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نورم ويژگيهاي آنتروپومتريك ورزشکاران زن و مرد ايراني داراي معلولیت

محمدرضا محمودخاني ،1معصومه دوستي ،2صالحه حسني

3

 .1دانش آموخته دکتری آسیب شناسی و حرکات اصالحی دانشگاه تهران
 .2دانشجوی دکتری رفتار حرکتی دانشگاه تهران
 .3دانش آموخته کارشناسی ارشد رفتار حرکتی دانشگاه الزهرا(س)

دریافت  42بهمن 9317؛ پذیرش  47اردیبهشت 9313

واژگان کلیدی
هنجاریابی
پیکرسنجی
ورزش معلولین

چکیده
زمینه و هدف :دادههای آنتروپومتریک می تواند برای گزینش ورزشککارا متکتعده هکداید هدد نکد
ادراد تازه وارد به سوی مناسبترین ورزش هاه بهبود ع لکرد ورزشکیه اسکتاندارد سکازی تجهیکزا و
پیشگیری از بروز آسیب مؤثر باشد .هدف از انجام پژوهش حاضره ارائه نورم ویژگیهای آنتروپومتریک
ورزشکارا دارای معلولید ایرا بود.
روش بررسی :این پژوهش از نوع توصیفی بود .جامعه آماری پژوهشه ه ه ورزشکارا دارای معلولید
حاضر در متابقا قهرمانی کشور رشتههکای متتلکد در سکا  6931بکود 611 .ورزشککار مکرد بکا
میانگین سنی ( )93/19 ±61/16و  633ورزشکار ز با میانگین سنی ( )93/12 ±3/11در پکژوهش
شرکد کردند .میانگینه انحراف استاندارد و دامنه نورم برای متغیرهای منتتب محاسبه شد .تجزیه و
تحلیل اطالعا با نرم ادزار  SPSS 61انجام شد.
یادتهها :نورم دور بازوی استراحتی در مردا ( )99/34±4/13و در زنا ()11/16±4/11ه دور بازوی
منقبض مردا ( )91/2±4/34و زنا ()93/91±1/33ه طو دو زائده اخرمی مردا ( )41/66±9/3و
زنا ()12/36±1/44ه پهنای استتوا بازو در مردا ( )2/63±3/13و در زنا ()1/96±3/14ه طکو
بازو در مردا ( )96/3±1/91و در زنا ()13/96±6/19ه طو ساعد مردا ( )11/24±6/14و زنکا
()14/31±6/11ه طو کد دسد مردا ( )61/12±6/14و زنا ()62/36±6/64ه طو دو دسد بکاز
مککردا ( )621/13±1/33و زنککا ()611/66±63/19ه قککد نشتککته مککردا ( )36/12±1و زنککا
()13/34±1/63ه قد ایتتاده مردا ( )626/11±63/61و زنا ()611/12±61/61ه شکاخ بکازویی
مردا ( )%16/1±4/96و زنا ( )%11/41±1/11میباشد.
نتیجهگیری :یادته هکای ایکن پکژوهش مکی توانکد از منرکر بیومککانیکیه ارگونکومیکیه ع لککردی و
پیشگیری از آسیب ورزشی به هداید هدد ند ادکراد تکازه وارد بکه سکوی مناسکبتکرین ورزشهکای
پارال پیکی ک ک ن اید.

* اطالعا نویتنده متئو  .تلفن33611311329 :
 پتد الکترونیکیmahmoudkhani@ut.ac.ir :
شناسه دیجیتا (10.22084/rsr.2019.18452.1439 :)DOI
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مقدمه
مطالعککه ویژگککیهککای آنتروپومتریککک 6ورزشکککارا ه یکککی از
عناوین پژوهشی پر متاطب اسد که در سکا هکای اخیکر از
جنبههای گوناگو توسعه یادته اسد (اوکتالک و ه ککارا ه
 .)1361ارزیابیهای آنتروپومتریک مزایای روششناسی قابل
توجهی دارد که باعث شده اسکد مکورد توجکه پژوهشکگرا
علوم ورزشی قرار گیرد .سادگی روش اجکراه قی کد پکایین و
در دسککترب بککود تجهیککزا ازمه قابلیککد اجککرای سککری ه
اعتبار و روایی 1قابل قبکو و ککاربرد گتکترده در مطالعکا
ارگونومیکی و بیومکانیکی بکهویکژه بکا اهکداف پیشکگیری از
آسیبهکاه بهبکود ع لککرد ورزشکیه اسکتعدادیابی و هکداید
ورزشی هدد ند و کالسبندی ورزشکارا دارای معلولیکد از
مهمترین عوامل توسعه مطالعا ایکن حکوزه اسکد .بکر ایکن
اساب ارائه یادتههای پژوهشی پیرامو پارامترهکای متتلکد
آنتروپومتریک در ورزشکارا نتبه9ه غیر نتبه و حتی ادکراد
غیککر ورزشکککار مککورد توجککه پژوهشککگرا قککرار دارد (رادو و
ه کارا ه 1361؛ سالکیس و ه کارا ه  .)1363برای مثکا
در مطالعا مت رکز بر شناسایی ورزشکارا نتبه و گزینش
اسککتعدادهای ورزشککیه ابعککاد پیکککری ورزشکککارا 4ه یکککی از
مهمترین شاخ های مورد توجه پژوهشگرا اسد (درنانکدز
و ه کارا ه  )1361و مطالعا متعدد از ارتباط ویژگکیهکای
آنتروپومتریک با ع لککرد 1ورزشککارا رشکتههکای متتلکد
حکایککد دارد (ویتککناپو و ه کککارا ه 1333؛ سککاهکوهیا و
ه ککارا ه  .)1363از سککوی دیگککر در مطالعکا مربککوط بککه
پیشککگیری از آسککیبهککای ورزشککی و در برخککی مککد هککای
بیومکانیکی بروز آسیبه پارامترهای آنتروپومتریک بهعنکوا
یک عامل خطرزای داخلی 1مؤثر بر بروز آسیب معردی شکده
اسد (باهر و ه کارا ه 1331؛ میووایس و ه کارا ه )1332
و از ایککن جهککد اه یتککی ویککژه دارد .ه بنککین در برخککی
ورزش های پارال پیکیه ویژگیهکای پیککری در کالسکبندی
ورزشکارا دارای معلولید 2نقش تعیینکننده دارد.
اهداف جنبش پارال پیکک و تکالشهکای گتکترده بکرای
ن ایش تواناییهای ادراد دارای معلولید در دهکههکای اخیکر
1. Anthropometric Characteristics
2 . Reliability And Validity
3. Elite Athletes
4. Athletes Anthropometric Measures
5. Performance
6. Internal Risk Factor
7. Classification Of Athletes With Disabilities

باعث ادزایش اعتبار و رونق روز ادزو رقابدهای ورزشکی در
بتش معلولین شده اسد .با توجکه بکه توسکعهی روز ادکزو
ورزش در میککا ادککراد دارای معلولیککده توسککعهی ادبیککا
پژوهشی با موضوع پیکرسنجی میتوانکد روشهکای انتتکا
ورزشکارا متتعد و نیز هداید هدد ند ادکراد تکازه وارد بکه
سوی ورزشهای سکازگارتر بکا ویژگکیهکای پیککری دکرد را
تتهیل ن ایده به پیشگیری از بروز آسیبهای ورزشی ک ک
کند و بهبود ع لکرد ورزشککارا دارای معلولیکد را تتکری
ن اید .در بتکیاری از مطالعکاتی ککه روی ورزشککارا سکالم
انجام شده اسد با اسکتفاده از درمکو هکای تت کین درصکد
چربی و یا تعیین تی بدنی 1اطالعا ارزش ندی از ترکیکب
بد  3و نوع پیکری وزشکارا بهدسد آمده اسد (ماسکیدا و
ه کارا ه 1369؛ سکانبز و ه ککارا ه  )1332امکا در ادکراد
معلو استفاده از این درمو ها اغلکب بکا محکدودید مواجکه
اسد (واندواید و ه کارا ه  .)1366برای مثکا از آنجکایی
کککه هککیم درمککولی بککرای تت ککین درصککد چربککی ج عیککد
ورزشکارا پارال پیکی بکا اسکتفاده از ضکتامد چربکی زیکر
پوستی وجود ندارده بهتر اسد از مج وع ضتامد چینهای
پوستی 63و تغییر آ در طو زما بکهعنکوا یکک شکاخ
ارزیابی ترکیب بد بهکره بکرد (آکلنکد و ه ککارا ه .)1361
عالوه بر اینه چو اطالعکا نرمکا در ایکن گکروه ادکراد در
دسترب نیتد نتایج بایکد بکهصکور دکردی تفتکیر شکوند
(وانکککدواید و ه ککککارا ه  )1366ککککه ایکککن متکککأله از
محدودید های مطالعا پیکرسنجی در جامعکه ورزشککارا
دارای معلولید میباشد .ککم بکود پکژوهشهکا و دادههکای
هنجاریابی شده در ایکن گکروه باعکث شکده اسکد در مکورد
بتیاری از پارامترهکای آنتروپومتریکک بکا دقکدا تحقیقکا
منتشر شده مواجه باشیم (آکلنکد و ه ککارا ه  .)1361ایکن
اطالعا بهویکژه بکه منرکور مقایتکهی ورزشککارا نتبکه و
غیرنتبهه گزینش استعدادها و هکداید هدد نکد ادکراد تکازه
وارد بککه سککوی مناسککبتککرین ورزشهککا از اه یککد زیککادی
برخوردار اسد .با توجه به وجود ارتبکاط میکا ویژگکیهکای
آنتروپومتریک با ردتار بیومکانیکی درد بهویژه هنگام اجکرای
مهار های ورزشی و ه بنکین نقکش ایکن عوامکل در بکروز
آسیبهای ورزشیه هدف از این پکژوهش ارائکه نکورم برخکی

8. Somatotype
9. Body Composition
10. Skinfold Thickness
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پارامترهای آنتروپومتریک ورزشکارا مرد و ز ایرانی دارای
معلولید اسد.
مواد و روشها
این پژوهش از نوع توصیفی برای تدوین نورم بکود .جامعکهی
آمککاری پککژوهشه شککامل  121ورزشکککار دارای معلولیککد
جت ی -حرکتی شرکد کننده در متابقا قهرمانی کشکور
سا  31ددراسیو ورزشهای جانبازا و معلولین بود611 .
ورزشکار مرد بکا میکانگین سکنی ( )93/19 ±61/16و 633
ورزشکار ز با میکانگین سکنی ( )93/12 ±3/11بکهصکور
داوطلبانککه در ایککن پککژوهش شککرکد کردنککد .آزمککودنیهککای
پژوهش در رشتههکای پکاراتنیس روی میکزه ویلبکر تنکیسه
پارادو و میدانیه پارا پاور لیفتینگ (مردا ) و پارا بکدمینتو
در متابقا شرکد ن وده بودند.
ت ام انکدازهگیکریهکا از سک د راسکد بکد و بکه روش
انج ن بینال للکی توسکعه آنتروپکومتری حرکتکی )ISAK(6
انجام گردد .ازم بهذکر اسکده بکر اسکاب محکدودیدهکای
مربککوط بککه نق ک عمککو یککا معلولیککده اصککالحاتی در روش
اندازهگیری انجام شد .برای مثا در ادراد دارای دلکج مغکزی
ه ی پلژی 1س د راسده قط عمو س د راسکد یکا دارای

ناهنجاری شدید سکاخت انی در سک د راسکد بکد انکدازه
گیریها از س د چ بد انجام شد (واندواید و ه کارا ه
.)1366
برای اندازهگیری پهنای بازو 9ه داصکله دو زائکده آخرمکی
کتد4ه طو کد دسکد1ه بکازو 1و سکاعد 2از ککولیس دلکزی
ستکورف 1با دقد  3.6سانتیمتر استفاده شد .انکدازهگیکری
دور بازو در حالد اسکتراحد 3و منقکبض63ه طکو دو دسکد
باز66ه با استفاده از متر نواری اف کین 61با دقد  3.6سانتی
متر انجام شد .ه بنین اندازهگیری قد ایتتاده و نشتته بکا
قدسنج دیواری سکا 69با دقد  3.6سانتیمتر انجام شکد .بکه
عالوه اندازهگیری قد ایتتاده و نشتته با قدسنج دیکواری بکا
دقد  3.6سانتیمتر انجکام شکد .بکرای محاسکبهی شکاخ
بازویی از درمو زیر استفاده شد (آکلند و ه کارا ه :)1333
طو بازو *633 /طو آرنج = شاخ

بازویی -زند

اعالیی64

یافتهها
میانگینه انحراف اسکتاندارد و دامنکهی نکورم (یکک انحکراف
استاندارد بااتر و پایینتر از میانگین) دادهها بکرای مکردا و
زنا جداگانه محاسبه شد.

جدول  :9نورم شاخصهای آنتروپومتریك ورزشکاران مرد دارای معلولیت
متغیرهای آنتروپومتریک

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

دامنه نورم

دور بازو در وضعید ریلکس ()cm
دور بازو منقبض و خم ()cm
طو دو زائده اخرمی کتد ()cm
پهنای استتوا بازو ()cm
طو استتوا بازو ()cm
طو ساعد ()cm
طو کد دسد ()cm
قد ایتتاده ()cm
قد نشتته ()cm
طو دو دسد باز ()cm
شاخ بازویی (درصدی از طو )

612
614
611
621
613
613
624
613
696
614
613

99/34
91/23
41/66
2/63
96/3
11/24
61/12
626/11
36/12
621/13
%16/1

4/13
4/34
9/33
3/13
1/91
6/14
6/14
63/61
1
1/33
4/96

()11/61 – 92/39
()93/21 – 43/14
()91/16 – 41/36
()1/1 – 2/21
()13/11 – 94/11
()14/6 – 12/91
()62/39 – 13/96
()616/6 – 616/4
()11/12 – 31/12
()623/1 – 611/11
()21/13 – 11/16

پ

6

1. International Society of the Advancement of
Kinanthropometry
2. Hemiplegia
3. Humerus Breadth
4. Biacormial Breath

5. Acromiale-Radiale
6. Radiale-Styloin
7. Mid-Stylion-Dactylion
8. Cescorf
9. Arm Girth Relax
10. Flexed & Tensed
11. Arm Span
12. Lufkin
13. Seca
14. Brachial Index
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شاخ
بازویی

طو کد
طو دو
قد ایتتاده قد نشتته
دسد
دسد باز

81.2

18.67

171.25 178.59

91.57

طو زائده
طو بازو پهنای بازو
آخرومی

طو
ساعد

31.9

25.74

7.19

دور بازو
منقبض

دور بازو
ریلکس

35.7

33.04

42.11
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شکل  :9میانگین شاخصهای آنتروپومتریك ورزشکاران مرد دارای معلولیت
جدول  :4نورم شاخصهای آنتروپومتریك ورزشکاران زن دارای معلولیت
متغیرهای آنتروپومتریک
دور بازو در وضعید ریلکس ()cm
دور بازو منقبض و خم ()cm
طو دو زائده اخرمی کتد ()cm
پهنای استتوا بازو ()cm
طو استتوا بازو ()cm
طو ساعد ()cm
طو کد دسد ()cm
قد ایتتاده ()cm
قد نشتته ()cm
طو دو دسد باز ()cm
شاخ بازویی (درصدی از طو )

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

دامنه نورم

633
633
632
631
631
631
633
42
634
636
631

11/16
93/91
12/36
1/96
13/96
14/31
62/36
611/12
13/34
611/66
%11/41

4/11
1/33
1/44
3/14
6/19
6/11
6/64
61/61
1/63
63/19
1/11

()19/19 – 99/93
()11/69 – 91/96
()11/42 – 93/91
()1/22 – 1/11
()12/11 – 93/34
()11/63 – 11/36
()61/22 – 63/31
()649/43 – 612/11
()29/11 – 11/19
()644/11 – 611/14
()21/19 – 13/12

180
160
140
120
80
60
40
20
شاخ
بازویی

قد
طو دو
دسد باز ایتتاده

طو کد
قد
نشتته دسد

80.04 155.67 155.11 82.45

17.91

0

طو
ساعد

طو بازو

پهنای
بازو

طو
زائده
آخرومی

دور بازو
منقبض

دور بازو
ریلکس

24.05

29.31

6.31

27.91

30.32

Series1 28.51

شکل  :4میانگین شاخصهای آنتروپومتریك ورزشکاران زن دارای معلولیت

سانتیمتر
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بحث
هککدف از انجککام پککژوهش حاضککره ارائککه نککورم ویژگککیهککای
آنتروپومتریک ورزشکارا دارای معلولید ایرا بود .با توجکه
به ثبا متغیرهای طو اندام در ادراد بالغ و وجود یادتههای
پژوهشی متعدد از نقکش ابعکاد پیککری در کتکب مودقیکد
ورزشی بهنرر میرسد میتکوا از داده هکای آنتروپومتریکک
هنجاریابی شدهی ادراد دارای معلولیکد بکرای اسکتعدادیابیه
نتبه گزینی و هداید هدد ند ادراد بالغ دارای معلولیکد بکه
سوی مناسبترین ورزش های پارال پیکی بهرهبرداری ن کود.
در این رابطه باید توجه داشد که سکازگاری آنتروپومتریکک
برای دعالیدهای ورزشی متتلد یکک امکر خکود-گزیننکده6
محتو میشود؛ در واق برخکی از ورزشککارا بکا تناسکب
اندامی زاده میشوند که برای برخکی دعالیکدهکای ورزشکی
بتیار مناسب اسده امکا بکرای دیگکر دعالیکدهکای ورزشکی
مناسب نیتد .بهعنوا مثا قد بهصور مع و بکهعنکوا
یک عامل ضروری برای مودقید در بتکتبا پذیردتکه شکده
اسد (گرانادوب و ه کارا ه  .)1361در بتیاری از مطالعا
مت رکککز بککر ویلبککر بتکککتبا ه ویلبککر راگبککی و پرتککابگرا
نشتته1ه طو تنه بهعنوا یک متغیر مهکم مکورد سکنجش
قرار گردته اسکد (گرانکادوب و ه ککارا ه 1361؛ هایکد و
ه کارا ه 1361؛ اسپاسیس و ه ککارا ه  .)1361در رشکته
شنا نیزه شناگرا پروانه نتبد به دیگر شکناگرا اسکتقامتی
طو تنهی بلنکدتری دارنکد و شکناگرا سکرعتی بکه دلیکل
بزرگتر بود طو ساعد و کوتاهتر بود بازوا خوده شاخ
بازویی بزرگتری نتبد به شناگرا استقامتی دارند (آکلند و
ه کارا ه  .)1333ه بنین بلندی طو دو دسد بازه بکرای
مودقیکککد شکککناگرا و پاراشکککناگرا ه گلبالیتکککدهکککا و
بتکتبالیتدهای عادی و ویلبری و پرتابگرا سالم و دارای
معلولید یک مزید محتو مکیشکود (ملیکک و ه ککارا ه
1361؛ اسپاسیس و ه کارا ه 1361؛ گرانادوب و ه کارا ه
 .)1361پرتابگرا از طو تنهی بلندتری نیکز برخوردارنکد و
محیط بکازو در پرتکابگرا و وزنکه بکردارا بکهصکور قابکل
تککوجهی بککزر تککر اسککد (آکلنککد و ه کککارا ه  .)1333در
حالیکه شاخ بازویی ککوچکتر بکرای وزنکه بکردارا یکک
مزید اسد اما م کن اسد برای رشکته ش شکیر بکازی ایکن
طور نباشد .مطالعا دوق از تفکاو هکای بکارز ویژگکیهکای
1. Self - Selector
2. Seated Thrower
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آنتروپومتریک ورزشکارا نتبد به ادراد عادی حکاید دارد.
این برتریها باعث ایجاد مزید مکانیکی و در نتیجهه اجکرای
ورزشی بهتر برای ورزشکارا رشتههکای متتلکد مکیشکود.
پژوهشگرا معتقدنده پکس از توسکعه مهکار هکای حرکتکی
تکنیکککی جبرانککی9ه انککدازههککای پیکککری مککیتواننککد بککرای
معلولید های خاص بهعنکوا مقیکابهکای ثانویکهی بهبکود
تولید توا و در نتیجه سرعده مورد توجه مربیا قرار گیرند
(دینگلی و ه ککارا ه  .)1361پکژوهشهکا در مکورد ارتبکاط
ع لکککرد ورزشکککارا دارای معلولیکککد بککا ویژگککیهکککای
آنتروپومتریک یادتههای مه ی را گزارش کردهاند .دینگلی و
ه کارا ( )1361در پژوهشی به بررسی ارتباط میا نیروی
پیشککرانش (محرکککه) 4و ویژگککیهککای آنتروپومتریککک در
شناگرا پارال پیکی پرداختند و قد ایتتادهه محیط اندام ها1
(مانند دور بازو)ه طو اندامها (مانند طکو دو دسکد بکاز)1ه
پهنای 2استتوا ها (مانند پهنای استتوا بکازو) و ضکتامد
چربیهای زیر پوستی را اندازهگیری ن ودند .آنها بیا کردند
ویژگیهای پیکریه پتانتیل تولید و حفظ نیروی پیشکرانش
در پارا شناگرا را تحد تأثیر قرار مکیدهکد و نشکا دادنکد
نیروی پیشرانش در پارا شناگرا با درجه معلولید شکدیدتره
بیشککتر متکککی ب کر متوسککط تککوا تولیککدی آنهککا اسککد .اُه و
ه ککککارا ( )1369در مطالعکککه دیگکککری روی شکککناگرا
پارال پیکی نشا داده برخی ویژگیهای آنتروپومتریکک پکارا
شناگرا مانند طو قد و تودهی بد ه به طور قابکل تکوجهی
بین کالببندی های متتلد مورد تأیید ک یته بکینال للکی
پارال پیک )IPC( 1متفاو اسکده در حکالی ککه متغیرهکای
عرض شانهه ع ق قفته سینه 3و ابعاد تنه این طکور نیتکد.
هککم چنککین آنهککا گککزارش کردنککده ارتبککاط ضککعیفی میککا
ویژگی های آنتروپومتریک پارا شناگرا با کشش غیر دعا 63
آنها وجود دارد که نشا میدهد عوامل دیگکری ماننکد نکوع
اختال ه م کن اسد عامل پیشبین مهمتکری بکرای کشکش
غیر دعا باشد.
برخی یادتهها حاکی از آ اسکد ککه در ورزشهکای بکا
ویلبره ع لککرد مکرتبط بکا ویلبکر ورزشککارا رابطکهای بکا
3. Compensatory Technical Motor Skills
4. Propulsion
5. circumference
6. Arm Span
7. Breadth
8. International Paralympic Committee
9. Chest Depth
10. Passive Drag
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شاخ های آنتروپومتریک آنها ندارد .در این راستاه چامپ ن
و ه کککارا ( )1363پککس از بررسککی ارتبککاط ویژگککیهککای
آنتروپومتریک با ع لکرد ورزشکارا نتبه ویلبکر بتککتبا 6
گزارش کردند ککه ارتبکاط معنکاداری میکا متغیرهکای قکد
نشتتهه طو دو دسکد بکاز و مج کوع  4چکین پوسکتی بکا
آزمککو هککای میککدانی ارزیککابی ع لکککرد ورزشکککارا در
کالسبندی های مورد تأییکد ددراسکیو بکینال للکی ویلبکر
بتکککتبا  )IWBF(1وجککود نککدارد .هککم چنککینه ارتبککاط
معناداری میا متغیرهای آنتروپومتریک با ع لکرد ورزشکی
بازیکنککا ویلبککر بتکککتبا در کککالببنککدیهککای متتلککد
مشاهده نشده اسد با این حکا ه بلنکدی قکد نشتکته بکرای
مودقید در اجرای برخی حرکا هنگام بکازی بتککتبا بکا
ویلبر مانند متدود کرد  9یا پرتا ه یکک مزیکد محتکو
مککیشککود (گرانککادوب و ه کککارا ه  .)1361از سککوی دیگککره
هاید و ه کارا ( )1361عنکوا کردنکده در نرکر گکردتن
ویژگیهکای آنتروپومتریکک در تنری کا صکندلی چرخکدار
ورزشکارا نتبه ویلبر راگبی مهم اسد و بایکد نتکبد قکد
نشتته بهطو کلی بکازو و نتکبد ارتفکاع پشکتی تکیکهگکاه
بهطو تنه در کالسبندیهای متتلد مورد توجه قرار گیرد.
بر این اسکاب بکهنرکر مکیرسکده بکا اسکتفاده از نکورمهکای
آنتروپومتریک در ادراد دارای معلولید میتوا از جنبههکای
متتلد بیومکانیکیه ارگونومیکیه ع لکردی و پیشکگیری از
آسیبهای ورزشی نتبد به هداید هدد ند ادراد تکازه وارد
به سوی مناسبترین ورزشهای پارال پیکی اقدام ن ود.

نتیجهگیری
مقایتهی ویژگیهای پیکری ادکراد در یکک جامعکه ه گکن
میتواند به شناسایی ادکراد برتکر از میکانگین جامعکه ک کک
ن اید .در برخکی ورزشهکا ککه مودقیکد در آنهکا وابتکتگی
بیشتری بکه ابعکاد پیککری دارد؛ ادکراد متکتعد رسکید بکه
سککطون نتبگککی در متغیرهککای متتلککد مکؤثر بککر مودقیککد
ورزشی از برتری معناداری نتبد به میانگین جامعهی خکود
برخوردار هتکتند .ایکن تفتکیر مکیتوانکد مبنکای توسکعهی
برنامککههککای اسککتعدادیابی و هککداید هدد نککد ادککراد دارای
معلولید بهسوی مناسبترین ورزشها قکرار گیکرد .بکر ایکن
اساب نورمهای آنتروپومتریکک ورزشککارا دارای معلولیکد
ابزار مؤثری برای مربیا و کارشناسا میباشد.
در پایا ه با توجکه بکه تعکدد کالسکبندیهکای پزشککی-
ورزشی در ورزش ادراد دارای معلولیکد پیشکنهاد مکیشکوده
مطالعککا دیگککری بککا ت رکککز بککر کالسککبندیهککای رایککج در
رشته های ورزشی بکه تفکیکک جنتکید صکور پکذیرد تکا
اسککتفاده از دادههککای آمککاری بککهصککور اختصاصککی در
هرجنتید و کالب ورزشی امکا پذیر گردد.
تشکر و قدرداني
پژوهشکگرا مراتککب قککدردانی و تشکککر خککود را از ه کککاری
ارزشک ند ددراسککیو ورزشهککای جانبککازا و معلککولین کککه
امکا انجام این پژوهش را دراهم آوردنده اعالم میدارند.
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