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Objective This study aimed to investigate the relationship between Structure profile and sports perfor-
mance of the elite goalball players.
Methods The participants of this study were 30 goalball players competing in Iran’s men’s premium goalball 
league. Their anthropometric properties were measured. The performance of the players was assessed by 
filming and evaluating the matches. The Shapiro–Wilk test assessed the normality of data distribution. Due 
to the abnormality of the data distribution, the Spearman correlation coefficient test was used. 
Results The results showed no significant relationship between body composition and somatotype with per-
formance indices (P>0.05). However, significant relationships were seen between the efficiency of defense 
with weight (P=0.03) and body mass index (P=0.03) and also between the efficiency of penalty shots with the 
height of defense (P=0.005), the total length of the hand (P=0.02), and the length of two open arms (P=0.02). 
Furthermore, the relationships between the length of the foot and the efficiency of shots leading to the goal 
(P=0.009) and the efficiency of penalty shots (P=0.001) were significant. However, no significant relationship 
was observed between other anthropometric indices and the sports performance of the players.
Conclusion The present study results showed that despite the importance of anthropometric features, 
at the elite level; Experience, technique and practice and effort to improve performance in this field are 
much more important.
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Extended Abstract

1. Introduction

oday, sports for the disabled have become 
one of the most critical categories in the 
world of sports. Sports for the blind and 
visually impaired are of particular impor-

tance. According to the International Blind Sports Federa-
tion (IBSA), 115 countries currently have national federa-
tions active in this field. And Goalball participated in the 

T
Toronto Paralympic Games since 1976 [1]. Identifying 
the role of body physics dimensions (body type) and an-
thropometric dimensions in the optimal implementation of 
sports skills or designing training programs is attractive to 
athletes, coaches, and researchers.

The research that has been done so far in the field of goal-
ball sports were mainly in the field of evaluation of func-
tional, morphological, and anthropometric aspects, evalua-
tion of aerobic parameters in field tests [5, 6], technical and 
tactical functions [7, 8] and physiological responses [9]. 
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And only one study whose data was collected during the 
2012 London Olympics examined the relationship between 
anthropometric dimensions and the performance of elite 
goalball players [14].

However, it is important to know that the first study was 
conducted to examine the morphological characteristics 
of elite goalball athletes in Iran. Therefore, assuming the 
effect of anthropometric dimensions and body type on the 
performance of elite goalball players, this study aimed to 
investigate the relationship between structural profile and 
sports performance of elite goalball players.

2. Materials and Methods

To carry out the research steps, the researcher, after the 
necessary coordination with the National Blind Sports 
Federation and Visually Impaired, attended the site of the 
Goalball National Championships. The statistical popu-
lation of this study was 48 players from 8 national goal-
ball leagues. 30 subjects with Mean±SA age: 27.30±5.40 
years, Mean±SA height: 1.78±0.04 m, Mean±SA weight: 
82.83±11.62 kg, Mean±SA body mass index: 26.07±3.74 
kg square meters were purposefully selected.

Inclusion criteria included participating in at least two 
matches and attending the game for at least twenty-two 
minutes (average minutes when all 48 players were on the 
field). Before receiving the consent to announce the readi-
ness of the subjects to participate in this study, the neces-
sary information for the players and the team leader about 
the purpose and manner of conducting this research and the 
points that the subjects should observe to participate in this 
study were stated.

After completing the consent form, personal information 
and medical and sports records were collected through a 
questionnaire and interview. A researcher performed all 
measurements with a tool based on the standard methods 
recommended by the International Association for the Ad-
visory Anthropometric Advancement (ISAK). At the end of 
the evaluations, the Shapiro-Wilk test was used to check 
the normality of data distribution. Due to the non-normality 
of data distribution, non-parametric Spearman correlation 
coefficient tests were used to test the hypotheses.

None of the measurements were performed before and 
after the match, and all stages of the research were com-
pleted in the players’ free time. In this study, a wall scaler 
(Seca) made in Germany with an accuracy of 1 mm was 
used to measure the height of the subjects, a digital scale 
(Seca) made in Germany with an accuracy of 0.01 kg was 
used to measure the weight of the subjects, the Lufkin tape 
meter with an accuracy of 1 mm was used to measure the 
circumference of the limbs and the length of the two open 
arms (Arm Span), Mitutoyo calipers with a precision of 1 
mm made in Japan were used to measure arm and thigh 
bone widths, a caliper (Lafayette) with an accuracy of 1 
mm made in the USA was used to measure the thickness 
of subcutaneous fat and an Iranian segment meter with an 
accuracy of 1 mm was used to measure the length of the 
limbs.

3. Results

Descriptive statistics including age, weight, height, and 
body mass index (BMI) of the subjects were measured 
before the test, the results of which are summarized in the 
Table 1.

Table 1. Demographic characteristics of the participants

Variable Mean±SD Variable Mean±SD

Age 27.30±5.40 Total hand length (cm) 78.20±2.91

Height (m) 1.87±0.04 Palm length (cm) 19.06±0.80

Weight (kg) 82.83±11.62 Arm length (cm) 32.81±3.77

Body mass index (kg/m2) 26.07±3.74 Length of open arms (cm) 182.05±6.30

fat percentage 13.05±7.02 Total leg length (cm) 86.25±4.60

Somatotype (endomorph) 4.89±0.37 Sole length (cm) 26.55±1.22

Defense height length (cm) 2.32±0.06 Leg length (cm) 42.35±8.60
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The results of examining the hypotheses showed no sig-
nificant relationship between body composition and so-
matotype with functional indicators (P>0.05). However, 
between the efficiency of defenses with weight (P=0.03) 
and body mass index (P=0.03) and between the efficiency 
of shots in the penalty with the length of the defense height 
(P=0.005), the total length of the hand (P=0.02) and the 
length of the two open hands (P=0.02) a significant rela-
tionship was observed.

Also, this relationship between the length of the sole and 
the efficiency of shots leading to the goal (P=0.009) and the 
efficiency of shots in the penalty (P=0.001) was significant. 
However, no significant relationship was observed between 
other anthropometric features and dimensions of athletic 
performance.

4. Conclusion

In this study, the structural characteristics of elite goalball 
players were examined, the efficiency of defenses indicated 
high-quality defense, and the player saved the ball in the 
area where the shot was taken. The player does this with 
a dive and grabs the ball. One of the factors that can cause 
such a quality in the defensive performance of players is 
anthropometric dimensions such as height and weight [10-
14], and the relationship between defense efficiency with 
weight and body mass index in this study can confirm this. 
Thus, taller height covers more ground area, and more 
muscle mass and lower fat percentage also cause agility and 
faster performance during the defense.

Another indicator was the effectiveness of the penalty 
shootout, which examined the goals scored on penalties. 
In this study, the relationship between shots in the penalty 
with the total length of the hand and the length of the two 
open arms and the height was significant. And it can be con-
firmed that goalball players throw the ball to the opponent 
ground more quickly when attacking with higher height 
and hand [10-24]. According to the results, the structural 
profile is very important in the success of goalball players 
and reaching national levels.

But at the elite level, factors such as experience, basic 
training, technical factors, and spatial orientation are more 
effective factors in the success of elite players. Dingley et 
al. believe that after developing compensatory motor skills, 
trainers can consider body size for specific disabilities as 
a secondary measure of improving power production and, 
consequently, speed [27].
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هدف پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط میان نیم رخ ساختاری و عملکرد ورزشی بازیکنان گلبال نخبه کشور انجام شد. 
روش ها برای انجام این مطالعه سی نفر از بازیکنان مرد حاضر در مسابقات قهرمانی کشور تیم های دسته یک گلبال کشور انتخاب شدند. 
سپس شاخص های آنتروپومتریکی آزمودنی ها اندازه گیری و عملکرد بازیکنان با فیلم برداری از مسابقات ارزیابی شد. پس از اتمام ارزیابی ها 
از آزمون شاپیرو ویلک برای بررسی نرمال بودن توزیع داده ها استفاده شد و با توجه به نرمال نبودن توزیع داده ها از آزمون های ناپارامتریک 

ضریب همبستگی اسپیرمن برای بررسی فرضیه ها استفاده شد. 

یافته ها نتایج حاصل از بررسی فرضیه ها نشان داد ارتباط معناداری بین ترکیب بدنی و سوماتوتیپ با شاخص های عملکردی 
وجود ندارد )P<0/05(. با این حال بین بازده دفاع ها با وزن )P=0/03( و شاخص توده بدنی )P=0/03( و نیز بین بازده شوت ها 
در پنالتی با طول قد دفاع )P=0/005(، طول کل دست )P=0/02( و طول دو دست باز )P=0/02( ارتباط معناداری مشاهده شد. 
همچنین این ارتباط بین طول کف پا با بازده شوت های منجر به گل )P=0/009( و بازده شوت ها در پنالتی )P=0/001( معنادار 

بود. با این حال، بین سایر ویژگی های آنتروپومتریک و ابعاد عملکرد ورزشی ارتباط معناداری مشاهده نشد. 

نتیجه گیری نتایج مطالعه حاضر نشان داد که با وجود اهمیت ویژگی های آنتروپومتریک، تجربه، تکنیک، تمرین و تالش در بهبود عملکرد 
در این رشته بسیار مهم تر است.

کلیدواژه ها: 
شاخص های 

آنتروپومتریک، 
سوماتوتایپ، عملکرد 

ورزشی، اختالل بینایی

اطالعات مقاله:
تاریخ دریافت: 12 مرداد 1400

تاریخ پذیرش: 19 شهریور 1400
تاریخ انتشار: 10 آذر 1400

مقدمه

امروزه ورزش معلولین تبدیل به یکی از مقوله های مهم دنیای 
ورزش شده است. در این میان ورزش نابینایان و افراد دچار اختالل 
بینایی اهمیت ویژه ای دارد، به گونه ای که طبق آمار فدراسیون جهانی 
ورزش های نابینایان، هم اکنون 115 کشور فدراسیون ملی فعال 
دارند و در سراسر جهان حدود پنج هزار نفر از افراد دچار اختالل 

بینایی در تنوع زیادی از ورزش های حرفه ای مشغول هستند.

رشته های  محبوب ترین  و  مهم ترین  جزء  بی تردید  که  گلبال 
ورزشی در میان نابینایان محسوب می شود، می تواند با ورزش هایی 
مانند والیبال و تنیس برای افراد عادی البته با توجه به حرکات 
انفجاری و تکراری ویژه این ورزش مقایسه شود؛ بنابراین انجام 
بسیار  گلبال  ویژه  تعادلی  و  مقاومتی  توانی،  قدرتی،  تمرینات 

اهمیت دارد ]1[. 

قطعًا هدف اصلی در هر ورزش حرفه ای کسب امتیاز بیشتر است 

و به طور خاص در گلبال، زدن گل بیشتر و دریافت گل کمتر اهمیت 
دارد که برای رسیدن به این هدف بازیکنان عالوه بر مباحث تکنیکی 
و تاکتیکی تیمی، باید در بخش حمله و دفاع در تمام زمینه های 
آمادگی جسمانی به نحو مطلوب خود را ارتقا دهند ]2[ و به صورت 
از ورزش های سرعتی، چالش برانگیز،  به عنوان یکی  کلی، گلبال 
تکنیکی و رقابتی برای مردان و زنان دچار اختالل بینایی محسوب 

می شود ]3[.

شناسایی نقش ابعاد فیزیک بدن )تیپ بدنی( و ابعاد آنتروپومتریک 
در اجرای بهینه مهارت های ورزشی یا طراحی برنامه های تمرینی 
توجه  با  دارد.  قرار  پژوهشگران  و  مربیان  ورزشکاران،  توجه  مورد 
به اینکه ویژگی های فیزیکی از فردی به فرد دیگر متفاوت است 
و عملکرد افراد نیز تحت تأثیر ویژگی های فیزیکی بدن قرار دارد، 
در اغلب مطالعات در حوزه ورزش به این موضوع توجه شده است. 

تحقیقاتی که تاکنون در زمینه ورزش گلبال انجام شده، بیشتر در 
زمینه ارزیابی جنبه های عملکردی، مورفولوژیکی و آنتروپومتریکی، 

1. گروه آسیب های ورزشی و تمرینات اصالحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیالن، رشت، ایران.
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ارزیابی پارامترهای هوازی در تست های میدانی ]5 ،4[، عملکردهای 
فنی و تاکتیکی ]7 ،6[ و پاسخ های فیزیولوژیکی ]8[ بوده است. 
تیم های  رتبه  بین  ارتباط  به  خود  مطالعه  در  همکاران  و  رومانو 
 )Ratio of Waist to Hip( گلبال مردان با نسبت دور کمر به باسن
اشاره کردند ]9[، اما اصالن و همکاران در مطالعه خود هیچ ارتباط 
معناداری بین موفقیت ورزشی در یک دوره مسابقات و ترکیب بدنی 

در اعضای تیم های گلبال گزارش نکرده اند ]10[. 

مطالعات در رشته های مختلف ورزشی معلولین همچون بسکتبال 
با ویلچر، راگبی با ویلچر، هاکی روی یخ به بررسی عملکرد بازیکنان 
و  مولیک   .]11،  12[ پرداخته اند  مسابقات  در  آنها  اثربخشی  و 
همکاران در پژوهشی که داده های آن در طی بازی های پارالمپیک 
2012 لندن جمع آوری شده بود، به بررسی ارتباط عملکرد بازیکنان 
نخبه گلبال با درجه اختالل بینایی و شاخص های آنتروپومتریک 
پرداختند. نتایج تحقیق آن ها نشان داد هیچ ارتباط معناداری بین 
شاخص های آنتروپومتریک )قد، وزن، قد خوابیده در حالت دفاع، 
طول دو دست باز )Arm Span(( و شاخص های عملکرد بازیکنان 

نخبه وجود ندارد ]13[. 

نمایش  برای  گسترده  تالش های  و  پارالمپیک  جنبش  اهداف 
توانمندی های افراد دچار معلولیت، موجب اعتبار و رونق روز افزون 
رقابت های ورزشی معلولین شده است. با توجه به توسعه ورزش 
برای افراد دچار اختالل بینایی توسعه ادبیات پژوهشی با موضوع 
افراد  هدفمند  انتخاب  در  ورزش  مربیان  به  می تواند  پیکرسنجی 
تازه وارد به سوی ورزش های سازگارتر با ابعاد پیکری فرد کمک 
کند. موفقیت در هر رشته ورزشی، حاصل تعامل پیچیده عوامل 
آنتروپومتریک، بیومکانیک، آمادگی جسمانی و روان شناختی است 
و تجزیه و تحلیل این شاخص ها با روش های استاندارد به بهبود 
برنامه های تمرینی مخصوص آن رشته  عملکرد و بهینه ساختن 
ورزشی و همچنین استعدادیابی و انتخاب اعضای اصلی تیم های 

ملی کمک می کند ]7[. 

نیم رخ  تهیه  به  نیاز  احساس  از  حاکی  موضوعات  این  تمام 
آنتروپومتریک گلبالیست ها و ارتباط آن را با شاخص های عملکرد 
آنها در مسابقات نمایان می سازد، در نتیجه با فرض تأثیر گذاری ابعاد 
آنتروپومتریک و تیپ بدنی بر عملکرد بازیکنان نخبه گلبال هدف از 
انجام پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین نیم رخ ساختاری و عملکرد 

ورزشی بازیکنان نخبه گلبال بود.

روش شناسی

این پژوهش از نوع مطالعات همبستگی بود. پژوهشگر به منظور 
فدراسیون  با  الزم  هماهنگی های  از  پس  تحقیق،  مراحل  انجام 
ورزش های نابینایان و کم بینایان کشور در محل برگزاری بازی های 
قهرمانی کشور گلبال در شهرستان بابلسر حضور یافت. جامعه آماری 
این پژوهش بازیکنان هشت تیم دسته یک گلبال کشور به تعداد 
48 نفر بودند. تعداد سی آزمودنی با سن: 5/40 ± 27/30 سال، قد: 

توده  شاخص  کیلوگرم،   82/83 ± 11/62 وزن:  متر،   1/78 ± 0/04
بدنی: 3/74 ± 26/07 کیلوگرم بر مترمربع به صورت هدفمند انتخاب 

شدند. 

معیارهای ورود به تحقیق شرکت داشتن در حداقل دو مسابقه و 
همچنین حداقل 22 دقیقه )متوسط دقایقی که تمام 48 بازیکن در 
زمین مسابقه حضور داشته اند( حضور در جریان بازی بود. پیش از 
دریافت رضایت نامه از آزمودنی ها جهت اعالم آمادگی برای شرکت 
در این پژوهش، اطالعات الزم در خصوص هدف و نحوه اجرای این 
پژوهش و نکاتی که می بایست برای شرکت در این مطالعه از طرف 
آزمودنی ها رعایت شود، برای آن ها و همچنین سرپرست تیم بازیکن 

بیان شد. 

پس از تکمیل فرم رضایت نامه، اطالعات فردی و سوابق پزشکی 
و ورزشی از طریق پرسش نامه و به وسیله مصاحبه جمع آوری شد. 
تمام اندازه گیری ها بر اساس روش های استاندارد پیشنهادی انجمن 
بین المللی پیش برد آنتروپومتریکی )ISAK(، توسط یک محقق و 
با یک ابزار اجرا و ثبت شد ]14[. هیچ یک از اندازه  گیری ها در قبل 
و بعد از مسابقه انجام نشد و تمام مراحل پژوهش در اوقات فراغت 

بازیکنان انجام شد. 

در پژوهش حاضر از قدسنج دیواری Seca ساخت کشور آلمان 
ترازوی  آزمودنی ها،  قد  اندازه گیری  برای  میلی متر  یک  دقت  با 
دیجیتال مارک Seca ساخت کشور آلمان با دقت 0/01 کیلوگرم 
برای اندازه گیری وزن آزمودنی ها، متر نواری مدل Lufkin با دقت 
یک میلی متر برای اندازه گیری محیط اندام ها و Arm span، کولیس 
با مارک Mitutoyo با دقت یک میلی متر ساخت کشور ژاپن برای 
اندازه گیری پهناهای استخوانی بازو و ران، از کالیپر Lafayette با 
دقت یک میلی متر ساخت کشور آمریکا برای اندازه گیری ضخامت 
چربی زیرپوستی و از سگمومتر ایرانی با دقت یک میلی متر برای 
اندازه گیری طول )بازو، کف دست، کل دست: سر زائده آخرومی تا 
سر انگشت وسط، کل پا: از خار خاصره قدامی فوقانی تا زمین، ساق 

و طول کف پا( استفاده شد. 

طول قد دفاع

برای اندازه گیری طول قد دفاع، آزمودنی ها مانند حالتی که در 
جریان بازی برای دفاع توپ به صورت دراز کش با دست ها و پاهای 
کشیده قرار می گیرند، دراز کشیده و فاصله نوک انگشت وسطی 

دست تا نوک بلندترین انگشت پا با متر اندازه گرفته شد ]13[.

اندازه گیری ترکیب بدنی

 اطالعات مربوط به درصد چربی بدن بر اساس روش جکسون و 
پوالک محاسبه شد. بدین منظور ضخامت چربی زیر پوستی هفت 
نقطه از بدن شامل نقاط ران، تحت کتفی، فوق خاصره، سه سر بازو، 
سینه ای، شکم، زیربغلی میانی توسط کالیپرالفایت اندازه گیری شد 
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و توسط فرمول:

بدن= 1/112-0/00043499)00000055 /0 ( + مجموع  چگالی  
ضخامت هفت نقطه )مجموع ضخامت هفت نقطه( 2 -0/28826 
)سن( چگالی بدن هر فرد به دست آمد. پس از آن با استفاده از 

معادله بروزک درصد چربی فرد محاسبه شد. 

درصد چربی بدن= ) 4/57÷ چگالی بدن-4/142(×100 

تمام اندازه گیری ها از سمت راست بدن با سه بار تکرار انجام و 
میانگین سه بار اندازه گیری به عنوان عدد نهایی ثبت شد ]15[.

تعیین سوماتوتایپ

برای تعیین سوماتوتایپ از روش هیث و کارتر استفاده شد. در 
این روش با استفاده از اندازه های آنتروپومتریکی، از جمله قد و وزن، 
چربی زیر پوستی )سه سر، تحت کتفی، فوق خاصره ای و پشت 
پا،  بازو و ساق  ران، محیط  و  بازو  استخوان های  پهنای  پا(،  ساق 
سوماتوتایپ آزمودنی ها محاسبه و به منظور کاهش خطای انسانی و 
 1.2.5 Somatotype Calculator افزایش دقت محاسبات از نرم افزار

استفاده شد ]16[.

ارزیابی عملکرد بازیکنان در بازی گلبال

فیلم  از طریق دوربین  رقابت ها  از  این دوره  در  بازی ها  تمامی 
برداری شد و محل قرارگیری دوربین با نظر کمیته گلبال فدراسیون 
کشور تعیین شد. همچنین در طول مسابقه محقق تمام وقایع )مانند 
گل  ها، تصمیمات داور، شماره پیراهن بازیکنان بازی( را در برگه 
مخصوص محقق ساخته ثبت کردند. سپس بعد از اتمام مسابقات 
هر ویدئو توسط دو متخصص رشته گلبال معرفی شده از فدراسیون 
ورزش  های نابینایان، به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفت و 
مشاهدات آن ها در برگه مخصوص کارایی و عملکرد فرد در هنگام 
بازی ثبت گردید، و سپس روائی مشاهدات آنها برای هر فرد مورد 
سنجش قرار گرفت تا اطالعات حاصل از کیفیت عملکرد بازیکنان 

در طول بازی به درستی بیان شود ]13[.

شاخص های عملکرد ورزشی

شاخص های عملکرد ورزشی بازیکنان در مسابقات شامل موارد 
زیر در نظر گرفته شد: 

گل/لو رفتن پرتاب =دفاع حریف/لو رفتن توپ )بلک حریف(/لو 
رفتن توپ )مستقیم زدن به اوت(/دفاع )حفظ توپ توسط نفر اول(/

دفاع )حفظ توپ توسط نفر دوم(/دفاع به صورت برگشت توپ به 
حریف/دفاع بد و گل خوردن/دفاع خوب از پنالتی/دفاع بد از پنالتی/

پنالتی منجر به گل/از دست رفتن پنالتی/خطا/پرتاب چرخشی منجر 
به گل/پرتاب چرخشی از دست رفته/پرتاب به صورت سه گام گل/

پرتاب به صورت سه گام از دست رفته/پرتاب پرشی گل/پرتاب پرشی 
از دست  رفته/پرتاب ایستا گل/پرتاب ایستا از دست  رفته/النگ بال 

و های بال. 

همچنین جمع تعداد شوت ها، جمع دفاع ها، دفاع های پنالتی، 
شوت های پنالتی، شوت های با تکنیک چرخشی، شوت سه گام، 

شوت ایستا و شوت پرشی محاسبه شد ]13[.

اثربخشی  میزان  کردن  مشخص  منظور  به  زیر  فرمول های  از 
شاخص های عملکرد ورزشی در طول مسابقه استفاده شد: 

گل= بازده  به  منجر  های  شوت  شوت ها÷100× تمام  کل  تعداد 
شوت های منجر به گل

اولین  تعداد کل دفاع ها÷100×دفاع عالی و حفظ توپ توسط 
بازیکن= بازده دفاع ها

تعداد کل دفاع ها از پنالتی÷100× دفع پنالتی = بازده دفاع پناالتی ها

تعداد کل شوت ها در پنالتی÷ 100×تعداد گل کردن پنالتی=  بازده 
شوت ها در پنالتی

تعداد کل شوت های چرخشی÷100×تعداد گل ها در 

شوت  های چرخشی= بازده شوت های چرخشی

تعداد کل شوت های سه گام÷100×تعداد گل ها در شوت های سه 

جدول 1. آمار توصیفی متغیرهای تحقیق

میانگین±انحراف معیارمتغیر )cm(میانگین±انحراف معیارمتغیر

2/91 ± 78/20طول کل دست5/40 ± 27/30سن
)m( 0/80 ± 19/06طول کف دست0/04 ± 1/87قد

)kg( 3/77 ± 32/81طول بازو11/62 ± 82/83وزن
)kg/m2( 6/30 ± 182/05طول دو دست باز3/74 ± 26/07شاخص توده بدنی

4/60 ± 86/25طول کل پا7/02 ± 13/05درصد چربی
1/22 ± 26/55طول کف پا0/37 ± 4/89سوماتوتیپ )اندومورفی(

)cm( 8/60 ± 42/35طول ساق0/06 ± 2/32طول قد دفاع
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جدول 2. نتایج مربوط به بررسی همبستگی بین ترکیب بدنی و سوماتوتایپ با عملکرد ورزشی بازیکنان دسته یک گلبال مردان کشور

متغیر
سوماتوتایپ )اندومورفی(ترکیب بدنی

rr2Prr2P

0/150/020/400/220/040/23بازده شوت های منجر به گل
0/310/090/090/170/020/34-بازده دفاع ها

0/100/010/570/010/00010/92-بازده دفاع پنالتی ها
0/200/040/27-0/170/020/34بازده شوت ها در پنالتی

0/070/0040/700/030/00090/84-بازده شوت های چرخشی
0/190/030/310/250/060/16-بازده شوت های سه گام

جدول 3. نتایج مربوط به بررسی همبستگی بین قد، وزن، شاخص توده بدنی با عملکرد ورزشی بازیکنان دسته یک گلبال مردان کشور

متغیر
شاخص توده بدنیوزنقد

rr2Prr2Prr2P

0/010/0010/92-0/010/00010/94-0/050/0020/78-بازده شوت های منجر به گل
0/380/140/03-0/380/140/03-0/010/00010/93بازده دفاع ها

0/040/0010/810/070/0040/700/140/010/43-بازده دفاع پنالتی ها
0/030/0090/85-0/290/080/110/030/0090/85بازده شوت ها در پنالتی

0/020/0040/880/270/070/140/220/040/23-بازده شوت های چرخشی
0/190/030/310/110/010/540/190/030/29-بازده شوت های سه گام

جدول 4. نتایج مربوط به بررسی همبستگی بین شاخص های آنتروپومتریک )مرتبط با طول اندام فوقانی( با عملکرد ورزشی بازیکنان دسته یک گلبال مردان کشور

متغیر
طول دو دست بازطول بازوطول کف دستطول کل دستطول قد دفاع

rr2Prr2Prr2Prr2Prr2P

بازده شوت های 
0/1منجر به گل

9

0/0
3

0/3
1

-0
/03

0/0
09

0/8
6

-0
/03

0/0
09

0/8
7

-0
/160/0
2

0/3
7

0/0
5

0/0
02

0/7
8

0/1بازده دفاع ها
8

0/0
3

0/3
3

0/1
9

0/0
3

0/2
9

0/1
5

0/0
2

0/4
0

0/1
9

0/0
3

0/3
1

0/1
5

0/0
2

0/4
2

بازده دفاع 
0/0پنالتی ها

06

0/0
00

03

0/9
7

-0
/100/0
1

0/5
8

-0
/09

0/0
08

0/6
2

0/0
4

0/0
01

0/8
1

-0
/04

0/0
01

0/8
1

بازده شوت ها در 
0/5پنالتی

0

0/2
5

0/0
05

0/4
1

0/1
6

0/0
2

0/2
9

0/0
8

0/1
1

0/1
8

0/0
3

0/3
3

0/4
0

0/1
6

0/0
2

بازده شوت های 
0/1چرخشی

3

0/0
1

0/4
7

0/0
7

0/0
04

0/6
8

0/0
2

0/0
04

0/9
0

-0
/140/0
1

0/4
5

0/2
0

0/0
4

0/2
8

بازده شوت های 
0-سه گام

/190/0
3

0/3
0

-0
/190/0
3

0/3
0

-0
/250/0
6

0/1
7

-0
/170/0
2

0/3
4

-0
/150/0
2

0/4
1
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گام = بازده شوت های سه گام

در این مطالعه جهت بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها از آزمون 
شاپیرو ویک استفاده شد. از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن جهت 
بررسی ارتباط بین متغیرهای تحقیق و از آزمون کروسکال والیس 
جهت مقایسه بین گروه ها استفاده شد. همچنین تحلیل داده ها به 
وسیله نرم افزار spss نسخه 24 صورت گرفت. کد اخالق این پژوهش 
تربیت  پژوهشگاه  سوی  از   IR.SSRI.REC.1400.994 شناسه  با 

بدنی و علوم ورزشی دریافت شد.

نتایج

آمار توصیفی شامل سن، وزن، قد و شاخص توده بدنی آزمودنی ها 
پیش از انجام آزمون اندازه گیری شد که نتایج آن در جدول شماره 

1 خالصه شده است: 

با توجه به نرمال نبودن داده ها در متغیر عملکرد ورزشی و ترکیب 
آزمون ضریب  از  آنتروپومتریک  ویژگی های  و  سوماتوتایپ  بدنی، 
همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بین متغیرها استفاده شد که 

نتایج آن در جدول شماره 2 ارائه شده است.

نتایج جدول شماره 2 نشان داد ارتباط معناداری بین عملکرد 
ندارد  وجود  سوماتوتایپ  و  بدنی  ترکیب  با  بازیکنان  ورزشی 

 .)P<0/05(

نتایج مربوط به همبستگی بین بین قد، وزن، شاخص توده بدنی 
با عملکرد ورزشی در جدول شماره 3 ارائه شد.

عدم  نشان دهنده  اسپیرمن  همبستگی  آزمون  از  حاصل  نتایج 
وجود ارتباط معنادار بین متغیرهای عملکردی و فاکتورهای قد، وزن 
 )P=0/03( و شاخص توده بدنی )به غیر از متغیر بازده دفاع ها با وزن

و شاخص توده بدنی )P=0/03( بود.

نتایج مربوط به بررسی همبستگی بین شاخص های آنتروپومتریک 
)مرتبط با طول اندام فوقانی( با عملکرد ورزشی در جدول شماره 

4 ارائه شد.

عدم  نشان دهنده  اسپیرمن  همبستگی  آزمون  از  حاصل  نتایج 
شاخص های  و  عملکردی  متغیرهای  بین  معنادار  ارتباط  وجود 
آنتروپومتریک مرتبط با اندام فوقانی )به غیر از بازده شوت ها در 
پنالتی با طول قد دفاع )P=0/005(، طول کل دست )P=0/02( و 

طول دو دست و دو پا )P=0/02( بود.

نتایج مربوط به ارتباط بین شاخص های آنتروپومتریک )مرتبط با 
طول اندام تحتانی( با عملکرد ورزشی در جدول شماره 5 ارائه شد.

عدم  نشان دهنده  اسپیرمن  همبستگی  آزمون  از  حاصل  نتایج 
شاخص های  و  عملکردی  متغیرهای  بین  معنادار  ارتباط  وجود 
آنتروپومتریک مرتبط با طول اندام تحتانی به غیر از طول کف پا با 
بازده شوت های منجر به گل )P=0/009( و بازده شوت ها در پنالتی 

)P=0/001( بود.

بحث 

بدنی،  ترکیب  بین  ارتباط  بررسی  منظور  به  حاضر  پژوهش 
سوماتوتایپ و شاخص های آنتروپومتریک با عملکرد ورزشی بازیکنان 
نخبه گلبال کشور انجام شد. در این پژوهش از میان ویژگی های 
با وزن و شاخص  بازده دفاع ها  اندازه گیری شده، میان  ساختاری 
توده بدنی نیز بین بازده شوت ها در پنالتی با طول قد دفاع، طول 
کل دست و طول دو دست باز و بین طول کف پا با بازده شوت های 
منجر به گل و بازده شوت ها در پنالتی ارتباط معناداری مشاهده شد 
و در سایر متغیرها ارتباط معناداری با عملکرد ورزشی مشاهده نشد. 

خصوصیات ریخت شناسی، به عنوان شاخص اصلی رشد، تکامل 
و تمایز بافت و همچنین بلوغ عملکردی، پارامتر مهمی است که 
باید در روند تمرینات ورزشکاران بررسی شود. بسیاری از مطالعات 
در مورد موضوع پارامترهای ریخت شناسی در میان ورزشکاران در 
رشته های مختلف ورزشی با هدف انتخاب ویژگی هایی ورزشکاران 

نخبه تحقیق کردند ]18 ،17[.

و گزینش  نخبه  ورزشکاران  بر شناسایی  متمرکز  مطالعات  در 
استعدادهای ورزشی، ویژگی های آنتروپومتریک، یکی از مهم ترین 

جدول 5. نتایج مربوط به بررسی همبستگی بین شاخص های آنتروپومتریک )مرتبط با طول اندام تحتانی( با عملکرد ورزشی بازیکنان دسته یک گلبال مردان کشور

متغیر
طول کف پاطول ساقطول کل پا

rr2Prr2Prr2P

0/260/060/150/460/210/009-0/320/100/07-بازده شوت های منجر به گل
0/100/010/600/020/0040/910/210/040/26-بازده دفاع ها

0/010/00010/930/180/030/320/100/010/57بازده دفاع پنالتی ها
0/120/010/500/100/010/590/700/490/001بازده شوت ها در پنالتی

0/250/060/160/260/060/15-0/200/040/28-بازده شوت های چرخشی
0/130/010/460/030/00090/86-0/230/050/21-بازده شوت های سه گام
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برخی  در  همچنین  است.  پژوهشگران  توجه  مورد  شاخص های 
ورزش های پارا المپیکی این ویژگی ها در کالس بندی ورزشکاران 

دچار معلولیت نقش تعیین کننده دارند. 

گلبال به عنوان یک بازی منحصر به فرد که کپی هیچ ورزش فعلی 
نیست، توسط سه بازیکن دچار اختالل بینایی که در کالس های 
ورزشی ) B2 ،B1 و B3( طبقه بندی شده اند، انجام می شود. این 
رشته ورزشی مبتنی بر حس شنوایی و جهت گیری فضایی است. به 
نظر می رسد مشاهده مشخصات مورفولوژیکی ورزشکاران این رشته 
و تأثیر این ویژگی ها بر نحوه عملکرد بازیکنان در حمله و دفاع مؤثر 

باشد. 

با این حال، مطالعه در این زمینه محدود است. در زمینه ابعاد 
آنتروپومتری مطالعه حاضر با مطالعه اصالن و همکاران هم راستا 
است. آنها نیز ارتباطی بین سن، وزن و قد، شاخص توده بدن، درصد 
چربی بدن، توده با چربی و توده بدون چربی با عملکرد مشاهده 
نکردند، به صورتی که گروه های مورد مطالعه با عملکرد مطلوب 
در این متغیرها تفاوتی با گروه های مورد مطالعه با عملکرد ضعیف 
نداشتند ]10[، اما در مطالعه یوتویک و همکاران بازیکنان با وزن و 

چربی باالتر، سرعت پرتاب توپ بیشتری نیز داشته اند.

بر این اساس، آنها بیان کردند که بافت چربی و اضافه وزن عامل 
مثبتی بر سرعت پرتاب توپ در این ورزشکاران نیست و ممکن است 
یادگیری این تکنیک و تجربه تأثیر بیشتری نسبت عواملی چون 
ترکیب بدنی بر سرعت توپ داشته باشند ]19[. گوالرت و همکاران 
سطح باالی چربی بدن را برای عملکرد بی هوازی ورزشکاران رشته 

گلبال مضر دانستند ]20[. 

در مطالعه دیگری نیز بیان شد که عملکرد بازیکنان گلبال در 
ارتباط زیادی به مشخصات ساختاری آنها ندارد ]13[. مسابقات 

همکاران  و  کامپوس  دیگر، دی  مطالعه ای  در  و  راستا  همین  در 
ویژگی های آنتروپومتریک را در پرتاب توپ گلبال مؤثر ندانستند 
به  بوده،  نتایج متفاوت  بازیکنان  ارتباط عملکرد  ]21[. در زمینه 
صورتی که اسچیبر و همکاران گزارش دادند که گلبال ورزشی است 
که به فاکتورهای آمادگی جسمانی همچون قدرت و چابکی بسیار 
وابسته است ]22[. با این حال، پژوهش و تجربه طی سال ها نشان 
داد سطح تمرکز و درک فضایی، حس شنوایی و موقعیت سنجی 

برای موفقیت در این ورزش بسیار حیاتی است ]10[.

بازی  در  عملکردی  شاخص های  اثربخشی  حاضر،  پژوهش  در 
گلبال بررسی شد. بازده دفاع ها بیانگر دفاع با کیفیت عالی بود و 
حفظ توپ توسط بازیکن منطقه ای که شوت در آن انجام شده، 
صورت گرفته است و بازیکن با یک شیرجه و در اختیار گرفتن توپ 
این کار را انجام می دهد. این نوع کیفیت از دفاع چندین مزیت دارد. 
اواًل با در اختیار گرفتن توپ به صورت تک ضرب امکان ضد حمله 
سریع را فراهم می کند. دومًا بسیار مطمئن بوده و موجب به هم 
ریختگی دو هم تیمی دیگر نمی شود. سومًا می توان از ده ثانیه زمان 

تیم استفاده و از پنالتی خطای ده ثانیه جلوگیری کرد. 

یکی از عواملی که می تواند موجب چنین کیفیتی در عملکرد 
ابعاد شاخص قد و وزن است ]13-9[ که  بازیکنان شود،  دفاعی 
ارتباط بین بازده دفاع ها با وزن و شاخص توده بدنی در این مطالعه 
بلندتر  قد  به صورتی که  باشد،  این موضوع  تأیید کننده  می تواند 
موجب پوشش منطقه بیشتری از زمین شده و حجم عضالنی بیشتر 
و درصد چربی پایین تر نیز موجب چابکی و عملکرد سریع تری در 

هنگام دفاع می شود. 

پنالتی  در  شوت ها  بازده  اثربخشی  شاخص های  از  دیگر  یکی 
بود که به بررسی توپ های گل شده در زدن پنالتی پرداخته است. 
در این مطالعه، ارتباط بین شوت ها در پنالتی با طول کل دست 
و طول دو دست باز و طول قد کشیده معنادار بود. طبق قوانین 
اهرم ها، اهرم های بلند موجب نیروی خطی بیشتر شده و می تواند 
تأیید کننده این موضوع باشد که بازیکنان با دست بلند تر توپ با 
سرعت بیشتری به سمت زمین حرف پرتاب می کنند ]23-9[. در 
زمینه انجام ورزش گلبال توسط افراد نابینا می توان بیان کرد عالوه 
بر وضعیت تناسب اندام و مزایای سالمت، اعتماد به نفس پیدا کرده 
و با توسعه مهارت های اجتماعی بهتر می توانند خود را با محیط 

پیرامون ادغام کنند ]24[.

با توجه به اینکه مطالعات انجام شده در مورد سطح فعالیت بدنی، 
ترکیب بدن و درک کیفیت زندگی در افراد دچار اختالل بینایی 
بیان می کند، در این جمعیت در تمام دوره های سنی کاهش سطح 
فعالیت بدنی وجود داشته است ]25[. همچنین ورزش گلبال امکان 
توسعه توانایی های جسمی و رشد یک ارگانیسم را به عنوان یک 

مجموعه فراهم می کند ]26-2[. 

امروزه یکی از موضوعات مهم در دنیای ورزش حرفه  ای، هدایت 
افراد به سمت ورزش سازگار با تیپ ژنتیکی، بدنی و حتی تیپ 
روانی است. دینگلی و همکاران معتقدند، پس از توسعه مهارت های 
معلولیت های  برای  می توانند  پیکری  اندازه های  جبرانی  حرکتِی 
خاص به عنوان مقیاس ثانویه بهبود تولید توان و در نتیجه سرعت، 

مورد توجه مربیان قرار گیرند ]27[. 

گلبال  نخبه  بازیکنان  ساختاری  ویژگی های  پژوهش،  این  در 
با چند  آنتروپومتریک  تنها چند شاخص  مشاهده شد  و  بررسی 
شاخص عملکرد بازیکنان در مسابقه ارتباط معنادار دارند و با توجه 
به نتایج باید بیان کرد ارتباط چندانی بین نیم رخ ساختاری و عملکرد 
بازیکنان نخبه گلبال وجود ندارد. حال سؤال این است که دلیل این 
عدم ارتباط چیست؟ آیا ویژگی های آنتروپومتریک بازیکنان گلبال 

در موفقیت آنها بی تأثیر بوده یا تأثیر جزئی دارد؟

در پاسخ به این سؤاالت می توان بیان کرد از آنجا که آزمودنی های 
نتایج  این  با  هم راستا  که  مطالعاتی  از  بسیاری  و  حاضر  پژوهش 
بودند، از افراد نخبه یا در سطح باال استفاده کرده  و در واقع، این نوع 
پژوهش ها میان افرادی که طی سال ها به باالترین سطح رشته گلبال 
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رسیده اند، این ارتباط سنجی را انجام داده اند. 

این بازیکنان قطعًا از لحاظ آنتروپومتریک دارای ابعاد عالی در 
گروه افراد دچار اختالل بینایی بوده و همچنین از لحاظ ترکیب 
بدنی به دلیل تمرینات حرفه ای در حد مطلوبی قرار داشته اند و 
می توان این گونه بیان کرد که اندازه گیری ابعاد ساختاری بازیکنان 
نخبه گلبال می تواند توصیفی از نیم رخ ساختاری این بازینان باشد و 
مربیان می توانند به منظور انتخاب بازینکنان کارآمد تر از این اطالعات 
استفاده کنند و همان طور که گوالرت و همکاران در مطالعه خود 
تأکید کردند، در گلبال بیشتر باید به پروتکل های آموزش تکنیکی و 
فنی جهت بهبود توانایی عملکردی و کسب نتیجه مطلوب توجه کرد 
]20[ و در درجه بعد ویژگی های آنتروپومتریک را مد نظر قرار داد. 

نتیجه گیری نهایی

با توجه به نتایج به دست آمده، به نظر می رسد نیم رخ ساختاری 
در موفقیت بازیکنان گلبال و رسیدن به سطوح ملی اهمیت زیادی 
دارد، اما در سطوح نخبگی عواملی همچون تجربه، آموزش های پایه 
و عوامل فنی و جهت گیری فضایی عوامل مؤثرتری در موفقیت 

بازیکنان نخبه هستند. 

نابینایان،  ورزشی  کالس بندی های  تعداد  به  توجه  با  پایان  در 
پیشنهاد می شود مطالعات دیگری با تمرکز بر کالس بندی و جنسیت 
صورت پذیرد تا استفاده از داده   های آماری به صورت اختصاصی در 

هر جنسیت و کالس ورزشی امکان پذیر شود.

مالحظات اخالقی

پیروی از اصول اخالق پژوهش

این پژوهش مورد تایید کمیته اخالق پژوهشگاه تربیت بدنی وعلوم 
 .)IR.SSRI.REC.1400.994 :ورزشی قرار گرفته است )کد اخالق

حامی مالی

اول در گروه  نویسنده  ارشد  پایان نامه کارشناسی  از  این مقاله 
آسیب شناسی و حرکات اصالحی ویژه دانشگاه گیالن استخراج 

شده است. 

مشارکت نویسندگان

تمامی نویسندگان در طراحی، اجرا و نگارش همه بخش های 
پژوهش حاظر مشارکت داشته اند. 

تعارض منافع

طبق نظر نویسندگان این پژوهش تعارض منافع ندارد. 

تشکر و قدردانی

از همکاری فدراسیون ورزشهای نابینایان جمهوری اسالمی ایران 
کمال تشکرو قدردرانی را دارم. 
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