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 چکیده

در سنجش تعادل  Kistlerساالر ایرانیان با دستگاه صفحه نیرو  زمان دستگاه صفحه نیروسنج دانش هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین پایایی و روایی هم :مقدمه

 .ایستای مردان و زنان ورزشکار بود

 رویدو دستگاه صفحه ن تحقیق شامل. ابزار مشارکت نمودنددسترس  صورت در به مرد( شهر اصفهان 55زن،  55ورزشکار ) 55 این مطالعه،در  ها: روشمواد و 

«Kistler » هر یک از  ثانیه تعادل ایستای خود را در 05ها طی سه کوشش با چشمان باز و سه کوشش با چشمان بسته، به مدت  آزمودنیبود.  «انیرانیساالر ا دانش»و

 یها از آزمون زمانیو  درونی ییایسنجش پا ساعت بعد، آزمون مجدد مشابه با آزمون اول انجام شد. جهت 25تا  04های نیروسنج حفظ کردند. سپس  صفحه

در  Pearson یاز آزمون همبستگ نیز زمان هم ییسنجش روا یبرا ی وگروه نی( و بICCیا  Intraclass correlation coefficient) یدرون گروه یهمبستگ

 .استفاده گردید P < 55/5داری  سطح معنی

بیشتر در  انیرانیساالر ا دانش روسنجیصفحه ن( و P < 555/5( و چشم بسته )P < 551/5)چشم باز  های تمام شاخصدر  Kistlerسنج رویصفحه ن :ها یافته

 ایه همه شاخصدر  (P < 535/5) ایرانیان ساالر و دانش Kistler (551/5 > P)سنج رویصفحه نبود. هر دو  یثبات درون یدارا( P < 551/5چشم باز ) ایه شاخص

بود. همچنین،  زمانیثبات  یدارا (P=  365/5)بسته )به جزء نوسان کل( چشم  های کلیه شاخصدر  Kistlerسنج رویصفحه نداشتند.  زمانیچشم باز ثبات 

 .(P < 555/5مشاهده شد ) رهایمتغ یدر تمام روسنجیدو دستگاه صفحه ن نیب یدار یمعن یهمبستگ

تعادل ایستای زنان و مردان ورزشکار در حالت چشم باز در گیری  اندازه به منظور ییابزار روا و پایا، انیرانیساالر ا دانش روسنجیدستگاه صفحه ن گیری: نتیجه

 را ابزار توان این زمان با ضرایب همبستگی خوب و قوی، می ارتقای ابزار، تکرار پژوهش و کسب روایی همدر صورت رسد  ینظر م به باشد. می ها بیشتر شاخص

 .کرد توصیه پاسچر ثبات ارزیابی برای

 تعادل ایستا، روایی، پایایی، صفحه نیروسنج، ورزشکار ها: کلید واژه
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 مقدمه
مکانیکی است که مرکز ثقل را در  -تعادل در انسان نوعی وضعیت فیزیولوژیک

دارد. هنگامی که ساختار اسکلتی تعادل داشته باشد،  میمحدوده سطح اتکا نگه 
سیستم مکانیکی بدن از حداکثر کارایی برخوردار است و در این شرایط انتظار 

(. کنترل وضعیت و هماهنگی، از جمله 1رود حداقل انرژی مصرف شود ) می
ی ها رود. در پژوهش های طبیعی در افراد به شمار می اجزای ضروری فعالیت

گرفته، هماهنگی و تعادل از طریق مشاهده چگونگی کیفیت و سرعت  صورت

جایی که حفظ تعادل  گیرد. از آن اجرای حرکات تکرار شده مورد سنجش قرار می
های روزمره محسوب  نیازهای ضروری برای فعالیت و کنترل قامت از پیش

های حرکتی،  شود، مطالعه در حوزه کنترل حرکت جهت آموزش مهارت می
ها و کاردرمانگران مورد توجه  تواند برای مربیان، ورزشکاران، فیزیوتراپیست می

(. در تحقیقات پیشین، تعادل، کنترل پاسچر و هماهنگی در افراد 2قرار گیرد )
( مورد بررسی قرار 6( و ورزشکاران )5(، افراد ناتوان )4(، سالمندان )3سالم )

  گرفته است.
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هت شناسایی کنترل پاسچر و حفظ تعادل، های پایا ج وجود ابزار و آزمون
گیری  برای کار متخصصان ضروری است. ابزارهای متعددی به منظور اندازه

وان به ابزارهای آزمایشگاهی شامل ت تعادل طراحی شده است که از آن جمله می
اشاره کرد. از بین این ابزار،   سنج و تعادل Biodexصفحه نیرو، سیستم تعادل 

ابزارهای (. 7باشد ) گیری تعادل می های اندازه ترین دستگاه صفحه نیرو از رایج
شود، ساخت کشورهای  سنجش تعادل که در حال حاضر در کشور استفاده می

دیگر است. در راستای استقالل علمی و رشد اقتصادی کشور، شرکت 
بار دستگاه صفحه نیرو تولید کرده است. از ساالر ایرانیان برای اولین  دانش

جایی که استفاده از هر ابزار جدید نیازمند تعیین روایی و پایایی آن ابزار جهت  آن
باشد، بررسی روایی و پایایی آن اهمیت  استفاده صحیح و قابل اعتماد از آن می

 ای دارد. ویژه
وان آزمون به عن Pearsonهای پیشین از آزمون همبستگی  بیشتر پژوهش

اند. نتایج آزمون ضریب همبستگی خطی  تجزیه و تحلیل پایایی استفاده نموده
ممکن است ارتباطی خطی نه الزاماً توافقی را بین آزمون و بازآزمون نشان دهد. 

یا  Intraclass correlation coefficientضریب همبستگی درون گروهی )
ICCرسد  به نظر می (.8)خاب شده است ترین آزمون پایایی انت ( به عنوان مناسب

کند. بنابراین، در  که اجرای تکالیف تعادلی از یک جلسه به جلسه دیگر تغییر می
اجرا شده در   های آزمون بازآزمون با استفاده از داده -مطالعه حاضر پایایی آزمون

های آزمون اجرا شده در روزی متفاوت )بین  ای( و داده همان روز )درون جلسه
ای( جهت تعیین پایایی اجرا ارزیابی گردید. با در نظر گرفتن موارد مذکور،  جلسه

 نیرو صفحه دستگاه زمان هم روایی و پایایی تحقیق حاضر با هدف تعیین
 ایستای تعادل سنجش در Kistler نیرو صفحه دستگاه با ایرانیان ساالر دانش
 .انجام گردید ورزشکار زنان و مردان

 

 ها مواد و روش
 ،بود و با در نظر گرفتن نوع و اهداف آنیابی  زمینه -یفیتوص پژوهش از نوع این

قرار گرفت. جامعه آماری مطالعه را ورزشکاران مرد  یا توسعه قاتیتحق طهیدر ح
سال که حداقل یک سال سابقه  33تا  18و زن شهر اصفهان با دامنه سنی 
و شرکت در مسابقات های انفرادی و تیمی  تمرینات ورزشی منظم را در رشته

مرد(  25زن،  25ورزشکار ) 53، شامل داشتند، تشکیل داد. نمونه آماری رسمی
بود که به صورت در دسترس و هدفمند انتخاب شدند. معیارهای ورود شامل 
عدم وجود مشکالت ساختاری در پاسچر فرد، عدم شکستگی اندام تحتانی طی 

شده، عدم مشکالت دهلیزی، شش ماه گذشته، عدم مشکالت بینایی اصالح ن
منجر به   عدم مصرف داروهای اعصاب، مواد مخدر، الکل و هرگونه ماده

تعادل بود. ایجاد هرگونه آسیب هنگام  سرگیجه و یا عدم تمرکز و تأثیرگذار بر
موقع برای آزمون مجدد، به عنوان معیارهای  و عدم مراجعه به ها اجرای آزمون

 خروج در نظر گرفته شد.
تخمین اندازه نمونه مورد نیاز برای اعتبارسنجی، از روش توصیف جهت 

(، 13) همکاران و Shieh( و 9) همکاران و Walterهای  شده در پژوهش
 93/3تا  73/3بین  ICCو دامنه مطلوب  α=  35/3و  β=  23/3ی که هنگام

 های از گروه یکهر  ینفر برا 23 ،. مطابق با فرمول موجودیدباشد، استفاده گرد
 و گروه هر در نفر 25 بیشتر، اعتبار برای که شد زده تخمین ورزشکار مرد و زن
 .شرکت نمودند حاضر مطالعه در نفر 53 کل، در

 ،9260aa6 مدل) Kistler نیروسنج صفحه دستگاه شامل تحقیق ابزار

 مرکز در واقع متر سانتی 63 × 53 × 5 ابعاد با سوئیس( ،Kistler شرکت
 پزشکی علوم دانشگاه بخشی توان عضالنی دانشکده اسکلتی اختالالتتحقیقات 

 ساالر دانش شرکت ،DSI مدل) ایرانیان ساالر دانش نیروسنج صفحه و اصفهان
 یروسنج،. دستگاه صفحه نبود متر سانتی 53 × 43 × 8ابعاد  با ایران( ایرانیان،

 بر مستقیم غیر طور نوسانات بدن را به ی،بدن یتوضع یداریجهت سنجش پا
نیروهای وارد آمده ناشی از تغییرات مرکز ثقل  به نسبت ایستا سطح واکنش پایه

 نماید.  گیری و تحلیل می فرد اندازه
باشد و نیروی  گیری در این دستگاه، خواص پیزوالکترونیک می اساس اندازه

گیری  خلفی، جانبی و عمودی را اندازه -العمل زمین در صفحات قدامی عکس
ها در رایانه  هرتز در نظر گرفته شد. داده 133گیری  د. فرکانس نمونهکن می

 Excelافزار  شخصی ذخیره و سپس جهت محاسبه تغییرات مرکز فشار به نرم
منتقل ( version 2007, Microsoft, Office Excel, USA) 2337 نسخه

مرتبه ششم گذشت  Butterworthهرتزی  13گذر و  ها از فیلتر پایین گردید. داده
خلفی و جانبی مرکز فشار به ترتیب روی  -جایی نمای قدامی (. جابه11)

 گیری شد. صفحه نیرو اندازه Yو  Xمحورهای 

 دعوت مختلف یها رشتهورزشکاران زن و مرد  از ابتدا پژوهش، انجام یبرا
 مشخصات نامه پرسش کننده شرکت هر بهو  کنند شرکت معارفه جلسه در تا شد
انتخاب  بودند، نظر مدورود  یارهایمعاساس  برکه  یورزشکاران. شد داده یفرد

 در اخالق تهیکم از 23821432942333 یاخالق کد یدارا حاضر مطالعهشدند. 
 )خوراسگان( اصفهان ی واحددانشگاه آزاد اسالم یطیمح ستیز یها پژوهش

 شامل که شد گرفته نظر در ها یآزمودنهمه  یبرای اخالقمالحظات . باشد می
 مطالعه، از مرحله هر در انصراف حق ،پژوهش مختلف مراحل از اطالع

 خود به مربوط اطالعات افتیدر حق و ناتیتمر انجام نیح در الزمی ها مراقبت
 یها یژگیو .دیگرد لیتکم ها یآزمودنآگاهانه توسط  تیفرم رضا ،تینها در و بود

. قبل از دیگرد ثبت و یریگ اندازه زین یآزمودن هرو...(  وزن قد،) کیآنترپومتر
و آزمونگر  گرفت انجام نفر 5 یروبر  یمطالعه مقدمات کی ی،اصل تحقیقشروع 

 آشنا شد. یبا مشکالت احتمال
 یاجرا یچگونگ آزمونگر ،یریرکوردگ آغاز از قبل و مطالعه یابتدا در
 طیشرا در ها یآزمودن همهاز  سپس. داد حیتوض کنندگان شرکت یبرا را ها آزمون

 با ها آزمون ابتداکه در ادامه آمده است.  شد گرفته ستایآزمون تعادل ا کسانی
 هرنحو که  نیا به؛ شد اجرا روین صفحه یها دستگاهاز  یکی یرو یتصادف یتوال

 نیانگیم. ستادیا می روین صفحه یرو برآرام  ی،ا هیثان 43 کوشش 6 یط یآزمودن
 تیوضع کنترل عملکرد اریمع عنوان به تیموقع هر یبرا یآزمودن هر کوشش 3

برهنه و جفت شده در  یپاها با ها یآزمودن ،منظور بدین. گردید محاسبه فرد بدن
 تمام درآزمودنی و  زانیکنار بدن آو در ها دستقرار گرفتند.  رویمرکز صفحه ن

 یینایمختلف بازخورد ب تی. نوسان پاسچر در دو موقعبود حرکت یب آزمون طول
 رهیشد که به حالت خ خواستدر یباز از آزمودن چشمان حالت در. گردید یابیارز

نگاه  ،داشت قرار او چشمان سطح در و رو هروب یمتر 2فاصله  اکه ب یبه نشانگر
 آزمودنیاز  بند چشم با استفاده ازبسته  چشمان حالت دربازخورد بینایی کند. 
شد که تصور کند به نشانگر نگاه  خواستدر او از بدین ترتیب، .شد گرفته

ثابت را با چشمان  ستادنیا کوشش 3 ی،تصادف یتوال با کنندگان شرکت. کند یم
 یبه حداقل رساندن خطا یبا چشمان بسته اجرا کردند. برا را کوشش 3باز و 

 یآمار لیتحلتجزیه و اول و آخر زمان آزمون، وارد  هیثان 5 ،یدستگاه و آزمودن
اجرا کرد.  گرید یرویدستگاه صفحه ن یرومراحل را  نیهم ینشد. سپس آزمودن
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ساعت بعد  72تا  48هر دو دستگاه،  یرو ها شیآزما اول دوره اتمام از پس
 های آزمونمراجعه نمودند و  شگاهیانجام آزمون مجدد به آزما یبرا ها یآزمودن
 صورت به و اول آزمون با مشابه طیشرا با روین صفحه دو هر یرو را نظر مورد

آزمون و  یطیمح طیروز و شرا زمان روش، آزمون، محل. دادند انجام یتصادف
 یرو آزمون دیمف هیثان 33 از به دست آمدهبود. اطالعات  کسانیبازآزمون 

مرکز فشار  راتییمحاسبه تغ یبر مبنا لیشد و تحل رهیذخ رایانهدر  روین صفحه
 نوسان ،یجانب ینما در نوسان شامل رهایمتغکف پا در طول زمان انجام گرفت. 

 سرعت ،یجانب ینما در متوسط سرعت کل، نوسان ،یخلف -یقدام ینما در
 و باز چشمان حالت دو در کل متوسط سرعت و یخلف -یقدام ینما در متوسط

 .بود بسته
نیرو به ترتیب از  صفحه جهت سنجش پایایی درونی و زمانی هر

زمان  گروهی و برای سنجش روایی هم گروهی و بین های همبستگی درون آزمون
 Excelزارهای اف ر نرمها د استفاده شد. در نهایت، داده Pearsonاز آزمون همبستگی 

 (version 23, IBM Corporation, Armonk, NY) 23 نسخه SPSSو  2337نسخه 
 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 -یسرعت نوسان قدام یرمقاد ینب یهمبستگ یها آزمون به دلیل این که
 دار نشد  یمعن یرودو صفحه ن های یریگ در حالت چشم باز در اندازه یخلف

(233/3 = P)، افزار نرم از استفاده با توان تحلیل یک G*Power  
(version 3.1, University of Dusseldorf, Germany )تا گردید انجام 

 نمونه حجم بودن کم از ناشی ها همبستگی بودن دار معنی عدم که شود بررسی
، سطح 15/3 یهمبستگ یببودن توان مطالعه( نباشد. با قرار دادن ضر یین)پا
، حجم 8/3( در سطح 1-بتا ی)خطا مطالعه توان و 35/3( آلفا ی)خطا یدار یمعن

نفر محاسبه گردید. بر این اساس، توان مطالعه و حجم نمونه  37 مطلوبنمونه 
 .قابل قبول بود

 

 ها یافته
 .است شده ارایه 1 جدول در ها آزمودنی دموگرافیک های ویژگی

 

کنندگانهایدموگرافیکشرکت.ویژگی1جدول

قدسن)سال(تعداد آزمودنی

متر()سانتی

وزن

)کیلوگرم(

سابقهورزشی

)سال(

 6 ± 9 11 ± 1 719 ± 9 19 ± 1 11 کل

 6 ± 4 17 ± 7 761 ± 1 11 ± 1 11 زن

 6 ± 9 19 ± 1 781 ± 6 11 ± 1 11 مرد

 انحراف معیار گزارش شده است. ±ها بر اساس میانگین  داده

 
میانگین متغیرهای تعادل به تفکیک هر کوشش در صفحه نیروسنج 

 .آمده است 2در جدول  Kistlerساالر ایرانیان و صفحه نیروسنج  دانش
به صورت  ICCها، آزمون  به منظور آزمون ثبات درونی هر یک از دستگاه

 آمده است. 3جداگانه انجام گرفت که نتایج آن در جدول 
 Kistlerسنج رویصفحه ن ،دهد نشان می 3جدول  های یافتهطور که  همان

در  انیرانیا ساالر دانش روسنجیصفحه نو بسته و چشم باز  های تمام شاخصدر 
ثبات  ی( داراP=  233/3 متوسط با سرعت جزء چشم باز )به های تمام شاخص

تمام در  انیرانیساالر ا دانش روسنجیاما صفحه ن (،P < 353/3بود ) یدرون
نداشت  ی( ثبات درونP=  331/3 کل با نوسان جزء )بهچشم بسته  های شاخص

(353/3 < Pبرای آزمون ثبات زمانی هر یک از .) در دو ها، آزمون پایایی  دستگاه
 (.4به صورت جداگانه انجام گرفت )جدول  یمرحله زمان

 روسنجیصفحه ن و Kistlerسنج رویصفحه ن، 4جدول  های بر اساس یافته
بودند  زمانیثبات  یچشم باز دارا های تمام شاخصدر  انیرانیساالر ا دانش

(353/3 > P ،همچنین .)سنج رویصفحه نKistler  چشم  های همه شاخصدر
اما (، P < 353/3داشت ) زمانیثبات  (P=  363/3 کل با نوسان جزء )بهبسته 

 جزء )بهچشم بسته  های تمام شاخصدر  انیرانیساالر ا دانش روسنجیصفحه ن
(. به منظور P > 353/3نبود ) زمانیثبات  ی( داراP=  332/3 کل با نوسان

استفاده  Pearsonزمان و آزمون ضریب همبستگی  تعیین روایی، از روایی هم
 آمده است. 5گردید که نتایج آن در جدول 

دردوصفحهنیروسنجتعادل.میانگینمتغیرهای2جدول

Kistler ساالرایرانیاندانش شاخص

 چشم باز متر( نوسان )میلی نمای جانبی 11/411 ± 11/717 19/991 ± 11/789

 خلفی -نمای قدامی 11/116 ± 91/761 69/419 ± 97/717

 نوسان کل 69/491 ± 61/711 99/497 ± 61/791

 متر بر ثانیه( سرعت متوسط )میلی نمای جانبی 11/71 ± 61/9 11/79 ± 91/6

 خلفی -نمای قدامی 47/74 ± 61/9 91/71 ± 17/1

 متوسط کلسرعت  91/74 ± 61/4 99/74 ± 91/6

 چشم بسته متر( نوسان )میلی نمای جانبی 41/76 ± 11/4 11/71 ± 91/71

 خلفی -نمای قدامی 17/71 ± 89/9 41/76 ± 89/6

 نوسان کل 14/111 ± 98/81 91/499 ± 98/99

 متر بر ثانیه( سرعت متوسط )میلی نمای جانبی 61/461 ± 91/16 11/417 ± 11/919

 خلفی -نمای قدامی 17/71 ± 89/9 41/76 ± 89/6

 سرعت متوسط کل 91/71 ± 61/9 46/76 ± 91/1
 انحراف معیار گزارش شده است. ±ها بر اساس میانگین  داده
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.همبستگیدرونگروهیبرایدوصفحهنیرو3جدول

Kistler ساالرایرانیاندانش شاخص

ICC درصدF(99=F) CI99آزمون F(99=F)آزمون CI99درصد ICC 

Pمقدار ارزش کران

باال

کران

پایین

ارزش Pمقدار کران

باال

کران

پایین

نوسان  نمای جانبی 11/1-98/1 94/1 11/1 11/1 *117/1 91/1-81/1 81/1 99/1 14/71 *117/1

 متر( )میلی

 چشم باز

 خلفی -نمای قدامی 66/1-11/1 11/1 11/1 11/9 *117/1 87/1-69/1 19/1 81/1 17/1 *117/1

 نوسان کل 17/1-94/1 18/1 61/1 11/1 *117/1 14/1-91/1 97/1 69/1 78/1 *117/1

سرعت متوسط  نمای جانبی 41/1-91/1 17/1 64/1 89/7 *117/1 91/1-81/1 81/1 99/1 14/7 *117/1

متر بر  )میلی

 ثانیه(

 خلفی -نمای قدامی 71/1-18/1 -11/1 49/1 78/7 111/1 87/1-69/1 19/1 81/1 17/1 *117/1

 سرعت متوسط کل 11/1-91/1 18/1 61/1 18/1 *117/1 14/1-91/1 97/1 69/1 78/1 *117/1

نوسان  نمای جانبی 18/1-14/1 -96/1 98/1 18/7 991/1 69/1-11/1 14/1 19/1 14/9 *117/1

 متر( )میلی

چشم 

 خلفی -نمای قدامی 16/1–71/1 -19/1 47/1 74/7 111/1 11/1-47/1 71/1 61/1 69/7 *111/1 بسته

 نوسان کل 19/1-96/1 91/1 68/1 79/1 *117/1 41/1-19/1 79/1 69/1 84/7 *117/1

سرعت متوسط  نمای جانبی 69/1-11/1 -11/7 -74/1 18/1 991/1 69/1-11/1 14/1 19/1 14/9 *117/1

متر بر  )میلی

 ثانیه(

 خلفی -نمای قدامی 71/1-11/1 -91/1 41/1 71/7 181/1 47/1-11/1 71/1 61/1 69/7 *111/1

 سرعت متوسط کل 78/1-18/1 -11/1 11/1 84/1 191/1 41/1-19/1 79/1 69/1 84/7 *117/1
*353/3 > P                         CI: Confidence interval; ICC: Intraclass correlation coefficient 

 
دو دستگاه  نیب یدار یمعن یهمبستگ نشان داد که 5جدول  های یافته
 ( و ضریبP < 353/3شت )وجود دا رهایمتغ یدر تمام روسنجیصفحه ن

دستگاه  ین،. بنابرابود متغیر ضعیف تا قوی طیف از ها شاخص در همبستگی
 .باشد یم یمتفاوت های شدت بازمان  هم ییروا یدارا یرانیانساالر ا دانش

 

 بحث
زمان دستگاه صفحه  پژوهش حاضر با هدف بررسی تعیین پایایی و روایی هم

در سنجش تعادل ایستای  Kistlerساالر ایرانیان با دستگاه صفحه نیروی  نیروی دانش
ساالر  سنج دانشیرونشان داد که صفحه ن نتایج مردان و زنان ورزشکار انجام شد.

 یچشم باز دارا یطورزشکاران زن و مرد در شرا یستایسنجش تعادل ا برای یرانیانا
را  ی الزمو زمان یچشم بسته ثبات درون یطاما در شرا ،بود یو ثبات زمان یثبات درون

و  یثبات درون ،در دسترس نباشد یینایاطالعات ب به عبارت دیگر، هنگامی که .نداشت
کاهش  یینایاطالعات ب یوقت .گردد ینم دأییت روسنجیدستگاه صفحه ن یثبات زمان

 (.12) ابدی یم شیتا سه برابر افزا کینوسان قامت  زانیم ابد،ی

 
 .پایاییدردومرحلهزمانیبرایدوصفحهنیروسنج4 جدول

Kistler ساالرایرانیاندانش  شاخص

ICC درصدF(99=F) CI99آزمون F(99=F)آزمون CI99درصد ICC

Pمقدار ارزش کران

باال

کران

پایین

Pمقدار ارزش کران

باال

کران

پایین

نوسان  نمای جانبی 99/1 – 11/1 11/1 66/1 11/1 *117/1 61/1-41/1 49/1 14/1 64/1 *117/1

 متر( )میلی

چشم 

 خلفی -نمای قدامی 41/1 – 61/1 44/1 14/1 61/1 *117/1 99/1-16/1 96/1 17/1 91/1 *117/1 باز

 نوسان کل 49/1 – 61/1 41/1 19/1 17/1 *117/1 11/1-41/1 91/1 17/1 91/1 *117/1

سرعت متوسط  نمای جانبی 79/1 – 91/1 -17/1 14/1 41/7 111/1* 61/1-41/1 49/1 14/1 64/1 *117/1

متر بر  )میلی

 ثانیه(

 خلفی -نمای قدامی 91/1 – 49/1 14/1 61/1 96/7 *117/1 16/1-99/1 96/1 17/1 91/1 *117/1

 سرعت متوسط کل 96/1 - 19/1 91/1 68/1 79/1 *117/1 11/1-41/1 91/1 17/1 91/1 *117/1

نوسان  جانبی نمای 16/1 -74/1 -11/1 11/1 81/1 111/1 11/1-19/1 11/1 19/1 99/9 *117/1

 متر( )میلی

چشم 

 خلفی -نمای قدامی 16/1 – 79/1 -19/1 47/1 74/7 141/1 19/1-69/1 14/1 19/1 11/9 *117/1 بسته

 نوسان کل 18/1 – 49/1 76/1 61/1 18/7 *111/1 16/1-19/1 -98/1 91/1 11/7 961/1

سرعت متوسط  نمای جانبی 14/1 – 18/1 -67/1 16/1 97/1 661/1 11/1-19/1 11/1 19/1 99/9 *117/1

بر متر  )میلی

 ثانیه(

 خلفی -نمای قدامی 19/1 – 16/1 -11/1 18/1 94/1 671/1 69/1-19/1 14/1 19/1 11/9 *117/1

 سرعت متوسط کل 79/1 -97/1 -94/1 77/1 16/1 971/1 61/1-11/1 17/1 11/1 14/9 *117/1
*353/3 > P                CI: Confidence interval; ICC: Intraclass correlation coefficient 
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 .نتایجضریبهمبستگیبیندوصفحهنیروسنج9 جدول

بیضر Pمقدار

(rی)همبستگ

شاخص

 چشم باز متر( نوسان )میلی نوسان نمای جانبی 14/1 *117/1

 خلفی -نمای قدامی 11/1 *117/1

 نوسان کل 89/1 *117/1

 بر ثانیه( متر سرعت متوسط )میلی نمای جانبی 19/1 *171/1

 خلفی -نمای قدامی 91/1 *171/1

 سرعت متوسط کل 79/1 *141/1

 چشم بسته متر( نوسان )میلی نمای جانبی 91/1 *171/1

 خلفی -نمای قدامی 77/1 *111/1

 نوسان کل 91/1 *171/1

 متر بر ثانیه( سرعت متوسط )میلی نمای جانبی 14/1 *117/1

 خلفی -قدامینمای  71/1 *191/1

 سرعت متوسط کل 11/1 *117/1
*353/3 > P  

 
 یبرا یمتفاوت یها یبدن از استراتژ یی،نایبا در دسترس نبودن اطالعات ب

این . باشد یمچ پا م یراتژاست ،یاستراتژ نی. اولکند یحفظ تعادل استفاده م
که  است ییالگوها نیاول جمله از ،مربوط به آن یعضالن ینرژیو س یاستراتژ

 نیدوم (.2)ه است شد ییشناسا ستادهیا تیجهت کنترل نوسان بدن در وضع
 ،پیدر ه عیو وس عیحرکت سر جادیبا اکه  باشد می پیه یاستراتژ ی،استراتژ

احتمال وجود دارد که  نی(. ا13شود ) یباعث کنترل حرکت مرکز ثقل م
در  یمتفاوت یها یاز استراتژ ،ها از کوشش کیدر هر حاضر مطالعه های  آزمودنی

 یزمان یریتکرارپذبنابراین،  .حفظ تعادل استفاده کرده باشند یبرا یینایب فقدان
حاضر  بررسی جیکه نتا ردیگ یقرار م دیحالت مورد ترد نیدستگاه در ا یو درون

 ن مطلب بود.یا تأییدکننده زین

ساالر  و دانش Kistler یروسنجصفحه ن ینب ،حاضر تحقیق یجنتابر اساس 
 در زمان هم روایی. شتزمان وجود دا هم ییروا اه شاخصاز  یدر برخ یرانیانا

 نوسان دامنه همچنین، در. بود قوی کل، نوسان دامنه برای و باز چشم حالت
حالی  ؛ درباشد می متوسط خلفی، -قدامی نوسان دامنه در و قبول قابل جانبی،

 باز چشم حالت در نوسان سرعت مورد در و بسته چشم حالت در روایی این که
 حجم و طول آزمون ،یگروه یها چون تفاوتهم یعوامل .است ضعیف بسیار
 پژوهش(. حجم نمونه در 14) گذارد می ریثأزمان ت هم ییروا بیضربر  نمونه،

دو  نیب یهمبستگ بیشدن ضر دار یمعن لیتواند از دال ینفر( م 53حاضر )
متفاوت  5تا  1 نیدر مطالعات انجام شده، تعداد دفعات تکرار ب. دستگاه باشد

 به منظور که با انجام تحقیقی به این نتیجه رسیدندو همکاران  Santosبودند. 
 ازیمورد ن یریگ اندازه نیچند با یطوالن یها قابل قبول، کوشش ییایبه پا دنیرس

ممکن  یطوالن یها کوشش نیکردند که ا شنهادیها پ وجود، آن نیاست. با ا
 .(15) است در جوامع مختلف، متفاوت باشد

 

 ها محدودیت
های پژوهش  تواند از جمله محدودیت زمان ثبت اطالعات و تعداد تکرارها می

 .حاضر باشد که در مطالعات آینده بهتر است مورد توجه قرار گیرد

 پیشنهادها
 یلاز دال، تکرار 3و  یهثان 33است مدت زمان  ممکن در تحقیق حاضر،

که  گردد یم یشنهادپ بنابراین،زمان دو دستگاه باشد.  هم ییروا یینپا یهمبستگ
(. از 15گردد ) یبررس بیشتر یمدت زمان و تکرارها ینده،آ های پژوهشدر 
 پیشنهاد دارد، اهمیت ورزشکاران برای نیز پویا تعادل سنجش یی کهجا آن
 .قرار گیرد یبررسمورد  یزن یاتعادل پو آزموندستگاه در  یاییو پا ییروا گردد می

خاص و  یطشرا در یرانیانساالر ا سنج دانشیرودستگاه ن ییروا ین کهبا توجه به ا
ابزار و  محدودیت داشتن در صورت بهتر است، شد أییدت ینیموارد مع یفقط برا

 یجدر استفاده از نتا و گردد استفاده جایگزین صورت  بهچشم باز  یطتنها در شرا
 .برخورد شود یاطحالت چشم بسته با احت در

 

 گیری نتیجه
 یرانیان،ساالر ا دانش یروسنجدستگاه صفحه نکه نشان داد  مطالعه حاضر یجنتا

 حالت در ورزشکار مردان و زنان ایستای تعادلگیری  برای اندازه ییابزار روا و پایا
تکرار پژوهش و  ابزار، ارتقای صورت در .است ها شاخص بیشتردر  باز چشم
 به را ابزار توان می ی،خوب و قو یهمبستگ یبزمان با ضرا هم ییروا کسب
 .نمود معرفی علمی جامعه

 

 تشکر و قدردانی
به شماره نامه مقطع کارشناسی ارشد تربیت بدنی  تحقیق حاضر برگرفته از پایان

، مصوب دانشگاه آزاد 23821432942333با کد اخالق و  23821432942333
باشد. بدین وسیله  می 1396اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( در سال 

نویسندگان از مسؤوالن دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز تحقیقات 
ساالر  بخشی، شرکت دانش اختالالت اسکلتی عضالنی دانشکده علوم توان

این پژوهش همکاری نمودند، تشکر و ایرانیان و کلیه عزیزانی که در انجام 
 .آورند قدردانی به عمل می
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 نقش نویسندگان
جانی، خدمات پشتیبانی و اجرایی و علمی مطالعه، فراهم کردن  سارا علی

نوشته، ارزیابی  ها، تنظیم دست آوری داده های مطالعه، جمع تجهیزات و نمونه
نوشته نهایی جهت ارسال  نوشته از نظر مفاهیم علمی، تأیید دست تخصصی دست

به دفتر مجله، مسؤولیت حفظ یکپارچگی فرایند انجام مطالعه از آغاز تا انتشار و 
پردازی مطالعه،  پاسخگویی به نظرات داوران، زهره مشکاتی، طراحی و ایده

های  خدمات پشتیبانی و اجرایی و علمی مطالعه، فراهم کردن تجهیزات و نمونه
نوشته، ارزیابی  نتایج، خدمات تخصصی آمار، تنظیم دستمطالعه، تحلیل و تفسیر 

نوشته نهایی جهت ارسال  نوشته از نظر مفاهیم علمی، تأیید دست تخصصی دست
به دفتر مجله، مسؤولیت حفظ یکپارچگی فرایند انجام مطالعه از آغاز تا انتشار و 

اجرایی و پاسخگویی به نظرات داوران، ابراهیم صادقی دمنه، خدمات پشتیبانی و 
های مطالعه، تحلیل و تفسیر نتایج،  علمی مطالعه، فراهم کردن تجهیزات و نمونه

نوشته از نظر  نوشته، ارزیابی تخصصی دست خدمات تخصصی آمار، تنظیم دست
نوشته نهایی جهت ارسال به دفتر مجله، مسؤولیت  مفاهیم علمی، تأیید دست

تا انتشار و پاسخگویی به نظرات  حفظ یکپارچگی فرایند انجام مطالعه از آغاز
 .داوران را بر عهده داشتند

 

 منابع مالی
نامه  مطالعه حاضر بر اساس تحلیل ثانویه بخشی از اطالعات مستخرج از پایان

و با هزینه  23821432942333مقطع کارشناسی ارشد تربیت بدنی با کد اخالق 
 .شخصی نویسندگان تنظیم گردید

 

 تعارض منافع
 .باشند نویسندگان دارای تعارض منافع نمی
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Abstract 
 

Introduction: The aim of the current research was to concurrently determine the reliability and validity of force 

platform device, Danesh Salar-e Iranian, using Kistler's platform device in measuring the static balance of men and 

women athletes. 

Materials and Methods: Participants consisted of 50 athletes (25 men and 25 women) from Isfahan City, Iran, who 

were selected using a purposive convenience sampling method. The research instrument included the force platform 

device of Danesh Salar-e Iranian model and Kistler's platform device. The subjects tried to keep their static balance 

on each of the force platforms for 40 seconds with eyes open and eyes closed. After 48-72 hours, test-retest was done 

under the same conditions as the first test. Each test repeated three times. To measure internal and time reliability, the 

within-group and between-group correlation tests were used. To measure the concurrent validity, the Pearson 

correlation test was used. The significance level was set at P < 0.05. 

Results: Kistler's force platform in all parameters of open eyes (P < 0.001) and closed eyes (P < 0.005) and Danesh Salar-e 

Iranian force platform in most of the open eyes parameters (P < 0.001) have internal reliability. All open eyes parameters in 

the Kistler's platform (P < 0.001) and Danesh Salar-e Iranian's platform (P < 0.030) have shown significant repeatability. 

Kistler's platform has time stability in all closed eyes parameters (P = 0.0001) except total amplitude (P = 0.36). There were 

also significant correlations between all of the variables in the two devices (P ≤ 0.050). 

Conclusion: Danesh Salar-e Iranian force platform is a valid and reliable equipment to measure the static balance in 

men and women athletes in most parameters. Technical improvements of the equioment can increase the 

psychometric parameters of this tool, as well as its usability and effectiveness in the assessment of postural stability. 
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