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  هاي پیکرسنجیبینی تعادل براساس ویژگیپیش

  2، رقیه ایدر1زادگانحسین ناظمغالم

  *دانشگاه شیراز مربی. 1

  کارشناس ارشد دانشگاه شیراز. 2

  24/12/1392تاریخ پذیرش:                              03/07/1392تاریخ دریافت: 
  

  چکیده

 سنجی در جوانان رشته تربیتهاي پیکرویژگیساس بر ا بینی تعادل پویاپیش ،هدف از پژوهش حاضر

را دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی دانشگاه شیراز تشکیل  پژوهشاین  آماري جامعه بود. بدنی

شامل  ،هاآوري دادهجمعبودند. ابزار  پژوهشداوطلب شرکت در  نفر بود که 60شامل  ،. نمونهنددادمی

که در این (سنجی و آزمون عملکرد حرکتی هاي پیکرویژگی ، برگۀ ثبتفرم اطالعات دموگرافیک

بعد از انجام  .ندبود ،)بود (استابیلومتر) سنجثباتگیري زمان تعادل بر روي دستگاه اندازه ،پژوهش

اي ثانیه 90 اي جهت انجام تکلیف تعادلی پویا و فواصلثانیه 30بندي از زمان ،هاها و ثبت آنگیرياندازه

هاي همبستگی و ها با استفاده از آزمونتکلیفی استفاده گردید. تجزیه و تحلیل دادهبین  استراحت

)، r،027.0=P=- 0.35( هاي قدهاي پیکرسنجی اندازهکه ویژگی نشان دادها یافتهرگرسیون انجام شد. 

همبستگی  ،انجام تکلیف تعادلی با ،)r،001.0=P=- 5.0( و دور کمر) r،006.0=P=- 43.0وزن (

دازه نا که دهدنشان می پژوهشنتایج این  .داشتند) α=05.0عناداري در سطح خطاي تعیین شده (م

بینی تعادل پویا مورد توانند به عنوان متغیرهایی جهت پیشهایی چون دور کمر، وزن و قد میشاخص

  با یکدیگر متفاوت است. ي این متغیرهاهانسبت اندازه ،هر چند .استفاده قرار گیرند

  

  .ورزشکار جوانان هاي پیکرسنجی، تعادل پویا،ویژگی ژگان کلیدي:وا

  

                                                             
  Email: ghnazem@yahoo.com                                نویسنده مسئول                                           * 
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  مقدمه

 دلیل شناسایی عوامل مختلف اثرگذاره ب ،نیزجهت اهمیت آن در زندگی روزانه و ، به مبحث تعادل

 تعادل به عنوان شناسایی گردد. هاي پنهان آنتا جنبهزیادي است  گرانپژوهش مورد توجهآن، بر 

توانایی حفظ ). 1( مشکالت حرکتی باشد گشاي بسیاري ازتواند راهمی ،طالعاتمهم در م یعامل

کنترل  اي برخوردار بوده و همراه باالعادهاز اهمیت فوق ،هاي ورزشیدر عملکرد تمامی رشتهتعادل، 

). 2( دهدهاي ورزشی و غیر ورزشی را تشکیل میفعالیتحرکتی اعم از  ، اساس هر فعالیتقامت

تم حرکتی سیس ،مواردبیشتر  در یابد.از تعادل شروع شده و به تعادل هم خاتمه می ،سانحرکات ان

در واقع براي حفظ . باشدتنها حفظ وضعیت بدن می ،بلکه کار آن ؛گیرددر جریان حرکت قرار نمی

عملی این امر  ،قرار گرفته تا با تعامالت الزم عناصر و عواملاز  یدر مقابل سلسله مراتب تعادل، فرد

در  .ند تا تعادل ایستانیازمند تعادل پویا هست ها بیشترهنگام ایستادن و طی حرکات، انسان. گردد

د. براي حفظ انرا به طرف زمین بکش الش دارد تا فردپیوسته ت ،کشش جاذبه ،هااین موقعیت

 یدهپیچعوامل انحراف از حالت خنثی، تعداد زیادي از  ترینکوچکبدن، حتی در صورت  وضعیت

آن، سایر  به دنبال. شودآغاز میخطر سقوط تشخیص از  ها،نآعمل زمینه دخالت دارند. گستردگی 

هاي هاي گوناگون و در حالتموقعیت شوند. دردرگیر می ،براي کسب تعادل مجدد هاي بدنسیستم

ابل هرگونه و در مق هدخودش حفظ کر يسطح اتکا ا بدن را درمتعدد، اندام تحتانی باید قادر باشد ت

با وضعیت موجود م ومدا حفظ تعادل، عضالت بطور نماید. براي يپایدار ،ايمنتظره اختالل غیر

توان می ،بنابراین ؛بندي دقیق استانقباض عضالت و زمان نیازمند همکاري ،این کار یابند.تطابق می

). تعادل، یک 1( دیت باشوقابل ر حرکت،اط ابتدا و انتهاي در نقتعادل ممکن است  دریافت که

هاي و اندام هاي حسیهاي دریافتی از سیستمواکنش حرکتی نمونه است که به یکپارچگی محرك

از درجه اهمیت باالتري برخوردار حس بینایی  ،میاندر این  .ارتباط دارد ،داخلی مفاصل و عضالت

هاي حس حرکتی از ادهنسبت به محیط قرار دارد. د یدر چه وضعیت ،که بدن گویدبه فرد میبوده و 

 ايدر چه وضعیت نسبی ،هاي مختلف بدنها و بخشاندامکه  دنبیان می کن ،درونی بدن هايگیرنده

 در اطالعات حسید، سیل که باید تعادل حفظ شو با یکدیگر قرار دارند. در مواقعی در مقایسه

جه به نیاز مکانیکی عضالت همواره با تو ،کهحالیدر شوندمیسیستم عصبی مرکزي یکپارچه 

 حرکتی زنجیرة در اندام تحتانی که آنجا از .)3( قرار دارند در حال استراحت یا آرام و، حرکت، فعال

 حرکات شدة ادغام بازخورد به گیرد،، در محدوده سطح اتکا قرار میمورد نیاز ایجاد و حفظ تعادل

 یا حسی اطالعات در اختالل اثر در است ممکن تعادل، این؛ بنابراست متکی مچ و زانو لگن، مفاصل

 اندام به متعلق هايساختار یا مفاصل یک از هر مکانیکی استحکام و قدرت در هماهنگیعدم 

در  ،پا اینکه به توجه با، ترتیب این به .شود مختل ،هاي اندامتناسب اندازه ،چنینهمو  تحتانی
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 کند،می فراهم رااتکا  سطح از کوچکی انسبت همحدود و دقرار دارزنجیره  این قسمتترین پایین

 ،اتکا سطح از کوچکی محدودة در کوچک بیومکانیکی تغییرات حتی که رسدمی نظر به منطقی

به وسیله  ،. قامت)4( ثیر قرار دهدات تحت همان تعادل است را ،که در اصل ممکن است کنترل قامت

 ،یرد. براي داشتن تعادل مناسبگرار میتحت تاثیر ق ،و عادات بدنی عواملی چون خانواده، ساختار

 . )5( باشدمی بدنهاي فرد نیازمند داشتن آمادگی الزم در عضالت و تاندون

ویژه همان  اند که سطح اجرا در حرکات تعادلی،گیري کردهچنین نتیجه ،شناسیدانشمندان حرکت

 یخاص و ویژه توانایی ،بلکه ؛یک قابلیت و توانایی عمومی و کلی نیست ،تعادل یعنی ؛حرکات هستند

 ممکن است در انجام ،کندرا به خوبی اجرا می تعادلی حرکت یککه  فردي ،به عبارت دیگراست. 

به تکلیف تعادلی  ،تعادلدر رشد روند . به همین دلیل با مشکل مواجه شود ،تعادلی دیگر حرکت

- عقیده مبین آن است که ویژگیاین  ،از طرف دیگر ).3( در آن موثر است ،گی داشته و تمرینتوابس

ی و فیزیولوژیکی در سنجپیکرهاي شناخت ویژگی تواند در این قابلیت موثر باشد.می ،هاي فردي نیز

). اطالع از این 6( تعیین کننده و موثر بر اجراي ورزشکاران است ،از عوامل مهم ،هر رشته ورزشی

ها و طراحی نقاط ضعف و رفع و اصالح آن خود و دیگران، کشف ها در مقایسه ورزشکاران باویژگی

دهد نشان می هاپژوهش نتایج بسیاري از). 6( نقش مهمی دارد ،هاي تمرینیدرست و اصولی برنامه

). 6( اي دارندو فیزیولوژیکی ویژه پیکرسنجیخصوصیات  ،ورزشکاران نخبه ،که در هر رشته ورزشی

ها مهارت یک از در یادگیري الگوي هر ،و محیطحرکات  ،هاي فردي، تجربهعواملی همچون تفاوت

  ). 7( بسیار موثر است

که به بررسی رابطه بین حرکات بدنی در تعادل قامتی و عوامل خود  هايپژوهشدر  ،)8(1کئونن

به تنهایی عامل اثرگذار  ،نشان داد که تغییرات در تعادل بدن در حالت ایستاده ،پرداخت پیکرسنجی

مورد تاکید  ،تواند در مطالعات مربوط به تعادلمیپیکرسنجی  هايویژگی ،ندبر تعادل نیست هر چ

د بر نتوانهاي عاطفی میقد، وزن و ویژگی در پژوهش خود تاکید نمود که ،گرپژوهش ینقرار گیرد. ا

در ژاپن و برزیل انجام ) 9(3گیل کوريو  2دیگر که دسوزا پژوهش دو د. درنروي تعادل موثر باش

 ،چنینهموجود پاي ایکس و  ،یکی از عوامل عدم تعادل در افراد چاق که رش کردنددادند گزا

 درو همکارانش  4گریو باشد.ها میتغییرات مرکز ثقل به دلیل بافت چربی در اطراف کمر و شکم آن

                                                             
1. Keionen 
2. De Souza 
3. Gil Cour 
4. Greve 
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رین بدت ،باالیی داشتند ) BMI( ضریب توده بدنی که یخود بیان کردند پسران جوان هايپژوهش

  .)10( دل را نشان دادندوضعیت تعا

 رابطه میزان قوس شناسایی در پژوهش خود به منظور 1389در سال  )11( موسوي و همکارانش

ارتباط  ،بیان کردند که میزان قوس طولی داخلی کف پا ،تعادل ایستا و پویا باپا  طولی داخلی کف

 در ،نیز اپ کفسطح  پا، کفی عمق حسیهاي گیرنده جزه ب و داشته افراد داري با عملکرد پویايمعنا

 پاکف  داخلی طولی قوس میزان بینگیري کردند که نتیجه ،رو این از دارد. تاثیرپویا  قامتی کنترل

  .دارد وجودارتباط  بدن تعادلظ حف و

 یحرکت هدامن نقش نوع کف پا، قد، طول پا و ،یپژوهشدر  2003) در سال 12( و همکاران 1گریبل

بررسی کردند. نتایج  است، که براي ارزیابی تعادل پویا طراحی شدهتاره را در اجراي آزمون س

داري وجود دارد. هر اارتباط مثبت و معن ،ها نشان داد بین طول پا و اجراي آزمون ستارهآن پژوهش

بیشتر خواهد  ،یابی در هر یک از جهات آزمون ستارهتر باشد، میزان فاصله دستچه طول پا بلند

بین طول  ،منفی و دارون ستاره با طول پا، ارتباطی معناسازي آزمشان دادند پس از نرمالها نبود. آن

هاي دار و منفی بین تعادل پویا و طول پا در گروهارابطه معن ،چنینهمپا و تعادل پویا وجود دارد. 

اصله رسد با افزایش طول پا، فژیمناست، فوتبالیست و شناگر به تفکیک مشاهده شد. به نظر می

در  شود.تر میمشکل ،یابد و کنترل آن حین حرکتمرکز ثقل از محدوده سطح اتکا افزایش می

داري بین ارتباط منفی و معنا ،دار و منفی بین تعادل پویا و عرض لگن و نیزها ارتباط معناآن ،ادامه

رض مچ پا، میزان با افزایش ع ،پا و نمرات تعادل ایستا را گزارش کردند. به عبارت دیگرعرض مچ 

حاکی ) 13(همکاران  و 2ویگت پژوهشنتایج . )12( نشان داد را خطا در آزمون تعادل ایستا کاهش

 وکرده کم  درصدي توده بدنی، توانایی تطابق با نوسانات خارجی را 20که افزایش  از آن بود

اطی بارت ،ابلیت تعادلیافزایش توده بدنی با ق ،به عبارت دیگر .دهدافزایش می را ثباتی قامتیبی

با استفاده ازشواهد  2007) در سال 14( گریو و همکارانتوسط دهد. این موضوع منفی را نشان می

) 15( و همکاران 4پلیسکی پژوهشنتایج  .ه استنشان داده شد ،نیز 3بیومکانیکی و دستگاه بیودکس

  مربوط به کاهش قدرت است.  ،ثباتی مزمن مچ پابی ،نشان داد در برخی موارد 2006در سال  ،نیز

بین تعادل پویا را دار و مثبتی ارتباط معنا 2008) در سال 16( 5فبونمی و گبیري ،در همین رابطه 

   و قد، وزن، طول تنه، طول کف پا، محیط شانه و ران گزارش کردند.

                                                             
1. Gribble 
2. Voight 
3. Biodex 
4. Plisky 
5. Fabunmi, Gbiri 
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پویا و قد،  دار و مثبتی بین تعادلارتباط معنا ،1990 ) در سال17( و همکاران 1دانکن ،چنینهم

در جامعه سالمندي  ،ذکر شده پژوهشهر دو  گزارش نمودند. راطول تنه، طول بازو و طول کف پا 

در سنجی و تعادل است. هاي پیکردال بر وجود ارتباط بین برخی ویژگی ،اما نتایج ؛انجام شده بود

ي فردي و محیطی هااز طریق عوامل مکانیکی شامل شاخص ،هاي ثبات قامتافراد سالم، محدودیت

 ،به طور مثال ؛بر ثبات قامت اثر بگذارد ،هاي بدنممکن است شاخص ،بنابراین ؛دنآیبه وجود می

تر مرتبط بوده و فرض شده است که با کنترل قامت ضعیف ،وزن کم بدن است که گزارش شده

) در 3( 2کوك - ووالکات شاموي ).8(در مرزهاي ثبات قامت تاثیر دارد  ،هاي بدنتفاوت در شاخص

پیشنهاد کردند که براي به دست آوردن تعادل، عوامل بیومکانیکی و عصبی چندگانه با  1990سال

زیر که ممکن است نقش موثري در کنترل تعادل شخص  يها فهرستی از اجزاکنند. آنهم کار می

 ـ و حسیهاي دهلیزي ) دستگاه2) همکاري پاسخ عضالت قامتی 1ئه دادند: ارارا د نداشته باش

) ساختار و ریخت 6) دامنه حرکتی مفصل 5قدرت عضالنی ) 4هاي انطباقی دستگاه )3پیکري 

مانند قد، مرکز ثقل، طول پاها و توزیع  ؛متذکر شدند عناصر پیکري انسان گرانپژوهش بدنی. این

شات با توجه به نتایج حاصل و گزار روي عملکرد نگهداري پایداري بدن موثر هستند. ،وزن بدن

 ،دارد. از طرف دیگرنیاز به بررسی بیشتري  ،میزان ارتباط عوامل پیکرسنجی با تعادل ،متفاوت

بینی نمود از جمله اهدافی است که در ها تعادل را پیشهایی که بتوان از طریق آنشناسایی ویژگی

  شود.دنبال می پژوهشاین 

 تواندمی ،هاي حرکتی انسانتوانایی رد وی و میزان عملکجسمانهاي خصیصه میان روابط شناسایی

 . نتایجرا مشخص نمایدنمایند میها در عملکرد ایجاد ها و مزایایی که این ویژگیمحدودیت

تنگاتنگ با اجراي  یدر ارتباط ،هاي بدنیدهد نوع و اندازهانجام شده نشان می هايپژوهش

یافتن و و فیزیولوژیکی با  کرسنجیتوجه به ساختار پی ،لذا ؛ندهاي بدنی و حرکتی هستفعالیت

 ،گرددو بررسی علمی فراهم می پژوهشکارگیري اطالعات عینی دقیق که به طور اساسی از طریق ب

 ،در این خصوص .گشاي خوبی براي انتخاب بهینه ورزشکاران توسط مربیان باشدتواند راهمی

 یتواند ابعاد مختلفمی ،ر ورزشکارانهاي پیکرسنجی و قابلیت تعادلی داندازه میانشناسایی ارتباط 

ضرورت انجام این پژوهش را نمایان  و جمله استعدادیابی و گسترش مبانی نظري مبحث تعادلاز 

  سازد.

  

                                                             
1. Duncan 
2. Shumway-cook 
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  پژوهش روش

را دانشجویان پسر رشته تربیت  پژوهشبود. جامعه آماري این  همبستگیاز نوع  ،پژوهشروش این 

 پژوهشدر  انهداوطلب بصورت نفر بود که 60شامل  ،نمونه. نددادبدنی دانشگاه شیراز تشکیل می

که روایی و پایایی  (استابیلومتر) سنجدستگاه ثبات با استفاده ازتعادل پویا امتیاز دند. داده ش شرکت

 ،چنینهمقرار گرفت.  ،دستگاه در ایران استاین آن مورد تایید شرکت ساتراپ فلز که سازنده 

روایی و پایایی  ،1382 ) در سال19(و بادامی و همکاران  1384در سال  )18(نیا و همکاران شفیع

شامل یک صفحه  ،. این دستگاهاندهاي خود مورد تایید اعالم کردهاین دستگاه را در پژوهش

سنج ثباتباید  ،افقیاز قرار گرفتن روي صفحه  پسمتحرك، شاسی و واحد کنترل است و آزمودنی 

 تا شودسبب می ،هم خوردن تعادل و انحراف به سمت چپ یا راست د. بهرا در حالت افقی نگه دار

از  ،پژوهشدر این . میزان انحراف از تعادل را با ثبت تعداد و زمان انحرافات نشان دهد ،دستگاه

استفاده  ،اي استراحت بین تکلیفیثانیه 90 تکلیف و فواصل اجراياي جهت ثانیه 30بندي زمان

 را ايثانیه 30 سه تکرار ،بدون هیچ بازخوردي ،سنجبعد از قرار گرفتن روي تعادل هاگردید. آزمودنی

 .عنوان رکورد ثبت شدبه  ،تعیین و بهترین امتیازرکوردها به طور جداگانه براي هر نفر  انجام دادند.

عادل متترکیب تعداد انحرافات به طرفین و زمان ماندن فرد در وضعیت نا بر اساس ،امتیاز فرد

  .مورد استفاده قرار گرفت ،عنوان رکورد هافزار دستگاه محاسبه و بتوسط نرم ،طرفی

شامل  ،وزن عالوه بر ،هاي پیکرسنجی با استفاده از منابع موجود در تربیت بدنیگیري ویژگیاندازه 

، پهناها انرپا و ساق  بازو، هايمحیطابعاد محیطی شامل طول پا،  قد نشسته، قد، مانند ابعاد طولی

هاي هاي بدنی شامل نسبتدر نهایت، نسبتشامل پهناهاي شانه، لگن، مچ دست، زانو و سینه پا، و 

از ترازو، متر نواري و  ،هاي پیکر سنجیو پهناي شانه به لگن بود. براي برداشت داده به قد قد نشسته

  .کولیس استفاده شد

  

  نتایج

تعادل  امتیار با ،هااندام هايو نسبت ی، پهنا، محیطیطولهاي رابطه بین اندازه ،پژوهشدر این 

و خصوصیات  ،1جدول مورد بررسی قرار گرفت. ،سنجي حاصل از اجراي تعادل روي ثباتپویا

  .دهدرا نشان می هاآزمودنی هاي مختلف پیکرسنجیاندازه
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   هاخصوصیات آزمودنی ـ1جدول

  انحراف استاندارد  میانگین متغیرها  انحراف استاندارد  میانگین متغیرها

  6047/0  255/5 پهناي مچ دست  899/13  67/269  سن به ماه

  7135/2  525/32 طول بازو  4330/6  525/66  وزن به کیلوگرم

  2571/3  735/74 طول کف دست  763/5  15/175  قد به سانتیمتر

  5041/1  778/18 پهناي کف دست  4588/2  325/27  دور بازو

  3762/3  180/50 طول ساق پا  2359/2  775/35  دور ساق پا

  7439/1  877/25 طول پا  7669/3  200/50  دور ران

  0329/4  654/92 قد نشسته  4566/4  150/79  دور کمر

  BMI( 6550/21  43428/1(شاخص توده بدنی  1004/2  648/38  پهناي شانه

  147/4  13/7 سابقه ورزشی  9756/1  485/28  پهناي لگن

  744/0  40/2 تمرین در هفته  5827/0  000/10  پهناي زانو

     6149/0  092/9  پهناي سینه پا

   

 .ندمعناداري را نشان ندادارتباط  ،یقابلیت تعادلبا  ،غیر از قده بها رکدام از متغیهیچ ،یطول در ابعاد 

 داراي رابطه معناداري بارفت که انتظار می BMIو ایستاده  این ارتباط در نسبت قد نشسته به

 ارتباط ،با اجراي قابلیت تعادلگیري شده پهناهاي اندازه ،چنینهمدیده نشد.  نیز، تعادل باشد

 ،رفت بتواند بر این قابلیت موثر باشدکه انتظار می نیز، در پهناي سینه پا .ندمعناداري را نشان نداد

 ،محیط کمراندازه ز به ج با قابلیت تعادلی، هامحیطجستجوي ارتباط در  .ارتباطی مشاهده نگردید

بر اساس آزمون آماري همبستگی مشخص گردید که . نشان ندادندرا ارتباط معناداري ها بقیه اندازه

همبستگی معنادار  ،)N=40و  P=006.0و  r=-426.0( ها و وزنبین قابلیت تعادل پویاي آزمودنی

و  P=027.0و  r=-350.0( دتعادل دیده شرابطه معناداري بین قد و قابلیت  ،چنینهموجود دارد. 

40=N،( در اندازه دور کمر دیده شد ،رابطه معنادار دیگري نیز )498.0-=r  001.0و=P  40و=N(. 

دنبال روند تجزیه و  بهارتباط معناداري را با تعادل نشان ندادند.  ،هاي پیکرسنجیسایر ویژگی

 ،هاي پیکرسنجیتعادل از قابلیتبینی مبنی بر پیش پژوهشتحلیل اطالعات براي انجام هدف اصلی 

  نشان داده شده است.زیر نتایج حاصل در جداول  .از آزمون رگرسیون ساده استفاده گردید

  

  همبستگی وزن و امتیاز تعادلـ 2جدول

  مقدار خطاي استاندارد  تطبیق شده R  R²  R² مدل

1  42/0  18/0  16/0  75/11  
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  وزن اساس بر تعادل رگرسیون ضریب ـ3جدول 

  سطح معناداري  F  مجذور میانگین  درجه آزادي  مجموع مربعات مدل

  54/1161  1  55/1161  مقدار رگرسیون

41/8  

   

006/0  

   
  11/138  38  35/5248  مقدار باقیمانده

     39  90/6409  مقدار کل

  

  وزن متغیر روي از پویا تعادل بینیپیش ضریب ـ4جدول 

  متغیر مدل
  داردضرایب استان  ضرایب غیر استاندارد

T  سطح معناداري  
  Beta  خطاي استاندارد  بتا

  54/19  13/139  ثابت
  

11/17  000/0  

  006/0  - 90/2  - 42/0  29/0  - 84/0  وزن

  

 ،تواند به عنوان متغیر مالك، وزن میشوددیده میمربوط به شاخص وزن ول اجددر که  گونههمان

و  R²=0.18فاده قرار گیرد (مورد است ،پژوهشعه بینی تعادل پویاي افراد جامبراي پیش

006.0=P(.  

  ـ همبستگی قد و امتیاز تعادل5جدول 

  مقدار خطاي استاندارد  تطبیق شده R  R²  R² مدل

1  35/0  12/0  09/0  16/12  

  

  ـ ضریب رگرسیون تعادل بر اساس قد6جدول 

  سطح معناداري  F  مجذور میانگین  درجه آزادي  مجموع مربعات مدل

  07/784  1  07/784  مقدار رگرسیون

  04/148  38  82/5625  مقدار باقیمانده  027/0  29/5

     39  90/6406  مقدار کل
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 بینی تعادل پویا از روي متغیر قدـ ضریب پیش7جدول 

مدل 

 متغیر

  ضرایب استاندارد  ضرایب غیر استاندارد
T  سطح معناداري  

  بتا
  

  Beta  خطاي استاندارد

  98/218  ثابت
  

25/59  
  

69/3  001/0  

  - 77/0  قد
  

33/0  35/0 -  30/2 -  027/0  

  

 ،تواند به عنوان متغیر مالكمی ، قدشودکه در جداول مربوط به شاخص قد دیده می گونههمان

  .)P=027.0و  R²=12.0مورد استفاده قرار گیرد ( ،پژوهشبینی تعادل پویاي افراد جامعه براي پیش
  

  ـ همبستگی دور کمر و امتیاز تعادل8جدول

  مقدار خطاي استاندارد  تطبیق شده R  R²  R² مدل

1  49/0  24/0  22/0  26/11  

  

  ـ ضریب رگرسیون تعادل بر اساس دور کمر9جدول 

 معناداري سطح F میانگین مجذور آزادي درجه مربعات مجموع مدل

نرگرسیو مقدار  62/1587  1 62/1587  

51/12  01/0  
هباقیماند مقدار  28/4822  38 90/126  

      39 90/6406 کل مقدار

  

  بینی تعادل پویا از روي متغیر دور کمرـ ضریب پیش10جدول 

مدل 

 متغیر

  ضرایب استاندارد  ضرایب غیر استاندارد
T  سطح معناداري  

  بتا  خطاي استاندارد  بتا

 ثابت
01/196  08/32    10/6  000/0  

  001/0  - 53/3  - 49/0  40/0  - 43/1  دور کمر
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تواند به عنوان متغیر دور کمر می ،شودبه شاخص دور کمر دیده میکه در جداول مربوط  گونههمان

و  R²= 24.0مورد استفاده قرار گیرد ( ،پژوهشبینی تعادل پویاي افراد جامعه براي پیش ،مالك

001.0=P(.  

  

  گیريو نتیجه بحث

ویا و اجراي تکلیف تعادلی پ پیکرسنجی بررسی ارتباط بین متغیرهاي ،پژوهشهدف از انجام این 

نمونه گیري شده در اندازه پیکرسنجی متغیرهايدر بود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که 

 به نظر با توجه ،به طورکلید. نارتباط معناداري ندار ،با اجراي تکلیف تعادلیها اکثر اندازه ،پژوهش

شوند: می قسیمت چهار دسته به هاورزش بیشتر در استعدادیابی معیارهاي مختلف، گرانپژوهش

 مسائل دشوارترین از یکی .)20( مهارتی و شناختیروان فیزیولوژیکی، ،پیکرسنجی هايویژگی

 است. ورزشی خاص در موفقیت براي مذکور عوامل از هریک سهم عیینت استعدادیابی، پیرامون

به  بود. نخواهد درستی کار، این زمینهدر  عوامل این همۀ سهم فرض کردن مساوي است بدیهی

 و روانی عوامل گیرياز اندازه ترآسان ،فیزیولوژیکی و جسمانی عوامل بعضی گیرياندازه عالوه،

 و جسمانی که عوامل هاییورزش در ورزشکار آمیزموفقیت اجراي بینیپیش ،بنابراین ؛است مهارتی

 در نیبیپیش برعکس، ؛بود دشوار نخواهد چندان دارند، هاآن در زیادي سهم فیزیولوژیکی

 تکیه ،نیز گیريو تصمیم مهارت بر ،فیزیولوژیکی و جسمانی عوامل عالوه بر که پیچیده هايورزش

 با که هستند یافتن قواعدي به دنبال همواره مربیان ،دیگر از سوي ).21( بود خواهد دشوارتر دارند

 بررسیحاضر  پژوهش هدف ،رو از این .سایی نمایندشنا را مستعد جوان بازیکنان ،هاآن از استفاده

 ،هرچند .بود یبر اجراي تکلیف تعادل پیکرسنجی متغیرهاي ،یعنی ؛عوامل این از دسته یک رابطه

از حساسیت کافی  پیکرسنجی هايآزمون که کنندپیشنهاد می 2008) در سال 3( و همکاران 1لگال

با این وجود  ،اما؛ ته شوندانتخاب و شناسایی استعدادها به کار گرف هايهدفبرخوردار نیستند تا با 

 امل در شناسایی و احتماالتوان ابعاد پیکرسنجی را در برخی شرایط به عنوان یک عمی

  مورد استفاده قرار داد. ،هاي مختلفهاي مورد نیاز در گروهگريغربال

 هايیافتهبا  ،کردمی جستجورا  تعادلو  BMIرابطه  که پژوهشاین هایی از نتایج جنبه

در خصوص وجود  ،2007در سال  گریو و همکاران،  2005در سال  دسوزا و گیل کوري ايهپژوهش

 مبنی بر وجود پژوهشاین  نتایج ،دیگر سوياز  .استهمسو رابطه بین شاخص توده بدنی و تعادل 

                                                             
1. Legal 
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همسو و با نتایج  2012در سال  1زاگیاپن پژوهشنتایج  با ،تعادل بامحیط کمر معنادار ارتباط 

توان به وجود می ،از دالیل این ناهمسویی .باشدناهمسو می ،2003در سال  ننکئو پژوهش

هاي در زمینه اندازه ،چنینهم .اشاره نمود پژوهشهاي مورد استفاده متفاوت در دو شیوه

 ،1976در سال از جمله وینبرگ  گرانپژوهش از تعدادي ،ی بدن و عملکردهاي حرکتیپیکرسنج

اعالم  دارمعنارا  تاثیر وزن، 2008 در سال فبونمی و گبیري 1391ر سال ) د22( رستمی و همکاران

بین تعادل  که نشان داده شد ،پژوهشدر این باشد. همسو می ،ضراح پژوهشنمودند که با نتایج 

ارتباط معناداري  ،دست هاي بازو وطول و ساعد هاي بازو ومحیططول ساق پا، طول کف پا،  پویا و

در سال  ن و همکارانئونک ،1385در سال  جعفري و همکارانش هايپژوهش نتایجا وجود ندارد که ب

و  2008در سال  فبونمی و گبیري، 1374در سال  رسوخی هايپژوهش هايیافتههمسو و با  2003

تواند مربوط به می ،این ناهمسویی بین نتایج .ناهمسو می باشد 1990در سال  دانکن و همکاران

 در یابزارهاي متفاوت ،اینکه نیز و باشد پژوهشیاد شده و این  هايپژوهش آماري تفاوت در جوامع

 .دنکسب نتایج ناهمسو اثرگذار باشد بر نتوانکه می اندمذکور مورد استفاده قرار گرفته هايپژوهش

مذکور همسو  هايپژوهش با نتایج ،سنجیهاي پیکریافتن رابطه معنادار بین قد و ویژگی ،گرچه

توانند به هایی چون دور کمر، وزن و قد میدازه شاخصنا که دهدنشان می پژوهشنتایج این  است.

که در نتایج  گونههمان .بینی تعادل پویا مورد استفاده قرار گیرندعنوان متغیرهایی جهت پیش

بینی کننده بهتري نسبت به پیش ،ي شاخص دور کمراندازه ،شودآماري اشاره شده دیده می

هاي این هرچند اندازه ،عبارت دیگربه  ؛باشدبه ترتیب جهت تعادل پویا می ،هاي وزن و قدشاخص

بینی کننده ، پیشاما شاخص دور کمر ؛دهندبینی تعادل پویا را نشان میقابلیت پیش ،سه متغیر

  باشد.بهتري جهت این قابلیت می

ساعات تمرین در  نیزسن و در متغیر ندارد کم که نمونه آماري را افراد با انحراف استابا توجه به آن

آتی  هايپژوهش عنوان طرح مقدماتی مورد استفادهتواند بهمی نتایج حاصل دادند،تشکیل می ،هفته

مربیان و طراحان  تواند مبنایی براي افزایش دانشمی پژوهشنتایج این  عالوه بر این، .قرار گیرد

  .قرار گیرد ،هاي ارزیابی تعادل دشوار استونتمرینی در شرایطی که دسترسی به آزم
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Abstract 
 
This study surveyed predict dynamic balance body based on the characteristics of 
the physical education of young people. The study population was composed of 
male Physical Education students in Shiraz University. The sample consisted of 
60 subjects who had volunteered to participate in this study. Tools of data 
collection were anthropometric measurements and tests of motor function. 
Stabilometer time of balance on this device was recorded to subjects. After 
measuring and recording of data (30ʺ balance task, 90ʺ rest interval). Analysis was 
performed with using of correlation and regression statistical methods. Results 
showed Anthropometric characteristics, height (r= -0.35, P=0.027), weight (r=-
0.43, P=0.006), and waist (r= -0.50, P=0.001) had significant correlation with 
balance task performance in determined significant level (α=0.05). Results of this 
study shows that size of indexes such as waist circumference, weight and height 
can be used as variables for anticipating of dynamic balance, although the amounts 
of these variables are different. 
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