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تاثیر خستگی ویژه فوتبال در دماهای محیطی مختلف بر تعادل و عملکرد بازیکنان
فوتبال زن دارای ناپایداری عملکردی مچ پا
مریم حسینی ،*1هومن مینو نژاد ،2رضا

رجبی3

 .1کارشناس ارشد آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ،ایران
 .2استادیار ،دکتری آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی ،گروه بهداشت و طب ورزشی ،دانشکده تربیتبدنی دانشگاه تهران ،ایران
 .3استاد ،دکتری طب ورزش ،گروه بهداشت و طب ورزشی ،دانشکده تربیتبدنی ،دانشگاه تهران ،ایران

چکیده
زمینه و هدف:
هدف از انجام این تحقیق بررسی مقایسه تاثیر خستگی ویژه فوتبال در محیط گرم ،سرد و معتدل بر تعادل و عملکرد بازیکنان فوتبال زن دارای ناپایداری عملکردی
مچ پا بود.
روششناسی:
روش تحقیق از نوع نیمه تجربی و کاربردی بود که در آن  20نفر از بازیکنان فوتبال بانوان نوجوان و جوان باشگاههای شهر همدان که دارای بیثباتی عملکردی
مچ پای راست بودند ،انتخاب شدند .بیثباتی عملکردی مچ پا با استفاده از پرسشنامه  9سوالی کامبرلند اندازهگیری شد .جهت اعمال خستگی شبیه فوتبال ،پروتکل
بانگسبو در سه فصل زمستان (سرد :دمای  10درجه و رطوبت نسبی  50درصد) ،پاییز (معتدل :دمای محیط  20درجه و رطوبت نسبی 50درصد) ،و تابستان (گرم:
دمای محیط  45درجه و رطوبت نسبی  50درصد) اجرا شد .قبل و بالفاصله پس از اتمام پروتکل ،تستهای تعادل ایستا (آزمون نمرهدهی خطا) و پویا (آزمون تعادل
 )Yو تستهای عملکردی (آزمون پرش لیلی  3تایی ،آزمون پرش لیلی  6متری در زمان ،آزمون پرش لیلی متقاطع) از همه آزمودنیها گرفته و دادهها ثبت شد.
جهت تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون تی همبسته و تحلیل واریانس یکطرفه و در صورت معنیدار بودن از آزمون تعقیبی توکی در سطح  α=0/05استفاده شد.
یافتهها:
نتایج نشان داد اثر خستگی ویژه فوتبال در دماهای محیطی سرد ،گرم و معتدل بر تعادل و عملکرد بازیکنان فوتبال دارای ناپایداری عملکردی مچ پا ،تفاوت
معنیداری داشت (.)P>0/05
نتیجهگیری :
خستگی ویژه فوتبال در شرایط دمایی سرد و گرم نسبت به شرایط دمایی معتدل باعث افت بیشتر تعادل و عملکرد شد.
واژههای کلیدی:
بیثباتی عملکردی مچ پا ،تعادل ایستا ،تعادل پویا ،خستگی و دمای محیطی
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محیطهای استرسی به ویژه دمای هوا تاثیر چشمگیری بر عملکرد
ورزشکاران دارند ( .)39در بسیاری ورزشها از جمله فوتبال که
احتیاجی به لباسهای محافظتی نیست ،اگر هوای سرد غالب باشد،
میتواند باعث آسیبپذیری ورزشکار شود .هنگام سرما ورزشکار
میتواند با گرمای حاصل از فعالیت بدنی به طور طیبعی به فعالیت خود
ادامه دهد ،اما در زمان استراحت طی دوره تمرین ممکن است نتواند
به اندازه کافی گرم شود ،بنابراین مستعد آسیب میشود .هنگام انجام
فعالیتهای فیزیکی سنگین در هوای سرد با ایجاد خستگی عضالنی
به تدریج از شدت فعالیت کاسته میشود تا جایی که از دست دادن
حرارت محیط بر تولید متابولیکی آن فزونی میگیرد که این امر خود
باعث اختالل در پاسخ عصبی عضالنی و خستگی بیشتر میشود.
بنابراین به مرور احتمال ایجاد آسیبهای سرمایی افزایش مییابد
( .)32همچنین فعالیت ورزشی در محیط گرم نسبت به محیط طبیعی
موجب تحریک تجمع هورمونهای استرسی میگردد ( .)37چنانچه
گزارش گردیده عملکرد ورزشی درمحیط گرم مختل میشود (.)11،27
گرمای زیاد باعث آسیب و ایجاد اختالل در سلولهای مغزی میشود.
در این شرایط عالئمی مثل ضعف شدید ،از پای افتادن ،سردرد و
سرگیجه ،تهوع و استفراغ ،عرق زیاد ،تیرگی شعور ،حالت گیجی و
تلوتلو خوردن و کالپس 1بروز میکند .مجموعه عالئم فوق که
گرمازدگی نامیده میشود ،باعث کاهش تعادل و عملکرد شده و
ورزشکار را در معرض آسیبهای گوناگون قرار میدهد (.)9
عالوه بر دمای محیط ،یکی دیگر از عوامل خطرزای دیگری که در
بروز صدمات در فوتبالیستها گزارش شده است ،عامل خستگی است.
خستگی از اجزای فیزیولوژیکی در فوتبال اجتناب ناپذیر است
( .)13،14،15،20،26بطور کلی مک آردل )1998( 2خستگی را به
عنوان کاهش در ظرفیت تولید نیرو تعریف میکند و از آن به عنوان
پدیدهای که همچنان ابعادش به طورکلی شناخته نشده است نام
میبرد ( .)24بطور ویژه بنگسبو )1994( 3خستگی در فوتبال را افت
مقدار کار با نزدیک شدن به پایان بازی میداند ( .)5تحقیقات قبلی
در زمینه تاثیر خستگی بر تعادل با نتایج ضد و نقیضی همراه بوده
است .هلبوستید 4و همکاران ( )2010به بررسی تاثیر اعمال خستگی
بر تعادل پرداختند .یافتهها نشان داد که اعمال خستگی باعث کاهش
معنیدار تعادل کشتیگیران شد ( .)16از طرفی گریگ و جانسون5
( )2007تحقیقی با عنوان تاثیر خستگی ویژه فوتبال بر عملکرد تعادل
انجام دادند .آنها در مطالعهشان از پروتکل شبیهسازی شده  90دقیقه-
ای بر روی نوارگردان استفاده کردند .آنها به این نتیجه مهم دست
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یافتند که شاخص ثبات در طول مدت بازی شبیهسازی شده تغییر
نمیکند ،بدین معنی که اجرای تکلیف تعادلی در سرتاسر بازی حفظ
میشود (.)14
آسیب لیگامنتهای جانبی مجموعه مفصل مچ پا ،جزء شایعترین
آسیبهای ناشی از عدم تعادل در بین بازیکنان فوتبال میباشد .عالئم
بیثباتی عملکردی مچ پا زمانی بدتر میشود که ماهیچهها و
لیگامنتهای دور مفصل به راحتی منقبض شوند .هوای سرد هم
موجب سفتتر شدن ماهیچهها شده و این عارضه را بدتر میکند.
ناپایداری عملکردی مچ پا ،وضعیتی است که تقریباْ پس از  40درصد
اسپرینهای مچ پا رخ میدهد .ناپایداری عملکردی مچ پا به عنوان
کاهش ناتوان کننده حفظ پایداری پویا و ایستای مفصل و تمایل پا به
" خالی کردن "6تعریف شده است ( .)10این آسیبها باعث کاهش
سطح فعالیت ورزشکار و دوری وی از شرایط تمرینی و مسابقه می-
شود .عالوه بر این هزینههای پزشکی بر باشگاه تحمیل میکند .گاهی
اوقات وضعیت از این نیز فراتر میرود و سادهانگاری صدمات مچ پا
و بازتوانی ناکافی و نادرست آن باعث بروز مجدد آسیب میشود و در
نهایت منجر به ایجاد یک سیکل بازتوانی معیوب شده که نتیجه آن
مشکالت مزمن در مچ پا مثل بیثباتی مزمن مچ ،ناپایداری مکانیکی
و ناپایداری عملکردی است (.)12
تحقیقات همهگیرشناسی الگوی زمانی وقوع آسیبها را در فوتبال
بررسی کردهاند .این تحقیقات نشان دادهاند خطر وقوع آسیب در 15
دقیقه انتهایی مسابقه باالتر است .به طور مثال ،وودز 7و همکارانش
( )2008گزارش کردند 48 ،درصد از اسپرینهای مچ در یک سوم
انتهایی هر نیمه اتفاق میافتد ( .)43رزی 8و همکاران ( )2008دلیل
بروز چنین صدمات را در حاالت خستگی ،نقص و اختالل در ایجاد
پاسخهای عضالنی مناسب که یک عملکرد حفاظتی در ثبات مفصل
دارد بیان میکنند (.)33
از دیگر عوامل خطرزای مهم در بروز اسپرین مچ پا نقص در کنترل
قامت (تعادل) است .والکوت وشاموی کوك ،)2001( 9کنترل قامت
را به عنوان حفظ وضعیت بدن در فضا به منظور دستیابی به پایداری
و جهتگیری بدن تعریف کردهاند ( .)29،34کنترل قامت پویا را
میتوان به عنوان حفظ ثبات قامتی در حالی که یک حرکت مشخص
اجرا میگردد تعریف نمود .این فاکتور برای اجرای بهینه در فوتبال و
جلوگیری از صدمات آن بسیار حیاتی است ( .)29،42اما مطالعات بر
این گواهند که این عامل مهم در بخش پیشگیری و بویژه بازتوانی
صدمات مچ جدی گرفته نمیشود (.)41
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یافتن راهحلهای مناسب که بتوانند نقصهای عملکردی را در افراد با
ناپایداری عملکردی مچ پا تشخیص بدهند مهم است .بنابراین لزوم
انجام تحقیقات کافی برای بهبود شرایط ورزشکارانی که دچار بیثباتی
عملکردی مچ پا هستند ،ضروری بنظر میرسد .یکی از راههایی که
شاید بتوان بدون درمان پزشکی ،عوارض ناشی از بیثباتی عملکردی
مچ پا را به حداقل رساند ،انجام تمرین در شرایط دمایی مطلوب باشد.
لذا پژوهش حاضر به بررسی تاثیر خستگی ویژه فوتبال در محیط گرم،
سرد و معتدل بر تعادل و عملکرد بازیکنان فوتبال زن نوجوان و جوان
باشگاههای شهر همدان که دارای ناپایداری عملکردی مچ پا بودند،
پرداخت.

پروتکل بانگسبو از  42سیکل دو دقیقهای تشکیل شده است .در هر
نیمه از پروتکل که  45دقیقه به طول میانجامد ،بازیکنان  21سیکل
را انجام میدادند .هر سیکل دو دقیقهای شامل  50متر دریبل با توپ
در بین مخروطهایی است که پنج متر از یکدیگر فاصله دارند 50 ،متر
دویدن به سمت عقب25 ،متر دویدن زیر بیشینه 25 ،متر دویدن با
حداکثر سرعت و  50متر قدم زدن است .مقدار زمانی که در پایان هر
سیکل آزمون دو دقیقهای باقی میماند به عنوان دوره استراحت تلقی
میشود .شدت فعالیت در هر سیکل دو دقیقهای با تغییر آهنگ سرعت
از زیر بیشینه با حداکثر سرعت و سپس راه رفتن تغییر مییابد .در
واقع بازیکنان باید با شدتی این مدار را طی میکردند که در کمتر از
دو دقیقه به پایان برسد .مالك اصلی فشار در این پروتکل زمان و
مسافت طی شده در کل پروتکل بود.
برای ا ندازهگیری ت عادل ایستتت تا ،از آزمون نمرهدهی خ طای ت عادل2
استفاده شد .در این تست در  6حالت تعادل ایستای فرد مورد بررسی
قرار میگرفت :ایستادن روی دو پا ،ایستادن بصورت تک پا و ایستادن
با پاهای پشت سر هم روی سطح زمین و سپس فوم که هر حالت را
فرد بمدت  20ثانیه حفظ میکند.
خطاها شتتتامل موارد زیر بودند .1 :برداشتتتتن دستتتتها از کمر (تاج
خاصره)  .2باز کردن چشم ها  .3قدم برداشتن  .4تلوتلو خوردن و یا
افتادن  .5ابداکشن یا فلکشن بیشتر از  30درجه در ران  .6بلند کردن
پنجه یا پاشنه از سطح  .7باقی ماندن در خارج از موقعیت تست برای
مدت بیش از  5ثان یه که برای هر خ طا یک نمره در نظر گرف ته
میشتتتود (حداکثر تعداد خطا برای هر یک از موقعیت ها  10درنظر
گرفته شتد) .در نهایت خطاهای مربوط به هر موقعیت ثبت میشتد و
یک نمره برای تعادل ای ستای آزمودنی محا سبه می شد .حداکثر نمره
خطا برای تست 60 ،در نظر گرفته شد (.)30
جهت ارزیابی تعادل پویا از دستگاه تعادلی  Yاستفاده شد (شکل .)1به
لحاظ اینکه این آزمون با طول پا رابطه معنیداری دارد ،به منظور
اجرای این آزمون و نرمال کردن اطالعات ،قبل از شروع فرایند اندازه-
گیری ،با استفاده از متر نواری طول واقعی پا از خار خاصره قدامی
فوقانی تا قوزك داخلی پا در حالت طاق باز در حالت خوابیده بر روی
زمین اندازهگیری شد ( .)1این تست در سه جهت قدامی ،خلفی داخلی
و خلفی خارجی انجام شده و آزمودنی روی پای راست (پای آسیب
دیده) در مرکز  Yقرار گرفت و سعی میکرد با حفظ تعادل روی پای
تکیهگاه ،با پای دیگر عمل رسیدن را انجام دهد .آزمودنی با پنجه پا
دورترین نقطه ممکن را در هر یک از جهات تعیین شده لمس میکرد.
خطاها شامل برهم خوردن تعادل ،حرف زدن و پرش بود .فاصله محل
تماس تا مرکز ،فاصله دستیابی بود که به سانتیمتر اندازهگیری میشد.
به منظور به حداقل رساندن اثرات یادگیری ،هر آزمودنی شش بار با
فاصله  15ثانیه استراحت ،این آزمون را در هر یک از جهتهای سه
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روششناسی
روش تحقیق ،نیمه تجربی و از نوع کاربردی و با استفاده از طرح درون
گروهی بود .جامعه آماری شامل ،کلیه بازیکنان فوتبال بانوان نوجوان
و جوان باشگاههای شهر همدان بودند .معیارهای ورود به مطالعه
شامل ،داشتن حداقل سابقه چهار سال فعالیت باشگاهی ،غیر سیگاری
و فاقد بیماریهای اندوکرینی ،دیابت ،نارحتیهای قلبی و بیماری
شناخته شده سیستم ایمنی و فشارخون بودند .فرم اطالعات شخصی
و پزشکی در مورد بیماریها و آسیبهای وارده به بازیکنان در ماههای
گذشته به همراه پرسشنامه کامبرلند ،ویژه ناپایداری مچ پا در بین
فوتبالیستهای راست پا توزیع گردید .به صورت هدفمند براساس
تحلیل نتایج پرسشنامه و تایید پزشک متخصص 20 ،نفر از بازیکنان
که دارای بیثباتی عملکردی مچ پای راست بودند ،به عنوان نمونه
آماری انتخاب شدند .ابتدا توسط محقق نحوه اجرای تحقیق و آزمونها
برای افراد شرکت کننده در تحقیق توضیح داده شد .سپس متغیرهای
عمومی آزمودنیها اندازهگیری و ثبت گردید .در مرحله بعد آزمودنیها
در زمانهای مختلف برای اعمال خستگی شبیه فوتبال به اجرای
پروتکل بانگسبو 1پرداختند .این پروتکل در سه فصل زمستان (سرد)،
پاییز (معتدل) ،و تابستان (گرم) در سالن سرپوشیده بسیج شهر همدان
اجرا شد .براساس تحقیق محمد علیزاده و همکاران ( )1393در فصل
زمستان در دمای  10درجه و رطوبت نسبی  50درصد ،در فصل
تابستان در دمای محیط  45درجه و رطوبت نسبی  50درصد و در
فصل پاییز در دمای محیط  20درجه و رطوبت نسبی  50درصد با
کمک اطالعات هواشناسی استان همدان انجام شد .دمای سالن با
توجه به این اطالعات و رطوبت مورد نظر کنترل میگردید .قبل و
بالفاصله پس از اتمام پروتکل ،تستهای تعادل ایستا و پویا و
تستهای عملکردی از همه آزمودنیها گرفته و دادهها ثبت شدند.
برای اعمال خستگی شبه فوتبال از پروتکل بانگسبو استفاده شد .این
پروتکل توسط بانگسبو و همکارانش در سال  1991طراحی شد و به
لحاظ مدت ،شدت و الگوهای حرکتی شبیه به یک بازی فوتبال است.
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مجله پژوهش در علوم زیستی و فعالیت بدنی
گانه تمرین نمود .بعد از پنج دقیقه استراحت ،آزمودنی آزمون اصلی را
در جهتهای اصلی انجام داد .نمره تعادل در هر جهت بدین صورت
محاسبه میشد که فاصله دستیابی تقسیم بر طول اندام میشد سپس
در عدد  100ضرب و به عنوان امتیاز فرد در نظر گرفته میشد (.)1
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در آزمون پرش لیلی  6متری در زمان ،همزمان با شتتتنیدن ستتتوت
آغاز ،زمان تو سط کرنومتر با دقت  0/01ثانیه شروع می شد .آزمودنی
روی پای برتر مسافتی به طول  6متر را با سرعت تمام به صورت لی
طی میکرد .وقتی پای آزمودنی روی خط پا یان میرستتت ید ز مان
متوقف میشد و رکورد برایش ثبت میشد (شکل.)25( )4

شکل .1دستگاه تعادلی Y

دو فصلنامه علمی ،تخصصی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان

آزمونهای عملکردی اندازهگیری شتتده در تحقیق حاضتتر ،شتتامل
آزمون پرش لیلی  3تایی ،آزمون پرش لیلی متقاطع و آزمون پرش
لیلی  6متری در ز مان بود .برای ا ندازهگیری آزمون پرش لیلی 3
تایی ،آزمودنی روی پای برتر به طوری که انگ شت ش صت پا پ شت
خط شروع باشد ،میایستاد .سپس از آزمودنی خواسته می شد سه بار
با حداکثر توان خود به ستتتمت جلو پرش لی را انجام دهد .محقق
فاصتتله این پرشها را از خط شتتروع تا محل برخورد پاشتتنه در پرش
سوم اندازهگیری و ثبت نمود (شکل.)2

4

شکل .4پرش لیلی  6متری در زمان

پس از جمعآوری اطالعات تحقیق ،دادههای مربوط به متغیرهای
تحقیق براساس میانگین و انحراف معیار دستهبندی شدند .برای رسم
نمودارها و گرافها از نرم افزار  )2013( Excelاستفاده شد.
در راستای تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها از آزمون تی همبسته و
تحلیل واریانس یکطرفه و در صورت معنیدار بودن از آزمون تعقیبی
توکی استفاده شد .انجام محاسبات در سطح  α=0/05و با استفاده از
نرم افزار  SPSSنسخه  20مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافتهها

شکل .2پرش لی لی  3تایی

در آزمون پرش لیلی متقاطع ،یک نوار باریک  8متری روی زمین
تعبیه شده بود .آزمودنی اگر راست پا بود در سمت راست نوار و اگر
چپ پا بود در سمت چپ روی پای خود میایستاد ،سپس سه پرش
متوالی (با حداکثر توان) انجام میداد .بهطوری که در هر پرش به
سمت دیگر نوار  8متری میپرید .محقق فاصله پرشها را از خط شروع
تا محل برخورد پاشنه در پرش سوم اندازهگیری و ثبت نمود (شکل.)3

در جدول .1اطالعات عمومی آزمودنیها آورده شده است (جدول .)1
با استفاده از آزمون  tهمبسته ،معنیدار بودن یا نبودن تأثیر خستگی
ویژه فوتبال در دماهای محیطی متفاوت بر متغیرهای تحقیق بررسی
شد .نتایج نشان داد خستگی ویژه فوتبال بر تعادل ایستا ،تعادل پویا،
عملکرد پرش لیلی سهتایی ،پرش لیلی  6متری در زمان و پرش
لیلی متقاطع در هر سه شرایط دمایی تاثیر معنیداری داشته است و
عملکرد همه این متغیرها تضعیف شده است.
جدول  .1اطالعات عمومی آزمودنیهای تحقیق
متغیر
میانگین

سن

قد

وزن

سابقه ورزشی فوتبال

(سال)

(سانتیمتر)

(کیلوگرم)

(سال)

160/28 17/14

50/19

4/99

19/64

5/27

1/47

1/86

انحراف معیار 2/57

4/14

BMI
()kg/m2

همچنین جهت مقایسه دادههای بهدست آمده در بین مراحل تحقیق،
تفاضل دادههای قبل و بعد متغیرها در هر مرحله (سرد ،گرم ،معتدل)
درنظرگرفته شد .سپس از تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد تا
میانگین متغیرها در شرایط دمایی متفاوت مقایسه شوند (جدول.)2
شکل .3پرش لیلی متقاطع
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جدول  .2نتایج تحلیل واریانس یکطرفه جهت مقایسه متغیرهای تحقیق در شرایط دمایی مختلف
متغیر

دمای محیطی

پیش آزمون

پس آزمون

سرد

95/75 ± 7/12

74/88 ± 6/10

گرم

96/50 ± 7/61

76/13 ± 6/18

معتدل

93/75 ± 6/47

81/88 ± 6/06

سرد

26/59 ± 3/63

45/18 ± 3/09

گرم

25/37 ± 3/80

45/64 ± 3/20

معتدل

28/23 ± 3/54

39/10 ± 3/05

سرد

330/38 ± 26/19

291/90 ± 27/01

گرم

333/79 ± 26/23

296/52 ± 27/19

معتدل

325/30 ± 26/86

302/46 ± 26/35

سرد

3/05 ± 0/88

3/96 ± 0/91

گرم

3/06 ± 0/91

3/94 ± 0/83

معتدل

3/06 ± 0/85

3/80 ± 0/89

سرد

299/54 ± 26/37

269/49 ± 26/30

گرم

297/67 ± 25/81

265/31 ± 25/14

معتدل

301/30 ± 25/19

281/28 ± 24/72

تعادل پویا
(درصد طول پا)
تعادل ایستا
(تعداد خطا)
عملکرد پرش لیلی
سهتایی
(سانتیمتر)
عملکرد پرش لیلی
6متری در زمان(ثانیه)
عملکرد پرش لیلی
متقاطع (سانتیمتر)

با توجه به جدول 2و با تأکید بر میزان مقادیر  Fبه دست آمده ،تفاوت
معنیداری در سطح  α=0/05بین میانگین متغیرها در شرایط دمایی

مقدار F
5/84

7/19

6/25

10/11

11/67

مقدار P
0/038

0/026

0/031

0/017

0/013

مختلف وجود داشت ( .)P>0/05از اینرو ،جهت تعیین محل تفاوت
از آزمون تعقیبی توکی استفاده گردید (جدول.)3

متغیر
تعادل پویا

تعادل ایستا

عملکرد پرش لیلی
سهتایی
پرش لیلی 6متری در
زمان
عملکرد پرش لیلی
متقاطع

مرحله ()I

مرحله ()J

مقایسه میانگینها ()I- J

معنیداری

سرد
گرم
سرد
سرد
گرم
سرد
سرد
گرم
سرد
سرد
گرم
سرد
سرد
گرم
سرد

معتدل
معتدل
گرم
معتدل
معتدل
گرم
معتدل
معتدل
گرم
معتدل
معتدل
گرم
معتدل
معتدل
گرم

-9/00
-8/50
0/50
7/72
9/40
-1/68
-15/64
-14/43
-1/21
0/17
0/14
0/03
-10/03
-12/34
2/31

*0/018
*0/018
0/141
*0/012
*0/010
0/095
*0/006
*0/006
0/103
*0/008
*0/009
0/071
*0/007
*0/006
0/068

* اختالف معنیدار است.

بحث و نتیجهگیری
در تحقیق حاضر ،تاثیر خستگی ویژه فوتبال در محیط گرم ،سرد
و معتدل بر تعادل و عملکرد زنان فوتبالیست که دارای ناپایداری
عملکردی مچ پا بودند ،مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت .با توجه
به موضوع تحقیق و به منظور تطبیق نتایج تحقیق با نتایج

تحقیقات مشابه بر اساس مفاهیم علمی ،میتوان در دو بخش بحث و
بررسی نمود .بخش اول را به بررسی مکانیسم تاثیر خستگی و دمای
محیط بر تعادل ایستا و پویا در آزمودنیهای دارای ناپایداری عملکردی
مچ پا و بخش دوم را به بررسی مکانیسم این اثر بر عملکرد در این
آزمودنیها اختصاص میدهیم.

دو فصلنامه علمی ،تخصصی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان

جدول .3مقایسه اختالف بین میانگین متغیرها با استفاده از آزمون تعقیبی توکی
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نتایج تحقیق حاضر نشان داد ،اثر خستگی ویژه فوتبال در دماهای
محیطی سرد ،گرم و معتدل بر تعادل ایستا و پویای بازیکنان فوتبال
دارای ناپایداری عملکردی مچ پا ،تفاوت معنیداری داشت .به طوری
که خستگی ویژه فوتبال در شرایط دمایی سرد و گرم نسبت به شرایط
دمایی معتدل باعث افت بیشتر تعادل ایستا و پویا شد .همچنین در هر
سه محیط ،تعادل آزمودنیها کم شده بود .نتایج این بخش با نتایج
برخی تحقیقات ( )2،4،7،16،44همسو و با نتایج برخی تحقیقات
( )12،14ناهمسو میباشد.
گریک و جانسون ( )2007در تحقیقات خود چنین نتیجه گرفتند که
در  15دقیقه انتهایی هر نیمه ،انحراف میانگین در نمرات تعادلی در
صفحه نیرو به طور معنیداری به طرف جابجایی قدامی انتقال پیدا
میکند و این تغییر در استراتژی تعادل در طول مراحل نهایی بازی
خطر آسیب مچ پا را افزایش میدهد .از طرفی آنها به این نتیجه مهم
دست یافتند که شاخص ثبات در طول مدت بازی شبیهسازی شده
تغییر نمیکند .بدین معنی که اجرای تکلیف تعادلی در سرتاسر بازی
حفظ میشود ( .)14این نتیجه با یافته تحقیق حاضر متناقض است.
علت این تناقض میتواند وجود تفاوت در نوع تکلیف تعادلی استفاده
شده و نوع تکلیف اعمال شده برای ایجاد خستگی ویژه فوتبال مربوط
باشد.آنها در مطالعهشان از پروتکل شبیهسازی شده  90دقیقهای بر
روی نوارگردان استفاده کردند ،در حالیکه در تحقیق حاضر از یک
پروتکل شبیهسازی شده  90دقیقهای که در آن الگوهای حرکتی
فوتبال بر روی زمین چمن در نظر گرفته شده بود .لذا پروتکل
خستگی گریگ و جانسون قابل تعمیم به یک بازی واقعی فوتبال
نیست در حالی که پروتکل بانگسبو نیازهای حرکتی ویژه فوتبال را
در خود گنجانده است .از سویی دیگر گریگ و جانسون برای کمیت-
سازی تعادل از شاخص ثبات و میزان انحراف از صفحه نیرو استفاده
کردند ،درحالی که در تحقیق حاضر کنترل قامت پویا با استفاده از
آزمون تعادلی  Yمورد مطالعه قرار گرفت .آزمون تعادلی  Yیک
آزمون ثبات عملکردی مفاصل است و میتواند میزان کنترل عصبی
عضالنی اندام تحتانی را اندازهگیری کند .علت انتخاب این آزمون
شباهت اجرای آن با برخی الگوهای حرکتی فوتبال است ،چرا که
اکثر حرکات اندام تحتانی در بازیکنان فوتبال در زنجیره حرکتی بسته
انجام شده است و از این جهت اکثر آسیبهای مچ در زنجیره حرکتی
بسته و در حالت تحمل وزن اتفاق میافتد.
1
در تحقیقی دیگر و در تضاد با یافتههای تحقیق حاضر ،گیوفسید و
همکاران ( )2006نشان دادند یک جلسه تمرین فوتبال ،توانایی تعادل
بازیکنان را مختل نمیکند ( .)12این نتیجه فرضیه ارتباط بین
بیثباتی بدلیل خستگی و وقوع باالی صدمات در فوتبال را
غیرمحتمل میداند .فقدان خستگی پس از جلسه تمرینی در تحقیق

آنها حفظ توانایی تعادل را پس از یک جلسه تمرین توجیه میکند.
آنها چنین نتیجه گرفتند که عملکرد سیستمهای میانجی کنترل قامت
بر اثر یک جلسه تمرینی فوتبال به مخاطره نمیافتد .دلیل احتمالی
این تناقض را میتوان استفاده از دستگاه بایودکس 2در بررسی تعادل
دانست .آنها توانایی کنترل قامت نیمه پویا را مورد مطالعه قرار دادند
چون سطح زیر پا متحرك بود.
از سویی دیگر در این مطالعه بازیکنان در طول اجرای آزمون بر
استفاده از مفاصل پروگزیمال 3اندام تحتانی متکی بودند .بهدلیل این
که اجرای پروتکل شبیهسازی شده فوتبال با فعالیت کل عضالت
اندام تحتانی وابسته است ،در دقایق انتهایی بازی اوج گشتاور
عضالت و در نهایت قدرت آن کاهش مییابد و کنترل مفاصل
پروگزیمال دچار اختالل و اجرای تکالیف تعادلی محدود میشود (.)36
ریمن 4و همکاران ( )2002نشان دادند در طول تکالیف کنترل قامت
ایستا ،اجرای مناسب این تکالیف تا اندازه زیادی به فعالیت عصبی
عضالنی مچ وابسته است ،ولی در طول تکالیف قامتی پویا ،کنترل
عصبی عضالنی مفاصل پروگزیمال نیاز مهم هستند ( .)31از طرفی
دیگر اجرای آزمون ستاره به هم انقباضی عضالت خمکننده و
بازکننده زانو نیاز دارد .به علت کاهش نسبت قدرت خمکنندهها به
بازکنندههای زانو پس از بازی ،هم انقباضی این گروه از عضالت
کاهش یافته و به این ترتیب خستگی دقایق انتهایی بازی بر کنترل
قامت پویا تاثیر منفی میگذارد (.)36
از طرفی اجرای مناسب آزمون ستاره به کنترل مناسب عصبی
عضالنی اندام تحتانی وابسته است .این آزمون کلیه مفاصل اندام
تحتانی را تحت چالش قرار میدهد .هنگام اجرای بازی فوتبال،
هرچه به انتهای بازی نزدیک میشویم ،ظرفیت تولید نیروی
بازکنندهها و خمکنندههای زانو دچار نقص شده و اوج گشتاور عضله
و در نهایت قدرت عضالنی کاهش مییابد .کاهش در قدرت ،کنترل
عصبی عضالنی اندام تحتانی را تحت تاثیر خود قرار میدهد و باعث
اختالل در اجرای تکالیف کنترل قامت پویا میشود ( .)35از آنجایی
که نقص در کنترل قامت به عنوان یک عامل خطرزا در ایجاد آسیب
شناخته شده است ،این نکته برداشت میگردد که با نزدیک شدن به
انتهای بازی احتمال بروز آسیب مچ پا افزایش پیدا میکند.
عالوه بر این در اثر خستگی تولید نیرو در عضالت اطراف مچ ،اوج
فعالیت حرکت دهندههای اصلی مچ و متوسط فرکانس شلیک عصبی
عضالنی کاهش مییابد .در نتیجه هم انقباضی عضالت برای ثبات
مفصل مچ دچار نقص میشود .این یافتهها توضیح دهنده این سوال
است که چرا بیشتر اسپرینهای مچ در انتهای بازی رخ میدهد (.)15
همچنین نتایج تحقیق حاضر نشان داد خستگی ویژه فوتبال در شرایط
دمایی سرد و گرم نسبت به شرایط دمایی معتدل باعث افت بیشتر

1. Gioftsidou
2. Biodex

3. Proximal
4. Riemann

تعادل ایستا و پویا شد .یعنی به نوعی ورزش در آب و هوای معتدل
بهتر از ورزش در آب و هوای گرم و سرد است .گزارش شده است
تفاوت مشاهده شده در پاسخ عملکرد به فعالیت ورزشی در محیط
گرم و سرد ممکن است بیشتر وابسته به تغییرات دمای بدن باشد تا
تأثیر خود فعالیت ورزشی و به نظر میرسد ،استراحت در محیطهای
غیر طبیعی یا استرسی (سرد و گرم) مانع از رسیدن سیستم ایمنی به
حالت اولیه میشود .پژوهشگران نشان دادند پس از فعالیت ورزشی
در شرایط دمایی گرم نسبت به دمای طبیعی ،مقادیر لکوسیتی برای
یک دورة زمانی طوالنیتر ،باالتر باقی میماند و فعالیت ورزشی در
محیط گرم بازگشت به حالت اولیهی سیستم ایمنی را به تأخیر
میاندازد .این پاسخ میتواند ریشه در کاهش کمتر دمای مرکزی به
دنبال فعالیت ورزشی در محیط گرم داشته باشد ( .)21افزایش اندك
لکوسیتها قبل از فعالیت ورزشی در محیط گرم و سرد نسبت به
ال ریشه در لرزشهای عضالنی و رهایش
محیط طبیعی احتما ا
هورمونهای استرسی در محیط سرد و افزایش دمای بدن و رهایش
هورمونهای استرسی در محیط گرم دارد ( .)21احتماال بروز همین
لرزشهای عضالنی و استرس ورزشی در افرادی که دچار بیثباتی
عملکردی مچ پا باشند ،عضالت اطراف مچ پا را دچار اختالل کرده و
به دنبال خستگی اعمال شده ،عملکرد این افراد کاهش مییابد و این
امر ممکن است دلیل کاهش بیشتر تعادل و عملکرد در تحقیق حاضر
در دو محیط استرسی گرم و سرد نسبت به محیط طبیعی باشد.
همچنین نتایج تحقیق حاضر نشان داد  ،اثر خستگی ویژه فوتبال در
دماهای محیطی سرد ،گرم و معتدل بر عملکرد بازیکنان فوتبال زن
دارای ناپایداری عملکردی مچ پا ،تفاوت معنیداری داشت .به طوری
که خستگی ویژه فوتبال در شرایط دمایی سرد و گرم نسبت به شرایط
دمایی معتدل باعث افت بیشتر عملکرد شده است .همچنین در هر سه
محیط ،عملکرد آزمودنیها افت پیدا کرده بود .نظر به اینکه آزمونهای
عملکردی اجرا شده در این تحقیق بر مبنای پرش با یک پا به صورت
لی بوده است ،بنابراین تحلیل آنها با مطالعات قبلی در یک قالب به
بحث گذاشته میشود و مشخص شده است که قدرت عضالت
همسترینگ 1و چهارسر رانی نقش زیادی در اجرای آزمون جهش
تک پا (لی) دارد ( .)40فعالیت عضالت چهارسر رانی در اثر خستگی
ال میتواند
عضالت بازکننده تنه کاهش پیدا میکند و این امر احتما ا
یکی از دالیل کاهش میزان پرش در سه آزمون جهش تک پا باشد.
نتایج یک مطالعه الکترومیوگرافیک 2نشان داده که عضالت سرینی
میانی و سرینی بزرگ در طول عمل جهش به جلو با یک پا فعال
هستند ( .)8در طول پروتکل بانگسبو ،ناحیه مرکزی بدن بعد از مچ پا
بیشترین خستگی را احساس میکند .این ناحیه انتقال مؤثر نیروها را
از زمین برای ایجاد حرکات و یا تولید گشتاور در اندامها تسهیل

میکند ( .)6تنه قوی و پایدار یک پایه و اساس محکم و استوار را
برای گشتاورهای ایجاد شده در اندامها فراهم میکند .زیرا ناحیه
مرکزی بدن ،مرکز زنجیره حرکتی در اکثر فعالیت های ورزشی است.
کنترل قدرت ،تعادل و حرکت ناحیه مرکزی بدن ،عملکرد زنجیره
حرکتی اندامهای فوقانی و تحتانی را افزایش میدهد (.)23
فعالسازی هماهنگ عضالت مرکزی برای ایجاد ثبات و بازدهی
عملکردی بسیار مهم است که این امر نیازمند کنترل قدرت ،تعادل
و حرکت ناحیه مرکزی بدن میباشد ( .)22مطالعات انجام شده
( )17،19پیش فعالسازی عضالت اندام تحتانی و عضالت تنه قبل
از تماس با زمین طی حرکات پرش و فرود را نشان دادهاند ،به طوری
که هنگام انجام حرکات پرش و فرود ،هماهنگی عصبی عضالنی
عضالت تنه و اندام تحتانی نقش مهمی در فعالیتهای عملکردی
همچون جذب نیرو ،جلوگیری از سقوط تنه ،تولید نیرو و کنترل جهت
پرش دارد (.)18
ایدا 3و همکاران ( )2011افزایش فعالیت عضالت مورب خارجی،
راست شکمی و دوقلو میانی را قبل از تماس با زمین طی فرود نشان
دادند و بیان نمودند که این عضالت برای آمادهسازی برای ضربه
فرود با افزایش سفتی مفصل مچ پا و فشار درون شکمی فعال شدهاند
و به عنوان کنترل پیشبین پوسچرال 4برای جذب نیرو عمل میکنند
(.)19
حال با توجه به این که آزمونهای عملکردی جهش در تحقیق حاضر
نیازمند حرکات پرش و فرود متوالی هستند ،کاهش هماهنگی عصبی
عضالنی عضالت تنه و اندام تحتانی متعاقب پروتکل خستگی و تأثیر
منفی عوامل استرسزا (محیط گرم و سرد) ،بر عمل پرش و فرود،
احتماال میتواند دلیلی برای کاهش عملکرد در آزمونهای جهشی
در این مطالعه باشد ،زیرا کاهش در جمع نیروهای عضالنی در
عضالت مرکزی و عضالت اطراف مچ پای بدن باعث کاهش کلی
تولید نیرو در اندامهای فوقانی و تحتانی میشود و عضالت مرکزی
ضعیف نیز باعث وقفه در انتقال انرژی شده که این امر منجر به
کاهش عملکرد ورزشی میشود ( .)38هنگام انجام فعالیتهای
فیزیکی سنگین در هوای سرد با ایجاد خستگی عضالنی به تدریج از
شدت فعالیت کاسته میشود تا جایی که از دست دادن حرارت به
محیط بر تولید متابولیکی آن افزایشیافته و این امر خود باعث اختالل
در پاسخ عصبی عضالنی و خستگی بیشتر عضالت میشود ،بنابراین
به مرور احتمال ایجاد آسیبهای سرمایی افزایش مییابد .تمرین در
هوای گرم نیز باعث افزایش اکسیژن مصرفی میشود و با کاهش
جریان خون عضالت و مصرف بیشتر گلیکوژن باعث تولید بیشتر
اسیدالکتیک در هوای گرم میشود ( .)32احتماال این عوارض در
عوامل استرسزا باعث کاهش عملکرد آزمودنیها در تحقیق حاضر

1. Hamstring
2. Electromyography

3. Iida
4. Postural
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شده است .آزمون جهش متقاطع نیازمند انجام حرکات مورب و برشی
بوده و انجام موفق آن احتیاج به هماهنگی عصبی عضالنی باالیی
دارد .مطالعات الکترومیوگرافیک نشان دادهاند که انجام حرکات
برشی ،نیازمند فعالیت هماهنگ و هم انقباضی عضالت همسترینگ،
چهارسر رانی و سرینی بزرگ و سرینی میانی است .کاهش هماهنگی
عصبی عضالنی و همچنین افزایش زمان عکسالعمل در عضالت
مذکور (مخصوص اا سرینی میانی و بزرگ) در اثر انجام پروتکل
ال میتوانند باعث کاهش عملکرد آزمودنیها در آزمون
خستگی ،احتما ا
جهش متقاطع بعد از خستگی باشد ( .)28به طورخالصه میتوان
بیان نمود که خستگی عضالت بدن و دخالت عوامل استرسی (محیط
گرم و سرد) احتماالا با تأثیر منفی بر هماهنگی عصبی عضالنی ،دقت
کنترل حرکتی و ثبات مفاصل پروگزیمال و انتقال این تاثیر مخرب

دوره  ،3شماره ،4بهار و تابستان 1395

به مفاصل دیستال ،1موجب اختالل عملکرد در طول زنجیره حرکتی
شده است .در نهایت این تأثیر مخرب در اعمال عضالت اندام تحتانی
روی مفصل مچ پا ،باعث ایجاد محدودیت در انجام حرکات عملکردی
میشود.
در نهایت براساس یافتههای این تحقیق میتوان عنوان نمود که زنان
فوتبالیست دارای ناپایداری عملکردی مچ پا به دلیل کاهش تعادل و
عملکرد در شرایط خستگی و آب و هوای سرد و گرم مستعد آسیب
بالقوه ناشی از برهم خوردن تعادل هستند .بنابراین پیشنهاد میگردد
فوتبالیستهای نوجوان و جوان که دارای ناپایداری عملکردی مچ پا
هستند ،تا قبل از درمان کامل و توانبخشی ،در فعالیتهایی که خستگی
را به دنبال دارند در محیط با شرایط دمایی سرد10( 2درجه) و گرم
(45درجه) بهطور طوالنی مدت و خستهکننده تمرین نکنند.
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Abstract
Background:

The aim of this study was to the effect Compare of soccer specific fatigue in different ambient temperatures
(hot, cold and balance temperate) on balance and performance of soccer players with functional ankle
instability.
Methodology:

The research method was half-experimental and applied. 20 young female soccer players, clubs Hamadan
selected with functional ankle instability (FAI) right foot were. FAI was measured using 9 items Cumberland.
Subjects like football, protocol Bangsbv was implemented in the winter (cold: temperature 10 degrees and
relative humidity of 50 percent), autumn (moderate: ambient temperature 20 degrees and relative humidity of
50%) and summer (warm: the temperature 45 degrees and relative humidity 50 percent). Before and
immediately after the completion of the protocol, tests, static balance (scoring errors test) and dynamic balance
(Y test) and function tests (test jump Lee 3-test, Jump Bouncer 6 m at a time, test jump Lee crossover) of were
recorded all subjects and the data. To analyze the data was used, t-test and one-way ANOVA and Tukey's test
at the significant level 0/05.
Results:

The results showed that the effects of fatigue, especially football in cold, hot and Moderate ambient
temperatures on the balance and performance of soccer players with FAI, were significantly different (p>0/05).
Conclusion:

So that fatigue, especially football in hot and cold temperatures to moderate temperatures cause loss of balance
and performance.
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