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 مقدمه

برای سازماندهی ارتباط انسان با محیط  0، وضعیت متداول در زندگی روزانه و پایۀ طبیعی0پاسچر عمودی

-حفظ تعادل در حین اجرای بسیاری از فعالیت(. 0)فرایندی فعال برای حفظ تعادل است کنترل پاسچر، . است

توان به وسیلۀ تمرینات خاص آن را است که می 1نیهای ورزشی شرط اساسی و یکی از عوامل آمادگی جسما

اجرا و حفظ تعادل در وضعیت ایستا یا در حین . شودتقسیم می 5و پویا 0تعادل به دو نوع ایستا(. 0)توسعه داد 

نیاز دارد که مستلزم ( هااستخوان)های بدن فعالیت، به تولید نیروی کافی از طریق عضالت و اعمال آن به اهرم

حفظ راست ایستادن به کنترل خوب (. 04)پیچیدۀ سیستم عضالنی اسکلتی و سیستم عصبی است تعامل 

، 0انسان از طریق ترکیب اطالعات بینایی. وضعیت و اندازۀ حرکت مرکز ثقل بر روی سطح اتکای محدود نیاز دارد

 (.00)ایستد ، راست می 0و دهلیزی 5حسی پیکری

شود و میزان ثبات در ایستادن روی یک پا در میان تفاوتی استفاده میطور مدر هر ورزشی، از ساق پاها به

بازیکنان فوتبال به دفعات وزن بدن را با یک پا (. 0)های مختلف ممکن است متفاوت باشد  ورزشکاران رشته

 اند، ثبات بهتری نسبت به که روی یک پا ایستادهها زمانیبنابراین ممکن است، فوتبالیست. کنندتحمل می

دهند، اغلب کنترل و ضربه زدن  ترجیح می ها فوتبالیست. داشته باشندها  ، شناگران و ژیمناستبازیکنان بسکتبال

هنگام استفاده از پای برتر، پای غیربرتر از وزن بدن بازیکن حمایت . انجام دهند( پای برتر)به توپ را با یک پا 

ها تفاوت فظ تعادل بین پای برتر و پای غیربرتر در فوتبالیسترود در توانایی حبنابراین انتظار می(. 05)کند می

طور که احتماالً از هر دو پا به ها و ژیمناستگران وجود داشته باشد که این مسئله در بازیکنان بسکتبال، شنا

 .کنند، وجود نداردیکسان استفاده می

                                                           
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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طور معمول توسط ای اندام تحتانی، بههفرایندهای رایج ارزیابی آسیب و توانبخشی در ورزشکاران با آسیب

-شود و منبعی برای مقایسۀ دوپاست، انجام میکه بر روی پای سالم اجرا می 0آزمون تعادلی ایستادن روی یک پا

. طور دقیق تعیین نشده استزیرا تأثیر پای برتر به .اندو گاهی مبهم 0ها ذهنی، نظرینوعی این ارزیابیبه. گیرد

هرحال به(. 01)های تعادلی روی یک پا افزایش یافته است  ای برای اجرای آزمون از ابزار رایانهامروزه استفاده 

طور مثال، پزشکان  به. های مختلف همچنان وجود دارد ابهام مقایسه بین پای برتر و غیربرتر در ورزشکاران رشته

که اجرای دهند زمانیشخیص میدر توانبخشی مچ پای چپ فوتبالیستی که پای برتر او راست است، چگونه ت

دیده نسبت به پای راست برتر کمتر است؟ آیا این اختالف ناشی از تأثیرات تأخیری تعادل روی پای چپ آسیب

یا  1آسیب اندام تحتانی است یا با عملکرد بهتر پای برتر ارتباط دارد؟ پزشکان ارتوپدیک از آزمون رومبرگ

ثباتی عملکردی را واژۀ بی(. 01)کنند استفاده می 0«ثباتی عملکردیبی»های مشابه برای شناسایی آزمون

مچ پا شکایت  0«خالی کردن»ها از برای توصیف شرایطی که آزمودنی( 0105) 5نخستین بار فریمن و همکاران

. کردند ثباتی مچ پا معرفیعنوان شاخصی برای بی عالوه آزمون تعادل روی یک پا را بهبه. ندکار بردکردند، بهمی

ثباتی عملکردی را کاهش فریمن و همکاران گزارش کردند استفاده از تمرینات حس عمقی روی یک پا آثار بی

یکی از مشکالت . دربارۀ مقایسۀ توانایی تعادل پای برتر و غیربرتر تحقیقات کمی انجام گرفته است(. 5)دهد می

( 0441) 5جستوتنر و همکاران. عیین پای برتر استدر تعریف و روش ت های اندک تحقیق در این زمینه، توافق

های آماتور تفاوت های عضالنی بین پای برتر و غیربرتر فوتبالیستگزارش کردند در توانایی حفظ تعادل و پاسخ

برونی و در حالی که (. 05)همخوانی دارد ( 0440) 0که با نتایج متسودا و همکاران( 00)داری وجود ندارد معنی

(. 1)ها تعادل بیشتری هنگام ایستادن روی پای غیربرتر دارند  کردند فوتبالیست بیان( 0400) 1همکاران

                                                           
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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نشان دادند افراد سالم و بالغ هنگام ایستادن روی پای غیربرتر خیلی بیشتر نسبت ( 0404) 0کالیفورد و همکاران

 (.5)کنند مچ پا استفاده می 0ستراتژینسبت به ایستادن روی پای برتر از ا

رود  بنابراین انتظار می. (05) های مختلف بسیار متفاوت استایستادن روی یک پا در بین ورزش دفعات

آنچه در این زمینه قابل تأمل است، پاسخ . های گوناگون، متفاوت باشدتوانایی حفظ تعادل ورزشکاران در ورزش

ران مختلف، متفاوت است یا خیر؟ به این پرسش است که توانایی حفظ تعادل بین پای برتر و غیربرتر در ورزشکا

از آنجا که عدم تقارن تعادل بین دو اندام تحتانی ممکن است عامل خطرآفرین برای ورزشکاران باشد، همچنین 

برای ارزیابی فرایندهای توانبخشی استفاده  1های حفظ تعادل روی یک پاطور متداول از آزمونپزشکان بالینی به

ت اندک در این زمینه و نتایج ناهمسوی آنها، هدف پژوهش حاضر مقایسۀ توانایی کنند و باتوجه به تحقیقا می

 . های ژیمناستیک، فوتبال، شنا و بسکتبال است تعادل ایستا و پویای پای برتر و غیربرتر ورزشکاران رشته

 

 تحقیق  روش

با ( ژیمناست 04بسکتبالیست و  04شناگر،  04فوتبالیست،  04)زن ورزشکار سالم  04در این پژوهش 

سال  5کیلوگرم و  10/51 ±55/5متر و وزن سانتی 04/000 ±00/5سال، قد  54/04± 00/1میانگین سنی 

-ها سابقۀ نقصآزمودنی. صورت غیرتصادفی هدفدار انتخاب شده بودند، شرکت کردندسابقۀ ورزش منظم که به

های مچ پا، مشکالت عصبی و تکان نی، اسپرینهای شنوایی، وستیبولر، بینایی، شکستگی و جراحی در اندام تحتا

 .مغزی نداشتند

این آزمون شامل . استفاده شد 0گیری تعادل ایستا، از آزمون بسبرای اندازه :  گیری تعادل ایستاروش اندازه

. ثبات برای اندام برتر و غیربرتر انجام گرفتموقعیت ایستادن است که هرکدام بر روی سطوح ثابت و بی 1شامل 

متر و سطح باثبات کفپوش از سانتی 0× 00×54به ابعاد ( ساخت ایران)ثبات شامل بالشتک فوم فشرده بیسطح 

                                                           
1 - Clifford & et al 

2  - Ankle Strategy 
3  - elgniS-Leg Balance Testing    
4 - Balance Error Scoring System (BESS) 
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ها شامل ایستادن بر روی هردو پا، ایستادن بر روی پای مورد این موقعیت(. 0)جنس موکت سفت و نازک بود 

صورتی که کف پای مورد و پا بهدرجه خم است و ایستادن بر روی هرد 14که زانوی پای مخالف آزمون درحالی

در هر سه موقعیت . های پای عقبی را لمس کندآزمون در یک خط قدامی جلو قرار گرفته و پاشنۀ آن انگشت

ثانیه حفظ و نمره از طریق ثبت  04هر موقعیت به مدت . ها بر روی کمر قرار داشتها بسته بود و دستچشم

پایی که در تماس . 1ها از روی کمر، برداشتن دست. 0ها، کردن چشم باز. 0خطاها شامل (. 0)خطاها تعیین شد 

بلند شدن پاشنه . 5لی زدن و گام برداشتن و هرگونه حرکت پای ایستاده، . 0با زمین نیست زمین را لمس کند، 

ن بیش دور از موقعیت ماند. 5درجه و  14حرکت ران به داخل یا ابداکشن ران بیش از . 0یا پنجه از روی زمین، 

 (.0)ثانیه بود  5از 

این آزمون، یک . استفاده شد 0گیری تعادل پویا، از آزمون ستارهبرای اندازه :گیری تعادل پویاروش اندازه

خط براساس وضعیت خط نسبت به پای واقع  0جهات . درجه است 05خط در جهات مختلف با زاویۀ  0شبکه با 

 –، خلفی (A)، داخلی (AA)داخلی  –، قدامی (A)ت قدامی شود که شامل جهابر روی زمین نامگذاری می

شبکۀ ستاره با . است( AP)خارجی  –و قدامی ( P)، خارجی (PP)خارجی  –، خلفی (P)، خلفی (PA)داخلی 

برای تعیین پای برتر . استفاده از نوارچسب، متر نواری و نقاله به طور مستقیم بر روی سطح غیرصیقلی رسم شد

پس از توضیحات الزم (. 0)سته شد توپی را که در مقابل او روی زمین قرار داشت، شوت کند از آزمودنی خوا

(. 0)کرد تا روش اجرای آزمون را فراگیرد بار این آزمون را تمرین می 0دربارۀ تست توسط آزمونگر، هر آزمودنی 

کردن، آزمودنی در مرکز  و گرم( چهارسر، همسترینگ، دوقلو و نعلی)دقیقه انجام تمرینات کششی  5پس از 

ترین قسمت پای دیگر را در هایش روی کمر قرار داشت، انتهاییکه دستایستاد و درحالیشبکه با یک پا می

داد و در هر بار آزمودنی در هر جهت سه بار پای خود را حرکت می. دادخط تا حد امکان، حرکت می 0جهات 

 (.0)داشت ثانیه پای خود را نگه می 0منحرف شدن پا یا هر کوشش برای ثبت اندازه 

دقیقه استراحت در  5گشت و بین هر پا آزمودنی بعد از هر کوشش به وضعیت ایستادن بر روی دو پا باز می

آزمونگر نحوۀ اجرای آزمون تعادلی ستاره و خطاهایی را که ممکن است طی آزمون رخ (. 0)شد نظر گرفته می

آزمودنی . 0: خطاهایی که ممکن بود در این آزمون رخ دهد عبارت بودند از. دادها توضیح میدهد، برای آزمودنی

                                                           
1 - Star Excursion Balance Test (SEBT) 
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آزمودنی وضعیت . 1کاهش تعادل آزمودنی در طول هر بار دستیابی؛ . 0پای اتکا را از وسط شبکۀ ستاره بردارد؛ 

که با خط درحالیتماس پای آزمودنی در هر نقطه . 0ثانیۀ کامل حفظ کند؛  0شروع و برگشت را نتواند به مدت 

بنابراین میانگین فاصلۀ . گذاردطول پای افراد بر فاصلۀ دستیابی آنها اثر می(. 0)تحمل وزن روی پای اتکا را دارد 

ضرب شد تا متغیر وابسته، محاسبه شود و فاصلۀ  044دستیابی به طول پای هر آزمودنی تقسیم و در عدد 

ای قدامی فوقانی تا قوزک طول پا از خار خاصره(. 04)دست آید بهعنوان درصدی از اندازۀ طول پا  دستیابی به

-گرفت، درحالیبه این منظور آزمودنی در وضعیت خوابیده به پشت قرار می. گیری شدداخلی با متر نواری اندازه

 (.04)متر از هم فاصله داشتند سانتی 05که زانوها در وضعیت اکستنشن و مچ پاها 

 

 تحقیق هاینتایج و یافته

 0در جدول  IABها شامل سن، وزن، قد، طول پا و میانگین و انحراف استاندارد مشخصات فردی آزمودنی

 .آورده شده است

 (DS± naem)ها مشخصات فردی آزمودنی – 0جدول 

 گروه ورزشی
 سن 

 (سال)

 وزن 

(Kg) 

 قد 

(cm) 

 طول پا 

(cm) 

BMI 

(Kg/m2) 

 ژیمناست

(01=n) 90/1   51/01 30/9 71/13 75/7 51/055 37/1 91/73 35/0 76/51 

 فوتبالیست

(01=n) 17/0 91/55 97/1 35/55 05/5 61/061 71/9 15/95 19/5 17/51 

 شناگر

(01=n) 69/0  9/59 15/1 51/55 16/5 5/069 07/1 95/91 19/0 91/51 

بسکتبالیست 

(01=n) 17/0 61/50 57/6 19/57 75/6 5/065 97/9 55/97 66/0 75/51 
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داری ها تفاوت معنی یک از گروهها نشان داد بین تعادل ایستا و پویای پای برتر و غیربرتر هیچتحلیل داده

ها، همبسته برای مقایسۀ تعادل ایستا و پویای پای برتر و غیربرتر ژیمناست tنتایج آزمون . وجود ندارد

 .آمده است 1و  0های ر جدولها دها، شناگران و بسکتبالیستفوتبالیست

 همبسته برای مقایسۀ تعادل ایستای پای برتر و غیربرتر چهار گروه tنتایج آزمون  – 5جدول

 df P مقدار t (میانگین)پای غیربرتر  (میانگین)پای برتر  گروه

  31/5 07/5    11/1 197/5 -3 167/1   53/0 ژیمناست

  91/5 57/5    51/5 000/1 3 301/1   53/9 فوتبالیست

  11/00 93/9    11/00 155/1 3 665/1   79/7 شناگر

  51/9 71/1    31/7 191/1 3 615/1   15/6 بسکتبالیست

 

 همبسته برای مقایسۀ تعادل پویا پای برتر و غیربرتر از چهار گروه tنتایج آزمون  – 9جدول

 Df P مقدار t (میانگین)پای غیربرتر  (میانگین)پای برتر  گروه

  56/919 13/91   57/956 069/0 -3 575/1   55/91 ژیمناست

   36/957 61/95   19/991 399/1 -3 913/1  69/51 فوتبالیست

   66/955 37/55   55/955 033/0 3 560/1  55/55 شناگر

   51/911 91/69   06/911 116/1 3 335/1  35/50 بسکتبالیست

 

 یریگ نتیجهبحث و 

ها  یک از گروهنتایج پژوهش حاضر نشان داد بین حفظ تعادل ایستا و پویا بر روی پای برتر و غیربرتر در هیچ

، (0441) 0، جستوتنر و همکاران(0404) 0داری وجود ندارد که با نتایج تحقیقات متسودا و همکارانتفاوت معنی

 5، هافمن و همکاران(0445) 0، برسل و همکاران(0440) 1و ترپ و همکاران( 0440)متسودا و همکاران 

                                                           
1 -  Matsuda  & et al 

2 -  Gstottner  & et al 

3 -  Thorpe & et al 

4 -  Bressel  & et al 

5 -  Hoffman & et al 



 0931 ییز و زمستانپا، 7نشریۀ طب ورزشی، شمارة                                 

 

05 

( 0101)و جعفرنژاد ( 0404) 0، کالیفود و همکاران(0400) 0همخوانی دارد و با نتایج برونی و همکاران( 0110)

 .مغایر است

 که توپپیکری و زمانیبیشتر از سیستم حسیبرای حفظ تعادل بازیکنان فوتبال هنگام ایستادن روی یک پا، 

کنند بنابراین فرصت زیادی برای تحمل را در اختیار دارند، از پای برتر برای دریبل یا شوت کردن استفاده می

ها هنگام ایستادن رفت تعادل فوبتالیستبه همین علت انتظار می(. 05)وزن بدن خود روی پای غیربرتر دارند 

از آنجا که در پژوهش . اضر این تفاوت مشاهده نشدهرحال در پژوهش حبه. روی پای برتر و غیربرتر متفاوت باشد

سال سابقۀ تمرین تخصصی انتخاب شدند و در سطح قهرمانی نبودند، اگر توانایی ایستادن  5حاضر بازیکنان با 

های بیشتر به وضوح در بازیکنانی که در سطح ، تفاوت(05)روی یک پا استعداد مهم بازیکنان برتر فوتبال باشد 

. پذیر است کنند، پدیدار خواهد شد و این نتیجه توجیهالمللی رقابت میسابقات ورزشی ملی یا بینقهرمانی و م

کنند، اما توانایی دریبل یا شوت کردن با هردو پا طور مکرر از پای برتر طول بازی استفاده میبازیکنان فوتبال به

طور عمد با پای ر پژوهش حاضر بهکننده دهای شرکتبنابراین ممکن است فوتبالیست( 05)مطلوب است 

های زیادی برای استفاده از هر دو ها فرصتعالوه فوتبالیستبه. غیربرتر نیز تمرینات دریبل و شوت را انجام دهند

طور مساوی در زندگی روزانه را دارند که ممکن است هر تفاوتی در توانایی تعادل پای برتر و غیربرتر ناشی پا به

های دیگر رود ورزشکاران ورزشباتوجه به نتایج پژوهش حاضر، انتظار می. ال را به حداقل برسانداز تمرینات فوتب

نتایج . کنند، تفاوتی در توانایی تعادل پاها نداشته باشندطور مساوی از هردو پا استفاده میویژه آنهایی که بهبه

ادل پای برتر و غیربرتر زنان فوتبالیست داری بین تع نشان داد تفاوت معنی( 0440) 1تحقیق ترپ و همکاران

ها، گزارش کردند تعادل پای برتر و غیربرتر در ژیمناست( 0445) 0برسل و همکاران(. 00)وجود ندارد 

نشان دادند از نظر عملکرد بین ( 0110) 5هافمن و همکاران(. 0)ها مشابه است ها و بسکتبالیستفوتبالیست

( 0101)جعفرنژاد (. 01)داری وجود ندارد رتر در افراد سالم تفاوت معنیحفظ تعادل روی پای برتر و غیرب

ساله وجود دارد و  00 – 00آموزان پسر داری بین تعادل پای برتر و غیربرتر در دانشگزارش کرد تفاوت معنی

                                                           
1 -  Barone  & et al 

2 -  Clifford  & et al 

3 -  Thorpe & et al 

4 -  Bressel  & et al 

5 -  Hoffman & et al 
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 –ماهنگی عصبی نظر او چون افراد در پای برتر خود از هبه. توانایی تعادل پای برتر نسبت به غیربرتر بیشتر است

عضالنی و دامنۀ حرکتی بیشتری برخوردارند و باتوجه به اهمیت این عوامل در حفظ بهتر تعادل، بنابراین تعادل 

گزارش کردند توانایی تعادل پای برتر و غیربرتر در ( 0404)متسودا و همکاران (. 0)روی پای برتر بیشتر است 

گزارش کردند افراد سالم هنگام حفظ ( 0404)فورد و همکاران کالی(. 00)های آماتور مشابه است فوتبالیست

کنند و این الگو که برای مچ پا استفاده میستراتژی تعادل روی پای غیربرتر نسبت به پای برتر خیلی بیشتر از ا

این بنابر. شودنامیده می 0رود، پاندول وارونهکار میحفظ تعادل حین ایستادن روی یک پا در صفحۀ ساجیتال به

های  ستراتژیتری دربارۀ اارزیابی تغییرات زاویۀ مفاصل هنگام ایستادن روی یک پا ممکن است بینش وسیع

نتایج تحقیق برونی و (. 5)های توانبخشی فراهم کند  سازی برنامه کنترل پاسچر در افراد سالم و فعال و بهینه

 ای غیربرتر تعادل بهتری نسبت به افراد ها هنگام ایستادن روی پ نشان داد فوتبالیست( 0400)همکاران 

داری وجود دارد و توانایی ها اختالف معنیتحرک دارند، همچنین بین تعادل پای برتر و غیربرتر فوتبالیستبی

در سطح )ها در سطح مسابقات لیگ ایتالیا در تحقیق آنها فوتبالیست. حفظ تعادل روی پای غیربرتر بیشتر است

ها خواسته کردند و برای ارزیابی تعادل از آزمودنیرقابت می( های پژوهش حاضربه آزمودنیخیلی باالتری نسبت 

دهند توپ را با پای ها ترجیح میآنها گزارش کردند فوتبالیست. ثانیه با یک پا روی سکوی نیرو بایستند 5شد 

همچنین شیوع زیاد . دارند برتر شوت کنند، زیرا کنترل یا تعادل بیشتری هنگام ایستادن روی پای غیربرتر

همچنین . علت تفاوت در توانایی تعادل پای برتر و غیربرتر باشدها ممکن است بهآسیب در پای برتر فوتبالیست

های فوتبال با ایستادن روی پای غیربرتر ممکن است به افزایش عوامل حس عمقی، بیان کردند تکرار مهارت

(. 1)ها در پای غیربرتر بینجامد شده در اطراف مفاصل و تاندونکنترل عصبی عضالنی، قدرت، سفتی تولید

 1ها توانایی تعادل بیشتری هنگام ایستادن روی یک پاگزارش کردند فوتبالیست( 0440) 0متسودا و همکاران

ین یک از اها، شناگران و افراد غیرورزشکار دارند، ولی بین تعادل پای برتر و غیربرتر هیچنسبت به بسکتبالیست

ثانیه با یک  04خواستند که ها میآنها برای ارزیابی تعادل از آزمودنی. داری مشاهده نشدها اختالف معنی گروه

ها در دار بین تعادل پای برتر و غیربرتر فوتبالیستعدم مشاهدۀ اختالف معنی(. 05)پا روی سکوی نیرو بایستند 

                                                           
1 -  Inverted pendulum 

2 -  Matsuda  & et al 

3 -  One – legged stance 
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ی سکوی نیرو باشد، زیرا این زمان خیلی بیشتر از زمانی علت مدت زمان ایستادن روتحقیق آنها ممکن است به

 .ایستد است که بازیکن فوتبال هنگام شوت کردن با پاس دادن روی پای غیربرتر می

های طور متداول از آزمونهای پژوهش حاضر برای پزشکان بالینی مفید باشد، زیرا آنها بهرسد یافتهنظر میبه

عدم تقارن . کنندهای اندام تحتانی استفاده مییابی فرایندهای توانبخشی آسیبحفظ تعادل روی یک پا برای ارز

های حفظ تعادل روی یک پا، ممکن است به دلیل وجود آسیب حاد یا مزمن باشد و نه فقط در تعادل در آزمون

 ، پیشنهاد (0105) 0های پژوهش حاضر و فریمن و همکاران باتوجه به یافته(. 01)به سبب عملکرد اندام برتر 

 شود افرادی که دچار کاهش تعادل روی یک پا نسبت به پای دیگرند، ممکن است دارای برخی سطوح می

مچ پا ( کنندهرجوع)های مکرر که اغلب با اسپرین 0ثباتی عملکردینکتۀ مهم اینکه بی. ثباتی عملکردی باشندبی

-گیری می اندازه 0مکانیکی که از طریق سستی مفصل یثباتشود، با بیارزیابی می« 1خالی کردن»و تکرار حمالت 

. ثباتی مکانیکی و عملکردی همچنان مبهم استاز نظر فیزیولوژیکی، ارتباط بین بی(. 5)شود، مترادف نیستند 

به اعتقاد . کنندهاست که متخصصان حیطۀ کنترل پاسچر، دربارۀ روش صحیح تعیین پای برتر بحث میسال

-به( نوسان)که بعضی دیگر پایی را که برای شوت کردن توپ درحالی. اتکا پای برتر استبرخی متخصصان، پای 

ها وجود  های پژوهش حاضر، دلیلی برای دنبال کردن این فرضیه براساس یافته. دانند رود، پای برتر میکار می

رتر در افراد ورزشکار سالم ندارد، زیرا مستقل از روش تعیین پای برتر، تفاوتی بین حفظ تعادل پای برتر و غیرب

در آینده . برای تحقیقات در آینده مفید است 5هاشناسیاین یافته برای محققان در توسعۀ روش. وجود نداشت

رسد مطلوب است که بین پایی که نظر میبه. طور عملکردی به تحقیقات بیشتری نیاز داردشناسایی پای برتر به

عنوان پای برتر خود برای انجام فعالیت  ا پایی که آزمودنی آن را بهبشود یبرتر تشخیص داده م ،از طریق آزمون

نکتۀ مهم دیگر برای پزشکان بالینی، این است که بعد از آسیب . کند، تفاوتی وجود نداشته باشدگزارش می

. تغییر دهد های فیزیولوژیکی بدن در ارتباط با آسیبدلیل سازگاریاحتمال دارد آزمودنی پای برتر خود را به

 ویژه برای ارزیابی تأثیرات آسیب، های ساده مثل آزمون رومبرگ برای پزشکان، بهنتایج ارزیابی

                                                           
1 -  Freeman & et al 

2 - Functional Instability 

3 - Episodes of Giving way 

4 -  Joint laxity 
5 -  Methodolgies 
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 کاهش حس عمقی مرتبط با . های توانبخشی و تعیین زمان برگشت به تمرین سودمند استتوسعۀ پروتکل

قی روی یک پا در افراد سالم و عمثباتی عملکردی پس از آسیب مفصل مشاهده شده و تمرینات تعادلی حسبی

های بنابراین شناسایی روش(. 01)های ارتوپدیک اندام تحتانی مؤثر است دیده برای توانبخشی آسیبآسیب

عالوه احتمال دارد یادگیری به. ها مفید استارزیابی کنترل پاسچر برای پزشکیاران ورزشی و فیزیوتراپیست

های اندام تحتانی و برتر، توانایی پزشکیاران ورزشی را برای ارزیابی آسیبکنترل پاسچر و پای ارزیابی های روش

طور عملکردی به های توانبخشی برگرداندن بیمار بهو چون اولین هدف برنامه میزان پیشرفت آن بهبود بخشد

لکرد ارتباط داشته روند، باید با عمکار میهایی که برای تعیین پای برتر به، بنابراین آزمون(هافمن)فعالیت است 

 .باشند
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