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چکيده
با توجه به نقش پا در تشکيل سطح اتکاي بدن در هنگام ايستادن بهعنوان يک مؤلفۀ مهم بيومکانيکي در
حفظ تعادل بدن ،هر گونه تغيير در ساختار آناتوميکي طبيعي پا ميتواند بر کنترل تعادل بدن مؤثر باشد.
هدف مطالعه حاضر ،مقايسه عملکرد تعادلي ايستا در بين نوجوانان با ساختار متفاوت پا بود 06 .دختر
نوجوان در سه گروه با ساختار پاي پرونيت ،سوپينيت و طبيعي بهعنوان آزمودني شرکت کردند .براي
مشخصکردن نوع ساختار پاي آزمودنيها از روش افتادگي استخوان ناوي 1استفاده شد .براي سنجش
عملکرد تعادل ايستا از سيستم شمارش تعداد خطاي باالنس در دو سطح سفت و نرم استفاده شد .از آزمون
تحليل واريانس با اندازههاي تکراري براي تحليل دادههاي آماري استفاده شد ( .)P<6.60نتايج نشان داد که
بر روي سطح سفت گروه پاي پرونيت و گروه پاي طبيعي از عملکرد تعادلي نسبتاً مشابهي برخوردار هستند.
اما در سطح نرم ،گروه پاي طبيعي ،عملکرد بهتري در مقايسه با گروه پاي پرونيت داشت .گروه پاي
سوپينيت بر روي هر دو سطح سفت و نرم عملکرد تعادلي ضعيفتري در مقايسه با دو گروه ديگر نشان
داد .نتايج اين مطالعه نشان داد که وجود تغييرات در ساختار آناتوميکي پا ميتواند بر عملکرد تعادلي ايستا
مؤثر باشد.
واژههاي کليدي :تعادل ايستا ،پاي پرونيت ،پاي سوپينيت ،سيستم شمارش تعداد خطاي باالنس.
مقدمه
برخورداري از توانايي حفظ تعادل بدن يکي از فاکتورهاي مهم آمادگي جسمماني بمراي انجمام فعاليمتهماي
روزمره و ورزشي است .کنترل تعادل بدن توسط سه سيستم بينايي ،دهليزي و حسي -حرکتي انجام ميشمود
که تحت دو وضعيت ساکن و ديناميکي مورد ارزيابي قرار ميگيرد (2و .)3تعادل ايستا کمه حجمم وسميعي از
مطالعات را به خود اختصاص داده ميتواند بهعنوان توانايي و قابليت در حفظ و به حداقل رسانيدن حرکمت
مرکز ثقل بدن بر روي سطح اتکاء در وضعيت ايستادن و يا وضعيتهاي ثابت تعريف شود (9و .)10
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به دليل مشکل بودن اندازهگيري و مطالعۀ موقعيت مرکز ثقل بر روي سطح اتکاء بمه منومور مشمخصکمردن
عملکرد تعادلي ،روشهاي آزمايشگاهي با بهرهگيري از انواع مختلف صفحه نيرو 1وجود دارد .به کار بمردن
صفحه نيرو ،روش معتبر و دقيقي است که مورد استفاده محققان زيادي قرار گرفته اسمت ( .)22-22از سموي
ديگر ،به دليل گرانقيمت بودن تجهيزات آزمايشگاهي و نيز ضرورت برخورداري از تخصص باال در بمه کمار
بردن ابزار آزمايشگاهي و همچنين وقتگير بودن اين روشها ،بهرهگيري از آزمونهاي کلينيکمي و ميمداني از
اهميت ويژهاي برخوردار است .از اين بين ،روش سيستم شمارش تعداد خطاي باالنس (BESS)2ضمن دارا
بودن مزيت سهولت استفاده در محيطهاي کلينيکي و ميداني ،نياز به استفاده از تجهيزات گمران و پيچيمده در
ارزيابي تعادل ندارد و در عين حال از اعتبار بااليي برخموردار اسمت .انمدازهگيمري تعمادل ايسمتا بما سيسمتم
شمارش تعداد خطاي باالنس ،همبستگي بااليي با اندازههاي مختلف تعادل به دست آممده از صمفحه نيمرو را
نشان داده است (.)2
متغيرهاي مرتبط و اثرگذار در توانايي حفظ تعادل بدن از سوي محققان در حيطههاي مختلف ممورد بررسمي
قرار گرفته است .بررسي دقيق عوامل و متغيرهاي مؤثر در تعادل ميتوانمد اطععمات کماربردي و مفيمدي در
اختيار متخصصان رشتههاي مختلف نوير پزشکان ،فيزيوتراپها ،مربيان و ورزشکاران به منوور تموانبخشمي
بيماران مبتع به ضعف در حفظ تعادل بدن و نيز پيشگيمري از بمروز صمدمات ورزشمي يما بهبمود عملکمرد
ورزشي قرار دهد.
يکي از متغيرهايي که ميتواند در کنترل پاسچر مؤثر واقع شود ،ساختار آناتوميکي پا است که ممورد بررسمي
جدي قرار نگرفته است .از يک سو ،پا در نگهداري و تحمل وزن بدن نقش مهمي دارد و قوسهاي پما قمادر
به جذب تکانهها و نيروهاي وارده از زمين است .افرادي که قوس کف پاي طبيعي دارند ميتوانند ساعتهاي
طوالني روي پا بايستند و فشارهاي وارده را تحمل کنند ( .)3از سوي ديگر ،با توجه به اينکه پماهما در زممان
ايستادن سطح اتکاي بدن را بهعنوان يکي از عوامل مؤثر تعادل به وجود ميآورند ،وجود بدشکلي در ساختار
کف پا ميتواند بر روي عملکرد فرد در زمان جابهجايي مؤثر باشد ( .)10همچنين ،در تحقيقات بسيار انمد
صورت گرفته ،اينگونه فرض شده که وجود هر گونه دگرگوني يا انحراف ولو اند در سطح اتکا در حالت
ايستاده ميتواند بر تعادل بدن مؤثر باشد .بنابراين ،وجود دفورميتي و اختعل در ساختار طبيعمي و آنماتوميکي
پا ميتواند کنترل و ثبات بدن را متأثر کند (9و .)16هرتل و همکارانش در سال  2662ميعدي اثر نوع ساختار
پا را بر کنترل تعادل ايستا با استفاده از سيستم صفحه نيمرو در افمراد بزرگسمال بررسمي کردنمد ( .)9در ايمن
مطالعه ،افراد با نوع ساختاري پاي سوپينيت يا پيچخورده به داخل 3از عملکرد تعادلي ضعيفتري در مقايسه
با افراد با ساختار طبيعي پا يا پاي پرونيت يا پيچخورده به خارج 2برخوردار بودند.
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در مطالعۀ مشابه ديگري کمه کوتمه و همکمارانش در سمال  2660مميعدي صمورت دادنمد ،عملکمرد تعمادلي
آزمودنيها با پاي پرونيت ضعيفتر از پاي سوپينيت بود ( .)9اختعف نتايج اين تحقيقات محدود دربارۀ اثر
ساختار آناتوميکي پا و کنترل پاسچر ميتواند مربوط به روشهاي متفاوت بررسي تعمادل ،نموع طبقمهبنمدي
ساختار پا و گروههاي آزمودني باشد که اتخاذ و ارائه برنامهها و روشهاي درماني ،ارائه برنامههاي درماني را
ميطلبد .از سوي ديگر ،با توجه به اثربخشي برنامههاي درماني و اصعحي در دوران کودکي و نوجواني و نيز
اهميت اين دوران سني در رشد و تکامل حرکتي و سعمتي افراد ،اهميت بررسي موضوع در بين اين گروههما
دو چندان ميشود .بنابراين ،هدف اين مطالعه ،تأثير دو نوع از شايعترين ناهنجاريهاي پا شامل پاي پرونيت
و سوپينيت بر روي عملکرد تعادل ايستا در مقايسه با پاي طبيعي در بين دختران نوجوان  16تا  12ساله بود.
روششناسي
در اين تحقيق علّي -مقايسهاي ،از بين  920دانشآموز دختر مقطع راهنمايي تحصيلي شهر همدان 06 ،نفر بما
ميانگين سني  13/0±6/7سال ،قد  100 ±3/2سانتيمتر و وزن  24/0±3/7کيلوگرم در سه گروه پاي پرونيت
( 21نفر) ،پاي سوپينيت ( 19نفر) و پاي طبيعي (26نفر) طبقهبندي شدند .آزمودنيهما بمه صمورتي غربمال و
انتخاب شدند که از نور قد و وزن در هر سه گروه همسان باشند .معيار قرارگيري هر فمرد در گمروه ممرتبط،
وجود ساختار مشابه پا در هر دو اندام بود .هيچيک از آزمودنيها سابقه ابتع به بيماريهاي عصبي -عضعني،
شنوايي و بينايي نداشتند و همچنين فاقد سابقۀ شکستگي و سابقه عمل جراحي در اندام تحتاني و همر گونمه
درد در ناحيه پا بودند و همچنين سابقه استفاده از توکفشي يا هرگونه وسيله کمکي را نداشتند .آزمودنيها در
هيچ رشته ورزشي عضويت يا فعاليت مدون نداشتند.
براي مشخصکردن نوع ساختار پا به منوور طبقهبندي آزمودنيها از روش افتادگي استخوان ناوي استفاده شد
( .)20در اين روش زائده استخوان ناوي ععمتگذاري شد و ارتفاع زائده ناوي تا سطح زممين در دو حالمت
بدون تحمل وزن روي پا در حاليکه مفصل ساب تاالر در وضعيت خنثي قرار داده شد (شمکل  ،1حالمت )1
اندازهگيري و سپس در وضعيت تحمل وزن در حالت ايستاده بر روي پاها (شکل  ،1حالت  )2ارتفماع زائمده
استخوان ناوي تا سطح زمين مجدداً اندازهگيري شد .معيمار طبقمهبنمدي سماختار پما اخمتعف حاصمل از دو
اندازهگيري اشارهشده بود ،به صورتي که اگر اختعف به دست آمده بين  0تا  9ميلميمتمر بمود ،آزممودني در
گروه کف پاي طبيعي قرار ميگرفت .اگر عدد به دست آمده بيشتر از  16ميليمتر يا کوچکتر از  2ميلميمتمر
بود ،فرد به ترتيب در گروه پاي پرونيت يا سوپينيت جاي ميگرفت (.)11
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شکل  .1مشخصکردن نوع ساختار آناتوميکي پا با روش افتادگي استخوان ناوي  )1فاصله بين برجستگي استخوان ناوي تا سطح
زمين در وضعيت خنثي مفصل ساب تاالر  )2 ،فاصله بين برجستگي استخوان ناوي تا سطح زمين در وضعيت ايستاده بر روي پاها

براي اندازهگيري مساحت کف پا ،ابتدا شکل کف پا از روش اثر کف پا بر روي کاغذ آغشته به پمودر جموهر
نمايهسازي شد .سپس با تبديل مساحت کف پا به اشکال هندسي ساده ،مساحت کف پا محاسمبه شمد .بمراي
ارزيابي عملکرد تعادل ايستا از سيستم شمارش تعداد خطاي باالنس استفاده شد .در اين روش ،همر آزممودني
در سه وضعيت متفاوت ايستادن برروي پا قرار ميگرفت .ابتدا ،آزمودني بر روي دو پا به صورتي کمه همر دو
پا کنار هم قرار بگيرند 1ميايستاد .در وضعيت دوم ايستادن ،آزمودني بر روي پاي غير غالب 2قرار ميگرفمت.
در آخرين وضعيت ،آزمودني بر روي دو پا به حالت يک پا جلو يک پما عقمب يما پماي قطماري 3مميايسمتاد
(شکل .)2سه وضعيت تست در حالي انجام ميشد که دستهاي فرد روي کمر (کرست ايليا ) قرار داشمت
و چشمها بسته بود .در وضعيت ايستادن روي يک پا از فرد خواسته ميشد که پايي را که بر روي زمين قمرار
ندارد حتياالمکان در وضعيتي نگه دارد که ران و زانو به ترتيب در حالت فلکشن  26و  20درجه قرار داشته
باشند .هر سه وضعيت بر روي دو سطح سفت (بر روي زمين) و سطح نرم (فوم) براي مدت زممان  26ثانيمه
براي هر وضعيت اجرا ميشد .زمان تست بعفاصله پس از بستن چشمهاي آزمودني توسط يک کرنومتر ثبت
ميگرديد.
در طول اجراي تست در هر وضعيت ،شش نوع خطا براي هر آزمودني در صمورت انجمام شممارش و ثبمت
ميشد .اين خطاها عبارت بودند از :جدا کردن دستها از کمر ،بازکردن چشمهما ،قمدم برداشمتن يما افتمادن،
بلندکردن پاشنه يا پنجه پا ،فلکشن تنه به جلو يا پهلو بيش از  36درجه و خارج شدن از وضعيت تعريفشده

1. Two legged
2. One legged
3. Tandem
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براي هر وضعيت به مدت  0ثانيه .قبل از اجراي آزمون ،خطاها براي هر آزمودني توضيح داده ميشمد و همر
آزمودني براي آشنايي با آزمون يکبار تست مورد نور را به طور آزمايشي اجرا ميکرد.

شکل  . 2سيستم شمارش تعداد خطاي باالنس اجرا شده بر روي سطح سفت (باال) و بر روي سطح نرم (پايين)

براي مقايسه ميانگين متغيرهاي اندازهگيريشده در آزمون تعادل و مشخصکردن معنيداري بين گمروههما از
تحليل واريانس با اندازههاي تکراري همراه با آزمون تعقيبي توکي استفاده گرديد .متغيرهاي آنتروپومتريکي از
طريق آزمون آماري تحليل واريانس يکسويه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .کليه محاسبات بما نمرمافمزار
 SPSSدر سطح معنيداري  p<6/60انجام شد.
نتايج

همانطوريکه در جدول  1ديده ميشود ،در متغيرهاي سن ،قمد و وزن بمين سمه گمروه پماي طبيعمي ،پماي
پرونيت و پاي سوپينيت تفاوت معنيداري وجود نداشت و هر سه گروه در ايمن متغيرهما از شمرايط تقريبماً
يکساني برخوردار بودند .در متغير مساحت کف پايي بين سه گروه آزمودنيها تفاوت معنميداري ديمده شمد.
افراد با پاي پرونيت مساحت کف پايي بيشتري نسبت به دو گروه ديگر داشتند .اين در حمالي بمود کمه افمراد
گروه پاي سوپينيت کمترين ميزان مساحت کف پايي را داشتند.
جدول  .1ميانگين و انحراف استاندارد ( )X±SDمختصات دموگرافي در گروههاي شرکتکننده در تحقيق
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نوع
ساختار
پا

متغيرها

ارزش p

طبيعي

پرونيت

سوپينيت

بين گروه
طبيعي و
پرونيت

بين گروه
سوپينيت و
طبيعي

بين گروه
سوپينيت و
پرونيت

سن (سال)

3/6 ± 0/7

13/5 ± 0/9

13/5 ± 0/6

1/00

0/95

0/95

قد (سانتيمتر)

149 ± 32/0

155/6 ± 4.3

157/2 ± 5/4

0/47

0/68

0/94

وزن (کيلوگرم)

47/9 ± 3/4

50/7 ± 5/2

48/5 ± 6/7

0/38

0/93

0/21

مساحت پا
(سانتيمتر)

85 ± 0/9

97 ± 1/1

72 ± 1/4

0/002

0/001

0/000

جدول  2ميانگين و انحراف استاندارد مربوط به تعداد خطاهاي سه گروه پاي طبيعي ،پرونيت و سوپينيت را
در دو سطح سفت و نرم در وضعيتهاي ايستاده روي دو پا ،ايستاده روي يک پا و ايستاده در حالت يک پما
جلو يک پا عقب (قطاري) نشان ميدهد.
همان طوري که مشاهده ميشود در وضعيتهاي ايستاده بر روي دو پا و يک پا جلو يک پا عقمب در سمطح
سفت ،تعداد خطا از گروه پاي طبيعي به گروه پاي پرونيت و از گروه پاي پرونيت به گروه پماي سموپينيمت
افزايش مييابد ،اما از لحاظ آماري تنها بين گروههاي پاي طبيعي و پاي سوپينيت اختعف معنيدار مشماهده
شد ) .)P =6/611گروه پاي پرونيت با گروه پاي سوپينيت اختعف معنيداري نداشت و با افراد گمروه پماي
طبيعي از نور تعداد خطاها در وضعيتهاي ايستاده بر روي دو پا و ايستاده به حالت يک پا جلو يک پا عقب
وضعيت نسبتاً مشابهي داشتند .در وضعيت ايستاده روي يک پا بر روي سطح سفت ،تعداد خطا از گروه پماي
طبيعي به گروه پاي پرونيت و از گروه پاي پرونيت به گروه پاي سوپينيت افزايش داشت.اين اختعف از نور
آماري تنها در گروه پاي سوپينيت معنيدار بود و با وجود اختعف بين گروه پاي طبيعي و پاي پرونيت ،ايمن
اختعف از نور آماري معنيدار نبود.
جدول  . 2ميانگين و انحراف استاندارد ( )X±SDتعداد خطاهاي انجام شده در سه گروه در وضعيتهاي مختلف ايستادن بر
روي دو سطح سفت و نرم
سطح نرم

سطح سفت
گروهها

دو پا

يک پا

قطاري

دو پا

يک پا

قطاري

طبيعي

*0 ± 0

*1/05 ± 0/76

*0/4 ± 0/5

*0/45 ± 0/51

*1/3 ± 0/57

*0/6 ± 0/6

پرونيت

0/21 ± 0/41

‡1/35 ± 0/67

‡0/5 ± 0/51

0/7 ± 0/47

‡*2/25 ± 0/72

‡0/85 ± 0/59

سوپينيت

*0/35 ± 0/49

‡*2/1 ± 0/91

‡*0/95 ± 0/69

*1 ± 0/46

‡*3/2 ± 0/77

‡*1/4 ± 0/5

نتايج به دست آمده از تحليل واريانس با دادههاي تکراري نشان داد که در عامل ثبات سطح (بين سطح نرم و
سفت) اختعف معنيدار وجود دارد ( .)F4,95=145.5, p=6/6666يعني تغيير سطح در گروههاي مختلف
اثر متفاوتي داشته است .در زمان قرارگيري آزمودنيها بر روي سطح نرم ععوه بر مشابهت عملکرد افمراد بمر
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روي سطح سخت ،نتايج اختعف معنيداري ) )p =0/0000را بين گروههاي پاي طبيعي و پاي پرونيمت در
وضعيت ايستادن بر روي يک پا نيز نشان داد.
بحث و نتيجهگيري

هدف اين مطالعه بررسي تأثير پاي پرونيت و سوپينيت بر روي عملکرد تعادل ايستا در مقايسه با پاي طبيعي
بود .با توجه به يافتههاي اين پژوهش نشان داده شد که مساحت کف پايي گروه سوپينيت کمتر از دو گمروه
ديگر است .به نور ميرسد متغير مساحت کف پا ميتواند سطح اتکاء را که عامل مؤثري در حفظ تعمادل بمه
شمار ميرود تحت الشعاع قرار دهد .عامل مساحت کف پا به منوور کنترل اثمربخشمي ايمن عاممل در حفمظ
تعادل بدن ،براي اولينبار در اين تحقيق محاسبه شد و مورد بررسي قرار گرفمت .نتمايج بمه دسمت آممده بما
يافتههاي تحقيق هرتل و همکارانش که از اين عامل بهعنوان متغير تأثيرگذار در عملکرد تعادلي بين افمراد بما
تيپهاي مختلف ساختاري پا نام برده بودند ،همخواني دارد ( .)9ععوه بمر ميمزان سمطح اتکماء ،وزن و قمد
(ارتفاع مرکز ثقل بدن) نيز در حفظ تعادل نقش مهمي ايفا ميکنند کمه همر دو متغيمر در ايمن تحقيمق ممورد
بررسي و کنترل قرار گرفتند .همان طوري که معحوه شد ،بين قمد و وزن همر سمه گمروه شمرکتکننمده در
تحقيق ،اختعف معنيداري مشاهده نشد و هر سه گروه از شرايط يکساني برخوردار بودند.
براساس نتايج به دست آمده از اين تحقيق ،افراد با ساختار پاي پرونيت و طبيعي در هنگمام قمرارگمرفتن بمر
روي سطح سفت ،عملکرد تعادلي نسبتاً يکساني نشان دادند .اين در حالي بود که عملکمرد تعمادلي ايسمتا در
بين آزمودنيها با پاي سوپينيت ضعيفتر از گروههاي ديگر بود .اين امر ،نقش سطح اتکاء را در حفظ تعادل
بدن مورد تأييد مجدد قرار ميدهد که با نتايج کوته و همکارانش که بما اسمتفاده از Chattecx Balance
 Systemتعادل ايستا را ارزيابي کردند همخواني دارد ( .)16البته ذکر اين نکته ضروري است کمه مقايسمه
نتايج حاصل از اين تحقيق با مطالعات انجام شده پيشين ،به دليل استفاده از روشها و ابزارهاي انمدازهگيمري
متفاوت مشکل است .اما به نور مي رسد که به دست آمدن نتايج مشابه اين تحقيمق نتمايج مطالعمات پيشمين
نشان ميدهد که ساختار پا بر روي عملکرد تعادلي تأثيرگذار است ولو اينکه از روشهاي ساده و ميمداني در
اندازهگيري تعادل بدن بهجاي روشهاي پرهزينه و آزمايشگاهي استفاده شود .از سوي ديگر ،همخواني نتايج
حاصل از مطالعه حاضر ،کاربردي بودن آزمون سيستم شمارش تعداد خطاي باالنس را بهعنوان آزموني سماده
در محيط و فضاهاي ورزشي و ميداني تأييد ميکند .عملکرد ضعيفتر افمراد بما پماي سموپينيمت ،همچنمين
ميتواند مربوط به حرکت و قرارگيري غيرطبيعي مفاصل پا در ساختار پماي سموپينيمت باشمد کمه تنوميم و
نگهداري مرکز ثقل بدن را در محدودۀ سطح اتکاء تحتتأثير قرار ميدهد (.)14
برخعف سطح سخت که گروه پاي پرونيت عملکرد نسبتاً مشابهي با گروه آزمودنيها بما سماختار طبيعمي پما
داشت ،هنگام ايستادن بر روي سطح نرم ،عملکرد تعادلي گروه پاي طبيعي هنگام ايستادن بر روي يک پما بمه
طور معنيداري بهتر از گروه پاي پرونيت بود ( .) p= 6/666اين نتايج نشان ميدهد که تغيير در ويژگي ثباتي
سطح اتکاء مانند قرارگرفتن بر روي سطح نرم ،که در واقع ،ثبات و پايداري سطح اتکاء تنزل پيدا کرده است،
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ميتواند حفظ تعادل بدن را تحت تأثير قرار دهد و به بيان ديگر مشکلتر کند .بنابراين ،در شرايط مشابه نوير
قرار گرفتن بر روي سطوحي که ثبات و پايداري کمتري دارند و يا موقعيتهايي مانند سطوح پوشيده از شن
يا برف ،افراد با ساختار طبيعي پا از عملکرد بهتري برخوردار خواهند بود .همان طور که در نتايج ديمده شمد،
اگر قرارگرفتن بر سطح نرمتر با بيثباتي و کاهش سطح اتکاء نيز همراه باشد (نوير ايستادن بر روي يک پما)،
عملکرد تعادلي بيشتر دچار اخعل خواهد شد .البته شدت آن در افراد با ساختار غيرطبيعي پا ،بيشمتر خواهمد
بود .تحقيقات ،نشان ميدهند که خستگي يا بستن چشمها اگر با نرمتر شدن سطح اتکاء همراه باشد ،با تمأثير
بر اطععات سيستم سوماتوسنسوري باعث ازدياد جابهجايي و نوسان مرکمز فشمار پاهما و در نتيجمه کماهش
عملکرد تعادلي ميشود ( .)20احتمال دارد زماني که فرد از سطح باثبات نوير سمطح سمخت بمر روي سمطح
نرمتري قرار ميگيرد ،سيستم سوماتوسنسوري بهعنوان يکي از اجزاي مهم کنترل و تنويم تعمادل بمدن تحمت
تأثير قرار بگيرد و تغييراتي در تنويم تعادل بدن به وجود آيد .بديهي است اين تغيير از طريق پروپريوسپتورها
يا گيرندههاي عمقي که بخش مهمي از سيستم سوماتوسنسوري را تشکيل مميدهنمد بمه هممراه گيرنمدههماي
حسي کف پا صورت ميگيرد .بنابراين ،در چنين شرايطي است که نقش قوسهاي کف پا در جذب تکانههما
و نيروهاي وارده که در اثر ثبات و پايداري کمتر بر روي سمطوح نمرم مشمخصتمر مميشمود .بما توجمه بمه
بررسيهاي به عمل آمده به وسيلۀ نگارندگان اين مقاله ،تحقيق مشابهي که بتوان نتمايج ايمن تحقيمق را بما آن
مقايسه کرد به دست نيامد .اما با مراجعه به مطالعماتي کمه از روش شممارش تعمداد خطماي بماالنس اسمتفاده
کردهاند درمييابيم که با نرمشدن سطح اتکاء ،عملکرد تعادلي فرد ضعيفتر ميشود (.)19
همان طوري که نشان داده شد (جدول  ،)2عملکرد تعادلي کليه گروههماي شمرکتکننمده در ايمن تحقيمق در
وضعيت ايستادن بر روي يک پا به طور چشمگيري کاهش يافت .اين امر با يافتمههما و مبماني ارائمه شمده در
تحقيقات پيشين همسو است ( 26و  .)21دليل اين است که نوسانات بدن به دليل کوچکتر شدن سطح اتکاء
بيشتر ميشود و فرد جهت قراردادن مرکز ثقل در محدودۀ سطح اتکاء به منوور حفظ تعادل بدن ،مجبمور بمه
تعش بيشتري ميشود و در نتيجه حفظ تعادل مشکلتر ميگردد .افراد با ساختار غيمرطبيعمي پما ،در شمرايط
مشابه با گروه پاي طبيعي براي حفظ تعادل تعش بيشتري به کار ميبندند کمه بمه احتممال قموي مربموط بمه
ناپايدارتربودن مفاصل بين مچ پا در اين افراد است ( .)27با توجه به اين يافتهها ،در ارزيابي دقيمقتمر تعمادل
ايستا در حيطههاي مختلف تحقيقاتي ،استفاده از اندازهگيري عملکرد فرد بر روي يک پا مفيد به نور ميرسد.
در نتيجهگيري نهايي ،مطالعه حاضر نشان داد که عملکرد تعادلي در نوجوانان ميتواند تحت تأثير نوع ساختار
آناتوميکي پا قرار گيرد .اين تحقيق ععوه بر اينکه اطععاتي در حوزۀ بررسي عملکرد تعادل ايستا در افراد با
ساختار متفاوت پا نشان داد ،پيشنهاد جديدي را نيز براي مد نور قرار دادن متغيرهماي ممورد مطالعمه در ايمن
تحقيق نوير مساحت کف پا و ثبات سطح زير کف پا در بررسيهاي کلينيکي حفظ تعادل بمدن مطمرح کمرد.
نتايج اين تحقيق ميتواند اطععات کلينيکي مفيدي را در مورد خدمات تموانبخشمي نويمر طراحمي کفمش و
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ساخت کفي طبي براي افراد با ساختارهاي غيرطبيعي به منوور افزايش عملکمرد تعمادلي و نيمز پيشمگيري از
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