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چکیده

دریافت1394/1/18 :

پذیرش1394/9/25 :

هدف :کشف رابطه میان ویژگیهای آنتروپومتریکی و عملکرد ورزشی در شنا از مقدمات استعدادیابی این رشته

 .1گ��روه رفتار حرکت��ی ،دانش��کده تربیتبدنی و
علوم ورزشی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.

 .2گروه بیومکانیک ورزشی ،دانشکده تربیتبدنی
و علوم ورزش��ی ،دانش��گاه بوعلی س��ینا ،همدان،
ایران.

 .3گروه بیومکانیک ورزشی ،دانشکده تربیتبدنی
و عل��وم ورزش��ی ،دانش��گاه آزاد اس�لامی واح��د
بروجرد ،بروجرد ،ایران

محسوب میشود .هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین ویژگیهای آنتروپومتریکی با عملکرد شنای کرال

سینه و قورباغه در دختران نوجوان شناگر با تأکید بر نسبت طول و عرض اندامها به قد فرد میباشد.

روشها :تعداد  20دختر نوجوان شناگر بهطور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند .متغیرهای آنتروپومتریکی
ش��امل قد ،طول ران ،س��اق ،کف پا ،بازو ،ساعد و کف دست ،فاصله بین دو دست ،عرض لگن ،شانه ،زانو،
مچ دست و مچ پا با استفاده از متر نواری و کولیس اندازهگیری شدند .رکورد شنای  33متر سرعت کرال سینه

و قورباغه نیز با استفاده از کرونومتر دیجیتال اندازهگیری شد.نسبت طول و عرض اندامها به قد آزمودنیها نیز

محاسبه گردید .برای بررسی ارتباط بین ویژگیهای آنتروپومتریکی و رکورد شنا از آزمون همبستگی پیرسون
با سطح معنیداری  p >0/05استفاده شد.

یافتهه��ا :در ش��نای کرال س��ینه ارتباط معنیداری بین متغیرهای قد ،طول ران ،س��اعد و ب��ازو ،فاصله بین دو

دس��ت ،عرض ش��انه ،نس��بتهای طول بازو ،کف دس��ت و کف پا به قد و همچنین فاصله دو دس��ت به قد

مش��اهده ش��د ( .)p >0/05در شنای قورباغه نیز ارتباط بین قد ،طول ران و بازو ،فاصله بین دو دست ،عرض

کف دست ،عرض شانه ،نسبتهای طول ساعد و ران به قد ،عرض شانه به قد و عرض شانه به لگن معنیدار
بود (.)p >0/05

نتیجه گیری :عالوه بر تأثیر ویژگیهای آنتروپومتریکی نظیر قد ،طول بازو ،ساعد ،ران ،فاصله بین دو دست،

عرض ش��انه و عرض کف دست بر رکورد ش��ناگران دختر ،نسبت طول و عرض اندامها به قد فرد و همچنین
* نویسنده مسئول :دانشگاه بوعلی سینا ،دانشکده
تربیتبدنی و علوم ورزشی.

تلفن09181113816 :

E-mail: naderfarahpour1@gmail.com

نسبت عرض شانه به لگن نیز با رکورد شنا ارتباط دارند .بنابراین به مربیان شنا توصیه میشود برای رسیدن به

نتایج بهتر در استعدادیابی ورزشی شنا،این نسبتها نیز مدنظر قرار گیرند.
کلید واژگان :آنتروپومتری ،شنای سرعتی ،کرال سینه ،قورباغه

مقدمه

فاکت��ور آنتروپومتریک��ی ،ویژگیهای بیومکانیکی و تی��پ بدنی از جمله

استعدادیابی ورزشی رویکردی جدید در مدیریت ورزشی کشور ما برای

منظور محققان علوم ورزش��ی همواره درصدد شناس��ایی کم و کیف این

اس��ت .ای��ن برنامه در راس��تای توس��عه ورزش قهرمانی اس��ت ( .)1در

بهط��ور عم��ده ژنتیکی هس��تند ( .)2اندازهه��ای آنتروپومتریک در علوم

ورزش��ی خصوصیات آنتروپومتری و فیزیولوژی ویژهای دارند ( )3،2و

عرض اندامها ،ضخامت چربی زیرپوس��تی ،طول اندامها و تعیین نسبت

شناسایی ،هدایت و معرفی نخبههای ورزشی به باشگاهها و فدراسیونها

بسیاری از تحقیقات مشخص ش��ده است که ورزشکاران نخبه هر رشته

مهمترین فاکتورهای شناس��ایی اس��تعدادهای ورزش��ی هستند .به همین

فاکتورها در افراد نخبه ورزشی هستند ( .)4شاخصهای آنتروپومتریکی
ورزش��ی جه��ت تعیین س��اختار بدن بکار میرود که ش��امل ق��د ،جرم،
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ارتباط بین ویژگیهای آنتروپومتریکی و عملکرد شنای کرال سینه و قورباغه
در دختران نوجوان شناگر
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نادر فرهپور و همکاران

آنتروپومتریکی معینی مثل طول قد ،فاصله دو دست و توده خالص بدن،

آنتروپومتریکی با عملکرد شنای کرال سینه و قورباغه در دختران نوجوان

ورزش��ی از مقدمات استعدادیابی اس��ت ( .)3در شناگران نیز ویژگیهای

در عملکرد نقش بسیار مهمی دارد .بهطوریکه داشتن قد و طول اندامهای

بلندتر باعث افزایش نیروی کشش��ی و همچنین بازوی گشتاوری شده و
نیروی پیش��روی بزرگتری میتواند ایجاد کند Geladas.و همکاران،در
ش��ناگران پس��ر  14-12س��اله طول اندام فوقانی ،توان پا و قدرت گریپ

ب��ود .بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررس��ی ارتب��اط بین ویژگیهای
شناگر با تأکید بر نسبت طول و عرض اندامها به قد فرد میباشد.

روششناسی

دس��ت را بهعنوان پیشگوی عملکرد ش��نای کرال سینه  100متر گزارش

روش این تحقیق از نوع همبس��تگی و میدانی بود .جامعه آماری تحقیق

فوقانی و توان پاها ،انعطافپذیری شانه و طول کف دست نیز با عملکرد

فرم��ول حج��م نمون��ه  Cochranو همچنی��ن ج��دول  ،Morganتعداد 19

کردهان��د ،درحالیک��ه در دختران ش��ناگر ،عالوه بر طول ق��د ،طول اندام

ش��نای  100متر آزاد ارتباط داشته اس��ت( Hlavaty .)5و همکاران از بین

متغیرهای مختلف آنتروپومتریکی فقط بین قد و طول بازوی ورزشکار با
عملکرد ش��نا ارتباط مثبتی نشان دادند اما بین طول پاها و عملکرد شنای

 50مت��ر آزاد ارتباط منفی گزارش کردن��د ( Latt .)6و همکاران نیز فاصله

دو دس��ت ( )arm spanرا بهترین پیشگوی عملکرد شناگران ذکر کردهاند

حاضر شامل ش��ناگران دختر  11-14ساله اس��تان گیالن بودند .بر اساس
آزمودنی برای مطالعه حاضر کافی بود که تعداد  20دختر نوجوان ش��ناگر

در دسترس ،بهعنوان نمونه آماری بهطور داوطلبانه در این تحقیق شرکت

داش��تند .شرایط پذیرش آزمودنیها در این تحقیق شامل :داشتن حداقل
 3سال سابقه شرکت در مسابقات استانی ،قرار گرفتن در بین نفرات اول

تا شش��م حداقل برای یکبار در طی مسابقات ،قرار گرفتن در دامنه سنی

(.)7ع�لاوه بر این ،محققین متغیره��ای آنتروپومتریکی دیگری از جمله

 14-11سال و داشتن پوسچر طبیعی .معیار حذف آزمودنیها نیز شامل:

طول کف پا ( ،)17 ،14دور قفس��ه س��ینه ( ،)12دور کمر و نس��بت قد به

و اختالالت روانی بود.جدول ش��ماره  1میانگین س��ن ،قد ،جرم و BMI

طول کف دست ( ،)8-6،13طول س��اعد ( ،)14-16طول بازو (،)14-16
جرم ( ،)17قد و جرم ( ،)18قطر بازو ( ،)16عرض لگن ( )15و همچنین
عرض ش��انه ( )15 ،14را با عملکرد ورزش��ی شناگران مرتبط دانستهاند.

در مقابل در برخی از مطالعات دیگر بین قد ( ،)16( BMI ،)19طول اندام
فوقانی ( ،)19طول کف دست و ران ( )19با سرعت شنا ارتباطی مشاهده
نکردند Knechtle .و همکاران ( )2008نیز بین ویژگیهای آنتروپومتری و

عدم داشتن تجربه شرکت در مس��ابقات ،داشتن ناهنجاریهای اسکلتی
آزمودنیها را نشان میدهد.

ب��رای اندازهگیری متغیرهای پژوهش ،آزمودنیها پس از ورود به س��الن
تربیتبدنی ،برگ مشخصات فردی و فرم رضایتنامه را پر کرده و امضا

نمودند.

س��پس متغیرهای آنتروپومتریکی مربوط به طول اندامها شامل قد ،طول

عملکرد شناگران استقامتی تفاوتی پیدا نکردند ( .)20مطالعات قبلی انجام

ران ،طول ساق ،طول پا ،طول بازو ،طول ساعد ،طول دست ،فاصله بین

دامنه س��نی وسیع ( )17و همچنین محدوده سنی بزرگ ( )6انتخاب شده

ب��از و همچنین پهنای اندامها ش��امل عرض لگن ،عرض ش��انه ،عرض

شده از یک سری محدودیتهایی برخوردارند .در برخی از این مطالعات
اس��ت ،درحالیکه مطالعات نش��ان دادهاند در سن رشد فاکتورهای بدنی
نقش مهمی در عملکرد ش��نا بازی میکنند ( .)5تعداد آزمودنیهای کمتر

( ،)19س��طح رقابتی مختلف ،نوع شنا و جنسیت آزمودنیها نیز از دیگر

عواملی هس��تند که میتوانند دلیلی بر نتایج متناقض و متفاوت مطالعات
قبلی باشند .همچنین مطالعات انجام شده در زمینه استعدادیابی شناگران

دختر ایرانی بس��یار محدود بوده و ارتباط بین ویژگیهای آنتروپومتریکی
با عملکرد در ش��نای قورباغه بهخوبی مورد بررس��ی قرار نگرفته است.

از طرف��ی دیگر نس��بت ط��ول اندامها میتوان��د در تعیی��ن موفقیت افراد
ش��ناگر عامل مهمی محس��وب شود و داش��تن اندام متناسب با رشتههای
مجله بیومکانیک ورزشی ،زمستان  ،1395دوره  ،2شماره  51 ،4تا 59

انگشت وسط دست راس��ت تا انگشت وسط دست چپ در حال دست

زانو ،عرض مچ دس��ت و عرض مچ پا به ترتیب با اس��تفاده از متر نواری
و کولیس اندازهگیری ش��دند .رکورد ش��نای  33متر سرعت کرال سینه و

قورباغه نیز با استفاده از کرونومتر دیجیتال اندازهگیری شد .همچنین پس
از اندازهگیری ویژگیهای آنتروپومتری ،نس��بت طول و عرض اندامها به
جديل .1
میاوگیه سه ،قد ،جرم ي  BMIآزمًدویَا
سه (سال)

قد ()cm

جرم ()kg

12/46 ± 1/23

150/3 ± 6/17

43/59 ± 8/6

شاخص تًدٌ بدوی
()kg/m2
19/3 ± 3/04
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مختلف ورزش شنا احتما ً
ال بر عملکرد این ورزشکاران تأثیرگذار خواهد
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قد آزمودنیها محاسبه شدند.

 21 SPSSو روشهای آماری توصیفی و اس��تنباطی پردازش شدند .برای
تعیین طبیعی بودن توزیع دادهها از آزمون  Kolmogorov - Smirnovاستفاده

گردید .همبس��تگی بین متغیرهای آنتروپومتریکی با رکورد ش��نای کرال
س��ینه و قورباغه نیز با استفاده از روش همبستگی  Pearsonبه دست آمد.
سطح معنیداری آزمون  < p 0/05درنظرگرفته شد.

نتایج
نتایج مرب��وط به میانگین ویژگیهای آنتروپومتریکی و همچنین نس��بت

طول و پهنای اسکلتی اندامها به قد فرد به ترتیب در جداول  2و  3نشان

داده ش��ده است .نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنوف نشان داد که همه

طًل بازي بر قد
طًل ساعد بر قد
طًل کف دست بر قد
طًل ران بر قد
طًل ساق بر قد
طًل کف پا بر قد
عرض شاوٍ بٍ قد
عرض لگه بٍ قد
عرض شاوٍ بٍ لگه

0/19±0/01
0/15±0/006
0/10±0/004
0/26±0/01
0/23±0/2
0/14±0/007
0/22±0/02
0/18±0/01
1/23±0/18

جديل .4
میاوگیه رکًردَای شىای کرال سیىٍ ي قًرباغٍ 33متر در دختران وًجًان شىاگر

دادهها دارای توزیع نرمال میباشند .بنابراین برای بررسی همبستگی بین
متغیرها از ضریب همبستگی  Pearsonاستفاده شد.

رکورد  33متر شنای کرال سینه و قورباغه:

وسبت

اوحراف معیار ±میاوگیه

وًع شىا

رکًرد شىا (ثاویٍ)

کرال سیىٍ
قًرباغٍ

27/74±1/28
36/23± 4/72

جدول شماره  4میانگین نتایج مربوط به رکورد شنای کرال سینه و شنای

 33متر به ترتیب برابر  27/74 ±1/28و  36/23±4/72ثانیه بود.

جدول مشاهده میشود میانگین رکورد شنای کرال سینه و شنای قورباغه

قورباغه:

قورباغه  33متر ش��ناگران دختر را نش��ان میدهد .همان طوری که در این
جديل .2
میاوگیه ي اوحراف معیار يیژگیَای آوتريپًمتریکی مربًط بٍ طًل ي عرض اودامَا در
شىاگران دختر
يیژگی آوتريپًمتریکی

اوحراف معیار ±میاوگیه

قد ()cm
طًل ران()cm
طًل ساق()cm
طًل ساعد()cm

150/3±6/17
39/7±3/01
35/3±4/1
22/7±1/5

طًل کف دست()cm
طًل کف پا ()cm
فاصلٍ بیه دي دست()cm
عرض کف دست()cm
عرض کف پا ()cm
عرض شاوٍ ()cm
عرض لگه ()cm
عرض آروج ()cm
عرض زاوً ()cm
عرض مچ دست ()cm
عرض مچ پا ()cm

16/44±3/8
22/2±1/3
154/1±8/1
7/4±0/5
8/2±0/6
34/4±4/4
28/0±1/8
7/7±0/6
10/1±1/2
4/5±0/3
5/9±0/4

طًل بازي()cm

29/7±2/3

همبس��تگی بین ویژگیهای آنتروپومتریکی با رکورد ش��نای کرال سینه و

ارتباط بین متغیرهای اندازههای کلی و طول اندامها با رکورد شنای کرال سینه

و قورباغه با استفاده از همبستگی پیرسون به دست آمد و نتایج آن در جدول
ش��ماره  5نشان داده شده است .براساس نتایج بهدستآمده ،در شنای کرال

سینه ،همبستگی منفی معنیداری بین متغیرهای قد ،طول ران ،طول ساعد،

طول بازو و فاصله بین دودست در وضعیت ایستاده با رکورد شنای کرال دیده
شد (به ترتیب  p=0/007 ،p=0/008 ،p=0/007 ،p=0/04و .)p=0/0001

همچنین بین شاخص توده بدن و رکورد شنای کرال سینه همبستگی مثبت
معنیداری وجود داشت ( .)p=0/03در شنای قورباغه نیز همبستگی بین

قد ،طول ران ،طول بازو و فاصله بین دودست با رکورد شنا معنیدار بود
(به ترتیب  p=0/01 ،p=0/0001 ،p=0/009و .)p=0/004

در بررسی همبستگی بین پهنای اسکلتی اندامها با رکورد شنای کرال سینه

نیز مش��خص گردید بین عرض ش��انه و رکورد ش��نای کرال سینه ارتباط
معن��یداری وجود دارد ( .)p=0/009بین رکورد ش��نای قورباغه و عرض
ش��انه نیز همبس��تگی معنیداری دیده ش��د ( ،)p=0/0001ع�لاوه بر آن

همبستگی بین رکورد شنای قورباغه و عرض کف دست نیز معنیدار بود
( .)p=0/005جدول شماره  6این نتایج رانشان میدهد.
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پس از جمعآوری دادهها ،اطالعات بهدس��تآمده با اس��تفاده از نرمافزار

جديل .3
میاوگیه ي اوحراف معیار وسبت طًل ي عرض اودامَا بٍ قد در شىاگران مًرد مطالعٍ
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متغیر آوتريپًمتریک
قد ()cm
جرم()kg
شاخص تًدٌ بدوی
()kg/m2
طًل ران()cm
طًل ساق ()cm
طًل ساعد()cm
طًل بازي ()cm

طًل کفدست()cm
طًل کف پا ()cm
فاصلٍ بیه دي
دست()cm

رکًرد شىای کرال
r

-0/46
0/22

رکًرد شىای قًرباغٍ

P value
*

0/04
0/36

*

0/47

0/03

-0/58
-0/34
-0/58

0/007
0/15
*
0/008

0/10
0/06

0/66
0/82

-0/58

-0/77

*

0/007

*

0/0001

*

r

P value

-0/57
-0/05

0/009
0/83

0/21

0/38

-0/74
-0/43
-0/41

0/0001
0/06
0/07

-0/06
-0/31

0/79
0/18

-0/54

-0/62

0/01

0/004

*

*

*

پُىای اسکلتی
عرض کف دست()cm
عرض کف پا ()cm
عرض شاوٍ ()cm
عرض لگه ()cm
عرض مچ دست ()cm

*

عرض مچ پا ()cm
عرض آروج ()cm
عرض زاوً ()cm

رکًرد شىای قًرباغٍ

r

P value

r

P value

0/21
0/14
-0/57
-0/11
-0/19

0/37
0/55
*0/009
0/64
0/41

-0/61
-0/21
-0/74
-0/06
-0/16

*0/005
0/38
*0/0001
0/82
0/50

0/27
0/05
-0/21

0/25
0/85
0/38

0/23
-0/15
-0/37

طًل بازي بر قد ایستادٌ
طًل کف دست بر قد
ایستادٌ
طًل ساعد بر قد ایستادٌ
طًل ران بر قد ایستادٌ
طًل ساق بر قد ایستادٌ

0/32
0/53
0/11

P value

P value

r

-0/49
0/58

0/006

-0/45
-0/39

0/04
0/08

-0/22

عرض شاوٍ بٍ قد ایستادٌ

-0/45

0/04

عرض شاوٍ بٍ لگه

0/45

0/04

-0/63
0/39

*

0/34

طًل کف پا بر قد ایستادٌ
فاصلٍ دي دست بٍ قد

*

0/03

0/45

عرض لگه بٍ قد ایستادٌ

جديل .6
َمبستگی بیه متغیرَای عرض اودامَا با رکًرد شىای کرال سیىٍ ي قًرباغٍ
رکًرد شىای کرال

وسبت

رکًرد شىای کرال

رکًرد شىای قًرباغٍ

0/04

*

0/002

*

r

-0/35

0/13

-0/06

0/78

0/51
-0/51

*

-0/30
0/08

-0/28

*

-0/59

*

0/65

0/21

0/36

0/02
*
0/02
0/19
0/73

0/24

0/006
0/11

*

0/002

*

بحث
هدف از مطالعه حاضر بررس��ی ارتباط بین ویژگیهای آنتروپومتریکی با
عملکرد شنای کرال سینه و قورباغه در دختران نوجوان شناگر با تأکید بر
نسبت طول و عرض اندامها به قد فرد بود .نتایج تحقیق حاضر نشان دادند

که بین قد و رکورد شنای  33متر کرال سینه ارتباط منفی معنیداری وجود
دارد .در تائی��د یافته ف��وق  Sabbaghianو همکاران ( Hazrativand ،)16و

همکاران��ش( Hazrati ،)14و هم��کاران ( Siders ،)21و همکاران ( )22و
 Sadeghiو هم��کاران ( )19گ��زارش کردند که قد عاملی اس��ت که ارتباط

معنیداری با رکورد ش��نای س��رعتی دارد Kennedy .و همکاران ()1990

نیز گزارش کردند که مس��افت طی شده در هر سیکل با اندازه بدن ارتباط

در جدول ش��ماره  7نتایج همبستگی بین نسبت طول و عرض اندامها به

دارد و ش��ناگران قد بلندتر ،در هر س��یکل ش��نا مسافت بیش��تری را طی

همان طوری که در این جدول مش��اهده میش��ود بین رکورد شنای کرال

مشاهده نگردید Sadeghi .و همکاران ( )19نیز بین قد و تندی شنای کرال

طول کف پا ( ،)p=0/04نسبت فاصله دو دست ( ،)p=0/002نسبت عرض

در نیروی پیش برنده در شنا گزارش شده است ( 21 ،14و .)22

قد ش��ناگر با رکورد شناهای کرال س��ینه و قورباغه نشان داده شده است.

میکنند ( .)23اما بین قد با رکورد شنای  33متر قورباغه ارتباط معنیداری

سینه با نسبت طول بازو( ،)p=0/03نسبت طول ساعد ( ،)p=0/04نسبت

پشت مشاهده نکردند ،درحالیکه در اکثر مطالعات قبلی قد عامل مهمی

شانه ( )p=0/04به قد فرد و همچنین نسبت عرض شانه به لگن ()p=0/04

در این تحقیق هیچ ارتباطی بین جرم و رکورد ش��نای س��رعتی کرال سینه

ارتباط معنیداری وجود دارد .اما در شنای قورباغه همبستگی بین رکورد

و قورباغه مشاهده نگردید درحالیکه در برخی مطالعات ،کم بودن جرم

عرض ش��انه به قد فرد ( )p=0/006و نسبت عرض شانه به لگن معنیدار

است بهعنوان عامل مثبت در موفقیت شناگران عنوان شده است (14،19

شناگر با نسبت طول ساعد ( ،)p=0/02نسبت طول ران ( ،)p=0/02نسبت
بود (.)p=0/002

مجله بیومکانیک ورزشی ،زمستان  ،1395دوره  ،2شماره  51 ،4تا 59

ش��ناگر را بهدلیل اینک��ه نیروی کمتری برای حم��ل و جابجایی بدن الزم

و  .)22به نظر میرسد عامل جرم را باید در کنار سایر عوامل مثل قد فرد
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جديل .5
َمبستگی بیه متغیرَای اودازٌَای کلی ي طًل اودامَا با رکًرد شىای کررال
سیىٍ ي قًرباغٍ

جديل .7
َمبستگی بیه وسبت طًل ي عرض اودامَا بٍ قد فرد با رکرًرد شرىای کررال
سیىٍ ي قًرباغٍ
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ارتباط بین ویژگیهای آنتروپومتریکی و عملکرد شنای کرال سینه و قورباغه در دختران نوجوان شناگر

مث��ل  BMIبای��د در نظر گرفت .بهطوریکه در ای��ن مطالعه ارتباط بین BMI

تحتانی میتواند طول ضربهی پای بزرگتری هنگام ش��نا ایجاد کند .ضربه

همکاران نیز بین  BMIو رکورد شنا ارتباطی گزارش نکردند (.)16

بازوی گشتاوری بزرگتری ایجاد میکند بنابراین در هر حرکت پا فرد گشتاور

همبس��تگی بین رکورد شنا و شاخص توده بدنی مشاهده نشد .صباغیان و

میتوان��د بدن خود را به جلو حرکت دهد .از طرف دیگر طول ران بزرگتر

از بی��ن متغیرهای اندام فوقانی بین طول بازو با رکورد ش��نای کرال س��ینه

بزرگتری تولید خواهد کرد که باعث افزایش پیشروی فرد خواهد شد.

 )11( heydariو  )14( Hazrativandنتایج مشابهی گزارش کردند .اما صادقی

دی��ده ش��د.این نتیجه با تحقیق انجام ش��ده توس��ط  Hazrativandهمس��و

و قورباغ��ه ارتباط معنی¬داری وج��ود داش��تShah ،)16( Sabbaghian .

و همکاران ارتباطی بین طول اندام فوقانی و تندی شنای کرال سینه و پشت
گ��زارش نکردن��د ( .)19طول بازو و س��اعد بلندتر باع��ث افزایش بازوی

گش��تاوری و در نتیجه افزایش نیروی پیش��روی و بهبود رکورد فرد شناگر
میشود .همچنین هرچه طول ساعد فرد بلندتر باشد باعث میشود که در

ش��نای کرال سینه نیروی کششی در مرحله کشش و فشار بیشتر و درنتیجه
پیشروی و اجرای شناگر بهتر باشد .بین طول کف دست با عملکرد شنای

کرال س��ینه و قورباغه ارتباطی مشاهده نگردید .عدم ارتباط بین طول کف
دس��ت با رکورد ش��نای کرال سینه و قورباغه نیز در این مطالعه با یافتههای
 Hazrativandو هم��کاران ( )14و  Zampagniو هم��کاران ( )24همخوان��ی

نداش��ت ولی با نتایج  Sadeghiو همکاران همسو بود ( .)19اما ارتباط بین

بین عرض شانه و رکورد شنای کرال سینه و قورباغه نیز ارتباط معنیداری
میباشد Helmuth .و همکاران نیز نشان دادند که شناگران  8-16ساله نسبت

به همساالن غیر ورزشکار خود قدبلندتر بوده و عرض شانه بیشتری دارند
( .)8هرچه محیط شانه بزرگتر باشد درنتیجه عضالت کمربند شانهای نیز

حجیمتر و بزرگتر خواهند بود که باعث افزایش قدرت کمربند شانهای و

توان اندام فوقانی و در نتیجه افزایش فش��ار مؤثر بر آب خواهد ش��د و این
امر باعث باالرفتن سرعت شنا میشود.

در این تحقیق معلوم شد بین نسبت طول بازو ،طول کف دست ،طول کف

پا و فاصله دو دس��ت بر قد ایس��تاده با رکورد ش��نای کرال سینه همبستگی
معنیداری وجود دارد و هرچه نسبت این متغیرها به قد فرد بزرگتر باشد

فرد شناگر رکورد بهتری خواهد داشت .تا به حال نسبت اندامهای مختلف

عرض کف دس��ت و رکورد ش��نای قورباغ��ه معنیدار ب��ود Zampagni .و

بدن به قد فرد در هیچ مطالعهای گزارش نش��ده است و این نسبتها برای

مطالعه خود نش��ان دادند عرض کف بزرگتر باعث افزایش قدرت گریپ

همچنین فاصله دو دس��ت به قد آنها بیش��تر است ،با افزایش طول کشش

همکاران ( )24نیز در مطالعه خود نتیجه مشابهی را گزارش کردند .آنها در
کف دست میشود .بنابراین هرچه عرض کف دست بزرگتر باشد هنگام

اولی��ن بار ارائه میگردند .در افرادی که نس��بت طول بازو ،کف دس��ت و

در ثانیه عملکرد فرد بهبود مییابد .دس��ت بلندتر باعث کشش بیشتری در

گرفتن آب توس��ط کف دس��ت در مرحله کشش دست ،کف دست نیروی

واحد سطح میشود بنابراین بر اساس مکانیک جسم سیال مقاومت آب در

فاصله بین دو دست باز نیز ارتباط معنیداری با رکورد و عملکرد ورزشی

افزایش و رکورد فرد بهتر میش��ود ( .)29همچنی��ن طول کف پای بلندتر

و همکاران ( )26و  Barghamadiو همکاران ( )27همخوانی داشت .افزایش

در تولی��د نیروی جلوبرنده خواهد بود .در ش��نای قورباغه نیز ارتباط بین

باعث افزایش سرعت و بهبود عملکرد میشود ( .)28همچنین در شناگران

بین نسبت عرض شانه به عرض لگن با رکورد شنای کرال سینه و قورباغه

بیشتری اعمال کرده و درنتیجه باعث پیشروی بهتر شناگر میشود.

شناگران داشت .این یافته با نتایج تحقیق  Moraisو همکاران (Jurimäe ،)25
فاصل��ه بین دو دس��ت ( )arm spanباعث افزایش طول ضربه ش��ده که خود

مقابل دست افزایش مییابد ،درنتیجه نیروی عکسالعمل و پیشروی مؤثر
نسبت به قد فرد نیز باعث ضربه پای بزرگتری خواهد شد که عامل مهمی
طول ساعد و طول ران با رکورد شنا معنیدار بود.

جوان فاصله بین دو دست بلندتر با کاهش هزینه انرژی ارتباط دارد (.)25،26

همبس��تگی مثبتی دیده شد .این نسبت نیز تا به حال در هیچ مطالعهای در

قورباغه رابطه معنیداری وجود داش��ت که با یافتههای ،)16( Sabbaghian

تی��پ بدن��ی اکتومورف دارند و ب��ه خاطر عضالنی بودن تی��پ بدنی آنها

طول ران و تندی ش��نا ارتباطی گ��زارش نکردند ( .)19در مطالعه Sadeghi

و باالتنه شکل  Vبه خود میگیرد ( .)30هرچه شانهها عرض بیشتری داشته

بر اساس نتایج بهدستآمده ،بین طول ران و عملکرد شناهای کرال سینه و

 )9( Ahadyaniو  )21( Hazratiهمس��و ب��ود ام��ا  Sadeghiو هم��کاران بی��ن
و همکاران ( )19فقط طول ساق پا با تندی شنا ارتباط داشت درحالیکه در

مطالعه حاضر عکس این نتیجه دیده شد .بلندتر بودن طول ران و در کل اندام

ش��ناگران بررسی نشده است .مطالعات نش��ان دادهاند شناگران زبده بیشتر
عضالنی الغر نامیده میشود .در این افراد شانهها پهن و کمر باریک است

باشند باعث میشوند تا اندازه فاصله بین دو دست بزرگتر باشد .افزایش

فاصله بین دو دس��ت نی��ز بهعنوان یکی از عوامل مؤث��ر در بهبود عملکرد
J Sport Biomech 2017 Winter; 2 (4): 51-59
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و رکورد ش��نای کرال س��ینه معنیدار بود .اما در ش��نای قورباغه ،هیچگونه

پای بزرگتر باعث افزایش نیروی پیش��روی ش��ده و درنتیجه فرد با سرعت
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 عرض شانه و عرض کف دست بر، طول ران، فاصله بین دو دست،ران

 همچنین به نظر میرسد هر.)28  و26 ،25( ش��ناگران ذکر ش��ده اس��ت

اندامه��ا به قد فرد و همچنین نس��بت عرض ش��انه به لگ��ن نیز با کاهش

 بنابراین هرچه نیروی اعمال ش��ده.میتوانند نیروی بیش��تری تولید کنند

 نسبت طول و عرض، ساله تأثیر میگذارند11-14 رکورد ش��ناگران دختر

 این نسبتها میتوانند بهعنوان عوامل.رکورد شنا ارتباط معنیداری دارند

 عضالت کمربند ش��انهای بزرگتر بوده و،چه عرض ش��انه بیشتر باش��د

.بیشتر باشد درنتیجه فرد میتواند رکورد بهتری ثبت کند

مؤثری در عملکرد ش��ناگران سرعتی قلمداد شوند و به مربیان شنا توصیه

 شناگران برتر،در این تحقیق به علت عدم دسترس��ی به شناگران تیم ملی

 دانستن مقادیر آنتروپومتریک متناسب با.نس��بتها نیز مدنظر قرار گیرند

.شناگران تیم ملی و در هر دو گروه زنان و مردان صورت گیرد

 این،میش��ود برای رس��یدن به نتایج بهتر در اس��تعدادیابی ورزش��ی شنا
رشته شنا در غربالگری افراد و بهکارگیری افراد مستعد در این رشته بسیار

 بنابراین توصیه میش��ود تحقیق مشابهی بر روی،اس��تانی مطالعه شدند

نتیجه گیری نهایی

.مفید خواهد بود

، س��اعد، طول بازو،ع�لاوه بر اینکه ویژگیهای آنتروپومتریکی نظیر قد
with record of 100 meter record of four competitive swimming
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Objective: The aim of this study was to investigate the relationship between anthropometric characteristics and crawl and breaststroke performance in adolescent girl

1. Department of Motor
Behavior, Faculty of Physical
Education and Sport Sciences,

swimmers with an emphasis on ratio of length and width of limbs to the height of
subjects.

University of Tabriz, Tabriz,

Methods: Twenty adolescent female swimmers voluntarily participated in this

Iran.

study. Anthropometric variables, including height , length of thigh, leg, foot, arm,

2. Department of Sport Biome-

forearm and hand , arm span, widths of pelvic, shoulders, knees, wrists and ankles

chanics, Faculty of Physical
Education and Sport Sciences,

were measured using a tape measure and caliper. Then the ratio of length and width

Bu Ali Sina University, Hamed-

of limbs to the height of subjects was calculated. Pearson correlation test at a sig-

an, Iran.

nificance level of 0.05 was used for statistical analysis.

3. Department of Physical
Education and Sport Sciences,

Results: Significant relationship were found between crawl record and subjects’

Faculty of Humanities, Islamic

height, thigh, arm and forearm lengths, arm span, shoulder width, the ratios of

Azad university, Boroujerd

arm, palm and foot length to the height and ratio of arm span to height (p<0.05).

branch, Boroujerd, Iran.

Also, the relationship between breaststroke record and subjects’ height, arm and
thigh lengths, arm span, shoulder and palm widths, the ratios of forearm and thigh
lengths to the height, ratio of shoulder girdle width to height and ratio of shoulder
girdle to pelvic width were all found to be significant (p<0.05).
Conclusion: In addition to the effect of anthropometric characteristics such as
height, arm, forearm, thigh lengths, arm span, palm and shoulder girdle widths on
the performance of adolescent girl swimmers, the ratios of limb lengths and widths
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Department of Sport Biomechanics, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Bu Ali Sina University, Hamedan,
Iran
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to the height and ratio of shoulder girdle to pelvic width were positively related
with swimming record. Thus, it is recommended that to achieve better results in
swimming talent, coaches consider the ratio of limbs to the height.
Keywords: Anthropometry, Speed swimming, Crawl, Breaststroke
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59

دانشگاه بوعلی سینای همدان دریافت کردند.

مونترال دريافت كرد و در سال  1997نيز در گروه

بیومکانی��ک ورزش��ی را در س��ال  1393از
ایش��ان عضو هیئتعلمی دانش��گاه تبریز بوده

و دارای بی��ش از  40مقال��ه ارائهش��ده و چاپ
ش��ده در مج�لات داخل��ی و همایشه��ای

مل��ی و بینالملل��ی میباش��ند .زمینههای پژوهش��ی مورد عالقه ش��امل

الکترومیوگرافی و بیومکانیک راه رفتن بیماران اسکولیوز ،کنترل پوسچر
و تعادل و همچنین ورزشدرمانی است.

دكترى خود در رش��ته بيومكانيك را از دانش��گاه
اورتوپدى دانشكده پزشكی همان دانشگاه دوره

فوق دكترى را تكميل نمود .در س��ال  2006نيز

هيئت علمی گروه حركت شناس��ی در دانش��گاه

اوتاوا در كش��ور كان��ادا گرديد .در حال حاضر ايش��ان اس��تاد تمام گروه
بيومكانيك ورزش��ی در دانش��كده تربيت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه

بوعلی س��ينا و عضو هيئت علمی نيمه وقت دانش��گاه آزاد اسالمی واحد
همدان می باش��د .زمينه تحقيقاتی ايش��ان ،تجزي��ه و تحليل راه رفتن در
جمعيته��اى كلينيك��ی ،عملكرد عضالت تن��ه در بيماران اس��كوليوز،

س��رکار خانم نفیس��ه اکبری روشن ،مدرک کارشناس��ی ارشد بیومکانیک

بيومكانيك مفصل شانه در ورزشكاران و تعادل و كنترل پوسچر میباشد.

کردند .ایشان در حال حاضر دبیر آموزش و پرورش میباشند.

نمايه شده در مجالت انگليسی زبان میباشد.

ورزش��ی را در سال  1392از دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد دریافت

ايش��ان داراى بيش از  60مقاله عملی پژوهشی به زبان فارسی و  10مقاله
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