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 چکیده

رابطه بين اجرای حرکات زمينی ژیمناستیي  بتا بر تی گی هتی هتای       بررسیهدف از تحقيق حاضر هدف: 

 بود. سال 01تا  01ژیمناست کارهای پسر جسمانی در آنیرگپومیری  گ آمادهی

ستال رشتت بتوده کته در      01تتا   01ژیمناست های پسر ه آماری این تحقيق شامل تجامع ها: مواد و روش 

نفتر   بتا    188در همتين رابطته،   ستال ستابقه تمرینتی داشتیند.      دگسالن های گرزشی ژیمناسیي ، حداقل 

( شرایط شرکت کيلوهرم بر مجذگر میر 60/01±88/3گ شا ص توده بدنی  سال99/01±96/1ميانگين سنی 

گ از میتر نتواری بترای انتدازه هيتری ابعتاد        از کاليپر برای تعيين درصتد رربتی بتدن    ها را داشیند. در آزمون

 گ انعطتاف پتذیری   سترتت،   ،های آمادهی جسمانی شامل رتابیی  اسیفاده شد. آزمون آنیرگپومیری  تحقيق

گ  تعيتين شتد   Zبا اسیفاده از نمتره استیاندارد   نمره آمادهی جسمانی افراد  که نهاییاً ندبود اسیقامت تضالنی

هتای کتالموهراف استميرگن  گ ضتری       . از آزمتون اجرای حرکات زمينی با امیيازدهی اسیاندارد انجام هردید

 همبسیگی اسپيرمن برای تجزیه گ تحليل آماری اسیفاده شد. 

اجترای  بتا   گ افزایش زمان رابیی گ سرتت ، شا ص توده بدندرصد رربی بدنبين  نیایج نشان دادها:  يافته

گ بتين قتد    ،( همبسیگی معیتو  r=  -39/1گ  r، 08/1-  =r ،48/1-  =r= -04/1به ترتي    حرکات زمينی

 01/1آمادهی جسمانی با اجرای حرکات زمينی به ترتي    نمره نشسیه، انعطاف پذیری، اسیقامت تضالنی گ

=r ،36/1  =r ،41/1  =r  10/1گ  =r11/1  گجود داشت  سیقيم( همبسیگی م ≥ P  با این حال رابطه بتين .)

 معنی دار نبود.  اجرای حرکات زمينیبا  اندازه دگر ران گ بازگ

نیایج حاصل از این مطالعه نشان داد، افزایش سطح آمادهی جسمانی گ کاهش درصد رربی گ  نتيجه گيري:

ستاله ژیمناستت    01تتا   01شا ص توده بدن با بهبود گضعيت اجرای حرکات زمينی ژیمناسیي  در پسران 

  گ آنیرگپومیریت  جستمانی  آمتادهی  توامتل  از ای پيچيتده  ترکي  هاهمراه است. به نظر می رسد ژیمناست

 .کرد بينی پيش تامل دگ یا ی  با توان نمی ژیمناسیي  در موفقيت برای را افراد پیانسيل گ هسیند

 

 آمادهی جسمانی، ژیمناست کارهای پسر   گی هی های آنیرگپومیری ،  حرکات زمينی ژیمناسیي ، كليد واژه:

-بين اجراي حركات زمينی ژيمناستيک با برخی ويژگی هاي آنتروپومتريک و آمادگیرابطه 

سال  12تا  10جسمانی در ژيمناست كارهاي پسر   

 كيانوش سقراطی

 


