
 
 

 

 

 

 

 

 

 چکیذه

َّاسی ٍ چابکی، سزعت ٍ قذرت پسزاى ّذف اس ایي پژٍّش بزرسی اثز ّشت ّفتِ توزیي پالیَهتزیک بز تَاى بی هذف:

  ًَجَاى در دٍراى هختلف بلَغ بَد.

آسهَى با آسهَى ٍ پساس طزح پیش تجزبی بَد کِ بِ صَرت هیذاًی اًجام شذ. در ایي تحقیقایي تحقیق اس ًَع ًیوِ  روش کار:

در  ّا بز اساس هزحلِ بلَغ در سِ سیز گزٍُ قزار گزفتٌذ.یک گزٍُ کٌتزل ٍ یک گزٍُ تجزبی استفادُ شذ. ّز کذام اس گزٍُ

تکویل سال قزار داشتِ اعالم آهادگی کزدًذ. بعذ اس  16تا  11ًفز اس باسیکٌاى هذرسِ فَتبال کِ در ردُ سٌی   300فزاخَاى اٍلیِ 

ًفز تَاًستٌذ پزٍتکل تحقیق را بِ پایاى بزساًٌذ. ایي افزاد بِ  44ًفز ٍاجذ شزایط بَدًذ کِ در ًْایت  55ٍرسشی -پزسشٌاهِ پششکی

( تقسین شذًذ کِ ّز کذام اس ایي گزٍّا بز اساس هزحلِ بلَغ بِ سِ سیز 24ًفز( ٍ تجزبی ) 24صَرت تصادفی بِ دٍ گزٍُ کٌتزل )

ّا با پس اس تعییي ٍ تَسیع دادُ آسهَدًی تقسین شذًذ. 4سال( ٍ ّز گزٍُ شاهل  16تا  14سال ٍ  14تا  13سال،  13تا  11گزٍُ )

، بزای تعییي تفاٍت بیي ًوزات پس آسهَى ٍ پیش آسهَى درٍى گزٍّی ٍ بیزٍى گزٍّی، اس ٍیلک-شاپیزٍاستفادُ اس آسهَى 

 اًجام شذ.  SPSS16آسهَى تحلیل کٍَاریاًس استفادُ شذ. تجشیِ ٍ تحلیل ٍ هحاسبات آهاری تَسط ًزم افشار 

چابکی ّای هتغییز بز رٍیپالیَهتزیک هٌتخب توزیٌات  اًجامکِ  ًشاى دادّا دادُ اس تجشیِ ٍ تحلیل ًتایج حاصل  وتایج:

(000/0=p( سزعت ،)016/0=p( قذرت عضالًی ،)000/0=pتَاى بی ،) ( 003/0َّاسی=p تغییزات هعٌاداری )ُاست. را هَجب شذ 

ارد داری ٍجَد دَّاسی پسزاى ٍرسشکار در هزاحل هختلف بلَغ تفاٍت هعٌیبیي تَاى بی ّوچٌیي ًتایج ایي پژٍّش ًشاى داد کِ

(012/0=p .)َّاسی پسزاى ٍرسشکار بِ تفکیک هزحلِ بلَغ اثز ّوچٌیي ًتایج ًشاى داد اًجام توزیٌات پالیَهتزیک بز تَاى بی

  (.P=031/0داری دارد )هعٌی

ٍ تطابق  سزعت بکارگیزی قذرتافشایش هَجب پالیَهتزیک  شَد کِ توزیٌاتهیگیزی ًتیجِچٌیي بٌابزایي  گیری:وتیجه

توزیي باعث فَتبال در جلسات  با توزیٌاتپالیَهتزیک ّوزاُ داد کِ اًجام توزیٌات  پژٍّش ًشاىایي شَد. هیعضالًی  –عصبی

آى را  بِ هزبیاى ٍ  شَد، لذا پژٍّشگز اًجاماًفجاری هیچابکی، سزعت، قذرت ٍ تَاى  افشایش هقادیز هیاًگیي هتغییزّای

 ًوایذ.ٍرسشی فَتبال تَصیِ هیی ٍرسشکاراى رشتِ

 دٍراى هختلف بلَغ ،پسزاى ًَجَاى ،قذرت، چابکی، سزعت، َّاسیتَاى بی، توزیي پالیَهتزیک :کلمات کلیذی

 

 

 

هوازی و چابکی، سرعت و قذرت پسران اثر هشت هفته تمریه پالیومتریک بر توان بی

 مختلف بلوغووجوان در دوران 
 صادق صالح ویایی


