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چکیده                                                    دریافت: 1395/10/9     پذیرش: 1396/7/16

هدف: علیرغم اهمیت استعدادیابی و شناسایی افراد مستعد برای رشته های ورزشی، مستندات و مطالعات مرتبط با 

استعدادیابی در کاراته بسیار اندک است. هدف از انجام این تحقیق آنالیز مؤلفه های اصلی متغیرهای آنتروپومتریکی 

و بیومکانیکی کاراته کاهای نوجوان نخبه است.

روش ها: آزمودنی ها به صورت نمونه گیری در دس��ترس انتخاب و به دو گروه کاراته کاهای نوجوان نخبه )19 

نف��ر( و نوجوان غیر کاراته کا )20 نفر( تقس��یم ش��دند. برخی متغیرهای آنتروپومتریکی و بیومکانیکی ش��امل 

الیه های زیرپوس��تی، محیط و طول اندام، س��رعت اندام، چابکی، تعادل و قدرت اندام انتخاب و اندازه گیری 

شد. برای کاهش حجم داده ها و آنالیز مؤلفه های اصلی متغیرهای آنتروپومتریکی و بیومکانیکی، روش آماری 

آنالیز مؤلفه های اصلی )PCA( به کار برده شد. 

یافته ها: نتایج این تحقیق نش��ان داد که مهم ترین متغیرهای آنتروپومتریکی و بیومکانیکی کاراته کاهای نوجوان 

نخبه به ترتیب چربی زیرپوس��تی سینه ای، قد، پرش سارجنت، تعادل ایستا، قدرت نسبی پنجه دست، محیط 

سینه، محیط مچ پا، تعادل نیمه پویا، چربی زیرپوستی شکم و طول ظاهری پا می باشد. 

نتیجه گیری: با توجه به یافته های این تحقیق می توان از این متغیرها برای استعدادیابی کاراته کاها استفاده کرد.

کلید واژگان: استعدادیابی، کاراته، بیومتریک، نوجوان 

مقدمه

طی دهه های گذش��ته طراح��ی و اجرای برنامه های شناس��ایی و پرورش 

اس��تعداد از بحث های چالش برانگیز در حوزه علوم ورزشی بوده است. 

روش های مختلف شناسایی استعداد، تنوع پارامترهای مؤثر بر شناسایی 

و پرورش اس��تعداد، تعیین آزمون های برخوردار از اعتبار و روایی الزم، 

انتخ��اب روش ه��ای تک بعدی در برابر الگوه��ای ترکیبی و چندبعدی و 

چگونگی ارزیابی نتایج عینی برخاسته از اجرای الگوهای مورداستفاده در 

فرایند استعدادیابی از جمله مباحث چالش برانگیز در حوزه استعدادیابی 

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

موضوع به عواملی از جمله ماهیت پویا و چندبعدی استعداد بازمی گردد 

 .)1(

یک��ی دیگ��ر از چالش های پی��ش روی برنامه های اس��تعدادیابی، قدرت 

پیش بین��ی و صح��ت انتخاب افراد مس��تعد اس��ت. متأس��فانه مدل های 
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اس��تعدادیابی از قدرت پیش بین��ی پایینی بهره مند ب��وده و هنوز در مورد 

س��ودمندی و اعتبار آن ها پرس��ش های زی��ادی وج��ود دارد )2(. اگر چه 

بس��یاری از مطالع��ات بر ای��ن باورند که به دلیل کمبود ش��واهد و مدارک 

علمی و س��وابق تجربی در خصوص اجرای برنامه های استعدادیابی بهتر 

اس��ت به برنامه ه��ای پرورش اس��تعداد پرداخت؛ با این وجود بس��یاری 

از فدراس��یون ها، تیم های ورزش��ی و م��دارس ورزش به دنب��ال اجرای 

برنامه ه��ای اس��تعدادیابی هس��تند )3(. با توجه به نق��ش دو طرفه محیط 

و وراثت، این یک س��ؤال مهم اس��ت که یک اس��تعداد چگونه شناسایی 

می ش��ود و به اوج می رس��د؟ این پژوهش قصد دارد به بررس��ی یکی از 

مدل های اس��تعدادیابی که در کشور به اجرا درآمده است بپردازد و دانش 

تئوری موج��ود را به صورت یک محتوای نیمه تجرب��ی ارزیابی نماید تا 

در آینده به توسعه ی روش های مبتنی بر پژوهش های کاربردی بپردازد. 

در دهه های اخی��ر ویژگی¬های آنتروپومتریکی به عن��وان یکی از عوامل 

اساسی موفقیت در عملکرد ورزشکاران نخبه شناخته شده و مورد توجه 

فراوانی قرار گرفته اس��ت )4(. با این وجود دس��تیابی به اهداف قهرمانی 

تنه��ا از طریق ویژگی ه��ای آنتروپومتریکی نمی تواند میس��ر واقع گردد و 

باید ویژگی های دیگری نظیر عوامل بیومکانیکی، فیزیولوژیکی و روانی 

نی��ز موردتوجه قرار گیرد. برای مثال برخ��ی متغیرهای بیومکانیکی نظیر 

تعادل و س��رعت حرکت اندام از فاکتورهای مهمی محسوب می شود که 

برخورداری از آن و توسعه آن در موفقیت ورزشکاران بسیار اثرگذار است 

)5(. درک صحیح از متغیرهای آنتروپومتریکی و بیومکانیکی می تواند در 

شناسایی استعدادهای ورزشی و پرورش آن مفید واقع گردد.

کاراته در جهان به عنوان یکی از محبوب ترین و عمومی ترین ورزش های 

رزمی شناخته شده است )6(. این رشته به لحاظ مدال آوری در مسابقات 

بسیار مهمی نظیر بازی های آسیایی و المپیک )رشته کاراته از سال 2020 

وارد بازی ه��ای المپیک خواهد ش��د( از س��هم مدال آوری چش��مگیر در 

ارزیابی س��ازمان های رسمی کش��ور ایران برخوردار است )7(. همچنین 

مس��ابقات و تمرینات کاراته ب��ه دو صورت کاتا )ف��رم( و کمیته )مبارزه( 

انجام می گیرد. کمیته ش��امل حرکات برخوردی رو به جلو، رو به عقب، 

این سو و آن سو رفتن و حرکات بسیار فعال است که همه ی این حرکات 

همراه با تکنیک های کوتاه حمله یا دفاع هستند )9،8،6(.   

با این وجود کمبود یا نبود برنامه های مدون و الگوهای موفق سازمان یافته 

در اس��تعدادیابی و پرورش ورزشکاران مستعد در این رشته به عنوان یک 

تهدید شناخته می شود. متأس��فانه موضوع استعدادیابی و شناسایی افراد 

مستعد برای رشته های ورزشی به ویژه رشته ی رزمی کاراته با رکود مواجه 

است که این موضوع ممکن است در ترویج، توسعه و پیشبرد این رشته ی 

ورزشی تأثیر منفی داشته باشد )7(. 

بس��یاری از تحقیقات��ی ک��ه در حوزه اس��تعدادیابی و خصوصًا در رش��ته 

ورزشی کاراته صورت گرفته، متغیرهای آنتروپومتریکی و بیومکانیکی را 

به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر موفقیت ورزش��کاران در نظر گرفته است 

)10،7(. همچنی��ن اکثر این تحقیقات رده های س��نی بزرگ س��ال را مورد 

بررس��ی قرار داده اند و به رده های س��نی پایه توجه خاصی نش��ده است. 

این در حالی است که در استعدادیابی باید بر رده های سنی پایین متمرکز 

بود )12،11،7(.

Giampetro و هم��کاران، پژوهش��ی را ب��ا عن��وان بررس��ی ویژگی ه��ای 

آنتروپومتریکی و س��اختار بدنی در کاراته کاهای نخبه و آماتور بزرگ سال، 

انجام دادند که نتایج نش��ان داد که گروه کاراته کاهای نخبه دارای تیپ بدنی 

اکتوم��ورف- مزومورف یعنی عضالنی و الغر ام��ا در آماتورها فقط تعداد 

کم��ی عضالنی بودند. همچنین گ��روه کاراته کاهای نخبه نس��بت به گروه 

آمات��ور دارای درصد چربی پایین تری بودن��د )Kazemi .)13 و همکاران، 

در کشور کانادا تحقیقی را تحت عنوان نیم رخ ویژگی های آنتروپومتریکی 

تکواندوکاران برتر المپیک 2008 انجام داده اند. نتایج به دست آمده نشان داد 

که از نظر قد تکواندوکاران مدال آور زن و مرد بلندتر و از نظر وزن سبک تر 

بودن��د )Simonovic .)14  و هم��کاران، تحقیقی را تحت عنوان تفاوت در 

توانایی ه��ای حرکتی بین کاراته کاه��ا و غیر کاراته کاها انج��ام دادند. نتایج 

نشان داد که بین فاکتورهای توان انفجاری، استقامت عضالنی و هماهنگی 

کاراته کاها و غیر کاراته کاها تفاوت معناداری وجود داشت )15(. 

تحلیل عاملی یک روش آماری چند متغیری اس��ت که در تحلیل جداول 

یا ماتریس های ضرایب همبس��تگی ب��ه کار می رود. ه��دف اصلی آنالیز 

مؤلفه های اصلی اطالعات )Principal Component Analysis( و سایر انواع 

تحلیل ه��ای عاملی، کاهش مجموع��ه بزرگی از داده ها ب��ه تعداد کمتری 

عامل کلی است، به گونه ای که بیشترین واریانس مجموعه داده ها را تبیین 

تماید. در PCA به این عامل ها، مؤلفه گفته می شود. در این روش به تعداد 

متغیرها مؤلفه استخراج می شود )16(. 

با توجه به بررسی های صورت گرفته و آن چه طی مقاالت به آن اشاره شد 

می توان دریافت که تحقیقات اندکی وجود داش��ت که مهم ترین متغیرهای 

آنتروپومتریکی و بیومکانیکی کاراته کاهای نخبه را بررس��ی کرده باشد. در 

واقع می ت��وان دریافت که مالک دقیقی برای انتخ��اب مهم ترین متغیرهای 

آنتروپومتریک��ی و بیومکانیکی کاراته کاهای نخبه وجود نداش��ت. بنابراین 

شناخت چنین ویژگی هایی در رشته کاراته الزم به نظر می رسد. این پژوهش 

سیداحسان نقیبی و همکاران
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می توان��د راهنمای مفیدی برای مدیران، مربی��ان، متخصصان و کاراته کاها 

در کش��ور باش��د و در راس��تای برنامه ریزی ه��ای منظ��م ورزش پایه مورد 

بهره برداری قرار گیرد و امکان اس��تعدادیابی در سنین پایه به منظور پشتوانه 

س��ازی برای تیم های کاراته در کش��ور را فراهم آورد و به این ترتیب کمک 

شایانی به پیشرفت سطح قهرمانی کاراته کشور خواهد نماید. لذا با توجه به 

آن چه ذکر شد این تحقیق برآنست که به آنالیز مؤلفه های اصلی متغیرهای 

آنتروپومتریکی و بیومکانیکی کاراته کاهای نوجوان نخبه دست یابد. 

روش شناسی

تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق توصیفی- همبستگی )تحلیل 

ماتریس همبس��تگی( اس��ت. جامعه آماری پژوهش حاضر ش��امل کلیه 

کاراته کاهای نوجوان مرد نخبه و غیر کاراته کاهای نوجوان کش��ور است. 

برای انتخاب نمونه ابتدا با هماهنگی فدراسیون کاراته جمهوری اسالمی 

ایران و هماهنگی با سرمربیان تیم ها و هیئت های کاراته از آنان درخواست 

همکاری شد و پس از طی مراحل اداری با توجه به محدودیت های زیاد 

و در دسترس نبودن آن ها به صورت نمونه گیری در دسترس 19 کاراته کای 

نوج��وان )12 تا 15 س��ال( نخبه )میانگین قد: 0/08 ± 162 س��انتی متر و 

میانگین جرم: 11/23 ± 47/65 کیلوگرم( که در مس��ابقات قهرمانی کشور 

مقام قهرمانی داش��تند برای انجام تست ها انتخاب شدند. همچنین گروه 

دیگر را 20 نوجوان )12 تا 15 س��ال( غیر کاراته کا )میانگین قد: 0/08 ± 

154 س��انتی متر و میانگین جرم: 10/98 ± 48/81 کیلوگرم( تشکیل دادند 

که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. مالک ورود آن ها به 

تحقیق، نداشتن سابقه ورزشی و فعالیت بدنی بود.

متغیرها و ابزار اندازه گیری

متغیره��ای آنتروپومتریکی، مقدار الیه چربی زیرپوس��تی و بیومکانیکی 

اندازه گیری ش��ده در این تحقیق از هر دو گروه به همراه ابزار اندازه گیری 

در جدول 1 ارائه شده است.

آنالیز  مؤلفه های اصلی متغیرهای آنتروپومتریکی و بیومکانیکی ورزشکاران کاراته کار نوجوان نخبه

 .1خذٍل 
 گیزیگیزی ّوزاُ تا اتشار اًذاسُهتغیزّای آًتزٍپَهتزیىی، همذار الیِ چزتی سیزپَعتی ٍ تیَهىاًیىی هَرد اًذاسُ

 گیزیاتشار اًذاسُ گیزیفاوتَرّای اًذاسُ
 تا دلت یه فذم گزم عاخت وؾَر آلواىZenittmed تزاسٍی دیدیتال  خزم )ویلَگزم(

پا، هحیط هچ پا، هحیط عاق پا، لذ )هتز(، لذ ًؾغتِ، طَل وف 
طَل راى، هحیط راى، هحیط لگي، طَل ظاّزی پا، طَل حمیمی 
پا، هحیط ووز، ًغثت دٍر ووز تِ لگي، طَل وف دعت، هحیط 
هچ دعت، هحیط عاعذ، هحیط اعتزاحتی ٍ اًمثاضی تاسٍ، طَل 

ّا، هحیط عیٌِ، هحیط ؽاًِ، اًذام فَلاًی، طَل گغتزُ دعت
 هتز(ط عز )عاًتیهحیط گزدى ٍ هحی

 
 

 
 هتز عاخت وؾَر ایزاىهتز ًَاری، خط وؼ ٍ وَلیظ تا دلت یه هیلی

 فزهَل ؽاخـ تَدُ تذًی ؽاخـ تَدُ تذًی                 
عزك وف پا، پٌْای هچ پا، پٌْای ساًَ، پٌْای وف دعت، پٌْای 

 هتز(هچ دعت ٍ پٌْای آرًح )عاًتی
 ز عاخت وؾَر آهزیىاهتتا دلت یه هیلی mitutoyoوالیپز 

طَل عاعذ، طَل تاسٍ، پٌْای عیٌِ ٍ  پٌْای لگي، طَل عاق پا،
 هتز(عزك ؽاًِ )عاًتی

 هتز عاخت وؾَر صاپيتا دلت یه هیلی  mitutoyoتلٌذ  وَلیظ

ای، ؽىن، عِ همذار الیِ چزتی سیزپَعتی عاق، راى، فَق خافزُ
 ز(هتای ٍ تحت وتفی )هیلیعز ٍ دٍ عز تاسٍیی، عیٌِ

 عاخت وؾَر ایزاى هتزتا دلت ًین عاًتی Slim guideوالیپز 

 )ثاًیِ( تعادل ایغتا، ًیوِ پَیا
 ساٍیِ ویَ )درخِ(

 تغت اعتَرن، تغت گزدػ عتارُ 
 گًَیاهتز عاخت وؾَر چیي

 ًؾغتي ٍ رعیذى تِ خلَ تَعط خعثِ هخقَؿ هذرج افالح ؽذُ تغت هتز()عاًتیپذیزی  اًعطاف
 پزػ عارخٌت افالح ؽذُ ٍ پزػ عارخٌت افالح ؽذُ تا تَخِ تِ ٍسى تذى هتز(هتز( ٍ تَاى عضالت پا )ویلَگزم عاًتیًتیتَاى اًفداری)عا

 دیٌاهَهتز دعتی ٍ دیٌاهَهتز دعتی تا تَخِ تِ ٍسى تذى لذرت هطلك)ویلَگزم( ٍ ًغثی پٌدِ دعت)ویلَگزم/ٍسى(
 دراس ٍ ًؾغت اعتماهت عضالت ؽىن)تعذاد در دلیمِ(

 العول پای ًلغَى ٍ سهاى عىظ آسهَى عزعت حزوت ًلغَى هتز(ّا ٍ پاّا )عاًتیعزعت ٍاوٌؼ دعت
 تغت T، آسهَى دُ هتز اٍل عزعت ٍ دُ هتز دٍم عزعت، آسهَى تیغت هتز عزعت ؽتاب، عزعت ٍ چاتىی )ثاًیِ(
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روش های تحلیل آماری

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

استاندارد هر کدام از متغیرها و رسم نمودارهای مختلف استفاده شد. در 

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

توزیع داده ها استفاده شد. سپس برای کاهش حجم داده ها و تعیین آنالیز 

مؤلفه های اصلی متغیرهای آنتروپومتریکی و بیومکانیکی از روش آماری 

آنالیز مؤلفه های اصلی اطالعات )اس��تخراج مؤلفه های با واریانس باال که 

هر کدام تعدادی متغیر را تحت پوش��ش قرار می دهند( به کار برده ش��د. 

همچنی��ن تجزیه و تحلیل اطالعات با اس��تفاده از نرم افزار  SPSS 18 )با 

 EXCEL و رسم نمودارها و جداول از نرم افزار )p =0/05 سطح معناداری

2010 استفاده شد.

نتایج

میانگی��ن و انحراف اس��تاندارد متغیرهای مورد بررس��ی در این تحقیق در 

جداول 3، 4 و 5 ارائه شده است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .2خذٍل 
 ای همذار الیِ چزتی سیزپَعتی ٍ تیَهىاًیىی گیزی ٍ اتشارّای هَرد اعتفادُ تزخی هتغیزًّحَُ اًذاسُ

 گیزیًحَُ اًذاسُ گیزیفاوتَرّای اًذاسُ
 همذار الیِ چزتی سیزپَعتی

 هتز(عاق )هیلی
فَرت عوَدی در لغموت هیماًی ٍ داخلمی     درخِ لزار داد. چیي پَعتی تِ 90آسهَدًی پای خَد را رٍی یه خعثِ تا ساٍیِ 

 (.  5را دارد؛ گزفتِ ؽذ )عاق پا، لغوتی وِ تیؾتزیي هحیط 
 همذار الیِ چزتی سیزپَعتی

 هتز(راى )هیلی
درخِ خن وزد. در ایي حالت پَعت در ًمطمِ هیماًی ٍ در عمطد لمذاهی راى      90آسهَدًی در ٍضعیت ًؾغتِ ساًَی خَد را 

 (.5وِ تیي خط وؾالِ راى ٍ تاالتزیي لغوت اعتخَاى وؾىه راى لزار دارد؛ عوَدی گزفتِ ؽذ )
 ر الیِ چزتی سیزپَعتیهمذا

 هتز(ای )هیلیفَق خافزُ
هتز خلَتز اس اًگؾتاى( لزار گزفت ٍ ّوچٌمیي خْمت   عاًتی 1هتز تِ عوت ًاف )در عاًتی 3تا  2والیپز تاالی تاج خافزُ ٍ 

 (.5گیزی اًدام ؽذ )آى تِ طزف خلَ ٍ ووی هتوایل تِ پاییي )هَرب( تَد. عپظ اًذاسُ
 تیهمذار الیِ چزتی سیزپَع

 هتز(ؽىن )هیلی
هتزی ًاف )عموت راعمت( گزفتمِ ٍ عمپظ     عاًتی 5فَرت عوَدی در ًاحیِ  در حالی وِ آسهَدًی ایغتادُ تَد؛ پَعت اٍ تِ

 (.5گیزی اًدام ؽذ )اًذاسُ

 همذار الیِ چزتی سیزپَعتی
 هتز(عِ عز تاسٍ )هیلی

ی هیاًی تیي آوزٍهیَى )لثمِ خمارخی ساهمذُ    د. در ًمطِآسهَدًی در حالت ریلىظ اًذام فَلاًی را در حالت عَپیٌیت لزار دا
فَرت عوَدی ٍ هَاسی تما هحمَر طمَلی اعمتخَاى      آخزهی( ٍ لثِ خارخی اعتخَاى رادیَط در لغوت خلفی تاسٍ، پَعت تِ

 (.5گزفتِ ؽذ )
 همذار الیِ چزتی سیزپَعتی

 هتز(دٍ عز تاسٍیی )هیلی
ی خَد را ریلىظ ًگِ داؽت، فافلِ هیاًی تیي آوزٍهیَى ٍ رادیَط در هحمل  آسهَدًی تِ حالت آًاتَهیىی لزار گزفت ٍ تاسٍ

 (.5عضلِ دٍعز عالهت سدُ ؽذ ٍ پَعت تِ حالت هَاسی تا هحَر طَلی اعتخَاى تاسٍ گزفتِ ؽذ )
همذار الیِ چزتی سیزپَعتی 

 هتز(ای )هیلیعیٌِ
ِ    یِفَرت ایغتادُ لزار گزفت ٍ پَعت در ًاح فَرت ریلىظ تِ آسهَدًی تِ فمَرت همَرب    ی تیي سیز تغلمی ٍ ًمَن عمیٌِ تم
 (.5گزفتِ ؽذ )

 همذار الیِ چزتی سیزپَعتی
 هتز(تحت وتفی )هیلی

درخِ تا عطد افمی، تِ دًثمال خطمَ     45هتز سیز ساٍیِ تحتاًی وتف، تمزیثاً در ساٍیِ طَر هَرب چیي پَعتی یه عاًتی تِ
 .(5گیزی ؽذ )طثیعی ؽىافتگی پَعت گزفتِ ٍ اًذاسُ

 ّاعزعت ٍاوٌؼ دعت

ّا اس ّمن  ّا رٍ تِ یىذیگز ٍ فافلِ آىّایؼ را راحت تز رٍی هیش لزار داد. وف دعتآسهَدًی هماتل یه هیش ًؾغت ٍ دعت
ای ًگماُ داؽمت    گًَِ وؼ را تِگیزًذُ خطگذاری ؽذ. آسهَىهتز تَد ٍ تا دٍ خط وَچه تز رٍی هیش عالهتعاًتی 30حذٍد 

 "آهمادُ "لِ هیاى دٍ دعت لزار گزفت ٍ لثِ اًتْایی آى در راعتای لثِ هیش تَد. پظ اس اعالم فزهماى  وِ درعت در ٍعط فاف
وؼ را وِ رّا ؽذُ تا دٍ دعت هْار وٌذ. اٍ ًثایذ تمزای هْمار ومزدى    تز خطؽًَذُ تالػ وزد تا تا عزعت ّز چِ توامآسهَى
ی سهاى ٍاوٌؼ ٍ عزعت حزوت ؽاهل عذدی تَد ومِ در ارتفما    داد. اهتیاس تزاّا را تِ تاال ٍ پاییي حزوت هیوؼ دعتخط

 (.5عٌَاى روَرد هحاعثِ ؽذ ) ّای آسهَدًی دیذُ ؽذ. ایي آسهَى عِ هزتثِ اخزا گؾت ٍ تْتزیي اخزا تِلثِ تاالیی دعت

 عزعت ٍاوٌؼ پاّا

 5/2لزار داد وِ عمیٌِ پما حمذٍد    هتز اس دیَار فافلِ داؽت ًؾغت. پا را طَری عاًتی 5/2آسهَدًی تز رٍی هیشی وِ حذٍد 
هتز اس لثِ هیش دٍرتز تمَد. لثمِ اًتْمایی در تزاتمز اًتْمای اًگؾمت       عاًتی 5هتز اس دیَار فافلِ داؽت ٍ پاؽٌِ پا حذٍد عاًتی

وؼ را تِ دیَار تچغمثاًذ.  وؼ، تَعط عیٌِ پا ٍاوٌؼ ًؾاى دادُ ٍ خطؽغت پا تَد. تِ آسهَدًی گفتِ ؽذ تا رّا ؽذى خط
 (.5تذعت آهذُ، عذدی تَد وِ درعت در تاالی اًگؾت ؽغت پا دیذُ ؽذ ) اهتیاس

 ؽتاب ٍ عزعت )ثاًیِ(
 10هتز اٍل ٍ دٍم تزای ارسیاتی خذا ؽمذ. سهماى    10هتز تِ دٍ  20هتز عزعت اعتفادُ ؽذ.  20گیزی عزعت اس تغت تزای اًذاسُ

آهَسػ دادُ ؽذُ تَد وِ تا اعمتارت ایغمتادُ لثمل اس     سهَدًیهتز دٍم تزای عزعت ثثت ؽذ. تِ آ 10هتز اٍل تزای ؽتاب اٍلیِ ٍ 
 (.5عٌَاى روَرد ثثت ؽذ ) ّا تِگذاری ؽذُ عثَر وٌذ. سهاى هتز عالهت 20ًمطِ ؽزٍ  تغت تذًٍذ ٍ تا حذاوثز عزعت اس ًمطِ 
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 گیزیًحَُ اًذاسُ گیزیفاوتَرّای اًذاسُ

 چاتىی )ثاًیِ(

هتمز را   10ؽزٍ  تغت آسهَدًی هغافت  وِ تِ چْار هخزٍ  ًیاس دارد؛ اعتفادُ ؽذ. در  Tگیزی چاتىی اس تغتخْت اًذاسُ
هتزی را تا پای پْلَ تمِ عموت چمف رفمت ٍ      5تِ عوت خلَ دٍیذ ٍ هخزٍ  را تا دعت راعتؼ لوظ ًوَد، عپظ هغافت 

هتزی را تا پای پْلَ تِ عوت راعت تزگؾت ٍ پظ اس لوظ هخمزٍ  دٍتمارُ تمِ تما      10پظ اس لوظ هخزٍ  ایي تار هغافت 
هتز را تِ عوت عمة دٍیذ ٍ تغت را تِ پایماى   10ا تِ عوت هزوش تزگؾت ٍ پظ اس لوظ هخزٍ  هتزی ر 5پای پْلَ هغیز 

 (.5گیزًذُ تا اعتفادُ اس وَرًَهتز سهاى را ثثت وزد )رعاًذ. فزد آسهَى
 

 .3خذٍل 
 ّای هیاًگیي ٍ اًحزاف اعتاًذارد هتغیزّای آًتزٍپَهتزیىی دٍ گزٍُؽاخـ

 هتغیزّای آًتزٍپَهتزیىی ردیف
یاًگیي ٍ اًحزاف اعتاًذارد دٍ گزٍُه  

واّای ًخثِواراتِ واّاغیز واراتِ  
 65/47 ± 23/11 8/48 ± 98/10 خزم )ویلَگزم( 1
 62/1 ± 08/0 54/1 ± 08/0 لذ )هتز( 2
 01/18 ± 87/2 45/20±4/4 ؽاخـ تَدُ تذى 3
هتز(لذ ًؾغتِ )عاًتی 4  41/4 ± 76/80 72/4 ± 21/83 
هتز(اًتیطَل وف پا )ع 5  35/1 ± 48/24 15/1 ± 09/25 
هتز(عزك وف پا )عاًتی 6  82/0 ± 46/9 53/0 ± 61/9 
هتز(پٌْای هچ پا )عاًتی 7  42/0 ± 76/6 36/0 ± 75/6 
هتز(هحیط هچ پا )عاًتی 8  17/2 ± 67/21 25/1 ± 84/20 
هتز(طَل عاق پا )عاًتی 9  1/2 ± 67/34 15/2 ± 45/35 
هتز(عاًتیهحیط عاق پا ) 10  56/3 ± 28/32 15/4 ± 5/30 
هتز(پٌْای ساًَ )عاًتی 11  74/0 ± 76/9 51/0 ± 42/9 
هتز(طَل راى )عاًتی 12  33/3±06/41 19/3 ± 75/44 
هتز(هحیط راى )عاًتی 13  16/7 ± 53/49 1/6 ± 32/46 
هتز(پٌْای لگي )عاًتی 14  96/2 ± 64/25 21/2 ± 85/24 
هتز(هحیط لگي )عاًتی 15  94/8 ± 22/84 59/7 ± 34/81 
هتز(طَل ظاّزی پا )عاًتی 16  94/4 ± 55/89 23/5 ± 46/92 
هتز(طَل حمیمی پا )عاًتی 17  09/5 ± 73/82 69/4 ± 56/85 
هتز(هحیط ووز )عاًتی 18  3/9 ± 61/68 04/7 ± 09/66 
 81/0 ± 03/0 81/0 ± 04/0 ًغثت دٍر ووز تِ لگي 19
هتز(عاًتیطَل وف دعت ) 20  13/1 ± 28/17 21/1 ± 53/17 
هتز(پٌْای وف دعت )عاًتی 21  44/0 ± 7/7 45/0 ± 79/7 
هتز(پٌْای هچ دعت )عاًتی 22  41/0 ± 32/5 31/0 ± 31/5 
هتز(هحیط هچ دعت )عاًتی 23  27/1 ± 17/16 13/1 ± 94/15 
هتز(طَل عاعذ دعت )عاًتی 24  83/1 ± 89/24 08/2 ± 91/24 
هتز(حیط عاعذ دعت )عاًتیه 25  42/2 ± 63/22 94/1 ± 79/22 
هتز(پٌْای آرًح دعت )عاًتی 26  45/0 ± 16/6 33/0 ± 18/6 
هتز(طَل تاسٍ )عاًتی 27  54/2 ± 5/32 98/1 ± 37/33 
هتز(هحیط اعتزاحتی تاسٍ )عاًتی 28  48/3 ± 31/23 93/2 ± 59/22 
هتز(هحیط اًمثاضی تاسٍ )عاًتی 29  72/3 ± 77/25 94/2 ± 4/25 
هتز(طَل اًذام فَلاًی )عاًتی 30  47/4 ± 49/70 65/4 ± 78/71 
هتز(ّا )عاًتیطَل گغتزُ دعت 31  25/9 ± 56/158 11/10 ± 24/162 
هتز(پٌْای عیٌِ )عاًتی 32  19/2 ± 6/24 97/1 ± 44/23 

آنالیز  مؤلفه های اصلی متغیرهای آنتروپومتریکی و بیومکانیکی ورزشکاران کاراته کار نوجوان نخبه
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با توجه به نتایج به دست آمده برای کاراته کاهای نوجوان نخبه )جداول 3، 4، 

5 و شکل 1( 10 عامل برجسته شده است که 93/178 درصد از واریانس کل 

داده ها را در برمی گیرند. در واقع این 10 عامل برجسته شده، مؤلفه های اصلی 

متغیرهای آنتروپومتریکی و بیومکانیکی کاراته کاهای نوجوان نخبه می باشند.

هتز(هحیط عیٌِ )عاًتی 33  46/7 ± 38/80 46/17 ± 3/74 
هتز(اًِ )عاًتیپٌْای ؽ 34  65/2 ± 43/30 09/2 ± 33/31 
هتز(هحیط ؽاًِ )عاًتی 35  39/8 ± 02/91 47/6 ± 99/89 
هتز(هحیط گزدى )عاًتی 36  44/2 ± 44/32 9/1 ± 26/32 
هتز(هحیط عز )عاًتی 37  88/1 ± 05/54 64/1 ± 79/54 

  
 .4خذٍل 
 ر الیِ چزتی سیز پَعتی دٍ گزٍُّای هیاًگیي ٍ اًحزاف اعتاًذارد هتغیزّای همذاؽاخـ

 هیاًگیي ٍ اًحزاف اعتاًذارد دٍ گزٍُ همذار الیِ چزتی سیز پَعتی دٍ گزٍُ ردیف
 واّای ًخثِواراتِ واّاغیز واراتِ

 2/9 ± 61/4 52/13 ± 6/7 هتز(همذار الیِ چزتی سیزپَعتی عاق پا )هیلی 1
 15/11 ± 64/4 17 ± 15/12 هتز(همذار الیِ چزتی سیزپَعتی راى )هیلی 2
 92/5 ± 09/4 22/10 ± 8/9 هتز(ای )هیلیهمذار الیِ چزتی سیزپَعتی فَق خافزُ 3
 78/8 ± 63/5 3/15 ± 2/14 هتز(همذار الیِ چزتی سیزپَعتی ؽىن )هیلی 4
 74/7 ± 49/3 2/11 ± 95/6 هتز(همذار الیِ چزتی سیزپَعتی عِ عز تاسٍیی )هیلی 5
 56/3 ± 18/2 78/6 ± 93/5 هتز(تی سیزپَعتی دٍ عز تاسٍیی )هیلیهمذار الیِ چز 6
 25/5 ± 26/4 02/9 ± 7/8 هتز(ای )هیلیهمذار الیِ چزتی سیزپَعتی عیٌِ 7
 83/6 ± 34/3 74/9 ± 08/8 هتز(همذار الیِ چزتی سیزپَعتی تحت وتفی )هیلی 8

 
 .5خذٍل 
 ای تیَهىاًیىی دٍ گزٍُّای هیاًگیي ٍ اًحزاف اعتاًذارد هتغیزّؽاخـ
 هیاًگیي ٍ اًحزاف اعتاًذارد دٍ گزٍُ هتغیزّای تیَهىاًیىی ردیف

هتز(پٌْای ؽاًِ )عاًتی 1  65/2 ± 43/30 09/2 ± 33/31 
هتز(هحیط ؽاًِ )عاًتی 2  39/8 ± 02/91 47/6 ± 99/89 
هتز(هحیط گزدى )عاًتی 3  44/2 ± 44/32 9/1 ± 26/32 
(هتزهحیط عز )عاًتی 4  88/1 ± 05/54 64/1 ± 79/54 
 89/17 ± 45/4 65/19 ± 37/4 ساٍیِ ویَ )درخِ( 5
 91/6 ± 76/2 27/3 ± 3/2 تعادل ایغتا )ثاًیِ( 6
هتز()عاًتی پذیزی اًعطاف 7  22/6 ± 28/27 8/4 ± 97/30 
هتز(پزػ عارخٌت )عاًتی 8  96/6 ± 23/31 05/4 ± 33/37 
هتز(تَاى عضالت پا )ویلَگزم عاًتی 9  65/125 ± 73/593 69/159 ± 47/644 
 05/33 ± 18/9 9/23 ± 28/7 لذرت هطلك پٌدِ دعت )ویلَگزم( 10
 7/0 ± 14/0 5/0 ± 17/0 لذرت ًغثی پٌدِ دعت )ویلَگزم/ٍسى( 11
 63/49 ± 15/7 2/36 ± 12/9 دراس ٍ ًؾغت )تعذاد در دلیمِ( 12
هتز(ّا )عاًتیعزعت ٍاوٌؼ دعت 13  17/7 ± 79/29 46/8 ± 45/25 
هتز(عزعت ٍاوٌؼ پاّا )عاًتی 14  53/5 ± 98/18 87/6 ± 6/13 
 26/3 ± 26/0 41/3 ± 34/0 تیغت هتز عزعت )ثاًیِ( 15
 82/1 ± 15/0 78/1 ± 18/0 دُ هتز اٍل عزعت )ثاًیِ( 16
 43/1 ± 14/0 63/1 ± 22/0 دُ هتز دٍم عزعت )ثاًیِ( 17
 68/12 ± 64/0 81/14 ± 61/1 چاتىی )ثاًیِ( 18
 95/0 ± 05/0 82/0 ± 09/0 تعادل ًیوِ پَیا 19

 
  

سیداحسان نقیبی و همکاران

27 تا 41



33

J Sport Biomech 2017 Summer; 3 (2):

http://biomechanics.iauh.ac.ir

 .6خذٍل 
 ّا )هتغیزّای آًتزٍپَهتزیىی ٍ تیَهىاًیىی(درفذ ٍاریاًظ ٍ همادیز ٍیضُ عاهل

 عاهل
 )هؤلفِ(

 چزخؼ هدوَ  هزتعات اعتخزاج هدوَ  هزتعات همادیز ٍیضُ اٍلیِ
درفذ  ول

 ٍاریاًظ
درفذ 
درفذ  ول تدوعی

اًظٍاری  
درفذ 
درفذ  ول تدوعی

 ٍاریاًظ
درفذ 
 تدوعی

1 855/28  091/48  091/48  855/28  091/48  091/48  378/19  297/32  297/32  
2 364/8  939/13  031/62  364/8  939/13  031/62  301/15  502/25  800/57  
3 569/5  282/9  313/71  569/5  282/9  313/71  288/5  813/8  612/66  
4 968/2  946/4  259/76  968/2  946/4  259/76  083/3  139/5  751/71  
5 547/2  245/4  504/80  547/2  245/4  504/80  702/2  504/4  225/76  
6 135/2  558/3  062/84  135/2  558/3  062/84  373/2  995/3  210/80  
7 797/1  994/2  056/87  797/1  994/2  056/87  251/2  751/3  961/83  
8 401/1  334/2  391/89  401/1  334/2  391/89  180/2  634/3  595/87  
9 166/1  944/1  334/91  166/1  944/1  334/91  776/1  960/2  555/90  
10 106/1  844/1  178/93  106/1  844/1  178/93  574/1  623/2  178/93  

 

 
 ّاًوَدار اعىزی گزاف تزای تعییي تعذاد عاهل .1ؽىل 

 .7خذٍل 
 هاتزیظ عاهلی دٍراى یافتِ

عاهل آًتزٍپَهتزیىی ٍ  ردیف
 تیَهىاًیىی

 عاهل
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 002/0 -015/0 065/0 113/0 -004/0 014/0 037/0 090/0 562/0 806/0 ٍسى 1
 032/0 052/0 091/0 065/0 -133/0 022/0 065/0 149/0 927/0 253/0 لذ 2
 000/0 005/0 050/0 112/0 099/0 024/0 012/0 063/0 236/0 955/0 ؽاخـ تَدُ تذًی 3
 251/0 -045/0 001/0 008/0 -220/0 145/0 076/0 164/0 801/0 389/0 لذ ًؾغتِ 4
 066/0 085/0 -017/0 -135/0 299/0 223/0 172/0 270/0 727/0 341/0 طَل وف پا 5
 073/0 -137/0 -014/0 452/0 350/0 -270/0 -001/0 231/0 534/0 400/0 عزك وف پا 6
 064/0 106/0 177/0 -315/0 221/0 002/0 606/0 -026/0 380/0 421/0 پٌْای هچ پا 7

آنالیز  مؤلفه های اصلی متغیرهای آنتروپومتریکی و بیومکانیکی ورزشکاران کاراته کار نوجوان نخبه
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 001/0 803/0 191/0 049/0 040/0 252/0 038/0 203/0 398/0 -094/0 هچ پا هحیط 8
 -316/0 121/0 063/0 -148/0 -030/0 -133/0 034/0 058/0 835/0 322/0 طَل عاق پا 9
 040/0 221/0 -155/0 105/0 141/0 -231/0 168/0 055/0 347/0 762/0 هحیط عاق پا 10
 027/0 014/0 033/0 077/0 -190/0 -261/0 130/0 -160/0 204/0 890/0 چزتی سیزپَعتی عاق 11
 113/0 074/0 163/0 122/0 181/0 -504/0 383/0 -178/0 383/0 484/0 پٌْای ساًَ 12
 023/0 124/0 -204/0 235/0 164/0 -132/0 392/0 -148/0 708/0 -005/0 طَل راى 13
 015/0 042/0 130/0 049/0 045/0 -005/0 051/0 118/0 271/0 928/0 هحیط راى 14
 -210/0 -023/0 -058/0 -051/0 -057/0 -246/0 059/0 -188/0 083/0 885/0 چزتی سیزپَعتی راى 15
 -032/0 -014/0 201/0 020/0 132/0 020/0 048/0 -032/0 398/0 855/0 پٌْای لگي 16
 015/0 -080/0 140/0 067/0 -006/0 074/0 -162/0 088/0 374/0 885/0 هحیط لگي 17
 -170/0 090/0 104/0 -042/0 -121/0 -025/0 115/0 056/0 898/0 317/0 طَل ظاّزی پا 18
 -281/0 184/0 097/0 -045/0 -009/0 -132/0 063/0 096/0 868/0 284/0 طَل حمیمی پا 19

 چزتی سیزپَعتی  20
 ایفَق خافزُ

938/0 197/0 130/0- 001/0 024/0- 068/0 067/0 034/0 018/0- 001/0- 

 -027/0 141/0 108/0 093/0 212/0 025/0 069/0 043/0 337/0 887/0 هحیط ووز 21

 ًغثت دٍر ووز  22
 تِ لگي

261/0 043/0 073/0- 548/0 083/0- 526/0 089/0 040/0- 542/0 077/0- 

 006/0 077/0 -090/0 -061/0 -004/0 081/0 -045/0 -042/0 084/0 968/0 چزتی سیزپَعتی ؽىن 23
 040/0 078/0 -458/0 338/0 284/0 330/0 025/0 327/0 494/0 169/0 طَل وف دعت 24
 124/0 041/0 -007/0 423/0 271/0 208/0 008/0 299/0 709/0 229/0 پٌْای وف دعت 25
 229/0 039/0 112/0 153/0 100/0 391/0 127/0 227/0 687/0 316/0 پٌْای هچ دعت 26
 167/0 026/0 100/0 324/0 221/0 132/0 096/0 -063/0 603/0 583/0 هحیط هچ دعت 27
 036/0 -059/0 -239/0 134/0 -229/0 098/0 -060/0 039/0 814/0 286/0 طَل عاعذ دعت 28
 106/0 201/0 138/0 236/0 -014/0 231/0 060/0 143/0 567/0 641/0 هحیط عاعذ دعت 29
 161/0 -004/0 631/0 -003/0 140/0 015/0 305/0 013/0 528/0 215/0 پٌْای آرًح دعت 30
 -348/0 090/0 009/0 -190/0 112/0 -080/0 004/0 -041/0 797/0 356/0 طَل تاسٍ 31
 136/0 195/0 054/0 174/0 007/0 142/0 -100/0 188/0 310/0 852/0 طَل اعتزاحتی تاسٍ 32
 110/0 129/0 064/0 252/0 095/0 174/0 -185/0 153/0 359/0 807/0 طَل اًمثاضی تاسٍ 33

 چزتی سیزپَعتی  34
 عِ عز تاسٍیی

948/0 065/0 017/0 011/0- 129/0- 053/0- 097/0- 003/0- 097/0 100/0- 

 چزتی سیزپَعتی  35
 دٍ عز تاسٍیی

946/0 112/0 104/0- 137/0 026/0- 086/0- 024/0 096/0- 088/0- 000/0 

 -124/0 038/0 -024/0 040/0 138/0 065/0 018/0 011/0 887/0 366/0 طَل اًذام فَلاًی 36
 -012/0 -019/0 -099/0 081/0 069/0 145/0 -136/0 177/0 864/0 309/0 ّاطَل گغتزُ دعت 37
 -108/0 -104/0 270/0 194/0 014/0 114/0 013/0 028/0 216/0 829/0 پٌْای عیٌِ 38
 -014/0 105/0 137/0 766/0 -093/0 006/0 -124/0 194/0 -025/0 459/0 هحیط عیٌِ 39

چزتی سیزپَعتی  40
 ایعیٌِ

976/0 094/0 053/0- 068/0 049/0- 047/0- 071/0- 008/0 050/0- 100/0- 

 چزتی سیزپَعتی  41
 تحت وتفی

916/0 248/0 005/0- 142/0 055/0- 020/0- 407/0 046/0- 164/0- 097/0- 

 -180/0 -087/0 -221/0 -006/0 364/0 -089/0 -167/0 201/0 634/00 442/0 پٌْای ؽاًِ 42
 -147/0 -023/0 067/0 158/0 168/0 066/0 -098/0 288/0 548/0 691/0 هحیط ؽاًِ 43
 048/0 069/0 -068/0 154/0 -116/0 -100/0 -298/0 149/0 674/0 584/0 هحیط گزدى 44

سیداحسان نقیبی و همکاران
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مالک کایزر بیان می کند متغیری که بار عاملی کمتر از 0/6 داشته باشد ارزش 

عامل ش��دن ن��دارد و باید از عامل حذف گردد )5(. ولی بیش��تر تحقیقات 

بیومکانیکی ب��ار عاملی کمتر از 0/7 را حذف می کنن��د )18،17(. بنابراین 

م��ا در ای��ن تحقیق متغیرهایی را که بار عاملی کمت��ر از 0/7 دارند را حذف 

می نماییم.

از ج��دول )7( متغیرهای آنتروپومتریکی و بیومکانیکی اصلی با بار عاملی 

باال از هر یك از مؤلفه ها استخراج می شود و در جدول )8( ارائه می گردد.

با توجه به ج��دول )8( مهم ترین متغیرهای آنتروپومتریکی و بیومکانیکی 

کاراته کاهای نوجوان نخبه به ترتیب چربی زیرپوس��تی سینه ای، قد، پرش 

سارجنت، تعادل ایستا، قدرت نسبی پنجه دست، محیط سینه، محیط مچ 

پا، تعادل نیمه پویا، چربی زیرپوستی شکم و طول ظاهری پا می باشد.

 304/0 211/0 387/0 -209/0 -080/0 027/0 -174/0 314/0 630/0 195/0 هحیط عز 45
 -142/0 024/0 -115/0 -020/0 -689/0 032/0 -238/0 437/0 125/0 211/0 ساٍیِ ویَ 46
 -191/0 -163/0 049/0 104/0 024/0 062/0 918/0 -134/0 -016/0 098/0 تعادل ایغتا 47
 -025/0 -277/0 114/0 278/0 -048/0 281/0 -666/0 113/0 034/0 182/0 پذیزیاًعطاف 48
 142/0 191/0 -096/0 135/0 -039/0 029/0 071/0 903/0 211/0 063/0 پزػ عارخٌت 49
 020/0 031/0 033/0 136/0 -022/0 023/0 042/0 264/0 574/0 756/0 تَاى عضالت پا 50

 لذرت هطلك  51
 پٌدِ دعت

297/0 621/0 280/0 106/0- 597/0 067/0- 089/0 095/0 148/0 013/0 

 ًغثی لذرت  52
 062/0 115/0 110/0 -017/0 -065/0 839/0 -064/0 232/0 212/0 -278/0 پٌدِ دعت

 -017/0 -037/0 426/0 202/0 -103/0 -167/0 077/0 326/0 -648/0 186/0 دراسًؾغت 53
 -191/0 -377/0 -097/0 -350/0 184/0 313/0 027/0 -309/0 -449/0 -199/0 ّاعزعت ٍاوٌؼ دعت 54
 -050/0 -233/0 -749/0 -198/0 -045/0 -231/0 123/0 244/0 265/0 -221/0 اوٌؼ پاّاعزعت ٍ 55
 036/0 -007/0 015/0 -026/0 042/0 -139/0 143/0 -951/0 -152/0 058/0 تیغت هتز عزعت 56
 068/0 -009/0 009/0 028/0 277/0 062/0 -015/0 -857/0 -111/0 181/0 دُ هتز اٍل عزعت 57
 -006/0 -005/0 017/0 -076/0 -207/0 -313/0 273/0 -834/0 -160/0 -080/0 ٍم عزعتدُ هتز د 58
 -182/0 122/0 -031/0 -172/0 604/0 -103/0 073/0 -611/0 108/0 082/0 چاتىی 59
 753/0 020/0 165/0 021/0 029/0 035/0 -278/0 084/0 -440/0 -299/0 تعادل ًیوِ پَیا 60

      
  

 . 8خذٍل 
 زّای اعتخزاخی افلیهتغی

 عاهل افلی ردیف
 عاهل)هؤلفِ(

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ایالیِ چزتی سیزپَعتی عیٌِ 1  976/0           
927/0  لذ 2          
903/0   پزػ عارخٌت 3         
918/0    تعادل ایغتا 4        
839/0     لذرت ًغثی پٌدِ دعت 5       
766/0       هحیط عیٌِ 6     
803/0         هحیط هچ پا 7   
753/0          تعادل ًیوِ پَیا 8  
968/0 الیِ چزتی سیزپَعتی ؽىن 9           
898/0  طَل ظاّزی پا 10          
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بحث

اهدف از تحقیق حاضر آنالیز مؤلفه های اصلی متغیرهای آنتروپومتریکی 

و بیومکانیک��ی کاراته کاهای نوجوان نخبه می باش��د. نتایج تحقیق نش��ان 

داد که مهم تری��ن متغیرهای آنتروپومتریک��ی و بیومکانیکی کاراته کاهای 

نوجوان نخبه به ترتیب چربی زیرپوس��تی س��ینه ای، قد، پرش سارجنت 

)اندازه گیری توان انفجاری(، تعادل ایس��تا، قدرت نس��بی پنجه دس��ت، 

محیط س��ینه، محیط مچ پا، تعادل نیمه پویا، چربی زیرپوس��تی ش��کم و 

طول ظاهری پا می باشد.

فقدان تحقیقات مشابه در کاراته از یک طرف و یکسان 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.

در ورزش کاراته، به دلیل اهمیت توان انفجاری، مقدار الیه چربی اضافی 

عامل محدودکننده ی اجرا به شمار می رود )19(. تمرینات شدید، سنگین 

و دراز مدت بدنی کاراته کاهای نخبه که در اکثر موارد نوعی بیش تمرینی 

محسوب می ش��ود و عواملی همچون کم خوابی، کم اش��تهایی و افزایش 

میزان سوخت و ساز پایه بدن را به بار می  آورد که این خود در دراز مدت 

یکی از عوامل مهم کاهش مقدار الیه چربی در بدن محس��وب می ش��ود 

)20(. مقدار الیه چربی زیر پوس��تی و درصد چربی بدن از عوامل ایجاد 

تف��اوت میان ویژگی های آنتروپومتریک ورزش��کاران نخب��ه و غیر نخبه 

می باش��ند. مطالعات مختلف، کاراته کاها را دارای مقدار الیه چربی بدنی 

پایی��ن و تیپ بدنی برخوردار از ع��دد اکتومورفی بزرگ معرفی نموده اند 

)23،22،21( ک��ه به نظر می رس��د، مقدار الیه چربی زیر پوس��تی زیاد بر 

موفقیت کاراته کاها اثر منفی دارد و می تواند عاملی بازدارنده برای دستیابی 

به اوج اجرای ورزش��ی باش��د. به نظر می رس��د از آن جایی که در کمیته 

تعداد ضربات دست بیشتر از پا می باشد )24(، پس اندام فوقانی نقش به 

س��زایی را در امتیاز گرفتن ایفا می نماید، همچنین با توجه به ماهیت این 

رشته و ضرباتی که رد و بدل می شود، کاراته کاهای نخبه باید از مقدار الیه 

چربی شکمی کمتری برخوردار باشند. لذا برای این که کاراته کاهای نخبه 

به این هدف برس��ند بایستی بسیاری از تمریناتش��ان را بر روی این نقاط 

متمرکز کنند، پس باید از مقدار الیه چربی کمتری در این نقاط )الیه چربی 

زیر پوستی شکمی و سینه ای( برخوردار باشند.

پژوهش��گران وج��ود اختالف می��ان درصد چرب��ی و مق��دار الیه چربی 

زیر پوس��تی ورزش��کاران نخبه و غیر نخبه را گزارش نموده اند )25،5(. 

به منظ��ور توضی��ح این یافته اغلب ب��ه تفاوت در نوع و ش��دت تمرینات 

افراد نخبه و غیر نخبه اش��اره ش��ده اس��ت )26،25(. در این راستا توجه 

ب��ه این نکته ضروری اس��ت که  در ورزش کارات��ه قدرت عضالنی نقش 

اساس��ی در اجرای فنون دارد. بیش��تر بودن باف��ت چربی به معنی کاهش 

نس��بی بافت فعال )عضله( به بافت غیرفعالی )چربی( است که فقط جرم 

اندام را سنگین تر می کند؛ قدرت عضالنی ناکافی موجب کاهش کارایی و 

خستگی عضالنی و در نتیجه افزایش خطا در اجرای صحیح و کامل فنون 

ش��ده و باعث افزایش خطر بروز آسیب دیدگی ش��ود )27(. مقدار پایین 

الی��ه چربی اندام در تحقق س��طوح باالی کارای��ی حرکتی نقش مهمی را 

ایفا می کند. مطالعات متعدد از ارتباط مستقیم و معکوس میان مقدار الیه 

چربی اندام با فاکتورهایی نظیر توان و چابکی حکایت دارد )19(. به ویژه 

در فعالیت هایی مانند مبارزات کاراته که ماهیتی درگیرانه دارد؛ کمتر بودن 

مقدار الیه چربی می تواند موجب بهبود اجرای ورزشی کاراته کاها شود. 

در این راستا Gao در  پژوهشی نشان داد که درصد پایین چربی بدن عامل 

مؤثری در عملکرد موفق رزمی کاران است )19(. 

نتای��ج این تحقیق نش��ان می دهد که متغیر قد و ط��ول ظاهری پا از جمله 

متغیرهای اساسی به شمار می رود. کاراته از جمله ورزش هایی است که در 

آن، تنوع تکنیکی زیادی وجود دارد. وجود انواع تکنیک های تهاجمی و 

تدافعی که با استفاده از اندام فوقانی و تحتانی اجرا می شود و هدف گذاری 

بخش های مختلف بدن جهت ورود ضربات باعث ش��ده اس��ت تا طول 

ان��دام به عنوان یکی دیگر از فاکتوره��ای آنتروپومتریکی مورد توجه قرار 

گیرد )28،5(. از منظر بیومکانیکی بلندتر بودن طول اندام، خصوصًا اندام 

پایین تن��ه )به لحاظ ماهیت س��بک ضربات پایین تنه از امتیازات بیش��تری 

برخوردارند( موجب می ش��ود که بازوی محرک اه��رم بلندتر گردد و در 

نتیجه، میزان گش��تاور افزایش یابد و ورزش��کار نیروی بیش��تری را برای 

ضرب��ه زدن به حریف تولید نماید )11(. بنابراین طول اندام عاملی مهم و 

مؤثر بر عملکرد ورزش��ی کاراته کاها خواهد بود. در واقع کشیده تر بودن 

اندام )قد و طول ظاهری پا( باعث می شود هنگام کاربرد ضربات دست و 

پا علیه حریف، گشتاور نیروی بیشتری انتقال یابد. این مسئله به ویژه برای 

کاراته کاهای س��بک های کنترلی، مزیتی اساسی محسوب می شود زیرا در 

این س��بک ها اس��تفاده از ضربات دس��ت و پا اهمیت ویژه ای در موفقیت 

کاراته کا دارد )29(.  

در م��ورد متغیره��ای محیط س��ینه و محیط مچ پا، محق��ق موفق به یافتن 

پژوهش��ی که این عامل را در کاراته کاها بررس��ی نموده باش��د، نگردید. 

محیط س��ینه در رش��ته ورزش��ی کاراته یکی از نقاطی اس��ت که توس��ط 

حری��ف در مب��ارزات مورد هدف ق��رار می گیرد؛ بنابراین داش��تن محیط 
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س��ینه ای کمتر یک مزیت برای ورزش��کاران نخبه ی این رش��ته به شمار 

می رود و برخورداری از این امتیاز مثبت از دادن امتیازات بیشتر به حریف 

جلوگیری می کند. 

قانون ُولف بیان می کند استخوان های یک انسان یا حیوان سالم خود را با 

میزان فش��ار و باری که بر آن ها تحمیل می شود سازگار می کنند. با کاهش 

فشار بر استخوان ها، آن ها نیز در طول زمان ضعیف تر و باریک تر می شوند 

)30(. همان طور که پیداس��ت عضله مهم ترین رابط بین نیرو و استخوان 

اس��ت، این بدان معنا اس��ت که اگر نیرویی به بدن وارد ش��ود؛ مهم ترین 

منبع جذب نیرو در بدن عضله اس��ت. همچنین اگر عضله نیرو را خوب 

جذب نماید به س��اختارهای دیگر فش��ار کمتر وارد شده و آسیب دیدگی 

س��اختارهایی از جمله رباط و اس��تخوان کمتر است )31(. به نظر محقق 

از آن جای��ی که در کاراته کاهای کومیت��ه کار نخبه عضالت در جذب نیرو 

به خوبی فعال هس��تند )کاراته کاها از عض��الت قدرتمندی برخوردارند( 

لذا به س��اختار اس��تخوانی فش��ار کمتری وارد می ش��ود و همچنین چون 

آن ها با توجه به ماهیت رش��ته نیاز به جابجایی های سریع تری دارند پس 

تعادل بهتر و نیاز به س��طح اتکای کمتری )س��طح مفصلی مچ پا( دارند و 

در نتیجه محیط مچ پای آن ها از ضخامت و حجم کمتری برخوردار است 

)5(. لذا این موضوع می تواند توجیهی بر محیط و ضخامت باریک تر مچ 

پای کاراته کاهای کومیته نخبه باش��د. الزم به ذکر اس��ت که این قضیه در 

کاراته کاهای کاتا کار نخبه می تواند کاماًل برعکس باشد.

نتایج این تحقیق نشان می دهد که متغیر توان انفجاری عضالت پا از جمله 

متغیرهای اساسی در کاراته کاهای نوجوانان نخبه به شمار می رود. کاراته 

ورزشی است که از ماهیت بی هوازی بیشتری برخوردار است. نیاز باالی 

ورزش کاراته به سیس��تم بی هوازی، اهمیت توان بی هوازی در این رشته 

را مشخص می کند و به همین علت، بیشترین حجم تمرینات جسمانی در 

ورزش کاراته، بر فعالیت های بی هوازی متمرکز شده است )32،19(. در 

اکثر تحقیقات انجام شده، ظرفیت و توان بی هوازی ورزشکاران رشته های 

رزمی از جمله کاراته در حد باال گزارش ش��ده است )33،19(. در واقع، 

اهمی��ت آمادگی بی هوازی، ب��ه دلیل تأثیر آن بر اجرای حرکات س��ریع، 

استقامت در توان و عملکرد خوب با وجود باال بودن سطح اسید الکتیک 

اس��ت )Arazi .)34 و Izadi بیان نمودند که بیش��تر حرکات و ضربات در 

کاراته به صورت انفجاری صورت می گیرد )6(. در رشته کاراته سبک های 

کنترلی، هر کاراته کایی که ضربه ی خود را سریع تر به حریف برساند امتیاز 

می گیرد؛ لذا به نظر می رس��د، به همین دلیل توان انفجاری عضالت پا در 

استارت اولیه برای رساندن سریع تر ضربات دست و پا و همچنین گرفتن 

امتی��از یک مزیت به ش��مار می¬آید، که این م��ورد می تواند اهمیت توان 

انفجاری عضالت پا را در رش��ته¬ی کاراته س��بک های کنترلی دو چندان 

نماید. 

در کارات��ه، تعادل یکی از مهم تری��ن عوامل موفقیت در اجرای ماهرانه به 

ش��مار می رود )36،35(. در بس��یاری از رشته های رزمی از جمله کاراته، 

ورزش��کار باید برای اجرای بس��یاری از ضربات، مرکز ثقل خود را روی 

یک پا حفظ نماید و نداش��تن تعادل مناس��ب، به آس��انی باعث سرنگون 

شدن او می ش��ود که این امر، عملکردش را مختل خواهد ساخت )37(. 

این نکته در رش��ته ورزش��ی کاراته با توجه به قوانین مسابقات از اهمیت 

بیشتری نسبت به بقیه رشته های رزمی برخوردار است. با توجه به قوانین 

مس��ابقات کاراته، کمیته کاران برای اینکه بتوانند در مس��ابقه امتیاز بگیرند 

باید ضربات خود را به صورت کنترلی وارد نمایند و همچنین ضربه وارد 

شده را با سرعت و همراه با حفظ تعادل اجرا نمایند )اندامی را که هنگام 

اجرای ضربه به س��مت حریف هدایت کرده بالفاصله و با حفظ تعادل به 

وضعیت قبل بازگرداند(.

ارزیابی قدرت پنجه های دس��ت، از آزمون های متداول در رش��ته کاراته 

اس��ت )38(. برخی پژوهش ها از وجود همبس��تگی مثب��ت میان قدرت 

گرفتن دس��ت با طول و پهنای دس��ت حکای��ت دارد )39(. به طورکلی از 

نظ��ر اصول فیزیولوژی و بیومکانیکی هر چه س��طح مقطع عضله یا گروه 

عضالنی بیشتر شود عضله نیروی بیشتری تولید می کند و در نتیجه نیروی 

انقباض آن افزایش می یابد. در واقع به موازات افزایش طول استخوان ها، 

عض��الت نیز طویل تر )برخ��ورداری از بازوی اهرم��ی بهتر در عضالت 

برای تولید نیروی انقباضی بیشتر( خواهند شد. از طرف دیگر به موازات 

افزایش در ابعاد اندام ها و متناس��ب ب��ا آن قطر عضالت، قدرت انقباضی 

عضالت نیز باال می رود )39(. لذا در این پژوهش داشتن قد و اندامی بلند 

و پهنای دس��ت بزرگ تر برای کاراته کاهای نخبه به دلیل این که از بازوی 

اهرمی بهتر در عضالت )خصوصًا دس��ت ها( برای تولید نیروی انقباضی 

بیشتر جهت ضریه زدن به حریف برخوردارند؛ می تواند دلیلی بر اهمیت 

قدرت نسبی پنجه دست در کاراته کاهای نخبه باشد.

نتیجه گیری نهایی

نتایج تحقیق نشان داد که مهم ترین متغیرهای آنتروپومتریکی و بیومکانیکی 

کاراته کاهای نوجوان نخبه چربی زیرپوستی سینه ای، قد، پرش سارجنت، 

تعادل ایستا، قدرت نسبی پنجه دست، محیط سینه، محیط مچ پا، تعادل 

آنالیز  مؤلفه های اصلی متغیرهای آنتروپومتریکی و بیومکانیکی ورزشکاران کاراته کار نوجوان نخبه

27-41



38

مجله بیومکانیک ورزشی، تابستان 1396، دوره 3، شماره 2،

نیمه پویا، چربی زیرپوس��تی شکم و طول ظاهری پا می باشد و همچنین 

پرش سارجنت، تعادل ایستا، قدرت نسبی پنجه دست و تعادل نیمه پویا 

متغیرهای بیومکانیکی بسیار مهمی بودند که اکثر تحقیقات آن ها را نادیده 

گرفتند. شاید بتوان با توجه به نتایج این پژوهش فاکتورهای شاخصی را 

در این رش��ته در سطح کشور معرفی نمود و از این فاکتورها برای توسعه 

رشته کاراته به ویژه در پشتوانه سازی برای تیم های ملی بهره برد. 
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Objective: Despite the importance of identifying people susceptible to sports, there 
is little documentation and studies related to karate talent identification.The pur-
pose of this study was principal component analysis of anthropometric and biome-
chanical variables in adolescent elite karateka athletes.
Methods: Subjects divided to adolescent elite karateka athletes (n = 19) and non-
karateka athletes adolescent (n=20) by convenience sampling method. Besed on 
the previous literature, some  biomechanical and anthropometric variables includ-
ing subcutaneous layeres, circumference and length of the limbs, limb velocity, 
agility, balance and strength of the limbs was selected and measured. The principal 
component analysis (PCA) was performed to reduce the number of variables and 
identify the principal component Analysis anthropometric and biomechanical vari-
ables.
Results: The results of this study showed that the most important anthropometric 
and biomechanical variables of adolescent elite karate athletes were thoracic sub-
cutaneous fat, height, Sarjent jumping, static balance, handgrip relative strength, 
chest circumference, ankle circumference, dynamic  balance, abdominal subcuta-
neous fat and apparent leg length.
Conclusion: According to the results of the present study, the extracted anthro-
pometric and biomechanical characteristics can be used for identifiying the talent 
karateka athletes.  
Keywords: Talent identification, Karate, Biometric, Adolescent
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م��درک  داراى  نقیب��ی،  احس��ان  آق��ای س��ید 

کارشناسی ارش��د بیومکانیک ورزشی در سال 

1392 از دانش��گاه بوعلی سینا همدان و عضو 

هیئت علمی موسس��ه آم��وزش عالی ش��اندیز 

می باش��د. زمینه تحقیقاتی مورد عالقه ایش��ان 

استعدادیابی با روش های PCA  و شبکه عصبی 

می باش��د. ایشان داراى بیش از 5 مقاله ارائه و چاپ شده در همایش ها و 

مجالت داخلی و دارای دو کتاب تألیفی: انتش��ارات راشدین و همچنین 

یک طرح ملی است.

آقاى دکت��ر مهرداد عنبریان، اس��تاد دانش��کده 

تربیت بدنی و علوم ورزش��ی دانش��گاه بوعلی 

تخصص��ی  دکت��راى  م��درك  داراى  س��ینا، 

بیومکانیک ورزش��ی در سال 2005 میالدى از 

دانشگاه مونترال کانادا می باشد. زمینه تحقیقاتی 

مورد عالقه ی ایشان: بیومکانیک اندام تحتانی 

و نقش دفورمیتی هاى س��اختارى پا در حرکات انس��ان می باش��د. ایشان 

داراى 2 کتاب تألیفی: انتش��ارات دانش��گاه پیام نور و یك کتاب ترجمه: 

انتشارات دانشگاه بوعلی س��ینا و ارائه بیش از 50 مقاله در کنفرانس هاى 

داخلی و بین المللی و چاپ بالغ بر 40 مقاله در مجالت علمی- پژوهشی 

داخلی و مجالت خارجی می باشد.                               

آق��ای دکت��ر محم��د یوس��فی، دارای دکترای 

تخصصی بیومکانیک ورزش��ی در سال 1396 

از دانش��گاه خوارزم��ی تهران می باش��د. زمینه 

تحقیقاتی مورد عالقه ایشان: اغتشاش و آنالیز 

بیومکانیک��ی راه رفتن در اف��راد دارای بی ثباتی 

عملکردی مچ پا ، پردازش سیگنال های حیاتی 

و پردازش تصاویر پزش��کی می باش��د، ایش��ان دارای بی��ش از 30 مقاله 

علمی -پژوهشی، ISI و کنفرانس��ی و دارای چندین ثبت اختراع در زمینه 

ناهنجاری های اسکلتی عضالنی می باشد. 

دکتر الهام ش��یرزاد عراقی، اس��تادیار دانش��کده 

تربیت بدن��ی و علوم ورزش��ی دانش��گاه تهران، 

دارای دکت��رای تخصص��ی مهندس��ی پزش��کی 

ورزشی در سال 1385 از دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

می باشد. زمینه تحقیقاتی مورد عالقه ی ایشان: 

آسیب های اندام تحتانی خصوصًا در ورزشکاران 

نخبه می باشد. ایشان داراى یک کتاب تألیفی: انتشارات کمیته ملی المپیک و 

2 کتاب ترجمه: انتش��ارات حتمی و آوند دانش و همچنین ارائه بیش از 20 

مقاله در کنفرانس هاى داخلی و بین المللی و چاپ بالغ بر 40 مقاله در مجالت 

علمی- پژوهشی داخلی و مجالت خارجی می باشد.                               

خانم سعیده عزیزیان، داراى مدرك کارشناسی 

ارش��د آسیب شناس��ی و حرکات اصالحی در 

س��ال 1393 از دانش��گاه بین الملل��ی امام رضا 

مش��هد و عضو هیئت علمی موسس��ه آموزش 

عالی ش��اندیز می باش��د. زمینه تحقیقاتی مورد 

عالق��ه ایش��ان بررس��ی و می��زان آس��یب های 

ورزشکاران رزمی کار نخبه می باشد. ایشان داراى یک مقاله ارائه شده در 

همایش داخلی و دارای دو کتاب تألیفی: انتشارات راشدین است.
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