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مقدمه :ظٌذرم داٍى ؼبیع تریي ثیوبری شًتیکی در اًعبى اظت کِ ثبعث تأخیر در رؼذ جعوی ٍ رٌّی فرد هی ؼَد.

پصٍّػ حبضر ،ثب ّذف تأثیر یک ثرًبهِ فعبلیتّبی ثذًی هجتٌی ثر ثبزی در ثْجَد اجرای هْبرت ّبی حرکتی درؼت در
دٍ ثخػ جبثجبیی ٍ دظتکبری در کَدکبى ثب ظٌذرم داٍى ثِ اجرا در آهذ.
رٍغ ؼٌبظی :در ایي هطبلعِ ی ًیوِ تجرثی ،ثب تَجِ ثِ هعیبر ٍرٍد ،تعذاد ً 20فر کَدکجب ظٌذرم داٍى از ثیي جَاهع هَرد
ًظر اًتخبة ٍ پط از ارزیبثی هیساى رؼذ هْبرتّبی حرکتی درؼت آًْب ثب اظتفبدُ از آزهَى رؼذ هْبرتّبی حرکتی

درؼت اٍلریخٍ-یرایػ دٍم  -ثخػ جبثجبیی (ؼػ زیر هجوَعِ) ٍ ثخػ دظتکبری (ؼػ زیر هجوَعِ)در پیػ آزهَى،

آزهَدًیْب ثِ صَرت تصبدفی ٍ هعبٍی در دٍ گرٍُ تجرثی ٍ گرٍُ کٌترل تقعین ؼذًذ .ثرًبهِ فعبلیتّبی ثذًی هجتٌی ثر

ثبزی ( اقتجبض از ثرًبهِ حرکتی اظپبرک)کِ ؼبهل فعبلیتّبی ثذًی تقَیتی ،ثبزی ٍ ٍرزغ ثرای کَدکبى اظت ثِ هذت 6
هبُّ ،فتِ ای  2جلعِ ٍ ّر جلعِ  54دقیقِ ثرای گرٍُ تجرثی اعوبل گردیذ .در ایي هذت گرٍُ کٌترل فعبلیتّبی عبدی
رٍزهرُ ی خَد را اًجبم هی داد.از آزهَى لَیي ثرای ّوگٌی ٍاریبًط ّب ٍ آزهَى تی هعتقل ٍ تی ٍاثعتِ در ظطح هعٌی

داری  P≥ 0/04جْت هقبیعِ هیبًگیي ّب ٍ تحلیل دادُ ّب اظتفبدُ گردیذ.
یافته هاً :تبیج ایي تحقیق ًؽبى داد کِ توریي ثرًبهِ حرکتی هٌتخت در کَدکبًجب ظٌذرم داٍى ،در گرٍُ تجرثی تغییرات
هعٌی داری در اکثر زیر هجوَعِ ّب دراجرای الگَی هْبرتّبی حرکتی جبثجبیی)ٍ(P=0.004دظتکبری ()P=0.013ایجبد

کرد کِ ایي تأثیر در گرٍُ کٌترل دیذُ ًؽذ.

ثحث ٍنتیجه گیری :ثب تَجِ ثِ تفبٍت هعٌی دار ٍ هثجت ،در اجرای الگَی هْبرتّبی حرکتی درؼتذر گرٍُ تجرثی
ًعجت ثِ گرٍُ کٌترل ،هی تَاى پیؽٌْبد کرد کِ ثرای تقَیت هْبرتّبی حرکتی درؼت در کَدکبى ثب ظٌذرم داٍى از

ثرًبهِ حرکتی هٌتخت در ایي تحقیق ،اظتفبدُ ًوَد.
ٍاشُ ّبی کلیذی :ثرًبهِی حرکتی ،ظٌذرم داٍى ،اجرای الگَی حرکتی ،هْبرت ّبی حرکتی درؼت
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