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 مقایسه تعادل ایستا و پویا در بازیکنان نخبه تنیس، اسکواش، بدمینتون و تنیس روی میز

 3، محمد هادی اسماعیلی2، فرزانه عبداله زاده دشتخاکی1جالل ابراهیمی

 . کارشناس ارشد دانشگاه حکیم سبزواری3و 2و 1
 jalal.ebrahimi1366@yahoo.comنویسنده مسول 

 چکیده

فاکتورهای آمادگی جسمانی وابسته به مهارت ورزشی است که در هر نوع رشته ورزشی برای  تعادل یکی ازمقدمه: 

اجرای صحیح مهارت ها ضروری است. بنابراین هدف از پژوهش حاضر مقایسه تعادل ایستا و پویا در بازیکنان نخبه 

 راکتی بود.ورزش های 

بازیکن  14بازیکن بدمینتون،  14کن تنیس، بازی 14بازیکن رشته های راکتی ) 04بدین منظور روش شناسی: 

سال سابقه تمرینی بوده انتخاب شد.  5بازیکن تنیس روی میز( که دارای حداقل یک مقام کشوری و  14اسکواش، 

برای اندازه گیری تعادل ایستا از آزمون بس و تعادل پویا از آزمون وای استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با 

 انجام شد. 11نسخه  spssو با استفاده از نرم افزار  45/4همیسته در سطح معنی داری  tن استفاده از آزمو

نتایج نشان داد تعادل ایستا در بین چهار گروه تفاوت معنی داری نداشته و تعادل پویا پای برتر بازیکنان  یافته ها:

پویا پای غیربرتر در بین چهار  تعادل بدمینتون و اسکواش نسبت به تنیس روی میز و تنیس بهتر می باشد. همچنین

 گروه تفاوت معنی داری نداشت.

اختصاصی بوده و تابعی  همانند بسیاری از فاکتورهای جسمانینتایج این مطالعه نشان داد تعادل نیز نتیجه گیری: 

واند یکی از از نوع رشته ورزشی می باشد در ضمن ارزیابی تعادل در رشته های ورزشی که نقاط مشترک دارند می ت

 فاکتورهای مناسب در انتخاب بازیکنان باشد.

 کلید واژه ها:

 تعادل ایستا، تعادل پویا، نخبه، رشته های راکتی
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 مقدمه

( بیان 2444(. گامبتا و گاندی )9تعادل عبارت است از حفظ قامت مطلوب در طول هر دو موقعیت ایستا و پویا )

(. حفظ تعادل فعل و انفعال پیچیده ای را بین 11یی اجرای ورزشی است )کردند تعادل مهم ترین عامل در توانا

فاکتورهای داخلی )حس عمقی، حس شنوایی و بینایی( و عضالنی ایجاد می کند. این فعل و انفعاالت اثر متقابلی بر 

یمناستیک و (. اگرچه نیاز به تعادل در ورزش هایی مثل ژ7شبکه عصبی و بازخوردهای حرکتی بر جای می گذارد )

رقص باله بارز است، برای اجرای هر فعالیتی که ورزشکار در آن بدن خود را در مقابل نیروی جاذبه کنترل کند، 

(. تعادل یکی از فاکتورهای آمادگی جسمانی وابسته به مهارت ورزشی است که در هر نوع رشته 0ضروری است )

ین ارزیابی تعادل می تواند به عنوان معیار مناسبی در ورزشی برای اجرای صحیح مهارت ها ضروری است. بنابرا

(. اما تعادل در افراد مختلف و با 3انتخاب ورزشکاران نوجوان و جوان برای رشته های مختلف ورزشی استفاده شود )

 ویژگی های متفاوت یکسان نیست و عوامل بسیاری بر تعادل انسان تاثیر دارند که از این میان می توان به سیستم

پیکری(، راهبردهای حرکتی )مچ پا، ران و گام برداری(، سیستم عصبی و نیز  -های حسی )بینایی، دهلیزی و حسی

(. نتایج 19ویژگی هایی مانند سن، فعالیت بدنی، جنسیت و خصوصیات آنتروپومتریکی مانند تیپ بدنی اشاره کرد )

سبت به غیر ورزشکاران دارند و نیز ژیمناست ها ( نشان داد که ورزشکاران تعادل بهتری ن2440تحقیق داولین )

(. پس می توان گفت که تعادل در بین 1تعادل پویای بهتری در مقایسه با فوتبالیست ها و شناگران دارند )

 ( نیز این ادعا را تایید می کند.2447ورزشکاران رشته های مختلف یکسان نیست. نتایج مطالعه برسل و همکاران )

ند که بین تعادل ایستا و پویای ژیمناست ها و فوتبالیست ها تفاوتی وجود ندارد، اما بسکتبالیست ها آنان اعالم کرد

(. مطالعات 5تعادل ایستای کمتری نسبت به ژیمناست ها و تعادل پویای کمتری در مقایسه با فوتبالیست ها دارند )

(. 8دل بسیار کم و انگشت شمار می باشد )انجام شده در مورد بررسی اختصاصی بودن یا عدم اختصاصی بودن تعا

( 12( در رشته های مختلف ورزشی تغییر می کنند )11عملکردهای ورزشی که تعادل را تحت تاثیر قرار می دهند )

و با توجه به اختالفات موجود بین مهارت ها و شرایط انجام آن ها در رشته های مختلف ورزشی و اثر آن ها بر نحوه 

ه نظر می رسد هنوز پاسخی برای اختصاصی بودن یا عدم اختصاصی بودن تعادل وجود نداشته باشد کنترل تعادل، ب

(. در بیشتر مطالعات انجام شده، اثر یک رشته ورزشی در شرایط مختلف بررسی شده است یا تعادل را در دو یا 8)

ویژه بودن تعادل به صورت مشخص  سه رشته مورد مقایسه قرار داده اند و به نظر می رسد به منظور بررسی فرضیه

بنابراین هدف از پژوهش حاضر مقایسه تعادل  تر، به بررسی تعادل در میان رشته های ورزشی بیشتری نیاز باشد.
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ایستا و پویا در ورزشکاران رشته های راکتی بود تا بتوان در مورد تعادل رشته های راکتی اطالعاتی در اختیار مربیان 

 داد.و ورزشکاران قرار 

 روش شناسی

بازیکن اسکواش،  14بازیکن بدمینتون،  14بازیکن تنیس،  14ورزشکار نخبه رشته های راکتی ) 04در این پژوهش 

سال سابقه تمرینی داشته و دارای یک مقام کشوری بوده به صورت  5بازیکن تنیس روی میز( که حداقل  14

ه نقص های شنوایی، وستیبولر، بینایی، شکستگی، جراحی هدفمند در دسترس انتخاب شده بودند. آزمودنی ها سابق

در اندام تحتانی، اسپرین های مچ پاف مشکالت عصبی و تکان مغزی نداشتند. از تمام ورزشکارانی که به صورت 

پرسشنامه رضایتمندی شرکت در تحقیق و همچنین  کردند خواسته شد تا هدفمند در پژوهش حاضر شرکت

ها خواسته شد تا برای ت پزشکی را با دقت کامل تکمیل کنند. همچنین از همه آزمودنیپرسشنامه ارزیابی سالم

ها آشنایی کامل پیدا کنند. برای ها یک جلسه در مکان مورد نظر حضور پیدا کنند و با اجرای آزمونآشنایی با آزمون

سانتیمتر استفاده  1/4د از متر با دقت گرم و برای اندازه گیری ق 144اندازه گیری وزن آزمودنی ها از ترازو با دقت 

شد. پس از اندازه گیری قد و وزن آزمودنی ها، شاخص توده بدن آنان بدست آمد. اندازه های ضخامت الیه چربی زیر 

( ساخت کشور کره در نواحی جلوی ران، سینه و شکم محاسبه sh5020پوستی با استفاده از کالیپر سیهان مدل )

 به کمک فرمول جکسون و پوالک محاسبه شد.شد و درصد چربی بدن 

 3برای اندازه گیری تعادل ایستا، از آزمون بس استفاده شد. این آزمون شامل  روش اندازه گیری تعادل ایستا:

موقعیت ایستادن است که هر کدام بر روی سطوح ثابت و بی ثابت برای اندام برتر و غیربرتر انجام گرفت. سطح بی 

سانتی متر و سطح بی ثبات کفپوش از جنس  1×  01× 54فوم فشرده )ساخت ایران( به ابعاد  ثبات شامل بالشتک

(. این موقعیت ها شامل ایستادن بر روی هر دوپا، ایستادن بر روی پای مورد آزمون در 5موکت سفت و نازک بود )

که کف پای مورد آزمون در درجه خم است و ایستادن بر روی هر دو پا به صورتی  94حالی که زانوی پای مخالف 

یک خط قدامی جلو قرار گرفته و پاشنه آن انگشت های پای عقبی را لمس کند. در هر سه موقعیت چشم ها بسته 

ثانیه حفظ و نمره از طریق ثبت خطاها تعیین شد  24بود و دست ها بر روی کمر قرار داشت. هر موقعیت به مدت 

. پایی که در تماس با زمین نیست 3. برداشتن دست ها از روی کمر، 2. باز کردن چشم ها، 1(. خطاها شامل 5)

. بلند شدن پاشنه یا پنچه از روی 5. لی زدن و گام برداشتن و هر گونه حرکت پای ایستاده، 0زمین را لمس کند، 

 نیه بود.ثا 5. دور از موقعیت ماندن بیش از 7درجه و  34. حرکت ران به داخل یا آبداکشن ران بیش از 1زمین، 
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از آزمون وای استفاده شد. آزمون وای یک روش  هایآزمودن تعادل ارزیابی برای روش اندازه گیری تعادل پویا:

ساده برای ارزیابی تعادل پویای ورزشکاران می باشد که در سه جهت مختلف قدامی، خلفی داخلی و خلفی خارجی 

آزمودنی با پای برتر )به صورت تک پا( در مرکز وای قرار  ون(. در این آزم2441و همکاران  1انجام می شود )پالسکی

-رفت و تا آن جایی که مرتکب خطا نشود )پا از مرکز وای حرکت نکند، روی پایی که نقاط مختلف را لمس میگیم

ی کرد، عمل دست مکند، تکیه نکند یا شخص نیفتد( با پای دیگر، در جهتی که آزمون گر به صورت تصادفی تعیین 

شت. فاصله محل تماس پای آزاد تا مرکز وای، فاصله گیمداد و به حالت طبیعی روی دو پا باز  یمبی را انجام یا

داد و در نهایت میانگین آنها محاسبه، بر اندازه  یمرا سه بار انجام  هاجهتدست یابی است. هر آزمودنی، هر یک از 

ی شد تا فاصله دست یابی مضرب  144و سپس در عدد ضرب می شد تقسیم  3( که در عدد cmطول پا )بر حسب 

 (.17بر حسب در صدی از اندازه طول پا به دست آید )

*144 

 یافته ها

 . مشخصات فردی آزمودنی ها )میانگین و انحراف استاندارد(1جدول

 BMI (2kg/m) (cmطول پا ) (cmقد ) (kgوزن ) سن )سال( گروه ورزشی

 72/24±11/1 31/85±12/0 74/175±87/7 54/12±85/5 54/24+31/4 تنیس

 84/24±08/1 2/87±87/3 02/178±13/7 35/15±83/0 54/23+50/1 بدمینتون

 07/24±48/2 35/87±17/0 54/171±94/1 05/18±13/1 5/21+80/1 اسکواش

 71/24±95/1 45/82±74/3 5/113±51/5 10/19±28/1 54/20+95/1 تنیس روی میز

  

 

 

 

 همیسته برای مقایسه تعادل ایستای پای برتر و غیربرتر چهار گروه tنتایج آزمون . 2جدول

                                                 
1 . Plisky et al 
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 t df p پای غیربرتر )میانگین( پای برتر )میانگین( گروه

 417/4 9 -487/2 04/0±17/2 94/2±59/1 تنیس

 910/4 9 111/4 24/5±57/2 34/5±59/3 بدمینتون

 112/4 9 052/4 11±39/8 04/11±73/7 اسکواش

 102/4 9 084/4 94/7±74/0 5/8±45/1 نیس روی میزت

 

 همبسته برای مقایسه تعادل پویا پای برتر و غیربرتر چهار گروه t. نتایج آزمون 3جدول

 t df p پای غیربرتر )میانگین( پای برتر )میانگین( گروه

 211/4 9 199/1 20/80±17/0 29/99±07/5 تنیس

 40/4 9 850/4 19/80±10/0 17/140±08/3 بدمینتون

 45/4 9 717/4 84/83±58/3 11/143±89/2 اسکواش

 995/4 9 441/4 94/82±33/3 74/99±05/5 تنیس روی میز

 

ف ودن داده ها: نتایج آزمون کلموگراپس از جمع آوری داده ها و پس از تایید نرمال ب: تجزیه و تحلیل آماری

مورد  11نسخه  spssبا استفاده از نرم افزار  45/4داری در سطح معنی همبسته  tاسمیرنف با استفاده از آزمون 

 بررسی قرار گرفت.

  بحث و نتیجه گیری:

هدف از پژوهش حاضر مقایسه تعادل ایستا و پویا در بازیکنان نخبه رشته های راکتی بود. نتایج نشان داد بازیکنان 

تنیس، بدمینتون، اسکواش و تنیس روی میز در تعادل ایستا پای برتر و غیربرتر تفاوت معنی داری با یکدیگر ندارند 

پویا پای برتر نسبت به تنیس و تنیس روی میز برتری داشته و  و بازیکنان رشته های بدمینتون و اسکواش در تعادل

( در 2410در تعادل پویا پای غیربرتر در بین چهار رشته راکتی تفاوت معنی داری مشاهده نشد. پرامادو و همکاران )

، بازیکنان پژوهشی تعادل ایستا و پویا را بین بازیکنان تنیس و اسکواش مورد مقایسه قرار داده و نتایج نشان داد

اسکواش تعادل پویا بهتری نسبت به بازیکنان تنیس داشته و در تعادل ایستا تفاوت معنی داری در بین دو گروه 
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(. به عقیده پرامادو رشته های اسکواش، تنیس، بدمینتون، و تنیس روی میز جزء رشته های راکتی 18دیده نشد )

هت دارند، بنابراین این برتری ممکن است به دلیل حرکات و بوده و از نظر برخی مهارت ها خیلی به یکدیگر شبا

( نشان دادند که از نظر 1998مهارت های سریع تر بازی اسکواش در مقایسه با تنیس باشد. هافمن و همکاران )

(. جعفرنژاد 13عملکرد بین حفظ تعادل روی پای برتر و غیربرتر در افراد سالم تفاوت معنی داری وجود ندارد )

ساله وجود دارد  12-10( گزارش کرد تفاوت معنی داری بین تعادل پای برتر و غیربرتر در دانش آموزان پسر 1389)

 -و توانایی تعادل پای برتر نسبت به غیربرتر بیشتر است. به نظر او چون افراد در پای برتر خود از هماهنگی عصبی

همیت این عوامل در حفظ بهتر تعادل، بنابراین تعادل عضالنی و دامنه حرکتی بیشتری برخوردارند و با توجه به ا

( در پژوهشی تعادل ایستا و پویای ورزشکاران مرد 1393(. آذربایچانی و همکاران )2روی پای برتر بیشتر است )

ن آماتور را بررسی و نتایج نشان داد تعادل ایستای ژیمناستیک کارها بهتر از سایر رشته ها بود. اگرچه این اختالف بی

رشته ژیمناستیک و رزمی معنی دار نبود. بدترین عملکرد در تعادل ایستا و در میان رشته های ورزشی انتخاب شده 

مربوط به گروه وزنه برداری می شد. با این وجود، اختالف تعادل ایستا بین گروه های وزنه برداری، کشتی و 

ژیمناستیک، رزمی، فوتبال، کشتی، بسکتبال و وزنه ژیمناستیک معنی دار نبود. از نظر تعادل ایستا، رشته های 

برداری به ترتیب از تعادل بیشتر به سمت تعادل کمتر قرار گرفتند. در تعادل پویا نیز بدترین عملکرد مربوط به گروه 

بسکتبال و بهترین عملکرد مربوط به گروه رزمی بود. ترتیب قرارگیری تعادل پویا نیز به صورت رزمی، کشتی، 

( نشان داد که 2448(. نتایج تحقیق ماتسودا و همکاران )1ال، ژیمناستیک، وزنه برداری و بسکتبال بود )فوتب

(. 10بازیکنان فوتبال نسبت به بازیکنان بسکتبال، شناگران و افراد غیر ورزشکار از ثبات بیشتری برخوردارند )

ن چنین به نظر می رسد که رشته های ورزشی تمرینات ورزشی مختلف تغییرات پاسچرال متفاوتی را می طلبد و ای

(. به عنوان مثال 5سعی در بهبود وضعیت پاسچرال ویژه دارند که با توجه به رشته ورزشی می تواند متفاوت باشد )

بازیکنان فوتبال و بسکتبال، برای کسب موفقیت در رشته خود نیازمند تعیین دقیق فاصله یا مسیر توپ و همچنین 

ناسب از هم تیمی و حریف خود می باشند که این موارد به سیستم بینایی وابسته می باشد. در تعیین فاصله م

بازیکنان فوتبال عالوه بر این به دلیل استفاده بیشتر از اندام تحتانی خود جهت اجرای تکنیک ها، شوت ها و تکل ها 

که با باال رفتن سطح رقابت وابستگی به پیکری جهت حفظ تعادل خود نیاز دارند،  -بیشتر به سیستم بینایی و حسی

(. تمرینات جودو بیشتر به 15پیکری خود تکیه دارند ) -سیستم بینایی آنها کمتر شده و بیشتر به سیستم حسی

(. 14پیکری منجر می شود در حالی که تمرینات باله به اطالعات بینایی تاکید بیشتری دارد ) -بهبود اطالعات حسی
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نات عملکردی و مهارتی هر رشته ورزشی با بهره مندی از ماهیت های تعادلی می تواند موجب بنابراین، سطح تمری

 افزایش تعادل ورزشکارانش به صورت نا آگاهانه شود که تمام این موارد به ذات آن رشته ورزشی بر می گردد.
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