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چكيده
استعداديابى در ورزش قهرمانى جايگاه ويژه اى دارد و رشته شنا نيز از اين امر مستثنى نيست و جهت يافتن شناگران نخبه 
بايد از روند استعداديابى استفاده نمود. هدف پژوهش مقايسه ديدگاه مربيان شنا و متخصصان تربيت بدنى وعلوم ورزشى در 
خصوص شاخص هاى استعداديابى شناى استقامتى بود. به اين منظور از مربيان شنا و متخصصان تربيت بدنى و علوم ورزشى 
شهر تهران كه تعدادشان به ترتيب 102 و 117 نفر بود به عنوان جامعه آمارى استفاده گرديد. با استفاده از روش نمونه گيرى 
طبقه اى و طبق جدول مورگان حجم نمونه از طبقه مربيان 64 نفر و ازطبقه متخصصين تربيت بدنى 74 نفر تعيين گرديد. 
سپس توسط پرسشنامه گائينى(1382) كه به روش ليكرت تنظيم شده بود، از آزمودنيها نظر سنجى بعمل آمد. از آزمون 
«كلموگراف- اسميرنوف» جهت سنجش توزيع طبيعى داده ها و از آزمون ناپارامتريك «يومن ويتنى» جهت مقايسه نظرات 

مربيان و متخصصان استفاده شد.
نتايج: مربيان شنا و متخصصان تربيت بدنى ، شاخص هاى حداكثر اكسيژن مصرفى، انگيزه درونى، هماهنگى، قدرت شناورى، 
مقاومت در برابر خستگى و تحمل در برابر تنش را مهمترين معيارهاى تاثير گذار بر شناى استقامتى دانستند. نتايج نشان 
داد بين ديدگاه مربيان و متخصصان تربيت بدنى در شناى استقامتى بين شاخص هاى مقاومت در برابر خستگى، ظرفيت 
حياتى،استقامت عضالنى، استقامت عمومى، توده خالص بدن،توان بى هوازى،چابكى، توان هوازى بيشينه، درصد چربى بدن، 
انعطاف پذيرى شانه، سرعت عكس العمل، انگيزه درونى و تيپ بدنى تفاوت معنى دارى وجود دارد (p <0/05). پيشنهاد 
مى شود مربيان شنا جهت گزينش شناگران نخبه استقامتى از شاخص هاى استعداديابى مشترك بين مربيان و متخصصين 

استفاده نمايند.
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مقدمه
استعداديابى ، بويژه براى كسانى كه با ورزشكاران جوان كار مى كنند 
پيچيده  موضوعى  عنوان  به  همواره  دارند،  چشم  رقابتى  سطوح  به  و 
كه  داند  مى  روشى  را  استعداديابى  ميشل (1992)  است.  بوده  مطرح 
مربيان و سازمانهاى ورزشى در گزينش ورزشكارانى كه امكان موفقيت 
آنها در يك ورزش زيادتر است، به كار مى برند(مجتهدى،1386). تا اين 
اواخر شناسايى ورزشكاران بر مبناى انتخاب طبيعى (انتخاب بر مبناى 
بينش مربى) بوده است. اين موضوع هنوز در بسيارى از كشورها وجود 
دارد(Lidia,1996). در مقابل اين روش، روش علمى قرار دارد كه پيروى 
از نظام استعداديابى ( راهنمايى افراد به سوى ورزشهاى خاص و انتخاب 
افراد مستعد از ميان آنان با توجه به استعدادهاى ذاتى ايشان ) را الگوى 
كار خود قرار داده است(گائينى،1382). در اين بين، رشته ورزشى شنا 
به عنوان يك رشته پر مدال المپيكى، از اهميت ويژه اى برخوردار است. 
يكى از معتبرترين اركان شناسايى و پرورش ورزشكاران نخبه، مربيان 
ورزشى هستند(گائينى،1382). رشته شنا نيز از اين امر مستثنى نبوده و 
شناگران تحت نظر مربيان خود به تمرين مى پردازند. بسيارى از مربيان 
شنا به صورت تجربى عوامل خاصى را كه در موفقيت شناگران نقش دارند 
را كشف كرده و جهت گزينش و استعداديابى شناگران ، اين معيارها را 
الگوى خود قرار مى دهند(براون،1384). اين در حالى است كه اخيرا 
متخصصان علوم ورزشى و تربيت بدنى نيز با مطالعات فراوان در حيطه 
هاى فيزيولوژيكى، بيومكانيكى و روانشناسى ورزشى، عوامل و معيارهايى 
را جهت استعداديابى و گزينش ورزشكاران در رشته هاى مختلف ورزشى، 
از جمله رشته شنا، ارائه كرده اند. همچنين رشته شنا نيز به دو دسته 
مجزا سرعتى و استقامتى تقسيم مى شود زيرا در بسيارى از ويژگيها بين 
شناگران سرعتى و استقامتى تفاوت هاى ذاتى وجود دارد(استاگر،1386). 
استاگر و تانر (2005) شناگران نخبه استقامتى را داراى ويژگى هاى: قد 
بلند، باريك اندام، شناور، انعطاف پذير، استخوان بندى سبك، و توده ى 
عضالنى سبك، درست مثل دوندگان استقامتى، مى دانند. فالكنر (1966) 
گزارش كرد كه شناگران سرعتى نسبت به شناگران استقامتى شناورى 
كمترى داشته اند كه به جرات مى توان گفت اين امر ناشى از كمتر 
بودن چربى در شناگران سرعتى است. آنها همچنين گزارش كرده اند كه 
شناگران سرعتى مولفه مزومورفى بيشترى نسبت به شناگران استقامتى 
كه  دريافتند   (1984) همكارانش  و  استاگر   .(Faulkner,1966)دارند
 .(Stager,1984)شناگران سرعتى تر، وزن بدون چربى بيشترى دارند
شناى  ركورد  و  قد  بين  بااليى  همبستگى   (1992) براون  و  جانگلور 
سوكولواس(2005)   .(Changalur,1992)دادند نشان  را  متر   200
ويژگيهاى برجسته يك شناگر ايده ال را قامت بلند، دست ها و پاهاى 
بلند، شانه هاى پهن و باسن باريك مى داند(Sokolovas,2005). النى 
آولونيتو(1994) نشان داد شناگران رشته كرال سينه سرعتى و كرال 

پشت بلند قدتر ازشناگران رشته كرال سينه استقامتى بودند. همچنين در 
پسران ميانگين وزن بدن در استقامتى ها و قورباغه روها و در دختران در 
استقامتى ها و پروانه روها كمتر بوده است(Avlonitou,1994). استاگر 
و تانر (2005) گزارش كردند توانايى استقامتى در سنين اوليه بروز مى 
يابد. در سطوح رقابتى عالى، بيشتر شناگران استقامتى موفق، كم سن تر 
از شناگران سرعتى بوده اند. براى مثال، در دهه ى گذشته، ميانگين سن 
شناگران زن راه يافته به مرحله ى نهايى شناى استقامتى 1500 متر در 
سطح ملى اياالت متحده معادل 16/8 سال بوده است. اين ميانگين سن 
براى راه يافتگان به مرحله ى نهايى 50 متر آزاد معادل 21/3 سال بوده 
است. لرى هر (2001) نيز معتقد است ورزشكاران نوجوانى كه به شناى 
استقامتى مى پردازند، اغلب در سنين 18 تا 20 سالگى به اوج عملكرد 
خود دست مى يابند. در مورد شناگران سرعتى سن رسيدن به اوج بسيار 
ديرتر است. آنها ممكن است تا سنين 26 تا 28 سالگى نيز به اوج عملكرد 
خود نرسند(براون،1384). راگلين و هاله (2005) گزارش كردند حالت 
روحى و خلقى شناگران استقامتى بايد باثبات تر از شناگران سرعتى باشد 
. افراد خاصى مى توانند شناگر استقامتى شوند، افرادى كه به كار كردن 
عالقه دارند و آنرا براى خود الزام اخالقى مى دانند، از شركت در كار 
هاى سخت روزانه لذت مى برند وحتى بيشتر از حد الزم آنرا انجام مى 
دهند. شناگران استقامتى از كار و رقابت سخت چه در تمرين ها و چه در 
مسابقات لذت مى برند. از رقابت با ساعت لذت مى برند و عالقه زيادى 
به پيشرفت دارند. شناگران استقامتى به تمركز نياز دارند و گفته شده 
است افراد با هوش در شناهاى استقامتى به ويژه شناهاى خيلى طوالنى 

مسافت پيروز مى شوند(استاگر،1386).
بر خالف يافته هاى علمى فوق معمارى (1381) اعالم كرد: بين شاخص 
هاى نوع پيكرى، BF٪، BMI، ميزان Vo۲max، اندازه طول ها ( طول دو 
دست، طول اندام تحتانى، طول كف دست و طول كف پا )، عرض ها ( عرض 
شانه و عرض لگن )، عمق قفسه سينه، قدها ( ايستاده و نشسته ) و وزن بدن 
دختران شناگر سرعتى و استقامتى شهر تهران تفاوت معنى دارى وجود ندارد. 
همچنين گائينى و همكارانش (1386) بيان كردند: از بين 338 متغير 
مورد سنجش در شناگران دختر، تنها 16 متغير با ركورد هاى شناى 
ايشان رابطه معنى دار داشت. همانطور كه مشاهده مى شود بين يافته 
هاى علمى و نظرات مربيان در مورد شناگران استقامتى تناقض وجود 
دارد. بنابراين پژوهش حاضر به مقايسه ديدگاه مربيان شنا و متخصصان 
تربيت بدنى وعلوم ورزشى در خصوص شاخص هاى استعداديابى شناى 

استقامتى پرداخته است.

روش شناسى تحقيق
نوع تحقيق: اين پژوهش از نوع توصيفى – پيمايشى مى باشد.

جامعه آمارى: جامعه امارى در اين پژوهش دو گروه با ويژگيهاى متفاوت 
بودند. گروه اول كليه «مربيان شناى درجه 1 ، درجه2 و بين المللى 
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و  ارشد  «كارشناسان  دوم   گروه  و  نفر)   102) تهران»  درشهر  ساكن 
دكترى رشته تحصيلى تربيت بدنى و علوم ورزشى» (117نفر) بودند 
كه در دانشگاههاى سراسرى برگزيده شهر تهران ( دانشگاه تهران، شهيد 
رجايى، تربيت مدرس، تربيت معلم، عالمه طباطبايى و شهيد بهشتى) 
مشغول به تدريس واحد هاى درسى اين رشته بوده يا به ارائه خدمات 
ادارى مى پرداختند. در مجموع تعداد افراد جامعه آمارى اين پژوهش 

219 نفر بود.
نمونه، روش نمونه گيرى و حجم نمونه: از آنجا كه جامعه آمارى اين 
تحقيق از مربيان شنا و متخصصان تربيت بدنى و علوم ورزشى تشكيل 
شده بود،  روش نمونه گيرى طبقه اى مورد استفاده قرار گرفت. مجموع 
افراد جامعه آمارى در دسترس 219 نفر بود كه سهم متخصصان تربيت 
بدنى و علوم ورزشى 54٪ (به ازاء 117 نفر) و سهم مربيان شنا 46٪ ( به 
ازاء 102 نفر ) بود. طبق جدول مورگان تعداد مجموع افراد نمونه آمارى 
140 نفر محاسبه گرديد كه با احتساب سهم درصدى هريك از طبقات 
جامعه آمارى، تعداد افراد نمونه آمارى در طبقه متخصصان 76 نفر ( به 
ازاء سهم 54 درصدى ) و تعداد افراد نمونه آمارى در طبقه مربيان 64 نفر 
( به ازاء سهم 46 درصدى ) تعيين گرديد. ويژگيهاى جمعيت شناختى 

آزمودنى ها در جدول 1 بيان گرديده است. 
ابزار گرداورى داده ها: ابزار گرداورى داده ها پرسشنامه اى بود كه توسط 
گائينى در سال 1382 طراحى و در مقياس ليكرت تنظيم شده و در 

طرح پژوهشى ملى، با عنوان بررسى وضع موجود و تدوين شاخص هاى 
استعداديابى در شناى كشور مورد استفاده قرار گرفته بود. اين پرسشنامه 

مشتمل بر 33 شاخص استعداديابى جهت نظرسنجى بود.
شيوه اجراى پژوهش و گرداورى دادها: با مراجعه حضورى محقق به 
تهران  شهر  استخرهاى  و  شنا  فدراسيون  بدنى،  تربيت  هاى  دانشكده 
پرسشنامه اى كه شاخص هاى استعداديابى شنا در آن گنجانده شده 
بود، در اختيار آزمودنيها قرار گرفت و آنها نظرات خود، مبنى بر درجه 
اهميت هر يك از اين فاكتورها در موفقيت شناگران را در پرسشنامه 
اعمال نمودند. سپس پرسشنامه ها گرداورى و نظرات درج شده مربيان 
و متخصصان، به عنوان داده، جهت انجام عمليات آمارى از آن استخراج 

شدند.
روشهاى آمارى: از آمار توصيفى (انواع جداول) جهت توصيف يافته ها، 
از آزمون كلموگروف اسميرنوف جهت سنجش طبيعى بودن توزيع داده 
ها و از آزمون آمارى ناپارامتريك uمن ويتنى جهت مقايسه ديدگاه هاى 

.(p <0/05 )دوقشر نمونه آمارى استفاده گرديد
يافته هاى تحقيق

باتوجه به جدول 1، ميزان تحصيالت متخصصان تربيت بدنى 77٪  كارشناس 
ارشد و 23٪ دكترى تربيت بدنى بوده و در طبقه مربيان 81/3٪ مربى درجه2، 
10/2٪ مربى درجه 1 و 8/5٪  نيز مربى بين المللى بوده اند. اطالعات تفصيلى 

در جدول 1 بيان شده است.

متخصصان سن
تربيت بدنى

بى پاسخباالتر از4151 - 3150 - 3040 وكمتر از 30
3719891فراوانى
1/3٪12/2٪10/8٪25/7٪50٪درصد

2324831فراوانىمربيان شنا
1/7٪5/1٪13/5٪3940/7٪درصد

ميزان 
تحصيالت

متخصصان 
تربيت بدنى

بى پاسخدكترىفوق ليسانسليسانس
--5717--فراوانى
--23٪77٪--درصد

4312211فراوانىمربيان شنا
18/7٪3/4٪20/3٪57/6٪درصد

سابقه 
مربيگرى در 

رشته شنا

بى پاسخ21 – 1130 – 1020 وكمتر از 10مربيان شنا
2711138فراوانى
13/5٪22٪18/7٪45/8٪درصد

درجه 
مربيگرى

بى پاسخبين المللىدرجه 1درجه 2مربيان شنا
--4865فراوانى
--8/5٪10/2٪81/3٪درصد

جدول (1) ويژگى هاى آزمودنى هاى شركت كننده در پژوهش
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جدول (2) توصيف شاخص هاى استعدديابى شنا استقامتى از ديدگاه مربيان شنا و متخصصان تربيت 

شاخص هاى برتر شناگران استقامتى از نظر مربيان عبارت بودند از: طول كف 
دست، قدرت شناورى، انگيزه درونى، توان هوازى بيشينه، عالقه و تشويق 
والدين و تحمل در برابر تنش (با توجه به جدول 2، در نظر سنجى امتياز 

يشترى كسب كرده اند).
شاخص هاى برتر شناگران استقامتى از نظر متخصصان تربيت بدنى وعلوم 
ورزشى عبارتند از: توان هوازى بيشينه، استقامت عضالنى، مقاومت در برابر 
خستگى، انگيزه درونى ، استقامت عمومى و ظرفيت حياتى  (با توجه به جدول 

2، در نظر سنجى امتياز يشترى كسب كرده اند).
همچنين نتايج نشان مى دهد بين ديدگاه مربيان و متخصصان در شناى 
استقامتى بين شاخص هاى مقاومت در برابر خستگى، چابكى، توان هوازى 
بيشينه، ظرفيت حياتى، درصد چربى بدن، توده خالص بدن، توان بى هوازى، 
انعطاف پذيرى شانه، استقامت عمومى، استقامت عضالنى، سرعت عكس 
العمل و انگيزه درونى در سطح معنى دارى  p<0/05تفاوت معنى دارى وجود 

داشت(جدول3).

متخصصان تربيت بدنىمربيان شنا

يف
انحراف شاخصرد

دامنهحداقلحداكثرمجموعميانگينمعيار
تعداد
انحراف (نفر)

دامنهحداقلحداكثرمجموعميانگينمعيار
تعداد
(نفر)

0/8013/91227523580/764/1230153273قد1
1/043/65201514551/033/7628251473وزن2
فاصله عرضى 3

0/9813/98215514540/724/3331652373دودست

1/043/83207514540/714/1830553273عرض شانه4
5/205/04282534560/814/3832052373طول كف دست5
0/8674/11230523560/8444/1930652373بزرگى كف پاها6
1/193/58204514570/9693/4124951473عرض لگن7
0/6824/44253523570/6324/6434353274انگيزه درونى8
8044/05235523580/8594/1130051473/شجاعت9

تحمل در برابر 10
0/8254/29240523560/8484/3432152374تنش

0/7344/12235532570/8114/0729352372تمركز11
مقاومت در 12

0/7814/35235523540/4914/7635253274برابر خستگى

پيشينه ورزشى 13
0/8773/56196514550/9833/5126051474والدين

عالقه تشويق 14
0/9064/30245514570/7994/2731652374والدين

انعطاف پذيرى 15
0/8544/13231513560/6674/4933252373شانه

انعطاف پذيرى 16
0/8854/28227523530/6814/3031452373مچ پا

انعطاف پذيرى 17
8304/04226523560/87414/029351473/ستون مهرها

0/7574/13223523540/9413/8628651474قدرت18
استقامت ١٩

0/7364/36231532530/4494/8238753274عضالنى

استقامت ٢٠
0/7454/38228523520/4784/8334353271عمومى

0/9333/81206523540/8905/5926651474سرعت٢١
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ادامه جدول (2) توصيف شاخص هاى استعدديابى شنا استقامتى از ديدگاه مربيان شنا و متخصصان تربيت 

 جدول (3) مقايسه ديدگاه متخصصان تربيت بدنى و مربيان شنا در خصوص شاخص هاى استعداديابى شناى استقامتى

متخصصان تربيت بدنىمربيان شنا

يف
انحراف شاخصرد

دامنهحداقلحداكثرمجموعميانگينمعيار
تعداد
انحراف (نفر)

دامنهحداقلحداكثرمجموعميانگينمعيار
تعداد
(نفر)

سرعت عكس 22
0/8124/02217523540/7813/6025951472العمل

0/7514/25234532550/7404/4232752374هماهنگى23
0/9134/02221532550/8693/6426951474چابكى24
توان هوازى 25

0/534/47246532550/3544/8936253274بيشينه

0/8394/22228523540/7184/6134151474ظرفيت حياتى26
درصد چربى 27

0/9313/80209523551/034/1230551474بدن

توده خالص 28
0/9823/64193523530/7974/0930353474بدن

0/8403/87213523551/123/2424051474توان بى هوازى29
0/5644/72255532540/7074/5633352373قدرت شناورى30

يف
نتيجهU Dfp شاخصرد

1,4620,144-1821قد1

p شاخص هاى مذكور غير معنى دار بوده
و نشان مى دهد بين ديدگاه مربيان شنا و
متخصصان تربيت بدنى و علوم ورزشى

در خصوص اين شاخص ها  در شناى استقامتى
تفاوت معنى دار وجود ندارد.

1,0880,276-1791وزن 2
1,9530,051-1597فاصله عرضى دودست3
1,6460,100-1655عرض شانه 4
0,5290,597-1943طول كف دست5
0,5800,562-1930بزرگى كف پاها6
1,0960,273-1856عرض لگن7
1,3620,173-1775هماهنگى8
0,5320,595-2010شجاعت9
0,5200,603-1971تحمل در برابر تنش 10
0,2390,811-2005تمركز11
1,3440,179-1753قدرت شناورى12
0,5030,615-1935پيشينه ورزشى والدين13
0,6410,522-1982عالقه تشويق والدين14
1,2620,206-1750سرعت15
0,4440,657-1852انعطاف پذيرى مچ پا16
0,1820,856-2008انعطاف پذيرى ستون مهرها17
1,4950,135-1709قدرت18
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بحث و نتيجه گيرى 
شاخص هاى آنتروپومتريك: از نظر مربيان شنا و متخصصان تربيت بدنى 
در شناگران استقامتى شاخص هاى طول كف دست، بزرگى كف پاها و قد 
مهمترين عوامل آنتروپومتريك هستند. نتايج نشان داد بين هيچكدام از 
شاخص هاى آنتروپومتريك استعداديابى شناى استقامتى از ديدگاه مربيان 
شنا و متخصصان تربيت بدنى تفاوت معنى دارى وجود ندارد. يافته هاى حاضر 
با پژوهش هاى جانگلور و براون(1992)، سوكولواس(2005)، و النى الونيتو 
(1994) همسو مى باشد. آزمودنيهاى اين پژوهش ميزان تاثير شاخص قد در 
استعداديابى شناگران استقامتى را زياد و خيلى زياد ارزيابى كرده اند. جانگلور 
و براون (1992) همبستگى بااليى بين قد و ركورد شناى 200 متر را نشان 
دادند. سوكولواس(2005) ويژگيهاى برجسته يك شناگر ايده ال را قامت 
بلند، دست ها و پاهاى بلند، شانه هاى پهن و باسن باريك مى داند. ارنست 
مگلسكو (2003) معتقد است شناگران بلند قد معموال داراى تواتر استروك 
آهسته تر بوده و نسبت به شناگران كوتاه قد با هر استروك مسافت بيشترى را 
طى مى كنند. البته نسبت طول قد و اندامها در شناگران استقامتى و سرعتى 
متفاوت است.  النى آولونيتو(1994) نشان داد شناگران رشته كرال سينه 
سرعتى و كرال پشت بلندقدتر ازشناگران رشته كرال سينه استقامتى 
 SD ()بودند. تيموسى و همكارانش نيز بيان كردند كه مردان شناگر
short distance، مسافت هاى كوتاه 50 و 100 متر ) بلند قد ترين افراد 

 LDS( long )بوده و داراى بلند ترين طول دست و پا مى باشند و شناگران
distance، مسافت بلند مانند 25 كيلومتر) در هر دو گروه مردان و زنان 

داراى اندام كوچكترى بودند(Lidia,1996). در مورد شاخص وزن نيز اين 
تناسب صادق است. النى الونيتو اعالم كرد در پسران ميانگين وزن بدن 

ادامه جدول (3) مقايسه ديدگاه متخصصان تربيت بدنى و مربيان شنا در خصوص شاخص هاى استعداديابى شناى استقامتى

يف
نتيجهU Dfp شاخصرد

3,3270,001-1429مقاومت در برابر خستگى19

P شاخص هاى مذكور  معنى دار بوده
و نشان مى دهد بين ديدگاه مربيان شنا و
متخصصان تربيت بدنى و علوم ورزشى

در خصوص اين شاخص ها  در شناى استقامتى
تفاوت معنى دار وجود دارد.

2,1560,031-1608,5چابكى20
4,9740,000-1235توان هوازى بيشينه21
2,9540,003-1463ظرفيت حياتى22
2,1850,029-1599درصد چربى بدن 23
2,600,009-1455توده خالص بدن24
3,3570,001-1361توان بى هوازى25
2,4970,013-1588انعطاف پذيرى شانه26
4,2160,000-1201استقامت عمومى27
4,2270,000-1272استقامت عضالنى28
2,9150,004-1394سرعت عكس العمل 29
1,9930,046-1744انگيزه درونى 30

در استقامتى ها و قورباغه روها و در دختران در استقامتى ها و پروانه روها 
كمتر بوده است(Lidia,1996). احتماال از آنجا كه شناگران استقامتى 
تمرينات قدرتى و سرعتى كمترى نسبت به شناگران سرعتى انجام 
مى دهند، توده عضالنى كمترى دارند كه همين امر سبب كمتر بودن 

وزن بدنشان نسبت به شناگران سرعتى مى باشد.
شاخص هاى روانى اجتماعى: مهمترين شاخص هاى روانى – اجتماعى 
استعداديابى شناگران استقامتى از ديدگاه آزمودنى ها عبارتند از: انگيزه 
درونى، تحمل در برابر تنش، مقاومت در برابر خستگى و هماهنگى. نتايج 
آزمون آمارى نشان داد كه بين ديدگاه اين مربيان و متخصصين در تبيين 
شاخص هاى روانى-اجتماعى استعداديابى شناى استقامتى بين شاخص هاى 
انگيزه درونى (p =0/046) و مقاومت در برابر خستگى  ( p =0/001) در سطح 
P<0/05 تفاوت معنى دارى وجود دارد. نتايج اين اختالف نظرها در گزينش 
شناگران كشور تاثير نامناسب دارد. به عنوان مثال گائينى و همكارانش 
(1385) كشوراعالم كردند: بين ركورد شناى 200 متر با شاخص هاى روانى 
ميزان انگيزش، كنترل احساسات، تمركز و اعتماد به نفس رابطه معنى دارى 
وجود ندارد(گائينى، 1385). همدمى و همكارانش (1391) نيز بين ركورد 

شناى 200 متر و ميزان انگيزش شناگران رابطه معنى دارى وجود نيافتند.
شناگران  خلقى  و  روحى  حالت  كردند  گزارش   (2005) هاله  و  راگلين 
استقامتى بايد باثبات تر از شناگران سرعتى باشد . افراد خاصى مى توانند 
شناگر استقامتى شوند، فردى كه به كار كردن عالقه دارد و آنرا براى خود 
الزام اخالقى مى داند، از شركت در كار هاى سخت روزانه لذت مى برد وحتى 
بيشتر از حد الزم آنرا انجام مى دهد. شناگران استقامتى از كار و رقابت سخت 
چه در تمرين ها و چه در مسابقات لذت مى برند. از رقابت با ساعت لذت 
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مى برند و عالقه زيادى به پيشرفت دارند. شناگران استقامتى به تمركز نياز 
دارند(استاگر،1386).بنابراين شناگران سرعتى و استقامتى از نظر شاخص 

هاى روانى – اجتماعى با يكديگر متفاوت هستند.
بررسى شاخص هاى آمادگى عمومى و فيزيولوژيك: مهمترين شاخص هاى 
اين دسته از ديدگاه آزمودنى ها عبارتند از: توان هوازى بيشينه، انعطاف پذيرى 
شانه، قدرت شناورى، استقامت عضالنى، استقامت عمومى. نتايج آزمون 
آمارى نشان داد كه بين ديدگاه مربيان و متخصصين در تبيين شاخص هاى 
استعداديابى شناى استقامتى بين شاخص هاى انعطاف پذيرى شانه، سرعت 
عكس العمل، چابكى، توان هوازى بيشينه، توان بى هوازى، ظرفيت حياتى، 
درصد چربى بدن، توده خالص بدنى، استقامت عمومى و استقامت عضالنى در 

سطح P<0/05 تفاوت معنى دارى وجود دارد.
همانطور كه از نتايج بر مى آيد، بيشترين اختالف نظر بين دو قشر مريبان و 
متخصصان در تحقيق حاضر معطوف شاخص هاى آمادگى عمومى و فيزيو 
لوژيكى در استعداديابى مى باشد. شايد دليل اين اختالف نظر، كمبود امكانات 
يا عدم تخصص كافى جهت بهره بردن از اين وسايل باشد. احتماال مربيان با 
نگاهى كلى به اندام شناگران، شاخص هاى آنتروپومتريك آنها را بررسى كرده 
و با تمرين در بازه ى زمانى كوتاهى به خصوصيات روانى – اجتماعى آنها پى 
مى برند؛ اما ارزيابى شاخص هاى آمادگى عمومى و فيزيولوژيك به اين سادگى 
نبوده و آزمونها و امكانات خاص خود را مى طلبد. در نتيجه، شايد مربيان از 
اعمال اين موارد در استعداديابى صرف نظر مى كنند كه باعث اختالف  نظر 

بين ايشان و متخصصان تربيت بدنى مى شود. 
حداكثر  بين  دارى  معنى  ارتباط   (1368) همسوكاشف  تحقيقى  در 
اكسيژن مصرفى دقيقه اى با زمان شناى 400 متر كرال سينه يافت كه 
نشانگر اهميت اين عامل در شناهاى استقامتى است. اما معمارى (1381) 
بين ميزان Vo2max دختران شناگر سرعتى و استقامتى تفاوت معنى 
دارى نيافت . گائينى و همكارنش(1386) نيز گزارش كردند كه بين كاركرد 
قلبى عروقى شناگران با ركورد مواد200،400 و 800متر آزاد و200متر 

قورباغه رابطه معنى دارى وجود نداشت.
غير همسو ترين نتيجه تحقيق حاضر با پژوهشهاى پيشين در خصوص 
درصد چربى بدن مى باشد. آزمودنيهاى اين پژوهش معتقدند درصد 
در  اين  باشد.  زياد  خيلى  يا  زياد  بايد  استقامتى  شناگران  بدن  چربى 
حالى است كه محققان فراوانى ارزش چربى بدنى كم يا خيلى كم را 
براى شناگران استقامتى بيان داشته اند. سايدرز و بلوم فيلد نشان دادند 
شناگران نخبه به تيپ بدنى اكتومورف گرايش دارند كه در مقايسه با 
تيپ آندومورف نسبتا الغر و در مقايسه با افراد موزومورف، عضالنى الغر 
ناميده مى شوند. نظر مربيان و متخصصان در خصوص شاخص درصد 
چربى بدنى احتماال در چينش تركيب شناگران تيم ها اثر خواهد داشت. 
در همين راستا گائينى وهمكارانش (1386) گزارش كردند بين درصد 
چربى بدنى شناگران با ركورد مواد200،400 و 800متر آزاد رابطه معنى 

دارى وجود نداشت. همچنين ميزان درصد چربى بدنى شناگران سرعتى 
 LDS( long و استقامتى بايد متفاوت باشد. النى الونيتو در شناگران
distance، مسافت بلند مانند 25 كيلومتر) در هر دو گروه مردان و زنان 

درصد چربى باالترى را يافت كه اين موضوع مى تواند موجب تعادل بيشتر و 
 .(Avlonitou,1994)نيز وجود يك عايق حرارتى براى اين شناگران مى باشد
 LBM، BF%، BMI ،اما معمارى (1381) بين شاخص هاى نوع پيكرى

دختران شناگر سرعتى و استقامتى تفاوت معنى دارى نيافت.
در مجموع مى توان نتيجه گرفت كه مربيان شنا و متخصصان تربيت بدنى در 
مورد تعداد زيادى از شاخص هاى استعداديابى شناى استقامتى، از جمله طول 
كف دست، بزرگى كف پا، انگيزه درونى، تحمل در برابر تنش، توان هوازى 
بيشينه و استقامت عمومى اتفاق نظر داشته و در مورد تاثيرگذارى آنها در روند 
شناسايى شناگران مستعد استقامتى همسو مى باشند. لذا پيشنهاد مى شود 
مربيان شنا در روند كشف شناگران نخبه، اين شاخص هاى مشترك را نسبت 

به ساير شاخص ها در اولويت قرار دهند.
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