
  

  

  آموزان دانش انفجاري توان و بدنی توده شاخص بر تمرین و صبحگاهی ورزش اثر مقایسه
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 چکیده

 دانش انفجاري توان و بدنی توده شاخص بر تمرین و صبحگاهی ورزش اثر مقایسه پژوهش این از هدف

 ورزش که صبحگاهی ورزش و تمرین گروه دو به آموزان دانش. بود آستارا شهرستان ابتدایی دختر آموزان

 هفته هشت از بعد و قبل گروه دو هر از. شدند تقسیم دادند، انجام مدرسه آغازین مراسم در را صبحگاهی

 آزمون و همبسته t هاي آزمون از ها داده تحلیل و تجزیه براي. آمد عمل به جسمانی آمادگی هاي آزمون

 بر اما نبود گذار اثر آموزان دانش بدنی توده شاخص بر تمرین که داد نشان آزمون نتایج. شد استفاده کواریانس

  . بود بیشتر ورزشی تمرین در گذاري اثر این میزان همچنین. بود گذار اثر آموزان دانش انفجاري توان

  صبحگاهی ورزش تمرین، جسمانی، : آمادگیواژگان کلیدي

 
Comparison of morning exercise effect and training program on body mass index and 
power explosive elementry girls students 

The purpose of this study was to compare the effects of exercise morning and training on body mass index and 
explosive power elementary girls students of astara city.  Students  were divided into two groups, morning 
exercise morning exercise at the opening of school.  Both group were performed before and after the eight-week 
physical fitness tests. To analyze the data were used, t-tests and covariance.  Test results showed that the effect 
of exercise on body mass index of students but was affecting  on explosive power students. The extent of this 
effect was greater in the exercise.                                                          
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  مقدمه 

 در آن اثرات و فواید از بتوان تا شود شروع باید کودکی ابتداي همان از سالم، رفتارهاي و شیوه با زندگی

 کرونري هاي بیماري خطرزاي عوامل اغلب که دهد می نشان مختلف هاي پژوهش نتایج. شد مند بهره بزرگسالی

 به بزرگسالی در و شود می شروع کودکی دوران از خطرزا عوامل اغلب. است شایع کودکی دوران در قلب،

 اي مداخله اقدامات زودهنگام، پیشگیري منظور به که می رسد نظر به بدیهی لذا. کند می بروز بیماري صورت

 پیشگیري در مهمی تأثیر تواند می مناسب بدنی فعالیت اینکه به توجه با ).1( شود انجام کودکی دوران همان از

 در علمی مقاالت و متون بررسی باشد، داشته ها آن از ناشی میر و مرگ نهایتاً و ها آن عوارض ها، بیماري بروز از

 تأثیرات داراي مدارس در صبحگاهی ورزش که است مطلب این گویاي بدنی فعالیت و ها بیماري ارتباط مورد

 ورزش). 2باشد ( می آموزان دانش بین در غیرواگیر و مزمن هاي بیماري از پیشگیري ي زمینه در مفیدي

 سالمت تأمین و شادابی و نشاط ایجاد در مهمی عامل تواند می مدارس آموزشی فعالیت شروع در صبحگاهی

  فیزیولوژي و تغذیه ورزشی



 در مهمی نقش تواند می روزانه و منظم طور به صبحگاهی ورزش اجراي. باشد آموزان دانش روح و جسم

 به آموزان دانش که آنجا از ).3( باشد داشته آموزان دانش شادابی و نشاط و روانی جسمانی، آمادگی کسب

 دارند، اي ویژه جایگاه و نقش آموزشی، نظام اهداف به دستیابی در کشور آموزشی نظام اساسی رکن عنوان

 هر شکوفایی و باروري موجب روانی، – جسمانی سالمت و آموزشی لحاظ از جامعه از قشر این به توجه بنابراین

 هاي برنامه در سازنده بخشی ورزش و بدنی تربیت درس دیگر، سوي از. گردد می جامعه آموزشی نظام بیشتر چه

) 1390( کوشا) 4(است اجتماعی تربیت و هیجانی تعادل و نشاط سالمتی، تأمین براي روشی و مدارس آموزش

 . داودي)5(بود  یافته داري معنی تغییر دختران پذیري  وانعطاف درازونشست هفته 8از  که بعد کرد مشاهده

پذیري در گروه تمرین ایروبیک از ورزش   انعطاف و تنفسی -  قلبی استقامت رسید که، نتیجه این به )1391(

 ایروبیک گروه از ورزش صبحگاهی نیز گروه شانه کمربند عضالت استقامت متغیر در. صبحگاهی باالتر بود

). با توجه به عدم اطالعات کافی در خصوص مقایسه اثرات دو نوع برنامه تمرینی فوق انجام این 6بود ( باالتر

پژوهش ضروري به نظر رسید و لذا پژوهشگر به دنبال یافتن پاسخ مناسب براي این سوال است که آیا برنامه 

نش آموزان اثر گذار است و آیا تفاوتی بین آن ها تمرینی و ورزش صبحگاهی بر عوامل آمادگی جسمانی دا

  وجود دارد؟

  شناسی تحقیق  روش  

 دانش انفجاري توان و بدنی توده شاخص بر تمرین و صبحگاهی ورزش اثر مقایسه پژوهش این از هدف

 و ورزشی تمرین گروه گروه، دو به ابتدایی دختر آموز دانش 260. بود آستارا شهرستان ابتدایی دختر آموزان

. شدند تقسیم دادند می انجام مدرسه آغازین مراسم در را صبحگاهی ورزش فقط که صبحگاهی ورزش گروه

 8 مدت به آموزان دانش سپس و آمد عمل به آموزان دانش از) سارجنت پرش وزن، قد،(  آزمون پیش نخست

 گروه. شد تکرار ها گیري اندازه نیز هفته 8 پایان در و کردند خود خاص تمرین برنامه انجام به شروع هفته

 سرعتی، نرمشی، کششی، متنوع حرکات  و کردند فعالیت انجام به شروع ورزش ساعت در ورزشی تمرین

 و همبسته t آزمون از و 20 نسخه SPSS افزار نرم از ها داده تحلیل و تجزیه براي. دادند می انجام را استقامتی

  .شد استفاده کواریانس

  ها  یافته

اسمیرنف براي بررسی نورمال بودن داده ها استفاده شد. نتایج آزمون نشان داد که داده  –از آزمون کلموگراف  

همبسته نشان داد که اختالف معناداري  tهمبسته استفاده شد. نتایج آزمون  tها نرمال هستند. بنابراین از آزمون 

ن و ورزش صبحگاهی بر توان انفجاري اثر گذار در گروه تمرین و ورزش صبحگاهی وجود دارد. برنامه تمری

بود اما بر شاخص توده بدنی اثرگذار نبود. البته در مقام مقایسه(طبق آزمون کواریانس) ورزش صبحگاهی و 

آزمون  1تمرین، تمرین تاثیر بیشتري بر میزان آمادگی جسمانی در متغییر توان انفجاري داشت. در جدول 

  ست.کواریانس نشان داده شده ا

   



  . آزمون کواریانس 1جدول 

    صبحگاهی گروه ورزش    تمرین گروه  

  میزان اثر  سطح معنی داري  میزان اثر    سطح معنی داري  ها آزمون

  017/0  05/0*   081/0  *00/0  )متر سانتی( انفجاري توان

BMI )00/0  873/0  00/0        963/0  )مترمربع/کیلوگرم  

  معنادار تغییرات*

  بحث و نتیجه گیري 

هر دو نوع برنامه تمرین و ورزش صبحگاهی بر توان انفجاري دانش آموزان اثر گذار بود اما اثر گذاري تمرین 

) هم خوانی 1377) هم خوانی داشت اما با نتایج نجارزاده (1383بیشتر بود. نتایج این پژوهش با نتایج رستملو (

. سرعت که به صورت ارثی تعیین می گردد و تمرین اثر کمتري نداشت. توان ترکیبی از قدرت و سرعت است

بر آن دارد اما قدرت بر اثر تمرین افزایش می یابد بنابراین انجام تمرینات مختلف باعث افزایش قدرت و در 

نهایت افزایش توان انفجاري گردید. همچنین هیچ کدام از برنامه ها اثري بر شاخص توده بدنی افراد نداشت. 

اجتماعی دانش آموزان بود. نتایج این پژوهش با –ه دلیل محدودیت هایی تغذیه اي و وضعیت اقتصادي که ب

) 1385) هم خوانی داشت اما با نتایج پژوهش شهبازي (1381)، آریان فر (1390نتایج پژوهش هاي کوشا (

  هم خوانی نداشت. 

  پیام اجرایی

 مهمی بسیار عامل عنوان به تواند می شده، دهی سازمان حرکتی و جسمانی هاي فعالیت با مدارس، در بدنی تربیت

از این رو باید توجه ویژه اي به  .کند نقش ایفاي جسمانی استعدادهاي رشد و تکامل روند و سالمتی حفظ در

  ساعت درس تربیت بدنی در مدارس شود و انجام ورزش صبحگاهی به تنهایی کارساز نخواهد بود.
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