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سال  9تا  6بررسی و آنالیز فواید ورزش شنا بر سالمت بدن و رشد بدن کودکان 

 در یک دوره یک ساله
 

 فاطمه ستارزاده

 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی رشت پل تالشان  

 

 چکیده

شنا کردن را در بازه زمانی یک سال مورد ساله را با  9تا  6این مقاله رابطه بین رشد و سالمت بدن و عملکرد فیزیکی کودکان 

بررسی و تحلیل قرار می دهد. فرضیه اصلی این است که اندازه بدن و سالمت بدن خوبی برای کودکان که شنا می کنند موجود 

 برای انتخاب بهترین پیش بینی کننده 1از رگرسیونبرای این منظور است. عملکرد سن/جنس نیز مورد بررسی قرار می گیرد. 

های عملکرد شنا استفاده میشود. میزان رشد، وزن و سالمت بدن بهترین موارد پیش بینی کننده عملکرد شنای کودکان در هر 

دسته ای از فعالیت های روزانه آنهاست. در اینجا عالوه بر معرفی مزایای شنا برای کودکان نتیجه اصلی این است که این مساله 

تری را برای محاسبه شبکه عوامل تأثیرگذار در خود بگنجانند، ما قصد  های تحقیقاتی پیچیده را که تحقیقات آینده باید طرح

 داریم این مورد را تحلیل کنیم و نتایج این تحلیل را مورد بحث قرار دهیم. 

 

 شنا کردن، ورزش، فعالیت روزانه، سالمت کودکان.هاي کلیدي:  واژه

 

                                                           
1 regression 



 ورزشی علوم و بدنی تربیت مطالعات

 121 -132، صفحات 1041 بهار ،1 شماره ،7 دوره

122 

 

 مقدمه -1

راهی عالی برای تثبیت اهمیت سبک زندگی سالم است. یکی از عمده ترین مزیت های شنا آشنا ساختن کودکان در هر سنی 

کردن این است که به کودکان اجازه می دهد به طور طبیعی ماجراجو و سرگرم شوند. تحقیقات انجام شده در این زمینه نشان 

النی تری نسبت به سایر انواع ورزش ها، ورزش داده است که کودکان و هم بزرگساالن تمایل دارند در زمان شنا برای مدت طو

 کنند. 

درصد در آب تا گردن شناور است، که شنا را به یک ورزش کم تاثیر و در عین حال پر انرژی برای کودکان  94بدن انسان 

وری تبدیل می کند. همچنین نسبت به هر ورزش یا تمرین دیگری فشار کمتری به بدن وارد می کند. عالوه بر این، شنا

طبیعی آب و تأثیر آن بر بدن انسان نسبت به سایر ورزش ها آرامش بخش تر است. یکی از اصلی ترین فواید فیزیکی شنا این 

معروف هستند، « مواد شیمیایی احساس خوب»یا « هورمون های شادی»است که اندورفین ترشح می کند. اندورفین ها که به 

 . 2ها را سرحال نگه می دارندخلق و خوی کودکان را تقویت کرده و آن 

تا  24ثابت شده است که شنا یک شکل موثر ورزش برای ذهن و بدن است. این یک رژیم ورزشی مشترک عالی است که حدود 

درصد تحرک بیشتری نسبت به بسیاری از ورزش های زمین بازی ایجاد می کند. در عین حال، تمرینی چالش برانگیز ارائه  34

مفاصل و بافت های همبند بدن خیلی سخت نیست. شنا ظرفیت قلبی عروقی را افزایش می دهد و در عین می دهد که برای 

حال قدرت عضالنی را افزایش می دهد و جایگزین خوبی برای فعالیت های سنگین مانند بسکتبال، دویدن و وزنه برداری است 

3(. 2424) یو لی و همکاران 
 

شنای کودکان تأثیر بگذارد. تحقیقات قبلی رشد حرکتی حداقل سه عامل مهم را عوامل زیادی ممکن است بر عملکرد 

( گزارش داد که آموزش آبی به طور 1996شناسایی کرده است: تمرین در آب، رشد بدنی و نگرش کودک در مورد آب. ارباگ )

ماه تأثیر می گذارد. مک گرو قابل توجهی بر عملکرد کودکان پیش دبستانی در شش دسته از وظایف در طول یک دوره گرم 

( مشاهده کرد که تغییرات در تناسب بدن جانی و جیمی بین دوران نوزادی و مدرسه، رفتار شنای آنها را تغییر می 1939)

( دریافت که نگرانی کودک پیش دبستانی در مورد آب تأثیر منفی بر عملکرد شنای خاص دارد. نتایج 1991دهد. ارباگ )

مورد رفتار شنای کودکان اطالعات علمی در مورد چندین عامل مهم ارائه کرده است. با این حال، آنها تحقیقات قبلی در 

 اطالعاتی در مورد اهمیت نسبی خود ارائه نکرده اند. 

این تحقیقات بر تأثیر اندازه بدن و همچنین توده بدن بر عملکرد شنای کودکان پیش دبستانی متمرکز بودند. همچنین تفاوت 

سن/جنس در عملکرد را مورد بررسی قرار دادند. رابطه بین اندازه بدن و توده بدن و عملکرد فیزیکی کودکان در سن  های

مدرسه به خوبی مستند شده است. اندازه بدن با عملکرد همبستگی متوسطی دارد و توده بدن یا چاقی همبستگی منفی پایینی 

در مقابل، رابطه بین رشد فیزیکی و عملکرد شنا در کودکان به خوبی درک  (.1994؛ اسالتر و همکاران 1971دارد )مالینا 

( گزارش داد که 1977نشده است. فقط چندین مطالعه خوب طراحی شده در مورد این موضوع تکمیل شده است. متسون )

نتایج تجزیه و تحلیل  ساله است. 12چندین اندازه گیری اندازه بدن پیش بینی کننده خوبی برای عملکرد در شناگران دختر 

                                                           
2 SusanPetterson ،QiaozhiL  and NicholasAshbolt, Water Research, Volume 188, 1 January 2021, 116501, Screening Level Risk Assessment 

(SLRA) of human health risks from faecal pathogens associated with a Natural Swimming Pond (NSP). 

 
3 YueLi،LeileiChen, HaipuLi, FangyuanPeng, XinyiZhou, ZhaoguangYang, Chemosphere, Volume 254, September 2020, 126872, 

Occurrence, distribution, and health risk assessment of 20 personal care products in indoor and outdoor swimming pools 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043135420310368#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00431354
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00431354/188/supp/C
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0045653520310651#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0045653520310651#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00456535
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00456535/254/supp/C


 ورزشی علوم و بدنی تربیت مطالعات

 121 -132، صفحات 1041 بهار ،1 شماره ،7 دوره

123 

 

تمایز گام به گام با کنترل برای سطح سن و بلوغ نشان داد که سه مورد از پنج بهترین پیش بینی اندازه گیری اندازه بدن بود: 

گیری کارایی مهارت و تجربه قبلی آبی بودند  کننده دیگر، اندازه بینی (. دو پیش0قد، وزن، و دور ران )چربی اصالح شده

(Matheson 1977). Kanitz دریافتند که اندازه و بلوغ بدن با عملکرد شناگران مرد جوان مرتبط است، و ایشان دریافتند )

که اندازه عضالت دوسر مهم ترین ویژگی تأثیرگذار است. این مطالعات نشان داد که اندازه بدن به میزان قابل توجهی به مهارت 

ند. با این حال، اطالعات بسیار کمی در مورد رشد فیزیکی و عملکرد شنای شنای ورزشکاران نخبه در سن مدرسه کمک می ک

 کودکان پیش دبستانی وجود دارد. 

تحقیقات قبلی همچنین نشان داده است که عملکرد شنا با افزایش سن در طول سال های پیش دبستانی بهبود می یابد و 

ساله وظایف حرکتی را در سطح  0و  3زارش داد که دختران ( گ1991شواهدی برای تفاوت های جنسیتی وجود دارد. ارباگ )

ساله وظایف حرکتی: عقب را در سطح کمتری  1و  0پیشرفته تری نسبت به پسران هم سن انجام می دهند. و اینکه پسران 

با  نسبت به همساالن خود انجام دادند. یکی از محدودیت های تحقیقات تکمیل شده شنا این است که تفاوت های فردی

عواملی مانند رشد فیزیکی و نگرش کودک در مورد آب به ندرت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بنابراین، اثرات عالقه ممکن 

است پنهان شده باشد. محققان توسعه حرکتی از این مشکل آماری آگاه هستند. با این حال، تعداد کمی از آنها مطالعاتی را 

های فردی مرتبط با چندین عامل تأثیرگذار بالقوه طراحی  د. این تحقیق برای توضیح تفاوتبرای غلبه بر آن طراحی کرده ان

 ;Erbaugh 1984شده است. بنابراین باید سطح دانش در مورد رشد مهارت در کودکان خردسال را بهبود بخشد )

Espenschade and Eckert 1980).  بدن و عملکرد شنای کودکان این مطالعه به بررسی رابطه بین اندازه بدن و توده

پیش دبستانی پرداخت. همچنین رابطه بین متغیرهای رشد فیزیکی منتخب، سن، جنسیت و عملکرد شنا را بررسی کرد. چهار 

( آیا بعد از در نظر گرفتن اندازه و 2( آیا اندازه بدن و توده بدن با عملکرد شنا مرتبط است؟ )1سؤال تحقیق عبارت بودند از: )

( با توجه به اینکه هیچ اطالعاتی در مورد رشد بدنی وجود 3دن، سن و جنسیت با عملکرد شنا مرتبط خواهد بود؟ )توده ب

( بهترین پیش بینی کننده های عملکرد شنا در کودکان پیش 0ندارد، آیا سن و جنسیت با عملکرد شنا مرتبط خواهد بود؟ )

اضافی از نظر آماری کنترل شد: میزان تمرینات آبی قبلی و میزان نگرانی دبستانی چیست؟ برای پاسخ به این سؤاالت دو عامل 

از آب. تحقیقات قبلی نشان داده است که این دو عامل به طور قابل توجهی بر رشد مهارت شنای کودکان پیش دبستانی تأثیر 

(S. Audrey 2012)می گذارد 
1 

 

 برترین فواید شنا براي سالمتی کودکان

ر گرفتن شیوه زندگی بی تحرک کودکان امروزی، والدین اغلب نگران این هستند که چگونه آنها را وادار کنند امروزه با در نظ

زمان کافی را در خارج از منزل سپری کنند. فقدان ورزش بدنی باعث می شود کودکان از استقامت و انعطاف پذیری بدن بهره 

ها، شنا می  برای کودکان در حال رشد می شود. برای همه این نگرانیمند نباشند که این امر باعث ایجاد وضعیت نامناسبی 

تواند با تمام اقدامات ایمنی کافی، پاسخ کاملی باشد. فواید متعدد شنا برای سالمتی کودکان، آن را به یکی از بهترین 

                                                           
4 Modified fat 

5 S.AudreyaB.W.WheelerbJ.MillscY.Ben-Shlomod, Public Health, Volume 126, Issue 11, November 2012, Pages 976-981, Health promotion 

and the social gradient: The free swimming initiative for children and young people in Bristol 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0033350612002727#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0033350612002727#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0033350612002727#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0033350612002727#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00333506
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00333506/126/11
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 )باید آن را بیاموزد. کند. همچنین این یک مهارت زندگی بسیار ارزشمند است که کودک شما  های ورزش تبدیل می حالت

Sarva Mangala Praveena 2015)
6

 

 

7فواید شنا براي سالمتی کودکان
 

می توان متذکر شد که شنا به کاهش  شنا یک فعالیت فوق العاده مفید است و فواید زیادی برای سالمتی کودکان دارد. البته

 وزن نیز کمک می کند. با این حال، مزایای همچون از قبیل زیر موجود است:

 حفظ وزن مطلوب بدن -1

 افزایش قدرت، انعطاف پذیری و تناسب اندام  -2

 افزایش قدرت و توان عضالنی -3

 آمادگی جسمانی )ارائه یک تمرین کل بدن که به حفظ فرم عالی کمک می کند( -0

 رسانی بهتر برای پوست که باعث نرمی و لطافت پوست می شود و از خشکی آن جلوگیری می کندآب -1

 بهبود سالمت قلب به دلیل ورزش قلبی عروقی -6

 

 چرا کودک شما باید شنا یاد بگیرد؟

 آموزش شنا به کودکان در اسرع وقت بسیار مهم است. در اینجا دلیل آن است:

 کودک توانایی مقابله با سقوط تصادفی در آب را دارد. همچنین این یک مهارت  دانستن نحوه شنا تضمین می کند که

 نجات بخش است که پس از آموختن، هرگز نمی توان آن را فراموش کرد. 

  والدین افرادی که غذا می خورند خوششان می آید که یک جلسه در استخر اشتها را افزایش می دهد. از سوی دیگر، شنا

پیشگیری از چاقی در دوران کودکی که یک نگرانی رو به افزایش سالمتی است، کمک می کند. این به برای کاهش وزن به 

 نوبه خود می تواند به پیشگیری/کنترل دیابت نوجوانان کمک کند. 

  ،شنا همچنین رویکردی هدفمند ارائه می دهد و روحیه رقابتی سالم را تقویت می کند. زمانی که کودک در آب راحت شود

تاق تعیین اهداف برای خود و بهبود زمان بندی خود می شود. این روند در ایجاد بزرگساالنی با انگیزه و عملکرد باال کمک مش

 زیادی خواهد کرد. 

  عالوه بر این، شنا یک راه عالی برای خنک ماندن، درگیر شدن و فعال ماندن است. در این فرآیند، کودک شما اعتماد به

 فزایش می دهد، ضربات خود را کامل می کند و حتی ممکن است وارد لیگ رقابتی شود. نفس خود را در آب ا

  می افزاید و استخر را به مکانی عالی جدای از تسلط بر ضربات مختلف در شنا، بازی های آبی نیز وجود دارد که به تفریح

 برای فعالیت های گروهی و تمرینات تبدیل می کند. 

 

                                                           
6 Sarva MangalaPraveena, Norfasmawati , MohdPauzi, Munashamimi, HamdanShaharuddin,  MohdSham,  Marine Pollution Bulletin, 

Volume 92, Issues 1–2, 15 March 2015, Pages 222-226 , Assessment of swimming associated health effects in marine bathing beach: An 

example from Morib beach (Malaysia) 

7YoumingXiongaXinranLibMengXiongaSindhuVikashcPanLiubMengWangbYufanZhubWenYuanbQiupingZhangbBoqiaoFuaCaiqinQina, 

International Journal of Biological Macromolecules, Volume 118, Part B, 15 October 2018, Pages 2092-2097, Chitosan combined with 

swimming promotes health in rats 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0025326X15000193#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0025326X15000193#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0025326X15000193#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0025326X15000193#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0025326X15000193#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/0025326X
https://www.sciencedirect.com/science/journal/0025326X/92/1
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0141813018308791#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0141813018308791#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0141813018308791#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0141813018308791#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0141813018308791#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0141813018308791#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0141813018308791#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0141813018308791#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0141813018308791#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0141813018308791#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0141813018308791#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01418130
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01418130/118/part/PB
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 شنا، رشد و توسعه

هایی منحصر به فرد هستند و شنا سرگرم کننده است. خوشبختانه، این تصور غلط  ای بیشتر کودکان، شنا و ورزش فعالیتبر

رایج دوران کودکی می تواند توسط والدین به نفع رشد جسمی پسران و دخترانشان استفاده شود. حتی اگر کودکان استخر شنا 

ط می کنند، شنا در واقع فعالیتی است که تمام جنبه های آمادگی جسمانی را را با دوستان، آب پاشیدن و زمان بازی مرتب

(. ورزش های معمولی که کودکان با خوشحالی در آن 1بهبود می بخشد و به رشد سالم دوران کودکی کمک می کند شکل )

الت سالمتی رایج کودکان شرکت می کنند به آنها کمک می کند تا به بزرگساالن متناسب تبدیل شوند و خطر ابتال به مشک

مانند دیابت و چاقی را کاهش می دهد. شنا قدرت، هماهنگی و تعادل را به دلیل ویژگی های دوسویه اش بهبود می بخشد. 

 Martaساله مناسب است، باقی می ماند ) 92ورزش های آبی برای یک کودک به همان اندازه که برای یک کودک 

Moyano 2016 .)9 

 
 میزان رشد کودکان نسبت به فعالیت آبی :(1شکل )

 

 تناسب اندام و سالمت در کودکان

 2442 تناسب اندام نه تنها برای سالمت جسمانی مهم است، بلکه نقش مهمی در سالمت روان نیز دارد. یک مطالعه در سال

وابستگی مشترک همه عناصر سالمتی یک فرد را نشان داد. بدن انسان به طور کلی عمل می کند. یعنی اگر کودکی در 

وضعیت جسمانی نامناسبی باشد، ظرفیت های ذهنی او آسیب می بیند. بنابراین رشد جسمانی در کودکان جزئی از رشد فکری 

دهد، خلق و خو را باال  شماری جسمانی، ظرفیت یادگیری را افزایش می اید بیو عاطفی کودکان است. ورزش منظم عالوه بر فو

کند. شنا یکی از معدود فعالیت های بدنی است که برای هر چهار حوزه تناسب اندام مفید  برد و اتکا به خود را تشویق می می

را به بازوها و پاها پمپاژ می کند. این باعث است. از آنجایی که شنا مستلزم استفاده از کل بدن است، قلب به طور مداوم خون 

افزایش استقامت قلبی عروقی و بهبود گردش خون می شود. عالوه بر این، تنفس عمیق و ریتمیک که شنا به آن نیاز دارد، 

                                                           

8 Marta Moyano, Björn Illing, Philip Peschutter, Klaus B.HuebertMyron A.Peck, Comparative Biochemistry and Physiology Part A: 

Molecular & Integrative Physiology, Volume 197, July 2016, Pages 23-34, Thermal impacts on the growth, development and ontogeny of 

critical swimming speed in Atlantic herring larvae 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1095643316300411#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1095643316300411#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1095643316300411#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1095643316300411#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/10956433
https://www.sciencedirect.com/science/journal/10956433
https://www.sciencedirect.com/science/journal/10956433/197/supp/C
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فراهم عملکرد تنفسی را بهبود می بخشد و ریه ها را تقویت می کند. مقاومت در برابر فشار و آب، تمرینی را برای کل بدن 

های مختلف شنا طیف وسیعی از  شود، در حالی که سکته کند، که منجر به تقویت عضالنی کلی برای استقامت و قدرت می می

 (2424دهد. )یو لی و همکاران  پذیری را افزایش می دهد که انعطاف حرکات را ارائه می

ند که با افزایش سن می توان آنها را حفظ کرد. از شنای تفریحی همچنین به کودکان کمک می کند تا عادت هایی را ایجاد کن

آنجایی که آب اکثر وزن افراد را تحمل می کند، شنا یکی از کم تاثیرترین ورزش های موجود است. حداقل فشار روی مفاصل 

دویدن یا اعمال می شود که از افراد در برابر آسیب محافظت می کند و ناراحتی مفاصل را از بین می برد. برخالف آهسته 

دوچرخه سواری، شنا بدون توجه به دفعات یا مدت آن یک تجربه بدون درد و بی ضرر است. نوزادان و کودکان نوپا می توانند 

در آب بهره ببرند. به نوبه خود، از آنجایی که کودکان با عشق به آب و از مزایای ورزش در یادگیری شنا، تحت پوشش تفریح 

 ا بزرگ می شوند، به یک خروجی ورزش مجهز می شوند که می تواند برای تمام عمر باشد. احساس راحتی در دانش شن

 

 روش و نمونه انتخابی

سال را  9تا  6دختر در بازه سنی  30 پسر و 34در این مطالعه ما قصد داریم یک ازمایش نمونه ای انجام دهیم برای این کار ما 

دقیقه ای در هفته برای یک دوره کم  34رکت کنندگان برنامه دو درس شنا . ش2مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم شکل 

جمع آوری شده توسط مربی رسمی فدراسیون شنا و نجات غریق و هفته در طول یک سال دریافت کردند ) اطالعات 

ه خانوادگی و (. اطالعات مربوط به پیشینهیدروتراپیست رسمی فدراسیون و کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی گردآوری شد

تجربه شنای قبلی کودکان در طول سال قبل از مطالعه از والدین به وسیله پرسشنامه کتبی به دست آمد. متغیرهای زمینه 

 94سال است.  31خانوادگی شامل سن، شغل و تحصیالت هر یک از والدین و اندازه خانواده می باشد. میانگین سنی والدین 

 01درصد از پدران و  94آکادمیک داشتند. اکثریت مادران خانه دار بودند. -ای یا حرفه ایدرصد از پدران سمت های حرفه 

درصد از مادران در مدارس فوق لیسانس یا حرفه ای تحصیل کرده بودند. میانگین تعداد فرزندان در هر خانواده دو نفر بود. 

شنا در محیط های کم عمق مانند استخر شنا؛ میزان  متغیرهای زمینه شنای کودکان شامل: میزان فعالیت دوش گرفتن؛ میزان

درصد از  74شنا در استخر یا دریاچه شهری؛ و میزان نگرانی از آب هشتاد و پنج درصد از کودکان زیر دوش بازی می کردند و 

یک بار در شرکت هفتگی در فعالیت های استخر در طول ماه های تابستان لذت می بردند. شصت درصد از کودکان نیز حداقل 

درصد از کودکان گهگاه از آب می ترسیدند. تجزیه و  14هفته در استخر شهرداری خود یا دریاچه مجاور شنا می کردند. تقریباً 

تحلیل یک طرفه واریانس داده های فراوانی برای خانواده و متغیرهای زمینه شنا، تفاوت های غیر معنی داری را بین دو گروه از 

های خانوادگی و همچنین تجارب شنای قبلی، عوامل سوگیری در مطالعه حاضر نبودند. همه  بنابراین ویژگی کودکان نشان داد.

 . 3والدین در مورد روش آزمایش مطلع شدند و آنها با شرکت فرزند خود موافقت کردند شکل

 

 جمع آوري و پردازش اطالعات

( وظایف هر دسته به ترتیب Erbaugh 1990باگ انجام دادند )کودکان دو دسته از تکالیف شنا را از مقیاس درجه بندی ار

برای دسته های مربوطه نمره داده شد. دسته  11یا  10و سخت ترین کار  1سختی مرتب شدند. ساده ترین کار به عنوان 

کننده یا وظیفه بود که در آن کودک وضعیت مستعد خود را حفظ می کرد و با یا بدون کمک معاینه  10حرکت: جلو دارای 

 11. 1کودک با کمک ما به فاصله حداقل )»این بود:  7دستگاه شناور، خود را به حرکت در می آورد. به عنوان مثال، سطح 
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متری خود را به حرکت در می آورد. کودک از سکته مغزی انسان استفاده می کند. معاینه کننده هیچ کمکی نمی کند زیرا او 

ار دارد. حرکات بازو در زیر آب با جلوه های پیشرانه پارو می زنند. حرکات پا یک حرکت متری کودک قر 2-1. 1در فاصله 

 (. Erbaugh 1981« )اینچ است. سر باالی آب است 01رکاب زدن با برخی اثرات حمایتی و پیشران است. موقعیت تقریباً 

ایستاده بود و با کمک یا بدون کمک  کار بود که در آن کودک در وضعیت خوابیده به پشت 11دسته حرکت: پشت دارای 

دسته  3کودکان با توجه به شرایط سنی و جسمی و همکاری به معاینه کننده یا دستگاه شناور، خود را به حرکت درآورد. 

تقسیم شده و با فاصله یک متری تا دو متری از مربی با صدای سوت یک دسته با نودل و یا تخته شنا و یک دسته بدون کمکی 

ت های یکسانی انجام دادند، از جمله دریل های مخصوص به کرال سینه و پشت و در چند جلسه کمکی ها نیز گرفته شد فعالی

 این بود: 9برای مثال سطح از کودکان . 

متر را  1کودک بدون تکیه گاه خود را با فاصله حداقل یک تن به حرکت در می آورد. ممتحن پس از اینکه کودک حداقل )»

و را می گیرد. حرکات بازوهای باله و اسکالینگ برخی از اثرات پیشرانه را ارائه می دهد. آنها همچنین به حفظ طی کرد، ا

وضعیت خوابیده به پشت کمک می کنند. حرکت پا که یک ضربه بال بال ابتدایی است بیشتر جلوه های پیشرانه را ارائه می 

اینچ است. در حین انجام کار، باسن به سرعت به حالت عمودی  01ن دهد. زمانی که کودک شروع به شنا می کند وضعیت بد

 «. می افتد. سر و گوش در آب است

هر کودک دو آزمایش از هر آزمون را تحت شرایط استاندارد انجام داد. یک قاضی و یک شناگر بزرگسال )ممتحن( کودکان را 

حن از کودک خواست اجرا کند و قاضی که روی عرشه دقیقه ای آزمایش کردند. ممت 24به صورت جداگانه در یک جلسه 

متر بود.  3تا  2متر و عمق  21در  21استخر نشسته بود، عملکرد کودک را در هر دسته از وظایف ارزیابی کرد. ابعاد استخر 

یک جلسه  اینچ بود. اندازه گیری رشد فیزیکی قد و وزن در طول 2. 32درجه سانتی گراد و  34دمای آب و اتاق به ترتیب 

IO-min  کودک مایو مخصوص تمرین و کاله و عینک شنا و که درست قبل از آزمون شنا برنامه ریزی شده بود، انجام شد. هر

. آزمایشگر آموزش دیده به طور مستقل دو مجموعه اندازه گیری انجام داد. قد با نزدیک نوشیدنی مخصوص به همراه داشت

لحظه پیرسون تخمین زده شد. تخمین -ن نیم پوند اندازه گیری شد. همبستگی محصولترین میلی متر و وزن با نزدیک تری

. توده بدن با استفاده از  (;Erbaugh 1984های قابلیت اطمینان مشابه آنهایی بود که توسط سایر محققین گزارش شده بود )

 (. 1972مکاران ؛ کیز و ه1990)متر( )فالز  2فرمول استاندارد به دست آمد: وزن )کیلوگرم(/قد 

برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری استاندارد استفاده شد. برای غربالگری داده ها و تجزیه و تحلیل دو متغیره از 

های  کننده بینی آمار توصیفی استفاده شد. رابطه بین عوامل موثر بالقوه و عملکرد شنای کودکان برای انتخاب بهترین پیش

ها و متغیرهای کمکی به منظور ارائه حداکثر اطالعات در مورد روابط  کننده بینی سالمت بدن استفاده شد. پیش عملکرد شنا بر

ترتیب ثابت در دو تحلیل مجزا وارد معادله رگرسیون شدند. روش های آماری  ها و عملکرد شنا، به کننده بینی متقابل بین پیش

 ، استفاده شده است. Erbaugh (1984)مشابهی توسط 
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 کنندگان در آزمون: نمودار مربوط به جنسیت شرکت(2)شکل

 

 

 کنندگان در آزمون: نمودار مربوط به توزیع فراوانی قد و وزن نسبت به سن شرکت (3)شکل
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 9تا  6شنا کردن در کودکان هاي برازش تحلیل مدل ساختاري رابطه بین رشد و سالمت بدن و . شاخص1جدول 

 سال.

نوع شاخص 

 برازش
 شاخص

انحراف  میانگین

 معیار
 وضعیت حد مجاز مقدار

هاي شاخص

 برازش مقتصد

X2/df 1/36 61 19/1 3> تائید 

RMSEA 12 36 401/4 49/4> تائید 

PNFI 14 01 700/4 1/4< تائید 

هاي شاخص

برازش 

تطبیقی یا 

 نسبی

CFI 36 60 926/4 94/4< تائید 

NFI 
 تائید >94/4 946/4 63 36

TLI 11/0 06 910/4 94/4< تائید 

هاي شاخص

 برازش مطلق

GFI 16/1 36 927/4 94/4< تائید 

AGFI 6/9 21 942/4 94/4< تائید 

 

 

ز  2در جدول  تایج مثبت و تایید شده ای ا میانگین رشد بدن در دختران، میانگین رشد بدن در پسران ما ن

یم. و میانگ اورده ا  ین سالمت بدنی و ذهنی آنها بدست 

 : نتایج حاصل2جدول

 نتیجه tمقدار  مسیر

 تائید 49/0 میانگین رشد بدن در دختران 

 میانگین رشد بدن در پسران 

 
 تائید 99/0

میانگین سالمت بدنی و ذهنی بین 

 تمام شرکت کنندگان در آزمون
 تائید 22/6

 

 

مشاهده  9تا  6گرسیون را برای متغیر تاثیر گذار شنا کردن بر میزان رشد و سالمت کودکان توان ضرایب ر. می3در جدول 

 نمود. 
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 : ضرایب رگرسیون رشد و سالمت3جدول

ضریب  بین متغیر پیش

 (ßرگرسیون )

ضریب تأثیر  خطاي معیار

() 

t  سطح

 معناداري

میزان رشد و 

 سالمت بدنی 

321/4 439/4 079/4 23/0 441/4> 

 

دارد. عالمت ضریب  9تا  6تاثیر گذار شنا کردن بر میزان رشد و سالمت کودکان توان گفت که متغیر براساس جدول فوق می

 دهد که متغیر شنا کردن تأثیر مثبت بر تبیین تغییرات میزان رشد و سالمت کودکان دارد. تأثیر نشان می

 

 نتایج:

ارائه شده است. مقادیر قد و  1دازه گیری های انتخابی رشد فیزیکی و عملکرد شنا در جدول میانگین ها و انحرافات استاندارد ان

( مقایسه شد. میانگین و انحراف معیار برای هر اندازه گیری بسیار مشابه بود. نتایج 1977وزن با مقادیر اسنایدر و همکاران )

در رشد بدن در پسران و میانگین سالمت بدنی و ذهنی آنها  میانگین رشد بدن در دختران، میانگینمثبت و تایید شده ای از 

ارائه شده است. این تحلیل بر رابطه بین عملکرد کودکان در هر دسته از وظایف شنا و سن، قد، وزن، توده بدنی و  2جدول 

مرتبط با مقدار  های فردی در عملکرد عنوان متغیرهای کمکی برای محاسبه تفاوت جنسیت متمرکز است. دو متغیر اضافی به

آموزش قبلی آبی و نگرانی در مورد آب گنجانده شد. همبستگی بین متغیرهای کمکی و متغیرهای مورد عالقه و همچنین 

 آورده شده است.  3ضرایب رگرسیون رشد و سالمت در جدول

 

 بحث

را بررسی کرده است. نتایج  9تا  6این یکی از مطالعاتی است که رابطه بین اندازه رشد بدن متاثر از عملکرد شنای کودکان 

نشان داد که بین قد و وزن و عملکرد شنای کودکان دختر و پسر رابطه متوسطی وجود دارد. این یافته مشابه سایر تحقیقات در 

ن مورد رفتار حرکتی کودکان بود. تجزیه و تحلیل داده های رشد اندام هنجاری برای نمونه بزرگی از کودکان یکی از دالیل ای

 دهنده است.  رابطه است که نسبت قد و وزن به میزان فعالیت شنا، بهترین تخمین
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