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 بر آمادگی جسمانی مرتبط با سالمتی پسران متوسطه دوره اول FITTاثرات برنامه 

 سید مصطفی عبادی جوکندان

 

 چکیده 

بر آمادگی جسمانی مرتبط با سالمتی پسررا  متسسر ه    FITTهدف از پژوهش حاضر، ارزیابی اثرات برنامه 

هفته تمرین بسد.  آزمسدنی های این پژوهش نیمه تجربی برا رررپ پریش آزمرس  و پر        ۶دوره اول در پی 

انتخراب در  به صرسرت در دسرترو و    )انتخاب اولیه نمسنه پسر داورلب سالم دانش آمسز نفر ۰۲ آزمس  را

شراص  ترسده   ، 6۶/۰6 ±۰1/۰)سرن     نفره، گروه تجربی ۰۲به دو گروه بسد( که  به رسر تصادفی  گروه ها

 تقسیم شدند،  تشریی   (۰/۰1±۶۰/0۲شاص  تسده بد   ، ۶1/۰6 ±۲۰/۰)سن  و شاهد (۰/۰1±۶1/۶۲ بد  

دادند.  آزمسدنی ها،  برای تسسعه عسام  آمادگی جسمانی مرتبط با سالمتی )آمرادگی هرسازی،  آمرادگی     می

شرده ای را ربر     )قدرت، استقامت و تسا (،  انع اف پذیری و ترکیب بد (، برنامه تمرینی نظارت عضالنی

 انجرا  دادنرد.   دقیقه و به مدت شش هفته 1۴، سه جلسه در هفته، هر جلسه FITTدستسرالعم  های برنامه  

آمرد، بررای ارزیرابی    قب  و بعد از تمرین از اجزای آمادگی جسمانی مرتبط با سالمت اندازه گیری به عمر   

متر  )یک مای (، قدرت عضالنی از دینامسمتر دستی،  اسرتقامت عضرالنی از    ۰۶۲1آمادگی هسازی از آزمس  

پذیری از آزمس  نشستن و رسراند    انع اف آزمس  پرش سارجنت ، آزمس  دراز و نشست، تسا  عضالنی از

. استفاده شرد  تسده بد  و درصد چربی بد دست به پنجه پا و برای ارزیابی ترکیب بد  از محاسبه شاص  

جهت بررسی تسزیع ربیعی داده ها از آزمس  شاپیرو ویلک و برای بررسی همگنی واریان  ها ازآزمس  های 

t       مستق  و یسمن ویتنی استفاده شد ، سپ  نتایج تجزیه و تحلی  اسرتنباری متییرهرا تسسرط آزمرس  هرایt 

مسرتق  و یرسمن    tآزمس  هرای   و همچنینتیییرات درو  گروهی ( ، همبسته و ویلیاکسس  ) برای ارزیابی 

روش گردآوری ارالعات به صسرت میردانی و   . انجا  شدویتنی )جهت ارزیابی تفاوت های بین گروهی ( 

س ح معنری داری در ایرن تحقیر     انجا  و  SPSSتمامی محاسبات آماری تسسط نر  افزار کتابخانه ای بسد. 

)۲۴/۲>(P .با تسجه به نتایج ارزیابی تیییرات درو  گروهی و تفاوتهای بین گروهری،  بره نظرر     در نظر گرفته شد 

، ترسا    P)<۲۴/۲(نیاسرتقامت عضرال  ، P)<۲۴/۲(عروقی -، اثر معنی داری بر استقامت قلبی FITTرسد که برنامه می

،  قردرت   P)>۲۴/۲(داشرت. ولری برر شراص  ترسده برد        P)<۲۴/۲(و درصرد چربری برد      P)<۲۴/۲(عضالنی

بره ررسر معنری      FITTاثر معنی داری نداشت و در نتیجه برنامره    ، P)>۲۴/۲(انع اف پذیری و P)>۲۴/۲(عضالنی

یرن برنامره،    داری به تسسعه آمادگی هسازی، آمادگی عضالنی و به رسر غیرمستقیم به بهبسد ترکیب بد  کمک کرد . ا

 امیدوار کننده برای بهتر کرد  آمادگی هسازی و عضالنی دانش آمسزا  است. یک استراتژی 

 مرتبط با سالمتی، مداصالت مدرسه یدی  تربیت بدنی،  متسس ه دوره اول، کلمات کل 


