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٢٠ 
 

 هاي ریخت شناختی با توان، قدرت و استقامت عضالنی در نوجوانان کشتی گیرارتباط بین شاخص
 ـ مرتضی بگلري3سعید قائینی    ـ2   حسین نیک اندیشـ 1

   ـ استادیار دانشگاه کردستان2ـ کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه کردستان   3و1
 مقدمه
هاي فیزیولوژیک به ورزش داري بر پاسخیکی از عوامل موثر بر آمادگی جسمانی است که تاثیرات معنی هاي ریخت شناختیشاخص

ي ورزشی، از عوامل تعیین کننده و موثر بر اجراي ورزشکاران است و ریخت شناختی در هر رشتههاي ویژگی). ١٣٧٩گائینی، (دارد 
 ).1987توریوال، آدنیران و اگانرمی، (گذار است شکاران بر عملکردهاي ورزشی تاثیرهاي ریخت شناختی در بین ورزوجود تفاوت

 امل آمادگی جسمانی توان، قدرت و استقامت عضالنیعوبه  کشتی گیرانهاي ورزشی است که موفقیت کشتی از جمله رشته
هاي ریزي صحیح تمرینات با توجه به ویژگیآگاهی از این خصوصیات، به مربیان در طراحی و برنامه ،نتیجه در. بستگی دارد

در امر استعدادیابی دلیل اهمیت ترکیب بدنی در این راستا، به ).2002هافمن، (رساند یاري می... جسمی، روانی، ریخت شناختی و 
گیران، محقق بر آن است ویژه کشتیو ارتباط آن با عوامل آمادگی جسمانی و توجه محدود به این ارتباط در نوجوانان ورزشکار و به

در کشتی گیران  )توان، قدرت و استقامت عضالنی(عوامل آمادگی جسمانی هاي ریخت شناختی با تا به بررسی ارتباط بین ویژگی
 .بپردازد نوجوان

 روش شناسی
ي آماري مدارس طور تصادفی از جامعهسال کشتی گیر به 15الی  13نفره از دانش آموزان  85جهت انجام تحقیق، یک گروه 

بدنی، ي ورزشی و فعالیتي پیشینهها براساس پرسشنامهمالك انتخاب آزمودنی. ي شهر همدان انتخاب شدندی و متوسطهیراهنما
هاي مدت یک سال، عدم عضویت و فعالیت در باشگاهسال سن، عضویت و فعالیت مستمر در باشگاه حداقل به 15تا  13داشتن 

در باشگاه کشتی و نداشتن فعالیت مستمر و ) مدت یک ساعتحداقل به(جلسه فعالیت در هفته  3ورزشی دیگر، داشتن حداقل 
هاي ریخت گیري شاخصاندازه .ي سالمت جسمانی بوداس پرسشنامهو داشتن سالمت کامل بر اس... ي وابسته به کار یا روزانه

ي متر، ترازوي دیجیتالی، کالیپر، کولیس و از طریق وسیلهقد، وزن، اوزان چربی، عضالنی و استخوانی، به: ها، شاملشناسی آزمودنی
، به هاآزمودنی و استقامت عضالنی قدرتن، تواگیري براي اندازه .انجام شد) 2005الکسانیانتس و همکاران، (هاي مربوطه فرمول

برآورد . استفاده شد ایستاده و آزمون کشش بارفیکسبرتر  دست يدینامومتري پنجه ،پرش طول جفت هاياز آزمونترتیب 
 .پیرسون انجام شد همبستگی همبستگی از طریق آزمون

 هایافته
، r=230/0(هاي ریخت شناختی قد ، بین شاخص1و جدول شماره  با توجه به نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون

034/0=p( وزن ،)703/0=r ،0005/0=p( وزن بدون چربی ،)754/0=r ،0005/0=p( وزن مطلق عضله ،)715/0=r ،0005/0=p( ،
دست برتر  يجهدینامومتري پنآزمون ، با )r ،0005/0=p=717/0(و وزن مطلق استخوان ) r ،0005/0=p=484/0(وزن مطلق چربی 

همبستگی ) r ،034/0=p=230/0(پرش طول جفت  آزمونهمچنین، بین شاخص قد، با . دار وجود داشتهمبستگی مثبت معنی
و کشش بارفیکس ) r ،009/0=p=-283/0(دار وجود داشت و بین شاخص وزن مطلق چربی، با پرش طول جفت مثبت معنی

)307/0- =r ،004/0=p (دار نبودها معنیسایر همبستگی .ی وجود داشتدار منفهمبستگی معنی. 
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 هاي ریخت شناختی با عوامل آمادگی جسمانیهمبستگی بین شاخص: 1جدول شماره 
هاي ریخت شاخص

 شناختی
عوامل آمادگی 

 جسمانی

وزن مطلق  وزن مطلق عضله وزن مطلق چربی قد وزن بدون چربی وزن
 استخوان

r p r p r p r p r p r p 

034/0 230/0 203/0 140/0 706/0 -041/0 پرش طول جفت
* 

283/0- 009/0
* 

056/0 613/0 093/0 395/0 

تعداد کشش 
 بارفیکس

108/0
- 

323/0 052/0 634/0 164/0 135/0 307/0- 004/0
* 

001/0 992/0 023/0 833/0 

ي داینامومتري پنجه
 دست برتر

703/0 0005/
0* 

754/0 0005/
0* 

705/0 0005/
0* 

484/0 0005/
0* 

715/0 0005/
*0 

717/0 0005/
*0 

 گیريبحث و نتیجه
داري ي دست برتر همبستگی مثبت معنیهاي ریخت شناختی با آزمون داینامومتري پنجهي شاخصدر تحقیق حاضر بین همه

هاي ورزش کشتی که فعالیت مچ دست و قدرت چنگ زدن آن، جزء پایه نتیجه ممکن است به این دلیل باشدمشاهده شد که این 
ي دست در و این نتیجه گویاي اهمیت قدرت حداکثر پنجه است و فرد از ابتداي ورود به این ورزش با این فعالیت سروکار دارد

هایی مثل پرش طول جفت مزیت در فعالیتتواند ویژه پاها در افراد بلند قد، میها و بهاز آنجایی که بلند بودن اهرم. کشتی است
همچنین، بین . ها با پرش طول جفت و توان عضالنی باشدن قد آزمودنیدار بیارتباط معنیمحسوب شود، ممکن است دلیلی بر 

داري مشاهده گردید که شاید حجم زیاد شاخص وزن مطلق چربی با پرش طول جفت و کشش بارفیکس همبستگی منفی معنی
تواند گویاي این طور کلی، نتایج این تحقیق میبه. تواند دلیل این امر باشدهاي ورزشی، مینوان سربار در اجراي فعالیتچربی به ع

گیران امري ي بدون چربی در موفقیت کشتیمندي از تودهویژه عامل قدرت و همچنین بهرهامر باشد که عوامل آمادگی جسمانی، به
 .ین امر توجه ویژه داشته باشندمهم بوده و مربیان باید به ا

 کشتی گیر، نوجوان، ریخت شناختی، عوامل آمادگی جسمانی: واژگان کلیدي

 :منابع

 .دانش افروز: ي عباسعلی گائینی، تهرانترجمه. فیزیولوژي ورزشی دوران رشد). 1379. (دبلیو.روالند، توماس .1
٢. Toriola, A.L., Adeniran, S.A., & Ogunremi, P.T. (١٩٨٧). Body composition and anthropometric 

characteristics of elite male basketball and volleyball players. Journal of Sports Medicine and Physical 
۲۷Fitness, (٢), ٢٣۵-٢٣٩. 

٣. Haffman, J. (٢٠٠٢). Physiological aspect of sport training and performance champaign, Human kinetics. 
4. Alecsaniants, G.D., Abushkevich, V.V., Tlekhas, D.B., Filenkn, A.M., Ananiev, E.N., & Grichanov, 

T.G. (٢٠٠۵). Sport morphology. Moscow: covetski sport. 
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