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  بدنی با رشتۀ تربیت پویا در دانشجویان پسر کارشناسی  مقایسۀ تعادل

  استفاده از آزمون زمان رسیدن به پایداري

دکتر صدرالدینین شجاع الد
1   

مهدي خالقی تازجی
2   

3حسین مهرابیان   
  

  چکیده

بدنی با استفاده از آزمون زمـان رسـیدن بـه     تربیت ۀن دانشجویان پسر کارشناسی رشتپویا در بی مقایسۀ تعادل: سابقه و هدف

   .بود )TTS( پایداري

بـدنی دانشـگاه    بدنی پسر دانشکده تربیت دانشجویان کارشناسی تربیت )86و  85، 84سال ( از بین سه ورودي: شناسی روش

با استفاده از آزمون زمان رسیدن بـه   ها تعادل پویاي آزمودنی .اب شدندتصادفی انتخ به طورآزمودنی  30تهران تعداد  معلّم تربیت

خارجی در حرکت  ـ  خلفی و داخلی ـ  این آزمون زمان رسیدن به پایداري را در دو جهت قدامی .پایداري مورد ارزیابی قرار گرفت

  .دهدفرود مورد ارزیابی قرار می ـ پرش

خلفی در بین  ـ  ن داد که اختالف میانگین زمان رسیدن به پایداري در جهت قدامینشا ANOVAنتایج آماري آزمون : ها یافته 

نتایج آزمون  .دار نبودي مختلف معنیها خارجی در بین ورودي ـ این اختالف در جهت داخلی ؛ امادار بودي مختلف معنیها ورودي

   .بود 84بهتر از ورودي  85و  86ي ها تعادل ورودي وضعیتخلفی  ـ تعقیبی نشان داد که در جهت قدامی

این ، بدنیرشتۀ تربیت تر ي پایینها در ترم 2و  1دروس تخصصی مثل آمادگی جسمانی  ۀبه ارائ توجهبا : گیري بحث و نتیجه

شـود دروس  مـی  پیشنهاد .نقش داشته باشد 85و  86احتمال وجود دارد که این دروس در بهبود تعادل پویاي دانشجویان ورودي 

 . ي باالتر نیز گنجانده شودها درسی دانشجویان تربیت بدنی در ترم ۀدر برنام 2و  1ی آمادگی جسمانی تخصص

  

  .آزمون زمان رسیدن به پایداري، بدنی دانشجویان تربیت، تعادل پویا: ي کلیديها واژه
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  مقدمه

فوتبـال و  ، دارد ماننـد بسـکتبال   فـرود  ـ  ي ورزشی که نیاز به پـرش ها یتفعالپا در  ي مچها بسیاري از آسیب

ق پس از پرش به قدرت پایداري و تعادل جهت محافظت اساسـی در برابـر   فرود موفّ .)16( دهدوالیبال رخ می

رو توانایی رسیدن سریع به پایداري یکـی از عوامـل مهـم در جلـوگیري از     از این .)27( ل نیاز داردآسیب مفص

پـا در نتیجـه اخـتالل در     ان وجود دارد که درصد باالي آسیب در مـچ این امک .)22( فی شده استآسیب معرّ

   .)27( قدرت یا تعادل و نقص در پایداري باشد

در بیشـتر   هـا  م تمـام آسـیب  چهـار حدود یک  .)24( ي ورزشی داردها پا بیشترین ریسک را در آسیب مچ      

پا در نتیجه  د دارد که درصد باالي آسیب در مچاین امکان وجو .)24، 12، 2( گذاردمیتأثیر پا  بر مچ ها ورزش

پا به دلیـل حرکـات    ي مچها به شیوع آسیب توجه با .)27( اختالل در قدرت یا تعادل و نقص در پایداري باشد

 اهمیـت ي ورزشـی از  هـا  مهـارت و  هـا  یتفعالکنترل پاسچر و تعادل در  ةشناسایی پدید ،)27( پرشی و برشی

زاي فـرود را کـه از حرکـات آسـیب     ـ  بسیاري از ورزشکاران حرکت پرش .)22، 4( باشدمیي برخوردار ها ویژ

ورزشکارانی که داراي پایـداري بهتـر    .)22( کنندي ورزشی اجرا میها یتفعالو  ها ورزشی است در حین رقابت

 گردند دیدگی میکمتر دچار آسیب، رسندفرود سریعتر به پایداري می ـ   باشند و پس از اجراي حرکت پرشمی

)22(.   

دهد که بیشتر این مطالعات راجـع  بررسی تحقیقات صورت گرفته در ارتباط با تعادل ورزشکاران نشان می      

بر تعادل  )17، 6( پا پا و اسپرین جانبی مچ ي مچها آسیب تأثیرو همچنین  )27، 6( به اثرات خستگی بر تعادل

از اینرو بحث استفاده از  .شودپا در این زمینه به کرات دیده می ي مچاه باشد که تحقیقات مربوط به آسیبمی

ي هـا  جهت ارزیابی تعادل و کنترل پاسچر از آزمون .باشدمی تأملنوع آزمون جهت ارزیابی تعادل مهم و قابل 

اري دسـتگاه پایـد  ، 2لی لـی تـک پـا    ،)TTS( 1ي زمان رسیدن به پایداري ها آزمون .شود میمختلفی استفاده 

یی هستند که کنترل پاسچر و تعـادل  ها روش )SEBT( )6 ،18( 4و تست تعادل گردش روي ستاره 3بایودکس

 SEBTتست  .مزایا و معایبی دارند ها هر کدام از این آزمون .دهندي پویا مورد ارزیابی قرار میها وضعیترا در 

ي عملکـردي مـورد   ها وضعیته تعادل را در ي رایج ارزیابی کنترل پاسچر و تعادل پویاست کها یکی از آزمون

  )SEBT( اکثر تحقیقات انجام شده پایداري پویا را با استفاده از تسـت تعـادل سـتاره اي    .دهدبررسی قرار می

اگرچـه ایـن    .انـد  دادهمورد ارزیابی قـرار   )1( یا دستگاه پایداري بایودکس )20( تست لی لی تک پا ،)19، 15(

 مهـارت پایداري ورزشـکار را در   ،دهند میمورد بررسی قرار  ي عملکرديها وضعیترا در پایداري پویا  ها تست

از خـود   هـا  به بیانی دیگر پایداري که ورزشکار در هنگام اجراي این تست .دهندورزشی مورد ارزیابی قرار نمی

بـه عنـوان مثـال     .دهـد  میورزشی از خود بروز  مهارتهمان پایداري نیست که در حین انجام  ،دهدنشان می

و نتـایج   )13ـ  5( تست تعادل ستاره اي که به دفعات جهت محاسبه تعادل و پایداري مورد استفاده قرار گرفته
  

1. Time to stabilization 
2. Single-leg hop test 
3. Stability biodex system 
4. Star Excursion Balance Test 
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زیرا پروتکلـی کـه    ؛باشد میورزشی ناتوان  مهارتدر محاسبه پایداري در حین ، کند میبیان  میرا به صورت ک

تست لی لی تک پا کـه پروتکـل    چنین هم .ورزشی ندارد يها مهارتشود شباهتی با  میدر این تست استفاده 

ي تعیـین پایـداري نـام بـرده     هـا  باشد و از آن به عنوان یکی دیگـر از روش  میآن مشابه حرکت فرود تک پا 

ـ   .کند میرا ارائه ن  یمنیز نتایجی عینی و ک، شود می صـورت  ه از همین رو عدم توانایی محاسبه پایداري پویـا ب

ل بر پایـداري پویـاي پاسـچر    ي پویا مانع از تشخیص اثرات ناپایداري مفصها استفاده از تست در هنگام  یمک

به همین دلیل استفاده از روش زمان رسیدن به پایداري عالوه بـر بیـان پایـداري بـه صـورت       .)22( گردد می

مـورد  ، باشد میزش زا در ور فرود که از حرکات آسیب ـ  پایداري ورزشکار را در پروتکل عملکردي پرش، کمی

   .)22( دهد میارزیابی قرار 

توانـد در   مـی ي ورزشی سروکار دارند ها یتفعالبدنی که همواره با  تربیت ۀارزیابی تعادل دانشجویان رشت      

از طـرف   .کمک کند شناسی و تعادل از جنبه عملکرد ورزشیتعادل از جنبه آسیب ـ  شناسایی دو موضوع مهم

بنـدي   چنـین زمـان   ریزي و همتواند در برنامه میبدنی تعادلی در دانشجویان تربیت عیتوضدیگر روشن شدن 

در دروس عملی کـه بـراي دانشـجویان رشـته      .بدنی کند تربیت ۀکارشناسی رشت ةشده در دور ي ارائهها واحد

ـ   ي مـچ هـا  شود که آسیبي ورزشی دیده میها شیوع آسیب، شودبدنی ارائه میتربیت تـرین  ه رایـج پـا از جمل

 بـه وسـیلۀ  ي مچ پا و تعادل پویـا  ها ي اندام تحتانی و بویژه آسیبها ارتباط بین آسیب .)29( باشدمی ها آسیب

بـه ارتبـاط تعـادل پویـا و اجـراي       توجهطرف دیگر با  از .)23، 10، 9( قان صورت گرفته استبسیاري از محقّ

ي مختلـف رشـته   هـا  تعـادل پویـا در بـین ورودي    وضـعیت قین بر این هستند کـه آیـا   محقّ، عملکرد ورزشی

به دروس عملـی کـه    توجهباشد یا نه؟ و با متفاوت می )دوم و سوم، ورودي سال اول( کارشناسی تربیت بدنی

تعادل پویا در بین ایـن   وضعیت، شودبدنی ارائه می رشتۀ تربیتل و دوم و سوم به دانشجویان ي اوها در سال

ي مختلـف  هـا  پویا در بین ورودي مقایسۀ تعادلرو هدف این مطالعه  از این .باشدمی به چه صورت ها ورودي

 . بدنی با استفاده از آزمون زمان رسیدن به پایداري بودرشتۀ تربیت

  

  شناسی روش

 30تهـران تعـداد    معلّـم  بدنی دانشگاه تربیـت  تربیت بدنی پسر دانشکدة از بین سه ورودي دانشجویان تربیت

 بـه طـور   )کیلوگرم 08/73±01/11: وزن، سانتی متر 50/178±24/8: قد، سال 73/21±09/1: سن( آزمودنی

سپس این افراد به محل آزمایشگاه دانشکده جهت اجـراي آزمـون زمـان رسـیدن بـه       .تصادفی انتخاب شدند

وي فـرود ر  ـ  جهت محاسبه زمان رسیدن به پایداري و اجـراي پروتکـل پـرش    .دعوت شدند )TTS( پایداري

 حد اکثربه منظور کسب  .پرش ارتفاع آزمودنی محاسبه گردد حد اکثر% 50صفحه نیرو در ابتدا الزم است که 

شـد کـه در   می از آزمودنی خواسته .از دستگاه دیجیتالی پرش سارجنت استفاده شدها،  پرش عمودي آزمودنی

که  حد ممکن دست خود را به باال بکشد بدون اینپرش ارتفاع ایستاده و تا  حد اکثرگیري مقابل وسیله اندازه

ي نوك انگشت میانی به عنوان نقطه صـفر دسـتگاه انتخـاب شـده و     ها انت .پاشنه پاي وي از زمین بلند شود
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پرش عمودي خود را انجـام   حد اکثرشد که سپس از آزمودنی خواسته می .شدمی دستگاه در این نقطه تنظیم

این ارتفاع بـه عنـوان    .)1شکل ( ك انگشت صفحه مخصوص دستگاه را لمس نمایدداده و در اوج پرش با نو

آزمونگر در فرم مخصـوص یادداشـت   به وسیلۀ دیجیتالی در دستگاه ثبت و  به صورتپرش عمودي  حد اکثر

، از هر آزمودنی خواسته شد که پرش عمودي را سه بار انجام دهد و پس از ثبت نمـرات هـر سـه بـار     .شدمی

پـرش عمـودي افـراد در واحـد      حد اکثر .شدپرش عمودي آزمودنی ثبت می حد اکثررین نمره به عنوان بیشت

  . متر ثبت گردیدسانتی

  

  

  
  نحوة محاسبۀ حد اکثر پرش ارتفاع آزمودنی .1شکل 

  

تـا   10العمل در دامنـه  ي عکسها که قابلیت ثبت نیروي )MIEمدل ( 1از یک صفحه نیروي سه محوره      

قابلیت ایـن نمونـه از    .استفاده شد ها گیري زمان رسیدن به پایداري آزمودنیجهت اندازه، هرتز را داشت 500

جـانبی و  ، خلفـی  ـ  العمل زمـین در سـه محـور قـدامی    ي عکسها باشد که نیرو صفحه نیرو بدین صورت می

  . کندعمودي را ثبت می

 50آمده معادل نقطـه   به دستکه عدد  ودیمرا بر عدد دو تقسیم نم پرش ارتفاع آزمودنی حد اکثردر ابتدا       

در کنار صفحه نیرو میله مدرجی قرار داده شد کـه در بـاالي آن    .پرش عمودي آزمودنی بود حد اکثردرصدي 

  . شدعالمتی به سمت صفحه نیرو کشیده می

  

1. Triaxial force plate   
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پرش ارتفاع  حد اکثرتاده و همانند آزمون از آزمودنی خواسته شد که روي صفحه نیرو در مقابل میله ایس       

از ارتفاع نوك انگشت میانی تـا عالمتـی کـه روي میلـه قـرار       .تا حد ممکن دست خود را به سمت باال بکشد

حـد  شد و در واقع ارتفاع آن عالمت نصـف میـزان    میپرش ارتفاع تنظیم  حد اکثردرصدي  50فاصله ، داشت

ي هـا  روي سطح زمـین نقـط   متري مرکز صفحه نیروسانتی 70سپس در فاصله .پرش ارتفاع آزمودنی بود اکثر

، گـذاري شـده  متري عالمتسانتی 70از آزمودنی خواسته شد تا از پشت فاصله  .گذاري شدو عالمت مشخّص

درصد حـداکثر ارتفـاع آزمـودنی     50که نشانگر ( با دو پا پرش کرده و پس از لمس عالمت باالي صفحه نیرو

را در ناحیـه لگـن    ها دست، در مرکز صفحه نیرو فرود آمده و به محض استقرار )پاي غالب( با یک پا )باشدمی

قبل از  .)2شکل ( سعی کند که تعادلش را حفظ نماید رو را نگاه کند وه ب سر را باال نگه داشته و رو، قرار داده

ر فـرود را چنـد بـا    ـ  شد تا حرکت پـرش یفرود به عمل آید از وي خواسته م ـ  که از آزمودنی آزمون پرشاین

گر نیز در این حالت نحوه حرکـت پـرش را بـه    آزمون .اجراي آزمون آشنا گردد انجام داده تا با شرایط و نحوة

هـر   .آمـد از وي آزمـون بـه عمـل مـی     ،کـرد  میکه آزمودنی اعالم آمادگی  میداد و هنگاآزمودنی آموزش می

صفحه نیرو  به وسیلۀالعمل زمین ي عکسها ات نیرواطّالع .مرتبه اجرا نمودفرود را سه  ـ  آزمودنی مانور پرش

ات نیـروي عکـس   اطّالعـ  .ثانیه ثبت شد 20 مدتبه  .یافتي که پاي فرد با صفحه نیرو تماس میها از لحظ

ات روي دسـتگاه  اطّالعـ ایـن   .شـد  صفحه نیرو ثبت می به وسیلۀخلفی  ـ  العمل در دو راستاي جانبی و قدامی

   .)26، 22، 21، 11( دگیر رایانه ذخیره شد تا جهت تجزیه و تحلیل بعدي مورد استفاده قرار

  

  
  قبل از پرش، حین پرش و هنگام فرود: پروتکل پرش ـ فرود: 2شکل 

  

بـه منظـور    .شـد  آوري جمـع  Hz200بـرداري  صفحه نیرو با فرکـانس نمونـه   فرود به وسیلۀ ـ  ات پرشاطّالع

بایـد دو برابـر حـداکثر     حـد اقـل   1برداري در انتقال فـوریر فرکانس نمونهها،  انی فرکانسپوشجلوگیري از هم
  

1. Fourier transformation  
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 Hz30فرود زیـر   ـ  ي خام در مانور پرشها ی که فرکانس سیگنالفرود باشد و از آنجای ـ  فرکانس مانور پرش

 .در نظـر گرفتـه شـود    Hz60ات بایـد  اطّالعآوري برداري جهت جمعفرکانس نمونه حد اقلبنابراین ، باشدمی

فرود یک نقطه کلیدي جهت محاسبه زمان رسیدن به  ـ  العمل در حرکت پرشنقطه اوج حداکثر نیروي عکس

حداکثر نیروي  .گیردآوري مورد ارزیابی بعدي قرار میات مربوط به آن پس از جمعاطّالعباشد که پایداري می

خط منطبق با ، شودالعمل منطبق مینیروي عکس اتاطّالعالعمل یک عالمت براي خطی است که بر عکس

بـرداري   در سـرعت نمونـه   .کنـد می مشخّصیکی از دو عاملی است که زمان رسیدن به پایداري را ، اتاطّالع

ممکن است نقطه حداکثر نیرو ثبت نشود و موجب اشتباه در محاسبه زمان رسـیدن بـه پایـداري    ، خیلی پایین

   .)26، 22، 21، 11( ات انتخاب شداطّالعآوري جهت جمع Hz200برداري رو سرعت نمونه از این .گردد

العمل جهت محاسـبه زمـان رسـیدن بـه پایـداري بـر       ي نیروي عکسها فهلّؤات ماطّالعتجزیه و تحلیل       

العمـل در  ي نیـروي عکـس  هـا  باشد که دریافتند نوسان در مولفـه می )8( 1ي گلدي و همکارانها اساس یافته

که یجایاز آن .باشدمی ري پاسچر ناشی از تغییر سطح اتکاعلت تغییرات در پایدام ایستادن روي یک پا بههنگا

العمل به عنوان بهترین شاخص جهت محاسـبه پایـداري پاسـچر در هنگـام     ي نیروي عکسها فهنوسانات مؤلّ

وسان در هنگام ایستادن روي یک پا ن حد اقلالعمل با ي نیروي عکسها فهمؤلّ، باشدایستادن روي یک پا می

انجامـد تـا   طول مـی  ی که بهزمان پایداري پویاي پاسچر به عنوان .دهنده پایداري مطلوب باشدتواند نشانمی

، العمل در حالـت ایسـتادن ثابـت شـود    ي نیروي عکسها فهفرود مشابه مؤلّ ـ  ي ابتدائی ناشی از پرشها فهمؤلّ

   .)22( تعریف شده است

 ـ  ي قـدامی هـا  فـه سپس مؤلّ، ات حذف شداطّالعي ها نویز )21( 2باتر ورث، با استفاده از فیلتر پایین گذر      

جداگانـه توسـط نـرم افـزار محاسـبات       به طورالعمل ي عکسها ات نیرواطّالع )ML( 4و جانبی )AP( 3خلفی

 .ثانیه در نظر گرفته شد 20تا  15و  15تا  10دو فاصله زمانی  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 5ریاضی متلب

ي که دامنه ها محاسبه شد و باز، العمل بودسپس دامنه این دو بازه زمانی که شامل تغییرات نیروي عکس .شد

بزرگتـرین عـدد    .انتخاب شد، که در آن آزمودنی پایداري مطلوب را دارد، آن کوچکتر بود به عنوان بازه زمانی

در واقع این خط افقـی   .شودالعمل قرار داده میي عکسها ت که روي نیرواین بازه زمانی معادل خط افقی اس

العمل هر دو جهت یکسویه شـد و از  ات نیروي عکساطّالعسپس  .باشددهنده حالت پایدار آزمودنی مینشان

العمـل قـرار    ي نیروي عکسها بر مؤلفه 36ي درجه هاه العمل یک نمودار چند جملنقطه حداکثر نیروي عکس

ي است که نمودار چنـد  ها ه العمل نقطي نیروي عکسها زمان رسیدن به پایداري در هریک از مؤلفه .ده شددا

نحوه محاسبه زمان رسـیدن بـه پایـداري را در حرکـت      3شکل  .کندخط افقی را قطع می 3ي درجه ها ه جمل

داده زمـان و محـور   شـان محـور افقـی ن   .دهدرا نشان می )ML( فرود یک آزمودنی در راستاي جانبی ـ  پرش
  

1. Goldie et al  
2. Butter Worth, Low Pass Filter  
3. Anterior Posterior(AP)  
4. Medial Lateral(ML)  
5. MatLab   
6. Unbounded third-order polynomial   
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-می تأثیرالعمل که وزن فاکتوري است که بر میزان نیروي عکساز آنجایی .باشددهنده نیرو میعمودي نشان

مخـل   متغیـر سازي و کنتـرل  شود بنابراین جهت همسانمخل در نظر گرفته می متغیرگذارد و به عنوان یک 

زمان رسـیدن بـه پایـداري در هـر سـه       .زمودنی تقسیم شدالعمل در هر دو راستا بر وزن آنیروي عکس، وزن

مرتبه اجراي آزمودنی محاسبه شد و سپس میانگین زمان در سه اجرا بـه عنـوان زمـان رسـیدن بـه پایـداري       

 و جـانبی  )AP( خلفـی  ـ  زمان رسیدن به پایداري براي هر آزمودنی در دو راسـتاي قـدامی   .آزمودنی ثبت شد

)ML( پـس از   .شـد در نظر گرفته ، رسد مین زمانی که آزمودنی در آن راستا به پایداري محاسبه شد و به عنوا

تعـادل   وضـعیت جهـت مقایسـه    )ANOVA( ات از روش آماري تحلیل واریانس یک راهـه اطّالعآوري  جمع

  . ي مختلف استفاده شدها دانشجویان در ورودي

  

  
  ین در راستاي جانبی در حرکت پرش ـ فرودهاي عکس العمل زم زمان رسیدن به پایداري، نیرو: 3شکل 

  

  ها یافته

اکثـر   فرود الزم بـود کـه حـد    ـ  قبل از انجام آزمون پرشها،  جهت محاسبه زمان رسیدن به پایداري آزمودنی

بـین   مهـارت مخـل   متغیـر و در واقـع حـذف    ها جهت یکسان کردن پرش آزمودنی ها پرش عمودي آزمودنی

درصدي میزان حداکثر پرش عمودي آزمودنی جهت انجـام پروتکـل    50ي شود و نقطه رگی اندازهها،  آزمودنی

پرش ارتفاع و آزمون زمان رسیدن بـه پایـداري    حد اکثر% 50ات مربوط به اطّالع .فرود محاسبه گردد ـ  پرش

  . نشان داده شده است 1شمارة خلفی در جدول  ـ خارجی و قدامی ـ در دو جهت داخلی
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  هاي مختلف درصد حد اکثر پرش ارتفاع و زمان رسیدن به پایداري در ورودي% 50 .1جدول 

  ها جهت                 

  

  سال ورود

  حد اکثر % 50

  )سانتی متر( پرش ارتفاع

  )ثانیه(زمان رسیدن به پایداري 

  جهت قدامی ـ خلفی  جهت داخلی ـ خارجی

  27/3±34/0  08/2±82/0  65/27±83/2  ) 86ورودي (سال اول 

  06/3±24/0  73/1±86/0  33/26±96/2  ) 85ورودي (سال دوم 

  41/3±22/0  15/2±72/0  5/29±95/1  ) 84ورودي (سال سوم 

  

مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار      هـا  داده )ANOVA( با استفاده از روش آماري تحلیل واریانس یک راهـه       

بـدین   )TTS( ون زمان رسیدن بـه پایـداري  در مورد آزم )ANOVA( نتایج تحلیل واریانس یک راهه .گرفت

اثر  ANOVAبه نتایج آزمون  توجهخلفی با  ـ  در مورد زمان رسیدن به پایداري در راستاي قدامی .صورت بود

کل اخـتالف میـانگین زمـان     به طورتوان گفت  میدر واقع  .)= 32/4F (2,27)و P≥ 05/0( بود دار معنیشرایط 

بـوده اسـت    دار معنی )ي مختلفها ورودي( ي مختلفها خلفی در گروه ـ  رسیدن به پایداري در راستاي قدامی

  . داشته است تأثیرخلفی  ـ به تعریف دیگر سال ورود بر زمان رسیدن به پایداري در راستاي قدامی

خارجی نشان داد که اثـر شـرایط    ـ  ر راستاي داخلیدر مورد زمان رسیدن به پایداري د ANOVAنتایج       

بر زمان رسیدن  )سال ورودي( ي مختلفها به عبارت دیگر گروه .)= 69/0F (2,27)و P≥ 51/0( دار نیستمعنی

  . دار نداشته استمعنی تأثیرخارجی  ـ به پایداري در راستاي داخلی

 85و  84بـین دو گـروه    تنهـا خلفـی   ـ  تاي قـدامی نتایج آزمون تعقیبی بن فرونی نشان داد کـه در راسـ        

نیـز نزدیـک بـه     86و  85اگرچه اختالف میانگین بین گـروه   .)2جدول ( دار بوده استاختالف میانگین معنی

  . نبود دار معنیاختالف میانگین  86و  84در این گروه و گروه  ،ي بوددار معنی

  

  TTSدر دو جهت قدامی ـ خلفی و داخلی ـ خلفی آزمون  اختالف میانگین و آزمون تعقیبی بن فرونی. 2جدول 

اختالف میانگین   ها گروه

  قدامی ـ خلفی
  .)sig(قدامی ـ خلفی 

اختالف میانگین 

  داخلی ـ خارجی
  .)sig(داخلی ـ خارجی 

  85/0  42/0  03/0*  35/0  85ـ  84

  1  07/0  1  14/0  86ـ  84

  1  35/0  06/0  21/0  85ـ  86
 p≥ 05/0داري در سطح  معنی*  
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 میانگین زمان رسیدن به پایداري در راستاي قـدامی ، شود میطور که مشاهده  همان 1به جدول  توجهبا       

قرار داشتند در  85یی که در گروه ورودي ها یعنی آزمودنی .باشد می 84کمتر از ورودي  85خلفی در ورودي  ـ

از  .خلفی سریعتر به پایداري رسـیدند  ـ  در راستاي قدامی، ندقرار داشت 84یی که در گروه ها مقایسه با آزمودنی

یی کـه در گـروه   هـا  قرار داشتند نیز در مقایسه بـا آزمـودنی   86یی که در گروه ورودي ها طرف دیگر آزمودنی

  . نبود دار معنیهرچند که از نظر آماري این اختالف ، سریعتر به پایداري رسیدند، قرار داشتند 84ورودي 

  

  گیريتیجهبحث و ن

بـدنی بـا اسـتفاده از     تربیـت  ۀپویا در بین دانشجویان پسر کارشناسی رشت مقایسۀ تعادلهدف از این تحقیق 

 ـ  داخلی و داخلـی  ـ  قدامی( که تعادل پویا را در دو جهت TTSدر آزمون  .آزمون زمان رسیدن به پایداري بود

نتـایج نشـان داد کـه اخـتالف     ، کنـد  مـی ارزیابی  ي عکس العمل زمینها هم با استفاده از نیرو و آن )خارجی

ایـن   ؛ امـا دار بـود ي مختلف معنیها خلفی در بین ورودي ـ  میانگین زمان رسیدن به پایداري در جهت قدامی

نتایج آزمون تعقیبی نشان داد که  .دار نبودي مختلف معنیها خارجی در بین ورودي ـ  اختالف در جهت داخلی

  . بود 84بهتر از ورودي  85و  86ي ها تعادل ورودي وضعیت خلفی ـ در جهت قدامی

بـدین ترتیـب    .انجام شد 87ـ  88ارزیابی تعادل پویا از دانشجویان تربیت بدنی در نیمسال اول سال تحصیلی 

بـدنی را   رشـتۀ تربیـت  نیمسال سابقه تحصـیل در   6 حدوداً، قرار گرفتند 84 )ورودي( دانشجویانی که در گروه

 نیمسـال و دانشـجویانی کـه در گـروه     4قـرار گرفتنـد حـدودا     85 )ورودي( دانشجویانی که در گروه .داشتند

   .بدنی را داشتند رشتۀ تربیتنیمسال سابقه تحصیل در  2 قرار گرفتند حدوداً 86 )ورودي(

بـدنی   رشـتۀ تربیـت  تعادل در بـین دانشـجویان    وضعیتفانه هیچ تحقیقی یافت نشد که به بررسی سأمت      

بدنی  رشتۀ تربیتدر بین دانشجویان  ها پرداخته باشد و اکثر تحقیقات انجام شده نیز به بررسی و شیوع آسیب

ي مشابه تحقیقات معدودي است که در زمینه تعادل انجـام  ا نتایج این تحقیق تا حدام؛ )28، 29( ندا ه پرداخت

   .)3، 14، 25( شده است

دختران دانشجوي ورزشکار بـا   )TTS( ،آزمون زمان رسیدن به پایداري 2010ل وبستر و همکاران در سا      

بازسازي شده را با گروه کنترل مقایسه کرده و بیان کردند که باالتر بودن آزمون زمـان   میلیگامنت صلیبی قدا

 عیتوضـ دهـد و   مـی رسیدن به پایداري در دختران دانشجو نسبت به گروه کنترل اختالف معناداري را نشان 

   .)25( برخی از نتایج پژوهش حاضر هم خوانی دارد تعادل غیر ورزشکاران نسبت به ورزشکاران بهتر بود که با

در  )TTS( اي را بر روي آزمون زمان رسیدن به پایداري مطالعه 2011لوون و همکاران در سال  چنین هم      

و نتیجه گرفتند که تکواندو  .انجام دادند، داشتندسال در سطح باشگاهی تمرین  3تا  1تکواندو کارانی که بین 

ي نتایج تحقیـق حاضـر را نیزتائیـد    ها کاران از تعادل بهتري نسبت به افراد غیر ورزشکار برخوردارند که یافته

   .)14( کند می
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ن خستگی بر بیومکانیک پریـد  تأثیر«با عنوان  2010برازن و همکاران در سال  به وسیلۀدر تحقیقی که       

عمـل  ه قبل و بعد از انجام پروتکل ب )TTS( آزمون زمان رسیدن به پایداري »فرود تک پا ـ  پرش، در حرکت

 ـ  حاکی از آن بود که اختالف میانگین زمان رسیدن بـه پایـداري در جهـت قـدامی     به دست آمده،نتایج  .آمد

   .)3( ی دارددار است که با نتایج تحقیق حاضر هم خوانمعنی ها خلفی در بین آزمودنی

خصوصـأ تمرینـات   ، افرادي که تمرینات تعـادلی ، دهد میدر مجموع مطالعات انجام شده بر روي تعادل نشان 

داراي تعادل بهتري بوده ، دهند میتقویت عضالت اندام تحتانی و غیره را انجام ، ي تعادل بدنها ویژه سیستم

عدم تمـرین  ، خستگی، دیدگی آسیب( کاهش یافتهي تعادلی بدنشان ها که به نحوي درگیري سیستم و نفراتی

  . از تعادل کمتري برخوردارند )و غیره

 .ي مختلـف بـود  ها بدنی در وروديرشتۀ تربیتتعادل دانشجویان  وضعیتدر تحقیق حاضر هدف بررسی       

 بـدنی  ترشـتۀ تربیـ  ل و دوم آید آن است که دانشـجویان ورودي سـال او  آنچه از نتایج تحقیق حاضر بر می

جـدول  ( باشندبهتر می )84ورودي ( تعادل در مقایسه با ورودي سال سوم وضعیتاز لحاظ  )85و  86ورودي (

داخلـی در گـروه    ـ  قدامی میانگین زمان رسیدن به پایداري در جهت 1 به جدول توجهبا  چنین هم .)1شمارة 

در  84در مقایسـه بـا گـروه     85ویاي گـروه  این بدان معنی است که تعادل پ .بوده است 84کمتر از گروه  85

نیز  84از گروه  86جهت مذکور میانگین زمان رسیدن به پایداري در گروه  در چنین هم .بهتر بود TTSآزمون 

 دار معنـی اگرچه این اختالف نیز از لحـاظ آمـاري   ، بهتر بود 84از گروه  86یعنی تعادل پویاي گروه  .کمتر بود

  . نبود

تعادل پویا در دانشجویان با سابقه تحصیل کمتر در مقایسه با  وضعیتکلی نشان داد  به طورري نتایج آما      

توان چنـین مطلبـی را عنـوان     میقطع ن به طوره اگرچه البتّ .باشدبهتر می، دانشجویان با سابقه تحصیل بیشتر

 TTSدن به پایـداري در آزمـون   و سریعتر رسی 85و  84ي در دو گروه دار معنیبه مشاهده  توجهلیکن با ، کرد

قطع  به طورهر چند که  .توان استنباط نمود میاي را  چنین نتیجه 84در مقایسه با ورودي  86و  85در ورودي 

به عنوان یـک  ، بهرحال .نبود 86و  85ي ها زمان رسیدن به پایداري به نفع ورودي، TTS در دو جهت آزمون

  . ي باالتر بوده استها ي پایینتر بهتر از وروديها در ورودي TTSرسد نتایج آزمون  مینظر ه نتیجه کلی ب

بـدین   هـا  شـد کـه برنامـه آن    مشـخّص ، عمل آمـد ه به بررسی که از برنامه درسی دانشجویان ب توجهبا       

یی ماننـد آمـادگی   هـا  بدنی واحد رشتۀ تربیتي ابتدایی ورود به ها دانشجویان در ترم معموالًصورت است که 

ي هـا  فـاکتور  2و  1ي دروس آمادگی جسـمانی  ها سرفصل .گذرانندرا می )2( و آمادگی جسمانی )1( یجسمان

، چـابکی ، سـرعت ، قدرت و استقامت عضـالنی ، گیرد که شامل استقامت عمومیآمادگی جسمانی را در بر می

کسب حد نصـاب   ي مذکور را جهتها و دانشجویان باید فاکتور .باشدعضالنی می ـ  تعادل و هماهنگی عصبی

ي باالتر دروس ارائه شـده  ها از طرف دیگر در ورودي .تمرین کنند 2و 1ي آمادگی جسمانی ها قبولی در واحد

   .باشدي ورزشی میها صی رشتهبدنی بیشتر دروس تخصرشتۀ تربیتدر 
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ي ورزشـی  ها یتفعالدر  ي روزانه و اجراي عملکرد بهینهها یتفعالاز طرفی کنترل پاسچر و تعادل پویا در       

عضالنی بر اندام تحتـانی   ـ  دامنه حرکتی و هماهنگی عصبی، قدرت تأثیربه  توجهبا  از این رو .ضروري است

گونـه تکـالیف   یی که پایداري را در اجراي ایـن ها فاکتور، در هنگام اجراي تکالیف عملکردي خاص در ورزش

را  هـا  یتفعالگونه بر مفصل در هنگام اجراي این مؤثّرشته یا عوامل گذا تأثیرتواند بر عملکرد دهد میتغییر می

تعادل پویا در بـین دانشـجویان    وضعیترسد که  نظر میه چنین ب، به نتایج تحقیق توجهبنابراین با  .تغییر دهد

ر میـزان کـاهش   تعـادل د  اهمیـت نظر بـه   .باشدي باالتر بهتر میها تر در مقایسه با وروديي پایینها ورودي

بدنی  رشتۀ تربیتي دروس ها شود در هنگام تعیین سرفصلمی پیشنهاددیدگی و بهبود عملکرد ورزشی آسیب

  . بیشتري قرار گیرد توجهله مورد این مسأ

  

  منابع

1. Arnold, B.L., Schmitz, R.J. 1998. Examination of balance measures produced by the 
biodex stability system. J Athl Train. 33:323-327. 

2. Boruta, P.M., Bishop, J.O., Braly, W.G., Tullos, H.S. 1990. Acute lateral ankle 
ligament injuries: a literature review. Foot Ankle. 11:107–113. 

3. Brazen D.M., Todd M.K., Ambegaonkar J.P., Wunderlich R., Peterson C. 2010. The 
effect of fatigue on landing biomechanics in single-leg drop landings. Clin J Sport 
Med, 20(4): 286-92.  

4. Cote, K.P., Brunet, M.E., Gansneder, B.M., Shultz. S.J. 2005. Effect of pronated and 
supinated foot postures on static and dynamic postural stability. J Athl Train. 

40(1):41-46. 
5. Earl, J., Hertel, J. 2001. Lower-extremity muscle activation during the star excursion 

balance tests. J Sport Rehabil. 10:93-94. 
6. Gribble, P. 2003. The star excursion balance test as a measurement tool. Athl Ther 

Today. 8(2), 46-47. 
7. Gribble, P., Hertel, J., Denegar, C., Buckley, W. 2004. The effects of fatigue and 

chronic ankle instability on dynamic postural control. J Athl Train. 39(4):321-329. 
8. Goldie, P.A., Bach, T.M., Evan, O.M. 1989. Force platform measures for evaluating 

postural control: reliability and validity. Arch Phys Med Rehabil. 70:510-517.  
9. Goldie, P.A., Evan, O.M., Bach T.M. 1991. Postural control following inversion 

sprain of the ankle. J Am Podiatr Med Assoc. 81:243-247. 
10. Goodwin-Gerberich, S.G., Luhmann, S., Finkle, C., Periest, G.D., Beard, B.J. 1982. 

Analysis of severe injuries associated with volleyball activities. Phys Sports Med. 
15(8):75-79. 

11. Hof, A.L., Gazendam, M.G.J., Sinke, W. E. 2005. The condition for dynamic  
stability. J of Biomech. 38:1-8. 

12. Jerosch, J., Bischof, M.1996. Proprioceptive capabilities of the ankle in stable 
andunstable joints. Sports. Exerc Inj. 2:167–171. 

13. Kinzey, S., Armstrong, C. 1998. The reliability of the star-excursion test in 
assessing dynamic balance. J Orthop Sports Phys Ther.7(5):356-360. 



88   90پاییز و زمستان/ شماره چهاردهم/ سال هفتم/ ۀ فیزیولوژي ورزشی کاربردينام پژوهش  

14. Leong HT, Fu SN, Ng GY, Tsang WW. 2011. Low-level Taekwondo practitioners 
have better somatosensory organisation in standing balance than sedentary people. 
Eur J Appl Physiol. 11. 

15. Matthew, L. 2006. The effect of activity related fatigue on dynamic postural control 
as measured by the star excursion. Master Of Science Thesis. Morgantown West 
Virginia. 

16. McGuine, T., Greene, J., Best,T., Leverson, G. 2000. Balance as a predictor of ankle 
injuries in high school basketball players. Clin J Sports Med. 10:239 –244. 

17. Nashner, L.M. 1990. Sensory, neuromuscular, and biomechanical contributions to 
human balance. In Duncun PW, editor: Balance: Proceeding of APTA Forum, 
Alexanderia, Va, APTA. 

18. Newton, R.A. 1989. Review of tests of standing balance abilities. Brain 
Injury.3:335-343. 

19. Olmsted, L.C., Carcia, C.R., Hertel, J., Shultz, S.J. 2002. Efficacy of the star 
excursion balance tests in detecting reach deficits in subjects with chronic ankle 
instability. J Athl Train. 37(4): 501-506. 

20. Reiman, B.L., Caggiano, N.A., Laphart, S.M. 1999. Examination of a clinical 
method of assessing postural control during a functional performance task. J Sport 
Rehabil. 8:171-183. 

21. Ross, S.E., Guskiewicz, K.M. 2004. Examination of static and dynamic postural 
stability in individual with functionally stable and unstable ankles. Clin J Sport 
Med. 14(6):332-338. 

22. Ross, S.E., Guskiewicz, K.M. 2003. Time to stabilization: A method for analyzing 
dynamic postural stability. Athl Ther Tod. 8(3):37-39. 

23. Tropp, H., Odenrick, P., Gilliquist, J. 1985. Stabilometry recording in functional and 
mechanical instability of the ankle joint. Int J Sports Med. 6:180-182. 

24. Verhagen, E., Bobbert, M., Inklaar, M., Kalken, M.V., Beek, A.V.D., Bouter, L., 
Mechelen, W.V. 2005. The effect of a balance training program on centre of 
pressure excursion in one-leg stance. Clin Biomech. 20:1094–1100. 

25. Webster K.A., Gribble P.A. 2010 . Time to stabilization of anterior cruciate 
ligament-reconstructed versus healthy knees in National Collegiate Athletic 
Association Division I female athletes. J Athl Train, 45(6): 580-5. 

26. Wikstrom, E.A., Tillman, M.D., Borsa, P.A. 2005. Detection of dynamic stability 
deficits in subject with functional ankle instability. J Med & Sci in Sport & Exe. 
169-175. 

27.Wikstrom, E, A., Powers, M.E., Tillman, M.D. 2004. Dynamic stabilization time 
after isokinetic and functional fatigue. J Athl Train.  39(3):247-253  

- بررسی انواع و علل آسیبهاي ورزشی در دانشجویان دختر سال آخر رشته تربیت. 1376. شهیدي، فرشته. 28

  .معلم تهراننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیتپایان. 75-76بدنی دانشگاههاي تهران در سال 

- یزان آسیبهاي ورزشی بین دانشجویان پسر سال آخر رشته تربیتبررسی انواع و م. 1376. کاوه، بابک. 29

نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی پایان. 75-76بدنی دانشگاههاي تهران در سال تحصیلی 

  .واحد تهران مرکز


