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Abstract  
Background and Aim: Balance is very important in daily and sport activities and may be related to 

anthropometric characteristics; nevertheless, this relationship has rarely been examined in non-athlete 

young females. 

The purpose of the present study was to evaluate the relationship between some anthropometric 

characteristics and dynamic and static balance in sedentary female college students. 

Materials and Methods: The study was carried out on a 158 Iranian female college students, aged 18-25 

years, during 2013-2014. Participants were selected from volunteers of Chabahar University. 

Anthropometric indices (body height, weight, lower-extremity lengths and widest perimeter, body mass 

index, and waist–hip ratio) and balance (dynamic and static) were measured. Static balance with opened 

and closed eyes were measured using Angel Balance Test on a stable surface and dynamic balance was 

evaluated using Timed to Get Up and Go (T.G.U.G) test. Pearson correlation coefficients were run in data 

analysis. 

Results: A weak negative correlation was found between dynamic balance and shank length (r= -0.164), 

so was a weak positive correlation between dynamic balance and body mass index (r=0.164). In the eyes-

open condition, static balance was related to shank length (r=0.172) with the dominant leg. In the eyes-

opened condition with non-dominant leg and eyes-closed conditions, there was no correlation between 

static balance and anthropometric indices. 

Conclusions: In a nutshell, significant mild correlations were observed between balance and some 

anthropometric indices and it seems that anthropometric indices alone cannot explain the variations in 

body static and dynamic balance among young healthy sedentary female college students and other 

factors, such as the sense of sight, vestibular and proprioceptive systems, also play roles in the balance. 
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 چکیده

 مقدمه و اهداف

فعیال هیای آنتروویومتریکی ارتطیاا داشیته باشید، امیا ایین مودیور در دختیران  یوان  یرتوانید بیا وییگییهای روزانه و ورزشی بسییار مهیا اسیت و مییتعادل در فعالیت
 شهرسیتان یرفعیال  دختیر دانشیوویان ویومتریکی بیا تعیادل ایسیتا و ووییا درهیای آنتروهدف تحقیق حادیر بررسیی راب یه بیین برخیی وییگییکمتر بررسی شده است. 

 بود. چابهار

 هامواد و روش
هیا از مییان دانشیوویان داو لین دانشییگاه . آزمیودنیشیرکت داشییتند 1393-94تحصییلی  سیال در سیال 25تیا  18رده سیینی  بیادختیر دانشیوو  158 حادیر تحقییق در

 هیای آنتروویومتریکی شیامد قید، وزن، شیاخه تیوده بیدنی، نسیطت دورکمیر بیه دور باسین، یور تصیادفی انتبیاد شیدند. وییگییریایی چابهیار بیهدریانوردی و علوم د
ا بیاز و ترین قسیمت بیود. بیه من یور ارزییابی تعیادل ایسیتا و ووییا بیه ترتیین از آزمیون فرشیته در سی و واییدار در دو حالیت چشی ول و محیط اندام تحتانی در عریض

 استفاده شد.متغیرها داری ابسته )وای برتر و  یربرتر( و آزمون برخاستن و رفتن استفاده گردید. درین همطستگی ویرسون  هت بررسی معن

 هایافته
بیدنی و تعیادل ووییا ودهارتطیاا مسیتقیا دیعیفی بیین شیاخه تیو  (r=-164/0هیای تحقییق همطسیتگی معکیوس دیعیفی را بیین  یول سیاع ویا و تعیادل ووییا )یافته

(. بییرخالف آن در r=+172/0گیییری تعیادل ایسییتا بیا چشیا بییاز روی ویای برتییر ارتطیا ی بییین  یول سیاع وییا و تعیادل مشییاهده شید )(. در انیدازهr=+164/0)نشیان داد 
 ی آنترووومتریکی و تعادل مشاهده نشد.هاداری بین وییگیاگیری تعادل ایستا با چشا بسته روی وای برتر و  یر برتر هیچ ارتطاا معناندازه

 گیرینتیجه
هییای رسیید وییگیییبییه ن ییر مییی مشییاهده شیید وهییای آنترووییومتریکی و تعییادل دار امییا دییعیفی بییین برخییی از وییگیییاارتطییاا معنییدر تحقیییق حادییر در مومییور 

حی  ماننید  دیگیری عوامید احتمیاا د ودهی تحیت تیاثیر قیرار یرفعیال  سیالا و  یوان دانشیوویان دختیرد تعیادل ایسیتا و ووییا را در توانآنترووومتریکی به تنهایی نمی
 ند.هست گذارتاثیردر این راب ه بینایی، سیستا دهلیزی و ح  عمقی نیز 

 کلیدی واژگان
  یرفعال  واندختر  دانشوویان ؛تعادل ایستا ؛تعادل وویا ؛های آنترووومتریکیوییگی
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 و اهداف مقدمه
( که برای نگهداری یک ودعیت در فضا یا حرکت BOS) 2( بدن در محدوده س و اتکاCOP) 1ل عطارت است از توانایی حفظ مرکز فشارتعاد

وویایی ودعیت بدن را ، مهارت حرکتی ویچیدهاین  [1].های درونی یا بیرونی دروری استدر ودعیت هماهنگ و کنترل شده و مقابله با ا تشاش
عوامد موثر در از  ،دآیدست میویکری، دهلیزی و بینایی به-های حسیکه از سیستا ا العات حسی [2].کندافتادن توصیف می در  لوگیری از
رفتن، ایستادن، راهمانند های روزمره فعالیت در [3].دتحت تاثیر هماهنگی، دامنه حرکتی مفصد و قدرت عضالنی قرار داربوده و حفظ تعادل 

 تقسیا وویا و ایستا دو نور به تعادل بسیار حائز اهمیت است.تعادل های ورزشی و  لوگیری از آسین عملکرد بهینه در فعالیتحفظ  دویدن و
 ی  در واسچر حفظ یتوانای وویا تعادل شود ویم تعریف نشسته و ایستاده حالت در واسچر حفظ به عنوان ایستا تعادل که ی وربه شودیم

همچنین  [2].اشاره کرد سابقه ورزشی و توان به سن،  ن ها میند که از میان آنهست گذارفاکتورهای زیادی بر تعادل افراد تاثیر [4].است حرکت
وزن، ترکین بدنی، س و  هایی مانند قد،وییگی .دند تعادل را تحت تاثیر قرار دهتوامینیز عوامد نوروفیزیولوژیکی، مکانیکی و آنترووومتریکی 

ند از ن ر تواها،  ول بازوی گشتاور عضالت و توزیع  رم در نقاا مبتلف بدن مییک از اندام اتکا، فاصله مرکز ثقد تا زمین،  ول و وزن هر
آنترووومتریکی و فیزیولوژیکی با وارامترهای زمینه ارتطاا  در  ول سه دهه اخیر م العات بسیاری در [5].مکانیکی بر تعادل افراد تاثیر بگذارند
های در تحقیقی به مقایسه تعادل ایستا و وویا و ارتطاا آن با وییگی ،برنویان و همکارانبرای مثال  [6].تعادل ورزشکاران انوام شده است

نترووومتریکی )وزن، محیط لگن و ران آ هایدار بین شاخهاهای ورزشی منتبن ورداختند. نتایج نشان دهنده ارتطاا معنرشتهدر آنترووومتریکی 
  یرورزشکاران و سالمندان انوام شده است. هایدر گروهی نیز همچنین تحقیقات [7].وویا بود تعادل با و ساع، چربی بدن و شاخه توده بدنی(

و زنان سالا با شاخه توده بدنی نرمال  در مردان کیهای آنترووومتریتعادل استاتیک و دینامیک و شاخه به بررسی راب ه ش یاثی و همکاران
ی و ارتطاا معکوس بین یکهای ثطات دینامیک و ا العات آنترووومترورداختند. نتایج این م العه نشان دهنده ارتطاا مستقیا بین شاخه

اخه توده بدنی و کنترل واسچرال به بررسی ارتطاا ش نیز مقدم و بهارلوئینودهی [8].های آنترووومتریکی بودهای محدوه ثطات و شاخهشاخه
تواند به عنوان نتایج نشان داد که بین شاخه توده بدنی و تعادل سالمندان ارتطاا معکوسی و ود دارد و این شاخه می ،سالمندان ورداختند
ت استقرار وا و اندازه وا را بر روی ارتطاا تعادل با موقعی شو همکاران ایرز [9].بینی زمین خوردن در سالمندان استفاده گرددمعیاری برای ویش

ری دانشوویان رشته تربیت بدنی مورد بررسی قرار داد. نتایج این تحقیق نشان داد که همطستگی منفی دعیفی بین تعادل ایستا و موقعیت قرارگی
 شو همکار کیا [10].اشنه و ود داردوا، همطستگی منفی دعیفی بین تعادل وویا و  ول وا و همطستگی مثطت دعیفی بین تعادل ایستا و وهنای و
های این ویوهش نشان داد که تنها در در تحقیقی به بررسی راب ه برخی از وارامترهای آنترووومتریکی و تعادل در س وح مبتلف ورداختند. یافته

ل و ود دارد و در حالت ایستادن روی یک داری بین  ول وا، عرض واشنه، عرض انگشت شست وا و تعاداحالت ایستادن بر روی دو وا ارتطاا معن
های آنترووومتریکی و راب ه بین وییگی شو همکاران گریو [11].داری بین تعادل ایستا و وارامترهای آنترووومتریکی و ود نداشتاوا هیچ راب ه معن

بدنی قد، وزن و شاخه تودهدهنده ارتطاا تعادل با ان نش نسیت را با تعادل در شرایط ناوایدار در افراد  وان بررسی کردند. نتایج این تحقیق 
 [12].بود
های مبتلف های آنترووومتریکی در گروهارتطاا تعادل و وییگی مورد در ینقیض و دد نتایج که شودیم مشاهده م العات گذشته بر یمرور با

اگر چه تعادل در ورزشکاران  .زشکار مودوعی است که کمتر به آن ورداخته شده استبررسی این ارتطاا در دختران  وان  یرورو ود دارد و 
شاهد  و نیز باشداما شایان ذکر است که این وییگی برای حفظ سالمت افراد  یرورزشکار  امعه نیز حائز اهمیت می ،بسیار حائز اهمیت است

بنابراین هدف از م العه حادر بررسی راب ه برخی از  وا و عدم تعادل اتفاقی هستیا. های متعدد مچخوردگیهای فراوانی ناشی از ویچآسین
 .بود فعالسال  یر 25تا  18 وان  دختردانشوویان های آنترووومتری با تعادل ایستا و وویا در وییگی

 
 
 

                                                           
1 Center of Pressure (COP) 
2 Base of Support (BOS) 
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 هامواد و روش
 اه علوم دریایی دانشگاه چابهار تشکیدگدانشوویان دختر دانش تمام را حادر تحقیق آماری  امعه همطستگی بود. و توصیفی تحقیق حادر از نور

مورد  منتبن آنترووومتریکیهای شاخهتصادفی انتباد شدند.  صورتسال از بین داو لطان به 25تا  18با رده سنی  دانشوو 158دادند که می
،  ول وا، محیط ساع وا، محیط ران، محیط کمان وا، شاخه توده بدنی، دور شامد قد، وزن،  ول ساع وا،  ول ران حادر تحقیقبررسی در 

( BEURERهای آنترووومتریکی از قدسنج و ترازوی دیویتال )گیری وییگی. برای اندازهبودکمر، دور باسن و نسطت دور کمر به دور باسن 
 متر استفاده شد.سانتی 1/0متر نواری منع ف و استاندارد با دقت کیلوگرم و  1/0متر برای قد و وزن با دقت سانتی 1/0ساخت آلمان با دقت 

 گیری شد.اندازه 4و آزمون برخاستن و رفتن 3وسیله آزمون فرشتههبه ترتین ب تعادل در دو حالت ایستا و وویا

برتر این آزمون را ا را و وای برتر و  یربسته و روی هر د باز و چشا بدون کفش روی س و وایدار در دو حالت چشا آزمودنی :آزمون فرشته

ایستاد، وای دیگر از وشت خا و زانو کامالً صاف بود، تنه و وا در امتداد ها آزمون، تنه آزمودنی به  لو خا شده، فرد روی یک وا میاین کرد. در 
توانست این آزمون را ا را کند به عنوان زمانی که آزمودنی می گرفت. مدت در ه در دو  رف بدن قرار 90ها با ابداکشن و دست ندگرفتقرار 

ها زمانی که چشا باید بسته تاد خوردن زیاد، از دست دادن تعادل، باز کردن چشا در صورت وقور هر یک از خ اهایشد. میامتیاز او محسود 
وا، بلند کردن ونوه یا واشنه وادر هنگام حفظ تعادل برای ها، گام برداشتن، لی لی کردن یا هر گونه حرکت باشد، تکان خوردن زیاد دست
 گردید.میآزمودنی یک امتیاز منفی ثطت 

ها مراحد شش گانه را وشت سر بایستمی که آزمودنی بود مرحله 6شامد این آزمون  :(T.G.U.G) آزمون زمان برخاستن و رفتن

ترین ها خواسته شد در سریعاز آزمودنی و گرفتمتری از یک مانع )وایان مسیر( قرار  3ابتدا یک صندلی بدون دستگیره به فاصله . دادمیانوام 
 :بودحالت ممکن و بدون دویدن این آزمون را ا را کنند. مراحد انوام آزمون به شرح زیرانوام 

–5متری در مرحله دوم سیر سهبرگشت م -4چرخیدن دور مانع  -3شده  تعیین ی کردن مسیر سه متری  -2بلند شدن از روی صندلی  -1

گردید. میمحسود  او امتیاز عنوان به کند ا را را آزمون این توانستمی آزمودنی که زمانی مدت. صندلی روی نشستن -6 صندلی دور چرخیدن
های آنتروومتریکی و ستاندارد وییگیشد. میانگین و انحراف ابین هر بار ا رای آزمون، انوام  ایدقیقه 3مرتطه با فاصله استراحت  3آزمون مذکور 
  آورده شده است. 1در  دول  هاتعادل آزمودنی

 هایافته
 هیایوییگیی اسیتاندارد انحیراف و ، مییانگین1  یدول. استفاده شید فواسمیرنو–کولموگروف آزموناز ها داده توزیع بودن  هت تعیین  طیعی

 دهد. می نشان را هاآزمودنی وویا و ایستا تعادل آنترووومتریکی،
 تعادل ایستا و پویا ،های آنتروپومتریکیمیانگین و انحراف استاندارد ویژگی: 1جدول 

                                                           
3 Angle Test 
4 Timed Get up and Go 

 میانگین و انحراف استاندارد گیری شدهمتغیر اندازه

9/20 سن )سال( ± 07/2  

2/56 وزن )کیلوگرم( ± 4/9  

52/160 متر(قد )سانتی ± 54/5  

78/21 ( )کیلوگرم/مترمربع شاخه توده بدنی ± 21/3  

5/91 متر(دور باسن)سانتی ± 45/9  

6/76 متر(دور کمر)سانتی ± 97/11  

83/0 نسطت دور کمر به دور باسن ± 72/0  

2/45 متر()سانتی ول ران  ± 64/13  

6/39 متر( ول ساع وا )سانتی ± 23/2  

7/22 متر( ول وا )سانتی ± 42/6  
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و  ایسیتا تعیادل و آنترووومتریکی هایوییگی بین ارتطاا بررسی من ور بهدهد. ای تعادل ایستا و وویا را نشان میوراکندگی نق ه 3و  2، 1نمودار 
ین  یول سیاع ویا بیا تعیادل ووییا نتایج درین همطستگی نشان داد که ارتطاا منفیی دیعیفی بی .شد استفاده ویرسون همطستگی درین از وویا
(164/0-=rو راب ه مستقیم )بین شاخه توده ی ( 164/0بدنی و تعادل وویا و ود دارد+=rدر اندازه .)روی وای  گیری تعادل ایستا با چشا باز بر

ل ایستا با چشمان بسته بیر روی هیر دو ویای گیری تعاد(. در اندازهr=172/0داری و ود داشت )ابرتر بین تعادل ایستا با  ول ساع وا ارتطاا معن
آورده شیده  2در  یدول نتایج درین همطسیتگی  .های آنترووومتری و تعادل ایستا و ود نداشتبین وییگی داریابرتر هیچ ارتطاا معنبرتر و  یر

 هیای آنتروویومتریکی منتبین از آزمیونوییگیی تعادل ایستا و ووییا از بینیا العات،  هت ویش و تحلید توزیه روند دنطال به (.2 دول)است 
به نتایج رگرسیون چند متغیره  . با تو هآورده شده است 3ول  د در حاصد نتایج. گردید استفاده( Stepwise)روش  چند متغیره خ ی رگرسیون

دهد. در تعادل ایستا در برتر را تودیو می ز بر روی وایبا چشا با ایستا درصد تغیییرات تعادل 3/2درصد تغیییرات تعادل وویا و  1/2 ول ساع وا 
 دار نطود و متغیرهیایامعن ANOVA دول  Pمقدار  (چشا بسته، وای  یربرتر، چشا بسته، وای برتر، چشا باز، وای  یربرترسه موقعیت دیگر )

انویام  SPSS (Version 15,SPSS Inc)افیزار تفاده از نیرماسی بیا یآمار محاسطات بینی تعادل ایستا را نداشتند.آنترووومتریکی قدرت ویش
 .در ن ر گرفته شد P≤0.05داری برای محاسطات اگردید و س و معن

 

 

2/34 متر(محیط ساع وا )سانتی ± 75/4  

3/21 متر(محیط قوس وا )سانتی ± 02/2  

1/49 متر(محیط ران )سانتی ± 30/6  

6/7 تعادل وویا )ثانیه( ± 71/0  

21/28 ر )ثانیه(تعادل ایستا با چشا باز، وای برت ± 71/10  

7/18 تعادل ایستا با چشا باز، وای  یربرتر )ثانیه( ± 08/7  

1/6 تعادل ایستا با چشا بسته، وای برتر )ثانیه( ± 72/2  

6/3 تعادل ایستا با چشا بسته، وای  یربرتر )ثانیه( ± 07/2  

 ای تعادل پویا نقطه. پراکندگی 1نمودار 
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 برترموقعیت پای برتر و غیر 2ای تعادل ایستا با چشم باز در . پراکندگی نقطه3نمودار 
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 های آنتروپومتریکی، تعادل ایستا و پویاضرایب همبستگی پیرسون بین ویژگی :2جدول 

 متغیر
 r یاتعادل پو

(P) 

تعادل ایستا با 

 چشم باز، پای

 r برتر

(P) 

تعادل ایستا با 

چشم باز، پای 

 r غیربرتر

(P) 

تعادل ایستا با 

چشم بسته، پای 

 r برتر

(P) 

تعادل ایستا با 

چشم بسته، پای 

 r غیربرتر

(P) 

 وزن )کیلوگرم(
096/0 

(230/0) 

025/0 

(753/0) 

051/0- 

(523/0) 

009/0- 

(906)/0 

019/0- 

(814/0) 

 متر(قد )سانتی
129/0- 

(107/0) 

096/0 

(232/0) 

045/0 

(573/0) 

138/0 

(083/0) 

052/0 

(513/09 

 ( kg / m2) شاخص توده بدنی
*164/0 

(040/0) 

013/0- 

(873/0) 

075/0- 

(350/0) 

070/0- 

(381/0) 

037/0- 

(643/0) 

 دور کمر
025/0 

(751/0) 

021/0 

(794/0) 

012/0- 

(878/0) 

071/0 

(374/0) 

076/0 

(341/0) 

 دور باسن
014/0- 

(865/0) 

019/0 

(813/0) 

043/0- 

(589/0) 

025/0 

(754/0) 

042/0 

(604/0) 

 نسبت دور کمر به دور باسن
060/0 

(453/0) 

028/0 

(726/0 

041/0 

(608/0) 

116/0 

(146/0) 

097/0 

(226/0) 

 متر(طول ران )سانتی
124/0 

(122/0) 

059/0 

(464/0) 

035/0- 

(665/0) 

141/0 

(076/0) 

126/0 

(115/0) 

 متر(طول ساق پا )سانتی
*164/0- 

(039/0) 

*172/0 

(031/0) 

108/0 

 (176/0) 

129/0 

 (107/0) 

043/0 

 (595/0) 

 متر(طول پا )سانتی
109/0 

 (172/0) 

063/0 

 (430/0) 

039/0- 

(629/0) 

140/0 

(079/0) 

138/0 

 (084/0) 

 متر(محیط ران)سانتی
033/0 

 (682/0) 

039/0 

 (623/0) 

009/0 

 (910/0) 

034/0 

 (673/0) 

086/0 

 (280/0) 

 متر(محیط ساق پا )سانتی
072/0- 

 (371/0) 

021/0 

(793/0) 

005/0 

 (954/0) 

065/0 

 (415/0) 

088/0 

 (273/0) 

 متر(محیط قوس پا )سانتی
040/0- 

(615/0) 

038/0 

 (634/0) 

076/0- 

 (345/0) 

047/0 

 (561/0) 

028/0 

 (728/0) 

)دو راهه( 05/0داری اهمبستگی در سطح معن  * 
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 هاي آنتروپومتریکی متغیر روي از پویا ایستا و تعادل بینیپیش ضریبو  (Stepwise)روش  چند متغیره آنالیز رگرسیون خطی .3 جدول

 متغیرها
 وزن

β 
(p) 

 قد

β 
(p) 

شاخص 

 توده بدنی

β (p) 

 دورکمر

β (p) 
 دورباسن

β (p) 

نسبت 

دور 

کمر به 

 باسن

β (p) 

طول 

 βران

(p) 

 طول ساق پا

β (p) 

طول 

 β پا

(p) 

محیط 

 β ران

(p) 

محیط 

ساق 

 βپا 

(p) 

محیط 

قوس 

 βپا 

(p) 

مجذور ضریب 

 تعدیل همبستگی

 (adj2R) شده

 021/0 - - - - (039/0)-164/0 - - - - - - - یاتعادل پو

تعادل ایستا 

باز، با چشم 

 برتر پای
- - - - - - - 

172/0 
(031/0) 

- - - - 023/0 

 

 گیریبحث و نتیجه

نسیطت دور دور کمر، دور باسن،  ،شاخه توده بدنی قد، وزن،های آنترووومتریکی )برخی وییگی بین ارتطاا بررسی ،حادر تحقیق انوام از هدف
تعیادل ایسیتا و ووییای  تکلییف یا یرا ( ومحییط کمیان ویا و محیط سیاع ویا ،، محیط ران ول وا ، ول ساع وا،  ول ران، کمر به دور باسن

های آنترووومتریک  ول سیاع ویا و شیاخه تیوده داری را بین شاخهانتایج م العه حادر و ود همطستگی معندانشوویان دختر  یرفعال بود. 
و  روی وای برتر نشان داد، بدین معنی که با افزایش  ول ساع تعادل وویا ر شرایط چشا باز بربدنی با تعادل وویا و  ول ساع وا با تعادل ایستا د

در وارامترهیای  شبرنوییان و همکیاران شید. نتیایج تحقییق حادیر بیا نتیایجایستا بهتر و با افزایش شاخه توده بدنی تعیادل ووییا کمتیر میی
 هایشاخه بین را داریامعن همطستگی عادل ایستا در بعضی  هات ناهمسو بود. برنویان و ودمرتطط با تعادل وویا همسو و در ت کیآنترووومتری

 فرد قد  ول چه هر که معنی بدین داد، نشان ایستا تعادل شاخه توده بدنی با و ساع محیط ران، لگن، محیط قد، وزن، محیط آنترووومتریک

-هداری بین محیط اندام تحتانی و تعادل ایستا یافت نشد و بیامعن هیچ راب ه حادر تحقیقه در کالیدر ح [7].است کمتر ایستا تعادل باشد، بیشتر
نشید، تنهیا  مشاهدهبرتر بسته بر روی وای برتر و  یر باز و شرایط چشادر های آنترووومتریکی و تعادل ایستا ای بین وییگی ور کلی هیچ راب ه

در آمیادگی  سیمانی و رسد این اختالف بیه دلیید تفیاوت تعادل ایستا با چشمان باز مشاهده شد. به ن ر میارتطاا دعیفی بین  ول ساع وا و 
همه افراد  یرورزشیکار  حادر تحقیقهای آزمودنیدر حالی که ها در تحقیق برنویان ورزشکار بودند آزمودنی چرا که بود هاآزمودنیترکین بدن 

از  هاتی همسیو و  اکطری و همکاراننتایج تحقیق حادر با تحقیق  ور مشابه، کنترل واسچر مهارت بیشتری دارند. بهو افراد ورزشکار در  بودند
های آنترووومتری دییده نشید های تعادل ایستا و شاخهبین شاخه داریامعنارتطاا اکطری و همکاران از  هاتی دیگر ناهمسو است. در تحقیق 

هیای تعیادل دینامییک و ج تحقیق حادر در شرایط چشمان بسته همسو است. همچنین ارتطاا متوس ی بین شیاخهکه این عدم ارتطاا با نتای
گییری ا العیات ها و نحیوه انیدازهرسد علت تفاوت در نتایج این دو تحقیق سن و نور آزمودنیبه ن ر می [8].های آنترووومتری دیده شدشاخه

های دیده شده در تعادل در گیروه میردان و زنیان بیه دلیید ، مردان نیز مورد م العه قرار گرفتند که تفاوتباشد. در تحقیق  یاثی عالوه بر زنان
سیسیتا تعیادلی بیایودک   باشد. همچنین تعادل در تحقیق  یاثی با استفاده ازهای آنترووومتریکی مردان و زنان میهای اولیه در شاخهتفاوت
 گیری شد.های میدانی اندازهبا استفاده از آزمونحادر تحقیق های دادهکه در صورتی ،گیری شده استاندازه
و  کیاباز با نتایج تحقیق  ایستادن بر روی وای برتر با چشا در شرایط در بررسی ارتطاا بین تعادل ایستا و  ول ساع وا حادر تحقیقنتایج 

، بهارلوئی [12]همکاران و گریوتحقیق در تحقیق حادر با  تعادل وویابا  بدنی خه تودهشادار بین او ود راب ه معن [11].داشتهمبوانی  همکارش
تواند این مساله باشد که چربی ادافی در تعامد مفاصد و عضالت که در دلید این ارتطاا می همسو بود. [13]و وارسه و صلو  و [9]و نودهی مقدم

 [14].کندد، اختالل ایواد میباشیتعادل ووسچر و ظرفیت عملکردی حائز اهمیت م

به یک نتیوه کلی  رسیدندر تحقیقات انوام شده، های آنترووومتریکی وییگیو  هاآزمودنیه علت تفاوت در روش ارزیابی تعادل، بدر مومور 
تعادل یک تعامد ویچیده از عوامد چرا که حفظ  ،رسدادل بر اساس یک عامد منفرد صحیو به ن ر نمیبینی تعویش باشد. همچنینمیسر نمی

 ، بینایی و ح  عمقینور استراتیی حفظ تعادل، شدهفعال تعضال سینرژیچندگانه داخلی و خار ی است و فاکتورهایی مانند فعالیت عضالنی، 
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به  حادر تحقیق مورد استفاده دریکی نترووومترکدام از وارامترهای آنشان داد که هیچنیز  حادر تحقیق نتایج [15].باید مورد تو ه قرار گیرندنیز 
 ز هدر ن ر گرفتن این عوامد آنترووومتریکی ب و سالا تحت تاثیر قرار دهد یرفعال و تعادل را در زنان  وان   ور ق عیبه تواندتنهایی نمی

به هر حال  رسد.ین  معیت دروری به ن ر نمیهای میدانی و در اشاخه توده بدنی و  ول ساع در م العه تعادل ایستا و وویا در تست
 های دیگر مورد نیاز است. تحقیقات بیشتری برای تایید این راب ه در  معیت

 منابع
1. Fabunmi AA, Gbiri CA. Relationship between balance performance in the elderly and some anthropometric 

variables. African Journal of Medicine and Medical Sciences. 2008; 37(4), 321-326. 

2. Sadeghi H, Noori SH. Reliability of functional tests of static, semi dynamic and dynamic balance in ectomorph 

young women. Sport Medicine. 2015; 7(1): 35-55. 

3. Bressel E, Yonker JC, Kras J, Heath EM. Comparison of static and dynamic balance in female collegiate soccer, 

basketball and gymnastics athletes. Journal of Athletic Training. 2007; 42(1): 42-46. 

4. Shumway-Cook A, Woollacott MH. Motor control: translating research into clinical practice. 1th Ed. Lippincott 

Williams and Wilkins, United Stated, 2006. 

5. Palmieri RM, Ingersoll CD, Cordova ML, Kinzey SJ, Stone MB, Krause BA. The effect of a simulated knee 

joint effusion on postural control in healthy subjects. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2003; 

84(7): 1076-1079.  

6. Hobbs M.L. Dynamic Balance and Basketball Playing Ability. Unpublished master’s thesis, Texas State 

University. 2008. 

7. Berenjian Tabrizi H, Abbasi A, Jahadian H. Comparison of static and dynamic balance and its relationship with 

anthropometric characteristics in athletes of selected sports. Sport Sciences. 2014; 6(4): 33-36. 

8. Akbari A, Ghiasi F, Papoli R, Jalali M A. Relationship between static and dynamic postural stability index and 

anthropometrics index in healthy men and women with normal BMI index. Journal of Sabzevar University of 

Medical Science. 2014; 21(2): 241-251.  

9. Baharlouie H, Nodehi Moghadam A. Correlation between body mass index postural balances in elderly. Journal 

of Rehabilitation. 2012; 12(4): 49-54.  

10. Irez GB. The Relationship with Balance, Foot Posture, and Foot Size in School of Physical Education and Sports 

Students. Academic Journals, Educational Research and Reviews. 2014; 9(16): 554-554. 

11. Kim BJ, Lee JY.The relationship between some anthropometric characteristics at different levels of difficulty 

with balance. Aula Orientalis. 2014; (2): 36-48. 

12. Greve JMDA, Cuğ M, Dülgeroğlu D, Brech GC ,Alonso AC. Relationship between Anthropometric Factors, 

Gender, and Balance under Unstable Conditions in Young Adults. Hindawi Publishing Corporation. BioMed 

Research International. 2013; 2013: Article ID 850424.  

13. Parseh A, Solhjoo MH. Studying the relationship between body mass index with speed, agility and balance in 

male students of 13-15 years old. Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, 2015; 5 (S2): 382-

387. 

14. Błaszczyk JW, Cieślinska-Świder J, Plewa M, Zahorska-Markiewicz B, Markiewicz A. Effects of excessive 

body weight on postural control. Journal of Biomechanics, 2009; 42(9): 1295-300. 

15. Shumway-Cook A. Motor Control, theory and practical application. 2nd Edition. Maryland. William & Wilkins, 

1995; 222-228.  

 


