
 چکیده

 یببر ممباد    یقیمنتخب  ببا و ببدوو م سب     یدبستان یهایاثر باز بررسی هدف اصلی پژوهش حاضر

 پسبر  مم زاو دانش از نفر 04 منظ ر یی ب د. بدینابتدا ی مم زاو دوره دانش یمرتبط با سالمت یجسمان

و  5/000± 1.0 سبال  قبد   2/9 ± 0.0ببا میباننین سبنی     شهر قبووین  2 منطقه مدارس سال 04 تا 8

بط ر داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. این افراد بص رت تصادفی و مسباوی   85/63 ± 5.1وزو

 ببه  تجرببی  نفره تقسیم شدند.  بروه  24به دو  روه بازی های دبستانی با م سیقی و بدوو م سیقی 

 لبی  مسابقه شامل که منتخ  های بازی )روزهای زوج هفته( در  هر هفته در جلسه 3 و هفته 3 مدت

 جنگ لک لک ها و دویدو زنجیره ای همراه ببا پخبش م سبیقی بب د     ه ایی  بازی  استپ وسط لی 

 و مرام ببه دویبدو   مو ابتبدایی  دقیقبه  10 که ب د بازی دقیقه 60 شامل مداخله مرب طه کردند. شرکت

 ببه  بعبد  دقیقبه  45 و شبد  سپری بازی طناب ابتدایی همچ و و ساده یهای باز با دوکر  رم و نرمش

 سرد جهت کششی و حرکات نرمش پایانی دقیقه 5 و شد پرداخته اصلی های بازی و اجرای مم زش

ی هبا  تنیبو فعالیب   ورزش بدوو م سبیقی   روه مدت این اجرا  ردید. در مسی  از جل  یری و کردو

و دراز و  مزم و هبای شبنای سب  دی   مرب طه را در روزهای فرد هفته به سبک ف ق اجرا نم دند. از 

پبییری  کمربند شانه ای و شکم استفاده شد. از جعبه انعطاف  استقامت عضالنیبرای ارزیابی  نشست

متبر   504مسبافت   پیمب دو مزم دو برای ارزیابی انعطاف پییری تنه   عضالت ناحیه کمر و پشت راو

سباق   از عضله سه سر بازوهمچنین برای ارزیابی ترکی  بدو  تنفسی   – یقلب استقامتبرای ارزیابی 

استفاده  ردید. بر اساس نتایج بدسبت ممبده از مزمب و     بدو یدرصد چربنقطه برای ارزیابی   2در پا 

ت عضبالت شبکم   (  اسبتقام P=440/4در مقایسبه میباننین درصبد چرببی ببدو )     های تبی وابسبته   

(440/4=P(کمربنبببد شبببانه ای  )440/4=P(انعطبببااف پبببییری  )440/4=P و اسبببتقامت قلببببی   )

(  بین دو  روه در میواو میاننین متغیرهای تحقیق اختالف معنی داری وجب د دارد.  P=440/4تنفسی)

فاکت رهبای  م سبیقی در خصب ا افبوایش    همراه  به بازی های دبستانی  ردد از می بنابراین پیشنهاد

  مرتبط با مماد ی جسمانی استفاده  ردد.
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