چکیذُ :
تحقیقات ًشاى دادُ اًذ کِ توریٌات پر شذت شٌا ٍ توریٌات تقَیت ثثات هرکسی تٌِ هی تَاًٌذ تاعث افسایش
ظرفیت ّای آهادگی جسواًی ٍ تْثَد عولکرد شٌاگراى شًَذّ.ذف از ایي تحقیق هقایسِ اثر دٍ شیَُ توریي
تا شذت تاال در آب ٍ توریٌات تقَیت ثثات هرکسی تٌِ در خشکی تر آهادگی جسواًی ٍ عولکرد دختراى
شٌاگر  10تا  14سال تَد .تذیي هٌظَر ً 30فر از شٌاگراى تین شٌای شْرستاى رشت تِ طَر داٍطلثاًِ در ایي
تحقیق شرکت کردًذ ٍ .تِ طَر تصادفی تِ سِ گرٍُ (ً 10فرُ ) گرٍُ اٍل توریٌات شٌا تا شذت تاال  ،گرٍُ
دٍم توریٌات تقَیت ثثات هرکسی تٌِ ٍ گرٍُ سَم کٌترل تقسین شذًذ .سي شٌاگراى تِ ترتیة گرٍُ ّا
(

،11/70±1/70 ،11/40±0/97

 )12 /10 0±/74شاخص تَدُ

تذى()20/82 ± 2/15 ، 19/95 ±2/59، 19/16±2/45

دٍرکور تِ

دٍر تاسي  ،طَل قذ  ،طَل پا  ،طَل دست کٌترل شذ .قثل ٍ پس از دٍرُ توریٌات ،شاخص ّای هٌتخة
آهادگی جسواًی ٍ عولکردی اًذازُ گیری شذ .توریٌات تِ هذت ّ 6فتِ ّر ّفتِ  3جلسِ ترای ّر سِ گرٍُ در
ًظر گرفتِ شذ .گرٍُ اٍل ّر جلسِ  60دقیقِ توریي تا شذت تاال درآب داشتٌٌذ .گرٍُ دٍم تِ هذت  120دقیقِ
تِ توریي ترکیثی تقَیت تٌِ در خشکی ٍ شٌا پرداختٌذ ٍ گرٍُ سَم در ّر جلسِ  120دقیقِ توریٌات شٌا تا
شذت هتَسط در زهاى فصل آهادگی اختصاصی اًجام دادًذً .تایج یافتِ ّای پصٍّشی تا استفادُ از آهار تَصیفی
ٍ تحلیلی تِ ٍسیلِ ًرم افسار آهاری ً spssسخِ 22در سطح اطویٌاى  p <0/05تجسیِ ٍ تحلیل شذ .در پیش
آزهَى  ،تِ جس آزهَى  50هتر پرٍاًِ در گرٍُ کٌترل(  ، ) p =0/02اختالف هعٌاداری در سایر هتغیرّای ٍاتستِ

تحقیق هشاّذُ ًشذ .در هقایسِ درٍى گرٍّی ،در گرٍُ اٍل ،تَاى َّازی ٍ تی َّازی ٍ تعادل اًذام
تحتاًی افسایش هعٌی

دار()p ;0/01

ٍ رکَرد  50هتر کرال سیٌِ کاّش هعٌی دار ( )p ;0/04داشت .در گرٍُ

دٍم تَاى َّازی  ،تعادل اًذام تحتاًی  ،شاخص تَاى اًذام تحتاًی ،استقاهت عضالت هرکسی ،قذرت
عضالت جاًثی راست

()p ;0/01

ٍ جاًثی چپ

()p ;0/04

افسایش هعٌی دار ٍ رکَرد  50هتر کرال سیٌِ،

50هتر پرٍاًِ100 ،هترکرال سیٌِ400 ،هتر کرال سیٌِ ٍ 50هتر پای کرال سیٌِ کاّش هعٌی دار (ٍ )p ;0/01
سرعت تحراًی افسایش هعٌی دار داشت ( .)p ;0/03در گرٍُ کٌترل فقط تَاى َّازی افسایش هعٌی داری
داشت

(.)p ;0/03

تا تَجِ تِ ًتایج تیي گرٍّی توریٌات تقَیت ثثات هرکسی تٌِ تاعث تْثَد هعٌادار شاخص تَاى ٍ
تعادل اًذام تحتاًی ًسثت تِ دٍ گرٍُ دیگر شذ ( .)p ;0/01ایي در حالیست کِ شاخص تَاى اًذام تحتاًی
در گرٍُ شٌا تا شذت تاال کاّش هعٌی دار ًسثت تِ دٍ گرٍُ دیگر

داشت ( )p ;0/02

قذرت عضالت جاًثی راست در پس آزهَى در سِ گرٍُ اختالف هعٌا دار ًذاشت ٍ ترای تعادل اًذام
تحتاًی دردٍ گرٍُ شٌا تا شذت تاال ٍ کٌترل اختالف هعٌا دار ًثَد .توریٌات شٌا تا شذت تاال تاعث
تْثَد هعٌی دار در  50هتر پای کرال سیٌِ ( ٍ )p ;0/01سرعت تحراًی شٌا ًسثت تِ دٍ گرٍُ دیگر شذ
;0/02

(

.)p

در ًْایت  ،احتواال توریٌات تقَیت ثثات هرکسی تٌِ در شٌاگراى در فصَل آهادگی ،اثرات هثثتی تر
شاخص ّای آهادگی جسواًی ٍ عولکرد شٌاگراى داردّ .وچٌیي توریٌات پر شذت در فصَل هساتقِ ٍ
قثل ازآى  ،هی تَاًذ جْت حفظ آهادگی تذست آهذُ هفیذ تاشٌذ.
کلیذ ٍاشُ :توریٌات پر شذت  ،توریٌات تقَیت ثثات هرکسی تٌِ ،تَاى َّازی ،تَاى تی َّازی ،عولکرد
شٌاگراى.

