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چکیده
زمینه و هدف :آزمون تعادل ستارهای بهعنوان یک شاخص اصلی و حساس به خطر آسیب اندام تحتانی
در جوامع مختلف شناخته شده است که میتواند بیشترین میزان اطالعات در رابطه با بیثباتی پا را
درکوتاهترین زمان ممکن فراهم نماید .این آزمون بهمنظور مقایسه توانایی تعادل بین ورزشهای
مختلف ،ارزیابی عملکرد فیزیکی ،غربالگری اختالالت در کنترل قامت پویا در نتیجهی آسیبهای
اسکلتی -عضالنی ،شناسایی ورزشکاران در معرض خطر آسیب اندام تحتانی و همچنین توانبخشی
آسیبهای ارتوپدیک در افراد سالم فعال می تواند استفاده شود .ابزار مورد استفاده جهت ارزیابی قبل
از تولید دستگاه تعادل ستاره به چند متر نواری محدود میشد که چندان دقت ،اعتبار و حساسیتی
نداشت .لذا ،هدف از پژوهش حاضر ساخت و طراحی ،تعیین روایی ،پایایی بین ارزیاب و پایایی درون
ارزیاب آزمون تعادل ستارهای بود.
روش بررسی :جامعه آماری تحقیق حاضر را دانشجویان پسر دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران
تشکیل دادند .که در این پژوهش تعداد  ۵۱نفر از آنها با میانگین سنی  ۱۵/4۸±۵/48سال ،جهت
تست گیری و بررسی روایی و پایایی دستگاه مشارکت داشتند .برای تعیین روایی همزمان دستگاه از
ضریب همبستگی پیرسون و در نهایت برای تعیین پایایی دستگاه ،پایایی بین ارزیاب و پایایی درون
ارزیاب از آزمون آلفای کرونباخ (ضریب همبستگی درون طبقهای) استفاده شد.
یافتهها :یافته های پژوهش حاضر نشان داد که دستگاه ساخته شده دارای روایی ( )r=۰/۶8۸و پایایی
( )ICC=۰/۶۸۵مناسبی بود.
نتیجهگیری :با استفاده از این دستگاه میتوان بهعنوان ابزاری معتبر با کاربری آسان و با صرف کمترین
زمان به ارزیابی تعادل افراد پرداخت.
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مقدمه
تمامی فعالیتهای روزمره زندگی نیاز به کنترل تعادل در
حالت سکون و جابجایی دارند .کنترل قامت و تعادل
نمونههای کاملی از عملکرد ادراک و عمل بهصورت یک
اکوسیستم هستند .برای کنترل قامت در هنگام نشستن و
ایستادن و یا هر وضعیت مطلوب دیگر ،ما باید الگوهای
واکنش حرکتی خود را بهطور مداوم و براساس اطالعات
ادراکی مربوط به محیط و تعیین موقعیت بدنی خود در آن
تغییر دهیم .سیستمهای ادراکی متعددی در حفظ قامت و
تعادل درگیرند .ورودیهای حس حرکتی از گیرندههای
حسی عمقی به ما میگویند که اعضاء و قسمتهای مختلف
بدن ما نسبت به هم در چه وضعیتی قرار دارند .ورودیهای
حس حرکتی سیستم حسی عمقی اطالعاتی را در خصوص
وضعیت سر و حرکات در اختیار ما قرار میدهند .حتی
سیستم شنوایی نیز اطالعاتی را در خصوص تعادل فراهم می-
کند (راجی .)۶:۱۰۵۱ ،از نظر عملیاتی اولمستد و همکارش
( )۱۰۰8تعادل را بهصورت ایستا (حفظ یک وضعیت با
کمترین حرکت) نیمه پویا (حفظ یک وضعیت در حالیکه
سطح اتکا جابجا میشود) و پویا (حفظ ثبات سطح اتکا
درحالیکه یک حرکت توصیف شده اجرا میشود) دستهبندی
کردهاند (اولمستد ،هرتل.)۱۶ :۱۰۰8 ،
آزمونهای عملکردی زیادی برای اندازهگیری تعادل
وجود دارند که عبارتند از :تست تعادل ستارهای،)SEBT(۵
مقیاس تعادل برگ ،)BBS(۱تست سازماندهی حسی3
( ،)SOTتست تعادل رومبرگ ،)Romberg( 8ارزیابی
جابجایی عملکرد محور )POMA( ۱که در این میان آزمون
تعادل ستارهای بیشترین کاربرد را در منابع مطالعه شده در
حیطه توانبخشی و بازدرمانی داشته است(راجی.)۶:۱۰۵۱ ،
آزمون تعادل ستارهای در سال  ۵۶۶8توسط گری معرفی شد.
آزمون تعادل ستارهای بهعنوان یک شاخص اصلی و
حساس به خطر آسیب اندام تحتانی در انواع جمعیت شناخته
شده است که میتواند بیشترین میزان اطالعات در رابطه با
بیثباتی پا را درکوتاهترین زمان ممکن فراهم نماید .بهمنظور
مقایسه توانایی تعادل بین ورزشهای مختلف ،ارزیابی
عملکرد فیزیکی ،جهت غربالگری مشارکت ورزشی ،برای
1. Star Excursion Balance Test
2. Berg Balance Scale
3. Sensory Organization Test
4. Romberg (balance) test

اطمینان از تقارن عملکردی پویا ،ارزیابی بهبود عملکرد بعد
از آموزش و بازگشت به آمادگی ورزشی استفاده میشود.
پژوهشگران آزمون تعادل ستارهای را ابزاری قابل اطمینان
برای توانبخشی در کلینیکها برای ارزیابی کنترل تعادل و
شناسایی آسیبهای اندام تحتانی معرفی کردهاند (فیرت،
اندرو.)8۰:۱۰۵۸ ،
تحقیقات پیشین اعتبار خوب تا عالی را برای آزمون تعادل
ستاره در افراد سالم گزارش کردهاند .کیزنی و آرمسترانگ
 ۵۶۶4اولین افرادی بودند که به ارزیابی اعتبار و پایایی این
آزمون پرداختند .اعتبار سه جهت از آزمون را بین  ۰/۸۶تا
 ۰/4۶گزارش کردند .همچنین آنها تکمیل  ۸کوشش جهت
افزایش اعتبار آزمون پیشنهاد کردند (کیزنی ،آرمسترانگ،
.)3۱۸ :۵۶۶4
هرتل و میلر  ۱۰۰۰با ارزیابی افراد سالم در دو روز مجزا
و با استفاده از دو آزمونگر به بررسی روایی و پایایی بین
ارزیاب و درون ارزیاب آزمون ستاره پرداختند و طبق گزارش
ایشان  ICCبین  ۰/4۱و  ۰/۶۸بهدست آمده است (هرتل،
میلر.)۶ :۱۰۰۰،
یکی از نکاتی که در آزمون  SEBTباید مورد مالحظه
واقع شود ،این است که حتماً باید طول پای افراد اندازهگیری
شود چرا که نتایج نشان داده مردان نسبت به زنان مسافت
بیشتری را طی میکنند و همبستگی طول پا و مسافت طی
شده مورد تأیید واقع شده است(گریبل ،هرتل.)۶3:۱۰۰3 ،
همچنین با بررسی اثر یادگیری در طول آزمون تعادلی مطرح
شده که برای افزایش اعتبار بین ارزیابها  ۸تمرین در 4
جهت کافی است (هرتل ،میلر ،دنگار .)۱۱ ::۱۰۰۵ ،این در
حالی است که کینزی و آرمسترانگ ( )۵۶۶4در پژوهشی
اعتبار آزمون تعادلی ستارهای را در  8جهت ارزیابی نموده و
تعداد کوششهای الزم برای از بین بردن اثرات یادگیری در
آزمون ستارهای را مورد مطالعه قرار دادند و بیان داشتند که
 ۸گردش از  ۱کوشش در  8جهت برای افزایش اعتبار بین
ارزیابها الزم است که این مقدار به ((ICC:۰/۶۱ -۰/4۸
میرسد.
۸
همچنین ضریب همبستگی درون ارزیاب ()۰/۶۶ -۵/۰۰
و بین ارزیاب )۰/4۱ –۰/۶۵( ۶در جامعة ورزشکاران (۵۱

5. Performance Orientated Mobility Assessment
6. Iterrater correlation coefficient
7. Itrarater correlation coefficient
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فوتبالیست دانشجوی مرد) آزمون قابل اعتباری برای
اندازهگیری تعادل پویای ورزشکاران تعیین گردید
(پلیسکی.)۶۱:۱۰۰۶،
شایخ و والونجکار ( )۱۰۵3همبستگی بین نمرات دو
آزمون تعادلی ستارهای ( )SEBTو آزمون دستیابی
عملکردی )FRT( ۵را در کودکان ( )۵۸-۵8بررسی کرده و به
این نتیجه رسیدند که همبستگی بسیار باالیی بین این دو
آزمون وجود دارد .لذا اذعان داشتند که  SEBTآزمون تعادلی
معتبری برای ارزیابی تعادل در کودکان میباشد .آسان بودن،
مقرون به صرفه بودن و کوتاه بودن زمان اندازهگیری از
فاکتورهای مهم برای یک وسیلة ارزیابی میباشد ،بنابراین
میتوان گفت آزمون تعادل ستارهای آزمونی ارزشمند می-
باشد (شایخ ،والونجکار.)3:۱۰۵3 ،
با توجه به اینکه ابزاری که تاکنون بهعنوان آزمون تعادل
ستاره بهکار گرفته شده است متر نواری است و محاسبات آن
بهصورت دستی انجام میگردد ،این شیوه عالوه بر وقتگیر
بودن ،موجب کاهش دقت و روایی آزمون شده و موجب
کاهش اعتبار ارزیابی میشود ،لذا هدف اصلی طراحی و
ساخت ابزار مناسب جهت بررسی این امر بود .اما ،قطعاً
بررسی روایی و پایایی ابزار ساخته شده بهصورت تعیین روایی
همزمان دستگاه بهصورت بررسی میزان همبستگی با ابزار
های موجود در داخل کشور هدف دوم این پژوهش بوده و
تعیین پایایی زمانی دستگاه با فواصل معین (یک هفته تا ده
روز) هدف سوم و در نهایت هدف آخر تعیین پایایی درون
ارزیاب ۱و بین ارزیاب 3دستگاه تعادل سنج ستاره بود.
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پایایی درون ارزیاب ضریب همبستگی درون طبقهای بهکار
رفت .نرم افزار  SPSSنسخه  ۵۸و همچنین نرم افزار اکسل
نسخه  ۱۰۵3نیز بهمنظور انجام فرآیندهای آماری بهکار رفت.
جامعه آماری پژوهش حاضر را دانشجویان دانشکده
تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران که در نیمسال اول
 ۶3-۶8مشغول به تحصیل بودند تشکیل دادند ۵۱ .آزمودنی
با میانگین و انحراف استاندارد سنی  ۱۵/4۸±۵/48سال،
وزن ۶3/۱3±۶/۰3کیلوگرم و قد  ۵4۵±4/48سانتیمتر در
این طرح شرکت کردند .پس از ساخت دستگاه و ثبت آن به
تاریخ  ۵3۶3/۵۰/۵۶با شمارهی  48۶34در سازمان ثبت
اسناد و امالک کشور برای اندازهگیری روایی همزمان،
آزمودنیها بهطور همزمان با دستگاه و با آزمون ستاره که
روی یک بنر  ۱×۱چاپ شده بود و به شکل پوستر روی زمین
قرار میگرفت مورد ارزیابی قرار گرفتند .ترتیب ارزیابی با
دستگاه و پوستر بهطور تصادفی تغییر میکرد تا ترتیب تست
اثری بر نتایج نداشته باشد .برای اندازهگیری پایایی بین
ارزیاب ،از دو آزمودنگر که بهطور همزمان و مستقل از هم
نتایج را ثبت میکردند استفاده شد .در نهایت برای بهدست
آوردن پایایی درون ارزیاب ،ثبات در نتایج سه کوشش انجام
شده در هر جهت از تست در نظر گرفته شد .یعنی هر
آزمودنی هر جهت را سه بار انجام داده و در کل در  4جهت
دستگاه  ۱8کوشش را به اتمام رساند .تعداد  ۵۱نفر از
دانشجویان در تحقیق مشارکت داشتند .آزمودنیها میبایست
در تمامی  4جهت سه کوشش انجام میدادند .سپس با
فاصلهی  ۵۰روز در آزمون بعدی که در همان ساعت از روز و
مانند شرایط قبلی برگزار میشد ،شرکت کردند.

مواد و روشها
روشهای آماری مورد استفاده در این پژوهش شامل آمار
توصیفی و استنباطی بود .از آمار توصیفی برای تعیین
شاخصهای گرایش مرکزی ،پراکندگی و ترسیم نمودارها
استفاده شد .از آمار استنباطی و روش آزمون -آزمون مجدد
برای تعیین پایایی استفاده شد .برای تعیین روایی همزمان
دستگاه از ضریب همبستگی پیرسون در سطح معناداری
 P≤۰/۰۰۵و برای تعیین پایایی زمانی دستگاه از ضریب
همبستگی آلفای کرونباخ در سطح معناداری P≤ ۰/۰۰۵
استفاده شد .همچنین برای اندازهگیری پایایی بین ارزیاب و
1. Functional Reach Test
2. Inter Tester

ابزار گردآوری اطالعات
این دستگاه شامل یک بخش مرکزی ،یک بازو به طول ۵۱۰
سانتیمتر ،نشانگرمتحرک روی بازو ،قطعات و بردهای
الکترونیکی ،پردازندههای  ،ARMفرستنده و گیرندههای
امواج فراصوت و نرمافزارهای انتقالدادهها و تحلیل اطالعات
میباشد .در این وسیله یک صفحه دایرهای مدرج شده در 4
جهت در وسط قرار میگیرد و بازویی با قابلیت نصب روی
این صفحه مدرج ،در یکی از این جهات نصب میشود (شکل
شماره .)۵
3. Intra Tester
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شکل  :4بخش سخت افزاری دستگاه

در این آزمون ،ستارهای با هشت جهت روی زمین رسم
شده و آزمودنی در مرکز ستاره روی پای برتر قرار گرفته و
عمل دستیابی را در هشت جهت انجام میدهد .اگر پای
راست غالب باشد ،آزمون در خالف جهت عقربههای ساعت و
اگر پای چپ غالب باشد ،در جهت عکس انجام میشود.
فاصلهی محل تماس پای آزاد تا مرکز ستاره ،فاصله دستیابی
است .هر آزمودنی هر یک از جهتها را سه بار انجام میدهد،
سپس میانگین آنها محاسبه و بر طول پا بر حسب سانتیمتر
تقسیم و سپس در  ۵۰۰ضرب میشود تا فاصلة دستیابی بر
حسب درصدی از اندازهی طول پا بهدست آید .این آزمون در
بررسی افتادن برای مقابله بیشتر در موارد بیثباتیهای مچ پا
استفاده میشود (فراهانی ،فرهادی ،بشیری.)۱۵۶ :۱۰۵۵ ،

جهت ارزیابی با استفاده از دستگاه ستاره ،آزمودنی یک پا
را روی صفحه دایرهای قرار داده و با پای دیگر اهرم روی بازو
را به زوایای مختلف فشار میدهد و آن را تا جایی که امکان
حفظ تعادل وجود دارد ،در همان زاویه از بدن دور میکند.
در داخل بازوی مذکور ،از سنسورهای التراسونیک و مادون
قرمز استفاده شده است .بهصورتیکه دستگاه میتواند اندازه
دقیق عقب رانده شدن برآمدگی را با محاسبه زمان رفت و
برگشت امواج فراصوت و امواج مادون قرمز ،محاسبه کند و
روی صفحه نمایش نشان دهد .نرمافزار نصب شده روی
سیستم قابلیت محاسبه فرمولهای مربوط به تست تعادل را
نیز دارا بوده و در نهایت یک نمره تعادل کلی در اختیار آزمون
گیرنده قرار میدهد (شکل شمارهی .)۱

شکل  :2کوشش در  8جهت

همان طور که در شکل شماره  ۱مالحظه میگردد
اندازهگیری تعادل در زمان بسیار اندک و باالترین دقت انجام
میگیرد که به لحاظ صحت اطالعات ،زمان اندازهگیری ،دقت
و اعتبار آزمون نسبت به روش قدیمی قابل قیاس نمیباشد.
بنابراین ،انجام تست ستاره با دستگاه ساخته شده ،تالشی
اضافی نسبت به اندازهگیری تعادل با متر نواری نمیطلبد.

بهطور مثال همزمان با قرار گرفتن فرد روی دستگاه و شروع
اندازهگیری با عقب راندن اهرم در طول بازو میزان مسافت
طی شده بهطور مستقیم بدون مداخله آزمونگر با نام مختص
همان جهت در نرم افزار ثبت میگردد .بخش  4ضلعی
دستگاه  4جهت در فاصله  8۱درجهای از یکدیگر مشخص
شدهاند با چرخاندن بازو حول محور نقطه مشخص شده با
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نقاط مشخص شده روی  4ضلعی در یک راستا قرار گرفته و
به هیچ وجه زاویه بازو تغییر نمیکند .بهطور مثال جهت
شماره  ۵با زوایه  8۱درجه جهت بعدی دقیقاً در زاویه ۶۰
درجه و به همین ترتیب ادامه مییابد .همانطور که در شکل
شماره ( )3مالحظه میشود پس از تعیین وارد کردن اطالعات
اولیه آزمودنی و تعیین تعداد دوره های آزمون با توجه به

4۶

هدف و پروتکل هر فرد میتوان با انتخاب هر یک از  ۱شکل
موجود جهات مورد نظر برای کوشش را تعیین کرد .بهطور
مثال یه فرد هدف اجرای تمام  4جهت است فردی دیگر 8
جهت اصلی و یا پروتکل تعیین جهت را اختیاری یا به صورت
تصادفی مشخص مینماید (شکل شماره  3و.)8

شکل  :9بخش نرم افزاری دستگاه

شکل  :1بخش نرم افزار(ثبت کوشش در هر جهت )

در صورت جدا شدن دستها از کمر یا برخورد پای معلق
با زمین یا بازو و در کل بر هم خوردن تعادل باید کوشش
مجدداً تکرار شود.
تعداد کوششهای الزم برای رسیدن به فاصله و مسافت
معتبردر این آزمون نیز از دیگر دغدغههای محققان میباشد.
از اینرو رابینسون و گریبل ( )۱۰۰4در مطالعهای به این
منظور ۱۰،آزمودنی را مورد بررسی قرار دادند و به این نتایج
دست یافتند که در کلینیکهای بازتوانی فیزیوتراپی میتوان
به جای استفاده از تمام  4جهت آزمون  SEBTتنها از سه
جهت (قدامی میانی ،میانی و خلفی میانی) استفاده نمود.
همچنین به جای استفاده از  ۸کوشش تمرینی تنها  8کوشش

کافی میباشد زیرا در اعتبار آزمون تأثیری نداشته و اعتبار
حفظ میگردد و از آنجایی که زمان اختصاص به بیمار و
استفاده از دستگاه و آسان بودن اندازهگیری امری مهم تلقی
میشود میتوان گفت استفاده از آزمون  SEBTبسیار مقرون
به صرفه و ارزشمند میباشد (راجی.)۶ :۱۰۵۱ ،
یکی از نکاتی که در آزمون  SEBTباید مورد مالحظه
واقع شود ،این است که حتماً باید طول پای افراد اندازهگیری
شود چرا که نتایج نشان داده مردان نسبت به زنان مسافت
بیشتری را طی میکنند و همبستگی طول پا و مسافت طی
شده مورد تأیید واقع شده است (گریبل و هرتل.)4۶ :۱۰۰3 ،
همچنین با بررسی اثر یادگیری در طول آزمون تعادلی مطرح

۶۰

طراحی ،ساخت و تعیین روایی ......

شده که برای افزایش اعتبار بین ارزیابها  ۸تمرین در 4
جهت کافی است (گریبل و هرتل .)۶ :۱۰۰۰ ،این در حالی
است که کینزی و آرمسترانگ ( )۵۶۶4در پژوهشی اعتبار
آزمون تعادلی ستارهای را در  8جهت ارزیابی نموده و تعداد
کوششهای الزم برای از بین بردن اثرات یادگیری در آزمون
ستارهای را مورد مطالعه قرار دادند و بیان داشتند که ۸
گردش از  ۱کوشش در  8جهت برای افزایش اعتبار بین
ارزیابها الزم است که این مقدار به ( (ICC:۰/۶۱ -۰/4۸

میرسد.
یافتهها
یافتههای پژوهش حاضرررر نشررران داد که دسرررتگاه تعادل
سررتارهای و آزمون تعادل سررتاره دارای روایی همزمان باال با
ضریب همبستگی ( )r=۰/۶8۸در سطح معناداریp≤۰/۰۰۵
میباشد (جدول شماره .)۵

جدول  :4نتایج روایی همزمان دستگاه تعادل ستارهای با آزمون ستارهای

دستگاه تعادل ستارهای

پوستر تعادل ستارهای

ضریب همبستگی پیرسون
سطح معناداری
تعداد آزمودنی
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معناداری
تعداد آزمودنی

دستگاه تعادل ستارهای

پوستر تعادل ستارهای

۵
۵۱
**۰/۶8۸
۰/۰۰۵
۵۱

**۰/۶8۸

۰/۰۰۵
۵۱
۵
۵۱

جدول  :2نتایج روایی همزمان گردشهای دستگاه تعادل ستارهای با آزمون ستارهای
بلوک  ۵پوستر
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معناداری
بلوک  ۱پوستر
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معناداری

بلوک  ۱پوستر
**۰/۶۱۱
۰
بلوک  3پوستر
**۰/۶۰۱
۰

بلوک  3پوستر
**۰/4۶۱
۰
بلوک  ۵دستگاه
**۰/۶۵۸
۰/۰۰3

بلوک  ۵دستگاه
**۰/۸۱۶
۰/۰۰4
بلوک  ۱دستگاه
**۰/4۵4
۰

بلوک  3پوستر

بلوک  ۵دستگاه

بلوک  ۱دستگاه

بلوک  3دستگاه

ضریب همبستگی پیرسون
سطح معناداری
بلوک  ۵دستگاه

۰/84۱
۰/۰۸۶
بلوک  ۱دستگاه

**۰/۸۸۸
۰/۰۰۶
بلوک  3دستگاه

**۰/۸۱۶
۰/۰۰4

ضریب همبستگی پیرسون
سطح معناداری
بلوک  ۱دستگاه
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معناداری
**  :سطح معناداری ۰/۰۵

**۰/4۱۶
۰
بلوک  3دستگاه
**۰/۶۸۱
۰

**۰/4۵۶
۰

بلوک  ۱دستگاه
**۰/۶3۶
۰/۰۰۱
بلوک  3دستگاه
**۰/۶۶۶
۰

بلوک  3دستگاه
**۰/۸44
۰/۰۰۱

** سطح معناداری  :۰/۰۵یعنی همبستگی در سطح خطای  ٪۵هم معنادار است

همچنین روایی همزمان بین گردشهای پوستر و دستگاه
در جدول شماره  ۱قابل مشاهده است.

نتایج پایایی
الف) پایایی بین ارزیاب

برای اندازهگیری پایایی بین ارزیاب ،دو آزمون گیرنده بهطور
همزمان نتایج حاصل از کوششها را در هر جهت به طور
مستقل و جدا از هم ثبت نمودند .از ضریب همبستگی درون
طبقهای جهت به دست آوردن پایایی بین ارزیابها استفاده
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شد .همان طور که در جدول شماره  3قابل مشاهده است.
دستگاه تعادل ستارهای پایایی بین ارزیاب بسیار باال

۶۵

( )ICC=۰/۶۶۱را دارد .به عالوه پایایی بین ارزیاب در تمامی
جهات دستگاه نیز در جدول شماره  8مشخص شده است.

جدول  :9نتایج پایایی بین ارزیاب دستگاه تعادل ستارهای
ضریب آلفای کرونباخ
۰/۶۶۱

پایایی بین ارزیاب

جدول  :1نتایج پایایی بین ارزیاب در تمامی جهات دستگاه تعادل ستارهای
ضریب آلفای کرونباخ
۰/۶۶4
۰/۶۶4
۰/۶۶4
۰/۶۶۱
۰/۶۰۶
۰/۶۸3
۰/۶48
۰/۶۶۱

پایایی بین ارزیاب در جهات
قدامی
قدامی خارجی
خارجی
خلفی خارجی
خلفی
خلفی داخلی
داخلی
داخلی قدامی داخلی

ب) پایایی درون ارزیاب

بین نتایج حاصل از اندازهگیریهای مکرر آزمون گیرنده نیز
ثبات و پایایی بسیار باالیی مشاهده شد و همانگونه که در

جدول شماره  ۱میبینید پایایی درون ارزیاب بسیار باال
( )ICC=۰/۶۱8بهدست آمده است .پایایی درون ارزیاب در
تمامی جهتهای دستگاه نیز در جدول  ۸قابل رویت است.

جدول  :1پایایی درون ارزیاب دستگاه تعادل ستارهای
پایایی درون ارزیاب

ضریب آلفای کرونباخ
۰/۶۱8
جدول  :1پایایی درون ارزیاب در تمامی جهات دستگاه تعادل ستارهای

پایایی بین ارزیاب در جهات
قدامی
قدامی خارجی
خارجی
خلفی خارجی
خلفی
خلفی داخلی
داخلی
داخلی قدامی داخلی

ضریب آلفای کرونباخ
۰/۶۱3
۰/۶۱8
۰/۶۱8
۰/۶33
۰/4۶۱
۰/4۱۸
۰/۶4۸
۰/44۰

۶۱

طراحی ،ساخت و تعیین روایی....

ج) پایایی زمانی

برای بهدست آوردن پایایی زمانی دستگاه روز اول آزمون
تعادل با دستگاه انجام گرفت و با فاصله  ۵۰روز بعد و در
همان ساعت از روز مجدداً آزمون گرفته شد .نتایج حاصل از
آزمون آلفای کرونباخ نیز نشان دهنده پایایی زمانی بسیار
خوب  ۰/۶۸۵دستگاه تعادل ستارهای بود.
در مجموع ،بررسری نتایج پژوهش حاضررر نشان میدهد
که دسرررتگاه تعادل سرررتارهای ابزاری روا و پایا برای ارزیابی
تعادل پویا در افراد اسرت .بنابراین تمامی مراکز توانبخشی و
کلیلنیررکهررای فیزیوتراپی ،مراکز کررار بررا سررررالمنرردان،
آزمرایشرررگراههرای تربیت بدنی و علوم ورزشررری به راحتی
میتوانند از این دسرررتگاه برای ارزیابی تعادل پویا اسرررتفاده
نمراینرد و برا اختصررراص کمترین زمران بره ارزیرابی تعادل
ورزشکاران و یا بیماران بپردازند و برای هر آزمودنی اطالعات
را در یک فایل به راحتی ذخیره کنند.
بحث
اندازهگیری روایی و پایایی جزء الینفک هر ابزار اندازهگیری
میباشد .طبق تحقیقات پیشین روایی و پایایی آزمون تعادل
ستارهای با مدل مرسوم در گذشته بهطور ویژه در افراد سالم
و همچنین در افراد با آسیب اندام تحتانی به دلیل عملکردی
بودن آن مورد بررسی قرار گرفته است .طبق نتایج این
پژوهش و مقایسه آن با نتایج تحقیقات صورت گرفته ،دستگاه
محقق ساخته (دستگاه تعادل ستارهای) ابزاری بسیار معتبر
و پایا با کاربردی آسان برای اندازه گیری تعادل پویا معرفی
میگردد.
برای اندازهگیری پایایی دستگاه تعادل ستاره از دو ارزیاب
استفاده شد که بهطور همزمان نتایج را ثبت مینمودند و با
فاصله  ۵۰روز برای اندازهگیری پایایی زمانی نیز مجدداً از
آزمودنیها تست گرفته شد .نتایج نشان دهنده پایایی بین
ارزیاب عالی ( ،)ICC=۰/۶۶۸پایایی درون ارزیاب بسیار باال
( )ICC=۰/۶۱8و پایایی عالی و مناسب ()ICC=۰/۶۸۵
دستگاه حاضر بود .که با مقدار پایایی گزارش شده در
تحقیقات کیزنی و آرمسترانگ  ،۵۶۶4هرتل میلر و
دنگار ،۱۰۰۰مونرو و هرینگتون  ۱۰۵۰و هیونگ و کیم ۱۰۵8
فاصله دارد و میتوان گفت بسیار باالتر است (کیزنی و
آرمسترانگ ،3۱۸ :۵۶۶4 ،هرتل میلر و دنگار،۶ :۱۰۰۰ ،
مونرو و هرینگتون۵۱4 : ۱۰۵۰ ،و هیونگ و کیم،

 .)۵3۶:۱۰۵8از طرفی دیگر طبق نتایج کلی تحقیقات انجام
شده با متر نواری مقدار پایایی زمانی ،پایایی درون ارزیاب و
بین ارزیاب ضعیف تا خوب ( )ICC: ۰/۸۸-۰/43گزارش شده
است .در حالیکه این نتایج از میزان قابل انتظار مطرح شده
در برخی تحقیقات ( )ICC= ۰/48-۰/۶۱بسیار کمتر است.
بنابراین با مالحظه و قیاس نتایج تحقیقات پیشین ،نتایج قابل
انتظار و نتیجه این تحقیق در رابطه با پایایی ابزار باال بودن
میزان اعتبار و پایایی ،دقت و حساسیت دستگاه مورد استفاده
دستگاه تعادل ستاره تصدیق میگردد .از آنجایی که دقت
دستگاه حاضر در حد سانتیمتر بوده و آزمونگر هیچ مداخله
دستی در ثبت اندازه کوششها ندارد و تمام خطوط روی ابزار
کامالً واضح و قابل رؤیت از فاصله دورتر را دارند کسب چنین
نتیجهای دور از انتظار نبوده و بر میزان اعتبار دستگاه
میافزاید .مسلماً هر اندازه ابزار اندازهگیری دقیقتر و
حساستر باشد میزان پایایی به حد باالی خود خواهد رسید.
همچنین برای بهدست آوردن روایی دستگاه ،بهطور
همزمان از آزمودنیها تست دستگاه ستاره به همراه آزمون
ستارهای گرفته شد .نتایج پژوهش حاضر نشان داد که دستگاه
تعادل ستارهای و آزمون تعادل ستاره دارای روایی همزمان
باال با ضریب همبستگی ( )r=۰/۶8۸هستند .شایخ و
والونجکار ( )۱۰۵3نیز در پژوهشی به نتیجهای نزدیک به
پژوهش حاضر دست یافتند .همچنین طبق نتایج تحقیقات
دیگر این میزان کامالً با مقادیر مورد انتظار مطابقت دارد.
بنابراین میتوان گفت که دستگاه تعادل ستاره دارای روایی
بسیار باالیی برای ارزیابی تعادل پویا بوده و میتواند به خوبی
جایگزین متر نواری شود و برای استفاده کاربران در اولویت
قرار گیرد .زیرا دستگاه تعادل ستارهای عالوه بر داشتن دقت
و حساسیت باال ابزاری با کاربری آسان ،مقرون به صرفه از
لحاظ زمانی و کاربرپسند است .همانطور که اشاره شده
دستگاه تعادل ستارهای وسیلهای بسیار مناسب برای
اندازهگیری تعادل پویا افراد است که با نتایج تحقیقات
کومارسان و کاویتاین ( )۱۰۵۱هم راستا بوده و تست تعادل
ستاره را به عنوان آزمون خوبی برای اندازهگیری تعادل پویا
مورد تأیید قرار میدهد آن را بسیار معتبر برای توانبخشی
نیز معرفی میکند .یکی از ویژگیهای بسیار مهم هر وسیله
اندازهگیری پایایی و قابلیت تکرار پذیری آن وسیله میباشد.
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که دستگاه تعادل ستارهای
ساخته شده دارای اعتبار و پایایی بسیار عالی بوده و از این
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دستگاه میتوان به عنوان ابزاری معتبر ،با کاربری آسان و با
صرف کمترین زمان بهره برد .این دستگاه هیچ نمونه داخلی
و خارجی نداشته به همین دلیل پیشینه و اطالعاتی در رابطه
با آن در دسترس نبوده و برای اولین بار در ایران توسط
پژوهشگران ساخته شده است.
برا علم بره اینکره آزمون تعادل سرررتارهای به عنوان یک
شاخص اصلی و حساس به خطر آسیب اندام تحتانی در انواع
جمعیت شررناخته شررده اسررت و میتواند بیشررترین میزان
اطالعات در رابطه با بیثباتی پا را درکوتاهترین زمان ممکن
فراهم نماید .از طرفی به منظور مقایسرره توانایی تعادل بین
ورزشهای مختلف ،ارزیابی عملکرد فیزیکی ،جهت غربالگری
مشررارکت ورزشرری ،برای اطمینان از تقارن عملکردی پویا،
ارزیابی بهبود عملکرد بعد از آموزش و بازگشررت به آمادگی
ورزشرری نیز کاربرد فراوان دارد .کوتاه بودن زمان اندازهگیری
از فاکتورهای مهم برای یک وسریلهی ارزیابی میباشد ،یکی
از ویژگیهرای مهم در ارزیابی افراد کوتاه بودن زمان ارزیابی
و کسرررب نتیجه در کوتاهترین زمان ممکن در کلینیکهای
توانبخشری ،مراکز فیزیوتراپی و مراکز ورزشی است .بنابراین
میتوان گفرت دسرررتگراه تعادل سرررتارهای میتواند یکی از
ابزارهای مفید در مرکز توانبخشری ،آزمایشگاههای ورزشی و
مراکز تندرسررتی محسرروب گردد .به گفته پژوهشررگران این
آزمون ابزاری قرابل اطمینان برای توانبخشررری درکلینیکها
جهت ارزیابی کنترل تعادل و شررناسررایی آسرریبهای اندام
تحتانی نیز هسرررت (گریبل ،هرتل .)۶3 :۱۰۰3 ،از این رو
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میتوان گفرت سررراخرت و تولیرد انبوه این ابزار برا توجه به
داشرررتن ویژگیهایی چون پر کاربرد بودن ،کم هزینه بودن،
مقرون به صررفه بودن از لحاظ زمانی ،حساسیت و دقت باال
و کاربری آسان و کاربرپسند بودن (چه از جنبه نرم افزاری و
چه سررخت افزاری) مثمر ثمر بوده و میتواند کمک شررایانی
بره ارتقراء هر چره بهتر آزمایشرررگاههای تربیت بدنی ،مراکز
توانبخشی و فیزیوتراپی و  ...نماید.
نتیجهگیری
با توجه به کاربرد فراوان دستگاه تعادل ستارهای در ارزیابی
تعادل پویای افراد میتوان گفت ساخت و تولید انبوه این ابزار
با توجه به داشتن ویژگیهایی چون پر کاربرد بودن ،کم هزینه
بودن ،مقرون به صرفه بودن از لحاظ زمانی ،حساسیت و دقت
باال و کاربری آسان و کاربرپسند بودن از (چه از جنبه
نرمافزاری و چه سختافزاری) مثمر ثمر بوده و میتواند کمک
شایانی به ارتقاء هر چه بهتر آزمایشگاههای تربیت بدنی،
مراکز توانبخشی و فیزیوتراپی و ...نماید.
تشکر و قدردانی
بدینوسررریله از جناب آقای مهندس معین که در سررراخت
دسررتگاه محققان را همراهی کردند و تمام شرررکتکنندگان
در پژوهش حاضر جهت بررسی روایی و پایایی دستگاه تشکر
بهعمل میآید.
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