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 که اند داده نشان اخير امروزه با گسترش ورزش، آسيب هاي ورزشي نيز افرايش يافته است. تحقيقات مقدمه:

باشد که با تمرينات تعادلي  اندام تحتاني مي هاي آسيب در عوامل خطر زا از يکي عضالني -عصبي کنترل ضعف

 بوسيله آزمون تعادل ايستا مورد زانو و پا مچ هاي مطالعه، توانايي پيش بيني آسيببهبود مي يابد. در اين 

 گرفته است. قرار بررسي

، به اي )رشته هاي فوتبال، فوتسال، واليبال، هندبال و بسکتبال( زن و مردورزشکار حرفه 105تعداد روش: 

ورزشي، آزمون تعادل ايستا با  پيش از شروع فصل .شرکت نمودند دراين تحقيق صورت نمونه در دسترس

چشمان بسته، به همراه اطالعات ابتدايي آنها از جمله؛ قد، وزن، سن، سابقه آسيب ديدگي اندام تحتاني و 

مواردي ديگر از ايشان اخذ گرديد. سپس در انتهاي فصل ورزشي، گزارش کامل آسيب هاي اندام تحتاني از 

واردي چون؛ نوع مصدويت، عضو مصدوم و مکانيسم آسيب پزشک تيم دريافت شد. گزارش مذکور شامل م

  ديدگي بوده است که در تجزيه و تحليل داده ها مورد استفاده قرار گرفت. 

نتايج آماري نشان داد که همبستگي بين آزمون تعادل ايستا و پيچ خوردگي مچ پا، پارگي ليگامنت  :ها يافته

داخلي جانبي زانو و کشيدگي ليگامنت  ليگامنت خلفي زانو، پارگي متقاطع ليگامنت متقاطع قدامي زانو، پارگي

مي باشد. همچنين نتايج حاصل از عملکرد  p=0001در تمامي موارد  2ي خي براساس آزمون تحليلزانو  هاي

 متقاطع ليگامنت تعادلي ورزشکاران مي تواند پيچ خوردگي مچ پا، پارگي ليگامنت متقاطع قدامي زانو، پارگي

%، 06..زانو را به ترتيب به ميزان  داخلي جانبي زانو و کشيدگي ليگامنت هاي ليگامنت انو، پارگيخلفي ز

 صحيح پيش بيني کند. %105.و  607%.،601%.،01%..

، آزمون تعادل ايستا مي تواند به عنوان يک آزمون هاي تحقيق رسد با توجه به يافته به نظر مينتيجه گيری: 

 هاي اندام تحتاني)پيچ خوردگي مچ پا، پارگي ليگامنت متقاطع قدامي زانو، پارگي پيش بيني کننده در آسيب

زانو( مورد استفاده  داخلي جانبي زانو و کشيدگي ليگامنت هاي ليگامنت خلفي زانو، پارگي متقاطع ليگامنت

آزمون،  گيرد. به مربيان و پزشک تيمهاي ورزشي پيشنهاد مي شود در صورت عدم موفقيت ورزشکار در اين

 عضالني ايشان بوسيله تمرينات تعادلي صورت بگيرد.  –اقدامات الزم جهت ارتقاي سيستم عصبي
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