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چکيده
با توجه به تأثير موقعيت قرارگيري پاي تکيهگاه بهمنزلۀ عاملي مؤثر بر موفقيت شوت و بروز آسيب در مفصل مچ پا ،هدف این تحقيق ،مقایسۀ منتخبي از
ویژگيهاي بيومکانيکي و عوامل مؤثر بر آسيبِ پاي تکيهگاه در شوت با پاي برتر و غيربرتر بازیکنان مبتدي فوتسال بود .در این تحقيقِ نيمهتجربي 12 ،بازیکن
فوتسال آماتور جوان با ميانگين و انحراف استاندارد سن 21/2±1/5سال  ،قد  171±4/2سانتيمتر ،وزن  17/1±5/5کيلوگرم مشارکت کردند .درحاليکه از
ورزشکاران خواسته شد تا توپ را با پاي برتر و غيربرتر با حداکثر تالش از فاصلۀ  11متري بهسمت دروازه شوت کنند ،اطالعات مربوط به نيرو و ضربۀ وارد شده
به کف پا و موقعيت پاي تکيهگاه بهکمک دستگاه سنجش فشار کف پاي صفحهاي  Platformو با سرعت نمونهبرداري  311هرتز ثبت شد .براي بررسي خطر
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بازيکنان مبتدي فوتسال

آسيب مچ پا ،نيروها ،ضربهها و بيشترین فشار وارد به قسمتهاي لترال و مدیال ،در دو پاي برتر و غيربرتر اندازهگيري شد .نتایج حاکي از وجود اختالف معنادار
در دامنۀ حرکتي مفصل سابتاالر بود که احتماالً ميتوان دليل آن را وجود انعطاف و هماهنگي بيشتر در پاي برتر دانست .در مقدار ضربۀ وارد به قسمتهاي
جلویي ،مياني و عقبي پا ،اختالف معنيداري بين پاي راست و چپ مشاهده نشد .حداکثر فشار در قسمت لترال پاي غيربرتر بهطور معناداري بيشتر از پاي دیگر بود

واردآمدن فشارهاي غيراصولي به قسمتهاي مختلف بدن بهویژه کف پا منجر شود و بروز آسيب را تشدید کند .با توجه به نتایج تحقيق ،ميتوان گفت ورزشکاران
مبتدي فوتسال ،حين زدن شوت با پاي برتر ،کيفيت باالتري را از نظر فاکتورهاي بيومکانيکي دخيل در حرکت نشان ميدهند .همچنين ،با توجه به پارامترهایي که
بررسي شد ،احتمال آسيب در مچ پاي تکيهگاه فوتباليستهاي مبتدي ،هنگامي که با پاي غيربرتر اقدام به شوت ميکنند ،بيشتر از پاي تکيهگاه است .البته تعميم این
نتایج به بازیکنان نيمهمبتدي و حرفهاي نياز به تحقيقات بيشتري دارد.
کليدواژهها :بيومکانيک ،شوت روي پا ،پاي تکيهگاه ،پاي برتر و غيربرتر ،فشار کف پا.

Comparison of selected biomechanical parameters and support foot injury during
soccer instep kick by preferred and non-preferred lower limbs of the novice players
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که احتماالً ميتواند یکي از علل افزایش خطر آسيب داخلي مچ پا تلقي شود .با توجه به تازهکاربودن و فقدان هماهنگي عصبي عضالني مناسب در اندام غيربرتر
آزمودنيها قادر نبودند الگوي پيشرفتهاي از حرکت شوت را در پاي غيربرتر ارائه دهند .ازاینرو ،فقدان هماهنگي عصبي عضالني ميتواند به اتالف انرژي و

Abstract
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Support foot position is one of the important factors which can affect instep kick quality and ankle joint injury.
The aims of this study were to examine the support foot parameters in maximal instep kicking with the
preferred and the non-preferred leg and research on risk factors for ankle joint injury in amateur futsal players.
In this semi experimental study, twelve young and novice futsal players performed maximal speed place kicks
with the preferred and the non-preferred leg. Average of the subjects individual characteristic have contained,
age : 21/2±1/5 years, weight : 67/6±5/5 Kg and height :176±4/2 cm. Athletes were kicking the ball towards the
goal from 10 meters. amount of support foot pressure were calculated at 300 Hz. To calculate injury of ankle
joint, Forces, impulses, position of the fixed leg and maximum pressure of the lateral and medial portions of the
foots were determined. Results indicated a significant difference in amount of subtalar joint range of motion.
Higher range of motion in dominant leg were caused by a greater flexibility and coordination in this side of the
body. In addition there were no significant different in impact of anterior, middle and posterior portion of fixed
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Keywords: Biomechanics, Instep Kick, Support Foot, Preferred and Non-Preferred Foot, Foot Pressure.

مقدمه

ساختار متحرک مفصل مچ پا بهدليل آنکه وزن کل بدن را تحمل ميکند ،از آسيبپذیرترین مفاصلِ بدن حين
انجام حرکات ورزشي است ( .)1مستند شده است که ساالنه بيشاز دو بيليون دالر صرفِ درمان و بازتواني
مبتالیان به این آسيب ميشود ( .)2بروز این آسيب در پاي تکيهگاه ،ميتواند زماني که ورزشکار در حال انجام
حرکتي است که در آن از سطح مهارتي مطلوب و کافي برخوردار نيست ،همانند شوت با پاي غيرتخصصي،
تشدید شود .اکستراند و همکاران ( )1893ميزان آسيب مفصل مچ پا را در پاي برتر بسيار شایع دانستند که البته

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-25

legs between two support foot. In contrast the maximum pressure in lateral side of non-preferred leg, was
significantly more than other foot. In addition, the maximum force in non-preferred leg occurred prior then other
foot. These problems can exacerbate ankle injury risk. Because the subjects were novice and they do not have
appropriate neuromuscular coordination, can’t show a good movement pattern in non preferred leg. Hence, the
absence of neuromuscular coordination can lead to energy loss and high pressure coming into the body,
especially the feet and it can exacerbate injuries. In a nutshell, amateur subjects indicated higher quality of
biomechanical parameters in support foot of the preferred leg. Also likelihood of ankle sprain in dominant foot
was less than other. Also generalization of these results to semi-professional and professional players, need
further research.

بخش اعظمي از این آسيبها در پاي تکيهگاه ،زماني رخ داده که ورزشکار از پاي غيرتخصصي خود براي زدن
شوت استفاده کرده است .سن ،جنس ،مصدوميتهاي قبلي ،قد ،دامنۀ حرکتي مفاصل و ميزان تعادل ایستا و پویا
( .)3-7مستند شده است که استفاده از اندامهاي برتر و غيربرتر نيز یکي دیگر از عواملي است که ميتواند بروز
آسيب در مفصل مچ را تحت تأثير قرار دهد .براي مثال ،برخي محققان ،درباب احتمال بروز آسيب در پاي برتر و
غيربرتر اختالف معناداري را گزارش کردند ( ،)9-11درحاليکه برخي دیگر ،اختالف معناداري در ميزان آسيب
مفصل مچ پا بين دو اندام چپ و راست مشاهده نکردند (.)11-13
شوت روي پا یکي از پرکاربردترین مهارتهاي بازي فوتبال است ( .)14اگرچه تکنيک شوت روي پا ،از زوایاي
متعددي بررسي شده است ( ،)15،11نقش پاي تکيهگاه در فرایندِ انجام شوت ،نسبت به پاي ضربه ،کمتر مورد
توجه بوده و بيشتر مطالعاتي که در این زمينه انجام شده ،در زمينۀ محاسبۀ نيروي عکسالعمل زمين بوده است
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برخي از عواملي هستند که بر بروز آسيب مچ پا تأثير ميگذارند و محققان بسياري تأثير آنها را بررسي کردهاند

( .)17،19نقش پاي تکيهگاه در حين شوت ،کمکردن سرعت بدن و افزایش پایداري است تا عضالت بتوانند
بهخوبي نيرو توليد کنند ( .)11تعداد محدودي ورزشکار در سطح جهان وجود دارند که ميتوانند توپ را با هردو
پاي غيربرتر ،شکل نگرفتن الگوي حرکت در بدن ورزشکاران بهطور صحيح است .بنابراین ،این مسئله در
زمانهایي که ورزشکار مجبور به زدن شوت با پاي غيرتخصصي ميشود ،ميتواند صدمه ایجاد کند ( .)21با
توجه به اینکه در حين بروز پيچخوردگي مچ پا ،توازن در فشار اعمالشده بر بخشهاي مختلف کف پا بههم
ميخورد ( ،)21در این مطالعه مقدار فشار وارد بر قسمتهاي مختلف کف پاي تکيهگاه اندازهگيري شد تا با

2
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پا ،با یک کيفيت شوت کنند ( .)18به نظر ميرسد دليل اصلي ناتواني ورزشکاران براي زدن شوتِ باکيفيت ،با
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مقایسۀ پارامترهاي بيومکانيکي در پاي برتر و غيربرتر ،فرضيۀ باالبودن احتمال بروز آسيب در پاي تکيهگاه حين
ویژگيهاي بيومکانيکي و خطر فاکتورهاي آسيبِ پاي تکيهگاه در شوت با پاي برتر و غيربرتر بازیکنان فوتسال
بود.
روششناسي

جامعۀ آماري این تحقيق نيمهتجربي را دانشجویان رشتۀ تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه اصفهان تشکيل
دادند .از درون جامعۀ آماري 12 ،فوتساليست مبتدي دانشگاه اصفهان با مشخصات  21/2±1/5سال ،وزن
 17/1±5/5کيلوگرم و قد  171±4/2سانتيمتر ،که سابقۀ بازي فوتسال را داشتند ،بهصورت تصادفي ساده بهمنزلۀ
نمونۀ آماري دردسترس در این مطالعه مشارکت کردند .دو نفر از آزمودنيها چپپا و ده نفر دیگر راستپا بودند.
همۀ آزمودنيها از لباس و کفش مناسب استفاده ميکردند .از توپ با اندازۀ  4که مطابق با استانداردهاي فيفا بود
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انجام شوت با پاي غيربرتر نسبت به پاي برتر بررسي شود .بهطور مشخص ،هدف این تحقيق ،مقایسۀ منتخبي از

براي انجام آزمایش استفاده شد .در محيط آزمایشگاه ،موقعيت زدن ضربه از نقطۀ پنالتي دوم در بازي فوتسال
شبيهسازي شد؛ بهطوريکه فاصلۀ محل ضربه تا هدف  11متر بود و دروازۀ فوتسال بهمنزلۀ هدف در نظر گرفته
شد ورزشکاران توپ را با هر دو پاي خود با حداکثر تالش بهسمت دروازه شليک کنند .افراد بهصورت تصادفي
براي انجام آزمون فراخواني ميشدند .از دستگاه سنجش فشارِ کف پا ساخت شرکت ( (RsScanو نرمافزار
مربوط به آن ،که این قابليت را به کاربر ميدهد تا کف پا را با توجه به اندازه و شکل ،به مناطق دلخواه تقسيم کند
و پارامترهاي بيومکانيکي هر قسمت را جداگانه مورد بررسي قرار دهد ،براي محاسبۀ فشار قسمتهاي مختلف
پا استفاده شد .دستگاه مذکور با فرکانس نمونهبرداري  311داده بر ثانيه ،اطالعات را ذخيره ميکرد .بهعالوه ،یک
دوربين به فاصلۀ  11متري از محل ضربه در صفحۀ ساجيتال قرار داده شد تا کيفيت ضربهها از نظر سرعت نيز
بررسي شود .بهمنظور جلوگيري از بروز خطاي هدفگزیني در حين آزمایش ،که ميتوانست الگوي حرکتي و
درنهایت نتایج تحقيق را تحت تأثير قرار دهد ،دستگاه در محل استتار شد و از ورزشکاران خواسته شد تا با
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شد .طرح تحقيق براي آزمودنيها تشریح شد و پساز گرفتن رضایتنامۀ کتبي براي مشارکت در آزمایش ،قرار

حداکثر توان ضربات خود را به توپي که ثابت روي زمين قرار داشت اعمال کنند .در نهایت ،براي هریک از
آزمودنيها دو ضربه با پاي راست و دو ضربه با پاي چپ از بين شوتهایي که در آنها پاي تکيهگاه بهطور کامل
قسمتهاي مختلف کف پاي تکيهگاه در حين شوت استخراج شد تا مورد تجزیه و تحليل قرار گيرد .نيروي
عکسالعمل زمين و محاسبۀ مقدار ضربۀ وارد به قسمتهاي مختلف پا ،از دیگر اطالعات خروجي دستگاه فشار
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به دستگاه برخورد کرده بود و نيز داراي قدرت و دقت پذیرفتني بود انتخاب شد و مقدار فشار اعمالشده بر
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پا 1است که از اطالعات بهدستآمده از کف پاي تکيهگاه بهکمک نرمافزار به سه قسمت عقبي ،مياني و جلویي
زدن شوت روي پا مقایسه شد .معادالت بهکار رفته براي محاسبۀ پارامترها به شرح ذیل است:
رابطۀ 1

فشار = نيرو  /سطح مقطع

رابطۀ 2

ضربه = نيرو * زمان

رابطۀ 3

گشتاور = نيرو * بازوي گشتاور

رابطۀ 4

گشتاور = (فشار * بازوي گشتاور)  /سطح مقطع

وضعيت توزیع دادهها با استفاده از آزمون کالموگروف – اسمرینوف بررسي شد .از آزمون  tزوجي براي مقایسۀ
آماري متغيرها بين دو اندام برتر و غيربرتر در سطح معنيداري  P≤ 0/05استفاده شد.
يافتهها
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تقسيم ،و مقدار ضربۀ وارد به این مناطق در بازۀ زمان محاسبه شد و در دو پاي تکيهگاه برتر و غيربرتر در حين

2

بهمنظور بررسي ویژگيهاي پاي تکيهگاه در حين شوت با پاي برتر و غيربرتر ،زاویۀ مفصل سابتاالر که
بيانکنندۀ مقدار اینورژن و ایورژن پاست و زاویۀ محور پا که نشاندهندۀ ميزان انحراف پاي تکيهگاه از راستاي
ضربۀ وارد به سه قسمت جلویي ،مياني و عقبي پا نيز تحت بررسي قرار گرفت و اختالف معناداري در این
پارامتر بين ورزشکاران مبتدي در پاي برتر و غيربرتر دیده نشد .نتایج محاسبهشدۀ مربوط به فشار وارد به
قسمتهاي داخلي و خارجي پا نشان داد که ميانگينِ بيشترین فشار در قسمت داخلي پاي تکيهگاه ،هنگامي که
آزمودنيها با پاي برتر اقدام به شوت روي پا کردند 18/19 ،پاسکال است که این مقدار براي پاي تکيهگاه غيربرتر
 21درصد بيشتر بود .ضمن اینکه در بيشترین فشار وارد به قسمت خارجي پا ،بين پاي چپ و راست اختالف
معناداري مشاهده شد (جدول .)1
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1. Foot Scan
2. Subtalar
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مستقيم است ،در بين دو حرکت مقایسه و اختالف معنادار قابل توجهي در بين دو پا مشاهده شد .ضمن اینکه
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جدول . 2ميانگين و انحراف معيار پارامترهاي بيومکانيکي در پاي تکيهگاه برتر و غيربرتر (استاندارد شده براساس وزن)
58/8±13/9

49/3±14

* 1/113

زاویه محور پا ))deg

5/8±4/2

11/33±9/2

*1/111

ضربه وارده به عقب پا ()N*s

7/33±3/3

9/5±4/5

1/217

ضربه وارده به وسط پا ()N*s

4/11±1/3

3/7±1/4

1/234

ضربه وارده به جلوي پا ()N*s

99/5±4/3

97/7±5/1

1/411

حداکثر فشار وارد به خارج پا )(Pa

24/3±9/3

32/87±12/7

*1/115

حداکثر فشار وارد به داخل پا )(Pa

18/7±7/5

23/9±8/3

1/1

34/14

27/15

* 1/131

زاویه ساب تاالر ))deg

زمان وقوع حداکثر نيرو در پاي تکيهگاه ()%
* اختالف در سطح معناداري ))p≤0/05

اطالعات مربوط به زمانبندي مراحل مختلف قرارگرفتن پاي تکيهگاه روي زمين ،در حين شوت روي پا با پاي
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شوت با پاي برتر

شوت با پاي غير برتر

مقدار P

تخصصي و غيرتخصصي در جدول  2ارائه شده است .همانگونه که مشاهده ميشود ،آزمودنيهایي که با پاي
غيربرترِ خود اقدام به زدن شوت ميکنند ،براي کاملشدنِ حرکت ،زمان بيشتري را در فاز استقرار صرف ميکنند.

جدول  . 1ميانگين زمان رسيدن پاي تکيهگاه به مراحل مختلف فاز استقرار در حين شوت با پاي برتر و غير برتر
مراحل فاز استقرار

مقدار P

پاي تکيهگاه برتر(ثانيه)

پاي تکيهگاه غير برتر(ثانيه)

1

1

لحظه اولين برخورد کف پا

1/179

1/197

1/51

لحظه برخورد کامل کف پا

1/122

1/133

1/71

لحظه بلند شدن پاشنه

1/43

1/58

*1/138

لحظه جدا شدن پا

1/25

1/85

1

لحظه اولين برخورد

] [ DOR: 20.1001.1.22520708.1395.14.12.1.0

ضمن اینکه ،در لحظۀ جداشدن پاشنه از زمين ،بين دو پاي تکيهگاه برتر و غيربرتر اختالف معنيدار دیده ميشود.

* اختالف در سطح معناداري ))p≤0/05

پاي برتر و غيربرتر تحت مقایسه قرارگرفت .ميانگين نيروي عمودي وارد به پاي تکيهگاه غيربرتر در ابتداي
برخورد پا به صفحۀ فشار تا انتهاي لحظۀ بلندشدن پاشنه ،بيشتر از پاي تکيهگاه برتر بود و در مقدار این نيرو ،در
دامنۀ برخورد اوليه تا برخورد کف پا ،اختالف معناداري بين پاي برتر و غيربرتر مشاهده شد (شکل .)1
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مقدار نيروي عمودي وارد بر پاي تکيه گاه در مراحل مختلف فاز استقرار نيز در این مطالعه محاسبه شد و در دو

مقایسۀ پارامترهاي بيومکانيکي منتخب و خطر آسيبِ پاي...

2500

2000

پاي تکيه گاه غير برتر

=p

نيرو )نيوتن(

*

1500

1000

500

0
بلند شدن پاشنه تا اخرین

برخورد جلوي پا تا بلند

برخورد کف پا تا

اولين برخورد تا برخورد

تماس پا

شدن پاشنه

برخوردجلوي پا

کف پا

(معنيداري در سطح )p≤0/05

بحث

هدف این مطالعه ،مقایسۀ منتخبي از پارامترهاي بيومکانيکي و ميزان خطر آسيب مچِ پاي تکيهگاهِ برتر و غيربرتر
در حين انجام شوت روي پا در فوتساليستهاي مبتدي بود .پارامترهایي که در این مطالعه بررسي شدند،
ميتوانند ازمنظر تکنيک و نقش و تأثير این پارامترها بر تفاوتهاي بين شوت با پاي تخصصي و غيرتخصصي و
خطر فاکتورهاي آسيب در مچِ پاي تکيهگاه مورد بررسي قرار گيرند ( .)19براساس یافتههاي تحقيق ،دامنۀ حرکتي
مفصل سابتاالر در پاي تکيهگاهِ برتر بيشتر از پاي دیگر بود که با توجه به حرفهاينبودن آزموندهندگان و نبودن

] [ DOR: 20.1001.1.22520708.1395.14.12.1.0

شکل  .2ميانگين نيروي وارد به پاي تکيهگاه در مراحل مختلف فاز استقرار بين پاي برتر و غيربرتر
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پاي تکيه گاه برتر

قابليت زدن شوتِ باکيفيت با پاي غيرتخصصي ،این مسئله که مفاصل پاي غيرتخصصي این افراد داراي دامنۀ
حرکتي و انعطافپذیري کمتري باشد ،توجيهپذیر است .این مسئله با نتایج تحقيق رهنما و همکاران ()2115
زدن یک شوت روي پاي پرقدرت و بادقت ،پاي تکيهگاه ،پاي ضربه ،تنه و بهطورکلي بدن ،بایست در راستاي
هدف قرار گيرد ( .)15در شوت با پاي برتر ،محور پاي تکيهگاه داراي انحرافِ کمتري نسبت به راستاي مستقيم
است که ناشي از کنترل بيشتر آزمودنيها بر حرکت بدن ،بهخصوص پاي تکيهگاه ،است ( .)23،24از دیگر

1

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jsmt.14.12.1

مشابه است که وجود انعطاف بيشتر در پاي برتر را بيان کردند ( .)22کليز و کاتيز ( )2117بيان ميکنند که براي
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پارامترهاي تحت بررسي در این پژوهش ،مقدار ضربۀ وارد به قسمتهاي مختلف پاي تکيهگاه بود .زماني که
تحقيق نيز مشاهده شد که مقدار ضربۀ وارد به قسمت فوقاني پا اختالف درخور توجهي با دیگر مناطق داشت.
ضمن اینکه ميانگين ضربه به قسمت جلوي پاي تکيهگاه برتر بيشتر از پاي غيربرتر بود .با توجه به اطالعات
مندرج در جدول  ،2ميتوان گفت افراد در حين انجام شوت با پاي غيربرتر ،زمان بيشتري را در فاز استقرار
صرف ميکنند که دليل احتمالي آن را ميتوان ناتواني عضالت پاي تکيهگاه براي انقباض همزمان و قدرتمند و
نداشتن الگوي حرکتي مناسب در حين شوت دانست ( .)25،21نایت و همکاران ( )2111فعاليت الکترومایوگرافي
برخي عضالت حرکتدهندۀ مچ را در دو پاي برتر و غيربرتر بررسي و اختالف درخور توجهي را ،که حاکي از
وجود قدرت بيشتر در عضالت پاي برتر بود ،گزارش کردند (.)27
از منظر مقایسۀ خطر فاکتورهاي آسيب مچ ،در بين دو پاي برتر و غيربرتر ،مشاهده ميشود که ميانگين و بيشترین
فشار واردشده به قسمت لترال پاي تکيهگاهِ غيربرتر ،بيشتر از پاي برتر است و اختالف معناداري با آن دارد .با
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پاشنۀ پاي تکيهگاه از زمين جدا ميشود ،نيروي زیادي به زمين وارد ميکند تا بدن را به جلو پيش ببرد .در این

توجه به مواردي همچون کمتربودن انعطاف و نداشتن هماهنگي مناسب در هنگام شوت در پاي غيربرتر در بين
فوتساليستهاي مبتدي و با عنایت به روابط  3 ،1و  4ميتوان به وجود رابطۀ مستقيم بين فشار و نيرو پيبرد و
تکيهگاه برتر است .بهعالوه ،اختالف فشار وارد شد به قسمتهاي مدیال و لترال پاي تکيهگاه غيربرتر بهمراتب
بيشتر از پاي تکيهگاه برتر است و این اختالف باعث بههمخوردن تعادل و بهوجودآمدن نيروي برشي در پا مي-
شود (جدول .)1بنابراین ،ميتوان ميزان خطر آسيب مچ را در پاي تکيهگاه غيرتخصصي بيشتر دانست .این نتيجه
با نتایج برخي تحقيقات گذشته که به وجود تفاوت در ميزان آسيب مچ در پاي برتر و غيربرتر پرداختهاند همسو
بود ( .)9،8بيشتربودن انحراف محور پا از راستاي مستقيم و کمتربودن دامنۀ حرکتي در مفصل سابتاالر در پاي
غيربرتر نيز ميتواند احتمال بروز آسيب را در افرادِ تحت آزمایش افزایش دهد ( .)29-31افزایش بارگذاري نيرو،
رابطۀ مستقيمي با بروز آسيب در بدن انسان دارد .اورلوف ( )2119و کالگ ( )2118مدعي شدند که پاي تکيهگاه

] [ DOR: 20.1001.1.22520708.1395.14.12.1.0

احتمال داد که مقدار گشتاور ایجادشده براي چرخاندن پا به سمت داخل ،در پاي تکيهگاه غيربرتر بيشتر از پاي

غيربرتر پایداري و ثبات کمتري نسبت به پاي برتر در حين زدن شوت روي پا دارد ( .)19،31براساس یافتههاي
کالگ ( ،)2118ميزان نيروي ترمز و عکسالعمل زمين ،در پاي غيربرتر بيشتر از پاي برتر است که این مسئله
پاي غيربرتر نشان ميدهد که ميتواند احتمال آسيب را افزایش دهد .از یافتههاي دیگر این تحقيق که ميتوان آن
را در حيطۀ آسيبشناسي مفصل مچ بررسي کرد ،تغيير در زمان اعمال نيروي اوج به کفِ پاي تکيهگاه است.
براساس نتایج تحقيق کالفيلد و همکاران ( ،)2114اگر نيروي اوج سریعتر به پاي فرد وارد شود ،نشاندهندۀ
فقدان ثبات و استحکام در مفصل است و تنش بيشتري را به مچ وارد ميکند و این مسئله احتماالً بهسبب ضعف

7

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jsmt.14.12.1

باعث بروز آسيب در زانو و مچ ميشود ( .)31نتایج مربوط به شکل  ،1بيشتربودن نيروي عکسالعمل زمين را در
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 ميتوان مشاهده کرد که بيشترین نيرو در پاي تکيهگاه،1  با توجه به جدول.)32( در کنترل حرکت رخ ميدهد
 زماني که،غيربرتر زودتر از پاي برتر بروز پيدا کرده است و این ميتواند در جریان مسابقه و در تکرارهاي مکرر
. احتمال وقوع آسيب در مفصل مچ را افزایش دهد،فرد توپ را با پاي غيربرتر شوت ميکند
نتيجهگيري

 تفاوتهاي، ميتوان گفت بين پاي تکيهگاهِ برتر و غيربرتر در بين فوتساليستهاي مبتدي،با توجه به نتایج تحقيق
 ضمن اینکه ميزان خطر آسيب مچ پاي تکيهگاه در.بيومکانيکي متعددي در شوت روي پا وجود دارد
.فوتساليستهاي مبتدي در زدن شوت روي پا با پاي غيربرتر بهمراتب بيشتر از پاي برتر است
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