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چکیده
قدرت و توان عضالنی از مهمترین ویژگیهای اثر گذاز بر عملکرد ورزشی در اکثر رشتههای ورزشی به شمار میرود و
نقش تعیین کنندهای در موفقیت و رکورد شکنی ورزشکاران دارد .در نتیجه توسعه این فاکتورها با استفاده از تمرینات
مقاومتی مناسب ،بسته به ماهیت رشته ورزشی بسیار مورد توجه است از این رو هدف از پژوهش حاضر مقایسه دو
روش تمرین مقاومتی (االستیک و وزنه آزاد) بر روی قدرت و توان انفجاری ورزشکاران نوجوان می باشد .پژوهش
حاضر از نوع نیمه تجربی و روش اجرای آن میدانی می باشد .بدین منظور  99نوجوان ورزشکار با میانگین (سن
 51/2 ±5/45سال ،قد  511/2±4/2سانتیمتر و وزن  11/9±9/44کیلوگرم ) به دو گروه تجربی(االستیک  53نفر ،وزنه
آزاد  51نفر) و یک گروه کنترل( 51نفر) تقسیم شدند .هر دو گروه تجربی به مدت  54هفته و هر هفته  4جلسه و
طبق برنامه ای مدون به تمرینات مقاومتی پرداختند و گروه کنترل تنها به تمرینات ورزشی خود پرداختند .قبل و بعد
از برنامه تمرینات ،پیش آزمون و پس آزمون قدرت  5RMدر حرکات منتخب و توان انفجاری (پرش سارجنت) از
آزمودنی ها به عمل آمد .تحلیل داده ها افزایش معنی داری در رک ورد های پس آزمون آزمودنی ها ،در مقایسه با پیش
آزمون آنها را نشان دادند .نتایج تحقیق حاضر نشان داد که هر دو روش تمرینات مقاومتی باعث افزایش قدرت و توان
عضالنی می شود .نتایج این تحقیق همچنین نشان داد که تمرینات مقاومتی وزنه آزاد بیشتر از تمرینات االستیک
باعث افزایش قدرت عضالنی خواهد شد .مقدار توان انفجاری پاها در هر دو گروه تجربی افزایش داشت که البته این
افزایش در گروه تمرین مقاومتی االستیک معنادار بود .بحث و نتیجه گیری :با توجه به یافته های پژوهش حاضر می
توان ادعا کرد ،برای توسعه قدرت عضالنی ،تمرینات مقاومتی وزنه آزاد موثر تر از تمرینات االستیک و برای توسعه توان
انفجاری ،تمرینات مقاومتی االستیک موثر تر تمرینات مقاومتی وزنه آزاد می باشد.

واژه های کلیدی
تمرین مقاومتی االستیک ،تمرین مقاومتی وزنه آزاد ،قدرت ،توان انجاری
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مقدمه
تمرین بدنی یکی از مهمترین عوامل برای دستیابی به آمادگی جسمانی مطلوب به شمار میرود و هدف اصلی
تمرینهای بدنی افزایش ظرفیتهای فیزیولوژیک افراد و توسعه قابلیتهای زیست حرکتی به باالترین استاندارد
میباشد (بومپا .)5333،از این رو برنامههای تمرینی ویژه برای به حداکثر رساندن عملکرد جسمانی به کار گرفته
میشود و تحقیقات بسیار زیادی در مورد شیوههای مطلوب تمرین برای افزایش قدرت  ،استقامت عضالنی ،انعطاف
پذیری و . . .انجام شده است .به طوری که دریافتهاند درپی تمرینات مقاومتی ،عالوه بر افزایش قدرت ،توان ،استقامت،
هایپرتروفی عضالنی؛ موجب افزایش تعادل ،هماهنگی ،انعطافپذیری ،سرعت ،بهبود عملکرد حرکتی ،تراکم مواد
معدنی استخوان ،بهبود سوخت و ساز پایه ی بدن ،افزایش حساسیت به انسولین،اعتماد به نفس و بهبود نیمرخ چربی
خون میشود .همچنین تمرینات مقاومتی باعث کاهش چربی بدن ،خطر بروز آسیب و بیماریهایی مثل پوکی استخوان،
کمر درد ،آتروفی عضالنی و . . .میگردد (کرامر و همکاران .)4114،اثر بخشی تمرینات مقاومتی برای کسب نتایج
مطلوب به چندین متغیر تمرینی وابسته است .این متغیرها شامل :نوع انقباض عضالنی ،شدت یا بار تمرین  ،حجم
تمرین ،انتخاب حرکت ،نوع وسایل مورد استفاده یا ابزارهای تمرین ،ترتیب حرکات ،روزهای استراحت ،تعداد دفعات
تمرین در هفته و سرعت انقباض عضالنی میباشد (کالج آمریکایی طب ورزش .(4114،پژوهشهای انجام شده در
زمینهی تمرینات مقاومتی بر پایه یافته های فیزیولوژیک وابسته به آن ،با دستکاری متنوع این متغیر ها ،راهکارهای
مناسبی برای توسعه آمادگی جسمانی افراد ورزشکار و غیر ورزشکار ارائه کرده است( .بیرد و همکاران .)4112،انتخاب
ابزار مناسب تمرین و استفادهی صحیح از ابزارهای تمرینی و روشهای تمرین مقاومتی برای برآورده کردن نیازهای
جسمانی افراد اهمیت بسزایی دارد و توسعه این فاکتورها با استفاده از تمرینات مناسب ،بسیار مورد توجه است و در
چند دهه اخیر در مورد نقش متغیرهای تمرینی و ابزارهای تمرین مقاومتی پژهش های زیادی انجام شده است اما
اختالف بسیاری در ادبیات منتشر شده وجود دارد (فری4112،؛ تان .)5333،در برخی از مطالعات افزایش قدرت و
توان انفجاری در تمرین مقاومتی با وزنه آزاد و االستیک ،یکسان گزارش شده است (کوالدا و همکاران4151،؛شاپ و
همکاران .)4151،و در برخی از مطالعات افزایش قدرت یا توان عضالنی در آنها متفاوت گزارش شده است (آندرسون و
همکاران .)4112،از این رو با توجه به تحقیقات اندک و نقصان های موجود در تحقیقات اخیر و نقش قابل توجه ابزار
مورد استفاده در تمرین مقاومتی ،این پژوهش با ثابت نگهداشتن برخی متغیرهای تمرین مقاومتی مانند :شدت ،حجم،
نوع انقباض ،نوع حرکات ،بار تمرین ،ترتیب حرکات ،دورههای استراحت و سرعت اجرای حرکت ،این مسأله را مورد
بررسی قرار میدهدکه کدام یک از روشهای مورد استفاده در تمرین مقاومتی (االستیک و وزنه آزاد) سازگاری مطلوب
تری را در قدرت عضالنی و توان انفجاری ورزشکاران نوجوان ایجاد میکند؟
روش تحقیق
مشارکت جویان :ورزشکاران نوجوان پسر به صورت در دسترس انتخاب و نمونه آماری این پژوهش را تشکیل دادند.
قبل از آغاز دوره پژوهش ،اطالعات و ویژگیهای فردی آزمودنیها جمع آوری و ثبت گردید .سپس آزمودنیها فرم
تأیید سالمت و رضایت نامه شرکت در پژوهش را تکمیل نمودند .همچنین همه آزمودنیها در طی دو جلسه توجیهی
با تکنیک صحیح انجام حرکات و روشهای آزمون آشنا شدند و طی  54هفته به تمرین در سالن بدنسازی دانشگاه
اصفهان پرداختند.
آزمون ها :متغیرهای مورد بررسی شامل :قدرت عضالنی (شامل دو حرکت باالتنه و سه حرکت پایین تنه) از طریق
آزمون  ،5RMو توان انفجاری اندام تحتانی که از طریق آزمون پرش سارجنت اندازه گیری شد .همچنین قد و وزن
آزمودنیها در ابتدای دوره و پایان هفته دوازدهم نیز اندازهگیری شد.
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روش اجرای پژوهش :پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی و روش اجرای آن میدانی می باشد .جامعه آماری این تحقیق
ورشکاران نوجوان کانون های ورزشی ناحیه یک اصفهان بودند که  21نفر از آنان به صورت داوطلب انتخاب و به
عنوان نمونه تحقیق پذیرش شدند .تمامی دانش آموزان از سالمت کامل برخوردار بودند(که با استفاده از پرسشنامه
 Par-Q and youتعیین شد) و دارای میانگین( سن  51/2 ±5/45سال ،قد  511/2±4/2سانتیمتر و وزن
 11/9±9/44کیلوگرم) بودند .آزمودنی ها به طور تصادفی به دو گروه تجربی و یک گروه کنترل تقسیم شدند ( گروه
تمرین االستیک  ،N=53گروه تمرین وزنه آزاد N=51و گروه کنترل  .) N=51ویژگی آزمودنی ها در جدول شماره 5
ارائه شده است.
جدول  .5ویژگی آزمودنی ها به تفکیک گروه های تمرینی
متغیر
سن (سال)

وزن
(کیلوگرم)

االستیک

5/11±51/4

32/4±2/11

14/2±2/512

وزنه آزاد

5/25±51/2

51/4±2/11

13/9±1/512

کنترل

21/5±9/51

24/4±5/11

29/2±2/513

گروه

قد (سانتیمتر)

با همکاری اداره تربیت بدنی دانشگاه اصفهان سالن بدنسازی دانشگاه در اختیار محقق قرار گرفت .برای آشنا
کردن آزمودنی ها با نحوه تمرینات و آزمون ها دو جلسه توجیهی قبل از شروع دوره برگزار شد .بعد از این
مرحله پیش آزمون برای قدرت  5RMو انعطاف پذیری آزمودنی ها به عمل آمد .پس از اجرای پیش آزمون،
دو گروه تجربی به مدت  54هفته و هر هفته  4جلسه به تمرین پرداختند .زمان هر جلسه تمرین برای هر
گروه حدود  11الی  12دقیقه بود .تمرینات گروه وزنه آزاد با استفاده از هالتر و صفحه و تمرینات گروه
االستیک بوسیله کش های تراباند و تراتیوپ در حرکات پرس سینه ،پرس سرشانه و اسکات هالتر انجام شد.
در آغاز هر جلسه تمرین آزمودنی ها به مدت  51دقیقه به گرم کردن و پس از انجام تمرینات به منظور
برگشت به حالت اولیه حدود  1دقیقه به انجام حرکات کششی می پرداختند .نوع و ترتیب حرکات برای هر دو
گروه تجربی شامل :حرکت اول  :پرس سینه ،حرکت دوم  :پرس سرشانه و حرکت سوم  :اسکات بود .زمان
اجرای حرکات بین  5تا  4ثانیه برای انقباض کانسنتریک و اکسنتریک در نظر گرفته شد .استراحت بین هر
ست  5الی  5/2دقیقه و استراحت بین هر حرکت  4دقیقه در نظر گرفته شد.
پروتکل تمرین مقاومتی االستیک :تمرینات گروه تمرین مقاومتی االستیک به این صورت بود که آزمودنی ها
برای انجام حرکات ابتدا از کش با مقاومتی استفاده می نمودند که بتوانند آن حرکت را با  51الی  54تکرار
انجام دهند سپس در جلسات بعدی تعداد تکرار خود را افزایش داده تا به  41برسد بنابراین زمانی که تعداد
تکرار به  41می رسید آزمودنی ها اجازه داشتند میزان کشش کش را افزایش داده و یا از کش دیگری با
مقاومت باالتر استفاده کنند تا دوباره تعداد تکرارشان به  51یا  54برسد .نحوه انجام تمرینات این گروه به
همین روال ادامه داشت به طوریکه هر زمان در هر حرکتی تعداد تکرار آزمودنی ها به  41می رسید مقاومت
کش یا بوسی له افزایش میزان کشش کش و یا با تعویض آن با کشی با مقاومت باالتر افزایش می یافت.
پروتکل تمرین مقاومتی وزنه آزاد :تمرینات این گروه به این صورت بود که آزمودنی ها پس از گرم کردن
عمومی و تخصصی در هر حرکت میزان وزنه ای را انتخاب می نمودند که بتوانند بین  51الی  54تکرار انجام
دهند .در جلسات بعدی آزمودنی ها می بایست تعداد تکرار خود را افزایش داده تا به  41تکرار برسد سپس
آنها اجازه داشتند که میزان وزنه را افزایش داده تا تعداد تکرارشان کاهش یابد و به  51یا  54تکراربرسد .نحوه
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انجام تمرینات این گروه به همین روال ادامه داشت به طوریکه هر زمان در هر حرکتی تعداد تکرار آزمودنی ها
به  41می رسید میزان وزنه هالتر افزایش می یافت.
یک هفته قبل از شروع تمرین ،اندازه گیری های مربوط به قد و وزن و پیش آزمون متغیر های وابسته انجام
شد .برای اندازه گیری یک تکرار بیشینه آزمودنی ها از دستگاه های موجود در باشگاه بدنسازی دانشگاه
اصفهان در حرکات پرس سینه ،سرشانه ،پرس پا استفاده شد .آزمون یک تکرار بیشینه در همه حرکات به غیر
از حرکت پرس پا به روش مستقیم بود و در حرکت پرس پا به علت احتمال بروز آسیب از روش غیر مستقیم و
از معادله محاسبه یک تکرار بیشینه (برزیسکی ) استفاده گردید(برزیسکی .)5322،معادله برزیسکی()5322
{(تعداد تکرار/5-1/14مقدار بار (وزنه)=یک تکرار بیشینه}
روش آماری :از آمار توصیفی برای تعیین میانگین و انحراف معیار قد ،وزن و سن استفاده شد .برای ارزیابی
طبیعی بودن توزیع متغیرها از آزمون کولموگراف -اسمیرنوف استفاده شد .چون متغیر ها توزیع طبیعی
داشتند برای تعیین تفاوت گروه ها از آزمون تحلیل کواریانس و آزمون تعقیبی  LSDاستفاده شد .همچنین
از آزمون پارامتریک  tوابسته برای ارزیابی تغییرات پیش آزمون و پس آزمون در هر گروه استفاده شد .تمام
عملیات آماری با استفاده از نرم افزار  SPSS 41انجام و سطح معنی داری آزمون ها  1/12در نظر گرفته شد.
یافته ها
نتایج تحقیق نشان داد قدرت عضالنی در اثر انجام تمرینات مقاومتی االستیک و وزنه آزاد در حرکات پرس سینه
و اسکات نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری خواهد یافت که البته میزان افزایش در گروه وزنه آزاد بیشتر از
گروه اال/ستیک بود ( نمودار های  5و ، )4میزان قدرت در حرکت سر شانه در گروه های تجربی نسبت به گروه
کنترل با افزایش همراه بود که البته از لحاظ آماری معنادار نبود .میزان توان انفجاری که بر اساس نمودار لوئیز
مورد یررسی قرار گرفت ،در هر دو گروه تجربی با افزایش همراه بود که البته این افزایش تنها در گروه تمرین
مقاومتی االستیک معنا دار بود( نمودار شماره .)9
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نمودار ( .)9تغییرات توان انفجاری در گروه کنترل ،االستیک و وزنه آزاد
بحث و نتیجه گیری
نتایج تحقیق حاضر به طور کلی نشان داد که اجرای  54هفته تمرینات مقاومتی االستیک و وزنه آزاد در
نوجوانان ورزشکار میتواند اثرات متفاوتی در میزان قدرت عضالنی و توان انفجاری داشته باشد .یافتههای
تحقیق حاضر نشان داد که در اثر تمرینات مقاومتی االستیک و وزنه آزاد میزان قدرت افزایش مییابد که این
نتایج با یافته های ،سلویا و همکاران( ،)4111کوالدا و تریپلیت ( ،)4112الورنس و همکاران ( ،)4151واالسی
و همکاران( ،)4111بلر و همکاران ( ،)4151شاپ و همکاران ( ،)4155الویرا و همکاران ( ،)4159مارتین و
همکاران ( ،)4159تیبود و همکاران ( ،)4159پارتی سائر و همکاران ( ،)4152والکان توپان و همکاران
( ،)4155کلوندی و همکاران ( )5931و طلوعی و همکاران ( )5931همخوانی دارد .به نظر میرسد تمرینات
االستیک با ایجاد مقاومت فزاینده حاصل از کشش ،موجب اعمال نیرو و افزایش تنش در سرتاسر مسیر کشش
میشود و تار های عضالنی براساس زاویه کشش ،همانند عوامل دیگر از قبیل طول عضله و زاویه مفصلی
میتواند نیروی تولید شده را به شکل مضاعف تغییر دهد .باید توجه داشت که تولید نیرو به فعال سازی
واحدهای حرکتی بستگی دارد و واحدهای حرکتی نیز به بر اساس اندازه خود فراخوانده میشوند؛ یعنی ابتدا
واحدهای حرکتی کوچکتر و سپس واحدهای حرکتی بزرگتر فراخوانی میشوند .در تمرینات حاضر نیز به نظر
می رسد که توسعه تنش در سرتاسر زاویه حرکتی مفصل ،موجب فراخوانی واحدهای حرکتی بیشتر و توانایی
فعال شدن همزمان این واحدهای حرکتی میشود .در نتیجه قدرت و توان عضالنی تقویت میگردد (ابوداردا و
همکاران4159،؛ کلوندی و همکاران .) 5931،به نظر میرسد در گروه تمرین مقاومتی االستیک ،بازتاب
کششی (به دلیل تحریک دوکهای عضالنی) که سازوکار عصبی-عضالنی اصلی در گیر در انقباض واحدهای
حرکتی بیشتر در هنگام اجرای حرکات پالیومتریک است ،در تمرین االستیک نیز به عنوان سازوکار اصلی
مطرح باشد .محققان سازوکار اثر تم رینات االستیک را به تغییرات پیوندگاه عصبی عضالنی مربوط میدانند؛
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یعنی افزایش بار در این نوع تمرینات باعث کوتاه شدن زمان انتقال پیام الکتریکی در سیناپس عصبی-عضالنی
و ذخیره انرژی بالقوه در درون اجزای ارتجاعی خود و در نهایت ،بسیج سریع تارهای عضالنی و هماهنگی درون
عضالنی موثر تارهای عضالت موافق و مخالف میشود .به عبارت دیگر در این تمرینات به دلیل فشار نیروهای
خارجی که توسط کش به بدن وارد میشود باعث کشش تارهای عضالنی میشود .این کشش باعث افزایش
طول تارها و در نتیجه تحریک دوکهای عضالنی میشود و در نهایت پاسخی پویا صادر میشود .سپس
سلسلهای از تکانشهای عصبی پی در پی از طریق نرونهای آوران با یک نرون حرکتی آلفا سیناپس تشکیل
داده ،تکانش نیرومندی را به تارهای عضالت اسکلتی بر میگرداند و سبب انقباض آنها و غلبه بر نیروهای
خارجی میشود .همچنین در تمرینات االستیک به نظر میرسد افزایش سرعت به کارگیری واحدهای حرکتی
و افزایش تعداد واحد های حرکتی فعال در یک زمان ،به تولید توان و نیروی انفجاری قوی تر برای حرکات
سریع منجر میشود که باعث افزایش میزان قدرت عضالنی می گردد .به نظر میرسد در تمرینات االستیک
عضالت فرعی یا کمکی ب رای حفظ تعادل و الگوی حرکتی صحیح در انقباض عضالنی در گیر میشوند و به
طور محسوسی تقویت میشوند .همچنین در تمرینات االستیک هرچه طول کش افزایش مییابد ،میزان
مقاومت نیز افزایش می یابد در نتیجه احتماالً این روش تمرینی نقصان موجود در دیگر روشهای تمرین
مقاومتی ،در ایجاد مقاومت الزم در بخشهای انتهایی حرکات را پوشش میدهد و میتواند در زوایای خاصی
مقاومت بیشتری را ایجاد بنماید .اما در تحقیقی که توسط هان و ریکارد ( )4155انجام شد ،تاثیر  2هفته
تمرین مقاومتی االستیک بر میزان قدرت و عکس العمل اورتور مچ پا بررسی شد ،هیچ تفاوتی در میزان قدرت
و عکس العمل اینورشن مچ پا بین گروه تجربی و کنترل مشاهده نشد .احتماالً علت عدم تفاوت به خاطر مدت
بسیار کم دوره تمرین بوده است .در مدت  2هفته سازگاریهای عصبی-عضالنی الزم برای افزایش قدرت اتفاق
نمی افتد .همچنین به نظر میرسد پروتکل ت مرین مقاومتی اجرا شده در این پژوهش نتوانسته است اصول
تمرین مقاومتی مانند؛ اضافه بار ،پیشرفت تدریجی و مقاومت فزاینده و . . .را به طور کامل رعایت بنماید .الزم
به ذکر است در تمرینات مربوط به عضالت کوچک و مفاصلی که دامنه حرکتی بسیار کمی دارند ،طرح ریزی
تمرین مقاومتی و رعایت اضافه بار و دیگر اصول تمرین بسیار مشکل میباشد .به طور کلی به نظر میرسد
سازگاریهای مربوط به قدرت عضالنی به زمان تمرین طوالنی تری (بیشتر از  2هفته) نیاز داشته باشد.
همچنین در تحقیق جنسن و همکاران ( )4154تاثیر تمرینات اداکتور ران بوسیله مقاومت کش در
فوتبالیست ها روی میزان قدرت اکسنتریک اداکشن ،قدرت ایزومتریک اداکشن و قدرت اکسنتریک ابداکشن
بررسی شد ،پس از  2هفته در میزان قدرت ایزومتریک اداکشن و قدرت اکسنتریک ابداکشن بین گروه تجربی
و گروه کنترل تفاوت معنی داری مشاهده نشد اما در میزان قدرت اکسنتریک اداکشن تفاوت معنی داری در
گروه کنترل و تجربی مشاهده گردید .به نظر می رسد علت وجود اختالف در نتایج این پژوهش بخاطر نحوه
انجام تمرینات و نوع آزمونها باشد .زیرا عضلهای که با انقباض هم طول تمرین میکند در آزمون قدرت ایستا
نیز قدرت خود را بهتر نشان میدهد تا عضله ای که با انقباض پویا تمرین کرده است و همینطور عضلهای که
پویا تمرین کرده است در آزمون قدرت پویا قدرت خود را بهتر از آزمون قدرت ایستا نشان میدهد( بومپا و
همکاران .)5333،در ارتباط با تفاوتهای موجود در میزان افزایش قدرت عضالنی در روشهای تمرین مقاومتی
االستیک و وزنه آزاد نتایج تحقیق حاضر نشان داد که افزایش قدرت در اثر تمرینات مقاومتی وزنه آزاد بیشتر
از تمرینات مقاومتی االستیک میباشد .که این نتایج با یافتههای آندرسون و همکاران ( ،)4112واالسی و
همکاران ( ،)4151کوالدا و تریپلت ( ،)4112بلر و همکاران ( ،)4151استیونسون و همکاران ( ،)4151لوپز و
همکاران ( ،)4152الویرا و همکاران ( ،)4159پارتی سائر و همکاران ( )4152و کلوندی ( )5931همخوانی
دارد.
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آندرسون و همکاران ( )4112به مقایسه دو روش تمرین مقاومتی وزنه آزاد و تمرین مقاومتی ترکیبی
(االستیک با وزنه آزاد) روی قدرت و توان پرداختند .میزان مقاومت در تمرین مقاومتی ترکیبی بدین صورت
بود که  41درصد مقاومت بوسیله کش اعمال می گردید .در پایان این پژوهش ،محققان دریافتند که میزان
قدرت و توان عضالنی ورزشکاران در نتیجه تمرینات ترکیبی افزایش بیشتری نسبت به تمرینات مقاومتی وزنه
آزاد دارد .همچنین محققان دریافتند که میانگین توان بی هوازی در نتیجه تمرینات ترکیبی بیشتر از وزنه آزاد
تنها افزایش می یابد ،اما در اوج توان بی هوازی بین دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده نشد .کوالدا و همکاران
( )4151به مقایسه دو روش تمرین مقاومتی االستیک و ماشین وزنه پرداختند .آزمودنیها در این تحقیق به
دو گروه تجربی و یک گروه کنترل تقسیم شدند و به برنامه تمرین استقامت عضالنی پرداختند .دراین پژوهش
شدت تمرین ،تعداد تکرار ،زمان ریکاوری و عضالت درگیر در هر دو گروه تجربی یکسان بود .در پایان محققان
چنین نتیجه گیری کردند که تعداد تکرار در حرکات اسکات و پرس پا در هر دو گروه به طور چشمگیری
افزایش داشت اما افزایش در گروه ماشین وزنه بیشتر از گروه االستیک بود که البته معنی دار نبود( .نتایج
تحقیق حاضر در ارتباط با توان انفجاری نشان داد که تمرین مقاومتی االستیک نسبت به تمرین مقاومتی وزنه
آزاد باعث افزایش بیشتری در میزان توان انفجاری میشود .این نتایج با یافتههای الورنس و همکاران (،)4151
والکان توپان و همکاران ( ،)4155ابوداردا و همکاران ( ،)4159کلوندی و همکاران( )5931همخوانی دارد .به
نظر میرسد که در گروه تمرین مقاومتی االستیک ،بازتاب کششی (به دلیل تحریک دوکهای عضالنی) که
سازوکار عصبی-عضالنی اصلی در گیر در انقباض واحدهای حرکتی بیشتر در هنگام اجرای حرکات
پالیومتریک است ،در تمرین االستیک نیز به عنوان سازوکار اصلی مطرح باشد .محققان سازوکار اثر تمرینات
االستیک را به تغییرات پیوندگاه عصبی عضالنی مربوط می دانند؛ یعنی افزایش بار در این نوع تمرینات باعث
کوتاه شدن زمان انتقال پیام الکتریکی در سیناپس عصبی-عضالنی و ذخیره انرژی بالقوه در درون اجزای
ارتجاعی خود و در نهایت ،بسیج سریع تارهای عضالنی و هماهنگی درون عضالنی موثر تارهای عضالت موافق
و مخالف میشود .به عبارت دیگر در این تمرینات به دلیل فشار نیروهای خارجی که توسط کش به بدن وارد
میشود باعث کشش تارهای عضالنی میشود .این کشش باعث افزایش طول تارها و در نتیجه تحریک
دوکهای عضالنی میشود و در نهایت پاسخی پویا صادر میشود .سپس سلسلهای از تکانشهای عصبی پی در
پی از طریق نرون های آوران با یک نرون حرکتی آلفا سیناپس تشکیل داده ،تکانش نیرومندی را به تارهای
عضالت اسکلتی بر میگرداند و سبب انقباض آنها و غلبه بر نیروهای خارجی میشود .همچنین در تمرینات
االستیک به نظر میرسد افزایش سرعت به کارگیری واحدهای حرکتی و افزایش تعداد واحدهای حرکتی فعال
در یک زمان ،به تولید توان و نیروی انفجاری قوی تر برای حرکات سریع منجر میشود .در این راستا ملچیوری
و همکاران( ) 4155در تحقیق خود اظهار نمودند که در تمرین مقاومتی االستیک نسبت به تمرین مقاومتی
ماشین وزنه ،فعال سازی فعالیت عصبی عضالنی و تحریک واحدهای حرکتی سریعتر میباشد .همچنین ابوداردا
و همکاران ( ) 4159در تحقیق خود اظهار کرد؛ کشش قبل از انقباض در حین مرحله اکسنتریک باعث افزایش
تولید نیرو و توان در مرحله کانسنتریک میشود .به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که انجام هر دو روش
تمرین مقاومتی االستیک و وزنه آزاد باعث افزایش قدرت و توان انفجاری در ورزشکاران نوجوان میشود .نتایج
تحقیق همچنین نشان داد که تمرینات مقاومتی وزنه آزاد نسبت به تمرینات االستیک باعث افزایش بیشتری
در میزان قدرت عضالنی میشود و تمرینات االستیک نسبت به تمرینات مقاومتی وزنه آزاد در افزایش توان
انفجاری موثرتر خواهد بود .به همین دلیل ما تمرینات مقاومتی وزنه آزاد را نسبت به تمرینات االستیک برای
توسعه قدرت و تمرینات االستیک را نسبت به تمرینات مقاومتی وزنه آزاد برای توسعه توان انفجاری توصیه
میکنیم.
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