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ای هفته تمرینات منتخب آموزش و پرورش، ایستگاهی و بازی های بومی محلی بر اجز 6تاثیر 

 آمادگی جسمانی دختران

 

 2ساناز میرزایان شانجانی ،1 سعیده مهدوی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهرفیزولوژی ورزشی ، کارشناسی ارشددانشجوی -1

  مشهراستادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسال-2

 

 خالصه

محلی بر  -هفته تمرینات منتخب آموزش و پرورش ،ایستگاهی وبازیهای بومی  6تاثیرتعیین هدف از این پژوهش 

نفر به صورت  96بود..   39-39در سال تحصیلی  سوم ابتدایی شهرستان بهارستان اجزای آمادگی جسمانی دختران

       تقسیم شدند. میانگین قد آزمودنی ها: (N= 21)محلی -زیهای بومی تصادفی به سه گروه : تمرینات منتخب ،ایستگاهی و با

جلسه  9هفته و هر هفته  6کیلوگرم می باشد.آزمودنی ها به مدت  99/13  ± 77/0وزن:   و سانتی متر 213/ 96 50/0±

ینات منتخب شامل )لی شامل ده دقیقه گرم کردن، سی دقیقه تمرینات اصلی و پنج دقیقه سرد کردن  را انجام دادند.تمر

لی کردن، ضربه با پا، دویدن، جاخالی دادن( ،ایستگاهی شامل)پروانه ده تا، زیگزاگ بیست تا ، طناب بیست تاو حرکت 

محلی شامل   )بازی وسطی ،گانیه،قائم بوشک،باال بلندی ،هفت سنگ(بود.روشهای آمار توصیفی و -هشت انگلیسی(، بومی

  استفاده شد. (SPSS-22افزار )نرم( و آزمون تعقیب توکی با  (ANOVAنس یک راهه استنباطی شامل  تحلیل واریا

نتایج تحقیق نشان داد که بین سه گروه بر تعادل ایستا تفاوت معنی داری مشاهده نشد ولی بین تمرینات منتخب و 

تمرینات ایستگاهی بر چابکی ایستگاهی، ایستگاهی و بومی محلی بر چابکی تفاوت معنی دار دیده شد ، به نظر می رسد 

و ایستگاهی بر استقامت تاثیر می گذارد بین تمرینات منتخب و بومی محلی بر توان عضالنی پا و بین تمرینات منتخب 

 قلبی عروقی تفاوت معنی دار مشاهده شد.

 

یسمانمادگی جآتمرینات منتخب آموزش و پرورش،  تمرینات ایستگاهی، بازیهای بومی ومحلی، اجزای  کلمات کلیدی:  

 

 

  مقدمه  

دوران کودکی مرحله مقدماتی زندگی هر فرد بوده است که سنگ بنای اولیه دوران بعدی زندگی را تشکیل می 

دهد. توجه خاص به افراد در این دوران از لحاظ جسمانی، ذهنی،روانی،عاطفی واخالقی می تواند ضامن تشکیل یک جامعه 

شد توانایی های ادراکی، فرد باید در سال های اولیه زندگی خود از بیشترین امکانات سالم باشد لذا برای تسهیل در ر

. چیزی که در مدرسه مورد اهمیت است اجرای [2]حرکتی متنوع بر خوردار باشد -رویارویی با تحریکات حسی و تجربی

ف ومتنوع و شرکت در فعالیتهای از طرف دیگرکودکان در این دوران بازی ،ورزشهای مختل. [1]است منظم تمرینات ورزشی
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آموزش صحیح ،درس تربیت بدنی و ارزشیابی علمی از آمادگی جسمانی ،می  .[9]ورزشی ورقابتی را دوست خواهند داشت

 .[9]تواند تاثیر مثبتی در رشد تربیتی و افزایش ظرفیت های جسمانی روانی دانش آموزان داشته باشد

د نگاهی جدید به فرایند ارزشیابی به صورت علمی داشته باشیم.عمل ارزشیابی درس برای رسیدن به اهداف تربیت بدنی بای

 -تربیت بدنی در مدارس یکی از شیوه های اندازه گیری قابلیت جسمانی دانش آموزان است تا از این طریق قوای جسمی 

ه تدوین نورم های استاندارد امادگی حرکتی آنان بهبود یابد که دست اندرکاران تربیت بدنی برای تسهیل این امر مبادرت ب

 -محلی به تکامل نظام آموزشی و نظام فرهنگی-. بازی های بومی [0]جسمانی و تبدیل رکوردها به نمره نموده اند

. در سنین دبستان رشد جسمانی ،عاطفی، شناختی و عقالنی کودک نسبت به سالهای [6]اجتماعی جامعه منجر می شود

خوردار بوده وقابلیت اصالح پذیری کودکان در مقطع ابتدایی فوق العاده است به گونه ای که ارائه بعد از سرعت بیشتری بر

فعالیتهای حرکتی منظم در این مقطع از اهمیت ویژه ای برخوردار است به عبارت دیگر می توان گفت تجارب حرکتی 

د یعنی توسعه تواناییهای بالقوه و مهارتهای کودک در این برهه زمانی زیر بنای آگاهیهای بعدی کودک رافراهم می آور

حرکتی کودک در ورزشهاو به طور عام تمام فعالیتهای روزانه به حداقلی از مهارتهای حرکتی نیاز دارند و حتی عقاید رایج 

رزشها امروزی حاکی از آن است که بهبود این عامل عالوه بر بهبود کارایی شخص احتمال آسیب دیدگی او را نیز در تمام و

کاهش می دهد. ارائه برنامه های حرکتی مناسب و اگاهی نسبت به عوامل موثر در مهارتهای حرکتی دردبستان عامل مهم 

جهت اصالح عوارض ناشی از کمبود تجارب حرکتی و سبب توسعه مهارتهای حرکتی کودک خواهد بود که متعاقب این 

 از مهم نشانگر کی یجسمان یمادگ. آ[7]زندگی می شود سبب پیشرفت تحصیلی و کسب موفقیت در تمام جنبه های

استقامت قلبی تنفسی ،انعطاف پذیر ی،قدرت از عبارتند که یجسمان یمادگآ یاجزا.[8]است یسن هر در سالمت تیوضع

 یها عملکرد درعضالنی،استقامت عضالنی ،سرعت ،توان ،چابکی ،هماهنگی عصبی عضالنی ،تعادل ،ترکیب بدن می باشد

 کی که باشد یا گونه به دیبا مدارس در یبدن تیترب. است برخوردار یادیز تیاهم از انسان یحرکت یها مهارت و یجسمان

 کنند یم کشف را یگرید عالئق رسند یم یسالگ 25-3 به کودکان که یزمان دهد آموزش را یبهداشت و ایپو یزندگ روش

 کودکانه یهایباز از شود یم باعث که شود زده کودک چسب بر هاآن به دیونبا رندیگ یم فاصله یبدن تیفعال انجام از که

 یها یباز شیدایپ موجب دور یها گذشته از یباز به کودک ازین به توجه با .[3]رندیبگ فاصله دوره نیا نیریش یومهارتها

 ها یباز نیا همم یها یگ ژیو از یکی که است جیرا کشور مختلف نقاط در ها یباز نیا از یاریبس و شده یمحل و یبوم

 که است خاص امکانات و زاتیتجه به ازین عدم و یزندگ محل امکانات و ابزار از استفاده به که است نیا( یمحل و یبوم)

 .[2]ردیگ یم بر در را یادیبن یمهارتها و متنوع حرکات و بوده یملت هر یفرهنگ راثیم جزء

مرین منتخب )تعادلی ،انعطاف پذیری ( بر عملکرد بیومکانیکی ( در پژوهشی که به بررسی تاثیر یک دوره ت2935رفیعی )

دقیقه  70راه رفتن مردان سالمند سالم پرداخته شد. که آزمودنی ها به مدت هشت هفته )هفته ای سه جلسه و هر جلسه 

ق )تعادل ( اجرا شد. که نتیجه حاصل شده از تحقیق اعمال دوره تمرینی کوتاه مدت هشت هفته ای کل متغیر های تحقی

 .[25]پویا ،ریتم گام برداری،انعطاف پذیری و سرعت راه رفتن( افزایش می یابد

       هفته تمرینات هوازی بر متغیرهای عملکردی )قدرت ،چابکی ،هماهنگی و سرعت ( 8در پژوهشی به بررسی تاثیر 

نفر از این دانش آموزان به شکل  75سال دوره ابتدایی شهرستان تفت انجام شد.که تعداد  25 - 21دانش آموزان دختر 

تصادفی انتخاب شدند .نتایج به دست آمده از تحقیق بیانگر آن است هشت هفته تمرینات هوازی بر روی سه خرده مقیاس 
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قدرت هیچ  سرعت ، چابکی و هماهنگی دارای تاثیر معنادار بوده و تنها هشت هفته تمرینات هوازی بر روی خرده مقایس

 .[22]داشته استگونه تاثیری ن

ساله برروی فاکتور آمادگی جسمانی،حداکثر سرعت دویدن وچابکی  21-22در تحقیق دیگری که بر روی پسران 

انجام شد وبا توجه به این موضوع که سیستم عصبی کودکانی که بالغ نشده اند هنوز کامل نشده است می توان گفت با 

آرون و  .[21]شد بهبود سرعت وعملکرد چابکی را افزایش خواهد دادسازگاریهایی که در سنین باال تر انجام خواهد 

( در مقاله ای که به بررسی برنامه ورزشی پس از مدرسه ، آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی را در کودکان 1522) 2همکاران

به این نتیجه کودک دبستانی در یک برنامه آمادگی محور پس از مدرسه شرکت داشتند  85بهبود می دهد پرداخت. که 

دست یافتند که برنامه آمادگی جسمانی پس از مدرسه ، ترکیب بدنی و آمادگی قلبی عروقی را در کودکان دبستانی بهبود 

( در مقاله ای به بررسی اثر فعالیتهای رقابتی پشت سر هم وکوتاه مدت باعث بهبود 1521) 2. اسون و گونار [29]می دهد

نفر (که  22نفر (وگروه کنترل ) 29ساله انجام دادند.که دو به گروه تجربی ) 21و 22 دو سرعت و عملکرد چابکی پسران

هفته به فعالیتهای کوتاه مدت انفجاری در دو سرعت رقابتی پرداخته و گروه کنترل به فعالیت  6گروه تجربی یک ساعت در 

ی رقابتی کوتاه مدت باعث بهبود دو سرعت و معمولی پرداخته اند. نتایج حاصل شده از تحقیق بیانگر آن است که فعالیتها

 .[21]ساله می شود 21 -22عملکرد چابکی پسران 

باتوجه به اهمیت آموزش صحیح درس تربیت بدنی و تاثیر آن بر جنبه های مختلفی زندگی دانش آموزان سوال اساسی 

ی های بومی محلی بر اجزای هفته تمرینات منتخب آموزش و پرورش، ایستگاهی و باز 6پژوهش حاضر این است که 

 آمادگی جسمانی چه تاثیری دارد؟

 

 

 روش

در این پژوهش چون کنترل تمام متغیرهای مداخله گر امکان پذیر نبود تحقیق از نوع نیمه تجربی با طرح پیش 

ده و آزمون وپس آزمون می باشد. به هر کدام از دانش آموزان پرسش نامه سالمت داده شد که سالمتی آنها بررسی ش

دانش آموزانی که دارای شرایط تحقیق نبودن یعنی از داروی خاصی استفاده می کردنند بیماری خاصی داشتند، آسیب 

دانش آموز به صورت  96خاصی داشته و جزء تیم ورزشی خاصی بودنند را کنار گذاشته شدند و بعد  انتخابها انجام شد که 

نفر قرار می گرفتندگروهها شامل: گروه اول به اجرای تمرینات منتخب  21تصادفی به سه گروه تقسیم شده که درهر گروه 

آموزش وپرورش )مهارت لی لی کردن، مهارت ضربه با پا،مهارت در دویدن، جاخالی دادن( می باشدو گروه دوم به اجرای 

حرکت هشت انگلیسی می تمرینات ایستگاهی که ایستگاه ها شامل حرکت پروانه ده تا،زیگزاگ بیست تا ، طناب بیست تاو 

محلی که شامل )بازی وسطی ،گانیه،قائم بوشک،باال بلندی ،هفت سنگ ( بود -باشد وگروه سوم به اجرای بازیهای بومی

اجرای تمریناتی که باید اجرا شود چند جلسه به توضیح هر  پرداختند بعد از تعیین شدن دانش آموزان مورد نظر قبل از

تمرینات سه گروه به دانش آموزان پرداخته شده و روش کار و اجرای فعالیتهای مورد نظر به نوع از حرکات گفته شده در 

 21الی  8آنها توضیح داده شد.و قبل از شروع تمرینات اصلی گروهها از دانش آموزان انتخاب شده طی یک روز از ساعت 

                                                 
Aronow  et  al-1 

  Svein & Gunnar -2 
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ابکی، توان عضالنی، استقامت قلبی عروقی ( پیش آزمون که اجزای آمادگی جسمانی در این تحقیق شامل ) تعادل ایستا، چ

می باشدگرفته شد.و طی شش هفته تمرینات سه گروه اجرا شدو برای افزایش شدت تمرینها، تعداد تکرارها یا مدت زمان 

افزایش داده تمرینها ویاهردو را افزایش دادیم و درمورد بازیها نیز تعداد بازیها یا نوع بازیها را با توجه به عالقه دانش آموزان 

شد. که سی دقیقه هر یک از گروه تمرینی به اجرای تمرین های مورد نظر پرداختند.و بعد از پایان شش هفته پس آزمون 

 52/5کیووکیو با دقت کرنومتر -از دانش آموزان گرفته شد. ابزار اندازه گیری در این پژوهش شامل: پرسشنامه سالمت 

 ترازو بوده است.-قد سنج  -واری متر ن -تشک- ساخت کشور ژاپن ثانیه

 

 

 روش آماری

( و آزمون تعقیب توکی با  (ANOVAاز روشهای آمار توصیفی و استنباطی شامل تحلیل واریانس یک راهه 

 مورد استفاده قرار گرفت.(SPSS-22افزار )نرم

 

 

 یافته ها

لفرضیه او  

محلی بر تعادل ایستا دختران سوم ابتدایی  –بومی  هفته تمرینات منتخب آموزش و پروش، ایستگاهی و بازی های 6بین 

 تفاوت معنی داری وجود ندارد.

آزمون تحلیل واریانس یک راهه-1جدول  

               
 

              

 ANOVA  آزمون 

F df sig 
بین گروه ها   973/5  1 688/5  

 

بیشتر است  50/5که  از  688/5سطح معنی دار   است و با توجه به 973/5برابر با fمیزان 2با توجه به اطالعات جدول

بنابراین شواهدی مبنی بر رد فرض صفر وجود ندارد به عبارت دیگر بین میانگین داده های تمرینات منتخب آموزش و 

به گونه ای که این تمرینات بر تعادل ایستا  .محلی تفاوت معنی داری وجود ندارد -پرورش، ایستگاهی و بازیهای بومی 

 یری نداشته است.تاث

 فرضیه دوم

ی تفاوت محلی برچابکی دختران سوم ابتدای –هفته تمرینات منتخب آموزش و پروش، ایستگاهی و بازی های بومی  6بین 

 معنی داری وجودندارد.
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آزمون تحلیل واریانس یک راهه-2جدول    

               

 

              

 ANOVA  آزمون 

F df sig 

بین گروه ها   3 1 552/5  

 

کمتر است و فرض 50/5از  552/5است و با توجه به اینکه سطح معنی دار 3برابربا f  میزان1با توجه به اطالعات جدول 

صفر رد می شود و بین میانگین داده ها تفاوت معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر بین میانگین داده های تمرینات 

به گونه ای که این تمرینات بر  .محلی تفاوت معنی داری وجود دارد -بازیهای بومی  منتخب آموزش و پرورش، ایستگاهی و

 چابکی تاثیر داشته است.

 

  ازمون توکی چابکی -3جدول  

 

Sig تمرینات تفاوت میانگین ها انحراف استاندارد 

 

551/5  159/5  70/5 *  

 ایستگاهی

 

 

 

 تمرینات

 منتخب

 

 

2 159/5  55/5   

 بومی محلی

 

551/5  159/5  70/5- *  

 منتخب

 

 

 

 تمرینات

551/5 ایستگاهی  159/5  70/5- *  

 بومی محلی

 

2 159/5  55/5   

 منتخب

 

 

 

 تمرینات

 بومی محلی

 

551/5  159/5  70/5 *  

 ایستگاهی
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ن های بین میانگین های تمرینات ایستگاهی با بازیهای بومی محلی تفاوت معنی داری وجود دارد.و اثر متقابلی بین میانگی

 نمرات تمرینات منتخب آموزش و پرورش و بازیهای بومی محلی وجود ندارد.

 فرضیه سوم

وم محلی بر توان عضالنی پا دختران س –هفته تمرینات منتخب آموزش و پروش، ایستگاهی و بازی های بومی  6بین 

ی تفاوت معنی داری وجود ندارد.ابتدای  

آزمون تحلیل واریانس یک راهه-4جدول  

               

 

              

 ANOVA  آزمون 

F df sig 

بین گروه ها   70/9  1 599/5  

 

است فرض  50/5کمتر از  599/5است. وبا توجه به اینکه سطح معنی دار  70/9برابربا f میزان-9با توجه به اطالعت جدول 

ونه ای که این تمرینات بر توان عضالنی پا به گ .صفر رد می شود و  بین میانگین داده ها تفاوت معنی داری وجود دارد

  تاثیر داشته است.

 

آزمون توکی توان عضالنی پا-5جدول   

Sig تمرینات تفاوت میانگین ها انحراف استاندارد 

 

78/5  86/2  10/2   

 ایستگاهی

 

 

 

 تمرینات

 منتخب

 

 

 

599/5  86/2  32/9 *  

 بومی محلی

 

78/5  86/2  10/2-   

 منتخب

 

 

 

 تمرینات

اهیایستگ  296/5  86/2  66/9   

 بومی محلی
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اثر متقابلی بین میانگین های نمرات تمرینات  منتخب آموزش و پرورش و ایستگاهی  و همچنین تمرینات ایستگاهی و 

 بازیهای بومی محلی وجود ندارد.

 مفرضیه چهار

ختران عروقی د –محلی بر استقامت قلبی  –هفته تمرینات منتخب آموزش و پروش، ایستگاهی و بازی های بومی  6بین 

.سوم ابتدایی تفاوت معنی داری وجود ندارد  

 

 

آزمون تحلیل واریانس یک راهه .6جدول  

               

 

              

 ANOVA  آزمون 

F df sig 

بین گروه ها   651/9  1 598/5  

 

کمتر از از  598/5است. وبا توجه به اینکه سطح معنی دار  651/9برابربا سطح f میزان 6با توجه به اطالعات جدول 

 .کمتر است و فرض صفر رد می شود و بین میانگین داده ها تفاوت معنی داری وجود دارد50/5

 

عروقی -آزمون توکی استقامت قلبی -7جدول  

599/5  86/2  32/9- *  

 منتخب

 

 

 تمرینات

 بومی محلی

 296/5  86/2  66/9-   

 ایستگاهی

 

Sig تمرینات تفاوت میانگین ها انحراف استاندارد 

 

59/5  210/5  997/5 *  

 ایستگاهی

 

 

 

 

 تمرینات

 منتخب

 

997/5  210/5  28/5   

 بومی محلی

 

59/5  210/5  997/5-   *   
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 بومی محلی وجود ندارد.  بازیهای بومی محلی و همچنین تمرینات  ایستگاهی با بازیهای اثر متقابلی بین تمرینات منتخب و

 

 

 بحث و نتیجه گیری

محلی بر اجزای آمادگی  -هفته تمرینات منتخب آموزش و پرورش ،ایستگاهی وبازیهای بومی  6هدف اصلی پژوهش تاثیر

بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعه مشخص شد که برای  سوم ابتدایی شهرستان بهارستان بود. انجسمانی دختر

ر باشد. اما در مورد توان عضالنی پا در بهبود این فاکتور ها موثبهبود چابکی و استقامت قلبی عروقی تمرینات ایستگاهی 

ه است. که با توجه به نتایج این تحقیق هیچ کدام از تمرینات تمرینات منتخب آموزش و پرورش باعث بهبود این فاکتور شد

) منتخب آموزش و پرورش، ایستگاهی و بازیهای بومی محلی( در بهبود تعادل ایستا نقش نداشته اند و با توجه به نتایج به 

مانی بیشتر، دست آمده از تحقیق به نظر می رسد بهترین نوع تمرین در مدارس برای بهبود فاکتورهای آمادگی جس

تمرینات ایستگاهی و منتخب آموزش و پرورش می باشد و با توجه به عالقه دانش آموزان می توان از بازیهای بومی محلی 

 به صورت تفریحی و سرگرمی در کنار این تمرینات بهره برد.  

است و بیشتر بر روی مسائلی چون با توجه به اینکه تحقیقات زیادی در مورد تعادل ایستا بر روی دانش آموزان انجام نشده 

توان بخشی، سالمندی و یادگیری می باشد که در این اینجا فقط چند مورد از این مطالعات را در این حیطه بیان شده 

در [.29]( مبنی بر اثر نداشتن تمرینات بر تعادل ایستا بوده است 2981که این یافته تایید کننده مطالعه سجادی)است 

( ناهمسو 1521) 2(، دوراک و همکاران 1559) 1(، استفان2931(، دلفانی )2983لعه امامی و همکاران )حالی که در مطا

. به بیان دیگر با توجه به اینکه نوع تمرینات در هر سه گروه تمرینی بیشتر در برگیرنده حالت [28و27 ،26 ،20]بوده است

(، 2989وده است. با توجه به نتایج مطالعه های پارساباروق)جنبشی ، پرشی و حرکتی بوده است لذا تاثیرگذاری آن کمتر ب

                                                 
Stephan-1 

Dorak & et al-2 

 منتخب

 

 

 تمرینات

991/5 ایستگاهی  210/5  207/5-   

 بومی محلی

 

997/5  210/5  28/5-   

 منتخب

 

 

 

 تمرینات

 بومی محلی

 

991/5  210/5  207/5   

 ایستگاهی
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 ( بوده مبنی براثر مثبت انواع تمرینات بر چابکی می باشد1521) 2(، اسنون و گونار1522) 1(، یاسیومیتو2293فداکار)

بدن در  . آزمون چابکی، سرعت و توانایی پدیده ای بسیار پیچیده است که به اعمال حرکتی سریع[21و 15، 22، 23]

.که تمرینات ایستگاهی با توجه به نوع فعالیت در هر ایستگاه تاثیر گذارتر بوده است. با [12]حداقل زمان اطالق می شود

( بوده مبنی براثر مثبت انواع 2931( و ترابی و همکاران )1559(، استفان )2973توجه به نتایج مطالعه های محسن زاده )

باشد. درتمرینات منتخب آموزش و پرورش فعالیتهای گفته شده تاثیرگذارتر بر توان می  تمرینات بر توان عضالنی پا

 .[19و27، 11]عضالنی پا بوده است

(، دشتی 2987(، جوادیان و همکاران )2983(، امامی و همکاران )1522) 3با توجه به نتایج مطالعه های آرون و همکاران 

. [16و10، 19، 20، 29]ت انواع تمرینات بر استقامت قلب عروقی می باشد( بوده مبنی براثر مثب2980(، نجات پور)2935)

با توجه به تمرینات ارائه شده بر قابلیت دستگاه گردش خون و تنفس برای هماهنگی با فعالیت مورد نظر و توانایی برگشت 

ی قلبی قوی به همراه عروق سریع به حالت اولیه پس از انجام تمرینات تاثیر گذاشته که این تمرینات باعث شده آمادگ

هابر استقامت قلبی عروقی تاثیر گذاشته وبیانگر این مطلب است که می توان با این  خونی مناسب و عملکرد به موقع شش

سطح از تمرینات گفته شده و با توجه به برنامه ریزی مشخص در مدارس که توسط مربیان تربیت بدنی به اجرا گذاشته می 

 .تقامت قلبی عروقی را در دانش آموزان دختر ابتدایی افزایش دادشود سطح کیفیتی اس

می توان گفت تمرینات ایستگاهی و منتخب آموزش و پرورش با توجه به فعالیتهای گفته شده و با در نظر گرفتن شور و 

آمادگی جسمانی بوده عالقه دانش آموزان به اجرای این گروه تمرینی نسبت به بازیهای بومی محلی تاثیر گذارتر بر اجزای 

اجزای  است. و بازیهای بومی محلی که شرایط محیطی زندگی بر این نوع از فعالیت تاثیرگذار بوده است تاثیر کمتری بر

  به صورت تفریحی و سرگرمی در کنار این تمرینات می توان بهره برد.یشتر آمادگی جسمانی گذاشته و ب
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، "ساله 29قلب دانش آموزان پسر  تاثیر برنامه ورزشی منتخب بر روی ترکیبات بدنی و ضربان"(. 2935دشتی، م. ) -10

   .99-95، ص: 6، شماره 29مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان دوره 

 عروقی کارکنان  -تاثیر تمرینات منتخب بر آمادگی هوازی و برخی از عوامل خطرزای قلبی "(. 2980نجات پور، س. ) -16

  .ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهدپایان نامه کارشناسی  ،"مرد دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان
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