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ABSTRACT  

Background and Aim: The present study was carried out to study the role of static balance and 

anthropometric indices in the shooting sports and its impact on the performance of the shooters 

with the aim of informing the shooting sports specialists and correcting weaknesses in male and 

female shooters. 

Materials and Methods: Anthropometric characteristics, weight, height (standing and sitting 

positions), two hands, arm length, leg length, the actual length of the foot, knee width, resting 

and contracting arm circumference, arm circumference, hip circumference, the mid-thigh, the 

knee, the leg, the ankle, BMI, percent body fat, WHR, and two tests for balance, i.e. Sharpened 

Romberg and stork, were evaluated for 32 shooters (16 women and 16 men from among the pool 

of 45 shooters of the National Shooting Team) and 32 controls (16 females and 16 males). 

Results: The results showed that comparison of the stork balance with anthropometric indices 

revealed significant difference only in weight variable in female participants and the width of the 

knee in male participants. No sifnificant relationship was observed between Sharpened Romberg 

test indices and any of the anthropometric indices in females (except for weight) and males 

either. Shooters were observed to have better balance compared with that of the control group. 

Moreover, comparison of anthropometric indices of the adult male and female elite shooters 

showed that there is a significant difference among all the anthropometric indices. 

Conclusion: It can be concluded that the Iranian elite shooters have a significantly higher static 

balance in comparison with that of the control group. 
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 ارتباط تعادل ایستا و شاخص های آنتروپومتریکی تیراندازان نخبه بزرگسال زن و مرد ایرانی

 
 5، سید مهدی طباطبائی*4، علی اصغر جامه بزرگی3، حیدر صادقی2، راضیه یوسفیان مال1علیرضا بیاتی

 
 .رانیتهران، ا ،یواحد تهران مرکز یدانشگاه آزاد اسالم ،یورزشو علوم  یبدن تیدانشکده ترب ،یورزش کیومکانیگروه ب ،یورزش کیومکانیکارشناس ارشد ب 1
 .رانیتهران، ا ،یواحد تهران مرکز یدانشگاه آزاد اسالم ،یو علوم ورزش یبدن تیدانشکده ترب ،یورزش کیومکانیگروه ب ،یورزش کیومکانیکارشناس ارشد ب 2
 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه خوارزم یو علوم ورزش یبدن تیدانشکده ترب ک،یومکانیگروه ب یعلم ئتیاستاد تمام، عضو ه 3
 . رانیتهران، ا ،یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک یدانشکده علوم توانبخش یمرب ،یارشد کاردرمان یکارشناس 4
 .رانیتهران، ا ،یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک یدانشکده علوم توانبخش یمرب ،یستیارشد آمار ز یکارشناس 5

 

 چکیده

 مقدمه و اهداف
با توجه به نقش تعادل این مطالعه هر رشته ورزشی نسبت به ویژگی و نیاز آن رشته و نوع تمرینات و مهارت هایی که انجام می دهد به سطوح مختلفی از تعادل نیاز دارد. 

آگاهی دادن به متخصصین ورزش تیراندازی به منظور شناسایی نقاط  ایستا و شاخص های آنتروپومتریکی در ورزش تیراندازی و تاثیر آن بر عملکرد تیراندازان و با هدف
 قوت و اصالح نقاط ضعف تیراندازان زن و مرد صورت گرفته است.

 ها مواد و روش
ط بازو در حال استراحت و شاخص های آنتروپومتریکی: وزن، قد )ایستاده و نشسته(، طول دو دست، طول بازو، طول واقعی پا، طول کف پا، پهنای زانو، محی یارزیابی ها

و دو تست تعادلی شارپندرومبرگ و لک  WHR، درصد چربی بدن، BMIانقباض، محیط ساعد، محیط لگن، محیط وسط ران، محیط زانو، محیط ساق پا، محیط مچ پا، 
 مرد( گرفته شد. 16زن و  16کنترل ) نفر گروه 32تیرانداز تیم ملی( و  45تیرانداز مرد از میان  16تیرانداز زن و  16تیرانداز )  32لک از 

 یافته ها
ز تنها بین متغیر پهنای زانو ارتباط یافته ها نشان می دهد که، در نمره تعادل لک لک با شاخص های آنتروپومتریکی در زنان تیرانداز تنها بین متغیر وزن و در مردان تیراندا

وزن( و مردان تیرانداز نمره تعادل شارپندرومبرگ هیچ ارتباط معناداری با هیچ یک از شاخص های آنتروپومتریکی معناداری وجود دارد و در زنان تیرانداز )به جز در شاخص 
ازان نخبه بزرگسال زن و مرد آنها ندارد. تیراندازان دارای تعادل باالتری نسبت به افراد گروه کنترل هستند و همچنین  مقایسه شاخص های اصلی آنتروپومتریکی تیراند

 ان داد که بین بیشتر شاخص های آنتروپومتریکی اختالف معناداری بود.نش

 یریگ جهینت

 .دارندمی توان نتیجه گرفت که تیراندازان نخبه ایرانی بطور معناداری تعادل ایستای باالتری نسبت به گروه کنترل خود 

 ژه های كلیدیوا
 تعادل ایستا، شاخص های آنتروپومتریکی، تیرانداز، نخبه
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  و اهداف مقدمه

. [1]تعادل یک رکن اساسی در اجرای مهارت های ورزشی و فعالیت های روزانه است، تعادل باید قبل، حین و بعد از اجرای هر مهارت حفظ شود 
ل باالتری نسبت به یک یک ورزشکار به طور طبیعی دارای تعادل بهتری نسبت به یک غیرورزشکار و نیز یک ورزشکار نخبه دارای تعاد

. هر رشته ورزشی نسبت به ویژگی، نیاز آن رشته و نوع تمرینات و مهارت هایی که انجام می دهد به سطوح [3, 2]ورزشکار غیر حرفه ای است 
حرکتی  -، زیرا شرایط محیطی و نیازهای مهارتی در هر رشته ورزشی سبب ایجاد تغییرات مختلف در سیستم حسی[4] مختلفی از تعادل نیاز دارد

. بنابراین ارزیابی تعادل یک امر الزامی به [5]بر روی توانایی حفظ تعادل در ورزشکار تاثیرگذار است  ی ویژهمی شود که به نوبه خود به طور
-6, 3]منظور شناسایی چگونگی حفظ تعادل ورزشکاران، نقش آن در عملکرد هر ورزشکار و پیشگیری از وقوع آسیب در هر رشته ورزشی است 

که می تواند به  [11, 8, 7, 3] . به طور کلی تعادل به معنای: قدرت حفظ مرکز جرم بدن در ناحیه سطح اتکا با کمترین نوسان و بیشترین ثبات[10
و یا  [طح اتکا در حال حرکت باشدحفظ تعادل در حالتی که س]، نیمه پویا  )توانایی حفظ قامت در حالت سکون با کمترین حرکت(صورت ایستا 

. حفظ تعادل بدن نیازمند هماهنگی سیستم های حسی، عصبی و [12, 1]دسته بندی شود  [توانایی انجام یک فعالیت در یک حالت متحرک]پویا 
از حرکت باید ارتباط درستی میان سیستم های  ئیو به منظور رسیدن به یک تعادل مطلوب به عنوان جز [13, 8, 7, 3] عضالنی است-اسکلتی

. به طور کلی مشخص شده است که شاخص های عملکردی و آنتروپومتریکی [14]بینایی، ارگان های حس عمقی و سیستم حرکتی تامین شود 
خاصی نیز برای موفقیت در هر رشته ورزشی الزم است. تحقیقات نشان می دهند که دارا بودن مشخصات آنتروپومتریکی و فیزیکی خاص هر 

. الزم به ذکر است که [15, 14] االترین سطح را دارد یا خیررشته می تواند حاکی از این باشد که ورزشکار در مسابقات توانایی قرارگرفتن در ب
طول فاکتورهای آنتروپومتریکی، بیومکانیکی و نروفیزیولوژیکی مختلفی مانند: قد، وزن، ترکیب بدن، سطح اتکا، فاصله بین مرکز جرم از زمین، 

. تشخیص و مقایسه [16]ضالت بازو و توزیع جرم در نقاط مختلف بدن و... میتواند بر تعادل ورزشکاران تاثیرگذار باشند هر اندام، طول گشتاور ع
این فاکتورها در یک رشته ورزشی خاص تاثیرگذار بوده و هدف مربی و ورزشکار، طراحی و استفاده از برنامه تمرینی کامل و مناسب تر و 

های ورزشی کهن در سطح  . تیراندازی یک ورزش رقابتی براساس دقت و سرعت بوده و از رشته[5]موفقیت بیشتر در آن رشته ورزشی است 
ای طوالنی دارد و به عنوان یکی از مدال آورترین رشته های المپیکی در سطح جهان، بسیار مورد باشد که در مسابقات المپیک سابقه جهان می

 . تتوجه مسئولین ورزشی کشورهای مختلف قرار گرفته اس
به بررسی ارتباط تعادل ایستا و شاخص های آنتروپومتریکی در میان تیراندازان نخبه هندی پرداختند. طبق یافته  2012کولی و گوپتا در سال 

های پژوهش بین شاخص های چربی سه سر بازو، قدرت دست و تست تعادل ایستادن در بین تیراندازان و همتاهای گروه کنترل آنها اختالف 
. [14]اری وجود داشت و نیز بین تست تعادل لک لک و توانایی ها و شاخص های آنتروپومتری تیرانداز ارتباط معناداری مشاهده شد معناد

ی در رشته های ورزشی باط آنها با شاخص های آنتروپومتریکبه مقایسه تعادل های ایستا و پویا و ارت 2013کارانش در سال برنجیان و هم
ادار و نیز هندبال، بسکتبال، فوتسال و والیبال پرداختند. تحقیق نشان داد که تعادل ایستا در بین هندبالیست ها و والیبالیست ها دارای تفاوت معن

 عربعلی زاده در سال. [15]بین والیبالیست ها و هندبالیست ها و نیز والیبالیست ها و بسکتبالیست ها دارای تفاوت معنی داری است  تعادل پویا
نفر از دانشجویان دانشگاه  100 در این تحقیق از بین. به بررسی ارتباط تعادل ایستا در پیشرفت مبتدیان تیراندازی با تفنگ بادی پرداخت 1381

شد که پژوهش بر روی سال انتخاب  25 تا 20 نفری با دامنه سنی 54 که واحد تربیت بدنی دو را انتخاب کرده بودند یک گروه )ع( امام حسین
و به دو دسته تعادل  از آنان به عمل آمد Pc Stabilometerقبل از هرگونه آموزش، آزمون تعادل ایستا به وسیله دستگاه . آنها صورت گرفت

جلسه  15عد از مدت با میانگین باال و تعادل با میانگین پایین تقسیم شدند، سپس آموزش تیراندازی به طور یکسان بر روی آنها اجرا گردید و ب
یستا تمرین و آموزش، رکورد گیری به عمل آمد تا ارتباط تعادل با تیراندازی سنجیده شود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین تعادل ا

ه تعادل با میانگین پایین و عملکرد تیراندازی رابطه معنی داری وجود ندارد و همچنین بین امتیاز تیراندازی گروه تعادل با میانگین باال و گرو
بررسی ارتباط بین تعادل و شاخص های آنتروپومتریکی موضوعی است که در رشته های مختلف ورزشی  .[17] تفاوت معنی داری وجود ندارد

مطرح می باشد اما در ورزشکاران نخبه کمتر مورد بحث و پژوهش قرار گرفته است. ورزشکاران نخبه، افرادی هستند که در باالترین سطح 
با توجه به نقش تعادل ایستا و شاخص های آنتروپومتریکی . [28]ت به تیم ملی را دارند ممکن برای گروه سنی خود فعالیت می کنند و سابقه دعو

در در ورزش تیراندازی و تاثیر آن بر عملکرد تیراندازان که امروزه شاهد موفقیت های چشمگیر آنان مانند کسب سه مدال با ارزش طال و نقره 
رزشی ایران، کسب مقام سوم تیمی در ششمین دوره به عنوان اولین مدال های انفرادی و تیمی کاروان و 2014بازی های آسیایی اینچئون 

متر جوانان توسط دختران ایرانی در  10، شکستن رکورد جهانی مجموع امتیاز تیمی در تفنگ 2013 رقابت های تیراندازی قهرمانی آسیا در سال



     

             بیاتی و همکاران.................                                                                                            

 

 

 

      

      1394زمستان ، چهارم  . شماره چهارم * دوره   یطب توانبخشپژوهشی  –علمی  فصلنامه      

 
4 

ایرانی و کسب مقام ششم در فینال  مونیخ توسط دو بانوی 2011همین مسابقات، کسب نخستین سهمیه المپیک در مسابقات قهرمانی جهان 
لندن و افتخارات دیگر در سال های اخیر هستیم، و از آنجا که هیچ مطالعه جامعی تاکنون در این زمینه در کشور انجام  2012مسابقات المپیک 

ایی در این رشته ورزشی در نگرفته است بر آن شدیم تا به پژوهشی با هدف آگاهی دادن به متخصصین ورزش تیراندازی و کمک به دانش افز
ازیم جهت مقوله استعدادیابی و جلوگیری از اتالف وقت و منابع مالی به منظور شناسایی نقاط قوت و اصالح نقاط ضعف تیراندازان زن و مرد بپرد

مقایسه ای بین این دو گروه  و همچنین با توجه به موفقیت های هر دو گروه زنان و مردان در این رشته در میادین مختلف داخلی و بین المللی
مرد در این زمینه انجام دهیم. به این منظور در پژوهش حاضر ارتباط تعادل ایستا و شاخص های آنتروپومتریکی تیراندازان نخبه بزرگسال زن و 

 ایرانی مورد بررسی قرار گرفته است.

  ها روشمواد و  
 کنرانینفرر از باز 32 انیم نیزنان و مردان بزرگسال بودند که از ا یراندازیت یمل میت یاعضا ینفراز تمام 45حاضر شامل  قیتحق یجامعه آمار

بره سرر  یملر یهرا میتر یدر اردو تیرکو ییایآس یشرکت در مسابقات قهرمان یبرا یکه جهت آماده ساز یراندازیت یمل میت یحاضر در اردو
نفرات برتر توسط  یو اعالم اسام یمل یها میت انیتوسط مرب یریرکوردگ کسب کرده بودند )براساس 1391رکورد را در سال  نیبردند و بهتریم

 نهیگونه زم چیکه ه ینفر از افراد 32 زیانتخاب شدند. تعداد افراد گروه کنترل را ن قیدر تحق ی( به صورت هدفدار به عنوان نمونه آمارونیفدراس
 طیاطالعات افراد در مح هیاز همه افراد قبل از انجام پژوهش گرفته شد و کل ینامه شخص تیدادند. رضا لینداشتند تشک یراندازیت رزشاز و یا

هرا  یابیشد. ارز دییتا ونیاخالق فدراس تهیحاضر توسط کم قیشد. تحق یظهر( جمع آور 12صبح تا  8ساعات  نیو آزاد در زمان صبح )ب یعیطب
زانرو،  یپا، طرول کرف پرا، پهنرا ی، طول دو دست، طول بازو، طول واقعو نشسته( ستادهی: وزن، قد )ایکیآنتروپومتر یشاخص ها یابیشامل ارز

مچ پا، شاخص توده بدن  طیساق پا، مح طیزانو، مح طیوسط ران، مح طیلگن، مح طیساعد، مح طیبازو در حال استراحت و انقباض، مح طیمح
(BMIدرصد چرب ،)بتبدن، نس ی ( کمر به لگنWHRو دو تست عملکرد )ت شارپندرومبرگ و تست لک لک از هر کردام تعادل شامل: تس ی

 [18]( گرفته شد 1998) Lohman& et allشده  دییتا کیتوسط تکن یکیآنتروپومتر یها یابیگرفته شد. تمام ارز راندازیرتیو غ راندازیاز افراد ت
 یدر نظرر گرفتره شرد وزن افرراد توسرط تررازو یابیارز یبرا یاصل زانیسه بار آن به عنوان م نیانگیها سه بار انجام و م یابیو هر کدام از ارز

 یشد. از شخص خواسته شد تا با قامت صاف بر رو یابیارز لوگرمیک 1/0ساخت کشور ژاپن با درجه  کو،یس SD-410به مدل  ستادهیا تالیجید
 کیرفرد در طول تنفس و با استفاده از . قد [19]ثبت شدند  لوگرمیها بر حسب ک افتهیسپس  ستد،یبا نهبره یبدون لباس و با پا تالیجید یترازو
 یاز شخص خواسرته شرد ترا برا پرا ستادهیقد ا یابیارز یمتر گرفته شد، برا یسانت 1با فاصله  سیساخت کشور انگل تنیبا مارک هال ومتریاستاد

قد  یابیارز یها ثبت شدند و برا افتهیراس سر فرد قرار گرفت و  یبر رو ومتریاستاد یافق لهی. مستدیبا ومتریاستاد یبرهنه و بدن کامال صاف رو
 ردیردست ها به حالت استراحت در کنرار بردن قررار بگ ند،یبنش یسطح بلند صاف ایجعبه  ینشسته از شخص خواسته شد تا با قامت صاف بر رو

منعطرف سراخت  ینروار توسط مترر یکیآنتروپومتر یها یابیارز ری. سا[19]مشخص شود  شرس یتا باال یصندل ایسپس قد فرد از سطح جعبه 
طول دو دست فرد  یابیارز یمتر ثبت شد. برا یآن ها بر اساس سانت زانیو م یریمتر اندازه گ یلیم 1 تیمتر و با حساس 5/1با طول  نیکشور چ

فررد  را عالمت گذاشرته و طرول دسرت یانیدو انگشت م نیو سپس فاصله ب ستادهیکه در جهت عرض ا یواریاز شخص خواسته شد تا رو به د
فرد ترا زائرده اولره  ونیدرجه خم بود، از فاصله زائده آکروم 90آرنج  هیفرد از ناح یابیدست مورد ارز کهیفرد در حال ی. طول بازو[20]گزارش شد 

 یمرچ پرا یخلتا قوزک دا یفوقان یخار خاصره قدام نیفاصله ب زیپا ن یطول واقع یابیارز ی. برا[19] گردیدآن ثبت  زانیکرانون او گرفته شد و م
اش  یانیرانگشرت م یپاشنه در وسط ترا انتهرا یفاصله قسمت انتها یریتوسط اندازه گ زیفرد ن ی. طول کف پا[21]و ثبت شد  یریفرد اندازه گ

دو حالرت )دور عضله دوسرر( در  شانیاز سمت راست افراد به دور بازو ترانقباض، م بازو در حال استراحت و طیمح یابیارز ی. برا[20] شد یابیارز
 یساعد آزمودن طیمح یابیارز ی. برا[21, 19]آن ثبت شد  زانیشده و م دهیدرجه فلکشن( کش 90استراحت )دست در کنار بدن( و انقباض )آرنج در 

قررار  شرنینیآرنج کامال براز و در سوپ هیه شانه خم کرده بود و از ناحیو دست چپش را از ناح زانیدست راست کنار بدنش به حالت آو کهیدر حال
 کهیدر حال یلگن آزمودن طی. مح[20]آن ثبت شد  زانیاستخوان بازو قرار داده شد و م یها لیکند یاپ ریآرنج در ز هیناح نیداشت، متر در پهن تر

منظور در حالت استراحت قرار داشت، به  ینیدر کنار هم و عضالت سر شیقرار گرفته بود و پاها یاش به حالت ضربدر نهیس یدو دستش بر رو
 ی. بررا[20] گردیدقرار داده شد و اندازه آن ثبت  سیپوب زیلگن و از جلو در مقابل محور سمف هیناح نیمتر از عقب به دور برجسته تر یریاندازه گ

اصرله از هرم ف یپاهرا کمر ستاده،یقرار داشت ا ینه به حالت ضربدریقفسه س یدو دستش را بر رو کهیدر حال یوسط ران آزمودن طیمح یابیارز
قررار  ایبیت یخارج یتروکانتر ران و برجستگ نیب یانیشد. متر به دور قسمت م میتقس شیدو پا نیب یکه وزن فرد به طور مساو یگرفته به طور

ر کشرکک قررا یانیم یمحور عرض یسپس متر بر دور زانو در رو ستاده،یا یزانو، آزمودن طیمح یابیارز ی. برا[22, 21]آن ثبت شد  زانیو م گرفت
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و پاها  ستادیقرار داشت ا زانیدو دستش کنار بدن به حالت آو کهیدر حال یساق پا، آزمودن طیمح یابیارز ی. برا[21]آن ثبت شد  زانیداده شد و م
شرد  قسمت ساق پرا قررار داده نیمتر دور برجسته تر یریاندازه گ یاشده بود، بر میدو پا تقس نیب یاز هم فاصله داشت و وزن او به طور مساو

و پاهرا از هرم فاصرله داشرت و  ستادیا گرفتقرار  زانیدو دستش کنار بدن به حالت آو کهیدر حال یآزمودن یمچ پا طیمح یابی. به منظور ارز[22]
( در قسمت ساق پرا نیتر ئینقسمت ساق پا )پا نیمتر به دور کم پهناتر یریشده بود. به منظور اندازه گ میدو پا تقس نیب یوزن او به طور مساو

درجه قرار گرفته بود نشسته و سرپس  90 هیدر زاو شیشخص زانو کهیزانو  فرد در حال یپهنا یابیارز ی. برا[21]قوزک مچ پا قرار داده شد  یباال
 یانتاستخوان رانش بر اساس سر یو خارج یداخل لیکند  یدو اپ نیب هفاصل متریلیم کیساخت کشور آلمان با دقت  vogel پریبا استفاده از کال

بردن توسرط فرمرول  ی. درصد چرب[19]بر قد به توان دو )متر( محاسبه شد  می( تقسلوگرمیافراد توسط فرمول وزن )ک BMI. [22]شد  یابیمتر ارز
 بدست آمد: ریز

درصد چربی بدن= [ ( 57/4 ÷ چگالی  ) –  142/4 ] ×100 

 که در این فرمول چگالی مردان و زنان از طریق فرمول زیر بدست می آید: 

 (سن×0/0002574 ) - (0/0000016×SF2) + (SF×0/0008267 ) - 1/10938 =چگالی مردان

 (سن×0/0001329 ) - (0/0000023 ×SF2) + (SF×0/0009929 ) - /1 =چگالی زنان

فوق لگن( است که  ران( و در سه نقطه زنان )ران، بازو، نه،یدر سه نقطه مردان )شکم، س یپوست ریز یمجموع چرب انگریب SFفرمول ها  نیا در
 زانیربره م کنواختیبا اعمال فشار  متریلیم کیساخت کشور آلمان با دقت  vogel پریاز کال ینواح نیدر ا یپوست ریز یچرب نیمحاسبه ا یبرا
که توسرط نروار  دور لگن طیدور کمر بر مح طیکردن مح میتقس با زی. نسبت کمر به لگن ن[24, 23]مربع بر پوست استفاده شد  متریلیبر م رمگ 10
تست شارپندرومبرگ  .استفاده شد قیتحق نی: دو تست تعادل در اکی. تست تعادل استات[19]حاصل شد  میکرده بود یابیکمر و لگن را ارز طیمح

د، گذاریبرتر م ریغ یپا یبرتر را جلو یپا ستد،یا یسطح صاف م یبدون کفش رو یتست آزمودن نیو تست لک لک. تست شارپندرومبرگ: در ا
شانه طرف مخالف قرار  یو کف دست رو نهیس یعقب برخورد کند. دست ها به حالت ضربدر رو یجلو به پنجه پا یصورت که پاشنه پا نیبه ا

 نیراز ا کیرکنرد. در صرورت وقروع هرر  یآزمون را اجررا مر نیا هیثان 60مدت  یبرا یشود. آزمودن یبسته انجام م انتست با چشم نی. اردیگ
تکران خروردن  باز کردن چشرم هرا، از دست دادن تعادل، اد،یشود: تاب خوردن ز یکم م یآزمودن ازیاز امت هیثان 1حفظ تعادل، هنگام  یخطاها

. [25]گرردد  یسه مرتبه ثبرت مر نیانگیشود و م یآزمون، انجام م یهر بار اجرا نیب قهیدق 1استراحت  اصلهمرتبه با ف 3دست ها. آزمون مذکور 
درست  یریگ شنیلگن خود قرار دهد، سپس جهت پوز یبرهنه دستانش را رو یشود تا با پا یتست از شخص خواسته م نیتست لک لک: در ا

 نیزمر یرا کره برر رو ییقرار دارد بگذارد و سپس پاشنه پا نیزم یبرترش که رو یپا یزانو یبرترش را مقابل قسمت داخل ریغ یتست کف پا
: سرتدیا یاتفاقات از حرکت براز مر نیکند. کرنومتر در صورت بروز ا یلحظه شروع به کار کردن م نیر از ابلند کند. کرنومت نیقرار دارد را از زم
قرار ندارد اتصالش را  نیزم یکه رو ییکند، پا یل یل ایبچرخد  یقرار دارد در هر جهت نیزم یکه رو ییلگن برداشته شود، پا یدست )ها( از رو

زمان  نیشود و بهتر یتست سه بار تکرار م نیرا لمس کند. ا نیقرار گرفته زم نیزم یکه رو ییپاشنه پا ای مقابل از دست بدهد، و یپا یبا زانو
صرورت  نیرتست بره ا یده ازیکند. امت نیشود تا تست را تمر یبه شخص زمان داده م یابیقبل از انجام ارز قهیدق کیگردد.  یشخص ثبت م

 [.26, 14] هیثان 10>فیضع یلیخ ه،یثان 24-10= فیضع ه،یثان 39-25=متوسط  ه،یثان 50-40=خوب  ه،یثان 50<یشود: عال یانجام م

 یافته ها

ابتدا نرمال بودن متغیرها به کمک آزمون کولموگروف اسمیرنوف بررسی شد و مشخص شد که به غیر از متغیرهای: قد ایستاده، قد نشسته، 
سن در زنان تیرانداز و متغیرهای: پهنای زانو، قد نشسته، قد ایستاده، تست ، تست تعادل لک لک و WHRطول پا، محیط پا، محیط ساعد، 

و در  T-Testتعادل لک لک و سن در آقایان، بقیه متغیرها نرمال بودند. سپس برای مقایسه میانگین ها در متغیرهای نرمال از آزمون 
 متغیرهای غیرنرمال از آزمون من ویث نی استفاده شد.

نمره تعادل شارپندرومبرگ با متغیرهای نرمال از تست پیرسون و برای تعیین این ارتباط با متغیرهای غیرنرمال از آزمون  برای تعیین ارتباط
و در اسپیرمن استفاده شد، که در تعیین ارتباط در زنان تیرانداز تنها بین متغیرهای وزن و تعادل شارپندرومبرگ ارتباط معناداری وجود داشت 

 (.1ط با متغیرهای مردان تیرانداز هیچ ارتباط معناداری وجود نداشت )جدول تعیین این ارتبا
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 (n=15)ارتباط نمره تعادل شارپندرومبرگ با شاخص های آنتروپومتریكی :1جدول 

Sharpand 

Romberg Test 
Pearson 

Correlation Sig (2-tailed) 

 012/0 8/62 وزن زنان تیرانداز

 

 نییاستفاده شد، که در تع رمنیبه علت نرمال نبودن شاخص تعادل لک لک از روش اسپ رهایمتغ هیعادل لک لک با کلارتباط نمره ت نییتع یبرا
 یارزانو و تعادل لک لک ارتباط معناد یپهنا ریمتغ نیتنها ب راندازیوزن و در مردان ت ریمتغ نیتنها ب راندازیزنان ت یرهایارتباط لک لک با متغ
 (.2وجود داشت )جدول 

 (n=30)ارتباط نمره تعادل لک لک با شاخص های آنتروپومتریكی : 2جدول 
Stroke 

Test 
Spearman Correlation Sig (2-tailed) تعداد 

 15 001/0 1/78 وزن زنان تیرانداز

 15 015/0 615/0 پهنای زانو مردان تیرانداز

 
ار گروه شرکت کننده در پژوهش )زنان تیرانداز، مردان تیرانداز، زنان کنترل در مقایسه میانگین نمره تعادل استروک و شارپندرومبرگ در بین چه

ان و مردان کنترل( که از روش آنالیز واریانس یکراهه استفاده شد بیشترین مقدار میانگین هر دو تعادل لک لک و شارپندرومبرگ متعلق به مرد
ووا هم ارتباط معناداری از نظر درون گروهی و بین گروهی در این دو نوع تعادل تیرانداز و کمترین مربوط به زنان کنترل بود،. و در آزمون آن

و روش بونفرونی استفاده شد، که  Post Hoc Testوجود داشت. برای تعیین ارتباط میانگین های تعادل های استروک و شارپندرومبرگ از 
گ بین میانگین تعادل زنان تیرانداز با زنان کنترل و مردان کنترل، و مطابق با این روش در میانگین هر دو نوع تعادل لک لک و شارپندرومبر

کی در بین میانگین تعادل مردان تیرانداز با زنان کنترل و مردان کنترل ارتباط معناداری وجود داشت.در مقایسه میانگین شاخص های آنتروپومتری
نداز، زنان کنترل و مردان کنترل( که از روش آنالیز واریانس یکراهه استفاده بین چهار گروه شرکت کننده در پژوهش )زنان تیرانداز، مردان تیرا

شد، در شاخص های: وزن، قد ایستاده، طول اندام تحتانی، طول بازو، دور بازو در حال انقباض، محیط ساعد و محیط ساق پا بیشترین مقدار 
بیشترین  BMIداز بود.قد نشسته، طول دو دست، دور بازو در حال استراحت و میانگین مربوط به مردان تیرانداز و کمترین مربوط به زنان تیران

کمترین مقدار مربوط به مردان تیرانداز و کمترین مربوط یه زنان کنترل بود. در متغیر طول پا، بیشترین میانگین مربوط به مردان گروه کنترل و 
پا بیشترین مقدار میانگین در زنان کنترل و کمترین مقدار میانگین در زنان تیرانداز  مربوط به زنان تیرانداز بود. در متغیر پهنای زانو، محیط مچ

بیشترین مربوط به مردان کنترل و کمترین میزان مربوط به زنان کنترل بود. در  WHRدیده شد. در متغیرهای دور لگن و محیط وسط ران، 
مقدار مربوط به زنان کنترل بود. در متغیر درصد چربی سه نقطه بیشترین مقدار  محیط زانو بیشترین مقدار مربوط به زنان تیرانداز و کمترین

ه جز مربوط به زنان کنترل و کمترین مقدار برای مردان تیرانداز بود. در آزمون آنووا هم از نظر درون گروهی و بین گروهی بین همه متغیرها ب
و روش  Post Hoc Testت. برای تعیین ارتباط میانگین های متغیرها از اختالف معناداری وجود داش BMIپهنای زانو، محیط مچ پا و 

 ارائه شده است. 3بونفرونی استفاده شد، که نتایج متغیرهای معنادار مقایسه شده در جدول 
 

 (n=30مقایسه ميانگين های متغيرهای معنادار بين چهار گروه تيراندازان زن و مرد و گروه کنترل زن و مرد ): 3 جدول

 II گروه  I گروه  تغييرم
Mean 

Difference (I-J) 
Std. Error Sig 

 وزن

 000/0 93700/2 84375/15 زنان کنترل زنان تیرانداز
 000/0 93700/2 84375/15 زنان کنترل مردان تیرانداز

 002/0 93700/2 -25000/11 مردان کنترل زنان کنترل

 ایستاده قد

 000/0 69823/1 37500/10 زنان کنترل زنان تیرانداز

 000/0 69823/1 37500/10 زنان کنترل مردان تیرانداز

 000/0 69823/1 -31250/9 مردان کنترل زنان کنترل

 قد نشسته
 000/0 11219/4 40625/22 زنان کنترل زنان تیرانداز

 000/0 11219/4 40625/22 زنان کنترل مردان تیرانداز
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 002/0 11219/4 -75000/15 مردان کنترل زنان کنترل

 طول دو دست

 000/0 03405/2 00000/14 زنان کنترل زنان تیرانداز

 000/0 03405/2 00000/14 زنان کنترل مردان تیرانداز

 000/0 03405/2 -43750/10 مردان کنترل زنان کنترل

 طول بازو

 زنان تیرانداز
 زنان تیرانداز

 001/0 76555/0 12500/3 زنان کنترل

 000/0 76555/0 06250/4 ن کنترلمردا

 مردان تیرانداز
 مردان تیرانداز

 001/0 76555/0 12500/3 زنان کنترل

 000/0 76555/0 06250/4 مردان کنترل

 طول کف پا

 زنان تیرانداز
 زنان تیرانداز

 000/0 47595/0 -34375/4 مردان تیرانداز

 000/0 47595/0 -37500/4 مردان کنترل

 000/0 47595/0 40625/3 زنان کنترل یراندازمردان ت

 000/0 47595/0 -43750/3 مردان کنترل زنان کنترل

 محیط بازو در استراحت

 000/0 75418/0 -15625/5 مردان تیرانداز زنان تیرانداز

 مردان تیرانداز
 مردان تیرانداز

 000/0 75418/0 25000/5 زنان کنترل

 000/0 75418/0 62500/4 مردان کنترل

 محیط بازو در انقباض

 000/0 79160/0 -87500/5 مردان تیرانداز زنان تیرانداز

 مردان تیرانداز

 مردان تیرانداز

 000/0 79160/0 71875/5 زنان کنترل

 000/0 79160/0 28125/4 مردان کنترل

 محیط ساعد

 زنان تیرانداز
 زنان تیرانداز

 000/0 73002/0 -95625/7 مردان تیرانداز

 000/0 73002/0 -56250/5 مردان کنترل

 مردان تیرانداز
 مردان تیرانداز

 000/0 73002/0 76875/6 زنان کنترل

 010/0 73002/0 39375/2 مردان کنترل

 000/0 73002/0 -37500/4 مردان کنترل زنان کنترل

 محیط لگن
 000/0 01810/2 90625/8 زنان کنترل مردان تیرانداز

 000/0 01810/2 -65625/9 مردان کنترل ن کنترلزنا

 محیط وسط ران

 زنان تیرانداز
 زنان تیرانداز

 013/0 22846/1 -93750/3 مردان تیرانداز

 001/0 22846/1 -93750/4 مردان کنترل

 004/0 22846/1 43750/4 زنان کنترل مردان تیرانداز

 000/0 22846/1 -43750/5 مردان کنترل زنان کنترل

 محیط زان
 زنان تیرانداز
 زنان تیرانداز
 زنان تیرانداز

 009/0 98159/0 25000/3 مردان تیرانداز

 000/0 98159/0 43750/5 زنان کنترل

 001/0 98159/0 90625/3 مردان کنترل

 محیط ساق پا

 زنان تیرانداز

 زنان تیرانداز

 000/0 96223/0 -84375/6 مردان تیرانداز

 000/0 96223/0 -18750/5 رلمردان کنت

 000/0 96223/0 -46875/4 زنان کنترل مردان تیرانداز

 029/0 96223/0 -81250/2 مردان کنترل زنان کنترل

WHR 

 000/0 01822/0 -08750/0 مردان کنترل زنان تیرانداز

 000/0 01822/0 -08250/0 مردان کنترل مردان تیرانداز

 000/0 01822/0 -09313/0 مردان کنترل زنان کنترل

 درصد چربی سه نقطه

 زنان تیرانداز
 زنان تیرانداز
 زنان تیرانداز

 000/0 26946/0 84256/2 مردان تیرانداز

 000/0 26946/0 -21500/1 زنان کنترل

 000/0 26946/0 20256/2 مردان کنترل

 000/0 26946/0 -05756/4 زنان کنترل مردان تیرانداز

 000/0 26946/0 41756/3 مردان کنترل رلزنان کنت
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 ث بح
. ]27[اجرای بهینه مهارت های ورزشی ناشی از تعامل پیچیده عوامل فیزیولوژیکی، آنتروپومتریکی، روانشناختی و زیست حرکتی با یکدیگر است 

در بسیاری از تحقیقات دیده شده که در هر رشته ورزشی، ورزشکاران نخبه خصوصیات فیزیولوژیک و آنتروپومتریکی ویژه ای دارند و هر رشته 
( ACSMو به همین منظور طبق توصیه دانشکده آمریکایی طب ورزشی ) ]28]ورزشی به ورزشکاران با ابعاد و اندازه های بدنی خاص نیاز دارد 

جوانان را باید به سمت ورزش هایی سوق داد که برای آنها مناسب ترند. تعادل به عنوان یک رکن اساسی در اجرای مهارت های ورزشی و 
نوع تمرینات و مهارت هایی که انجام می دهد به سطوح مختلفی فعالیت های روزانه بوده و هر رشته ورزشی نسبت به ویژگی، نیاز آن رشته و 

. فاکتورهای آنتروپومتریکی، بیومکانیکی و نوروفیزیولوژیکی مختلفی مانند قد، وزن، ترکیب بدن، سطح اتکا، فاصله بین ]4]از تعادل نیاز دارد 
باشد و  مرکز جرم از زمین، طول هر اندام، طول گشتاور عضله، بازو و توزیع جرم در نقاط مختلف بدن و... میتواند بر تعادل ورزشکاران تاثیرگذار

این باشد که ورزشکار در مسابقات توانایی قرار گرفتن در باالترین  بیانگرات آنتروپومتریکی و فیزیکی خاص هر رشته می تواند دارا بودن مشخص
ه سطح را دارد یا خیر، و با توجه به نقش تعادل ایستا و شاخص های آنتروپومتریکی در ورزش تیراندازی و تاثیر آن به عملکرد تیراندازان ک

وفقیت های چشمگیر تیراندازان ایرانی هستیم، لذا در پژوهش حاضر، تالشی به منظور ارزیابی تعادل تیراندازان مرد و زن نخبه امروزه شاهد م
 ایرانی و همچنین ارتباط آن با شاخص های آنتروپومتریکی صورت گرفت.

ومبرگ هیچ ارتباط معناداری با هیچ یک از شاخص های یافته های این تحقیق نشان می دهد که در مردان تیرانداز ایرانی نمره تعادل شارپندر
که به مقایسه  [15]با یافته برنجیان تبریزی و همکارانش و مخالف  [14]آنتروپومتریکی آنها ندارد که این یافته همسو با تحقیق کولی و همکارانش 

ودند تعادل ایستا و پویا با شاخص های آنتروپومتریکی در رشته های ورزشی هندبال، بسکتبال، فوتسال و والیبال پرداخته به این نتیجه رسیده ب
رد، می باشد و وجود دا BMIکه ارتباط معناداری بین تعادل ایستا و شاخص های آنتروپومتریکی مثل قد، وزن، دور لگن، دور ران، دور ساق و 

این اختالف نتیجه می تواند به نوع رشته ورزشی و تفاوت های موجود در نیاز به سکون و حرکت در آن ورزش، بستگی داشته باشد. در ورزش 
ر تیراندازی شاید به دلیل ساکن بودن فرد ارتباطی بین شاخص های آنتروپومتریکی و تعادل شارپندرومبرگ دیده نشده است. همچنین ابزا

برگ بوده که خود می تواند دلیلی بر نتایج حاصل از ارزیابی بدست آمده باشد که باید مورد توجه مارزیابی در پژوهش حاضر نیز تست شارپندرو
زیع وقرار گیرد. در ارتباط با معنی داری وزن با این نوع تعادل در زنان تیرانداز می توان گفت هر چه وزن بیشتر باشد، نیروی بیشتری برای ت

عضالنی تعادل ایستا و ثبات فرد نیاز است و در نتیجه فرد می تواند دارای ثبات بیشتر و تعادل ایستای باالتری باشد در حالیکه در مردان قدرت 
می باشد که این [14]باالتر نسبت به زنان منجر به تفاوت در زمینه این اثر شده است، این تحقیق ناهمسو با تحقیق کولی و همکارانش  BMIو 

 بدین دلیل بود که آنها عامل جنسیت را درنظر نگرفته بودند در حالیکه در تحقیق حاضر با توجه به در نظر گرفتن عامل جنسیت و نقش آن در
ت خاص تعادل مشخص گردید، اگرچه عامل جنسیت متغیری است که بر روی تعادل تاثیرگذار می باشد ولی جنسیت می تواند تحت تاثیر تمرینا

که به منظور باال بردن توانایی های فرد صورت گرفته، قرار گیرد. زیرا طبق یافته ها مشخص شده، ورزشکاران آموزش دیده از نظر سیستمی 
 کنترل بهتری از نظر پوسچر و پیشرفت بهتری در ثباتشان در طول مراحل آخر تیراندازی دارند.

های آنتروپومتریکی مشخص شد که در زنان تیرانداز تنها بین متغیر وزن و در مردان  همچنین طبق بررسی نمره تعادل لک لک با شاخص
که دو تست شارپندرومبرگ نشانگر تفاوت معنی دار وزن و تعادل ایستا در  ط معناداری وجود دارد و از آنجاتیرانداز تنها بین متغیر پهنای زانو ارتبا

 خص آنتروپومتریکی وزن میتواند بر تعادل زنان تیرانداز تاثیرگذار باشد.می توان نتیجه گرفت که شا استزنان تیرانداز 
طبق نتایج بدست آمده از مقایسه میانگین نمره تعادل لک لک و شارپندرومبرگ در بین چهار گروه شرکت کننده در پژوهش )زنان تیرانداز، 

ر میانگین هر دو تعادل لک لک و شارپندرومبرگ متعلق به مردان مردان تیرانداز، زنان کنترل و مردان کنترل( مشخص شد که بیشترین مقدا
دل وجود تیرانداز و کمترین مربوط به زنان کنترل بود و در آزمون آنووا هم ارتباط معناداری از نظر درون گروهی و بین گروهی در این دو نوع تعا

وع تعادل لک لک و شارپندرومبرگ بین میانگین تعادل، زنان و روش بونفرونی بین هر دو ن post-hocداشت. همچنین با توجه به آزمون 
ود داشت. تیرانداز با زنان کنترل و مردان کنترل و همچنین بین میانگین تعادل مردان تیرانداز با زنان کنترل و مردان کنترل ارتباط معناداری وج

بهتری نسبت به یک فرد غیرورزشکار است و همچنین تیراندازان در نتایج حاضر در جهت اثبات این که یک تیرانداز به طور طبیعی دارای تعادل 
که طبق نتایج تحقیق حاضر مردان  یین تر هستند می باشد، و از آنجاسطح حرفه ای دارای تعادل بهتری نسبت به ورزشکاران در سطوح پا

تعادل بهتری برخوردارند و همچنین نبود ارتباط معنی دار بین تیرانداز نخبه و همچنین زنان تیرانداز نخبه نسبت به مردان و زنان گروه کنترل از 
 تعادل و شاخص های آنتروپومتریکی تیراندازان می توان اینگونه فرض کرد که شاید تعادل بهتر تیراندازان مربوط به تمرینات مکرری است که
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همچنین افزایش توانایی فرد در رسیدن به حس عمقی و بینایی آنها انجام می دهند، زیرا این تمرینات سبب تاثیر بر باالنس های کینماتیکی و 
 شده و تغییرات حسی و سیستم کینماتیکی نیز بر بهبود عملکرد تعادلی تاثیرگذار است.

بر اساس یافته های تحقیق حاضر، مقایسه شاخص های اصلی آنتروپومتریکی تیراندازان نخبه بزرگسال زن و مرد نشان داد که بین تمام 
به جز قد نشسته، طول کف دست، پهنای آرنج، پهنای زانو، محیط مچ پا، نسبت کمر به لگن و شاخص توده بدن( (های آنتروپومتریکی  شاخص

با  اختالف معناداری بود. که این امر ممکن است به علت تفاوت جنسیتی و میزان فعالیت جسمانی در بین تیراندازان زن و مرد باشد. این نتایج
که به مطالعه رابطه برخی ویژگی های آنتروپومتری با عملکرد تیراندازان پرداخته بود کامال همسو بوده و با پژوهش  [29]ق سوری نتایج تحقی

که به بررسی پارامترهای آنتروپومتری تیراندازان تفنگ در شرق هندوستان و مقایسه این پارامترها بین زنان و مردان تیرانداز پرداخته  [30] آنیندیتا
 بود نیز کامال همخوانی داشت.

 نتیجه گیری
رای تعادل ایستای باالتری نسبت به گروه با توجه به یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که تیراندازان نخبه ایرانی بطور معناداری دا

کنترل خود هستند و تعادل بهتر آنها به علت وضعیت شاخص های آنتروپومتریک آنها نبوده بلکه می تواند به علت انجام تمرینات مکرر آنها 
 شد.باشد. همچنین در میان متغیرهای آنتروپومتریکی، ارتباط معنادار مثبتی در بسیاری از نمونه ها یافت 

 تشکر و قدردانی
 نمائیم.ن بررسی یاری نمودند، قدردانی میکه ما را در ایی ایران بدین وسیله از تمامی ورزشکاران و اعضای فدراسیون تیراندازی جمهوری اسالم
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