
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

١٤ 
 

 در نوجوانان پسر ارومیه مقایسه تعادل ایستا پسران نوجوان داراي کف پاي صاف ، گود و طبیعی
 ساسان ارجمندي، مرتضی فتاح پور،  بهزاد حسینی ، نرمین غنی زاده ، سید محمد کاشف

 د آسیب شناسی و حرکات اصالحی دانشگاه آزاد کرج کارشناس ارش – 5و  1
 استادیار آسیب شناسی و حرکات اصالحی دانشگاه ارومیه -2

 دانشیار تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ارومیه -3
 دانشجوي دکتري تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ارومیه -4

 
  مقدمه

با توجه به اینکه تعادل یکی . یژه در سالهاي اخیر اهمیت بیشتري پیدا کرده استبررسی کنترل پاسچر در جامعه پزشکی ورزشی به و
). 1988،تروپ 1985تروپ و یلکویست ،.( از فاکتورهاي مهم آمادگی جسمانی است ،مطالعات زیادي در مورد تعادل انجام شده است

هدف از تحقیق حاضر مقایسه . اهمیت به سزایی داردبنابراین بررسی نقش ساختار کف پا بر روي تعادل در سنین کودکی و نوجوانی 
 .داراي کف پاي صاف ، گود و طبیعی بود) در جهات هشت گانه(تعادل ایستاي پسران نوجوان

 روش شناسی 
ه پای(ـ مقاسیه اي می باشد که به  بررسی تعادل ایستا در  دانش آموزان نوجوان پسر مقطع ابتدایی  این تحقیق از نوع تحقیقات علی 

جامعه آماري تحقیق حاضر را دانش آموزان . شهرستان ارومیه داراي کف پاي گود ، صاف و طبیعی می پردازد ) چهارم ،پنجم ،ششم
نوع نمونه گیري آزمودنی ها داراي ناهنجاري انتخابی هدف دار و آزمودنی هاي  . مقطع ابتدایی شهرستان ارومیه تشکیل می دادند

نفر با ناهنجاري کف پاي گود و  20نفر با ناهنجاري کف پاي صاف و  20نمونه آماري شامل . ادفی می باشدبدون ناهنجاري انتخابی تص
سپس با . ها استفاده شد اسمیرنوف براي بررسی طبیعی بودن توزیع داده -از آزمون کولموگروف . نفر با کف پاي طبیعی می باشند 20

 .ها استفاده شدرر براي مقایسه کلی تعادل پویا بین گروهمک  گیري استفاده از تحلیل واریانس با اندازه
هاي مختلف در مکرر مربوطه به تعادل ایستا در سطوح مختلف و در وضعیت  گیري نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه:  یافته : نتایج
 .ارائه شده است 1هاي مورد پژوهش در  جدول گروه

 مکرر تعادل ایستا   گیري ا اندازهآزمون آماري تحلیل واریانس ب.1جدول

 
درجه 
 آزادي

 F P میانگین مجذورات

 †000/0 52/84 44/145 29/2 گیري سطوح اندازه
 †003/0 52/21 70/200 2 گروه

 †033/0 58/2 82/5 48/4 اثر تعاملی 
 اختالف معنی دار †

هاي مورد داري در تعادل ایستا در گروه به طور کلی تفاوت معنیهاي مکرر نشان داد  گیري نتایج آزمون آماري تحلیل واریانس با اندازه
وجود ) چشم باز و بسته(هاي مختلف و در وضعیت) سفت و نرم(در سطوح مختلف ) گروه کف پاي صاف، گود و طبیعی(پژوهش 

همچنین، نتایج این ). =000/0p(داري بر تعادل ایستا نشان داد  هاي مختلف تاثیر معنییعنی به طور کلی، سطوح و وضعیت. داشت
گیري ها در متغیر مورد اندازهداري بین گروهو نیز تفاوت معنی) p=000/0(دار بوده آزمون نشان داد تعامل بین گروه و سطح معنی

 ). =p/000(وجود دارد 
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 بحث و نتیجه گیري
نتایج آزمون آماري تحلیل . ري وجود نداردبین تعادل ایستاي پسران نوجوان داراي کف پاي صاف، گود و طبیعی تفاوت معنی دا

گروه کف پاي (واریانس با اندازه گیري هاي مکرر نشان داد به طور کلی تفاوت معنی داري در تعادل ایستا در گروه هاي مورد پژوهش 
ور کلی یعنی بط. وجود داشت) چشم باز و بسته(در وضعیت هاي مختلف ) سفت و نرم (در سطوح مختلف )صاف ،گود و طبیعی

در یک نگاه کلی نتیجۀ این تحقیق با نتایج تحقیق هرتل و . ،سطوح و وضعیت  هاي مختلف تاثیر معنی داري بر تعادل ایستا نشان داد
همسو و همچنین با نتایج ) 1386(و حمیده خداویسی ) 2006(وچاي و همکارانش ) 2005(،کارن و همکارانش )2002(همکارانش 

و وحید قاسمی، رضا رجبی و ) 2006(، تی ساي و همکارانش ) 2004( 5کوب و همکارانش) 2003(نش تحقیق اولمستد و همکارا
 .مغایر است) 1390(محمد حسین علیزاده 

  پسران، تعادب ایستا، کف پاي گود، کف پاي صاف :کلیده واژه ها
 منابع

 .ت ، انتشارات بامداد کتاب، چاپ اولبیو مکانیک و پاتو بیو مکانیک عضال.1390سخن گویی، یحیی و افشارمند، زهره،
 .پیشگیري و درمان آسیب هاي ورزشی، انتشارات سمت، چاپ هفتم.1389قراخانلو رضاو دانشمندي،حسن و علیزاده، محمد حسین،

Tropp H Odenrick  P Gillquist J. (١٩٨۵) Stabilometry  recordings  in  functional  and  mechanical  instability of  
the  ankle  joint.  Int  J  Sports Med.;۶:١٨٢-١٨٠. 
Tropp H, Odenrick  P (١٩٨٨).  Postural  control  in  single- limb stance. J OrthopRes;۶:٨٣٩-٨٣٣. 

 
 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

