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ارتباط بین شاخصهای آنتروپومتریک و عملکرد شناگران نخبة دختر در شنای آزاد  89متر
 .3ساره شاه حیدری  .0 _ 3طاهره عبدالعلیپور _  .1علیاصغر نورسته
.3کارشناس ارشد دانشگاه گیالن .0 ،دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی تهران (واحد مرکز)  .1 ،دانشیار
دانشگاه گیالن

چکیده
هدف از تحقیق حاضر ،بررسی رابطة بین شاخصهای آنتروپومتریک با عملکرد سرعتی (شنای آزاد  05متر) شناگران دختر
نخبه بود .بهاین منظور  05نفر از دختران شرکتکننده در مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال ( 88با میانگین سنی 20/21±2/21
سال ،قد  291/50±9/92سانتیمتر و وزن  02/05±1/25کیلوگرم) به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند .ویژگیهای آنتروپومتریک
شناگران شامل قد ،وزن ،عرض شانه ،عرض سینه ،عمق سینه ،عرض لگن ،عرض کف پا ،عرض کف دست ،دور سینه ،دور کمر ،دور
باسن ،دور ران ،دور ساق ،دور بازو ،دور ساعد  ،طول ران ،طول ساق ،طول کف پا ،طول بازو ،طول ساعد ،طول کف دست و قدرت
گریپ دست آنها ارزیابی شد .از آزمون همبستگی پیرسون برای تجزیه و تحلیل یافتهها استفاده شد ( .)P ≥5/50نتایج نشان داد
ارتباط منفی و معنیداری بین رکورد شناگران با قد و طول بازو وجود دارد .به نظر میرسد شناگران دارای قد و طول بازوی
بلندتر عملکرد سرعتی بهتری دارند .مربیان شنا میتوانند برای استعدادیابی در شنای آزاد  05متر از این نتایج سود جویند.

واژههای کلیدی
شاخصهای آنتروپومتریک ،شناگر ،شنای سرعتی ،استعدادیابی.

 - 3نویسندة مسئول :تلفن 90307073570:

Email : s_shheidary@yahoo.com
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مقدمه
شناخت کافی از علوم مختلف ورزش در رسیدن به اوج موفقیت اهمیت بسیاری دارد ،اما به کارگیری این
علوم بدون تعیین پیش نیازهای اولیه فرصت به کارگیری مفید علوم را محدود میکند .با عنایت به این مطلب ،از
جمله وظایف مربیان ،غیر از آگاهی از علوم ورزشی ،توانایی در انتخاب نیروی مستعد برای رشتة مورد نظر است
که به نظر بیشتر صاحب نظران و متخصصان فن ،عاملی فوقالعاده مهم و پیشنیاز اولیه و الزم برای موفقیت در
ورزش است .بیشک بیتوجهی به برخی از عوامل یا پیشنیازهای اولیه و تعیینکننده که تحت عنوان استعداد-
یابی مطرح است ،اگرچه احتمال موفقیت را ناممکن نمیسازد ،بیتردید احتمال آن را محدود و ضعیف خواهد
کرد .این پیشنیازها ممکن است دارای جنبههای آنتروپومتریکی ،فیزیولوزیکی ،مهارتی ،روانشناختی و  ...باشد
( .)2آگاهی از عوامل مؤثر درکسب پیروزی و موفقیت ورزشکاران به مطالعات و پژوهشهای بسیاری نیاز دارد .در
دنیای کنونی ،برای رسیدن به قلههای پیشرفت و ترقی ،توجه به اصول علمی در ورزش ضروری است .زیاد بودن
هزینههای زمانی و مالی تربیت ورزشکاران زبده ،دست اندرکاران امور ورزشی را وادار کرده تا با در نظرگرفتن
عوامل تعیینکننده ،افراد برتر را در ورزشهای ویژه شناسایی کنند .یکی از این ورزشها ،رشتة شناست ( .)1در
زمینة کسب پیروزی و موفقیت برای ورزشکاران ،دو عامل وراثت و محیط مطرح است .با توجه به این مسئله،
دست یافتن به مقامهای قهرمانی در سطوح مختلف نیز میتواند ریشه در رابطة انسان با عوامل مذکور داشته
باشد ،ازاین رو شناخت اختالفات فردی ،الزم و ضروری است .رشتههای ورزشی و مهارت های خاص هر رشته،
مستلزم ترکیبی از عواملی همچون ساختار بدنی ،قدرت ،استقامت ،توان ،چابکی ،سرعت واکنش و ...است (.)1
شاخصهای آنتروپومتریک نیز از جمله عواملی است که به صورت ژنتیکی به هر انسان منتقل میشود .در ورزش
قهرمانی نبود شاخصهای آنتروپومتریک مطلوب آن رشتة ورزشی تنها به اتالف هزینه و وقت مربیان و خود
ورزشکاران منجر خواهد شد ( .)8براساس الگوی زیستشناختی شناگر ،سن مطلوب اوج عملکرد در شنا بین 20
تا  28سال برای دختران و  28تا  11سال برای پسران است .در رشتههای  05متر و  255متر سرعت ،قد بلندتر
از  2/80متر برای پسران و بلندتر از  2/58متر برای دختران ،وزن  25تا  21کیلوگرم کمتر از اختالف میزان قد
به سانتیمتر و عدد  255برای هر دو جنس بسیار مهم ذکر شده است .در رشتههای بیشتر از  155متر ،قد 2/55
تا  2/59متر برای دختران و وزن  0تا  8کیلوگرم کمتر از اختالف میزان قد به سانتیمتر و عدد  255برای هر دو
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جنس مطلوب است ( .)1کلنترو و مون پتی )2222( 2گزارش کردند طول دست یکی از مناسبترین عوامل مؤثر
در موفقیت شناگران  255متر است ( .)29نتایج تحقیق طباطبائیان ( )2750نشان داد بین رکورد شنای  05متر
تخصصی و طول کف دست و دور قفسة سینة شناگران نخبه همبستگی منفی و معنیداری وجود دارد (.)9
ریچاردز )2222( 1طول د ست و پا ،عرض لگن و شانه و طول قد را از عوامل مهم در موفقیت شناگران معرفی
کرده است ( .)12نچتی و همکاران )1558( 7گزارش کردند ارتباطی بین شاخصهای آنتروپومتریک (وزن ،قد،
 ، BMIمحیط اندام ها ،طول بازوها و پاها ،تودة چربی و بدون چربی) با عملکرد شناگران خیلی استقامتی21( 1
ساعت شنا) وجود ندارد ( .)29چانگالر و برون )2221( 0در تحقیقی به تجزیه و تحلیل نوار ویدئویی شنای 155
متر مردان و زنان شناگر شرکت کننده در مسابقات المپیک  2288سئول پرداختند .نتایج تحقیق آنها نشان داد
همبستگی باالیی بین طول ضربه و زمان نهایی اجرا و بین رکورد شنای  155متر و قد وجود دارد ( .)21کارتر و
اکلند )2221( 9بلندترین طول کف پا را در زنان شناگر ،از آن شناگران  05متر و  255متر ازاد دانستهاند (،)22
درحالی که معماری ( )2782در هیچ یک از شاخصهای مذکور تفاوتی را بین شناگران مسافتهای گوناگون
گزارش نکرده است ( .)5با توجه به اینکه عوامل آنتروپومتریک در سن قبل از بلوغ بیولوژیکی ( 8-25سالگی
برای زنان و  2-22سالگی برای مردان ) قابل پیشبینی است ،بررسی تاثیر شاخصهای آنتروپومتریک در اجرای
مهارتهای شنا ،میتواند به عنوان یکی از الگوها برای شناسایی افراد مستعد و استفادة بهینه از عوامل تاثیرگذار
در اجرای بهینة مهارت شنا مورد استفادة مربیان و متخصصان قرار گیرد ( .)8متاسفانه در ایران تا کنون در
زمینة شنای بانوان به جز چند تحقیق انگشتشمار ،فعالیتی صورت نگرفته است .شاید بتوان یکی از علل مسئله
را کمبود وسایل و امکانات و محدودیتهای فیلمبرداری در زمینه شنای بانوان دانست ( .)8هدف تحقیق حاضر
بررسی رابطه بین شاخصهای آنتروپومتریک شامل قد ،وزن ،عرض شانه ،عرض سینه ،عمق سینه ،عرض لگن،
عرض کف پا ،عرض کف دست ،دور سینه ،دور کمر ،دور باسن ،دور ران ،دور ساق ،دور بازو ،دور ساعد  ،طول

1 - Klentrou & Montpetit
2 - Richards et al
3 - Knechtle et al
4 - Ultra-endurance swimmers
5 - Changalur & Brown
6 - Carter, J.E, Ackland,
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ران ،طول ساق ،طول کف پا ،طول بازو ،طول ساعد ،طول کف دست و قدرت گریپ دست 2با عملکرد (رکورد)
شنای آزاد  05متر در زنان شناگر نخبه بود که در صورت امکان ،از این اطالعات میتوان برای استعدادیابی این
رشتة ورزشی استفاده کرد.

روش تحقیق
تحقیق حاضر ،توصیفی و از نوع همبستگی و روش اجرای آن میدانی است 05 .دختر شناگر شرکتکننده در
مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال  88در دامنة سنی 20-25سال (با میانگین 5/50±2/18سال سابقة انجام
تمرینات شنا ،قد  291/50±9/92سانتیمتر و وزن  02/05±1/25کیلوگرم) پس از آگاهی از پژوهش و تکمیل
رضایتنامه به عنوان آزمودنی در این تحقیق شرکت کردند .شاخصهای آنتروپومتریک شامل قد ،وزن ،عرض
شانه ،عرض سینه ،عمق سینه  ،عرض لگن ،عرض کف پا ،عرض کف دست ،دور سینه ،دور کمر ،دور باسن ،دور
ران ،دور ساق ،دور بازو ،دور ساعد  ،طول ران ،طول ساق ،طول کف پا ،طول بازو ،طول ساعد ،طول کف دست و
قدرت گریپ دست اندازه گیری شد .در این پژوهش شاخصهای آنتروپومتریک به عنوان متغیرهای مستقل و
رکورد شنای آزاد  05متر بعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد .به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات از آزمون
همبستگی پیرسون استفاده شد .همچنین سطح معنیداری  α=5/50در نظر گرفته شد.
جدول _3شاخصهای آنتروپومتریک ،ابزار و شیوه اندازهگیری
شاخص
اندازهگیری
وزن

شیوة اندازهگیری
بدون کفش ،با لباس ورزشی با ترازوی خانگی با دقت  9/3اندازهگیری شد.

قد

بدون کفش پس از یک دم عمیق با استفاده از یک دیوار مدرج با متر نواری اندازهگیری شد.

عرض شانه

فاصلة افقی بین جانبیترین قسمت زوائد آخرومی درحالی که آزمودنی نشسته بود ،با کولیس اندازهگیری شد (.)30

عرض سینه

فاصلة افقی بین خطوط میانی زیربغل در امتداد دندههای ششم درحالی که آزمودنی در وضعیت آناتومیکی
ایستاده بود ،با کولیس حلقهای اندازهگیری شد (.)30

عمق سینه

فاصلة بین دو نقطه در سطح قدامی بدن روی خط میانی جناغ در سطح مفاصل چهارم جناغی-دندهای و
سطح خلفی بدن روی زائده خاری مهرهای که در سطح افقی همان نقطه قدامی بود ،با کولیس حلقهای

1 - Hand Grip strength
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درحالیکه آزمودنی ایستاده بود ،اندازهگیری شد (.)30
عرض لگن

آزمودنی در وضعیت آناتومیکی می ایستد و دستها برای جلوگیری از مزاحمت بهصورت ضربدری روی شانه
قرار میگرفت ،فاصلة بین دو تاج خاصره در یک سطح افقی با کولیس اندازهگیری شد (.)30

عرض کف پا

آزمودنی در وضعیت نشسته روی صندلی قرار میگرفت .فاصلة بین اولین مفصل انگشتیکفپایی شست تا
اولین مفصل انگشتی کفپایی انگشت پنجم با کولیس اندازهگیری شد (.)0

عرض کف دست

فاصلة بین دو لبة خارجی و داخلی در وسط کف دست ،درحالی که ساعد سوپینیشن داشت ،با کولیس
اندازهگیری شد (.)0
درحالیکه آزمودنی به صورت آناتومیکی ایستاده و بازوها کمی دور از بدن بوده متر نواری از روی برجستگی

دور سینه

جناغ در مفصل چهارم جناغی-دندهای در بخش قدامی و نقطهای در همان سطح افقی در بخش خلفی عبور
داده شده و محیط سینه اندازهگیری شد (.)30
دور کمر

آزمودنی در وضعیت آناتومیکی ایستاده بود و محیط باریکترین قسمت کمر با متر نواری اندازهگیری شد
(.)30

دور باسن

آزمودنی در وضعیت آناتومیکی ایستاده بود ،محیط حجیمترین قسمت برجستگی باسن در یک سطح افقی
با متر نواری اندازهگیری شد (.)30

دور ران

درحالی که آزمودنی در وضعیت آناتومیکی ایستاده بود ،محیط عضالت ران از ناحیة زیر چین سرینی با متر
نواری اندازهگیری شد (.)30
محیط حجیمترین ناحیة ساق پا درحالی که آزمودنی ایستاده بود ،با متر نواری اندازهگیری شد (.)30

دور ساق
دور بازو

درحالی که آزمودنی ایستاده بود ،محیط حجیمترین ناحیة بازو با متر نواری اندازهگیری شد (.)30

دور ساعد

درحالی که آزمودنی ایستاده بود ،محیط حجیمترین ناحیة ساعد با متر نواری اندازهگیری شد (.)30

طول ران

آزمودنی در وضعیت آناتومیکی ایستاده و پای مورد اندازهگیری از زانو خم بود و روی یک صندلی به صورتیکه زاویة بین
ران و ساق پا  09درجه بود ،فاصلة بین لبة باالیی استخوان کشکک تا وسط کشالة ران در سطح قدامی با متر
نواری اندازهگیری شد (.)30
آزمودنی روی یک صندلی نشسته و پای مورد آزمون از زانو خم و روی پای دیگر قرار گرفته بود .فاصلة بین

طول ساق

سر درشت نی در جانب داخلی مفصل زانو تا مرکز قوزک داخلی پا با کولیس اندازهگیری شد (.)30
طول کف پا

آزمودنی در وضعیت نشسته روی صندلی قرار میگرفت .فاصلة مرکز پشت پاشنه تا نوک انگشت شست از
ناحیة داخل پا اندازهگیری شد (.)30
آزمودنی در وضعیت ایستاده قرار میگرفت ،دستها از آرنج  09درجه خم و ساعد در وضعیت خنثی 3بود.

طول بازو

فاصلة بین زائدة الکرانون تا زائدة آخرومی با کولیس اندازهگیری شد (.)30
طول ساعد

آزمودنی در وضعیت ایستاده قرار میگرفت ،دستها از آرنج  09درجه خم و ساعد در وضعیت خنثی بود.
فاصلة بین بخش خلفی زائدة الکرانون تا زائدة نیزهای استخوان رادیوس با کولیس اندازهگیری شد (.)30

طول کف دست

آزمودنی در وضعیت ایستاده و دستها از آرنج  09درجه خم بود .ساعد در وضعیت سوپینیشن و انگشتان
کامال اکستنشن ولی بدون هایپراکستنشن بود .فاصله بین برجستگی استخوان رادیوس در مچ دست تا سر
انگشت میانی با کولیس اندازهگیری شد (.)30

قدرت

گریپ

دست )(kg

آزمودنی در وضعیت ایستاده ،درحالی که دستها آویزان کنار بدن قرار داشت ،با دست برتر  1بار با حداکثر
تالش دستة هندگریپ را میفشرد (.)35

همة اندازهگیریها  1بار تکرار و میانگین به عنوان شاخص مورد اندازهگیری ثبت شد.

1 - Mid position
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نتایج و یافتههای تحقیق
در جدول  1نتایج آزمون همبستگی پیرسون ارائه شده است .از بین شاخصهای اندازهگیری شده رابطة
منفی و معنیداری بین قد ( )P = 5/550و طول بازو ( )P= 5/52با رکورد شنای آزاد  05متر مشاهده شد و در
دیگر موارد رابطة معنیداری مشاهده نشد.
جدول _0ارتباط بین رکورد شنای آزاد  89متر شناگران با شاخصهای آنتروپومتریک
p

نتیجه

r

متغیرها

mean±SD

9/159

غیرمعنیدار

*9/998

معنیدار

3

وزن )(kg

83/89±4/39

-9/189

0

قد )(cm

394/78±9/90

-9/597
-9/459

9/000

غیرمعنیدار

-9/344

9/714

غیرمعنیدار

1

عرض شانه )(cm

23/32±3/58

4

عرض سینه )(cm

08/13±0/49

9/044

غیرمعنیدار

8

عمق سینه )(cm

34/78±3/91

-9/499

9/989

غیرمعنیدار

9

عرض لگن )(cm

09/99±3/79

9/355

7

عرض کف پا )(cm

7/45±9/05

-9/430

9/139

غیرمعنیدار

5

عرض کف دست )(cm

9/95±9/14

-9/355

9/989

غیرمعنیدار

0

دور سینه )(cm

53/30±8/01

-9/934

9/071

غیرمعنیدار

39

دور کمر)(cm

95/08±9/94

9/099

9/904

غیرمعنیدار

33

دور باسن)(cm

50/95±8/79

-9/303

9/779

غیرمعنیدار

30

دور ران)(cm

80/17±4/90

-9/039

9/093

غیرمعنیدار

31

دور ساق)(cm

11/08±1/39

9/980

9/509

غیرمعنیدار

34

دور بازو)(cm

08/41±0/90

9/303

9/779

غیرمعنیدار

38

دور ساعد)(cm

00/90±3/49

-9/073

9/837

غیرمعنیدار

39

طول ران)(cm

19/30±3/48

9/301

9/770

غیرمعنیدار

37

طول ساق )(cm

11/89±0/08

-9/309

9/940

غیرمعنیدار

35

طول کف پا )(cm

09/99±3/89

-9/895

9/305

غیرمعنیدار

30

طول بازو )(cm

11/87±3/95

-9/510

*9/939

معنیدار

09

طول ساعد )(cm

01/09±3/19

-9/405

9/009

غیرمعنیدار

03

طول کف دست )(cm

39/53±3/09

-9/978

9/999

غیرمعنیدار

00

قدرت گریپ دست )(kg

07/30±4/48

-9/139

9/449

غیرمعنی دار

*P 9/98
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بحث و نتیجهگیری
نتایج تحقیق حاضر نشان داد ارتباط منفی و معنیداری بین قد ( )P = 5/550 ، r = -5/895و طول بازو
( )P= 5/52 ، r = -5/871با رکورد شنای آزاد  05متر در زنان شناگر وجود دارد .با توجه به نتایج تحقیقات،
یک شناگر ایدهآل در مسابقات المپیک باید قامتی بلند ،دست و پاهای بلند ،شانههای پهن و باسن باریک داشته
باشد ( .)1در بیست سال اخیر شناگران سطح جهانی ،بلند و بلندتر شدهاند .در مسابقات جهانی سال ،2281
متوسط قد زنان  252/10سانتیمتر بود که  7/25سانتیمتر نسبت به المپیک  2259افزایش داشته است.
همچنین ،شناگران برجسته با افزایش طول کشش در ثانیه (و نه با افزایش تواتر شنا) عملکرد خود را بهبود
بخشیدهاند .با توجه به مکانیک سیاالت ،دست بلندتر ،کشش بیشتری در واحد سطح تولید میکند و در نتیجه
مقاومت آب در مقابل دست افزایش مییابد ،به طوری که نیروی پیش برندة مؤثر افزایش مییابد ( .)0به طور
طبیعی ،شناگران سرعتی بلندتر از شناگران استقامتی اند ( .)1بررسی شاخص نسبت وزن به قد در شناگران
مسابقات جهانی و المپیک نشان میدهد شناگران  05تا  255متر در این شاخص ،برتری بیشتری نسبت به
شناگران نیمهاستقامتی دارند .ترکیب بدنی از جمله شاخصهای مهم شناگران زبده است .شناگران زبده گرایش
به تیپ بدنی اکتومورف (الغر پیکر) دارند و عامل عضالنی بودن آنها نسبت به افراد مزومورف (عضالنی پیکر)،
"عضالنی الغر" نامیده میشود .در این افراد شانهها پهن و کمر باریک است و باالتنه شکل  Vبه خود میگیرد
( .)1کندی و همکاران )2225( 2گزارش کردند مسافت طی شده در هر سیکل با اندازة بدن ارتباط دارد و
شناگران قد بلندتر ،در هر سیکل مسافت بیشتری را میپیمایند ( .)20سایدرز و لوکاسکی )2227( 1در پژوهش
خود مشاهده کردند اجرای بهتر (کاهش زمان اجرا) در مادههای کوتاه مسافت (سرعتی) با قد ایستادة بلندتر،
وزن بدون چربی بیشتر و چربی بدن کمتر ،ارتباط دارد .در مجموع چربی مانع اجرای سرعتی می شود و وزن
بدون چربی  ،عامل بهبود و پیشرفت اجرای سرعتی است ( .)17همچنین نتایج تحقیق هلموت )2285( 7نشان
داد شناگران  8-29ساله نسبت به هم ساالن غیرورزشکار خود از قد بلندتر و وزن و عرض شانة بیشتری
برخوردارند و بین رکورد شنای  255متر کرال سینه با عرض شانه ،طول کف دست و کف پا و وزن بدون چربی

1 - Kennedy & et al
2 - Siders, & Lukaski
3 - Helmuth
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ارتباط مثبت و معنیداری وجود دارد ( .)27حضرتیوند ( )2750رابطة بین ویژگیهای آنتروپومتریکی و
بیومکانیکی شناگران زبده مرد با زمان شناهای  255متر را بررسی کرد .نتایج تحقیق او نشان داد رابطة منفی و
معنی داری بین قد ،طول بازو ،طول کف دست ،عرض شانه و وزن با رکورد شناهای  255متر وجود دارد (.)1
"بررسی ارتباط بین زمان شنای کرال سینه با برخی از ویژگیهای جسمانی" عنوان تحقیق کاشف ()2798
است .او در مورد عواملی مانند سطح بدن ،طول دست ها و پاها ،وزن ،قد و سن و ارتباط آنها با موفقیت در شنای
 05و  155متر کرال سینه ،نتیجه گرفت که بین عوامل مذکور با موفقیت در این دو نوع شنا ارتباط منفی و
معنیداری وجود دارد ( .)7گائینی و همکاران ( )2781گزارش کردند بین رکورد شنای آزاد 05متر و ضخامت
چربی زیرپوستی تحت کتفی ارتباط منفی و معنیداری وجود دارد ( .)1همچنین به نقل از گائینی ،نتایج تحقیق
استاگر و همکاران )2281( 2نشان داد ،شناگران سرعتی وزن بدون چربی بیشتری دارند ،اما در مقدار چربی بدن
از شناگران دیگر متمایز نیستند ( .)1زمپنی و همکاران )1558( 1در تحقیقی به بررسی پیشبینی رکورد شنای
آزاد  855 ،155 ،155 ،255 ،05متر با توجه به شاخصهای آنتروپومتریک و قدرت گریپ دست پرداختند .نتایج
تحقیق آنها نشان داد متغیرهای سن ،قد و قدرت گریپ دست ،توان پیشبینی زیادی در عملکرد شناهای
سرعتی 7و متغیرهای سن و قد توان پیشبینی رکورد شناهای نیمهاستقامتی و استقامتی 1را دارند ( .)11درحالی
که نتایج تحقیق حاضر نشان داد رابطهای بین قدرت گریپ دست و عملکرد شناگران سرعتی وجود ندارد .عدم
همخوانی مشاهدهشده ممکن است به دلیل تفاوت در سطح رقابت ورزشکاران باشد .در تحقیق زمپنی و همکاران
( )1558آزمودنیها زنان و مردان شناگر نخبه در سطح بینالمللی بودند ،درحالیکه در تحقیق حاضر آزمودنیها
زنان شناگر نخبه در سطح قهرمان کشوری بودند .ممکن است در سطوح باالی رقابت ،قدرت دست در کاهش
رکورد شناگران سرعتی مؤثر باشد و به تحقیقات بیشتر در این زمینه نیاز است .برقمدی و بهبودی)1525( 0
گزارش کردند ارتباط معنیداری بین تواتر ضربه ،طول ضربه و سرعت آن با شاخصهای آنتروپومتریک در
شناگران آزاد  255متر وجود دارد ( .)2نتایج تحقیق سکولیک و همکاران )1555( 9نشان داد متغیرهای
1 - Stager & et al
2 - Zampagni & et al
3 - Short-Distance Events
4 - Middle- & long-Distance Events
5 - Barghamadi , M, Behboodi
6 - Sekulic & et al
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مورفولوژی 2پیشگوییکنندة مناسبی در رکورد شناگران مرد شنای آزاد  05متر (اساساً طول قد) و در زنان
شناگر شنای آزاد  155متر (اساساً وزن بدن) هستند ( .)11جیگوماگی و جریما )1550( 1در تحقیقی تأثیر
انعطافپذیری و شاخصهای آنتروپومتریک را بر نتایج شنای  255متر پروانه در زنان شناگر  22-28ساله بررسی
کردند .به این منظور قد ،وزن ،BMI ،انعطاف پذیری مفاصل ران ،زانو و مچ پا را اندازهگیری نمودند .نتایج
تحقیق آنها نشان داد انعطافپذیری نسبت به شاخصهای آنتروپومتریک در شنای پروانه زمانی که تنها از پاها و
تخته شنا استفاده میشود ،مؤثرتر است ( .)21ماتینز و همکاران )1522( 7در تحقیقی به مقایسة شاخصهای
آنتروپومتریک در زنان و مردان شناگر بزرگسال پرداختند .آنها گزارش کردند زنان شناگر چربی زیر پوستی
بیشتری در سه سربازو ،فوق خاصره و شکم در مقایسه با مردان شناگر دارند ( .)15به نقل از گائینی ،نلسون و
همکاران )2222( 1گزارش کردند ،اندازههای پیکرسنجی از عوامل مهم موفقیت در رشتة شنا هستند (.)1
بناردت )1551( 0در پژوهشی اظهار داشت نوع فعالیت ورزشی که افراد انجام میدهند ،در ترکیب بدنی و تراکم
استخوانی آنها نقش دارد .تحقیقات متعدد نشان داده است ورزشکارانی که در رشتههای مختلف یا حتی در ماده-
های مختلف یک رشتة ورزشی شرکت میکنند ،از نظر اندازه و شکل بدنی متفاوتند ( .)0به نظر میرسد نتایج
این پژوهش ها را میتوان به این صورت بیان کرد که ارتباط باالیی بین برخی شاخصهای آنتروپومتریک و
عملکرد شناگران در شناهای مختلف وجود دارد .همچنین از بین شاخصهای مختلف آنتروپومتریک اندازهگیری
شده در تحقیق حاضر ،نتایج این پژوهش با نتایج بیشتر آنها در زمینة با تأثیر افزایش طول قد و طول دست در
موفقیت شناگران سرعتی همخوانی دارد ( .)1،17،11،12،2با توجه به نتایج تحقیق حاضر قد و طول بازوی
بلندتر ارتباط معنیداری با کاهش رکورد (اجرای بهتر) شنای آزاد  05متر در شناگران دختر دارد .اگرچه
استعدادیابی تنها در شاخص های فیزیکی و جسمانی از جمله آنتروپومتری و تیپ بدنی خالصه نمیشود و
مواردی مانند شاخصهای حرکتی-روانی ،انگیزه درونی ،عالقه شدید ،حس رقابتجویی و حتی توزیع نوع تارهای
عضالنی نیز ممکن است دخالت زیادی در انتخاب شناگر مستعد داشته باشند ،مربیان شنای بانوان میتوانند
برای رسیدن به نتایج مطلوبتر در این نوع شنا از نتایج تحقیق حاضر نیز بهرهمند شوند.
1 - Morphological variables
2 - Jagomägi & Gjurimae
3 -Martínez & et al
4 - Nelson & et al
5 - Benardot
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