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با  مرد دوندگان و آنتروپومتریکی شناگران و ترکیب بدنی زیولوژیکی،هاي فیپژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین شاخصهدف: 

  انجام شده است. هاآن استقامتینیمه سرعتی و کردعمل

 سال، قد 61/12± 39/2 سنّیبا میانگین  شناگر 18 ،است بستگیهمنوع  پژوهش توصیفی حاضر که از : درشناسیروش

cm03/14±16/153 و وزن kg 52/16±02/49 قد سال، 46/15± 74/2 سنّیبا میانگین  دونده 18 و  cm43 /5±65/178 وزن  و

kg86/6±48/64 دقیقه  1 هر مرحله به فاصلۀ مرحله، 3ضربان قلب طی  خون و . فاکتورهاي فیزیولوژیکی فشارمورد مطالعه قرار گرفتند

سینه،  شکم، فوق خاصره، زیر بغل،( نقطه از بدن 7ی در گیري شد. چربی زیر پوستبار با گوشی اندازهبا دستگاه فشارسنج دیجیتالی و یک

 هاعرض اندام )،کف پا دست، پا، کف دست، و( هافاکتورهاي آنتروپومتریکی قد، وزن، طول اندام سه سر بازویی) و تحت کتفی، ران و

ثبت گردید. سپس  گیري واندازهکمر)  بازو، سینه، ران و( هامحیط اندام فاصله عرض دو دست) و شانه، لگن، کف دست، کف پا و(

 100در دوندگان متر شناي آزاد و 200 و 25در شناگران ( استقامتینیمهسرعتی و  کردعملهاي آزمون ها پس از گرم کردن،آزمودنی

ترسیم  راکندگی،هاي مرکزي و پها، تعیین شاخصبندي، تنظیم دادهبراي طبقه. ثبت گردید هارکورد آزمودنی عمل آمد وه متر دو) ب 800و

 بستگیهمروش آماري ضریب  استخراج نتایج نهایی از و هاتحلیل داده محاسبه تجزیه و براي آمار توصیفی و از نمودارها جداول و

   انجام شد. spss افزارنرم پیرسون با استفاده از

 25( سرعتی کردعمل) با r، 049/=p=-25/0( عرض شانه ) وr، 043/=p=- 32/0( هاي وزن چربی بدنشناگران شاخص درها: یافته

در  داري وجود داشته است.متر شناي آزاد) ارتباط معنی 200( استقامتی کردعمل) با r، 031/=p=-26/0( وزن چربی بدن مترشناي آزاد) و

   ،r=- 32/0( وزن چربی بدن ،)r، 037/=p=12/0( دانسیته بدن )،r، 037/=P=99/0( هاي فشار خون سیستولدوندگان نیز شاخص

039/= p (، درصد چربی بدن )17/0-=r، 024/=p،( محیط بازو )50/0-=r، 046/=p72/0( محیط سینه ) و-=r، 026/=p(   کردعملبا 

  وجود داشته است. داريمعنیارتباط  متر) 100دو( سرعتی

 هاآنهاي پیکرسنجی و فیزیولوژیکی گیویژبا برخی از دوندگان  شناگران وکرد عمل که رسدمی نظره نتایج چنین ب از: گیرينتیجه
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  مقدمه

آن داشته است  اندرکاران امور ورزشی را برمالی تربیت ورزشکاران زبده، دست زمانی و هايهزینهباال بودن 

ه ب قوانین بنیادي فیزیک با شیوة دو اقدام نمایند. ها از جمله شنا وینبه انتخاب بهترها در اکثر ورزشتا 

بسته به نیاز  ،و طول استخوان کنندمیی در ورزش ایفا نقش مهم هاآن مرتبط است. هااهرمکارگیري 

در  شمار رود.ه نوعی برتري یا نقص ب تواندمی پردازند،میکه افراد در آن به رقابت  رشتۀ ورزشیفیزیکی یک 

از روي  ترمسیري کوتاه که وزنه فقط نیاز به این دارد که در به دلیل این برداريوزنهها، نظیر برخی ورزش

ي بلندتري هااهرمدر مقایسه با کسانی که از  تري دارندي کوتاههااهرمورزشکارانی که ، زمین بلند گردد

دیگر، چنانچه یک ورزشکار به  از طرف .1)9119دیگران هارت و( برتري خواهند داشت احتماالً ،برخوردارند

یا پاروزنی، داشتن اهرم بلندتر به  رانی با کانومانند شنا، قایق ی نیاز داشته باشد،مدتطوالنینیرومند  ضربۀ

نوعی  ،هاي ورزشیفعالیتدر این گونه  جلو راندن فرده براي ب ،که با توان عضالنی همراه باشد شرط آن

هاي نسبتاً کوتاهی دارند، به تنه انتهایی طویل و هايبخشافرادي که  به طور کلّی رود.یم به شماربرتري 

معموالً ، هاي بلند دارندتنه انتهایی کوتاه و هايبخشکه  ا کسانیام ؛هاي ضعیفی هستندلحاظ جسمانی تیپ

  .)4( هاي نیرومندي هستندتیپ

 افزایش یافته است ،باالترین سطوح قهرمانی وزن شناگران در و سال گذشته، قد 30مقایسه با در

تنومندتر  باالتنۀ بلندقدتر هستند و و ترمعموالً سنگین ،شناگران نخبه .2)1994و همکارانآکلندو  ،1984کارتر(

اي وجود دارد ات ویژهمشخّص ،ی در میان شناگران برجستهحتّ تر دارند.پایین دتري از رقیبان ردةپاهاي بلن و

 ،استقامتنیمه چنانچه بین شناگران سرعت و سازد.یک مسابقه به مسابقه دیگر متمایز می از ها راکه آن

تر بودن براي نمونه، شناگران سرعتی به دلیل بزرگ شود.تفاوت کامالً آشکار می ،اي صورت گیردمقایسه

تري از شناگران بزرگ ت)طول بازو تقسیم بر طول دس( بازویی اندازهبودن بازوان خود،  ترکوتاه طول ساعد و

طول ساق تقسیم بر طول ( رانیـ  ساقی چنین اندازةهمعین حال شناگران سرعتی  در؛ استقامتی دارندنیمه

را به  هاآن و است ترکوتاه ،در مقایسه با طول رانشان هاطول ساق آن بدین معنی کهدارند. پایینی  ران)

بلوم فیلد ( سازدپاي آزاد رهنمون می استقامتی با ضربۀنیمهن مکانیکی بیشتر نسبت به شناگرا مزیتداشتن 

  ).4( 3)1965وسایگریست 

) r=%61( را بین زمان شناي کرال سینه با سن داريمعنی بستگیهم 4)1977(همکارانش  مونتایه و

زنان متر مردان و  200رکورد شناي  بین قد و بعضی از محققین نیز .)22( دست آوردنده ) بr=%64(قد  و

 5)1991( همکارانش نلسون و .)12( باالیی به دست آوردند بستگیهمکننده در مسابقات المپیک، شرکت

داند. با توجه به نتایج تحقیقات ایشان، شنا می موفّقیت در رشتۀ پیکرسنجی را از عوامل مهم هايگیرياندازه

___________________________________________________________ 
1 . Hart & et al (1991) 
2 . Carter (1984), Aclendo & et al (1994) 
3 . Bloomfield & Sigerseth (1965) 
4 . Montoyo & et al (1977) 
5 . Nelson & et al (1991) 
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 باسن باریک داشته باشد. ریچاردز هاي پهن وانههاي المپیک باید قامتی بلند، شآل در مسابقهیک شناگر ایده

شناگران ذکرکرده است  تموفقیدر عوامل مهم  پا را از عرض شانه، عرض لگن، طول دست و ،قد 1)1999(

)23(.  

در  1991هاي آبی در مسابقات قهرمانی جهان ورزش که در جریان ششمین دورة KASPدر پروژه

پیکرسنجی قرار  هايگیرياندازههاي آبی تحت شکار نخبه در رشتهورز 992شهر پرت استرالیا انجام شد، 

 ،هاآنپاي بلندتري دارند و وزن  دست و ،و کرال پشت هاي کرال سینهگرفتند. نتایج نشان داد شناگران رشته

د. به انپا را داشته و بلندترین طول دست متر، بلندقدترین افراد بوده و 100و 50شناگران  چنینهم بیشتر است.

پا، طول  متر بلندقدترین افراد بوده و بلندترین طول دست و 400و 200همین ترتیب در زنان نیز شناگران 

  ). 20( اند کف پا را داشته کف دست و

گرایش به تیپ  ،شناگران نخبه .)27، 13( شناگران نخبه است هاي مهمترکیب بدنی از جمله شاخص

 به خود vباالتنه شکل  باریک است و ،کمر پهن و ،هاشانه ،این افراد درالغر پیکر) دارند. (بدنی اکتومورف 

یا  ترین میزان درصد چربی بدن وورزشی با پایین کردعملکه بهبود  همکارانش دریافتند و 2ملسکیگیرد. می

 در پژوهش خود 3هومر .)21( باالترین میزان وزن بدون چربی ممکن براي یک شناگر رقابتی ارتباط دارد

 کردند وتر شنا میآهسته متوجه شد که شناگرانی که درصد چربی باالتري داشتند در شناي کرال سینه،

  .)16( ي بیشتري در مقایسه با افراد با درصد چربی پایین داشتندهانازم

 ا درام ؛تر، وزن بدون چربی بیشتري دارنددریافتند که شناگران سرعتی 4)1984( همکارانش استاگر و

در پژوهش  5)1993( همکارانش سایدرز و .)62( ن چربی بدن از شناگران کمتر سرعتی متمایز نیستندمیزا

هاي کوتاه با قد ایستاده بلندتر، وزن بدون چربی بیشتر و هکاهش زمان اجرا) در ماد(دریافتند که اجراي بهتر 

و  عامل بهبود بدون چربی،وزن  در مجموع چربی مانع اجراي سرعتی و چربی بدن کمتر ارتباط دارد و

  ).25( پیشرفت اجراي سرعتی است

 ه ویژه در ناحیۀب(عضالنی هستند  نسبتاً کوتاه و استقامتنیمهدوندگان سرعت در مقایسه با دوندگان 

با ( ی دارندمتوسط شوند، قدمیدانی مقایسه می و ا هنگامی که با دیگر ورزشکاران دوام)؛ هانار ها وکفل

اندام تحتانی  طبیعی است و ،هاآن طول تنۀ ،سانتیمتر براي زنان) 166سانتیمتر براي مردان و176میانگین 

  .)12( 6)1979بلوم فیلد ( پایین است هاآننسبت اندام تحتانی به تنه در  ،عبارت دیگره ب کوتاهی دارند.

 ؛طبیعی برخوردارند نۀاز طول ت داراي پاهاي کشیده هستند و بلندقد، الغر و استقامت،نیمهدوندگان 

ی متوسط شان در حدرانی ـ ، باالست؛ و شاخص ساقیهاآننسبت اندام تحتانی به تنه در  ،ه عبارت دیگرب

___________________________________________________________ 
1 . Richard's & et al (1999) 
2 . Meleski B(1982) 
3 . Homer (1976) 
4 . Stager & et al (1984) 
5 . Siders & et al (1993) 
6 . Bloomfield (1985) 
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ات دوندگان استقامت که با طوالنی شدن مسیر مسابقه، رفته رفته از قد ات با خصوصیاین خصوصی است.

  ).4( مغایرت دارد ،شودکاسته می هاآن

اي در طور ویژهه تنه بضخامت چربی زیر پوستی پاییندریافتند که  1)2004(مکارانش ه لیگاز و 

تواناترین دوندگان از دیگر معتقدند که  2)1985(همکارانش  بالی و .)18( باشدبینی اجراي دو مفید میپیش

هاي شاخص ،خبهاین دوندگان ن .باارزشی دارند تر وچربی زیرپوستی کوچک و سبکترند و ترکوتاهدوندگان 

  .)11( الغرترند ،متوسطاز دوندگان  دوندگان دارند و متوسططولی بلندتري از 

نوع پیکري یک  ترکیب بدنی و در پژوهشی در رابطه با مقایسۀ 3)1991( لیاك سین و همکارانش

ه این گروه ک دوندگان المپیک انجام داده بودند به این نتیجه رسیدند دیده با شناگران وگروه زن تمرین

 نوع پیکري یک تعادل نوع پیکري مزومورف هايگیرياندازهدر  پیرتر از شناگران بودند. و ترکوتاهمختصري 

بیشتر  تر وه طور عمومی سنگیننسبت به دوندگان نخبه ب و داشتند که شبیه به شناگرانند 1/3-3/4-6/2

الگوي  دوندگان وجود داشت. با شناگران و تفاوت کمی میان این ورزشکاران ،در دانسیته بدن.مزومورفند

هاي ارزش کمتري در همه سایت ،ا دوندگانام ؛ها بودگروه پوستی در یک شکل مشابه براي همۀچربی زیر

تحلیل رگرسیون نشان داد که پارامترهاي تمرینی  چربی زیرپوستی نسبت به شناگران و دیگر گروه داشتند و

  .)17( بینی اجراستتروپومتریکی در پیشآن هايگیرياندازهتر از مهم

.» یک مبناي ساختاري دارد دو ردکعمل«در تحقیقی تحت عنوان  4)2005( همکارانش ویواند و

اي وتنومند اي سرعت نسبتاً ماهیچهدوندگان حرفه .بدنی انسان کامالً سازش یافته است معتقدند اندازة

 .)28( نداي محدودماهیچه ةتود بدنی و ةضوح از نظر تودوه هاي استقامتی بايکه حرفه درحالی، هستند

هاي توان از نقش سازنده شاخصهاي گسترده نمیبدیهی است با وجود این همه پژوهش

بر این اساس در این پژوهش سعی شده تا به این  پوشی کرد.ورزشی چشم کردعملاستعدادیابی در پیشرفت 

دوندگان  آنتروپومتریکی شناگران و ترکیب بدنی و رهاي فیزیولوژیکی،شود که آیا بین متغی سئوال پاسخ داده

بر فرض وجود ارتباط،  شان ارتباطی وجود دارد یا خیر؟ واستقامتی سرعتی و کردعملمورد مطالعه با  جامعۀ

نتخاب ا آیا و در نهایت بیشتر ارتباط دارند؟ هاآناستقامتی  کردعملکدامیک با  سرعتی و کردعملکدامیک با 

   باشد یا خیر؟عنوان ریز فاکتورهاي استعدادیابی میه رهاي ذکرشده بمتغیمنطبق با  ،ورزشکاران این دو رشته

  

  شناسیروش

 مرد را ورزشکاران جامعۀ آماري روش اجراي آن میدانی است. و بستگیهمپژوهش حاضر، توصیفی از نوع 

شناگران تیم نوجوانان  تحقیق را دوندگان و نۀ آمارينمو دهند.دو تشکیل می هاي ورزشی شنا ورشته نخبۀ

 دونده با دامنۀ ورزشکار 18 و 61/12± 39/2 سنّی دامنۀ ورزشکار شناگر با 18ل از متشکّ ،شهرستان کرمانشاه

___________________________________________________________ 
1 . Legaz & et al. (2004) 
2 . Bale & et al (1985) 
3 . Leake Cn & et al. (1991) 
4 . Wevand & et al. (2005) 



 5..............   .....هاي پیکرسنجی و فیزیولوژیکی شناگران و دوندگان ... ........ارتباط بین ویژگی

ضربان قلب ( فیزیولوژیکی هايسازهدر بخش  گیريهاي اندازهشاخص دهد.تشکیل می 46/15± 74/2 سنّی

 چربی، دانسیته بدن، درصد( ترکیب بدنی هايسازه بخش در ودیاستول)  سیستول و فشار خون استراحت،

زیر  سینه، شکم، فوق خاصره،( نقطه 7گیري ضخامت چربی زیر پوستی با اندازه وزن خالص) وزن چربی و

در  .صورت گرفت مربوطه افزارنرمسن با استفاده از  و اعمال وزن و سه سر بازویی) ران و بغل، تحت کتفی،

، عرض شانه فاصلۀ عرض دو دست وزن، شامل قد، گیريهاي اندازهشاخص آنتروپومتریکی هايسازهبخش 

براي  و باشدران) می کمر و بازو، سینه،( کف پا، محیط عرض کف دست و پا، طول و طول دست و ،لگن و

 200و 25( شان در شناگراناستقامتینیمه سرعتی و کردعملبا  گیريهاي اندازهشاخصبررسی ارتباط بین 

  ).3( متر دو) آزمون شدند 800و 100( در دوندگان متر شنا) و

 ،secaضربان دیجیتالی، دستگاه  ، دستگاه فشارسنج وباسکولگیري شامل وسایل اندازه ابزار و

نی ترکیب بد هايشاخصدر محاسبه  exrx افزارنرم نواري و برنامۀ کوچک، متر و کولیس فک بلند کالیپر،

رهاي مالك و عنوان متغیه آنتروپومتریکی ب فیزیولوژیکی، ترکیب بدنی و هايشاخصدر این پژوهش،  است.

اند. پس از رهاي پیشگو در نظر گرفته شدهعنوان متغیه استقامتی دوندگان و شناگران ب رکورد سرعتی و

 میانگین و(مرکزي  هايشاخصیین ها، تعبندي، تنظیم دادهالعات از آمار توصیفی براي طبقهاستخراج اطّ

نمودارها استفاده شد. از آمار  ترسیم جداول و واریانس) و انحراف معیار و(پراکندگی  هايشاخصمیانه)، 

ات آماري پیرسون استفاده شد که عملی بستگیهمها با استفاده از ضریب ستنباطی براي تجزیه و تحلیل دادها

  ام شد.انج spssافزارنرمبا استفاده از 

  

  هایافته

بـا   :اسـتقامتی نیمـه  سرعتی و کردعملآنتروپومتریکی شناگران با  هاي فیزیولوژیکی، ترکیب بدنی وشاخص

ارتبـاط   ،متـر شـناي آزاد   25درفاکتورهاي ترکیب بدنی بین وزن چربی بدن بـا رکـورد    )1( ه به جدولتوج

رکورد شـناي   تروپومتریکی بین عرض شانه وهاي آنشاخص در ) وr=ـ p، 32%=043/0( دارمعکوس و معنی

هـاي  سـایر شـاخص   .) وجـود داشـته اسـت   p، 25%-=r=049/0( دارمعنـی  متر شـنا ارتبـاط معکـوس و    25

در فاکتورهاي  چنینهم داري وجود ندارد.ارتباط معنی ،شناي آزاد متر 25سرعتی  کردعملشده با گیرياندازه

) وجود r=ـ p،26%=031/0( ارتباط معکوس و، متر شناي آزاد 200رد رکو ترکیب بدنی بین وزن چربی بدن و

  وجود ندارد. داريمعنیمتر شناي آزاد ارتباط  200گیري شده با رکورد هاي اندازهدارد وسایر شاخص

 سـرعتی و  کـرد عمـل آنتروپـومتریکی دونـدگان بـا     هـاي فیزیولـوژیکی، ترکیـب بـدنی و    شاخص

متر دو  100در فاکتورهاي فیزیولوژیکی بین فشار خون سیستول و رکورد )2( دوله به جبا توج :استقامتینیمه

چنین در فاکتورهاي ترکیب بدنی، دانسیته هم ) وجود دارد وp، 099%=r=037/0( داريمعنی ارتباط مستقیم و

) p، 17%-=r=024/0( درصد چربی بدن ) وp، 32%-=r=039/0( وزن چربی بدن ،)p، 12%=r=037/0( بدن

 هاي آنتروپومتریکی بین محیط بازووجود دارد. در شاخص داريمعنی متر دو ارتباط معکوس و 100ا رکورد ب

)046/0=p، 50%-=r026/0( محیط سینه ) و=p، 72%-=rداريمعنی رتباط معکوس ومتر دو ا 100رکورد  ) و 
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 داريمعنـی ونـدگان هـیچ ارتبـاط    د درمتر دو  800شده با رکورد گیريهاي اندازها بین شاخصام ؛وجود دارد

 مشاهده نگردید.

  

  هاي فیزیولوژیکی، ترکیب بدنی و آنتروپومتریکی و رکورد ها و تحلیل آماري سازه. شاخص1جدول

  متر شناگران 200و 25دو 

ف
دی

ر
  

  هاي آماريشاخص         

  

  متغیرها

  میانگین
  انحراف

  معیار

  متر 200شناي آزاد  متر 25شناي آزاد 

  نتیجه  نوع رابطه pارزش rارزش   نتیجه  نوع رابطه pارزش rش ارز

  دارغیر معنی  مستقیم  %45 %39 دارغیر معنی  مستقیم  %34  %17  55/8  5/77  ضربان قلب استراحتی  1

  دارغیر معنی  معکوس  %53 - %61 دارغیر معنی  معکوس  %27  - %70  09/1  11/12  فشار خون سیستول  2

  دارغیر معنی  معکوس  %46 - %64 دارغیر معنی  معکوس  %40  - %70  %94  4/7  فشار خون دیاستول  3

  دارغیر معنی  مستقیم  %22  %25  دارغیر معنی  مستقیم  %16  %27  %009  079/1  دانسیته بدن  4

  دارمعنی  معکوس  %031  - %26  دارمعنی  معکوس  %043  - %32  39/3  59/4  وزن چربی  5

  دارغیر معنی  معکوس  %15  - %22  داریغیر معن  مستقیم  %10  %25  94/3  48/8  درصد چربی  6

  دارغیر معنی  معکوس  %46  - %42  دارغیر معنی  معکوس  %59  - %46  64/13  42/44  وزن بدون چربی  7

  دارغیر معنی  معکوس  %43  - %42  دارغیر معنی  معکوس  %09  - %33  03/14  16/153  قد  8

  دارغیر معنی  معکوس  %46  - %40  دارغیر معنی  معکوس  %37  - %34  52/16  02/49  وزن  9

  دارغیر معنی  معکوس  %23  - %16  دارغیر معنی  معکوس  %64  - %16  52/8  51/88  طول پا  10

  دارغیر معنی  معکوس  %84  - %14  دارغیر معنی  معکوس  %55  - %12  62/7  63/68  طول دست  11

  دارغیر معنی  معکوس  %60  - %16  دارغیر معنی  معکوس  %90  - %11  43/6  53/24  طول کف دست  12

  دارغیر معنی  معکوس  %23  - %31  دارغیر معنی  معکوس  %72  - %30  09/2  45/17  طول کف پا  13

  دارغیر معنی  معکوس  %063  - %25  دارمعنی  معکوس  %049  - %25  48/19  73/39  عرض شانه  14

  دارغیر معنی  معکوس  %49  - %41  دارغیر معنی  معکوس  %37  - %39  05/17  87/29  عرض لگن  15

  دارغیر معنی  معکوس  %19  - %18  دارغیر معنی  معکوس  %61  - %19  86/14  5/155  فاصله عرض دو دست  16

  دارغیر معنی  معکوس  %12  - %19  دارغیر معنی  معکوس  %40  - %17  16/1  8/9  عرض کف دست  17

  دارغیر معنی  معکوس  %47  - %14  دارغیر معنی  معکوس  %64  - %19  %93  58/9  عرض کف پا  18

  دارغیر معنی  معکوس  %15  - %29  دارغیر معنی  معکوس  %44  - %31  23/5  18/25  محیط بازو  19

  دارغیر معنی  معکوس  %17  - %20  دارغیر معنی  معکوس  %46  - %24  25/12  68/79  محیط سینه  20

  دارغیر معنی  معکوس  %67  - %42  دارغیر معنی  معکوس  %61  - %38  32/11  66/52  محیط ران  21

  دارغیر معنی  معکوس  %59  - %01  دارغیر معنی  معکوس  %69  - %04  72/14  13/69  محیط کمر  22

                  78/3  81/19  رکورد سرعتی  23

                  75/19  75/164  رکورد استقامتی  24

  

  هاي فیزیولوژیکی، ترکیب بدنی و آنتروپومتریکی و رکورد ها و تحلیل آماري سازه. شاخص2جدول

  متر دوندگان 800و 100دو 

ف
دی

ر
  

  هاي آماريشاخص          

  

  متغیرها

  میانگین
  انحراف

  معیار

  متر 800دو   متر 100دو 

  نتیجه  نوع رابطه  pارزش rارزش   نتیجه  نوع رابطه pارزش rارزش 

  دارغیر معنی  معکوس  %61 - %043 دارغیر معنی  مستقیم  %87  %34  02/9  8/62  ضربان قلب استراحتی  1

  دارغیر معنی  معکوس  %84 - %055 دارمعنی  مستقیم  %037  %099  %89  23/13  فشار خون سیستول  2

  دارغیر معنی  معکوس  %47 - %24 دارغیر معنی  مستقیم  %26  %004  03/1  04/8  فشار خون دیاستول  3

  دارغیر معنی  معکوس  %48  - %48  دارمعنی  مستقیم  %037  %12  %002  086/1  دانسیته بدن  4

  دارغیر معنی  مستقیم  %42  %3/41  دارنیمع  معکوس  %039  - %32  %91  61/3  وزن چربی  5

  دارغیر معنی  مسثقیم  %59  %9/41  دارمعنی  معکوس  %024  - %17  %96  54/5  درصد چربی  6

  دارغیر معنی  مستقیم  %14  %19  دارغیر معنی  معکوس  %19  - %47  12/6  85/60  وزن بدون چربی  7
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ف
دی

ر
  

  هاي آماريشاخص          

  

  متغیرها

  میانگین
  انحراف

  معیار

  متر 800دو   متر 100دو 

  نتیجه  نوع رابطه  pارزش rارزش   نتیجه  نوع رابطه pارزش rارزش 

  دارغیر معنی  وسمعک  %84  - %17  دارغیر معنی  مستقیم  %70  %70  43/5  65/178  قد  8

  دارغیر معنی  مستقیم  %18  %22  دارغیر معنی  مستقیم  %17  %17  86/6  48/64  وزن  9

  دارغیر معنی  مستقیم  %80  %046  دارغیر معنی  مستقیم  %59  %17  71/4  49/104  طول پا  10

  دارغیر معنی  معکوس  %64  - %11  دارغیر معنی  معکوس  %083  - %19  63/3  77/78  طول دست  11

  دارغیر معنی  معکوس  %79  - %20  دارغیر معنی  معکوس  %18  - %18  25/1  04/27  ل کف دستطو  12

  دارغیر معنی  معکوس  %74  - %14  دارغیر معنی  معکوس  %066  - %19  %93  92/19  طول کف پا  13

  دارغیر معنی  معکوس  %94  - %13  دارغیرمعنی  معکوس  %66  - %47  16/3  29/41  عرض شانه  14

  دارغیر معنی  معکوس  %49  - %34  دارغیر معنی  معکوس  %53  - %24  18/1  26/30  عرض لگن  15

  دارغیر معنی  معکوس  %58  - %06  دارغیر معنی  معکوس  %37  - %16  41/7  68/178  فاصلۀ عرض دو دست  16

  دارغیر معنی  معکوس  %078  - %24  دارغیر معنی  معکوس  %71  - %29  %47  76/9  عرض کف دست  17

  دارغیر معنی  مستقیم  %43  %009  دارغیر معنی  معکوس  %70  - %14  %57  22/9  عرض کف پا  18

  دارغیر معنی  مستقیم  %18  %36  دارمعنی  معکوس  %046  - %50  05/2  87/25  محیط بازو  19

  دارمعنی  مستقیم  %016  %069  معنی دار  معکوس  %026  - %72  17/5  18/90  محیط سینه  20

  دارغیر معنی  مستقیم  %11  %42  اردغیر معنی  معکوس  %15  - %29  56/3  83/52  محیط ران  21

  دارغیر معنی  مستقیم  %19  %24  دارغیر معنی  معکوس  %40  - %36  87/4  48/78  محیط کمر  22

                  %32  72/11  رکورد سرعتی  23

                  34/12  52/132  رکورد استقامتی  24

  

 بررسی بحث و

  شناگران

 متر) و25( سنجی با رکورد شناي سرعتیاي پیکرهکه در بین شاخص در تجزیه و تحلیل آماري مشاهده شد

سرعتی ارتباط  کردعملشناگران نوجوان تیم استان فقط عرض شانه و  ،متر)200( استقامتینیمهشناي 

مبانی نظري پژوهش مطابقت  که این شاخص با ) وجود داردp=049/0( داريمعنی ) وr=- %25( معکوس

 ترکیب بدنی با مبانی نظري پژوهش مغایرت دارد. فیزیولوژیکی و ،هاي آنتروپومتریکیولی سایر شاخص ؛دارد

 عضالنی و هاي عریض وشانه که با هستند Vداراي شکل بدنی  ،شناگران زبده مطابق مبانی نظري پژوهش،

داراي چنین  ،فقط شاخص عرض شانه ا در پژوهش حاضرام)؛ 10( شودمی مشخّصعرض لگن باریک 

سیدنی  2000هاي المپیک یافته به بازيمردان شناگر راه قد متوسط، 1)5200( سژنادیجو اي است.همشخّص

سانتیمتر از آن  191که در میان شناهاي مختلف، بلندترین قدها با  است سانتیمتر گزارش کرده 1/187را 

 .)15( شتسانتیمتر به مردان شناگر مختلط رو اختصاص دا 5/181ین قدها با ترکوتاهشناگران سرعتی آزاد و 

باالیی بین رکورد  بستگیهمتوان گفت ه به مبانی نظري پژوهش میکف پا با توج در مورد طول کف دست و

قد نشسته،  و قدها شامل قد ایستاده ؛ بلکه همۀشودتنها به قد ایستاده محدود نمی هاآنشناگران و طول قد 

هیچ  ا در پژوهش حاضرام ؛)16( شودشامل میکف پا را  و ی طول کف دستتحتانی وحتّ طول اندام فوقانی و

هاي پژوهش اند.نداشته داريمعنی، ارتباط استقامتینیمه فوق با رکورد شناي سرعتی و هايشاخصیک از 

خود را بهبود  کردعملاند که شناگران برجسته با افزایش طول کشش دست، اخیر در مورد شناگران نشان داده

___________________________________________________________ 
1 . Genadijus (2005) 
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االت، دست بلندتر، میزان ه به مکانیک سیبا توج حرکات دست. افزایش تعداد تکرار ه به وسیلۀاند، نبخشیده

اي یابد به گونهدر نتیجه مقاومت آب در مقابل دست افزایش می .کندکشش بیشتري در واحد سطح تولید می

ثانیه کمک  هاي بلند به افزایش طول کشش در هربدین ترتیب دست یابد.، افزایش میرکه نیروي رانش مؤثّ

  ).18( دهدمیثیر کشش را افزایش نتیجه تأ کند و درمی

هاي کرال سینه شد شناگران رشته مشخّصدر دانشگاه ارسطوي یونان  2)1994( در پژوهش آولونیتو

بدنی،  هاياندازهرهاي مربوط به در متغی .دوجنس، بلندقدترین شناگران بودنددر هر  کرال پشت سرعتی و

تري بزرگ هاياندازهدر هر دو جنس، از سایر شناگران  هاي کرال سینه سرعتی و کرال پشترشتهشناگران 

در هر شنا  کردعملبا  داريمعنیارتباط  ،تحتانی، طول کف دست داشتند. در این پژوهش، قد، اندام فوقانی و

دار را با باط معنیبیشترین ارت ،دو جنس شناها در هر این میان طول اندام فوقانی در همۀو در داشتند 

شده در مورد شناگران المپیک این موضوع ثابت شده انجامهاي مطالعه ی درداشته است. به طور کلّ کردعمل

تر از استانداردهاي سنگین و شناگران جوان، بلندقدتر و اندبلندقدترین شناگران بوده ،است که شناگران سرعتی

. ، ورزش وابسته به وزن نیستناشی از این حقیقت است که شنا این موضوع احتماالً ).10( خود هستند سنّی

خالص بدنی و میزان پایین نسبت  این رشته ندارد. میزان باالي تودةنقش بارزي در  ،به عبارت دیگر، وزن

  مرد است. مشترك شناگران زبده زن و هايویژگیچربی از 

دار وزن چربی بدن با ط معکوس معنی، وجود ارتباهاي این پژوهش در حیطۀ ترکیب بدنیاز یافته

)، 16( هاي هومرها با مبانی نظري پژوهش و نیز با یافتهبود که این یافته استقامتینیمه سرعتی و کردعمل

) مطابقت و با 6( ، کاشف)9(مهدوي )، 1( ، احدیانی)25( و همکارانش)، سایدرز 12( همکارانش بلوم فیلد و

، چربی مانع اجراي بر اساس مبانی نظري و پیشینۀ پژوهش ) مغایرت دارد.7( نییگای ) و8( هاي معماريیافته

بهبود اجراي سرعتی است و شناگران زبده، همواره گرایش به تیپ بدنی  ، سازةسرعتی و وزن بدون چربی

در ترین ورزشی با پایین کردعملاستنباط بر این است که بهبود  الغر عضالنی دارند. ،یعنی ؛اکتومزومروف

اي یا باالترین میزان وزن بدون چربی ممکن براي یک شناگر رقابتی ارتباط دارد، به گونه صد چربی بدن و

  تر، وزن بدون چربی بیشتري دارند.که شناگران سرعتی

 دوندگان

درصد چربی  )،p=039/0( سرعتی کردعمل وزن چربی بدن و ،)p=037/0( سرعتی کردعمل دانسیته بدن و

 کردعمل محیط سینه با و )p=046/0( سرعتی کردعمل محیط بازو و )،p=024/0( سرعتی ردکعمل بدن و

دارند که این  داريمعنی باشد که همگی ارتباط معکوس و) میp=016/0و p=026/0( استقامتی سرعتی و

کاوناك  مطابق پژوهش آنتروپومتریکی مطابقت دارد. رهاي ترکیب بدنی ومبانی نظري پژوهش متغی نتایج با

 بستگیهم ،دوندگان کردعمل آنتروپومتریکی اندام تحتانی و هاياندازهبین  )1889( در سال و همکارانش

 فوق دیده نشد هايشاخصدر  داريمعنیپژوهش حاضر، هیچ گونه ارتباط  در حالی که در ؛مثبت وجود دارد

___________________________________________________________ 
2 . Avlonitou & et al. (1997) 



 9..............   .....هاي پیکرسنجی و فیزیولوژیکی شناگران و دوندگان ... ........ارتباط بین ویژگی

آنتروپومتریکی اندام  هايشاخصاز عنوان یکی ه دریافتند که حجم ران ب 3)1991( گال دچارتی و .)19(

الیتافراد در  کردعملتحتانی ارتباط قوي با  از  .)14( هوازي دارد که با پژوهش حاضر مغایرت داردهاي بیفع

 5 )1964( ، هافمن4 )1971( تانرا با تحقیق لحاظ برخی توصیفات بدنی ورزشکاران دوي سرعت تحقیق حاضر

 190تا 157اي بین مرد از نظر قد در دامنه ان سرعت نخبۀه بودند که دوندگکه بیان کرد 6)1987( خوسالو و

  مطابقت دارد. ،باشندسال می 18 تا 15ن سنّی کیلوگرم و 90تا 4/63 وزن سانتیمتر و

و تیپ بدنی ارتباط کمی با  که دریافتند ساختار 7)1977( لهمن و میسنراسالگتر، پژوهش  نتایج

 داريمعنی دریافتند ارتباط معکوس وکه  8)1993( و همکارانشهالتکی  ) و26( دو دارند پرش و هايآزمون

  .)5( با تحقیق حاضر مطابقت دارد ،اجراي ورزشکاران پنجگانه وجود دارد نحوة بین مقدار چربی و

که دوندگان از لحاظ  در یک مطالعه بر روي دوندگان دریافتند )1985( و همکارانشبالی 

 و چربی زیر پوستی کمتر و ترسبک تر وکوتاه ،ولی تواناترین دوندگان هستند؛ هآنتروپومتریکی مشاب

کشش کوتاه  در رابطه با چرخۀ 9)2004( و همکارانشدر تحقیقی که لیم هینزي  .)11( تري را داشتندباارزش

 د چربی واي میان درصکه رابطه نشان داد ،آنتروپومتریکی با اجراي دوي کوتاه انجام دادند هايشاخص و

انجام دادند 10)2005( و همکارانشدر تحقیقی که ساندس آوا  ).91( رهاي وابسته دو کوتاه وجود نداردمتغی، 

 نددریافت )2004( همکارش لیگاز و .)24( هستنددریافتند که دوندگان سرعت، قوي با ساختار بدنی مزومورف 

چربی زیر پوستی  چنینهم و وجود داردتی با کاهش چربی زیر پوس ي دواجرابین  داريمعنی ارتباطکه 

بین  داريمعنیکه در تحقیق حاضر ارتباط است هاي اجراي دو مفید بینیاي در پیشطور ویژهه تنه بپایین

  .)18( با آن مغایرت دارد دست نیامد وه سرعتی ب کردعمل تنه وچربی پایین

الگوي چربی زیر پوستی میان که تفاوت کمتري  دریافتند )1991( و همکارانشلیاك سین 

ها وجود گروه یک شکل مشابه براي همۀ الگو در ه اینالبتّ .ها وجود دارددیگر گروهبا دو  ورزشکاران شنا و

ي هاشناگران یا گروه ی نسبت بهحتّنقاط چربی زیر پوستی  دوندگان ارزش کمتري در همۀ ا برايام؛ دارد

هاي گیريتر از اندازهمهم، بینی اجراپیش که پارامترهاي تمرینی در تحلیل رگرسیون نشان داد دارند و دیگر

  .)17( که با تحقیق حاضر مطابقت دارد آنتروپومتریکی بودند

 ،غیر ورزشکاران انجام داد دوندگان و در تحقیقی که در مورد شناگران و )1373( حسین پیمانی راد

تر از طول پاي دوندگان بلند شناگران مفید است و قیتموفّوزن کمتر در  دریافت که افزایش قد، طول دست و

ل پاي دوندگان ولی در مورد تفاوت طو دارد؛ باشد که با تحقیق حاضر در مورد شناگران مغایرتشناگران می

  .)2( است با شناگران همخوان

___________________________________________________________ 
3 . Decharty & gall (1991) 
4 . Thanra(1971) 
5 . Haffmen(1964) 
6 . Khoslav (1987) 
7 . Stager & et al (1984) 
8 . Helatky & et al (1993) 
9 . Liam Hennessy & et al (2004) 
10 . Sandes wa & et al. (2005) 
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  گیرينتیجه

رهاي باالیی را بین متغی هاي دیگران که ارتباطخالف پژوهش بر دهدمینشان  ،آمدهدسته بررسی نتایج ب

دوندگان نشان  شناگران و استقامتینیمه ترکیب بدنی با رکورد سرعتی و فیزیولوژیکی و آنتروپومتریکی،

 این بدان معنی است که ورزشکاران این تحقیق بر دست نیامد وه تحقیق حاضر چنین نتایجی ب در ،دهندمی

مورد نظر هدایت  هايرشتهبه  استعدادیابی هايصشاخعنوان بخشی از ه سنجی بپیکر هايشاخصاساس 

 ،گوناگون ورزشی هايرشتهیابی در ، مبناي علمی براي استعدادرسد که در کشور ماه نظر میو ب اندنشده

 آمادگی جسمانی ها بر اساس تکیه بر دیگر عوامل استعدادسنجی شاملورزشکار در تیم موفّقیت ومبهم است 

 کند انقباض، تارهاي تند و( فیزیولوژیکی هايویژگی توان انفجاري، سرعت و....)، ت،قدر استقامت عضالنی،(

که  استکید بر آن أت هاي تمرینی ویا پارامتر آمادگی روانی ل اسید الکتیک و....)،تحم کارایی قلبی عروقی،

یا  و اندازدمیا به تعویق حصول به نتایج قابل انتظار ر ،انسانی فراوان مالی و هايهزینه این امر صرف نظر از

  سازد.غیر ممکن می
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