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آنتروپومتریک بازیکنان بسکتبال مرد باشگاههاي خوزستان در سه گروه قومی مقایسه و توصیف برخی ویژگیهاي 
 بختیاري، عرب و رومان

 علیرضا زربخش -عبدالرحمن مهدي پور -سیدامیر پورمداح
 محقق و کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسالمی شوشتر

 استاد یار دانشگاه شهید چمران اهواز
 سالمی شوشترنویسنده وکارشناس ارشد دانشگاه آزاد ا

 چکیده
مقایسه برخی ویژگی هاي آنتروپومتریکی بازیکنان مرد بسکتبال باشگاه هـاي خوزسـتان در سـه گـروه قـومی      هدف از تحقیق حاضر 

بختیاري، عرب و رومان در سطح استان خوزستان به مرکزیت اهواز و پنج شهرستان دیگر به نام هاي دزفول، شوشتر، آبـادان، ایـذه و   
نفـر ازبسکتبالیسـت هـا کـه در لیـگ       133جهت رسیدن به این هـدف  . به صورت خوشه اي مرحله اي انتخاب شدند سوسنگرد، که

 36نفـر رومـان و    40نفر از قوم بختیاري،  57بزرگساالن استان و در باشگاه هاي شهرستان هاي ذکر شده مشغول تمرین هستند که 
انتخاب و ثبت مشخصات فردي و اطالعات مربوط به تندرسـتی نمونـه هـا در    پس از . سال بود 18 -25نفرعرب بودند، سن آنها بین 

فرم ثبت اطالعات، با استفاده از متر نواري، کولیس،  ترازو و خط کش اندازه گیري کـف پـا متغیرهـاي مـورد نظـر در تحقیـق انـدازه        
ر گرفـت، بـدین ترتیـب کـه از آمـار      سپس به کمک روش هاي آماري نتایج به دست آمـده مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرا     . گیري شدند

تحلیـل واریـانس یـک    ( توصیفی جهت طبقه بندي و تنظیم نمرات خام، تعیین فراوانی، میانگین و انحراف معیار، و از آمار استنباطی 
جهت تعیین معنی داري متغیرها و همچنین از آزمون توکی جهت بررسی اخـتالف میـانگین گـروه هـاي تحقیـق      )  ANOVAراهه 

. محاسـبه شـد  % 95و سـطح اطمینـان   % 05نتایج حاصل از محاسبات آماري و آزمون فرض هاي تحقیق بـا خطـاي   . استفاده گردید
در متغیرهاي قد، طول قد با دسـت کشـیده،  طـول    ري، عرب و رومان بختیا نتایج نشان داد که بازیکنان بسکتبال در سه گروه قومی

تفاوت معنـی داري مشـاهده گردیـد و    اندام فوقانی، اندازه کف دست و کف پا، طول اندام تحتانی،  وزن و طول اهرم بازوان با یکدیگر 
 .یدعرض شانه  تفاوت معنی داري مشاهده نگردو ) BMI(توده ي بدنی  شاخص متغیرهايدر مورد 

 .، قوم بختیاري، قوم عرب، قوم رومانویژگی هاي آنتروپومتري، استعدادیابی: کلید واژه ها

 مقدمه
اگر چه .جستجو وگزینش افراد زبده و نخبه براي یادگیري و انجام هرکار و یا مهارتی از دیرباز یکی از چالش هاي بشر بوده است

افراد مستعد انجام می گرفته است، لیکن با پیشرفت علم وصنعتی شدن  این امردر اکثر موارد بطور تجربی و مشاهده عملکرد
شیوع این اندیشه و .جهان این پدیده بیش از پیش مورد توجه ویژه کارگزاران در بخش هاي مختلف خدماتی و صنعتی واقع شد

ابتدا در کشورهاي اروپاي شرقی میالدي و بعد از آن  1970و  1960راهبردهاي آن در ورزش به ویژه ورزش قهرمانی از دهه هاي 
و پس از آن در سایر کشورهاي پیشرفته صنعتی  با این هدف که بیش از پیش بتوان با درجه اي از اطمینان، افراد مستعد را براي 

 ).1964بلوم،(قهرمانی در رشته هاي مختلف شناسایی و تربیت کرد بطور گسترده اي رایج شد 
 روش تحقیق

 .      انجام می شودبصورت خوشه اي مرحله اي روش این تحقیق توصیفی، پیمایشی است که 
سال از سه  25تا  18جامعه آماري تحقیق حاضر عبارتست از مردان در رشته بسکتبال خوزستان ،: نمونه آماري جامعه آماري و

اي بسکتبال در سطح استان خوزستان مشغول فعالیت  در باشگاه هاي حرفه 89-90گروه قومی بختیاري، عرب و رومان که در سال 
 .نفراز سه قوم می باشد  133نمونه آماري شامل  .بوده اند
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 ش ها، ابزار و وسایل اندازه گیريرو
، طول اندام فوقـانی، انـدازه ي دسـت، طـول انـدام      قد ایستاده: تمامی نمرات مربوط به اندازه هاي طولی شاملمتر نواري با استفاده از 

 ، انـدازه بـازو از  جهـت انـدازه گیـري عـرض شـانه     . ثبت می شـوند  سانتیمتر 1/0 کف پا با دقت تحتانی، قد ایستاده با دست کشیده و
 .استفاده شد اندازه گیري وزن آزمودنی ها گرم براي 100با دقت دیجیتال ترازوي از . سانتیمتر استفاده شد 1/0با دقت کولیس 

 روش هاي آماري
نمودار استفاده می شود و  طبقه بندي و تنظیم نمرات خام، از محاسبه ي میانگین انحراف استاندارد، رسم جداول وبراي توصیف ، 

و همچنین از  ∝= 05/0به منظور آزمون فرضیه هاي تحقیق از روش آماري تحلیل واریانس یک راهه آنوا درسطح معنی داري 
نرم  16عملیات آماري با استفاده از نسخه ي .براي بررسی اختالف میانگین گروه هاي سه گانه استفاده گردید توکیآزمون پیگیري 

 .استفاده شد excelانجام گردید براي رسم نمودارها و جداول ازنرم افزار  SPSSافزار 
 هاي تحقیق یافته

اندام فوقانی، طول اندام تحتانی، اندازه کف دست ، طول  بین میانگین طول قد، طول قد با دست کشیده، طول اهرم بازوان، طول 
تفاوت معنی  05/0 کف پا و وزن بازیکنان مرد بسکتبال باشگاههاي خوزستان در قومیت هاي بختیاري، عرب و رومان در سطح

اما در مورد شاخص عرض شانه و شاخص توده ي بدنی بسکتبالیست باشگاههاي خوزستانی در قومیت هاي . داري مشاهده گردید
 .تفاوت معنی داري مشاهده نگردید 05/0 بختیاري، عرب و رومان در سطح

                                   
 
 

  قوم عرب قوم رومان قوم بختیاري

 شاخص هاي آماري                      ردیف
 p انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین متغیرها

 001/0 90/7 03/187 96/7 51/178 13/10 18/184 قد  1

 007/0 62/12 45/83 13/13 16/75 67/15 94/83 وزن 2
 001/0 12/2 98/34 78/2 77/31 24/3 14/33 اندازه بازو 3
 003/0 22/1 50/20 05/1 53/19 22/1 95/19 اندازه کف دست 4
 001/0 40/4 85/83 32/4 71/78 27/5 45/81 طول اندام فوقانی 5
 001/0 53/10 04/244 84/11 20/232 51/14 83/239 اندازه ي قد با دست کشیده 6
 001/0 15/6 74/113 66/5 80/107 55/6 67/110 طول اندام تحتانی 7
 033/0 58/1 06/28 58/1 11/27 11/2 02/28 طول کف پا 8
 عرض شانه 9

69/46 96/3 05/46 07/3 68/46 12/3 650/0 

 شاخص توده بدنی 10

76/24 31/3 99/23 13/4 78/23 71/2 299/0 

 بحث ونتیجه گیري
بازیکنان بسکتبال مردعرب به . پسران عرب به طور کلی نسبت به بقیه ي گروه هاي قومی اندازه طول اهرم بازوان بلندتري داشتند

قد با دست کشیده نشان داد  نتایج تحقیق در مورد متغیر. طور کلی نسبت به بقیه ي گروه هاي قومی اندام فوقانی بلندتري داشتند
سانتیمترمتعلق به رومان هاو  202بطوریکه کمترین قد. که پسران عرب به طورکلی نسبت به اقوام بختیاري و رومان بلندتر بودند

پسران عرب به طور کلی نسبت به بقیه ي گروه هاي قومی اندام تحتانی بلندتري  .داشتسانتیمترکه به اعراب تعلق  271بیشترین 
بین هر سه گروه قومی تفاوت عرض شانه شاخص اندازه کف پا یکی دیگر از متغیرهاي مورد مطالعه در این تحقیق بود ،.اشتندد
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. معنی داري از لحاظ آماري مشاهده نگردید شاخص توده ي بدنی بین هر سه گروه قومی تفاوت معنی داري از لحاظ آماري نداشت
ورد مطالعه در این تحقیق در یک منطقه ي جغرافیایی سکونت دارند و داراي شیوه ي زندگی توجه به اینکه هر سه گروه قومی م با

مشابه، عادات غذایی همانند و فرهنگ مشابه هستند پس طبیعی است که از لحاظ شاخص توده ي بدنی تفاوت معنی داري نداشته 
لحاظ تیپ بدنی براي تشکیل یک تیم بسکتبال عالی در  با توجه به تحقیقات انجام شده نتیجه می گیریم بهترین گزینش از.باشند

 .سطح استان خوزستان از قوم اعراب میباشد
 منابع

 . انتشارات بامداد کتاب: ، تهران»استعدادیابی ورزشی«). 1386. (ابراهیم، خ و حالجی، م -1

انتشارات دانشگاه شهید ). 1380. ()در خوزستان(خالصه مقاالت همایش گفتگوي بین فرهنگی . اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی -2
 .چمران

پژوهشکده ي . بررسی وضع موجود و تدوین شاخص هاي استعدادیابی در رشته  هندبال تیمی مردان). 1382.(امیرتاش، علیمحمد -3
 .تربیت بدنی استان تهران

 .نشر اندیشه: تهران). 1972(دوم مبدإ نژادهاي انسان، ترجمه مشکین پور هوشنگ و نعیم فرامرز چاپ ). 1972.(نستورخ، میخائیل -4
مقایسه برخی ویژگی هاي آنتروپومتریکی دختران غیرورزشکار خوزستانی سه گروه قومی بختیاري، عرب  ).1388.( مریم ، نقیب زاده -5

ددانشگاه چمران پایان نامه کارشناسی ارش .و رومان در دانشگاه هاي شهر اهواز و توصیف تفاوت هاي آنها با نخبگان برخی رشته هاي ورزشی
 .اهواز، دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی 
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