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سنتی بر روی ترکیب بدن وبرخی از عوامل آمادگی جسمانی و دراپ ست  , مقاومتی خوشه ای   سه شیوه تمرینمقایسه اثر  

 دربدنسازان مرد

 سبحان باقرپور

 خالصه پژوهش

ساال  4و حداکثر  2سال منتخب از باشگاه های رشت انجامشد که سابقه حداقل81-03نفر داوطلب از بدنسازان رده سنی   03این تحقیق نیمه تجربی بر روی 

 تمرین داشتند.بصورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند که شامل گروه تمرینات مقااومتی ووشاه ایرگاروه تمریناات مقااومتی دراو سات وگاروه کنتارل        

ر پژوهشر پار کاردن   ها رضایت به همکاری دمعیار ورودی آزمودنی هفته سه جلسه ای وواهد بود.6تمرینات سنتی هرمی معکوس بودند. طول دوره تمرینی 

عدم سابقه بیماری های اسکلتی عضالنی و معیار وروجی آزمودنی ها  آسیب درحدی که قادر به ادامه تمرینات نباشادر ییبات دو جلساه     رضایتنامه سالمتر

آماری به منظور ارزیابی تفاوت هاای   روش متوالی و یا سه جلسه متناوب از تمرینات بود. این پژوهش براساس منشور اوالقی دانشگاه آزاد اسالمی اجرا شد.

در پاس  درون گروهی در سه گروه مطالعه آزمون تی همبسته و برای ارزیابی همگنی واریانس ها در پیش آزمون و همچنین بررسی تفاوت های بین گروهای  

دار باودن نتاای ر از آزماون تعقیبای تاوکی ج ات        آزمونر آزمون آنالیزواریانس یک راهه )پس از محاسبه تفاضل قبل و بعد( بود. وهمچنین در صورت معنی

 انجام شد.  >30/3pدر سطح معنی داری  20نسخه  SPSSارزیابی دو به دوی گروه ها استفاده شد. تجزیه و تحلیل ها با استفاده از نرم افزار 

مقایسه بین سه شیوه تمرین  دراو ست وووشه ای وسنتی بر ترکیب بدن بدنسازان مرد شامل: وزنرشاوص توده بدنردور کمرر درصد  متغیرهای  مورد نظر 

دن نشان چربی بدنر دوررانر دوربازو و متغیر های امادگی جسمانی شامل قدرت عضالنی باالتنه و قدرت عضالت پایین تنه بود. نتای  در بخش ترکیب ب

و  p=338/3و تمرین ووشه ای )به ترتیب  (p=330/3و  p=330/3در گروه های تمرین دراو ست )به ترتیب  BMIش معنی دار وزن و دهنده کاه

33/3=p) ر آن ها بود. اما تغییر بارزی در میزان این دو متغیر در گروه تمرین سنتی هرمی معکوس دیده نشد. در مورد دور بازو و دور رانر افزایش معنی دا

و تمرین ووشه ای  (p=338/3و  p=331/3ر تمرین سنتی هرمی معکوس )به ترتیب (p=332/3و  p=332/3هر سه گروه تمرین دراو ست )به ترتیب در 

. ارزیابی (<30/3p)دیده شد. در مورد درصد چربی نیز تغییر معنی دار آن در هیچ یک از گروه های مطالعه دیده نشد ( p=330/3و  p=33/3)به ترتیب 

ر دور بازور دور ران و درصد چربی در بین گروه ها در BMIتغییرات بین گروهی تفاوت بارزی در مورد هر پن  متغیر ترکیب بدن ارزیابی شده شامل وزنر 

 (. <30/3pپس آزمون نشان نداد )

 

( و ووشه p=38/3)(ر سنتی هرمی معکوس p=338/3)ین دراو ست بررسی قدرت باالتنه و پایین تنه نشان داد که میزان قدرت باالتنه در هر سه شیوه تمر

( و ووشه ای p=330/3)به عالوه افزایش معنی دار قدرت پایین تنه در گروه های سنتی هرمی معکوس  ( به میزان بارزی افزایش یافت.p=38/3)ای 

(330/3=pدیده شد. با این وجود تغییرات قدرت پایین تنه در گروه تمرین دراو س )( 30/3ت معنی دار نبودp> همچنین تفاوت بین گروه ها در پس .)

 p).30/3).تنه.معنی.دار.نبودآزمون برای هر دو قدرت باالتنه و پایین

 گیرینتیجه

BMIل وزنر به طور کلی با توجه به نتای  بدست آمده به نظر می رسد که هر سه شیوه تمرینی تاثیر تقریبا یکسانی بر ب بود متغیر های ترکیب بدن شام
ر 8

 دور بازور دور ران و درصد چربی و تغییرات قدرت شامل قدت باالتنه و قدرت پایین تنه داشتند. 

 ربدنسازان مردترکیب بدن رودراو ستتمرینات ووشه ای  کلید واژه :
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