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 :چکیده

 های کمّیی در  های سنی مختلف، متفاوت است. اما اینکه آیا تفاوت آمادگی فیزیولوژیک و اجرا بین افراد در دامنه

سازگاری به تمرینات آمادگی جسمانی بین کودکان، نوجوانان و جوانان وجود دارد یا خیر، مشخص نشده اسیت.  

سن را به عنوان ییک عامیر رییدی بیر آن یا       تأثیرها،  لذا تحقیق حاضر قصد دارد تا ضمن بررسی این سازگاری

سیا    06تیا   01سیا  و   01تیا   01، سیا   01تیا   8آزمودنی در سه دامنه سنی  69ارزیابی کند. به این منظور 

انتخاب و در هر گروه به صورت تصادفی به دو گروه کنتر  و تجربی تقسیی  بنیدی ییدند. مییانوین و انحیرا       

کیلیوگر  و   0/81±8/1متیر،   8/0±0/1سیا ،   88/8±5/1در گیروه کودکیان    BMIاستاندارد سین، قید، وزن و   

متیر ،   1/0±0سیا  ،   8/09±9/1کیلیوگر  و جوانیان    5/11±8/9متیر ،   5/0±0/0سیا  ،   5/01±5/1نوجوانان 

 باید.  کیلوگر  می 8/1±9/96

جلسه تمیرین در هفتیه اجیرا یید.      8پذیری به صورت  برنامه تمرین یامر تمرینات استقامتی، قدرتی و انعطا 

انعطیا    تنفسیی و  -چابکی، سرعت حرکت، توان انفجاری، هماهنوی، استقامت عضالنی، تعاد ، استقامت قلبی 

گیری ید. تجزیه و تحلییر مییانوین تییییرات     ها اندازه هفته برنامۀ تمرینی در آزمودنی 01پذیری قبر و بعد از 

( نشیان  ≥15/1Pداری ) تعقیبی بن فرونی در سطح معنیی  آزمونها با استفاده از آنالیز واریانس یک سویه با  داده

بایید.   پاسخ کاهش وزن و درصد چربی به فعالیت ورزیی میی سن بر  تأثیرداده ید. یافته اصلی این نتیجه عد  

مقیادیر درصید چربیی بیدن مشیاهده یید. تییییرات         آزموندار پیش تا پس  گرچه در هر سه گروه کاهش معنی

تنفسی در هیر گیروه    –چابکی، هماهنوی، پرش سارجنت، پرتاب توپ طبی، ینای تعدیر یده، استقامت قلبی 

(. از سوی دیور بین تیییرات <15/1Pداری مشاهده نشد ) ها اختال  معنی بین گروه دار بود ولی در تجربی معنی

ها و استقامت  پرش جفت(، دوی سرعت،  باالکشیدن یانه آزموننایی از تمرین در قدرت انفجاری اندا  تحتانی )

ن فرونی نشان داد تعقیبی ب آزموندار مشاهده ید. نتایج  ها تفاوتی معنی (، در بین گروه>15/1Pعضالت یک  )

  باید. که افزایش این متییرها در کودکان بیش از نوجوانان و جوانان می

 کودکی، نوجوانی، جوانی، آمادگی جسمانی، سازگاری جسمانی:  واژگان کلیدی


