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مقایسه ویژگیهای بیومتریک و عملکرد ورزشی کاراتهکاران نخبه نوجوانان با
منتخبین یک الگوی اختصاصی استعدادیابی کاراته

سید احس��ان نقیبی ،*1مهرداد عنبریان،2
محمدرضا محمودخانی
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 .1گ��روه بیومکانیک ورزش��ی ،موسس��ه آموزش

عالی غیرانتفاعی غیردولتی شاندیز ،مشهد ،ایران.

 .2گ��روه بیومکانی��ک ورزش��ی ،دانش��کده عل��وم

ورزشی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران.

 .3گ��روه آسیبشناس��ی و ح��رکات اصالح��ی،
دانش��کده علوم ورزشی ،دانش��گاه تهران ،تهران،

ایران.

چکیده

دریافت1396/7/8 :

پذیرش1396/9/29 :

هدف :هدف از انجام این پژوهش مقایسه عملکرد ورزشی و ویژگیهای بیومتریک کاراتهکاهای نوجوان نخبه با
یک الگوی اختصاصی استعدادیابی کاراته در یکی از باشگاههای حرفهای ایران میباشد.

روشه��ا :آزمودنیها بهصورت نمونهگیری در دس��ترس ب��ه دو گروه کاراتهکاهای نوج��وان نخبه ( 19نفر) و

اعضای مرکز استعدادیابی و قهرمانی باشگاه مورد نظر ( 19نفر) تقسیم شدند و در ارزیابی متغیرهای بیومتریكی
منتخب و آزمونهای اجرای ورزشی شرکت نمودند .از روشهای آمار توصیفی برای توصیف دادهها و رسم
نمودارهای مختلف ،از آزمون ش��اپیرو -ویلک برای تعیین نرمال بودن توزیع دادهها و آزمون آماری تی تست
مستقل جهت مقایسه دادههای جمعآوریشده دو گروه استفاده گردید .تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از
نرمافزار ( 18 SPSSبا سطح معناداری  ) p >0/05استفاده شد.

یافتهها :نتایج این تحقیق نشان داد كه میانگین هیچکدام از پارامترهای بیومتریکی در دو گروه تفاوت معناداری

نداش��ت ( .)p <0/05همچنین میانگین هیچکدام از آزمونهای اجرای ورزش��ی در دو گروه به غیر از آزمون ده
متر دوم سرعت ( )p =0/05تفاوت معناداری نشان نداد.

نتیجه گیری :با توجه به اینکه میان عملکرد ورزشی و پارامترهای بیومتریکی دو گروه تفاوت معناداری وجود

ندارد -به جز یک متغیر -میتوان نتیجه گرفت که فرایند اس��تعدادیابی مورد اس��تفاده در باش��گاه مورد مطالعه،
ب��ه لحاظ قدرت تش��خیص و تمیز افراد مس��تعد از غیر مس��تعد مؤثر بوده اس��ت .همچنین ب��ا توجه به بومی
* نویس��نده مس��ئول :موسس��ه آم��وزش عال��ی

غیرانتفاعی غیردولتی شاندیز .مشهد .ایران.

تلفن09153234677 :

E-mail: s.e.naghibi@gmail.com

بودن دادههای مورد اس��تفاده در تجزیه و تحلیل آزمونهای مورداس��تفاده در این پژوهش ،میتوان الگوهای
استعدادیابی مبتنی بر شاخصهای بیومتریک و اجرای ورزشی را در رشته کاراته توسعه بخشید.
کلید واژگان :استعداد ،آنتروپومتریک ،اجرای ورزشی کاراتهکا ،ورزشکار نوجوان

مقدمه

چگونگی ارزیابی نتایج عینی برخاسته از اجرای الگوهای مورداستفاده در

طی دهههای گذش��ته طراح��ی و اجرای برنامههای شناس��ایی و پرورش

و پرورش استعدادهای ورزشی است ( .)1فقدان اجماع نظر قاطع در این

روشهای مختلف شناسایی استعداد ،تنوع پارامترهای مؤثر بر شناسایی

(.)1

اس��تعداد از بحثهای چالشبرانگیز در حوزه علوم ورزشی بوده است.
و پرورش اس��تعداد ،تعیین آزمونهای برخوردار از اعتبار و روایی الزم،
انتخ��اب روشه��ای تکبعدی در برابر الگوه��ای ترکیبی و چندبعدی و

فرایند استعدادیابی از جمله مباحث چالشبرانگیز در حوزه استعدادیابی
موضوع به عواملی از جمله ماهیت پویا و چندبعدی استعداد باز میگردد

یک��ی دیگ��ر از چالشهای پی��ش روی برنامههای اس��تعدادیابی ،قدرت
پیشبین��ی و صح��ت انتخاب افراد مس��تعد اس��ت .متأس��فانه مدلهای
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اس��تعدادیابی از قدرت پیشبین��ی پایینی بهرهمند ب��وده و هنوز در مورد

رو به عقب ،این سو و آن سو رفتن و حرکات بسیار فعال است که همهی

کمبود پش��توانهی علمی برای بسیاری از برنامههای استعدادیابی ،برخی

بااینوجود کمبود یا نبود برنامههای مدون و الگوهای موفق سازمانیافته

س��ودمندی و اعتب��ار آنها پرس��شهای زیادی وج��ود دارد ( .)2به دلیل
محقق��ان پیش��نهاد کردهان��د که تالشهای پژوهش��ی باید ب��ر روشهای
فراهمس��ازی محیط یادگیری بهمنظور بالفعل شدن پتانسیلهای ورزشی

(پرورش اس��تعداد) و خطوط راهنمای آن متمرکز گردد ( .)3بهرغم تغییر
در تمرکز پژوهشها ،بسیاری از فدراسیونهای ملی و تیمهای باشگاهی
بهوی��ژه در ورزشهای حرفهای ،همچنان منابع قابلتوجهی را در تالش

برای شناس��ایی نونهاالن برخوردار از اس��تعدادهای ذاتی استثنایی صرف
مینمایند تا روند توس��عه و پیشرفت با س��رعت بیشتری طی شود (.)4

ای��ن واقعیت باعث میش��ود مطالعه در خصوص نتایج بهدس��تآمده از
برنامههای اس��تعدادیابی ضرورت یابد .با توجه به نقش دو طرفه محیط

و وراثت ،این یک س��ؤال مهم اس��ت که یک اس��تعداد چگونه شناسایی
میش��ود و به اوج میرس��د؟ این پژوهش قصد دارد به بررس��ی یکی از

مدلهای اس��تعدادیابی که در رش��ته کاراته و توس��ط یکی از باشگاههای
حرفهای کشور به اجرا درآمده ،بپردازد.

این حرکات همراه با تکنیکهای کوتاه حمله یا دفاع هستند (.)9،8،6

در اس��تعدادیابی و پرورش ورزشکاران مستعد در این رشته بهعنوان یک
تهدید شناخته میشود .متأس��فانه موضوع استعدادیابی و شناسایی افراد

مستعد برای رشتههای ورزشی بهویژه رشتهی رزمی کاراته با رکود مواجه

است که این موضوع ممکن است در ترویج ،توسعه و پیشبرد این رشتهی
ورزشی تأثیر منفی داشته باشد (.)7

عدم آگاهی از نقش متغیرهای بیومتریکی و اجرای ورزش��ی در موفقیت

ورزش��کاران ممکن اس��ت ،باع��ث انتخابهای نادرس��ت و در نتیجه از
دست رفتن سرمایههای مادی و غیرمادی مدیران ورزشی ،مربیان و حتی
والدین ورزشکاران گردد و به سرخوردگی ورزشکاران نوجوان بیانجامد.

بااینوجود باید توجه داش��ت که اگر نتای��ج حاصل از اجرای برنامه-های

اس��تعدادیابی و انتخاب شاخصهای گزینش ورزشکاران مستعد با انجام
پژوهشه��ای مختل��ف ارزیابی نگ��ردد ،نمی-توان بهصورت مس��تند از
اثربخش��ی و کارایی آنها دفاع نمود .بنابراین ش��ناخت ویژگیهای مؤثر

در دههه��ای اخیر ویژگیه��ای بیومتری��ک ( )Biometricبهعنوان یکی از

بر انتخاب ورزش��کار مس��تعد بهخصوص در رش��ت ه ورزش��ی کاراته (به

توجه فراوانی قرار گرفته اس��ت ( .)4بااینوجود دستیابی به قهرمانی تنها

انتخاب ورزش��کار مستعد اطمینان کافی میبخشد ،بلکه مدیران ورزشی

عوامل اساسی موفقیت در عملکرد ورزشکاران نخبه شناخته شده و مورد
ب��ه دلیل برخورداری از ویژگیهای بیومتریکی مناس��ب میس��ر نمیگردد

و بای��د ویژگیهای دیگر نیز م��ورد توجه قرار گیرد .ب��رای مثال ارزیابی

اج��رای ورزش��ی ( )Athletic Performanceب��ا اس��تفاده از متغیرهایی نظیر
تعادل و س��رعت حرکت اندام از فاکتورهای مهمی محسوب میشود که
برخورداری و توس��عهی آن در موفقیت ورزشکاران بسیار اثرگذار است

( .)3درک صحیح از نقش و تعامل متغیرهای بیومتریکی و اجرای ورزشی

در موفقیت ورزش��کاران میتواند در شناس��ایی و پرورش اس��تعدادهای

ورزش��ی مؤثر واقع ش��ود .منظور از ویژگیهای بیومتری��ک ،اندازههای

آنتروپومتریک و شاخصهای مرتبط با آن است (.)5

دلی��ل مطالعات اندکی که در این زمینه وج��ود دارد) نهتنها به مربیان برای
را نیز قادر میس��ازد تا اس��تراتژیهای درازمدت حمایت و نگه داش��ت

ورزش��کار مس��تعد را طراحی نمایند .این امر میتواند به توسعه نظاممند

ورزش قهرمانی و افزایش کارایی ورزشکاران نخبه بیانجامد.

بس��یاری از تحقیقاتی که در رش��ته ورزشی کاراته با موضوع استعدادیابی
صورت گرفته اس��ت ،متغیرهای بیومتریکی و اجرای ورزشی را بهعنوان

یک��ی از عوامل مؤثر بر موفقیت ورزش��کاران نخبه در نظر گرفته اس��ت
( .)10،7بااینوج��ود اکث��ر این تحقیقات گروههای س��نی بزرگس��ال را

مورد بررس��ی ق��رار دادهاند و به ردههای س��نی پایه توجه خاصی نش��ده
اس��ت .درحالیکه در استعدادیابی باید بر ردههای سنی پایین متمرکز بود

كاراته در جهان بهعنوان یکی از محبوبترین و عمومیترین ورزشهای

(.)12،11،7

بس��یار مهمی نظیر بازیهای آس��یایی و المپیک (رش��ته کاراته سبکهای

آنتروپومتریکی و ساختار بدنی در کاراتهکاهای نخبه و آماتور بزرگسال،

رزمی شناخته شده است ( .)6این رشته به لحاظ مدالآوری در مسابقات
کنترل��ی از س��ال  2020وارد بازیه��ای المپی��ک خواهد ش��د) از س��هم

مدالآوری چشمگیر در ارزیابی سازمانهای رسمی کشور ایران برخوردار
است ( .)7همچنین مسابقات و تمرینات کاراته به دو صورت کاتا (فرم) و
کمیته (مبارزه) انجام میگیرد .کمیته شامل حرکات برخوردی رو به جلو،
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 Giampetroو هم��کاران ،پژوهش��ی را ب��ا عن��وان بررس��ی ویژگیه��ای

انجام دادند که نتایج نشان داد که گروه کاراتهکاهای نخبه دارای تیپ بدنی

اکتومورف -مزومورف یعنی الغ��ر و عضالنی اما در آماتورها فقط تعداد
کمی عضالنی بودن��د .همچنین گروه کاراتهکاهای نخبه نس��بت به گروه

آماتور دارای درصد چرب��ی پایینتری بودند ( Kazemi .)13و همکاران،
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مقایسه ویژگیهای بیومتریک و عملکرد ورزشی کاراتهکاران نخبه نوجوانان با منتخبین یک الگوی اختصاصی استعدادیابی کاراته

در کشور کانادا تحقیقی را تحت عنوان نیمرخ ویژگیهای آنتروپومتریکی

کاراتهکا به بار آورده و در راستای برنامهریزیهای منظم ورزش پایه مورد

داد ک��ه از نظ��ر قد تکواندوکاران مدالآور زن و م��رد بلندتر و از نظر وزن

س��ازی برای تیمهای کاراته در کشور را فراهم آورد و بهاینترتیب کمک

تکواندوکاران برتر المپیک  2008انجام دادهاند .نتایج بهدستآمده نشان

بهرهبرداری قرار گیرد و امکان استعدادیابی در سنین پایه بهمنظور پشتوانه

س��بکتر بودن��د ( Simonovic.)14و همکاران ،تحقیق��ی را تحت عنوان

شایانی به پیشرفت سطح قهرمانی کاراته کشور خواهد نمود.

دادن��د .نتایج نش��ان داد که بی��ن فاکتورهای ت��وان انفجاری ،اس��تقامت

روششناسی

داشت (.)15

با توجه به هدف و روش اجرای پژوهش ،تحقیق حاضر از نوع کاربردی

تف��اوت در تواناییه��ای حرکتی بی��ن کاراتهکاها و غی��ر کاراتهکاها انجام

عضالنی و هماهنگی کاراتهکاها و غیر کاراتهکاها تفاوت معناداری وجود

با توجه به هدف این پژوهش که قصد دارد به بررس��ی یکی از مدلهای

و روش تحقی��ق توصیف��ی -میدانی اس��ت .ب��رای انتخاب نمون��ه ابتدا با

پژوهشی که به مقایس��هی اجرای ورزشی و پارامترهای بیومتریکی افراد

س��رمربیان تیمها و هیئتهای کاراته از آنها درخواس��ت همکاری شد و

اس��تعدادیابی به اجرا درآمده در کشور در رش��ته کاراته بپردازد ،متأسفانه
نخب��ه با ورزش��کاران آمات��وری که با اس��تفاده از آزمونه��ای غربالگری
استعدادیابی ورزشی توسط یک باشگاه حرفهای گزینش شده باشند ،در

مطالعات داخل و خارج کشور یافت نشد.

هماهنگ��ی فدراس��یون کارات��ه جمهوری اس�لامی ای��ران و هماهنگی با
پ��س از طی مراحل اداری با توجه به محدودیتهای زیاد و در دس��ترس

نب��ودن آنها بهص��ورت نمونهگیری در دس��ترس 19 ،كاراتهكای نوجوان
نخبه ( 12تا  16سال) برای شرکت در تحقیق انتخاب شدند که مالك ورود

بر اس��اس بررس��یهای میدانی پژوهش��گران مش��خص گردید ،یکی از

آنها به تحقیق ،برخورداری از یکی از عناوین قهرمانی كش��ور در رش��ته

متع��دد قهرمانی اس��ت و در تیمهای پای��ه دارای فرآیند اس��تعدادیابی و

محترم فدراسیون کاراته مشخص گردید باشگاه فرهنگی ورزشی مقاومت

باش��گاههای حرفهای کشور که در لیگهای کشوری کاراته دارای عناوین
پرورش اس��تعداد میباشد ،باشگاه فرهنگی ورزشی مقاومت میباشد اما
تاکنون هیچ پژوهش��ی بهمنظور ارزیابی نتایج برخاس��ته از اجرای الگوی

استعدادیابی این باشگاه صورت نگرفته است که بر اساس آن بتوان نسبت
به کارایی و اثربخشی این فرآیند اظهارنظر نمود تا در صورت لزوم اصالح

گردد و یا تعمیم یابد .با توجه به اینکه فرآیند اس��تعدادیابی این باش��گاه
مبتنی بر آزمونهای غربالگری مختل��ف از جمله آزمونهای بیومتریکی

و عملک��ردی بود لذا ای��ن پژوهش قصد دارد به مقایس��هی ویژگی-های
بیومتریک��ی و اج��رای ورزش��ی کاراتهکاه��ای نوجوان نخبه ب��ا منتخبان

فرآیند استعدادیابی این باش��گاه بپردازد .یافتههای این پژوهش میتواند
نتای��ج کاربردی مؤثری برای مدیران ،مربیان ،متخصصان و ورزش��کاران
جذٍل .1
هیاًگیي ٍ اًحزاف استاًذارد هطخصات دٍ گزٍُ
تعذاد
لذ (هتز)
جزم (ویلَگزم)
سي تمَیوی (سال)

واراتِواّای ًخبِ
19

1/62 ± 0/08
47/65 ± 11/24
14/22 ± 1/27

كارات��ه بود .همچنین با انجام بررس��یهای میدانی و راهنمایی مس��ئوالن
بهعن��وان یکی از باش��گاههای حرفهای دارای س��وابق قهرمانی متعدد در

لیگهای کش��وری ،گروههای پایه و مراکز استعدادیابی و قهرمانی کاراته
میباشد که از الگوی مشخص استعدادیابی و گزینش ورزشکار برخوردار

است ،بهاینترتیب پس از مکاتبه با مدیران این باشگاه و اخذ مجوزهای

الزم 19 ،كاراتهكای نوجوان حاضر در مراکز اس��تعدادیابی و قهرمانی این
باشگاه ( 12تا  16سال) بهصورت نمونهگیری در دسترس برای شرکت در

تحقیق انتخاب شدند .با توجه به آماتور بودن این گروه ،مالک ورود آنها
به تحقیق ،برخورداری از س��ابقه ش��رکت در المپیاد ورزشی باشگاههای

مقاومت کشور در رشته ورزشی کاراته بود.

واراتِواّای پایگاُ استعذادیابی باضگاُ هماٍهت
19

هیاًگیي ٍ اًحزاف استاًذارد
1/58 ± 0/12
44/44 ± 10/77
13/27 ± 0/93

همذار T

3/84
0/1
3/60

سطح هعٌاداری

0/31
0/375
0/066
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جذٍل .2
پاراهتزّای بیَهتزیىی هَرد اًذاسُگیزی ّوزاُ با ابشار اًذاسُگیزی

ٍاحذ اًذاسُگیزی

فاوتَرّای اًذاسُگیزی

جزم
لذ ایستادُ
لذ ًطستِ ،طَل وف پا ،هحیط هچ پا ،هحیط ساق پاا ،هحایط
راى ،هحیط لگي ،طَل ظاّزی پا ،طَل حمیمی پا ،هحیط ووز،
هحیط استزاحتی ٍ اًمباضای بااسٍ ،طاَل اًاذام فَلااًی ،طاَل
گستزُ دستّا ،هحیط سیٌِ ،هحیط گزدى
طَل ساق پا ،پٌْای لگي ،طَل ساعذ ،طَل باسٍ ،پٌْای سایٌِ
ٍ عزض ضاًِ
همذار الیِ چزبی سیزپَستی ساق ،راى ،فاَق خاصازُای ،ضاىن،
سِ سز ٍ دٍ سز باسٍیی ،سیٌِای ٍ تحت وتفی (هیلیهتز)
ضاخص تَدُ بذًی

ویلَگزم
هتز
ساًتیهتز ٍ هیلیهتز

ابشار اًذاسُگیزی

تزاسٍی دیجیتال  Zenittmedبا دلت یهصذم گزم
ساخت وطَر آلواى ()16
هتز با دلت یه هیلیهتز ()17
هتز ًَاری ،خط وص ٍ وَلیس با دلت یه هیلیهتز
ساخت وطَر ایزاى ()17

ساًتیهتز ٍ هیلیهتز

وَلیس بلٌذ  mitutoyoبا دلت یه هیلیهتز
ساخت وطَر صاپي ()16

هیلیهتز

والیپز  Slim guideبا دلت  0.5هیلیهتز
ساخت وطَر آهزیىا ()16

ویلَگزم بز هجذٍر هتز

ًسبت دٍر ووز بِ دٍر لگي

ساًتیهتز

جذٍل .3
پاراهتزّای بیَهىاًیىی هَرد اًذاسُگیزی ّوزاُ با ابشار اًذاسُگیزی
فاوتَرّای اًذاسُگیزی
تعادل ایستا (ثاًیِ)

ابشار اًذاسُگیزی
تست استَرن ()17

تَاى عضالت پا (ویلَگزم ساًتیهتز)
لذرت هطلك (ویلَگزم) ٍ ًسبی پٌجِ دست (ویلَگزمٍ/سى)

پزش سارجٌت اصالح ضذُ با تَجِ بِ جزم بذى ()17
دیٌاهَهتز دستی ٍ دیٌاهَهتز دستی با تَجِ بِ جزم بذى ()17

استماهت عضالت ضىن (تعذاد در دلیمِ)
سزعت هتَسط ،ضتاب ،سزعت ٍ چابىی (ثاًیِ)

فاکتورها و ابزار اندازهگیری

()17

دراس ٍ ًطست ()17
بیست هتز سزعت ،دُ هتز اٍل سزعت ٍ دُ هتز دٍم سزعت ،تست )17( T

ش��د .تجزیه و تحلیل اطالعات با اس��تفاده از نرمافزار ( 18 SPSSبا سطح

پارامترهای بیومتریکی و ابزار مورد اندازهگیری در جدول شماره  2تعیین

معناداری  ) p >0/05و همچنین برای رسم نمودارها و جداول از نرمافزار

همچنین پارامترهای اجرای ورزش��ی و ابزار مورد اندازهگیری در جدول

بیومتریکی و اجرای ورزش��ی مؤثر کاراتهکاهای نخبه توسط روش آنالیز

روشهای تحلیل آماری

كدام تعدادی متغیر را تحت پوش��ش قرار میدهند) در پژوهش��ی توسط

شده است.

شماره  3تعیین شده است.

 2010 EXCELاس��تفاده ش��د .همچنین باید یادآور ش��ویم که پارامترهای
مؤلفههای اصلی اطالعات (اس��تخراج مؤلفههای ب��ا واریانس باال كه هر

از روشه��ای آمار توصیفی ب��رای تعیین میانگین ،واریان��س و انحراف

نقیبی در سال  2013تعیین شد (. .)17

بخش آمار استنباطی ابتدا از آزمون شاپیرو -ویلک برای تعیین نرمال بودن

نتایج

استاندارد هر کدام از متغیرها و رسم نمودارهای مختلف استفاده شد .در
توزیع دادهها استفاده شد و سپس از آزمون آماری تی تست مستقل جهت

مقایس��ه پارامترهای بیومتریکی و اجرای ورزش��ی بین دو گروه اس��تفاده
مجله بیـومکانیک ورزشی ،پاییـز  ،1396دوره  ،3شماره  37 ،3تا 47

همانگونه که در جدول  4آورده ش��ده اس��ت ،در هیچکدام از پارامترهای
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جذٍل .4
ضاخصّای هیاًگیي ٍ اًحزاف هتغیزّای بیَهتزیىی دٍ گزٍُ
هتغیزّای آًتزپَهتزیىی

هیاًگیي ٍ اًحزاف استاًذارد دٍ گزٍُ
واراتِواّای ًخبِ

واراتِواّای حاضز در
هزاوش استعذادیابی ٍ لْزهاًی

1/62 ± 0/08

1/58 ± 0/12

همذار T

سطح
هعٌاداری

0/1

0/375

جزم (ویلَگزم)

47/65 ± 11/24

44/44 ± 10/77

ضاخص تَدُ بذًی

18/01 ± 2/87

17/49 ± 2/43

0/07

25/09 ± 1/15

24/76 ± 1/84

5/01

0/51

0/19

0/35

لذ (هتز)

لذ ًطستِ (ساًتیهتز)

طَل وف پا (ساًتیهتز)

83/21 ± 4/72

هحیط هچ پا (ساًتیهتز)

20/84 ± 1/25

هحیط ساق پا (ساًتیهتز)

30/5 ± 4/15

طَل ساق پا (ساًتیهتز)

35/45 ± 2/15

همذار الیِ چزبی سیزپَستی ساق (هیلیهتز)

9/2 ± 4/61

همذار الیِ چزبی سیزپَستی راى (هیلیهتز)

11/15 ± 4/64

هحیط لگي (ساًتیهتز)

81/34 ± 7/59

هحیط راى (ساًتیهتز)

79/88 ± 6/3

1/3

0/07

21/09 ± 2/12

3/94

31/06 ± 3/21

0/53

34/76 ± 2/34
9/68 ± 4/57

0/33

0/55

0/66

0/65

0/75

45/76 ± 4/93

0/004

0/76

24/85 ± 2/21

25/58 ± 2/68

1/47

0/36

طَل ظاّزی پا (ساًتیهتز)

92/46 ± 5/23

90/05 ± 6/78

همذار الیِ چزبی سیزپَستی فَق خاصزُای (هیلیهتز)

5/92 ± 4/09

ًسبت هحیط ووز بِ لگي (ساًتیهتز)

0/81 ± 0/03

پٌْای لگي (ساًتیهتز)

طَل حمیمی پا (ساًتیهتز)
هحیط ووز (ساًتیهتز)

46/32 ± 6/1

3/84

0/31

11/21 ± 6/42
80/46 ± 8/32
82/8 ± 6/43

85/56 ± 4/69

5/79 ± 5/37

1/51
0/72
1/05
1/7

0/04

همذار الیِ چزبی سیزپَستی ضىن (هیلیهتز)

8/78 ± 5/64

8/65 ± 6/78

0/11

طَل باسٍ (ساًتیهتز)

33/37 ± 1/98

24/91 ± 2/08

25/31 ± 2/29

0/41

هحیط استزاحتی باسٍ (ساًتیهتز)

22/59 ± 2/93

21/83 ± 2/38

0/4

همذار الیِ چزبی سیزپَستی سِ سز باسٍیی (هیلیهتز)

7/74 ± 3/49

8/5 ± 4/71

0/83

طَل اًذام فَلاًی (ساًتیهتز)

71/78 ± 4/65

هحیط اًمباضی باسٍ (ساًتیهتز)

همذار الیِ چزبی سیزپَستی دٍ سز باسٍیی (هیلیهتز)

طَل گستزُ دستّا (ساًتیهتز)

پٌْای سیٌِ (ساًتیهتز)

هحیط سیٌِ (ساًتیهتز)

همذار الیِ چزبی سیزپَستی سیٌِای (هیلیهتز)

25/4 ± 2/94
3/56 ± 2/18

69/31 ± 5/79

0/62

74/3 ± 17/46
5/25 ± 4/26

هحیط گزدى (ساًتیهتز)

32/26 ± 1/9

31/33 ± 2/09

همچنی��ن با توجه ب��ه نتایج ارائهش��ده در جدول  ،5مقادی��ر هیچکدام از

6/29 ± 2/32

32/99 ± 3/1

31/95 ± 2/81

0/21
0/38

0/05

76/73 ± 7/49
5/11 ± 6/23

0/58

0/75

0/66

23/43 ± 1/92

0/95

0/01

162/24 ± 10/11

23/42 ± 2/51

0/45

0/5

159/79 ± 12/76

همذار الیِ چزبی سیزپَستی تحت وتفی (هیلیهتز)

بیومتریکی دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد.

3/79 ± 2/24

2/58

0/49

6/83 ± 3/34

عزض ضاًِ (ساًتیهتز)

24/74 ± 3/02

0/14

0/46

66/09 ± 7/04

32/36 ± 2/87

0/23

0/13

64/53 ± 5/52

طَل ساعذ دست (ساًتیهتز)

0/74

0/93

0/23

0/8 ± 0/03

0/97

1/8

0/58
0/15
0/52
0/99
0/58

0/19

0/93

1/83

0/06

0/14
0/95

0/57
0/69

پارامترهای اجرای ورزش��ی در دو گروه بهجز پارامتر ده متر دوم سرعت

که در گروه نخبه بهتر بود ،تفاوت معناداری وجود نداشت (.)p =0/05
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جذٍل .5
ضاخصّای هیاًگیي ٍ اًحزاف هتغیزّای بیَهىاًیىی دٍ گزٍُ
هتغیزّای بیَهىاًیىی

هیاًگیي ٍ اًحزاف استاًذارد دٍ گزٍُ
واراتِواّای ًخبِ

تعادل ایستا (ثاًیِ)
تَاى عضالت پا (ویلَگزم ساًتیهتز)
لذرت هطلك پٌجِ دست (ویلَگزم)
لذرت ًسبی پٌجِ دست (ویلَگزمٍ/سى)
دراس ٍ ًطست (تعذاد در دلیمِ)
بیست هتز سزعت (ثاًیِ)
دُ هتز اٍل سزعت (ثاًیِ)
دُ هتز دٍم سزعت (ثاًیِ)
چابىی (ثاًیِ)

6/91 ± 2/76
644/47 ± 159/69
33/05 ± 9/18
0/7 ± 0/14
49/63 ± 7/15
3/26 ± 0/26
1/83 ± 0/15
1/43 ± 0/15
12/68 ± 0/64

واراتِواّای حاضز در هزاوش
استعذادیابی ٍ لْزهاًی
9/6 ± 7/48
616/3 ± 176/82
29/95 ± 11/9
0/66 ± 0/15
50/16 ± 10/22
3/31 ± 0/31
1/76 ± 0/17
1/55 ± 0/2
13/06 ± 0/89

همذارT
20/27
0/75
0/61
0/11
4/55
0/02
0/02
1/85
2

سطح
هعٌاداری
0/15
0/61
0/37
0/49
0/85
0/57
0/25
*0/05
0/14

بحث

نتیجه افزایش خطا در اجرای صحیح و کامل فنون ش��ده و باعث افزایش

هدف از تحقیق حاضر مقایسه عملکرد ورزشی و ویژگیهای بیومتریک

سطوح باالی کارایی حرکتی نقش مهمی را ایفا میکند .مطالعات متعدد از

نوجوانان منتخب بر اس��اس یک الگوی اختصاصی اس��تعدادیابی کاراته

ب��ا ورزش��کاران نخبه میباش��د .نتایج تحقیق نش��ان داد ک��ه هیچکدام از

پارامترهای بیومتریکی و اجرای ورزش��ی در دو گروه بهجز پارامتر ده متر
دوم س��رعت تفاوت معناداری وجود نداشت .فقدان تحقیقات مشابه در
کاراته از یک طرف و یکس��ان نبودن نحوه اجرا و نوع آزمون در محدوده

مطالعات انجام شده از طرف دیگر ،موجب شده تا امکان مقایسه مستقیم
نتایج این تحقیق با دیگر تحقیقات فراهم نباشد.

مقدار الیه چربی زیرپوس��تی و درصد چربی بدن از عوامل ایجاد تفاوت
می��ان ویژگیه��ای بیومتریک ورزش��کاران نخبه و غیر نخبه میباش��ند.

مطالع��ات مختل��ف ،کاراتهکاه��ای را دارای درصد چرب��ی بدنی پایین و
تیپ بدنی برخوردار از عدد اکتومورفی بزرگ معرفی نمودهاند (.)19،18

همچنی��ن پژوهشها ،از وجود اختالف می��ان درصد چربی و مقدار الیه

چربی زیرپوستی ورزش��کاران نخبه و غیر نخبه حکایت دارد (.)20،17
علت این تفاوت ،اغلب به تفاوت در نوع و شدت تمرینات افراد نخبه و
غیر نخبه مرتبط است ( .)21،20در این راستا توجه به این نكته ضروری

اس��ت كه در ورزش کاراته قدرت عضالنی نقش اساسی در اجرای فنون
دارد .بیش��تر بودن بافت چربی به معنی کاهش نسب بافت فعال (عضله)

به بافت غیرفعال (چربی) اس��ت که فقط جرم اندام را س��نگینتر میکند،

قدرت عضالنی ناکافی موجب کاهش کارایی و خس��تگی عضالنی و در
مجله بیـومکانیک ورزشی ،پاییـز  ،1396دوره  ،3شماره  37 ،3تا 47

خطر بروز آس��یبدیدگی ش��ود ( .)5درصد پایین چرب��ی بدن در تحقق

ارتباط مستقیم و معکوس میان درصد چربی بدن با فاکتورهایی نظیر توان
و چابکی حکایت دارد ( .)22بهویژه در فعالیتهایی مانند مبارزات کاراته

ک��ه ماهیتی درگیرانه دارد ،کمتر بودن مق��دار الیه چربی میتواند موجب
بهبود اجرای ورزش��ی کاراتهکاهای شود .در این راستا  Gaoدر پژوهشی

نش��ان داد که درص��د پایین چربی ب��دن عامل مؤث��ری در عملکرد موفق
تکواندوکاران اس��ت ( .)23در ورزش کاراته ،به دلیل اهمیت فاکتورهای

توان انفجاری و س��رعت ،مقدار الیه چربی اضافی عامل محدودکنندهی
اجرا به شمار میرود (.)22

یافتهه��ای تحقی��ق حاضر نش��ان داد ،تفاوت معناداری می��ان هیچیک از
چینهای پوس��تی نقاط مختلف ب��دن کاراتهکاهای نخب��ه و کاراتهکاهای

حاضر در مراکز اس��تعدادیابی و قهرمانی باش��گا ه مقاومت وجود ندارد.
ای��ن یافته میتواند بیانگر این موضوع باش��د ک��ه کاراتهکاهای حاضر در

مراکز اس��تعدادیابی و قهرمانی باشگا ه مقاومت از لحاظ میزان الیه چربی
زیرپوستی بهطور مناسبی غربالگری شدهاند و تفاوت معناداری بین آنها
و کاراتهکاهای نخبه وجود ندارد.

همچنی��ن در مورد متغیرهای محیط س��ینه و محیط مچ پا ،پژوهش��ی که
این عامل را در کاراتهکاها بررسی نموده باشد ،یافت نشد .یافتههای این

تحقیق نشان داد میانگین محیط سینه و محیط مچ پا در کاراتهکاهای نخبه
کمتر از کاراتهکاهای حاضر در مراکز اس��تعدادیابی و قهرمانی باشگاههای

مقایسه ویژگیهای بیومتریک و عملکرد ورزشی کاراتهکاران نخبه نوجوانان با منتخبین یک الگوی اختصاصی استعدادیابی کاراته

منتخب کشور است ولی این تفاوت از لحاظ آماری معنادار نمیباشد.
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معنادار بود و کاراتهکاهای نخبه عملکرد بهتری داشتند.

کاراته از جمله ورزشهایی اس��ت که در آن ،تنوع تکنیکی زیادی وجود

کاراته ورزشی است که از ماهیت سرعتی و بیهوازی بیشتری برخوردار

فوقانی و تحتانی اجرا میش��ود و هدفگ��ذاری بخشهای مختلف بدن

بیهوازی در این رش��ته را مش��خص میکند و به همین علت ،بیش��ترین

دارد .وج��ود ان��واع تکنیکهای تهاجمی و تدافعی که با اس��تفاده از اندام
جهت ورود ضربات باعث شده است تا طول اندام بهعنوان یکی دیگر از
فاکتورهای بیومتریکی مورد توجه قرار گیرد ( .)24،17از منظر بیومکانیکی

بلندتر بودن طول اندام موجب میشود که بازوی محرک اهرم بلندتر گردد

و در نتیجه ،میزان گش��تاور افزایش یابد و ورزش��کار نیروی بیش��تری را
ب��رای ضربه زدن به حریف تولی��د نماید ( .)17بنابراین طول اندام عاملی
مهم و مؤثر بر عملکرد ورزش��ی کاراتهکاها خواهد بود .در واقع کشیدهتر

بودن اندام تحتانی و فوقانی باعث میشود هنگام کاربرد ضربات دست و

پا علیه حریف گشتاور نیروی بیشتری انتقال یابد .این مسئله بهویژه برای

کاراتهکاهای س��بکهای کنترلی ،مزیتی اساسی محسوب میشود زیرا در
این س��بکها اس��تفاده از ضربات دس��ت و پا اهمیت ویژهای در موفقیت
ورزشکار دارد (.)25

نتای��ج این تحقیق نش��ان داد ،میانگین ط��ول اندام فوقان��ی و تحتانی در

اس��ت .نیاز ب��االی ورزش کارات��ه به سیس��تم بیه��وازی ،اهمیت توان
حجم تمرینات بدنس��ازی در ورزش کاراته ،ب��ر فعالیتهای بیهوازی

متمرک��ز اس��ت ( .)22،18در اکثر تحقیقات انجام ش��ده ،ظرفیت و توان
بیهوازی ورزش��کاران رش��تههای رزمی از جمله کارات��ه در حد باالیی

گ��زارش ش��ده اس��ت ( .)26،22عملک��رد س��ریع از ش��اخصهای بارز
کاراتهکاهای نخبه اس��ت .بنابراین ،عملکرد خ��وب در ورزش کاراته به

سرعت و چابکی باال وابسته است .با توجه به ماهیت تکنیکهای کاراته،

س��رعت جابجایی دس��ت و پا از مهمترین عوامل اجرای خوب به شمار
م��یرود ( .)12در واق��ع ،اهمیت آمادگی بیهوازی ،ب��ه دلیل تأثیر آن بر

اجرای حرکات س��ریع ،اس��تقامت در توان و عملکرد خوب با وجود باال

بودن سطح اسید الکتیک است ( .)27بهطور ویژه موفقیت در تکنیکهای
تدافعی و تهاجمی کمیته بستگی به سرعت اندام ،خصوص ًا سرعت اولیه

و تغییرات سریع موقعیت بدن (چابکی) دارد ( .)26بر این اساس میتوان

کاراتهکاهای نخبه بیش��تر از کاراتهکاهای حاضر در مراکز اس��تعدادیابی و

سرعت حرکت اندام و توانایی در تغییر جهت سریع و جابجایی بدن را از

نمیباش��د .ش��ایان ذکر اس��ت ،ارزیاب��ی طول ان��دام تحتان��ی و فوقانی

در متغیر تعادل ایستا ،کاراتهکاهای حاضر در مراکز استعدادیابی و قهرمانی

مراکز اس��تعدادیابی و قهرمانی باش��گا ه مقاومت لحاظ نگردیده که شاید

به لحاظ آماری اختالف معناداری بین دو گروه مش��اهده نشد .با توجه به

قهرمانی باش��گا ه مقاومت اس��ت ولی این تفاوت از لحاظ آماری معنادار
بهصورت یک فاکتور مس��تقل و تمایز بخ��ش در آزمونهای غربالگری

علت آن عدم ثبات اندازههای طولی اندام در س��نین رشد و غیر قابل اتکا
بودن آنها برای اتخاذ تصمیمات آیندهنگر از جمله استعدادیابی ورزشی

بوده است.

جمله عوامل مؤثر بر عملکرد موفق کاراتهکاها برشمرد.

باشگا ه مقاومت ،نسبت به کاراتهکاهای نخبه میانگین بهتری داشتند ولی

تنوع ضربات پا در کاراته ،تعادل ایس��تا یکی از مهمترین عوامل موفقیت
در اجرای ماهرانه به ش��مار میرود ( .)29،28در بس��یاری از رش��تههای

رزم��ی از جمله کاراته ورزش��کار باید برای اجرای بس��یاری از ضربات،

در ای��ن تحقیق تف��اوت معناداری می��ان متغیرهای بیومتریک��ی دو گروه

مرکز ثقل خود را روی یک پا حفظ نماید و نداش��تن تعادل مناس��ب ،به

و تمایل به معناداری مالحظه ش��د .بهعنوان مثال در متغیر قد نشس��ته که

خواهد ساخت ( .)30این نکته در رشته ورزشی کاراته با توجه به قوانین

مشاهده نش��د و فقط در میانگین برخی متغیرها تفاوتهای بسیار ناچیز
معرف طول تنه میباشد و همچنین متغیر عرض شانه تمایل به معناداری

مشاهده شد .ورزشکاران گروه نخبه در این دو متغیر میانگینهای بهتری
ثبت نمودند که البته این تفاوت به لحاظ آماری معنادار نبود.

آسانی باعث سرنگون ش��دن او میشود که این امر ،عملکردش را مختل

مس��ابقات از اهمیت بیش��تری نسبت به بقیه رش��تههای رزمی برخوردار
اس��ت .با توجه به قوانین مسابقات کاراته ،کمیتهکاران برای اینکه بتوانند
در مسابقه امتیاز بگیرند باید ضربات خود را بهصورت کنترلی وارد نمایند

یافتههای این تحقیق نش��ان داد ،کاراتهکاهای نخبه در متغیرهای سرعت

و همچنی��ن ضربه وارد ش��ده را با س��رعت و همراه با حف��ظ تعادل اجرا

بهتری نس��بت به کاراتهکاه��ای حاضر در مراکز اس��تعدادیابی و قهرمانی

بالفاصله و با حفظ تعادل به وضعیت قبل بازگرداند).

(ش��امل  10متر اول و  10متر دوم) ،ت��وان عضالت پا و چابکی میانگین
باش��گا ه مقاومت داش��تند ولی این اختالف به لحاظ آماری معنادار نبود و

تنها در مورد متغیر ده متر دوم سرعت ،اختالفات دو گروه به لحاظ آماری

نماین��د (اندامی را که هنگام اجرای ضربه به س��مت حریف هدایت کرده
در م��ورد متغی��ر ق��درت مطل��ق و نس��بی پنجه دس��ت نتایج نش��ان داد
کاراتهکاهای نخبه نس��بت به کاراتهکاهای حاضر در مراکز استعدادیابی و
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قهرمانی باشگا ه مقاومت از میانگین بهتری برخوردار بودند ولی به لحاظ

میرس��د کاراتهکاهای حاضر در مراکز اس��تعدادیابی و قهرمانی باش��گاه

پنجههای دست ،از آزمونهای متداول در رشته کاراته است ( .)31برخی

بهطور مناسبی غربالگری شدهاند.

آم��اری اخت�لاف معناداری بین دو گروه مش��اهده نش��د .ارزیابی قدرت
پژوهشها از وجود همبس��تگی مثبت میان قدرت گرفتن دست با طول و

پهنای دس��ت حکایت دارد ( .)32با توجه به اینکه سایر پارامترهای مؤثر

بر قدرت مطلق و نس��بی پنجه دس��ت در این پژوهش مورد ارزیابی قرار
نگرفته است ،نمیتوان توضیح بیشتری در این رابطه ارائه نمود.

مقاوم��ت بهطورکل��ی از لحاظ متغیره��ای بیومتریکی و اجرای ورزش��ی

نتیجه گیری نهایی
نتای��ج تحقیق حاضر نش��ان داد ،می��ان عملکرد ورزش��ی و پارامترهای

بر اس��اس یافتههای مندرج در جدول ش��ماره  5در متغیر دراز و نشست

بیومتریکی دو گروه بهجز متغیر ده متر دوم سرعت تفاوت معناداری وجود

کشور نسبت به کاراتهکاهای نخبه میانگین و عملکرد بهتری داشتند ولی از

مطالعه در این پژوهش ،به لحاظ قدرت تش��خیص و تمیز افراد مس��تعد

کاراتهکاهای حاضر در مراکز استعدادیابی و قهرمانی باشگاههای منتخب
لحاظ آماری هیچ تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد .متخصصان
طراح��ی تمرین ب��ر این باورند که اس��تقامت عضالت مرک��زی تنه نقش

سرنوشت سازی در عملکرد ورزشی قدرتمند و پیشگیری از آسیبهای
ورزش��ی ایفا میکند ( .)33با توجه به تعدد و تنوع ضربات دست و پا در

کارات��ه و نقش عضالت ناحیه میان تنه در ایجاد ثب��ات برای تنه بهعنوان
داربست و تکیهگاه اصلی اجرای حرکات قدرتمند توسط اندام ضمیمهای
فوقانی و تحتانی ،به نظر میرسد استقامت عضالت ناحیه مرکزی بهویژه

ندارد .بنابراین میتوان اظهار نمود که فرایند اس��تعدادیابی باش��گاه مورد
از غی��ر مس��تعد از دقت باالیی برخوردار بوده اس��ت .ب��ا توجه به اینکه
یکی از معضالت موجود در ورزش کش��ور نبود الگوها و ش��اخصهای

اس��تعدادیابی برخوردار از نورمهای ملی میباشد ،شاید بتوان با توجه به

نتایج این پژوهش الگوی استعدادیابی باشگا ه مقاومت در رشته کاراته را
بهعنوان یک الگوی موفق در س��طح کش��ور معرفی نمود و از این الگو در

راستای پشتوانهسازی برای تیمهای ملی بهره برد.

در پایان پیش��نهاد میش��ود ،با انجام عناوین پژوهش��ی مش��ابه نسبت به

عضالت راست شکمی از اهمیت ویژهای برای کاراتهکاها برخوردار باشد.

ثبت نتایج برخاس��ته از اجرای برنامههای دانشبنیان در تیمهای ورزشی

(بهجز متغیر بیس��ت متر دوم سرعت) مشاهده نشد .بر این اساس به نظر

پژوهشگران گردد.

در این تحقیق هیچ تفاوت معن��اداری بین متغیرهای بیومتریکی دو گروه

اقدام گردد تا زمینهس��از افزای��ش تعامل میان مدیران ورزش��ی ،مربیان و
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Objective: The aim of this study was to comparing the athletic performance and
biometric features in elite karate players teenagers with a specific talent identification pattern of karate in a professional gyms in Iran.
Methods: Subjects available for sampling were divided into two groups teenagers
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karate athletes elite (n=19) and members developmental center and the Club Cham-
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pionship (n=19) for assessing the biometric data of the sport performance tests
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respectively. Shapiro-Wilk test was used for tests of normality. Independent t-test
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was employed for comparing the data collected of two groups (p=0.05). Statistical
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analysis was performed using SPSS v18. The results demonstrated no significant
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differences for biometric parameters in both groups (p>0.05).
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Results: The results of this study showed that the mean of biometric parameters no
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significant difference in both groups(p>0.05). Also none of them the mean of sport
performance tests no significant difference in both groups except for the second ten
meters running speed (p=0.05).
Conclusion: According to that no significant difference in both groups between
athletic performance and biometric parameters except one variable, we can conclude that the process of talent identification in the club studied, in order to distinguish and talented people from other potentially effective. Also according to the native data used in the analysis of the tests in this process can be patterns of biometric
indices based on talent and sport performance in karate developed.
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آقای سید احس��ان نقیبی ،دارای مدرک کارشناسی

آق��ای محمدرضا محمودخانی دانش��جوی دکتری

بوعلی س��ینا همدان و عضو هیئتعلمی موسس��ه

اصالحی در پردیس البرز دانشگاه تهران ،دارای 10

ارشد بیومکانیک ورزشی در سال  1392از دانشگاه
آموزش عالی ش��اندیز میباش��د .زمینه تحقیقاتی

تربیتبدن��ی در گرایش آسیبشناس��ی و حرکات

مقاله  ISCو ارائهی  15مقاله در کنفرانسهای ملی

مورد عالقه ایش��ان استعدادیابی با روشهای PCA

و بینالمللی میباشد .زمینه تحقیقاتی موردعالقهی

در همایشها و مجالت داخل��ی و بینالمللی و همچنین دارای دو کتاب

از بروز آس��یبهای ورزش��ی میباش��د .ایش��ان ط��راح و پدیدآورندهی

و ش��بکه عصبی میباشد .ایشان دارای بیش از  6مقاله ارائه و چاپ شده
تألیفی :انتشارات راشدین و یک طرح ملی است.

آق��ای دکت��ر مه��رداد عنبری��ان ،اس��تاد دانش��کده
تربیتبدن��ی و عل��وم ورزش��ی دانش��گاه بوعل��ی

س��ینا ،دارای مدرک دکترای تخصصی بیومکانیک

ایشان :استعدادیابی ورزشی ،آنتروپومتری ورزشی ،تمرینات پیشگیری
مجموعه نرمافزارهای استعدادیابی ورزشی چند متغیره دارای تأییدیه فنی

از ش��ورای عالی انفورماتیک ریاست جمهوری و آنتروپومتریست عضو
انجمن بینالمللی پیکرس��نجی و همچنی��ن دارای  2عنوان ترجمه کتاب

منتشر شده توسط گروه انتشاراتی بامداد کتاب و ورزش میباشد.

ورزشی در سال  2005میالدی از دانشگاه مونترال

کان��ادا میباش��د .زمین��ه تحقیقات��ی موردعالقهی

ایش��ان :بیومکانیک اندام تحتانی و نقش دفورمیتیهای س��اختاری پا در

حرکات انس��ان میباشد .ایشان دارای  2کتاب تألیفی :انتشارات دانشگاه

پیام نور و یک کتاب ترجمه :انتش��ارات دانشگاه بوعلی سینا و ارائه بیش
از  50مقاله در کنفرانسهای داخلی و بینالمللی و چاپ بالغ بر  40مقاله

در مجالت علمی -پژوهشی داخلی و مجالت خارجی میباشد.
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