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ي آثار برنامه تمرینات پالیومتریک و کشش پویا و ترکیبی بر برخی عوامل آمادگی جسمانی در نوجوانان  مقایسه
 دختر بسکتبالیست

 .، شهرام غالمرضایی، زهرا حجتیهدیه صیاد مشهور
ی واحد رشت، دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات گیالن، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالم

 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت
 

 مقدمه
بسکتبال یکی از رایج  .براي کودکان و نوجوانان حرکت یکی از معمول ترین راه هاي ابزار توانایی جسمانی، فکري و عاطفی است

هدف از این پژوهش  ). 2و1(ترین ورزش هاي تیمی محسوب می شود که خیلی از افراد براي ورزش کردن آنرا انتخاب می کنند
مقایسه ي آثار برنامه تمرینات پالیومتریک و کشش پویا و ترکیبی بر برخی عوامل آمادگی جسمانی در نوجوانان دختر بسکتبالیست 

مزیت این نوع تمرین در آماده سازي دستگاه . مرینات پالیومتریک اساساً براي ارتقاء عملکرد ورزشی به کار می روندت .بوده است
در کشش ). 3(عضالنی و در نتیجه کمک به ورزشکار در فعالیت هایی همراه با تغییر جهت با قدرت و سرعت بوده است  _عصبی 

ششی هاي دیگر بوده است و جلوگیري از صدمات ورزشی، تأثیر بر قدرت عضالنی پویا خطر مصدومیت به مراتب کمتر از سایر ک
پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی : روش شناسی). 4(بیشینه، استقامت عضالنی و توان عضالنی، سرعت، چابکی و غیره می شود

 .بود بین دوازده و پانزده سالسنی  است و جامعه آماري این پژوهش دختران بسکتبالیست نوجوان باشگاه هاي شهر رشت با گروه
گروه  3نفر از جامعه ي آماري این پژوهش، با توجه به ماهیت پژوهش، به صورت تصادفی در  36شرکت کنندگان تحقیق شامل 

عات بعد از تکمیل فرم رضایت نامه، اطال . .قرار گرفتند) نفر 12هر گروه ( شامل گروه هاي تمرین پالیومتریک، کشش پویا و ترکیبی
ادامه ي روند در  .در نخستین جلسه قد و وزن آزمودنی ها اندازه گیري شد .فردي، سوابق پزشکی و ورزشی آنان جمع آوري شد

بودند )نفر 10هر گروه (نفر 30و در نهایت اطالعات مربوط به ) نفر 2از هر گروه ( نفر از آزمودنی ها انصراف دادند  6انجام پژوهش 
جلسه و هر  3آزمودنی هاي مذکور بر اساس برنامه ي تنظیمی هفته اي  .ه در برنامه تحقیق شرکت کردندکه به صورت داوطلبان

روش هاي آماري      از شد،  در هر جلسه به همراه گرم کردن، تمرینات اصلی و سرد کردن اجرا و هفته 6دقیقه به مدت  90جلسه 
 -تجزیه و تحلیل استنباطی یافته ها از آزمون کالموگراف ،در) حراف استانداردمیانگین و ان(توصیفی براي اندازه گیري مقادیر مرکزي

آزمون آماري تجزیه و تحلیل واریانس با اندازه گیري هاي مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی و همچنین آزمون تجزیه و و اسمیرنوف 
،  spssتحلیل آماري از نرم افزارهش استفاده شده است، جهت تجزیه ي تحلیل واریانس یکطرفه براي آزمون فرضیه هاي پژو

نتایج آماري نشان داد اجراي پرش عمودي بین قبل تمرینات پالیومتریک تا شش هفته پس از  :نتایج. شدنمودارها، جداول استفاده 
نتایج بین پرش عمودي در قبل از . آن و سه هفته پس از تمرینات تا شش هفته پس از آن تغییر معنی داري وجود داشته است

تمرینات ترکیبی تا شش هفته پس از آن و سه هفته پس از تمرینات تا شش هفته پس از آن تفاوت معنی داري وجود داشته است 
)05/0≤p .( در اجراي پرتاب توپ طبی در قبل از تمرینات پالیومتریک تا سه هفته پس از آن و قبل تمرینات تا شش هفته پس از
اما تمرینات کششی پویا و ترکیبی بر پرتاب توپ طبی تغییر معنی داري ). p≥05/0(ن تفاوت معنی داري وجود داشته است آ

اما ). p≥05/0(در اجراي چابکی سه هفته تا شش هفته پس از تمرینات ترکیبی تغییر معنی داري داشته است  ).p<05/0(نداشتند 
در اجراي انعطاف پذیري سه هفته تا شش ). p<05/0(بکی تغییر معنی داري نداشته است تمرینات پالیومتریک و کششی پویا بر چا

اما نتایج انعطاف پذیري در قبل، سه هفته و ). p≥05/0(هفته پس از تمرینات کششی پویا و ترکیبی تغییر معنی داري به وجود آمد 
 . )p<05/0(شش هفته پس از تمرینات پالیومتریک تغییر معنی داري نداشته است 
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 جدول نتایج برنامه تمرینات سه گروه- 1- 1

 تاثیر برنامه تمرینات پالیومتریک بر پرش عموديشکل 1- 1

 
 بحث و نتیجه گیري

نشان داد که تمرینات پالیومتریک تأثیر معنی داري بر میزان پرش عمودي، پرتاب توپ طبی داشته است و تمرینات  نتایج تحقیق 
تمرینات کششی پویا فقط اثر معنی داري بر . ترکیبی تأثیر معنی داري بر میزان پرش عمودي، چابکی و انعطاف پذیري داشته است

 .میزان انعطاف پذیري داشته است
 .پالیومتریک، کششی پویا، ترکیبی، دختران بسکتبالیست، عوامل آمادگی جسمانی :يکلمات کلید

  :منابع
۱- Gray s. ٢٠٠٢.Effect of active warm-up on metabolism prior to and during intense dynamic 
exercise,Medicine & science in sports & Exercise.pp:٢٠٩-٢٠٩١۶. 
٢- Shaji, john.٢٠٠٩.comparative Analysis of plyometric training program and Dynamic stretching on 
vertical jump and agility in Male collegigate Basketball player.pp:٣۶-۴۶. 

 .فتر تحقیقات و توسعهانتشارات د. دکتر فرهاد رحمانی نیا: ترجمه). راهنماي مربیان(فیزیولوژي ورزش. 1382شارکی، برایان -3

پایان نامه .بررسی تأثیر حاد فعالیت کششی پویا و ایستا بر قدرت، استقامت و توان عضالنی باالتنه و پایین تنه. 1390. جهان مهین، محمد -4
 .دانشگاه گیالن

۲۷/۵
۲۸/۶۵

۳۱/۶۵

۲۴
۲۶
۲۸
۳۰
۳۲

قبل تمرينات سه هفته بعد تمرينات شش هفته بعد تمرينات

سطح معنی  متغیر گروه
 داري

 سطح معنی داري متغیر گروه

 00/0 پرتاب توپ طبی پالیومتریک 01/0 پرش عمودي پالیومتریک

 11/0 پرتاب توپ طبی کشش پویا 48/0 پرش عمودي کشش پویا
 06/0 پرتاب توپ طبی ترکیبی 00/0 پرش عمودي ترکیبی

 76/0 2و1پرتاب توپ طبی سه گروه 62/0 2و1پرش عمودي  سه گروه
 27/0 3و1پرتاب توپ طبی 09/0 3و1پرش عمودي
 67/0 3و2پرتاب توپ طبی 053/0 3و2پرش عمودي

 15/0 انعطاف پذیري پالیومتریک 10/0 چابکی پالیومتریک
 02/0 انعطاف پذیري کشش پویا 63/0 چابکی کشش پویا

 03/0 انعطاف پذیري ترکیبی 00/0 چابکی ترکیبی
 15/0 2و1انعطاف پذیري سه گروه 12/0 2و1چابکی سه گروه

 87/0 3و1انعطاف پذیري 08/0 3و1چابکی
 21/0 3و2انعطاف پذیري 08/0 3و2چابکی
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