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 مقدمه

د. این آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی یکی از ضرورت هایی است که می بایست برای هر دانش آموز مورد توجه قرار گیر

موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که از این منظر به آن توجه شود، که دانش آموزان آینده سازان هر کشور هستند و 

نیروی انسانی سالم و با نشاط باعث پیشرفت یک کشور در عرصه های مختلف می شود طناب زنی نیازی به صرف وقت زیاد و 

ندارد و می تواند در هزینه زیادی ی ندارد. همچنین طناب زدن نیاز به مکان بزرگ و رفت و آمد بین منزل و باشگاه ورزش

( برنامه تمرین طناب زنی درکودکان کالس های چهارم، پنجم و ششم 2002مکانی کوچک هم انجام شود. کوان و هون )

 (2010چاو و شیه ) (،2011اوزر)  (،2012پرتاوی )(. هم چنین 2ابتدایی عملکرد قلبی تنفسی کودکان چاق بهبود می بخشد )

( اثرات مثبت را با نیزان متفاوت خاطرنشان ساخته اند. اگرچه مطالعاتی تاثیر طناب 2002(، تسای )2010( ،چن )2010، لی )

ه زنی را بر آمادگی جسمانی وابسته به تندرستی در خارج از کشور انجام داده و بهبود معنادار عوامل آمادگی جسمانی وابسته ب

(، اما تا به حال چنین پژوهشی در ایران انجام نشده است.لذا هدف از پژوهش حاضر، تعیین 1،2،1تندستی را نشان داده اند )

 سال بود. 10تا  2هفته تمرین طناب زنی بر عوامل آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی در دختران دانش آموز  11تاثیر 

 شناسیروش

شهرستان به صورت هدفمند در کیلوگرم بر متر مربع  12/ 6با شاخص توده بدنی ساله ، 10تا  2نفر از  دختران  20تعداد 

تمام آزمودنی ها نفر( تقسیم شدند.  10دسترس به عنوان نمونه انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل )هر گروه 

هفته ای تمرینات طناب زنی  11رین در یک دوره سپس آزمودنی های گروه تماز سالمت جسمانی کامل برخوردار بودند. 

گروه تمرینی برنامه شرکت کردند. آزمودنی های گروه کنترل در این مدت از هیچ برنامه فعالیت بدنی منظم پیروی نکردند .

ابتدا به جلسه(، انجام دادند. در هر جلسه  11جلسه )تعداد کل جلسات برابر با  2 هفته و هر هفته 11به مدت  طناب زنی را

دقیقه حرکات گرم کردن عمومی بدن شامل حرکات کششی و نرمشی از باالتنه به پائین تنه متناسب با سن  10مدت 

برنامه طناب زنی را به صورت پرش جفت پا از جلو و عقب، پرش یک پا از جلو و پرش ضربدری  آموزان اجرا شد. سپسدانش

دقیقه اجرا شد. برنامه زمانبندی حرکات  1آسیب، حرکات سرد کردن به مدت  در پایان نیز برای جلوگیری ازانجام دادند. 

دقیقه رسید.قبل و بعد از مداخله، آمادگی  21طناب زنی برای هفته اول از حداقل دو دقیقه شروع شد و در آخرین جلسه به 

شست در یک دقیقه، انعطاف پذیری متر، استقامت عضالت شکم از طریق تعداد آزمون دراز و ن 110قلبی تنفسی با آزمون دو 

از طریق آزمون نشستن و خم کردن تنه بر روی میز انعطاف سنج و قدرت عضالت دست از طریق فشردن پنجه دست راست با 

 مستقل استفاده شد.  tدستگاه دینامومتر بدست آمد. جهت مقایسه نتایج بین دو گروه از آزمون 
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 یافته ها
 در پژوهش tمتغیرها و آزمون میانگین و انحراف معیار . 1جدول  

 
 P≤0.05* معنادار در سطح 

 بحث و نتیجه گیری

 27/22هفته، باعث افزایش و بهبود معنادار قدرت به میزان  11یک دوره تمرین طناب زنی شامل بر اساس یافته های حاضر، 

در همین رابطه چائو چن و یی چون ساله شد.  10تا  2درصد در دختران  12/11درصد و استقامت عضالنی به میزان به میزان 

ت عضالنی دارد. اینکه چرا تمرین طناب زنی باعث هفته طناب زنی بر قدرت و استقام 12( اثر معنی دار2012و همکاران )

افزایش قدرت شده است به خوبی مشخص نیست. با این حال از آنجا که ورزش طناب زنی یک ورزش با شدت و ضربه باال است 

شده  و فرد مدام در حال پریدن است، احتماال با تحریک تارهای عضالنی بر اثر این ضربات و مقاومت ها باعث افزایش قدرت

است. اگر این مورد درست باشد، ضربات و مقاومت های حاصل از پریدن های مداوم باعث تخریب پروتئین و سلولهای عضالنی 

در حین تمرین همراه است که با فرایندهای جبرانی و ترمیمی در زمان ریکاوری همراه است و این خود محرکی برای افزایش 

 سیستم های تطابق به را قدرت افزایش این لذا ا تمرینات مقاومتی معموال رخ می دهد.اندازه عضله و افزایش قدرت است که ب

طول  در که قدرتی افزایش فرضیه این اساس فرضیه تمرین عصبی نام گرفت. بر مکانیزم این و داده اند مرکزی نسبت عصبی

تغییرات  نه و باشد می عصبی های مکانیزم به وابسته شود ایجاد می قدرتی تمرینات هفته اول( انجام 1تا  2هفته های اول )

در مورد استقامت عضالنی نیز باید گفت که احتماال افزایش قدرت در آن تاثیرگذار بوده  آن ی فیبرها و عضله در ساختمانی

ستقامت است. همچنین طناب زنی با انقباض های مکرر همراه است که می تواند در افزایش استقامت عضالنی تاثیرگذار باشد. ا

(. شاید یکی از ساز و کارهای افزایش ر جریان خون موضعی افزایش می یابعضالنی از طریق افزایش قدرت عضالنی و بهبود د

 استقامت عضالنی در پژوهش حاضر، این دو مورد باشد. 

هفته، باعث افزایش و بهبود معنادار استقامت قلبی  11نی شامل همچنین بر اساس یافته های حاضر، یک دوره تمرین طناب ز

بدیهی است وقتی یک دوره تمرین انجام شود و در جلسات فعالیت درصد شد.  02/2ساله به میزان  10تا  2تنفسی در دختران 

ی تنفسی نیز افزایش می آن ضربان قلب افزایش یابد و در طی سازگاری با تمرین به طور فزاینده افزایش یابد، استقامت قلب

یابد. تمریناتی که با انقباض های مکرر همراه هستند می توانند با افزایش چگالی مویرگی، تعداد و حجم میتوکندری ها، آنزیم 

های اکسیداتیو و غیره باعث افزایش استقامت قلبی تنفسی شود. ضمن اینکه کارکرد قلب و عروق و حجم خون نیز در این 

 ار خواهد بود. زمینه تاثیرگذ

هفته، باعث افزایش و بهبود معنادار انعطاف پذیری در  11بر اساس یافته های حاضر، یک دوره تمرین طناب زنی شامل 

اینکه چرا تمرینات طناب زنی باعث افزایش انعطاف پذیری شده است درصد شد.  01/6ساله به میزان  10تا  2دختران 
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اده تر باشد احتماال برای انجام حرکات انعطافی نیز آماده تر است. البته معنی داری مشخص نیست. با این حال هرچه بدن آم

این مورد آخر زیاد قطعیت ندارد. در افزایش انعطاف پذیری شاید حرکات کششی گرم کردن تاثیرگذار بوده است. قبل از انجام 

ی دادند. ضمن اینکه سطح اولیه انعطاف هر جلسه تمرین، آزمودنی ها جهت گرم کردن حرکات کششی و نرمشی انجام م

 پذیری آزمودنی ها مطلوب نبوده است. این مورد می تواند توجیه ساده ای برای افزایش انعطاف پذیری در پژوهش حاضر باشد.

 پیشنهاد

ی حرکتی بنابراین برنامه اموزشی طناب بازی، که به صورت اجباری در مدارس انجام می شود، می تواند جهت  تامین نیازها

دانش آموزان و پیشگیری از عوارض ناشی از فقر حرکتی، برنامه بسیار مفیدی باشد.هم چنین، ترغیب و تشویق دانش آموزان 

 در تمرین مهارتها در ساعات خارج از مدرسه به همراه خانواده، گام اساسی و سودمندی است.

 طناب زنی، آمادگی جسمانی، قدرت عضالنی، استقامت قلبی تنفسی کلیدی: هایهواژ
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the effect of rope jump training on health-related 

physical fitness in 9 to 10 years old non-athletic girls. 20 female non-athletes volunteered to 

participate in the study and randomized into two training group (TG) and control group (CG). 

The TG subjects performed three sessions a week for 15 weeks, and began rope exercise 

during this period but did not participate in any exercise program.  Muscular strength, 

muscular endurance, cardiovascular endurance, flexibility and body fat percentage of subjects 

in each group was assessed before and after 15 weeks. Data analysis was performed using 

dependent and independent t-test. The results for the in-group comparison in the TG showed a 

significant differences in abdominal muscle strength (p=0.002), cardiovascular endurance 

(p=0.022) and fat percentage (p=0.010) in posttest compared to pretest.  Also, no significant 

changes were observed in the control group subjects between pre-test and post-test 

Abdominal muscle strength (p=0.003), cardiovascular endurance (p=0.013) and fat percentage 

(p=0.012) values were significantly different between the TG and CG. According to the 

results, it can be concluded rope skipping training improves some health-related physical 

fitness components in 9 to 10 year old children. However, more research is necessary in order 

to achieve more accurate results with a greater number of subjects. 

 

Keywords: Rope jump training, health-related physical fitness components, non-athletic 

girls.  
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