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چکیده
نسبت به تعادل ایستا و پویا ،که بدون اجرای مهارت انجام میشود ،از اهمیت بیشتری برخوردار است .هدف از این پژوهش ارایه شاخص جدید تعادل هنگام
فعالیت در بازیکنان فوتبال حرفهای بود 22 .نفر از نوجوانان ( 11-12سال) حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران در این پژوهش شرکت نمودند .به منظور سنجش
تعادل ،فعالیت و مهارت بازیکنان از آزمونهای تعادل ایستا ،دینامیک ،دویدن و دریبلزدن استفاده شد .در مدت انجام این آزمونها عالوه بر امتیاز متناسب با
هر آزمون ،شتاب مرکز بدن با استفاده از شتابسنج ثبت و با تحلیل آن شاخص تعادل هنگام فعالیت محاسبه شد .نتایج ،ضریب همبستگی مثبت و معنیداری
را میان شاخص تعادل با امتیاز تعادل ایستا و پویا نشان داد ()r=0/6 ،p=0/002؛ همچنین ،میان نمره شاخص تعادل با امتیاز مهارت دریبلزدن همبستگی منفی
و معنیدار مشاهده گردید ( )r=-0/14 ،p=0/026که میتوان آن را به لزوم چابکی بازیکن تفسیر کرد .از نتایج این پژوهش چنین استنباط میشود که شاخص
معرفیشده نه فقط برای تعادل بلکه برای بررسی مهارت بازیکن نیز موفق بود.
کلیدواژهها :شاخص تعادل هنگام فعالیت ،فوتبال ،شتابسنج.

A new activity based balance index in elite adolescent soccer players
Lenjannejadian, Sh1., Reisi, J2.
Assistant Professor, Department of Sport Injuries and Corrective exercise, Faculty of sport sciences, University of
Isfahan
Assistant Professor, Department of Exercise Physiology, Faculty of sport sciences, University of Isfahan

1.

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-26

تعادل مفهومی پیچیده است به ویژه هنگامی که یک فرد بخواهد مهارت حرکتی پیچیدهای را انجام دهد؛ بنابراین ،تعادلِ در هنگام فعالیت به لحاظ عملکردی
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مقدمه

در مکانیک کالسیک ،تعادل یک جسم با صفر بودن برآیند نیروها و گشتاورهای وارد بر جسم تعریف میشود
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Balance is a complex concept, especially when one wants to do complex motor skills. Therefore, the balance
during activity is more important than the static and dynamic balance that is performed without the skill. The
aim of this study was to introduce a new activity-based balance index of elite soccer players. 27 young
soccer players (12-14 years) whom participated in Iranian premier league were selected. To assess their
balance, activity and skill, four functional tests consisting one leg stance, dynamic Y balance, running and
dribbling tests were administered. During these tests, besides their relative scores, the acceleration of body
center was also recorded using an accelerometer and a new activity-based balance index (ABI) were
calculated from these available data. The Results showed a significant positive correlation between ABI and
both static and dynamic balance scores(r=0.6, p=0.002). Also, a significant negative correlation was found
between ABI and dribbling scores(r=-0.45, p=0.026), which could be interpreted as the necessity of agility
of the players. It could be concluded that this new activity-based balance index was found to be successful
for evaluating both the balance and the skill level of soccer players.

( .)1با توجه به محل اثر نیروهای وزن و عکسالعمل زمین ،در حالت ایستاده این تعریف را میتوان جابجایی
کمتر مرکز فشار حول نقطه تعادل در نظر گرفت؛ به همین ترتیب ،در حالت راهرفتن نیز میتوان به نوسانات
ثقل در محدود سطح اتکا ،جایی که سطح اتکا در میان دو پا متغیر باشد ،تعریف کرده است ()2؛ همچنین،
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مرکز فشار حول محور پا به مثابه شاخصی از تعادل استناد کرد .لی وو ( )2010تعادل را توانایی حفظ مرکز
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پایداری ،1مقاومت در مقابل تغییرات تعادل تعریف میشود ( .)3عواملی درونی که بر تعادل تاثیر میگذارند،
عبارتند از :اطالعات حسی که از سیستم حسی حرکتی دریافت میشود ،سیستم بینایی ،سیستم وستیبوالر و
پاسخهایی حرکتی که هماهنگی ،دامنه حرکت مفصل و قدرت را متاثر میسازد ( .)1ذکر موارد فوق نشان
میدهد که تعادل ،پدیدهای پیچیده است به ویژه هنگامی که یک فرد بخواهد مهارت حرکتی پیچیدهای را انجام
دهد؛ بنابراین ،تعادلِ حین فعالیت به لحاظ عملکردی نسبت به تعادل ایستا و پویا ،که بدون اجرای مهارت
مثابه نقطة مطلوب یا مسیر مطلوب تعریفی از تعادل پایدار پذیرش محققان را به دنبال داشته بوده و به لحاظ
عینی قابل درک است ،به نظر می رسد که اگر بتوان از همین مفهوم برای بررسی تعادل در هنگام حرکت بهره
برد ،نتایج کا ربردی بهتری برای بررسی فعالیت یا مهارت به دست خواهد آمد .نکتة دیگر لزوم توجه به
روشهایی است که پژوهشگران برای اندازهگیری تعادل و پایداری استفاده میکنند .در شرایط آزمایشگاهی و
میدانی آزمون های متعددی از قبیل آزمون تعادل برگ ،آزمون دستیابی عملکردی ،آزمون برخاستن و حرکت
کردن ،2آزمون تعادل  ، yآزمون تعادل ستاره و ....اغلب استفاده میشود ()4-4؛ عالوه بر آن ،امروزه استفاده از
تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته نیز به منظور اندازهگیری کمی و دقیق تعادل متداول است .یکی از این روشهای
رایج پیشرفته برای اندازه گیری تعادل در آزمایشگاه ،استفاده از صفحه نیرو است .هزینه زیاد این تجهیزات از
یک سو و نیاز آنها به مکان و فضای خاص ،که ارزیابی میدانی بسیاری از رشتههای ورزشی را با محدودیت
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انجام میشود ،از اهمیت بیشتری برخوردار است .از آنجایی که طبق این تعریف ،نوسان حول نقطه تعادل به

مواجه میسازد ،از سوی دیگر ،موجب شده است تا کاربرد آنها در موارد متعدد ،غیرکاربردی و غیرمتناسب با
ویژگی فعالیت یا مهارت باشد.
( .)9شتابسنج یکی از تجهیزاتی است که پژوهشگران در رشتههایی مانند فوتبال ،والیبال ،بسکتبال و هاکی
استفاده میکنند ( .)10-13اگر بتوان اطالعات شتابسنج را با دقت و به درستی استفاده کرد ،استفاده از آنها نه
فقط در آزمایشگاه که حتی در میدانهای ورزشی به دلیل قیمت مناسب ،غیرتهاجمی بودن روش و استفادۀ
آسان بسیار مفید خواهد بود .سیمتز و همکاران ( )2012به مقایسه میان روشهای اندازهگیری ثبات پوسچر
پرداخته ،نتایج صفحه نیرو را با شتابسنج مقایسه کردند .در این مقاله برای اندازهگیری و بررسی تعادل تفاوتی
در صفحه نیرو و شتابسنج مشاهده ن شد و هر دو وسیله نتایج مشابهی را در این خصوص نشان دادهاند (.)3
ایشان چنین نتیجه گرفتند که برای اندازهگیری تعادل ،استفاده از شتابسنج روشی ساده و عملی است ،اما باید
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یکی از روشهایی که با پیشرفت تکنولوژی امکانپذیر شده ،استفاده از شتابسنجها در اندازهگیری تعادل است

توجه داشت که پژوهش ایشان دربارۀ بررسی تعادل در حالت ایستا بوده و ویژگی مرتبط با فعالیت یا مهارت
در آن لحاظ نشده است .شتابسنج ها به دلیل کوچکی و قابل حمل بودن به راحتی به لباس ورزشکار متصل
سرعت و موقعیت افراد را هنگام اجرای یک فعالیت یا مهارت به کمک معادالت ریاضی و بهطور کمی محاسبه
1. Stability
2. Time up and Go Test
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میشوند ( .)10از ویژگیهای مثبت شتابسنجها این است که میتوان با استفاده از دادههای شتاب ،متغیرهای
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نمود .برای استفادۀ بهتر از دادههای شتاب ،سرعت و موقعیت ،که در مدت انجام فعالیت یا مهارت متغیر هستند،
میتوان روشهایی را بررسی کرد که تفسیر بهتر و سادهتری از این دادهها در اختیار مربیان و ورزشکاران قرار
دهد؛ به همین منظور ،در این پژوهش شاخص تعادل هنگام فعالیت با استفاده از رابطة ( )1برای اولین بار از
سوی نویسندگان این پژوهش تعر یف و ارزیابی شد .از سوی دیگر بازی فوتبال یکی از پر طرفدارترین،
جذابترین و محبوبترین ورزشهای دنیا به شمار میآید که در آن ،بازیکنان فعالیتهای گوناگون همانند
زدن و پرتاب را اجرا میکنند ( .)11این بازی همچنین متاثر از عوامل بیرونی مانند سطح زمین ،کفش و عوامل
محیطی مانند حرارت ،رطوبت و ارتفاع قرار میگیرد؛ از سوی دیگر ،تنش روانی و هیجانی متاثر از مسابقه نیز
یکی از عوامل تاثیرگذار برای بازیکنان به ویژه فوتبالیستهای نوجوان و جوان است ( .)11این نمونهها همگی
بیانگر فشار روانی یک مسابقه فوتبال است که ممکن است منجر به آسیبهای ورزشی فراوانی در میان بازیکنان
فوتبال شود .این موضوع به ویژه در ورزشکارانی که از مهارت کمتری برخوردار هستند ،احتمال بروز
آسیبهایی از قبیل اسپرین و استرین مچ پا ،پارگی رباط صلیبی زانو ،پارگی مینیسک و لیگامنتهای اطراف
زانو را بیشتر میکند ( .)14-12بررسی مطالعات انجامگرفته در این باره نشان میدهد که یکی از دالیل مهم
بروز چنین آسیبهایی ضعف کنترل پاسچر در میان فوتبالیستهاست ( .)14کنترل نکردن پاسچر هنگام اجرای
یک مهارت ورزشی مانند فوتبال ،منجر به افتادن و سقوط فرد میشود که ممکن است موجب آسیبهای مذکور
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دویدنهای آرام و سریع ،دویدن های به جلو ،عقب و طرفین ،ضربه زدن با پا و سر ،چرخیدن به اطراف ،تکل

شود؛ بنابراین ،اگرچه بتوان با ابزارها و روشهای مناسب ،تعادل یک فوتبالیست را هنگام اجرای یک مهارت
ارزیابی کرد ،کمک فراوانی به ورزش کاران و مربیان ورزشی خواهد بود تا با سنجش اجرا و پایش ورزشکار
پژوهش حاضر ،شاخصی جدید برای ارزیابی تعادل هنگام فعالیت با استفاده از شتابسنج معرفی شده و پس
از بررسی کارآیی آن در تعادل ایستا و پویا ،اثربخشی آن برای ارزیابی تعادل هنگام اجرای یک مهارت فوتبال
نشان داده میشود.
روششناسی

این پژوهش از نوع مطالعات همبستگی است که پس از ارایه و محاسبه شاخص جدید تعادل به بررسی ضریب
همبستگی میان این شاخص و نتایج آزمونهای تعادل ایستا روی صفحه فوت اسکن ،تعادل پویای  ،Yدویدن
روی صفحه فوت اسکن و مهارت دریبل زدن پرداخته شد .جامعه آماری این پژوهش فوتبالیستهای نوجوان
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هم عملکرد وی را بهبود دهند و هم در جهت پیشبینی و پیشگیری از آسیبهای ورزشی اقدام نمایند .در

و جوان شامل  22نفر از بازیکنان فوتبال باشگاه فرهنگی ورزشی سپاهان اصفهان بودند .تعادل را در حالت
مرکز فشار حول محور پا یکی از شاخص های تعادل است .از آنجا که مطابق این دو تعریف ،نوسان حول نقطه
مطلوب یا مسیر مطلوب تعریفی پذیرفتنی از تعادل یا تعادل پایدار از سوی محققان بوده و به لحاظ شهودی یا
عینی قابل درک است ،از همین ایده برای بررسی تعادل در هنگام حرکت و فعالیت استفاده شد؛ بنابراین،
19
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ایستاده میتوان جابجایی کمتر مرکز فشار حول نقطه تعادل در نظر گرفت .در حالت راه رفتن نیز نوسانات
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شاخص جدید تعادل با توجه به نوسانات متغیرهای مرتبط با حرکت ،حول وضعیت مطلوب به طور کمی
محاسبه شد .متغیرهای در نظر گرفته شده شامل موقعیت جسم و مشتقات آن یعنی سرعت و شتاب جسم بود
که هر کدام با توجه به نوع فعالیت ،کاربرد ویژه خود را داشت .طرحواره تعریف شده مطابق شکل ( )1است.

برای کمیسازی این شاخص رابطه ( )1تعریف و محاسبه شد:

محاسبه این دو سیگنال در ادامه ذکر خواهد شد .برآوردی نرمالشده از اختالف میان این دو سیگنال در بازههای
زمانی دلخواه ،زیرشاخص و میانگین آن ها در مدت زمان اجرا یا فعالیت ،شاخص جدید محاسبه و معادل
درصدی از مقدار سیگنال مطلوب بیان شد؛ بنابراین ،مقدار صفر برای شاخص به معنای نبود اختالف دو سیگنال
یا به عبارتی وضعیت مطلوب است .مقدار شاخص ممکن بود تا هر مقدار بزرگی تغییر کند که بزرگ بودن آن
به معنای اختالف کلی یا نوسان زیاد متغیر اندازهگیریشده حول وضعیت مطلوب تفسیر میشد .اندازهگیری و
محاسبة مقادیر  Sو  Aگام اول در محاسبه و ارزیابی شاخص بود .با توجه به تعریف تعادل ،مقدار مطلوب
سیگنال ) (Sبرابر با وضعیت متغیر حرکتی در نظر گرفته شده در فاصلههای زمانی بزرگتر است؛ به عبارت
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1 tf 1
()1
√[S(t) − A(t)]2 dt
∫ = ABI
)T ti S(t
که در آن ) S(tمقدار مطلوب سیگنال و ) A(tمقدار اندازهگیری شده سیگنال است که روش اندازهگیری و
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شکل  .7نمایش طرحواره شاخص تعریف شده

دیگر ،در برازشی مرتبه پایین از منحنی تغییرات سیگنال (S) ،تمایل کلی یا رفتار کلی متغیر منظور نظر است.
با فیلتر کردن سیگنال ثبتشده اصلی با فیلتر پایینگذر ،سیگنال باقیمانده همان سیگنال  Sاست .با توجه به
است که تعیین فرکانس پایین با توجه به نوع فعالیت یا مهارت متفاوت خواهد بود .پس از تعیین فرکانس پایین
و محاسبه سیگنال  Sاز مقادیر اندازهگیری شدۀ سیگنال اصلی ،نوبت به تعیین سیگنال  Aاست که متغیر منظور

40

] [ DOI: 10.29252/jsmt.17.17.47

اینکه سیگنال اصلی با فرکانس باال ثبت می شود ،این کار معادل فیلترکردن سیگنال با فرکانس پایینگذر مناسب
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را در فرکانس باال نشان می دهد .در این قسمت هر چه فرکانس باالتری انتخاب شود ،مقدار کمی نوسانات
حول سیگنال  Sبیشتر شده و شاخص عدد بزرگتری به دست میدهد .تعیین فرکانس  Aنیز با توجه به نوع
حرکت یا فعالیت و همچنین گروههای آزمودنی در نظر گرفته شده ،انجام شد؛ بنابراین ،با توجه به توضیحات
باال در تعیین شاخص برای هر فعالیت یا حرکت ،نیاز به تعیین دو فرکانس پایین و باالست که در این تحقیق
فرکانس فعالیت و فرکانس شاخص نامیده شده و با نمادهای  fSو  fAنشان داده شدند .توجه به نسبت فرکانس
پردازش دادهها :با توجه به آنچه در بخش تعریف شاخص بیان شد ،سیگنال ارزیابی شاخص ممکن است
متغیر حرکتی مانن د شتاب ،سرعت و موقعیت در نظر گرفته شود .در این پژوهش برای ارزیابی اینکه کدام یک
از سیگنالها منجر به نتایج بهتری در ارایه شاخص میشود ،دادههای شتابسنج که شامل شتابهای خطی در
سه راستا بود ،انتگرالگیری شد و از هر سه سیگنال شتاب ،سرعت و موقعیت ،برای پردازش استفاده شد .داده
های خام این سیگنالها با ترکیبات متعددی از فرکانسهای حرکت و شاخص استفاده شد تا شاخص تعادل
مطابق رابطة ( )1برای هر ترکیب بهدست آید .برای ارزیابی کارآیی شاخص در حالتهای مختلف تعادل ایستا،
پویا ،هنگام فعالیت و هنگام اجرای مهارت ،ضریب همبستگی شاخصهای تعادل با متغیرهای مرکز فشار ،امتیاز
و زمان هر کدام از چهار آزمون تجربی بهدست آمد .ترکیبهای مختلفی از فرکانسهای حرکت و شاخص
برای هر کدام از چهار آزمون تجربی بررسی شد تا برای هر کدام بهترین ضریب همبستگی بهدست آید .برای
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باال به پایین مهم است ،هر چه این نسبت بزرگتر شود مقدار عددی شاخص بزرگتر خواهد شد.

محاسبه شاخص جدید و ارزیابی آن در برآورد تعادل در حالتهای ایستا ،هنگام فعالیت و هنگام اجرای
مهارت ،چهار آزمون در میان  22بازیکنان فوتبال رده نوجوانان باشگاه فوالد مبارکه سپاهان اصفهان انجام شد.
دریبلزدن بود .هدف از این آزمونها به ترتیب ثبت شاخصههای مرتبط با تعادل در حالتهای ایستا و پویای
ساکن ،هنگام فعالیت و هنگام اجرای مهارت بود .در هر چهار آزمون مقادیر شتاب نقطة مرکزی بدن با استفاده
از سنسور شتابسنج ساخت شرکت دیده پرداز صبا با فرکانس 1600هرتز ثبت شد .در دو آزمون تعادل ایستا
و دویدن ،موقعیت مرکز فشار  COPدر راستاهای میانی جانبی و قدامی خلفی ،در آزمون تعادل پویای Y
امتیاز آزمون به صورت میانگین نرمال شدۀ دسترسی در جهات قدامی ،خلفی جانبی و خلفی میانی و در مهارت
دریبلزدن زمان انجام آزمون ثبت شد.
ارزیابی تعادل در حالتهای مختلف
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آزمون شامل تعادل ایستا روی صفحه فوت اسکن ،تعادل پویای  ،Yدویدن روی صفحه فوت اسکن و مهارت

آزمون تعادل ایستا :آزمودنی به مدت 10ثانیه روی پنجه پا بر روی دستگاه فوتاسکن میایستاد و نوسانات
مرکز فشار وی اندازهگیری میشد.
خلفی جانبی و خلفی خارجی انجام میداد و سپس روی دو پا به حالت اولیه باز میگشت .آزمودنی دورترین
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آزمون تعادل  :Yشخص در نقطهای مرکزی قرار گرفته و با پای غیرتکیهگاه عمل دسترسی را در جهات قدامی،

شاخص جدید تعادل در هنگام فعالیت براي بازیکنان...

نقطه ممکن را در هر یک از جهات تعیینشده لمس کرده که فاصله محل آخرین تماس دسترسی تا نقطة مرکزی
به سانتیمتر اندازهگیری و برای محاسبه امتیاز نرمال به طول قد فرد تقسیم میشد.
آزمون دویدن :آزمودنی مسیری  10متری را میدوید و در میانة راه پای خود را روی فوت اسکن قرار میداد.
مرکز فشار پای تکیهگاه وی در هنگام تماس با فوت اسکن در جهات میانی جانبی و قدامی خلفی اندازهگیری
و ثبت میشد.
پا به توپ به طرف مخروطهایی که هر یک به اندازه 1/4متر از هم فاصله داشتند دویده و به صورت زیگزاگ
و با سرعت از میان آنها گذشته و مجددا به خط شروع برمی گشت .زمان اجرای وی با استفاده از کورنومتر از
نقطة شروع حرکت تا برگشت به همان نقطه و پا گذاشتن روی توپ اندازهگیری میشد .در صورتی که خطایی
از سوی بازیکن رخ میداد ،جریمهای شامل افزایش زمان در نظر گرفته و به رکورد وی اضافه میشد.
نتایج

در جدول  1اطالعات آزمودنیها شامل میانگین سن ،وزن ،قد و سابقهی بازی آنها مشاهده میشود .آزمودنیها
بازیکنان رده سنی  11و  14سال باشگاه فوالد مبارکه سپاهان بودند که در لیگ برتر فوتبال ایران حضور دارند.
بازیکنان این تیم در آخرین تجربه حضور بینالمللی خود که با شرکت تیمهایی همچون آرسنال ،منچستریونایتد
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آزمون دریبلزدن :شخص به فاصلة  9متر از اولین مخروط میایستاد .سپس با فرمان شروع حرکت به صورت

و پاریسن ژرمن در مالزی برگزار شد ،موفق به کسب عنوان چهارم شدهاند.

تعداد

سن (سال)

جرم (کیلوگرم)

قد (سانتیمتر)

سابقه بازی حرفهای (سال)

22

(11/4 )0/14

(44/0)9/3

122/)4/2(2

1/4

در جدول  . 2نتایج چهار آزمون تجربی نشان داده شده است .میانگین و انحراف استاندارد زمان در آزمون
دریبل زدن بر حسب ثانیه ،دامنه حرکت مرکز فشار در راستاهای مختلف قدامی خلفی و میانی جانبی در
آزمونهای تعادل ایستا و دویدن بر حسب میلیمتر و امتیاز آزمون تعادل  yبر حسب درصد قد ورزشکار در
این جدول مشاهده میشوند.
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جدول  .7اطالعات آزمودنيها
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جدول  .7نتایج آزمونهاي مهارتي
پارامتر

واحد اندازهگیری

میانگین (انحراف استاندارد)

زمان آزمون دریبلزدن

ثانیه

(12/2 )1/0

دامنه حرکت مرکز فشار در راستای قدامی خلفی

میلیمتر

(112/0 )66/2

پارامترهای تعادل ایستا
دامنه حرکت مرکز فشار در راستای میانی جانبی

میلیمتر

(24/2 )24/1

کل مسیر پیمودهشده مرکز فشار

میلیمتر

(1011/4 )401/2

راستای قدامی

درصد قد ورزشکار

(41/9 )2/1

راستای خلفی جانبی

درصد قد ورزشکار

(63/2 )4/4

راستای خلفی میانی

درصد قد ورزشکار

(61/3 )6/2

درصد قد ورزشکار

(44/4 )4/4

امتیاز تست تعادل پویا Y

دامنه حرکت مرکز فشار در راستای میانی جانبی برای پای تکیهگاه راست

میلیمتر

(31/2 )9/1

خلفی برای پای تکیهگاه راست
راستای
قدامیراست
گاهرر ر
دامنه حرکت مرکز فشار درتکیه

میلیمتر

(221/3 )42/6

دامنه حرکت مرکز فشار در راستای میانی جانبی برای پای تکیهگاه چپ

میلیمتر

(36/2 )11/3

دامنه حرکت مرکز فشار در راستای قدامی خلفی برای پای تکیهگاه چپ

میلیمتر

(233/2 )46/4

همزمان با آزمونهای باال ،شتاب مرکز بدن نیز اندازهگیری و شاخصها بر اساس آنها محاسبه شد .نمونهای
از نتایج اندازهگیری شتاب در هر کدام از آزمونها در شکل  2مشاهده میشود .توجه به محدودۀ تغییرات شتاب
در هر کدام از آزمونها ممکن است بخشی از تفاوت ماهیت هر کدام و گسترۀ کاربردی روش معرفی شده
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نمره آزمون
پارامترهای تعادل دویدن

باشد.
] [ DOR: 20.1001.1.22520708.1398.17.17.5.5
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شکل  . 7تغییرات شتاب در راستاهاي میاني جانبي و قدامي خلفي در آزمونهاي تعادل ایستا ،پویا ،دویدن و دریبلزدن

شاخص جدید تعادل در هنگام فعالیت براي بازیکنان...

برای اینکه اثر انتخاب فرکانس های حرکت و شاخص ،که باید با توجه به نوع فعالیت انتخاب شود ،بر مقدار
عددی شاخص محاسبه شده مشاهده شود ،مقدار شاخص برای تعادل ایستا با توجه به متغیرهای موقعیت،
سرعت و شتاب در فرکانس های مختلف محاسبه شد که نتایج آن در جدول  3نشان داده شده است .در سه
ستون اول با ثابت بودن فرکانس حرکت میتوان اثر افزایش فرکانس شاخص را مشاهده کرد و در سه ستون
بعدی با ثابت بودن فرکانس شاخص ،اثر افزایش فرکانس حرکت مشاهده میشود.

فرکانس حرکت

4

4

4

2

2

10

فرکانس شاخص

100

400

1000

400

400

400

شاخص شتاب
راستای قدامی خلفی

141/9

144/2

144/6

211/1

121/2

41/6

راستای میانی جانبی

164/6

122/3

122/2

219/1

140/6

114/3

راستای عمودی

212/3

221/4

222/3

331/6

123/3

101/6

برآیند شتاب

222/1

232/1

232/2

344/2

123/9

104/1

شاخص سرعت
راستای قدامی خلفی

4/2

4/9

4/9

16/1

4/4

3/3

راستای میانی جانبی

4/1

4/3

4/3

11/9

6/1

3/9

راستای عمودی

11/9

14/2

14/2

26/1

9/4

1/4

برآیند سرعت

14/4

14/4

14/4

22/4

9/4

4/0
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جدول  .9میانگین شاخصهاي شتاب ،سرعت و موقعیت در آزمون تعادل ایستا با ترکیب فرکانسهاي مختلف حرکت و شاخص

شاخص موقعیت
راستای میانی جانبی

0/34

0/39

0/39

1/3

0/22

0/12

راستای عمودی

0/40

0/41

0/41

2/1

0/13

0/20

برآیند موقعیت

0/41

0/42

0/42

2/2

0/14

0/20

برای آزمون معیار جهت مشاهدۀ کارآیی شاخص جدید معرفی شده در ارزیابی تعادل ،ضریب همبستگی
حرکت مرکز فشار با شاخص به دست آمده از متغیرهای شتاب ،سرعت و موقعیت محاسبه شد .همبستگی
معنادار این دو پارامتر نشان داد که بکارگیری شتابسنج برای ارزیابی تعادل منجر به نتایجی مشابه با استفاده
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راستای قدامی خلفی

0/10

0/11

0/11

1/1

0/23

0/11

از فوت اسکن یا صفحه نیرو است .ضرایب همبستگی در جدول  1نشان داده شده است.
] [ DOI: 10.29252/jsmt.17.17.47
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جدول  .4مقادیر ضریب همبستگي و معناداري شاخصها با آزمون تعادل ایستا در فرکانسهاي مختلف حرکت و شاخص
دامنه حرکتی مرکز فشار در راستاهای قدامی خلفی ،میانی جانبی و مسیر کل پیموده شده
قدامی

میانی

خلفی

جانبی

مسیر کل

قدامی

میانی

خلفی

جانبی

مسیر کل

قدامی

میانی

خلفی

جانبی

مسیر کل

 2و 055

 0و 055

 15و 055

شاخص شتاب
قدامی خلفی
میانی جانبی
عمودی
برآیند شتاب

0/412

0/644

0/446

0/402

0/616

0/436

0/491

0/140

0/641

0/003

0/000

0/003

0/002

0/001

0/001

0/001

0/014

0/000

0/124

0/609

0/432

0/433

0/431

0/620

0/319

0/112

0/191

0/012

0/001

0/001

0/001

0/001

0/000

0/104

0/019

0/009

0/422

0/401

0/404

0/642

0/612

0/221

0/412

0/349

0/604

0/004

0/004

0/002

0/000

0/000

0/000

0/001

0/014

0/001

0/621

0/422

0/424

0/606

0/624

0/642

0/466

0/114

0/643

0/001

0/004

0/002

0/001

0/000

0/000

0/002

0/030

0/000

شاخص سرعت
قدامی خلفی
میانی جانبی

برآیند سرعت

0/000

0/000

0/000

0/001

0/000

0/001

0/002

0/003

0/001

0/612

0/460

0/611

0/604

0/422

0/692

0/134

0/432

0/423

0/001

0/002

0/000

0/001

0/004

0/000

0/022

0/001

0/002

0/666

0/439

0/233

0/640

0/434

0/640

0/496

0/102

0/611

0/000

0/001

0/000

0/000

0/001

0/000

0/001

0/034

0/001

0/691

0/424

0/220

0/611

0/463

0/629

0/601

0/111

0/611

0/000

0/002

0/000

0/000

0/002

0/000

0/001

0/020

0/001

شاخص
موقعیت
قدامی خلفی
میانی جانبی
عمودی

0/012

0/000

0/016

0/013

0/000

0/003

0/001

0/000

0/001

0/163

0/400

0/401

0/424

0/329

0/466

0/141

0/101

0/429

0/014

0/004

0/002

0/004

0/041

0/002

0/011

0/034

0/002

0/692

0/491

0/691

0/624

0/411

0/669

0/616

0/401

0/632

0/000

0/001

0/000

0/000

0/003

0/000

0/000

0/002

0/000

0/663

0/421

0/636

0/641

0/420

0/621

0/612

0/410

0/602

0/000

0/002

0/000

0/000

0/002

0/001

0/000

0/001

0/001
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برآیند موقعیت

0/346

0/644

0/149

0/120

0/220

0/412

0/432

0/202

0/443
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عمودی

0/669

0/641

0/242

0/493

0/631

0/622

0/426

0/443

0/620
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فرکانس حرکت و شاخص

فرکانس حرکت و شاخص

فرکانس حرکت و شاخص

شاخص جدید تعادل در هنگام فعالیت براي بازیکنان...

اما هدف اصلی در این تحقیق ،معرفی شاخصی بود تا با آن بتوان ارزیابی تعادل هنگام فعالیت و ارتباط احتمالی
آن با عملکرد را نشان دهد؛ به این منظور ،مهم بود تا همبستگی شاخصها با امتیاز هر کدام از آزمونهای
فعالیتی یا مهارتی محاسبه شود؛ بنابراین ،برای هر کدام از آزمونها تهیه جدولی مشابه جدول  1امکانپذیر بود،
اما چون تنوع زیادی از فرکانسها و همچنین متغیرهای شاخص وجود داشت ،فقط نمونهای از نتایج در جدول
 4نشان داده شده است .ضرایب همبستگی معنیدار حاصل نشان میدهد که با شاخص معرفیشده میتوان

جدول  .5مقادیر ضریب همبستگي و معناداري شاخصهاي منتخب با نتایج آزمونهاي عملکردي
آزمون تعادل پویا
شاخص تعادل با نمره آزمون در راستای قدامی در ترکیب فرکانس  1و 400

(0/601 )0/002

شاخص تعادل با نمره کلی آزمون در ترکیب فرکانس  1و 400

(0/123 )0/020

آزمون دویدن
شاخص تعادل با تغییرات میانی جانبی مرکز فشار در ترکیب فرکانس  2و 400

(0/413 )0/006

شاخص تعادل با تغییرات میانی جانبی مرکز فشار در ترکیب فرکانس  2و 400

(0/144 )0/012

آزمون دریبلزدن
شاخص تعادل با زمان آزمون دریبلزدن در ترکیب فرکانس  1و 200
شاخص تعادل با زمان اصالح شده آزمون دریبلزدن در ترکیب فرکانس  1و
400

(-0/143 )0/026
(-0/110 )0/012
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ارزیابی هر کدام از آزمونهای مذکور را انجام داد.

بحث

پژوهشها نشان می دهد که تعادل ایستا و پویا یکی از عوامل مهم در اجرای مهارتها و تکنیکهای ورزشی
است .آنچه که در گذشته تصور میشد و نتایج مطالعات نشان میدهد این است که تعادل ایستا و پویا با عملکرد
ورزشی رابطة مستقیم دارد؛ برای مثال ،پژوهشگرانی همچون ماتسودا و همکاران ( ،)2004اسکات و همکاران
( ،)2013دوالن ( ،)2013پایالرد و همکاران ( )2006و بارن و همکاران ( )2011نشان دادند که بازیکنان فوتبال
تعادل ایستا و پویای بهتری نسبت به افراد غیرورزشکار یا افراد مبتدی دارند ( ،)4،10 ،14-20اما آنچه اخیراً
مشاهده میشود این است که تعادل مقوله ای کامالً منحصر به فرد و مرتبط با اجرای ورزشی خاص یا فعالیت
خاص است؛ برای مثال ،ورزشکاران رشتههای رزمی مانند تکواندو یا کاراته و رشتههای انفرادی مانند کشتی
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هدف از این پژوهش ارایه شاخص جدید تعادل هنگام فعالیت در بازیکنان فوتبال حرفهای بود .مطالعه

و ژیمناستیک و یا ورزشکاران رشته های گروهی مانند هندبال ،والیبال و سرانجام فوتبال با توجه به ماهیت
خاص هر رشته به تعادل ویژه و منحصر به فردی نیازمند هستند .با توجه به تنوع و گستردگی زیاد رشتههای
یکسان ،مانند ایستادن روی یک پا ،لک لک ،تعادل ستاره ،تعادل  Yو  ...برای همة ورزشکاران استفاده کرد،
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ورزشی و مهارتهای باز و بستة مورد نیاز هر کدام از آنها نمیتوان از آزمونهای سنتی تعادل ایستا و پویای
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بلکه با پیشرفت تکنولوژی و استفاده از وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی قابل حمل ،ارزان قیمت و پرکاربرد
میتوان تعادل را کامالً تخصصی و منحصر به فرد بررسی نمود.
بهطور کلی ،نتایج ،ضریب همبستگی مثبت و معنیداری را میان شاخصهای شتاب ،سرعت و موقعیت با آزمون
تعادل ایستا در فرکانسهای مختلف حرکت و شاخص نشان داد (جدول )1؛ عالوه بر این ،نتایج حاصل از
ضریب همبستگی میان شاخصهای تعادل حین فعالیت با آزمونهای تعادل پویا و دویدن حاکی از همبستگی
بهبود نمرۀ آزمون میشود ،شاخص معرفی شده به خوبی همسو با امتیاز هر آزمون است .از سوی دیگر ،میان
نمره شاخص تعادل با امتیاز مهارت دریبلزدن ،همبستگی منفی و معنیدار مشاهده شد؛ به عبارت دیگر ،نتایج
بیان میدارد که هر چه زمان آزمون دریبلزدن کمتر و عملکرد بازیکن بهتر باشد ،نمره شاخص بیشتر میشود.
افزایش نمره شاخص به این نکته اشاره دارد که برای یک بازیکن در هنگام اجرای تکنیکی مانند دریبلزدن،
نوسانات موقعیت ،شتاب و سرعت بیشتر است و با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،وی عملکرد بهتری خواهد
داشت .به بیان سادهتر از نتایج این پژوهش چنین استنباط میشود که بهرغم دیدگاه متداول ،بازیکنان فوتبال
برای اجرای یک مهارت ویژه مانند دریبلزدن ،هرچه که در محدوده سطح اتکای خود نوسان بیشتری داشته
باشند ،بهتر میتوانند از حریف مقابل عبور نمایند .در خصوص تعیین فرکانسهای مناسب حرکت و شاخص
میتوان مطالعات مختلفی را با هدف تعیین بهترین موارد برای کارآیی بهتر شاخص در هر فعالیت مختلف اجرا
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مثبت و معنیدار بود (جدول  .)4این نتایج نشان از این داشت که در فعالیتهایی که آشکارا تعادل موجب

کرد .بهطور کلی اگر هدف بررسی و تعیین شاخص برای ارزیابی تفاوت میان مهارت بازیکنان یا شرایط متفاوت
فعالیت بدنی باشد ،افزایش فرکانس سیگنال  Aممکن است تا جایی ادامه یابد که شاخص قادر به نمایش
جسمانی به طور مستقیم توانایی فوتبالیستها را افزایش میدهد .ورزشکاران نخبه معموالً سرعت ،شتاب،
چابکی ،توان ،استقامت بی هوازی ،آمادگی هوازی و مهارت تکنیکی بیشتری نسبت به ورزشکاران نیمه ماهر
دارند ( )14،21؛ با این وجود ،از اجزای آمادگی جسمانی مذکور ،چابکی و سرعت دلیل اصلی تفاوت بین
فوتبالیستهای مرد نخبه و نیمه ماهر است ( .)21چابکی همراه با مهارت حمل توپ مهمترین فاکتور پیشبینی
کننده یک اجرای ماهر و نخبه است (.)22
از سوی دیگر ،فوتبالیست نیازمند حفظ تعادل مناسب هنگام کنترل توپ با یک پا ،هنگام فرود پس از سر زدن،
هنگام دریبلزدن یک مدافع یا دفاع در مقابل یک مهاجم میباشد .فرایند و پردازش تعادل موضوعی پیچیده و
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تفاوت معنیدار میان گروههای نامتجانس شود .مطالعه پژوهشها نشان میدهد بسیاری از اجزای آمادگی

نیازمند هماهنگی ویژه بین مرکز بدن و اندام های بدن است .تعادل ،توانایی حفظ مرکز ثقل در محدوده سطح
اتکا تعریف میشود ،اما در هنگام فعالیت ورزشی ،مرکز ثقل دائماً در محدوده سطح اتکا متغیر است .لذا مغز
حفظ و کنترل تعادل میشود ( .)14از این سیستمهای بازخوردی ،سیستم حس پیکری بازخوردی را از
سیستمهای عصبی در لیگامنتها ،کپسول مفصلی ،پوست و بافت عضله فراهم میکند .حس عمقی قسمتی از
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برای حفظ تعادل از سیستمهای مختلف شامل حس عمقی ،دهلیزی و بینایی بازخورد دریافت میکند و موجب

شاخص جدید تعادل در هنگام فعالیت براي بازیکنان...

این سیستم میباشد که به بازخورد ویژهای از موقعیت مفصل و حرکت آن متکی است ( .)14این سیستم
بازخوردی به طور دایم دروندادهایی را دریافت کرده و اجازه میدهد حرکات نرم حین چالش در برابر کامل
کردن یک حرکت عصبی عضالنی پیچیده خاص انجام شود ()14؛ از سوی دیگر ،ورزشکار نباید فقط بتواند
تعادل خود را حفظ کند ،بلکه باید هنگام حرکاتی که به تعادل پویا نیازمند هستند ،اجرایی خوب و موثر داشته
باشد .ورزشکاران رشته های میدانی به ندرت در یک موقعیت تعادل ایستا هنگام رقابت قرار میگیرند و بیشتر
یک جسم هستند .بهنظر میرسد ورزشکاران نخبه میبایست در حالیکه پایداری مرکزی بدن خود را در شرایط
و محیط های پویا حفظ می کنند ،بتوانند حرکات نیرومندی را تولید کنند .اگر چه در فوتبال از اندامهای تحتانی
بیشتر استفاده میشود ،اما ناحیه مرکزی بدن نیز باید از قدرت کافی برخوردار باشد تا نیروی مطلوب تولید
گردد .بیشترین مقدار نیروی تولیدی در هر حرکت زمانی تولید می شود که بیومکانیک مرکز بدن در شرایط
بهینه باشد ( )23؛ از سوی دیگر ،واژه جدیدی که اخیراً بهکار گرفته شده است واژه چابکی واکنشی 1است که
توانایی حرکت کل بدن همراه با تغییر سرعت یا جهت ،در پاسخ به محرک تعریف میشود ( .)21با این که
مطالعات اندکی در رابطه با چابکی واکنشی وجود دارد ( ،)21بهنظر میرسد یک بازیکن فوتبال نیاز دارد تا از
چابکی واکنشی مناسب برخوردار باشد ،زمانی که به سرعت شتاب میگیرد یا از شتاب خود میکاهد ،یا در
هنگامی که در یک مسیر زیگزاگ قصد دارد تا از مدافع مستقیم خود عبور کند ،الزم است با توجه به محرکهای
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حرکاتِ ویژۀ ورزش ،نیازمند کاهش تماس با سطح زمین و یا حفظ پایداری هنگام گرفتن ،ضربه زدن و پرتاب

محیطی ،واکنش مناسب و بهینه ای برای انجام یک اجرای موفق نشان دهد؛ بنابراین ،هر چه نوسانات شتاب،
سرعت و موقعیت در محدوده سطح اتکای فرد بیشتر باشد ،تا زمانیکه به نقطه بحرانی سقوط و افتادن نرسیده
استفاده از تکنولوژیهای نوین اما کم هزینه و با ارایه شاخصهای کمی جدید و مناسب تغییر داد ،بدین صورت
که تعادل برای هر رشتة ورزشی و حتی هر مهارت خاص ،کامالً مرتبط با مهارت باشد .دربارۀ شاخص ارایهشده
در این پژوهش نیز مطالعات بیشتری الزم است تا مقدار نورم یا ایدئال شاخص را برای فعالیتهای مختلف
با توجه به میزان مهارت افراد به دست آورد ،در این صورت امکان مقایسه بازیکنان در سطوح مختلف مهارت
فراهم شده و مقادیر مرجع مناسب برای بررسی وضعیت دیگر افراد به دست خواهد آمد ،لذا نیاز به انجام
پژوهشهای بیشتر در این زمینه محسوس است .اطالعات قبلی در مورد موضوع پژوهش حاکی از نگاه سنتی
و استفاده از آزمونهای رایج گذشته برای ارزیابی تعادل در میان ورزشکاران رشتههای مختلف است؛ همچنین،
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باشد ،احتماالً عملکرد وی بهتر خواهد شد .در پایان ،بهنظر میرسد میتوان نگاه سنتی به مبحث تعادل را با

دربارۀ استفاده از تجهیزات و وسایل مدرن و قابل استفاده در شرایط تمرین و مسابقه به صورت کاربردی
مطالعات کمی صورت گرفته است.
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