
 تحقیق در مورد ورزش شنا
ترین ورزش آبی  گردد؛ این ورزش محبوب قدمت آموزش آن به مصر باستان برمی شنا ورزشی است که 

ماند. ورزش شنا علی رغم سادگی، نیاز به  های بسیار، در آب معلق می توسط تمرین فرد شناگر است و 

 تمرین و پشتکار زیاد و قدرت بدنی باالیی دارد.

ها هم فقط برای تفریح و لذت  کنند و برخی از آن ای فعالیت می شناگران در دو سطح عمومی و حرفه 

. اغلب شناگرانی که ماهر  و به قوانین، هیچ توجهی ندارند  دهند بردن خویش، این ورزش را انجام می 

از شناگران هم   دهند. برخیهای آزاد را به شنا در استخرهای کوچک ترجیح می هستند، شنا کردن در آب 

ها بر طبق  کنند و شنای آن در مسابقات رسمی شرکت می آیند، ای به حساب می که ورزشکارانی حرفه 

 اصول، قاعده و قوانین است.

   ورزش شنا

گیرد، نیاز به داشتن برخی موارد، از جمله: آمادگی کافی،  ورزش شنا که در محل استخر صورت می 

توانند از مواردی مثل کاله شنا و عینک شنا هم استفاده کنند؛  فراد می تسلط داشتن و... دارد. همچنین ا

شود سرعت شناگر افزایش پیدا کند و بهداشت هم رعایت شود. عینک شنا،  چرا که کاله شنا باعث می 

نیست و فقط برای جلوگیری از هرگونه آسیب چشمی، مورد استفاده قرار  و ضروری  جزو وسایل الزم 

 گیرد. می

 نا انواع ش

کرال پشت و... که   ی شنا نه، ی کرال س  یپروانه، شنا  ی قورباغه، شنا ی دارد از جمله شنا ی اد یشنا انواع ز 

  ی قدرت بدن ن ی شناها، سخت بوده و به تمرکز و همچن یتمام  ن ی پروانه در ب  یالزم به ذکر است که شنا 

 دارد.  ازین  ، ییباال 

تواند در  مثال شنای آزاد، نوعی از شنا است که شناگر می انواع مختلفی دارد؛ به عنوان هم مسابقات شنا  

؛ درحقیقت تکنیک  خواهد، با دیگر شرکت کنندگان به رقابت بپردازد آن از هرکدام از شناها که می

شود.  های طوالنی انجام می . نوعی دیگر از شنا، شنای استقامت است که در مسافت بخصوصی ندارد 

مسابقه به  نفر باید در مسیر   4شنای مختلط است که در شنای امدادی،  انواع دیگر شنا، شنای امدادی و 

تواند با انتخاب یک نوع شنا، با سایر شرکت  شناگر میدر شنای مختلط هم  صورت امدادی شنا کنند. 

 کنندگان رقابت کند. 

 اصول و قواعد شنا 

 شود: شنا، دارای اصول و قوانینی است که شامل موارد زیر می 

 ای به غیر از لباس شنا و عینک، به همراه خود داشته باشد. تواند هیچ وسیله نمی شناگر  

 اگر مسابقه فقط یک شناگر داشته باشد، وی باید همه مسیر مورد نظر مسابقه را شنا کند. 

 شناگر باید در خطی که شروع به شنا کرده است، شنا را به پایان برساند. 

 شود. رج شود؛ در غیر این صورت اخراج می شناگر نباید از محوطه شنای خود، خا



 مزایای شنا 

کند؛ همچنین  دهد و قند خون را نیز کنتزل می شنا کردن، مزایای زیادی دارد؛ فشار خون را کاهش می

باشد. عالوه بر این، شنا باعث باز  مناسب افراد معلول است؛ زیرا این ورزش برای آن افراد آسان می 

کند و از آنجایی که برای دستگاه تنفس موثر است، برای  ون را هم تقویت می ها شده و جریان خشدن رگ 

 تواند گزینه خوبی باشد. برند می کسانی که از بیماری آسم، رنج می 

ها هم به شدت  شود و برای تقویت ماهیچه این ورزش استرس را کاهش داده و باعث آرامش و راحتی می 

 موثر است. 

 سخن پایانی 

ها مناسب است. این ورزش برای افرادی  شنا باعث تقویت روحیه افراد شده و برای همه سنین و همه بدن 

که شامل  دهید، باید مواظب خطرات آن اند مفید است ولی اگر این ورزش را انجام می که صدمه دیده

و در نهایت منجر    غرق شدن یا شوک دمایی که به دلیل پریدن در آب خیلی سرد یا خیلی گرم، ایجاد شده

 شود هم باشید. به ایست قلبی می 

 

 


