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بيوانرژيک و زيست حرکتی با موفقيت شمشيربازان بيوانرژيک و زيست حرکتی با موفقيت شمشيربازان , , ارتباط بين ويژگی های پيکری ارتباط بين ويژگی های پيکری 

  نخبة مرد ايران نخبة مرد ايران 

 
  آسيه عباسی دلوييآسيه عباسی دلويي  _ _     علی اصغر خالدانعلی اصغر خالدان    __١١حميد آقاعلی نژادحميد آقاعلی نژاد

  کارشناس ارشد تربيت بدنیکارشناس ارشد تربيت بدنی_ _ استاد دانشگاه تهران استاد دانشگاه تهران _ _ استاديار دانشگاه تربيت مدرس استاديار دانشگاه تربيت مدرس 
  

  چکيده 

بيوانرژيک و زيست حرکتی با موفقيت شمشيربازان , تعيين ارتباط بين ويژگی های پيکری ,  حاضر پژوهش از   هدف

 سال تشکيل ٧/٢٠ ± ٥٩/٤با ميانگين سنی  شمشيرباز نخبة عضم تيم ملی ٢٠نمونة آماری پژوهش را . مرد نخبة ايران بود

 و درصد چربی بدن؛ از یشاخص تودة بدن, طول دست ها, قد نشسته, تودة بدن, قد, از ويژگی های پيکری. می دادند

های توان بی هوازی با اسيد الکتيک و توان بی هوازی بی اسيد الکتيک و از ويژگی , ويژگی های بيوانرژيک ؛ توان هوازی

.  قدرت و توان انفجاری اندازه گيری شد, سرعت, زمان واکنش, چابکی, انعطاف پذيری, استقامت عضالنی, یزيست حرکت

توان هوازی , از ويژگی های بيوانرژيک, قد و شاخص تودة بدنی,  تجزيه  و تحليل داده ها نشان داد از ويژگی های پيکری 

در گزينش , بنابراين ,  با موفقيت رابطه معنا داری داشتنداف پذيریطقدرت پنچه و انع, و از ويژگی های زيست حرکتی

افراد مستعد برای شمشيربازی و نيز در طراحی برنامه های تمرينی برای رسيدن به اوج اجرای ورزشی می توان از اين 

  .ويژگی ها به عنوان معيارهای ارزيابی استفاده کرد

  

  : واژه های کليدی 

  .کتی و شمشيربازی زيست حر, بيوانرژيک, پيکر سنجی

                                                 
  Email : halinejad @ modares.ac.ir                                      ٠٩١٢٣٤٥٨٨٢٨: تلفن : نويسندة مسئول  ‐۱
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   مقدمه

ه راوتوجه پژوهشگران و دانشمندان علوم ورزشی هم, عالوه بر تأثير ورزش بر سالمت افراد
ورزشکاران در مسابقات بين المللی معطوف بوده بر جنبه های قهرمان سازی و شرکت موفق 

, رژيکی خاصنيازمند ورزشکارانی با ويژگی های بيوان, دستيابی به اوج اجرای ورزشی. است
توانايي های زيست حرکتی برجسته و ويژگی های روان شناختی بهينه به همراه برنامه های 

بنابراين برای ). ۴(تمرينی علمی با بهره گيری از متخصصان علوم ورزشی و امکانات کافی است 
موفقيت در ورزش معيارهای خاصی مورد نياز است که از آن جمله می توان به سالمت کامل 

فيزيولوژيکی و زيست حرکتی مناسب , و روانی و برخورداری از ويژگی های وراثتیسمانی ج
  توان, مطالعة رابطة بين اکسيژن مصرفی بيشينه, برای رسيدن به سطوح قهرمانی. اشاره کرد

ها از اهميت بسزايي   ويژگی های پيکری و زيست حرکتی ورزشکاران با موفقيت آن,بی هوازی 
توجه به اهميت اين شاخص ها برای شناخت قابليت های ورزشکاران الزم و ). ۳(برخوردار است 
  . ضروری است

يافته های پژوهشی نشان داده اند که شمشيربازان نخبه واکنش سريع تری نسبت به افراد 
قدرت به تنهايي بر اجرای ورزشی در حرکات مختلف شمشيربازی از , همچنين. مبتدی دارند

در تعيين رابطة بين اکسيژن مصرفی بيشينه با موفقيت های ). ۵( نيست ثرجمله حرکت النژ مؤ
روی ) ۱۹۸۴(شمشيربازان مقادير اين شاخص بيوانرژيکی در پژوهش انجام شده توسط واندر 

 ۱۴روی ) ۱۹۷۷( ميلی ليتر بر کيلوگرم بر دقيقه و استوارت ۵/۵۵شمشيربازان تيم ملی آمريکا 
با توجه به نبود ). ۱۰و۹(يتر بر کيلوگرم بر دقيقه گزارش شد  ميلی ل۲/۵۰شمشيرباز جهانی 

, بيوانرژيک و زيست حرکتی شمشيربازان ايرانی, اطالعات کافی در خصوص ويژگی های پيکری 
, قد نشسته, یتودة بدن, ش حاضر در صدد است ارتباط بين ويژگی های پيکری شامل قدهپژو

چربی بدن ؛ ويژگی های بيوانرژيک شامل  و درصد (BMI) شاخص تودة بدن, طول دست ها
, چابکی, انعطاف پذيری, توان هوازی و بی هوازی و ويژگی های زيست حرکتی شامل قدرت

  . زمان واکنش با موفقيت شمشيربازان مرد نخبه ايران را مطالعه کند, سرعت
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  روش تحقيق 
  آزمودنی ها

 ۷/۲۰ ± ۵۹/۴ازی با ميانگين جامعة آماری پژوهش حاضر را کلية اعضای تيم ملی شمشيرب
 نفر تشکيل می دادند که به علت محدود بودن جامعة آماری کلية اعضای تيم ۲۰به تعدادسال 

  . ملی به عنوان نمونة آماری انتخاب شدند
  

  روش های جمع آوری اطالعات
  اندازه های پيکری و ترکيب بدنی 

به ) متر(بر قد ) کيلوگرم(م تودة بدن از تقسي, پس از اندازه گيری قد و تودة بدن آزمودنی ها
  . شاخص تودة بدنی محاسبه شد, ۲توان 

از دستگاه ديجيتالی پيکرسنجی برای اندازه گيری قد نشسته و طول دست ها بر حسب 
  . سانتی متر استفاده شد

 دستگاه(برای تعيين درصد چربی بدن آزمودنی ها از دستگاه تجزيه و تحليل ترکيبات بدن 
Biospace استفاده شد) ساخت کره جنوبی .  

  اندازه های بيوانرژيک 

برای اندازه گيری اکسيژن مصرفی بيشينه از دستگاه تجزيه و تحليل گازهای تنفسی 
برای اندازه گيری توان بی هوازی با , ) ساخت ايتاليا K4b2 مدل Cosmedشرکت (

زمون بوسکو و برای اندازه و آ) ساخت شرکت ساتراپ ايران(اسيدالکتيک از دستگاه ارگوجامپ 
گيری توان بی هوازی بی اسيد الکتيک از آزمون وينگيت تعديل شده روی دستگاه چرخ کار 

  . استفاده شد) ساخت ايتاليا Run Race مدل(سنج 
  اندازه های زيست حرکتی 

برای ارزيابی توان , برای ارزيابی قدرت از آزمون قدرت گرفتن پنجه, در پژوهش حاضر
  برای ارزيابی چابکی از آزمون دو ,  از آزمون های پرش طول جفت پا و پرش عمودیانفجاری

 متر و برای ارزيابی استقامت ۳۶برای ارزيابی سرعت از آزمون دو ,  متر رفت و برگشت۴ * ۹
  . عضالنی از آزمون دراز و نشست يک دقيقه استفاده شد

 نيز به ترتيب برای ارزيابی انعطاف باز کردن شانه و دور کردن ران, از آزمون خمش به جلو
  . شانه و ران استفاده شد, پذيری مفاصل پشت 
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ساخت (ارزيابی زمان واکنش آزمودنی ها با دستگاه آزمودن ديداری سنجش زمان واکنش 
  . انجام گرفت) شرکت ساتراپ ايران

  موفقيت شمشيربازان 

در اين . خته استفاده شدبرای ارزيابی موفقيت شمشيربازان از پرسشنامة پژوهشگر سا
دوم و سوم ,  سال گذشته به مقام های اول۳بر اساس مقام های کسب شده طی , ارزشيابی

  . و موفقيت ارزيابی شد) ۱جدول (امتياز داده شده 
  

   و بين المللی کسب شده توسط شمشيربازانآسيايي,ملی, امتيازهای مقام های استانی_ ۱جدول 
  امتياز

  

  مقام های کسب شده

  آسياقهرمانی 

, تورنمت های آسيايي

 منطقه ای و

   بين المللی

قهرمانی 

  کشور

قهرمانی 

  استان

  ۴۰  ۶۰  ۸۰  ۱۰۰  اول 

  ۳۰  ۵۰  ۷۰  ۹۰  دوم

  ۲۵  ۴۵  ۶۵  ۸۵  سوم

  
  روش های آماری 

همبستگی چند , برای تجزيه و تحليل آماری پژوهش حاضر از روش های آمار توصيفی
  . اده شدمتغيره و رگرسيون چند متغيره استف

  

  نتايج و يافته های تحقيق 

قد , قد, تودة بدن, شاخص های مرکزی و پراکندگی ويژگی های پيکری شامل سن, ۲جدول 
درصد چربی بدن و شاخص تودة بدنی شمشيربازان نخبه ايران را نشان , طول دست ها, نشسته
  .می دهد

  



 ٩بيوانرژيک و زيست حرکتی با موفقيت شمشيربازان نخبة مرد ايران                    , ارتباط بين ويژگی های پيکری

  

 

  بازان مرد نخبه ايرانشاخص های مرکزی و پراکندگی ويژگی های پيکری شمشير_ ۲جدول 
  بيشينه  کمينه  انحراف استاندارد  ميانگين  ويژگی های پيکری

  ۲۸  ۱۷  ۵۹/۴  ۷/۲۰  )سال(سن 

  ۹۶  ۵۶  ۳۴/۱۱  ۰۵/۷۳  )کيلوگرم (تودة بدن 

  ۱۹۳  ۱۶۶  ۲۴/۶  ۱/۱۸۰  )سانتی متر(قد 

  ۱۰۱  ۸۸  ۹۰/۲  ۷۵/۹۳  )سانتی متر(قد نشسته 

  ۲۰۰  ۱۷۲  ۲۶/۷  ۹۵/۱۸۸  )سانتی متر(طول دست ها 

  ۴/۲۱  ۸/۶  ۱۷/۴  ۹۲/۱۲  درصد چربی بدن

کيلوگرم بر  (یشاخص تودة بدن
  )مترمربع

۴۵/۲۲  ۱۲  ۴/۱۷  ۲/۲۶  

  
صرفی مهای بيوانرژيک شامل اکسيژن ويژگی شاخص های مرکزی و پراکندگی , ۳جدول 

ن را  شمشيربازان نخبه ايرااسيد الکتيک بی بی هوازی و توان  اسيد الکتيک باهوازی  بیتوان, بيشينه
  . نشان می دهد

  
  شاخص های مرکزی و پراکندگی ويژگی های بيوانرژيک شمشيربازان مرد نخبة ايران_ ۳جدول 

  بيشينه  کمينه  انحراف استاندارد  ميانگين  ويژگی های پيکری

ميلی ليتر بر (اکسيژن مصرفی بيشينه 
  )کيلوگرم بر دقيقه

۱۳/۴۷  ۶۳/۶  ۲/۴۰  ۵/۵۹  

ک توان بی هوازی بی اسيد الکتي
  )کيلوگرم در مترمربع(

۵/۴۴۸  ۲۳/۶۰  ۳۴۰  ۵۷۰  

  ۵۳  ۳۵  ۷/۴  ۹۵/۴۱  )وات(توان بی هوازی با اسيد الکتيک 

  
قدرت (شاخص های مرکزی و پراکندگی ويژگی های زيست حرکتی شامل قدرت , ۴جدول 
, ) متر۳۶دو سرعت (سرعت , )پرش طول جفت پا و پرش عمودی(توان انفجاری , )گرفتن پنجه
زمان واکنش و , ) متر۴*۹دو (چابکی ) انعطاف پذيری شانه و ران, خمش به جلو(يری انعطاف پذ

  . را نشان می دهدنخبه ايران استقامت عضالنی شمشيربازان 
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  شاخص های مرکزی و پراکندگی ويژگی های زيست حرکتی شمشيربازان مرد نخبة ايران_ ۴جدول 

  بيشينه  کمينه  دانحراف استاندار  ميانگين  ويژگی های زيست حرکتی

  ۸۱/۵  ۸۶/۴  ۲۹/۰  ۱۹/۵  )ثانيه( متر ۳۶دو سرعت 

  ۲۶۰  ۱۹۹  ۰۳/۲۰  ۲۳۲  )سانتی متر(پرش طول جفت پا 

  ۷۲  ۴۴  ۴۰/۶  ۵۷  )سانتی متر(پرش عمودی 

  ۸۸  ۴۷  ۹۴/۱۱  ۶۵/۶۷  )کيلوگرم(قدرت گرفتن پنجه 

  ۷۰  ۵۵  ۰۵/۵  ۶۵/۶۳  )تعداد( دقيقه ۱دراز و نشست 

  ۲۴/۱۰  ۴۴/۸  ۴۹/۰  ۹۹/۸  )ثانيه( متر ۴ * ۹دوی 

  ۴۸۰  ۲۲۲  ۶۷  ۳۶۵  )هزارم ثانيه(زمان واکنش 

  ۰۷/۱  ۵۱/۰  ۲۱/۰  ۸/۰  )متر(انعطاف پذيری شانه 

  ۴/۰  ۱/۰  ۱/۰  ۲۴/۰  )متر(انعطاف پذيری ران 

  ۴۵  ۲۸  ۳۷/۵  ۸/۳۸  )سانتی متر(خمش به جلو 

  
 نتايج ضريب همبستگی چندمتغيره نشان داد بين ويژگی های پيکری با موفقيت

جدول (وجود دارد ) P = ۰۱۴/۰و  r=  ۶۴۳/۰(شمشيربازان مرد نخبة ايران همبستگی معناداری 
۵.(  
  

  نتايج ضريب همبستگی چندمتغيرة بين ويژگی های پيکری و موفقيت شمشيربازان مرد نخبة ايران_ ۵جدول 

 آماره
 r r2  P  متغيرها

  ۰۱۴/۰  ۴۱۳/۰  ۶۴۳/۰  ويژگی های پيکری

  
شاخص تودة , از بين ويژگی های پيکری,  چند متغيره مشخص شدبا محاسبة رگرسيون

پيشگوي خوبی برای موفقيت ) T =۹۱/۱ و P =۰۴۷/۰(و قد ) T=  ۲۸/۲ و P=۰۴۹/۰(دنی ب
  ). ۶جدول (شمشيربازان مرد نخبة ايرانی است 
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  ايراننتايج رگرسيون چندمتغيره بين ويژگی های پيکری و موفقيت شمشيربازان مرد نخبة _ ۶جدول 

  ضرايب ناهنجار  ضرايب هنجار شده
P T  

Beta  Std.error  B  
  متغيرها

  عدد ثابت ‐۷۹/۴۸۲ ۸۱۱/۲۶۴   ۰۱۴/۰  ۰۰/۰

  شاخص تودة بدنی  ۰۱۲/۷۵۷۲۰  ۰۲۶/۳۵۵۸۱ ۴۲۴/۰  ۱۲۸/۲  ۰۴۹/۰

  قد  ۹۱۶/۲  ۵۲۷/۱  ۳۸۰/۰  ۹۱۰/۱  ۰۷۴/۰

  طول دست ها      ۳۳۵/۰  ۶۳۳/۱  ۱۲۲/۰

  بدنبی درصد چر      ‐۲۸۲/۰  ‐۰۸/۱  ۳۲۴/۰

  

نتايج ضريب همبستگی چندمتغيره نشان داد بين ويژگی های بيوانرژيک با موفقيت 
  ). ۷جدول (وجود دارد ) P=۰۳۹/۰و  r=۴۷/۰(شمشيربازان مرد نخبة ايران همبستگی معناداری 

  
  يرانو موفقيت شمشيربازان مرد نخبة ابيوانرژيک نتايج ضريب همبستگی چندمتغيرة بين ويژگی های _ ۷جدول 

 آماره
 R r2  P  متغيرها

  ۰۳۹/۰  ۲۲۸/۰  ۴۷/۰  ويژگی های بيوانرژيک

  
با محاسبة رگرسيون چندمتغيره مشخص شد از بين ويژگی های بيوانرژيک فقط اکسيژن 

 پيشگوي خوبی برای موفقيت شمشيربازان مرد نخبة )T=  ۲۳۸/۲و  P=۰۳۹/۰(مصرفی بيشينه 
  ). ۸جدول (ايرانی است 

  
   و موفقيت شمشيربازان مرد نخبة ايرانبيوانرژيک رگرسيون چندمتغيره بين ويژگی های نتايج _ ۸جدول 

ضرايب هنجار 
  شده

  ضرايب ناهنجار
  متغيرها

P T  
Beta  Std.error  B    

  عدد ثابت ۴۸۴/۴۰ ۶۵۹/۸۰   ۵۰۲/۰  ۰۰/۰

  اکسيژن مصرفی بيشينه  ۸۵۱/۳  ۷۲۰/۱ ۴۷۲/۰  ۲۳۸/۲  ۰۳۹/۰

  توان بی هوازی بی اسيد الکتيک      ۱۳۱/۰  ۶۰۳/۰  ۵۵۵/۰

  توان بی هوازی با اسيد الکتيک      ‐۰۷۰/۰  ‐۳۲۰/۰  ۷۵۳/۰
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متغيره نشان داد بين ويژگی های زيست حرکتی با موفقيت  نتايج ضريب همبستگی چند
جدول (وجود دارد ) P=۰۱۴/۰و  r =۶۲۸/۰(شمشيربازان مرد نخبة ايران همبستگی معناداری 

۹.(  
فقيت شمشيربازان مرد نخبة زيست حرکتی و مويب همبستگی چندمتغيرة بين ويژگی های نتايج ضر_ ۹جدول 

  ايران

 آماره
 r R2  P  متغيرها

  ۰۱۴/۰  ۳۹۵/۰  ۶۲۸/۰  ويژگی های زيست حرکتی

  
با محاسبة رگرسيون چند متغيره مشخص شد از بين ويژگی های زيست حرکتی آزمون انعطاف 

) T = ۴۷۱/۲ و P=۰۲۴/۰(و قدرت گرفتن پنچه ) T=  ۵۱۸/۲ و P=۰۲۲/۰(پذيری خمش به جلو 
  ).۱۰جدول (پيشگوي خوبی برای موفقيت شمشيربازان مرد نخبة ايرانی است 

  
  و موفقيت شمشيربازان مرد نخبة ايرانزيست حرکتی نتايج رگرسيون چندمتغيره بين ويژگی های _ ۱۰جدول 

  متغيرها  ضرايب ناهنجار  ضرايب هنجار شده
P T  

Beta  Std.error  B    
  عدد ثابت ۱۵۵/۸۱ ۴۰۳/۵۵ ۰۰  ۴۶۵/۱  ۰۰/۰

  خمش به جلو  ‐۲۳۸/۵۷  ۷۳۵/۲۲ ‐۴۷۹/۰  ‐۵۱۸/۲  ۰۲۲/۰

  قدرت گرفتن پنچه  ۹۹۳/۱  ۸۰۷/۰  ۴۷۰/۰  ۴۷۱/۲  ۰۲۴/۰

  زمان واکنش      ‐۲۳۸/۰  ‐۳۷/۱  ۷۸

   متر۳۶دو سرعت       ۰۳۶۶/۰  ‐۸۱۴/۱  ۰۸۷/۰

  پرش طول جفت پا      ۰۳۴/۰  ۱۵۶/۰  ۸۷۸/۰

  پرش عمودی      ‐۰۸۸/۰  ‐۴۰۰/۰  ۶۹۴/۰

   دقيقه۱دراز و نشست       ‐۱۸/۲  ‐۰۰/۱  ۳۳۱/۰

   متر۴*۹دو       ‐۱۶۴/۰  ‐۷۵۲/۰  ۴۶۲/۰
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  نتيجه گيریبحث و 
  ويژگی های پيکری و موفقيت شمشيربازان ) الف

يافته های پژوهش حاضر نشان داد بين ويژگی های پيکری و موفقيت شمشيربازان مرد 
دو ويژگی  شاخص تودة بدنی , از بين ويژگی های پيکری. داری وجود داردنخبة ايران رابطة معنا

يافته های به دست آمده . و قد همبستگی مستقيم و معناداری با موفقيت شمشيربازان داشتند
براساس يافته های ). ۶(است ) ۱۹۸۴(از پژوهش حاضر موافق يافته های ساپگا و همکاران 

بازان نسبت به افراد غيرورزشکار همسن دارای درصد شمشير) ۱۹۹۰(نيستروم و همکاران 
در پژوهش حاضر بين درصد چربی بدن و اجرای ). ۷(چربی بدن و تودة بدن کمتری هستند 
براساس پژوهشی که در بازی های . ولی معنادار نبود, رقابتی همبستگی معکوس به دست آمد

گين وزن ترين ورزشکاران بودند شمشيربازان بلند قدترين و سن, المپيک مونترال انجام شد
نشان داد شمشيربازان دارای تودة بدن ) ۱۹۹۰(يافته های نيستروم و همکاران , در حالی که). ۶(

) ۱۹۷۷(در پژوهش استوارت و همکاران ). ۷(کمتری نسبت به ساير ورزشکاران هستند 
 ۲/۷۰, نتی متر سا۲/۱۷۸تودة بدن و درصد چربی بدن شمشيربازان به ترتبيت , ميانگين قد
 درصد به دست آمد که همبستگی ضعيفی ميان اين شاخص ها و موفقيت در ۶/۷کيلوگرم و 

شمشيربازان مورد مطالعه , در مقايسه با يافته های پژوهش حاضر). ۹(شمشيربازی وجود داشت 
 ۲/۷۰(سبک تر , ) سانتي متر۱/۱۸۰ در برابر ۸/۱۷۸(استوارت و همکاران کوتاه قدتر در پژوهش 

. بودند)  درصد۷/۲۱ در برابر ۶/۷(و دارای درصد چربی بدن کمتری )  کيلوگرم۰۵/۷۳در برابر 
وجود يافته های ضد و نقيض در بارة ارتباط بين ويژگی های پيکری و موفقيت شمشيربازان را 

جنسيت يا سطح نخبگی آزمودنی ها به طور , سنی, نژادی, می توان در وجود تفاوت های وراثتی
عواملی مانند وسايل اندازه گيری و ابزارهای جمع آوری , عالوه بر اين. جست و جو کرداعم 

  . اطالعات نيز از عوامل اثرگذار بر يافته های پژوهش است
  ويژگی های بيوانرژيک و موفقيت شمشيربازان ) ب

 يافته های پژوهش حاضر نشان داد بين ويژگی های بيوانرژيک و موفقيت شمشيربازان رابطة
از بين ويژگی های بيوانرژيک فقط اکسيژن مصرفی بيشينه همبستگی . معناداری وجود دارد

يافته های پژوهش حاضر نشان داد ميانگين اکسيژن .  داشتانمعناداری با موفقيت شمشيرباز
 ميلی ليتر بر کيلوگرم بر دقيقه در شمشيربازان ايرانی نسبت به يافته ۱۳/۴۷مصرفی بيشينه 

در مورد شمشيربازان تيم ملی آمريکا با اکسيژن مصرفی بيشينه ) ۱۹۸۴( همکاران های واندر و
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همچنين در پژوهش نيستروم و همکاران ). ۱۰( ميلی ليتر بر کيلوگرم بر دقيقه کمتر بود ۵/۵۵
 ميلی ليتر بر کيلوگرم بر دقيقه ۲/۵۰اکسيژن مصرفی بيشينه در طی کار با اندام تحتانی ) ۱۹۹۰(

 ميلی ليتر بر کيلوگرم بر دقيقه گزارش شد که اين مقدار ۲/۳۴ با اندام تحتانی و هنگام کار
اين پژوهشگران ). ۷(اکسيژن مصرفی بيشينه مشابه مردان تمرين نکرده با همان سن بود 

نتيجه گرفتند موفقيت شمشيربازان بيشتر به مهارت و تکنيک بستگی دارد و مستلزم حس 
.  نسبت به توان باالی هوازی و درصد پايين چربی بدن استهای بينايي و حرکتی دقيق تری

توان بی با مطالعة تيپ بدنی و , در پژوهش خود روی شمشيربازان) ۲۰۰۰(دوين و همکاران 
در پژوهش ). ۵ (ندهوازی بی اسيد الکتيک بيشينه هيچ ارتباطی بين اين دو به دست نياورد

آستانة بی هوازی شمشيربازان مرد نخبة در خصوص ارتباط ترکيبات بدنی و ) ۱۳۸۴(فخری 
در پژوهش حاضر نيز ارتباطی بين اجرای ورزشی ). ۲(ايران هيچ رابطة معناداری مشاهده نشد 

 بيوانرژيک با موفقيت شمشيربازان ويژگی هایدر مورد .  ديده نشدبی هوازی موفقيت آميز و توان
, سنی, وجود تفاوت های وراثتیاز علل وجود يافته های پژوهشی ضد و نقيض می توان به 

رطوبت و ارتفاع , سطح نخبگی آزمودنی ها و نيز عوامل محيطی مانند درجة حرارت , جنسيت
  . محل زندگی آزمودنی ها اشاره کرد

  ويژگی های زيست حرکتی و موفقيت شمشيربازان) ج

زان يافته های پژوهش حاضر نشان داد بين ويژگی های زيست حرکتی و موفقيت شمشيربا
خمش (از بين ويژگی های زيست حرکتی دو ويژگی انعطاف پذيری . رابطة معناداری وجود دارد

يافته های به . و قدرت گرفتن پنچه همبستگی معناداری با موفقيت شمشيربازان داشت) به جلو
و ويليامز و والسلی ) ۱۹۸۴(دست آمده از پژوهش حاضر موافق با يافته های ساپگا و همکاران 

بين ) ۱۹۶۸(و سينگر ) ۲۰۰۰(ويليامز و والسلی , )۲۰۰۰(دوين و همکاران ). ۱۱ و ۶(بود ) ۲۰۰۰(
در ). ۱۱ و ۸, ۵(زمان واکنش و موفقيت شمشيربازان نخبه همبستگی معناداری به دست آوردند 

در پژوهش های يو . پژوهش حاضر رابطه ای بين موفقيت شمشيربازان و زمان واکنش ديده نشد
بين انعطاف پذيری و ) ۱۹۹۰(و نيستروم و همکاران ) ۲۰۰۰(ويليامز و والسلی , ) ۲۰۰۰ (و همکاران

در ). ۱۲ و ۱۱, ۷(قدرت عضالنی با موفقيت شمشيربازان همبستگی معناداری مشاهده شد 
پژوهش حاضر فقط بين انعطاف پذيری و موفقيت شمشيربازان همبستگی معناداری به دست 

 است که موفقيت در شمشيربازی بيشتر به تکنيک و سرعت بستگی يافته ها نشان داده. آمد
در پژوهش حاضر بين سرعت و موفقيت در اجرای همبستگی معناداری به دست ). ۸(دارد 
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علل وجود يافته , در مورد رابطة ويژگی های زيست حرکتی با موفقيت شمشيربازان نيز. نيامد
جنسيت و يا , سنی, نژادی, اوت های وراثتیهای پژوهشی ضد و نقيض را می توان در وجود تف

  . سطح نخبگی آزمودنی ها جست و جو کرد
  

  نتيجه گيری 

  :ی يافته های پژوهش حاضر می توان به موارد زير اشاره کرد در جمع بند
  از بين ويژگی های پيکری شاخص تودة بدنی و قد بر موفقيت شمشيربازان مؤثر بود؛ ‐
همچنين توان . ت شمشيربازان رابطة معناداری داشتاکسيژن مصرفی بيشينه با موفقي ‐

 بی هوازی بی اسيد الکتيک رابطة مستقيمی با موفقيت در اجرا داشت؛
از بين ويژگی های زيست حرکتی انعطاف پذيری و قدرت گرفتن پنجه رابطة معناداری  ‐

 . با موفقيت شمشيربازان داشت
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