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چکیده
پارامترهای آنتروپومتریکی و بیومکانیکی در بهبود سطح کیفی اجرای مهارتهای ورزشی تأثیرگذار است و شناسایی و ارتباط میان این عوامل برای محققان و
 هدف از انجام این مطالعه ارتباط میان برخی از شاخصهای آنتروپومتریکی و بیومکانیکی شناگران دختر در شنای.متخصصان علوم ورزشی قابل توجه است
کیلوگرم) بعنوان آزمودنی39/03±9/05  وزن،سانتیمتر141/02±11/23  قد،سال12±2 شناگر دختر؛ در میانگین و انحراف معیار (سن22 .کرال سینه و پشت بود
 رکورد شناگران همراه با اطالعات، قدرت آزمودنیها، دامنه حرکتی، ویژگیهای آنتروپومتریکی، پس از تکمیل فرم رضایتنامه و اطالعات فردی.شرکت کردند
 انحراف، برای تحلیل اطالعات از آمار توصیفی (میانگین.متر اندازهگیری شد20 مربوط به تعداد دورهای کامل حرکت دستها و تعداد ضربات پاها در مسافت
 تحلیل عاملی برای تعیین شاخصهای اصلی اثرگذار و رگرسیون چندمتغیری برای تعیین نقش شاخصهای،استاندارد) و آمار استنباطی (همبستگی پیرسون
 نتایج بیانگر ارتباط معنیدار قد و وزن با طول ضربه شناگران شنای کرال سینه و ارتباط معنیدار پهنای لگن و پهنای سر با.اصلی گزینششده) استفاده شد
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 مزومورف) با برخی از شاخصهای بیومکانیکی، همچنین ارتباط معنیداری میان تیپ بدن (اندومورف،قدرت تحتانی شناگران شنای کرال سینه و پشت بود
 نتایج بدست آمده مؤید وجود ارتباط میان درصدی از. دامنه حرکتی هایپر اکستنشن ران) شناگران مشاهده شد، قدرت فوقانی، تعداد ضربات پاها،(سرعت
 ضمن اینکه برخی پیشگوییکنندههای پارامترهای بیومکانیکی در دو شنای.شاخصهای آنتروپومتریکی و بیومکانیکی شناگران شنای کرالسینه و پشت بود
.کرال سینه و پشت با شناگران یکسان با هم متفاوت بودند
. شنای کرال پشت، شنای کرال سینه، بیومکانیک، آنتروپومتریک:کلیدواژهها
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Abstract
Since the anthropometric and biomechanical parameters role is effective in improving the quality of sports
skills, researchers and sports scientists are interesting to identify and communicate between these factors.
The purpose of this study was making relationship between some of anthropometrical and biomechanical
parameter of girl swimmers in swimming breast strokes. Twenty girl Swimmers (mean±SD: age 12±2 years;
heights 147.50±11.23 cm; weights 39.53±9.58 kg) performed in this study. After compeletting the personal
and satisfaction form anthropometric charactrastics, motion domain, power swimmer’s record along with
information about the number of arm and leg kicks in distance of 25 meters was measured. Descriptive
statics (mean, Standard deviation) and deductive statics (pearson corrolation, principle component analysis
(PCA) to the determine the main parameters influencing and multiple regression to determine the role of
main parameters selected) were used for data analysis. Results indicate the relationship between weight
and length with swimmers stroke length in swimming breast stroke. Also there was a relationship between
body type (endo morph, mezzo morph) with some of swimmers biomechanical parameters (speed, number
of legs kicks, top power, hyper extension, motion domin of thigh). The given results indicate that there was
a relationship between percentage of the anthropometric and biomechanical parameters in swimmers, and
some of biomechanical parameters predictors of back and front crawl swimming in the same swimmer were
different.
Keywords: Anthropometric, Biomechanic, Front Crawl Swimming, Back Crawl Swimming.
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مقدمه

ورزش قهرمانی نیازمند بیشینۀ تواناییهای جسمانی ،روانی ،مهارتی انسان است .توجه به عوامل تشکیلدهنده
آن یعنی ،جسم ،ذهن ،مهارت و عمق و وسعت اطالعات موجود در این زمینه همگی بیانگر پیچیدگیهای
ویژهای است ،که بخشی از آن با علم (بیومکانیک) و بخش دیگر با ویژگیهای انسان برتر (آنتروپومتریک)
توصیف میشود ( .)1با تلفیق دو علم آنتروپومتری و بیومکانیک ،اصالح و تغییر تکنیک متناسب با ویژگیهای
جسمانی فرد ایجاد میشود ،که این اصول برای کسب نتایج مطلوب همواره باید در نظر گرفته شود ( .)2بلوم
فیلد و بالنکسبی ( )1913در توضیح این مسأله بیان داشتند« :گاهی مشکل است که بتوان شیوۀ مربیگری یک
گروه خاص از شناگران را که تکنیکهای کرال آنها مشابه یکدیگر است ،بدون در نظر گرفتن تفاوتهای
آشکار در تیپ بدنی آنها معین نمود» .آنها عالوه بر این اظهار داشتند اگر مربیان بتوانند نقاط ضعف و قوت
شناگران خود را عینی و علمی ارزیابی کنند ،عملکردها به طور چشمگیری پیشرفت خواهد نمود در نتیجه این
امر آنها را قادر میسازد تا یک ضربۀ کرال که با قابلیتهای جسمانی خاص آنها متناسبتر است ،توسعه دهند
( .)3ارتباط میان پارامترهای آنتروپومتریکی و بیومکانیکی شناگران همواره برای محققان قابل توجه بوده و در
این راستا تحقیقات فراوانی صورت گرفته است .نیگام ( )2212ارتباط میان انواع شناهای مختلف و ویژگیهای
گزارش کرد ( .)4الونیتو ( )1994روی شناگران رشتههای مختلف شنا مطالعه کرد ،نتایج این تحقیق با این
حقیقت که شکل و اندازه بدن شناگران در رشتههای مختلف شنا در سالهای اولیه تغییر میکند مطابقت دارد
( ،)0در حالیکه ملسکی و همکاران ( ) 1952در تحقیق خود روی شناگران برای چگالی بدن و درصد چربی
بدن اختالفاتی را که مربوط به سن شرکت کنندگان در تحقیقات بود ،گزارش نکردند ( .)6سورتول ()2211
در بررسی رابطه میان استروکها با تعداد ضربات پای شناگران نشانداد که تعداد ضربات پای شناگران متأثر از
طول ضربۀ 1آنها قرار میگیرد ()1؛ همچنین الواتی ( )2212در تحقیقی با عنوان «تعیین کنندههای کینمانیکی
و آنتروپومتریکی در اجرای شناگران» ،مشاهده کرد که میان اجرای شناگران با قد و طول بازوها ،میان طول
ضربه با زمان اجرای شنا و قد شناگران ارتباط معنادار وجود دارد (.)5
گالداس و همکاران ( )2220در بررسی ویژگیهای جسمی و فیزیکی شنای سرعتی شناگران گزارش کردند
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جسمی در شناگران سطح ملی را بررسی نمود و ارتباط معنادار میان اجرای شنا و برخی ویژگیهای جسمی را

که بین برخی ویژگیهای جسمی با زمان شنا ارتباط معنادار وجود دارد ،اما درجه همبستگی بهطور محسوس
در دختران کمتر از پسران است ( ،)9در حالیکه چنگالر و براون ( )1992بهمنظور دستیابی به طول و سرعت
اعالم کردند که میان طول ضربه و قد و رکورد شنا همبستگی زیادی وجود دارد و بهطور متوسط سرعت زنان
از مردان بیشتر و مردان قدی بلندتر و طول ضربهای بیشتری دارند ( .)12گائینی و همکاران ( )1356در
بررسی رابطه میان رکورد شناگران نخبۀ دختر با کارایی قلبی-عروقی و ویژگیهای ترکیب بدنی ،نوع پیکری

1. Stroke Length

2
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ضربه شناگران زن و مرد شرکتکننده در مسابقات المپیک و همچنین قد و سن و زمان نهایی شنای هر شناگر
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و آنتروپومتریک آنها ،اظهار کردند که در رابطه با زنان شناگر ایرانی ،از شاخصهای فوق نمیتوان بهعنوان
عامل پیشبینی کنندۀ موفقیت آنها در شنا استفاده کرد ( ،)11در حالیکه طباطبائیان ( )1310در تحقیقی با
عنوان «ارتباط بین زمان شنای تخصصی و برخی از ویژگیهای بدنی در شناگران زبده زن ایرانی» ،رابطه میان
برخی ویژگیهای آنتروپومتری (سن ،محیط شانه ،سینه ،ساق ،وزن بدون چربی ،سطح بدن و طول کف دست)
با زمان شنای  02متر را گزارش کرد ( .)12صباغیان ( )1352میان عدد مزومورفی و  vo2maxشناگران زن
نخبه و رکورد شنای  122متر کرال سینه ،کرال پشت و پروانه آنها رابطه مثبت معنیداری مشاهده کرد ،در
حالیکه میان عدد آندومورفی و رکورد شنای  122متر کرال سینه و کرال پشت رابطه منفی و معنیداری بوده
است ( .)13در بیشتر تحقیقاتی که در باال اشاره شد ،به بررسی ارتباط میان پارامترهای آنتروپومتریکی فقط با
عامل رکورد شناگران پرداخته شده است ،ضمن این که رابطه کامالً همسویی میان پارامترهای آنتروپومتریکی
و بیومکانیکی شناگران بهدست نیامده است .با توجه به مطالب باال ،در پژوهش حاضر ویژگیهای آنتروپومتریک
(طول اندامها ،حجم اندامها ،ترکیب بدن ،1تیپ بدن )2دختران شناگران کشور مطالعه و رابطۀ این عوامل با
برخی از پارامترهای بیومکانیکی (سرعت متوسط شناگر ،حد متوسط مسافت طیشده در یکدور حرکت
دستها (طول ضربه ،)3حد متوسط فراوانی دورهای حرکت دستها (توالی ضربه ،)4دامنه حرکتی مفاصل،
بهترین عملکرد متناسب با ویژگیهای آنتروپومتری در این رشته ورزشی استفاده میشود .بهطور مشخص،
هدف از انجام این تحقیق یافتن رابطه میان برخی پارامترهای آنتروپومتریکی و بیومکانیکی شناگران دختر در
شنای کرال سینه و پشت بود.
روششناسی

جامعه آماری این تحقیق عبارت است از تیم شنای 35نفرۀ استان خراسان شمالی که از درون جامعه آماری
 22نفر به عنوان نمونه آماری در دسترس انتخاب شدند .پس از تکمیل فرم رضایتنامه و اطالعات فردی ،قد
و وزن آزمودنیها با استفاده از قدسنج و ترازوی پزشکی بهترتیب با دقت یکسانتیمتر و  2/21کیلوگرم (،)12
ویژگیهای آنتروپومتریکی طول و محیط اندامها شامل :ارتفاع زائدۀ آخرومی تا زمین ،ارتفاع عمودی نشسته،
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قدرت عضالت) در شنای کرال سینه 0و پشت 6بررسی میشود و در صورت امکان از این اطالعات برای اجرای

ارتفاع زانو تا زمین ،طول زانو -سرینی در حالت نشسته ،فاصله دو بال ،طول ساعد ،طول دست -مچ ،طول
ران ،طول ساق پا ،طول پا ،محیط سر ،محیط تنه از ارتفاع نوک سینهها ،محیط تنه از سطح ناف ،محیط تنه در

5. Front Crawl

4. Average of Stroke Frequency

3. Average of Stroke Length

3

2. Somatotype

1. Body Composition
6. Back Crawl
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سطح لگن ،محیط بازو در قسمت فوقانی در زیر بغل ،بیشترین محیط بازو ،محیط آرنج ،بیشترین محیط
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ساعد ،محیط مچ دست ،محیط ران در قسمت میانی ،بیشترین محیط عضله ساق پا ،محیط زانو ،محیط کمان
پا بهوسیله متر نواری با دقت  2/21متر ( ،)11،12،13حجم اندامها شامل :پهنای لگن درحالت نشسته ،طول
سر ،پهنای تنه از ارتفاع نوک سینهها ،پهنای تنه از سطح ناف ،پهنای تنه در سطح لگن ،پهنای آرنج ،پهنای مچ
دست ،پهنای زانو -استخوان ران بهوسیله کولیس با دقت  2/1سانتیمتر ( )11اندازهگیری شد .چربی زیر جلدی
سهسر بازو در خط میانی بخش خلفی بازو در نقطه میانی ،چربی زیرجلدی تحت کتفی ،نزدیک زاویه پایینی
کتف در حالیکه شیب پایینی و خارجی 40درجه داشت ،چربی زیرپوستی ساق پا به صورت عمودی در جانب
داخلی پا و در سطح بیشترین محیط کاف ،چربی زیر جلدی فوق خاصرهای به صورت مورب در قسمت
باالی تاج خاصره ،بهوسیله کالیپر ( )14،10اندازهگیری شد .با استفاده از روش هیث -کارتر ،تیپ بدنی (،)16
و با استفاده از فرمول های زیر چگالی ،وزن چربی و وزن بدون چربی شناگران محاسبه شد ( .)11،11چگالی
بدن دختران ):(Db
مجموع ضخامت چربی سهسر بازو و تحت کتفی کمتر از :35 mm
– Db(g/cc): 1.33 (Triceps1 + Subscapular2) – 0.o13 (Triceps + Subscapular)2
2.5
Db(g/cc): 0.546 (Triceps + Subscapular) + 9.7
وزن × درصدچربی

− 4/142) × 100

4/57
𝑏𝐷

100

( = %BF

= وزن چربی

درصد چربی بدن

وزن چربی – وزن بدن = LBMبافت بدون چربی بدن
پارامترهای بیومکانیکی شامل دامنه حرکتی مفاصل (گردن ،تنه ،شانه ،آرنج ،مچ دست ،ران ،زانو ،مچ پا) با
استفاده از گونیامتر در صفحه ساجیتال (هر حرکت سه بار اندازهگیری و میانگین سه عدد محاسبه شد) و قدرت
عضالت اندام فوقانی و تحتانی ،با استفاده از دستگاههای بدنسازی لتپول (قدرت عضالت اندام فوقانی) و
پرس پا (قدرت عضالت اندام) بیشترین تکرار اندازهگیری و از فرمول زیر قدرت عضالت محاسبه شد (.)10
وزنه جابجا شده
)تکرار( 1−0/02
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مجموع ضخامت چربی سهسر بازو و تحت کتفی بیشتر از :35 mm

= حداکثر قدرت عضالنی

رکورد شناگران همراه با اطالعات مربوط به تعداد دورهای کامل حرکت دستها و تعداد ضربات پاها در
) (SFتوالی ضربه  (SL) хطول ضربه = V

 .1سهسر بازوئی

 .2تحت کتفی

4

سرعت متوسط شناگران
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مسافت 20متر اندازهگیری و با استفاده از فرمولهای زیر ،طول و توالی ضربه محاسبه شد (.)15
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مسافت طی شده
تعداد دورهای کامل حرکت دست ها

= SLحد متوسط مسافت طیشده در یکدور حرکت (طول ضربه)

تعداد دورهای کامل حرکت دست ها
مدت زمان شنا کردن

=  SFحد متوسط فراوانی دورهای حرکت (توالی ضربه)

برای تجزیه و تحلیل اطالعات از آمار توصیفی میانگین ،انحراف معیار و آمار استنباطی همبستگی پیرسون،
تحلیل عاملی 1برای تعیین پارامترهای اصلی اثرگذار و رگرسیون چندمتغیری برای تعیین نقش پارامترهای اصلی
گزینششده ،استفاده شد.
نتایج

نتایج حاصل از ضرایب همبستگی نشان داد از 35پارامتر آنتروپومتریکی اندازهگیریشده ،بهجز پارامترهای قد،
طول سر ،طول پا  ،محیط سینه ،پهنای لگن در حالت نشسته ،محیط کمان پا ،وزن ،وزن چربی ،اندومورفی،
مزومورفی دیگر پارامترها از ارتباط بسیاری برخوردار بود؛ بههمیندلیل برای جلوگیری از خطای همپوشانی در
معادله رگرسیون از اطالعات اولیه کنار گذاشتهشد .نتایج بهدستآمده از روش تحلیل مؤلفههای اصلی نشان
داد که :پارامترهای آنتروپومتریک به سهعامل که عامل اول با ارزش ویژه ( %00 ،)6/12و عامل دوم با ارزش
را تبیین میکند .در جدول برونداد اجزا تمامی متغیرهای آنتروپومتریک بار عاملی  2/6دارد که به ترتیب طول
پا ،قد ،محیط سینه ،محیط کمان پا ،وزن در مؤلفه اول و مزومورفی ،اندومورفی ،وزن چربی ،پهنای لگن در
مؤلفه دوم و طول سر در مؤلفه سوم قرار داشت و همه 12عامل جزء شاخصهای اصلی در رگرسیون چندمتغیره
به حساب آمد .از مقایسۀ ضرایب همبستگی پارامترهای بیومکانیک مشاهده شد که هیچ کدام از پارامترها
(سرعت متوسط ،طول ضربه ،توالی ضربه ،تعداد ضربات پاها ،قدرت فوقانی و تحتانی ،دامنه حرکتی) در شنای
کرال سینه و پشت از همپوشانی باالیی برخوردار نبود ،و به دلیل پایینبودن شاخص ( KMO2کمتر از )2/6
در پارامترهای بیومکانیکی نتایج تحلیل عاملی برای این دادهها چندان مناسب نبود.
نتایج حاصل از رگرسیون چندمتغیری نشانداد که :دو عامل قد و وزن بیشترین سهم را در افزایش طول ضربه
شناگران شنای کرال سینه دارد :یعنی ،با افزایش این پارامترها طول ضربه شناگران افزایش مییابد .از سوی

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-28

ویژه ( %15/13 ،)1/99و عامل سوم با ارزش ویژه ( %11/25 ،)1/21تقسیم و در مجموع  %54از واریانس کل

دیگر ،افزایش عدد اندومورفی موجب افزایش سرعت و قدرت باالتنۀ شناگران شنای کرال سینه و پشت و
کاهش تعداد ضربات پاها در شنای کرال سینه میشود ،در حالیکه افزایش عدد مزومورفی شناگران ،تعداد
کاهش میدهد  .عدد آندومورفی و مزومورفی با دامنه حرکتی هایپراکستنشن ران شناگران شنای کرال سینه و
پشت بهترتیب ،رابطۀ عکس و مستقیم دارد .با افزایش پهنای لگن ،قدرت تحتانی شناگران نیز افزایش مییابد.

)1. Principle Component Analysis (PCA
2. Kaiser- Meyer- Olkin Measure of Sampling Adequacy

0
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ضربات پ اها در شنای کرال سینه را افزایش و سرعت و قدرت باالتنه شناگران شنای کرال سینه و پشت را

ارتباط میان برخي از شاخصهاي آنتروپومتریکي و...

جدول :5میانگین ،انحراف استاندارد و ضرایب رگرسیون شناي کرال سینه و پشت
متغیر مالک

طول ضربه
(شنای کرال سینه)

تعداد ضربات پاها
(شنای کرال سینه)

 ±میانگین

متغیرهای

 ±میانگین

انحراف استاندارد

پیشبینیکننده

انحراف استاندارد

قد

141/02±11/23

2/22

طول سر

15/54±1/22

2/22

2/12

طول پا

22/31±1/62

-2/24

-2/32

-2/92

محیط سینه

12/20±6/62

-2/21

-2/21

-2/52

2/42

پهنای لگن

25/92±4/92

2/21

2/22

2/53

2/42

محیط کمان پا

22/02±1/12

2/21

2/11

2/42

2/61

قد

141/02±11/23

-2/22

-2/29

-2/91

2/34

طول سر

15/54±1/22

-0/22

-2/09

-1/91

2/21

طول پا

22/31±1/62

-1/52

-2/34

-2/99

2/34

محیط سینه

12/20±6/62

-2/22

-2/21

-2/24

2/96

پهنای لگن

25/92±4/92

2/26

2/24

2/16

2/51

محیط کمان پا

22/02±1/12

2/92

2/15

2/63

2/03

قد

141/02±11/23

-2/94

-2/40

-1/09

2/13

طول سر

15/54±1/22

-5/19

-2/31

-1/34

2/22

طول پا

22/31±1/62

0/42

2/31

1/16

2/26

محیط سینه

12/20±6/62

2/16

2/24

2/14

2/55

پهنای لگن

25/92±4/92

3/10

2/61

2/59

*2/21

محیط کمان پا

22/02±1/12

-3/20

-2/22

-2/54

2/41

1/49±2/24

60/92±5/46

(شنای کرال سینه و

09/21±23/26

پشت)

* معناداري در سطح 5/51

1/22

3/42

*2/22

2/42

2/69
2/35

معنیداری
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6

میزان B

ضریب β

میزان t
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قدرت تحتانی

سطح
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جدول :3میانگین ،انحراف استاندارد و ضرایب رگرسیون شناي کرال سینه و پشت
 ±میانگین

متغیرهای

 ±میانگین

انحراف استاندارد

پیشبینیکننده

انحراف استاندارد

وزن

39/03±9/05

2/22

وزن چربی

1/34±3/63

-2/24

-2/62

وزن

39/03±9/05

2/25

2/42

2/59

وزن چربی

1/34±3/63

2/25

2/13

2/29

2/16

وزن

39/03±9/05

-2/24

-2/12

-2/24

2/51

وزن چربی

1/34±3/63

4/61

2/12

1/12

2/12

وزن

39/03±9/05

-2/42

-2/49

-1/24

2/31

وزن چربی

1/34±3/63

1/56

2/50

1/1

2/29

اندومورف

2/95±1/60

2/21

9/63

23/2

*2/23

مزومورف

3/26 ±1/42

-2/29

-2/12

-45/2

*2/22

اندومورف

2/95±1/60

2/26

2/11

2/60

*2/21

مزومورف

3/26 ±1/42

-2/25

-2/11

-2/51

*2/21

اندومورف

2/95±1/60

-4/01

-2/55

-4/22

*2/22

مزومورف

3/26 ±1/42

6/24

1/22

4/05

*2/22

اندومورف

2/95±1/60

1/29

1/22

4/41

*2/22

مزومورف

3/26 ±1/42

-1/12

-2/14

-3/21

*2/20

اندومورف

2/95±1/60

6/15

2/49

1/19

2/29

پشت)

مزومورف

3/26±1/42

1/92

2/11

2/42

2/61

هایپر اکستنشن ران

اندومورف

2/95±1/60

-4/21

-2/00

-2/22

2/26

مزومورف

3/26±1/42

6/62

2/16

2/16

*2/21

اندومورف

2/95±1/60

-1/06

-2/31

-1/02

2/14

مزومورف

3/26±1/42

-1/54

-2/31

-1/02

2/14

متغیر مالک
طول ضربه
(شنای کرال سینه)

1/49±2/24

قدرت فوقانی
(شنای کرال سینه و

10/32±2/10

پشت)
قدرت تحتانی
(شنای کرال سینه و

09/21±23/26

پشت)
فلکشن زانو

133/92±6/99

سرعت

2/90±15

(شنای کرال سینه)
سرعت
تعداد ضربات پاها
(شنای کرال سینه)

60/92±5/46

قدرت فوقانی
(شنای کرال سینه و

10/32±2/10

پشت)
قدرت تحتانی
(شنای کرال سینه و

(شنای کرال سینه و

09/21±23/26

26/0±12/14

پشت)
فلکشن زانو
(شنای کرال سینه و
پشت)

133/92±6/99

میزان B

ضریب β

میزان t

1/13

2/11

*2/21

1/01

2/14
2/35

معنیداری

بحث

هدف از انجام این مطالعه یافتن رابطه میان برخی پارامترهای آنتروپومتریکی و بیومکانیکی شناگران دختر در
شنای کرال سینه و پشت است .اولین پارامتر تحقیق ،سرعت است که رابطۀ معنیداری میان طول و حجم
اندامها با پارامتر بیومکانیکی سرعت مشاهده نشد؛ یعنی ،توان پیشبینی پارامتر بیومکانیکی سرعت از طریق
1

] [ DOR: 20.1001.1.22520708.1397.16.15.3.2

* معناداري در سطح 5/51

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-28

(شنای کرال پشت)

2/15±2/10

سطح

ارتباط میان برخي از شاخصهاي آنتروپومتریکي و...

پارامترهای آنتروپومتریکی طول و حجم اندامها در شنای کرال سینه و پشت وجود ندارد .نتایج بهدستآمده
نشانداد که تحقیق حاضر با نتایج تحقیق کیوکوله و همکاران ( )1999روی دوندگان سرعت ،پوربهزادی
( )1392روی بانوان تیم دراگون بت همخوانی دارد ( )19،22و با نتایج گالداس و همکاران ( )2220و طباطبائیان
( )1311که نشاندادند میان برخی پارامترهای آنتروپومتریکی با رکورد شناگران رابطه وجود دارد ،همخوانی
ندارد ( .)9،12سرعت شناگر به عواملی جز ابعاد بدنی نیز بستگی دارد که از جمله میتوان به عوامل ژنتیکی،
مانند درصد توزیع تارهای عضالنی در بدن اشاره کرد .در بدن دو دسته تارهای عضالنی وجود دارد ،یکدسته
تارهای تندانقباض و دسته دیگر تارهای عضالنی کندانقباض که اوج شکوفایی و رشد کامل دسته تارهای
عضالنی تندانقباض  13-21سالگی است ( )16و چون نمونههای این تحقیق تقریباً زیر این دامنه سنی است،
لذا سرعت زیاد شناگران را در تحقیق حاضر باید در عوامل دیگری چون تمرین مداوم و تکنیک صحیح جستجو
کرد .نکتۀ قابل توجه دیگر به رابطۀ میان پارامترهای آنتروپومتریکی (طول و حجم اندامها) با طول ضربه
شناگران دختر در شنای کرال سینه و پشت مربوط میشود که میان پارامتر آنتروپومتریکی قد با طول ضربه
شناگران شنای کرال سینه رابطۀ معنیداری مشاهده میشود .قد از خصوصیات بارز شناگران شنای کرال سینه
است و میتوان اینگونه تفسیر کرد که با افزایش قد ،طول ضربه نیز افزایش مییابد .طول ضربه متأثر از نیروهای
موجب پیشروی وی در آب میشود ،و نیروهای مقاوم 2که از طرف آب در جهت خالف حرکت شناگر بر
وی وارد میشود ،میباشد ( .)15با توجه به اینکه شناگران با قدرت و وضعیت متفاوت میتوانند چرخش
دستها و نیروهایشان را برای کسب ترکیبی مطلوب از دو عامل متقابل جلوبر و باالبر تنظیم کنند ( ،)21احتماالً
شناگران با قد بلندتر و در نتیجه فاصله دوبال بیشتر (همپوشانی قد و فاصله دوبال) ترکیب مطلوبتری از دو
عمل متقابل جلوبر و باالبر نسبت به سایر شناگران دارند .الواتی ( ،)2212چنگالر و براون ( )1992نشان دادند
که قد رابطه معنادار و مثبت با طول ضربه شناگران دارد (.)5،12
دربارۀ رابطۀ میان پارامترهای آنتروپومتریکی (طول و حجم اندامها) با قدرت شناگران ،نتایج نشان میدهد که
میان پهنای لگن با قدرت تحتانی شناگران شنای کرال سینه و پشت ارتباط مثبت و معنیدار وجود دارد؛ یعنی،
هر چه شناگر پهنای لگن بیشتری داشته باشد از قدرت تحتانی بیشتری برخوردار است .با توجه به اینکه
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عملکننده بر شناگر نظیر نیروهای پیشبرنده( 1مؤلفه کشش ،مؤلفه باالبر) که در اثر واکنش حرکات شناگر،

عضله سرینی بزرگ به کمک عضالت همسترینگ از جمله عضالت مهم در بازکردن مفصل ران در حرکت
اسکات است ( )22و احتماالً فرد با پهنای لگن بزرگتر حجم عضله سرینی بزرگتری دارد ،به نظر میرسد
و طول ضربه شناگران در شنای کرال سینه رابطۀ مثبت و معنیدار وجود دارد؛ یعنی ،هر چه شناگر وزن بیشتری
داشته باشد از طول ضربه بزرگتری در شنای کرال سینه برخوردار است .در زمینه رابطۀ میان تیپ بدن با
پارامترهای بیومکانیکی (سرعت ،طول ضربه ،توالی ضربه ،تعداد ضربات پاها ،قدرت ،دامنه حرکتی) شناگران
2. Resistive Forces

5

1. Propulsive
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رابطۀ بهدستآمده میان پهنای لگن و قدرت تحتانی شناگران منطقی باشد؛ همچنین ،نتایج نشانداد که بین وزن
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دختر در شنای کرال سینه و پشت ،نتایج نشان میدهد که شاخص اندومورفی با سرعت شناگران در شنای کرال
سینه و پشت رابطۀ مثبت و معنیدار و شاخص مزومورفی با سرعت شناگران در شنای کرال سینه و پشت رابطه
منفی و معنیدار دارد .با بررسی مطالعاتی که پیرامون شنا انجامگرفته ،منبعی جهت رد یا تأیید این یافته مشاهده
نشد ،اما با توجه به اینکه تیپ بدنی اندومورف نمایانگر نسبت چربی بدن فرد و تیپ بدنی مزومورف نمایانگر
توسعه اسکلتی-عضالنی بدن فرد است ( ،)23احتماالً افراد اندومورف به دلیل شناوری بهتر و کاهش سطح
مقطع از سرعت بیشتری برخوردارند؛ همچنین ،نتایج بیانگر رابطۀ منفی و معنیدار شاخص اندومورفی با تعداد
ضربات پاها در شنای کرال سینه و رابطۀ مثبت و معنیدار شاخص مزومورفی با تعداد ضربات پاها در شنای
کرال سینه است که احتماالً دلیل آن توانایی بیشتر مزومورفها برای استفاده از پاها و تعداد ضربات بیشتر پاها
است .نتایج همچنین نشان میدهد که شاخص اندومورفی با قدرت فوقانی در شناگران شنای کرال سینه و
پشت رابطۀ مثبت و معنیدار و شاخص مزومورفی با قدرت فوقانی در شناگران شنای کرال سینه و پشت رابطۀ
منفی و معنیداری دارد .با توجه به دامنۀ سنی نمونۀ تحقیق به نظر میرسد دلیل این موضوع افزایش تودۀ چربی
دختران در نوجوانی باشد ( .)24پارامتر دیگر ،دامنه حرکتی مفاصل است نتایج نشان میدهد که شاخص
مزومورفی با دامنه حرکتی هایپراکستنشن ران رابطۀ مثبت و معنیدار و شاخص اندومورفی با دامنه حرکتی
دامنه حرکتی هایپراکستنشن ران افزایش و با افزایش شاخص اندومورفی ،دامنه حرکتی هایپراکستنشن ران
کاهش مییابد .با بررسی مطالعاتی که پیرامون شنا انجام گرفت ،منبعی جهت رد یا تأیید این یافته مشاهده نشد،
اما احتماالً دلیل آن ،داشتن تیپ بدنی خاص یعنی چاقی بدن و در نتیجه دور اندام بزرگتر در آندومورفها و
توسعه اسکلتی -عضالنی در مزومورفها است.
نتیجهگیری

نتایج بهدست آمده مؤید وجود رابطه میان درصدی از پارامترهای آنتروپومتریکی و بیومکانیکی در شناگران
شنای کرال سینه و پشت است و نشان میدهد برخی اندازههای پیکرسنجی از عوامل مؤثر بر پارامترهای
بیومکانیکی در مادههای مختلف شنا است ،اما برخی پیشگوییکنندههای پارامترهای بیومکانیکی در دو شنای

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-28

هایپراکستنشن ران رابطۀ منفی و معنیدار دارد .میتوان این گونه تفسیر کرد که با افزایش شاخص مزومورفی،

کرال سینه و پشت با شناگران یکسان با هم متفاوت است؛ یعنی ،برای انتخاب شناگران در شنای کرال سینه و
پشت باید به رابطۀ میان ویژگیهای آنتروپومتریکی و بیومکانیکی آنها توجه کرد و احتماالً این پارامترها روابط
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متفاوتی در دو ماده مختلف شنا دارد.

...ارتباط میان برخي از شاخصهاي آنتروپومتریکي و
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