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چکیده
هدف از انجام پژوهش مقایسۀ تعادل ایستا و پویا و ارتباط آن با ویژگیهای آنتروپومتریک در ورزشکاران رشتههای
ورزشی منتخب و برگزیده بود .در این پژوهش 50 ،نفر دانشجوی سالم ورزشکار ( 16نفر بازیکن هندبال 9 ،نفر بازیکن
بسکتبال15 ،بازیکن فوتسال و  10بازیکن والیبال) که در مسابقههای ورزشی منطقه یک دانشگاه آزاد شرکت کرده
داوطلب آزمون شدند .با استفاده از دستگاه کالیپر ،متر و ترازوی دیجیتالی ،شاخصهای آنتروپومتری شامل ،قد،
بودند،
ِ
وزن ،طول پا ،طول ران ،طول ساق ،محیط ران ،محیط ساق ،محیط کمر ،محیط لگن ،شاخص ترکیب بدنی و درصد
چربی مورد اندازه گیری قرار گرفتند .تعادل ایستا با استفاده تست لک لک و تعادل پویا با استفاده از  YBTدر سه جهت
اندازه گیری شدند .نتایج پژوهش نشان داد که تعادل ایستا بین گروههای هندبال و والیبال دارای اختالف معنی داری
است( .)P = 0/018همچنین تعادل پویا بین هندبال و والیبال ( )P = 0/010و بسکتبال و والیبال ( )P = 0/017اختالف
معنی داری را مشخص کرد .نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که تنها بین متغیرهای قد ،وزن ،محیط لگن،
محیط ران و ساق با تعادل ایستای ورزشکاران ارتباط معنی داری وجود دارد( .)P> 0/05نتایج ضریب همبستگی پیرسون
نشان داد که تنها بین متغیرهای وزن ،محیط لگن و ران ،محیط ساق ،چربی بدن و  BMIبا تعادل پویای ورزشکاران
ارتباط معنی داری وجود دارد( .)P> 0/05از روشهای آماری رگرسیون چند متغیره (همزمان) برای پیش بینی میزان
تعادل ایستا و پویا (متغیر مالک) از روی ویژگیهای آنتروپومتریک (متغیرهای پیش بین) استفاده شد .متغیرها در یک
بلوک آورده شده اند که این مدل از نظر آماری معنی دار نبود .به طور کلی نتایج مطالعه حاضر وجود همبستگی بین
شاخصهای آنتروپومتریک با پارامترهای تعادل ایستا و تعادل پویا را نشان داد .همچنین تفاوت معنی داری را در تعادل
ایستا و پویای ورزشکاران رشتههای منتخب آشکار کرد.
واژههای کلیدی :تعادل ایستا ،تعادل پویا ،آنتروپومتری
 - 1دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون ،دانشکده علوم انسانی ،گروه تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی
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مقدمه

استواری (پایداری) قامت به عنوان یک شاخص مهم َسالمت دستگاه عضالنی– اسکلتی
محسوب میشود و از دیدگاه بالینی حائز اهمیت است .اهمیت تعادل در عملکرد (اجرای)
ورزشی و جلوگیری از آسیب دیدگی نیز آشکار شده است(.)8
تعادل عبارت است از توانایی حفظ مرکز ثقل بدن در سطح اتکای خودش با کمترین
نوسان یا بیشترین ثبات ( .)5حفظ تعادل نیازمند هماهنگی دستگاههای حسی ،عصبی و
عضالنی اسکلتی است( .)12کنترل وضعیت قامت یا تعادل را میتوان به صورت ایستا
(توانایی ماندن در یک حالت پایه با کمترین حرکت) و پویا (توانایی اجرای یک کار در حالتی
که وضعیت پایدار بماند) دسته بندی کرد(.)15
در میدانهای ورزشی ،ورزشکاران با موقعیتهایی رو به رو میشوند که تعادلشان با هر
گامی که برمی دارند ،میدوند و یا میپرند دستخوش تغییر میشود( .)9ورزشکاران معموال
ورزشکاران سطوح باالتر ،نسبت
توانایی تعادل بهتری نسبت به غیر ورزشکاران دارند .همچنین
ِ
به ورزشکاران سطوح پایین تر از تعادل بهتری برخوردار هستند( .)6برخی شواهد در پژوهشها
تمرینهای
بیان میکند که تعادل برتر در میان ورزشکاران با تجربه عمدتا نتیجه تجربۀ
ِ
تکراری است که بر پاسخهای حرکتی تاثیر میگذارد و مربوط به حساسیت بهتر دستگاه
بینایی نیست( .)3پژوهشگران دیگر معتقدند که تعادل برتر ،نتیجۀ تجارب تمرینی است که بر
توانایی شخص در دستیابی به نشانههای بینایی و حسی -عمقی مرتبط تاثیر میگذارد .اگرچه
متخصصان ممکن است با این ساخت و کار موافق نباشند ،ا ّما بر اساس مطالعات مشخص شده
که تغییرات در هر دو دستگاه حسی و حرکتی بر اجرای تعادل تاثیر گذار است(.)3
هر رشته ورزشی نیازمند سطوح مختلفی از فرایندهای حسی-حرکتی به منظور اجرای
عنوان مثال؛ بازیکنان
مهارت و حمایت دستگاه عضالنی در مقابل آسیب دیدگی است؛ به
َ
بسکتبال بیشتر مهارتهایی مانند پاس ،شوت و دریبل را با اندام فوقانی انجام میدهند؛ درحالی
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که بر روی سطوح صاف و سخت کفش پوشیدهاند .مهارتهای آنها به شتاب زیاد مفصل به
هنگام پرش و فرود و مانورهای ناگهانی و سریع نیاز دارد .بازیکنان فوتبال بیشتر مهارتهایی
مانند؛ پاس ،شوت و دریبل را با اندام تحتانی اجرا میکنند؛ در حالی که کفشهای میخ دار یا
بدون میخ را در شرایط مختلف زمین چمن میپوشند( .)3نیازهای مهارتی و شرایط محیطی
رشتههای فوق احتماال چالشهای متفاوتی را برای دستگاههای حسی-حرکتی ایجاد میکند
که سرانجام بر توانایی تعادل ورزشکاران تمرین کرده تاثیر میگذارد(.)3
به طور کلی مشخص شده که ویژگیهای آنتروپومتریک و عملکردی برای نیل به موفقیت
در رشتههای ورزشی مختلف ضروری است.در نتیجه ،پژوهشهای جدید به شناسایی ویژگیهای
مورد نیاز برای شرکت در رشتههای ورزشی پرداخته اند .در طول سه دهه اخیر ،انبوهی از اندازه
گیریهای آنتروپومتری و فیزیولوژیک انجام شده است .انواع گوناگونی از اندازه گیریها مانند؛
سن ،سابقه ورزشی ،قد ،وزن ،وزن توده بدون چربی ،وزن چربی ،سوماتوتیپ ،قدرت عضالنی،
استقامت عضالنی ،چربی بدن ،پرش عمودی و ...در این مطالعات انجام شده است(.)10
عوامل گوناگون نوروفیزیولوژیک و مکانیکی میتوانند تعادل را تحت تاثیر قرار دهند.
ویژگیهایی مانند؛ قد ،وزن ،ترکیب بدنی ،سطح اتکا ،فاصله مرکز ثقل تا زمین ،طول و وزن
هریک از اندام ها ،طول بازوی گشتاور عضالت و توزیع جرم در نقاط مختلف بدن میتوانند
از نظر مکانیکی بر تعادل افراد تاثیر بگذارند ( .)13شناسایی عواملی که عملکرد را در یک
رشته خاص افزایش میدهند ،هدف هر مربی ،تمرین دهنده و ورزشکاری است تا به کمک
آنها بتواند برنامه تمرینی صحیح و کاملی را برای آن رشته ورزشی طراحی کند(.)3
اگرچه برخی مطالعات به مقایسه تعادل در میان ورزشکاران رشتههای ورزشی مختلف
پرداخته اند ،اما بنا بر اطالعات ما ،بررسی ارتباط ویژگیهای آنتروپومتریک و ترکیب بدن
با تعادل در رشتههای ورزشی مختلف موضوعی است که کمتر به آن پرداخته شده است.
بنابراین هدف از این مطالعه ساخت و ایجاد یک مدل رگرسیون چند گانه برای تعیین میزان
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تاثیر شاخصهای آنتروپومتری شامل؛ وزن ،قد ،شاخص توده بدن ،1اسکین فولد ،محیط کمر،
لگن ،طول پا ،طول ساق و ران در تغییر عملکرد تعادل ایستا و پویا بود .امید است که نتایج
این مطالعه در شناسایی تاثیر ویژگیهای آنتروپومتری و نیز در بحث استعدادیابی برای انتخاب
مبتدیان با ویژگیهای بدنی متفاوت و یا حتی انتخاب رشتههای ورزشی مختلف اطالعات
سودمندی را در اختیار ورزشکاران ،مربیان و متخصصان ورزشی قرار دهد.
روش شناسی پژوهش

تحقق اهداف این پژوهش 50 ،نفر (هندبال  16نفر ،بسکتبال  9نفر ،فوتسال 15
برای ّ
نفر و والیبال  10نفر) از ورزشکاران که در مسابقههای دانشگاهی شرکت کردند به عنوان
آزمودنی و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند .پیش از اجرای آزمون و بر اساس
پرسشنامۀ آسیب ،از سالمت آزمودنیها اطمینان حاصل شد .پس از انتخاب آزمودنيها ،شرح
كاملي از اهداف و روش پژوهش به آنها دادند و از آنها خواستند رضايتنامۀ كتبي شركت
در پژوهش را مطالعه و تایید کنند .در جدول  1اطالعات توصیفی آزمودنیها را به تفکیک
رشتههای ورزشی آورده شده است.
جدول  -1اطالعات توصیفی آزمودنیها
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برای اندازهگيری وزن آزمودنیها از ترازو با دقت  100گرم و برای اندازهگيری قد ،دور کمر ،دور
لگن ،طول پا ،طول ساق و طول ران از متر با دقت  0/1سانتيمتر استفاده شد .پس از اندازه گیری
قد و وزن آزمودنی ها ،شاخص توده بدن آنان به دست آمد .اندازههای اسکین فولد با استفاده از
کالیپر الفایت ( )Lafayetteدر نواحی سه سر بازویی ،ران ،فوق خاصرهای و شکم صورت گرفت و
درصد چربی بدن به کمک فرمول جکسون-پوالک ) )Jackson/Pollockمحاسبه شد.
نمونهای از آزمون عملکردی پویا نیز آزمون تعادلی وای )Y( 1است که آن را پلیسکی

2

و هرتل 3به عنوان اصالح شده آزمون تعادلی گردش روی ستاره )SEBT( 4معرفی کردند.
پژوهشگران پایایی درون آزمونی عالی () ICC=0.88-0.99, p≤ 0.01را گزارش نمودند (.)14
برای سنجش تعادل ایستا از آزمون تعادل ایستا لک لک 5استفاده شد.
ترتیب آزمونهای تعادل ایستا و پویا به صورت تصادفی انجام گرفت .برخی آزمودنیها ابتدا
آزمون تعادل ایستا و سپس آزمون تعادل پویا را انجام دادند ،در حالی که برخی دیگر واژگونه
عمل کردند .بین دو آزمون ایستا و پویا  5دقیقه استراحت در نظر گرفته شد.
ابتدا با استفاده از آزمون اسميرنوف – كولموگروف تعیین طبیعی بودن توزیع دادهها صورت
گرفت .به منظور بررسی اختالف تعادل ایستا و پویا بین رشتههای ورزشی گوناگون از آزمون
تحلیل واریانس یک متغیره و در صورت مشاهده تفاوت معني دار ،جهت تعيين محل تفاوت از
آزمون تعقیبی توکی استفاده شد .همچنین با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون ،همبستگی
پارامترها ،اندازه گیری شد و تعیین تعادل ایستا و پویا انجام گرفت .برای تعیین پیشگویی (تاثیر
گذاری) پارامترها بر تعادل ایستا و پویا از روش آماری رگرسیون چند متغیری(همزمان) استفاده
شد ..سطح معنی داری براي تمام محاسبات  P≤ 0/05را در نظر گرفتند .محاسبات آماري با
استفاده از نرم افزار  )version 16.0, SPSS Inc( SPSSانجام شد.
1 - Y balance test
2 - Plisky
3 - Hertel
4 - Star excursion balance test
5 - Stork Stand Static Test
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یافتههای پژوهش
نتایج تحلیل واریانس یک متغیره نشان داد که تعادل ایستا بین گروههای مختلف دارای
تفاوت معنی داری است ( P = 0/034و 46 = 3/142و .)F3به منظور بررسی بیشتر و مشاهده
اینکه اختالف بین گروهها دقیقا ناشی از اختالف کدام گروهها با یکدیگر بود؟ از آزمون تعقیبی
توکی استفاده شد .نتایج آزمون تعقیبی نشان داد که تعادل ایستا بین گروههای هندبال و والیبال
دارای اختالف معنی داری است ( ،)P = 0/018ولی تعادل ایستا بین گروههای هندبال و فوتسال
( ،)P = 0/554هندبال و بسکتبال ( ،)P = 0/557بسکتبال و فوتسال ( ،)P = 0/998بسکتبال و
والیبال ( )P = 0/449و فوتسال و والیبال ( )P = 0/259اختالف معنی داری ندارد.

* :اختالف معنی دار در سطح P≤ 0/05
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برای بررسی اختالف تعادل پویا بین گروههای مختلف هندبال ،بسکتبال ،والیبال و فوتسال از
آزمون تحلیل واریانس یک متغیره ( )ANOVAدر سطح معنی داری  α = 0/05استفاده گردید.
نتایج تحلیل واریانس یک متغیره نشان داد که تعادل پویا بین گروههای مختلف دارای تفاوت معنی
داری است ( P = 0/004و 46 = 5/072و .)F3به منظور بررسی بیشتر و مشاهده این که اختالف
بین گروهها دقیقا ناشی از اختالف کدام گروهها با یکدیگر بود از آزمون تعقیبی توکی استفاده
کردیم .نتایج آزمون تعقیبی نشان داد که تعادل پویا بین گروههای هندبال و والیبال ()P = 0/010
و بسکتبال و والیبال ( )P = 0/017دارای اختالف معنی داری است ،ولی تعادل پویا بین گروههای
هندبال و فوتسال ( ،)P = 0/150هندبال و بسکتبال ( ،)P = 0/996بسکتبال و فوتسال (= 0/180
 )Pو فوتسال و والیبال ( )P = 0/532دارای اختالف معنی دار نمی باشد.

* :#اختالف معنی دار در سطحP≤ 0/05
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برای نشان دادن ارتباط و همبستگی بین پارامترهای اندازه گیری شده و تعادل ایستا و
تعادل پویا از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .سپس برای نشان دادن این
که کدام یک از پارامترهای اندازه گیری شده پیشگویی کننده بهتری برای متغیرهای تعادل
ایستا و تعادل پویاست ،روش آماری رگرسیون چند متغیری مورد استفاده قرار گرفت .نتایج
ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین متغیرهای قد ( ،)r = -0/38 ،P = 0/023وزن
( ،)r = 0/48 ،P = 0/004محیط لگن ( ،)r = 0/51 ،P = 0/033محیط ران (،P = 0/003
 ،)r = 0/44محیط ساق ( ،)r = 0/45 ،P = 0/002و  )r = 0/43 ،P = 0/023( BMIبا تعادل
ایستای ورزشکاران ارتباط معنی داری وجود دارد؛ در حالی که بین متغیرهای دیگر با متغیر
تعادل ایستای ورزشکاران ارتباط معنی درای مشاهده نشد ( .)P< 0/05نتایج ضریب همبستگی
پیرسون نشان داد که بین متغیرهای وزن ( ،)r = -0/42 ،P = 0/013محیط لگن (،P = 0/023
 ،)r = 0/45محیط ران ( ،)r = 0/43 ،P = 0/001محیط ساق ( ،)r = 0/39 ،P = 0/002چربی
بدن ( ،)r = -0/44 ،P = 0/004و  )r = 0/45 ،P = 0/022( BMIبا تعادل پویای ورزشکاران
ارتباط معنی داری وجود دارد .در حالیکه بین متغیرهای دیگر با متغیر تعادل پویای ورزشکاران
ارتباط معنی درای مشاهده نشد (.)P< 0/05
بَرای پیش بینی میزان تعادل ایستا (مالک) از روی متغیرهای پیش بین همچون؛ قد،
وزن ،محیط کمر ،محیط لگن ،محیط ران ،محیط ساق پا ،طول ران ،طول ساق پا ،طول پا،
چربی بدن و  ،BMIاز روش آماری رگرسیون چند متغیره (همزمان) مورد استفاده قرار گرفت.
متغیرها در یک بلوک آورده شده اند که این مدل از نظر آماری معنی دار نیست (0/05

<P

بینی متغیر مالک تعادل پویا از روی
و  R2adjusted = 0/031و 38 = 1/143و .)F11پیش ِ
متغیرهای پیش بین همچون؛ طول قد ،وزن ،محیط کمر ،محیط لگن ،محیط ران ،محیط
ساق پا ،طول ران ،طول ساق پا ،طول پا ،چربی بدن و  BMIاز روش آماری رگرسیون چند
متغیره (همزمان) استفاده شد .متغیرها در یک بلوک آورده شده اند که این مدل از نظر آماری
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معنی دار نیست ( P< 0/05و  R2adjusted = 0/022و 38 = 1/101و.)F11
بحث و نتیجه گیری
هدف اصلی از انجام دادن این مطالعه ،بررسی امکان ارائه مدل رگرسیون به منظور تعیین
میزان تاثیر شاخصهای آنتروپومتری شامل؛ وزن ،قد ،BMI ،اسکین فولد ،محیط کمر ،محیط
لگن ،محیط ساق پا ،طول ران ،طول پا ،چربی بدن و  BMIدر عملکرد تعادل ایستا و پویا بود.
مقایسه عملکرد ایستا و پویا بین رشتههای مختلف ورزشی موضوعی است که در مطالعات،
بررسی شده است.به عنوان مثال نتایج یک مطالعه بر روی ورزشکاران زن نشان دادکه بازیکنان
ژیمناستیک و فوتبال تعادل ایستا و پویای مشابهی دارند .در مقابل بازیکنان بسکتبال ،تعادل
ایستای پایین تری نسبت به بازیکنان ژیمناستیک و تعادل پویای پایین تری نسبت به بازیکنان
فوتبال دارند( .)3بنا بر اطالعات ما ،بخشی از تفاوتهای آماری مشاهده شده بین رشتههای
ورزشی به چالشهای پیش روی هر رشته ورزشی مرتبط است .به عنوان مثال ،بازیکنان
ژیمناستیک اغلب مهارتهای تعادلی بدون حرکت را بر روی چوب موازنه مشابه تست تعادل
ایستا  BESSانجام میدهند؛ بنابراین بازیکنان ژیمناستیک ممکن است با توجه بیشتری به
نشانههایی مانند؛ تغییرات کوچک در موقعیت مفصل و شتاب تمرکز کنند که عملکرد تعادل را
تغییر میدهند .در مقابل ،بازیکنان بسکتبال به ندرت مجبور به حفظ تعادل روی یک پا میشوند
و اغلب به نشانههای مربوط به توپ و موقعیت بازیکنان توجه دارند .در نتیجه ممکن است
تعادل ایستا در میان آنها بهبود بیشتری را نشان دهد .همین طور در مورد تعادل پویای بازیکنان
فوتبال باید گفت که آنان اغلب حرکات با یک پا را خارج از سطح اتکاشان انجام میدهند
مانند؛ پاس دادن ،دریافت کردن و شوت کردن و ممکن است این نشانۀ بهتر بودن تعادل پویا
آنان نسبت به بازیکنان بسکتبال باشد؛ اگر چه هیچ مدرک مستقیمی در مورد این ارتباط وجود
ندارد.تجارب تمرینی که هماهنگی عصبی عضالنی ،قدرت مفصل و دامنه حرکتی را گسترش
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میبخشند ممکن است ساخت و کارهایی باشد که باعث بهبود تعادل شوند( .)3نتایج پژوهش
حاضر نشان داد که تعادل ایستا تنها بین گروههای هندبال و والیبال تفاوت معنی داری دارد،
همچنین تعادل پویا بین گروههای هندبال و والیبال و بسکتبال و والیبال اختالف معنی داری
را نشان داد.
نتایج مطالعه حاضر وجود همبستگی معنی داری را بین شاخصهای آنتروپومتریک قد،
وزن ،محیط لگن ،محیط ران ،محیط ساق و  BMIبا تعادل ایستا نشان داد ،بدین معنی که
هرچه طول قد فرد بیشتر باشد ،تعادل ایستا کمتر است .نتایج پژوهش حاضر با نتایج چیاری و
همکاران ( )2002همسو بود .آنها نیز نشان دادند که قد رابطۀ معنیدار و مثبتی با میزان جابه
جایی مرکز ثقل در هر دو راستای قدامی -خلفی و داخلی -خارجی دارد ( .)4اما این نتایج با
پژوهش برگر و همکارانش ( )1992همسو نبود .آنها ارتباط قد را با میزان حرکات تنظیم کننده
نوسان بدن در مفصل مچ پا به هنگام حفظ تعادل با سطح اتکای محدود شده بررسی گردند.
یافتههای آنها نشان داد که هرچه فرد کوتاه تر باشد هم انقباضیها و میزان فعالیت الکتریکی
عضالت پالنتارفلکسور و دورسی فلکسور مچ پا بیشتر است و میزان حرکات مچ پا نیز بیشتر
است؛ بدین معنی که حرکات بیشتر انجام میگیرد تا بتوانند حرکات مرکز فشار را در سطح
اتکا کنترل کنند .اما مهم آن است که آنها سطح اتکا را دقیقا به اندازۀ کف پا در نظر گرفتند.
نتیجۀ مهم دیگر آنها این بود که میزان گشتاورهای تولید شدۀ افراد قد بلند در مفصل مچ پا
بیشتر از افراد کوتاه قد بود ،این مسـأله نشان میدهد که چون افراد بلند قد طول بازوی گشتاور
بیشتری دارند در نتیجه با توجه به فرمول محاسباتی گشتاور ،نیازی نیست که عضالت آنها
تنش عضالنی زیادی را تولید کند تا گشتاور عضالنی یکسانی (برابر با افراد کوتاه قد) به وجود
آورند ،از این زاویۀ دید میتوان گفت که نتایج پژوهش حاضر با آنها همسو بوده است؛ زیرا آنها
نشان دادند که افراد بلند قد با اینکه حرکات تنظیم کنندهی کمتری در مفصل مچ پا دارند،
اما آنها به دلیل برتری در طول بازوی گشتاور میتوانند کنترل مناسبی بر نوسان قامت داشته
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باشند( .)2این امر احتماال به این دلیل است که هرچه طول قد بیشتر است ،ارتفاع مرکز ثقل
نیز باالتر است و با توجه به رابطۀ ارتفاع مرکز ثقل از سطح اتکا و تعادل ( )11،1منطقی به نظر
میرسد که هرچه قد ،بلندتر باشد؛ تعادل کمتر است .نتایج ،ارتباط مثبت و معنی داری را بین
وزن و تعادل ایستا نشان داد .نتیجه فوق احتماال به این دلیل است که هر چه وزن بیشتر باشد،
میزان نیروی بیشتری برای بر هم زدن تعادل ایستا و ثبات فرد مورد نیاز است و در نتیجه فرد
از ثبات و تعادل ایستای بیشتری برخوردار است .همان طور که پیش از این نیز اشاره شد محیط
بیشتر اندام ،شاخصی از درصد بیشتر عضالت موجود در اندام است .درصد عضالت بیشتر و
 BMIباالتر همراه با درصد چربی کمتر باعث تولید نیروی بیشتر و ثبات دینامیکی بیشتر در
مفاصل اندام تحتانی میشود و این امر به تعادل ایستای بیشتر در ورزشکار میانجامد(.)11،1
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که میزان فاصلۀ دستیابی در تعادل پویا که با  YBTارزیابی
شد ،با قد ارتباط مثبتی دارد؛ اما این میزان ارتباط ،از نظر آماری معنیدار نبود .همان طور که
گریبل و همکارانش ( )2003نشان دادند ،درست است که قد با میزان فاصلۀ دستیابی ارتباط
مثبتی دارد؛ اما این رابطه معنیدار نبوده و اگر معنیدار بوده در مقایسه با دیگر شاخصهای
آنتروپومتریک از قدرت پیش بینی کنندگی کمتری برخوردار بوده و شدت ارتباط آن کمتر
است( .)7البته باید به این نکته توجه کرد که گریبل و همکارانش پژوهشی منحصر به SEBT
انجام دادند و روی دیگر آزمونهای تعادل پویا مطالعه نکردند .در این پژوهش از آزمون YBT

استفاده شد که تعدیل شدۀ  SEBTاست؛ بنابراین احتمال دارد که اصال این آزمونها یعنی
 SEBTو  YBTبه طول قد حساس نباشند وگرنه شاید اگر تعادل پویا را با دیگر آزمونها
ارزیابی کنیم ،احتمال دارد که قد متغیری مهم در تعادل پویا باشد .همچنین نتایج ارتباط منفی
و معنی داری بین وزن و تعادل پویا و ارتباط مثبت و معنی داری بین تعادل پویا با محیط
لگن ،محیط ران ،محیط ساق ،چربی بدن و  BMIرا نشان داد .مشابه با توضیح ارائه شده در
مورد تعادل ایستا با شاخصهای ذکر شده به نظر میرسد که افزایش محیط اندامهای تحتانی
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همراه با کاهش درصد چربی بدن و همچنین میزان  BMIباالتر (که شاخصی از عضالنی پیکر
بودن ورزشکار و آمادگی جسمانی باالتر اوست) میتوان چنین استدالل کرد که با افزایش
شاخصهای ذکر شده ،ورزشکار از میزان آمادگی بیشتری برای تغییر مرکز فشار موجود در کف
پا (به منظور بر هم زدن فعال تعادل خود) برخوردار باشد و این موضوع باعث افزایش تعادل پویا
در این ورزشکاران شده است (.)11،1
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