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مقایسۀ تعادل پای برتر و غیربرتر در فوتبالیستها ،ژیمناستها ،شناگران و بسکتبالیستها

 .0ساره شاه حیدری .5 – 0علی اصغر نورسته –  .9حمید محبی
.0کارشناسارشد آسیبشناسی ورزشی دانشگاه گیالن .5 ،دانشیار دانشگاه گیالن .9 ،استاد دانشگاه گیالن

چکیده
هدف از تحقیق حاضر ،مقایسۀ تعادل ایستا و پویای پای برتر و غیربرتر در میان ورزشکاران چهار رشتۀ مختلف ورزشی شامل
فوتبال ،ژیمناستیک ،شنا و بسکتبال بود .در این تحقیق 04 ،زن ورزشکار با  5سال سابقۀ ورزشی ( 04ژیمناست با میانگین سنی
00/54±4/10سال ،قد  055/04±5/55سانتیمتر ،وزن  01/54±1/10کیلوگرم 04 ،فوتبالیست با میانگین سنی 00/04± 0/05
سال ،قد  004/04± 5/00سانتیمتر ،وزن  50/15± 0/05کیلوگرم 04 ،بسکتبالیست با میانگین سنی  00/04± 0/45سال ،قد
 005/5 ±0/55سانتیمتر ،وزن  55/01±0/05کیلوگرم و  04شناگر با میانگین سنی  01/1 ±0/01سال ،قد 001/5 ±5/00
سانتیمتر ،وزن  55/54 ±0/00کیلوگرم) شرکت کردند .برای ارزیابی تعادل ایستا و پویا بهترتیب از آزمونهای بس و ستاره
استفاده شد .دادهها پس از بررسی توصیفی با استفاده از آزمون  tهمبسته در سطح  P≥ 4/45تجزیه و تحلیل آماری شد .تحلیل
دادهها نشان داد تفاوت معنیداری بین تعادل ایستای پای برتر و غیربرتر و همچنین بین تعادل پویای پای برتر و غیربرتر هیچیک
از گروهها وجود ندارد ( .)P<4/45و تعادل برتر ضرورتاً حین ایستادن روی پای برتر رخ نمیدهد .این یافتهها برای پزشکان بالینی
که بهطور متداول از آزمونهای ایستادن روی یک پا برای ارزیابی سطح پیشرفت برنامههای توانبخشی استفاده میکنند ،سودمند
است.

واژههای کلیدی
پای برتر ،کنترل پاسچر ،آسیب مچ پا ،توانبخشی.

 - 0نویسندة مسئول  :تلفن 13057570973 :

Email : S_shahheidary@yahoo.com
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مقدمه
پاسچر عمودی ،0وضعیت متداول در زندگی روزانه و پایۀ طبیعی 0برای سازماندهی ارتباط انسان با محیط
است .کنترل پاسچر ،فرایندی فعال برای حفظ تعادل است ( .)0حفظ تعادل در حین اجرای بسیاری از فعالیت-
های ورزشی شرط اساسی و یکی از عوامل آمادگی جسمانی 1است که میتوان به وسیلۀ تمرینات خاص آن را
توسعه داد ( .)0تعادل به دو نوع ایستا 0و پویا 5تقسیم میشود .اجرا و حفظ تعادل در وضعیت ایستا یا در حین
فعالیت ،به تولید نیروی کافی از طریق عضالت و اعمال آن به اهرمهای بدن (استخوانها) نیاز دارد که مستلزم
تعامل پیچیدۀ سیستم عضالنی اسکلتی و سیستم عصبی است ( .)04حفظ راست ایستادن به کنترل خوب
وضعیت و اندازۀ حرکت مرکز ثقل بر روی سطح اتکای محدود نیاز دارد .انسان از طریق ترکیب اطالعات بینایی،0
حسی پیکری 5و دهلیزی ، 0راست میایستد (.)00
در هر ورزشی ،از ساق پاها بهطور متفاوتی استفاده می شود و میزان ثبات در ایستادن روی یک پا در میان
ورزشکاران رشتههای مختلف ممکن است متفاوت باشد ( .)0بازیکنان فوتبال به دفعات وزن بدن را با یک پا
تحمل میکنند .بنابراین ممکن است ،فوتبالیستها زمانیکه روی یک پا ایستادهاند ،ثبات بهتری نسبت به
بازیکنان بسکتبال ،شناگران و ژیمناستها داشته باشند .فوتبالیستها ترجیح میدهند ،اغلب کنترل و ضربه زدن
به توپ را با یک پا (پای برتر) انجام دهند .هنگام استفاده از پای برتر ،پای غیربرتر از وزن بدن بازیکن حمایت
میکند ( .)05بنابراین انتظار میرود در توانایی حفظ تعادل بین پای برتر و پای غیربرتر در فوتبالیستها تفاوت
وجود داشته باشد که این مسئله در بازیکنان بسکتبال ،شناگران و ژیمناست ها که احتماالً از هر دو پا بهطور
یکسان استفاده میکنند ،وجود ندارد.

1 - Erect posture
2 - Natural basis
3 - Physical fitness
4 - Static balance
5 - Dynamic balance
6 - Visual
7 - Somatosensory
8 - Vestibular
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فرایندهای رایج ارزیابی آسیب و توانبخشی در ورزشکاران با آسیبهای اندام تحتانی ،بهطور معمول توسط
آزمون تعادلی ایستادن روی یک پا 0که بر روی پای سالم اجرا میشود و منبعی برای مقایسۀ دوپاست ،انجام می-
گیرد .بهنوعی این ارزیابیها ذهنی ،نظری 0و گاهی مبهماند .زیرا تأثیر پای برتر بهطور دقیق تعیین نشده است.
امروزه استفاده از ابزار رایانهای برای اجرای آزمونهای تعادلی روی یک پا افزایش یافته است ( .)01بههرحال
ابهام مقایسه بین پای برتر و غیربرتر در ورزشکاران رشتههای مختلف همچنان وجود دارد .بهطور مثال ،پزشکان
در توانبخشی مچ پای چپ فوتبالیستی که پای برتر او راست است ،چگونه تشخیص میدهند زمانیکه اجرای
تعادل روی پای چپ آسیب دیده نسبت به پای راست برتر کمتر است؟ آیا این اختالف ناشی از تأثیرات تأخیری
آسیب اندام تحتانی است یا با عملکرد بهتر پای برتر ارتباط دارد؟ پزشکان ارتوپدیک از آزمون رومبرگ 1یا
آزمونهای مشابه برای شناسایی «بیثباتی عملکردی» 0استفاده میکنند ( .)01واژۀ بیثباتی عملکردی را
نخستین بار فریمن و همکاران )0105( 5برای توصیف شرایطی که آزمودنیها از «خالی کردن» 0مچ پا شکایت
میکردند ،بهکار بردند .بهعالوه آزمون تعادل روی یک پا را بهعنوان شاخصی برای بیثباتی مچ پا معرفی کردند.
فریمن و همکاران گزارش کردند استفاده از تمرینات حس عمقی روی یک پا آثار بیثباتی عملکردی را کاهش
میدهد ( .)5دربارۀ مقایسۀ توانایی تعادل پای برتر و غیربرتر تحقیقات کمی انجام گرفته است .یکی از مشکالت
تحقیق در این زمینه ،توافق های اندک در تعریف و روش تعیین پای برتر است .جستوتنر و همکاران)0441( 5
گزارش کردند در توانایی حفظ تعادل و پاسخهای عضالنی بین پای برتر و غیربرتر فوتبالیستهای آماتور تفاوت
معنیداری وجود ندارد ( )00که با نتایج متسودا و همکاران )0440( 0همخوانی دارد ( .)05در حالی که برونی و
همکاران )0400( 1بیان کردند فوتبالیستها تعادل بیشتری هنگام ایستادن روی پای غیربرتر دارند (.)1

1 - Single – leg balance testing
2 - Subjective
3 - Romberg test
4 - Functional instability
5 - Freeman & et al
6 - Giving way
7 - Gstonttner & et al
8 - Matsuda & et al
9 - Barone & et al
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کالیفورد و همکاران )0404( 0نشان دادند افراد سالم و بالغ هنگام ایستادن روی پای غیربرتر خیلی بیشتر نسبت
نسبت به ایستادن روی پای برتر از استراتژی 0مچ پا استفاده میکنند (.)5
دفعات ایستادن روی یک پا در بین ورزشهای مختلف بسیار متفاوت است ( .)05بنابراین انتظار میرود
توانایی حفظ تعادل ورزشکاران در ورزشهای گوناگون ،متفاوت باشد .آنچه در این زمینه قابل تأمل است ،پاسخ
به این پرسش است که توانایی حفظ تعادل بین پای برتر و غیربرتر در ورزشکاران مختلف ،متفاوت است یا خیر؟
از آنجا که عدم تقارن تعادل بین دو اندام تحتانی ممکن است عامل خطرآفرین برای ورزشکاران باشد ،همچنین
پزشکان بالینی بهطور متداول از آزمونهای حفظ تعادل روی یک پا 1برای ارزیابی فرایندهای توانبخشی استفاده
میکنند و باتوجه به تحقیقا ت اندک در این زمینه و نتایج ناهمسوی آنها ،هدف پژوهش حاضر مقایسۀ توانایی
تعادل ایستا و پویای پای برتر و غیربرتر ورزشکاران رشتههای ژیمناستیک ،فوتبال ،شنا و بسکتبال است.

روش تحقیق
در این پژوهش  04زن ورزشکار سالم ( 04فوتبالیست 04 ،شناگر 04 ،بسکتبالیست و  04ژیمناست) با
میانگین سنی  04/54± 1/00سال ،قد  000/04 ±5/00سانتیمتر و وزن  51/10 ±5/55کیلوگرم و  5سال
سابقۀ ورزش منظم که بهصورت غیرتصادفی هدفدار انتخاب شده بودند ،شرکت کردند .آزمودنیها سابقۀ نقص-
های شنوایی ،وستیبولر ،بینایی ،شکستگی و جراحی در اندام تحتانی ،اسپرینهای مچ پا ،مشکالت عصبی و تکان
مغزی نداشتند.
روش اندازهگیری تعادل ایستا  :برای اندازهگیری تعادل ایستا ،از آزمون بس 0استفاده شد .این آزمون شامل
شامل  1موقعیت ایستادن است که هرکدام بر روی سطوح ثابت و بیثبات برای اندام برتر و غیربرتر انجام گرفت.
سطح بیثبات شامل بالشتک فوم فشرده (ساخت ایران) به ابعاد  0 ×00×54سانتیمتر و سطح باثبات کفپوش از

1 - Clifford & et al
2 - Ankle Strategy
3 - elgniS-Leg Balance Testing
)4 - Balance Error Scoring System (BESS
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جنس موکت سفت و نازک بود ( .)0این موقعیت ها شامل ایستادن بر روی هردو پا ،ایستادن بر روی پای مورد
آزمون درحالیکه زانوی پای مخالف  14درجه خم است و ایستادن بر روی هردو پا بهصورتی که کف پای مورد
آزمون در یک خط قدامی جلو قرار گرفته و پاشنۀ آن انگشتهای پای عقبی را لمس کند .در هر سه موقعیت
چشمها بسته بود و دستها بر روی کمر قرار داشت .هر موقعیت به مدت  04ثانیه حفظ و نمره از طریق ثبت
خطاها تعیین شد ( .)0خطاها شامل  .0باز کردن چشمها .0 ،برداشتن دستها از روی کمر .1 ،پایی که در تماس
با زمین نیست زمین را لمس کند .0 ،لی زدن و گام برداشتن و هرگونه حرکت پای ایستاده .5 ،بلند شدن پاشنه
یا پنجه از روی زمین .0 ،حرکت ران به داخل یا ابداکشن ران بیش از  14درجه و  .5دور از موقعیت ماندن بیش
از  5ثانیه بود (.)0
روش اندازهگیری تعادل پویا :برای اندازهگیری تعادل پویا ،از آزمون ستاره 0استفاده شد .این آزمون ،یک
شبکه با  0خط در جهات مختلف با زاویۀ  05درجه است .جهات  0خط براساس وضعیت خط نسبت به پای واقع
بر روی زمین نامگذاری میشود که شامل جهات قدامی ( ،)Aقدامی – داخلی ( ،)AAداخلی ( ،)Aخلفی –
داخلی ( ،)PAخلفی ( ،)Pخلفی – خارجی ( ،)PPخارجی ( )Pو قدامی – خارجی ( )APاست .شبکۀ ستاره با
استفاده از نوارچسب ،متر نواری و نقاله به طور مستقیم بر روی سطح غیرصیقلی رسم شد .برای تعیین پای برتر
از آزمودنی خوا سته شد توپی را که در مقابل او روی زمین قرار داشت ،شوت کند ( .)0پس از توضیحات الزم
دربارۀ تست توسط آزمونگر ،هر آزمودنی  0بار این آزمون را تمرین میکرد تا روش اجرای آزمون را فراگیرد (.)0
پس از  5دقیقه انجام تمرینات کششی (چهارسر ،همسترینگ ،دوقلو و نعلی) و گرم کردن ،آزمودنی در مرکز
شبکه با یک پا میایستاد و درحالیکه دستهایش روی کمر قرار داشت ،انتهاییترین قسمت پای دیگر را در
جهات  0خط تا حد امکان ،حرکت میداد .آزمودنی در هر جهت سه بار پای خود را حرکت میداد و در هر بار
منحرف شدن پا یا هر کوشش برای ثبت اندازه  0ثانیه پای خود را نگه میداشت (.)0
آزمودنی بعد از هر کوشش به وضعیت ایستادن بر روی دو پا باز میگشت و بین هر پا  5دقیقه استراحت در
نظر گرفته میشد ( .)0آزمونگر نحوۀ اجرای آزمون تعادلی ستاره و خطاهایی را که ممکن است طی آزمون رخ
دهد ،برای آزمودنیها توضیح میداد .خطاهایی که ممکن بود در این آزمون رخ دهد عبارت بودند از .0 :آزمودنی
)1 - Star Excursion Balance Test (SEBT
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پای اتکا را از وسط شبکۀ ستاره بردارد؛  .0کاهش تعادل آزمودنی در طول هر بار دستیابی؛  .1آزمودنی وضعیت
شروع و برگشت را نتواند به مدت  0ثانیۀ کامل حفظ کند؛  .0تماس پای آزمودنی در هر نقطه با خط درحالیکه
تحمل وزن روی پای اتکا را دارد ( .)0طول پای افراد بر فاصلۀ دستیابی آنها اثر میگذارد .بنابراین میانگین فاصلۀ
دستیابی به طول پای هر آزمودنی تقسیم و در عدد  044ضرب شد تا متغیر وابسته ،محاسبه شود و فاصلۀ
دستیابی بهعنوان درصدی از اندازۀ طول پا بهدست آید ( .)04طول پا از خار خاصرهای قدامی فوقانی تا قوزک
داخلی با متر نواری اندازهگیری شد .به این منظور آزمودنی در وضعیت خوابیده به پشت قرار میگرفت ،درحالی-
که زانوها در وضعیت اکستنشن و مچ پاها  05سانتیمتر از هم فاصله داشتند (.)04

نتایج و یافتههای تحقیق
میانگین و انحراف استاندارد مشخصات فردی آزمودنیها شامل سن ،وزن ،قد ،طول پا و  IABدر جدول 0
آورده شده است.
جدول  – 0مشخصات فردی آزمودنیها ()naem ±DS
گروه ورزشی
ژیمناست
()n=01
فوتبالیست
()n=01
شناگر
()n=01
بسکتبالیست
()n=01

سن

وزن

قد

طول پا

(سال)

()Kg

()cm

()cm

01/51  1/90

13/71 9/30

055/51 7/75

73/91 1/37

BMI
)(Kg/m2
51/76 0/35

55/91 0/17

55/35 1/97

061/61 5/05

95/15 9/71

51/17 5/19

59/9  0/69

55/51 1/15

069/5 5/16

91/95 1/07

51/91 0/19

50/61 0/17

57/19 6/57

065/5 6/75

97/55 9/97

51/75 0/66
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تحلیل داده ها نشان داد بین تعادل ایستا و پویای پای برتر و غیربرتر هیچیک از گروهها تفاوت معنیداری
وجود ندارد .نتایج آزمون  tهمبسته برای مقایسۀ تعادل ایستا و پویای پای برتر و غیربرتر ژیمناستها،
فوتبالیستها ،شناگران و بسکتبالیستها در جدولهای  0و  1آمده است.
جدول – 5نتایج آزمون  tهمبسته برای مقایسۀ تعادل ایستای پای برتر و غیربرتر چهار گروه
گروه

پای برتر (میانگین)

پای غیربرتر (میانگین)

 tمقدار

df

P

ژیمناست

5/31  0/53

1/11  5/07

-5/197

3

1/167

فوتبالیست

5/91  9/53

5/51  5/57

1/000

3

1/301

شناگر

00/11  7/79

00/11  9/93

1/155

3

1/665

بسکتبالیست

9/51  6/15

7/31  1/71

1/191

3

1/615

جدول – 9نتایج آزمون  tهمبسته برای مقایسۀ تعادل پویا پای برتر و غیربرتر از چهار گروه
پای برتر (میانگین)

پای غیربرتر (میانگین)

 tمقدار

ژیمناست

919/56  91/55

956/57  91/13

-0/069

3

فوتبالیست

957/36  51/69

991/19  95/61

-1/399

3

شناگر

955/66  55/55

955/55  55/37

0/033

3

1/560

بسکتبالیست

911/51  50/35

911/06  69/91

1/116

3

1/335

گروه

Df

P
1/575
1/913

بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین حفظ تعادل ایستا و پویا بر روی پای برتر و غیربرتر در هیچیک از گروهها
تفاوت معنیداری وجود ندارد که با نتایج تحقیقات متسودا و همکاران ،)0404( 0جستوتنر و همکاران،)0441( 0
متسودا و همکاران ( )0440و ترپ و همکاران ،)0440( 1برسل و همکاران ،)0445( 0هافمن و همکاران

Matsuda & et al
Gstottner & et al
Thorpe & et al
Bressel & et al
Hoffman & et al
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( )0110همخوانی دارد و با نتایج برونی و همکاران ،)0400( 0کالیفود و همکاران )0404( 0و جعفرنژاد ()0101
مغایر است.
بازیکنان فوتبال هنگام ایستادن روی یک پا ،برای حفظ تعادل بیشتر از سیستم حسیپیکری و زمانیکه توپ
را در اختیار دارند ،از پای برتر برای دریبل یا شوت کردن استفاده میکنند بنابراین فرصت زیادی برای تحمل
وزن بدن خود روی پای غیربرتر دارند ( .)05به همین علت انتظار میرفت تعادل فوبتالیستها هنگام ایستادن
روی پای برتر و غیربرتر متفاوت باشد .بههرحال در پژوهش حاضر این تفاوت مشاهده نشد .از آنجا که در پژوهش
حاضر بازیکنان با  5سال سابقۀ تمرین تخصصی انتخاب شدند و در سطح قهرمانی نبودند ،اگر توانایی ایستادن
روی یک پا استعداد مهم بازیکنان برتر فوتبال باشد ( ،)05تفاوتهای بیشتر به وضوح در بازیکنانی که در سطح
قهرمانی و مسابقات ورزشی ملی یا بینالمللی رقابت میکنند ،پدیدار خواهد شد و این نتیجه توجیهپذیر است.
بازیکنان فوتبال بهطور مکرر از پای برتر طول بازی استفاده میکنند ،اما توانایی دریبل یا شوت کردن با هردو پا
مطلوب است ( )05بنابراین ممکن است فوتبالیستهای شرکتکننده در پژوهش حاضر بهطور عمد با پای
غیربرتر نیز تمرینات دریبل و شوت را انجام دهند .بهعالوه فوتبالیستها فرصتهای زیادی برای استفاده از هر دو
پا به طور مساوی در زندگی روزانه را دارند که ممکن است هر تفاوتی در توانایی تعادل پای برتر و غیربرتر ناشی
از تمرینات فوتبال را به حداقل برساند .باتوجه به نتایج پژوهش حاضر ،انتظار میرود ورزشکاران ورزشهای دیگر
بهویژه آنهایی که بهطور مساوی از هردو پا استفاده میکنند ،تفاوتی در توانایی تعادل پاها نداشته باشند .نتایج
تحقیق ترپ و همکاران )0440( 1نشان داد تفاوت معنیداری بین تعادل پای برتر و غیربرتر زنان فوتبالیست
وجود ندارد ( .)00برسل و همکاران )0445( 0گزارش کردند تعادل پای برتر و غیربرتر در ژیمناستها،
فوتبالیستها و بسکتبالیستها مشابه است ( .)0هافمن و همکاران )0110( 5نشان دادند از نظر عملکرد بین
حفظ تعادل روی پای برتر و غیربرتر در افراد سالم تفاوت معنیداری وجود ندارد ( .)01جعفرنژاد ()0101
گزارش کرد تفاوت معنیداری بین تعادل پای برتر و غیربرتر در دانشآموزان پسر  00 – 00ساله وجود دارد و

Barone & et al
Clifford & et al
Thorpe & et al
Bressel & et al
Hoffman & et al
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توانایی تعادل پای برتر نسبت به غیربرتر بیشتر است .بهنظر او چون افراد در پای برتر خود از هماهنگی عصبی –
عضالنی و دامنۀ حرکتی بیشتری برخوردارند و باتوجه به اهمیت این عوامل در حفظ بهتر تعادل ،بنابراین تعادل
روی پای برتر بیشتر است ( .)0متسودا و همکاران ( )0404گزارش کردند توانایی تعادل پای برتر و غیربرتر در
فوتبالیستهای آماتور مشابه است ( .)00کالیفورد و همکاران ( )0404گزارش کردند افراد سالم هنگام حفظ
تعادل روی پای غیربرتر نسبت به پای برتر خیلی بیشتر از استراتژی مچ پا استفاده میکنند و این الگو که برای
حفظ تعادل حین ایستادن روی یک پا در صفحۀ ساجیتال بهکار میرود ،پاندول وارونه 0نامیده میشود .بنابراین
ارزیابی تغییرات زاویۀ مفاصل هنگام ایستادن روی یک پا ممکن است بینش وسیعتری دربارۀ استراتژی های
کنترل پاسچر در افراد سالم و فعال و بهینهسازی برنامههای توانبخشی فراهم کند ( .)5نتایج تحقیق برونی و
همکاران ( )0400نشان داد فوتبالیستها هنگام ایستادن روی پای غیربرتر تعادل بهتری نسبت به افراد
بیتحرک دارند ،همچنین بین تعادل پای برتر و غیربرتر فوتبالیستها اختالف معنیداری وجود دارد و توانایی
حفظ تعادل روی پای غیربرتر بیشتر است .در تحقیق آنها فوتبالیستها در سطح مسابقات لیگ ایتالیا (در سطح
خیلی باالتری نسبت به آزمودنیهای پژوهش حاضر) رقابت میکردند و برای ارزیابی تعادل از آزمودنیها خواسته
شد  5ثانیه با یک پا روی سکوی نیرو بایستند .آنها گزارش کردند فوتبالیستها ترجیح میدهند توپ را با پای
برتر شوت کنند ،زیرا کنترل یا تعادل بیشتری هنگام ایستادن روی پای غیربرتر دارند .همچنین شیوع زیاد
آسیب در پای برتر فوتبالیستها ممکن است به علت تفاوت در توانایی تعادل پای برتر و غیربرتر باشد .همچنین
بیان کردند تکرار مهارت های فوتبال با ایستادن روی پای غیربرتر ممکن است به افزایش عوامل حس عمقی،
کنترل عصبی عضالنی ،قدرت ،سفتی تولیدشده در اطراف مفاصل و تاندونها در پای غیربرتر بینجامد (.)1
متسودا و همکاران )0440( 0گزارش کردند فوتبالیستها توانایی تعادل بیشتری هنگام ایستادن روی یک پا

1

نسبت به بسکتبالیست ها ،شناگران و افراد غیرورزشکار دارند ،ولی بین تعادل پای برتر و غیربرتر هیچیک از این
گروهها اختالف معنیداری مشاهده نشد .آنها برای ارزیابی تعادل از آزمودنیها میخواستند که  04ثانیه با یک
پا روی سکوی نیرو بایستند ( .)05عدم مشاهدۀ اختالف معنیدار بین تعادل پای برتر و غیربرتر فوتبالیستها در

1 - Inverted pendulum
2 - Matsuda & et al
3 - One – legged stance
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تحقیق آنها ممکن است بهعلت مدت زمان ایستادن رو ی سکوی نیرو باشد ،زیرا این زمان خیلی بیشتر از زمانی
است که بازیکن فوتبال هنگام شوت کردن با پاس دادن روی پای غیربرتر میایستد.
بهنظر میرسد یافتههای پژوهش حاضر برای پزشکان بالینی مفید باشد ،زیرا آنها بهطور متداول از آزمونهای
حفظ تعادل روی یک پا برای ارزیابی فرایندهای توانبخشی آسیبهای اندام تحتانی استفاده میکنند .عدم تقارن
در تعادل در آزمون های حفظ تعادل روی یک پا ،ممکن است به دلیل وجود آسیب حاد یا مزمن باشد و نه فقط
به سبب عملکرد اندام برتر ( .)01باتوجه به یافتههای پژوهش حاضر و فریمن و همکاران ،)0105( 0پیشنهاد
می شود افرادی که دچار کاهش تعادل روی یک پا نسبت به پای دیگرند ،ممکن است دارای برخی سطوح
بیثباتی عملکردی باشند .نکتۀ مهم اینکه بیثباتی عملکردی 0که اغلب با اسپرینهای مکرر (رجوعکننده) مچ پا
و تکرار حمالت «خالی کردن »1ارزیابی میشود ،با بیثباتی مکانیکی که از طریق سستی مفصل 0اندازهگیری می-
شود ،مترادف نیستند ( .)5از نظر فیزیولوژیکی ،ارتباط بین بیثباتی مکانیکی و عملکردی همچنان مبهم است.
سال هاست که متخصصان حیطۀ کنترل پاسچر ،دربارۀ روش صحیح تعیین پای برتر بحث میکنند .به اعتقاد
برخی متخصصان ،پای اتکا پای برتر است .درحالیکه بعضی دیگر پایی را که برای شوت کردن توپ (نوسان) به-
کار میرود ،پای برتر میدانند .براساس یافتههای پژوهش حاضر ،دلیلی برای دنبال کردن این فرضیهها وجود
ندارد ،زیرا مستقل از روش تعیین پای برتر ،تفاوتی بین حفظ تعادل پای برتر و غیربرتر در افراد ورزشکار سالم
وجود نداشت .این یافته برای محققان در توسعۀ روششناسیها 5برای تحقیقات در آینده مفید است .در آینده
شناسایی پای برتر بهطور عملکردی به تحقیقات بیشتری نیاز دارد .بهنظر میرسد مطلوب است که بین پایی که
از طریق آزمون ،برتر تشخیص داده میشود با پایی که آزمودنی آن را به عنوان پای برتر خود برای انجام فعالیت
گزارش میکند ،تفاوتی وجود نداشته باشد .نکتۀ مهم دیگر برای پزشکان بالینی ،این است که بعد از آسیب
احتمال دارد آزمودنی پای برتر خود را بهدلیل سازگاریهای فیزیولوژیکی بدن در ارتباط با آسیب تغییر دهد.
نتایج ارزیابیهای ساده مثل آزمون رومبرگ برای پزشکان ،بهویژه برای ارزیابی تأثیرات آسیب،

1 - Freeman & et al
2 - Functional Instability
3 - Episodes of Giving way
4 - Joint laxity
5 - Methodolgies
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توسعۀ پروتکلهای توانبخشی و تعیین زمان برگشت به تمرین سودمند است .کاهش حس عمقی مرتبط با
بیثباتی عملکردی پس از آسیب مفصل مشاهده شده و تمرینات تعادلی حسعمقی روی یک پا در افراد سالم و
آسیبدیده برای توانبخشی آسیبهای ارتوپدیک اندام تحتانی مؤثر است ( .)01بنابراین شناسایی روشهای
ارزیابی کنترل پاسچر برای پزشکیاران ورزشی و فیزیوتراپیستها مفید است .بهعالوه احتمال دارد یادگیری
روشهای ارزیابی کنترل پاسچر و پای برتر ،توانایی پزشکیاران ورزشی را برای ارزیابی آسیبهای اندام تحتانی و
میزان پیشرفت آن بهبود بخشد و چون اولین هدف برنامههای توانبخشی برگرداندن بیمار بهطور عملکردی به
فعالیت است (هافمن) ،بنابراین آزمونهایی که برای تعیین پای برتر بهکار میروند ،باید با عملکرد ارتباط داشته
باشند.
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