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 ستیبالیدانش آموزان وال  یو مهارت هاي روان کیولوژیزیبین قابلیت هاي جسمانی، ف ي سهیمقا

  روانیوتکواندوکار منتخب شهرستان ش

  دکتر محسن برغمدي  -2عبدا له غالمی کارشناسی، -1

  دکتري تربیت بدنی - 2ارشد تربیت بدنی- 1

  چکیده

مقایسه بین آمادگی جسمانی ومهارتهاي روانی وتوصیف نیمرخ فیزیولوژیک وروانی هدف تحقیق حاضر، 

ورزشکار والیبالیست 15دانش آموزان والیبالیست وتکواندوکارمنتخب  شهرستان شیروان بود.بدین منظور 

ن ورزشکار تکواندوکار حاضر در اردو ي آمادگی اعزام  به مسابقات المپیاد ورزشی دانش آموزان استا15و

به طور هدفمند انتخاب شدند. از ویژگی هاي فیزیولوژیکی ، توان هوازي، توان بی  1394خراسان شمالی 

هوازي ، قدرت عضالنی باال تنه ، قدرت عضالنی پایین تنه ، سرعت ، چابکی ، استقامت عضالنی شکم ، 

فاکتور  6گی هاي روانی ، استقامت عضالنی کمربند شانه اي ، توان عضالنی پاها ، انعطاف پذیري واز ویژ

اعتماد بنفس، انگیزش ، تمرکز ، هدف چینی ، تصویر سازي ذهنی ، وکنترل حاالت روانی با استفاده از 

) اندازه گیري شدند. براي تجزیه SASI-PSYCHپرسشنامه خود سنجی انیستیتوي ورزش استرالیاي جنوبی (

استیودنت ،  وهمبستگی پیرسون در سطح   tوتحلیل آماري دادها از آزمون هاي آماري ضریب هبستگی

استفاده شد.میانگین وانحراف استاندارد رکوردهاي کسب شده توسط ورزشکاران دانش ) p≥05/0معناداري (

میلی لیتر  14/46±63/5 ₌آموز والیبالیست وتکواندوکار منتخب شیروان عبارتنداز حداکثر اکسیژن مصرفی 

وات برکیلو گرم ، قدرت 23/46±25/4₌ن در دقیقه ،توان بی هوازي به ازاي هر هر کیلو گرم از وزن بد

 ⁄ورزن بدن  33/53±36/33 ₌وزنه ، قدرت عضالنی پایین تنه  ⁄ورزن بدن  66/49±31/23₌عضالنی باال تنه 

 73/58±93/6₌ثانیه ،استقامت عضالنی شکم 64/9±49/0₌ثانیه ، چابکی  608/5±32/0₌وزنه ، سرعت

 ₌تعداد ، توان عضالنی پا ها 13/10±84/3₌تعداد دردقیقه ، استقامت عضالنی کمربند شانه اي 

سانتی متر بود. همچنین یافته هاي پژوهش نشان 86/37±11/6 ₌سانتی متر  ، وانعطاف پذیري 134/0±2/210

ضالنی دانش آموزان عضالنی و استقامت ع داد که در مقایسه  آمادگی روانی وجسمانی فقط بین  توان 

والیبالیست وتکواندوکار منتخب شیروان اختالف معناداري وجود دارد ودر بقیه مهارت هاي روانی وجسمانی  

. ورابطه بین  آمادگی جسمانی و مها رتهاي روانی در دوگروه به طور جدا گانه  اختالف  معناداري وجود ندارد

  ت هاي روانی رابطه معناداري وجود دارد.  اندازه گیري شد  که بین آمادگی جسمانی ومهار

 نیمرخ فیزیولوژیک ، نیمرخ روانی ، توان هوازي ، توان بی هوازي واژگان کلیدي :

  فیزیولوژي و تغذیه ورزشی


