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  چكيده
هاي ورزشي نقش مهمي دارد و ورزشكار را در رود كه در اجراي مهارتشمار مي تعادل از فاكتورهاي آمادگي جسماني به

هاي مختلف با توجه به ويژگي و اقتضاي رشتة ورزشي ورزش. رساندحفظ وضعيت مناسب و رسيدن به اهدافش ياري مي
. هاي متفاوتي در حفظ تعادل برخوردارندهاي مختلف از توانايي ورزشكاران رشتهبه ميزان متفاوتي از تعادل نياز دارند و 

اي چند حرفههاي عملكردي تعادل در دختران نوجوان و جوان نيمهسنجي آزمونبنابراين هدف از اين پژوهش، پايايي
كواندو از دو گروه نوجوانان هاي بدمينتون، بسكتبال و تاي از رشتهحرفهورزشكار نيمه 66. رشتة ورزشي منتخب است

عنوان آزمودني در اين مطالعه شركت  سال كه از سالمت عمومي برخوردار بودند، به 20- 30سال و جوانان  15-10
زمان (و پويا ) Y(پويا ، نيمه)و فرشته BESSرومبرگ، لك، رومبرگ، شارپندلك(هاي تعادل ايستا آزمون. كردند

براي كاهش اثر يادگيري، هر نوبت . دهي توسط آزمونگر اجرا شد در سه نوبت نمره) ندمبرخاستن و رفتن و راه رفتن تا
براي محاسبة ميانگين و انحراف استاندارد اطالعات از آمار توصيفي و براي . ساعت انجام گرفت 72دهي به فاصلة نمره

نتايج نشان داد كه . استفاده شد ≥05/0Pداري  در سطح معنا ICCاز آمار استنباطي با آزمون ها تعيين پايايي آزمون
در  در هر سه رشتة ورزشي در گروه نوجوانان و جوانان و آزمون زمان برخاستن و رفتن Yلك، فرشته و هاي لكآزمون

ارزيابي تعادل  هاي پايا را برايتوان آزمونبا توجه به نتايج تحقيق مي .بدمينتون و تكواندو در گروه جوانان پايا شدند
 .هاي ورزشي توصيه كردد ورزشكار در جهت عملكرد بهتر و پيشگيري از آسيب در فعاليتافرا

  
  هاي كليديواژه
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  مقدمه
هاي روزمره نقش هاي ورزشي و فعاليتتعادل يكي از عوامل آمادگي جسماني است كه در اجراي مهارت

نقش ). 16(رساند دارد و ورزشكار را در حفظ وضعيت مناسب و رسيدن به اهدافش ياري ميمهمي 

توانند است و ورزشكاران بدون داشتن تعادل كافي نمي پررنگهاي ورزشي تعادل در بيشتر رشته

عوامل مؤثر بر تعادل، متفاوت است؛ دامنة حركتي، قدرت عضالني و . حركات خود را اجرا كنند

اگرچه اثر ). 9(شود مي عضالني براي حفظ تعادل منجر -حركتي به سازگاري عصبي -حسي يكپارچگي

- ها و سازگاريرسد كسب هماهنگينظر مي تمرينات ورزشي در بهبود تعادل به اثبات رسيده است، به

 هاي ورزشي منجرهاي مختلف در اين رشتههاي ورزشي متفاوت به كسب تعادلهاي مختلف در رشته

بررسي چنين رو  ازاين. ها بيشتر جنبة اختصاصي داشته باشدتعادل نيز همانند ساير عملكرد شود و

تواند براي مربيان، درمانگران و ورزشكاران در انجام هرچه سازگاري در عملكرد ورزشي ورزشكاران مي

 انجام رسدمي نظر به). 9(بندي تمرينات اهميت خاصي داشته باشد  ها، طراحي و زمانبهتر ارزيابي

 ورزشي مختلف هاي رشته ورزشكاران در مقايسة تعادل و تعادل هايارزيابي آزمون دربارة بيشتر تحقيقات

 سالمت سطح و ورزشي عملكرد ارتقاي راستاي در تحقيقات گونهاين. شود منتهي ارزشمندي هايپاسخ به

  .گيردمي انجام درماني هايهزينه و ورزشي هايآسيب كاهش همچنين استعداديابي و جامعه،

 شود، چراكه مي محسوب زندگي طول در عملكردي استقالل و تحرك اساس تعادل حفظ توانايي

 تعادل .)2(است  ورزشكاران خصوص به و تمام افراد براي فعاليت فاكتورهاي ترين مهم از يكي تعادل

 تعادل كاهش كه است حالي در اين كند، مي عمل آسيب از پيشگيري در محافظتي عامل يك عنوان به

تعادل، توانايي حفظ پايداري  .)14(كند  فراهم را آسيب بروز زمينة و شود منجر عملكرد افت به تواندمي

كه بتواند در مقابل نيروهايي كه قصد بر هم  طوري وقتي بدن از استحكام خوبي برخوردار باشد، به. است

ورت تعادل پايدار است، در غير اين صورت تعادل ناپايدار زدن تعادل او را دارند، مقاومت كند، در اين ص

در واقع، تعادل مهارت حركتي است كه پويايي وضعيت بدن را در جلوگيري از افتادن ). 11(خواهد بود 

سه سازوكار فيزيولوژيك اصلي در حفظ تعادل بدن وجود دارد تا بدن را از تغييرات آگاه . كند مي توصيف

هاي بينايي، اين سازوكارها شامل سيستم. را براي حفظ وضعيت بدن مشخص سازدهايي كند و واكنش

 هاي ورزشي در محيطي پويا انجام از آنجا كه بيشتر فعاليت ).10،4( دهليزي و حسي عمقي است

موضوع كه از بين اين  .)21،20(اي دارد  هاي ورزشي اهميت ويژهگيرند، تعادل براي اجراي مهارتمي

ورزشكار عملكردي تعادل، كدام براي افراد نوجوان، جوان، ميانسال، زن، مرد، ورزشكار و غيرهاي آزمون
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اي دارد، چراكه سن، جنسيت و ميزان فعاليت از عوامل مؤثر در تعادل هستند مناسب است، اهميت ويژه

 .هاي تعادل مدنظر قرار گيردبايد اصل اختصاصي بودن آزمونو 

هاي ورزشي با پديدة تعادل عجين و طور خاص اغلب فعاليت ولي به اي عام است،تعادل پديده

هاي ناگهاني، تغيير علت وجود سرعت زياد در حركات، توقف طور مثال، در بسكتبال به به. اند آميخته

ها و بسياري از حركات ديگر در حمله و دفاع، تأكيد بر هاي مختلف، پرشجايي در جهت مسيرها و جابه

است كه با راكت و  ورزشيدمينتون باز سوي ديگر، ). 5(ورد توجه بيشتر مربيان است حفظ تعادل، م

بازي بدمينتون سرعتي بوده و نيازمند استقامت، دقت، تعادل و  .دگير انجام مي توپ پردار يا پالستيكي

اجراي در دو وضعيت مبارزه با حريف يا تكواندوكاران نيز  .)10( هاي بسيار سريع است گيري تصميم

هاي فوقاني و تحتاني با پاي هايي را با اندامهاي مربوط، همزمان مهارت حركات نمايشي يا تمرين مهارت

اي مناسب تعادل خود را حين اجراي  گونه آنها اغلب بايد به. كنند برهنه و بر روي سطوح سخت اجرا مي

 -ها به تمركز زياد و سازگاري عصبيگونه مهارتانجام اين ).23( ها حفظ كنندسريع و پرشتاب مهارت

  .داردمنظور حفظ فعال مركز ثقل در محدودة سطح اتكا در راستاي عمودي و افقي نياز  عضالني مناسب به

حفظ و تعادل ايستا عبارت است از . اندبندي كرده پويا و پويا دستهتعادل را به سه صورت ايستا، نيمه

عبارت است از توانايي حفظ يك  پوياتعادل نيمه). 11(بت نگهداري حالت پايدار بدن در وضعيت ثا

). 18( كه قسمتي از سطح اتكا در انجام آن مهارت درگير باشد حين انجام يك مهارت زمانيوضعيت در 

  ).11(جايي است  حفظ و نگهداري حالت پايدار بدن هنگام حركت و جابهتعادل پويا نيز 

شود، اما فعاليت موالً توسط مچ پا و عضالت آن حفظ ميدر حين وضعيت كامالً ايستا، تعادل مع

اين امر دليل همبستگي پايين . تنهايي كافي نيست عضالت مچ پا حين راه رفتن براي حفظ تعادل به

گيري هر كدام، از به همين سبب براي ارزيابي و اندازه. پويا و پوياست هاي تعادل ايستا، نيمهبين آزمون

  ). 7(شود رد با هدف خاص استفاده ميف هاي منحصربهآزمون

هاي آزمون تا چه اندازه دقيق و هاي استاندارد است، يعني نمرههاي آزمونيكي از ويژگي يپاياي

گيري در شرايط يكسان تا چه اندازه نتايج  با اين امر سروكار دارد كه ابزار اندازهعاري از خطايند و 

صورت مستقل بر يك گروه  كه به ها هاز نمر اي مجموعههمبستگي ميان «و  دهد دست مي يكساني به

 يزماني كوتاه ةگيري را در فاصل اگر ابزار اندازه ،به بيان ديگر .تچقدر اس» دست آمده است آزمودني به

براساس اين مفهوم آزموني . نتايج حاصل نزديك به هم باشد ،چندين بار به گروه واحدي از افراد بدهيم

  ).22(گيري را داشته باشد واريانس خطاي اندازهپاياست كه كمترين 
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 70/0شود و معيار كلي براي مقبوليت آن، مقادير باالي اندازة پايايي با ضريب همبستگي بيان مي

. شودپيشنهاد مي) ICC(گروهي  در محاسبة ضريب پايايي، روش آماري همبستگي درون. ذكر شده است

شاخص ) ICC(گروهي  پايايي درون. كندچندين مرتبه برآورد ميگيري را در پايايي اندازه ICCضريب 

هرچه ). 16(آزمون مجدد در مقايسه با ضريب همبستگي پيرسون است  -تري از پايايي آزمونمناسب

ها يا پراكندگي در  تر باشد، يعني هرچه دامنة تغيير نمرهگيري ناهمگونگروه از لحاظ توانايي مورد اندازه

تر باشد، دامنة هرچه نوع آزمون دقيق همچنين ).17(تر است  د، ضريب پايايي بزرگگروه بيشتر باش

توان گفت رو مي ازاين. سنجد، در نتيجه پايايي باالتري نيز داردگيري را ميوسيعي از توانايي مورد اندازه

گرفته در  انجام مطالعات). 3(تر بودن آن آزمون است  دليل دقيق آزمون مجدد به -پايايي بيشتر در آزمون

) 1386(عسگري، تيمور و همكاران طور مثال  به. هاي تعادل اندك استحوزة تعيين پايايي آزمون

 پايايي مقياس تعادلي برگ در ارزيابي تعادل كودكان فلج مغزي اسپاستيك بررسيموضوعي را با عنوان 

سال و با  6-12با دامنة سني كودك مبتال به فلج مغزي اسپاستيك  20در اين مطالعه . مطالعه كردند

از . طور غيرتصادفي در مطالعه شركت كردند به) X ،84/1=SD=35/7(ميانگين سني و انحراف معيار 

هاي دو آزمونگر استفاده  منظور همبستگي بين نمره به) ICC(اي طبقه آزمون ضريب همبستگي درون

و توافق در ) P ،985/0=ICC=001/0(آزمونگر ، توافق دو آمده دست بهبا توجه به ضرايب همبستگي  .شد

مقياس تعادلي برگ داراي پايايي اينترريتر و اينتراريتر . عالي بود) P ،994/0=ICC=001/0(يك آزمونگر 

عنوان معيار  در نهايت آزمون برگ به. استگيري تعادل در كودكان فلج مغزي اسپاستيك  باال براي اندازه

 نيز در )2007(همكاران  و برسل). 8(تعادل كودكان فلج مغزي پيشنهاد شد كلينيكي پايا براي ارزيابي 

 و بسكتباليست فوتباليست، دانشجو ورزشكار زنان در پويا و ايستا تعادل مقايسة«عنوان  با تحقيقي

 زن 11 سال، 20 سني ميانگين با دانشجو فوتباليست زن 11 در پويا و ايستا تعادل مقايسة به» ژيمناست

 سال 21 سني ميانگين با دانشجو ژيمناست زن 12 و سال 21 سني ميانگين با دانشجو بسكتباليست

 ستاره تعادلي آزمون از پويا تعادل ارزيابي براي و بس آزمون از ايستا تعادل ارزيابي براي .پرداختند

 بيشتري ايستاي تعادل هاژيمناست و بيشتري پوياي تعادل هافوتباليست داد نشان نتايج .كردند استفاده

 در پويا تعادل«عنوان  با تحقيقي در) 2004(داولين  همچنين. )11(دارند  هابسكتباليست با مقايسه در

 سال 13 سني ميانگين با ژيمناست زن 28(ژيمناست  57 در پويا تعادل مقايسة به» ايحرفه ورزشكاران

 30 و سال 19 سني ميانگين با زن 28(فوتباليست  58 و )سال 20 سني ميانگين با ژيمناست زن 29 و

 سني ميانگين با مرد 32 و سال 17 سني ميانگين با زن 38(شناگر  70 ،)سال 20 سني ميانگين با مرد
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 )سال 17 سني ميانگين با مرد 31 و سال 17 سني ميانگين با زن 30(غيرورزشكار  فرد 61 و )سال 16

 تعادل بيشترين هاژيمناست داد نشان نتايج .كرد استبيلومتر استفاده از پويا تعادل ارزيابي براي .پرداخت

مشاهده شد  وزن و قد با پويا تعادل بين منفي و دار معنا ارتباط و داشتند هاگروه ساير با مقايسه در را پويا

تعادل در هاي عملكردي با مروري بر مطالعات گذشته، تحقيق حاضر با هدف بررسي پايايي آزمون ).15(

 .ورزشكاران با تأكيد بر سن و نوع فعاليت ورزشي انجام گرفت

 

  شناسي روش
سال و  10-15هاي بدمينتون، بسكتبال و تكواندو از دو گروه نوجوانان اي از رشته حرفه ورزشكار نيمه 66

سابقات طور مداوم سه روز در هفته تمرين داشتند و در م سال شهر تهران كه سه سال به 20-30جوانان 

  ). 1جدول (تجربي شركت كردند  عنوان آزمودني در اين مطالعة نيمه كردند، بهشركت مي

هاي راكتي، توپي و رزمي يك نحوي بود كه از ميان هر يك از رشته هاي ورزشي بهانتخاب رشته

هاي فرممطابق با . ها بررسي كردهاي تعادل را در اين رشتهرشته انتخاب شود تا بتوان تفاوت آزمون

افرادي انتخاب شدند كه در يك سال عارضة مفصلي يا ها داده شد،  گيري كه در ابتدا به آزمودنياندازه

  .بيماري خاصي گذشته نداشتند

  هاميانگين و انحراف استاندارد سن، قد و وزن آزمودني. 1جدول 

  تكواندو  بسكتبال  بدمينتون  متغيرها
  سال 20-30  سال 10- 15  سال 20-30  سال 10- 15  سال 20-30  سال 10- 15

 9/24±78/3  81/10±47/1 81/22±56/2  18/12±53/1 27/24±06/3 27/11±10/1  )سال( سن

 36/165±25/7 27/147±37/12 9/168±8/4 68/155±14/6 81/162±81/5 81/153±83/7  )سانتي متر(قد 

وزن 
  )كيلوگرم(

51/9±23/42 75/6±77/57 26/14±27/48 76/7±5/63 74/8±09/46 35/13±59/64 

  
، سيستم امتيازدهي 3رومبرگ، شارپند2، رومبرگ1لكهاي لكبراي ارزيابي تعادل ايستا از آزمون

و براي ارزيابي تعادل پويا از Y6پويا از آزمون ، براي ارزيابي تعادل نيمه5و فرشتهBESS(4(خطاي تعادل 
                                                           

1. Stork 
2. Romberg 
3. Sharpened Romberg 
4. Balance Error Scoring System 
5. Angel 
6. Y Balance Test 
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نامه،  هاي رضايتها فرمآزمودني. استفاده شد 2و راه رفتن تاندم 1هاي زمان برخاستن و رفتنآزمون

 .گيري آنتروپومتري را تكميل كردنداطالعات فردي و اندازه

لك به اين  روش اجراي آزمون لك. ها شرح داده شدهاي تعادل براي آزمودنينحوة اجراي آزمون

ها را روي كمر دست گرفت و صورت بود كه آزمودني با پاي برهنه روي پنجة پاي غيربرتر خود قرار مي

عنوان امتياز او محسوب شد  توانست اين حالت را حفظ كند، بهكه آزمودني مي زماني مدت. دادقرار مي

صورت  ها بهصورت پاها جفت و دست در آزمون رومبرگ، آزمودني با پاي برهنه و چشمان بسته به). 9(

اين حالت را حفظ كند، امتياز او محسوب  كه آزمودني توانست مدت زماني. آويزان كنار بدن قرار گرفت

در آزمون شارپند رومبرگ آزمودني با چشمان بسته و پاي برهنه، پاي برتر را جلوي پاي  ).10(شد 

ها به حالت صورتي كه پاشنة پاي جلو به پنجة پاي عقب برخورد كند و دست داد، بهغيربرتر قرار مي

كه آزمودني توانست اين حالت را حفظ كند، امتياز  زماني مدت. ضربدر روي شانة طرف مخالف قرار گيرد

در آزمون سيستم امتيازدهي خطاي تعادل، آزمودني در سه وضعيت روي سطح ). 10(شد  او محسوب

. ها روي كمر اين آزمون را اجرا كردپايدار و سه وضعيت روي سطح ناپايدار با چشمان بسته و دست

در وضعيت دوم، آزمودني . ايستاد صورت پاها جفت مي مودني بهوضعيت اول به اين صورت بود كه آز

در وضعيت سوم، . كرددرجه خم مي 30-45ايستاد و زانوي پاي برتر را حدود روي پاي غيربرتر خود مي

هر . دادقرار مي) تماس پاشنة پاي جلو با پنجة پاي عقب(آزمودني پاي برتر خود را جلوي پاي غيربرتر 

در اين مدت با . ثانيه بود 20زمان اجراي هر وضعيت . اجرا شدپايدار و ناپايدار ح وضعيت روي دو سط

زمين بلند  اززمين گذاشتن پايي كه  از كمر، ها دستبرداشتن  ،ها چشمباز كردن ( هر خطاانجام دادن 

يا  فلكشن بلند كردن پنجه يا پاشنة پا، هر گونه حركت پا، كردن يا لي گام برداشتن، لي شده است،

ثانيه در حالت خارج از وضعيت استاندارد  5ماندن بيش از  ،مفصل ران درجه در 30بيشتر از  ابداكشن

آزمون فرشته به اين صورت بود كه آزمودني بدون . )12( يك ثانيه از امتياز آزمودني كسر شد) آزمون

دو پاي برتر و  هركفش روي دو سطح پايدار و ناپايدار در دو حالت چشم باز و چشم بسته و روي 

در اين آزمون، تنه به جلو خم . وضعيت آزمون شد روي هر سطح، چهار. غيربرتر اين آزمون را اجرا كرد

ايستاد، پاي ديگر از پشت خم شد و زانو را كامالً صاف نگه داشت، در اين حالت، پا  شد، فرد روي يك

كه  مدت زماني .ر دو طرف بدن قرار گرفتدرجه د 90ها نيز با ابداكشن  تنه و پا در امتداد هم  و دست

                                                           
1 . Time to Get Up and Go test 
2 . Tandem Walking 
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روي هر دو پا اجرا  Yپوياي آزمون نيمه .آزمودني توانست هر حالت را حفظ كند، امتياز او محسوب شد

ايستاد و با پاي ديگر نشانة دستيابي را به سمت  Yآزمودني بدون كفش با يك پا روي مركز تختة . شد

آزمودني با پاي خود جعبه را هرچه دورتر هل . هت هل دادطور مورب به سمت عقب در دو ج جلو و به

اين . بوددستيابي  ةمحل تماس، فاصلتا  تختهمركز  ةفاصل. داد و سپس پاي دستيابي را به مركز برگرداند

ضرب شد تا  100تقسيم و سپس در عدد ) خار خاصرة قدامي فوقاني تا قوزك داخلي(فاصله بر طول پا 

 ).16(محسوب شد  دست آيد و اين عدد  امتياز آزمودني درصدي از طول پا بهفاصلة دستيابي برحسب 

آزمون پوياي زمان برخاستن و رفتن به اين صورت بود كه آزمودني از روي صندلي بلند شد، مسير 

متري را برگشت، دور صندلي چرخيد و  3متري را طي كرد، در انتهاي مسير، مانع را دور زد، مسير  3

كه توانست  مدت زمانيصورت راه رفتن سريع اين آزمون را انجام داد و  آزمودني به. ستروي صندلي نش

در آزمون راه رفتن تاندم، آزمودني روي يك خط ). 10(آزمون را اجرا كند، امتياز او محسوب شد 

ثانيه  60به مدت ) برخورد پاشنة پاي جلو به پنجة پاي عقب(پا جلوي پاي ديگر  صورت يك مستقيم به

كه آزمودني انجام داد، يك ) تاب خوردن زياد، از دست دادن تعادل(در اين مدت هر خطايي . راه رفت

 72ها در سه نوبت متفاوت و براي كاهش اثر يادگيري به فاصلة تمام آزمون. ثانيه از امتيازش كسر شد

يي آزمون محسوب هاي سه بار اجرا، پايا ساعت و در شرايطي يكسان، اجرا شد كه همبستگي بين نمره

از آمار استنباطي با آزمون و انحراف استاندارد اطالعات و  از آمار توصيفي براي محاسبة ميانگين .شد

ICC 05/0داري  ها در سطح معنامنظور تعيين پايايي آزمون بهP≤ استفاده شد. 

  

  يافته ها
هاي رشتة بدمينتون، آزموننشان داده شده است، در گروه نوجوانان  6تا  2كه در جداول  گونه همان

در سطح پايدار حالت چشم بسته و در سطح ناپايدار ) پاي برتر و غيربرتر(لك، آزمون فرشته ايستاي لك

در رشتة بسكتبال، . پايا شدند در هر دو حالت Yپوياي و آزمون نيمه) پا غيربرتر(حالت چشم بسته 

 در سطح پايدار و ناپايدار حالت چشم بسته و) پاي برتر و غيربرتر(لك، آزمون فرشته هاي لكآزمون

پاي برتر و (لك، آزمون فرشته هاي لكدر رشتة تكواندو، آزمون. پايا شدند در هر دو حالت Yآزمون 

  .پايا شدند در هر دو حالت Yدر سطح پايدار و ناپايدار حالت چشم باز و چشم بسته و آزمون ) غيربرتر
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در سطح پايدار و ) غيربرتر پاي(لك، آزمون فرشته هاي لكن، آزموندر گروه جوانان رشتة بدمينتو

در . و آزمون زمان برخاستن و رفتن پايا شدند در هر دو حالت Yناپايدار حالت چشم باز و بسته، آزمون 

در سطح پايدار حالت چشم باز و ) پاي برتر و غيربرتر(آزمون فرشته  لك،رشتة بسكتبال، آزمون لك

پاي (لك، آزمون فرشته هاي لكپايا شدند و در رشتة تكواندو، آزمون در هر دو حالت Yون بسته و آزم

و  در هر دو حالت Y، آزمون )پاي غيربرتر(در سطح ناپايدار حالت چشم باز و بسته و چشم بسته ) برتر

  .پايا شدند زمان برخاستن و رفتنآزمون 

  
  ICCبا روش آماري ) ، رومبرگ، شارپندرومبرگلك لك(هاي تعادل ايستا پايايي آزمون. 2جدول 

  آزمون پايايي  گروه هاي ورزشكار  نوع آزمون  گروه سني

  سال 10- 15

  لك لك
  001/0  97/0  بدمينتون
  001/0  84/0  بسكتبال
  001/0  89/0  تكواندو

  رومبرگ
  476/0  ---   بدمينتون
  474/0  ---   بسكتبال
  ---   ---   تكواندو

  شارپندرومبرگ
  004/0  49/0  بدمينتون
  016/0  40/0  بسكتبال
  031/0  35/0  تكواندو

  سال 30-20

  لك لك
  001/0  89/0  بدمينتون
  001/0  93/0  بسكتبال
  001/0  97/0  تكواندو

  رومبرگ
  ---   ---   بدمينتون
  ---   ---   بسكتبال
  ---   ---   تكواندو

  شارپندرومبرگ
  002/0  54/0  بدمينتون
  001/0  50/0  بسكتبال
  ---   ---   تكواندو
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  ICCبا روش آماري  BESSتعادل ايستاي  پايايي آزمون. 3جدول 

  آزمون  رشتة ورزشي  گروه سني
BESS  

  آزمون پايايي
  )سطح پايدار( 

  آزمون پايايي
  )سطح ناپايدار( 

ICC P  ICC P  

  سال 10- 15

  بدمينتون
  ---   ---   ---   ---   پاجفت

  210/0  12/0  ---   ---   يك پا باال
  523/0  19/0  ---   ---   تاندم

  بسكتبال
  ---   ---   ---   ---   پاجفت

  011/0  43/0  ---   ---   يك پا باال
  024/0  37/0  ---   ---   تاندم

  تكواندو
  ---   ---   ---   ---   پاجفت

  001/0  68/0  ---   ---   يك پا باال
  239/0  12/0  ---   ---   تاندم

  سال 30-20

  بدمينتون
  ---   ---   ---   ---   پاجفت

  001/0  61/0  ---   ---   يك پا باال
  001/0  69/0  ---   ---   تاندم

  بسكتبال
  ---   ---   ---   ---   پاجفت

  002/0  56/0  ---   ---   يك پا باال
  001/0  67/0  ---   ---   تاندم

  تكواندو
  ---   ---   ---   ---   پاجفت

  024/0  37/0  ---   ---   يك پا باال
  476/0  ---   ---   ---   تاندم

  
  ICCبا روش آماري  فرشتهتعادل ايستاي  پايايي آزمون. 4جدول 

گروه 
  سني

رشتة 
  ورزشي

  آزمون
  فرشته

  آزمون پايايي
  )سطح پايدار( 

  آزمون پايايي
  )سطح ناپايدار( 

ICC P  ICC P  

15 -10 
  سال

  بدمينتون
  ---   چشم باز  پاي برتر

89/0  
 ---  
002/0  

 ---  
49/0  

164/0  
  بستهچشم   004/0

  ---   چشم باز  پاي غيربرتر
83/0  

 ---  
001/0  

 ---  
80/0  

212/0  
  چشم بسته  003/0

  بسكتبال
  55/0  چشم باز  پاي برتر

95/0  
002/0  
001/0  

53/0  
82/0  

001/0  
  چشم بسته  001/0

  68/0  چشم باز  پاي غيربرتر
96/0  

001/0  
001/0  

 ---  
81/0  

476/0  
  چشم بسته  001/0

  تكواندو
  72/0  چشم باز  پاي برتر

90/0  
001/0  
001/0  

72/0  
90/0  

001/0  
  چشم بسته  001/0

  96/0  چشم باز  پاي غيربرتر
90/0  

001/0  
001/0  

97/0  
94/0  

001/0  
  چشم بسته  001/0
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  ICCبا روش آماري  فرشتهتعادل ايستاي  پايايي آزمون. 4جدول ادامة 

گروه 
  سني

رشتة 
  ورزشي

  آزمون
  فرشته

  آزمون پايايي
  )سطح پايدار( 

  آزمون پايايي
  )سطح ناپايدار( 

ICC P  ICC P  

30-20 
  سال

  بدمينتون
  50/0  چشم باز  پاي برتر

62/0  
004/0  
001/0  

69/0  
63/0  

002/0  
  چشم بسته  001/0

  75/0  چشم باز  پاي غيربرتر
84/0  

001/0  
001/0  

73/0  
80/0  

002/0  
  چشم بسته  001/0

  بسكتبال
  87/0  چشم باز  پاي برتر

71/0  
001/0  
001/0  

97/0  
84/0  

001/0  
  چشم بسته  001/0

  72/0  چشم باز  پاي غيربرتر
49/0  

001/0  
004/0  

43/0  
77/0  

011/0  
  چشم بسته  001/0

  تكواندو
  ---   چشم باز  پاي برتر

69/0  
 ---  
001/0  

89/0  
77/0  

001/0  
  چشم بسته  001/0

  ---   چشم باز  پاي غيربرتر
62/0  

476/0  
001/0  

45/0  
80/0  

009/0  
  چشم بسته  001/0

  
   ICCبا روش آماري  Yپوياي  پايايي آزمون تعادل نيمه.  5جدول 

  آزمون پايايي  گروه هاي ورزشكار  نوع آزمون  گروه سني
ICC P  

  سال 10- 15

  دستيابي با پاي راست
  001/0  93/0  بدمينتون
  001/0  79/0  بسكتبال
  001/0  96/0  تكواندو

  دستيابي با پاي چپ
  001/0  85/0  بدمينتون
  001/0  87/0  بسكتبال
  001/0  98/0  تكواندو

  سال 30-20

  دستيابي با پاي راست
  001/0  87/0  بدمينتون
  001/0  80/0  بسكتبال
  001/0  75/0  تكواندو

  پاي چپدستيابي با 
  001/0  74/0  بدمينتون
  001/0  90/0  بسكتبال
  001/0  74/0  تكواندو
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   ICCهاي تعادل پويا با روش آماري پايايي آزمون .6جدول 

  آزمون پايايي  گروه هاي ورزشكار  نوع آزمون  گروه سني
ICC P  

  سال 10- 15

  زمان برخاستن و رفتن
  030/0  35/0  بدمينتون
  001/0  66/0  بسكتبال
  003/0  52/0  تكواندو

  راه رفتن تاندم
  584/0  ---   بدمينتون
  ---   ---   بسكتبال
  161/0  18/0  تكواندو

  سال 30-20

  زمان برخاستن و رفتن
  001/0  79/0  بدمينتون
  002/0  60/0  بسكتبال
  001/0  80/0  تكواندو

  راه رفتن تاندم
  584/0  ---   بدمينتون
  504/0  ---   بسكتبال
  031/0  35/0  تكواندو

  
  بحث 

اي حرفههاي عملكردي تعادل در دختران نوجوان و جوان نيمهسنجي آزمونهدف از اين پژوهش، پايايي

با توجه به نتايج تحقيق، در گروه نوجوانان، از ميان پنج آزمون تعادل . چند رشتة ورزشي منتخب بود

ترتيب  لك و فرشته و در رشتة بسكتبال بههاي لك آزمونترتيب  ايستا، در رشتة بدمينتون و تكواندو به

در واقع آزموني كه بيشترين پايايي را داشته . لك بيشترين پايايي را داشتندهاي فرشته و لكآزمون

سنجد و  گيري را مي باشد، نسبت به آزموني كه ضريب پايايي كمتري دارد، بهتر توانايي مورد اندازه

آزمون شارپند رومبرگ در رشتة بسكتبال و بدمينتون پايايي متوسط . شوديتر محسوب مآزموني دقيق

هايي كه پايايي نداشتند، با خط تيره در جدول مشخص آزمون. و در رشتة تكواندو پايايي ضعيفي دارد

رومبرگ، تمام حاالت سطح پايدار و حالت پاجفت سطح ناپايدار آزمون (ها در اين آزمون. اندشده

BESS (افزار  دست آوردند كه در نتيجه نرم ها نمرة مشابه و حداكثر امتياز را بهي آزمودنيتمامSPSS 

  . هيچ جدولي را به ما نشان نداد

شود براي ها، براي ارزيابي تعادل در ورزشكاران مناسب نيستند و پيشنهاد ميبراساس نتايج، اين آزمون

ها، در گروه غيرورزشكار و سنين باالتر نيز از اين دست آوردن نتايج بيشتر و تعيين پايايي آزمون به

  . ها استفاده شودآزمون
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در هر سه رشتة ورزشي پايا شد، در نتيجه اين آزمون، آزموني مناسب براي ارزيابي  Yپوياي آزمون نيمه

فتن از بين دو آزمون تعادل پويا، آزمون زمان برخاستن و ر. پويا در ورزشكاران نوجوان استتعادل نيمه

ها كدام از گروه هاي ورزشي ضريب پايايي متوسطي دارد و آزمون راه رفتن تاندم نيز در هيچدر گروه

پايايي ندارد كه احتماالً داليلي مبني بر آمادگي و شرايط ورزشكار كه موجب عدم كسب نمرة باال 

تواند با شود، ميمي) انآزمون آس(ها دست آوردن نمرة حداكثر توسط همة آزمودني يا به) آزمون دشوار(

هاي شود از آزمونبنابراين توصيه مي. ها، پايايي را نيز تحت تأثير قرار دهد تأثيرگذاري بر پراكندگي نمره

هاي  همچنين، نتايج نشان داد بين نمره. براي ارزيابي تعادل پويا در اين گروه استفاده شود پوياي ديگري

داري وجود دارد كه همبستگي معنا Yلك، فرشته و هاي لكمونتكرار اول، دوم و سوم آزمونگر در آز

عنوان معياري  ها بهتوان از اين آزمونها در اين گروه سني است و ميدهندة پايايي باالي اين آزمون نشان

 .پايا براي ارزيابي تعادل ورزشكاران نوجوان استفاده كرد

لك هاي لكترتيب آزمون در هر سه رشتة ورزشي بهدر گروه جوانان، از بين پنج آزمون تعادل ايستا، 

همانند گروه نوجوانان و به داليل  BESSهاي رومبرگ و آزمون. و فرشته بيشترين پايايي را داشتند

آزمون شارپند رومبرگ نيز در بدمينتون و . هاي ورزشي پايا نشدندكدام از رشته ذكرشده در هيچ

لك و فرشته هاي لكهاي تعادل ايستا، آزمونجه از بين آزموندر نتي. بسكتبال پايايي متوسطي دارد

  . هاي مناسبي براي ارزيابي تعادل ايستا در ورزشكاران جوان هستندآزمون

در هر سه رشتة ورزشي پايا شد، در نتيجه اين آزمون نيز آزموني مناسب براي  Yپوياي آزمون نيمه

از ميان دو آزمون تعادل پويا، آزمون زمان برخاستن و . استپويا در ورزشكاران جوان  ارزيابي تعادل نيمه

آزمون راه . رفتن در رشتة بدمينتون و تكواندو پايايي خوب و در رشتة بسكتبال پايايي متوسطي دارد

   .رفتن تاندم نيز تنها در رشتة تكواندو پايايي ضعيفي دارد

براي ارزيابي تعادل  BESSه از آزمون ك) 2007(نتايج اين تحقيق با نتايج پژوهش برسل و همكاران 

توان به تفاوت در رشتة ورزشي يا اختالف  ايستا استفاده كردند، ناهمسوست كه علت احتمالي را مي

از آزمون زمان برخاستن و رفتن ) 1986(همچنين ماتياس و همكاران ). 13(ها مرتبط دانست آزمودني

اين نتيجه حاصل شد كه اين آزمون، آزموني معتبر است  براي ارزيابي تعادل سالمندان استفاده كردند و

  .كه با نتايج تحقيق حاضر همسوست
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  نتيجه گيري
هاي عملكردي تعادل در دختران نوجوان و جوان سنجي آزمونپايايي(با توجه به هدف تحقيق 

ايستاي هاي تعادل  ، نتايج اين پژوهش نشان داد كه آزمون)اي چند رشتة ورزشي منتخب حرفه نيمه

هايي با ضريب و آزمون پوياي زمان برخاستن و رفتن، آزمون Yپوياي لك و فرشته، آزمون نيمهلك

هاي ديگري همچون آزمون هرچندپايايي باال و مناسب براي ارزيابي تعادل در ورزشكاران هستند، 

ود مربيان ورزش با ششارپند رومبرگ نيز پايايي متوسط در اين گروه از ورزشكاران داشت، پيشنهاد مي

هايي كه در اين پژوهش از عنوان يك فاكتور آمادگي جسماني مؤثر، از آزمون در نظر گرفتن تعادل به

منظور ارزيابي تعادل افراد ورزشكار در جهت عملكرد بهتر و پيشگيري از  پايايي باال برخوردار بودند، به

  .هاي ورزشي استفاده كنندآسيب در فعاليت
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Abstract 
Balance is one of the fitness factors that plays an important role in sports 
skills performance and helps the athletes to keep fit and achieve their goals. 
Different sports need different amount of balance according to their 
characteristics and requirements and different athletes have different abilities 
to maintain balance. Therefore, the aim of this study was to assess reliability 
of functional balance tests in semi-professional adolescent and young girls of 
several selected sports. 66 semi-professional athletes of badminton, 
basketball and taekwondo from two groups of adolescents (10-15 years old) 
and young subjects (20-30 years old) who had a general health participated 
in this study. Static balance tests (Stork, Romberg, Sharpened Romberg, 
BESS and Angel), semi-dynamic (Y), and dynamic (Time to Get Up and Go 
and Tandem Walking) in 3 scoring stages were conducted by the examiner. 
To reduce learning effect, each scoring stage was performed with a 72-hour 
interval. Descriptive statistics were used to calculate data mean and standard 
deviation; inferential statistics with ICC test were used to determine the 
reliability of tests at a significance level of P≤0.05. Results showed that the 
Stork, Angel and Y tests in all three sport fields in adolescent and young 
groups and T.G.U.G in badminton and taekwondo in young group were 
reliable. According to these results, reliable tests can be recommended to 
evaluate athletes’ balance for a better performance and a prevention of injury 
during exercise activities. 
 
Keywords 

 athlete, balance tests, girls, reliability assessment, semi-professional. 
  

                                                           
 Corresponding Author: Email: shamin_gh@yahoo.com, Tel: +989123099176 


