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 :چکیده

 کار حین در سقوط از ارتفاع در حوادث محرک یک عامل عنوانبه تعادل دندا دست از: و هدف مقدمه

 بر آمادگي پا و مورفولوژیكي آناتومیكي هایویژگي که رسدمي نظربهاست.  شده مشخص ساز و ساخت

ارزیابي میزان تعادل استاتیک و  هدف با حاضر تحقیق نتیجه است. در تأثیرگذار تعادل جمله از حرکتي افراد

 .شد انجام های آنتروپومتری مرتبط در کارگران ساختمانيارتباط آن با شاخص تعیینینامیک و د

 از کارگران ساختماني شهر نفر 114 در بین 1398 سال در تحلیلي -توصیفي مطالعه این :کار مواد و روش

مرتبط  منتخبروپومتریک انجام شد. پس از تكمیل پرسشنامه دموگرافیک و تعیین معیار ورود، ابعاد آنت قزوین

 عرض قدامي و خلفي کف پا، عرض مچ پا،وزن، طول پا، طول کف پا، سطح کف پا، ، نظیر قد، تعادلبا 

 از استفاده با، افت استخوان ناوی، مرکز ثقل و قد نشسته به طول پا محیط رانمحیط مچ پا،  عرض لگن،

 کفش فاقد و داشتند تن به سبک لباس حالیكه در مودنيبرای هر آز دیجیتالي، ترازوی و متر کالیپر، دستگاه

ها توسط دستگاه استابیلومتر در حالت ایستاده آزمودنيدستگاهي سپس تعادل استاتیک . شد گیریبودند، اندازه

تعادل دینامیک دستگاهي با  .ندارزیابي شدتوسط آزمون استورک  تعادل استاتیک غیردستگاهيو  با چشم باز

 سه در YBTاز  استفاده با دینامیک غیردستگاهي تعادل و دو تخته چوبيستگاه استابیلومتر و استفاده از د

بررسي  25نسخه  SPSSافزار در نرمآماری مرتبط های نتایج با استفاده از آزمون .شدند گیریاندازه جهت

  شدند.

در طبقه ضعیف و خیلي ضعیف درصد از کارگران ساختماني از نظر تعادل استاتیک دستگاهي  8/29 :هایافته

از نقطه داشتند. سن و وزن افراد بر اساس آزمون پیرسون و اسپرمن با درصد شاخص انحراف معیار  قرار

وزن و سطح کف پا از عوامل  ، سن،چندگانهی را نشان دادند. بر اساس رگرسیون خطي دارمعنيارتباط تعادل 

 فاصلهمیانگین  بیشترین باشند.استاتیک کارگران ساختماني ميکننده درصد انحراف از نقطه تعادل  بینيپیش
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 و 23/92 ± 43/12 به ترتیب چپ و راست پای برایکه  بود قدامي جهت در YBT تست نرمال دسترسي

با میانگین دسترسي  استخوان ناوی افت و پا طول بین داریمعني منفي همبستگي. بود درصد 28/92 ± 26/9

میانگین دسترسي ترکیبي  با پا طول به نشسته قد نسبت بین داریمثبت و معني مبستگيه و ترکیبي نرمال شده

 .داشت وجود پا دو هر در نرمال شده

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که در جامعه کارگران ساختماني سالم با توده بدني نرمال،  :گیریبحث و نتیجه

و پارامترهای سن، افت تاثیرگذار بر تعادل استاتیک  پارامترهای آنتروپومتری سن، وزن و سطح پا از عوامل

 .باشنداستخوان ناوی، طول پا و سطح پا از عوامل تاثیرگذار بر تعادل دینامیک مي

 ، دینامیکتعادل، کارگران ساختمانيآنتروپومتری، استاتیک، : واژگان کلیدی
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Abstract: 

Background and aim: Loss of balance events has been defined as a primarily contributory 

risk factor associated with construction workers’ fall injuries. It seems that the anatomical and 

morphological characteristics of the foot affect the motor fitness of individuals, including 

balance. So, the purpose of the current study was to the assessment of static and dynamic 

balance and its relationship with related anthropometric indices in construction worker. 

Materials and methods: This Descriptive-Analytical study was conducted on 114 

construction workers in Qazvin province in 2019-2020. First, the construction workers were 

asked to complete the demographic questionnaire and the inclusion criteria were determined. 

Then anthropometric dimensions such as height, sitting height, weight, leg length, foot length, 

foot surface, ankle width, foot breadth, heel width, ankle circumference, thigh circumference, 

and hip breadth were measured for each subject. balance of participants was assessed with their 

open eyes and standing position using a Stabilometer device, Non-instrumental static balance 

was assessed by the Stork test.  Instrumental dynamic balance was measured using a 

stabilometer and two wooden boards and non-instrumental dynamic balance was measured 

using a YBT kit in three directions. The obtained data were analyzed using Kolmogorov-

Smirnov, Pearson and Spearman correlation, Paired sample t-test, Mann-Whitney U test, 

multiple nominal logistic regression, and multiple linear regression in SPSS software version 

25. 

Results: Twenty-nine point eight percent of construction workers were in weak and very weak 

classes in terms of static balance. The Pearson and spearman's correlation coefficient showed 

a significant relationship between age, weight, and Sway Index of individuals. In addition, 

multiple linear regression showed that age, weight, and foot surface of construction workers 

can predict the percentage of the Sway Index from the static balance point among construction 

workers. The highest average normalized reach distances of YBT were in the anterior direction, 

and were 92.23 ± 12.43% and 92.28 ± 9.26% for right and left foot, respectively. Both maximal 

and average normalized composite reach in the YBT in each leg were negatively correlated 

with leg length and navicular drop and positively correlated with the ratio of sitting height to 

leg length. 

Conclusion: The results of the current study indicated that demographic information such as 

age, anthropometric parameters of weight, and foot surface are effective factors on static 

balance demographic information such as age, anthropometric parameters of navicular drop, 
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leg length, and foot surface are effective factors on dynamic balance in a healthy construction 

workers’ community with a normal body mass index. 

Keywords: Anthropometry, Balance, Construction workers, Dynamic, Static 
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