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 اثر تمرین مقاومتی هرمی بر قدرت زنان غیر ورزشکار سالم
 ، محسن نصیري دهبنه فاطمه شیبانی

 فدراسیون ورزش هاي همگانی، نائب رئیس انجمن طناب زنی ایران -2و پرورش استان فارس؛  اداره کل آموزش -1

 مقدمه
بازي هاي المپیک، مسابقات جام جهانی، مسابقات (مهم براي کسب موفقیت در مسابقات ورزشکاران رشته هاي گوناگون ورزشی، 

و  اجراها زیرا در این سطح،برخوردار باشند؛ بسیار خوبی آمادگی جسمانی، بدنسازي، تکنیک و تاکتیک  باید از ،)جهانی و قاره اي
جدا نشدنی تمرینات رشته هاي  ءجز تمرینات مقاومتی ،امروزه ).1(خارق العاده و شگفت انگیز خواهد بود  ،ورزشکاران عملکرد

 ).2( تمرینی استفاده می شود هاي متفاوتی بین ست هاي زمان راحتی بادر این تمرینات از فواصل است مختلف ورزشی می باشد و
برخی از متغیرهایی که در این مطالعات بررسی . زیادي در مورد بهینه سازي تمرین مقاومتی وجود دارد  مطالعات، در حال حاضر

اثر تمرین مقاومتی هرمی بر هش حاضر، بنابراین، هدف از پژو. )3( تمرین می باشد نوع و حجم، مدت، مربوط به شدت، ،شده است
 .بود قدرت زنان غیر ورزشکار سالم

 روش شناسی
دانشجوي دختر غیر ورزشکار از دانشگاه تربیت معلم که سابقه تمرین مقاومتی و ورزشی نداشتند، به صورت فراخوان انتخاب  15 

از آزمودنی ها، نمونه برداري خونی به عمل آمد و  )تمرین مقاومتی هرمی( ساعت قبل از دستکاري متغیرهاي مستقل 24  .شدند
سپس، آزمودنی ها به صورت تصادفی به دو گروه تمرین  .قدرت یک تکرار بیشینه آزمودنی ها در حرکات انتخابی اندازه گیري شد

پا، پشت پا، حرکات منتخب در شش ایستگاه شامل کشش جانبی، پرس  .تقسیم شدند) نفر 5( و کنترل) نفر 10( مقاومتی هرمی
به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون هاي آمار توصیفی و جهت مشخص کردن . جلو پا، جلو بازو و پشت بازو انجام گرفت

تحلیل واریانس با اندازه گیري (اختالف بین پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه از آزمون هاي تی وابسته، تحلیل واریانس مختلط 
 . استفاده شد α≥ 05/0ل واریانس یک راهه در سطح و تحلی) تکراري
 نتایج

نتایج آزمون تی زوجی براي یک تکرار بیشینه قبل و بعد از انجام تمرینات در گروه تمرین مقاومتی هرمی نشان داد که تمرین 
 1جدول ). P≥ 05/0(غیر ورزشکار دارد  مقاومتی هرمی تاثیر معنی داري بر افزایش قدرت در تمام حرکات انجام گرفته در زنان

 .میانگین و انحراف استاندارد یک تکرار بیشینه در هر حرکت را همراه با نتایج آزمون تی زوجی نشان می دهد
 میانگین و انحراف استاندارد یک تکرار بیشینه در هر حرکت در گروه تمرین مقاومتی هرمی همراه با نتایج آزمون تی زوجی: 1جدول

 تمرین مقاومتی هرمی گروه
 آزمون تی زوجی

 پس آزمون پیش آزمون تمرین
 P ،667/25-  =9t=  000/0 10/24 ± 47/2 40/16 ± 31/2 کشش جانبی

 P ،309/15-  =9t=  000/0 30/31 ± 75/2 70/22 ± 76/1 پرس پا
 P ،175/13-  =9t=  000/0 70/15 ± 33/1 20/11 ± 68/1 پشت پا
 P ،335/23-  =9t=  000/0 30/31 ± 16/3 30/20 ± 79/2 جلو پا

 P ،218/16-  =9t=  000/0 90/15 ± 28/1 80/10 ± 47/1 جلو بازو
 P ،676/17-  =9t=  000/0 80/12 ± 03/1 40/7 ± 26/1 پشت بازو
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 بحث و نتیجه گیري
. افزایش قدرت دختران غیر ورزشکار سالم داردنتایج مطالعه حاضر نشان داد شش هفته تمرین مقاومتی هرمی تاثیر معنی داري بر  

بنابراین با توجه به نتایج . از طرفی بین افزایش قدرت ایجاد شده پس از انجام تمرینات هرمی تفاوت معنی داري مشاهده نشد
 .ه ببرندمطالعه حاضر می توان گفت دختران غیر ورزشکار می توانند جهت افزایش قدرت عضالنی از تمرین مقاومتی هرمی بهر

 ، زنان غیر ورزشکارتمرین مقاومتی هرمی ،تمرین مقاومتی: واژگان کلیدي
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