
 

  PHVقبل و بعد از  ستیدختران بسکتبال یجسمان یبدن آمدگ بیبر  ترک  یمقاومت - کیومتریپال ناتیتمر ریتاث

 محدثه پوراصغریان لنگرودی

 چکیده

های باشد، این متغیر مانند سایر شاخصبه اوج سرعت نمو قد می kاز جمله مهمترین تغییرات در دوران بلوغ، سن رسید

 ناتیتمر ریتاث یبررسبالیدگی تحت تاثیر متغیرهایی مانند وضعیت جسمانی و تیپ بدن است. هدف از این پژوهش 

 نیا یجامعه آماربود.  PHVقبل و بعد از  ستیدختران بسکتبال یجسمان یبدن و آمادگ بیبر ترک یمقاومت-کیومتریپال

 30در دسترس  یریگکه با روش نمونه بودسال  9-13 ینوجوانان شهر لنگرود با دامنه سن ستیتمام دختران بسکتبال قیتحق

به دو گروه قبل (، 2002با استفاده از فرمول میروالد) PHVافراد پس از محاسبه  نی. اشدندانتخاب  ینفر به عنوان نمونه آمار

نفر؛ میانگین سنی:  PHV (17بعد از متر( و سانتی 15/145±79/4سال، قد: 53/12±38/0نفر؛ میانگین سنی:  13) PHVاز 

ل تمرینات پروتکل تمرین شامها، با توجه به رده سنی آزمودنی .شدندم یتقسمتر( سانتی 58/153±84/4سال، قد: 62/0±0/14

(، BMIهای ترکیب بدن )شاخص توده بدن)شاخصجلسه در هر هفته بود.   2هفته و  8مدت  و پالیومتریک به مقاومتی

)قدرت پنجه، توان باالتنه، های آمادگی جسمانی (( و شاخصBF( و درصد چربی بدن )WHRنسبت دور کمر به دور لگن )

مداخله پس از  و شیپ یدر فواصل زمان (ایو پو ستایتعادل ا ،یسرعت و چابک ،یرپذیانعطاف ،یتوان هواز ،هوازییتوان ب

تجزیه و  22نسخه  SPSSافزار ها، با استفاده از نرمآوری دادهپس از جمعشدند.  یریگاندازه مقاومتی-تمرین پالیومتریک

ن قبل و بعد از مداخله تمرینی های ترکیب بدهای پژوهش حاضر، در مورد شاخصتحلیل اماری صورت گرفت. طبق یافته

داری از این نظر وجود نداشت. های تجربی مشاهده نشد و بین دو گروه نیز تفاوت معنیداری در هیچیک از گروهتغییر معنی

توان  ،هوازییقدرت پنجه، توان باالتنه، توان بدار مقاومتی در هر دو گروه منجر به بهبود معنی-مداخله تمرینات پالیومتریک

دار نشان داد. در مورد تعادل ایستا و افزایش معنی PHVپذیری صرفا در گروه بعد از ی شد، انعطافسرعت و چابک ،یهواز

های تجربی مشاهده نشد. صرفا درمورد قدرت پنجه داری قبل و بعد از مداخله تمرینی در هیچیک از گروهپویا تفاوت معین

 پالیومتریک -مقاومتی تتمرینا کهداد  ننشا هشوپژ نتایجبه طور کلی،  ر مشاهده شد.ادابین دو گروه تجربی تفاوت معنی

 جسمانی انتو یشافزا ایبر مؤثر شیرو انبعنوتواند می تتمریناتاثیر بیشتری دارد، این نوع  PHVروی گروه بعد از 

  .دشو گرفته ربکا نکادکو

 : یدیکل واژگان
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