
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 
1390بهار و تابستان  _ ورزشي  طب    

5 -20 ـ ص ص : 6شمارة    
  8888/ /   1010/ /  28تاريخ دريافت : 
8989/ /   0066/  03 تاريخ تصويب :    

 
  

  مقايسة تعادل پويا در مردان داراي كف پاي متفاوتمقايسة تعادل پويا در مردان داراي كف پاي متفاوت
 

0Fوحيد قاسمي.1

 كميل دشتي رستمي .4 –محمدحسين عليزاده .3 –رضا رجبي .2 – 1
شگاه تهرانكارشناس .1 شگاه تهران، .2، ارشد دان شيار دان شگاه تهران.3دان شيار دان شگاه رازيكارشناس .4،دان  ارشد دان

 
 

 چكيده
هدف از انجام اين تحقيق، مقايسة تعادل پويا در مردان داراي كف پاي صاف، گود و طبيعي است. جامعة آماري تحقيق حاضر 

 با ميانگين قد(نفر با كف پاي طبيعي  30مرد شامل  90هاي تحقيق  گروهي از دانشجويان دانشگاه تهران بودند. آزمودني
 با ميانگين قد(نفر با كف پاي صاف  30 )،سال 3/25 ± 2كيلوگرم و سن  8/72 ±2/10متر، وزن سانتي 6/176 ± 2/6
 با ميانگين قد(نفر با كف پاي گود  30و  )سال 1/25 ± 4/1كيلوگرم و سن  5/73 ± 1/11متر، وزن  سانتي 2/177 ± 7
خص كردن نوع آناتوميكي پا از بودند. براي مش )سال 6/25 ± 7/1كيلوگرم و سن  3/69 ± 2/11متر، وزن  سانتي 5/174 ± 3/6

منظور تجزيه و تحليل ) استفاده شد. بهSEBTها از تست تعادلي ستاره ( آزمون افت استخوان ناوي و براي ارزيابي تعادل آزمودني
داري را در  ) استفاده شد. تحليل چندمتغيري واريانس تفاوت معنيMANOVAها از آزمون تحليل چندمتغيري واريانس ( داده
هاي داخلي  ها مشخص كرد كه دسترسي ها نشان داد. بررسي ضرايب خطي متمايزكنندة گروه اي تست تعادلي ستاره بين گروهاجر

داري در متمايز كردن  طور معني طور خاص، دسترسي داخلي بي ها نقش بيشتري داشتند. به و خلفي خارجي در متمايز كردن گروه
رسي خلفي خارجي در متمايز كردن گروه كف پاي گود از دو گروه ديگر نقش داشتند. گروه كف پاي صاف از دو گروه ديگر و دست

رسد كه محدودة پايداري در  نظر مي آورند، به از آنجا كه افراد داراي كف پاي گود فشار بيشتري روي جانب خارجي پا وارد مي
آورند. از اين تحقيق  وي جانب داخلي پا وارد ميتر باشد و برعكس افراد داراي كف پاي صاف فشار بيشتري ر جانب خارجي بزرگ

 توان نتيجه گرفت كه ساختار آناتوميكي پا بر تعادل پويا تأثير دارد. مي
 

 هاي كليدي واژه
 تعادل پويا، تست تعادلي ستاره، كف پاي صاف، كف پاي گود.

 

                                                           
                                                           Email:ghasemi.vahid120@gmail.com  09192605062نويسندة مسئول : تلفن :  -1
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 مقدمه

ها  هاي ارادي و مقابله با اغتشاش فعاليتعنوان توانايي حفظ يك وضعيت براي انجام  ) بهBalanceتعادل (

شود  ) و از لحاظ بيومكانيكي، نگهداري مركز جرم بدن در محدودة سطح اتكا تعريف مي1(دروني يا بيروني) (

هاي روزانه و حين حركت ورزشي اهميت  ). وجود و حفظ تعادل مناسب و طبيعي بدن، در بسياري از فعاليت2(

هاي حسي (بينايي، دهليزي و حسي پيكري) و سيستم حركتي توسط  تعامل سيستم بسيار زيادي دارد و مستلزم

1Fسيستم عصبي مركزي است. كنترل تعادل اغلب استاتيك

(تالش براي حفظ وضعيت با حداقل حركت)، يا  1

2Fديناميك

). متغيرهايي كه كنترل 20شود ( (حفظ سطح اتكاي پايدار در حين اجراي يك حركت) خوانده مي 2

 ).3اند ( خوبي نشان داده شده به 1دهند، در شكل  ا تحت تأثير قرار ميتعادل ر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر آن – 1شكل  عوامل اثرگذار ب  رابطة بين تعادل و اجرا و 

                                                           
1 - Static 
2 - Dynamic 

 آسيب

 تعادل

 ناهنجاري 

اختالالت عصبي 
 عضالني

 جنسيت 

 عوامل رواني

كهولت  ñپيري   

 آسيب قبلي  اجرا يا عملكرد
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عبارتند از: پاي غالب،  ،گيري تعادل اثر بگذارند متغيرهاي ديگري كه ممكن است روي تعادل و بالطبع اندازه

). از آنجا كه 8)، ويژگي و سطح فعاليت بدني (6)، طول پا (12)، سن، قد، وزن (15خستگي يا اثر يادگيري (

شدة حركات مفاصل لگن، زانو و مچ پا متكي  شود و به بازخورد ادغام تعادل در زنجيرة حركتي بسته حفظ مي

عات حسي آوران يا اختالل در قدرت و استحكام مكانيكي هريك است، ممكن است در اثر اختالل در ارسال اطال

ترين  ). به اين ترتيب باتوجه به اينكه پا پايين16و  7از مفاصل يا ساختار متعلق به اندام تحتاني مختل شود (

ه كند (به ويژ دهد و محدودة كوچكي از سطح اتكا را براي حفظ تعادل فراهم مي قسمت اين زنجيره را تشكيل مي

رسد كه تغييرات بيومكانيكي كوچك در محدودة سطح اتكا  نظر مي در حالت ايستادن روي يك پا)، منطقي به

3Fممكن است كنترل تعادل را تحت تأثير قرار دهد. هرتل و همكاران

-) اطالعاتي ارائه دادند كه نشان مي2002( 1

جايي مركز فشار در مقايسه با  در سرعت جابهداري را هايي كه داراي پاي صاف بودند، اختالف معنيدهد آزمودني

اي نقش نوع پا، قد، طول پا و ) نيز در مطالعه2003). گريبل و هرتل (9افراد داراي پاي نرمال نشان ندادند (

داري بين نوع پا با اندازة دامنة حركتي را روي فواصل اجراي تست تعادلي ستاره بررسي كردند. آنها تفاوت معني

هاي داري بين قد و طول پا با مسافتو فواصل اجرايي تست تعادلي ستاره نيافتند، ولي رابطة معني دامنة حركتي

4F). كاب و همكاران6دسترسي وجود داشت (

هايي كه پاي چرخيده به خارج ) گزارش كردند آزمودني2004( 2

5Fكارن كات و همكاران). 4تري داشتند ( داري استحكام پوسچر ضعيفدرجه داشتند، به طور معني 7بيش از 

3 

ثر پاي چرخيده به خارج و داخل را بر ثبات پوسچر استاتيك و ديناميك بررسي كردند. در اين تحقيق ا) 2005(

ها در حالت استاتيك مشاهده نشد، اما فواصل دسترسي اجراي آزمون تعادلي ستاره داري بين گروهاختالف معني

6F). اينگ چين تي ساي و همكاران5( در حالت ديناميك در برخي جهات متفاوت بود

) نيز گزارش كردند 2006( 4

7F). در يك مطالعه18تري نسبت به افراد طبيعي داشتند (كه افراد داراي پاي صاف يا گود، كنترل پوسچر ضعيف

5 

گزارش داده است كه در دختران داراي كف پاي صاف، حداكثر زمان ايستادن روي يك ) 1385حسيني ( ،داخلي

تر عوامل تأثيرگذار بر كيفيت شناخت هرچه بهتر و جامع). 1به افراد داراي پاي طبيعي بيشتر است ( پا، نسبت

آورد كه به بهبود اين عامل پاية حركتي در تمام طول زندگي تعادل و نحوة اثرگذاري آنها اين فرصت را فراهم مي
                                                           
1 - Hertel et al  
2 - Cob et al 
3 -  Catt et al 
4 -  L Ch T sai et al 
5   - Brody 
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آورد. تعادل در زندگي روزمره، عاملي  كمك كرد و از عواملي كه بر آن تأثير منفي دارند، جلوگيري به عمل

هاي آناتوميكي از قبيل كف رسد وجود ناهنجارينظر ميشود. بهاساسي در اجراي تمامي حركات محسوب مي

هاي مورفولوژيكي پا بر آمادگي حركتي و از جمله تعادل افراد تأثيرگذار باشد. بنابراين پاي صاف و گود و ويژگي

هايي است كه همة افراد جامعه اعم از ورزشكار و غيرورزشكار در طول زندگي يكي از عاملباتوجه به اينكه تعادل 

خود به آن نياز دارند، شناسايي عواملي كه بر تعادل اثرگذارند، ضروري است. در كنار زندگي روزمره، پرداختن به 

دهد. بين هشدار ميل پيشعنوان يك عام ديدگي را بههاي ورزشي با كيفيت ضعيف تعادل، خطر آسيبفعاليت

كند. اين در حالي است كه كاهش تعادل، به افت عنوان عامل محافظتي در پيشگيري از آسيب عمل مي تعادل به

). با نگاهي به تحقيقاتي كه تاكنون در اين 16كند (ديدگي را فراهم ميشود و زمينة آسيبعملكرد منجر مي

هاي آناتوميكي بر تعادل اغلب با نتايج ضد و نقيضي اثر ويژگيشود كه زمينه انجام گرفته است مشخص مي

ها و همچنين ممكن است ناشي از نوع، جنسيت و تعداد آزمودني ،همراه بوده است. اين نتايج ضد و نقيض

به تعادل  ،هاي ورزشينجا كه اكثر فعاليتآهاي آماري متفاوت در تحقيقات باشد. از گيري و روشابزارهاي اندازه

دهد، تحقيق حاضر سعي هاي ديناميك رخ مي هاي ورزشي در موقعيتيناميك نياز دارد و بسياري از آسيبد

-عنوان آزموني ديناميك، ارزيابي كند. به دارد تا تأثير ويژگي آناتوميكي پا را بر اجراي آزمون تعادلي ستاره به

مختلف در مردان سبب افزايش يا كاهش  عبارت ديگر، تحقيق حاضر سعي دارد ارزيابي كند كه آيا كف پاهاي

 شود؟دسترسي در جهات مختلف آزمون تعادلي ستاره مي

 

 روش تحقيق

اي است كه به مقايسة تعادل پويا در مردان داراي كف پاي صاف، گود و اين تحقيق از نوع تحقيقات مقايسه

غربالگري، آزمون ارزيابي كف پا از هاي اين تحقيق در يك روند منظور انتخاب آزمودنيپردازد. بهطبيعي مي

گروهي از دانشجويان مرد ساكن كوي دانشگاه تهران به عمل آمد كه شامل ارزيابي نقش كف پاي اين افراد بود. 

نفر كه حايز شرايط انجام اين مطالعه بودند، انتخاب شدند و از آنها خواسته شد در  90سپس از بين اين افراد، 

ها فرم شركت در تحقيق، در اين مطالعه شركت كنند. در ابتدا به هريك از آزمودني صورت تمايل و امضاي فرم

هاي آن پاسخ دهند و در پايان در صورتي كه آوري اطالعات داده شد و از آنها خواسته شد كه به پرسش جمع
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واجد شرايط بودند ديدگي مربوط به سر نداشتند، ديدگي اندام تحتاني و آسيبگونه آسيبها سابقة هيچآزمودني

 و براي انجام آزمون دعوت شدند.

 بندي نوع ناهنجاري پاطبقه

گيري درجة پرونيشن مفصل تحت قاپي توسط آزمون شاخص افتادگي  همنظور تعيين ناهنجاري پا، از اندازبه

8Fشده توسط برودي ). با استفاده از روش توصيف5استخوان ناوي استفاده شد (

ناوي، ارزيابي ، افتادگي استخوان 1

 10اي به ارتفاع  شد. از آزمودني خواسته شد تا با پاي برهنه روي صندلي بنشيند و پاي خود را روي جعبه

گونه ابداكشن و ران در اين حالت هيچ درجه باشد. مفصل 90طوري كه زاوية ران و زانو، متر قرار دهد. به سانتي

مونگر سمت داخلي و خارجي كام (قله) مچ پا را در حالي كه اداكشن نداشت و در حالت معمولي قرار داشت. آز

شد،  يانگشت شست و انگشت اشاره در بخش قدامي استخوان نازك ني و بخش تحتاني قوزك داخلي قرار داده م

هاي استخواني در زير  داد تا برآمدگي كرد. آزمودني اندكي به مچ پا حركت اينورشن و اورشن مي لمس مي

شد كه مفصل تحت قاپي در حالت معمولي قرار دارد.  فاع يكسان قرار گيرند و آزمونگر مطمئن ميانگشتان در ارت

كند. سپس برآمدگي استخوان  در اين حالت پاي مورد ارزيابي به جز وزن خودش هيچ وزن ديگري را تحمل نمي

كش  اده از خطشد. با استف گذاري مي ناوي كه در زير و جلو قوزك داخلي قرار داشت مشخص و عالمت

گيري شد. سپس از آزمودني  متر اندازه آنتروپومتري فاصلة برجستگي استخوان ناوي تا سطح جعبه برحسب ميلي

اي كه تمام وزن روي پاي آزمايش باشد، قرار گيرد. براي اينكه  شد كه در حالت ايستاده به گونه خواسته مي

شد تا نوك انگشت پاي ديگر را  كند، به او اجازه داده ميآزمودني بتواند در حالت ايستاده تعادل خود را حفظ 

گيري و ثبت شد.  روي زمين قرار دهد. در اين حالت نيز فاصلة برجستگي استخوان ناوي تا سطح جعبه اندازه

آزمونگر فاصلة برجستگي استخوان تا سطح جعبه را در حالت تحمل وزن (ايستاده) از فاصلة استخوان ناوي تا 

عنوان اندازة  كرد كه عدد به دست آمده به ر حالت بدون تحمل وزن (نشسته روي صندلي) كسر ميسطح جعبه د

گيري افتادگي ناوي در هر آزمودني سه بار انجام شد و ميانگين آنها به  شد. اندازه افتادگي استخوان ناوي ثبت مي

هاي داراي با افتادگي  ار رفت. آزمودنيبندي افراد در سه گروه پاي طبيعي، پاي صاف و پاي گود به ك منظور طبقه

 4متر، در گروه كف پاي طبيعي كمتر از ميلي 9تا  4ميليمتر، در گروه كف پاي صاف بين  10ناوي بيشتر از 

                                                           
1-  Brody 
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). با عنايت به استاندارد بودن، اين آزمون داراي اعتبار 2) (شكل 5متر، در گروه كف پاي گود قرار گرفتند (ميلي

شالتز و  ،r% = 85) 1993دار پرونيشن پا است. ضريب پايايي آن توسط مولر و همكاران (الزم براي سنجش مق

 r%= 70) 2004و جي هرتل و همكاران ( r% =  76) 2003، ايوانز و همكاران (rدرصد =  80) 2006همكاران (

 ).19گزارش شده است (

 

 

دازه – 2شكل   گيري افت استخوان ناويروش ان

 

 تعادلنحوة ارزيابي 

9Fها از آزمون تعادلي ستارهبراي ارزيابي تعادل آزمودني

1 )SEBT استفاده شد. آزمون تعادلي ستاره، روشي (

 8ساده براي آزمودن تعادل پوياي افراد است. اين آزمون كه براي اولين بار توسط گري معرفي شد، يك شبكه با 

ايستد و پاي ديگر را در جهات شبكه با يك پا ميدرجه است كه فرد در مركز  45خط در جهات مختلف با زاوية 

جايگزيني ساده، پايا و ارزان براي  SEBT). 6) (3دهد (شكل خط تا جايي كه امكان دارد حركت مي 8

 ).13ابزارهاي گران امروزي است (

 

                                                           
1 - Star excursion balance test 
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  خلفي خلفي 

 

 

آزمون تعادلي ستاره – 3شكل   اجراي 

شود كه شامل جهات قدامي نامگذاري ميخط براساس وضعيت نسبت به پاي واقع بر روي زمين  8جهات 

)A داخلي ( –)، قداميAM) داخلي ،(M داخلي ( –)، خلفيPM) خلفي ،(P خارجي ( –)، خلفيPL ،(

 ).4) (شكل 10) است (ALخارجي ( –) و قدامي Lخارجي (

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمون تعادلي ستاره  – 4شكل   جهات دسترسي در 

 قدامي خارجي 

 خلفي داخلي 

 خارجي 

 خلفي  خارجي 

 قدامي

 قدامي داخلي 

 داخلي  

 قدامي

 قدامي خارجي  قدامي داخلي 

 داخلي   خارجي 

 خلفي داخلي  خلفي  خارجي 
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). همچنين كينزي مشخص 9اند (گزارش كرده 96/0و  78/0هرتل و همكاران، پايايي درون آزمونگر  را بين 

براي ارزيابي تعادل پويا  98/0تا  ICC 86/0داراي پايايي خوب براي ارزيابي تعادل پوياست و  SEBTكرد كه 

 را به دست آورديم.  ICC=  83/0). در پژوهش حاضر، ما از راه مطالعة آزمايشي براي آزمون تعادل پويا 10دارد (

 نحوة اجراي آزمون

 مراحل آزمون

10Fگيري طول پاي. اندازه1

فوقاني تا مركز  –ها (فاصلة خار خاصرة قدامي كردن اندازهآزمودني براي نرمال 1

 قوزك داخلي)؛

 اي گرم كردن؛. يك دورة پنج دقيقه2

 اي استراحت؛. يك دورة پنج دقيقه3

روي يك پا بايستند. هاي روي مفصل ران در مركز ستاره ها براي اينكه با دستش دادن به آزمودنيز. آمو4

 شده دورترين فاصلة ممكن را لمس كنند؛در حالي كه با پاي ديگر در جهت انتخاب

ترين قسمت پاي خود در جهت انتخاب شده، دورترين ها براي اينكه با انتهايي. آموزش دادن به آزمودني5

 فاصلة ممكن را لمس كنند؛

هاي با پاي غيرثابت چپ در جهت ساعتگرد و آزمودني هاي با پاي غيرثابت راست در جهت پادي. آزمودن6

 ها به عنوان پاي ثابت براي اجراي آزمون استفاده شد)؛ساعتگرد آزمون را انجام دادند (از پاي برتر آزمودني

ثانيه  15ها تا شش حركت تمريني در هريك از هشت جهت آزمون را با . آموزش دادن به آزمودني7

 جرا كنند؛استراحت ميان هر جهت ا

 . پنج دقيقه پس از آخرين حركت تمريني ارزيابي شروع شد؛8

 ثانيه استراحت ميان هر اجرا توسط هر آزمودني صورت گرفت؛ 15. سه حركت در هر جهت با 9

                                                           
1- Leg length 
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شد و چنانچه پاي . اگر از پاي غيرثابت در هنگام لمس زمين براي ايجاد اتكاي قابل توجه استفاده مي10

توانست تعادل خود را در هر نقطه از كوشش حفظ كند، حركت شد يا آزمودني نميستاره بلند ميثابت از مركز 

 شد.متوقف و تكرار مي

 ها و تحليل آماريگيرياندازه

گيري و ميانگين هر جهت محاسبه و ثبت شد. ميانگين هر متر اندازههر حركت از مركز ستاره به سانتي

ضرب شد تا امتياز تعادل پوياي هر آزمودني در هريك از هشت جهت  100جهت بر طول پا تقسيم و در 

ها بررسي شد و سپس از نرمال بودن توزيع داده S.K11F1با استفاده از آزمون  SPSSافزار مشخص شود. در نرم

 ها استفاده شد.براي مقايسة گروه MANOVAآزمون 

 

 هاي تحقيقيافتهنتايج و 

 دهد.ها نشان ميآزمون تعادلي ستاره را در هريك از گروهميانگين دسترسي جهات  1جدول 

ك از گروه – 1جدول  گين دسترسي جهات هري ستاندارد ±ها ميان  انحراف ا

جهت 
 گروه

قدامي  قدامي
 داخلي

خلفي  داخلي
 داخلي

خلفي  خلفي
 خارجي

قدامي  خارجي
 خارجي

كف پاي 
 صاف

7/6 ±4/
88 

6/6 ±2/
92 

8± 6/
95 

4/
11 ±6/

92 

1/
13  ±2/

90 

3/
12 ± 9/

80 

7/9  ±9/
73 

1/5 ±1/
81 

كف پاي 
 گود

6 ±3/
83 

7/5 ±2/
89 

7± 5/
89 

8/9 ±3/
96 

4/
10  

±6/
98 

12 ± 5/
91 

7/9  ±7/
81 

7 ±
76 

كف پاي 
 طبيعي

7 ±3/
84 

8/6 ±7/
88 

5/8± 4/
88 

8/
10 

±3/
92 

4/
13  

±2/
90 

11 ±
84 

6/
10  

±9/
75 

8/7 ±8/
78 

                                                           
1-  Kolmogorov – smirnov Z 
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هايي بين سه گروه كف پاي منظور ارزيابي اينكه آيا تفاوت) بهMANOVAتحليل چندمتغيري واريانس (

=  001/0هاي آزمون تعادلي ستاره وجود داشت، انجام گرفت. صاف، طبيعي و گود با توجه به تركيب دسترسي

P  59/4و  =F  047/0و  =V Wilks  2وµ  دار بود. بررسي ضرايب بود كه تفاوت معني 31/0چندمتغيري

ها هاي داخلي و خلفي خارجي در متمايز كردن گروه ها مشخص كرد كه دسترسيروهخطي متمايزكنندة گ

داري در متمايز كردن گروه كف پاي صاف طور معنيطور خاص، دسترسي داخلي بهبيشترين نقش را داشتند. به

داشتند (به از دو گروه ديگر و دسترسي خلفي خارجي در متمايز كردن گروه كف پاي گود از دو گروه ديگر نقش 

هاي هاي مربوط به گروه هاي دسترسيداري بين ميانگين). براي تعيين معني P  ،001/0=P= 003/0ترتيب 

 آمده است. 2مورد مطالعه، از آزمون تعقيبي توكي استفاده شد كه نتايج اين آزمون در جدول 

 ها در جهاتبررسي تفاوت بين گروه – 2جدول 

 شاخص

 جهت

Df F Sig 

 009/0* 9/4 2 قدامي 

 082/0 6/2 2 قدامي داخلي

 001/0* 3/7 2 داخلي

 276/0 3/1 2 خلفي داخلي 

 013/0* 6/4 2 خلفي 

 003/0* 7/6 2 خلفي خارجي

 01/0* 8/4 2 خارجي

 017/0* 2/4 2 قدامي خارجي

 *05/0 P< 

داري از  طور معني هداخلي بنتايج نشان داد كه افراد داراي كف پاي صاف در جهات قدامي خارجي، قدامي و 

افراد داراي كف پاي گود و طبيعي دسترسي بيشتر و برعكس افراد داراي كف پاي گود در جهات خلفي، خلفي 

 ).5داري از افراد داراي كف پاي صاف و طبيعي دسترسي بيشتري داشتند (شكل  طور معني خارجي و خارجي به
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 *تفاوت معني دار بين گروه ها 

 هاآزمون تعادلي ستاره بين گروه – 5شكل 

 

 گيريبحث و نتيجه

12Fهاي عملكردي پوياست كه توسط گرياي از آزمون)، نمونهSEBTاي (آزمون عملكردي تعادل ستاره

1 

). در اين آزمون فرد بايد تعادل خود را روي يك 17) براي ارزيابي سيستم كنترل تعادل پويا معرفي شد (1995(

). 13دهد، حفظ كند (جهت انجام مي 8پا، در حالي كه با پاي ديگر عمل دستيابي را با كسب حداكثر فاصله در 

، حفظ تعادل هنگام ايجاد حداكثر اختالل در ايهدف از انجام عمل دستيابي در آزمون عملكردي تعادل ستاره

 ).11موازنة بدن و توانايي برگشت به حالت موازنه (حركت فعال مركز فشار) است (

اي نيازمند كنترل عصبي عضالني براي موقعيت مناسب مفصل و قدرت آزمون عملكردي تعادل ستاره

13Fمستد و همكارانش). اول6ساختار عضالني اطراف آن مفصل حين اجراي آزمون است (

) در مطالعات 2002( 2

                                                           
1 -  Gray 
2 - Olmest et al 
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خود دريافتند كه پاي اتكا حين اجراي آزمون نيازمند دورسي فلكشن مچ پا، فلكشن زانو و فلكشن ران است. 

هاي عمقي و كنترل عصبي عضالني بنابراين اندام تحتاني نيازمند دامنة حركتي مناسب، قدرت، فعاليت گيرنده

ان داد كه جهات دسترسي مشخصي به وسيلة ساختار متفاوت پا تحت تأثير قرار ). نتايج تحقيق ما نش13است (

پذير پا باشد نه به تحرك –دهيم كه اين تأثير وابسته به جهت مربوط به ساختار پايدار گيرد. ما احتمال ميمي

ارة آثار ويژه نشان داد كه اطالعات كمي درب SEBTبازنگري تحقيقات قبلي با استفاده از  .تغييرات حس عمقي

) نشان داد كه 2003ديده در برابر افراد سالم وجود دارد. اگرچه مطالعة المستد (روي جهت در افراد آسيب

داري در افراد دچار ناپايداري مزمن مچ پا از افراد سالم كمتر است طور معنيبه SEBTفاصلة دسترسي در 

يست. اما در مقابل ما تفاوت را در جهات مشخصي ). اين نتايج در همة جهات است و وابسته به جهت ن13(

يافتيم كه در برخي جهات، افراد داراي كف پاي صاف و در برخي جهات افراد داراي كف پاي گود به فواصل 

بهتري دست يافتند. اين احتمال وجود دارد كه ساختار متفاوت پا دامنة حركتي پا را به هنگام دسترسي در 

با ايجاد مزيت يا اختالل عصبي عضالني و مكانيكي بر دسترسي نهايي اثرگذار  جهات مشخصي تغيير دهد و

اي با ) كه بهبود دستيابي را در جهات ويژه2004باشد. اين مفهوم به وسيلة كار اخير اولمستد و هرتل (

ادل ديناميك را شود. آنها اين بهبود در تعهاي با نوع پاي متفاوت يافتند حمايت ميمداخالت اورتوتيكي در نمونه

هاي حسي و عملكرد به افزايش حمايت مكانيكي سمت داخلي پا كه به طور بالقوه به افزايش فعاليت گيرنده

دار نوع ) در تحقيق خود اثر معني2003). گريبل و هرتل (14دهند (شود، نسبت ميعصبي عضالني منجر مي

14Fپا

اي بودند. رگذار حين اجراي آزمون عملكردي تعادل ستارهپيدا نكردند، اما قد و طول اندام تحتاني، عوامل اث 1

داري در دسترسي جهات آزمون تعادلي ستاره بين افراد داراي كف پاي صاف، گود و در اين مطالعه، تفاوت معني

شد كه قدرت ممكن است عامل پيشگويي براي عملكرد باشد كه در مطالعة آنها طبيعي ديده نشد. تصور مي

 . )6بررسي نشد (

نتايج تحقيق حاضر با تحقيق گريبل و هرتل همخواني ندارد كه احتماالً اين ناهمخواني ناشي از تعداد 

هاي تحقيق حاضر بودند). هاي تحقيق گريبل و هرتل كمتر از آزمودنيهاي دو تحقيق باشد (آزمودنيآزمودني

15Fكارن كات و همكاران

) آثار پاي چرخيده به خارج و داخل را بر ثبات پوسچر استاتيك و ديناميك 2005( 2

                                                           
1 - Foot Type 
2  - Catt et al 
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ها در حالت استاتيك مشاهده نشد، اما فواصل داري بين گروهبررسي كردند. در اين تحقيق، اختالف معني

از نظر ). تحقيق حاضر 5دسترسي اجراي آزمون تعادلي ستاره در حالت ديناميك در برخي جهات متفاوت بود (

ها و همچنين روش آماري مورد استفاده با تحقيق كات و همكاران تفاوت دارد، اما نتايج جنس و تعداد آزمودني

كند. در تحقيق ما افراد داراي كف پاي گود در تحقيق حاضر با نتايج تحقيق آنان همخواني دارد و آن را تأييد مي

كف پاي صاف و طبيعي دسترسي بيشتري داشتند. باتوجه جهات خارجي، خلفي خارجي و خلفي از افراد داراي 

رسد كه نظر ميدهند، منطقي بهبه اينكه افراد داراي كف پاي گود فشار بيشتري روي جانب خارجي پا قرار مي

تر باشد و برعكس افراد داراي كف پاي صاف فشار بيشتري محدودة پايداري ممكن است در جانب خارجي بزرگ

ا همچنين ممكن است توضيحي باشد بر اينكه چرا پپذيري دهند. افزايش تحركپا قرار ميروي جانب داخلي 

فاصلة دسترسي بيشتري در جهت قدامي، قدامي داخلي و قدامي خارجي نسبت به صاف افراد داراي كف پاي 

 آورند.افراد داراي كف پاي گود به دست مي

شود. قدرت و دامنة  و عملكرد مطلوب ورزشي محسوب مي هاي روزانهتعادل پويا از اجزاي ضروري در فعاليت

هايي است حركتي مشخص و كنترل عصبي عضالني در اندام تحتاني به هنگام اجراي عملكرد ورزشي ويژه، عامل

كه با تغيير محدوديت پايداري ممكن است بر اجرا تأثير بگذارد يا فشار وارد بر مفاصل را در طول اجرا تغيير 

ها با تأثيرپذيري از نوع كف پا متفاوت است. هاي ما نشان داد كه دسترسي در جهات ويژه بين گروهدهد. يافته

اي كه دهد كه ناهنجاري ساختاري مياني پا ممكن است بر مكانيك مفصل به اندازهها نشان مياين يافته

هاي اتوجه به نتايج و ويژگي نمونههاي پويا تغيير دهد، اثرگذار باشد. بهاي پايداري را در طول فعاليتمحدوديت

هاي آزمون تعادلي ستاره شود كه افراد داراي كف پاي صاف و گود در برخي جهتتحقيق حاضر مشخص مي

هايي دارند. همچنين بايد خاطرنشان كرد كه عواملي مانند قدرت نسبت به افراد داراي پاي طبيعي، برتري

و كنترل عصبي عضالني (كه در تحقيق حاضر مورد ارزيابي قرار عضالت اندام تحتاني، دامنة حركتي مفاصل 

توانند نتايج تحقيق حاضر را تحت تأثير قرار دهند، اما باتوجه به نتايج به دست آمده از تحقيق، نگرفتند)، مي

ه تر از عوامل مؤثر ديگر است. تحقيقات گذشتنسبت دادن اين نتايج به تفاوت در ساختار آناتوميكي پا محتمل

رود. نتايج شمار مي هاي مچ و زانو بهنشان داد كه اختالل در كنترل تعادل به عنوان عاملي مؤثر در بروز آسيب

اين تحقيق نشان داد كه افراد داراي كف پاي صاف و گود به ترتيب در جوانب داخلي و خارجي تعادل پوياي 
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هاي مچ و زانو را در سمت خارجي احتمال وقوع آسيب رو اين ثبات نابرابر در جوانب داخلي وبهتري دارند، از اين

شود كه رو توصيه ميدهد. از اينهاي همراه با پرش و فرود افزايش ميويژه در ورزشبا تعادل و ثبات كمتر، به

هاي مچ و زانو را كاهش دهند. اين افراد با انجام حركات اصالحي و برطرف كردن عارضه، احتمال وقوع آسيب

ن تحقيق اين گونه نيست كه تعادل پوياي افراد داراي كف پاي صاف و گود از افراد داراي پاي طبيعي نتايج اي

هاي شود كه فرصت شركت در فعاليترو به افراد داراي كف پاي صاف و گود توصيه ميتر بوده باشد. از اينضعيف

ها بر اجراي ند. عوارض اين تفاوتورزشي را از دست ندهند و دست كم براي حفظ سالمت خود به ورزش بپرداز

عملكردي و خطر آسيب در ورزش هنوز مشخص نيست و نيازمند تحقيق بيشتر است. به هر حال از اين تحقيق 

 توان نتيجه گرفت كه ساختار آناتوميكي پا بر تعادل پويا تأثير دارد.مي
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