
 چکیذُ

 هزداى جسواًي آهادگي بز عضالًي-عصبي توزیٌات دٍرُ یک بزرسي اثزذف كلي پضٍّص حاضز، سهیٌِ ٍ ّذف: ّ

 بسکتبالیست بَد. 

آسهَدًي ّای ( 20/83±14/19، ٍسى 16/182±79/5،  قذ 53/26±62/7)با هیاًگیي سٌيباسیکي بسکتبال  30رٍش بزرسي: 

گزٍُ هساٍی تجزبي  2كِ اس طزیق غزبالگزی اٍلیِ اًتخاب ضذُ بَدًذ، بِ طَر تصافي در  را تطکیل هي دادًذ، تحقیق حاضز

 هذاخلِ بذٍى كٌتزل ٍ عضالًي-عصبي جلسِ توزیٌات 3 صَرت بِ ٍ ّفتِ 8 تحقیق كل سهاى هذت .ًذتقسین ضذٍ كٌتزل 

 ضزٍع اس پیص كزدًذ تکویل را پشضکي سالهت فزم ٍ اخذ كتبي ًاهِ رضایت ّا آسهَدًي اس توزیٌات ضزٍع اس پیصبَد. 

 آسهَى: )تعادل ،(یارد 40 دٍی: )سزعت ،(سارجٌت پزش: )َّاسی بي تَاى ،(كَپز آسهَى: )َّاسی تَاى ّای آسهَى: توزیٌات

 توزیٌات پایاى اس پس ساعت 48 ًْایت در. ضذ اًجام(  فلیپ استیک آسهَى: )ّواٌّگي ٍ( ایلیٌَیش آسهَى: )چابکي ،(لک لک

 ی سِیهقا یبزا ٍٍ  ّوبستِ t یآهار آسهَى اس گزٍُ، ّز در بعذ ٍ قبل جیًتا ی سِیهقا یبزا .ضذ تکزار ًاهبزدُ ّای آسهَى

 تعییي ضذ. >05/0Pسطح هعٌي داری . ضذ استفادُ هستقل t آسهَى اس گز،یکذی با گزٍُ 2 جیًتا

 چابکي تعادل، سزعت، بز عضالًي-عصبي توزیٌات ّفتِ ّطت كِ داد ًطاى تحقیق ّای دادُ تحلیل ٍ تجشیِ یافتِ ّا: ًتایج

 هعٌي ًتایج ایي عوَدی تَاى ٍ َّاسی تَاى با رابطِ در اها( p<05/0) داضت داری هعٌي تأثیز بسکتبالیست هزداى ّواٌّگي ٍ

 ٍ چابکي عوَدی، تَاى تعادل، سزعت، در كِ داد ًطاى گزٍّي درٍى ّای آسهَى ًتایج ّوچٌیي(. p>05/0) ًبَد دار

 تغییزات ایي كِ( p<05/0) است دادُ رخ آسهَى پیص بِ ًسبت آسهَى پس در تجزبي گزٍُ در داری هعٌي تغییزات ّواٌّگي

 (.p>05/0) ًبَد دار هعٌي َّاسی تَاى درهَرد

 ٍ چابکي تعادل، سزعت، بْبَد بز عضالًي عصبي توزیٌات ّفتِ 8 كِ داد ًطاى حاضز تحقیق ّای یافتِ ًتیجِ گیزی:

 ًتایج ایي اس. ًیست هؤثز َّاسی بي تَاى ٍ َّاسی تَاى بْبَد بز اها داضت داری هعٌي تأثیز بسکتبالیست هزداى ّواٌّگي

 هي بْبَد را بسکتبالیست هزداى جسواًي آهادگي ٍضعیت عضالًي عصبي توزیٌات ّفتِ 8 اًجام كِ ضَد هي استٌباط چٌیي

 .ًذارد اثزی بسکتبالیست هزداى َّاسی بي ٍ َّاسی تَاى هیشاى بز اها بخطذ

 عصبي عضالًي، آهادگي جسواًي، هزداى بسکتبالیستٍاصُ ّای كلیذی: 

 


