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ساله انتخاب و براساس یک تکرار بیشینه پرس سینه یکسان سازي شدند. سپس در سه گروه تمرینی  17تا  13دختر 
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آنـالیز   بـا  هاگیري شد. پس از تجزیه و تحلیل دادهها اندازهبا پرش سارجنت و چابکی با آزمون چابکی ویژه والیبالیست

  بررسی شد. اتا  مربعاندازه اثر با و  LSDواریانس یکراهه، تفاوت بین گروهی با آزمون 

اي، توان انفجاري پاها در هر : نتایج حاکی از افزایش معنادار قدرت بیشینه، استقامت عضالنی کمربند شانههاافتهی    

، چربی زیرپوستی نیز بهبـود یافـت   BMIتمرین تمرینی بود. استقامت عضالت شکم، چابکی، حجم عضالنی،  سه گروه

  ولی از نظر آماري این تغییرات معنادار نبود.

توان گفت، اگر هدف تمرین افزایش قدرت بیشینه، اسـتقامت  هاي تحقیق حاضر می:  با توجه به یافتهگیرينتیجه    

اري پاها باشد، تمرین مقاومتی با هر سه الگوي باردهی مؤثر است، ولی الگوي هرمی دوگانه بـر دو  عضالنی و توان انفج

  هاي فیزیولوژیکی بررسی شده اولویت دارد. الگوي باردهی دیگر در توسعه قابلیت

 تمرین مقاومتی، هرمی، هرمی معکوس، هرمی دوگانه، والیبال :هاواژه کلید    
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  مقدمه -1- 1           

به منظور آماده ساختن  هاي علمیبهره بردن از یافتهامروزه متخصصان ورزشی در پی 

هاي هاي بیشتر هستند. دستیابی به بهترین روشورزشکاران و کسب موفقیتهرچه بهتر 

ترین اهداف محققان این حوزه است. در این راستا تحقیقات بسیاري انجام تمرینی از مهم

هاي مختلف تمرین جنبه گرفته است و محققان علم ورزش بیش از صد سال صرف بررسی

تمرینات  بدین منظور). 2007و همکاران،  1اند (استونقدرتی و وضعیت ورزشکاران کرده

یکی  دهد.ها را تشکیل میهاي اصلی برنامه تمرین تمام رشتهقدرتی و بدنسازي یکی از بخش

(مانند قد، هاي جسمانی شاخصهاي محققان، ها، والیبال است که بر اساس یافتهاز این رشته

هاي فیزیولوژیکی (مانند وضعیت هوازي، قدرت، توده بدنی، توده بدون چربی) و شاخص

ها بهبود توانند در والیبالیستتوانایی پرش عمودي، چابکی و سرعت) با تمرینات ویژه می

م ي والیبال نیز نیازمند متخصصان آشنا به این عل. از این رو، رشته)2010، 2یابند (لیدر و زیو

ها تا از دانش خود در تمام زمینهاست هاي تمرینی با رویکرد بهبود اجرارتقاي برنامهبراي 

  .برندبراي ارتقاي بازیکنان این رشته استفاده ب

                                                
1.  Stone et al. 
2.  Lider & Ziv 
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انجام گرفته است.  4از اهالی کورتن 3ي تمرین مقاومتی فزاینده توسط میلواولین برنامه

نمود، بطوري که هر روز همراه با بزرگ  وي اقدام به جابجایی یک گوساله به مدت طوالنی

از آن زمان تاکنون اصل اضافه  ).1389یافت (مرادي، شدن گوساله، قدرت میلو نیز افزایش می

ي اولین تحقیق علمی عنوان یکی از اصول تمرینات مقاومتی شناخته شده است. پیشینهبار به

). از 6ACSM ،2002گردد (برمی 8194در سال  5در مورد تمرینات قدرتی به دلورم و واتکینز

هاي آن زمان تاکنون مطالعات مختلفی به بررسی اثرات مختلف تمرین مقاومتی بر ویژگی

کالج آمریکایی طب  ).2014، 7اند (فلک و کرامرمختلف عضله، استخوان، خون و... پرداخته

ین در مورد هاي متخصصان علم تمراي از مهمترین یافتهورزش هر چند وقت یکبار خالصه

متغیرهاي مختلف تمرین قدرتی از جمله نوع و ترتیب حرکات، شدت، حجم، فواصل 

، ACSMدهد (استراحتی، نوع وسایل مورد استفاده و... در اختیار مربیان و ورزشکاران قرار می

ها بر آثار ي تنظیم آنترین این متغیرها هستند که نحوه). شدت و حجم تمرین از مهم2009

گذارد. به منظور سازماندهی بهتر این متغیرهاي تمرینی انواع قدرتی در افراد تأثیر میتمرین 

الگوهاي باردهی توسط متخصصان این حوزه معرفی شده است که هر الگو براي بهبود 

). باوجود معرفی چندین الگوي 2005، 8هاي خاصی از عضله طراحی شده است (بومپاویژگی

هاي ورزشی مختلف شک و اب بهترین الگو براي تمرینات رشتهباردهی هنوز در مورد انتخ

  شود.هایی دیده میتردید

اغلب تحقیقات مربوط به بررسی آثار الگوهاي باردهی مختلف در مورد افراد غیر 

ورزشکار انجام گرفته است. از سوي دیگر بیشتر در مورد دو الگوي سنتی هرمی و هرمی 

                                                
3 . Milo 
4 . Corton 
5 . Delorme & Watkins 
6 . American collage of Sports Medicine 
7.  Fleck & Kramer 
8.  Bumpa/ Bompa 
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شود که اثرات سه الگوي باردهی هرمی، پژوهش تالش می معکوس بوده است. از این رو، در

هاي فیزیولوژیکی بازیکنان والیبال مورد هرمی معکوس و هرمی دوگانه را بر برخی از قابلیت

  بررسی قرار گیرد.

  بیان مساله -1-2

هاي بدنی، تکنیکی، تاکتیکی و روانی است. اي از قابلیتورزش والیبال نیازمند مجموعه

اي برخوردار است (شوندي و هاي جسمانی بازیکنان از نقش قابل مالحظهن تواناییاز این بی

هوازي، استقامت ی همانند توان هوازي و بی). برخی از این عوامل فیزیولوژیک1391صارمی، 

). در کنار 2005یی در موفقیت تیم دارند (بومپا، عضالنی، قدرت بیشینه و سرعت نقش باال

یدر و نان والیبال اهمیت زیادي دارد (لپذیري نیز براي بازیکو انعطاف یاین موارد ترکیب بدن

عواملی چون سرعت و قدرت هستند  تأثیر). توان و استقامت عضالنی خود تحت 2010زیو، 

رسد تمرینات قدرتی یکی از مهمترین عوامل در فرایند ). بنابراین، به نظر می1391(حسینو، 

؛ سایلی و بورسا، 1991؛ بومپا، 1989و همکاران،  9د (جونزباشسازي ورزشکاران میآماده

هاي عصبی عامل ). مشخص شده است که در مراحل اولیه تمرین مقاومتی سازگاري201510

)، با 1389؛ مرادي، 2003، 12؛ رابرگز و کتائیان2001، 11باشد (کارولاصلی افزایش قدرت می

مطلوب  يم تمرین در تعیین دامنهرسد اثر متقابل بین شدت و حجاین حال به نظر می

هنگام طراحی برنامه به ). از این رو،1389باشد (مرادي،  سازگاري بیشترین نقش را داشته

متغیرهاي تمرین از جمله بار تمرین، حجم، تکرار، مرین باید به نیازهاي رشته ورزشی و ت

  ). 2005ها و الگوهاي باردهی توجه شود (بومپا، استراحت بین دوره

                                                
9.  Jones et al. 
10. Ciulea & Burca 
11. Carroll et al. 
12.  Robergs   & Keteyian 
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چندنوبتی هاي تمرین دهد که استفاده از روشنتایج حاصل از تحقیقات پیشین نشان می

، ACSMهاي تک نوبتی برتري دارند (تروفی عضالنی بر روشدر افزایش قدرت و هایپر

)، در نتیجه، یکی از 1391؛ سنگدوینی، 2010، 14بیلیچر؛ توربانیسکی و 1962، 13؛ برگر2009

رت عضالت، اجراي تمرینات مقاومتی فزاینده در الگوي باردهی هاي افزایش قدبهترین روش

هاي سنگین عضله ). تمرینات با وزنه2016، 15؛ هریس و همکارانACSM، 2009(منظم است 

ترین الگوي ) رایج16PLPدر  الگوهاي باردهی مختلفی وجود دارد، از این بین الگوي هرمی (

ن با کاهش تعداد تکرارها به تدریج تا مقادیر باردهی است، در این الگو شدت تمرینات همزما

یابد. به نظر بومپا نیز الگوي هرمی مسطح بهترین الگوي باردهی براي بیشینه افزایش می

 RPLP(17). در الگوي هرمی معکوس (یا واژگون، 2005قدرت بیشینه است (بومپا، دستیابی به 

برداران اروپاي شرقی این روش با وزنه یابد، به نظر برخیاي به پله دیگر کاهش میبار از پله

 ). الگوي هرمی دوگانه1391هاي فیزیولوژیکی ورزشکاران سازگاري دارد (حسینی، نیازمندي

)18
DPLP نیز ترکیبی از دو روش هرمی و هرمی واژگون است که در آن تعداد تکرارها از (

  ).2005بد (بومپا، یاي هرم کاهش و سپس دوباره در هرم دوم افزایش میپایین تا قله

الگوهاي باردهی  تأثیراي به صورت مستقیم هیچ مطالعه تقریباًبر طبق اطالعات محقق 

، مطالعاتی که این وجودمتفاوت را بر بازیکنان والیبال مورد بررسی قرار نداده است. با 

بررسی  ل موردها و نیز افراد غیرفعاسایر رشتهالگوهاي مختلف باردهی را در مورد بازیکنان 

) نشان 1391اند. براي مثال؛ حسینو و همکاران (اند، نتایج متناقضی گزارش کردهقرار داده

گانه و تر از الگوي هرمی دومؤثرهوازي، الگوي هرمی مسطح توسعه توان بی برايدادند که 

                                                
13.  Berger 
14.  Turbanski & Schmidtbleicher 
15.  Herries et al. 
16.  Pyramid Loading Pattern 
17.  Reverse Pyramid Loading Pattern 
18.  Double Pyramid Loading Pattern 
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) است که نشان 1391که بر خالف تحقیق حسینی و همکاران ( تمرینات معمول فوتبال است،

 هااغلب پژوهشتر است.مؤثرگیران گانه براي توسعه توان پاهاي کشتیالگوي هرمی دودادند 

؛ بومپا و بازیلچی، 2015ریجر، ( اندبه بررسی دو الگوي هرمی و هرمی معکوس پرداخته

؛ 1392؛ صداقتی، 1995، 22مهربرگ؛ 2010، 21؛ داسیلوا2014 20؛ پیریرا،2014، 19باسپینار؛ 2015

؛ 1387؛ گایینی، 1389؛ رزمجو، 1392پور، ؛ کهن1392؛ پیري، 1392، ؛ افشان1392رحمتی، 

. برخی تحقیقات تفاوت معناداري )1383گودرزي، ؛ ترابی1386؛ کردبچه، 1386وردي، خام

اند بین اثرات دو الگوي باردهی هرمی و هرمی معکوس بر قدرت بیشینه گزارش نکرده

؛ 2010؛ داسیلوا، 1392؛ صداقتی، 1387، ؛ گایینی و همکاران1389(رزمجو و همکاران، 

ها روش هرمی را در افزایش قدرت ي دیگر برخی پژوهش). از سو2003و همکاران،  23فیش

) و برخی دیگر روش هرمی معکوس یا 1993؛ بومپا، 1946، 24ماند (دلربیشینه کارآمدتر دانسته

، 26؛ لیتون1945، 25ز؛ موریس و الکینACSM ،2009اند (آکسفورد را مؤثرتر گزارش کرده

). چند پژوهش نیز اثر مشابهی در مورد قدرت بیشینه و تفاوت معنادار در مورد سایر 1967

) به 1391و حسینی و همکاران ( ) 2014و همکاران ( 27اند. سیديها مشاهده کردهشاخص

ولی دهد، گیران افزایش میقدرت و استقامت را در کشتی ،این نتیجه رسیدند که هرمی دوگانه

) الگوي 1391دهد. حسینو و همکاران (هرمی معکوس تنها استقامت عضالنی را افزایش می

اند، در حالی که در هوازي مؤثرتر از هرمی دوگانه دانستهي توان بیهرمی مسطح را در توسعه

) اثرات این دو الگو را در مورد جودوکاران کامال 1391تحقیقی دیگر، حسینی و همکاران (

                                                
19.  Baspinar 
20.  Pereira et el. 
21.  da Silva 
22.  Mehrberg 
23.  Fish et al. 
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25.  Mouris & Elkines 
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اند. بنا به اطالعات محقق تاکنون سه الگوي هرمی، هرمی معکوس و زارش کردهیکسان گ

رو، با توجه به نقش قابل توجه تمرین اند. از اینهرمی دوگانه با هم مقایسه و بررسی نشده

هاي فیزیولوژیکی ورزشکاران، این پژوهش به بررسی اثرات مقاومتی در توسعه قابلیت

هاي فیزیولوژیکی معکوس و هرمی دوگانه بر  برخی شاخص الگوهاي باردهی هرمی، هرمی

- هوازي بی(قدرت بیشینه، استقامت عضالنی، حجم عضالنی،  ترکیب بدنی، چابکی، توان بی

  .پردازداسیدالکتیک) بازیکنان والیبال دختر می

  اهمیت و ضرورت پژوهش -1-3            

 رزشکاران است، این ویژگی به همراههاي اثرگذار بر اجراي وقدرت از مهمترین ویژگی

هاي تمرین پذیر عضالت است و بنا به نتایج گیاز ویژ استقامت موضعی و توان، هایپرتروفی

، ACSMشود (تمرین مقاومتی موجب کسب چابکی و هماهنگی نیز می ACSMمطالعات 

رشته را  ). ماهیت رشته والیبال، سرعت باالي بازي و حرکات انفجاري بازیکنان این2009

-هوازي میهاي مختلف انرژي به ویژه سیستم بینیازمند دستیابی به توانایی مناسبی در سیستم

هاي جدایی ناپذیر برنامه ء). در واقع تمرینات مقاومتی جز1391سازد (شوندي و صارمی،

 تواند قابلیت پرش براي اسپک را با تمریناتتمرینی ورزشکاران است. یک بازیکن والیبال می

). براساس تحقیق سلیمی 1991تر از اجراي چند اسپک بهبود بخشد (بومپا، با وزنه سریع

هوازي و توان ) بازیکنان تیم ملی نوجوانان ایران از نظر ظرفیت بی1393آوانسر و همکاران (

هوازي در وضعیت پایینی نسبت به مقادیر گزارش شده در مقاالت خارجی مشابه بودند که 

). از 1393توجهی به تمرینات بدنسازي و عملکردي باشد (سلیمی آوانسر، آن بی دلیل احتماالً

- ها و ناهنجاريسوي دیگر کسب و حفظ قدرت عضالنی درکنترل بدن، پیشگیري از بیماري
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هاي مفاصل و عضالت نیز نقش اساسی دارد (گایینی و عضالنی و کاهش آسیب- هاي اسکلتی

  ).1387همکاران، 

تمرین مقاومتی با الگوهاي باردهی هرمی،  ماري به بررسی تأثیرشتحقیقات انگشت

اند. پرداختههاي فیزیولوژیکی بازیکنان والیبال دختر هرمی معکوس و هرمی دوگانه بر شاخص

هاي تحقیقات اندکی در رابطه با اثر تمرین مقاومتی بر برخی شاخصنیز در مورد مردان 

ر این تحقیقات به الگوي باردهی توجه نشده است، فیزیولوژیکی وجود دارد، با این حال د

اند. یا اثرات تمرین مقاومتی در مقایسه با سایر ها را بررسی کردههمچنین تنها برخی قابلیت

  هاي تمرینی مطالعه شده است.روش

هاي که اثر تمرین مقاومتی بر قابلیتي والیبال، تحقیقاتی هستند رشته برخالف

اند. به عنوان هاي دیگر و با در نظرگرفتن نوع الگوي بررسی کردهرشته نانفیزیولوژیکی بازیک

-تحقیقی انجام دادند و گزارش کرده)1391ه فوتبال حسینو و همکاران (نمونه در رابطه با رشت

هوازي مؤثرتر از اند که تمرین مقاومتی با الگوي باردهی هرمی مسطح در بهبود توان بی

یز تحقیق مشابهی را ) ن1391). حسینی و همکاران (1391 ینو،الگوي هرمی دوگانه است (حس

اند، حسینی نشان داد اند و به نتایج متفاوتی دست یافتهگیران جوان انجام دادهدر مورد کشتی

که براي افزایش استقامت عضالنی  الگوي باردهی معکوس و براي بهبود توان پاها، برخالف 

). فیش و همکاران 1391 تر است (حسینی،مناسب ي حسینو، الگوي هرمی دوگانهنتیجه

) گزارش کردند که هر دو الگوي باردهی هرمی و هرمی واژگون موجب بهبود قدرت 2003(

). 2003اري ندارند (فیش، ی تفاوت معناداري از لحاظ تأثیرگذول ،شونددر افراد غیرفعال می

الگوهاي  تأثیراست و کمتر تحقیقی عالوه براین، بیشتر تحقیقات انجام شده بر مردان متمرکز 

ي اکثر باردهی مختلف را در مورد دختران بررسی کرده است، با توجه به اینکه به عقیده

نظران علم ورزش تمرینات قدرتی نباید از برنامه تمرین ورزشکاران دختر حذف شود صاحب
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ختران توجه ویژه )، ضروري است که بر نحوه برنامه نویسی تمرین قدرتی در د1991 ،(بومپا

 شود.

بصورت مستقیم در مورد اثر تمرینات مقاومتی با الگوي  با توجه به اینکه هیچ پژوهشی

هاي فیزیولوژیکی بازیکنان والیبال باردهی هرمی، هرمی معکوس و هرمی دوگانه بر قابلیت

ه هاي دیگر صورت گرفتحقیقات اندکی هم که در مورد رشتهانجام نگرفته است و نتایج ت

تناقض دارند، بنابراین ما در این تحقیق در پی آن خواهیم بود که اثر تمرینات مقاومتی با 

هاي فیزیولوژیکی بازیکنان الگوي باردهی هرمی، هرمی معکوس و هرمی دوگانه را بر قابلیت

تواند ورزشکاران، مربیان و طراحان برنامه دختر والیبال بررسی کنیم. نتایج تحقیق حاضر می

 ینی تمام رشته ها، بخصوص رشته والیبال را در تعیین الگوي باردهی مطلوب یاري نماید.تمر

  اهداف پژوهش -1-4          

  هدف کلی -1-4-1          

شش هفته تمرین مقاومتی با سه الگوي  تأثیربررسی هدف از اجراي تحقیق حاضر، 

هاي فیزیولوژیکی بازیکنان باردهی هرمی، هرمی معکوس و هرمی دوگانه بر برخی قابلیت

  باشد.می والیبال دختر شهرستان اردبیل

  اهداف فرعی -1-4-2         

شش هفته تمرین مقاومتی با سه الگوي باردهی هرمی، هرمی معکوس و هرمی تعیین تأثیر  -1

  نه بازیکنان والیبال دختر اردبیل.دوگانه بر قدرت بیشی

ا سه الگوي باردهی هرمی، هرمی معکوس و هرمی شش هفته تمرین مقاومتی بتعیین تأثیر  -2

  یک بازیکنان والیبال دختر اردبیل.اسیدالکتهوازي بیدوگانه بر توان بی
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شش هفته تمرین مقاومتی با سه الگوي باردهی هرمی، هرمی معکوس و هرمی تعیین تأثیر  -3

  نی بازیکنان والیبال دختر اردبیل.دوگانه بر حجم عضال

هفته تمرین مقاومتی با سه الگوي باردهی هرمی، هرمی معکوس و هرمی شش  تعیین تأثیر -4

  نی بازیکنان والیبال دختر اردبیل.دوگانه بر ترکیب بد

شش هفته تمرین مقاومتی با سه الگوي باردهی هرمی، هرمی معکوس و هرمی تعیین تأثیر  -5

 کی بازیکنان والیبال دختر اردبیل.دوگانه بر چاب

تمرین مقاومتی با سه الگوي باردهی هرمی، هرمی معکوس و هرمی شش هفته تعیین تأثیر  -6

   .دوگانه بر استقامت عضالنی بازیکنان والیبال دختر اردبیل

  هاي پژوهشفرضیه -1-5        

شش هفته تمرین مقاومتی با سه الگوي باردهی هرمی، هرمی معکوس و هرمی دوگانه بر  -1

  معناداري دارد. تأثیردبیل قدرت بیشینه بازیکنان والیبال دختر ار

شش هفته تمرین مقاومتی با سه الگوي باردهی هرمی، هرمی معکوس و هرمی دوگانه بر  -2

  معناداري دارد. تأثیراسیدالکتیک بازیکنان والیبال دختر اردبیل هوازي بیتوان بی

بر  شش هفته تمرین مقاومتی با سه الگوي باردهی هرمی، هرمی معکوس و هرمی دوگانه -3

  معناداري دارد. تأثیرحجم عضالنی بازیکنان والیبال دختر اردبیل 

شش هفته تمرین مقاومتی با سه الگوي باردهی هرمی، هرمی معکوس و هرمی دوگانه بر  -4

  معناداري دارد. تأثیرترکیب بدنی بازیکنان والیبال دختر اردبیل 

می معکوس و هرمی دوگانه بر شش هفته تمرین مقاومتی با سه الگوي باردهی هرمی، هر -5

  معناداري دارد. تأثیرچابکی بازیکنان والیبال دختر اردبیل 
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شش هفته تمرین مقاومتی با سه الگوي باردهی هرمی، هرمی معکوس و هرمی دوگانه بر   -6

  معناداري دارد. تأثیراستقامت عضالنی بازیکنان والیبال دختر اردبیل 

  پژوهش هايمحدودیت -1-6         

 کنترل قابل هايمحدودیت -1-6-1         

در اجراي تحقیق حاضر محقق با برخی از عوامل دخیل که می توانسته نتایج پژوهش را 

تحت الشعاع خود قرار دهد مواجه بوده است. از جمله این موارد که کنترل شده است، 

  عبارتند از:

 هاجنسیت و دامنه سنی آزمودنی - 

 اتزمان و مکان اجراي تمرین - 

 هاي تمرینیابزار و دستگاه - 

 گیري و آزمونگر یکسان براي همه افرادابزار و وسایل اندازه - 

 ها در دوره تحقیقفعالیت ورزشی آزمودنی  - 

  کنترل غیرقابل هايمحدودیت  - 6-2- 1

در طول اجراي پژوهش حاضر، محقق با چند عامل و متغیر که ناخواسته بر نتایج تحقیق اثرگذار 

  بود که عبارتند از:هستند مواجه 

 هاروانی آزمودنی- گیزه و وضعیت روحیان - 

 خواب و استراحت، فعالیت روزانه - 

 هاهاي فردي و ژنتیکی آزمودنیتفاوت - 

 مصرف مواد دارویی - 

  هاتغذیه آزمودنی - 
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  اصطالحات و ناگعملیاتی واژ تعریف  -7- 1

  28قدرت - 

مشخص، به کار بیشترین نیرویی که هنگام انقباض عضالنی در یک سرعت انقباض 

در پژوهش حاضر قدرت عضالت درگیر در حرکات  ).2003شود (رابرگز و کتائیان، گرفته می

جلوبازو با هالتر، پشت بازوي خوابیده، جلو پا، پشت پا، پرس سینه، کشش لت از جلو و 

  عقب مورد بررسی قرار گرفت.

 29)یک تکرار بیشینهقدرت بیشینه ( - 

ي باالترین دهندهد و نشانتواند در یک تکرار بلند شومیاي است که حداکثر مقدار وزنه

(رابرگز و تواند هنگام انقباض بیشینه ایجاد کند عضالنی می -نیرویی است که دستگاه عصب

 4استفاده از یک تکرار بیشینه یا یک محدوده تکرار بیشینه (یعنی ). 2005؛ بومپا، 2003کتائیان، 

اند هایی است که تا واماندگی ادامه داشتهه تمرینی، اشاره به ستتکرار بیشینه) در یک برنام 6تا 

). در پژوهش حاضر یک تکرار بیشینه حرکات جلوبازو با هالتر، پشت 2014(فلک و کرامر، 

بازوي خوابیده، جلوپا، پشت پا، پرس سینه، کشش لت از جلو و عقب با استفاده از آزمون و 

 تکرار بیشینه در فصل سوم آمده است.فرمول محاسبه شد. جزئیات تعیین یک 

     2009منبع: گلین و فیدلر، 

                     )n(0278/0- 0278/1  /) وزنهKg( RM=1  

  ).تعداد تکرارهاي اجرا شده با وزنه است، مقدار وزنه نیز بر حسب کیلوگرم در فرمول قرار خواهد گرفت n(در فرمول فوق: 

 

 

 

                                                
28.  Strength 
29. 1RM: One Repetition Maximum 
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  30تمرین مقاومتی - 

اده از بارهاي خارجی علیه انقباض عضالنی است تا قدرت و یا توان عضالنی شامل استف

در این تحقیق منظور از تمرین مقاومتی  ).2003افزایش یابد (رابرگز و کتائیان، تا حد زیادي 

اجراي حرکات جلوبازو با هالتر، پشت بازوي خوابیده، جلوپا، پشت پا، پرس سینه، کشش 

  لت از جلو و عقب است.

  31وي باردهیالگ - 

الگوي باردهی در تمرین مقاومتی اشاره به نحوه اعمال حجم و شدت تمرین در طراحی 

برنامه تمرینی دارد. در الگوهاي مختلف تمرینی ترتیب و نحوه اعمال تکرارها و شدت تمرین 

دهد. انواع مختلف شود و به عبارت دیگر، تعامل تکرار و شدت را نشان میمشخص می

هی وجود دارند؛ الگوي باردهی هرمی، هرمی معکوس، هرمی دوگانه، هرمی الگوهاي بارد

تحقیق حاضر از سه نوع الگوي باردهی هرمی، هرمی در  ).2005 مسطح، هرمی اریب و... (بومپا،

  معکوس و هرمی دوگانه استفاده شده است:

 تمرین مقاومتی با الگوي باردهی هرمی - 

اجراي حرکات مورد نظر (پرس سینه، جلوپا،  منظور از تمرین با الگوي باردهی هرمی،

پشت پا، پشت بازو با دمبل، جلوبازو با هالتر، کشش لت از جلو و عقب) در چهار نوبت 

تکرار  سه()، %85×تمرینی و با شدت یک تکرار بیشینه به ترتیب  و به صورت (شش تکرار 

 باشد. می )%100×تکرار یک (، )%95×تکرار دو (، )90%×

 

 

  

                                                
30. Resistance training 
31. Loading pattern 
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 مقاومتی با الگوي باردهی هرمی معکوس تمرین - 

ها حرکات مورد نظر را به ترتیب و به صورت (یک در گروه هرمی معکوس، آزمودنی

و هرمی دوگانه   )%85×تکرار شش (، )%90×تکرار  سه(، )%95×تکرار  دو()، %100×تکرار 

 انجام دادند.

 تمرین مقاومتی با الگوي باردهی هرمی دوگانه - 

 سه()، %80×نه نیز در هفت نوبت به ترتیب و به صورت (چهار تکرار گروه هرمی دوگا

 )،%90×(دو تکرار  )،%95×تکرار  کی(، )%95×تکرار یک (، )%90×تکرار دو (، )%85×تکرار 

 .به اجراي حرکات پرداختند )%80×(چهار تکرار و  )%85×(سه تکرار 

 32شدت تمرین - 

تمرینات قدرتی/ مقاومتی بر اساس  شدت تمرین متغیر کیفی تمرینی است که در مورد

شود و تابعی از تحریکات عصبی بکار گرفته شده در درصدي از یک تکرار بیشینه بیان می

). شدت در تمرینات 2009، 33؛ گلین و فیدلر2005بومپا، ؛ 2014فلک و کرامر، تمرین است (

درصدها نیز بر تحقیق حاضر با استفاده از درصدي از یک تکرار بیشینه مشخص شد که این 

  اساس نوع الگوي باردهی براي هر گروه تمرینی تجویز شده است.

  34حجم تمرین - 

ها، حجم تمرین یا مقدار تمرین، متغیر کمی تمرین است و عبارت است از : مقدار کیلوگرم

هـر   هـا، حرکـات، تکرارهـاي   پوندهاي جابجا شده در هر جلسه یا مرحله تمرین، تعـداد سـت  

در تحقیق حاضر براي تعیین تغییرات حجمی بازیکنـان   ).2005ینی (بومپا، حرکت یا جلسه تمر

 ها در نواحی بازو، کمر، لگن، ران و ساق پا استفاده شد.گیري دور انداماز اندازه

                                                
32 Intensity 
33 Glynn and Fiddler 
34 Volume 
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 35چابکی - 

قابلیتی است که به فرد امکان تا با حفظ تعادل در فضا، حالت بدن و جهت حرکت را سریع 

پذیري و ). چابکی حاصل ترکیب سرعت، هماهنگی، انعطاف1391ن، تغییر دهد (هادوي و همکارا

هاي تحقیق براي سنجش چابکی آزمودنی ).2005؛ بومپا، 1391وي و همکاران، توان است (هاد

هاي حاضر از آزمون چابکی ویژه بازیکنان والیبال استفاده شد. در این آزمون تعداد رفت و برگشت

 .ثانیه محاسبه شد 30در مدت زمان  هاي در مسیر سه متري وآزمودنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
35Agility 
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 36استقامت عضالنی - 

اي از انقباض در توانایی یک عضله در تکرار حرکات یکسان، ایجاد فشار یکنواخت یا حفظ درجه

هاي نسبتا نامند. استقامت عضالنی قابلیت عضله در انجام فعالیتزمان مشخص را استقامت عضالنی می

در تحقیق حاضر از آزمون شناي سوئدي براي  ).1391، کارانو هم شدید و دراز مدت است (هادوي

  اي و از آزمون دراز و نشست براي سنجش عضالت شکم استفاده شد.سنجش عضالت کمربند شانه

 توان - 

توان محصول دو توانایی قدرت و سرعت است و در حقیقت به معنی توانایی بکارگیري نیروي 

اسید الکتیک یا توان انفجاري هوازي بیتوان بی ).2005ومپا، ترین زمان ممکن است (ببیشینه در کوتاه

  هاي تحقیق حاضر با استفاده از آزمون پرش سارجنت تعیین شد.آزمودنی

 حجم عضالنی - 

- آید. این اندازهگیري سطح مقطع عرضی تارهاي عضالنی بدست میحجم یا اندازه عضله از اندازه

در پژوهش حاضر، تغییرات حجم عضالنی  ).2005مپا، گیرد (بوگیري بصورت غیرمستقیم صورت می

با استفاده از تعیین دور بازو، دور ران، دور ساق پا، دور کمر و لگن و به وسیله متر نواري مورد بررسی 

  قرار گرفت.

 ترکیب بدنی - 

هاي مختلف توده بدون چربی، شامل عضله، منظور از ترکیب بدنی، درصد توده چربی بدن و نیز مولفه

به منظور تعیین ترکیب بدنی ). 2014باشد. (فلک و کرامر، هاي بدن میها و اندامتخوان، بافتاس

ها با استفاده ها از شاخص توده بدنی و نیز کالیپر استفاده شد. میزان چربی زیر پوستی آزمودنیآزمودنی

  اي در نقاط سه سر بازویی، شکم و ستیغ خاصره محاسبه شد.از فرمول سه نقطه
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Abstract: 

    Purpose: The purpose of current study was to investigate the effects of 6 weeks 

resistance training (RT) with three loading patterns (pyramid, reverse pyramid & double 

pyramid) on maximal strength, muscular endurance, explosive power, body composition & 

muscular volume of female volleyball players. 

    Methodology: This study was semi- experimental, and the design was pre- and posttest 

with control group. 22 volleyball players participated in this study, subjects were assigned 

to 1 of 4 groups according to 1RM of bench press: a control group and 3 resistance training 

groups with pyramid loading pattern (PLP), reverse pyramid loading pattern (RPLP) and 

double pyramid loading pattern (DPLP). RT groups performed resistance training in 7 

stations: Bench Press, biceps curls, triceps extension, leg flexion, leg extension, and 

flexion, back and front lat pull down. Before and after 6 weeks, 1RM of 7 movements, 

skinfold fatness, body mass index, periphery of arm, waist, leg, shank and hips, muscular 

endurance, explosive power and agility were measured. To know statistical significance 

one-way ANOVA and L.S.D tests had been employed. The level of significance chosen to 

test the hypotheses was 0.05.  

    Results: The overall analysis revealed that RT has significant effect on strength, 

explosive power of all 3 RT groups. However, Muscular endurance developed only in 

RPLP and DPLP groups. On the basis of results, to gain the best increase in strength 

double pyramid was the most effective loading pattern.  

    Conclusion: with reference to results, RT with all three loading pattern was effective on 

all factors. However, the increase in some factors wasn’t significant. Double pyramid 

loading pattern showed best results in contrast, then Reverse pyramid was better than 

pyramid loading pattern. On the basis of results, we can conclude that loading pattern is 

another important variant in resistance training programing 
    Keywords: Resistance training, Pyramid, Reverse pyramid, Double pyramid, Volleyball 

players.  
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