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رابطــة ویژگیهای آنتروپومتــری ،ترکیب و تیپ بدنی
ژیمناســتهای دختر نخبة کشــور با عملکرد تخصصی

تکاسباب
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چكيده:

هدف از این پژوهش ،تعیین ارتباط بین ویژگیهای آنتروپومتری ،ترکیب و تیپ بدنی ژیمناستهای دختر نخبة
کشور با عملکرد تخصصی در تکاسباب بود .بدین منظور  22ژیمناست دختر سطح ملی با میانگین سنی
 16/56±1/6سال ،وزن بدن  51/6±3/4کیلوگرم ،قد  159/27±6/5سانتیمتر و سابقة تمرینی  7/75±1/5سال
مطالعه شدند .جهت ارزیابی ویژگیهای آنتروپومتری ،از شاخصهای وزن ،قد؛ محیطِ کمر ،باسن ،ساق و بازو؛
طول بازو ،ساعد ،ران و ساق؛ برای ارزیابی ترکیب بدنی از شاخصهای نمایة تودة بدنی ،میزان درصد چربی بدن،
ِ
وزن بافت چربی و بدون چربی بدن؛ و نیز برای ارزیابی تیپ بدنی از شاخصهای پیکرگونة اکتومورف ،مزومورف
و اندومورف استفاده شد .عملکرد ژیمناستها با توجه به میانگین امتیازات کسب شده در مسابقات قهرمانی کشور،
لیگ سراسری و انتخابی تیم ملی در سال  1390ارزشگذاری شد .از رگرسیون چند متغیره جهت پیشبینی عملکرد
ژیمناستها از روی این ویژگیها استفاده شد .یافتهها نشان داد توان پیشبینی عملکرد ژیمناستهای زمینی
براساس وزن بافت بدون چربی؛ در موازنه براساس قد ایستاده و طول ساق؛ و در پارالل براساس قد ایستاده ،دور
باسن ،طول ران ،طول ساعد و تیپ بدنی مزومورفی صورت میگیرد .در جمعبندی میتوان برداشت کرد دختران
با حجم عضالنی نسبت ًا کم و سبکوزن در زمین ،دختران کوتاه قد در موازنه و آنهایی که عالوه بر قد کوتاه ،لگن
کوچکتر و دستهایی بلندتر دارند ،در پارالل عملکرد بهتری به اجرا میگذارند.

واژگان کلیدی :ترکیب بدنی ،تیپ بدنی ،ژیمناستیک هنری دختران ،عملکرد تکاسباب ،ویژگیهای آنتروپومتری.
*Email: shadi_mrt@yahoo.com
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رابطة ویژگیهای آنتروپومتری ،ترکیب و تیپ بدنی ژیمناستهای دختر نخبة ...

در هر رشتة ورزشی ،رویدادهاِ ،شگردها و
موقعیتهای مختلفی برای ورزشکاران پیش میآید.
لذا ،اصولی از تخصصگرایی باید بهکار گرفته شود
تا اینکه بتوان درک کاملی از مجموعه ویژگیهای
مورد نیاز در کسب بهترین عملکرد ورزشی بهدست
آورد ( .)27با همین رویکرد ،فدراسیون جهانی
ژیمناستیک ( ،1)FIGضمن توجه به تمامی اسبابها
در ژیمناستیک هنری (شش وسیله در ژیمناستیک
پسران و چهار وسیله در ژیمناستیک دختران) ،اخیرا ً
مسابقات تکاسباب را نیز به تقویم رقابتی خود
اضافه کرده است .علیرغم اینکه ژیمناستهای
سراسر دنیا از ابتدای شروع تمرینات قهرمانی،
تمامی اسبابها را آموزش میبینند ،بهتدریج برای
شرکت در مسابقات مذکور به سمت یکی از
اسبابها گرایش پیدا میکنند و مطمئن ًا ،وسیلهای را
انتخاب میکنند که در آن احتمال موفقیت و کسب
مدال ،آسانتر و دستیابی به آن در مدت زمان کمتری
حاصل شود (.)35
با توجه به پذیرش اصل تأثیر عوامل آنتروپومتری،
بیومکانیکی و تیپ بدنی در بهینه کردن اجرای
مهارتهای ورزشی ،محققان علوم ورزشی همواره
در صدد شناسایی عوامل مذکور و بهکارگیری آن در
طراحی برنامههای تمرینی برای تأثیرپذیر کردن اجرای
مهارتاند ( .)18در بسیاری از تحقیقات دیده شده
که ورزشکاران نخبة هر رشتة ورزشی ،خصوصیات
آنتروپومتری و فیزیولوژی ویژهای دارند ( .)4شاید
به همین دلیل است که قهرمانان ژیمناستیک دختران
معموالً کوتاه قد ،سبک وزن و دارای قدرت ،انعطاف

و چابکی فوقالعادهایاند ( .)18بر چنین الزمههای
مطلوب جسمانی در ورزش ژیمناستیک ،در فرایند
استعدادیابی کشورهایی نظیر چین ،روسیه ،کانادا و
استرالیا تأکید شده است (.)33
در انتخاب ژیمناستهای مستعد برای اجرای
مطلوب مهارتها در هر یک از اسبابهای چهارگانة
ژیمناستیک هنری دختران (حرکات زمینی ،موازنه،
پارالل و پرش خرک) تنوع نسبت ًا زیادی وجود
دارد .لذا ،جهت نظارت و ارتقای عملکرد ورزشی
ژیمناستها در هر یک از آنها ،ضروری است تا
عناصر کلیدی مؤثر در به حداکثر رساندن عملکرد
شناسایی شود .توجه به اینکه کدامیک از عوامل،
بیشترین ارتباط را با توانایی در اسبابهای تخصصی
دارند ،فرایندهای شناسایی و توسعة ژیمناستهای
نخبه را توجیه میکند .این امر به ژیمناستهای
تکاسباب کمک میکند بر توسعة مؤث ِر مهمترین
عوامل عملکرد تخصصی متمرکز شوند.
با رویکردی عام در این زمینه ،زونیگا و
همکارانش ( )37برخی ویژگیهای آنتروپومتری
 101ژیمناست دختر دبیرستانی را با نورمهای
ملی مربوط به دختران این ردة سنی در ایاالت
متحدة امریکا مقایسه کردند .جهت همسانسازی
با دادههای نورم ملی ،نمونهها به چهار گروه سنی
 16 ،15 ،14و 17سال تقسیم شد .یافتههای این
تحقیق نشان داد گروههای سنی  15 ،14و 16
بهطورمعناداری وزن کمتری نسبت به گروههای
همرده در نورم ملی داشتند ،اما در خصوص قد،
هیچ گونه تفاوتی معنادار بین ژیمناستها و نورم
ملی گزارش نشد .با این حال میزان تودة بدنی چهار
)1. Fédération Internationale de Gymnastique (FIG
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گروه ژیمناست ،بهطور معناداری پایینتر از دادههای
نورم ملی بود .درخصوص اندازة محیطهای اندامی،
دادههای نورم ملی بهطور معناداری مقادیر بیشتری
از یافتههای مربوط به محیط کمر (تمامی گروههای
سنی) ،محیط بازو (تمامی گروههای سنی) ،محیط
ساق (گروههای سنی 15 ،14و  )16و محیط را ِن
(گروههای سنی 15 ،14و  )16ژیمناستها نشان
دادند .همچنین ،مقادیر مربوط به چربی زیرپوستی
نواحی سهسر بازو و تحت کتفی تمامی گروههای
سنی ژیمناستها ،پایینتر از نورم ملی بود.
در کل ،زونیگا و همکارانش ( )37به این نتیجه
رسیدند که ژیمناستهای دبیرستانی مورد مطالعه
با توجه به دو ویژگی خاص نسبت به دختران
غیرورزشکار همردة خود شاخصترند :یکی
پایینتر بودن سطح چاقی بدن و دیگری شرکت
در کالسهای ژیمناستیک دبیرستانی که غالب ًا با
رفتارهای بیماریزای کاهش وزن در آنان همراه
است.
جرجاپولوس و همکارانش ( )26در مطالعة
دیگری روی  169ژیمناست دختر و  93ژیمناست
پس ِر شرکتکننده در بیست و چهارمین دورة
مسابقات قهرمانی اروپا دریافتند ژیمناستهای نخبه
از الگوی خاصی از رشد و بلوغ اسکلتی پیروی
میکنند .یافتههای این تحقیق حاکی از آن بود که هر
دو گروه ژیمناست مورد مطالعه نسبت به همتایان
سنی خود کوتاهتر و الغرتر بودند و تأخیر معناداری
در بلوغ اسکلتی از خود نشان دادند .با وجود این،
میزان کوتاهی قد و سبکی وزن ژیمناستهای دختر
بسیار بیشترتر از ژیمناستهای پسر اعالم شد .یکی
دیگر از یافتههای این تحقیق نشان داد که درصد
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چربی بدن ژیمناستهای دختر به میزان قابل توجهی
باالتر از ژیمناستهای پسر بود که احتماالً به مرحلة
پیشرفت دورة بلوغ آنها مربوط است .بهعالوه ،وزن
و شاخص تودة بدن ،مهمترین متغیرهای پیشبین
الگوی رشد ژیمناستهای دختر مطرح شدند (.)26
با دیدگاهی مشابه با تحقیق حاضر ،سمائی
( )35در ژیمناستیک هنری پسران ،مطالعهای با
هدف مقایسة ویژگیهای ساختاری و تیپ بدنی
ژیمناستهای پسر نخبة تکاسباب ،همچنین رابطة
متغیرهای مذکور با عملکرد آنها به انجام رساند.
یافتهها نشان داد بین اندازة دور بازوی ژیمناستهای
پسر با عملکرد تخصصی در حرکات زمینی و
پارالل ،همچنین قد نشسته با عملکرد دارحلقه ارتباط
معنادار وجود دارد .همچنین ،بین تیپهای بدنی
ژیمناستها در اسبابها ،تنها بین مؤلفة مزومورفی
اختالف معنادار وجود دارد.
در مطالعة دیگری آیروشیا و همکارانش (،)29
به منظور بررسی سیر تحول ویژگیهای قد و وزن،
تیپ بدنی و ترکیب بدنی ژیمناستهای پسر نخبة
اسپانیا در دورة سنی  7تا  25سال به این نتیجه
رسیدند که ژیمناستهای مورد مطالعه بهطور
معناداری ،کوتاهتر و سبکتر از گروه مرجع بودند.
این تفاوت حتی در خصوص ژیمناستهای برتر
یک تیم همتمرینی نیز صدق میکرد ،با این استثنا
که بین ژیمناستهای تکاسباب حرکات زمینی و
پرش خرک ،اندام تحتانی بسیار مهم قلمداد شد.
اکتومورفی ،نوع تیپ بدنی  90%ژیمناستهای مورد
مطالعه را شامل میشد و درصد چربی آنها پایینتر
از ژیمناستهای گروه مرجع بود.
از طرفی ،رابطة بین ابعاد پیکری ،تیپ بدنی
سال اول شماره ( 1پياپي  )1پاییز 1393
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و بالندگی استخوانی با عملکرد تکاسباب و
مجموع چهار اسباب ژيمناستهاي دختر برتر
جهان را کالسنس و همکارانش ( )22بررسی
کردند .یافتههای این تحقیق حاکی از آن بود که
بین ژیمناستهای با تیپهای بدنی آندومورف
و عملکرد مجموع چهار اسباب و نیز بين چربي
زيرپوست و عملکرد ژیمناستها در موازنه ارتباط
معناداری وجود دارد .در جمعبندی به این نتیجه
رسیدند که ژيمناستهای با چربي زيرپوستی بيشتر
و نوع تيپ بدني آندومورف ،عملکرد ضعیفتری
در مجموع چهار اسباب از خود نشان دادند و
ارتباطات آماری حاصل از این تحقیق در پيشبيني
عملکرد ژيمناستها از روي متغیرهای ابعاد پیکری
و نوع تيپ بدني چندان مؤثر نیست.
سایتراس و همکارانش ( ،)35با کاربرد پژوهشی
متفاوت از ژیمناستهای نخبه ،در مطالعهای روی
 20ژیمناست دختر و پسر دورة قبل از بلوغ ،اعتبار
درونی چندین اندازهگیری منتخب آنتروپومتری
را ارزیابی کردند .طو ِل بازو ،ساعد ،تنه ،ران و
ساق؛ پهنای شانه ،لگن ،مچ دست و مچ پا؛ محیط
بازو و ران و ضخامت چربی زیرپوستی نواحی
سهسر بازویی ،وسط ران و وسط ساق به عنوان
اندازهگیریهای خاص مرتبط با رشتة ژیمناستیک
هنری ،ابزار این تحقیق بودند .نتایج محاسبات
ضریب همبستگی پیشآزمون و پسآزمونهای
شاخصهای مذکور نشان داد در خصوص طول
اندامها مقادیر بهدست آمده برای پسران  0/98تا
 0/99و دختران  0/92تا  0/96و پهنای اندامها 0/97
تا  0/99برای پسران و  0/87تا  0/94برای دختران
و محیط بازو و ران  0/99برای پسران و  0/89برای
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دختران و نهایت ًا ضخامت چربی زیرپوستی سه
ناحیه در هر دو گروه  0/95است .یافتهها نشان داد
اندازهگیریهای آنتروپومتری منتخب در این مطالعه،
قابل اعتماد و دارای اعتبار باالیی در تخمین ابعاد
ترکیب بدنی ژیمناستهای دختر و پسر جوان است.
لذا ،چنین اندازهگیریهایی کمک شایانی در نظارت
وضعیت رشدی ژیمناستهای جوان و نیز شناسایی
ویژگیهای خاص مؤثر بر ارتقای عملکرد آنهاست.
لذا ،با در نظر گرفتن مبانی نظری و ادبیات
مطرح ،فرض محقق بر این است که ویژگیهای
آنتروپومتری ،ترکیب و تیپ بدنی ژیمناستها
در اسبابهای مختلف ژیمناستیک هنری نه
تنها متفاوت است ،بلکه میتوان از روی چنین
شاخصهایی ،عملکرد ژیمناستهای تکاسباب
را به لحاظ کیفی (بهترین وجه اجرای حرکات)
و ک ّمی (امتیاز تعیینشدة داوران) پیشبینی کرد .از
دیگر فواید آن میتوان به نظارت بر الگوی رشد
جسمانی ،زیر نظر گرفتن بافت چربی و حجم
عضالت درگیر ژیمناستهای جوان در دورة
برنامة تمرینی خاص ،و ایجاد معیاری مناسب در
انتخاب ژیمناستهای مستعد در هر اسباب اشاره
کرد .از این رو ،محقق در نظر دارد جهت ایجاد
زیرساختهای علمی و کاربردی در استعدادیابی
تخصصی ژیمناستیک دختران ،روابط نهفته بین
متغیرهای پیشبین (ویژگیهای آنتروپومتری،
ترکیب و تیپ بدنی) و مالک (عملکرد تخصصی
تکاسباب) در ژیمناستیک هنری دختران را از روی
ژیمناستهای سطح قهرمانی و ملی تکاسباب
مطالعه کند .لذا ،هدف از تحقیق حاضر ،تعیین
ارتباط بین ویژگیهای آنتروپومتری ،ترکیب و تیپ
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بدنی ژیمناستهای دختر نخبة کشور با عملکرد
تخصصی در تکاسبابها (حرکات زمینی ،چوب
موازنه ،پارالل غیرهمسطح و پرش خرک) است.

( 4نفر) تقسیم شدند .همچنین ،به تمامی آنها یک
شماره اختصاصی داده شد که در مراحل مختلف
اندازهگیریها بهکار رفت .تمامی اندازهگیریها در
فاز تمرینی پیش از فصل (دو الی سه هفته مانده به
فصل مسابقه) گرفته شد.

جامعة آماری و نمونه
تحقیق حاضر از نوع پژوهشهای رابطهسنجی و
به لحاظ هدف ،جزء پژوهشهای زمینهیابی است.
نمونة تحقیق که با جامعة آماری در دسترس برابر
بود 22 ،ژیمناست دختر سطح ملی با میانگین سنی
 16/56±1/6سال ،سابقة تمرینی  7/75±1/5سال،
وزن بدن  51/6±3/4کیلوگرم و قد 159/27±6/5
سانتیمتر بودند .تمامی ژیمناستهای مورد مطالعه
را فدراسیون ژیمناستیک به دومین اردوی تیم ملی
ژیمناستیک هنری بانوان در سال  1390دعوت
کرده بود که از همین شاخص (دعوت به اردوی
تیم ملی) در برآورد سطح نخبگی آنها استفاده شد.
از طریق توزیع پرسشنامهای ،اطالعات مربوط
به مشخصات عمومی آنها ،همچنین وسیلة
تخصصی (حرکات زمینی ،چوب موازنه ،پارالل
و پرش خرک) به دست آمد که در آن بیشترین
امتیاز طی حضور در مسابقات قهرمانی کشور،
لیگ سراسری و انتخابی تیم ملی سال  1390کسب
شد .پس از تقسیمبندی ژیمناستها بر اساس
تخصص در یکی از اسبابها ،به چهار گروه
ژیمناستهای با تخصص حرکات زمینی ( 7نفر)،
چوب موازنه ( 5نفر) ،پرش خرک ( 6نفر)و پارالل

ابزار اندازهگیری  
وسایل مورد استفاده جهت اندازهگیری شاخصهای
آنتروپومتری عبارت بودند از:
ِ 1
 .1ترازوی دیجیتال مارک سکا آلمان با دقت
 100گرم به ازای هر واحد جهت اندازهگیری
وزن
2
 .2قدسنج مارک ِسکا آلمان با دقت میلیمتر
جهت اندازهگیری قد نشسته و قد ایستاده
 .3متر نواری مارک ِسکا آلمان با دقت میلیمتر
جهت اندازهگیری محیط کمر ،باسن ،بازو و
ساق پا
3
 .4قطعهسنج مارک ِسکا آلمان با دقت 0/1
میلیمتر جهت اندازهگیری طول بازو ،ساعد،
ران و ساق
4
 .5كاليپر مارک اسلیم گاید آلمان با دقت 0/5
میلیمتر جهت اندازهگیری درصد چربی هفت
ناحیه
5
 .6كاليپر استخوانی مارک اسلیم گاید آلمان
با دقت  0/5میلیمتر جهت اندازهگیری پهنای
آرنج و زانو
شاخصهای مورد استفاده جهت ارزیابی
ویژگیهای ترکیب بدنی عبارت بودند از:

روششناسی

1. Seca
2. Stadiometer
3. Segmometer
4. Slim Guide
5. Slim Guide

سال اول شماره ( 1پياپي  )1پاییز 1393
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 .1شاخص تودة بدنی ) 1(BMIجهت تعیین
وزن ایدهآل با استفاده از فرمول:
"  ²قد /وزن= شاخص توده بدنی"(.)34
 .2شاخص درصد چربی بدن ) 2(PBFجهت
برآورد درصد چربی یا چگالی بدن از روی
ضخامت چربی زیرپوستی دو ناحیة سهسر
بازویی و فوق خاصرة بدن دختران با استفاده
از فرمول:
" (ضخامت سه سربازوئی × -)0/00088
(ضخامت فوق خاصره ای × =-1/0764)0/0008
چگالی بدن"(.)30
3
 .3شاخص تودة چربی بدن ( )FMبا استفاده
از فرمول:
 × 1/33وزن بدن = تودة چربی بدن "(.)36
" [  (² -2/5 -..×100چربی زیرپوستی سهسر
بازویی و تحت کتفی)× ( -0/013مجموع چربی
زیرپوستی سهسر بازویی و تحت کتفی
4
 .4شاخص وزن بدون چربی بدن ( )LBMبا
استفاده از فرمول:
" ( %وزن چربی × وزن بدن) -وزن بدن =
وزن بدون چربی بدن "()27
شاخصهای پیکرگونة تیپ بدنی (اندومورف،
مزومورف ،اکتومورف) از روش و نگارة هیث-
کارتر 5اندازهگیری شد (.)35
ِ
مالک عملکرد تخصصی ژیمناستها از
متغیر
طریق میانگین امتیازات کسب شده در مسابقات
قهرمانی کشور ،لیگ سراسری و انتخابی تیم ملی

در سال  1390با همکاری کمیتة آمار فدراسیون
ژیمناستیک بهدست آمد.
روش جمعآوری اطالعات
به منظور جمعآوری اطالعات ،آزمودنیها در
سه جلسة آزمونگیری به فاصلة یک روز در
میان شرکت داشتند .در روز اول ،اطالعات
مربوط به اندازهگیری شاخصهای آنتروپومتری
وزن ،قد نشسته ،قد ایستاده؛ محیط کمر ،باسن،
ساق و بازو؛ طول بازو ،ساعد ،ران و ساق به
عمل آمد .تمامی شاخصهای مذکور از سمت
راست بدن آزمودنیها اندازهگیری شد .در روز
دوم ،شاخصهای ترکیب بدنی نمایة تودة بدنی،
درصد چربی بدن ،تودة چربی و وزن بدون
چربی بدن ارزیابی شد .جهت محاسبة درصد
چربی بدن از فرمول چهار ناحیهای (سهسر
بازویی ،فوق خاصرهای ،شکم و ران) ویژة
دختران استفاده شد ( .)31در روز سوم تحقیق
با اندازهگیری چربی زیرپوستی سهسر بازویی،
تحت کتفی ،فوق خاری و ساق پا ،همچنین
اندازة قطر استخوانی بین دو برآمدگی بازو،
محیط بازو در حالت خمیده ،قد ایستاده و وزن
نوع تیپ بدنی آزمودنیها به روش هیث– کارتر
اندازهگیری شد (.)35
ش آماری
رو 
از آزمون رگرسیون چندمتغیره به روش
گامبهگام جهت تعیین رابطه و پیشبینی عملکرد
1. Body Mass Index
2. Percent Body Fat
3. Fat Mass
4. Lean Body Mass
5. Heath Carter Somatotype

سال اول شماره ( 1پياپي  )1پاییز 1393

سیده شادی مرتضوی ،دکتر حیدر صادقی ،دکتر کامبیز کامکاری

تخصصی تکاسباب ژیمناستها (متغیر مالک)
از روی ویژگیهای آنتروپومتری ،ترکیب بدنی
و تیپهای بدنی آنها (متغیرهای پیشبین)
استفاده شد .همچنین ،جهت اولویتبندی
میزان ارتباط بین تغییرات عملکرد تکاسباب
ژیمناستها بهواسطة متغیرهای پیشبین مورد
مطالعه از ضریب تعیین استفاده شد .به منظور
بیان نتایج تحلیل روابط بین مجموعة متغیرها،
نرمافزار  14نسخه  SPSSبه کار رفت.
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یافتهها
 58/3درصد ژیمناستها ،دانشآموز مقطع دبیرستان
بودند 83/3 .درصد از آنها بیش از هفت سال بهطور
مستمر و هدفمند به تمرینات قهرمانی پرداخته بودند،
و  74/8درصد از آنها بیش از دو سال تمرکز اصلی
تمرینات خود را به یکی از اسبابهای چهارگانة
ژیمناستیک هنری بانوان (حرکات زمینی ،موازنه ،پارالل
غیرهمسطح و پرش خرک) اختصاص داده بودند.
همانطور که جدول  1نشان میدهد:

جدول  :1ارزش میانگین متغیرهای وارد در تحقیق به تفکیک در هر یک اسبابهای چهارگانه

ﺗﺨﺼﺺ ژﻳﻤﻨﺎﺳﺖﻫﺎ
M ± SD
158/87± 18/24

M ± SD
159/54± 17/77

M ± SD
159/95±18/15

M ± SD
158/73± 19/93

85/54± 8/27

84/89± 8/72

85/76± 9/13

85/22±7/67

52/30± 8/52

51/36± 9/18

49/81± 8/44

52/94±7/53

21/71± 2/38

20/87± 2/13

20/12± 2/92

21/45± 2/35

PBF

)(%

15/78± 1/92

14/35± 2/73

14/98± 3/16

16/12± 2/22

LBM

)(kg

43/91± 6/68

44/36± 5/84

45/12± 6/48

44/66± 6/88

9/02± 2/84

8/61± 2/68

8/12± 1/97

9/12± 2/27

اﻛﺘﻮﻣﻮرف

2/62± 0/12

3/67± 0/25

3/89± 0/27

2/87± 0/15

ﻣﺰوﻣﻮرف

3/91± 0/37

3/45± 0/26

2/77± 0/17

3/89± 0/26

اﻧﺪوﻣﻮرف

3/41± 0/25

3/02± 0/22

2/88± 0/11

3/48± 0/23

ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺨﺼﺼﻲ

12/78± 2/34

12/18± 1/98

11/62± 2/67

12/43± 3/92

آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮي

زﻣﻴﻨﻲ ) 7ﻧﻔﺮ(

ﻣﻮازﻧﻪ ) 5ﻧﻔﺮ(

ﭘﺎراﻟﻞ ) 4ﻧﻔﺮ(

ﭘﺮش ﺧﺮك ) 6ﻧﻔﺮ(

ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﻴﺶﺑﻴﻦ

ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺪﻧﻲ

ﻣﻼك

ﻗﺪ ﻧﺸﺴﺘﻪ

وزن
BMI

ﺗﻴﭗ ﺑﺪﻧﻲ

ﻣﺘﻐﻴﺮ

ﻗﺪ اﻳﺴﺘﺎده

FM

)(cm
)(cm

)(kg
2

) (kg/m

)(kg

اﻣﺘﻴﺎزﻛﺴﺐ ﺷﺪه

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺟﺪول  1ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ:
صهای آنتروپومتری،
در خصوص شاخ
تخصص پرش خرک با ارزش میانگین ،158/73
ﺧﺼﻮص
اﻳﺴـﺘﺎدة
ﻗـﺪ
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ
ارزش
ﺑـﺎ
ﭘﺎراﻟـﻞ،
ﺗﺨﺼﺺ
ﺑﺎ
ﻫﺎي
ژﻳﻤﻨﺎﺳﺖ
،
ي
آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي
تخصص پارالل ،با ارزش میانگین
های با
درژیمناست
کوتاهقدترین ژیمناستهای مورد مطالعه بودند.
های با
ژیمناست
بلندقدترین
،159/95
ﻗـﺪﺗﺮﻳﻦ
،158با ﻛﻮﺗـﺎه
/73
ﭘـﺮش ﺧـﺮك ﺑـﺎ
ﺗﺨﺼـﺺ
ﻫـﺎيو ﺑـﺎ
ژﻳﻤﻨﺎﺳـﺖ
ایستادةﺗﺮﻳﻦ و
قد ،ﺑﻠﻨﺪﻗﺪ
159/95
پارالل
تخصص
های
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦت
ارزشرا ژیمناس
بلندترین تنه
ژﻳﻤﻨﺎﺳﺖﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﺗﻨﻪ را ژﻳﻤﻨﺎﺳﺖﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺ ﭘﺎراﻟﻞ ﺑﺎ ارزش ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗـﺪ ﻧﺸﺴـﺘﺔ
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 85/76دارا ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻛﻮﺗﺎهﺗﺮﻳﻦ ﺗﻨﻪ را ژﻳﻤﻨﺎﺳﺖﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺ ﻣﻮازﻧﻪ ﺑﺎ ارزش ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  84/89از آن
ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ .ﺳﻨﮕﻴﻦوزنﺗﺮﻳﻦ آنﻫﺎ را ژﻳﻤﻨﺎﺳﺖﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺ ﭘﺮش ﺧﺮك ﺑﺎ ارزش ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  52/94ﺷﺎﻣﻞ
ﺷﺪﻧﺪ ،در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺳﺒﻚوزنﺗﺮﻳﻦ آنﻫﺎ ژﻳﻤﻨﺎﺳﺖﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺ ﭘﺎراﻟﻞ ﺑﺎ ارزش ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  49/81ﺑﻮدﻧﺪ.
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حرکات زمینی بود .بیشترین وزن بافت چربی بدن
با ارزش میانگین قد نشستة  85/76دارا بودند ،در
( )FMرا ژیمناستهای با تخصص پرش خرک با
حالی که کوتاهترین تنه را ژیمناستهای با تخصص
ارزش میانگین  9/12دارا بودند ،در حالی که کمترین
موازنه با ارزش میانگین  84/89از آن خود داشتند.
مقادیر شاخص مذکور با ارزش میانگین ،8/12
سنگینوزنترین آنها را ژیمناستهای با تخصص
مختص ژیمناستهای با تخصص پارالل بود.
پرش خرک با ارزش میانگین وزن  52/94شامل شدند،
در خصوص شاخصهای تیپ بدنی،
در صورتی که سبکوزنترین آنها ژیمناستهای با
ژیمناستهای با تخصص حرکات زمینی و پرش
تخصص پارالل با ارزش میانگین  49/81بودند.
خرک به ترتیب با ارزش میانگین  3/91و  3/89در
در خصوص شاخصهای ترکیب بدنی،
حیطة تیپ بدنی مزومورفی قرارگرفتند ،در حالی که
بیشترین و کمترین نمایة تودة بدنی ( ،)BMIبه
ژیمناستهای با تخصص موازنه و پارالل به ترتیب
ترتیب با ارزش میانگین  21/71و  20/12متعلق به
با ارزش میانگین  3/67و  3/89در حیطة تیپ بدنی
ژیمناستهای با تخصص حرکات زمینی و پارالل
داشتند.ﻛﻪ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺷـﺎﺧﺺ
قراردر ﺣﺎﻟﻲ
ﺑﻮدﻧﺪ،
دارا
9
/
12
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
زیرپوستیﺑﺎ ارزش
چربیﭘﺮش ﺧﺮك
ﺗﺨﺼﺺ
ﻫﺎي ﺑﺎ
ژﻳﻤﻨﺎﺳﺖ
اکتومورفی
( )PBFرا
درصد
بیشترین
بود.
ﺑﻮد.
ﭘﺎراﻟﻞ
ﺗﺨﺼﺺ
ﺑﺎ
ﻫﺎي
ژﻳﻤﻨﺎﺳﺖ
ﻣﺨﺘﺺ
،
8
/
12
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ارزش
ﺑﺎ
ﻣﺬﻛﻮر
نهایت ًا ،در خصوص عملکرد تخصصی
ژیمناستهای با تخصص پرش خرک با ارزش
ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ
مطالعه ،ﺧﺮك
زﻣﻴﻨﻲ و ﭘﺮش
ﺑﺪﻧﻲ،کهژﻳﻤﻨﺎﺳﺖ
ﺷﺎﺧﺺ
عملکردﺑـﺎبا
بهترین
ﺣﺮﻛﺎتمورد
ﺗﺨﺼﺺتهای
کمترینﻫﺎي ﺑﺎ ژیمناس
ﻫﺎيدرﺗﻴﭗحالی
بودند،
ﺧﺼﻮصدارا
در 16/12
میانگین
شده ﺑﺎدرﺗﺨﺼـﺺ
ژﻳﻤﻨﺎﺳﺖﻫﺎي
ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ
ارزش در
ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ،
ﺗﻴﭗ ﺑﺪﻧﻲ
میانگینﺣﻴﻄﺔ
ارزش 3/89در
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦبا 3/91و
ارزش
مسابقات
امتیاز کسب
میانگین
ﻣﺰوﻣﻮرﻓﻲکسب
مختص
،14/35
شاخص
این
های با تخصص
ژیمناست
متعلق به
 12/78و
موازنه بود.
تهای
ژیمناس
داﺷﺘﻨﺪ.
ﻣﻮرﻓﻲ ﻗﺮار
ﺑﺪﻧﻲ اﻛﺘﻮ
رسمی ﺗﻴﭗ
باالترینو و 3/89در ﺣﻴﻄﺔ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 3/67
تخصصﺑﺎ ارزش
ﭘﺎراﻟﻞباﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﻣﻮازﻧﻪ و
عملکرد
ارزشفترین
که ضعی
حالی
ﻋﻤﻠﻜدر
زمینی بود
بافت بدون
ﻋﻤﻠﻜﺮد وزن
ﺧﺼﻮصمربوط به
در مقادیر
ترین
پایین
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎز
ﻛﺴﺐ
ﺮد ﺑﺎ
حرکاتﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
چربی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،
ژﻳﻤﻨﺎﺳﺖﻫﺎي
ﺗﺨﺼﺼﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً،
میانگین
ارزش
پارالل
تخصص
ژیمناست
 45/12و
ارزش
ترتیب با
(،)LBM
بدن
ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ
ﺑـﻮدبا در
زﻣﻴﻨـﻲ
های باﺣﺮﻛﺎت
ﺗﺨﺼﺺ
ژﻳﻤﻨﺎﺳﺖراﻫﺎي ﺑﺎ
میانگینﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
 12/78و
رﺳﻤﻲ
در بهﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
ﻛﺴﺐ ﺷﺪه
 11/62از خود نشان دادند.
 43/91متعلق به ژیمناستهای با تخصص پارالل و
ﺿﻌﻴﻒﺗﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد را ژﻳﻤﻨﺎﺳﺖﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺ ﭘﺎراﻟﻞ ﺑﺎ ارزش ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  11/62از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.

جدول  .2ضرايب رگرسيون مرتبط با پيشبيني عملکرد در حرکات زمینی براساس متغیر ترکیب بدنی
ﺟﺪول  .2ﺿﺮاﻳﺐ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﺣﺮﻛﺎت زﻣﻴﻨﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺪﻧﻲ
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﭘﻴﺶﺑﻴﻦ

ﺷﺎﺧﺺ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﻛﻨﻨﺪه

ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺪن

وزن ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺪون ﭼﺮﺑﻲ
)(LBM

ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ )(R²

ﻣﻴﺰان B

ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺘﺎ

ﻣﻴﺰانt

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري

0/597

‐0/51

‐0/83

‐2/07

0/04

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﺟﺪول  2ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ،در ﺣﺮﻛﺎت زﻣﻴﻨﻲ از ﻣﻴﺎن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﻴﺶﺑﻴﻦ آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮي ،ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑـﺪﻧﻲ و

ارتباط منفی و معناداری با عملکرد تخصصی
همانطور که جدول  2نشان میدهد ،در حرکات
ﺑﺪون
ﺗﻨﻬﺎ وزن ﺑﺎﻓﺖ
ﺗﻴﭗ
ﺿـﺮﻳﺐ
ﺑـﺎ
ﻫـﺎ
ژﻳﻤﻨﺎﺳﺖ
ﺑﺪﻧﻲ
ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﻫﺎي
ﺷﺎﺧﺺ
از
ﻳﻜﻲ
ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪن )،(LBM
در حرکات زمینی بود .به عبارتی ،توان پیشبینی
آنتروپومتری،
شبین
متغیرهای پی
ﺑﺪﻧﻲ،میان
زمینی از
ﺑﺘﺎي
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨـﻲ
تخصص ﺗﻮان
ﺑﻮد.باﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ،
زﻣﻴﻨﻲ
عملکردﺣﺮﻛﺎت
بدون ﺗﺨﺼﺼﻲ در
بافتﻋﻤﻠﻜﺮد
داري ﺑﺎ
ﻣﻨﻔﻲ و
ترکیب‐0/83
زمینی
حرکات
های
ژیمناست
تنهاﻣﻌﻨﺎوزن
ارﺗﺒﺎطبدنی،
دارايتیپ
بدنی و
ﻣﻌﻜﻮس اﺳﺖ
ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪن
هایزﻣﻴﻨﻲ ﺑﺮ
ﺣﺮﻛﺎت
ﺗﺨﺼﺺ
ﻫﺎي ﺑﺎ
بدنژﻳﻤﻨﺎﺳﺖ
ﻋﻤﻠﻜﺮد
جهت
ﺟﻬﺖ بدن در
بدوندرچربی
ﺑﺪون بافت
ﺑﺎﻓﺖ وزن
ترکیب اﺳﺎسبروزناساس
شاخص
یکی از
(،)LBM
چربی
)
.(P ≤0/05
معکوس است (.)P≤0/05
ژیمناستها با ضریب بتای  -0/83دارای
بدنی
ﺟﺪول  .3ﺿﺮاﻳﺐ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﭼﻮب ﻣﻮازﻧﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺘﻐﻴﺮ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮي

(پياپي  )1پاییز 1393
شماره 1
ﺷﺎﺧﺺ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪه
ﭘﻴﺶﺑﻴﻦ
سال اول ﻣﺘﻐﻴﺮ

آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮي

ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ )(R²

ﻣﻴﺰانB

ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺘﺎ

ﻣﻴﺰانt

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري

ﻗﺪ اﻳﺴﺘﺎده

0/939

‐0/71

‐0/76

‐3/46

0/04

ﻃﻮل ﺳﺎق

0/752

-0/45

-0/56

-2/16

0/05

)(LBM

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﺟﺪول  2ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ،در ﺣﺮﻛﺎت زﻣﻴﻨﻲ از ﻣﻴﺎن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﻴﺶﺑﻴﻦ آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮي ،ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑـﺪﻧﻲ و
ﺗﻴﭗ ﺑﺪﻧﻲ ،ﺗﻨﻬﺎ وزن ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺪون ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪن ) ،(LBMﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺪﻧﻲ ژﻳﻤﻨﺎﺳﺖﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺿـﺮﻳﺐ

ﺑﻴﻨـﻲ
ﻋﻤﻠﻜﺮد
داري ﺑﺎ
ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻨ
شادی ‐0داراي
ﺑﺘﺎي /83
کامکاری
کامبیز
صادقی،ﺎ دکتر
ارﺗﺒﺎط حیدر
مرتضوی ،دکتر
سیده
ﺗﺨﺼﺼﻲ در ﺣﺮﻛﺎت زﻣﻴﻨﻲ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ،ﺗﻮان ﭘﻴﺶ 15
ﻋﻤﻠﻜﺮد ژﻳﻤﻨﺎﺳﺖﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺ ﺣﺮﻛﺎت زﻣﻴﻨﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس وزن ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺪون ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪن در ﺟﻬﺖ ﻣﻌﻜﻮس اﺳﺖ

).(P ≤0/05

آنتروپومتری
ویژگی
ﺑﺮاﺳﺎسمتغیر
ﻣﻮازﻧﻪبراساس
ﭼﻮبموازنه
عملکرددردر چوب
ﭘﻴﺶش
مرتبط با پي
رگرسيون
ضرايب
جدول .3
آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮي
هایﻫﺎي
وﻳﮋﮔﻲ
ﻣﺘﻐﻴﺮ
بينيﻋﻤﻠﻜﺮد
ﺑﻴﻨﻲ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
رﮔﺮﺳﻴﻮن
ﺿﺮاﻳﺐ
ﺟﺪول .3

ﻣﺘﻐﻴﺮ ﭘﻴﺶﺑﻴﻦ

آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮي

ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ )(R²

ﻣﻴﺰانB

ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺘﺎ

ﻣﻴﺰانt

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري

ﻗﺪ اﻳﺴﺘﺎده

0/939

‐0/71

‐0/76

‐3/46

0/04

ﻃﻮل ﺳﺎق

0/752

-0/45

-0/56

-2/16

0/05

ﺷﺎﺧﺺ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪه

چوبﺑـﺪﻧﻲ و
ﺗﺮﻛﻴـﺐ
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﻴﺶﺑﻴﻦ
ﻣﻮازﻧﻪ ،از ﻣﻴﺎن
ی در
دﻫﺪ،
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺟﺪول 3
ﻃﻮر ﻛﻪ
ﻫﻤﺎن
موازنه
آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮي ،در
عملکرد تخصصی
 ، -0/56با
ﭼﻮبچوب
دهد ،در
نشان م
جدول 3
طور که
همان
عبارتی،ﺑﺘـﺎي
داشت.ﺑـﺎبهﺿـﺮﻳﺐ
ﻃـﻮل ﺳـﺎق
اﻳﺴﺘﺎده و
ﺷﺎﺧﺺ ﻗﺪ
آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮي ﺑﻪ
وﻳﮋﮔﻲپیﻫﺎي
میان ﻣﺘﻐﻴﺮ
ﺑﺪﻧﻲ ،ﺗﻨﻬﺎ
ﺗﻴﭗ
توان
معناداری
منفی و
واﺳﻄﺔ دو ارتباط
آنتروپومتری،
شبین
متغیرهای
موازنه ،از
چوب
های با
ژیمناست
ﭼﻮب ﻣﻮازﻧﻪپیش
ویژگدریهای
ﻋﻤﻠﻜﺮد متغیر
بدنی ،تنها
ترکیب
تخصص ﺗـﻮان
ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرﺗﻲ،
داﺷﺖ.
عملکردﻣﻌﻨﺎداري
بینیﻣﻨﻔﻲ و
ارﺗﺒﺎط
ﺗﺨﺼﺼﻲ
تیپ ،-0ﺑﺎ
بدنی‐0/و و /56
ﺗﺮﺗﻴﺐ 76
ﺑﻪ
ﺟﻬـﺖدر
ساقدر آنها
اﻳﺴـﺘﺎده وایستاده
اﺳﺎسبرﻗـﺪاساس قد
ایستادهﻣﻮازﻧﻪ ﺑﺮموازنه
شاخص قد
واسطة دو
آنتروپومتری به
ﻃـﻮل وﺳـﺎق
ﺗﺨﺼﺺ ﭼﻮب
ژﻳﻤﻨﺎﺳﺖﻫﺎي ﺑﺎ
ﻋﻤﻠﻜﺮد
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ
طولآنﻫـﺎ
جهت معکوس بود (.)P≤ 0/05
ضریب( .بتای بهترتیب  -0/76و
و طول
ﻣﻌﻜﻮس ﺑﻮد
ساق )باP ≤0/05
جدول  .4ضرايب رگرسيون مرتبط با پيشبيني عملکرد در پارالل غیرهمسطح براساس متغیرهای آنتروپومتری و تیپ بدنی
ﺟﺪول  .4ﺿﺮاﻳﺐ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﭘﺎراﻟﻞ ﻏﻴﺮﻫﻢﺳﻄﺢ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮي و ﺗﻴﭗ ﺑﺪﻧﻲ
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﭘﻴﺶﺑﻴﻦ

آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮي

ﺗﻴﭗ ﺑﺪﻧﻲ

10
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ )(R²

ﻣﻴﺰانB

ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺘﺎ

ﻣﻴﺰانt

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري

ﻗﺪ اﻳﺴﺘﺎده

0/939

‐0/76

‐2/35

‐4/08

0/05

دور ﺑﺎﺳﻦ

0/851

-0/29

-0/89

-2/93

0/05

ﻃﻮل ران

0/753

0/73

1/85

4/64

0/04

ﻃﻮل ﺳﺎﻋﺪ

0/689

2/58

2/07

3/91

0/05

ﻣﺰوﻣﻮرف

0/598

-1/24

-0/57

-2/20

0/05

ﺷﺎﺧﺺ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﻛﻨﻨﺪه

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﺟﺪول  4ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ،در ﭘﺎراﻟﻞ ﻏﻴﺮﻫﻢﺳﻄﺢ ،از ﻣﺘﻐﻴﺮ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮي ﺷﺎﺧﺺﻫـﺎي ﻗـﺪ

بود ( .)P≤ 0/05در خصوص متغیر پیشبینی تیپ
همانطور که جدول  4نشان میدهد ،در پارالل
اﻳﺴﺘﺎده و دور ﺑﺎﺳﻦ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺘﺎي ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ  ‐2/35و  ،-0/89داراي ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻨـﺎدار ،و ﺷـﺎﺧﺺﻫـﺎي ﻃـﻮل
بدنی ،شاخص مزومورفی با ضریب بتای بهترتیب
غیرهمسطح ،از متغیر ویژگیهای آنتروپومتری
ران و ﻃﻮل ﺳﺎﻋﺪ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺘﺎي ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ  1/85و  ،2/07داراي ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺗﺨﺼﺼـﻲ در
 ، -0/57دارای ارتباط منفی و معناداری با عملکرد
شاخصهای قد ایستاده و دور باسن با ضریب
ﻗـﺪ
اﺳـﺎس
ﺑـﺮ
ﭘﺎراﻟـﻞ
ﺗﺨﺼـﺺ
ﺑـﺎ
ﻫﺎي
ژﻳﻤﻨﺎﺳﺖ
ﻋﻤﻠﻜﺮد
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ
ﻋﺒﺎرﺗﻲ،،ﺗﻮان
ترتیبﺳﻄﺢ ﺑﻮد
ﭘﺎراﻟﻞبهﻏﻴﺮﻫﻢ
تخصصی در پارالل غیرهمسطح بود .به عبارتی ،توان
ارتباط
دارای
-2/35ﻧﺪ.وﺑﻪ-0/89
بتای
ﺑﺎﺳﻦ
دور
و
اﻳﺴﺘﺎده
د
ﺑـﻮ
ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ
ﺟﻬـﺖ
در
ﻫـﺎ
ژﻳﻤﻨﺎﺳﺖ
ﺳﺎﻋﺪ
ﻃﻮل
و
ران
ﻃﻮل
ﺑﺮاﺳﺎس
و
ﻣﻌﻜﻮس
ﺟﻬﺖ
در
پیشبینی عملکرد ژیمناستهای با تخصص پارالل
منفی و معنادار ،و شاخصهای طول ران و طول
)/05
داراي
،
‐
0
/
57
ﺗﺮﺗﻴـﺐ
ﻪ
ﺑـ
ﺑﺘـﺎي
ﺿﺮﻳﺐ
ﺑﺎ
ﻣﺰوﻣﻮرﻓﻲ
ﺷﺎﺧﺺ
 ،2/07ﺑﺪﻧﻲ،
ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻴﭗ
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﭘﻴﺶ
ﺧﺼﻮص
ساعد0با≤  .(Pدر
بر اساس تیپ بدنی مزومورفی در جهت معکوس
دارای
 1/85و
ترتیب
ضریب بتای به
تخصصی در
عملکرد
ارتباط
≤.)Pﻋﺒـﺎرﺗﻲ ،ﺗـﻮان ﭘـﻴﺶﺑﻴﻨـﻲ ﻋﻤﻠﻜـﺮد
(0/05ﺑﻮد .ﺑﻪ
بودﺳﻄﺢ
ﭘﺎراﻟﻞ ﻏﻴﺮﻫﻢ
ﺗﺨﺼﺼﻲ در
معناداریﺑﺎ باﻋﻤﻠﻜﺮد
مثبت ووﻣﻌﻨﺎداري
ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻔﻲ
عملکرد تخصصی
رابطه با توان
بینیﻣﺰوﻣﻮرﻓﻲ در
توان پی
عبارتی،
بودند .به
سطح
غیرهم
پارالل
ﺗﻴﭗشﺑﺪﻧﻲ
اﺳﺎس
ﭘﺎراﻟﻞ ﺑﺮ
ﺗﺨﺼﺺ
ﻫﺎي ﺑﺎ
ژﻳﻤﻨﺎﺳﺖ
بینی.(P ≤0
ﻣﻌﻜﻮس پیﺑﻮدش)/05
در ﺟﻬﺖ
متغیرهای
خرک از
ﭘـﺮش در
ژیمناستها
ﺗﺨﺼﺼـﻲاساس
ﻋﻤﻠﻜـﺮد پارالل بر
ﺑﻴﻨـﻲتخصص
های با
ژیمناس
عملکرد
طریق ﭘـﻴﺶﺑـﻴﻦ
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي
پرش ﻃﺮﻳـﻖ
ﺧـﺮك از
ژﻳﻤﻨﺎﺳـﺖﻫـﺎ در
ﺗﻮانتﭘﻴﺶ
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
در
پیشبین آنتروپومتری ،ترکیب بدنی و تیپ
قد ایستاده و دور باسن در جهت معکوس و براساس
آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮي ،ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺪﻧﻲ و ﺗﻴﭗ ﺑﺪﻧﻲ ،ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮش ﺧـﺮك
بدنی ،هیچگونه ارتباط معناداری بین متغیرهای
طول ران و طول ساعد ژیمناستها در جهت مستقیم
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ،ﻣﻲﺗﻮان ﻋﻨﻮان ﻛﺮد ﻛﻪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ژﻳﻤﻨﺎﺳـﺖﻫـﺎي ﺑـﺎ ﺗﺨﺼـﺺ ﭘـﺮش ﺧـﺮك از
ﻃﺮﻳﻖ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮي ،ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺪﻧﻲ و ﺗﻴﭗ ﺑﺪﻧﻲ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻴﺴﺖ ).(P 0/05
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ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي
ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ارﺗﺒـﺎط ﺑـﻴﻦ ﺑﺮﺧـﻲ وﻳﮋﮔـﻲﻫـﺎي آﻧﺘﺮوﭘـﻮﻣﺘﺮي ،ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺑـﺪﻧﻲ و ﺗﻴـﭗﻫـﺎي ﺑـﺪﻧﻲ
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رابطة ویژگیهای آنتروپومتری ،ترکیب و تیپ بدنی ژیمناستهای دختر نخبة ...

مذکور با عملکرد پرش خرک مشاهده نشد .به
عبارتی ،ميتوان عنوان کرد كه پیشبینی عملکرد
ژیمناستهای با تخصص پرش خرک از طریق
ویژگیهای آنتروپومتری ،ترکیب بدنی و تیپ بدنی
میسر نیست (.)P <0/05

بحث و نتیجهگیری

هدف مطالعة حاضر تعیین ارتباط بین برخی
ویژگیهای آنتروپومتری ،ترکیب بدنی و تیپهای
بدنی ژیمناستهای دختر نخبة کشور با عملکرد
تخصصی آنها در رقابتهای تکاسباب (حرکات
زمینی ،چوب موازنه ،پارالل غیرهمسطح و پرش
خرک) بود .یافتههای پژوهش در خصوص
حرکات زمینی حاکی از آن بود که توان پیشبینی
عملکرد ژیمناستهای متبحر در این اسباب تنها از
روی وزن بافت بدون چربی بدن ( ،)LBMیکی
از شاخصهای مرتبط با ویژگیهای آنتروپومتری،
و آن هم بهصورت معکوس است؛ یعنی ،با افزایش
میزان وزن بافت بدون چربی بدن ،عملکرد
تخصصی ژیمناستهای با تخصص حرکات زمینی
تضعیف میشود.
اگرچه چنین یافتهای با برخی نتایج مطالعات
در دیگر رشتهها ( )15 ،18مغایرت دارد ،با این حال
برخی دستاوردهای تحقیقاتی ،افزایش وزن بافت
بدون چربی ( )LBMدر اثر فعالیتهای بدنی و
تمرینات ورزشی را تأیید میکند (،29 ،37 ،22
 .)28لذا ،یافتة مذکور را میتوان اینگونه توجیه
کرد که احتماالً ژیمناستهای با تخصص حرکات
زمینی مورد مطالعه ،در جلسات تمرینی بدنسازی
خود ،بیش از حد مکفی به تمرینات قدرتی با
سال اول شماره ( 1پياپي  )1پاییز 1393

هدف افزایش حجم عضالنی و هایپرتروفی
پرداختهاند و بنابراین یکی از اصول علم تمرین
بدنسازی ،افزایش حجم عضالنی برای ورزشکاران
غیرپرورش اندام و به عبارتی تمامی رشتههای
ورزش مهارتی بهدلیل کاهش میزان دامنة حرکتی
مفصل ،کاهش چابکی و سرعت مهارتی ،همچنین
افزایش میزان لختی یا اینرسی ساکن بدن موجب
اُفت عملکرد در اجرای مهارت میشود (.)19
در خصوص چوب موازنه ،دومین اسباب
مسابقات ژیمناستیک هنری بانوان ،نیز توان پیشبینی
عملکرد ژیمناستهای این اسباب از روی طول
قد ایستاده و ساق پا ،دو شاخص از ویژگیهای
آنتروپومتری ،در جهت معکوس وجود دارد .به
عبارتی ژیمناستهای با قد بلندتر و طول ساق پای
بیشتر ،عملکرد ضعیفتری در وسیلة چوب موازنه از
خود نشان میدهند .چنین یافتهای با نتایج مطالعات
کالاسنز و همکارانش ( )24در ژیمناستیک هنری
مردان و زنان ،علیزاده ( )30در آزمون انعطافپذیری
و رسوخی ( )26در رشتة آمادگی جسمانی همخوانی
و با گفتههای محمدی فارسانی ( )6و دشتی
خویدکی( )7در رشتة ژیمناستیک هنری پسران
و دودا و همکارانش ( )25در رشتة ژیمناستیک
ریتمدار مغایرت دارد .کالاسنز و همکارانش ()24
در بررسی شاخصهای آنتروپومتری ژیمناستهای
پسر و دختر شرکتکننده در بیست و چهارمین
دورة مسابقات جهانی نشان دادند ژیمناستهای مرد
مورد مطالعه ،اندازههای کوچکتری ،بهخصوص
در شاخص طول قد داشتند .همچنین ،در مقایسه با
طول قد ،طول ساق پای آنها به نسبت ،کوتاهتر از
گروه مرجع بود.
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پروفسور لئونید آرکایوف ،1پرافتخارترین
مربی جهان و سرمربی اسبق و نامدار تیم ملی
روسیه و شوروی سابق ،معتقد است در شرایطی
که ژیمناستها نسبت ًا کوتاهقد و سبک وزن باشند
(قد160:تا 170سانتیمتر برای پسران و 150تا160
سانتیمتر برای دختران و وزن 56 :تا 70کیلوگرم
برای پسران و  38تا 50کیلوگرم برای دختران)،
بهترین عملکرد حاصل میشود ( .)16یافتة تحقیق
علیزاده ( )30نیز حاکی از آن بود که در آزمون
خمش به پایین ،2همبستگی معنادار معکوسی بین
اندازة طول پاها ،قد و میزان انعطافپذیری وجود
دارد .لذا ،هر چه از طول پاها و قد کاسته میشود،
امتیاز کسب شده در انعطافپذیری افزایش مییابد.
در رابطه با پارالل غیرهمسطح ،اسباب سوم
رقابتهای ژیمناستیک هنری دختران ،یافتههای
تحقیق توان پیشبینی عملکرد ژیمناستهای
مختص این وسیله را با چندین شاخص ویژگیهای
آنتروپومتری و یکی از شاخصهای تیپ بدنی
نشان داد .از میان شاخصهای آنتروپومتری دارای
ارتباط معنادار با عملکرد در پارالل ،قد ایستاده و
دور باسن دارای ارتباط منفی و معنادار بودند .لذا،
توان پیشبینی عملکرد ژیمناستهای با تخصص
پارالل از روی دو شاخص مذکور در جهت
معکوس وجود دارد .به عبارتی ژیمناستهای بلند
قد و با دور باسن بیشتر ،عملکرد ضعیفتری را در
این وسیله از خود نشان دادند.
یافتههای تحقیق حاضر در این بخش با مطالعات
زحمتکش ( )29در رشتة شنا و مهارت قورباغه ،آکا و
مونیروگلو ( )31در رشتة قایقرانی ،ریچ و فولتن ()34
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و گوئرلیتز( )27همخوانی دارد .ریچ و فولتن (،)34
در بررسی ارتباط بین ویژگیهای آنتروپومتری و
عملکرد در ژیمناستیک ،تحقیقی روی ژیمناستهای
نخبه به انجام رسانیدند .نتایج این تحقیق نشان داد
ژیمناستهایی که بهواسطة کسب امتیاز باالتر عملکرد
بهتری داشتند دارای ویژگیهایی نظیر موارد زیر
بودند :الف) تأخیر در بلوغ استخوانی ،ب) پهنای
بیشتر عرض شانه به عرض لگن ،ج) سبکی وزن ،د)
کوتاهی قد ،و ﻫ) باالتر بودن قدرت نسبی در مقایسه
با افراد غیرورزشکار همسن .همچنین ،مشاهده شد
پهنای نسبی کمربند شانهای که به شکل نسبت پهنای
بین آخرومی به بین ایلیاکی بیان میشود مشخصهای
ثابت در کل دورة قهرمانی ژیمناستها محسوب
میشود.
طول ران و ساعد ،دو شاخص دیگر ویژگیهای
آنتروپومتری تحقیق حاضر بودند که توان پیشبینی
عملکرد ژیمناستهای تکاسباب پارالل از روی
آنها در جهت مستقیم و مثبت وجود داشت؛ به
عبارتی ،ژیمناستهای با طول ران و ساعد بیشتر
در پارالل ،عملکرد بهتری را به معرض نمایش
گذاشتند .چنین یافتهای با نتایج مطالعات دی کاگنو
و همکارانش ( )21در ژیمناستیک ریتمدار ،کالاسنر
و همکارانش ( )28و براودشاو و لی روسیگنول
( )20در ژیمناستیک هنری ،و خرمی ( )33در رشتة
کشتی آزاد همخوانی و با یافتههای دشتی خویدکی
( )37در ژیمناستیک هنری پسران مغایرت دارد.
یافتة دیکاگنو ( )21در خصوص ارتباط برخی
شاخصهای ترکیب بدنی ورزشکاران نخبه و زیر
سطح نخبگی با توانایی پرش آنها در ژیمناستیک
1. Leonid Arkaev
2. Toe-Touch
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ریتمدار ،حاکی از آن بود که ژیمناستهای نخبه به
لحاظ طول قد ( 1/65±0/03در مقابل 1/55±0/09بر
مبنای متر) ،طول ران ( 0/42±0/03در مقابل
 0/38±0/02بر مبنای متر) و بافت بدون چربی
( 44/42±2/81در مقابل  35/84±5/66بر مبنای
کیلوگرم) تفاوت معناداری در میانگین نسبت به
ژیمناستهای سطح زیر نخبگی داشتند .دیکاگنو
چنین نتیجهگیری کرد که برخی ویژگیهای
آنتروپومتری ،شاخصهای مناسبی در عملکرد بهتر
در ژیمناستیک ریتمدار محسوب میشود.
در خصوص تیپ بدنی ژیمناستهای
تکاسباب پارالل ،یافتههای تحقیق حاضر نشان
داد توان پیشبینی عملکرد ژیمناستها در این
اسباب از روی شاخص مزومورفی اما در جهت
معکوس وجود دارد .بهعبارتی ،ژیمناستهای
با تیپ بدنی مزومورفی و به اصطالح عضالنی،
عملکرد ضعیفتری از خود به معرض نمایش
گذاشتند .چنین یافتهای با مطالعات طاهرخانی
( )12و سمائی ( )11در ژیمناستیک هنری پسران
و کالاسنز و همکارانش ( )24در ژیمناستیک هنری
دختران مغایرت دارد .سمائی ( )11به مقایسة تیپ
بدنی و ویژگیهای ساختاری ژیمناستهای مرد
نخبه و رابطة آنها با عملکرد در شش اسباب
پرداخت .یافتههای وی نشان داد بین شاخصهای
تیپ بدنی کل آزمودنیها ،تنها در مؤلفة مزومورفی
اختالف معناداری وجود دارد .شاید بتوان چنین
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یافتهای را اینگونه توجیه کرد که بنابر ماهیت تابی
و دورانی حرکات این وسیله ،همانند بارفیکس در
ژیمناستیک هنری پسران ،تیپ بدنی اکتومورفی و
به اصطالح کشیده و الغر اندام ،شرایط بهتری را
جهت اجرای عملکرد بهتر ژیمناست در این وسیله
فراهم مینماید.
هیچ گونه ارتباط معناداری بین متغیرهای
ِ
اسباب پرش
پیشبین با عملکرد ژیمناستهای تک
از خرک مشاهده نشد.
در جمعبندی کلی ،با تکیه بر یافتههای
تحقیق میتوان به مربیان و دست اندرکارانی که
قصد تخصصگرایی تکاسباب ،چه در زمان
استعدادیابی و چه هنگام برنامهنویسی و طراحی
تمرین را دارند ،اطالعات کاربردی ذیل را ارائه کرد:
دختران با حجم عضالنی نسبت ًا کم و سبکوزن در
وسیلة حرکات زمینی ،دختران کوتاه قد در وسیلة
چوب موازنه و آنهایی که عالوه بر قد کوتاه ،لگن
کوچکتر اما دستهایی بلندتر دارند ،در وسیلة
پارالل عملکرد بهتری از خود به اجرا میگذارند .از
آنجا که هیچ گونه ارتباط معناداری بین متغیرهای
پیشبین مورد مطالعه با عملکرد وسیلة پرش
خرک مشاهده نشد ،لذا به محققان پیشنهاد میشود
تحقیق دیگری با همین موضوع ،بهطور مجزا روی
این وسیلة مشترک رقابتی در ژیمناستیک هنری
دختران و پسران به انجام برسانند.
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 .5حضرتی آشــتیانی ،پندار ،؟ ،رابطة برخی شــاخصهای آنتروپومتریکــی و بیومکانیکی با اجرای دو
تکنیک استارت کرال پشت در بین شناگران دختر و پسر ملی پوش کشور ،المپیک( 2 ،پیاپی.35 :) 8
 .6خرمی ،محمد ،1375 ،بررســي ويژگيهاي آنتروپومتريك كشــتيگيران شركتكننده در اردوي آمادگي
تيم ملي كشتي آزاد جمهوري اسالمي ايران جهت حضور در بازيهاي المپيك تابستاني آتالنتا،1996 ،
طرح پژوهشی ،سازمان تربيت بدني ،تهران.142-137 :
 .7دشــتی خویدکی ،محمدحســن (« .)1381ارتباط برخی خصوصیات آنتروپومتریکی و عوامل آمادگی
جسمانی با عملکرد ژیمناستهای نونهال پســر برتر کشور ،پایاننامة کارشناسیارشد ،دانشگاه تربیت
معلم ،تهران.91-90:
 .8رســوخی ،محمود ،1374 ،بررســی رابطة اندازههای آنتروپومتریکی انــدام فوقانی بدن با عملکردهای
حرکتی دانشآموزان پســر ( )11-12ساله» .پایاننامة کارشناسیارشــد ،دانشکدة تربیت بدنی .دانشگاه
تهران.78-77 :
 .9زحمتکــش ،محمدرضا (« .)1385رابطة بین ویژگیهای آنتروپومتریک با برخی از متغیرهای کینماتیکی
مهارتهای چهارگانة شنای شناگران مرد لیگ کشور ،پایاننامة کارشناسیارشد ،دانشکدة تربیت بدنی،
دانشگاه تربیت معلم تهران.101 :
ص تودة بدن با تراكم
 .10ســاجدیفر ،فاطمه ،1389 ،تعيين ارتباط بين وزن چربي ،بدون چربي و شــاخ 
مواد معدني استخوان زنانورزشكار و غيرورزشكار قبل از دوران يائسگـي ،پایاننامة کارشناسیارشد،
دانشکدة ادبيات و علوم انساني ،دانشگاه پيام نور مرکز تهران.79 :
 .11سمائی ،محمدرضا ،1388 ،مقایسة تیپ بدنی و ویژگیهای ساختاری ژیمناستهای مرد نخبه بین شش
سال اول شماره ( 1پياپي  )1پاییز 1393
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، دانشگاه آزاد اسالمی. دانشکدة تربیت بدنی، پایاننامة کارشناسیارشد،اسباب و رابطة آنها با عملکرد
.39 : تهران،واحد علوم تحقیقات
 توصیف ویژگیهای آنتروپومتریکی و مهارتهای روانی ژیمناستهای مرد،1385 ، حســن، طاهرخانی.12
.87-85 : واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسالمی، دانشکدة تربیت بدنی، پایاننامة کارشناسیارشد،نخبه
 رابطة میان برخی مقادیر آنتروپومتریــک و نتایج آزمونهای انعطافپذیری، ؟، محمدحســین، علیزاده.13
.109 :)24  (پیاپی4و3 ، المپیک،)Sit & Reach( ) و خمش به جلوToe-Touch( خمش به پایین
 ارتباط بين برخي ويژگيهاي آنتروپومتريكي با مهارتهاي حركتي،1389 ، پروین، محمدی فارســانی.14
. دانشــکدة تربيت بدني علوم ورزشي، پایاننامة کارشناسیارشد.» شــهر اهواز5  تا3 درشــت کودکان
.91 :دانشگاه شهيد چمران اهواز
 نیمرخ آمادگی جســمانی کشتیگیران شرکتکننده در اردوهای آمادهسازی تیم،1386 ، بهمن، میرزایی.15
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