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واژگان کلیدی
چرخه کشش -انقباض
پرش ضد حرکت
انرژی ذخیره شده کشسانی
توان عضالنی

چکیده
زمینه و هدف :یکی از راهکارهایی که ورزشککاران رکرای ااکشایش مونکت نیکرو و تکوان عضکالنی
می توانند استفاده کنند ،توانمندسازی پس اعالی است که رهعنوان رهبود حاد عملککرد و تولیکد
نیروی عضالنی کارآمدتر در انقباضهای رعدی ناشکی از اعالیکت و انقبکاضهکای نبلکی عضکال
تعریف می شود .هدف از این مطالعه تأثیر حاد توانمندسکازی پکس اعکالی پکس از یکک م کر
پالیومتریکی و ترکیبی مقاومتی سنگین را کش رر ویژگیهای کینماتیکی کانترموومنکت اامک
در دانشجویان پسر رشته ترریتردنی دانشگاه شهید راهنر کرمان میراشد.
روش رررسی :نمونه آماری این ت قیق شامل  20دانشجوی ترریترکدنی سسکن  24±3/00سکا،،
ند  180/7±25سانتیمتر ،ارم  69/97±10/07کیلوگرم) ،ره صکور در دسکترب رکوده اسکت.
تستگیری در سه شرایط مختلف گرم کردن شامل گرم کردن عمومی ،ترکیبکی سوزنکه و ککش
االستیک) و پالیومتریک را ااصله استراحت  5دنیقه و اارای پرش کانترموومنکت در آزمایشکگاه
دانشکده ترریت ردنی دانشگاه شهید راهنر کرمان انجام گرات 4 .مارکر رر روی نقاط آنکاتومیکی
مهره  L5کمری ،رراستگی رشرگ ران ،کندیل خارای ران و نوز خکارای پکای راسکت تمکام
آزمودنیها نصب شد.
یااتهها :نتایج ت قیق نشان داد رین میکانگین حکداک ر اارکهاکایی مفصکل زانکو حکین مرحلکه
اکسنتریک نبل پرش تفاو معنیداری رین گروه عمومی و پالیومتریک ،گروه عمومی و ترکیبی
واود دارد س p=0/001و  .)p=0/001رین مد زمان تبدیل ااز انقباض اکسکنتریک رکه انقبکاض
کانسنتریک حرکت پرش در رین گروه عمومی و پالیومتریک ،گکروه عمکومی و ترکیبکی تفکاو
معنیداری واود دارد س p=0/001و .)p=0/002
نتیجهگیری :گرم کردن اختصاصی ندرتی حکداک ری حکاد رکه دو روش ترکیبکی و پالیومتریکک
راعث رهبود عملکرد توانی پرش کانترموومنت اام میگردد ،رر این اساب این نوع گرم ککردن
را ااشایش توان پایین تنه در ااشایش ارتفاع پرش میتواند مؤثر راشد.
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مقدمه
امککروزه در سککایهی ت قیقککا و پیشککرات علککی ،کیفیککت
مهار های ورزشی نیش رو ره ااشایش روده و سطح رنارتهای
ورزشی ره هی نشدیک شده اسکت ،در ایکن میکان تکییهکایی
میتواننکد نتیجکهی رهتکری کسکب نماینکد ککه رکه عوامکل
ظریفتر و مهیتر ریشکتر تواکه نماینکد .از عوامکل مکؤثر در
پیشرات کمی و کیفی هر ورزشککار رککارگیری شکیوههکای
تمرینی مرتبط را رشته ورزشی مرروطه رر پایه اصو ،علمکی
است سرومپا .)2010 ،1یککی از راهکارهکایی ککه ورزشککاران
ررای ااشایش مونت نیرو و توان عضالنی می تواننکد اسکتفاده
کنند ،توانمندسازی پس اعالی 2است که رهعنوان رهبود حاد
عملکرد و تولید نیروی عضکالنی کارآمکدتر در انقبکاضهکای
رعدی ناشی از اعالیت و انقباضهای نبلکی عضکال تعریکف
میشود سرمضانی و همکاران .)2017 ،شرایط انقبکاض ارادی
عضله که حاصل انقباضا حداک ری ایشومتریکک ،تمرینکا
مقاومتی حداک ری و نشدیک ره حداک ر ،تمرینا رالسکتیک
و تمرینا پالیومتریک است ،میتواند یک اثر م بت رر روی
عملکردهای عضالنی سندرتی ،توانی و سرعتی) ااراد رگکاارد
سچاتشوپلوب 3و همکاران .)2007 ،این تأثیرا رازگو کننکده
4
پدیدهای ت کت عنکوان پتانسکیل ررانگیختگکی نبلکی PAP
است PAP .ره عنوان یک پدیده ایشیولوژیکی ره این موضکوع
اشککاره دارد کککه عملکککرد عضککله ستککوان ،نککدر ) متعانککب
انقباضا ارادی ریشینه و نشدیک ره ریشینه رهبود مکی یارکد
سرومفیی 5و همکاران .)2011 ،مکانیسیهای متفاو عصکبی،
عضالنی و مکانیکی ستغییکر زاویکهی آپونئکوروز) در توضکیح
 PAPدخیل می راشند؛ اما دو مکانیسی که ریشتر مورد تواه
نرارگراتهاند ،یکی ااشایش اسفوریالسیون زنجیکرهی سکبک
میوزین6س )MLCکه سبب ااشایش حساسیت میوایالمان هکا
ره کلسیی رها شده از شبکهی سارکوپالسمی میشود ،اسکت
و دیگری ااشایش رالکس هکاامن مکی راشکد ککه منجکر رکه
ااککشایش اراخککوانی واحککدهای حرکتککی ،هککیزمککانی ریشککتر
واحدهای حرکتی ،ایمپالسهای ریشتر ره واحدهای حرکتکی
و کککاهش مهککار پککیشسیناپسککی مککیشککود سلسینسکککی7و
1. Bompa
2. Postactivation Potentiation
3. Chatzopoulos
4. Postactivation Potentiation
5. Bomfim Lima
6. Myosin Light Chain
7. Lesinski

همکاران ،2013 ،انکدی 8و همککاران  .)2009در هکر حکا،،
میشان رهرهوری از این پدیکده رکهعوامکل متعکددی از املکه
روش های رکارگیری  ،PAPویژگی های انقباضکی و تمرینکی
رسکککتگی دارد سالیکککویرا 9و همککککاران .)2013 ،در اک کککر
اعالیتهای ورزشی ،توانکایی پریکدن سپکرش) از ااکتورهکای
مهی و پایهای است که در مواقیت نسبی عملکرد انفکرادی و
تیمی ورزشکاران نقش رسشایی دارد .تکوان انفجکاری سپکرش
عمودی) کار انجام شده در واحد زمانی معین یا رکه عبکار
دیگر سرعت انجام کار است .ررای اهی رهتر مکیتکوان گفکت
که توان ،توانایی عضله یکا گروهکی از عضکال رکرای تولیکد
نیروی زیاد و را سرعت زیاد رر علیه یکک مقاومکت مشکخ
است سدشتی .)2008 ،ماهیت حرکا سکرعتی و تکوانی رکه
چرخه گرم کردن-کوتکاه شکدن وارسکته اسکت ایکن چرخکه
ترکیب عمل ررون گکردان سطویکل شکدن عضکله همکراه رکا
ااشایش تنش) و درون گردان سکوتاه شدن عضکله همکراه رکا
ااشایش تنش) است .ونتی یک عمل رکرونگکردان ،پکیش از
عمل درونگردان ااشایش یارد ،در وانع عملکرد چرخکه گکرم
کردن -کوتاه شدن ،همانند گرم کردن است که ارتدا کشیده
و سپس رها میشود سم مدی .)2009 ،در این راستا ،ررخی
از پژوهشگران همچون ارنچ 10و همکاران س )2003انقباضا
ایشومتریکی ریشینه را در اهکت ااکشایش عملککرد انفجکاری
پیشنهاد داده اند سارنچ و همککاران)2003 ،؛ امکا در مقارکل،
گورگککولیس 11و همکککاران س )2003عنککوان کککردهانککد کککه
انقباضککا ایشومتریکککی زیرریشککینه راعککث ااککشایش عملکککرد
مککیشککود سگورگککولیس و همکککاران .)2003 ،ریکسککون 12و
همکاران س )2006انقباضا ایشومتریکی در مقارل انقباضکا
پویا را رهمنظور رهرهوری ریشتر از  PAPپیشنهاد مکیکننکد
سدیوید)2004 ،13؛ در حالیکه هکاامن و همککاران س)2007
انقباضا پویا را دراهت ااشایش عملکردهای تکوانی رکهککار
میگیرند سعبدالکریمی و همکاران.)2013 ،
امککروزه متخصصککان علککوم ورزشککی و ورزشکککاران در
استجوی راههای مختلف ررای ااشایش عملکرد ورزشککار و
درنتیجه ارتقاء رکورد و پیشکگیری از آسکیب هسکتند .گکرم
کردن یکی از مهی ترین عوامل تمرینکی رکرای دسکتیاری رکه
8. Andy
9. Oliveira
10. French
11. Gourgoulis
12. Rixon
13. David
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راالترین عملکرد ره شمار می رود .هکدف اصکلی گکرم ککردن
ااشایش ظرایت ایشیولوژیکی ورزشکار و توسعه نارلیکتهکای
زیست حرکتی ره راالترین استانداردها است سرومپا.)2012 ،
گرم کردن عمومی راید نبل از هر ررنامه تمرینی انجام شکود
سصادنی .)2002 ،گرم کردن اختصاصی ره دنبا ،گرم کردن
عمومی انجام میشود و شامل تمرکش روی ورزش یا حرککا
خاص است .تمرینکا تخصصکی ورزشککار را رکرای اعالیکت
اصلی آمادهتر میکنند .این نوع گرم کردن راید نهایتاً  8الکی
 10دنیقه و از ررنامه تمرینی الکوتر انجکام شکود سصکادنی،
 .)2002یکی از روش های ادید گرم کردن ،گرم ککردن رکا
استفاده از پدیدهی س )PAPنیرومندسازی پس اعالی اسکت.
پدیککده نیرومندسککازی پککس اعککالی شککامل انجککام تمرینککا
ریشینه و زیرریشینه در مرحلهی گرم کردن اختصاصی است
که می تواند در رهبود توان عضالنی سماننکد حرککا پرشکی
ااقی و عمکودی) و عملککرد عصکبی -عضکالنی مکؤثر راشکد
ستیلین ،ریشاپ .)2009 ،1رنارراین کاررردهای اراوانکی رکرای
گرم کردن پیش از انجام ورزشهکای سکرعتی -تکوانی دارد.
توان عضالنی از عوامل کلیدی ررای دست یااتن ره عملککرد
و اارای رهینهی ورزشی اسکت ککه در رشکتههکای ورزشکی
انفککرادی و گروهککی مختلککف نقککش مهمککی دارد سچککار و
همکاران .)2001 ،2را تواه ره اصل اختصاصی رودن تمرین،
گرم ککردن اختصاصکی مکیتوانکد رکا شکبیهسکازی حرککا
یک رشتهی ورزشی خاص ره راال رکردن همکاهنگی و رهبکود
عملکککرد کمککک نمایککد سلیتلککش و ویلیککامش .)2006 ،3الگککوی
راردهی متغیر یکی از روشهای ادید انجام تمرینا ندرتی
است ،در این روش رهاای استفاده از وزنههکای آزاد ککه در
کککل دامنککه حرکتککی مفصککل و یککا مفاصککل ثارککت اسککت از
تکنیکهایی استفاده میشود ککه رکار اعمکالی رکر عضکله در
دامنه حرکتی آن متغیر است.
رککا تواککه رککه ایککنکککه اسککتفاده از تجهیککشا مککدرن و
گککراننیمککت ایشوکنتیککک رککرای تمککام ورزشکککاران مقککدور
نمیراشد .تالشهای زیادی رکهمنظکور اسکتفاده از تمرینکا
ترکیبی ررای رهره گیری از مشایای تمرینا را الگوی راردهی
متغیر صور گراته است .اندرسون و همککاران 4رکهمنظکور
تعیین اثررخشی تمرینا ترکیبی سترکیب وزنه آزاد رکا رانکد
1. Tillin, Bishop
2. Church et al
3. Little, Williams
4. Anderson et al.
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االستیک) روی نکدر و تکوان ورزشککاران رکه ایکن نتیجکه
رسیدند که هفت هفته تمرینا ترکیبی می تواند نسبت رکه
تمرینا ندرتی سنتی اثر ریشتری در رهبود نکدر داشکته
راشد ساستیونسون و همککاران .)2010 ،5رلکر و همککاران در
رررسی اثر تمرینا ترکیبی راندهای االستیک را وزنه آزاد ره
این نتیجه رسیدند که اضااه کردن راند االسکتیک رکه وزنکه
آزاد میتواند روش مؤثری رکرای ااکشایش نکدر حکداک ری
راشد سراکر ،نیوتون .)2009 ،6اک ر حرکا ورزشی ،انفجاری
روده و ررای اینکه مؤثر وانع شوند راید از هر دو اشء نکدر
و سرعت ررخوردار راشند .تمرینا پلیومتریک و نکدرتی دو
راهبرد مختلف ررای رهبود ندر عضالنی و تکوان انقباضکی
ریشینه هستند سلی 7و همکاران .)2007 ،رسیاری از مرریکان
و پژوهشگران ،این اعتقاد را دارند که تمرین پلیومتریک یک
روش منتخب و کارآمد ررای رهبود توانکایی پکرش عمکودی،
توان عضله پا سکرونین 8و همککاران ،)2001 ،رهبکود نکدر
ریشینه و ندر رالیستیک است سمارکوویچ .)2007 ،9تمرین
پلیومتریککک رککهمنظککور ااککشایش ااککرای عصککبی  -عضککالنی
طراحککی شککده اسککت سمککارکوویچ .)2007 ،دی ولیریککا ،و
همکاران 10س ،)2007گشارش دادهانکد ککه یکک گکرم ککردن
اختصاصی والیبا ،که متشککل از  4نکوع تمرینکا مختلکف
پالیومتریککک اسککت ارتفککاع کانترموومنککت اامکک را 3/08
سانتیمتر در یک رازه زمانی  5دنیقه پس از م کر رهبکود
رخشیده است سسائش 11و همکاران .)2007 ،را تواه ره تمایل
چشمگیر ورزشکاران و مرریان رکرای رکه ککارگیری پدیکدهی
 PAPدر مرحلهی گرم کردن ،آگاهی از نتکایج ایکن ت قیکق
ررای مرریان و ورزشکاران اهت انتخاب شیوه آمکاده شکدن
نبل از اارا ورزشی رسیار حائش اهمیت اسکت .در رسکیاری از
ورزشها توان عضالنی و عملکرد انفجاری نقش رسیار مهمی
را ایفا میکند سکوواسویک12و همکاران .)2010 ،از آنجا ککه
پدیده نیرومندسازی پس اعالی پایکه و اسکاب شککلگیکری
روش تمرینی را نام تمرین مقکاومتی ترکیبکی ،13رکه منظکور
حفظ ندر و ااشایش توان رهکار میرود سایبن14و همکاران،
5. Stevenson et al
6. Baker, Newton
7. Lee
8. Cronin
9. Markovic
10. Di Valerial et al
11. Saez
12. Kovačević
13 Complex Resistance Training Methods
14. Ebben
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 ،)2000اهمیت و ارزش پرداختن ره این موضوع را رکیش از
پیش ااشایش می دهد .را تواه ره ت قیقکا صکور گراتکه
استفاده از تمرینا ترکیبی در مقایسه را تمرینکا رکا وزنکه
سکرعتی مواکب ایجکاد ارصککت رهتکر رکرای توسکعه نککدر
عضککالنی مککیشککود .در مقارککل ،تعککدادی از مطالعککا دیگککر
تأثیرا رالقوه ای رر عملکرد پرش رعکد از م کر پلیمتکری
ندارند .در نتیجه ،مطالعا اندکی ره رررسی اثکر  PAPیکک
م ر پلیمتری پرداختهاند یا نتایج ایکن مطالعکا دوگانکه
است .ره این ترتیب ،مشخ است که ت قیقا ریشتری در
این زمینه مورد نیاز است .لاا در این پژوهش ،م قق تکالش
میکند تا ره مقایسه روش  PAPرا سایر روشهکای متکداو،
در گرم کردن رپردازد و را تواه رکه گکشارشهکایی از رهبکود
عملکرد را اسکتفاده از ایکن روش گکرم ککردن ،رهبکود تکوان
انفجاری و ااشایش پرش کانتر مومنت اامک را رکه آزمکون
رگاارد .رنارراین هدف از این مطالعه آنالیش ریومکانیکی پرش
کانترموومنت متعانب انجام گرم کردن ترکیبی وزنکه آزاد رکا
راندکشی ،گرم کردن پالیومتریک و گرم ککردن عمکومی در
دانشککجویان ترریککت رککدنی دانشککگاه شککهید رککاهنر کرمککان
میراشد.
مواد و روشها
ت قیق حاضر از نوع نیمه تجرری و از ل اظ هدف ،ککاررردی
می راشد .اامعه آماری ت قیق را دانشکجویان ترریکت رکدنی
دانشگاه راهنر کرمان تشکیل می دادند ،نمونکه آمکاری ایکن
ت قیق شامل  20نفر سند 180/25±7/05 :سانتیمتر ،اکرم:
 69/97±10/07کیلککککوگرم و سککککن  24±2/4سککککا )،از
دانشجویان ترریت ردنی پسر دانشگاه شهید راهنر کرمان رکر
اساب ارمو ،کوکران ،منارع گاشته و روش کانترراالنس رود
که اهت اطمینان هر چکه ریشکتر ،از میکان اامعکه آمکاری
انتخاب شدند و ااند سارقه تمرینی مقاومتی در اندام پکایین
تنه در شش ماه گاشته رودند .آزمودنیها رهصور نمونکهی
در دسترب انتخاب شدند .آزمودنیها در ارتدا ره پرسشکنامه
ویژگیهای اردی و سارقه ورزشی پاسخ دادنکد .ااکرادی ککه
معیارهای ورود ره ت قیق سدانشکجوی رشکته ترریکت رکدنی
دانشگاه شهید راهنر کرمان ،پسر و نداشکتن سکارقه تمکرین
مقاومتی در شش ماه گاشته) را دارا رودند ره ارآیند تسکت
گیری وارد میشدند .در غیر این صور از ت قیکق حکاف و
ارد دیگری اایگشین می شد .نبل از شروع تستگیری ررای

تمام آزمودنی ها روند ت قیق ،شرایط ،سختی ککار ،خطکرا
و ...ره طور کامل شکر داده شکد و از آنهکا خواسکته شکد تکا
ره طور کامالً آگاهانه و را تمایل خود ،را تکمیل رضکایتنامکه
در ت قیق شرکت نمایند .تمام تستگیریها در رکازه زمکانی
 9صبح تا  14عصر انجام شد و اهکت پیشکگیری از عوامکل
مخلی همچون یادگیری و غیره ،از طریق روش کانترراالنس،
آزمودنیهکا رکه  3زیکر گکروه سدو زیرگکروه  7نفکری و یکک
زیرگککروه  6نفککری) تقسککیی و مراحککل آزمککون ،در  3روز
غیرمتوالی را ااصله زمانی  48ساعت اارا شکد و در نهایکت،
تمام آزمودنیها ،تمام انواع گرمکردنها سعمومی ،ترکیبکی و
پالیومتریککک) را انجککام داده رودنککد .یککک هفتککه نبککل از
تستگیری از آزمودنیهکا حکداک ر نکدر ریشکینه حرککت
اسکا اندام ت تانی سعضال اصلی :سرینی رشرگ ،چهارسر
ران و همسترینگ) را روش آزمون و خطا و را اارای  4تکا 6
کوشش حرکت پرب پا و اسکا گراته شد.
سیستی سهرعدی  Motion Analysisمد،Raptor-H ،
 Digital Real Time Systemرکا شکش دوررکین سکاخت
کشور آمریکا و  6عدد سهپایه ررای نرارگیری دوررینها روی
آن که در آزمایشگاه ریومکانیک ورزشی دانشکده ترریتردنی
و علوم ورزشی دانشگاه شهید راهنر کرمان نصب و راهاندازی
شده است .ررای ضبط سهرعدی پرش عمودی آزمودنیهکا از
سیستی اپتوالکترونیک سهرعدی  Motion Analysisرا شش
دوررین استفاده شد .سرعت نمونهررداری ررای ایکن ت قیکق
دوررین ها را سرعت  200هرتش رکوده اسکت .ن کوه چیکدمان
دوررین ها ره صورتی رود که هر مارکر در هر ل ظکه حکدانل
توسط دو دوررین سوینتر )2009 ،1رؤیت میشد .اضای مورد
نظر ررای انجام مهار پرش ککالیبره گردیکد ککه ایکن اضکا
حجمی ره ارعکاد  2متکر طکو 1/5 ،،متکر عکرض و  2/5متکر
ارتفاع رود که سکطو مکاکور و آزمکودنی را رکهطکور کامکل
پوشش می داد .رعد از ککالیبره ککردن اضکای مکورد نیکاز از
آزمودنیها خواسته میشد که را حدانل لباب و  4مکارکر در
نقاط آناتومیکی :مهره  L5کمری ،رراستگی رشرگ استخوان
ران ،2کندیل خارای استخوان ران 3و نوز خارای 4پا که
رهصور یکطراه و ررای همهی آزمکودنیهکا رکر روی پکای
راسککت نصککب شککده رککود در نقطککه مککورد نظککر ایسککتاده و
1. Winter
2. Greater trochanter
3. Lateral epicondyle
4. Lateral malleolus

پژوهش در توانبخشی ورزشی ،دوره  ،9شماره  ،18پاییز و زمستان 1400

کانترموومنت اام را انجام دهد سشکل .)1هکر آزمکودنی 3
پرش سردون خطا) را انجکام مکیداد و پکرش ریشکینه اهکت
تجشیه و ت لیل آماری مورد استفاده نرار میگرات .مارکرهکا
را استفاده از چسب دوطراه رر ردن آزمودنی ها متصل شکده
رود .ررای انجام مهار پرش سکانترموومنت اام ) آزمودنی
در م ل مناسب نرارگراته دستهای خکود را رکاالتر از تکا
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خاصره 1نرار مکیداد ،رکهگونکهای ککه دسکتهکا مکانع دیکد
دوررین ها در شناخت مارکرها نشود و اثر اندام اونکانی روی
عملکرد پرش از رکین رکرود سکواککویچ و همککاران.)2010 ،
سپس را خی کردن مفاصل زانو ره سمت پایین حرکت کرده
و رالااصله را راز کردن زانوها پرش ریشینه را اارا مینمود.

شکل :1محل نصب مارکرها روی بدن آزمودنی

گرم کردن عمومی :آزمودنیها ارتکدا رکا سکرعت  8تکا 9
کیلککومتر رککر سککاعت رککه مککد  5دنیقککه رککر روی تردمیککل
میدویدند ،پس از آن  3دنیقه ره انجام حرکا کششی پویا
سگروههای عضالنی چهارسر ،همسترینگ ،الو و پشت سکا
پا و ناحیه کمر) میپرداختند سهر حرکت  4تا  6ثانیکه) و در
پایان  5حرکت نشست و ررخاست را اارا میکردند سعکوض
زاده و همکاران.)2018 ،
گرم کردن پالیومتریک :این تمرین مجموعکاً شکامل 40
پرش است که از سه مرحله زیر تشککیل شکده اسکت س:)95
پرش روی مچ پا رهصور دوطراه  2ست  10تکراری ،پرش
از مانع ره ارتفاع  70سانتیمتر  3ست  5تکراری و پرش رکر
روی اعبه ای ره ارتفاع  50سانتیمتر  5پکرش رکدون ونفکه
ستورین و دلهار .)2014 ،
گرم کردن ترکیبی :همان طور ککه در شککل س )2نشکان
داده شده است ،این روش از ترکیب وزنه و ککش االسکتیک
تشکیل شده است .منظور از وزنه میله هالتر است .ریشترین
مقاومککت در ایککن روش را کککش االسککتیکی سSanctband
 )Active Super Loop Band – Blackسککاخت کشککور
مالشی را مقاومت راال را دارد .در این شیوه کشهکا از پکایین

ره یک دمبل سنگین و از راال ره میله هالتر متصل رودند .هر
1آزمودنی  3سکت  3تککرار ،ستقریبکاً  80درصکد یکک تککرار
ریشینه) را اارا کرد سمکار  2و همککاران .)2010 ،در ایکن
روش از  2راند االستیک استفاده شد که مقاومت کلی ررارکر
را امع وزن میله هالتر و نیروی  2راند االستیک روده است،
میراشد.

1. Iliac crest
2. Mark

132

رضائی لری و همکاران

تأثیر حاد توانمندسازی ......

شکل  :2گرم کردن ترکیبی با کش و وزنه

ررای تجریه و ت لیل دادهها از روشهای آماری توصیفی
و اسکتنباطی اسکتفاده شککد .از آمکار توصککیفی رکرای تعیککین
میانگین ،ان راف معیار ،رسی نمودارها و اداو ،استفاده شد.
در مورد آمار استنباطی ،ارتدا نرما ،رکودن دادههکا از طریکق
آزمون شاپیرو  -ویلک مورد رررسی نرار گرات ،سپس رکرای
مقایسه دادههای  3شرایط مختلف ،در صور نرمکا ،رکودن
داده ها از آزمون آنالیش واریانس را اندازهگیری مکرر اسکتفاده
شد .اهت مقایسه تفکاو هکای رکین گروهکی رکرای هکر دو
شرایط ره صور اداگانه ،آزمون تعقیبکی رکونفرونی رکه ککار

گراته شد .سطح معنیداری همهی این آزمکونهکا P<0/05

در نظر گراته شد .ررای رسکی نمودارهکا از نکرمااکشار اکسکل
 2016و رککرای م اسککبا از نککرمااککشار  SPSSنسککخه 22
استفاده شد.
یافتهها
ویژگیهای دموگراایک آزمودنیها در ادو 1 ،آمده است.

جدول  :1ویژگیهای دموگرافیگی آزمودنیها
متغیر

تعداد

میانگین  ±ان راف استاندارد

ند سسانتیمتر)
ارم سکیلوگرم)
سن سسا)،
یک تکرار ریشینه

20
20
20
20

180/25±7/05
69/97±10/07
24/00±2/4
90±11/58

را تواه ره اطالعا رهدستآمکده در اکدو 2 ،مشکاهده
می شود که تمام متغیرها در هکر سکه گکروه ورزشکی ،دارای
توزیع نرما ،میراشند .لاا از آزمون آماری پارامتریک ت لیل

واریانس رکا انکدازهگیکری مککرر رکرای رررسکی تفکاو هکای
درونگروهی و از آزمکون تعقیبکی رکونفرونی اهکت رررسکی
تفاو های رین گروهی متغیرهای این ت قیق استفاده شد.

جدول  :2آمارههای آزمون شاپیرو-ویلک
متغیر  /گروه تمرینی
ارتفاع پرش
حداک ر سرعت زاویهای مرحله اکسنتریک
حداک ر سرعت زاویهای مرحله کانسنتریک
اارجایی زاویهای مرحله اکسنتریک
مد زمان افت شدن ستبدیل ااز انقباض اکسنتریک ره کانسنتریک)

* نشان دهنده توزیع نرما ،نمونه

پالیومتریک

کنتر،
∗

0/437
0/415
∗
0/066
∗ 0/295
∗
0/438
∗

∗

0/140
0/641
* 0/051
* 0/284
∗
0/290

∗

ترکیبی
∗

0/784
0/905
∗
0/065
∗
0/102
∗
0/305

∗
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جدول  :3آمارههای اندازهگیری مکرر برای متغیرها
ااکتور

مجموع مجاور واریانسها

دراه آزادی

میانگین واریانسها

مقدار F

ارتفاع پرش
حداک ر سرعت زاویهای مرحله
اکسنتریک نبل از پرش
اارجایی زاویهای مرحله اکسنتریک
حرکت نبل از پرش
حداک ر سرعت زاویهای مفصل زانو
حین مرحله کانسنتریک پرش
مد زمان تبدیل انقباض اکسنتریک
ره کانسنتریک

81597/670

1/282

63654/711

30/354

0/001

18422/157

2

9211/078

29/284

0/001

2902/364

2

1451/182

36/409

0/001

90234/138

2

45117/069

18/609

0/001

0/012

1/332

0/009

13/809

0/001

سطح معنیداری
∗
∗

∗

∗

∗

*نشان دهنده تفاو معنیدار
جدول  :3مقایسه دو به دو متغیرها درگروهها با استفاده از آزمون تعقیبی بونفرونی
مقایسه گروهها
ارتفاع پرش

حداک ر سرعت مرحله اکسنتریک
نبل از پرش
اارجایی زاویهای مفصل زانو حین
مرحله اکسنتریک نبل از پرش

حداک ر سرعت زاویهای مفصل زانو
حین مرحله کانسنتریک پرش
مد زمان تبدیل ااز انقباض
اکسنتریک ره کانسنتریک نبل از
پرش

میانگین تفاو واریانسها

عمومی
عمومی
پالیومتریک
عمومی
عمومی
پالیومتریک

پالیومتریک
ترکیبی
ترکیبی
پالیومتریک
ترکیبی
ترکیبی

عمومی

پالیومتریک

∗

-83/87
-70/97
12/90
*-40/098
*-33/307
6/91
∗

-16/737

∗

خطای استاندارد
24/64
24/64
24/64
10/379
10/379
10/379
2/80

∗

سطح معنیداری
*

0/004
* 0/017
1/000
*0/001
*0/007
1/000
0/001

∗
∗

عمومی
پالیومتریک
کنتر،
کنتر،

ترکیبی
ترکیبی
پالیومتریک
ترکیبی

-11/12
5/61
* -82/ 609
* -81/917

2/80
2/80
24/605
24/605

0/001
0/150
* 0/004
* 0/005

پالیومتریک

ترکیبی

0/692

24/605

1/000

کنتر،

پالیومتریک

کنتر،
پالیومتریک

ترکیبی
ترکیبی

0/032700

∗
∗

0/026250
-0/006450

∗

0/007348

0/001

0/007348
0/007348

0/002
1/000

*

* نشان دهنده واود تفاو معنادار رین دو گروه

بحث
در ارتدا را استفاده از ت لیل واریکانس رکا انکدازهگیکریهکای
مکرر ،متغیر ارتفاع پرش مورد رررسی نرار گرات .رکا تواکه
ره عدم رعایت شرط کرویت موخلی از آزمون گکرین هکوب
گیسر استفاده شد .را تواه ره سطح معنیداری آزمون چنکد
متغیره ارض ررارر رودن میانگینها را یکدیگر رد میشود .رکا
تواه ره ادو ،س )3ره دلیل معنادار رودن تفاو واریانسهکا
ارتفاع پرش در رین گکروههکای تمرینکی از آزمکون تعقیبکی

رونفرونی ره منظور مقایسه دو ره دو گروه اسکتفاده شکد .رکر
اساب ادو ،س )4و را تواه ره مقادیر آماره آزمکونهکا ،رکین
میککانگینهککای ارتفککاع پککرش در رککین گککروه عمککومی و
پالیومتریکک ،گکروه عمکومی و ترکیبکی تفکاو معنکیداری
واود دارد سره ترتیب  p=0/004و  ،)p=0/017اما این تفاو
در مککورد میککانگین ارتفککاع پککرش رککین گککروه ترکیبککی و
پالیومتریک واود ندارد .را تواه ره ادو ،شماره س )3که ره
رررسی آزمون اندازه گیری مکرر ررای حداک ر سرعت زاویکه
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ای می پردازد و از آنجا که مفروضه کرویت موخلی ررای این
ارضیه ررنرار است س ،)p≥0/05از آزمون هکای تعکدیل شکده
استفاده نمیشود ،رنارراین ارضیه صفر رد میگردد و ارضیه
پژوهشگر مبنی رکر واکود تفکاو رکین انکدازه گیکریهکای
تکراری مورد تأیید نرار میگیکرد .رکر اسکاب نتکایج آزمکون
رککونفرونی و اککدو ،شککماره  ،4رککین میککانگینهککای مرحلککه
کانسنتریک حداک ر سرعت زاویه ای مفصل زانو نبل از پرش
در رین سگروه عمومی و پالیومتریک) ،سگروه عمومی و گکروه
ترکیبی) تفاو معنیداری واود دارد سره ترتیب ،p=0/001
 .)p=0/007همچنککین در رککین گککروه پالیومتریککک و گککروه
ترکیبی تفاو معنکی داری واکود نداشکت س .)p=1/000رکر
اسککاب اککدو ،شککماره س )3کککه آنککالیش واریککانس مکککرر در
اارجایی زاویه ای مفصل زانو می راشد و از آنجا که مفروضه
کرویت موخلی ررای این ارضیه ررنکرار اسکت س ،)p≥0/05از
آزمونهای تعدیل شده استفاده نمیشکود ،رنکارراین ارضکیه
صفر رد می گردد و ارضیه پژوهشگر مبنی رر واکود تفکاو
رین اندازهگیریهای تکراری مورد تأیید نکرار مکیگیکرد .رکر
اساب آزمون رکونفرونی و نتکایج اکدو ،شکماره س ،)4رکین
میککانگینهککای اارجککایی زاویککهای مفصککل زانککو در مرحلککه
اکسکککنتریک نبکککل از پکککرش در رکککین سگکککروه عمکککومی و
پالیومتریک) ،سگروه عمومی و ترکیبکی) تفکاو معنکیداری
واود دارد سره ترتیکب  .)p=0/001 ،p=0/001همچنکین در
رین گروه پالیومتریک و گکروه ترکیبکی تفکاو معنکیداری
واود نداشت س .)p=0/150رر اساب ادو ،شکماره س )3ککه
آزمون آنالیش واریانس مکرر مرحله کانسنتریک سرعت زاویکه
ای زانو است و از آنجا که مفروضه کرویت موخلی ررای ایکن
ارضیه ررنرار است س ،)p≥0/05از آزمون هکای تعکدیل شکده
استفاده نمیشود ،رنارراین ارضیه صفر رد میگردد و ارضیه
پژوهشگر مبنی رر واود تفاو رین اندازهگیریهای تکراری
مورد تأیید نرار میگیرد .رر اساب آزمون رکونفرونی و نتکایج
ادو ،شماره س ،)4رین میانگینهای حداک ر سرعت زاویهای
مفصل زانو در مرحله کانسنتریک نبل از پرش در رین سگروه
عمومی و پالیومتریک) ،سگکروه عمکومی و ترکیبکی) تفکاو
معنی داری واکود دارد سرکه ترتیکب .)p=0/005 ،p=0/004
همچنین در رین گروه پالیومتریک و گکروه ترکیبکی تفکاو
معنی داری واود نداشت س .)p=1/000رر اساب اکدو ،س)3
که آزمون آنالیش واریانس مکرر ررای مد زمکان تبکدیل اکاز
اکستنتریک ره کانسنتریک نبل از پرش می راشد و از آنجکا

که مفروضه کرویت موخلی ررای این ارضکیه ررنکرار نیسکت
س ،)p≥0/05از آزمونهای تعدیل شکده گکرین هکوب گیسکر
استفاده شد ،رنارراین ارضکیه صکفر رد مکیگکردد و ارضکیه
پژوهشگر مبنی رر واود تفاو رین اندازهگیریهای تکراری
مورد تأیید نرار میگیرد .رر اساب آزمون رکونفرونی و نتکایج
ادو ،شماره س ،)4رین میانگینهای مد زمان تبکدیل اکاز
انقباض اکسنتریک ره انقباض کانسنتریک نبکل از پکرش در
رین سگروه عمومی و گکروه پالیومتریکک) ،سگکروه عمکومی و
گککروه ترکیبککی) تفککاو سرککه ترتیککب )p=0/002 ،p=0/001
معنی داری واود دارد .همچنین در رین گروه پالیومتریک و
گروه ترکیبی تفاو معنیداری واکود نداشکت س.)p=1/000
نتککایج ردسککت آمککده رککا نتککایج ت قیککق مایارکککا و همکککاران
س )2012همسو و تأیید کننده نتایج ت قیق ایشان میراشکد
کککه تمرینککا ترکیبککی پلیومتریککک و نککدر حککداک ری و
تمرینککا نککدر حککداک ری تنهککا نبککل از تسککت آمککادگی
مخصوص اودوکاران مکیتوانکد مواکب رهبکود در شکاخ
تست آمادگی و توان غیر هوازی آنهکا گکردد .نتکایج ناصکری
کوشکی و همکاران س )1394نشان داد هر دو روش تمرینکی
پالیومتریک و مقاومتی–توانی راعث ااشایش همشمکان پکرش
عمودی ،پرش اسپک ،سرعت ،چکارکی و آزمکون عملککردی
والیبا ،سزمان ایده آ ،،زمان وانعی ،پکرش ایکده آ ،و پکرش
وانعی) در رازیکنان والیبا ،شد .امکا رکین دو گکروه در هکیچ
یک از شاخ های او تفکاو معنکیداری یااکت نشکد .رکا
تواه ره درصد تغییرا مشاهده شده رهتر است از تمرینا
پالیومتریک اهکت رهبکود سکرعت س 9و  18متکر) ،چکارکی،
زمان وانعی و زمان ایده آ ،و از تمرینا مقکاومتی  -تکوانی
اهت رهبود پرش عمودی ،پرش اسپک ،پرش وانعی و پرش
ایدهآ ،استفاده گردد .سورره کومار و همککاران س ،)2017در
ت قیقی که تأثیر حاد توانمند سازی پکس اعکالی را پکس از
یک م ر پالیومتریکک و مقکاومتی سکنگین در رازیکنکان
اوتبا ،مرد دانشگاهی رررسی کرد ،نشان داد ارتفاع پکرش و
سرعت حداک ر دویدن گروه پالیومتریکک نسکبت رکه گکروه
مقاومتی سنگین رعد  1و  10دنیقه رهتر رود و تفاو معنی
داری واود داشت .سرعت زاویه ای مفصل زانو حین مرحلکه
کانسنتریک پرش تا حدی ره میشان سرعت زاویهای و میشان
الکشن آن در مرحله اکسنتریک نبل از پرش وارسته اسکت.
لاا انتظار میرود سرعت زاویهای مفصل زانکو حکین مرحلکه
کانسککنتریک در شککرایط ررانگیختگککی ر کهوسککیله تمرینککا
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ترکیبی و پالیومتریک ریشتر از شرایط عمکومی راشکد .ایکن
نتایج را نتایج ت قیق اسفومش و همکاران س )2010همخکوانی
داشککت ،نتککایج ت قیقککا آنهککا نشککان داد تمرینککا وزنککه و
پلیومتریککک رطککور معنککیداری سککرعت انقبککاض در مرحلککه
کانسنتریک پرش را در مقایسه را شرایط کنتر ،ااشایش می
دهند .کارملو روسکو و همکاران س )1981ریکان داشکتند ککه
عملکرد ،پرش کانترموومنت اام و ذخیره انرژی کشسانی
ره سرعت پیش کشش سسرعت انقباض اکسکنتریک نبکل از
پرش) راال ،نیروی انقبکاض اکسکنتریک زیکاد و کوتکاه رکودن
مد زمان تبدیل انقباض اکسنتریک ره کانسنتریک رستگی
دارد که نتایج ت قیق حاضر را ت قیق روسککو همسکو رکوده
است.
در نهایت ،م دودیتهایی خار از کنتر ،م ققین روده
است که احتما ،تاثیر رر روی نتایج نیش داشته اسکت .نصکب
مارکرها روی ردن آزمودنیها ممکن است رر عملککرد پکرش
آنها تأثیرگاار راشد چون از نظر روانشناختی و همچنین رکا
تواه ره تغییر ردن از حالت عادی ره حالت نصکب مارکرهکا،
این امکان واود دارد که آزمودنی عملککرد طبیعکی خکود را
نتواند نمایش دهد .همچنین ،عدم کنتر ،میشان اضکطراب و
انگیشه آزمودنی ها در زمان حضور در م یط آزمایشکگاه مکی
توانست راعث کاهش یا رهبود عملکرد ارد شود .رعالوه ،عدم
توانایی رر کنتکر ،اسکتراحت آزمکودنی هکا از دیگکر عوامکل
م دود شده روده است .از دیگکر م کدودیتهکا نیکش عوامکل
وراثتی رود که می توانست عامل ناهنجاری های ساختاری یا
رشدی راشد که در کنتر ،م ققین نبوده است.
نتیجهگیری
پژوهش حاضر نشان داد که رکارگیری تمرینکا ترکیبکی و
پالیومتریک را شد راال می تواند مواکب ااکشایش عملککرد
شود .تمرینا ترکیبی را الگکوی رکاردهی متغیکر و ااکشایش
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طو ،کشش اشار حداک ری را در طکو ،دامنکه حرکتکی رکر
عضله اعما ،میسازد .احتماالً اینکه رین تمرینا ترکیبکی و
پالیومتریککک اخککتالف معنککیداری واککود نداشککت ،رککدلیل
مقاومت راالیی است که توسط کش االسکتیک اعمکا ،شکده
رود و را تواکه رکه نمودارهکا تمرینکا پالیومتریکک انکدکی
عملکرد رهتری را نسبت رکه تمرینکا ترکیبکی از خودشکان
نشان دادند .تمرینا پالیومتریک از چرخه کشش-انقبکاض
تشکیل شده است .میتوان نتیجه گرات که این تمکرین رکه
مراتب از انرژی ذخیره شده کشسانی عضال و ااشای سری
و موازی عضالنی رهره ربرد و همچنین راعکث ااکشایش تکوان
عضالنی پایین تنه شده ،که مواب ااشایش عملکرد میشود.
در آخر اینکه نتایج این ت قیق نشان داد که حداک ر سرعت
انقبککاض اکسککنتریک و کانسککنتریک نبککل از پککرش ریشککتر،
اارجایی زاویهای مرحله انقباض اکسنتریک مطلوب سرکدلیل
اینکه در این ت قیق زاویه  84دراه مناسکب رکود) و کوتکاه
رودن مد زمکان تبکدیل انقبکاض اکسکنتریک رکه انقبکاض
کانسنتریک مکیتوانکد راعکث رهبکود عملککرد ارتفکاع پکرش
کانترموومنککت اام ک شککود .رککا تواککه رککه نتککایج ت قیککق،
ورزشککارانی ککه در اعالیکتهککای خکود نیکاز رکه انقباضککا
حداک ری و ریشینه دارند ،نظیر رشتههایی م ل دوی سرعت
و پرش ارتفاع ،رکا اسکتفاده از ایکن تمرینکا مکی تواننکد در
عملکرد خود نتایج رهتری را شاهد راشند.
تشکر و قدردانی
را تواه ره اینکه کار این مقاله ررگراته از پایکاننامکهای رکه
ایککن نککام در دانشککگاه شککهید رککاهنر کرمککان رککا کککد اخککال
 IR.UK.REC.1400.010مکککیراشکککد از همکککه اسکککاتید و
دوستانی ککه نویسکندگان را در ااکرای ایکن ت قیکق یکاری
رساندهاند ،تقدیر و تشکر میشود.
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