
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


سومین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی

381

اولویت بندی ویژگیهای آنتروپومتریک در استعدادیابی کشتی

 از دیدگاه متخصصان و مربیان کشتی

علی افروزه، محمد پورکیانی،  ابراهیم امامی، مصطفی ادریسی 
1.دانشجوی کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی

2. استادیار دانشگاه شهید بهشتی،
3دانشگاه آزاد اسالمی، واحد سراب،  

4. کارشناس ارشد دانشگاه ارومیه

قدمه
تاثیر آموزش،  تواناییهای ویژهای است که تحت  استعدادها و  نیازمند  افتخار  اوج  به  ورزش قهرمانی و رسیدن 
تمرین، سرعت یادگیری و کسب آمادگی است. بر این مبنا و با توجه به اصل مسلم و پذیرفته شده تفاوتهای فردی، 
انتخاب ورزشكار برتر بر  شناسایی افراد مستعد یكی از ارکان اصلی ورزش قهرمانی است)1(. در سالهای گذشته 
اساس تالش و تمرینات مداوم ورزشكاران بوده است که با صرف هزینه گزاف صورت می گرفته است، اما در دنیای 
امروز یک روش سیستماتیک جایگزین روش سنتی گردیده که از آن به عنوان فرآیند استعدادیابی نام برده میشود)2(. 
مک  کاردي1)1998( بیان می کند که استعداد ویژگي فردي است که در یک بخش گنجایش و توانایي باالتر از متوسط 
افراد جامعه دار است و رتبه درصدي او باالتر از50 مي باشد. یوسفي )1382(  در تحقیقي بر روي کشتي گیران چنین 
نتیجه گرفت که کشتي گیران برتر نسبت به کشتي گیران معمولي از نظر آنتروپومتریكي داراي دست هاي بلندتر، 
پهناي شانه بیشتر، درصد چربي کمتر و بدني عضالني تر مي باشد)3(. واردار2 )2007( در ارتباط با  وضعیت بدنی 
و توان هوازی در عملكرد کشتی گیران زن و مرد اظهار داشت که درصد چربي بدن در بین کشتي گیران ماهر از 3 
تا 13 درصد است. میزان درصد  چربي کشتي گیران زن نسبت به کشتي گیران مرد طبق انتظار بطور  معني داري 
بیشتر است و میزان آن در این  تحقیق  18/5 گزارش شد)4(. همان طور که مشخص است یكی از حیطه های مهم 
در استعدادیابی حیطه آنتروپومتریكي است، لذا محققان بر آن شدند تا به اولویت بندی ویژگیهای آنتروپومتریک کشتی 

گیران از نظر مربیان و متخصصان این رشته بپردازند.  
روششناسی 

تحقیق حاضر از نوع کاربردی است و از آنجا که بر اساس تحلیل نتایج حاصل از پرسشنامه، محقق جهت پیشنهاد 
یک الگو یا راهكار برای استعدادیابی کشتی به تحلیل نتایج خواهد پرداخت. بنابراین روش این تحقیق توصیفی می 
باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه متخصصین تربیت بدنی داراي مدرک کارشناسي ارشد و باالتر که سابقه فعالیت 
یا مربیگري کشتي در سطح ملي، باشگاهي و استاني دارند می باشد. نمونه آماری تعداد 48 نفر از متخصصین تربیت 
بدنی بودند که در میان جامعه آماری تعداد 48 پرسشنامه به صورت گزینشي )در دسترس بودن( توزیع و تعداد 35 
پرسشنامه برگشت داده شد. ابزار تحقیق شامل پرسشنامهای بود که روایی و پایایی آن توسط اساتید قابل قبول اعالم 
شده بود. در این پرسشنامه از متخصصین تربیت بدنی خواسته شد اهمیت هر یک از ویژگی های ساختاری )طول 
دستها، نسبت وزن به قد، عضالنی بودن بدن، طول پاها، عرض شانه ها، نسبت باال تنه به پایین تنه، قطر گردن و 
درصد چربی زیرپوستی( در استعدادیابی کشتی را مشخص نمایند. به منظور تجزیه و توصیف اطالعات بدست آمده 
از روشهای آماری توصیفی شامل جداول، نمودارها، فراوانیها، درصد تجمعي استفاده شد همچنین جهت بررسی 
سواالت تحقیق، تجزیه و تحلیل، آزمون خی دو، رسم جداول و نمودارهااز نرم افزارهایSPSS و Excel استفاده 
1 - McCardi
2 - Vardar
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گردید.
یافته ها

بر  )آنتروپومتریكی( در کشتی  به ویژگی های ساختاری  فراوانی شاخص های مربوط  فراوانی و درصد  مقادیر 
اساس مقیاس بندی از مقادیر خیلی زیاد تا خیلی کم در جدول)1( ارائه شده است. دراین جدول امتیاز بندی کلی بر 
اساس اولویت های مربوطه نشان می دهد که در بین ویژگی های ساختاری )آنتروپومتریكی(، شاخص طول دست ها 
بر اساس نظریه های ارائه شده توسط متخصصین مربوطه، با اولویت اول بیشترین امتیاز )123( را به خود اختصاص 

داد.

جدول1: اولویت بندی ویژگی های ساختاری )آنتروپومتریکی( در کشتی

شاخص های

آنرتوپومرتیکی

مقیاس

شاخص آماری
اولویتامتیازخیلی کمکمزیادخیلی زیاد

طول دست ها
-12113فراوانی

اول321
0613/48/6001درصد فراوانی

نسبت وزن به قد
-21716فراوانی

111
دوم 

مشرتک 43/384/671/1001درصد فراوانی

عضالنی بودن بدن
513152فراوانی

111
دوم 

مشرتک 24/973/141/35/7درصد فراوانی

طول پاها
115181فراوانی

سوم601
13/424/922/92/9درصد فراوانی

عرض شانه ها
86192فراوانی

چهارم001
22/954/752/75/7درصد فراوانی

نسبت باال تنه به پائین تنه
851011فراوانی

پنجم001
22/924/982/62/9درصد فراوانی

قطر گردن
441611فراوانی

ششم19
11/40454/72/9درصد فراوانی

درصد چربی زیر پوستی
431315فراوانی

هفتم68
11/473/173/141/3درصد فراوانی
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شکل 1: نمودار مقایسه ای ویژگی های ساختاری )آنتروپومتریکی( بر اساس امتیازدهی
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بحث و نتیجه گیری
نتایج این تحقیق، از نظر متخصصین، اولویت بندي شاخص هاي ساختاري در استعدادیابي کشتي به  بر اساس 
ترتیب اهمیت عبارتند: 1- طول دست ها، 2-نسبت وزن به قد، 3- عضالني بودن، 4- طول پاها، 5- عرض شانه 
ها، 6- قطر گردن و 7- در صد چربي زیر پوستي. این نتایج با یافته های امامی )1387( مطابقت دارد)5(. هورس 
ویل )1992( نیزدر یک خصیصه نماي آنتروپومتریكی براي کشتي گیران موفق، کم چربي بودن بیشتري را براي آنها 
ذکر کرد)3/7 تا 13 درصد، بدون در نظر گرفتن کشتي گیران سنگین وزن( و اظهار  داشت که در  نوع پیكر تاکید بر 
مزوموروفي مي باشد)6(. در حالحاضر مهم ترین رکن استعدادیابیدر کشور مربیان هستند که در رده بعد از مسابقات 
از  پایه  مربیان  پیشنهاد می شود  بنابراین  دارند)7(.  بسزائی  نقش  این مهم  مدارس در  بین  آموزشگاهي و مسابقات 

اولویتهای آنتروپومتریكی یاد شده در نتایج تحقیق برای استعدادیابی مناسب در کشتی بهره ببرند.
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