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Relationship Between Posture and Balance in 7 to 10 Year Old Students
Khalaghi K1, Rajabi R2, Minoonejad H3, Shojaei M4

Abstract
Purpose: Motor failure and musculoskeletal deformities, particularly among the students, can be
considered as one of the most important issues in the health system nationally. Therefore, examining
the relationship between physical condition and motor disabilities can play an important role in
preventing and managing the postural and motor control problems.
Methods: The present study was descriptive, relational, and predictive. Three hundred and forty
students aged 7.51±0.96 years, weight 26.7±6.64 kg, height 125.98±9.10 cm, body mass 16.37±2.92
index) were selected based on the principle of availability. To assess the balance, (both static and
dynamic) two tests were performed: standing and walking on wood. Posture condition components
including forward head posture, round shoulder, uneven shoulder, scoliosis, kyphosis, lordosis, uneven
pelvis, and knee and sole condition were also assessed. Since the normality of the data was not
confirmed, Spearman test was used to analyse the data.
Results: Descriptive results showed the prevalence of postural abnormalities in nonstructural scoliosis
55.6%, forward head 48.3%, left flat foot 71.2%, highest and hyperphysiosis 3% and knee brace 3.8%
show the lowest value. The results showed the relationship between the variables as static balance with
mean (5.7 ± 2.2) seconds with left shoulder prolapse with mean (0.38 ±1.02) degree among 7-10 year
old male students had a positive correlation (r=0.155) and a negative correlation (r=0.192) between the
degree of sagging of the right shoulder (0.86 ± 1.5). There were not any other significant differences
to report. Also dynamic balance with the average (5.45 ± 1.15) seconds and score (r=-0.108) score with
kyphosis angle value with average (30.34 ± 11.64) degrees and right shoulder sagging with average
(0.86± 1.5) degree and score (r=0.119) and cruciate knee with a mean (1.18 ± 2.11) cm had a negative
correlation (r=0.173) between 7-10 year old male students. There is a negative correlation between the
overall balance (sum of static and dynamic balance) score and the mean points of right shoulder
sagging (r=-0.185) and there was a positive with the amount of left shoulder sagging (r=0.146). There
was not any other significant differences in other indexes
Conclusion: The results indicated a relationship between physical condition in different parts of the
body with basic static and dynamic balance skills of 7 to 10 year old boys. It can be said that balance
as one of the most important basic skills in children that depends on the strength and flexibility of the
body muscles with changes in the correct direction of the spine, knees and shoulders, the ratio of
strength and flexibility is disturbed and possibly the basic skill of balance changes. The research
proposal to correctional and motor development specialists is to pay simultaneous attention to physical
condition and basic skills in correctional programs and physical development. The results of the present
study indicated the relationship between right and left shoulder sagging with static balance, knee
deviation inward, kyphosis angle and right shoulder prolapse with dynamic balance and right and left
shoulder prolapse with total balance in children 7 to 10-year-old boys. As a result, it can be inferred
that balance as one of the most important basic skills in children, which depends on the strength and
flexibility of the body muscles, is associated with changes in body orientation and body position and
balance can affect each other. It is not yet possible to conclude about the origin of change and to specify
which the cause of change and the main factors are, and therefore more research is needed in this
regard.
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کریم خالقی -رابطه شاخص های وضعیت بدنی با تعادل...

رابطه شاخص های وضعیت بدنی با تعادل در دانش آموزان  7تا  10ساله
4

کریم خالقی ،1رضا رجبی ،2هومن مینونژاد ،3معصومه شجاعی

هدف:اختالل حرکتی و انحرافات اسکلتی عضالنی به ویژه در بین دانش آموزان می تواند یکی از مسائل مهم در سیستم سالمت
کشور در نظر گرفته شود .لذا بررسی عوامل مرتبط با وضعیت بدنی و اختالالت حرکتی می تواند نقش مهمی در شناسایی و پیشگیری
از مشکالت وضعیتی و حرکتی داشته باشد.
روش بررسی :تحقیق حاضر از نوع توصیفی-همبستگی است .در این تحقیق  340دانش آموز پسر با میانگین سن  8/2 ± 0/9سال،
میانگین وزن  26/4 ± 6/6کیلوگرم ،میانگین قد  125/9 ± 9/10سانتی متر ،میانگین شاخص توده بدنی  16/3 ± 2/9به صورت در
دسترس انتخاب شدند .برای ارزیابی تعادل (ایستاوپویا) ااز دو آیتم ایستادن و راه رفتن روی چوب موازنه آزمون تبحر حرکتی
برونینکس -اوزر تسکی فرم کوتاه استفاده شد .مولفه های وضعیت بدنی شامل سربه جلو (فتوگرافی) ،شانه گرد (فتوگرافی) ،شانه
نابرابر (اینکالینومتر) ،اسکلیوز (فتوگرافی) ،کایفوز (خط کش منعطف) ،لوردوز (خط کش منعطف) ،لگن نابرابر (اینکالینومتر) و
وضعیت زانو ها (کولیس استخوان) و کف پا (شاخص استاهلی) بودندکه با ابزار های استاندارد و معتبر مورد اندازه گیری قرار گرفتند.
به منظور تعیین میزان ارتباط از روش همبستگی اسپیرمن با توجه به عدم نرمال بودن توزیع داده ها استفاده شد
یافته ها :نتایج توصیفی شیوع ناهنجاری های وضعیتی در اسکولیوز غیر ساختاری  55/6درصد ،سر به جلو  48/3درصد ،کف پای
صاف چپ  71/2درصد بیشترین و پشت گرد شدید  3درصد وزانوی پرانتزی  3/8درصد کمترین مقدار را نشان داد .نتایج بررسی
رابطه بین متغیرها نشان داد تعادل ایستا با میانگین ( ) 5/7± 2/2ثانیه با شاخص وضعیت بدنی میزان افتادگی شانه چپ با میانگین
(  )0/38 ± 1/02درجه در میان دانش آموزان  7-10ساله پسر همبستگی مثبت ()r=0/155و با مقدار افتادگی شانه راست با میانگین
( ) 0/86±1/5درجه همبستگی منفی ( )r=-0/192وجود دارد .در دیگر شاخص ها رابطه معنا داری مشاهده نشد .همچنین تعادل
پویا با میانگین ( )0/45± 1/15ثانیه با مقدار زاویه پشت گرد با میانگین ( )30/34 ± 11/6درجه ( )r=-0/108و افتادگی شانه راست
با میانگین ( )0/86 ± 1/5درجه ( )r=-0/119و اندازه انحراف زانوی به داخل با میانگین ( )1/18 ± 2/1سانتی متر ( )r=-0/173در
میان دانش آموزان  7-10ساله پسر همبستگی منفی دارند .در دیگر شاخص ها رابطه معناداری مشاهده نشد بین نمره تعادل کل
(مجموع تعادل ایستا و پویا) و مقدار افتادگی شانه راست ( )r= -0/185همبستگی منفی و مقدار افتادگی شانه چپ ()r=0/146
همبستگی مثبت وجود دارد در دیگر شاخص ها رابطه معنا داری مشاهده نشد.
نتیجه گیری :نتایج تحقیق حاضر حاکی از ارتباط بین شاخص های میزان افتادگی شانه راست و چپ با تعادل ایستا ،میزان انحراف
زانو به داخل ،میزان زاویه پشت گرد و میزان افتادگی شانه راست با تعادل پویا و میزان افتادگی شانه راست و چپ با تعادل کل در
کودکان  7تا  10ساله پسر می باشد .در نتیجه می توان استنباط کرد که تعادل به عنوان یکی از مهارت های بنیادی مهم در کودکان
که وابسته به قدرت و انعطاف پذیری عضالت بدن می باشد با بروز تغییرات در راستای بدنی در ارتباط بوده و وضعیت بدنی و تعادل
می توانند در یکدیگر تاثیرگذار باشند بنابراین باتوجه به ماهیت تحقیق حاضر هنوز نمی توان درباره منشا تغییر و اینکه کدام مورد
باعث تغییر و عامل اصلی می باشد نتیجه گیری کرد و لذا نیاز به تحقیقات بیشتر در این خصوص می باشد.
کلمات کلیدی :تعادل ایستا ،تعادل پویا ،وضعیت بدنی ،مهارت بنیادی ،دانش آموز
ORCID: 0000-0002-5983-8102

نویسنده مسئول :هومن مینونژاد،h.minoonejad@ut.ac.ir ،
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در اوایل زندگی با چشم و عوامل حسی تنی
( )Somatosensoryو وستیبوالر ( )Vestibularکنترل
می شوند ( .)4در نتیجه رشد و نمو طبیعی کودك می تواند
به عنوان یکی از مولفه های کمك کننده به ایجاد و شکل-
گیری وضعیت بدنی مناسب در سن کودکی و به طبع ان در
بزرگسالی بشمار آید (.)5
از سوی دیگر مفاهیم دیگری که با رشد ارتباط مستقیم
دارند مهارت های حرکتی بنیادی می باشند ( .)6این مهارت
ها عالوه بر تاثیری که در رشد مهارت های ورزشی و تخصصی
دارند می توانند موجب بهبود انجام فعالیت های روزانه زندگی
شده و در نهایت زندگی بی تحرك که خود زمینه ساز ایجاد
ناهنجاری ها اسکلتی عضالنی و مشکالت حاد می باشند را
کاهش دهند ( .)7سیستم های حرکتی و حسی مسئول
پایداری وضعیت بدنی هستند که در سن چهار الی شش
سالگی دچار تحول می گردد و بین سنین هفت الی ده سالگی
به حالت بالیدگی می رسد ( .)8مهارت های حرکتی بنیادی
شامل مهارت های کنترل شی ،استواری و جابجایی پایه ای
است که در پی توانایی راه رفتن پدیدار می گردد که در 10
سالگی تکامل می یابند ( .)9کودکان باید به منظور دستیابی
به کارایی در مهارت های حرکتی پیچیده از جمله حرکت های
تخصصی به کار رفته در فعالیت های ورزشی ،بر مهارت های
حرکتی بنیادی مختلف تسلط داشته باشند (.)10تعادل یکی
از اجزای مهم تشکیل دهنده مهارت های بنیادی می باشد
حفظ تعادل بدن در وضعیت های مختلف یا در طی حرکت،
نیاز به دریافت ،پردازش و ادغام بهینه سیگنال های حسی از
جانب سیستم های حسی تنی ،بینایی و دهلیزی دارد (.)11
تعادل در وضعیت بدنی در حالت ایستاده نه تنها نیاز به
اطالعات بینایی ،دهلیزی و حسی بدنی معتبر دارد ،بلکه
مستلزم عکس العمل های حرکتی مناسب از جمله راهبردهای
ران و مچ برای حفظ تعادل وضعیت بدنی در صفحه قدامی-
خلفی است حفظ تعادل در سطح ساجیتال ( )Sagittalبا
تکامل وضعیت بدن در سطح ساجیتال بین سن چهارتا دوازده
سالگی کامل می شود و نشانه رشد طبیعی عضالنی اسکلتی
است ( .)11تعادل یك مهارت حرکتی چند بعدی است که

مقدمه
از جمله اهداف نظام آموزش و پرورش کشور ،تربیت نسلی
شاداب و با نشاط می باشد که در کنار فراگیری علوم مختلف،
از سالمتی ،تحرك و پویایی الزم برخوردار باشند ( .)1مدارس
کشور به عنوان اصلی ترین پایگاه تعلیم و تربیت ،مورد توجه
مدیران آموزش و پرورش بوده و در کانون توجه برنامه ریزان
و طراحان تعلیم و تربیت قرار دارد ( .)1امروزه سبك زندگی
به سمت شیوه ایی غیر فعال سوق پیدا کرده است و به تبع
آن مشکالت جسمی و حرکتی در کودکان بسیار شایع
می باشد وضعیت جسمانی و ساختار قامتی ،با سالمت
جسمانی و روانی در ارتباط است )2( .همچنین بین تعداد
ناهنجاری های اسکلتی و فعالیت ورزشی کودکان دختر و پسر
ارتباط معنی دار وجود دارد اکثر کودکان دارای حداقل یك
ناهنجاری اسکلتی می باشند که احتماال به عواملی چون
وراثت ،عادت های غلط روزمره ،امکانات و تجهیزات
غیراستاندارد و همچنین عدم شرکت در فعالیت های ورزشی
و اختالل حرکتی مربوط می باشد که توجه جدی به فراهم
کردن زمینه های الزم برای پیشگیری از فقر حرکتی و بروز
ناهنجاری ها ،ضروری به نظر می رسد (.)3
وضعیت بدنی یك ویژگی منحصر به فرد است که در صورت
اختالل می تواند بر شکل ظاهری فرد و انجام فعالیت های
روزانه وی تاثیرگذار باشد ( .)4وضعیت بدنی در نتیجه ی رشد
و نمو و عدم فعالیت بدنی و یا عادت به فعالیت در فرم و شکل
غیر آاتومیکی و غیر نرمال درکودکان و نوجوانان ضعیف
می شود که در نهایت می تواند زمینه ساز محدودیت های
حرکتی و بروز ناهنجاری های وضعیتی و حتی ساختاری و
عمکلردی در بزرگسالی گردد ( )4یکی از عوامل تعیین کننده
وضعیت بدنی ،رشد و نمو دستگاه های بدن می باشد (.)4
تحقیقات نشان می دهند در واکنش های رشد وضعیت بدنی،
یك رشد سری-دمی ()Cephalocaudal Gradient
صورت می گیرد و هم افزایی عضالت بدن ،ساختار موقتی
مناسبی را از طریق تجربه در هر سطح جدید از رشد ایجاد
می کند )4( .داده های حسی موثر در کنترل قامت در ایجاد
وضعیت بدنی در اوایل شکل گیری و رشد تاثیرگذار هستند و
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ماهیت آن می تواند به صورت ایستا و پویا ثبت شود (.)12
وضعیت بدنی می تواند از طریق پارامترهای بیومکانیکی در
سطح سهمی تعریف شود این پارامترها ،بخش های مختلف
بدن را که در طول سال ها تغییر می کند ،توصیف می کند
( .)13بنابراین مشخص است که ضعف های موضعی در نتیجه
عدم تعادل عضالنی است ( .)13در نتیجه وضعیت تعادل
عضالنی ،بخش -های بدن شکل خاصی را به خودمی گیرند
( .)13از طرفی هیچ ارتباطی بین قدرت موضعی و وضعیت
بدن وجود نداشته است و کودکان و نوجوانان با وضعیت
ضعیف ،مهارت های تعادلی را تغییر ندادند (. )13
وضعیت بدنی به عنوان ترکیبی از موقعیت قرارگیری
مفاصل مختلف بدن نسبت به یکدیگر در یك زمان تعریف
میشود ( .)14موقعیت هر مفصل بر روی موقعیت دیگر
مفاصل اثرگذار خواهد بود ( .)15وضعیت بدنی صحیح
موقعیتی است که در آن کمترین فشار بر روی مفاصل وارد
میشود و فعالیت عضالنی در کمترین حد خود است (.)15
موقعیت های دیگر که روی مفاصل فشار وارد می کنند ،به
طور معمول به عنوان وضعیت بدنی غلط شناخته می شود و
در وضعیت بدنی غلط انرژی زیادی مصرف میشود ( .)16از
قبیل ناراستایی ستون مهره ای که به دالیل ارثی ،اکتسابی و
ناشناخته به وجود میآیند ،روی کنترل وضعیت بدنی اثر
میگذارند و تعادل شخص را به هم میزنند ( )16همچنین
وضعیت شانه ها در نتیجه عواملی نظیر ،قرار گـرفتن
دانـشآمـوزان در وضـعیت هـای غیر طبیعـی ،عادات غلط
بدنی و انجام تمرینات ورزشی غیراصولی نامتقارن می شود
این عدم تقارن شانه ها در نتیجه کار تکراری و حفظ یك
حالت ویژه در طوالنی مدت نظیر حمل کیف و وسائل بـا یـك
طـرف بـدن بـه صـورت مـداوم باعث ضعف عضالتی مثل
متوازی-االضـالع ،فیبرهای فوقانی عضالت ذوزنقه ،گوشه ای،
جنـاغی -چنبـری -پستانی و کوتاهی عـضالت سـینه ای
کوچـك ،تحـت ترقـوه و بخش  4عضله ذوزنقه در سمت
افتاده می شود ()17،33
در وضعیت زانو در حالت طبیعی ،محور مکانیکی یا خط
حامل وزن براندام تحتانی از مرکز مفصل زانو عبور می کند،
به طوری که وزن در میان راه بین محافظ جانبی و میانی زانو
توزیع می شود ( .)18در وضعیت غلط زانوی ضربدری ،خط

حامل وزن به سمت محفظه جانبی زانو تغییر جهت می دهد
و در نتیجه نیروهای متراکم کننده در این ناحیه افزایش
می یابد ( .)18در وضعیت غلط زانوی پرانتزی خط حامل وزن
به سمت بخش میانی زانو تغییر جهت می دهد و نیروهای
متراکم کننده در این ناحیه افزایش می یابند ( .)19بنابراین
این بد شکلی های زانو احتماال موجب افزایش عدم تقارن وزن
و در نتیجه بی ثباتی وضعیت بدنی می شود و کنترل وضعیت
بدنی حین ایستادن را دچار مشکل می کند ( .)19با این حال
برخی مطالعات نشان دادند که انحراف وضعیت بدنی در صفحه
قدامی و سهمی ممکن است تحت تاثیر بدشکلی زانوی
ضربدری نباشد ( )19تغییر در وضعیت ستون فقرات در صفحه
عرضی و افقی می تواند موجب تغییر در وضعیت مرکز ثقل
بدن و تغییر در نحوه توزیع وزن بر اندام تحتانی و در نهایت
تغییر در تعادل و پایداری فرد گردد در همین راستا مشخص
شده است که افراد دارای اسکولیوز ( )Scolioseسبت به
افراد طبیعی دارای کنترل وضعیت بدنی کمتری هستند ()20
به منظور بررسی نارساییهای وضعیت بدنی و جنبههای
مختلف آن تاکنون محققان تحقیقات مختلفی در افراد فعال
و ورزشکار انجام داده اند .برخی مطالعات بر روی تأثیر
تغییرات وضعیتی بدنی بر حفظ تعادل بدن متمرکز شده اند
که مبین تأثیر منفی وضعیت بدنی نامطلوب بر کنترل تعادل
بدن هستند .برای مثال )21( Sakamitsu ،گزارش کردکه
بین افزایش انحنای ستون فقرات و کاهش تعادل ارتباط وجود
دارد عنبریان و همکاران ( )22گزارش کردند که تعادل
استاتیکی و دینامیکی با تغییر در راستای ستون فقرات دچار
اختالل می شود نورسته و همکاران ( )23به بررسی تعادل
در دانشآموزان با قوس افزایشیافته پشت و کمر پرداختند
و نتایج نشان داد ارتباط منفی و معناداری بین ناهنجاری
پشت گرد با تعادل ایستا و پویا وجود دارد .همچنین تعادل
ایستا و پویا به طور معناداری در افراد دارای پشت گرد شدید
نسبت به افراد دارای قوس پشتی کمتر از حد طبیعی کمتر
است .بین گودی کمر و تعادل ایستا و پویا و همچنین بین
تعادل ایستا و پویا در دو گروه افزایش گودی کمر و کاهش
گودی کمر از حد طبیعی ،تفاوت معنیداری مشاهده نشد به
علت وجود تفاوت در روش های ارزیابی تعادل ،نمونه ها و
شاخص -های آنتروپومتریکی و وضعیتی در مطالعات مختلف،
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رسیدن به یك نتیجه کلی میسر نیست .همچنین پیشبینی
تعادل و کنترلوضعیت بدنی بر اساس عوامل به طور جداگانه،
صحیح به نظر نمیرسد ،چراکه حفظ تعادل حاصل تعامل
پیچیده عوامل چندگانه داخلی و خارجی است و فاکتورهایی
مانند فعالیت عضالنی ،همکاری عضالت فعال شده ،نوع
استراتژی حفظ تعادل ،بینایی و حس عمقی نیز باید مورد
توجه قرار گیرند .بنابراین بر اساس نتایج تحقیق حاضر ،هیچ
کدام از شاخص های آنتروپومتریکی و وضعیتی استفاده شده
در این مطالعه ،به تنهایی نمیتوانند به طور قطعی کنترل
وضعیت بدنی را در افراد فعال و سالم تحت تأثیر قرار دهد .از
این رو به تحقیقات بیشتری برای یافتن روابط متغیرهای
دخیل در کنترل وضعیت بدنی و حفظ تعادل در آینده نیاز
است (.)16

سایت مجله http://jpsr.mums.ac.ir :

از مشکالت بینایی جهت پیشگیری از محدودیت در اجرای
برخی خرده آزمون های مهارت های پایه ( ،)25عدم حضور
در فعالیت های ورزشی و کالس های منظم ورزشی به دلیل
اثر بخشی تمرین بر مهارت های پایه ،رضایت والدین برای
حضور در کالس های آموزشی و نداشتن چاقی یا الغری بیش
از حد (داشتن شاخص توده بدنی مطلوب صدك %5تا)%85
( )26در نظر گرفته شد و معیار خروج از تحقیق ورزشکاران
(فردی که به طور مستمر هفته ای سه جلسه و به مدت شش
ماه فعالیت منظم داشته است) و معلولیت های حرکتی بود
این پژوهش در شهرستان قوچان درکانون ساختار قامتی
آموزش و پرورش واقع درسالن معلم در بازه زمانی اسفند 97
تا اسفند  98صورت گرفت .از آمار توصیفی نظیر میانگین،
حداقل ،حداکثر ،فراوانی ،درصد و انحراف معیار برای توصیف
متغیرها استفاده شد .در سطح آمار استنباطی نیز برای بررسی
نرمال بودن توزیع داده های مربوط به متغیرهای تحقیق در
نمونه مورد بررسی آزمون کلوموگروف –اسمیرنوف عدم نرمال
بودن توزیع داده ها را نشان داد و برای بررسی ماتریس
همبستگی از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.
آزمون تبحر حرکتی برونینکس -اوزرتسکی
( )Oseretsky-Bruninnksیك مجموعه آزمون هنجار
مرجع است که عملکرد حرکتی (درشت و ظریف) کودکان
 4/5تا 14/5ساله را اندازه گیری و ارزیابی می کند ( .)27فرم
خالصه شده آزمون شامل  8خرده آزمون و  2بخش جداگانه
است ( .)27اجرای فرم کوتاه آزمون برای یك فرد سالم 15
دقیقه است برای اندازه گیری مهارت بنیادی تعادل از دو
آزمون ایستادن روی چوب موازنه با پای برتر و راه رفتن روی
چوب موازنه فرم کوتاه آزمون برونینکس -اوزرتسکی استفاده
شد (.)28در آزمون ایستادن روی چوب موازنه با پای برتر در
حالی که دست هایش را به کمر گذاشته و زانوی پای غیر برتر
را طوری خم کند که ساق پا موازی با زمین قرار گیرد .اگر
قبل از  10ثانیه ،پای خم شده با زمین تماس پیدا کند ،زانوی
پای غیر برتر حتی پس از یك اخطار بیش از  45درجه باز
شود ،پای خم شده به پای اتکا قالب شود ،یا پای اتکا جابجا
شود ،آزمونگر مدت زمانی را که آزمودنی در وضعیت صحیح
قرار داشته به ثانیه ثبت کرده و آزمون را تکرار می کند ،تاب
خوردن کم بدن قابل قبول است .اگر آزمودنی بتواند به مدت

با در نظر گرفتن موارد اشاره شده می توان نتیجه گرفت که
بازه سنی بین  4تا  10سال در کودکان از نظر شکل گیری
مهارت های بنیادی و نیز وضعیت بدنی می تواند بسیار مهم
باشد .با این وجود بررسی ادبیات پیشنه در خصوص رابطه و
تعامل احتمالی این دو مولفه (حرکت های بنیادی و وضعیت
بدنی) اطالعات قابل توجه ای وجود ندارد لذا هدف تحقیق
حاضر بررسی رابطه ی بین شاخص -های وضعیت بدنی با
مهارت بنیادی تعادل در دانش آموزان  7تا  10ساله می باشد
روش بررسی
این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است که به صورت
حال نگر و در بخش معادالت ساختاری آینده نگر است.
همچنین ،این مطالعه کاربردی است که به صورت میدانی
انجام ش د جامعه آماری این مطالعه کلیه دانش آموزان دوره
اول ابتدایی شهرستان قوچان ( )N=2000بودند .برای انتخاب
حجم نمونه با استفاده از نرم افزار جی پاور ()G*Power
(اندازه اثر  ،0/2خطای  0/05و توان  )0/95اندازه حجم نمونه
با در نظر گرفتن آزمون همبستگی (در حالت دو طرفه بودن
آزمون) حجم نمونه  319نفر تخمین زده شد ( )24که با توجه
به احتمال ریزش تعداد و خطاهای اندازه گیری  340نفر به
صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شد .معیار ورود به
تحقیق برخورداری از سالمت جسمانی با گواهی پزشك که
در پرونده سالمت هر دانش آموز موجود بود و عدم برخورداری
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سایت دانشگاه علوم پزشکی مشهد http://www.mums.ac.ir :

 10ثانیه در وضعیت صحیح بماند ،آزمونگر حداکثر نمره ()10
را به او می دهد( .حداکثر  10ثانیه در هر کوشش و حداکثر
دو کوشش آزمودنی باید درحالی که به هدف نگاه می کند)
آزمونگر مدت زمانی را که آزمودنی در وضعیت صحیح قرار
داشته به ثانیه ثبت کرده و آزمون را تکرار می کند .،اگر
آزمودنی بتواند به مدت  10ثانیه در وضعیت صحیح بماند،
ازمونگر حداکثر نمره ( )10را به او می دهد و در آزمون راه
رفتن روی چوب موازنه ( حداکثر  6گام در هر کوشش حداکثر
دو کوشش) آزمونگر تعداد گام های آزمودنی را می شمارد و
در صورت برداشتن شش گام صحیح به جلو ،حداکثر امتیاز
( )6را می دهد ( .)26اگر در طول راه رفتن آزمودنی یك پا یا
هر دوپایش را کامال خارج از چوب موازنه گذاشت ،آزمونگر
آزمایش را متوقف کرده و تعداد گام های برداشته شده را ثبت
می کند( .)28در شرایطی که آزمودنی حداکثر نمره را کسب
نکرده ،آزمون تکرار می شود ( .)28این آزمون از روایی و اعتبار
الزم برخوردار است ضریب اعتبار نمره های آزمون
برونینکس–اوزرتسکی در بررسی مهارت های حرکتی برابر 90
درصد بوده است ضریب پایایی بازآزمایی این آزمون در شکل
کوتاه 0/86گزارش شده است (.)29
برای اندازه گیری شاخص های وضعیت بدنی شامل زاویه
سربه جلو ( ( )Craniovertebralپایایی  0/81تا )0/87
( )30و زاویه شانه گرد (پایایی  )32()0/89و اسکولیوز از
روش فتوگرامتری ( ،)33( )Photogrammetryنابرابری
شانه ها از دسـتگاه اینکالینومتر (Inclinometer
)(روایی ،)33( )0/94نابرابری لگن از دسـتگاه اینکالینومتر
لگن(روایی ،)34( )0/ 94زاویه پشت گرد و گودی کمر از خط
کش منعطف با مارك ( Keringپایایی )35( )0/92وضعیت
زانوها از کالیپر ( )Caliperمخصوص ()36و وضعیت کف
پاها از روش شاخص استاهلی (( )Staheli indexضریب
اعتبار و پایایی بیش از  )0/98استفاده شد ( .)37اندازه گیری
زاویه پشت گرد و گودی کمر به روش علی پور و همکاران
( )38انجام شد ،مقدار محدوده نرمال انحنا پشت برای نمونه
آماری (از  32/4الی  49/22درجه) و مقدار محدوده نرمال
انحنا ی کمر(از  23/21الی  45/69درجه) می باشد (.)39
برای زاویه پشت گرد زاویه بیشتر از  49/22درجه و برای زاویه
گودی کمر زاویه بیشتر از  45/69درجه به عنوان ناهنجاری

محسوب شد (.)17برای اندازه گیری زانوی پرانتزی از روش
حسینی و همکاران ( )36استفاده شد .مطالعات نشان داده
است که استفاده از کالیپر مخصوص استخوان با دقت 1/1
سانتى متر برای ارزیابی فاصله بین دو اپی کندیل داخلی فمور
دارای تکرارپذیری قابل قبولی می باشد فاصله بین دو کندیل
داخلی ران ها بیش از  3سانتی متر زانوی پرانتزی در نظر
گرفته شد ( .)20برای اندازه -گیری زانوی ضربدری ،از روش
ربیعی و همکاران ( )18استفاده شد فاصله بین دو قوزك
داخلی مچ پا برای زانوی ضربدری بیشتر از  2/5سانتی متر
در نظر گرفته شد .اندازه قوس کف پا با استفاده از تکنیك اثر
نقش کف پا به روش مهدیه و همکاران ( )40اندازه گیری شد
ضریب اعتبار باالتر از  75درصد نسبت به روش های دیگر
برای شاخص استاهلی گزارش شده است ( )41که SI ≥0/44
به عنوان قوس کف پای کم0/44≥SI ≥ 0/89 ،به عنوان قوس
کف پای متوسط و  SI ≤0/89به عنوان قوس کف پای زیاد
ثبت شد ( )42برای اندازه گیری زاویه سربه جلو با روش
فتوگرامتری به روش صیدی و همکاران ( )30انجام شد پایایی
اندازه گیری های مکرر این زاویه  0/96گزارش شده است
برای اندازه گیری زاویه شانه به جلو با روش فوتوگرامتری به
روش اقدم و همکاران ( )43انجام شد .پایایی اندازه گیری در
یك روز و در دو روز متفاوت برای این زاویه به ترتیب  0/89و
 0/72گزارش شدهاست ( .)44میزان ایده آل زاویه سر (زاویه
بین خط اتصال  C 7و تراگوس با خط عمود) کمتر از 36
درجه و میزان ایده آل زاویه شانه (زاویه بین آکرومیون با خط
عمود) کمتر از  22درجه ،زاویه سر بیش از  46درجه و زاویه
شانه بیش از  52درجه به عنوان ناهنجاری سر به جلو و شانه
به جلو تلقی شد ( )32برای اندازه گیری شانه نامتقارن نیاز به
شناسایی موقعیت دو نشانه استخوانی بـود که به روش یاری
و همکاران ( )33انجام شد و انحراف بیشتر از  2درجه
ناهنجاری محسوب شد برای اندازه گیری لگن نامتقارن با
استفاده از لمس ،خار خاصره ای قدامی فوقانی شناسایی و با
قرار دادن دو بازوی دسـتگاه اینکالینومتر بر روی نقاط
عالمت گذاری شده به روش بیرانوند و همکاران ( )34اندازه-
گیری شد و انحراف بیشتر از  3درجه به عنوان ناهنجاری لگن
مایل در نظر گرفته شد ( .)37برای تعیین اندازه درجۀ
اسکولیوز آزمودنیها نیز از روش (فتوگرامتری) در صفحۀ
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عرضی و سطح خلفی تنه و در وضعیت ایستاده به روش
قیطاسی و همکاران ( )32انجام شد و بیش از سه درجه
ناهنجاری محسوب شد .برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش
های آمار توصیفی استفاده شد نرمال بودن توزیع داده ها با
کمك آزمون کولموگروف-اسمیرنوف بررسی شد .به منظور
تعیین میزان ارتباط از روش همبستگی اسپیرمن با توجه به
عدم نرمال بودن توزیع داده ها استفاده شد ،محاسبات آماری
توسط نرم افزار  SPSSنسخه  24در سطح معنی داری 0/05
اجرا گردید.

برای بررسی نرمال بوددن توزیع داده ها نشان میدهد .در
ادامه با توجه به نرمال نبودن توزیع داده ها از آزمون
همبستگی اسپیرمن برای بررسی ارتباط متغیرها استفاده شد.
نتایج این تحلیل در جدول  5گزارش شده است.
نتایج آزمون اسپیرمن نشان داد بین ایستادن روی چوب
موازنه با پای راست (تعادل ایستا) و اندازه زاویه افتادگی شانه
چپ در میان دانش آموزان  7-10ساله پسر همبستگی مثبت
و با اندازه زاویه افتادگی شانه راست همبستگی منفی وجود
دارد ( .)p>0/05همچنین نتایج آزمون اسپیرمن نشان داد
بین تعادل پویا و اندازه زاویه کایفوز و زاویه افتادگی شانه
راست و اندازه زانوی ضربدری در میان دانش آموزان 7-10
ساله پسر همبستگی منفی وجود دارد ( .)p>0/05در همین
راستا ،آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد بین نمره تعادل
کلی و اندازه زاویه افتادگی شانه راست در میان دانش آموزان

یافته ها
تعداد  340دانش آموز از مدارس ابتدایی دوره اول شهرستان
قوچان در این مطالعه شرکت نمودند.
در جدول  1متغیر های دموگرافیك شرکت کنندگان به
اختصار توضیح داده شده است.
جدول :1شاخص های دموگرافیك شرکت کنندگان
متغیر
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 7-10ساله پسر همبستگی منفی ()r=- 0/185وبا اندازه زاویه
افتادگی شانه چپ همبستگی مثبت ()r=0/146وجود دارد در
سایر متغیرهای ارتباط معنی داری وجود ندارد (.)p<0/05

شاخص آماری
انحراف معیار ±میانگین

سن (سال)

8/25 ± 0/965

وزن (کیلوگرم)

26/47 ± 6/648

قد (سانتی متر)

125/98 ± 9/105

شاخص توده بدنی

16/37 ± 2/928

بحث و نتیجه گیری
مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه شاخص های وضعیت
بدنی با مهارت بنیادی تعادل دانش آموزان پسر  7تا  10سال
انجام شد به طور کلی در بررسی ارتباط سیزده شاخص
وضعیت بدنی با تعادل ایستا ،دو شاخص میزان افتادگی شانه
چپ همبستگی مثبت ( )0/155و با میزان افتادگی شانه
راست همبستگی منفی ( )-0/192و رابطه تعادل پویا با سیزده
شاخص وضعیت بدنی با سه شاخص میزان زاویه پشت
گرد( ،)-0/108میزان افتادگی شانه راست ( )-0/119و اندازه
انحراف زانوی به داخل ( )-0/173همبستگی منفی نشان
دادند و در نهایت در بررسی ارتباط تعادل (مجموع نمرات
تعادل استا و پویا) با سیزده شاخص وضعیت بدنی با دو
شاخص میزان افتادگی شانه چپ همبستگی مثبت ()0/146
و میزان افتادگی شانه راست همبستگی منفی ( )-0/185را
نشان داد در دیگر شاخص ها ارتباط معنی دار نبود از آنجا که
ضریب همبستگی بدست آمده در این متغیرها بین صفر و
 0/2می باشد که ضریب همبستگی ضعیفی بوده لذا با توجه

در جدول  2میانگین اندازه های متغیر های وضعیت بدنی به
اختصار توضیح داده شده است  .شانه گرد باالترین میانگین را
به خود اختصاص داده است و کمترین میانگین نیز متعلق به
شاخص زانوی پرانتزی است .همچنین در متغیرهای تعادل
مشخص شد که نمره تعادل ایستا باالتر از تعادل پویا است .در
ادامه با توجه به شیوع برخی از ناهنجاری ها در جامعه آماری
نتایج توصیفی در جدول  3گزارش شده است شیوع ناهنجاری
های وضعیتی در اسکولیوز غیر ساختاری  55/6درصد ،سر به
جلو  48/3درصد ،کف پای صاف چپ  71/2درصد بیشترین
و هایپر کایفوزیس  3درصد و زانوی پرانتزی  3/8درصد
کمترین مقدار را نشان می دهد .جدول  4نیز نتایج آزمون
کلموگروف اسمیرنوف ( )Kolmogorov-Smirnovرا
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جدول  :2میانگین اندازه های متغیر های وضعیت بدنی
انحراف معیار ±میانگین

شاخص های وضعیت بدنی و تعادل
اندازه های شاخص های وضعیت بدنی

پشت گرددرجه
کمر گوددرجه
شاخص استاهلی چپ (سانتی متر)
شاخص استاهلی راست (سانتی متر)
شانه افتاده چپ(درجه)
شانه افتاده راست(درجه)
لگن نامتقارن چپ(درجه)
لگن نامتقارن راست(درجه)
زانوی پرانتزی(میلی متر)
زانوی ضربدری(میلی متر)
سر به جلو (درجه)
شانه گرد (درجه)
اسکولیوز (درجه)

نمرات تعادل

نمره تعادل ایستا
نمره تعادل پویا
نمره کلی تعادل

30/34 ±11/68
28/59 ±13/30
1/17 ± 5/93
1/16 ± 5/93
0/38 ± 1/02
0/86 ± 1/53
0/28 ± 1/03
0/32 ± 1/05
0/24 ± 0/94
1/18 ± 2/11
45/01 ± 9/38
48/94 ±12/71
3/50 ± 2/14
5/20 ± 1/54
3/56 ± 1/97
8/76 ± 2/15

جدول  :3شیوع ناهنجاری ها در پسران  7تا  10ساله شرکت کننده در مطالعه
وضعیت

فراوانی

درصد

مقدار انحراف

شاخص وضعیت بدنی
سر و گردن

سر به جلو(درجه)
وضعیت طبیعی

164
176

48/3
51/8

بیشتر از  46درجه
کمتر از  46درجه

شانه در صفحه سهمی

شانه گرد (درجه)
وضعیت طبیعی

119
221

35
65

بیشتر از  53درجه
کمتر از  53درجه

انحنای سینه ای ستون فقرات

پشت گرد شدید (درجه)
پشت صاف(درجه)
پشت گرد(درجه)

10
162
168

3
47/6
49/4

بیشتر از 49/22درجه
کمتر از  32/4درجه
بین  32/4درجه تا 49/22درجه

انحنای کمری ستون فقرات

گودی کمر شدید(درجه)
گودی کمر(درجه)

42
298

12/4
87/6

بیشتر از45/69درجه
بین 23/21تا45/69

انحراف جانبی ستون فقرات

اسکولیوز غیر ساختاری
وضعیت طبیعی

189
151

55/6
44/4

بیشتر از  3درجه
کمتر از  3درجه

زانوی ضربدری(فاصله بین دو قوزك داخلی مچ)
طبیعی(فاصله بین دو قوزك داخلی مچ)
زانوی پرانتزی (فاصله بین دو کندیل داخلی)
طبیعی(فاصله بین دو کندیل داخلی زانو)

70
270
13
327

20/6
79/4
3/8
96/2

بیشتر از 2/5سانتی متر
کمتر از  2/5سانتی متر
بیشتر از  3سانتی متر
کمتر یا مساوی  3سانتی متر

8
15
81
83

2/4
4/4
23/8
71/2

SI* ≥0/44
SI ≥0/44
SI ≤0/89
SI ≤0/89

زانو

کف پا (شاخص استاهلی) سانتی متر

گود
صاف

پای راست
پای چپ
پای راست
پای چپ
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251
242

73/8
71/2

0/44≥SI ≥ 0/89
0/44≥SI ≥ 0/89

شانه در صفحه عرضی (درجه)

شانه افتاده راست
شانه طبیعی راست
شانه افتاده چپ
شانه طبیعی چپ

62
278
28
312

18/2
81/8
8/2
91/8

بیشتر از 2درجه
کمتر از  2درجه
بیشتر از 2درجه
کمتر از  2درجه

لگن در صفحه عرضی (درجه)

لگن متمایل راست
لگن طبیعی راست
لگن متمایل چپ
لگن طبیعی چپ

20
320
21
319

5/9
94/1
6/2
93/8

بیشتر از  3درجه
کمتر از  3درجه
بیشتر از  3درجه
کمتر از  3درجه
* Staheli index

پای راست
پای چپ

طبیعی

جدول  :4نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف
شاخص

آماره

درجه آزادی

 - pمقدار

زاویه پشت گرد

0/057

308

0/018

زاویه گودی کمر

0/078

308

0/001

شاخص استاهلی پای چپ

0/058

308

0/001

شاخص استاهلی پای راست

0/174

308

0/001

شانه افتاده چپ

0/069

308

0/001

شانه افتاده راست

0/320

308

0/001

لگن نامتقارن چپ

0/156

308

0/001

لگن نامتقارن راست

0/197.

308

0/001

زانوی پرانتزی

0/165

308

0/001

زانوی ضربدری

0/433.

308

0/01

سر به جلو (فتوگرامتری)

0/532

308

0/001

شانه گرد (فتوگرامتری)

0/361.

308

0/001

اسکولیوز (فتوگرامتری)

0/430.

308

0/001

تعادل ایستا

0/436.

308

0/001

تعادل پویا

0/449

308

0/001

تعادل کل

0/336

308

0/001
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جدول  :5ارتباط تعادل ایستا ،پویا و نمره کلی تعادل با شاخص های وضعیت بدنی
زاویه

شاخص

شاخص

گودی

استاهلی

استاهلی

کمر

پای چپ

پای راست

-0/052
0/342

0/050
0/362

-0/025
0/658

-0/085
0/117

**0/155
0/004

p

*-0/108
0/048

0/065
0/236

-0/043
0/455

0/004
0/937

0/084
0/124

*-0/119
0/029

r

-0/085

0/022

-0/037

-0/082

**0/146

**-0/185

0/098

0/119

0/683

0/518

0/133

0/007

0/001

0/072

شاخص های

زاویه پشت

وضعیت بدنی

گرد

تعادل ایستا

r
p

تعادل پویا

تعادل کل

r

p

*(.)p>0/05

لگن

لگن

نامتقارن

نامتقارن

چپ

راست

-0/098
0/072

0/002
0/971
0/059
0/276

**-0/173
0/001
-0/092

-0/035

0/092

0/520

زانوی

زانوی

سر به جلو

شانه گرد

اسکولیوز

شانه افتاده

شانه افتاده

پرانتزی

ضربدری

(فتوگرامتری)

(فتوگرامتری)

(فتوگرامتری)

چپ

راست

0/069
0/204

0/007
0/897

0/005
0/930

-0/068
0/209

**-0/192
0/00

0/094
0/083

-0/061
0/264

-0/011
0/836

-0/101
0/065

0/046
0/397

-0/033
0/546

-0/005

-0/087

-0/096

0/015

0/934

0/111

0/077

0/783

( :p .)p>0/001سطح معنی داری  :rضریب همبستگی

**

که در شرایط اعمال وزن بر روی پا ،فرد با چالش عدم
هماهنگی و تعادل عضالنی مواجه شده و احتماال به دلیل
ناراستایی در بخش های مختلف بدن تعادل و حفظ بدن در
حالت ویژه تغییر می کند که در پژوهش حاضر افتادگی شانه
به سمت راست با افزایش نیروهای گشتاوری به همان سمت
می تواند خط کشش ثقل را در هنگام اعمال وزن بر روی پای
راست که در اکثریت افراد شرکت کننده در پژوهش پای برتر
بوده از محدوده سطح اتکا خارج و تعادل را کاهش دهد (،37
.)38
بررسی رابطه مهارت بنیادی تعادل پویا با شاخص های
وضعیت بدنی نشان دادکه تعادل پویا با مقدار زاویه پشت
گرد()r=-0/108و میزان افتادگی شانه راست ( )r= -0/119و
اندازه انحراف زانوی به داخل ( )r= -0/173ارتباط منفی
دارند .از آنجا که در راه رفتن روی چوب موازنه به صورت
تاندوم بوده و نیاز به حفظ خط کشش ثقل در محدوده سطح
اتکا می باشد لذا با افزایش گشتاوری در ناحیه گردن و قفسه
سینه در صفحه سهمی خط کشش ثقل در خارج از محدوده
سطح اتکا در هنگام گام برداری و سکون قرار گرفته و عدم
تعادل کافی را به همراه دارد ( )45همچنین تحقیقات نشان
داده که بین افراد زانوی ضربدری و افراد سالم در مدت زمان
انقباض اکسنتریك عضله چهار سر رانی تفاوت معناداری وجود
نداشت ( .)46به نظر می رسد افراد دارای زانوی ضربدری قادر
به استفاده از مکانیزم های مناسب برای جذب و تعدیل
نیروهای وارده مانند افزایش مدت زمان انقباض اکسنتریك
عضله چهار سر رانی ،افزایش فلکشن زانو حین فرود در جهت

 0/2می باشد که ضریب همبستگی ضعیفی بوده لذا با توجه
به تعداد زیاد جامعه نمونه می توان به بررسی دالیل احتمالی
پرداخت که به بررسی تحقیقات همسو و نا همسو در رابطه
با پژوهش حاضر می پردازیم.
نتایج پژوهش نشان داد که تعادل ایستا با میزان افتادگی
شانه چپ ارتباط مثبت ( )r=0/155و با میزان افتادگی شانه
راست ارتباط منفی ( )r=- 0/192دارد احتماال جابجایی خط
کشش ثقل در صفحه فرانتال به چپ یا راست می تواند
گشتاور های نیرو را بر مفاصل در سمت انحراف افزایش دهد
و هر چقدر این انحراف بیشتر باشد گشتاور بیشتری اعمال
کرده و نیرو های بازدارنده و مقابله کننده بیشتری در گیر
می شود بنابراین تغییر در وضعیت شانه ها در صفحه عرضی
احتماال تعادل را تغییر می دهد میزان شیوع ناهنجاری
اسکولیوز غیر ساختاری  55/6درصد ،شانه افتاده سمت راست
 18/2درصد و شانه افتاده سمت چپ  8/2درصد احتماال
ارتباط منفی تعادل ایستا با افتادگی شانه راست و ارتباط
مثبت با افتادگی شانه چپ را تایید می کند ( .)33از طرفی
تغییر وضعیت بدنی در یك بخش از بدن طبق نظریه
زنجیره های حرکتی جاندا به نقل از  )15( Frankبخش
های دیگر بدن را تغییر می دهد بنابراین تغییر در وضعیت
بدن در بخش های باالتر از موضع تغییر یافته و پایین تر از
موضع تغییر یافته دور از انتظار نیست لذا تغییر در وضعیت
ستون قفرات و لگن و زانو با توجه به وضعیت موضع تغییر
یافته مشهود است ( )15تا آنجا که تغییر در وضعیت لگن در
هر سمت تغییر در وضعیت زانوی همان سمت را بدنبال دارد
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افزایش طول عضله چهار سر و یا افزایش دورسی
فلکشن( )Dorsi Flexionمچ در جهت افزایش طول
عضالت پالنتار فلکسور( )Plantar flexionمچ پا نیستند و
در نتیجه افزایش استرس به مفاصل و ساختار لیگامانی آن را
در پی دارد ( .)38وضعیت غلط زانوی ضربدری منجر به انتقال
خط کشش ثقل به جانب زانوها شده که هنگام گام -برداری
و سکون در حالت تاندوم از محدوده سطح اتکا خارج و تعادل
کاهش می یابد (.)38،39
شیوع باالی ناهنجاری سر به جلو  48/3درصد و شانه گرد
35درصد ،زانوی ضربدری  20/6درصد در پژوهش حاضر
احتماال دلیل کاهش تعادل پویا در نتیجه افزایش زوایای
ستون فقرات در صفحه سهمی و افزایش زاویه زانو در صفخه
عرضی می باشد .که با نتایج سولماز صالحی و همکاران (،)47
فاطمه خیاطی و همکاران ( ،)45نورسته و همکاران ()23
همسو است و با پژوهش سمایی و همکاران ( )46ناهمسو است
که احتماال اندازه گیری و ارزیابی زانوی ضربدری به تنهایی
و انحراف زانو و کاهش زاویه زانو بیش از  3سانتی متر در
افراد مطالعه از دالیل ناهمسو بودن است همچنین نتایج نشان
داد که تعادل کلی با میزان زاویه افتادگی شانه راست
همبستگی منفی و میزان زاویه افتادگی شانه چپ همبستگی
مثبت در میان دانش آموزان  7-10ساله پسر وجود دارد .از
آنجا که مهارت بنیادی تعادل مجموع نمرات تعادل ایستا و
پویا می باشد لذا نتایج رابطه سنجی با آیتم های وضعیت بدنی
در ارتباط منفی با افتادگی شانه راست و ارتباط مثبت
باافتادگی شانه چپ ،همان احتماالت تعادل ایستا و پویا
دخالت دارند .که با نتایج سولماز صالحی و همکاران (،)47
فاطمه خیاطی و همکاران ( ،)45نورسته و همکاران()23
همسو و با سمایی و همکاران ( )46آرزو شهریارپور ( )20و
 )48( Kim BJ, Lee JYناهمسو است که احتماال گزارش کلی
تحقیقات ذکر شده مبنی بر نوسان وضعیت بدنی در نتیجه
اختالل در تعادل و ارتباط منفی نوسانات وضعیت بدنی با
تعادل می باشد که در مورد همبستگی مثبت افتادگی شانه
چپ با تعادل در پژوهش حاضر مطابقت ندارد.
با توجه به اهمیت راستای سر در وضعیت طبیعی قرارگیری
بدن ،به نظر می رسد خروج سر از وضعیت طبیعی بتواند
سیستم های پیچیده کنترل وضعیت و تعادل را نیز تغییر دهد
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و بخش پایینی خود یعنی زاویه پشت گرد را نیز تغییر دهد
( )30پژوهشی نشان داد که انحراف رو به جلوی سر
می تواند کنترل وضعیت را تحت تاثیر قرار داده و منجر به
نقص کنترل حرکت گردد .این اختالل تعادل خصوصا در
موقعیت هایی که کنترل وضعیت به چالش کشیده می شود،
آشکار می گردد ( .)43تحقیقی در بررسی ارتباط بین وضعیت
سر جلو آمده با میزان اختالل ثبات وضعیتی ایستا و پویا در
دندانپزشکان نشان دادند که ،تفاوت مشاهده شده بین نتایج
آزمون های تعادلی دو گروه مبتال و سالم ،تأییدکننده این
فرضیه است که وضعیت سر جل وآمـده تـاثیر منفـی بـر
مکانیسم حفظ ثبات وضعیتی افراد مبتال دارد ( .)45ارتباط
منفی و معنی داری بین ناهنجاری هایپرکایفوزیس با تعادل
ایستا و پویا دانش آموزان12تا  13ساله وجود دارد و بین
تعادل ایستا و پویا در افراد پشت گرد شدید نسبت به پشت
صاف کمتر است ( .)34که با نتیجه پژوهش حاضر همسو
است مقدار میانگین زاویه پشت گرد در پژوهش حاضر در
محدوه نورم جامعه ایرانی می باشد (  30/34 11±/68درجه).
تحقیقات یکی از دالیل مهم ابتالی افراد به ناهنجاری های
اسکلتی را انجام تمرینات ناصحیح و استفاده بیش از اندازه
قسمتی از بـدن و عضالت خاص بیان می کنند (Cho .)33
 )49( c-yعارضه شانه نامتقارن را بـا  36درصـد در میان
نوجوانان ،مرتبط با فعالیـت هـای روزانـه آن هـا و عواملی
چون حمل کو له پشتی سنگین به صورت یك طرفه و انجـام
ورزش هـای پرتــابی مـی داننــد ()50( Sane .)49
عــادات نادرست در حمل کیف و کتاب را در ایجاد شـانه
نامتقارن مﺆثر دانسته است .ارزیـابی وضـعیت سـتون فقرات
دانشجویان پسر دانشگاه سمنان شیوع باالیی از شانه نامتقارن
با  74/2درصد را نشان می دهد که عـواملی چـون فقر
حرکتی ،ضعف در عضالت اندام فوقـانی ،به خـصوص عضالت
نگه دارنده ستون فقـرات و عـدم فعالیـت ورزشـی نقش به
سزایی در ایجـاد آن داشـته انـد ( .)51مرادپوریـان و همکاران
( )52عارضه شانه نابرابر در  76درصـد زنـان ناشـی از
استفاده بیش ازحد آن ها از دست مسلط خود در حمل کیف
و اجسام سنگین میدانند ( .)52پژوهش حاضر میانگین
افتادگی شانه راست ( )0/55 ± 1/93درجه و میانگین
افتادگی شانه چپ ( )0/36 ± 0/98درجه را نشان داد.
49
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سمایی و همکاران ( )46معتقدند تاثیر بدشکلی های زانو
بر انحراف محور مکانیکی مفصل زانو و همچنین تاثیر آن بر
حرکت مچ پا ،می تواند راهبرد کنترل تعادل حین فعالیت-
های فیزیکی را برهم بزند .همچنین نشان دادند که عدم تقارن
تحمل وزن ممکن است انحراف وضعیت بدنی را افزایش دهد.
از طرفی ،بدشکلی زانو در صفحه قدامی ممکن است توزیع
وزن نرمال در مفصل زانو و مفصل مچ را تغییر دهد .و با
افزایش تحمل وزن ،ناپایداری وضعیت بدنی همراه با کاهش
عملکرد مفصل ران و افزایش حرکات جبرانی مچ پا ،افزایش
یابد ( .)46که با نتیجه پژوهش حاضر همسو است در پژوهش
حاضر نتایج بررسی درجه انحراف زانوها ،بیان شده بر حسب
سانتی متر میانگین زانوی ضربدری ( )0/97 ± 2/35سانتی
متر و میانگین زانوی پرانتزی ( )0/22 ± 0/77سانتی متر را
نشان داد.
آرزو شهریارپور و همکاران ( )20در مقایسه کنترل وضعیت
بدنی و کنترل حرکتی در نوجوانان دارای اسکولیوز
ایدیوپاتیك با افراد سالم نشان دادند که ناهنجاری اسکولیوز
ایدیوپاتیك احتماال نمیتواند به طور معنیداری سبب تغییر
در کنترل وضعیت بدنی و کنترل حرکتی نوجوانان گردد ()20
که با پژوهش حاضر ناهمسو است در پژوهش حاضر درکل
ناحیه ستون فقرات اسکولیوز با میانگین انحنا ()3/2±50/14
درجه را نشان داد )13( Ludwig .یك رابطه بالقوه بین
تعادل ظاهری و پارامترهای وضعیت بدنی نشان داد .پریسا
صداقتی و همکاران ( )53ارتباط معنادار ضعیفی بین برخی
شاخص های آنتروپومتریکی و وضعیتی با کنترل وضعیت
بدنی را نشان دادند .بنابراین به نظر می رسد شاخص -های
آنتروپومتریکی و وضعیتی به تنهایی نمی تواند وضعیت کنترل
وضعیت بدنی دانشجویان پسر فعال و سالم را تحت تأثیر قرار
دهد ( )16که با نتایج پژوهش حاضر ناهمسو استKim BJ, .
 )48( Lee JYدر تحقیقی به بررسی رابطه برخی پارامترهای
آنتروپومتریك و تعادل در سطوح مختلف پرداختند ،یافتههای
این پژوهش نشان داد تنها در حالت ایستادن دوپا ارتباط
معناداری بین طول پا ،عرض پاشنه ،عرض انگشت شست پا و
تعادل وجود دارد که با نتایج پژوهش حاضر همسو است و در
حالت ایستادن بر روی یك پا هیچ رابطه معناداری بین تعادل
ایستا و پارامترهای آنتروپومتریکی وجود ندارد ( )48که با

نتیجه پژوهش حاضر ناهمسو است .نتایج پژوهش حاضر
میانگین تعادل ایستا ( )5/72 ± 2/27ثانیه میانگین تعادل
پویا ( )5/45 ± 1/15ثانیه نشان داد.
به طور کلی نتایج حاکی از یك ارتباط بین شاخص های
وضعیت بدنی شانه ها ،ستون فقرات و زانو ها با تعادل کودکان
7تا  10ساله پسر را نشان داد تعادل به عنوان یکی از مهارت-
های بنیادی اساسی تحت تاثیر سه عامل مهم قـرار مـی گیرد
کـه عبارت اند از اطالعات حسی سیسـتم بینایی ،دهلیزی و
حس پیکری ،دامنه حرکتی مفاصـل و قدرت عضالنی (،)54
با توجه به اینکه در مورد موضوع تحقیق حاضر تحقیقات
زیادی انجام نگرفته است ،برای نتیجه گیری باید مطالعات
وسیع تر و با نمونه های بیشتر در جمعیت های متفاوت انجام
گیرد از آنجا که تحقیقات زیادی در زمینه تعادل در حال انجام
است و اکثر آن ها به رابطه تغییرات موضعی و سازکارهای
عصبی –عضالنی و قدرت با تعادل پرداختند ،این پژوهش
نشان داد که عوامل دیگری مثل تغییرات وضعیت بدنی و
راستای مفاصل می تواند با تعادل ایستا و پویا رابطه داشته
باشد که به نظر می رسد برای بررسی رابطه دقیق تر تعادل
میان افراد مختلف با وضعیت های بدنی مختلف باید مورد
توجه قرار گیرند لذا پیشنهاد پژوهش به متخصصین اصالحی
و رشد حرکتی توجه همزمان به وضعیت بدنی و مهارت های
بنیادی در برنامه های اصالحی و رشد جسمانی است.
سپاسگزاری
مقاله حاضر برگرفته از پایان نامه دکتری حرکات اصالحی
میباشد .بدین وسیله از تمامی دوستان و آزمودنی ها که در
انجام این تحقیق ما را یاری رساندند ،تشکر و قدردانی
می گردد .این تحقیق دارای مجوز کمیته اخالق به شناسه
 IR.UT.SPORT.REC.1399.002در امور زیست
پزشکی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران می باشد.
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