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ABSTRACT 

systems in postural control. The aim of the present study was to compare efficiency of involved 
sensory systems among swimmers, soccer players, and non-athletes. 
Materials and Methods: In the current study, Centers of foot pressure of 3 homogeneous 
groups, consisting of 30 soccer players, 30 swimmers, and 30 non-athletes were assessed 
using Biodex balance system according to the modified CTSIB protocol. One-way ANOVA 
and LSD post hoc test were run in SPSS, version 24, with the p-  
Results: The results showed that soccer players and swimmers had better dynamic balance 
compared with non-athletes. There was no significant difference among static balance of the three 
groups. Also, we found that soccer players and swimmers had better visual system efficiency 
compared with non-athletes. The soccer players had higher somatosensory system compared 
with non-athletes and the swimmers had the highest vestibular system efficiency. 
Conclusion: According to the results, it seems that swimming as a sport activity can enhance 
the efficiency of visual and vestibular systems and playing soccer can enhance the efficiency 
of visual and somatosensory systems. Then, it is advised that swimmers should pay attention 
to somatosensory system efficiency in addition to vestibular system efficiency and soccer 
players should consider enhancing vestibular system efficiency beside somatosensory system 
efficiency in their balance training. 
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Background and Aims: 
center of gravity within its base of support. Both static and dynamic balance require integration 
of visual, vestibular, and somatosensory inputs to produce a proper efferent response to control 
the body within its base of support. With regard to the importance of balance in sport activities 
and prevention of injuries, there is a question whether continuous participation in sport 
activities and the nature of the sport can cause a difference in efficiency of the involved sensory 
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 چکیده

شود. با توجه به اهمیت تعادل در تعریف می تعادل، توانایی حفظ مرکز ثقل در محدوده سطح اتکامقدمه و اهداف: 

ی و های ورزشهای ورزشی و پیشگیری از آسیب، جای پرسش است که آیا عواملی نظیر شرکت مستمر در فعالیتفعالیت

 های حسی درگیر در کنترل پاسچر شود یا خیر.تواند باعث ایجاد تفاوت در کارایی سیستمماهیت آن رشته ورزشی می

ا، شناگران ههای حسی درگیر در کنترل پاسچر فوتبالیستق حاضر مقایسه تعادل ایستا، پویا و سهم سیستمهدف از تحقی

 و غیرورزشکاران است. 

طبق پروتکل  غیرورزشکار 30فوتبالیست و  30شناگر،  30به این منظور سه گروه همگن متشکل ازها: و روش مواد

سنج بایودکس مورد ارزیابی قرار شده بر کف پا بر روی سیستم تعادلبا محاسبه مرکز فشار اعمال CTSIBشده اصالح

 SPSSا ب طرفهآنالیز واریانس یکاز روش های آماری و نیز مقایسه بین گروهی تحلیل دادهوگرفتند. به منظور انجام تجزیه

 .استفاده گردید P≥05/0و سطح معناداری  24ورژن 

تعادل  بین .باشدها و شناگران بهتر از غیرورزشکاران میتعادل پویای فوتبالیست نتایج تحقیق حاضر نشان دادها: یافته

ر ها و شناگران بهتکارایی سیستم حسی بینایی در فوتبالیست .(P≥0/05ایستای سه گروه اختالف معناداری وجود نداشت )

  .(P≤0/05زشکاران بهتر بود )ها و غیروراز غیرورزشکاران بود و کارایی سیستم دهلیزی شناگران از فوتبالیست

شرکت مستمر در رشته ورزشی شنا باعث افزایش کارایی سیستم بینایی و دهلیزی و شرکت مستمر در رشته گیری: نتیجه

ت تعادلی شود شناگران در تمریناپیکری شده است. توصیه می-ورزشی فوتبال باعث افزایش کارایی سیستم بینایی و حسی

فزایش ها نیز در تمرینات تعادلی خود اپیکری و فوتبالیست-سیستم دهلیزی به کارایی سیستم حسیخود عالوه بر کارایی 

 .پیکری در نظر داشته باشند-کارایی سیستم دهلیزی را به عالوه کارایی سیستم حسی

 های حسی؛ شنا؛ فوتبال؛ غیرورزشکارتعادل؛ سیستمهای کلیدی: واژه
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 مقدمه و اهداف

گیری شامل کنترل موقعیت بدن و جهت ۱کنترل پاسچر
 2یابی پاسچرالجهت [۱]فضایی آن برای حفظ تعادل است.

ای هبه معنی توانایی حفظ ارتباط مناسب بین سگمنت
ثبات  [2]بدن و بین بدن و محیط برای کار مورد نظر است.

یا تعادل به معنی توانایی کنترل مرکز ثقل در  3پاسچر
ها، بق نظریه سیستمط [۱]باشد.می محدوده سطح اتکا

کنترل پاسچر ناشی از اثر متقابل و پیچیده سیستم عصبی 
تم در این مدل سیس. باشداسکلتی می-و سیستم عضالنی

ی، های بینایعصبی مرکزی با استفاده از اطالعات سیستم
وضعیت مرکز ثقل بدن  پیکری از-وستیبوالر و حسی

نسبت به جاذبه و شرایط سطح اتکا مطلع شده و پاسخ 
حرکتی مناسب را به صورت الگوهای حرکتی که از پیش 

نقص در یک حس  [5-3]کند.اند، فعال میریزی شدهبرنامه
شود. در مانده جبران میمعموال به وسیله دو حس باقی

مانده اطالعات های باقیاین شرایط بسیار مهم است که حس
 [7, 6]صحیح و کافی فراهم آورند تا تعادل حفظ گردد.

 اند، معتقدذیرفتهها را پپژوهشگرانی که تئوری سیستم
های موثر در هستند که در ارزیابی تعادل، اجزاء و سیستم

 [3]بایست جداگانه مورد بررسی قرار گیرند.حفظ تعادل می
موتور و کنترل  تواند عملکرد سیستم سنسوریمی ورزش

ادلی های تعپاسچر را بهبود بخشد و ممکن است باعث توانایی
از طرفی دیگر، ماهیت ورزش و شرایط  [9, 8, 5]متفاوتی گردد.

-های بینایی، دهلیزی و حسیتواند بر سیستمتمرین می
های با توجه به اینکه ماهیت رشته [۱۱, ۱0]پیکری اثر بگذارد.

ر در ه خصوصیهای مستمر بهورزشی متفاوت باعث فعالیت
آید که آیا شود، این پرسش پیش میرشته ورزشی می

یستم کنترل تعادل و مقدار خصوصی در سهای بهسازگاری
. گیرد یا خیرهای حسی درگیر صورت میاتکا به سیستم

های مختلف در تمرینات تعادلی برای ورزشکاران رشته
های اخیر گسترش یافته است. برای توصیه کردن دهه

تمرینات تعادلی خاص هر رشته، اطالع از عملکرد تعادل 
های یستمدر حالت ایستا و پویا و همچنین عملکرد س

 [۱2]حسی تاثیرگذار بر تعادل، مفید واقع خواهد شد.
شده برای های انجامرغم بحث و استداللهمچنین علی

های ورزشی های تعادل در رشتهتوجیه نتایج آزمون
گوناگون، تحقیقات محدودی در خصوص مشخص کردن 

های ها در رشتهن سیستمتفاوت سهم هر کدام از ای
مختلف ورزشی به صورت عملی انجام شده است. از آنجایی 
که در فوتبال، دقت در تعیین فاصله یا مسیر توپ و 

ها و حریفان تیمیقضاوت صحیح درباره فاصله هم
کننده به شمار ها از موارد تعیینهمچنین اجرای تکنیک

س عمقی رسد دو سیستم بینایی و حرود، به نظر میمی
 ها تأثیر بیشتری داشته باشد.در حفظ تعادل فوتبالیست

کننده وزن است، شنا برخالف فوتبال که یک رشته تحمل

                                                           
1 Postural Control 

2 Postural Orientation 

3 Postural Stability 

باشد و شناگران اغلب کننده وزن مییک رشته غیرتحمل
در حالی که بدنشان به طور افقی روی آب شناور است، 

 رسد که چون شناگرانگونه به نظر میکنند. اینتمرین می
شان هنگام تمرین استفاده ندرت از عضالت ضدجاذبهبه

تر از کنند، تعادل آنها در وضعیت ایستاده پایینمی
باشد؛ بنایراین نیازهای مهارتی و محیطی ها میفوتبالیست

-های حسیشود سیستمهای ذکرشده سبب میورزش
 [۱6-۱2, 3]حرکتی در هر کدام به طور متفاوت درگیر شود.

( تفاوت ۱392نتایج تحقیق خراسانی و همکاران )
معناداری را بین زنان ورزشکار فوق فعال و زنان ورزشکار 

ل و زنان غیرورزشکار در تعادل ایستا و پویا به صورت فعا
جداگانه نشان داد. ورزشکاران تعادل بهتری نسبت به 
غیرورزشکاران داشتند که وی دلیل احتمالی آن را 
تمرینات ورزشی دانست و افزود ورزشکاران سعی در 

پیکری و دهلیزی خود -افزایش استفاده از اطالعات حسی
های کنترل پاسچر افزایش توانایی دارند که این نیز به

 5تعادل پویای (2004و همکاران ) 4داولین.[۱4]انجامد.می
و  زنان و مردان ژیمناست، بازیکنان فوتبال، شناگر

بررسی کردند و بیان کردند هر سه گروه را غیرورزشکاران 
ورزشکار تعادل باالتری نسبت به غیرورزشکاران داشتند. 

و باالتر از گروه  شناگران و بازیکنان فوتبال عملکرد مشابه
تفاوتی بین عملکرد زنان و مردان در  .کنترل داشتند

لذا با توجه به نقش  ؛[۱7]آزمون تعادل پویا وجود نداشت
های ورزشی و اهمیت شناخت مهم تعادل در فعالیت

عوامل موثر بر آن، مطالعه حاضر با هدف مقایسه تعادل 
های حسی درگیر بین ایستا، پویا و سهم سیستم

 .شودشناگران و غیرورزشکاران انجام می، هافوتبالیست

 هامواد و روش

ه باشد که بای میمطالعه حاضر توصیفی و از نوع مقایسه
گیری گلوله برفی و با توجه به معیارهای ورود صورت نمونه

 نناو ز انجامعه آماری شامل مردو خروج انتخاب شدند. 
ورزشکار سنین دانشگاهی شناگر و  غیرورزشکار و سالم

ساله  30 تا 20 ساکن تهران در محدوده سنی فوتبالیست
منظم سال گذشته به صورت  سههستند که در طول 

 .اندجلسه در هفته به فعالیت ورزشی پرداخته دوحداقل 
در این مطالعه حداقل حجم نمونه با استفاده از معادله 
برآورد حجم نمونه جی پاور و با در نظر گرفتن توان 

 [۱]نفر در نظر گرفته شد. 24برای هر گروه  85/0آزمونی 
 بر اساس معیارهای ورود و خروج و باهای تحقیق نمونه

جامعه آماری در سه گروه روش انتخاب هدفمند از بین 
 30مرد( شناگر،  ۱6زن،  ۱4نفر ) 30همگن متشکل از 

 ۱2 زن، ۱8نفر ) 30مرد( فوتبالیست و  2۱زن،  9نفر )
معیار ورود به تحقیق  انتخاب شدند. غیرورزشکار (مرد

4 Davlin 

5 Stabilometer-double Leg with Open Eyes 
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نداشتن آسیب زانو یا مچ پا که شامل مواردی همچون 
های پزشکی مانند جراحی در یک سال نیازمند مراقبت

گذشته باشد، نبود سابقه از دست دادن هوشیاری و 
عدم شکستگی یا جراحی  سرگیجه )به صورت بیماری(،

ثباتی عملکردی مچ پا، نداشتن مشکالت اندام تحتانی، بی
دیابت، اختالالت گوش داخلی، سابقه  ،عروقی-قلبی

، مشکالت بینایی، عدم استفاده از سمعک یا [7]کمردرد
، نداشتن [8, 7]عدم سابقه استفاده از آن، نداشتن نوروپاتی

 و پاتولوژی مفصل ران که بتواند بر تعادل اثر بگذارد
 هایتمایل به شرکت در تحقیق و درك دستورالعمل

و معیارهای خروج شامل مواردی بود  [۱8, ۱۱, 3, ۱]تحقیق
-ها، آنتیبخشمانند آرامش ه از داروهاییاستفادهمچون 

 و توانند بر تعادل اثر بگذارندکه میهای قوی هیستامین
بود.  عدم همکاری و انصراف از مشارکت در حین تحقیق

با توجه به اینکه تعادل ایستا و پویا و حتی ضربان قلب 
ها در یک روزی قرار دارد، تستتحت تاثیر ریتم شبانه
ها گرفته روز از کلیه آزمودنیهساعت مشخص شبان

چهار نفر که به علت عدم توانایی در کنترل  [۱9]شد.
 تعادل قادر به ادامه آزمون نبودند، از مطالعه حذف شدند.

نج سادل ایستا و پویا از سیستم تعادلبرای ارزیابی تع
ساخت  Biodex Medical System Incمدل  بایودکس

س سنج بایودکاستفاده شد. سیستم تعادل کشور آمریکا
دارای یک صفحه چرخان چندمحوری داینامیک )یک 
صفحه دایره مدرج روی یک گوی بزرگ( است که چندین 

ر تمامی (. این صفحه به سهولت د۱سنسور دارد )تصویر 
جهات نسبت به وضعیت افقی قابل حرکت و تغییر 

سنج بایودکس دارای قابلیت سیستم تعادل [20, ۱9]است.
باشد و سه نوع انجام آزمون تعادلی و تمرین تعادلی می

-آزمون تعادل استاتیک، داینامیک و محدوده ثبات را می

های شاخص [20]توان به کمک این سیستم انجام داد.
ات میزان انحراف شده توسط سیستم، بیانگرثباتی ارائه

ها شامل این شاخص [2۱]صفحه از وضعیت افقی است.
 و شاخص 2خلفی-، شاخص قدامی۱شاخص ثبات کلی
[22 ].است 3خارجی-ثباتی طرف داخلی

 
 

 سنج بایودکسب( صفحه تعادل         سنج بایودکسالف( دستگاه تعادل. 1تصویر 

   

موقعیت فضایی محل قرارگیری پاها با تعیین محل 
قرارگیری پاشنه پاها روی صفحه مدرج و زاویه قرارگیری 
محور پاها )امتداد انگشت دوم( ثبت گردید. محل 

موجود روی  قرارگیری پاها با استفاده از کادر زوایای
صفحه دستگاه معین شد. این مقادیر ثبت شده و برای 

مراحل آزمون  [20]سایر حاالت آزمون به کار گرفته شدند.
های ها و تعیین سهم سیستمو سنجش تعادل آزمودنی

گردد حسی درگیر در تعادل به این طریق انجام می
وضعیت ایستاده روی دو پا در سطح  :۱حالت (: 2)تصویر 

های باز )این وضعیت به منظور استاتیک و با چشم
وضعیت ایستاده  :2حالت  سنجش تعادل ایستا است(؛
و با انجام هایپراکستنشن  4روی دو پا در سطح پایداری 

 وشود میپیکری و دهلیزی مختل -سیستم حسی) سر

                                                           
1 Overall Stability Index 

2 Anterior-posterior Stability Index  

 (؛شودیهای بینایی بدون اختالل دریافت مفقط داده
: وضعیت ایستاده روی دو پا در سطح پایداری 3حالت 

 های سیستمداده) بندهای بسته با پد چشمو با چشم 4
شود و سیستم غالب مختل می و بینایی پیکری-حسی

برای  :4حالت  ت(؛کنترل پاسچر سیستم دهلیزی اس
روی دو پا با  3ارزیابی تعادل پویا از سطح پایداری 

به جهت ایجاد اختالل در  [7].شودتفاده میباز اس هایچشم
های حسی درگیر در کنترل پاسچر هر یک از سیستم

به منظور ایجاد اختالل در الف( شرایط زیر اعمال گردید:
د ها خواسته شسیستم بینایی از آزمودنی هایداده

( ب بند به چشم بگذارند وچشمان خود را ببندند و چشم
های سیستم دهلیزی از به منظور ایجاد اختالل در داده

ها خواسته شد سر خود را در هنگام آزمون در آزمودنی
 [۱، 3، 6، ۱۱، 22]حالت هایپراکستنشن قرار دهند.

3 Medial-lateral Stability Index 
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ای که درجه های تعادل، فرد باید روی صفحهدر کل آزمون
قابل تنظیم بود، طی سی ثانیه مدت  ۱2تا  ۱ثبات آن بین 

ایستاد و تعادل خود را با افقی نگه داشتن صفحه آزمون می
کرد. در این آزمون فرد باید مرکز ثقل خود دستگاه حفظ می

سهم  محاسبهداشت. را در دایره مرکزی صفحه نگه می
حسی مطابق با روش ناشنر و همکاران انجام شد؛  هایسیستم

کارایی سیستم حسی مساوی است با تعادل ایستاده موقعی که 
 کند تقسیم بر تعادلسیستم درونداد حسی برتر را ارسال می

 ند.کایستاده موقعی که سیستم درونداد حسی برتر را ارسال نمی

 روش آماری

میانگین و انحراف استاندارد( برای  از آمار توصیفی )از قبیل
های تحقیق حاضر استفاده گردید. در توصیف و سازماندهی داده

 های مدبخش آمار استنباطی، ابتدا به کنترل مفروضات آزمون
جهت  ویلیک-شاپیرونظر پرداخته شد؛ به این صورت که با آزمون 

ها و با آزمون لون جهت همگنی واریانس، توزیع نرمال داده
مفروضات آزمون پارامتریک کنترل گردید. برای مقایسه بین 

 LSDطرفه و آزمون تعقیبی آنالیز واریانس یکاز روش گروهی 
سطح  .ها استفاده شدتحلیل دادهوبرای تجزیه 24ورژن SPSS با 

( αو سطح معناداری ) %95اطمینان در تحقیق حاضر، برابر با 
  رفته شد.در نظر گ 05/0کوچکتر و یا مساوی با 

 هایافته

های توصیفی هر سه گروه و مقایسه آنها ویژگی ۱در جدول 
ها در شاخص آمده است. به منظور تعیین همگن بودن گروه

طرفه از آزمون آنالیز واریانس یک BMIسن، قد، وزن و 
استفاده گردید. نتایج آزمون در رابطه با این متغیرها نشان 

ها معناداری وجود ندارد و گروهها تفاوت دهد که بین گروهمی
 (.۱باشند )جدول در این متغیرها همگن می

 هاطرفه جهت بررسی همگن بودن گروهمشخصات آنتروپومتری و نتایج آزمون آنالیز واریانس یک. 1جدول 

F Sig 
میانگین و انحراف 

 استاندارد

 رمتغی
 گروه

 
045/0 
 

948/0 
 
 

25/2±06/25 
09/3±30/25 
88/2±20/25 

 فوتبالیست
 )سال(سن 

 شناگر
 غیرورزشکار

 
9۱3/0 

 
405/0 

59/9±76/۱44 
27/9±۱74 

84/7±76/۱7۱ 

 فوتبالیست
 )مترسانتی(قد 

 شناگر
 غیرورزشکار

 
۱/0 

 
990/0 

54/۱2±80/67 
24/۱2±46/67 
22/۱0±86/67 

 فوتبالیست
 )کیلوگرم(وزن 

 شناگر
 غیرورزشکار

 
۱08/۱ 

 
335/0 

48/2±0۱/22 
72/2±۱5/22 
43/2±92/22 

 فوتبالیست
BMI 
 شناگر

 غیرورزشکار

 
 سه پویای تعادل بین داد حاضر نشان نتایج کلی،طوربه

 تعادل بین ، همچنینداشت وجود معناداری اختالف گروه

 کارایی نداشت. وجود معناداری اختالف گروه سه ایستای

 از بهتر شناگران و هافوتبالیست در بینایی حسی سیستم

 

تصویر 2. آزمون اول آزمون دوم آزمون سوم آزمون چهار 
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 پیکری-حسی سیستم کارایی .بود غیرورزشکاران

 سیستم کارایی و بود غیرورزشکاران از باالتر هافوتبالیست

بود  بهتر غیرورزشکاران و هافوتبالیست از شناگران دهلیزی
(P≤0/05.)  ،برای بررسی اختالف میانگین تعادل پویا و ایستا

بررسی اختالف میانگین سهم سیستم بینایی و دهلیزی در 
میان سه گروه فوتبالیست، شناگر و افراد  کنترل پاسچر

 استفاده شد. طرفهغیرورزشکار از تحلیل واریانس یک

 

 تعادل ایستا .2نمودار                                                                      تعادل پویا             .1نمودار 

ص کلی، از آن جایی که تعادل پویا و ایستا در سه شاخ
شود، لذا نتایج این خارجی بررسی می-خلفی و داخلی-قدامی

کلی،  شاخصبرای مقایسه  آزمون در سه بخش جدا ارائه شد.
تعادل پویا، بین گروه  خارجی-خلفی و داخلی-قدامی

(، P=0/001)ترتیب به فوتبالیست با غیرورزشکار
(P=0/005( ،)P=0/005)  و همچنین شناگر با غیرورزشکار

اختالف  (P=0/004( ،)P=0/001)، (P=0/001)رتیب تبه

و بین گروه شناگر با فوتبالیست اختالف  معنادار وجود دارد
(، شاخص P=0/713)معنادار وجود ندارد، شاخص کلی 

خارجی -( و شاخص داخلیP=0/947خلفی )-قدامی
(P=0/416 ۱( )نمودار) بین تعادل ایستای سه گروه در سه .

و  (P=0/736)خلفی -قدامی ،(P=0/177)شاخص کلی 
اختالف معناداری وجود نداشت  (P=0/414)خارجی -داخلی

 )نمودار(.

خارجی کارایی سیستم حسی بینایی -خلفی و داخلی-های کلی، قدامیطرفه برای مقایسه شاخصنتایج آزمون تحلیل واریانس یک. 2جدول 
 در کنترل پاسچر بین سه گروه

 F Sig میانگین گروه متغیر

 فوتبالیست اخص کلیش
 شناگر

 غیرورزشکار

۱3/4±87/8 
۱4/4±7۱/7 
۱4/9±۱0/۱2 

 
946/3 

 
*023/0 

 فوتبالیست خلفی-قدامی
 شناگر

 غیرورزشکار

78/5±33/9 
54/4±03/8 
2۱/۱3±۱7/8 

 
4۱5/5 

 
*006/0 

 فوتبالیست خارجی-داخلی
 شناگر

 غیرورزشکار

03/6±95/8 
23/3±84/7 
05/۱0±74/۱2 

 
833/3 

 
*025/0 

کارایی سیستم حسی بینایی در کنترل پاسچر بین  خارجی-خلفی و داخلی-کلی، قدامیهای شاخص LSDنتایج آزمون تعقیبی . 3دول ج
 سه گروه

 P گروه شاخص

 شناگر-فوتبالیست شاخص کلی
 غیرورزشکار-فوتبالیست

 غیرورزشکار-شناگر

476/0  
*049/0 
*008/0 

 شناگر-فوتبالیست خلفی-قدامی
 یرورزشکارغ-فوتبالیست

 غیرورزشکار-شناگر

43۱/0 
*02/0 
*002/0 

 شناگر-فوتبالیست خارجی-داخلی
 غیرورزشکار-فوتبالیست

 غیرورزشکار-شناگر

552/0 
*044/0 
*0۱/0 
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 خارجی-داخلیخلفی و -های کلی، قدامیمقایسه شاخص
روه ، بین گارایی سیستم حسی بینایی در کنترل پاسچرک

شکار اختالف معنادار وجود دارد فوتبالیست و شناگر با غیرورز

(P≤0/05) بین فوتبالیست با شناگر اختالف معناداری وجود .
 .(3و  2( )جدول P≥0/05)ندارد 

 
 حسی سیستم کارایی خارجی-داخلی و خلفی-قدامی کلی، هایشاخص مقایسه برای طرفهیک واریانس تحلیل آزمون نتایج .4 جدول

 وهگر سه بین پاسچر کنترل در دهلیزی

 F Sig میانگین و انحراف استاندارد گروه رمتغی

 فوتبالیست شاخص کلی
 شناگر

 غیرورزشکار

56/۱4±84/22 
93/4±99/۱2 
63/28±02/25 

 
502/3 

 

 
*034/0 

 فوتبالیست خلفی-قدامی
 شناگر

 غیرورزشکار

۱7±09/23 
29/8±38/۱4 
86/2۱±36/25 

 
6۱5/3 

 

 
*03۱/0 

 فوتبالیست خارجی-داخلی
 شناگر

 رزشکارغیرو

30/20±08/26 
4۱/7±52/۱5 
03/2۱±۱5/26 

 
3/697 

 
*029/0 

کارایی سیستم حسی دهلیزی در کنترل پاسچر بین  خارجی-خلفی و داخلی-کلی، قدامیهای شاخص LSDنتایج آزمون تعقیبی . 5جدول 
 سه گروه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-داخلیخلفی و -های کلی، قدامیمقایسه شاخص

بین  ،ارایی سیستم حسی دهلیزی در کنترل پاسچرک رجیخا
گروه فوتبالیست با شناگر و همچنین شناگر با غیرورزشکار 

. بین فوتبالیست با (P≤0/05)اختالف معنادار وجود دارد 
( P≥0/05)غیرورزشکار اختالف معناداری وجود ندارد 

 (.5و  4)جدول 

 بحث

-ایی، حسیهای حسی بینتوجه به تعامل بین سیستمبا 
پیکری و دهلیزی در کنترل پاسچر و حفظ تعادل، مشخص 

های نیست آیا عواملی نظیر ورزش و شرکت در فعالیت
 هایتواند باعث ایجاد تفاوت در کارایی سیستمورزشی می

مختلف حسی درگیر در کنترل پاسچر شود و در صورت پاسخ 
 ایهها در رشتهمثبت، میزان کارایی هر یک از این سیستم

هدف از انجام تحقیق حاضر مختلف ورزشی چگونه است؛ لذا 
ی، های حسی بینایپویا و سهم سیستم ایستا،ل مقایسه تعاد

ها و دهلیزی در کنترل پاسچر شناگران، فوتبالیست

در این تحقیق تفاوت معناداری بین غیرورزشکاران بود. 
تعادل پویای ورزشکاران رشته فوتبال و شنا با 

خلفی و -ان در هر سه شاخص کلی، قدامیغیرورزشکار
خارجی مشاهده شد. تعادل پویای شناگران و -داخلی

ها در هر سه شاخص بهتر از غیرورزشکاران بود، فوتبالیست
ا ها بولی اختالف معناداری در تعادل پویای فوتبالیست

کلی، طوربه شناگران در هر سه شاخص مشاهده نشد.
 باشداز غیرورزشکاران می تعادل پویای ورزشکاران بهتر

، [۱3]، سوگیورا[۱7]که این نتیجه با مطالعات داولین
توان به باشد. علل متعددی را میهمسو می [۱4]خراسانی

عنوان دالیل احتمالی وضعیت بهتر کنترل پاسچر و تعادل 
گروه ورزشکار نسبت به غیرورزشکار نام برد. شرکت 

های بدنی و ورزش باعث ایجاد مستمر در فعالیت
-های مختلف بدن میهای متعددی در سیستمسازگاری

سی های حیل، افزایش کارایی سیستمشود. یکی از این دال
توان باشد. از دیگر علل محتمل میدرگیر تعادل می

-هماهنگی عصبی [23, 20]افزایش قدرت عضالنی فرد

 P گروه شاخص

 شناگر_فوتبالیست شاخص کلی
 غیرورزشکار_فوتبالیست

 رورزشکارغی_شناگر

*045/0 
654/0 

*0۱5/0 
 شناگر_فوتبالیست خلفی-قدامی

 غیرورزشکار_فوتبالیست
 غیرورزشکار_شناگر

*046/0 
599/0 

*0۱3/0 
 شناگر_فوتبالیست خارجی-داخلی

 غیرورزشکار_فوتبالیست
 غیرورزشکار_شناگر

*02۱/0 
988/0 

*02/0 
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در پژوهش  [23]نام برد.عضالنی و افزایش دامنه حرکتی 
از غیرورزشکاران بهتر نیز تعادل پویای شناگران  ۱سوگیورا

بود؛ وی با مطالعه ادبیات پیشین استنباط کرد شناگران 
پذیری مچ باالتری نسبت به غیرورزشکاران دارند و با انعطاف

توانند تعادل خود را روی هماهنگ کردن مفاصل مچ بهتر می
( تعادل 2004و همکاران ) 3داولین.[۱3]حفظ نمایند. 2وابل برد

و  زنان و مردان ژیمناست، فوتبالیست، شناگر 4تعادل پویای
غیرورزشکاران را بررسی کردند و نتایج تحقیق آنها نشان داد 
که ورزشکاران تعادل پویای باالتری نسبت به غیرورزشکاران 

ها باالترین تعادل پویا را نسبت به تمام داشتند. ژیمناست
ر داشتند. شناگران و بازیکنان فوتبال عملکرد های دیگگروه

در تحقیق حاضر نیز  .و باالتر از گروه کنترل داشتند مشابه
ها و شناگران اختالف معناداری تعادل پویای فوتبالیست

( ۱390نورسته ) [۱7]نداشت و باالتر از گروه غیرورزشکار بود.
ن بس( و تعادل پویا )آزمون ستاره( تعادل ایستا )آزمو

ورزشکاران ژیمناست، فوتبالیست، بسکتبالیست و شناگران 
را ارزیابی کرد؛ نتایج تحقیق وی نشان داد بین تعادل پویای 

ها با شناگران اختالف معناداری وجود ندارد. فوتبالیست
ها تعادل پویای بهتری نسبت به غیرورزشکاران فوتبالیست

بین تعادل پویای شناگران با غیرورزشکاران داشتند، اما 
در تحقیق حاضر، کارایی  [۱5]اختالف معناداری مشاهده نشد.

سیستم دهلیزی شناگران در کنترل پاسچر بهتر از 
توان گفت احتماال باالتر بودن کارایی ها بود؛ میفوتبالیست

سیستم دهلیزی شناگران یکی از عوامل عدم اختالف در 
گروه فوتبالیست و شناگر باشد. در این تحقیق تعادل این دو 

تفاوت معناداری بین تعادل ایستای ورزشکاران رشته فوتبال، 
خلفی -شنا و غیرورزشکاران در هر سه شاخص کلی، قدامی

شناگران از عضالت ضدجاذبه خارجی مشاهده نشد. -و داخلی
خود در زندگی روزمره، راه رفتن، ایستادن و غیره تا حدی 

کنند که شاید برای خنثی کردن اثر منفی شنا ه میاستفاد
یستای ، بنابراین تعادل ا[۱0]بر عضالت ضدجاذبه کارآمد باشد

و همکاران با مقایسه تعادل  5سوگیورا تری نداشتند.پایین
ایستای ورزشکاران و غیرورزشکاران اعالم کردند که بین 
تعادل ایستای دو گروه شناگر و غیرورزشکار اختالف 

مرادی در تحقیق خود گزارش  [۱3]معناداری مشاهده نکردند.
ها بهتر از شناگران و ستکرد تعادل ایستای فوتبالی

اما بین تعادل ایستای شناگران و  غیرورزشکاران است،
غیرورزشکاران اختالف معنادار نبود. اختالف تعادل ایستای 

( =054/0pها و شناگران نزدیک معناداری )فوتبالیست
نتایج تحقیق حاضر با مطالعه امیری خراسانی همسو  [۱6]بود.

امیری خراسانی با مطالعه اثر سطوح مختلف فعالیت نبود. 
 قورزشی بر تعادل ایستا و پویای زنان اعالم کرد در تحقی

جلسه  6لک( تعادل ایستای افراد فوق فعال ))آزمون لک وی
جلسه در  3) در هفته فعالیت ورزشی( باالتر از افراد فعال

هفته فعالیت ورزشی( و افراد فعال نیز باالتر از افراد غیرفعال 

                                                           
1 Sugiurax 

2 Wobble Board  

3 Davlin 

طور که همان [۱4]گونه فعالیت ورزشی منظم( بودند. )فاقد هر
گیری متفاوت اندازه گیری و شیوهوسایل اندازه ذکر شد

کس( در سنج بایوداستبیلومتر، دو پا سیستم تعادلپا با تک)
ه تأثیر نیست. کنترل پاسچر بهمسو نبودن برخی نتایج بی

-های عصبی و اسکلتیعملکرد متقابل و پیچیده سیستم
منه عضالنی شامل دا-عضالنی نیاز دارد. اجزا سیستم اسکلتی

های عضله و ها، ویژگیرهپذیری مهحرکتی مفصل، انعطاف
بدن  پیوستههای بهمارتباطات بیومکانیکی بین سگمنت

شود که کنترل پاسچر فرآیندی لذا مشاهده می؛ باشدمی
است که نتیجه روابط پیچیده بین عوامل بسیار متعددی 

 تواند در وضعیتاست که تقویت و یا ضعف هر یک از آنها می
ا در نتیجه یافتن علت و ی کنترل پاسچر فرد تأثیر بگذارد و

ها به صورت دقیق و مجزا امری علل اصلی بروز این تفاوت
 بسیار دشوار بوده و از عهده پژوهش حاضر خارج است.

همچنین تفاوت معناداری بین کارایی سیستم بینایی در 
کنترل پاسچر ورزشکاران رشته فوتبال و شنا با 

لفی و خ-غیرورزشکاران در هر سه شاخص کلی، قدامی
ا هخارجی مشاهده شد. تعادل شناگران و فوتبالیست-داخلی

-های دهلیزی و حسیهای سیستمدر حالتی که در داده
شود، در هر سه شاخص بهتر از پیکری اختالل ایجاد می

غیرورزشکاران بود، ولی اختالف معناداری در تعادل 
ها با شناگران در هر سه شاخص مشاهده نشد. فوتبالیست

حاصل از این پژوهش با سیدی همسو بود. در تحقیق  نتایج
وی کارایی سیستم حسی بینایی ناشنوایان ورزشکار بهتر از 
ناشنوایان غیرورزشکار گزارش شد. دروندادهای بینایی دو 
دسته اطالعات مربوط به دید مرکزی و محیطی را فراهم 

کنند و شواهد نشان داده است که دید محیطی برای می
با بررسی  6ویلیامز [20]سچر اهمیت بیشتری دارد.کنترل پو

دید محیطی ورتیکال و هوریزونتال بین زنان و مردان 
ورزشکار و غیرورزشکار بیان کرد هر دو میدان دید ورتیکال 

 [24]و هوریزونتال در ورزشکاران بیشتر از غیرورزشکاران است

تواند با نتایج حاصل از این پژوهش مبنی بر بیشتر که می
به بودن کارایی سیتم بینایی ورزشکاران نسبت 

غیرورزشکاران همسو باشد. نتایج پژوهش حاضر با 
مبنی بر بیشتر بودن  [۱6]و مرادی [۱۱]، علیزاده[25]رئیسی

سهم سیستم بینایی در غیرورزشکاران نسبت به ورزشکاران 
همسو نبود. بحث آنها شامل این بود که افراد غیرورزشکار در 

 یشتری به درگیری سیستم حسی بیناییحفظ تعادل اتکای ب
که افراد ورزشکار از حالینسبت به افراد ورزشکار دارند، در

کارایی حس عمقی بیشتری برخوردار هستند. با توجه به 
نقش بینایی محیطی در کنترل پاسچر، با حذف بینایی 

شود. نوسانات پاسچرال دچار افزایش و تعادل کاهش می
دهد حذف بینایی به صورت ن مینتایج تحیقی موسوی نشا

شود. این معناداری باعث بدتر شدن تعادل در ورزشکاران می
چنین به نظر  [26]مقدار برای مردان بیشتر از زنان ثبت شد.

4 Stabilometer-double Leg with Open Eyes 

5 Sugiurax 

6 Williams  
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که شرایط و نیازهای خاص فوتبال از قبیل در نظر رسد می
ها، حریف، جاگیری و دقت و تیمیداشتن مسیر توپ، هم

های خود باعث توجه به محیط اطراف برای اجرای تکنیک
مچنین گردد. هکارگیری بیشتر سیستم بینایی در آنها میبه

شناگران به علت اهمیت بینایی در شنا و کنترل تعادل از 
ر معنا است که بینایی دنمایند؛ این بدینتفاده میعینک اس

که گروه غیرورزشکار شنا نیز اهمیت خاصی دارد، درحالی
های روزمره و به طور معمول از سیستم فقط در فعالیت

 کنند. بینایی خود استفاده می
در نهایت که به مقایسه سهم سیستم دهلیزی در بین 

زشکار پرداخته شد، های فوتبالیست، شناگر و غیرورگروه
نتایج نشان داد کارایی سیستم دهلیزی شناگران در هر سه 

ها و جهت، به طور معناداری بهتر از فوتبالیست
 ها و غیرورزشکارانباشد. بین فوتبالیستغیرورزشکاران می

اختالف معناداری وجود ندارد. نتایج تحقیق حاضر با 
سیدی نیز مطالعات سیدی و محمدی همسو بود. در پژوهش 

ورزشکاران ناشنوا نسبت به غیرورزشکاران شنوا از سهم 
سیستم دهلیزی باالتری برخوردار بودند. البته وی استنباط 
کرد به علت شرایط ویژه در ناشنوایان این احتمال وجود دارد 
که علت اصلی تفاوت نوع آسیب به سیستم دهلیزی باشد و 

ال بروز اختالف نه فعالیت بدنی؛ به عبارتی دیگر، احتما
معنادار به دلیل تقویت دیگر عوامل درگیر در کنترل پاسچر 

تحقیق محمدی نیز با نتایج پژوهش حاضر همسو  [۱]است.
بود؛ وی نتیجه گرفت بازیکنان گلبال به نحو موثرتری از 

پیکری و سیستم دهلیزی نسبت به -های حسیسیستم
ا نتایج تحقیق ، ام[6]کنندنابینایان غیرورزشکار استفاده می

رئیسی و مرادی با مطالعه حاضر همسو نبود. رئیسی در 
پژوهش خود بین میزان کارایی سیستم دهلیزی افراد فعال 

در تحقیق مرادی  [25]و غیرفعال اختالف معناداری پیدا نکرد.
 ها وهای دهلیزی شناگران از فوتبالیستکارایی سیستم

ف معنادار نبود. البته غیرورزشکاران بهتر بود، اما این اختال
رسد شناگران از کارایی سیستم وی بیان کرد به نظر می

های دیگر برخوردار باشند، اما دهلیزی باالتری نسبت به گروه
برای اثبات این قضیه، به تحقیقات بر روی شناگران سطوح 

های موجود از جمله محدودیت [۱6]گردد.باالتر احساس می
ی روان-ه عدم کنترل شرایط روحیتوان بدر تحقیق حاضر می

تواند تا حدودی بر نتایج تحقیق اثرگذار باشد، ها که مینمونه
در دسترس نبودن و تعداد کم بانوان فوتبالیست، سخت بودن 

 گیریها و همکاری با آنها به علت اندازهدسترسی به نمونه
ها در تابستان و سختی کنترل تمام شرایط و جو نمونه

 شاره کرد.آزمایشگاه ا

 گیرینتیجه

ن به رسد پرداختگونه به نظر میطبق نتایج تحقیق حاضر این
نایی و های بیتواند باعث افزایش کارایی سیستمرشته شنا می

-دهلیزی و همچنین فعالیت در رشته ورزشی فوتبال نیز می

تواند باعث افزایش کارایی سیستم بینایی نسبت به 
-رسد این تغییرات در سیستمغیرورزشکاران شود. به نظر می

-های حسی دخیل در کنترل تعادل ناشی از تمرینات و فعالیت

های ورزشی باشد که به صورت های اختصاصی این رشته
ها انجام مدت توسط ورزشکاران این رشتهمستمر و طوالنی

ای هگیرد. الزم به ذکر است با توجه به تعداد محدود نمونهمی
ر، تعمیم نتایج این تحقیق باید با ورزشکار در تحقیق حاض

گردد که در مطالعات آینده احتیاط صورت گیرد و پیشنهاد می
التر های باتر، حجم نمونههای ورزشی متنوعتحقیقاتی با رشته

 های سنی مختلف صورت پذیرد.و رده

 تشکر و قدردانی

نامه کارشناسی ارشد تحقیق حاضر برگرفته از پایان
ورزشی و حرکات اصالحی دانشگاه شناسی رشته آسیب

وسیله از تمام مساعدت اساتید و باشد. بدینتهران می
هایی که در انجام این تحقیق ما را یاری آزمودنی

 .گرددنمودند، تشکر و قدردانی می
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