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  دهلیزي و بینایی مداخله در سیستم کاراته با هندبال و هاي ژیمناستیک، رشتهورزشکاران مرد عملکرد تعادلی  ي مقایسه
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 چکیده
 به دهلیزي و بینایی هاي  سیستم تأثیر و غیرورزشکاران و کاراته و هندبال ژیمناستیک، هاي رشته مرد رزشکارانوعملکرد تعادلی  ي مقایسه هدف با حاضر تحقیق
 هاي  رشته در سال 5/7± 3 فعالیت يسابقهمیانگین  با ارومیه ساکن نفري 15 گروه سه در )ساله 26-20( مرد ورزشکار 45 .شد انجام زمانهم و مجزا صورت

 گیري اندازه براي. نمودند شرکت تحقیق در کنترل گروه عنوان به غیرورزشکار مرد 15 و استان هیئت توسط معرفی طریق از و) کاتا( کاراته و هندبال ژیمناستیک،
ارد، عملکرد د می نگه افقی حالت به را تعادل يصفحه فرد که زمانی مدتبه  تحقیق این در. شد استفاده ساتراب مدل سنجتعادل دستگاه از ها آزمودنی عملکرد تعادلی

 30 در) بسته چشم - باز چشم( باال به سررو) بسته چشم -باز چشم( پایین به شده سرخم) بسته چشم -باز چشم( آناتومیکی   موقعیت شش درتعادلی گفته می شود که 
طرفه و آزمون تعقیبی  یک تحلیل واریانسآزمون یفی، توصها از آمار  تجزیه، تحلیل دادهجهت  .گردید مقایسه یکدیگر با رکورد بهترین ثبت با و گیري اندازه ثانیه

ه است، اما نمود ایجاد گروه چهار هر هاي  آزمودنی روي را مشابهی تقریباً تغییرات هاي بینایی و دهلیزي مداخله در سیستمکه  دادها نشان  ه شد. یافتهتوکی استفاد
 هنگام به ورزشکاران غیر و ها هندبالیست یتعادلعملکرد  ضعف به توجه با کاران کمتر بود. ها و کاراته زشکاران به نسبت ژیمناسترها و غیرو بالیستهند یتعادلعملکرد 

 مربیان شود می  پیشنهاد کمر و زانو پا، مچ در جدي هاي آسیب بروز احتمال و ورزشی هاي مهارت اجراي حین در تعادل عدم از ناشی مشکالت وجود و مداخله انواع
 .بخشند بهبود را ی ورزشکارانتعادلعملکرد  سطح، بیشتر تمرینی هاي برنامه نگنجاند با محترم
  کاراته هندبال، ژیمناستیک، تعادل، :هاي کلیديواژه

  
  

 
Comparsion of balance performance in male athletes of gymnastic, handball and karate and non-athletes, with interference of 

vision and vestibular systems 
 

Alireza Nikoozadeh, Shabnam NasleSeraji 
 

Abstract 
The research purpose is comparison of balance performance between gymnastic, handball and karate male athletes and non-athletes and 
the effect of vision and vestibular systems, contemporaneous and seprate. 45 male athletes (20-26 Years old) living in Utmia were 
chosen by participated in this research. 15 non-athletes have been participated in this research. All participated were healthy in every 
aspects and did not was any medications. Athletes had experience for (7.5±3) years. To measure balance performance, satrab balance 
meter was used. In this research Balance performance defines as the time of keeping balance sheet horizontal which has been done in 
six anatomical position: Normally(eyes open- blind fold) head up(eyes open- blind fold) head down (eyes open- blind fold). Test results 
were recorded in thirty seconds and compared. To analyze the data Anova unilatral and Tukey post hoc test was used. Finding show that 
interference of balance oprattion system among handballists and non-athletes is less than gymnasts. Due to the weakness of balance 
performance amomng handballists and non-athletes and the risk of injury in the ankle, knee, waist. It's suggested to respector coaches to 
include more training programs to improve the balance performance in athletes. 
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  مقدمه
 است دلخواه حالت یک در ارادي ه صورتب بدن نگهداري و حفظ ،1تعادل 
 و ثبات حفظ براي جسمانی آمادگی عوامل ترین مهم از یکی و )1381نژاد،  همتی(

 روزمره و ورزشیهاي   مهارت در غیرورزشکاران و ورزشکاران در مناسب اجراي
 زندگی روزمره هايفعالیت انجام جهت نیازهاي اساسی جزء که تعادل ،دباش می
 سیستم کنترل. کند می ایفا را مهمی نقش پویا، و ایستا هاي در فعالیت باشد، می

است که هماهنگی سه سیستم  اي و پیچیده مرکب سازوکار تعادل و وضعیت
در آن نقش دارند  4پیکري)- و حس عمقی(حسی (دهلیزي)3، وستیبوالر2بینایی

براي  که است هاییروش جمله از ورزش و نیبد هاي فعالیت .)5،2013جینیس (
از عدم تعادل در زندگی  ناشی مشکالت درمان و انداختن تأخیر به پیشگیري،

 بهبود و حفظزندگی،  کیفیت روي بر آن مثبت تأثیر و رود می کار به روزمره
قدرت ناشی از  و کاهش توده عضالنی جبران عروقی، - قلبی دستگاه عملکرد

 مفاصل حرکتی دامنه و پذیري افزایش انعطاف ها،استخوان تسالم افزایش سن،
استیفن کند( می تغییرات خوشدست را ثبات این چند است و عواملی شناخته شده

 توازن مختلف نیروهاي بین که است متعادل انسان بدن وقتی). 2000و همکاران،6
 آن ظحف در که دهلیزي و عمقی حس بینایی،هاي  سیستم و باشد داشته وجود
 بررسی). 2003و همکاران، 7؛ کاشیما1390اکبري، (کنند کار درست دارند، نقش
 توانمندي بر آن تأثیر و مختلفهاي   رشته ورزشکاران در تعادل تغییرات میزان

 حائز غیرورزشکاران به نسبت ورزشکار افراد روزانههاي   فعالیت انجام در شخص
 ورزشی رشته نوع به تعادل کنترل که اند داده نشانبرخی تحقیقات . است اهمیت
 ورزشثیر أت عنوان با مروري در مطالعه). 2001و همکاران،  8(ویولرماست وابسته
 بهبودبر  کاراتهتمرینات و ورزش  که شده استعنوان  پاسچر کنترل در کاراته
 هرسو .)2012 همکاران، و فیلینگر( بوده استتأثیرگذار  پاسچر کنترل
 ورزشکاران عملکرد و تعادل میزان ارتباط عنوان با حقیقیت در) 2011(9مالیس

. شود می بیشتر آسیب وقوع احتمال باشد کمتر ورزشکار تعادل قدر هر نشان داد
 کمتر بسیار ورزشکاران عملکرد ي نحوه و تعادل بین ارتباط که دارد شگفتی جاي
 و تعادل نبهتری داراي ها ژیمناست فوق تحقیق طبق. است شده واقع توجه مورد

 بین. دارند قرار تعادل میزان نظر از ها بسکتبالیست شناگرها، ها، فوتبالیست ترتیب به
 نشان شواهد و شد مشاهده معنادار ارتباط ورزشی عملکرد توانایی و تعادل میزان

 بخشد بهبود را اي غیرحرفه ورزشکاران عملکرد تواند می تعادلی تمرینات که داد
 گیري اندازه براي بیشتري هاي بررسی رسد می نظر به اما .)2011(هرسو مالیس، 

در  .است نیاز مورد نخبه ورزشکاران عملکرد ي نحوه بر تعادلی تمرینات تاثیرات
 دانشجو در ورزشکاران پویا و ایستا خستگی بر پاسچر تأثیر تحقیقی با عنوان

 از بعد و بلق بین خستگیبه هنگام  که داد نشان نتایج انجام شد، دانشگاه رشت
دیدگاه علم مربیگري و از  از چه اگر. ندارد وجودآزمودنی تفاوتی  وضعیت در آزمون

                                                             
1 .Balance 
2.Visual System  
3 .Vestibular system 
4 .Somatosensory system 
5. Ginnis 
6 . Stephen 
7 . Kashima 
8 . Vuillerme 
9 .Hrysomallis 

لحاظ کاهش خطرات احتمالی آسیب دیدگی ناشی از خستگی، به نظر واقع بینانه 
 تعادل مقایسه به) 1393( الهی فیض .)2010حسینی مهر و همکاران، (رسد نمی
 کشتی، بسکتبال، فوتبال، ورزشیهاي  هرشت مرد ورزشکاران پویاي و ایستا

 المپیاد در کننده شرکت شجویانندا برداري وزنه و رزمی هنرهاي ژیمناستیک،
 که داد نشان شده کسب نمرات به توجه با آمده دست به نتایج. پرداخت کشوري

 گیران، کشتی ها، فوتبالیست کاران، رزمی ها، ژیمناست در ترتیب به ایستا تعادل
 ورزشیهاي  رشته پویا تعادل مورد در و شود می بهتر برداران وزنه و ها تبسکتبالیس

(فیض الهی، دارند قرار بسکتبال و برداري وزنه ژیمناستیک، فوتبال، کشتی، رزمی،
 و ایستا تعادل يمقایسه عنوان با تحقیقیدر  )2007( همکاران و براسل .)1393
 نتیجه این به، ژیمناستیک و لبسکتبا فوتبال،هاي  رشته ورزشکار زنان پویاي

 در پویا تعادل و ها بسکتبالیست از بهتر ها ژیمناست در ایستا تعادل که رسیدند
 ها ژیمناست و ها فوتبالیست بین و باشد می ها بسکتبالیست از بهتر ها فوتبالیست

هاي  سازگاري احتمالی مشابهت را فرایند این دلیل و ندارد وجود معناداري تفاوت
 دلیل به که کردند پیشنهاد. کردند بیان ورزشی يرشته دو این در رکتیح حسی

 يرشته هر ورزشی، مختلفهاي  رشته در حرکتی سیستم مختلفهاي  درگیري
 میان در پویا، و ایستا تعادلی نمرات است ممکن و دارد را خود خاص تعادل ورزشی

هاي  رشته در را هایی تتفاو آنها باشد متفاوت ورزشی مختلفهاي  رشته ورزشکاران
 به که دادند احتمال و کردند مشاهده تعادل نظر از شده انتخاب ورزشی مختلف
 تغییرات. باشد مربوط ورزشی ۀرشت هر در حرکتی - حسی سیستم درگیري میزان
 و (براسلباشد می جانبه چند آید، می وجود به حرکتی - حسی سیستم در که ویژه

 که کنند می پیشنهاد غیرمستقیم صورت به هدشوا از برخی. )2007همکاران، 
 تمرین با که آید وجود به مفصل عمقیهاي  گیرنده شرایط در تغییراتی است ممکن
 است ممکن گاهی .گردد آنها فعالیت بهبود باعث ورزشی مختلفهاي  مهارت
 این آمدن وجود بههاي  مکانیزم و عوامل از شتاب همچون بیومکانیکی عوامل

- عصبی هماهنگی که هاییمهارت همچنین. باشد حرکتی - حسیهاي  درگیري
 است عواملی شبیه بخشد، می بهبود را حرکتی ي دامنه و مفصل قدرت عضالنی،

 و عملکرديهاي  تفاوت گذشته تحقیقات از برخی در. بخشند می بهبود را تعادل که
. است شده بیان ورزشیهاي  رشته بین متفاوت عضالنی - عصبیهاي  درگیري
 ها بسکتبالیست با مقایسه در ها ژیمناست و ها فوتبالیست که کنند می بیان محققان
 کارگیريه ب ي نحوه و قدرت در تفاوت علت به بنابراین. دارند الزم بیشتري نیروي

 ورزشی مختلفهاي  رشته ورزشکاران مفصل، بر وارده مختلف فشارهاي و ها اندام
 حرکتیهاي  مهارت انجام .اند کرده کسب متفاوتی نمرات تعادلی،هاي  آزمون در

 حس یک به نیاز کاراته، ورزشکاران توسط شده انجام که آنهایی مانند پیچیده،
در بسیاري از  ورزشی رشته نوع و تعادل بین ارتباط وضعیتو  ثیرتأ .باشد می تعادل

هاي  رشته اغلب در تعادلی عملکرد. است نشده مشخص دقیق طور بهمطالعات 
 دارند؛ نیاز پیچیده حرکتیهاي  مهارت که هایی ورزش از دسته آن ویژه به ورزشی

 به توجه با. است برخوردار توجهی قابل اهمیت از جودو و ژیمناستیک کاراته، مانند
 اجراي براي بتوانند باید ورزشکاران ها، ورزش این حرکتیهاي   مهارت ماهیت
 سطح روي استقرار بدون و اءاتک سطح روي استقرار حالت در الزمهاي   مهارت

 به توجه بنابراین. کنند حفظ مطلوبی طور به را خود تعادل) پرش حالت در( اتکاء
 بهتر اجراي و تندرستی دادن دست از به منجر که خطرساز عوامل و مشکالت

ی اندکتحقیقات  دانش ماطبق  .رسد می مهم به نظر شود، می ورزشیهاي  مهارت
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 خوبی به مختلف ورزشیهاي  رشته در تعادل کنترل ت ودر گذشته انجام شده اس
 ورزشکار افراد روي نیز تعادل ردرگیر دهاي   دستگاه از یک هر نقش وبررسی نشده 

 مورد در کافی اطالعات ، همچنیناست نگرفته قرار آزمون مورد مختلفهاي   رشته
نقش  .)1،2014(ولکوویج  موجود نیست غیرورزشکار و ورزشکار افراد تعادل وضعیت

باشد و در برنامه  شته ژیمناستیک بر همگان مشخص میرکلیدي عامل تعادل در 
 )2007براسل،(باشد تمرینی این رشته تمرینات تعادلی جایگاه ویژه خود را دارا می

هایی مانند هندبال و کاراته،  ام تحقیقات در این زمینه در رشتهولی به علت عدم انج
آسیب دیدگی  دلی باعث از دست دادن امتیاز و گاهاًفقدان تمرینات مناسب تعا

 از گردد. میها در ناحیه زانو و مچ پا  بخصوص هندبالیستها  ورزشکاران این رشته
هاي   رشته ورزشکاران تعادلی عملکرد مقایسه هدف با حاضر تحقیق رو این

 و بیناییي ها سیستمغیرورزشکار با مداخله در  افراد با کاراته و هندبال ژیمناستیک،
    گرفت. انجام زمانهم و مجزا طور به دهلیزي

  
  روش پژوهش

 ساکن ساله 26- 20 مرد ورزشکار 45 شرکت با و تجربی نیمه نوع از تحقیق ینا
هاي  رشته در سال چهار از بیشتر فعالیت سابقه با نفري15 گروه سه در ارومیه

 مرد 15 و استان هیئت سطتو معرفی طریق از و) کاتا(کاراته و هندبال ژیمناستیک،
  . شد اجرا کنترل گروه عنوان به ساله 26- 20 غیرورزشکار

  
  هاي مرکزي و پراکندگی قد؛ وزن؛ سن و سابقه آزمودنی ها . شاخص 1جدول

  سن(سال)  قد(سانتیمتر)  وزن( کیلوگرم)  
سابقه 

  ورزشی(سال)
  60/7± 61/2  4/22±45/1  20/179± 00/3  30/75 ±49/5  هندبال

 66/7 ± 99/2 6/22±59/1 5/174± 34/4 83/71 ± 93/4  یکژیمناست
 93/8 ± 53/1 93/22±33/1 6/174 ± 39/3 94/67± 81/2  کاراته کا

 -----  8/21±26/1 53/177± 73/4 83/74± 88/4  غیرورزشکار
  

 و دهلیزي بینایی، اختالالت فاقد ها آزمودنی ،عمل آمدهه هاي پزشکی ب با بررسی
 شناخته تعادل بر آنها اثر که داروهایی و بودند متغیرها بر گذاراثر دیگر بیماري هر

ساخت  دستگاه از وزن و قد گیري اندازه براي. کردند نمی مصرف را است شده
از  .داستفاده ش گرم یک و متر میلی یک گیري اندازه با دقت Yamashita شرکت
 مورد توازن در تدق و استواري میزان گیري اندازه جهت سنج ساترابتعادل سیستم

 االکلنگ شبیه وسیله این. شود می نامیده سنج استواري کهاستفاده قرار گرفت 
 سعی و گیرد می قرار ایستاده حالت در سکو روي آزمودنی که است کوچکی بسیار

 اساس بر تعادلی عملکرد نمره. دارد نگه تراز حالت در را غیرثابت سکوي کند می
 شود می منحرف سکو لبه که دفعاتی تعداد یا و) دفه روي زمان( سکو تعادل زمان

 دیجیتالی بخش توسط آید می حساب به خطا یک انحراف هر که) راست و چپ به(
 زمان یک طول در توان می را آزمایش. شود می محاسبه سیستم به متصل

 ثانیه 30کل زمان آزمون این در). ثانیه 30 الی 20 معموالً( داد انجام مشخص
 تقسیم چپ به انحراف- کامل تعادل- راست به انحراف بخش سه به هک باشد می
 براي آزمودنی نفر 10 تعداد سیستم پایایی محاسبه براي ).1999ریچارد،( شود می

                                                             
1 . Veljkovic 

 فرمول از استفاده با سیستم پایایی و گرفتند قرار آزمون مورد روز سه فاصله با بار دو
باشد:  می به این شرح که آمد دسته ب مختلفهاي   آزمون براي همبستگی ضریب
 = r)بسته چشم با آناتومیکیحالت  ، (r = %94)باز چشم با آناتومیکیحالت 

 = r)بسته چشم با سر اکستنشن ،(r = %80)باز چشم با سر اکستنشن ،(%93

. (r = %87)بسته چشم با سر فلکشن ،(r = %91)باز چشم با سر فلکشن ،(%78
 صفحه وسط در برهنه پا صورت به ابتدا ها، یآزمودن ایستاي تعادل ارزیابی براي

 دستهب را خود تعادل فرد که زمانی. شدند می مستقر سنج تعادل سیستم مستطیلی
 آزمودنی و شد می آغاز آزمون شروع، کلید زدن با شد، می سبز سیستم چراغ و آورده

. داشت می نگه متعادل حالت به را صفحه خود، عضالنی نیروي اعمال با بایستی
 از و داشت قرار سینه مقابل ضربدري حالت به ها دست آزمون، هر اجراي هنگام

 .بایستد آرام و ثابت امکان حد تا آزمون اجراي هنگام در شد می خواسته آزمودنی
 در آزمون. شد می ثبت رکورد بهترین و شده تکرار بار سه آزمون هر اجراي

 در درگیرهاي  سیستم از ییک کاريدست معرف یک هر که متفاوتیهاي  وضعیت
  :از بودند عبارت ها وضعیت این. شد انجام بود تعادل
 و برهنه پا صورت به آناتومیکی، حالت به فرد: باز چشم با ایستاده - الف

 در که ضربدري عالمت به و ایستاد می سینه جلو در ضربدري حالت بهها دست
  .کرد می نگاه داشت قرار فرد روبروي سانتیمتري 120 فاصله

 چشم فوق وضعیت در تا شد می خواسته فرد از: بسته چشم با ایستاده -ب
 و بگیرد را حمایتی دستگیره سقوط، احساس صورت در و ببندد را هایش
  .برگردد خود اول وضعیت به دوباره

 خود سر ایستاده یعنی "الف" وضعیت در فرد: باز چشم با جلو به شده سرخم - ج
 از برخورداري منظور به. داد می قرار درجه 45 زاویه با پایین به رو وضعیت در را

  .شد می تنظیم فرد موقعیت با مطابق ضربدر عالمت بینایی، بازخورد
 آزمودنی یعنی "ج" وضعیت در فرد: بسته چشم با جلو به شده سرخم -د

 به. داد می قرار درجه 45 زاویه با پایین به رو وضعیت در را خود سر ایستاده
  .بود بسته مرحله این در ها چشم ها سیستم همزمان کاري تدس منظور

 دست مورد دهلیزي سیستم نیز آزمون این در: باز چشم با باال به رو سر - و
 و ایستاده "الف" آزمون وضعیت در فرد آن اجراي براي و گرفت قرار کاري

  .شد می برده باال نیز ضربدر عالمت. داد می  قرار باال به رو وضعیت در را سرخود
 بینایی و دهلیزي سیستم نیز آزمون این در: بسته چشم با باال به رو سر -ه

 "و" آزمون وضعیت در فرد آن اجراي براي و قرارگرفت کاريدست مورد
  .شد می بستهها چشم و ایستاده
 رو هاي سر  آزمون و بینایی، در سیستم بسته و باز چشم با هاي ایستاده  آزمون

 و پایین به رو هاي سر  آزمون دهلیزي و در سیستم باال به رو سر و پایین به
 به طور را دهلیزي و بینایی سیستم دو در هر بسته چشمان با باال به رو سر
 آزمون ها با انجام سه بار آزمودنی که است به ذکر مداخله نمود. الزم زمانهم

  د.شدن آشنا سیستم عملکرد نحوه با از اجرا قبل باز چشم با ایستاده
ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و  جهت تجزیه و تحلیل داده

طرفه و آزمون تعقیبی  همچنین آمار استنباطی (آزمون تحلیل واریانس یک
استفاده شد. تمامی تجزیه و تحلیل  P≤0.05داري  توکی) در سطح معنی

  انجام گرفت.  SPSS19ها با استفاده از نرم افزار  داده
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  ها افتهی
 روي را مشابهی تقریبا تغییرات هاي بینایی و دهلیزي مداخله در سیستم

 نوع به توجه با تغییرات این میزان اما. نمود ایجاد گروه چهار هرهاي  آزمودنی
 دو از بهتر کاها کاراته و ها ژیمناست ایستاي تعادل بود، متفاوت ورزشی ي رشته

 و بین کاها کاراتهو  ها ژیمناست ادلیتع عملکرد بین همچنین. بود دیگر گروه
 مداخله در. نشد مشاهده چندانی اختالف غیرورزشکاران و ها هندبالیست

 ایجاد ها گروه از یک هرهاي  آزمودنی روي را مشابهی تغییرات ها سیستم
  است. متفاوت ورزش نوع به بسته تغییرات این میزان اما کند می

  
  بینایی و دهلیزيهاي  سیستم با مداخله در یتعادلعملکرد دگی مرکزي و پراکنهاي  شاخص .2جدول 

 
 گروه

کاري سیستم بینایی دست حالت آناتومیکی کاري سیستم دهلیزي دست  بینایی و دهلیزيهاي  کاري سیستم  دست   
چشم باز روه ب رو سر رو چشم بستهه ب رو سر  باالچشم باز سر  پایین چشم باز سر  باال چشم بسته سر  ین چشم بازپای سر   

 6/17 هندبال  13/5  70/7   89/2  59/12  26/4  72/20   24/5  48/4   09/1  24/8  67/1  

 98/25 ژیمناستیک  55/1  84/15   54/3  08/27   22/2  83/25   75/3  48/14   52/3  94/13   47/2  

کا کاراته  79/25  83/1  94/12  2/1  34/21  79/2  20/26   38/2  25/12  71/1  31/14  36/2  
 16/17 غیرورزشکار 11/4  52/6  79/2  84/13   29/3  32/19  67/3  55/4  7/1  20/6  66/1  

 
  طرفه نتایج آزمون آماري آنوا یک .3جدول 

  F P  تعادل گروه ها
  001/0  526/65  غیرورزشکاران

  001/0  917/41  ها هندبالیست
  001/0  082/139  کاها  کاراته

  001/0  69/42  ها ژیمناست
  001/0  575/29  یحالت آناتومیک

  001/0  329/38  مداخله در سیستم بینایی
  001/0  977/65  (سرباال) سیستم دهلیزي مداخله در
  001/0  175/12  (سرپایین) سیستم دهلیزي مداخله در

  001/0  883/82  چشم بسته) -(سرباال دهلیزي -بینایی
  001/0  479/57  چشم بسته) -(سر پایین دهلیزي -بینایی

  
 ه گیريبحث و نتیج

هاي هندبال، ژیمناستیک،  هدف از تحقیق حاضر مقایسه عملکرد تعادلی رشته
هاي دهلیزي و بینایی به  کاراته(کاتا) و افراد غیرورزشکار با مداخله در سیستم

زمان بود. مداخله در سیستم بینایی افت زیادي بر میزان صورت مجزا و هم
د. مداخله در سیستم دهلیزي در دو ها نشان داتعادل غیرورزشکاران و هندبالیست

ها  حالت سر رو به باال و سر خم شده به پایین نتایج متفاوتی را نشان داد آزمودنی
در وضعیت سر رو به باال بسیار نامتعادل بوده اما در وضعیت سرخم شده به پایین 

زمان تفاوت معناداري با حالت آناتومیکی نداشتند. در شرایط مداخله هم
ها دچار افت تعادلی شدند که مقدار آن  اي بینایی و دهلیزي نیز آزمودنیه سیستم

چشم بسته به کمترین مقدار تعادل رسید. به نظر  - در حالت سر رو به باال
ها باعث کاهش عملکرد تعادلی شد، با  کا رسد مداخله در سیستم بینایی کاراته می

ما تأثیر این سیستم بر کاري سیستم دهلیزي نیز افت تعادلی مشاهده شد ادست
کاران کمتر از بینایی بود که حتی در حالت سر رو به پایین تفاوت معناداري  کاراته

ها نیز کاهش تعادل  مشاهده نشد. در نهایت با مداخله هم زمان سیستم
چشم بسته دیده شد. مداخله در سیستم  - مخصوصاً در حالت سر رو به باال

کاري سیستم دهلیزي ها شد، اما دست ژیمناستبینایی باعث افت عملکرد تعادل 
کاري هم تأثیر خاصی بر میزان تعادل آنها نداشت و در نهایت زمانی که دست

ها هر دو حالت به یک اندازه بود.  ها صورت گرفت تعادل ژیمناست زمان سیستم

توان  هاي فوق، در مقام مقایسه درون گروهی به صورت کلی می بر اساس یافته
هاي چهار گروه در نتیجه حذف بینایی متأثر شده و دچار افت  آزمودنیگفت که 

ها تمام  شوند. اما با مداخله سیستم دهلیزي به غیر از ژیمناست تعادلی می
تري را به دست آوردند دلیل این  ها در حالت سر رو به باال نتایج ضعیف آزمودنی

هاي گردنی در حالت سر  توان چنین بیان نمود که احتماال رفلکس اختالف را می
رو به پایین به علت کشیده شدن عضالت گردن فعال شده و کمبود اطالعات 

کند، و افراد در  ي سیستم دهلیزي را در این حالت جبران میناشی از مداخله
حالت سررو به پایین اطالعات بیشتري که باعث کنترل تعادلی بهتر آنها 

ها در  مقایسه عملکرد تعادلی آزمودنی کنند. در نهایت باگردد دریافت می می
ها، با  کاري هم زمان سیستمهاي مداخله سیستم بینایی و دهلیزي و دست حالت

در نظر گرفتن این مورد که شرایط بینایی در هر دو مداخله سر رو به باال و رو به 
توان چنین نتیجه گرفت که بینایی در کنترل تعادل  باشد، می پایین یکسان می

ها از  ها تأثیرگذار بوده است. بین ورزشکاران مورد آزمون، ژیمناست ودنیآزم
ها برخوردار بودند که این تفاوت با  تعادل بهتري نسبت به سایر گروه

کاها  ثانیه رسید و در مقایسه با کاراته 83/8غیرورزشکاران به بیشترین حد یعنی
باشد که در کاتا حرکات تواند به این دلیل  اختالفی نداشتند. شباهت نتایج می

سریع و نمایشی همانند ژیمناستیک وجود دارد که فرد نیازمند تعادل مناسب 
  . باشد ها و  بالفاصله ادامه حرکت می جهت افت
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  نتایج آزمون تعقیبی توکی .4جدول 
  دهلیزي  دهلیزي -بینایی  دهلیزي  بینایی  آناتومیکی  

  چشم باز-پایین  سر  چشم بسته-باال سر  چشم باز-باال سر  چشم بسته-روه ب رو سر  چشم باز-روه ب رو سر

ان
کار

زش
 ور

غیر
  

            رو چشم بازه ب رو سر
          63/10  **  رو چشم بستهه ب رو سر

        -31/7**  32/3  *  باال چشم باز سر
      ns97/1  **  28/9   60/12* *  باال چشم بسته سر
    -ns16/2-  * *8/12-  **  48/5 -  * *  77/14    پایین چشم باز سر
  ns32/0  **  63/7  **  65/11  **  12/13    95/10  **  پایین چشم بسته سر

 ها
ست

بالی
هند

  

            رو چشم بازه ب رو سر
          893/9* *  رو چشم بستهه ب رو سر

        - 88/4  *  67/5  *   باال چشم باز سر
      ns22/3  **  10/8   33/13  *  باال چشم بسته سر
     -ns12/3-  * *  01/13-   **  12/8 -  * *  23/16   پایین چشم باز سر
  -ns53/0-  *  35/4  *  75/3 -  **  48/12   36/9  **  پایین چشم بسته سر

اتا)
ا(ک

ه ک
ارات

ک
  

            رو چشم بازه ب رو سر
          84/12  **  رو  چشم بستهه ب رو سر

        - 4/8  **  44/4  **  باال چشم باز سر
      ns69/0  **  09/9   54/13  **  باال چشم بسته سر
    -ns41/0-  * *26/13-    **  86/4 -  **  95/13   پایین چشم باز سر
  ns36/1-  **  03/7   ns06/2-  **  89/11   48/11  **  پایین چشم بسته سر

 ها
ست

منا
ژی

  

            رو چشم بازه ب رو سر
          14/10  *  رو چشم بستهه ب رو سر

        -ns 1/1-  *  24/11  باال چشم باز سر
      ns 36/1  **  60/12  50/11  *  بستهباال چشم  سر
      -ns 153/0  **  99/9 -  ns 25/1  * *35/11  پایین چشم باز سر
  -ns 9/1  * *  14/13    ns 54/0  * *89/11  04/12  **  پایین چشم بسته سر

  

  نتایج آزمون تعقیبی توکی .5جدول
  کاراته کا  ژیمناستیک  هندبال  

  حالت آناتومیکی
      - 387/8**   ژیمناستیک
    ns 193/0  - 193/8  **  کاراته (کاتا)
  ns 44/0  **837/8  **633/8  غیرورزشکار

  مداخله در سیستم بینایی
       -133/8  **  ژیمناستیک
    893/2  *   -24/5  **  کاراته (کاتا)
  ns 18/1  **  313/9  **  42/6  غیرورزشکار

  مداخله در سیستم دهلیزي(سر باال)
      - 49/14  **  ژیمناستیک

    74/5  **  - 753/8  **  (کاتا)کاراته 
  ns 247/1 -  ** 24/13  **  50/7  غیرورزشکار

  مداخله در سیستم دهلیزي(سر پایین)
      - 113/5  *  ژیمناستیک
    - ns373/0   - 487/5*   کاراته (کاتا)
  ns 393/1   **507/6   **  88/6  غیرورزشکار

  چشم بسته) - دهلیزي(سرباال - بینایی
      -99/9  **  ژیمناستیک

    227/2  *  - 766/7  **  راته (کاتا)کا
  ns 67/0 -   **927/9  **    7/7  غیرورزشکار

  چشم بسته) - دهلیزي(سر پایین - بینایی
      - 7/5  **  ژیمناستیک
    ns 373/0  - 073/6  **  کاراته (کاتا)
  107/8  **  733/7  **  033/2  *  غیرورزشکار

  يدار بدون معنی   P                   Ns>05/0 اريد یمعن سطح*                    ≥001/0P داري معنی سطح **
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هاي   ) عنوان کرد که ژیمناست1998و همکاران (1) و پروت 2014ولکویج (
تري دارند. دلیل این امر را تمرینات  کارها تعادل مناسب اي نسبت به تازه حرفه

). در 1998و همکاران، 2؛ پروت 2014ها عنوان کرد (ولکویج، اختصاصی ژیمناست
هاي نخبه نسبت به  ) گزارش کردند که ژیمناست2001مقابل ویلرم و همکاران(

ها(مثل فوتبال، راگبی و...) در حضور بینایی تعادل یکسانی از  نخبه گان سایر رشته
). اما در پژوهش حاضر عکس این 2001دهند(ویلرم و همکاران، خود نشان می

ها و غیرورزشکاران تفاوت  دبالیستها با هن یافته به دست آمد. یعنی ژیمناست
ي  هاي تحقیق نخبه نبودند و احتماالً این ناهمخوانی به دلیل نحوه داشتند. آزمودنی

-هاي درگیر در تعادل با هم  هاي تمرینی باشد. به طور کلی عملکرد سیستم روش
شود، نتایج نشان دادند در وضعیت  دیگر به کنترل وضعیت و تعادل منجر می

با چشم باز که هر سه سیستم فعال بودند هر چهار گروه تعادل نسبتاً ایستاده 
ي تعادل ناپایدار سیستم تعادل سنج، مناسبی را داشتند. هنگام ایستادن روي صفحه

شود که  کاري میحرکتی به علت نوسانات موجود تحریک و دست- سیستم حسی
هایی مغز  وضعیت نر چنیگیري آن نبود. اما در کل د دستگاه حاضر، قادر به اندازه

هاي بینایی و  بیشتر به اطالعات دریافت شده از دو سیستم دیگر یعنی سیستم 
 خوانی داشت.) نیز هم2001( 3هاي گیل کند. این نتایج با یافته دهلیزي تکیه می

ها تاثیرگذار بوده  که حذف سیستم بینایی نیز بر تمام گروه ها نشان دادند یافته
ها تعادل بهتري نسبت به سه گروه دیگر داشتند.  د ژیمناستاست. با این وجو

ثانیه بود  31/9بیشترین تفاوت با غیرورزشکاران و به طور میانگین در حدود 
کاها بود  ها و کاراته نکته جالب این بخش وجود تفاوت معنادار بین ژیمناست

به عبارت دهد و  کاها را نشان می که اهمیت بیشتر سیستم بینایی براي کاراته
کاها  ها اتکاء کمتري به سیستم بینایی در مقایسه با کاراته دیگر ژیمناست

ها و  اند. همچنان بین هندبالیست داشته و کمتر از فقدان این عامل متأثر شده
) 1997(4) و کیومورتزوگلوا2014تفاوتی مشاهده نشد. ولکوویج( نورزشکاراغیر

ها و به هنگام  هاي سایر رشته  خبههاي نخبه نسبت به ن گزارش کرد ژیمناست
عدم حضور بینایی نوسانات کمتر و قابلیت بیشتري جهت استفاده از سایر 

) اظهار نمودند 2000(5دهند. دنین منابع اطالعاتی در خود نشان می
اما با  .کنند ها فقدان بینایی را بهتر جبران می ها نسبت به هندبالیست ژیمناست

داشت، زیرا با وجود اختالف، میزان کاهش تعادل خوانی ن نتایج تحقیق هم
سنج مورد تواند به دستگاه تعادل تقریبا به یک اندازه بود. علت این امر می

گیري دستگاه ایشان با دستگاه مورد  استفاده مربوط باشد. احتماالً، دقت اندازه
 استفاده در تحقیق تفاوت داشته است. با حذف عامل بینایی به هنگام اجراي

قادر نبودند همانند  نکاها و غیرورزشکارا هها، کارات آزمون هندبالیست
هاي سیستم بینایی اطالعات  ها تعادل خود را حفظ کنند. درون داد ژیمناست

کنند و با توجه به اینکه بدون دخالت سیستم  سیستم دهلیزي را کامل می
ان گفت که اوالً تو بینایی میزان نارسایی تعادلی این سه گروه بیشتر بود، می

تعادلی  کند و فقدان آن با بی سیستم بینایی در تعادل نقش مهمی را ایفا می
. ثانیاً نارسایی متوجه سیستم دهلیزي نیز )2011هرسیمالیس، (همراه است 
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تواند بدون وجود بینایی به طور  کامل به مغز  باشد که اطالعات را نمی می
شود.  ز نارسایی تعادل اصالح میبرساند و به محض دخالت چشم مقداري ا

) نیز نتایج مشابهی 2002) و استون(2000)، استفان(2000)، پروت(1994گیل(
به دست آوردند. با حذف بینایی، سیستم دهلیزي مهم ترین سیستم درگیر 

باشد. در نتیجه ضعف سیستم دهلیزي عضالت تنه و اندام خود را براي  می
کنند که در نتیجه آن بی  ی موهوم آماده میمقابله با وضعیت تعادلی جدید ول

  ).    1383تعادلی و تلو تلو خوردن فرد است (موتی، 
سیستم دهلیزي در دو حالت انجام گرفت؛ بار اول در حالت سر باال  مداخله در

در این  ها با چشم باز و بار دوم با خم شدن سر به پایین با چشم باز. ژیمناست
قبل هاي  ودند که این تفاوت بیشتر از حالتب ها روهآزمون نیز برتر از سایر گ

ا، غیرورزشکاران ه اختالف را به ترتیب با هندبالیستبیشترین  ها بود. ژیمناست
 و غیر ها بین هندبالیستان دادند. ضمناً تفاوتی کاران نش هتو در نهایت کارا

 ااین آزمون ر در ها زیاد ژیمناست علت برتري ورزشکاران گزارش نشد.
به  ها چون ژیمناست ،ورزشی دانستتوان ویژگی حرکات این رشته  می

 در سر ،به عقب حرکات رو اکثر در هوا عادت داشته و در مکررهاي    چرخش
 آزمون موقعیت چندان تازه و به باال در دارد وضعیت سر قرار رو به باالحالت 

 دیگران دست از کمتر این ورزشکاران نتیجه در ،آورد وجود نمیه دشواري را ب
 محیطی وابسته به سیستم دهلیزي کاهش اطالعات خوش مشکالت ناشی از

در روي سطح  ها ه براي ژیمناست) نیز گزارش داد ک1997(6. ایشیداشوند می
سیستم دهلیزي نقش پر  ها وجود باز و بسته بودن چشم متعادل سیستم بانا

حاجی نیا و همکاران، از  به نقلکند( می ایفا ها تري نسبت به سایر سیستم رنگ
نتایج در مورد آزمون خم شدن سر به پایین با چشمان باز نیز مورد ). 1392

 ها بررسی قرار گرفت. نکته جالب در این آزمون افت میانگین تعادلی ژیمناست
هاي   نسبت به آزمون ها دیگر بود، در حالی که سایر گروههاي  سبت به گروهن

ها بهترین تعادل را کسب کا در این آزمون کاراته ه بودند.پیشین بهبود یافت
 توسط شده انجام که آنهایی مانند پیچیده، حرکتی هاي مهارت انجامند، کرد

اعالم  )2011(فیلینگر .باشد می تعادل حس یک به نیاز کاراته، ورزشکاران
بهبود ببخشد که این  را نمودند تمرینات بلند مدت میتواند سطح عملکرد افراد

با این . گیردثیر نوع فعالیت ورزشکار (کاتا و کومیته) قرار مید تحت تأبهبو
ورزشکاران نیز و غیر ها نداشتند بین هندبالیست ها با ژیمناستوجود تفاوتی 

دیگر در این هاي   گروه ها رسد به غیر از ژیمناست می تفاوتی دیده نشد. به نظر
ها) کمال استفاده را کرده و  نجهدیدن اندام تحتانی (زانو و پ آزمون از توانایی

که این  با تسلط بیشتري نسبت به بدن خود آزمون را انجام دادند در حالی
علت توجه بیشتر به سیستم دهلیزي صورت نگرفته به ها عمل براي ژیمناست

با استفاده در این آزمون نیز سعی در اصالح نوسانات طرفی  ها است ژیمناست
دیگر که به سیستم بینایی هاي   که گروه د، در حالیان از سیستم دهلیزي کرده

اند و مدت  ین موقعیت نهایت استفاده را کردهوابستگی بیشتري داشتند، از ا
  اند.  کرده و رکورد بهتري را کسب کرده زمان بیشتري را به حالت تعادل سپري

در هنگام اجراي حرکات اختصاصی خود  ها الزم  به ذکر است که ژیمناست
که  خود، در حالیهاي  شوند تا به پا می زمین متمرکز سمت ر بهبیشت

کاها نیز  به علت نوع رشته خود به پاها نیز نیم نگاهی دارند. کاراته ها هندبالیست
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گیرد  می که حرکات خم شدن سر به پایین را بیشتر از باز شدن مورد استفاده قرار
با حذف سیستم دهلیزي تنها  اجرا کردند. ها این آزمون را راحت تر از ژیمناست

حرکتی به علت ناپایدار  - سیستم فعال سیستم بینایی است، چون سیستم حسی
اطالعات دهلیزي  شود. می کاريبودن صفحه تعادل سیستم تحریک و دست

کاري نشده سخت رسد، حفظ تعادل نسبت به وضعیت دست می کمتري به فرد
هاي  مختلف بر تعادل رشتههاي  قعیت تر است. با این حال میزان تاثیر آن در مو

در مطالعات پیشین ثابت شده است که  باشد. مختلف ورزشی یکسان نمی
عضالنی هاي  حس عمقی و دهلیزي در تنظیم سینرژيهاي  اطالعات سیستم

نخاعی براي  - دخالت دارند و تعامل بین اطالعات حس عمقی و مسیر دهلیزي
  ).2013؛ جینیس، 2001 1شانوي( اطالعات تعادل ضروري است

تري دارد و اطالعات  متعادل صفحه تعادل استراتژي ران نقش مهمدر سطح نا
سیستم دهلیزي  دست کاريبا . باشند می دهلیزي در انجام استراتژي ران مهم

کاهش و منجر به کاهش تون  ،ران چهارسر و قدامی ساقی ی مانندفعالیت عضالت
نتایج  .گرددمی گروه چهار هر در کز ثقلعضالنی و افزایش انحراف و نوسان مر

 و غیر ها انحراف و نوسان مرکز ثقل هندبالیست ها نشان داد که در این وضعیت
 با آمده دست به نتایجکاها بود.  و کاراته ها بارزتر از ژیمناست  ورزشکاران بسیار

؛ 1393، الهی فیض؛ 2010،حسینی؛ 2011، هرسومالیس؛ 2012، زانگال( تحقیقات
 هم مداخله .بود راستا همکه پیرامون موضوع تحقیق انجام شده اند ) 2007،راسلب

نیز در دو مرحله به صورت سر رو به باال با چشم بسته و  زمان بینایی و دهلیزي
خم شدن سر به پایین با چشم بسته  انجام شد. نتایج آماري نشان داد که در این 

بهی را از خود نشان دادند. در وضعیت آزمودنی عملکرد مشاهاي  وضعیت نیز گروه 
 ها نتیجه بهتري را کسب کردند. بین هندبالیست ها ژیمناستبسته، سر باال با چشم 

ر به پایین با چشم بسته ورزشکاران تفاوتی دیده نشد. در آزمون خم شدن سو غیر
دیگر کاهش نشان داد، البته این کاهش به هاي  و گروه ها تفاوت بین ژیمناست

بهتري را به دست هاي  دیگر رکوردهاي   نبود، بلکه گروه ها افت ژیمناست دلیل
توان نتیجه گرفت که اگر سیستم بینایی را  می آوردند. با مقایسه نتایج این دو آزمون

که در هر دو آزمون حذف شده است کنار بگذاریم، تنها دلیل اختالف در میانگین 
د سیستم دهلیزي متناسب با نوع تعادل به دست آمده مربوط به نحوه عملکر

ورزشی و حرکات مرسوم در هر رشته هاي  ، بدین صورت که عادتباشد می حرکت
 ورزشی، تعیین کننده میزان تاثیر سیستم دهلیزي روي عملکرد تعادلی افراد

 جهت باال و پایین به رو سر حرکت بین زمان گیري اندازه و تثبیت عدم باشد. می
 کنترل آزمون، عدم اجراي روز در ها آزمودنی خواب ري، کنترلگی اندازه و استقرار
 اجراي روز در ها آزمودنی روانی شرایط کنترل و عدم ها آزمودنی وراثتیهاي  ویژگی
  روند. می تحقیق به شمارهاي  از جمله محدودیت آزمون،

تغییرات مشابهی را روي  ها سیستم که مداخله در نتایج نشان دادند
کند اما میزان این تغییرات بسته به  می ایجاد ها ر یک از گروهههاي  آزمودنی

نوع ورزش متفاوت است. به صورت کلی در حالت عادي تعادل دو گروه 
 زشکاران بود، اما تفاوتیورهندبال و غیرهاي  ژیمناستیک و کاراته بهتر از گروه

 رانو نیز هندبال و غیرورزشکا تعادل ورزشکاران ژیمناستیک و کاراته بین
بهترین نتیجه را  ها سیستم بینایی، ژیمناست هنگام مداخله دربه  وجود نداشت.

به دست آوردند که نشانگر اهمیت کمتر بینایی در این رشته ورزشی است. در 
بهتر از  ها و هندبالیست ها بهتر از هندبالیست ها کا این شرایط کاراته
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افت کمتري داشتند.  ها ناستورزشکاران بودند. در حالت سر رو به باال ژیمغیر
ورزشکاران بوده و بین و غیر ها بهتر از هندبالیست ها کا در این شرایط کاراته

و غیرورزشکاران تفاوت معنادار نبود. در شرایط باز شدن  ها هندبالیست
ورزشکاران به طور و غیر ها دوم و هندبالیست ها کا در صدر و کاراته ها ژیمناست

و  ها قرار داشتند. در خم شدن سر به پایین، ژیمناستمشترك در رتبه سوم 
هم  بودند. با مداخله ورزشکارانو غیر ها اول و بهتر از هندبالیست ها کاراته کا

کاها دوم و  اول و کاراته ها چشم بسته) ژیمناست - سر باال( ها زمان سیستم
د. در رتبه سوم قرار داشتن ورزشکاران به طور مشترك درو غیر ها هندبالیست

 ها کاها اول و هندبالیست و کاراته ها چشم بسته) ژیمناست -سر پایین( حالت
   ورزشکاران در رتبه سوم قرار گرفتند. دوم و غیر

 مداخله انواع هنگام به غیرورزشکاران و ها هندبالیست تعادل ضعف به توجه با
 هاي مهارت اجراي حین در تعادل عدم از ناشی مشکالت وجود و تعادل در

 شود می پیشنهاد کمر و زانو پا، مچ در جديهاي  آسیب بروز احتمال و ورزشی
 تعادل سطح زمینه این در بیشتر تمرینیهاي  برنامه گنجاندن با محترم مربیان
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