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 چکیده

شناگران دختر ( متر 05شنای آزاد )های آنتروپومتریک با عملکرد سرعتی بین شاخص ةرابطبررسی  ،تحقیق حاضراز هدف 

 21/20±21/2با میانگین سنی ) 88کننده در مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال نفر از دختران شرکت 05نظور این م هب. نخبه بود

های آنتروپومتریک ویژگی. به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند( کیلوگرم 05/02±25/1متر و وزن سانتی 50/291±92/9قد  سال،

، عرض لگن، عرض کف پا، عرض کف دست، دور سینه، دور کمر، دور ه، عمق سینهشناگران شامل قد، وزن، عرض شانه، عرض سین

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 

نتایج نشان داد (. P ≤50/5)ها استفاده شد تحلیل یافته و از آزمون همبستگی پیرسون برای تجزیه .شد گریپ دست آنها ارزیابی

رسد شناگران دارای قد و طول بازوی نظر میه ب. بین رکورد شناگران با قد و طول بازو وجود دارد  داریارتباط منفی و معنی

 . یج سود جویندمتر از این نتا 05استعدادیابی در شنای آزاد برای توانند مربیان شنا می. بلندتر عملکرد سرعتی بهتری دارند

 

 های کلیدیواژه

 . های آنتروپومتریک، شناگر، شنای سرعتی، استعدادیابیشاخص 
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 مقدمه

کارگیری این  ه، اما بداردشناخت کافی از علوم مختلف ورزش در رسیدن به اوج موفقیت اهمیت بسیاری 

با عنایت به این مطلب، از . کندمیکارگیری مفید علوم را محدود  هنیازهای اولیه فرصت ب علوم بدون تعیین پیش

ورد نظر است ة مجمله وظایف مربیان، غیر از آگاهی از علوم ورزشی، توانایی در انتخاب نیروی مستعد برای رشت

نیاز اولیه و الزم برای موفقیت در العاده مهم و پیشکه به نظر بیشتر صاحب نظران و متخصصان فن، عاملی فوق

-کننده که تحت عنوان استعدادنیازهای اولیه و تعیینهی به برخی از عوامل یا پیشتوجشک بیبی. ورزش است

محدود و ضعیف خواهد احتمال آن را تردید سازد، بییابی مطرح است، اگرچه احتمال موفقیت را ناممکن نمی

باشد ... شناختی و های آنتروپومتریکی، فیزیولوزیکی، مهارتی، رواندارای جنبهمکن است نیازها ماین پیش. کرد

در . داردنیاز های بسیاری ثر درکسب پیروزی و موفقیت ورزشکاران به مطالعات و پژوهشؤآگاهی از عوامل م(. 2)

بودن زیاد . های پیشرفت و ترقی، توجه به اصول علمی در ورزش ضروری استدنیای کنونی، برای رسیدن به قله

اندرکاران امور ورزشی را وادار کرده تا با در نظرگرفتن زبده، دستهای زمانی و مالی تربیت ورزشکاران هزینه

در (. 1)شناست  ةرشت ،هایکی از این ورزش. های ویژه شناسایی کنندکننده، افراد برتر را در ورزشعوامل تعیین

، ئلهمسبا توجه به این . استکسب پیروزی و موفقیت برای ورزشکاران، دو عامل وراثت و محیط مطرح زمینة 

انسان با عوامل مذکور داشته  ةتواند ریشه در رابطهای قهرمانی در سطوح مختلف نیز میدست یافتن به مقام

 ،های خاص هر رشته های ورزشی و مهارترشته. الزم و ضروری است ،رو شناخت اختالفات فردی باشد، ازاین

(. 1) ستا... و واکنشوان، چابکی، سرعت مستلزم ترکیبی از عواملی همچون ساختار بدنی، قدرت، استقامت، ت

در ورزش  .شودصورت ژنتیکی به هر انسان منتقل می های آنتروپومتریک نیز از جمله عواملی است که بهشاخص

ورزشی تنها به اتالف هزینه و وقت مربیان و خود  ةهای آنتروپومتریک مطلوب آن رشتشاخص نبودقهرمانی 

 20شناختی شناگر، سن مطلوب اوج عملکرد در شنا بین براساس الگوی زیست (.8)خواهد شد منجر ورزشکاران 

متر سرعت، قد بلندتر  255متر و  05های  در رشته. سال برای پسران است 11تا  28سال برای دختران و  28تا 

ف میزان قد کیلوگرم کمتر از اختال 21تا  25متر برای دختران، وزن  58/2متر برای پسران و بلندتر از  80/2از 

 55/2متر، قد  155های بیشتر از در رشته. برای هر دو جنس بسیار مهم ذکر شده است 255متر و عدد به سانتی

برای هر دو  255متر و عدد کیلوگرم کمتر از اختالف میزان قد به سانتی 8تا  0متر برای دختران و وزن  59/2تا 
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ثر ؤترین عوامل مگزارش کردند طول دست یکی از مناسب (2222) 2کلنترو و مون پتی(. 1)جنس مطلوب است 

متر  05نشان داد بین رکورد شنای ( 2750)نتایج تحقیق طباطبائیان (. 29)متر است  255در موفقیت شناگران 

(. 9)داری وجود دارد شناگران نخبه همبستگی منفی و معنی ةسین ةتخصصی و طول کف دست و دور قفس

ست و پا، عرض لگن و شانه و طول قد را از عوامل مهم در موفقیت شناگران معرفی طول د( 2222) 1ریچاردز

وزن، قد، ) کهای آنتروپومتریگزارش کردند ارتباطی بین شاخص( 1558) 7نچتی و همکاران(. 12)کرده است 

BMI 21) 1قامتیبا عملکرد شناگران خیلی است( چربی و بدون چربی ة، محیط اندام ها، طول بازوها و پاها، تود 

 155در تحقیقی به تجزیه و تحلیل نوار ویدئویی شنای ( 2221) 0چانگالر و برون(. 29)وجود ندارد ( ساعت شنا

نتایج تحقیق آنها نشان داد . سئول پرداختند 2288کننده در مسابقات المپیک  متر مردان و زنان شناگر شرکت

کارتر و (. 21)متر و قد وجود دارد  155بین رکورد شنای همبستگی باالیی بین طول ضربه و زمان نهایی اجرا و 

، (22)اند متر ازاد دانسته 255متر و  05بلندترین طول کف پا را در زنان شناگر، از آن شناگران ( 2221) 9اکلند

های گوناگون تفاوتی را بین شناگران مسافتمذکور های یک از شاخص در هیچ( 2782)که معماری  درحالی

سالگی  8-25)با توجه به اینکه عوامل آنتروپومتریک در سن قبل از بلوغ بیولوژیکی (.  5)رده است گزارش نک

های آنتروپومتریک در اجرای بررسی تاثیر شاخص ،بینی استقابل پیش( سالگی برای مردان  2-22برای زنان و 

گذار بهینه از عوامل تاثیر ةستعد و استفادها برای شناسایی افراد معنوان یکی از الگو تواند بههای شنا، میمهارت

متاسفانه در ایران تا کنون در (. 8)مربیان و متخصصان قرار گیرد  ةمهارت شنا مورد استفاد ةدر اجرای بهین

مسئله شاید بتوان یکی از علل . شمار، فعالیتی صورت نگرفته استجز چند تحقیق انگشته شنای بانوان ب ةزمین

هدف تحقیق حاضر (. 8)برداری در زمینه شنای بانوان دانست های فیلمامکانات و محدودیترا کمبود وسایل و 

، عرض لگن، های آنتروپومتریک شامل قد، وزن، عرض شانه، عرض سینه، عمق سینهبررسی رابطه بین شاخص

ساعد ، طول  عرض کف پا، عرض کف دست، دور سینه، دور کمر، دور باسن، دور ران، دور ساق، دور بازو، دور

                                                           
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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( رکورد)با عملکرد  2ران، طول ساق، طول کف پا، طول بازو، طول ساعد، طول کف دست و قدرت گریپ دست

یابی این توان برای استعدادمتر در زنان شناگر نخبه بود که در صورت امکان، از این اطالعات می 05شنای آزاد 

 .   ورزشی استفاده کرد ةرشت

 

 تحقیق روش

کننده در  دختر شناگر شرکت 05. توصیفی و از نوع همبستگی و روش اجرای آن میدانی است تحقیق حاضر،

انجام  ةسال سابق 50/5±18/2با میانگین)سال  20-25سنی ةدر دامن 88مسابقات قهرمانی بانوان کشور سال 

هش و تکمیل پس از آگاهی از پژو( کیلوگرم 05/02±25/1متر و وزن سانتی 50/291±92/9تمرینات شنا، قد 

های آنتروپومتریک شامل قد، وزن، عرض شاخص. ندکردعنوان آزمودنی در این تحقیق شرکت  نامه بهرضایت

، عرض لگن، عرض کف پا، عرض کف دست، دور سینه، دور کمر، دور باسن، دور شانه، عرض سینه، عمق سینه

پا، طول بازو، طول ساعد، طول کف دست و ران، دور ساق، دور بازو، دور ساعد ، طول ران، طول ساق، طول کف 

عنوان متغیرهای مستقل و  ههای آنتروپومتریک بدر این پژوهش شاخص. گیری شد قدرت گریپ دست اندازه

تحلیل اطالعات از آزمون  و منظور تجزیه به. متر بعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد 05رکورد شنای آزاد 

 . در نظر گرفته شد α=50/5داری سطح معنی مچنینه. شدهمبستگی پیرسون استفاده 

 

 گیریهای آنتروپومتریک، ابزار و شیوه اندازهشاخص _3جدول
 شاخص

 گیریاندازه
 گیریاندازه ةشیو

 .گیری شداندازه 3/9بدون کفش، با لباس ورزشی با ترازوی خانگی با دقت  وزن

 .گیری شدوار مدرج  با متر نواری اندازهبدون کفش پس از یک دم عمیق با استفاده از یک دی قد

 (.30)گیری شد که آزمودنی نشسته بود، با کولیس اندازه ترین قسمت زوائد آخرومی درحالیافقی بین جانبی ةفاصل عرض شانه

که آزمودنی در وضعیت آناتومیکی  های ششم درحالیافقی بین خطوط میانی زیربغل در امتداد دنده ةفاصل عرض سینه
 (.30)گیری شد ای اندازهیستاده بود، با کولیس حلقها

ای و دنده-بین دو نقطه در سطح قدامی بدن روی خط میانی جناغ در سطح مفاصل چهارم جناغی ةفاصل عمق سینه
ای ای که در سطح افقی همان نقطه قدامی بود، با کولیس حلقهسطح خلفی بدن روی زائده خاری مهره

                                                           
1 - Hand Grip strength 
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 (. 30)گیری شد ایستاده بود، اندازهکه آزمودنی  درحالی

صورت ضربدری روی شانه  هها برای جلوگیری از مزاحمت ب و دست می ایستدآزمودنی در وضعیت آناتومیکی  عرض لگن
 (. 30)گیری شد بین دو تاج خاصره در یک سطح افقی با کولیس اندازه ة، فاصلگرفت میقرار 

پایی شست تا کفبین اولین مفصل انگشتی ةفاصل. گرفتصندلی قرار می آزمودنی در وضعیت نشسته روی عرض کف پا

 (.0)گیری شد پایی انگشت پنجم با کولیس اندازهاولین مفصل انگشتی کف

با کولیس  ،که ساعد سوپینیشن داشت خارجی و داخلی در وسط کف دست، درحالی ةبین دو لب ةفاصل عرض کف دست

 (.0)گیری شد اندازه

متر نواری از روی برجستگی  بوده بازوها کمی دور از بدن و صورت آناتومیکی ایستاده هکه آزمودنی ب درحالی دور سینه

ای در همان سطح افقی در بخش خلفی عبور ای در بخش قدامی و نقطهدنده-جناغ در مفصل چهارم جناغی
 (. 30)گیری شد و محیط سینه اندازهشده داده 

گیری شد ترین قسمت کمر با متر نواری اندازهمحیط باریک بود و ت آناتومیکی ایستادهآزمودنی در وضعی دور کمر
(30.) 

ترین قسمت برجستگی باسن در یک سطح افقی محیط حجیم بود، آزمودنی در وضعیت آناتومیکی ایستاده دور باسن
 (.30)گیری شد با متر نواری اندازه

زیر چین سرینی با متر  ةمحیط عضالت ران از ناحی ،تومیکی ایستاده بودکه آزمودنی در وضعیت آنا درحالی دور ران

 (.30)گیری شد نواری اندازه

 (.30)گیری شد که آزمودنی ایستاده بود، با متر نواری اندازه ساق پا درحالی ةترین ناحیمحیط حجیم دور ساق

 (. 30)گیری شد بازو با متر نواری اندازه ةترین ناحیکه آزمودنی ایستاده بود، محیط حجیم درحالی دور بازو

 (.30)گیری شد ساعد با متر نواری اندازه ةترین ناحی که آزمودنی ایستاده بود، محیط حجیم درحالی دور ساعد

بین  ةکه زاویصورتی هو روی یک صندلی ببود گیری از زانو خم پای مورد اندازه و آزمودنی در وضعیت آناتومیکی ایستاده طول ران
ران در سطح قدامی با متر  لةباالیی استخوان کشکک تا وسط کشا ةبین لب ةدرجه بود، فاصل 09ران و ساق پا 

 (. 30)گیری شد نواری اندازه

بین  ةفاصل. پای مورد آزمون از زانو خم و روی پای دیگر قرار گرفته بود و آزمودنی روی یک صندلی نشسته طول ساق

 (. 30)گیری شد خلی مفصل زانو تا مرکز قوزک داخلی پا با کولیس اندازهنی در جانب دا سر درشت

مرکز پشت پاشنه تا نوک انگشت شست از  ةفاصل. گرفتآزمودنی در وضعیت نشسته روی صندلی قرار می طول کف پا

 (. 30)گیری شد داخل پا اندازه ةناحی

. بود 3درجه خم و ساعد در وضعیت خنثی 09رنج آا از هگرفت، دستآزمودنی در وضعیت ایستاده قرار می طول بازو

 (. 30)گیری شد آخرومی با کولیس اندازه ةالکرانون تا زائد ةبین زائد ةفاصل

 .بوددرجه خم و ساعد در وضعیت خنثی  09رنج آها از گرفت، دستآزمودنی در وضعیت ایستاده قرار می طول ساعد

 (. 30)گیری شد ای استخوان رادیوس با کولیس اندازهنیزه ةا زائدالکرانون ت ةبین بخش خلفی زائد ةفاصل

انگشتان  وساعد در وضعیت سوپینیشن  .بوددرجه خم  09رنج آها از دست وآزمودنی در وضعیت ایستاده  طول کف دست
فاصله بین برجستگی استخوان رادیوس در مچ دست تا سر  .بوداکستنشن کامال اکستنشن ولی بدون هایپر

 (.30)گیری شد انگشت میانی با کولیس اندازه

قدرت گریپ 

 (kg)دست 

بار با حداکثر  1با دست برتر  ،ها آویزان کنار بدن قرار داشتکه دست آزمودنی در وضعیت ایستاده، درحالی

 (. 35)فشرد هندگریپ را می ةتالش دست

 . گیری ثبت شداندازه عنوان شاخص مورده بار تکرار و میانگین ب 1ها گیریاندازه ةهم

 

                                                           
1 - Mid position 
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 های تحقیقنتایج و یافته

 ةگیری شده رابطهای اندازهین شاخصباز . نتایج آزمون همبستگی پیرسون ارائه شده است 1در جدول 

و در  متر مشاهده شد 05با رکورد شنای آزاد ( =P 52/5)و طول بازو ( = P 550/5)داری بین قد منفی و معنی

 . داری مشاهده نشدیمعن ةر موارد رابطدیگ

 های آنتروپومتریکمتر شناگران با شاخص 89ارتباط بین رکورد شنای آزاد  _0جدول

 نتیجه mean±SD r p متغیرها 

 دارغیرمعنی 39/4±89/83 189/9- 159/9 (kg)وزن  3

 دارمعنی 90/9±78/394 597/9- *998/9 (cm)قد  0

 دارغیرمعنی 58/3±32/23 459/9- 000/9 (cm)عرض شانه  1

 دارغیرمعنی 49/0±13/08 344/9- 714/9 (cm)عرض سینه  4

 دارغیرمعنی 91/3±78/34 499/9- 044/9 (cm) عمق سینه 8

 دارغیرمعنی 79/3±99/09 355/9 989/9 (cm)عرض لگن  9

 دارغیرمعنی 05/9±45/7 430/9- 139/9 (cm)عرض کف پا  7

 دارغیرمعنی 14/9±95/9 355/9- 989/9 (cm)عرض کف دست  5

 دارغیرمعنی 01/8±30/53 934/9- 071/9 (cm)دور سینه  0

 دارغیرمعنی 94/9±08/95 099/9 904/9 (cm)دور کمر 39

 دارغیرمعنی 79/8±95/50 303/9- 779/9 (cm)دور باسن 33

 دارغیرمعنی 90/4±17/80 039/9- 093/9 (cm)دور ران 30

 دارغیرمعنی 39/1±08/11 980/9 509/9 (cm)دور ساق 31

 دارغیرمعنی 90/0±41/08 303/9 779/9 (cm)دور بازو 34

 دارغیرمعنی 49/3±90/00 073/9- 837/9 (cm)دور ساعد 38

 دارغیرمعنی 48/3±30/19 301/9 770/9 (cm)طول ران 39

 دارغیرمعنی 08/0±89/11 309/9- 940/9 (cm)طول ساق  37

 دارغیرمعنی 89/3±99/09 895/9- 305/9 (cm)  طول کف پا 35

 دارمعنی 95/3±87/11 510/9- *939/9 (cm)طول بازو  30

 دارغیرمعنی 19/3±09/01 405/9- 009/9 (cm)طول ساعد  09

 دارغیرمعنی 09/3±53/39 978/9- 999/9 (cm)طول کف دست  03

 غیرمعنی دار 48/4±30/07 139/9- 449/9 (kg)قدرت گریپ دست  00

*98/9 P 
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 گیری بحث و نتیجه

و طول بازو ( = r =   ،550/5 P-895/5)داری بین قد نتایج تحقیق حاضر نشان داد ارتباط منفی و معنی

(871/5-r =    ،52/5 P= ) با توجه به نتایج تحقیقات، . متر در زنان شناگر وجود دارد 05با رکورد شنای آزاد

های پهن و باسن باریک داشته باید قامتی بلند، دست و پاهای بلند، شانهل در مسابقات المپیک آ یک شناگر ایده

، 2281در مسابقات جهانی سال . انددر بیست سال اخیر شناگران سطح جهانی، بلند و بلندتر شده(. 1)باشد 

. افزایش داشته است 2259متر نسبت به المپیک سانتی 25/7متر بود که سانتی 10/252متوسط قد زنان 

عملکرد خود را بهبود ( و نه با افزایش تواتر شنا)چنین، شناگران برجسته با افزایش طول کشش در ثانیه هم

کند و در نتیجه شش بیشتری در واحد سطح تولید میکبا توجه به مکانیک سیاالت، دست بلندتر، . اندبخشیده

طور  هب(. 0)یابد ثر افزایش میؤم ةکه نیروی پیش برند طوری یابد، بهمقاومت آب در مقابل دست افزایش می

بررسی شاخص نسبت وزن به قد در شناگران (. 1)ند ا شناگران سرعتی بلندتر از شناگران استقامتی ،طبیعی

متر در این شاخص، برتری بیشتری نسبت به  255تا  05دهد شناگران مسابقات جهانی و المپیک نشان می

شناگران زبده گرایش . های مهم شناگران زبده استنی از جمله شاخصترکیب بد. استقامتی دارندشناگران نیمه

، (عضالنی پیکر)دارند و عامل عضالنی بودن آنها نسبت به افراد مزومورف ( الغر پیکر)به تیپ بدنی اکتومورف 

گیرد به خود می Vها پهن و کمر باریک است و باالتنه شکل در این افراد شانه. شودنامیده می "عضالنی الغر"

 و بدن ارتباط دارد ةشده در هر سیکل با انداز گزارش کردند مسافت طی( 2225) 2کندی و همکاران(. 1)

در پژوهش ( 2227) 1سایدرز و لوکاسکی(. 20)پیمایند شناگران قد بلندتر، در هر سیکل مسافت بیشتری را می

بلندتر،  ةبا قد ایستاد( سرعتی)ه مسافت های کوتادر ماده( کاهش زمان اجرا)خود مشاهده کردند اجرای بهتر 

و وزن می شود در مجموع چربی مانع اجرای سرعتی  .وزن بدون چربی بیشتر و چربی بدن کمتر، ارتباط دارد

نشان ( 2285) 7همچنین نتایج تحقیق هلموت(. 17)بدون چربی ، عامل بهبود و پیشرفت اجرای سرعتی است 

بیشتری  ةساالن غیرورزشکار خود از قد بلندتر و وزن و عرض شانساله نسبت به هم 8-29داد شناگران 

متر کرال سینه با عرض شانه، طول کف دست و کف پا  و وزن بدون چربی  255برخوردارند و بین رکورد شنای 

                                                           
1 - Kennedy & et al 

2 - Siders, & Lukaski  

3 - Helmuth 
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های آنتروپومتریکی و ین ویژگیب ةرابط( 2750)وند حضرتی(. 27)داری وجود دارد ارتباط مثبت و معنی

منفی و  ةنتایج تحقیق او نشان داد رابط. بررسی کرد متر را 255شناگران زبده مرد با زمان شناهای  بیومکانیکی

(. 1)متر وجود دارد  255داری بین قد، طول بازو، طول کف دست، عرض شانه و وزن با رکورد شناهای معنی

( 2798)ان تحقیق کاشف عنو "های جسمانیبررسی ارتباط بین زمان شنای کرال سینه با برخی از ویژگی"

ها و پاها، وزن، قد و سن و ارتباط آنها با موفقیت در شنای سطح بدن، طول دستمانند عواملی مورد او در . ستا

که بین عوامل مذکور با موفقیت در این دو نوع شنا ارتباط منفی و  فتگر نتیجه ،متر کرال سینه 155و  05

متر و ضخامت  05گزارش کردند بین رکورد شنای آزاد( 2781)کاران گائینی و هم(. 7)داری وجود دارد معنی

نتایج تحقیق همچنین به نقل از گائینی، (. 1)وجود دارد  یدارچربی زیرپوستی تحت کتفی ارتباط منفی و معنی

 چربی بدنقدار شناگران سرعتی وزن بدون چربی بیشتری دارند، اما در م ،نشان داد (2281) 2استاگر و همکاران

بینی رکورد شنای در تحقیقی به بررسی پیش( 1558) 1زمپنی و همکاران(. 1)از شناگران دیگر متمایز نیستند 

نتایج . های آنتروپومتریک و قدرت گریپ دست پرداختندمتر با توجه به شاخص 855، 155، 155، 255، 05آزاد 

در عملکرد شناهای زیادی  بینیشتحقیق آنها نشان داد متغیرهای سن، قد و قدرت گریپ دست، توان پی

 درحالی(. 11)را دارند  1استقامتی و استقامتیبینی رکورد شناهای نیمه و متغیرهای سن و قد توان پیش 7سرعتی

عدم . ای بین قدرت گریپ دست و عملکرد شناگران سرعتی وجود نداردکه نتایج تحقیق حاضر نشان داد رابطه

در تحقیق زمپنی و همکاران . دلیل تفاوت در سطح رقابت ورزشکاران باشد هشده ممکن است ب همخوانی مشاهده

ها که در تحقیق حاضر آزمودنی حالی در ،بودند المللیها زنان و مردان شناگر نخبه در سطح بینآزمودنی( 1558)

اهش ممکن است در سطوح باالی رقابت، قدرت دست در ک. زنان شناگر نخبه در سطح قهرمان کشوری بودند

( 1525) 0برقمدی و بهبودی. استنیاز ثر باشد و به تحقیقات بیشتر در این زمینه ؤرکورد شناگران سرعتی م

های آنتروپومتریک در داری بین تواتر ضربه، طول ضربه و سرعت آن با شاخصگزارش کردند ارتباط معنی

نشان داد متغیرهای ( 1555) 9نتایج تحقیق سکولیک و همکاران(. 2)متر وجود دارد  255شناگران آزاد 

                                                           
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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و در زنان ( طول قد اساساً)متر  05مناسبی در رکورد شناگران مرد شنای آزاد  ةکنندییپیشگو 2مورفولوژی

ثیر أتتحقیقی  در( 1550) 1جیگوماگی و جریما(. 11)هستند ( وزن بدن اساساً)متر  155شناگر شنای آزاد 

بررسی ساله  22-28متر پروانه در زنان شناگر  255بر نتایج شنای  راآنتروپومتریک های  شاخصپذیری و انعطاف

نتایج . گیری نمودندپذیری مفاصل ران، زانو و مچ پا را اندازه ، انعطافBMIین منظور قد، وزن، ه اب. کردند

پاها و که تنها از  آنتروپومتریک در شنای پروانه زمانی های شاخصپذیری نسبت به تحقیق آنها نشان داد انعطاف

های شاخص ةدر تحقیقی به مقایس( 1522) 7ماتینز و همکاران(. 21) ثرتر استؤشود، متخته شنا استفاده می

آنها گزارش کردند زنان شناگر چربی زیر پوستی . گسال پرداختندرآنتروپومتریک در زنان و مردان شناگر بز

به نقل از گائینی، نلسون و (. 15)ناگر دارند بیشتری در سه سربازو، فوق خاصره و شکم در مقایسه با مردان ش

(. 1) هستندشنا  ةسنجی از عوامل مهم موفقیت در رشتهای پیکراندازه ،گزارش کردند (2222) 1همکاران

در ترکیب بدنی و تراکم  ،دهنداظهار داشت نوع فعالیت ورزشی که افراد انجام میپژوهشی در ( 1551) 0بناردت

-های مختلف یا حتی در مادهتحقیقات متعدد نشان داده است ورزشکارانی که در رشته. داستخوانی آنها نقش دار

رسد نتایج نظر میه ب(. 0)کنند، از نظر اندازه و شکل بدنی متفاوتند ورزشی شرکت می ةهای مختلف یک رشت

نتروپومتریک و های آتوان به این صورت بیان کرد که ارتباط باالیی بین برخی شاخصرا میها  پژوهشاین 

گیری های مختلف آنتروپومتریک اندازهین شاخصبهمچنین از . عملکرد شناگران در شناهای مختلف وجود دارد

ثیر افزایش طول قد و طول دست در أبا تزمینة آنها در بیشتر پژوهش با نتایج این شده در تحقیق حاضر، نتایج 

با توجه به نتایج تحقیق حاضر قد و طول بازوی (. 17،11،12،2،1)موفقیت شناگران سرعتی همخوانی دارد 

اگرچه . متر در شناگران دختر دارد 05شنای آزاد ( اجرای بهتر)داری با کاهش رکورد بلندتر ارتباط معنی

 و شودنمی از جمله آنتروپومتری و تیپ بدنی خالصه جسمانی و فیزیکی های شاخص استعدادیابی تنها در

 تارهای نوع توزیع حتی و جویی روانی، انگیزه درونی، عالقه شدید، حس رقابت-حرکتی های شاخص مانند مواردی

توانند در انتخاب شناگر مستعد داشته باشند، مربیان شنای بانوان می زیادی نیز ممکن است دخالت عضالنی

  .مند شوندتر در این نوع شنا از نتایج تحقیق حاضر نیز بهرهبرای رسیدن به نتایج مطلوب

                                                           
1 - Morphological variables  

2 - Jagomägi & Gjurimae   

3 -Martínez & et al 

4 - Nelson & et al 

5 - Benardot  



  3109و زمستان پاییز، 7، شمارة طب ورزشی نشریة                       

 

04 

 ع و مآخذبمنا

های بررسی وضع موجود و تدوین شاخص"(. 2787. )معمری، علیرضا .حیدری، محمود .ابراهیم، خسرو. 2

 .2-21: ، صص0پژوهش در علوم ورزشی، شماره . "والیبال ةاستعدادیابی در رشت

ان زبده با زمان های آنتروپومتریکی و بیومکانیکی شناگرمیان ویژگی ةرابط"(. 2750. )وند، علیحضرتی. 1

 .کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم ةنامپایان. "متر 255شناهای 

. "های جسمانیبررسی ارتباط بین زمان شنای کرال سینه با برخی از ویژگی "(. 2798. )کاشف، مجید. 7

 .کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران ةنامپایان

های ارتباط بین ویژگی"(. 2781. )الری، فرهاد .لمعماری، ساح .اراضی، حمید .گائینی، عباسعلی. 1

، 5 ةپژوهش در علوم ورزشی، شمار. "کشور با عملکرد سرعتی و استقامتی آنها ةپیکرسنجی شناگران مرد زبد

 .10-08:صص

 ةرابط"(. 2789. )اصغرالری، علی .فیاض میالنی، رعنا .شیخ االسالمی وطنی، داریوش .گائینی، عباسعلی. 0

های ترکیب بدنی، نوع پیکری و آنتروپومتریک عروقی و ویژگی-د شناگران نخبه دختر با کارایی قلبیبین رکور

 .2-12:، صص20 ةپژوهش در علوم ورزشی، شمار. "آنها

های بدنی در ارتباط بین زمان شنای تخصصی و برخی از ویژگی"(. 2750. )طباطبائیان، فخرالسادات. 9

 .کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم ةنامنپایا. "ایران ةشناگران زن زبد

های فیزیولوژیکی، سوماتومتریک و ترکیب بدن منتخبی از ویژگی ةمقایس"(. 2782. )معماری، ساحل. 5

 .کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران ةنامپایان. "شناگران سرعتی و استقامتی دختر شهر تهران

های آنتروپومتریکی با سرعت و اندازه ةل بیومکانیکی رابطتجزیه و تحلی"(. 2750. )مهدیزاده، رحیمه. 8

 .کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران ةنامپایان. "زن استان تهران در شنای کرال پشت ةنیروی شناگران نخب

9. Barghamadi , M, Behboodi, Z. (2010). " Biomechanical factors in 100 m 

freestyle swimming and their relationships with anthropometric characteristics". 

Br J Sports Med, 44. PP:234-9. 



 متر  89ارتباط بین شاخص های آنتروپومتریک و عملکرد شناگران نخبة دختر در شنای آزاد 

 

08 

10. Benardot, D, Martin, D.E, Thompson, W.R. (2002). " Body composition and 

bone density differences in collegiate athletes and elite cyclists". Med Sci Sport 

Exerc, 34. PP:107-115. 

11. Carter, J.E, Ackland, T.R. (1994). " Kinanthropometry in aquatic sport: A 

study of world class athletes". Champaign, Human Kinetics. 

12. Changalur, S.N, Brown, P.L. (1992). "An analysis of male and female 

Olympic swimmers in the 200 meter-events". Biomechanics laboratory, 

Pennsylvania State University. 

13. Helmuth, H.S. (1980). "Anthropometric survey of young swimmers". 

Anthropol Anz, 38. PP:17-34. 

14. Jagomägi G & Gjurimae T. (2005). " The influence of anthropometrical and 

flexibility parameters on the results of breaststroke swimming". Anthropol Anz, 63. 

PP:213-9.    

15. Kennedy, P, Brown, P, Chengalur, S.N, Nelson, R.C. (1990). "Analysis of 

male and female Olympic swimmers in the 100 meter events". Sport Biomechanics, 

6. PP:187-197. 

16. Klentrou, P.P, Montpetit, R.R. (1991). " Physiologic and physical correlates 

of swimming performance". J Swim Res, 7. PP:13-18. 

17. Knechtle, B,  Knechtle, P, Kohler, G. (2008). " No correlation of 

anthropometry and race performance in ultra-endurance swimmers at a 12-hours-

swim".  Anthropol Anz, 66. PP:73-9.   

18. Koley, S, M.K. Yadav, (2009). "An association of hand grip strength with 

some anthropometric variables in indian cricket players". Physical Education and 

Sport, 7. PP:113-123. 

19. Lohman, T.G, Roche, A.F, Martorell, R. (1998). "Anthropometric 

Standardization Reference Manual".Human Kinetics Books. PP:15-37. 



  3109و زمستان پاییز، 7، شمارة طب ورزشی نشریة                       

 

09 

20. Martínez, S, Pasquarelli, B, Romaguera, D, Arasa, C, Tauler, P, Aguiló, A. 

(2011). "Anthropometric Characteristics and Nutritional Profile of Young Amateur 

Swimmers". J Stren & Cond Res, 25. PP: 1126-1133. 

21. Richards, R. (1999). " Talent identification and development". Western Aus 

Inst of Sport. PP:25-30. 

22. Sekulić, D, Zenić, N, Zubcević, N.G.  (2007). " Non linear anthropometric 

predictors in swimming". Coll Antropol, 31. PP:803-9. 

23. Siders, W.A, Lukaski, H.C. (1993). " Relationship among swimming performance, 

body composition and somatotype in competitive collegiate swimmers". J Sport 

Med Phys Fit, 32. PP:166-171.  

24. Zampagni, M.L, Casino, D, Benelli, P, Visani, A, Marcacci, M, De Vito, G. 

(2008). "Anthropometric and strength variables to predict freestyle performance 

times in elite master swimmers". J Stren & Cond Res, 22. PP:1298-1307. 

 

 


