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Περίληψη
Η ανθρωποµετρία αποτελεί τοµέα της φυσικής ανθρωπολογίας που µελετά τα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά, συµβάλλοντας παράλληλα στο πεδίο της αθλητικής επιστήµης. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν
η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που αφορά το σωµατότυπο και τα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά κορυφαίων αθλητών που συµµετέχουν σε γνωστά οµαδικά αθλήµατα (υδατοσφαίριση, χειροσφαίριση, πετοσφαίριση, ποδοσφαίριση, καλαθοσφαίριση) και επιπλέον να διαπιστωθεί η σχέση τους µε το επίπεδο της αθλητικής
απόδοσης. Τα δεδοµένα των ερευνών δείχνουν ότι ο σωµατότυπος και τα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά
των αθλητών σχετίζονται µε το είδος του αθλήµατος στο οποίο αναφέρονται. Επιπλέον υπάρχει σχέση µεταξύ
υψηλής αθλητικής απόδοσης και σωµατικών χαρακτηριστικών, όπως είναι το υψηλό σωµατικό ανάστηµα, το
χαµηλό ποσοστό σωµατικού λίπους και η µεγάλη µυϊκή µάζα.
Λέξεις κλειδιά: ανθρωποµετρία, σωµατότυπος, αθλοπαιδιές
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Abstract
Anthropometry is a field of physical anthropology which studies the anthropometry characteristics, and
contributes to the field of sport science. The aim of this study was to review the literature about somatotype
and anthropometric characteristics of known elite athletes in team sports (waterpolo, handball, volleyball,
football, basketball) and also to clarify the relation between these characteristics and athletic performance .
The research findings showed that the athletes’ somatotype and anthropometric characteristics are related to
the type of each sport. In addition there is a relation between high athletic performance and physical characteristics like high height, low percentage of body fat and high muscle mass.
Key words: anthropometry, somatotype, sport
Γενική Εισαγωγή
Η ανθρωποµετρία αποτελεί τοµέα της φυσικής
ανθρωπολογίας η οποία µε τη σειρά της αποτελεί
κλάδο της ευρύτερης επιστήµης που ονοµάζεται εθνολογία. Ο ρόλος της ανθρωποµετρίας είναι σηµαντικός στην αθλητική επιστήµη και τη φυσική αγωγή.
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Γληνού 34
54352, Πυλαία Θεσσαλονίκης
e – mail: xatjiman@phed.auth.gr

ση των µεγεθών ύψους, βάρους και αναλογιών που
περιλαµβάνει το ολικό µέγεθος και το µέγεθος των
µελών του ανθρώπινου σώµατος (Baechle, 1994).
Στα τέλη του 19ου αιώνα, ο Hitchcock που ήταν
ο πρωτοπόρος στον τοµέα αυτόν, διεξήγαγε µετρήσεις
σε παραµέτρους όπως η ηλικία, το ύψος, το βάρος,
η περίµετρος του θώρακα, η περίµετρος του βραχίονα, του πήχη και η λειτουργική ικανότητα των πνευ-

∆. Χατζηµανουήλ, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 3 (2005), 131 - 140

µόνων, οι οποίες περιγράφονται στο κείµενο που
συνέγραψε µε τη συνεργασία του Seelye και του Phillips το 1900. Ανατρέχοντας στις ρίζες της Ιατρικής,
αναφέρεται ότι ο Ιπποκράτης καθόρισε δυο σωµατότυπους, τους ισχνόσωµους και τους στρογγυλόσωµους. Σήµερα όπως αναφέρουν οι Πέντζου-∆απόντε
και Νεοφύτου (1999), ο διαχωρισµός των σωµατότυπων γίνεται βάση της Γερµανικής, της Αγγλοσαξωνικής και της Γαλλικής σχολής. Η κάθε µία από
αυτές τις σχολές διακρίνει τους σωµατότυπους και
τους διαχωρίζει ανάλογα. Ο Rostan, ο οποίος εκφράζει και τη Γαλλική σχολή, στο τέλος του 19ου αιώνα,
πρότεινε ένα σύστηµα ταξινόµησης που περιλάµβανε
τέσσερις τύπους. Τον πεπτικό, το µυικό, τον αναπνευστικό και τον εγκεφαλικό. Ο Sheldon ως κύριος εκφραστής της Αγγλοσαξωνικής σχολής, ήταν αυτός
που καθόρισε τη γνωστή διάκριση των σωµατότυπων
σε εκτοµορφικούς, µεσοµορφικούς και ενδοµορφικούς (Sheldon, Stevenes, & Tucker, 1940). Τέλος η
γερµανική σχολή εκφράζει δύο τάσεις. Την κλασσική
γερµανική σχολή (λεπτόσωµοι–αθλητικοί–πυκνοί)
και τη σύγχρονη γερµανική σχολή (λεπτόµορφος–
πυκνόµορφος –υποπλαστικός –υπερπλαστικός). Οι
Πέντζου-∆απόντε και Νεοφύτου (1999), αναφέρουν
ότι ο υπολογισµός του ποσοστού λίπους µε τη µέθοδο
των δερµατοπτυχών εντάσσεται στο αντικείµενο της
ανθρωποµετρίας, και γίνεται µε ειδικά όργανα τα
δερµατοπτυχόµετρα σε συγκεκριµένα σηµεία του
σώµατος όπως οι δερµατοπτυχές τρικεφάλου, δικεφάλου, υπερλαγόνια και ωµοπλατιαία δερµατοπτυχή (Χατζηµανουήλ, Κουτλιάνος, & Μεταξάς, 2003).
Η ανθρωποµετρία εκτός των ανθρωπολόγων,
παλαιοντολόγων, ιατροδικαστών, ενδοκρινολόγων
ιατρών, σχολιάτρων και παιδιάτρων ενδιαφέρει και
την επιστήµη της φυσικής αγωγής και του αθλητισµού. Μετρήσεις του αναστήµατος και του σωµατικού βάρους, αποτελούν πλαίσιο αναφοράς για τον
υπολογισµό φυσιολογικών παραµέτρων (όπως η σχετική πρόσληψη οξυγόνου), ενώ οι µετρήσεις µε τη
µέθοδο των δερµατοπτυχών χρησιµοποιούνται για
τον υπολογισµό της σωµατικής σύστασης. Πολλές
είναι οι έρευνες που αναφέρουν ότι τα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά σχετίζονται και επηρεάζουν
την αθλητική απόδοση. Η Diaczuk (1982), ερεύνησε
τη σηµασία της υψηλής αθλητικής απόδοσης και βρήκε πως αυτή εξαρτάται από το σωµατικό ύψος, µήκος
άνω και κάτω άκρων, καθώς και το µήκος παλάµης.
Ο Pokrajac (1983), συσχετίζοντας τα σωµατικά χαρακτηριστικά και τις κινητικές ικανότητες αθλητών
διαφορετικού αγωνιστικού επιπέδου, διαπίστωσε
σηµαντικές διαφορές και στους δύο τοµείς ανάλογες
µε το αγωνιστικό επίπεδο των αθλητών. O Bajos (1991),
σε παρόµοια έρευνα σύγκρινε τα δικά του αποτελέσµατα µε αυτά του Pokrajac (1983), καταδεικνύοντας
τη διαφορά στο αγωνιστικό επίπεδο συγκεκριµένων
αθλητών µεταξύ των χωρών της Ελλάδας και της
Γιουγκοσλαβίας. Οι Χατζηµανουήλ et al. (2003), ανα-
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φέρουν ότι σύµφωνα µε τις µετρήσεις και τα αποτελέσµατα της έρευνάς τους το ποσοστό υποδόριου λίπους
καθώς και το σωµατικό βάρος των εφήβων και προεφήβων Ελλήνων χειροσφαιριστών, αποτελούν παράγοντες που µπορούν να µεταβάλλουν θετικά τη
VO2 max αυτών των αθλητών. Παρόµοιες αναφορές
µπορούν να γίνουν και για άλλες παραµέτρους της
αθλητικής απόδοσης (Malina, 1995). Ο Hopper (1997),
αναφέρει ότι ο σωµατότυπος επηρεάζει στατιστικά
σηµαντικά την αγωνιστική θέση που κατέχουν οι
αθλητές στο γήπεδο, ενώ οι Rienzi, Reilly και Malkin
(1999), υποστηρίζουν ότι παρ’ όλο που τα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά σχετίζονται µε τα συστατικά ενός αγώνα, αυτά δεν καθορίζουν απαραίτητα
το ποιος θα κερδίσει ή θα χάσει τον αγώνα αυτόν.
Από τα παραπάνω συµπεραίνεται ότι η ανθρωποµετρία είναι συνυφασµένη µε τη φυσική δραστηριότητα. Για παράδειγµα, παιδιά που συµµετείχαν
σε αθλητικά προγράµµατα εµφανίστηκαν να είναι
πιο λεπτά και να αναπτύσσουν σε µεγαλύτερο βαθµό
ένα σώµα µε λιγότερο σωµατικό λίπος σε σχέση µε τα
φυσιολογικά µοντέλα ανάπτυξης (Slaughter, Christ,
Boileau, Stillman, & Lohman, 1993). Σύµφωνα µε τον
Konopka (1996), η φυσική δραστηριότητα και η
θερµιδική πρόσληψη επηρεάζουν το σωµατότυπο,
ο οποίος αποτελεί παράµετρο της ανθρωποµετρίας. Ενώ αυτά τα δύο στοιχεία είναι οι θεµελιώδεις
παράγοντες που επηρεάζουν το ποσοστό σωµατικού λίπους και το µυϊκό σύστηµα, µία ποικιλία περιβαλλοντικών παραγόντων επηρεάζει την ισορροπία οιστρογόνων και ανδρογόνων µε συνέπεια την
ενδεχόµενη µετατροπή της σωµατικής σύνθεσης
έµµεσα (Martin & Daniel, 1993).
Ο σωµατότυπος αποτελείται από τρία συστατικά:
την ενδοµορφία, τη µεσοµορφία και την εκτοµορφία.
Το πρώτο συστατικό βαθµολογεί τη λιποβρίθεια, το
δεύτερο τη µυοσκελετική ανάπτυξη και το τρίτο την
έκταση της δερµατικής επιφάνειας του σώµατος. Η
επιφάνεια αυτή είναι σχετικά µεγαλύτερη στα άτοµα
που το ανάστηµά τους είναι µεγάλο σε σχέση µε το
βάρος τους ή αντίθετα, το βάρος τους µικρό σε σχέση
µε το ανάστηµά τους. Η αναλογία αυτή (αναστήµατος–σωµατικού βάρους) κάνει τα εκτοµορφικά άτοµα να πλεονεκτούν αγωνιστικά σε ορισµένα αθλήµατα, γιατί τα µέλη του σώµατός τους (ως µοχλοί
ορισµένου µήκους) µετακινούν στο χώρο σχετικά
ελαφρότερη σωµατική µάζα ή αντίθετα η σωµατική
τους µάζα µετακινείται µε τη βοήθεια σχετικά µακρύτερων µοχλών. Ο σωµατότυπος εκφράζεται µ’
ένα τριψήφιο αριθµό, που το πρώτο ψηφίο του αντιπροσωπεύει την τιµή της ενδοµορφίας, το δεύτερο
την τιµή της µεσοµορφίας και το τρίτο την τιµή της
εξωµορφίας. Οι τιµές των τριών αυτών συστατικών
καθορίζονται µε βάση µία κλίµακα, που αρχίζει από
το µηδέν και καταλήγει στο 7. Η καταγραφή του σωµατότυπου γίνεται σε ειδικό διάγραµµα, που λέγεται σωµατόγραµµα. Στο διάγραµµα αυτό σηµειώνε-
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ται ένα σηµείο (σωµατοτυπικό στίγµα) που καθορίζεται µε τη βοήθεια δύο συντεταγµένων, απ’ τις οποίες
η Χ αντιπροσωπεύει τη διαφορά των τιµών εξωµορφίας–ενδοµορφίας, ενώη Ψ τη διαφορά του αθροίσµατος των τιµών της εξωµορφίας και της ενδοµορφίας από το διπλάσιο της τιµής της µεσοµορφίας
(Χατζηκωνσταντίνου, Πουλµέντης, & Αβερκίου, 1987).
Η µέθοδος του σωµατοτυπικού στίγµατος και του
σωµατότυπου που χρησιµοποιείται ευρέως είναι
αυτή των Heath και Carter (1967), η οποία είναι
δοκιµασµένη διεθνώς και αξιόλογη για την πρακτικότητα και την ακρίβειά της. Το σωµατόγραµµα
διαιρείται σε 12 ζώνες, που καθεµία απ’ αυτές αντιπροσωπεύει και µία ιδιαίτερη σωµατοτυπική παραλλαγή Οι σωµατοτυπικές παραλλαγές των αθλητών
συγκεντρώνονται κυρίως στο πάνω δεξιό µέρος του
διαγράµµατος (Χατζηκωνσταντίνου et al., 1987).
Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι τα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά και ο σωµατότυπος αποτελούν
παράγοντες που επηρεάζουν την αθλητική απόδοση.
Εποµένως µε τη συνεχόµενη εδραίωση της αθλητικής επιστήµης, γίνεται σαφές ότι η ανθρωποµετρία
αποτελεί τοµέα αυτής της επιστήµης διότι δε χρησιµοποιείται πλέον αποκλειστικά µόνο στην ιατρική
και τη φυσιολογία. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να συµµετέχει στη διάδοση της γνώσης των
ζητηµάτων που σχετίζονται µε την ανθρωποµετρία
και το σωµατότυπο και να συνεισφέρει στην επιµόρφωση των καθηγητών φυσικής αγωγής και των προπονητών τόσο στο σχολικό όσο και στο σωµατειακό
αθλητισµό µε στόχο την κατάλληλη επιλογή ταλέντων
ανά άθληµα. Εξάλλου οι Hatzimanouil και Oxizoglou
(2004), διαπιστώνουν ότι οι διαφορές ανθρωποµετρικών χαρακτηριστικών αθλητών, µεταξύ ορισµένων
χωρών, που οδηγούν σε διαφορές στο αγωνιστικό επίπεδο αυτών των χωρών, οφείλονται στη διακύµανση του αυστηρού τρόπου επιλογής που ακολουθούν
οι χώρες αυτές στις µικρές ηλικίες. Επιπλέον οι Χατζηκωνσταντίνου et al. (1987), αναφέρουν ότι η σηµασία
του σωµατότυπου αφορά και τους ίδιους τους αθλητές κατά τον αγωνιστικό προσανατολισµό τους αλλά
και γιατί ο σωµατότυπος είναι αξιόλογο κριτήριο της
φυσικής κατάστασης των αθλητών, µια και αλλάζει
ριζικά, όταν ο αθλητής δεν γυµνάζεται αρκετά, ενώ
αντίθετα παραµένει σταθερά ικανοποιητικός, όταν η
ένταση του προπονητικού προγράµµατος είναι επαρκής. Η διάδοση της γνώσης αφορά και τους συµµετέχοντες σε φυσικές δραστηριότητες ψυχαγωγικού
χαρακτήρα, ιδιαίτερα των γνωστών οµαδικών αθληµάτων. Επιπλέον αν αναλογιστεί κανείς ότι το ποσοστό της παιδικής παχυσαρκίας στην Ελλάδα ξεπερνά
το 20% (αθροιστικά ως προς τις περιοχές της), είναι
ευνόητη η σηµασία της γνώσης της σωµατικής σύστασης στους καθηγητές φυσικής αγωγής, οι οποίοι διαχειρίζονται την προώθηση της φυσικής άσκησης στις
κρίσιµες νεαρές ηλικίες, ιδιαίτερα όταν αυτή έχει µειωθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια.
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Αρχικά παρουσιάζονται τα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά και ο σωµατότυπος των πιο γνωστών
οµαδικών αθληµάτων ενώ παρακάτω γίνεται µία
σύγκριση αυτών των αθληµάτων σε σχέση µε τα στοιχεία αυτά. Τέλος, παρατίθεται ο σχολιασµός και η συζήτηση των αθληµάτων συνολικά καθώς επίσης οι
πρακτικές εφαρµογές της µελέτης, οι προτάσεις για
µελλοντικές έρευνες και η σηµασία της παρούσας εργασίας για τη φυσική αγωγή και την ποιότητα ζωής.
Ανασκόπηση σχετικών ερευνών
Ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά κατά άθληµα
Τα µορφολογικά χαρακτηριστικά των αθλητών,
παίζουν σπουδαίο ρόλο και συνεισφέρουν κατά µεγάλο µέρος στην αθλητική απόδοση των γνωστών
οµαδικών αθληµάτων (Burke, Read, & Gollan, 1985;
Cherwinski, 2000; Mocsai, 2002; Soares & Anjos, 1993;
Taborsky, 2001; Χατζηµανουήλ et al., 2003).
Υδατοσφαίριση. Όσον αφορά την υδατοσφαίριση οι
Πλατάνου, Νικολόπουλος και Καλουψής (1999), σε
δείγµα Ελλήνων υδατοσφαιριστών Α1 κατηγορίας
και της Ελληνικής εθνικής οµάδας, διαπίστωσαν ότι
οι αθλητές της εθνικής ήταν λιγότερο ενδόµορφοι µε
λιγότερο ποσοστό λίπους, έναντι των αθλητών της
Α1 κατηγορίας. Επίσης οι Χατζηκωνσταντίνου et al.
(1987), µετά από εξέταση µελών της εθνικής µας οµάδας κατέγραψαν το µέσο σωµατότυπο των Ελλήνων
αθλητών της υδατοσφαίρισης ως ενδοµεσορφικό. Οι
Ackland, Mazza και Carter (1994), µέτρησαν 190
άντρες υδατοσφαιριστές που πήραν µέρος στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα του Πέρθ το 1991, καταλήγοντας στο συµπέρασµα ότι γενικά ο µέσος σωµατότυπος αυτών των αθλητών ήταν ο µεσοµορφικός (2.1/2
– 5.1/2 –2.1/2). Όσον αφορά στα υπόλοιπα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά ταξινοµηµένα κατά αγωνιστική θέση, οι ίδιοι συγγραφείς διαπίστωσαν ότι
εκτός των τερµατοφυλάκων, των κεντρικών αµυντικών και των κεντρικών επιθετικών, όλοι οι υπόλοιποι
αθλητές που αγωνίζονται στις άλλες αγωνιστικές
θέσεις σε σχέση µε τις τρεις προαναφερόµενες θέσεις,
ήταν κοντύτεροι, πιο λεπτοί, µε µικρότερη σωµατική
µάζα και µικρότερα µέλη σώµατος. Οι κεντρικοί επιθετικοί σε σχέση µε όλες τις υπόλοιπες αγωνιστικές
θέσεις ήταν οι πιο µεγαλόσωµοι και οι πιο εύσωµοι.
Επιπλέον είχαν το υψηλότερο αναλογικά βάρος από
όλους τους άλλους, πιθανώς εξαιτίας του πάχους των
δερµατοπτυχών και του µεγέθους της µέσης τους. Οι
τερµατοφύλακες ήταν σχεδόν ίδιοι µε τους υπόλοιπους παίκτες, αλλά είχαν µεγαλύτερο ανάστηµα και
µεγαλύτερα µήκη µελών. Επιπλέον είχαν σηµαντικά χαµηλότερο αναλογικά βάρος σε σχέση µε τους
άλλους παίκτες. Στην ίδια µελέτη βρέθηκε ότι οι πιο
πετυχηµένες οµάδες είχαν χαµηλότερο αναλογικά
βάρος σε σχέση µε τις λιγότερο επιτυχηµένες οµάδες, πιθανώς εξαιτίας των χαµηλών τιµών στα µή-
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κη, πλάτη και µεγέθη των µελών που µετρήθηκαν
καθώς και του πάχους των δερµατοπτυχών.
Χειροσφαίριση. Για τη χειροσφαίριση ο Stawiarski
(1989), µετρώντας το ύψος και τη σωµατική σύσταση
χειροσφαιριστών, προσπάθησε να συσχετίσει αυτές
τις παραµέτρους µε την αθλητική απόδοση. Ως αθλητική απόδοση καθόρισε το αγωνιστικό επίπεδο των
αθλητών. Συγκεκριµένα εξακρίβωσε ότι υπάρχει σηµαντική σχέση ανάµεσα στη σωµατική σύσταση και
το αγωνιστικό επίπεδο. Οι Hatzimanouil και Oxizoglou (2004), διαπιστώνουν ότι στοιχεία όπως το
σωµατικό ανάστηµα, σωµατικό βάρος, αµφοακρωµιακή απόσταση, έκταση χεριών και µήκος παλάµης είναι πολύ σηµαντικά στη χειροσφαίριση. Συγκεκριµένα Ο Roman Seco (1989), αναφέρει ότι υπάρχει µία συνεχόµενη τάση αύξησης του σωµατικού
αναστήµατος στους υψηλού επιπέδου χειροσφαιριστές. O Bajos (1991), συσχετίζοντας σωµατικά χαρακτηριστικά και κινητικές ικανότητες χειροσφαιριστών
διαπίστωσε σηµαντικές διαφορές και στους δύο τοµείς ανάλογες µε το αγωνιστικό επίπεδο των αθλητών. Οι τιµές της έκτασης χεριών, της αµφοακρωµιακής απόστασης και του µήκους παλάµης στους
υψηλού επιπέδου χειροσφαιριστές, θα πρέπει να
κυµαίνονται ανάµεσα από συγκεκριµένους δείκτες
και όρια (Focseneanu & Parasschiv, 1986; Fulkozi,
1994; Germanescu, 1989). Επίσης ο Profeta (1983),
στη µελέτη του παρατήρησε ότι ο µέσος σωµατότυπος σε κορυφαίους χειροσφαιριστές ήταν ο µεσοµορφικός. Ο ίδιος συγγραφέας διαπίστωσε ότι υπήρχε
στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ ηλικίας και
σωµατότυπου. Ο ενδοµορφικός τύπος κυριαρχούσε
στους µεγαλύτερους σε ηλικία παίκτες και φάνηκε
ότι, µε την αύξηση της ηλικίας µειώνεται και το ποσοστό εκτοµορφικού τύπου. Στα ίδια αποτελέσµατα
δηλαδή ότι οι χειροσφαιριστές ανήκουν στο µεσοενδοµορφικό σωµατότυπο κατέληξαν και πολλοί
άλλοι ερευνητές (Musaiger, Ragheb, & Marzooq, 1994;
Reilly, Secher, Snell, & Williams, 1990; Vitasalo &
Kujala, 1995). Mια άλλη σειρά εργασιών παρουσιάζει διαφοροποιηµένη εικόνα για τους χειροσφαιριστές τους οποίους διακρίνει σε εξωµορφικούς και
µεσοµορφικούς τύπους, ανάλογα µε την αγωνιστική τους θέση (Cwik, 1980; Khosla, 1983; Κοτζαµανίδης, 1992).
O Roman Seco (1998), στην έρευνά του στη χειροσφαίριση σύγκρινε ορισµένα ανθρωποµετρικά
χαρακτηριστικά, σε σχέση µε την αγωνιστική θέση.
Από τα αποτελέσµατά του φάνηκε ότι υπήρχαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στα ανθρωποµετρικά
χαρακτηριστικά τα οποία σύγκρινε, σε σχέση µε την
αγωνιστική θέση. Πιο συγκεκριµένα παρατήρησε ότι
οι τ/φ (τερµατοφύλακες) είχαν ανάστηµα 186.25 cm
και βάρος 87.66 kg, οι κεντρικοί επιθετικοί αντίστοιχα 189.25 cm και 87 kg, οι ενδιάµεσοι (αριστερός –
δεξιός) 194.5 cm και 90 kg, οι παίκτες γραµµής 191.8
cm και 93.2 kg και οι πλάγιοι επιθετικοί 181.8 cm
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και 78.1 kg. Ο Deng-Peining (1990) σε έρευνα που
έκανε, µε δείγµα που αποτελείτο από 86 Κινέζους
χειροσφαιριστές υψηλού επιπέδου, διαπίστωσε ότι
ο µέσος σωµατότυπος αυτών των αθλητών ήταν ο
µεσοµορφικός (3.23 - 6.50 - 2.90). Κατά τον Sobral
(1983), ο σωµατότυπος των νεαρών χειροσφαιριστών
υψηλού επιπέδου, αντιπροσωπεύει ένα υψηλότερο
δείκτη ενδοµορφίας σε σχέση µε τον µεσοµορφικό
τύπο που χαρακτηρίζει τους αθλητές άλλων οµαδικών αθληµάτων. Όσον αφορά τους Έλληνες χειροσφαιριστές στην έρευνα των Μπάγιου, Αναστασοπούλου και Μπουντόλου (2001), βρέθηκε ότι ο µέσος σωµατότυπος των Ελλήνων χειροσφαιριστών
υψηλού επιπέδου ήταν ο ενδοµεσοµορφικός.
Πετοσφαίριση. Στο άθληµα της πετοσφαίρισης, ξεχωρίζει η εργασία των Gerard, Lardinoit και Louis (1991),
στην οποία συσχετίστηκαν οι µέσες τιµές στην ηλικία, στο ύψος, στο βάρος και στο σωµατότυπο, πετοσφαιριστών που συµµετείχαν στην Ολυµπιάδα της
Σεούλ µε τη βαθµολογική θέση των οµάδων στις οποίες ανήκαν. Τα αποτελέσµατα έδειξαν τη σηµαντικότητα αυτών των στοιχείων αναφορικά µε τις επιδόσεις που είχαν οι οµάδες στους αγώνες αυτούς. Εξάλλου στην εργασία των Heimer, Misigoj και Medved
(1988), που αφορούσε τον εντοπισµό των ανθρωποµετρικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών αθλητών πετοσφαίρισης της εθνικής ανδρών Γιουγκοσλαβίας, προσδιορίστηκε ότι οι παίκτες αυτοί είχαν
µεσο-εκτοµορφικό σωµατότυπο. Στην έρευνα των
Toriola, Adeniran και Ogunremi (1987), εξετάστηκαν υψηλού αγωνιστικού επιπέδου πετοσφαιριστές
της Νιγηρίας ηλικίας 19–29 χρονών. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι συγκεκριµένοι αθλητές ανήκαν στον
εκτο-µεσοµορφικό σωµατότυπο και παρουσίασαν
υψηλότερα εκτοµορφικά συνθετικά στοιχεία από µη
αθλητές. Τέλος, το γεγονός ότι οι επίλεκτοι αθλητές
πετοσφαίρισης, τείνουν να είναι αδύνατοι και άπαχοι, επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσµατα µετρήσεων αθλητών εθνικού επιπέδου της Αυστραλίας,
όπου καταγράφηκε ποσοστό σωµατικού λίπους 9.8%
(Roche, Heymsfield, & Lohman, 1996). Όσον αφορά
στην έρευνα για το συγκεκριµένο άθληµα στον Ελλαδικό χώρο οι Χατζηκωνσταντίνου et al. (1987), διαπίστωσαν ότι οι υψηλού επιπέδου πετοσφαιριστές
έχουν έκτο-µεσοµορφικό σωµατότυπο, ο οποίος θεωρείται και ο ιδανικός τύπος για την πετοσφαίριση.
Ποδόσφαιρο. Όσον αφορά στην ποδοσφαίριση και
την αθλητική απόδοση, αυτή επηρεάζεται από τα
ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά. Αυτό φάνηκε στην
έρευνα των Soares και Anjos (1993), στην οποία καταδείχτηκε ότι η σωµατική µάζα είναι ο πιο σηµαντικός παράγοντας καθορισµού της αναερόβιας ικανότητας.
Επιπλέον αυτά τα χαρακτηριστικά ταξινοµούν
τους αθλητές στις διάφορες αγωνιστικές κατηγορίες.
Πιο συγκεκριµένα οι Mohacsi και Meszaros (1986),

∆. Χατζηµανουήλ, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 3 (2005), 131 - 140

εξέτασαν 40 Ούγγρους ποδοσφαιριστές της εθνικής
οµάδας ανδρών και 112 ποδοσφαιριστές της πρώτης
κατηγορίας. Συγκεκριµένα µέτρησαν το ανάστηµα,
τη σωµατική µάζα, το σωµατότυπο, και το σχετικό
σωµατικό λίπος. Τα µέλη της εθνικής οµάδας ήταν
υψηλότερα και βαρύτερα. Ο σωµατότυπός τους ήταν
εκτο-µεσοµορφικός, ενώ των παικτών της πρώτης
κατηγορίας µεσοµορφικός. Για το σωµατικό λίπος
αν και οι ποδοσφαιριστές της πρώτης κατηγορίας
είχαν χαµηλές τιµές, οι ποδοσφαιριστές της εθνικής
βρέθηκε να έχουν ακόµη χαµηλότερες. Τα ίδια αποτελέσµατα σε υψηλού επιπέδου ποδοσφαιριστές φάνηκαν και από τη µελέτη των Farmosi, Apor, Mecseki
και Haasz, (1984). Οι ποδοσφαιριστές αυτοί χαρακτηρίστηκαν από υψηλό ανάστηµα, ανάλογο σωµατικό βάρος και χαµηλό σωµατικό λίπος. Όσον αφορά στους Έλληνες ποδοσφαιριστές, στη µελέτη των
Χατζηκωνσταντίνου και Πουλµέντη (1986), σε ποδοσφαιριστές µέλη της Ελληνικής εθνικής οµάδας,
διαπιστώθηκε µικρότερο ποσοστό σωµατικού λίπους
σε σχέση µε αυτούς που αγωνίζονταν µόνο στο πρωτάθληµα. Στην ίδια έρευνα βρέθηκε ότι ο σωµατότυπος αυτών των αθλητών ήταν ο εκτο-µεσοµορφικός τύπος.
Οι έρευνες στο παγκόσµιο ποδόσφαιρο γενικότερα, δείχνουν διαφορές ποδοσφαιριστών στα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά όσον αφορά στο αγωνιστικό επίπεδο, στην αγωνιστική θέση, αλλά και διαφορές στα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά µεταξύ
χωρών ή ηπείρων. Αναλυτικότερα για το αγωνιστικό
επίπεδο θα λέγαµε ότι στο ποδόσφαιρο, το στοιχείο
εκείνο που χαρακτηρίζει τους αθλητές υψηλού επιπέδου και τους κάνει να διαφέρουν από άλλους
ποδοσφαιριστές χαµηλότερης κατηγορίας είναι το
ποσοστό σωµατικού λίπους και το ύψος (Hansen,
Klausen, Bangsbo, & Mueller, 1999; Tamer, Ugras,
Buyukyazi, Ozkara, & Kutay, 1997). Όσον αφορά στις
διαφορές µεταξύ αγωνιστικών θέσεων οι Ramadan
& Byrd (1987), αναφέρουν ότι οι τερµατοφύλακες
και οι κεντρικοί παίκτες είναι οι αθλητές µε το λιγότερο ποσοστό σωµατικού λίπους µέσα σε µία
οµάδα. Επιπλέον στην έρευνα των Chin, Lo και Li
(1992), σε επαγγελµατίες ποδοσφαιριστές υψηλού
επιπέδου πριν από τους Ασιατικούς αγώνες, µετρήθηκε το ύψος, το βάρος και το λίπος. Οι µέσοι
όροι ήταν για το ύψος 173.4 cm, για το βάρος 67.7
kg και για το σωµατικό λίπος 7.3 %. Από τη έρευνα
αυτή φάνηκε, ότι από ανθρωποµετρική άποψη οι
αθλητές αυτοί ήταν πιο κοντοί και αδύνατοι σε
σχέση µε αυτούς που αγωνίζονταν στην Ευρώπη.
Τέλος ο Rienzi, Drust, Reilly, Carter και Martin
(2000), διαπίστωσαν ότι ο µέσος σωµατότυπος ποδοσφαιριστών υψηλού επιπέδου της Ν. Αµερικής
ήταν ο µεσοµορφικός (2 – 5.1/2 – 2).
Καλαθοσφαίριση. Ο Khanna, Ahuja και Ghosh (1985),
εξέτασαν δείγµα Ινδών καλαθοσφαιριστών της εθνικής οµάδας και κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι ο
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µέσος σωµατότυπος αυτών των αθλητών ήταν (2.02.5-4.5) µεσοεκτοµορφικός. Στην έρευνα των Toriola
et al. (1987), υπολογίστηκε η σωµατική σύνθεση και
τα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά επίλεκτων καλαθοσφαιριστών της Νιγηρίας, ηλικίας 19-29 χρονών.
Οι καλαθοσφαιριστές παρουσίασαν υψηλό σωµατικό ανάστηµα και ο σωµατότυπός τους ήταν ο εκτοµεσοµορφικός. Η έρευνα των Mathur, Toriola και
Igbokwe (1985), οι οποίοι συνέκριναν Νιγηριανούς
επίλεκτους καλαθοσφαιριστές µε πετοσφαιριστές,
κατέληξε στο ίδιο συµπέρασµα. Στην έρευνα του
Viviani (1994), φάνηκε ότι οι καλαθοσφαιριστές µεσαίου επιπέδου ανήκουν στους µεσοµορφικούς και
εκτοµορφικούς σωµατότυπους. Οι ελλείψεις που είχαν αυτοί οι αθλητές στα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά, καθόριζαν και τις διαφορές που είχαν
στην απόδοση µε τους υψηλού επιπέδου αθλητές.
Τα ερευνητικά δεδοµένα του Bakler (2000), αφορούσαν τη σωµατική σύσταση και τις διαστάσεις
υψηλού επιπέδου καλαθοσφαιριστών. Σύµφωνα µε
τον συγγραφέα, µία από τις πιο σηµαντικές παραµέτρους στην καλαθοσφαίριση είναι το σωµατικό
ανάστηµα. Στο άθληµα αυτό, όπως στο ποδόσφαιρο αλλά και στη χειροσφαίριση, από τα σηµαντικότερα στοιχεία που διακρίνουµε είναι τα µορφολογικά χαρακτηριστικά των αθλητών και ο σωµατότυπός τους. Αυτά τα στοιχεία διαφέρουν κατά αγωνιστική θέση, ενώ όσον αφορά γενικά το σωµατότυπο των καλαθοσφαιριστών, κυριαρχεί ο εκτοµεσοµορφικός τύπος. Επιπλέον, το ποσοστό λίπους
των καλαθοσφαιριστών είναι χαµηλότερο των άλλων αθλητών και κυµαίνεται από 9 έως 10,6%. Οι
Smith και Thomas (1991), αναφέρουν ότι στην καλαθοσφαίριση σε υψηλό και διεθνές επίπεδο, υπάρχει µία συνεχόµενη τάση για υψηλότερο σωµατικό ανάστηµα αφού από τα ερευνητικά τους
δεδοµένα φάνηκε ότι οι υψηλού επιπέδου καλαθοσφαιρίστριες ήταν πιο υψηλές και πιο βαριές σε
σχέση µε υψηλού επιπέδου καλαθοσφαιρίστριες
που µετρήθηκαν επτά και δέκα χρόνια παλαιότερα. Αναλυτικότερα σε έρευνα που έγινε σε καλαθοσφαιρίστριες φάνηκε ότι οι κεντρικές παίκτριες
(Centers) είχαν τις υψηλότερες τιµές σε ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά και σωµατική σύσταση,
ακολουθούµενες από τις (Forwards), δηλαδή τις
παίκτριες που αποτελούν το συνδετικό κρίκο µεταξύ των περιφερειακών (Guards) και των κεντρικών
(Centers) και τις περιφερειακές παίκτριες (Guards).
Συγκεκριµένα οι κεντρικές (Centers) είχαν υψηλότερο σωµατικό ανάστηµα, είχαν µακρύτερα µέλη
σώµατος, είχαν πιο πλατιά ισχία και ήταν πιο
µυώδεις (Bale, 1991). Σε αντίστοιχη έρευνα φάνηκε
ότι οι κεντρικές παίκτριες (Centers) είχαν το µεγαλύτερο ποσοστό λίπους σε σχέση µε τις άλλες αγωνιστικές θέσεις, ενώ το µικρότερο ποσοστό το είχαν
οι περιφερειακές παίκτριες (Guards). Επιπλέον στην
ίδια έρευνα φάνηκε ότι όσο αυξανόταν το ύψος,
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Πίνακας 1. Σωµατότυπος οµαδικών αθληµάτων υψηλού επιπέδου
Ερευνητές

Υδατοσφαίριση

Χειροσφαίριση

Πετοσφαίριση

Ποδοσφαίριση

Ενδοµεσοµορφικός

Ενδοµεσοµορφικός

Εκτοµεσοµορφικός

Εκτοµεσοµορφικός

Πλατάνου και
συν. (1999)

Μπάγιος και συν.
(2001)

Χ" Κων/νου και
Πουλµέντης (1987)

Χ" Κων/νου και
Πουλµέντης (1986)

Μεσοµορφικός
Ackland και συν.
(1994)

Μεσοµορφικός

Μεσοεκτοµορφικός

Μεσοµορφικός

Εκτοµεσοµορφικός

Deng-Peiling
(1990)

Heimer και συν.
(1988)

Rienzi και συν.
(2000)

Bakler (2000)

Έλληνες

Ξένοι

Καλαθοσφαίριση
∆εν υπάρχουν
αναφορές

τόσο αυξανόταν και το ποσοστό σωµατικού λίπους
(Matlowic, Matkowic, & Ivanek, 1994).
Στον πίνακα 1 φαίνεται συγκεντρωτικά ο σωµατότυπος Ελλήνων και αλλοδαπών αθλητών ανά
άθληµα, ενώ στον πίνακα 2 φαίνονται ενδεικτικές
τιµές των σωµατοτυπικών δεικτών ανά άθληµα σύµφωνα µε την µέθοδο των Heath και Carter (Carter
& Heath, 1990) και η βιβλιογραφική αναφορά από
την οποία προέρχονται

και φυσιολογικά. Οι Toriola et al. (1987), συσχέτισαν
την σωµατική σύσταση και τα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά επίλεκτων ενήλικων καλαθοσφαιριστών
και πετοσφαιριστών υψηλού αγωνιστικού επιπέδου.
Σε αυτή την έρευνα οι παραπάνω συγγραφείς διαπίστωσαν ότι οι καλαθοσφαιριστές ήταν ψηλότεροι
και είχαν µεγαλύτερη περίµετρο στο βραχίονα από
τους πετοσφαιριστές, ενώ ο σωµατότυπος και στις δυο
οµάδες ήταν ο εκτο-µεσοµορφικός.

Σχέση ανθρωποµετρικών χαρακτηριστικών οµαδικών
αθληµάτων

Σχόλια και συζήτηση

Σε έρευνα αθλητών των παρακάτω οµαδικών αθληµάτων (χειροσφαίριση, υδατοσφαίριση, καλαθοσφαίριση, κ.ά.), η οποία έγινε από τον Carter (1980), οι
αθλητές ταξινοµήθηκαν σε σωµατότυπους µετά από
σωµατοµετρήσεις. Στην έρευνα των Musaiger et al.
(1994), οι χειροσφαιριστές υψηλού επιπέδου είχαν
µικρότερο σωµατικό ανάστηµα και περισσότερο βάρος
σε σχέση µε καλαθοσφαιριστές και πετοσφαιριστές. Μαζί µε τους καλαθοσφαιριστές είχαν το µεγαλύτερο υποδόριο λίπος σε σχέση µε ποδοσφαιριστές και πετοσφαιριστές. Εξάλλου, στη συγκριτική µελέτη των Rigler
και Derzsy (1994), σε δείγµα χειροσφαιριστών και
πετοσφαιριστών µετρήθηκε το σωµατικό ανάστηµα,
το βάρος, η σωµατική σύσταση και άλλες φυσικές
ικανότητες για να αναδειχθούν οι σωµατικές διαφορές µεταξύ των δυο αθληµάτων, σωµατοµετρικά

Ο σωµατότυπος και τα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά των αθλητών στα οµαδικά αθλήµατα,
σχετίζονται τόσο µε το είδος του αθλήµατος, όσο και
µε την αγωνιστική θέση (Bakler, 2000). Αυτό είναι
λογικό αφού το κάθε άθληµα ξεχωριστά έχει διαφορετικές απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες σε σωµατότυπο
και σε ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά τόσο σε γενική µορφή, όσο και ειδικά σε κάθε αγωνιστική θέση.
Συγκεκριµένα θα λέγαµε ότι το σωµατικό ανάστηµα,
το µήκος άνω - κάτω άκρων και το βάρος σώµατος
θα πρέπει να σχετίζονται µε τις συγκεκριµένες αγωνιστικές θέσεις µέσα στο ίδιο το άθληµα (Ackland et
al., 1994; Ramadan & Byrd, 1987; Roche, Heymsfield,
& Lohman, 1996; Αυτός εξάλλου είναι και ο λόγος
που διαφέρουν τα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά µεταξύ των αθλητών διαφορετικών αθληµάτων.

Πίνακας 2. Ενδεικτικές τιµές σωµατοτυπικών δεικτών αθλητών οµαδικών αθληµάτων
Αθλήµατα

Μεσοµορφία

Μεσοεκτοµορφία

Εκτοµεσοµορφία

Βιβλιογραφική Αναφορά

Υδατοσφαίριση

(2.1/2–5.1/22.1/2)

_____

_____

Ackland, Mazza & Carter (1994)

Χειροσφαίριση

(3.23 –6.50 -2.90)

_____

_____

Deng-Peiling (1990)

Πετοσφαίριση

_____

_____

(1.8 -5.4 - 3.8)

Χατζηκωνσταντίνου, Πουλµέντης
& Αβερκίου (1987)

Ποδοσφαίριση

(2-5.1/2-2)

____

____

Rienzi, Drust, Reilly, Carter &
Martin (2000)

Καλαθοσφαίριση

_____

(2.0 - 2.5 - 4.5)

_____

Κhanna, Ahuja & Ghosh (1985)
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Πιο συγκεκριµένα στην υδατοσφαίριση, σε αθλητές υψηλού επιπέδου, εξαιτίας αυτών των διαφοροποιήσεων στα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά,
έχουµε σωµατοµετρικές διαφορές (σωµατικό ανάστηµα, βάρος σώµατος), κατά αγωνιστική θέση. Οι
κεντρικοί επιθετικοί σε σχέση µε όλες τις υπόλοιπες
αγωνιστικές θέσεις είναι οι πιο µεγαλόσωµοι και οι
πιο εύσωµοι, ενώ οι τερµατοφύλακες έχουν µεγαλύτερο ανάστηµα, µεγαλύτερα µήκη µελών αλλά και
το χαµηλότερο αναλογικά βάρος, σε σχέση µε τους
άλλους παίκτες. Γενικά, θα λέγαµε ότι οι υδατοσφαιριστές έχουν ενδο-µεσοµορφικό σωµατότυπο. Οι
χειροσφαιριστές ανήκουν στο µεσοµορφικό σωµατότυπο και έχουν µικρότερο σωµατικό ανάστηµα
και περισσότερο βάρος σε σχέση µε τους καλαθοσφαιριστές και τους πετοσφαιριστές, ενώ µαζί µε
τους καλαθοσφαιριστές έχουν το µεγαλύτερο υποδόριο λίπος σε σχέση µε τους ποδοσφαιριστές και
τους πετοσφαιριστές. Στην πετοσφαίριση ο σωµατότυπος των αθλητών είναι εκτο-µεσοµορφικός. Στην
ποδοσφαίριση, από ανθρωποµετρική άποψη, οι ποδοσφαιριστές φαίνεται ότι χαρακτηρίζονται από
υψηλό ανάστηµα, ανάλογο σωµατικό βάρος και χαµηλό σωµατικό λίπος δηλαδή έχουν έναν εκτο-µεσοµορφικό σωµατότυπο, σε σχέση µε παλαιότερες µετρήσεις αθλητών του ιδίου αθλήµατος. Τέλος οι καλαθοσφαιριστές έχουν µια αυξανόµενη τάση του σωµατικού αναστήµατος, ως προς τα άλλα οµαδικά
αθλήµατα και τείνουν να έχουν εκτο-µεσοµορφικό
σωµατότυπο.
Ξεχωριστά για κάθε οµαδικό άθληµα, υπάρχει
σχέση µεταξύ υψηλής αθλητικής απόδοσης και αντίστοιχων ανθρωποµετρικών χαρακτηριστικών όπως:
σωµατικό ανάστηµα, ποσοστό σωµατικού λίπους
και µυϊκή µάζα. Συµπερασµατικά θα λέγαµε ότι τα
ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά και ο σωµατότυπος, παίζουν σηµαντικό ρόλο στην αθλητική απόδοση, καθώς επίσης και στη διαβάθµιση και ταξινόµηση των αθλητών ανά κατηγορία και αγωνιστική
θέση. Κατά επέκταση, οι µεγάλες επιτυχίες σε ένα
άθληµα εξαρτώνται κατά µεγάλο µέρος από το σωµατότυπο και το επίπεδο των ανθρωποµετρικών
χαρακτηριστικών των αθλητών (Bota, 1984; Hošek
& Pavlin, 1983). Παρόλα αυτά τα ανθρωποµετρικά
χαρακτηριστικά δεν είναι τα µόνα που καθορίζουν
το τελικό αποτέλεσµα σε έναν αγώνα (Rienzi et al.,
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1999), αφού και άλλοι παράγοντες όπως οι τεχνικοτακτικές, οι κινητικές και οι κιναισθητικές ικανότητες καθορίζουν τις επιδόσεις ενός αθλητή (Μπάγιος, 1999).
Πρακτικές εφαρµογές και προτάσεις
Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι η υψηλή αθλητική απόδοση, ξεχωριστά σε κάθε οµαδικό
άθληµα, συνδέεται µε συγκεκριµένα σωµατικά χαρακτηριστικά. Εποµένως η επιλογή των αθλητών
υψηλού επιπέδου αλλά και η επιλογή του αθλήµατος από τους αθλητές ή τους συµµετέχοντες απαιτεί
σαφή και καθορισµένα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά όπως επίσης και σωµατότυπο. Επιπλέον αυτά
τα χαρακτηριστικά καθορίζουν και ταξινοµούν τους
αθλητές µέσα στο ίδιο άθληµα τοποθετώντας τους
σε ανάλογη κατηγορία αλλά και σε ανάλογη αγωνιστική θέση. Λαµβάνοντας λοιπόν υπόψη τα συγκεκριµένα σωµατικά χαρακτηριστικά, που απαιτεί το κάθε άθληµα ξεχωριστά και χρησιµοποιώντας
τα τόσο στην επιλογή των αθλητών όσο και στην επιλογή της αγωνιστικής θέσης δηµιουργούµε τις προϋποθέσεις για µια µελλοντική υψηλή απόδοση. Προτείνεται εποµένως η διάδοση της γνώσης αυτών των
χαρακτηριστικών στους καθηγητές φυσικής αγωγής,
στους προπονητές αλλά και στους συµµετέχοντες
σε φυσικές δραστηριότητες, ιδιαίτερα στα γνωστά
οµαδικά αθλήµατα.
Προτάσεις για µελλοντικές έρευνες
Η συνεχιζόµενη προσέλευση ανθρώπων σε διάφορες µορφές άθλησης οι οποίες περιλαµβάνουν
και τα µη γνωστά διαδεδοµένα οµαδικά αθλήµατα
τόσο σε ψυχαγωγικό όσο και σε αγωνιστικό επίπεδο,
δηµιουργούν την αναγκαιότητα εξεύρεσης παραµέτρων απόδοσης όπως είναι για παράδειγµα ο σωµατότυπος και τα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά. Προτείνεται εποµένως η ανάλογη επισκοπική
έρευνα σε αυτούς τους τοµείς σε µη γνωστά οµαδικά αθλήµατα, σε υψηλό επίπεδο αθλητών. Επιπρόσθετα προτείνεται η σύγκριση των συγκεκριµένων
παραµέτρων σε σχέση µε τα γνωστά οµαδικά αθλήµατα της παρούσας εργασίας.

Σηµασία για τη Φυσική Αγωγή
Η ανθρωποµετρία είναι συνυφασµένη µε τη φυσική δραστηριότητα και εποµένως µε την εκπαίδευση
και το µάθηµα της φυσικής αγωγής. Επιπλέον, η φυσική δραστηριότητα και η θερµιδική πρόσληψη είναι
παράγοντες που επηρεάζουν το ποσοστό σωµατικού λίπους και το µυϊκό σύστηµα. Στην Ελλάδα του 21ου
αιώνα η υπερβολική θερµιδική πρόσληψη ιδιαίτερα στην παιδική ηλικία έχει κάνει την εµφάνισή της µε
ιδιαίτερα δυσάρεστα αποτελέσµατα. Εποµένως, γίνεται κατανοητό ότι ο η οργανωµένη φυσική δραστηριότητα στο σχολείο και συγκεκριµένα στο µάθηµα της φυσικής αγωγής, έχει άµεση σχέση µε την εµφάνιση
µιας φυσιολογικής µορφής ανάπτυξης τόσο από πλευράς σωµατικής σύστασης όσο και από µυϊκής άποψης.
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Σηµασία για την Ποιότητα Ζωής
Η συµµετοχή του πληθυσµού σε διάφορες αθλητικές δραστηριότητες έχει αυξηθεί εντυπωσιακά κατά
τις τελευταίες δεκαετίες. Τα οµαδικά αθλήµατα τα οποία αποτελούν µέρος της φυσικής δραστηριότητας
παρουσιάζουν µεγάλη ανάπτυξη κυρίως όταν αυτά είναι ευρύτερα διαδεδοµένα και γνωστά. Τα συµπεράσµατα της παρούσας εργασίας που αφορούν το σωµατότυπο και τα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά,
που σχετίζονται µε την αθλητική απόδοση και την εκτελεστική ικανότητα συµβάλουν σηµαντικά στην ποιότητα ζωής τόσο στο σχολικό όσο και στο σωµατειακό αθλητισµό. Επιπλέον αυτά τα στοιχεία καθορίζουν
σε ένα βαθµό το επίπεδο απόδοσης των αθλητών και µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως κριτήριο για την επιλογή των αθλητών στις µικρές ηλικίες. Επιπλέον, µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως κριτήριο στη διαβάθµιση
και ταξινόµηση των αθλητών ανά κατηγορία και αγωνιστική θέση στα οµαδικά αθλήµατα, τα οποία παρουσιάζουν ολοένα και µεγαλύτερη ενδιαφέρον τόσο στο ψυχαγωγικό όσο και στον αγωνιστικό αθλητισµό.
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