اجرا گرد 5 ين به فاصلهیر به شکل هشت التیک مسین آزمون در یا

قه در آزمون شرکت کردند و سپس بر یدق 5به مدت  یها پس از گرم کردن و انجام حرکات کششیآزمودن. بود

ر را با یاز آنها خواسته شد که مس. جهش کردند یلیخود دو بار به صورت ل )آسیب دیده( يمورد مطالعه يپا يرو

هر . دیثبت گرد 01/0با دقت  ها با کرنومتریرکورد آزمودن. برهنه جهش کنند ين سرعت خود با پایشتریب

آزمون تعادل  ين اجرایدر ح یاگر آزمودن. ثبت شد يو ين زمان برایدو بار در آزمون شرکت نمود و بهتر یآزمودن
  

1. Peroneus Muscles 
2. SmithAthletic Research Center 
3. Petrissage 
4. Tapotement 
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ن هر یه و بیثان 30ن هر تکرار یشد بیا قادر به انجام آزمون نبود آزمون دوباره تکرار میداد یخود را از دست م

  .)1( قه زمان استراحت منظور شدیدق 1آزمون 

  یآزمون جهش جانب

ن را که با دو تکه نوار چسب یزم يرو يمتریسانت 30 يست فاصلهیبایها می، آزمودنیآزمون جهش جانب يبرا

. )2شکل(ند یمورد مطالعه خود جهش نما يپا يبار به صورت رفت و برگشت بر رو 10مشخص شده بود  يمواز

ک یله یها به وسیرکورد آزمودن. برهنه جهش کنند ين سرعت خود با پایشریر را با بیاز آنها خواسته شد مس

اگر . ثبت شد يو ين زمان برایدو بار در آزمون شرکت نمود و بهتر یهر آزمودن .ثبت شد 01/0کرنومتر با دقت 

شد یا قادر به انجام آزمون نبود آزمون دوباره تکرار میداد یآزمون تعادل خود را از دستم ين اجرایدر ح یآزمودن

  .  )1( قه زمان استراحت منظور شدیدق 1ن هر آزمون یه و بیثان 30ن هر تکرار یب

  آزمون خمش به جلو

آزمودنی بدون کفش و با لباس ورزشی با پاهاي کشیده و صاف، طوري که زانوها کامالً به زمین بچسبد روي 

نشست و این در حالی بود که کف دو پا با یک زاویه قائمه نسبت به تخته آزمون تماس پیدا کرده و با خم زمینمی

د تا حد امکان نوك انگشتان دست خود را روي چوب مدرج به جلو کرکردن ناحیه کمر به سمت جلو تالش می

بار و بهترین رکورد به  3هر آزمون . ثانیه ثابت نگاه دارد 2هدایت کند و در آخرین نقطه ممکن آن را به مدت 

  . )5( پذیري استفاده شدعنوان میزان انعطاف

  آزمون خمش به پایین

آزمودنی با زانوهاي کامالً صاف و با خم . ایستادآزمودنی بدون کفش و با لباس ورزشی روي جعبه آزمون می 

کرد تا حد امکان نوك انگشتان دست خود را روي صفحه مدرج به پایین هدایت کند و آنها را کردن تنه تالش می

-بار و بهترین رکورد به عنوان میزان انعطاف 3هر آزمون . ثانیه ثابت نگاه دارد 2در آخرین نقطه حرکت به مدت 

  ).5(پذیري استفاده شد 

  ماساژ پتریساژ

روش کار به این صورت است که پوست و عضله را با شست و انگشتان بلند کرده و عضله را با دو دست خود به 

دهد دست انجام میدر حالی که یک دست عمل چرخاندن و پیچاندن را . چرخانیدپیچانید و میطرفین متقابل می

  ).5(کند که بافت مجاور را بدست گیرد دیگر شروعمی

  ماساژ تاپوتامنت 

. شدزدن با یک ریتم ضربتی پیوسته به سرعت تکرار می هکه یک سري حرکات ضرب بودروش کار به این صورت 

-خالی از خود خارج میآید که صداي خفیف و تو وار در میهاي فرد ماساژ دهنده به طوري به حالت فنجاندست

ها در حالت تاشده هستند و باالي کنند در حالی که آرنجها به طور متناوب از مچ دست حرکت میدست .کنند

  ).5(شود ها ثابت هستند، در اثر عمل تاپوتامنت روي پوست سرخ رنگ میدست

  يروش آمار

همچنین به منظور بررسی نرمال . ي میانگین و انحراف استاندارد استفاده شدها شاخصاز  ها دادهبراي توصیف 

نرمال بودن، در ادامه  فرض شیپاساس تایید بر. اسمیرنف استفاده شد- از آزمون کالموگراف ها دادهبودن توزیع 
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با  آزمون شیپو  آزمون پس، میانگین رکورد هر آزمون در ها آزمونبراي بررسی اثر ماساژ بر عملکرد هر یک از 

  . تحلیل شدند 16نسخه  SPSSافزار نرمبا استفاده از P>05/0همبسته در سطح احتمال  tاستفاده از آزمون 

  هاافتهی

سال، قد  )9/19±09/3(شرکت کننده در این پژوهش شامل سن  بسکتبالیست 20ي فردي ها یژگیو

 آزمون پسو  آزمون شیپنیز در  ها آزمونرکورد . کیلوگرم بوده است )6/78±6/6( جرم، متر یسانت )05/6±8/183(

  .به صورت میانگین و انحراف استاندارد ارائه شده است )1جدول (در 

ي خمش به ریپذ انعطافرکورد آزمون  شود یممشاهده  همچنان که، )1جدول (ي ارائه شده در ها دادهبا توجه به 

درصد بهبود یافت که بر اساس نتایج آزمون آماري تی همبسته، این  9/1میانگین جلو پس از اجراي ماساژ به طور 

ي، یعنی خمش به ریپذ انعطافدر آزمون ). P>01/0(بود  معنادارقبل از ماساژ،  ها یآزمودنافزایش نسبت به رکورد 

 4/2میانگین معادل  طوربه ي افزایش یافت که معنادار به طورها یآزمودنپس از اجراي ماساژ، نیز رکورد  نییپا

 به طورها یآزمودنهمچنین آزمون جهش جانبی نیز پس از اجراي ماساژ، رکورد ). P>01/0(درصد افزایش بود 

  ).P>01/0(درصد افزایش بود  1/2میانگین معادل  به طوري افزایش یافت که معنادار

در  متر یسانت4/9به  آزمون شیپدر  متر یسانت6/9از  جهش به شکل هشت التینبا این حال، میانگین رکورد آزمون 

  . نبود معناداردرصدیاین کاهش به لحاظ آماري  2/2کاهشی رغم یعل کهرسید  آزمون پس

  

در قبل و بعد از ماساژ و درصد  ها آزمونمیانگین و انحراف استاندارد رکورد  - )1جدول (

  تغییرات آن

  متغیر
  پس از ماساژ  قبل از ماساژ

درصد 

  تغییرات
 pمقدار 

  0001/0  9/1 ± 2/3  65/50 ± 13/4  7/47 ± 38/4  )متر یسانت(آزمون خمش به جلو 

  0001/0  4/2 ± 5/2  9/48±0/4  2/46 ± 3/4  )متر یسانت( نییپاآزمون خمش به 

 آزمون جهش به شکل هشت التین

  )ثانیه(
97/0± 6/9  37/0± 4/9  8/1 ± 2/2  314/0  

  0001/0  1/2 ± 3/2  3/6± 37/0  65/6± 35/0  )ثانیه( آزمون جهش جانبی

05/0<P به عنوان سطح معنادار در نظر گرفته شده است  
 

  

  بحث

دقیقه ماساژ اندام  5اندام تحتانی خلفی و  ماساژدقیقه  10که  دهد یمنتایج بدست آمده از مطالعه حاضر نشان 

و  )خمش به پایین وخمش به جلو (ي ریپذ انعطافي ها آزموندقیقه گرم کردن عملکرد  5تحتانی قدامی بعد از 

جهش به شکل هشت  آزموندر مقابل، ماساژ عملکرد . دهد یمي افزایش معناداررا به طور  آزمون جهش جانبی

. ي اخیر، ورزشکاران قبل از انجام هر فعالیت بدنی احتیاج به گرم کردن دارندها گفتهطبق  .نبود معنادار التین

اگرچه مربیان، رهبران . ی ورزشکار استشناخت روانهدف از گرم کردن بهبود عملکرد فیزیولوژیکی، بیومکانیکی و 



 143... هاي اجرایی بسکتبالیست- هاي عملکرديجلسه ماساژ اندام تحتانی بر عملکرد آزمونتأثیر یک 

و ورزشکاران از به طور کلی، مربیان . که کدام پروتکل گرم کردن بهتر است دانند ینمو عالمان ورزشی هنوز 

 ایج مطالعه حاضر همخوانینت .)5( کنند یمو کشش ایستا در طی گرم کردن استفاده ) جاگینگ(روش نرم دویدن 

کروسمن . اندکی با مطالعات قبلی که استفاده از ماساژ قبل از گرم کردن در مسابقات را بررسی کردند داشته است

 دهد یمیرفعال گروه عضالت همسترینگ در مفصل ران را افزایش و همکاران دریافتند که ماساژ، دامنه حرکتی غ

ي پالنتار ریپذ انعطافد توان یممشابه، مکچینی و همکاران اظهار داشتند که ماساژ قبل از مسابقه  به طور. )6(

 در مقابل، هانتر و همکاران دریافتند که ماساژ اندام تحتانی باعث. )9(فلکسور مچ پا را افزایش دهد 

بیان کرد که ماساژ پتریساژ و س گوات .)8( شود یمي در نیروي ایزوکنتیک طی انقباض اولیه عضالت معنادارکاهش

در . )5(باشد  تر شیبتفاوت بین دو ضربه  رود یمي نرم دارند و از این رو انتظار ها بافتتاپوتامنت آثار متفاوتی بر 

ي متابولیکی زاید را ها فرآورده، دهد یمورید را افزایش پیشینه اشاره شده است که ماساژ پتریساژ، آبکشی لنف و 

ي ریپذ حرکتو باعث  کند یمدفع کرده، آرمیدگی عمقی بافت را تقویت کرده و کشش تارهاي عضله را تسهیل 

که این عوامل با کاهش سفتی در سطح یک تار و افزایش طول مطلوب  رسد یمبه نظر . )9( شود یمبیشتر بافت 

با این حال، عنوان شده است که ماساژ . شوند یمي در اثر ماساژ پتریساژ ریپذ انعطافعضله، سبب افزایش در 

این هر دو . کند یمپوستی را تحریک  ي زیرها رفلکستاپوتامنت نیز تون عضله و جنبندگی بافت را افزایش داده و 

در طول این مدت، اعمال ماساژ قوي . دقیقه است 5و  10شامل تماس مستقیم روي پوست براي مدت  ها کیتکن

که این عمل  رود یماحتمال . ي پوستی را تحریک کندها رندهیگ تواند یم ها کیتکنروي پوست با هر یک از این 

و ممکن  کند یمي پوستی ایجاد ها رندهیگي ي را روبار اضافهمالیدن یا ضربه زدن روي پوست به مدت طوالنی، 

و همکاران بنا نهاده  1این فرضیه براساس نتایج مگنوسون. کند تر مشکلاست تشخیص نقطه پایانی کشش را 

ناشی از افزایش در تحمل کشش است تا تغییر در  تر شیبافزایش در دامنه حرکتی،  کردندشده است که عنوان 

ي به طورمعنادارها در اجراي آزمون جهش جانبی پس از اجراي ماساژ، بسکتبالیسترکوردهاي  .)5(سفتی بافت 

جهش به با این حال، میانگین رکورد آزمون . درصد افزایش بود 1/2میانگین معادل  به طورافزایش یافت که 

 2/2کاهشی  رغم یکهعلرسید  آزمون پسدر  متر یسانت 4/9به  آزمون شیپدر  متر یسانت 6/9از شکل هشت التین

دهد که ورزشکاران در اجراي آزمون این موضوع نشان می. نبود معناداردرصدي این کاهش به لحاظ آماري 

، )13(این یافته با نتایج تحقیقات لورن و همکاران . جهش جانبی بهتر از آزمون جهش به شکل هشت التین بودند

و کري و ) 16(اما با نتایج تحقیقات مان و همکاران . دخوانی دارهم) 3(، کري و همکاران )14(یوفاك و همکاران 

هاي استفاده شده در این تحقیقات بوده که این مغایرت احتماالً به دلیل نوع آزمون. مغایر است) 15(همکاران 

-شامل آزمون دوي رفت و برگشت، آزمون جهش متقاطع سه گانه و آزمون جهش چابکی در مسیر مستقیم می

کند و مسلماً قادر به شناسایی هاي جانبی مچ پا وارد میچیزي بر ساختارهاي جانبی و لیگامنتباشد که فشار نا

هاي در حالی که آزمون. هاي عملکردي در ورزشکاران داراي سابقه آسیب پیچیدگی قبلی نخواهند بودنقص

رخشی بر مچ پاي جهش جانبی و جهش به شکل هشت التین استفاده شده در تحقیق حاضر فشارهاي جانبی و چ

به طور کلی ). 16(شوند هاي عملکردي میها و محدودیتورزشکاران اعمال کرده و باعث آشکار شدن نقص

تواند به دلیل کاهش در شود که میهاي حرکتی ایجاد میمتعاقب یک آسیب، کاهش در تحریک رفلکس نورون

هاي مهاري و یا افزایش فعالیت نورون اطالعات دریافت شده در مورد حس عمقی توسط سیستم عصبی مرکزي

در این صورت نقص . تواند به تخریب پیشرونده در مفصل منجر شوددر نخاع مربوط باشد، که در هر صورت می
  

1. Magnosen 
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شود که لیگامان کشیده شده یا به لحاظ نظري، گفته می. یابددر دینامیک مفصل، تعادل و هماهنگی ادامه می

تواند باعث شود و این میدیده دچار اختالل میخورد عصبی کافی براي عضو آسیبآسیب دیده در فراهم کردن باز

ها بازخوردهاي به طور کلی این گیرنده). 1(شود  پاسچرعمقی ضروري براي کنترل -کاهش اطالعات حس

از  .کننددهند، که در نهایت حس حرکت و موقعیت مفصل را تأمین میمربوط به تنش و فشار مفصل را ارجاع می

شوند و به عنوان هاي حسی دهلیزي و بینایی یک پارچه میطریق تارهاي اعصاب آوران این اطالعات با سیستم

هاي آوران بعد از صدمه وقتی ورودي. یک سیستم کنترل پیچیده در هماهنگی و کنترل پاسچر نقش دارند

هاي مکانیکی اطراف مفصل مچ دمه گیرندهکنند، انقباضات عضالنی مناسب تغییر خواهند کرد، بنابراین صتغییرمی

هاي عملکردي و ناپایداري مزمن و در نتیجه کاهش تعادل پایی که دچار اسپرین است ممکن است منجر به نقص

دهد آسیب نه تنها در کل ساختارهاي لیگامنتی بلکه زمانی که اسپرین جانبی مچ پا رخ میهمچنین، ). 17(شوند 

به طور . دهدهاي اطراف مچ پا نیز روي میها و تاندونلیگامنت هاي مفصلی،سولهاي مکانیکی کپدرگیرنده

دهند و در نهایت احساس حرکت و را نشان می ها بازخورد مربوط به فشار و تنشن مفصلمشترك این گیرنده

بیناییو دهلیزي از طریق تارهاي عصبی آوران، این اطالعات با سیستم حسی، . آورندوضعیت مفصل را بوجود می

زمانی که درون . و هماهنگی را انجام دهدشود تا کنترل پاسچرکامل شده و به سیستم کنترل پیچیده وارد می

بنابراین، . مناسب ممکن است تغییر یابد عضالنیهاي کنند، انقباضاي حسی بعد ازآسیب دیدگی تغییر میداده

ثباتی هاي عملکردي و بیممکن است در آسیب ن جانبی مچهاي مکانیکی مفصل مچ پا دراسپریآسیب به گیرنده

همانطور که نقصانتعادل ممکن است منجر به رویداد مکرر اسپرین . مزمن بعد از آسیبدیدگی نقش داشته باشد

هدف از توانبخشی بعد از آسیب دیدگی ). 1( شودجانبی مچشود منجر به کاهش عملکرد اندام تحتانی نیز می

حرکتی، قدرت عضالنی و برگشت آن به سطحقبل از آسیب  - تقویت دامنه حرکتی، کنترل حسی لیگامنتی مچ پا

هاي روزانه رژیم غذایی، مقدار خواب یا فعالیت پژوهش حاضر عدم کنترلها از محدودیت ).18( باشددیدگی می

. کردندهفته تمرین میهایی بودند که سه روز در هاي تحقیق بسکتبالیستهمچنین آزمودنی. بودها آزمودنی

شود که این تحقیق روي جوامع پیشنهاد می. بنابراین، میزان تمرین ممکن است از عوامل مؤثر در نتایج باشد

  . هاي زیاد انجام گردد تا بتوان در تعمیم نتایج با قاطعیت بیشتر عمل کردمختلف ورزشی و با تعداد آزمودنی

  گیري نتیجه

دقیقه ماساژ اندام  5اندام تحتانی خلفی و  ماساژدقیقه  10عملکرد  دهد یماضر نشان مطالعه ح جینتا، تینهادر 

ي ریپذ انعطافي ها آزمونو اثرات مثبتی روي  جهش به شکل هشت التینآزمونتحتانی قدامی اثرات منفی روي 

ورزشکاران توان نتیجه گرفت که همچنین، به طور کلی می.داردو جهش جانبی خمش به جلو، خمش به پایین 

داراي سابقه اسپرین مچ پا براساس عواملی چون شدت آسیب اولیه، نحوه درمان، کیفیت برنامه توانبخشی و غیره 

توانند باعث اختالل در اجراهاي هامینقصباشند که این هاي عملکردي میانیها و ناتوداراي درجاتی از نقص

هاي افراد آسیب ها و ناتوانیینه توانبخشی و تعیین میزان نقصها در زمتوان از این آزمونمی. ورزشی آنان شوند

  . تر استفاده کرددیده و میزان آمادگی آنان به منظور طرح برنامه توانبخشی دقیق
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