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Objective The purpose of this study was to the impact of an exhaustive exercise on static balance of
freestyle wrestlers with flat foot.
number of 15 freestyle wrestlers north khorasan province, the method semi-empirical and purposefully
based on anthropometric variables with mean and standard deviation, BMI (kg/m2) (25.41±3.619) per
square meter, Age (y) (22.8±2.833), Weight (kg) (79.9±1.837), Height (cm) (176.25±8.331) were intrant
this studied.
Methods The data analysis from descriptive statistical method (mean and standard deviation) and inferential statistics method (Shapiro-Wilk test dependent t-test was used to evaluate intragroup changes
(P≤0.05).
Results The results this research showed, between static balance and wrestlers flat foot after an exhaustive practice a significant relationship and over affinity was between demographic characters with static
balance in wrestlers with flat foot (P≤0.05).
Conclusion Based on research results, it can be concluded that flat foot deformity associated with exhaustive exercise can on postural control and affected static balance freestyle wrestlers.

Extended Abstract

D

Introduction

ue to technological advances, sport is an
individual need and a social necessity in
today’s societies. It is a factor used to develop physical and mental abilities and
eliminate physical poverty [1] Therefore, a proper and broad context is necessary for a sport
to be pervasive due to its characteristics and to grow and

develop so that winning the championship and success
in it will cause national pride. Meanwhile, wrestling
with its features and charms has taken root in all parts of
the world and has attracted many enthusiasts, given that
wrestling is known as the first sport in the country and
is very popular. Every year, many teenagers and young
people are eager to wrestle, turn to this sport [2].
As a result, when the more athletes in a sport, the number
of sports injuries will be higher than in other sports. On the
other hand, because wrestling takes place at a level unfamil-
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iar to the body, such as the mat (soft, with a slight depression while standing), it requires more balance than other
sports [3]. Balance is one of the main components of most
daily activities and a significant factor for athletes’ athletic
performance. To the extent that researchers believe, balance
is an essential factor in sports [4].

ing and under control. The static balance test was measured
before and after (pre-test/post-test) the exercising protocol.
The stork test (standing on one leg) had used to assess static
balance.
Descriptive-statistical methods in the form of indicators
were used to analyze the data. In analyzes such as Mean±SD,
SPSS software v. 22 was used. Tables related to descriptive
statistics of individual variables of research subjects, including weight, height, age, and body mass index (BMI), were
drawn. In inferential statistics, the Shapiro-Wilk test was
used to check the normality of data distribution. The dependent t-test was used to examine intragroup changes (a statistically significant level of P≤0.05 was considered).

In the meantime, lower limb abnormalities can also play
a significant role in the balance of athletes and cause problems in walking, running, and basic motor skills [6]. For
example, a flat foot is a complication in which the height of
the medial longitudinal arch of the foot is lost or reduced.
Flat feet can be flexible and rigid. People with flat feet suffer from many biomechanical inefficiencies, abnormal
gait, and premature fatigue. Any decrease in producing energy during exercise is called performance-induced muscle
fatigue [10].

Results
The results of changes in the means in Table 1 show that
the number of static balance changes in the pre-test/posttest stages differed. In the first stage, when no exercise had
been performed on the subjects, the rate of the studied indicators was high, and in the second stage, after completing
the exhaustive training, this amount decreased.

Exercise-induced fatigue can affect postural control in
people with plantar arch deformities and increase the risk
of injury and decreased athletic performance [11]. There
seems to be a close relationship between physical fatigue
and balance with the mediating role of flat feet, which can
be problematic for all athletes, including wrestlers. Therefore, in this regard, the present study investigated the effect
of an exhaustive exercise session on the static balance of
freestyle wrestlers with flat feet.

According to the research results (results obtained from
tests and tests), it had found that there is a significant relationship between demographic characteristics and the static
balance of wrestlers with flat feet (P≤0.05). Also, the dependent t-test results in Table 1 showed that the changes
within the group during the pre-test and post-test stages of
static balance were significant (P≤0.05).

Materials and Methods
The present study is a quasi-experimental study conducted
by field experiment with an experimental group with applied and developmental goals. The statistical population of
this study is freestyle wrestlers of North Khorasan province,
from which 15 qualified people were purposefully and accessibly selected and participated in this study voluntarily.
After completing a health questionnaire and consent form,
subjects entered the study to participate in the research and
obtain information about cooperation’s nature.

Discussion
It had concluded from this study results wrestlers with flat
feet after performing exhaustive exercises their balance level
was statically lower than before exercising. Therefore, it had
said that flat feet deformity reduces the performance and balance of wrestlers’ balance skills. Athletes with flat feet, to
prevent premature fatigue and improve their balance, in addition to endurance and balance exercises, should also pay
special attention to corrective exercises in this field.

Individuals performed the exhaustive exercise protocol
program according to the scientific principles of exercisTable 1. Descriptive and inferential results of static balance

Variable

Static balance

Stage

Mean±SD

Min

Max

Pre-test

8.46±2.774

4

15

Post-test

6.80±2.111

3

11

Dependent t
t

P

2.108

0.049*

* A significance level of P≤0.05 is considered.
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مقاله پژوهشی
تأثیر یک وهله تمرین واماندهساز بر تعادل ایستای کشتیگیران آزادکار دچار کف پای صاف
*علی روشندل حصاری

1

 ،مهدی صباغ لنگرودی ،1رسول نظری

2

 .1گروه آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اصفهان ،ایران.
 .2گروه مدیریت ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اصفهان ،ایران.

اطالعات مقاله:
تاریخ دریافت 04 :تیر 1400
تاریخ پذیرش 10 :دی 1400
تاریخ انتشار 10 :اسفند 1400

هدف هدف از این پژوهش ،تأثیر یک وهله تمرین واماندهساز بر تعادل ایستای کشتیگیران آزادکار دچار کف پای صاف بود .تعداد
پانزده نفر از کشتیگیران آزادکار استان خراسانشمالی به روش نیمهتجربی و بهصورت هدفمند بر اساس متغیرهای آنتروپومتریکی
با میانگین و انحراف معیار شاخص توده بدنی (کیلوگرم بر مترمربع) ( ،)25/41±3/619سن (سال) ( ، )22/8±2/833وزن (کیلوگرم)
( ، )79/900±1/837قد (سانتیمتر) ( )176/25±8/331وارد این پژوهش شدند.
روشها برای تجزی هوتحلیل دادهها ،از روش آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون شاپیرو ویلک و به منظور
بررسی تغییرات درونگروهی ،از آزمونتی وابسته استفاده شد (.)P≤0/05

کلیدواژهها:

خستگی ،تست لک لک،
تعادل ایستا ،پاسچرال،
کشتیگیران

یافته ها نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین تعادل ایستا و کف پای صاف کشتیگیران پس از یک وهله تمرین واماندهساز رابطه
معناداری وجود دارد و بین ویژگیهای جمعیتشناختی با تعادل ایستای کشتیگیران دچار کف پای صاف نیز همبستگی باالیی
وجود دارد (.)P≤0/05
نتیجهگیری بر اساس یافتههای پژوهش میتوان نتیجه گرفت ناهنجاری کف پای صاف همراه با تمرین واماندهساز میتواند بر کنترل
پاسچرال و میزان تعادل ایستای کشتیگیران آزادکار تأثیرگذار است.

مقدمه
در جوامع کنونی با توجه به پیشرفتهای فناوری ،ورزش یک
نیاز فردی و ضرورت اجتماعی محسوب و بهعنوان یکی از عوامل
ارزشی در جامعه مطرح است .میتوان به کمک آن عالوه بر رفع
فقر حرکتی ،قابلیتهای جسمانی و فکری را توسعه بخشید [.]1
فراگیر شدن و رشد و توسعه یک رشته ورزشی به بستری
مناسب و گسترده نیاز دارد تا با توجه به ویژگیها و ماهیت خاص
خود در یک جامعه انسانی جایگاهی بیابد که کسب قهرمانی و
موفقیت در آن موجب افتخار و غرور ملی شود .ورزش کشتی
نیز با ویژگیها و جذابیتهای خاص خود در سراسر جهان ریشه
دوانیده و عالقهمندان زیادی را به خود جلب کرده است .همه ساله
شاهد برگزاری مسابقات ملی ،قارهای ،جهانی و المپیک هستیم .با
توجه به اینکه کشتی بهعنوان ورزش اول کشور شناخته شده و از

محبوبیت فراوانی بین مردم ایران برخوردار است .به همین دلیل
همه ساله ،سیل عظیمی از نوجوانان و جوانان مشتاق کشتی به
این رشته ورزشی روی میآورند [.]2
هنگامی که در یک رشته ورزشی ،تعداد ورزشکاران بیشتری
فعالیت کنند ،آمار صدمات ورزشی در آن رشته نسبت به سایر
رشتهها باالتر خواهد بود .از سوی دیگر ،به دلیل اینکه کشتی در
یک سطح ناآشنا برای بدن ،مانند تشک (حالت نرم ،همراه با کمی
فرورفتگی هنگام ایستادن) انجام میشود ،نسبت به سایر رشتهها
به تعادل بیشتری نیاز دارد [ .]3تعادل ،یکی از اجزای اصلی بیشتر
فعالیتهای روزمره و عامل مهمی برای عملکرد ورزشی
ورزشکاران است .محققین معتقدند تعادل مهمترین عامل در
توانایی اجرای ورزشی است [.]4

* نویسنده مسئول:
علی روشندل حصاری
نشانی :اصفهان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،گروه آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی.
تلفن+98 )915( 3864051 :
رایانامهali.roshandel1992@yahoo.com :
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سالها است که آزمونهای تعادلی بهعنوان یکی از آزمونهای
آمادگی حرکتی ورزشکاران به منظور شناسایی اثر تمرینات
تعادلی یک ورزش خاص بر قابلیتهای تعادلی ورزشکاران نخبه و
غیرنخبهدر ورزشهای مختلف به کار میرود [ .]5ناهنجاریهای
اندام تحتانی میتوانند بر تعادل ورزشکاران نقش بسزایی داشته
باشند و سبب بروز مشکالتی در راه رفتن ،دویدن و مهارتهای
حرکتی پایه شوند .عدم وجود همراستایی در اندام تحتانی ،باعث
اعمال فشارهای اضافی بر عضالت ،مفاصل و استخوانها میشود
که زمینه بروز آسیب را در ورزشکاران افزایش میدهد [.]6
مطالعه وضعیت تعادل در حالت ایستاده روی یک پا به دنبال
خستگی ،از اهمیت ویژهای برخوردار است [ .]7بهعنوان مثال ،در
اثر خستگی عضالت كف پا ،تعادل ایستا كاهش مییابد و علت
آن شكل آناتومیكال استخوانها و ساختار بافت نرم عضالت پا
است كه احتماالً بر حفظ تعادل تأثیر میگذارند .خستگی عضالت
چرخشدهندههای داخلی مچ پا موجب كاهش معنادار اُفت
استخوان ناوی 1در انواع مختلف قوسهای كف پا میشود .این
كاهش معنادار اُفت استخوان ناوی به سبب توزیع نامتقارن وزن،
دلیلی برای ناهنجاریها و آسیبهای احتمالی مچ پا در هر سه
نوع قوس كف پای (طبیعی ،صاف و گود) است [.]8
كف پای صاف به عارضهای گفته میشود كه در آن ارتفاع قوس
طولی داخلی پا از بین رفته یا كاهش یابد .صافی كف پا میتواند
به دو صورت منعطف و سخت باشد .افراد دچار صافی كف پا دچار
بسیاری از ناكارآمدیهای بیومكانیكی در پا و نیز دچار راه رفتن
غیرطبیعی و خستگی زودرس میشوند [.]9
خستگی عضالنی ناشی از عملكرد ،به هرگونه كاهش در
توانایی تولید نیرو هنگام فعالیتهای ورزشی گفته میشود [.]10
خستگی ناشی از تمرین میتواند كنترل پاسچر افراد با ناهنجاری
قوس كف پا را تحتتأثیر قرار دهد و احتمال بروز آسیب و كاهش
عملكرد ورزشی این افراد را در پی داشته باشد [ .]11اغلب
پژوهشگران پذیرفتهاند درک ناراحتی ناشی از خستگی از شروع
محدودیتهای فیزیولوژیکی درون عضالت پیشی میگیرد .درک
فشار بهعنوان شدت ذهنی تالش ،فشار خستگی یا ناراحتی که
در طول یک تکلیف تمرینی تجربهشده ،تعریف میشود [.]12
با توجه به تحقیقات انجامشده در رابطه با تأثیر خستگی در
نتیجه انجام یک تمرین واماندهساز بر تعادل افراد دچار کف پای
صاف ،میتوان به تحقیق حسینیمهر و همکاران اشاره کرد که
تأثیر خستگی بر کنترل ایستای ورزشکاران با آسیبدیدگی مچ
پا را بررسی کردند .آنها به این نتیجه رسیدند که تعادل ایستای
افراد سالم بعد از اعمال پروتکل خستگی کاهش مییابد .برای
ارزیابی تعادل ایستا از آزمون ایستادن روی یک پا و برای ایجاد
خستگی از یک پروتکل هفت ایستگاهی استفاده شد [ .]13آنها

همچنین در تحقیق دیگری که در همان سال بر روی ورزشکاران
دانشگاهی انجام دادند ،بیان کردند خستگی عضالنی میتواند
کنترل قامت در حالت پویا را با مشکل مواجه کند .این به معنای
آن است که میزان تأثیر این متغیر در کنترل قامت در حالت ایستا
در مقایسه با حالت پویا معنادار نیست [.]14
موسوی و همکاراننیز تأثیر خستگی عضالت اندام تحتانی بر
تعادل ورزشکاران نخبه جوان را بررسی کردند .آنها تست تعادل
پایداری قامت و محدوده پایداری شناگران نخبه را با دستگاه
تعادلسنج بایودکس در وضعیتهای قبل و بعد از پروتکل خستگی
اندازهگیری کرده و به این نتیجه رسیدند که خستگی باعث اختالل
در تعادل و افزایش احتمال بروز آسیب در فرد میشود [.]15
در تحقیقات گذشته خارج از کشور ،دورسی 2و همکاران نیز به
این نتیجه دست یافتند که میزان نیروی عمودی وارده به زمین
در گروه آزمودنیهای با قوس کف پای کم بهصورت مشخصی
از گروه آزمودنیهای با قوس کف پای زیاد کمتر است ،آنها به
این نتیجه رسیدند که افراد با قوس کف پای زیاد دارای استقامت
بهتری نسبت به افراد با قوس کف پای کم هستند [.]16
چای و همکاران ،تحقیقی بر روی قوسهای کف پا و کنترل
پاسچر انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که كودكان با قوس
كف پای كمتر ،كنترل پاسچر بهتریدر مقایسه با كودكان با قوس
كف پای طبیعی داشتند .این یعنی کف پای صاف مزیتی برای
تعادل بیشتر است [ .]17همچنین خانا 3و همکاران در تحقیقی
که به بررسی تعادل ورزشکاران بعد از پروتکلهای مختلف
خستگی انجام دادند به این نتیجه دست یافتند که خستگی بر
تعادل ورزشکاران تأثیری ندارد [.]18
هلباستد 4و همکاران نیز در تحقیقی که بر خستگی عضالت
تنه و اندام تحتانی و نقش آنها بر تعادل انجام دادند ،به این
نتیجه رسیدند که خستگی عضالنی ،کنترل تعادل را در افراد
جوان کاهش میدهد [ .]19به نظر میرسد رابطه تنگاتنگی بین
خستگی جسمانی و تعادل با نقش واسطهای کف پای صاف وجود
داشته باشد که در تمام ورزشکاران ،ازجمله کشتیگیران میتواند
مشکلآفرین باشد .در این راستا ،تحقیق حاضر با عنوان بررسی
تأثیر یک وهله تمرین واماندهساز بر تعادل ایستای کشتیگیران
آزادکار دچار کف پای صاف انجام شد.

روششناسی
جامعه آماری این پژوهش ،کشتیگیران آزادکار استان خراسان
شمالی هستند .از طریق فراخوانی هیئت کشتی استان به تمام
کشتیگیران اطالعرسانی شد و از میان آنها پانزده نفر واجد

1. Navicular bone
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تصویر  .1نحوه قرارگیری صحیح تست لک لک

شرایط بهصورت هدفمند و بر اساس متغیرهای آنتروپومتریکی 5با
میانگین و انحراف معیار ،شاخص توده بدنی( 6کیلوگرم بر مترمربع)
( ،)25/41±3/619سن (سال) ( ،)22/2±8/833وزن (کیلوگرم)
( ،)79/900±1/837قد (سانتیمتر) ( )176/25±8/331انتخاب
شدند .آزمودنیها پس از تکمیل پرسشنامه سالمت و فرم
رضایتنامه شرکت در پژوهش و کسب اطالع از ماهیت و نحوه
همکاری وارد پژوهش شدند.
پژوهش حاضر از نوع نیمهتجربی است که به روش میدانی با
یک گروه آزمایش و با هدفهای کاربردی و توسعهای انجام شد.
افراد برنامه پروتکل تمرینی واماندهساز را با توجه به اصول علمی
تمرین و تحت کنترل انجام دادند و آزمون تعادلی ایستا قبل و بعد
(پیشآزمون و پسآزمون) از انجام پروتکل تمرینی اندازهگیری شد.
برای ارزیابی تعادل ایستا از آزمون لک لک( 7ایستادن روی یک
پا) استفاده شد و از آزمودنی خواسته شد تا روی پای برتر خود
بایستد و در حالی که دستها را روی کمر خود قرار داده ،انگشتان
پای دیگر را روی زانوی پای برتر بگذارد .با فرمان «حاضر» و
سپس فرمان «رو» پاشنه پای برتر را بلند کرده و روی انگشتان
پای خود بایستد و تعادل خود را بدون حرکت دادن پا یا جدا
شدن دستها از کمر حفظ کند .هرگاه پاشنه پای ستون ،کف را
لمس کند یا دستها از کمر جدا شوند یا کف پای غیرستون از
زانوی پای ستون جدا شود ،کوشش پایان مییابد و زمان وی ثبت
میشود (تصویر شماره .)1
در طول زمان آزمون ،آزمودنی به عالمتی که در چهار
متری و در مقابل صورت او قرار گرفته بود ،نگاه میکرد .هر
آزمودنی باید سه بار این تست را انجام میداد .بهترین زمان
بهعنوان امتیاز وی ثبت میشد .پیش از شروع آزمون ،ابتدا به
آزمودنیها آموزش داده شد که چگونه وضعیت صحیح آزمون

را اتخاذ کنند .سپس هر آزمودنی سه بار و با فاصله زمانی پانزده
ثانیه استراحت (برای از بین بردن اثر یادگیری) ،آزمون را انجام
میداد .در زمان شروع اندازهگیری (پس از اتخاذ وضعیت صحیح
آزمون) همزمان با جدا شدن پاشنه پای آزمودنی از زمین ،آزمونگر
با استفاده از کرنومتر ،8زمان ایستادن روی یک پا را تا لحظه به هم
خوردن این وضعیت ثبت میکرد.
آزمودنیها پروتکل تمرینی واماندهساز را با توجه به اصول
علمی تمرین و تحت کنترل به مدت یک جلسه انجام دادند.
آزمون تعادلی ایستا قبل و بعد از انجام پروتکل تمرینی
واماندهساز اندازهگیری شد.
برای تجزیهوتحلیل اطالعات از روشهای آماری توصیفی در
قالب شاخصها و تحلیلهایی مانند میانگین و انحراف معیار از
نسخه  22نرمافزار  SPSSاستفاده شد و جداول مربوط به آمار
توصیفی متغیرهای فردی آزمودنیهای تحقیق که شامل وزن ،قد،
سن و شاخص توده بدنی بود ،رسم شد .در بخش آمار استنباطی،
9
ابتدا برای بررسی نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون شاپیرو ویلک
10
و به منظور بررسی تغییرات درونگروهی از آزمون تی وابسته
استفاده شد (سطح معناداری آماری  P≤0/05در نظر گرفته شد).

نتایج
نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل توصیفی ویژگیهای فردی
آزمودنیها در جدول شماره  1گزارش شده است .میانگین و
انحراف امعیار مشخصات فیزیکی کشتیگیران آزادکار دچار کف
پای صاف (سن ،قد ،وزن و شاخص توده بدنی) به همراه حداقل و
حداکثر دامنه در این جدول مشخص شده است.

5. Anthropometery
)6. Body Mass Index (BMI
7. Stork balance test

علی روشندل حصاری و همکاران .تأثیر یک وهله تمرین واماندهساز بر تعادل ایستای کشتیگیران آزادکار دچار کف پای صاف

8. Stopwatch
9.Shapiro-wilk
10.Paired-t-test
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جدول  .1نتایج توصیفی ویژگیهای فردی آزمودنیها (تعداد=)۱۵

ویژگیهای فردی

میانگین±انحراف معیار

کمترین

بیشترین

وزن (کیلوگرم)

79/9±1/837

57

124/100

قد (سانتیمتر)

176/25±8/331

162

190

سن (سال)

22/8±2/833

18

28

شاخص توده بدنی (کیلوگرم بر مترمربع)

25/41±3/619

21/72

34/38

جدول  .2نتایج توصیفی و استنباطی تعادل ایستا

متغیر
تعادل ایستا

مراحل

میانگین±انحراف معیار

حداقل

حداکثر

پیشآزمون

8/46±2/774

4

15

پسآزمون

6/8±2/111

3

11

وابسته t
t

P

2/108

*0/049

* سطح معناداری  P≤0/50در نظر گرفته شده است.

تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی تعادل ایستا

نتایج حاصل از توصیف متغیر وابسته تحقیق (تعادل ایستا) در
مراحل پیشآزمون و پسآزمون تعادل با حداقل و حداکثر رکورد
کشتیگیران در جدول شماره  2آمده است.
نتایج حاصل از تغییرات میانگینها نشان میدهد میزان
تغییرات تعادل ایستا در مراحل پیشآزمون و پسآزمون متفاوت
بوده و در مرحله اول که تمرینی بر آزمودنیها انجام نشده ،میزان
شاخصهای مورد مطالعه باال بوده و در مرحله دوم ،پس از اجرای
تمرین واماندهساز ،این میزان کاهش یافت.
با توجه به نتایج پژوهش (نتایج بهدستآمده از تستها و آزمونها)
مشخص شد رابطه معناداری بین ویژگیهای جمعیتشناختی
با تعادل ایستا کشتیگیران دچار کف پای صاف وجود دارد
( .)P≤0/05نتایج آزمونتی وابسته در جدول شماره  2نشان داد
تغییرات درونگروهی طی مراحل پیشآزمون و پسآزمون تعادل
ایستا معنادار بوده است ( .)P≤0/05به عبارت دیگر ،میتوان گفت
بین ویژگیهای جمعیتشناختی با تعادل ایستای کشتیگیران
آزادکار دچار کف پای صاف همبستگی وجود دارد.

بحث

همکاران ،آلیسن 11و هنری ،12ساسکو 13و همکاران ،ویلرم ،14وانگ 15و
لین ،16سورنکوک 17و همکاران و نیز هلباستد و همکاران همسو است.
حسینیمهر و همکاران ،تحقیقی بر روی اثرات خستگی بر کنترل
ایستای ورزشکاران با آسیبدیدگی مچ پا انجام دادند و به این نتیجه
رسیدند که تعادل ایستای آزمودنیها بعد از اعمال پروتکل خستگی
کاهش مییابد [ .]13این محققان همچنین در تحقیق دیگری بیان
کردند خستگی عضالنی میتواند کنترل قامت و تعادل را با مشکل
مواجه کند [ .]14موسوی و همکاران تأثیر خستگی عضالت اندام
تحتانی بر تعادل ورزشکاران نخبه جوان را بررسی کردند و در پایان
به این نتیجه رسیدند که خستگی باعث اختالل در تعادل و افزایش
احتمال بروز آسیب در فرد میشود [.]15
آلیسن و هنری ،در تحقیقی که روی خستگی عضالت تنه
و نقش آن در ایستادن انجام دادند به این نتیجه رسیدند که
خستگی عضالت تنه موجب تغییر در تنظیمات پوسچرال در
افراد سالم می شود [ .]20ساسکو و همکاران نیز در تحقیق خود،
کاهش معناداری را در عملکرد آزمودنیها ،پس از انجام برنامه
خستگی عنوان کردند .آنها بیان کردند دروندادهای گیرندههای
زیرجلدی کف پا در اثر خستگی کاهش مییابد و میتواند کنترل
عصبی-عضالنی کل زنجیره حرکتی را تحتتأثیر قرار دهد [.]21

هدف از انجام این پژوهش ،بررسی تأثیر یک وهله تمرین
واماندهساز بر تعادل ایستای کشتیگیران آزادکار دچار کف پای
صاف بود .با توجه به نتایج پژوهش مشخص شد رابطه معناداری
بین تعادل ایستا و کف پای صاف کشتیگیران پس از یک وهله
تمرین واماندهساز وجود دارد (.)P≤0/05
این یافتهها با نتایج پژوهشهای حسینیمهر و همکاران ،موسوی و
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ویلرم در ارتباط با تأثیر خستگی عضالت تنه بر تعادل نشان
داد خستگی عضالت تنه موجب کاهش کنترل پوسچرال در
افراد جوان سالم میشود [ .]۲۲وانگ و لین نشان دادند نقص
در گیرندههای كف پایی به افزایش نوسانات بدن منجر شده و
درنتیجه كنترل پاسچر را تحتتأثیر قرار میدهد [ .]23سورنکوک
و همکاراندر تحقیق خود ،علت کاهشدر تعادل ایستا رادرنتیجه
خستگی عضالت بازکننده 18و خمکننده 19تنه در مردان سالم
دانستند [ .]24هلباستد و همکاران در پژوهشی که بر خستگی
عضالت تنه و اندام تحتانی و نقش آن بر تعادل انجام دادند ،به
این نتیجه رسیدند که خستگی عضالنی ،کنترل تعادل را در افراد
جوان کاهش میدهد [.]19
نتایج حاصل از این یافتهها با نتایج پژوهشهای خیامباشی
و همکاران ،خانا و همکاران ،چای و همکاران ناهمسو است.
خیامباشی و همکاران گزارش کردند خستگی عضالنی چهار سر
رانی 20تأثیری بر تعادل ندارد که علت تفاوت این نتیجه با پژوهش
حاضر ،خستگی عضالت چهار سر رانی به تنهایی است [.]25
چای و همکاران نشان دادند كودكان با قوس كف پای كمتر،
كنترل پاسچر بهتری در مقایسه با كودكان با قوس كف پای
طبیعی داشتند؛ یعنی کف پای صاف ،مزیتی برای تعادل بیشتر
است [ .]17یکی از علل ناهمسویی با پژوهش حاضر ،کم سن
بودن آزمودنیها و فرایند یادگیری مهارتهای آزمون در
پژوهش چای و همکاران است .خانا و همکاران نیز در تحقیقی
که به بررسی تعادل ورزشکاران بعد از پروتکلهای مختلف
خستگی انجام دادند ،به این نتیجه رسیدند که خستگی بر
تعادل ورزشکاران تأثیری ندارد [ .]18یکی از علل ناهمسویی
پژوهش خانا و همکاران با پژوهش حاضر ،ممکن است استفاده
از پروتکلهای مختلف خستگی در ورزشکاران یا آزمودنیهای
سالم و بدون ناهنجاری کف پای صاف باشد.

نتیجهگیری نهایی
با توجه به اینکه نتایج بهدست آمده از این تحقیق با نتایج
تحقیقات گذشته در داخل و خارج از کشور در برخی موارد همسو
و در برخی دیگر ناهمسو بود .این امر ،اهمیت مطالعه و تحقیق
بیشتر در این حیطه را نشان میدهد .اغلب تحقیقاتی که تأثیر
تمرین روی تعادل ایستا را بررسی کردهاند ،از پروتکلهای تمرینی
مشخصشده استفاده کرده بودند.
ممکن است تناقضگویی نتایج گزارششده در مورد تعادل
ایستا بر روی افراد دچار عارضه کف پای صاف به علت تفاوت
در انواع درجات و میزان قوسهای کف پا و روششناسیهای
18. Extensor
19. Flextion
20. Quadriceps femoris muscle

متفاوت شامل تفاوت در شدت ،مدت ،تکرار ،نوع برنامه تمرینی
به کار گرفته شده یا تکنیک استفادهشده برای اندازهگیری
فاکتور تعادل یا آزمودنیهای متفاوت (ورزشکار در مقابل
غیرورزشکار) باشد.
بنابراین با توجه به نتایج بهدست آمده از پژوهش حاضر
میتوان نتیجهگیری کرد که کشتیگیران دچار کف پای صاف
بعد از انجام دادن تمرینات خستگی واماندهساز ،سطح تعادلشان
بهصورت ایستا کمتر از قبل تمرینات شد .همچنین نتایج
پژوهش حاضر نشان داد که بین ویژگیهای جمعیتشناختی
با تعادل ایستای کشتیگیران آزادکار دچار کف پای صاف،
همبستگی باالیی وجود دارد ( )P≤0/05و بین تغییرات تعادل
ایستا رابطه معنادار وجود دارد (.)P≤0/05
میتوان گفت ناهنجاری کف پای صاف باعث کاهش عملکرد
و اُفت مهارتهای تعادلی کشتیگیران میشود و ورزشکاران
دچار کف پای صاف ،برای جلوگیری از خستگی زودرس و بهبود
وضعیت تعادلی خود ،عالوه بر انجام تمرینات استقامتی و تعادلی
باید به تمرینات اصالحی در این زمینه نیز توجه ویژهای داشته
باشند .همچنین مربیان هنگام استعدادیابی ورزشی افراد برای
ورود به رشته کشتی به ناهنجاری کف پای صاف که یکی از
گزینههای مهم و تأثیرگذار بر تعادل و خستگی است ،توجه کافی
داشته باشند.
پیشنهاد میشود پژوهشی در سایر رشتههای ورزشی نیز انجام
شود؛ پژوهشی بر روی مردان و زنان غیرفعال انجام شود؛ پژوهشی
همراه با گروه کنترل و با تعداد بیشتر آزمودنیها بررسی شود؛
پژوهشی در سه گروه آزادکار ،فرنگیکار و چوخهکار بررسی شود
و پیشنهاد میشود پژوهشی در استانهای دیگر انجام و نتایج
حاصله با نتایج این تحقیق مقایسه شود.

مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق پژوهش

در ایــن مطالعــه ،تمــام تســتهای انجامشــده بــر اســاس
آزمونهــای معتبــر علمــی و در حضــور رئیــس هیئــت کشــتی
اســتان خراســان شــمالی و دو تــن از مربیــان انجــام شــد .بــه
تمــام آزمودنیهــا ،فــرم رضایتنامــه شــرکت در پژوهــش
داده شــد کــه پــس از تکمیــل آن و کســب اطــاع از ماهیــت و
نحــوه همــکاری وارد پژوهــش شــدند و تمــام آزمودنیهــا بــه
صــورت کامـ ً
ا داوطلبانــه در پژوهش شــرکت کردنــد .همچنین
بــه آزمودنیهــا اطمینــان داده شــد تــا در صــورت بــروز مشــکل
یــا نارضایتــی در هــر مرحلــه از پژوهــش بــا هماهنگــی از قبــل
انجــامشــده ،اجــازه خــروج از پژوهــش را دارنــد.
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حامی مالی

این تحقیق هیچ گونه کمک مالی از سازمانهای تأمین مالی در
بخشهای عمومی  ،تجاری یا غیرانتفاعی دریافت نکرد.
مشارکت نویسندگان

مفهومســازی ،اعتبــار ســنجی و نظــارت و مدیریــت پــروژه:
مهــدی صبــاغ لنگــرودی و رســول نظــری؛ روششناســی:
رســول نظــری؛ تحلیــل ،تحقیــق و بررســی ،منابــع ،نــگارش
پیشنویــس ،ویراســتاری و نهاییســازی نوشــته ،بصریســازی
و تأمیــن مالــی :علــی روشــندل حصــاری.
تعارض منافع

بنابر اظهار نويسندگان ،اين مقاله تعارض منافع ندارد.
تشکر و قدردانی

از ریاست محترم هیات کشتی استان خراسانشمالی و تمام
کشتیگیرانی که تا پایان طرح ما را همراهی و در این تحقیق
شرکت کردند ،تشکر و قدردانی میشود .از زحمات اساتید راهنما
و مشاورهام قدردانی میشود که در به اتمام رساندن پایاننامهام،
بنده را یاری کردند.
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