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 چکیده

هدف از تحقیق . های ورزشی پیچیده استهای حرکتی برای حفظ پاسچر و اجرای مهارتتعادل از اجزای کلیدی مهارت

بسکتبال و شنا و یک گروه افراد  حاضر، مقایسۀ تعادل ایستا، پویا در ورزشکاران چهار رشتۀ ورزشی شامل ژیمناستیک، فوتبال،

 ±55/5سال، قد  54/00 ±10/4ژیمناستیک با میانگین سن  04)سال سابقۀ ورزشی  5زن ورزشکار با  04. غیرورزشکار بود

 04/004± 00/5سال، قد  04/00± 05/0فوتبالیست با میانگین سن  04کیلوگرم،  54/01±10/1متر و وزن سانتی 04/055

متر و وزن سانتی 5/005 55/0سال، قد  04/00± 5/04بسکتبالیست با میانگین سن  04کیلوگرم،  15/50± 05/0متر، وزن سانتی

 54/55 ±00/0متر و وزن سانتی 5/001± 00/5سال، قد  1/01 ±01/0شناگر با میانگین سن  04کیلوگرم و  05/0±01/55

( کیلوگرم 0/50 ±50/1متر و وزن سانتی 0/000 ±05/1قد سال،  5/01 ±10/4با میانگین سن )زن غیرورزشکار  04و ( کیلوگرم

ها پس از  داده. های بس و ستاره استفاده شدترتیب از آزمونبرای ارزیابی تعادل ایستا و پویا به. شرکت کردنددر این تحقیق 

ها  تحلیل داده. شدند تجزیه و تحلیل آماری P≤ 45/4در سطح ( AVONA)بررسی توصیفی با استفاده از آزمون تحلیل واریانس 

 و شناگران و در ها در مقایسه با افراد غیرورزشکار داری در ژیمناستطور معنینشان داد در آزمون تعادل ایستا، خطا به

ها  داری در ژیمناست و در آزمون تعادل پویا طول رسش به طور معنی( P 45/4)ها در مقایسه با شناگران کمتر است  فوتبالیست

نتایج (. P 45/4)ها در مقایسه با افراد غیرورزشکار بیشتر است  ها و در فوتبالیست با افراد غیرورزشکار و بسکتبالیست در مقایسه

گروه ورزشی دیگر دو ها تعادل پویای کمتری در مقایسه با تحقیق حاکی از آن بود که شناگران تعادل ایستای کمتر و بسکتبالیست

بنابراین به مربیان و پزشکیاران ورزشی پیشنهاد . های مچ پا در آینده باشدبین برای اسپرینشدارند که ممکن است یک عامل پی

های تعادلی بس و ستاره انجام دهند و تعادل ورزشکاران منظم را با استفاده از آزمون( gnieecrcs)های غربالگری  شود برنامهمی

 .ایی کنندشناسی را که به ضعف تعادل دچارند را ارزیابی و افراد

 

 های کلیدیواژه

 .های مختلف  ورزش  ،حس عمقی، کنترل پاسچر، آسیب مچ پا

                                                           
                                                               Email:s_shahheidary@yahoo.com   09827278179: تلفن : نویسندة مسئول  -  8



 8319زمستان پاییز و ، 5طب ورزشی، شمارة نشریۀ                                                                                   

 

6 

 قدمهم

های حسی  دهد در اثر ورزش، سیستممچ پا و زانو بین افراد ورزشکار و غیرورزشکار نشان می 0تفاوت در حس عمقی

مل اطالعات حسی است که از عوامل مؤثر در تعادل شا. دانجامشود که به افزایش تعادل میفعال می 0حرکتی

های حرکتی که تحت تأثیر آید و همچنین پاسخدست می، بینایی و دهلیزی به1های حسی پیکری سیستم

هر ورزشی به سطوح مختلفی از فرایندهای (. 0)و قدرت عضالنی هستند  5، دامنۀ حرکتی مفصل0هماهنگی

برای (. 00و  0، 1)ضالنی از آسیب نیاز دارد ع –ها و حفظ سیستم عصبی حرکتی برای اجرای مهارت –حسی 

کنند و روی سطوحی با سفتی ها اغلب مانورهای جهشی، غلت زدن و پشتک زدن را اجرا مینمونه، ژیمناست

(. 00و  0)های آنها به قدرت و دامنۀ حرکتی زیادی نیاز دارد کنند و بسیاری از مهارتمتغیر پابرهنه حرکت می

اجرا کرده و روی سطوح سفت  راهای شوت زدن، دریبل و پاس دادن با اندام فوقانی مهارتها اغلب بسکتبالیست

ها با اندام در مقابل، فوتبالیست(. 0)نیاز دارد  0هایشان به شتاب مفصلی زیادکنند و مهارتبا کفش حرکت می

ختلف خاکی یا چمن در های مهای مختلف پاس زمینی، شوت زدن و دریبل را اجرا و روی زمینتحتانی مهارت

شناگران اغلب در آب در حالی (. 0)کنند  دار یا بدون استوک به پا دارند، حرکت میهای استوککه کفشحالی

های کمی برای تمرین دادن عضالت کنند و فرصتطور افقی روی آب شناور است، تمرین میکه بدنشان به

های یادشده سبب ورزش 0و محیطی 5راین نیازهای مهارتیبنا(. 05)ضدجاذبه به دلیل نیروی شناوری آب دارند 

ورزشکاران، اغلب هنگام ایستادن . طور متفاوتی درگیر شودحرکتی در هر کدام به –های حسی شود سیستممی

طور متفاوتی در هر ورزشی از ساق پاها به(. 0)روی هردو پا تعادل پویای بیشتری نسبت به غیرورزشکاران دارند 

. های مختلف ممکن است متفاوت باشد شود و ثبات در ایستادن روی یک پا در میان ورزشکاران رشتهمیاستفاده 

رود توانایی حفظ بنابراین انتظار می(. 05) ستتفاوت ام ،های مختلفدفعات ایستادن روی یک پا در ورزش

عادل برتر در ورزشکاران برخی از محققان معتقدند ت. های مختلف متفاوت باشدتعادل ورزشکاران در ورزش

                                                           
1  Pirrirrnerprrc -  

2 - Sensoriomotor  

3  yrosprgecgriS -  

4  nrriarcsprrc-   

5  nscse rf orprrc -  (ROM) 

6  - Joint accelerations 

7 - Skill requirements 

8 - Environmental demands 
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دلیل حساسیت بیشتر سیستم دهلیزی و برخی طور مؤثری نتیجۀ تجارب تمرینی مکرر آنهاست، نه بهباتجربه، به

های حس های شخص برای توجه به عالمتدیگر معتقدند تعادل برتر، نتیجۀ تجارب تمرینی است که بر توانایی

اند که تغییرات در هردو سیستم حسی و  قیقات زیادی نشان دادههرحال تحبه. گذاردعمقی و بینایی اثر می

در پژوهش حاضر تعادل ورزشکارانی مقایسه می شود که از سیستم های  (.05)گذارد حرکتی بر تعادل اثر می

به عبارت دیگر شناگران برای حفظ تعادل در آب . مختلفی برای حفظ تعادل در حین تمرینات استفاده می کنند

عات سیستم دهلیزی استفاده می کنند در حالی که ژیمناست ها و فوتبالیست ها بیشتر از اطالعات از اطال

سیستم حسی پیکری و بسکتبالیست ها بیشتر از اطالعات سیستم بینایی برای حفظ تعادل حین تمرینات 

 (.05)استفاده می کنند 

ها و ین تعادل ایستا و پویای ژیمناستهای تحقیقی خود اعالم کرد بدر یافته( 0445) 0و همکاران برسل

ها و ها تعادل ایستای کمتری در مقایسه با ژیمناستدر مقابل بسکتبالیست. ها تفاوتی وجود نداردفوتبالیست

نشان داد ( 0440) 0که نتایج تحقیق داولیندرحالی(. 0)ها دارند تعادل پویای کمتری در مقایسه با فوتبالیست

ها، شناگران و گروه کنترل و همچنین ورزشکاران پویای بیشتری در مقایسه با فوتبالیست ها تعادلکه ژیمناست

در تحقیقی با بررسی ( 0440) 1متسودا و همکاران(. 0)تعادل بیشتری در مقایسه با غیرورزشکاران دارند 

حفظ ثبات بیشتری  ها تواناییهای نوسان ورزشکاران هنگام ایستادن روی یک پا دریافتند که فوتبالیستشاخص

جربینو و ( 05)ها، شناگران و افراد غیرورزشکار در ایستادن روی یک پا دارند در مقایسه با بسکتبالیست

در تحقیقی به مقایسۀ تعادل بین دانشجویان دختر فوتبالیست و بالرین پرداختند و نتیجه ( 0445) 0ناهمکار

محققان زیادی اثر برنامۀ تمرینی، (. 00)ها دارند به فوتبالیستها توانایی تعادل بیشتری نسبت گرفتند که بالرین

، 00، 01، 00، 04، 0)اند خستگی، آسیب، افزایش سن و سطح تجارب ورزشی بر تعادل ورزشکاران بررسی کرده

با وجود این، خالء تحقیقاتی که اثر نوع ورزش را بر تعادل، بررسی و مقایسه کرده باشند، (. 00و  00، 00

ها و اندک بودن تحقیقات در زمینۀ بررسی اثر نوع ورزش بنابراین باتوجه به ناهمخوانی یافته. ان وجود داردهمچن

                                                           
1 - Bressel & et al 

2 - Davlin 

3 - Matsuda & et al 

4 - Gerbino & et al 
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بر تعادل، هدف از تحقیق حاضر مقایسۀ ایستا و پویا در ورزشکاران چهار رشتۀ ورزشی شنا، بسکتبال، فوتبال، 

 .ژیمناستیک و افراد غیرورزشکار است

 

 تحقیق روش

 04بسکتبالیست و  04شناگر،  04فوتبالیست،  04)زن ورزشکار فعال  04این تحقیق شامل  هایآزمودنی

صورت غیرتصادفی هدفدار انتخاب  سال بودند که به 00 – 05زن غیرورزشکار در دامنۀ سنی  04و ( ژیمناست

. کردندهای نامبرده شرکت میسال گذشته فقط در یک ورزش از ورزش 5های ورزشکار طی آزمودنی. شدند

های شنوایی، دهلیزی، گونه سابقۀ نقصها هیچشده و معاینات انجام گرفته، آزمودنیآوریبراساس اطالعات جمع

، مشکالت عصبی و تکان (در یک سال اخیر)های مچ پا بینایی، شکستگی و جراحی در اندام تحتانی، اسپرین

ا پر کنند، اطالعات الزم درخصوص هدف و نحوۀ اجرای ها فرم رضایتنامه رقبل از اینکه آزمودنی. مغزی نداشتند

. صورت کتبی و شفاهی در اختیار آنان قرار گرفت تا آمادگی خود را برای شرکت در تحقیق اعالم کنندتحقیق به

شایان ذکر است که برای تعیین ضریب پایایی درونی متغیرها مطالعۀ . گیری شدسپس تعادل ایستا و پویا اندازه

 .آمده است 0دانشجوی دختر انجام گرفت که نتایج آن در جدول  05بر روی آزمایشی 

 ضریب پایایی درونی و خطای برآورد استاندارد – 8جدول 

 **CII* MES متغیر

 99/0 17/0 تعادل ایستا

 93/0 92/0 تعادل پویا

*:  Interclass Coefficie Correlation  

 **   Estandard Error Measurment :  
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 گیری تعادل ایستاروش اندازه

موقعیت ایستادن است که  1این آزمون شامل . گیری تعادل ایستا استفاده شد برای اندازه 0از آزمون بس

ثبات شامل بالشتک فوم  سطح بی. ثبات برای اندام برتر و غیربرتر انجام گرفتهرکدام روی سطوح ثابت و بی

. سطح باثبات، کفپوش از جنس موکت سفت و نازک بود ومتر سانتی 00 0 54به ابعاد ( ساخت ایران)فشرده 

ایستادن روی هر دو پا، ایستادن روی پای مورد آزمون در حالی که زانوی پای : موقعیت عبارت بود از 1این 

صورتی که کف پای مورد آزمون در یک خط قدامی جلو قرار درجه خم بود و ایستادن روی هردو پا به 14مخالف 

ها ها بسته بود و دستدر هر سه موقعیت، چشم. کردهای پای عقبی را لمس میه بود و پاشنۀ آن انگشتگرفت

(. 01و  0)ثانیه حفظ و نمره از طریق ثبت خطاها تعیین شد  04هر موقعیت به مدت . روی کمر قرار داشت

ا پایی که در تماس با زمین ها از روی کمر، لمس کردن زمین بها، برداشتن دستخطاها شامل باز کردن چشم

نیست، لی زدن و گام برداشتن و هرگونه حرکت پای ایستاده، بلند شدن پاشنه یا پنجه از روی زمین، حرکت ران 

 (.0( )0شکل )ثانیه، بود  5درجه، دور ماندن از موقعیت بیش از  14به داخل یا ابداکشن ران بیش از 

 

 

 گیری تعادل ایستا اندازه - 8شکل 
                                                           
1 - Balance error scoring system (BESS) 
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 گیری تعادل پویاروش اندازه

های خط در جهت 0این آزمون، یک شبکه با . استفاده شد 0گیری تعادل پویا از آزمون ستارهبرای اندازه

شود که خط براساس وضعیت خط نسبت به پای واقع در زمین نامگذاری می 0. درجه است 05مختلف با زاویۀ 

، خلفی (P)، خلفی (PA)داخلی  –، خلفی (A)، داخلی (AA)داخلی  –، قدامی (A)های قدامی شامل جهت

 .است( AP)خارجی  –و قدامی ( P)، خارجی (PP)خارجی  –

شبکۀ ستاره با استفاده از نوارچسب، متر نواری و یک نقاله به طور مستقیم روی یک سطح غیرصیقلی رسم 

(. 0)روی زمین قرار داشت، شوت کند  شد توپی را که جلو اوبرای تعیین پای برتر از آزمودنی خواسته می. شد

کرد بار این آزمون را تمرین می 0هر آزمودنی . کرد پس از اینکه آزمونگر توضیحات الزم را دربارۀ آزمون ارائه می

و گرم کردن، ( چهارسر، همسترینگ، دوقلو و نعلی)دقیقه تمرینات کششی  5پس از (. 0)روش کار فراگیرد تا 

ترین قسمت هایش روی کمر قرار داشت، انتهاییکه دستایستاد و درحالیبا یک پا می آزمودنی در مرکز شبکه

آزمودنی در هر جهت سه بار پای خود را حرکت . دادخط تا حدامکان، حرکت می 0های پای دیگر را در جهت

آزمودنی (. 0)داشت  یثانیه پای خود را نگه م 0داد و در هر بار منحرف شدن پا با هر حرکت، برای ثبت اندازه می

ثانیه در آن حالت باقی  1گشت و پیش از حرکت بعدی، ا بازمیپبعد از هر حرکت به وضعیت ایستادن روی دو 

شدند و بین حرکت در هر دو جهت ها در یک جهت قبل از رفتن به جهت دیگر تکمیل میتمام حرکت. ماندمی

 .(0( )0شکل )شد دقیقه استراحت در نظر گرفته می 5

عبارتند این خطاها . دادها توضیح میخطاهایی را که ممکن است طی آزمون رخ دهد، برای آزمودنیآزمونگر 

آزمودنی پای اتکا را از وسط شبکۀ ستاره بردارد، تعادل آزمودنی در طول هربار دستیابی کم شود، آزمودنی : از

آزمودنی در هر نقطه در حالی که تحمل وزن ثانیۀ حفظ کند، پای  0وضعیت شروع و برگشت را نتواند به مدت 

 (.0)روی پای اتکا را دارد با خط تماس پیدا کند 

 

                                                           
1 - Star excursion balance test (SEBT) 
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 آزمون تعادلی ستاره 8سازینرمال

بنابراین میانگین فاصلۀ دستیابی، به طول پای هر . طول پای افراد بر فاصلۀ دستیابی آنها اثرگذار است

عنوان درصدی از اندازۀ  سته، محاسبه شد و فاصلۀ دستیابی بهمتغیر واب. ضرب شد 044آزمودنی تقسیم و در عدد 

به این . گیری شد ای قدامی فوقانی تا قوزک داخلی با متر نواری اندازه هطول پا از خارخاصر(. 0)د مدست آطول به

و که زانوها در وضعیت اکستنش قرار داشت گرفت، درحالیمنظور آزمودنی در وضعیت خوابیده به پشت قرار می

 (.05)متر از هم فاصله داشتند سانتی 05مچ پاها 

 

 گیری تعادل پویا اندازه - 2شکل 

 روش آماری

در آمار . ها از آمار استنباطی استفاده شد برای توصیف متغیرها از آمار توصیفی و برای تجزیه و تحلیل یافته

ها و بسکتبالیستشناگران، ها، فوتبالیستها، استنباطی برای مقایسۀ متغیرهای تعادل ایستا و پویا در ژیمناست

 .استفاده شد( P≤45/4)و آزمون تعقیبی توکی  AVONAافراد غیرورزشکار از آزمون 

 

                                                           
1 - Normalizaition 



 8319زمستان پاییز و ، 5طب ورزشی، شمارة نشریۀ                                                                                   

 

82 

 های تحقیق هنتایج و یافت

ها شامل سن، وزن، قد، طول پا و شاخص تودۀ بدن میانگین و انحراف استاندارد مشخصات فردی آزمودنی

(IAB ) ستآورده شده ا 0در جدول. 

 (MS± naem)ها مشخصات فردی آزمودنی – 2جدول 

 BMI (cm)طول پا (cm)قد (kg)وزن  (سال)سن  گروه ورزشی

(kg/m2) 

 38/0 50/89 98/3 70/99 75/7 20/855 97/9 30/79 95/8 76/20 (n=80)ژیمناست

 97/8 10/22 17/9 95/52 82/5 60/860 70/3 05/12 01/2 97/20 (n=80)فوتبالیست

 63/8 3/23 92/9 50/55 96/5 5/863 87/9 35/19 91/8 10/20 (n=80)شناگر

 07/8 60/28 27/6 93/57 75/6 5/865 17/3 25/17 66/8 72/20 (n=80)بسکتبالیست

 99/0 7/23 59/3  6/59 27/3 9/868 39/3 90/12 56/8 02/28 (n=80)غیرورزشکار

 

ژیمناست، )آمده از ارزیابی تعادل ایستا و پویا در هر پنج گروه دستارد بهمیانگین و انحراف استاند

ها نتایج نشان داد ژیمناست. ارائه شده است 1در جدول ( فوتبالیست، شناگر، بسکتبالیست و غیرورزشکار

 .کمترین میانگین خطا را در آزمون بس و بیشترین میانگین طول رسش را در آزمون ستاره داشتند

 

های  هها در رشتمیانگین و انحراف استاندارد تعادل ایستا و پویای پای برتر و غیربرتر آزمودنی – 3 جدول

 مختلف ورزشی
 BESS گروه

 (6منبع ()تعداد خطاها)
SEBT 

مجموع طول رسش در هشت جهت بعد از نرمال شدن )
 (6منبع()سانتیمتر()با طول پا

 65/3 29/29 02/150 52/8 ژیمناست

 25/5 20/27 02/138 71/2 یستفوتبال

 20/88 76/23 95/123 99/7 شناگر

  20/1 53/58 81/795 05/5 بسکتبالیست

 82/9 55/9 99/39 99/719 غیرورزشکار
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ها، ها، فوتبالیستداری در تعادل ایستا بین ژیمناستنشان داد تفاوت معنی AVONAنتایج آزمون 

نتایج آزمون تعقیبی توکی (. F ،440/4 =P(0=)005/5)غیرورزشکار وجود دارد  ها و افرادشناگران، بسکتبالیست

 .ارائه شده است 0ها در جدول  برای مشاهدۀ تفاوت تعادل ایستا بین گروه

 ها هنتایج آزمون تعقیبی توکی برای مقایسۀ تعادل ایستا بین گرو – 9جدول 

 Mean Difference Std.Error P گروه ورزشی گروه ورزشی

 بسکتبال

 695/0 89/2 95/2 فوتبال

 630/0 89/2- 3 شنا

 019/0 89/2 55/5 ژیمناستیک

 969/0 89/2- 35/8 غیرورزشکار

 695/0 89/2- 95/2 بسکتبال  فوتبال 

 05/0* 89/2- 95/5 شنا

 793/0 89/2 60/2 ژیمناستیک

 279/0 89/2- 30/9 غیرورزشکار

 630/0 89/2 3 بسکتبال  شنا

 05/0* 89/2 95/5 وتبالف

 002/0** 89/2 55/1 ژیمناستیک

 931/0 89/2 65/8 غیرورزشکار

 019/0 89/2- 55/5 بسکتبال  ژیمناستیک 

 793/0 89/2- 60/2 فوتبال

 002/0** 89/2- 55/1 شنا

 089/0* 89/2- 90/6 غیرورزشکار

 969/0 89/2 35/8 بسکتبال غیرورزشکار

 279/0 89/2 30/9 فوتبال

 931/0 89/2- 65/8 شنا 

 089/0* 89/2 90/6 ژیمناستیک

*45/4 P ،** 40/4 P 

ها، ها، فوتبالیستداری در تعادل پویا بین ژیمناستنشان داد تفاوت معنی AVONAهمچنین نتایج آزمون 

ایج آزمون تعقیبی نت(. F ،440/4 =P( 0= ) 054/5)ها و افراد غیرورزشکار وجود دارد شناگران، بسکتبالیست

 .ارائه شده است 5ها در جدول  توکی برای مشاهدۀ تفاوت تعادل پویا بین گروه
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 ها هنتایج آزمون تعقیبی توکی برای مقایسۀ تعادل پویا بین گرو – 5جدول 

 Mean Difference Std.Error P گروه ورزشی گروه ورزشی

 بسکتبال

 863/0 59/85- 18/35 فوتبال

 359/0 59/85- 79/21 شنا

 001/0** 59/85- 18/59 ژیمناستیک

 969/0 59/85 26/80 غیرورزشکار

 863/0 59/85 18/35 بسکتبال  فوتبال 

 998/0 59/85 07/7 شنا

 739/0 59/85- 89 ژیمناستیک

 037/0* 59/85 01/96 غیرورزشکار

 359/0 59/85 79/21 بسکتبال  شنا

 998/0 59/85- 07/7 فوتبال

 958/0 59/85- 07/26 یمناستیکژ

 806/0 59/85 39 غیرورزشکار

 001/0** 59/85 18/59 بسکتبال  ژیمناستیک 

 739/0 59/85 89 فوتبال

 951/0 59/85 07/26 شنا

 008/0** 59/85 01/65 غیرورزشکار

 969/0 59/85- 26/80 بسکتبال غیرورزشکار

 037/0* 59/85- 01/96 فوتبال

 806/0 59/85- 08/39 شنا 

 008/0** 59/85- 01/65 ژیمناستیک

   59/85  

*45/4 P ، **40/4 P 
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 گیری بحث و نتیجه

های دیگر و شناگران و  ها بیشترین تعادل ایستا و پویا را در مقاسیه با گروهنتایج تحقیق نشان داد ژیمناست

ها نشان داد  تحلیل داده. ها دارند در مقایسه با دیگر گروهترتیب کمترین تعادل ایستا و پویا را افراد غیرورزشکار به

ها و افراد غیرورزشکار، بین ها و شناگران بین ژیمناستداری در حفظ تعادل ایستا بین ژیمناستتفاوت معنی

ها و افراد ها، بین ژیمناستها و بسکتبالیستها و شناگران و در حفظ تعادل پویا بین ژیمناستفوتبالیست

شود این عقیده که ورزش سبب بهبود تعادل می. ها و افراد غیرورزشکار وجود داردورزشکار و بین فوتبالیستغیر

ها مورد  ع نوع رشتۀ ورزشی و میزان تجربیات تعادلی در آن رشتهواما در تحقیق حاضر، موض. جدید نیست( 0)

برای توسعۀ بهینۀ تعادل مهم هستند  0حرکتی –های ویژۀ حسی رسد چالشنظر میتوجه قرار گرفته است و به

سال انتخاب  04 – 05ها در دامنۀ سنی شود که در تحقیق حاضر سعی شد که آزمودنیدر ابتدا بیان می(. 0)

 بنابراین در  (.1)سالگی است  05اوج ثبات پاسچر در ( 0441) 0شوند، زیرا به گفتۀ دیوپسیکور و همکاران

سال انتخاب  04 – 05ها در دامنۀ سنی ت، شناگر و افراد غیرورزشکار، آزمودنیفوتبالیست، بسکتبالیسهای  گروه

های خاص این رشته، افرادی که در این دامنۀ سنی، دلیل محدودیتاما در گروه ژیمناستیک به. شدند

ه سال انتخاب شدند که باتوج 00 – 05ها در دامنۀ سنی ژیمناستیک تمرین کنند، در دسترس نبود و آزمودنی

-سالگی و سیستم 1 – 0که گزارش کردند عملکرد حس عمقی در ( 0440) 1های استایندل و همکاران به یافته

های کنترل توان فرض کرد سیستممی( 05)رسد  سالگی به سطح بلوغ می 05های بینایی و دهلیزی در حدود 

امنۀ سنی را داشتند و شاید در ها کمترین دهمچنین اگرچه ژیمناست. تعادل در آنها به حد بلوغ رسیده است

در تحقیق حاضر، . های دیگر داشتند سن اوج ثبات پاسچر نبودند، بیشترین تعادل ایستا و پویا را نسبت به گروه

شده در میان ورزشکاران در متغیرهای تعادل ایستا و پویا، ممکن است در بخشی  های آماری مشاهدهتفاوت

و  5ای در الگوهای کلیشه 0تنظیم پاسچر. ص آن رشتۀ ورزشی باشدپیکری خا –های حسی مرتبط با چالش

                                                           
1  - Specific sensorimotor challenges 

2  - rePsgarei  & et al 

3 - Steindl 

4 - Postural regulation 

5 - Stereotypic patterns 
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های بینایی، دهلیزی و حس عمقی نیاز  آوران از سیستمسازماندهی شده است و به ادغام اطالعات 0مراتبی سلسله

 (.00)دارد 

ر دارند که ها تعادل بهتری نسبت به افراد غیرورزشکاها و فوتبالیستنتایج تحقیق حاضر نشان داد ژیمناست

پیکری و  –دلیل آن ممکن است برخی تمرینات ورزشی آنها باشد که توانایی استفاده از اطالعات حسی 

این نتیجه با نتایج تحقیق (. 00)انجامد های کنترل پاسچر میدهد و به افزایش تواناییرا افزایش می 0اوتولیتیکی

به مقایسۀ تعادل ( 0400) 1برونی و همکاران .ردهمخوانی دا( 0440)و داولین ( 0400)برونی و همکاران 

ها تعادل سواران و افراد غیرورزشکار پرداختند و اظهار داشتند فوتبالیست ها، موج ها، بسکتبالیستفوتبالیست

به مقایسۀ ( 0440)داولین (. 5)بیشتری هنگام ایستادن روی پای غیربرتر در مقایسه با افراد غیرورزشکار دارند 

های فوتبال، ژیمناستیک، شنا و افراد غیرورزشکار پرداخت و گزارش  ای در رشته یا در ورزشکاران حرفهتعادل پو

همچنین اگرچه در تحقیق  (.0)ها تعادل بیشتری نسبت به افراد غیرورزشکار دارند  ها و فوتبالیست کرد ژیمناست

داری وجود نداشت که رورزشکار تفاوت معنیها، شناگران و افراد غی حاضر بین تعادل ایستا و پویای بسکتبالیست

افراد غیروزشکار کمترین میانگین طول . احتمال دارد به دلیل تأثیر کم تمرینات بسکتبال و شنا بر تعادل باشد

حرکتی ناشی از شرکت در ورزش، –تغییرات ویژه در سیستم حسی .رسش در آزمون تعادل پویا را داشتند

یابد و ممکن است  ی مدارک، حس عمقی بعد از تمرین مهارت بهبود میبراساس برخ(. 0)چندبعدی است 

تجارب تمرینی با افزایش هماهنگی (. 05)یادگیری توجه به عالئم بیومکانیکی، سازوگاری برای این تغییر باشد 

 (.0)شود به بهبود تعادل منجر می 0عضالنی –عصبی 

رسد هر ورزشی سازش نظر میاست و به تغییرات پاسچری براساس تمرینات ورزشی مختلف، متفاوت

پیکری  –برای نمونه، تمرینات جودو به افزایش اهمیت اطالعات حسی (. 0)دهد ای را توسعه می هویژ 5پاسچری

در بازی فوتبال و (. 00)شود که تمرینات باله سبب توجه بیشتر به اطالعات بینایی میشود در حالیمنجر می

ها و حریفان، از موارد تیمیصله یا مسیر توپ و قضاوت صحیح دربارۀ فاصله از همبسکتبال، دقت در تعیین فا

                                                           
1 - Hierarchic patterns 

2 - Otolithic information 

3 - Barone & et al 

4- Neuromuscular coordination 

5 - Postrual adaptation 
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ها همچنین فوتبالیست. های بینایی وابسته استرود و این موارد به سیستمشمار میکننده در موفقیت بهتعیین

رسد دو نظر مید که بهکننها، شوت زدن و تکل یا مقابل بیشتر از اندام تحتانی استفاده میبرای اجرای تکنیک

ها تأثیر بیشتری داشته باشد البته برخی تحقیقات سیستم بینایی و حسی پیکری در حفظ تعادل فوتبالیست

(. 00)یابد ها به بینایی برای حفظ تعادل کاهش میاند که با افزایش سطح رقابت، وابستگی فوتبالیست نشان داده

. کنندهای خود در آب استفاده می ادل در اجرای حرکات و تکنیکشناگران از سیستم دهلیزی برای ایجاد تع

براساس نظریۀ . بنابراین ممکن است حس دهلیزی این افراد از کارایی بیشتری در حفظ تعادل برخوردار باشد

های حسی در کنترل تعادل به هدف و شرایط محیطی بستگی دارد و هم سیستم حسی ها، عمل سیستمسیستم

یعنی سیستم حسی برتر در هر لحظه، سیستمی است . ممکن است اهمیت بیشتری داشته باشد در شرایط خاص

های ساکن و متحرک  ها اغلب مهارتژیمناست(. 0)تری از وضعیت محیطی موجود فراهم کند که اطالعات دقیق

الئمی که کنند و توجه و تمرکز بیشتری روی عتعادلی را روی چوب موازنه یا تشک ژیمناستیک تمرین می

همچنین ولرم و (. 04)دهد مثل تغییرات کوچک در وضعیت مفصل و شتاب، دارند اجرای تعادل را تغییر می

تر از ها خیلی سریعشود ژیمناستگزارش کردند تمرینات ژیمناستیک موجب می( 0440) 0همکاران

ثباتی را هنگام بی( nOP) 0شارهای مرکز فجایی ها با ورود مجدد اطالعات حس عمقی مچ پا جابهغیرژیمناست

صورت متعادل، ساکن یا متحرک هستند و  ندرت روی یک پا به ها بهدر مقابل، بسکتبالیست(. 00)کاهش دهند 

ها به همین دلیل ممکن است تعادل پویای بسکتبالیست(. 0)کنند اغلب به حرکت توپ و بازیکنان توجه می

( 0440)و داولین ( 0445)این نتیجه با نتایج برسل و همکاران . اشدیافته بها کمتر توسعهنسبت به ژیمناست

های  به مقایسۀ تعادل ایستای پویا در دانشجویان ورزشکار در رشته( 0445)برسل و همکاران . همخوانی دارد

نشان نتایج تحقیق آنان . های تعادلی بس و ستاره پرداختندژیمناستیک، فوتبال و بسکتبال با استفاده از آزمون

ها و تعادل پویای کمتری در مقایسه با ها تعادل ایستای کمتری در مقایسه با ژیمناستداد بسکتبالیست

(. 0)داری وجود ندارد ها تفاوت معنیها و فوتبالیستها دارند و بین تعادل ایستا و پویای ژیمناستفوتبالیست

ی در ژیمناستیک، فوتبال، شنا، بسکتبال و افراد ا به مقایسۀ تعادل پویا در ورزشکاران حرفه( 0440)داولین 

های دیگر  ها بیشترین تعادل پویا را در مقایسه با گروهنتایج تحقیق او نشان داد ژیمناست. غیرورزشکار پرداخت

                                                           
1 - Vuillerme & et al 
2 - Center of Pressure (COP) 
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-بیان کردند اجرای تمرینات تعادلی ایستادن روی یک پا با چشمان باز به( 0440) 0آسمان و همکاران(. 0)دارند 

روز پس از آخرین  04دهد و این افزایش تا درصد افزایش می 54وز توانایی کنترل پاسچر را حدود ر 5مدت 

بنابراین حتی اگر مقدار دقیق تمرینات گذشتۀ ژیمناست در این وضعیت (. 0)شود برنامۀ تمرینی مشاهده می

جانبۀ عملکرد تعادلی هرسد برخی تمرینات گذشته در این وضعیت برای افزایش همنظر میمشخص نباشد، به

را برای پاس دادن، دریافت  0ها اغلب حرکات رسش روی یک پا به خارج از سطح اتکافوتبالیست. آنها کافی است

که ممکن است موجب افزایش تعادل پویای آنها ( 0)کنند توپ یا شوت زدن و گرفتن توپ از حریف اجرا می

ها اگرچه در تحقیق حاضر ژیمناست. قابت کرد، فوتبال بودورزشی که در تعادل برتر با ژیمناستیک ر. شود

داری ها، تفاوت معنیها و فوتبالیستین تعادل ژیمناستببیشترین میانگین تعادل ایستا و پویا را داشتند اما در 

. حرکتی در این دو ورزش باشد –های حسی مشاهده نشد که ممکن است به دلیل یکسان بودن برخی چالش

 1همخوانی دارد و با نتایج تحقیق چوزینگ و همکاران( 0445)با نتایج پژوهش برسل و همکاران  این نتیجه

ای گوناگون شامل هندبال، های حرفهبه بررسی اثر ورزش( 0441)چوزینگ و همکاران . همسویی ندارد( 0441)

0های کنترل پاسچر با استفاده از زیرسیستمروی ژیمناستیک، شنا و فوتبال 
BIy روش دقیقی برای ارزیابی  که

ها ها بیشترین تعادل را در مقایسه با دیگر گروهنتایج تحقیق آنها نشان داد فوتبالیست. تعادل است، پرداختند

ها، شناگران ها نسبت به بسکتبالیستنشان داد فوتبالیست( 0440)نتایج تحقیق متسودا و همکاران (. 00)دارند 

 (.05)یشتری برخوردارند که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد و افراد غیرورزشکار از ثبات ب

شد بینی می به همین دلیل پیش(. 05)کنند ندرت از عضالت ضدجاذبه استفاده میشناگران طی تمرینات به

در تحقیق حاضر، شناگران کمترین میانگین . کمترین توسعۀ تعادل را در مقایسه با چهار گروه دیگر داشته باشند

ها و افراد های دیگر داشتند، اما بین تعادل ایستا و پویای شناگران، بسکتبالیست ادل ایستا را در مقایسه با گروهتع

روند، ایستند یا راه میزمانی که شناگران در زندگی روزانه راست می. داری مشاهده نشدغیرورزشکار تفاوت معنی

رای خنثی کردن هر اثر منفی احتمالی ناشی از تمرینات کنند که ممکن است باز عضالت ضدجاذبه استفاده می

 ها طی تمرین بیشتر از شناگران، از عضالت ضدجاذبه استفاده شنا بر تعادل کافی باشد و چون بسکتبالیست

                                                           
1 - Asseman & et al  

2 - Base of support (BOS) 

3 - Schwesig & et al  
4 - Intractive Balance System (IBS) 
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رفت هنگام ایستادن ثبات بهتری نسبت به شناگران و افراد غیرورزشکار داشته باشند انتظار می(. 05)کنند می

براساس . ها و شناگران وجود نداردداری بین تعادل ایستا و پویای بسکتبالیستنشان داد تفاوت معنیاما نتایج 

ندرت وزن بدن هایی که فرد بهها مثل والیبال و ورزش رود ورزشکاران دیگر رشته نتایج تحقیق حاضر، انتظار می

 0نتایج تحقیق مک گونی و همکاران. ته باشندها داشکند، توانایی تعادل مشابه بسکتبالیسترا با یک پا تحمل می

برابر آنهایی که دارای تعادل بیشتری  5هایی که تعادل ضعیفی داشتند، حدود نشان داد بسکتبالیست( 0444)

طور کلی نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن بود که شناگران به(. 01)های مچ پا دچار شدند بودند، به اسپرین

گروه ورزشی دیگر دارند که ممکن  دوها تعادل پویای کمتری در مقایسه با سکتبالیستتعادل ایستای کمتر و ب

بنابراین به مربیان و پزشکیاران ورزشی پیشنهاد . های مچ پا در آینده باشدبین برای اسپریناست یک عامل پیش

بس و ستاره انجام دهند و  های تعادلیمنظم را با استفاده از آزمون( gnieecrcs)های غربالگری  شود برنامهمی

 .تعادل ورزشکاران را ارزیابی و افرادی را که به ضعف تعادل دچارند، شناسایی کنند
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